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No. 33 

Dideji Kare. 
\ isuose karės frontuose c'na 

smarkus niusiai, ir visur taikiniu-' 

kai, pradėję ofensyvą, ją palaiko. 
Kartais jų pirmyn dengimas, kaip 
visuomet buva dideliuose mūšiuo- 

se, vienur apsistoja, kitur, toliau 

nužengę, turi ir atgal grįžti ir tas 

talkininku priešams duoda progą' 
pasigirti neva laimėjimais, bet kad 

talkininkų pirmyn žengimas nesi- 

liauja ir jie, nors labai palengva, 
laimi vis didesnius priešų ranko- 

se buvusius plotus, tai aišku, kad 

jie netapo įveikti ir talkininkų 

priešai bent dabar, girtis neturi 

pamato. 
Ant vakarinio karės fronto 

smarkus mūšiai eina vis Ycrduno, 

Somnie paupiuose ir Champagne 
distrlktc ir čia, nevisur nei sulai- 

kymu priešų pirmyn žengimo vo- 

kiečiai turi progij pasigirti; dau- 

gume vietų jų priešai nužengia 
kiek toliau. Somnie paupiuose 
franeuzai atėmė nuo vokiečių jų 
apkasais sudrutintas pozicijas prie 
Maurepas ir j šiaurius nuo llem 

girių. Anglai taipgi toliau nu- 

žengė į šiaurius nuo Bozetin le 

Petit ir į šiaurius nuo I'ozieres. 

Visur vokiečių kontr-atakai ta[)0 

atmušti. l'rie \ erdun franeuzai 

truputį vokiečius atgal nustumt* j 

rytus nuo kalvos 204, prie kurios 

daugiausia kraujo pralieta. Smar- 

kios artilerijų imtynės eina ir j 

pietus nuo Somnie, kas rodo, kad; 

ir toj vietoj franeuzai rengiasi 

prie pirmyn žengimo, todėl artile- 

rija mėgina i štai-y t i kelią infan- 

terijos pirmyn žengimui. Prie 

kalvos 304 franeuzams teko keli j 
šimtai nclaisvių. 

Augių fronte smarkiau veikia 

vien artilerija girios Iligh distrik-j 
te, bet atakų čia nebuvo. Ir prie! 
Pozieres lygiai j šiaurius, kaip ir. 

j vakarus ingiams pasisekė atimti 

vokiečiams kiek jų grabių. \ o- 

kiečiai paskui mėgino kontr-ata- 

kais atgauti nužudytas grabes, bet 

ant visos linijos tapo atmušti. | 
Beri i no raportas praneša apie 

francuzŲ atakus į rytus nuo Fleu- 

rv, kurie buk tapo atmušti. Ret 

kad turėti progą pasigirti, vokie-( 
čiai net patroliu susirėmimus di- 

deliais mūšiais kartais vadina, vie-, 
nok patroliu tikslas—vien ištirti 

f 

priešo pajiegu paskirstymą, o ne 

pozicijų veržimas. Todėl jos, išty- 
rusios, kas reikia, grįžta atgal, o^ 
vokiečiai kartais ir tokius atsiti-f 
kimus savo pergalėmis vadina. I'a- 

trolčse mažai kareivių dalyvauja, f 
todėl jos negali veržti priešų po-Į 
zicijų, nei netyčia joms tekusių 
palaikyti. 

I.erlino pranešimas sako ne vien 

apie atmuštus franeuzų naktinius' 
atakus prie Fleury, bet ir prie 
Thiaumount forto, Verdu no di.-t- 

rikte. Kalba taipgi apie patroliu 
susirėmimus Rheims distrikte. Ma- 

tyt tose aplinkinėse talkininkai ren- 

giasi prie svarbesnio veikimo. l'rie 

Hopaume vokiečiai nušovė vieną 
anglišką orlaivj. Kadangi lytus ir 

nuglos trukdo veikimą, tai tuom 

tarpu So:nnie ir Mcusc distriktuo- 

se ved ia smarkiau vien abiejų pu- 
sių artilerija, kuri tuom tarpu 
vien st-ingiasi prirengti dirvą atei- 
nantiems visos kanumenės ata- 

karns. Vokcčių orlaiviai mėtė bom- 
bas j svarbų franeuzų miestą 
Rheims bet ten nelaimių atgabeno 
v. c n civiliškiems gyventojams ir 
trioboms. Orlaiviai, be drauge ei- 
nančics kariumenės treko svar- 
baus nedali nuveikti, jie negali nei 
miestų, nei pozicijų apvaldyti, nes 

juose mažai buva kareivių. Mie- 
ste Rheims vokiški orlaiviai iš- 
griovė vien St. Remi bažnyčia ir 
sužei-tiems įrengt;} ligoninę ir kli- 
niką. ko, sulyg tarptautiškų teisių 
ir karės laike naikinti negalima. 
] šiaurius nuo Pozieres anglams 
teko keli šimtai vokiečių nelaisvių. 
U/, tai į šiaurius nuo Pozieres vo- 

^ kiečiams teko šmotelis angliškų 

grabių, k.-į pripažįsta ir Londono 
pranešimas, bet anglai abejoja, kad 

jie pastoviai įstengtų užimtą gra- 
bių šmotą palaikyti. 

Ant pietvakarinio karės fronto, 
nors austrai su vokiečiais ir mė- 

gina pasigirti, kad italai tapo su- 

laikyti, bet iš kariumenių pasi- 
•krutinimų matyt, kad yra kitaip, 
ta-igi, kad austrai neįstengia ita- 
lu įveikti. Sulaikymas kokiam lai- 
kui pryšakinių kariumenės dalių, 
arba apsistojimas priešų pirmyn 
žengimo tai nereiškia dar jų įvei- 
kimo. I'o kekvienain didesniam 
mušiui reikia kariumenę sutvar- 

kyti, prirengti kitan dideliu mušin, 
o tas reikalauja laiko, todėl kariu- 
menė ir pergalėjusi sulaiko pir- 
myn žengimą. Japonų su Rusi- 
ja karėj po dideliam nuišiui pri- 
sirengti kitan reikdavo net mėne- 
siu laiko. Ta pati priežastis sulaiko ir 
italu pirmyn žengimą, bet ne priešų 
galybė; tas nereiškia, kad austrai 
juos sulaikė. P>et dabar jau pra-j 
sideda smarkesni mūšiai ant lini- 
jos tarp jūrių ir kalno San Gabrie- 
le ir Yallone klonyj. Austrai gi- 
ria*;, buk nuo prasidėjimo italų 
ofensyvos jie nelaisviais nužudė 
5000 kareivių ir 100 oficierų, o 

italai mušiuose prie Gorizia au-' 

>trų nuostolius apskaito net ant i 

104.000 kareivių. Karės begis ro- 

do, kad austrai neįstengia italų 
sulaikyti, jeigu jie prisiartino ant 
18 mylių prie svarbiausio Austri- 
jos pajūrių miesto Triest. Tai- 
gi iŠ didžiųjų kanuolių jie gali 
jau beveik tą miestą pasiekti. Ita- 
lų kariumenė, vedama kunigaikš- 
čio Aosta, traukia nuo Gorizia j 
rytus prie Triesto. Prisiartino prie 
linijos Vert Cibizza, kur apsikasė 
austrų kariumenė. Ant tos linijos 
prasidėjo jau smarkus mušis, i'ri- 
vatiškos žinios paduoda, buk ant 
visos tos linijos austrai pradėjo 
atgal trauktiesi, taigi jie neįsten- 
gia sulaikyti italų. 

Ir ant Balkanų talkininkai pra- 
dėjo jau ofensyvą. Prie tirekijos 
rubežių talkininkai užpuolė Bulga- 
rijos kariumenę ir atėmė jau 
svarbią geležinkelio stotj Doiran 
ir aplinkines kalvas. Bulgarai sa- 
ko, kad čia jie atmušė silpną tal- 
kininkų užpuolimą, bet bulgarų, 
kaip ir turkų leidžiamos žinios 
neištikimos, jose daugiausia buva 
melo. Talkninkai Saloniki apskri- 
tyj turi su viršum 800,000 karei- 
vių ir tai gal geriau apginkluotų 
negu bulgarai ir turkai, taigi ge- 
resnių kareivių. Bulgarija, tur- 
birt, gali pastatyti daugiausia pusę 
milijono kareivių. Kareiviai tie 
geri, bet prieš talkininkus jų yra 
per mažai. Turkai bulgarams pa- 
dėti negali, nes jie išblaškė savo 

kariumenę po visus kraštus: prie 
Kaukazo rubežių, prie Egypto, 
Arabijoj, kur sukilo arabai ir da- 
gi, ka'.p sako, apie 200,000 pasiun- 
tė pagelbon austrams Galicijon. 
Tai padėti bulgarams jau nieko 
nelieka. Neįstabu todėl, jeigu bul- 
garai, pamatę, kokios košės jiems 
privirė vokietis karalius, besirū- 
pinantis daugiau vokiečių reika- 
lais negu savo valdomo krašto, rei- 
kalauja karės užbaigimo ir atski- 
ros taikos, nes jeigu talkininkams 
pasisektu Rumaniją savo pusėn 
patraukti ir pastumti prieš "'ul- 
gariją, ji gali visai išnykti kaipo 
neprigulmingas Europos kraštas. 
Rumanija, rods, dar svyruoja, bet 
vis aiškiau krypsta talkininkų pu- sėn. Iš Londono praneša, buk Ru- 
sija jau susitaikė su Rumanija, kuriai atiduoda dabar jau Bessa- 
rabiją, bet už tai reikalauja 450,- 
000 kareiviu. Po karei, jeigu tal- 
kininkai ją laimėtų, gali dar gauti 
nuo Austrijos Bukoviną ir Tran- 
sylvanią ir Bulgarijos šmotą, taigi 
daugiau žemės negu visa dabarti- 
nė Rumanija. Jeigu ji dar svyruo- 
ja ir karėn nestoja, tai ne del siū- 
lomos naudos, bet vien, kad dar 

nepersitikrinusi yra apie talkinin- 
ku karės laimėjimą. Jeigu tik jie 
keliuose svarbesniuose niušiuose 
sumuš savo priešus, jau Rumani- 
jos nieks nuo susiliejimo su jais 
neįstengs sulaikyti. 

Turkai giriasi sumušimais rusų 
Kaukazo fronte ir l'ersijoj, anglų 
Kgvpte ir arabų sukilėlių, bet tur- 

kų pranešimai neištikimi. Jie 
mėgsta dideliais laimėjimais va- 

dinti ir priešų patrulių pasitrau- 
kimus. Jeigu jie neįstengė atsi- 
remti rusams visą kariumenę krū- 

voj turėdami, negali tai padaryti 
visur ją išblaškę. 

Austrams nesiseka ne vien Ita- 
lijos fronte, bet dar labjau gali ne- 

siseka Galicijoj ir Volyniaus dis- 
trikte. Galicijoj rusai žengia vis 
toliau. Rusai privertė austrus ap- 
leisti svarbų Galicijos miestą Sta- 
nislaw, kuris teko rusams. Dabar 
jie turi atvirą kelią į Galicijos 
sostinę Lembergą (Lvovą). Ru- 
sai, užėmę Stanisla\vov, traukia da- 
bar (ialivo ir Jezupolio link. 

Rusai turėjo pasisekimus ir Šė- 
rėto paupiuose, kur atėmė aus- 
trams jų sudrntintas pozicijas prie 
\Vroblewka ir Gladki ir paveržė 
Monasterzyską. Tose apielinkėse 8 
ir 9 rugpjučio rusams teko 5,000 
austru ir vokiečių nelaisvių, o 

rugpjūčio 10 d. dar paimta 13,000 
nelaisvių. Berlino net pranešimas 
prisipažįsta, kad austrai ir vokie- 
čiui pasitraukė iš Dniestro ir By- 
strzyca paupių, džiaugiasi vien, 
kad rusai labai didelius nuostolius 
turėjo. Bet turbut austrų ir vo- 

kiečių nuostoliai buvo taipgi ne- 

maži, nes kitaip priešams nebūtų 
svarbių pozicijų atidavę. Dabar 
rusai pradėjo ofensyvą į šiaurius 
nuo Monasterzyska ir spėjo iš- 
mušti veik visai 3 vokiečių kariu- 
menės regimentus. Rusų raiteliai 
paupiuose Zlotą Lipa užėmė kai- 
mą Zielone Ujscie. 

Vokiečiai giriasi, buk j šiaurius 
nuo Zalocze generolas Ilinden- 
burg atmušė rusų užpuolimus. 
Mūšiai eina ir Volyniaus gub., 
Stokhod paupiuose, bet jie dar 
nepabaigti. Lietuvoj ir Latvijoj 
nieko svarbesnio neatsitiko. 

Iš Kares Lauko. 
STANISLAU PAIMTAS. 

Petrogradas, rugpjučio, 12 d.— 
Stanislau (Stanislo\vow), svarbus 
geležinkelių kryžkelis Galicijoj, 
pateko j rusų rankas, apie k,-} ofi- 
cialokai pranešama. Rusų ka- 
riumenė po vadovyste gen. Lečic- 
kio užėmė Stanislau 'pereitą ket- 
vergą ir vejasi austrus, kurie 
traukiasi atgal linkui miesto Ha- 
licz. Stanislau yra apie 125 
verstai į piet-ryčius nuo Lem- 
ibergo ir į jį susibėga penki ge- 
ležinkeliai. 

Rusai taipgi įgijo svarbų lai- 
mėjimą prie upės Serctli, kur jie 
nustumė austrus atgal ir užėmė 
jų fortifikuotas pozicijas sykiu 
su miesteliu Monasterzyska. 

Laike mušiu 8 ir 9 d. rugpju- 
čio (langiaus negu 5,000 austrų ir 
vokiečių pakliuvo rusų nelais- 
vėn. 

Šitoje apielinkėj kariumenė ge- 
nerolo Ekk taipgi dalyvavo ir 
laike mušiu nuo rugpjučio 4 d. 
iki rugp. 10 d. paėmė išviso ne- 
laisvėn 268 uticierų ir 13,000 au- 

stro-vokiečių kareivių. Apart to 
dar daugiaus 1000 visai sveikų 
ir nesužeistų kareivių taipgi pa- 
kliuvo į rusų rankas. 

Rusų oficialis pranešimas skel- 
bia, kaip vienas teutonų pulkas 
likosi visai sunaikintas: 

"Vienas musų raitųjų pulkų 
su kulkasvaidžiais—sako prane- 
šimas—po vadovyste leitenanto 
Pleškov, pasitaisęs tiltą, kuris 
buvo sunaikintas ties Monaster- 
zyska, užėjo iš užpakalio Tre- 
čiam vokiečių rezervos pulkui"; 
šisai pradėjo priešintis ir tapo 
sunaikintas musų šarvuotų 
kulkasvaidžių." 

$ 

PRIE PAĖMIMO GORITZ. 
Italu Generolas Caneva, paemusis austrų tvirtovę Goritz 

ir iemlap/s, parodantis italu laimėjimą. Italu frontas pasistū- 
mė nuo juodos storos linijos iki dantuotos linijos. 

ITALAI PAIMA GORITZ. 

Rymas, Rugp. 12 d.—Pirma 
didelė austrų tvirtovė Goritz 
(Goertz, arba Goritzia), kurią 
italai nuo pat karės pradžios mė- 
gino paimti, bet vis nepasekmin- 
gai, pagalios puolė ir pakliuvo ji 
italų rankas. Užėmus italams 
fortifikuotą tiltagalį. kuris gynė, 
jėjimą į miestą skersai upę Ison- j 
zo, austrai negalėjo atsilaikyti 
ir pradėjo trauktis atgal, palik- 
dami degantį ir pusiau sugriautą 
•miestą italų rankose. 

Italų kavalerija ir ciklistai (ka- 
reiviai ant dviračių), nesustoda- 
mi ties upe, nusivijo austrus to- 
liaus j rytus ir dabar eina mūšiai 
keliolikoj verstų j rytus nuo Go- 
ritz. Svkiu su tvirtove, i italu 
rankas pakliuvo ir keliolika tūk- 
stančių austrų belaisvėn, neskai- 
tant daugelio kariškos medžia- 
gos. . » 

Mušis už apvaldymą Goritz 
tvirtovės ėjo nuo pereito nedOl- 
dienio. Kuomet, puolus tvirto- 
vei, korespondentas nuvyko pas 
vyriausj italų armijos vįidą, gen. 
Cadorna (ištark: badoma), tai 
rado jį su apžėlusia barzda, ne- 

miegojusį ir n u valgu SJ. Savo 
keliu jis "tuojaus atsakė: ."aš ti- 
kiuosi padaryt dar daugiau. Mū- 

sų frontas dabar jattt keliose my- 
liose už Goritz ir kavalerija pra- 
dės savo- darb'ą." 

Sykiu, su Goritz--tapo užimta 
ir visa Doberdo augštupia, ir ita- 

lų armija šluoja 1 fokui svarbaus 
miesto Triest, kuris tyra' didžiau- 
siu austru poftu* prie Adriatiko 
jūrių. v- 

GIRIA RUSUS. 

Berlinas, Rugpjūčio 12 d.— 

Oficialis vokiečių pranešinąs pri- 
pažįsta, kad teutonai turėjo pasi- 
traukti atgal apielinkėse upės 
Dniestro prieš daug skąitlinges- 
nę rusų kariumene. 

Korespondentas, vokiško laik- 
raščio Z e i t u 11 g a m M i 11 a g 
išreiškia savo nuomonę apie ru- 

sus sekančiu budu: 
"Rusai šiuosmet mušasi daug 

narsiau negu 1915 metuose. Per- 
nai rusai be jokio didelio pasi- 
priešinimo savo tranšėjose tan- 

kiai iškeldavo rankas augštyn, 
kaipo ženklą, kad jie pasiduoda. 
Dabar tas labai retai pasitaiko. 
N'auja rusų kariumenč yra narsi 
ir gerai išlavinta," o oficierai veda 
savo vyrus j vidurį <pzjt karščiau- 
sio mūšio. Todėl ir bficierų la- 
bai daug žuva. 

į AUSTRAMS GRĘSIA 
PAVOJUS. 

New York, Rugp. 12 d.—Ka- 
riškas expertas Xcw Yorko laik- 

Įraščio Times talpina ilgoką 
straipsni apie dalykų stovį (iali- 

[ c j joj. Sulyg jo nuomones, teuto- 

nai šiuosmet yra tokiam pat blo- 
rgame padėjime, kaip kad rusai 
[buvo pernai. Abudu austro-vo- 
k rečių sparnai yra "užlaužti"': 
vienas šiauriuose ties Kovelių. < 

| kitas pietinėj Galicijoj ties Sta- 
nislau. Teutonų vidurys, iŠsiki- 

I šęs pirmyn apielinkėj Brody, lai- 
kosi desperatiškai, kad davus lai- 
ko kitiems pasitraukti atgal. 

Sulyg jo nuomonės, austrų vi- 
durys perilgai laukė ir rusai," už- 
laužy" sparnus, gali užeiti iš už- 

pakalio ir perkirsti austram kelią 
atgal. 

Sumušus teutonus ties upe Se- 
reth, rusams liko atviras kelias 
linkui Lembergo, nes daugiaus 
jau nėra skersai kelio didelių upių 
ar kalnų, kurie galėtų rusus su- 

laikyti. Rusai greitais žingsniais 
artinasi prie Lembergo iš trijų 
šonų ir šio miesto puolimas yra 
neabejotinas. 

VISU FRONTU VEJA 
TEUTONUS. 

Petrogradas, B ir/.. 15 d.—Išil- 
gai visą frontą Galicijoj rusų ar- 

mijos nesulaikomai žengia pir- 
myn. Paskutinis didesnis teuto- 

nų pasipriešinimas prieš Lember- 
gątapo sulaužytas ir austro-vo- 
kiskos armijos ant viso fronto, 
apie 135 verstus ilgio, pradėjo 
skubiai trauktis atgal, linkui 
Lembergo. 

Rusai vartoja tokią taktiką: 
priešakyj fronto jie siunčia dide- 
lius burius pėstininkų, kurie ata- 

kuoja jsikasusius priešus, o tuom 

tarpu ir šonu siunčiama dideli 
pulkai raitelių ir kazokų. Jų už- 
duotim yra, jeigu gailma, užeiti 
iš užpakalio ir perskirsti kelią. 

Tarp pakliuvusių rusų nelais- 
vėn vis daugiaus pasitaiko vokie- 
čių. Iš to išvedama, kad austrai 
jau išsėmė visas savo rezervas 
ir kad vokiečiai yra priversti duo- 
ti jiems daugiaus pagelbos. 

Laikraštis R i e č daro sutrau- 
ką už pereitą savaitę ir paduoda 
sekančius skaitlius: laike musių 
pereitą savaitę rusai, po vadovy- 
ste generolų Lečickio, Ščerba- 
tov ir Sacharov paėmė nelaisvėn 
1,730 oficierų ir 83.200 kareivių, 
užgriebė taipgi 69 kanuoles ir 
342 kulkasvaidžiu. 

IŠ AMERIKOS, 
AMERIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS DOVANOS. 

Washington, D. C. Nuo rug- 
sėjo 7 (1. 1914 m. iki liepos 1 d. 
šių metu Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Draugija dovanojo vi- 
sokiu reikalingų daiktų talki- 
ninkams už $1,002,021, o Vokie- 
tijai ir jos draugams tik už 
$310,732. Apart to pasiųsta dar 
už $17,949 daiktų ant Haiti sa- 

los, -Messopotainijon, Mexikon, 
Syrijon ir Lenkijon. Dar drau- 
gija turi neišsiųstų daiktų: talki- 
ninkams už $12,260, vokiečiams 
ir jų draugams už $25.447 ir už 
$11.766 j kitus kraštus. Talki- 
ninkams Raudonojo Kryžiaus 
Draugija pati pasiuntė tik už 
$366,021 daiktų, už $635.000 su- 

aukavo talkininkų draugai ir pri- 
tarėjai. 

VAIKŲ DARBO BTLIUS. 

Washing/on, D. C. Senatas 
52 balsais prieš 12 priėmė b i 1 i 11. 
kuris draudžia gabenti vaikų 
darbo produktus iš vienos valsti- 
jos kiton. Bilius tas jau pirma 
tapo priimtas žmonių atstovų 
rumc. 1 

EXPLIOZIJA. 
Wilkes"Barre, Pa. Wood\vard 

kasyklose, netoli Kduardsville. 
atsitiko expliozija, kuri užmušė 
penkis darbininkus. 

MOTERŲ LAVINIMO 
INSTITUTAS. 

Detroit, Mich. Našlė milijo- 
nieriaus T. \V. Palmero, Lizza 
Merrit Palmer, paskyrė milijoną 
dpliarių įsteigimui instituto, ku- 
riame merginos bus mokinamos 
vaikų gimdymo ir auginimo ir 
visokių moterims tinkamų parei- 
gų ir darbų. 

DVI SVETIMOS SUBMARI- 
NOS AMERIKOS 

VANDENYSE. 
Portland Me. Prie Cross Is- 

laml pasirodė dvi svetimos sub- 
marinos, bet jos greitai vėl pa- 
nėrė, tai nežinia kieno jo? yra. 
Manoma, kad viena iš jų bus tai 
nuo senai laukiamas Bremen. 
Bet apie jj gauta žinios, kad jis 
paskendo. Gal dar vis Ameri- 
kos vandenyse sukinėjasi iš čia 
išplaukęs Deutschland. 

BLOGAS JAVŲ 
UŽDERĖJIMAS. 

Sulyg žemdirbystės ministeri- 
jos pagarsintų už rugpjūčio mė- 
nesį žinių, javų užilerėjimo šįmet 
reikia laukti daug blogesnio, ne- 

gu tikėtasi liepos mėnesyje. 
Daugiausiai laukams užkenkė 
blogas oras ir vabalai. Kviečių 
bus surinkta 105 milijonai buše- 
lių mažiau negu tikėtasi, komų 
89 milijonai mažiau, avižų 43 mi- 
lijonai, miežų 11 milijonų ma- 
žiau. Rugių, linų, bulvių, obuo- 
lių ir kitokių vaisių bus surink- 
ta mažiau negu tikėtasi. 

AUDRA SU DEBESIŲ 
PRAPLYŠIMAIS. 

Huntington, W. Va. Rugpjū- 
čio 9 d. siautė šitose apielinkėse 
audra su debesių įpraplyšimais, 
kurie pridirbo nuostolių ant mi- 
lijono doliarių. Miestelyj Acmc 
prigėrė 12 žmonių. 

VAIKŲ PARALYŽIUS. 
New York. Dar čia vis siau- 

čia vaikų paralyžiaus epidemija. 
Vien rugpjučio 9 d. pasimirė 57 
vaikai, o 183 apsirgo. 

KEROSINO NAUJI 
ŠALTINIAI. 

60 mylių nuo Chicagos surado 
kerosino šaltinius. Kerosino 
kompanijos ir apieilnkių gyven- 
tojai bėga į tuos kraštus, tikė- 
damiesi greitai pralobti. Jeigu 
ten galės pasipelnyti, tai turtin- 
gos kompanijos, bet ne vargšai 
iš apielinkių. 

I 

I ANGLIJA JIEŠKO 
PASKOLOS. 

New York. Anglija nori Ame- 
rikoj karės vedimui pasiskolinti 
200 milijonu doliarių. Parūpinti liek pinigų pažadėjo J. P. Mor- 
gan Co. 

POTVINIAI. 
Huntington, W. Va. Distrik- 

tuose Coal River ir Cabin L'reek 
siautė audra su debesių praply- simais, kurie potvinius pagimdė. L'pės taip urnai išsiliejo per krantus, kad žmonės nespėjo prasišalinti, žuvo apie 150 žmo- 
nių, o 5.000 neteko namų ir pa- 
stogės. Nuostolius padarytus skaito ant milijono doliarių. 

AUDRA. 

Rockford, 111. Rugpjūčio I0i 
dieną siautė čia audra, kuri ne- 
mažai nuostolių pridirbo. Susi- 
nėsimai su apielinkės miesteliais 
tapo pertraukti. Vėtra išvartė 
telegrafų ir telefonų vielas, jš- vartė taipgi medžius ir nemažai 
triobų, o tame bolių pliaciaus tribūną, kur gana daug žmonių buvo, bet nieks netapo sužeis- 
tas. Apielinkėse Freeport buvo debesių praplyšimai. 

NEGRŲ NELEIDŽIA 
l MAUDYNES. 

Springfield, 111. čionykščiai baltspalviai gyventojai neleidžia 
negrų j viešas maudynes. Neg- rai su skundu atsišaukė teis- 
man, bet ir ten tiesybės nerado. Mat Amerikoj kitokia yra teisy- bė baltspalviams, o visai kitokia 
parvuot'ems žmonėms. Ir teis- 
me mat ] arvuoti piliečiai ne 
visuomet randa teisybę, nors jie krašto apgynime taipjau lieja sa- 
vo kraują, kaip ir baltspalviai. 

REIKALAUJA UŽDRAUDIMO SVETUR GABENTI JAVUS. 
Washington, D. C. Amerikos 

duonkepiai atsišaukė į valdžią, reikalaudami uždraudimo svetur 
gabenti javus, liet kasžin, ar 
valdžia galės tai padaryti. Pir- 
miausai prieš fii protestuotu ja- 
vu augintojai, kuriu yra kur kas 
daugiau negu duonkepių. Dėl 
to Amerika susierzintų su sve- 
timos duonos reikalaujančiais 
kraštais. 

EXPLIOZIJA. 
WilmingtOii, Del. Dirbtuvėse 

Du Pont Pouder t o. mieste Car- 
ney atsitiko explio/.ija, kuri už- 
mušė 3 darbininkus. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Hicksville, O. Netoli nuo čia, 
skersai kelio važiuojant automo- 
biliui, užbėgo greitasis geležin- 
kelio traukinys ir automobilių 
sudaužė ir užmušė jame važia- 
vusius: Otto Carey, jo pači:] ir 
dvejatą vaikų. 

MAŽAI ATEIVIŲ. 
Washington, D. C. Suvienytu 

Valstijų gyventoju >kaitlhs pe- 
reituose metuose ateiviais pasi- 
daugino tik ant 169,061. Taip 
mažai ateivių Amerikon neatka- 
ko per i«S paskutinių metų. Pe- 
reituose metuose (nuo birželio 
pabaigos iki birželio pabaigai 
skaitosi metai) iš svetur Ame- 
rikon atkako 366,748 žmonės, o 
tame ateivių buvo tik -'<>8,826. Iš 
Amerikos iškeliavo 240,807 žmo- 
nes ir iš jų 129.765 apreiškė, 
kad čia nebegrįš. Neateivių iš- 
keliavo 111,042. 

SUMAŽINO LAIKRAŠČIUS. 

Philadelphia, Pa. Čionykščių 
laikraščių leidėjai, dėl popieros 
brangumo, nutarė sumažinti vi- 
sų laikraščių jturj ant 80 pusla- 
pių savaitėj. 



Iš DARBO LAUKO. 

K New York. Kubsiuviij strei- 

kas, čia gąpa ilgai besitraukęs, 
fabrikantams atsiejo 40 milijonu 
doliarių. Darbininkams jis gal 
lčšavo mažiau, be' jie ir turi 

daug mažiau negu fabrikantai. 

New York. Tarybos tarp ge- 

ležinkeliu tarnaujančiu ir kom- 

panijų iširo. Tarnaujančiu at- 

stovai atmetė taikos teismo tar- 

5>ininkystę. Dabar vien prezi- 
dentas gali visuotiną geležin- 
kelininkų streiką prašalinti ir su 

spėka priversti nesutinkančias 
puses susitaikyti, nes streikas, 

jeigu ki'tų, visą gyvenimą Ame- 

rikoj iš normaliskų vėžių iš- 

mestų, tąsyk pasiliautų trauki- 

nių bėgiojimas. Streiklaužių, 
palaikymui traukinių bėgiojimo) 
kiek reikia geležinkelių kompa- 
nijos surasti negali. I 

iŠ VIS 
jį Laikraščiai vėl rašo, buk 

Rusija susitaikė su Rumunija. 
Rusija sutinka atiduoti Rumani- 

jai iie^sarabiją, bet m. j .• 

tai reikalauja 450,000 kareiviu. 

Ruiuauija jau 1877 inemo 

gelbėjo Rusiją nuo pralaimėjimo 
karės su Turkija. 

Ir apie Bulgariją rašo, buk ji 
kreipiasi prieš vokiečius ir kryp- 
sta talkinnikų pusėn. Karalius 
išvažiavo Vokietijon ir, kaip sa- 

ko, jis negrįš namon iki karės 

pabaigai. Cial po karei bulgarai 
io atgal nepriimti. 

j| Vokiečiu amunicijos dirbtu- 
vėse Karaliaučiuje atsitiko ex- 

(>lio/.ija, kuri užmušė 30 vyru ir 
20 moterų. 

(Į Japonijos sostinėj, mieste 
Tokio, pasimirė pagarsėjęs ka- 
rėj su rusais Japonijos laivyno 
admirolas iii Kanojo Kamimu- 
ra. 

ĮĮ Laikraščiai praneša, buk 
koksai vokiškas išradėjas išrado 
budą dirbti laikraščiams popierą 
iŠ medvilnės virkščių, kokių iki 
šiol niekam nesunaudota, ir sa- 

vo išradimą pasiūlė Amerikai, 
kuriai popieros trūksta, o ji turi 
<laug medvilnės virkščių, nes 

daugiausiai medvilnės augina. 

|| Iš Anglijos ministerijos pa- 
sitraukė apšvietimo ininistcris 
\rthur He.iderson, nes jo lavini- 
mo būdas labai buvo peikiamas. 

Įj Perdėtiniu civiliškos valdžios 
Lietuvoj vokiečių ciesorius pasky- 
rė grafą Kuno von Stoll!>crgą. 
Pirmiau jis tarnavo sužeistų glo- 
bos komitete. 

|į Kritiškoj Columbijoj, Fernie 
kasyklose, atsitiko ex[>lio/ija, ku- 
ri išgriovė olą. Viduj yra daug 
užgriuvusių darbininkų. 

|| Rusijoj caro paliepimu pa- 
šaukta kariumenes tarnyston vi- 
si studentai augštesnių mokyklų, 
nuo .'O metų, kurie iki mokslo 
pabaiga1 buvo nuo tarnavimo pa- 
liuosuoti. 

jj Šiaurinėj Mexikos dalyj, 
Chilnialuia apielinikėse, Vilios 
banditai užbėgo geležinkelio 
traukinj, bėgantį i.š Torreon j 
Durango, bet buvusiu traukinyj 
Carranzos kareivių tapo sumušti 
ir nuvyti į kalnus. Užmuštas 
tapo generolas Aguitar. 

Į| Austrai Lenkijos užim- 
tuose kraštuose uždarė ten bu- 
vusias marijavitų bažnyčias, mo- 

kyklas ir prieglaudas. Austrija 
mat marijavitų tikėjimo nepri- 
pažįsta. Neleido ji platinties 
[Austrijoj ir pravoslavijai elgėsi 
visai taip, kaip Rusija su katali- 
kais. Austrų užimtuose kraštuo- 
se marijavitai negali pamaldų 
rengti, gali melstis vien natnieje. 
Y 

|| Rugpjūčio 10 d. j Prancū- 
zijos portį Brest vėl atkako 
dalis rusų kareivių, atsiųstų pa- 
gelbon francuzams. 
i 

Į] Central Nevvs Agency prane- 
šti iš I-ondono, jog pagarsėjęs 
karėj su japonais savo nepasise- 
kantis rusiškas generolas Kuro- 

įpatkin tapo paskirtcis Turkestano 
general-gubernatorium. Tokiu 
l>udu jis tapo prašalintas nuo 

vedimo rusų kariumenės Lietu- 

voj ir Latvijoj, nes ir čia jam 
nc labai sekėsi. 

11 Daugumas Danijos gyven- 
toju, ypač motcrjs, nepritaria 
pardavimui daniš.kų valdybų 
Amerikai; todėl ir parliamentas 

jgali atmesti padarytą su Ameri- 
ka sutarimą. 

Sulyg francuzų apskaitymo: 
ant ioo iššautų kulkų tik viena 
j kareivj pataiko, o iš 35 patai- 
kytų, tik viena užmuša. Taigi 
užmušimui kareivio reikia pa- 
leisti vidutiniškai 3,500 kulkų. 

jį Mexikoj, tarp Cordenas ir 

Taiuasope buvo susirėmimas Vil- 
ios banditų su Carranzos karei- 
viais. Susirėmime užmušta 9 
banditai ir 4 Carranzos karei- 
viai. 

Įj iŠ Karaliaučiaus universiteto 

išvijo 4 lenkus studentus už len- 

kišką agitaciją. Bet Karaliau- 
čiuj lenkų nėra, tai nežinia, ar 

tarp vokiečių tie lenkai 
studentai stengėsi lenkišką dva- 
sią platinti. 

| Tš Vokietijos kariumenės 
prašalino 17 generolų ir juos 
perkėlė atsargon, o jų vietas ap- 
sodino pulkininkais. 

Į| Tarptautišką dovaną iš No- 
belio užrašo už. didžiausius nuo- 

pelnus medicinoj gavo šįmet 
vengras gydytojas Robert Eva- 
nv. Jis yra rusų nelaisvėj. 

U Iš Paryžiaus praneša, kad 
dabar Prancūzijoj yra 200,000 
rusu kareivių, o jų ten siuntė 
net 6 kartus. Išpradžių, kuomet 
atėjo pirmas siuntinys, kareivių 
skaitlių padavinėjo ant 250,000. 

|j Kaip praneša iš Berno, aus- 

trų kariumenės vadovystė tapo 
atimta nuo vokiško generolo von 

Ilindenburgo, nes tam pasiprieši- 
no Austrijos kariumenės vado- 
vas. 

:: Laikraščiai praneša apie dar- 
bininkų maištus mieste Mexiko. 
Mat ten streikuoja gatvinių karų 
tarnai. 

Įj Italijoj smarkiai veikia vul- 
kanas Aetna. Iš vidurinio kra- 
tero veržiasi lava ir teka piet- 
vakarių link, viską naikindama. 

|| Anglijoj, anglių kasyklose 
netoli Blyth atsitiko expliozija, 
kuri užmušė 13 darbininkų, o 

daug jų sužeidė. 

|| Švedija apskaito savo nuo- 

stolius dėl vokiečių trukdymo 
gabenti medžius Anglljon aut 

30 milijonų doliarių. 

|| Japonijoj, mieste Nagasaki, 
apsireiškė cholera. Į 24 valan- 
das buvo ten 109 apsirgimai. 
Kaip manoma, atvilko ten ją 
plaukianti iš Indijų laivai. 

LIETUVA IR KARE, 
KĄ RAŠO LAIKRAŠČIAI IŠ 

LIETUVOS. 

"Lietuvių Balso" koresponden- 
tas rašo sekantį straipsnelį apie 
dalykų stovi Lietuvoje po vokie- 
čiu : 

I'agaliaus guli pluoštas laikraš- 
čių iš Lietuvos ant mano stalo. 
N'epaprastas džiaugsmas. Juk 
tai pačios Lietuvos dalis. Ro- 

dos, jauti tos žemes kvapą. 
"Darba/rtis"—taippat atrodo, 

kaip kadai "Viltis;" tas pats ben- 
drumas visiems musų laikraš- 
čiams. Ir kalbą ta pati, ir rašy- 
ba, ir straipsnių-žinių tvarka, j 
Vartai, toj pačioj vietoj įžan- 
gos straipsnis; toliau visa eilė 

korespondencijų—Biržai, Pasva- 

Skaitai, skaitai... taip ir šnara, 
rodos, Lietuvos girios, skleidžia 
įsitikėjęs ramumas pavasario dar- 
bų. Skleidžias akyse—nudegęs, 
tvirtais žingsniais bežengiąs, ar- 

tojas paskui plūgą; p»irkioj tarš- 
ka staklės į jaunos dainos taktą; 
už lango zvimbia bitė; diemedžio 
kvapas, alyvos svyra pavasariu 
pasunkusioj, saule ištryškusias, 

lys. 

Svaigsta galvoj—visokie balsai 
skamba aplinkui: ir Lietuvos ge- 
gutės, ir lakštingalos, it' pati lie- 
tiniu kalba niekuomet taip ne- 

groja nežvalga, kaip pavasarį. 
Skaitai, nežinai ką be skaitąs— 

visai kas kita kyla vaklintuvčj... 
—Xc tuoj turinys pažadina iš 

apspitusių ratu sapnų. 
Lietuvoj visai dabar kitoniškai 

negu prieš dviejus t riju s metus, 
Perbaisus skirtingumas, kad, ro- 

dos, jis galėtų taip trumpam lai- 
kotarpe sutilpti. Ir straipsnyje 
joks stiliius negalėtų jo suglausti. 

[ "Dabartis" tai vienatinis laik- 
raštis, kttrj galj dabar skaityti 
lietuvis. Ir tai juk ne laikraštis, 
bet vokiečių vyriausybės oficijo- 
zas. 

Įžengiamieji straipsniai II. G-r. 
tarytum kokio vokiečiu guberna- 
toriaus parašyti. Kalbama į gy- 
ventojus, ir barama ir t ostoma 

jie. 
Straipsnyje "Nenusiminkime" 

("Dabarties" Xo. 38, 20—V) ba- 
rami žmonės, kam jie nerimas- 
taują ir kaip drjstą kaltinti dėl 
atskiru kareiviu prasižengimų vi- 
są milijoninę armiją, kam skun- 
džiasi, kad buvę atimta galviju, 
javu, kad reikia tie patįs karei- 
viai ir pas savę laikyti. "Tu pa- 
tsai lietuvi, dar nieko .nesi prisi- 
dėjęs, idant Lietuvą išvadavus, 
is rusų vargo vės, tai ar nenorė-' 
tum apsiimti bent mažumėlj 
draug pavargti dėl šito didžio 
tikslo, rašo šis laikraštis." 

Tas gi vargas yra toks, kad lie- 
tuvis ne tik turi aukoti visu savo 

išteklium lir tylėdamas badauti 
"uos kitaip argi galima sutvarky- 
ti išmaitinimą vokiečių kariuo- 
menės," bet dar jam tiesiai j akis 
ir pasakoma, kad tas "Lietuvos 
isvadavimas" turi nc jam pa- 
čiam, bet tik Vokietijai tarnauti. 

Is viso laikraščio matyte ma- 

tyti žmonių nepasitenkinimas, 
krašto netvarka. Vagystės, 
žmogžudystės; pabaudos dėl 
menkiausių nusikaltimų lig 50,000 
markių ir trfjų metų kalėjimo, 
arba net ir tat, ir tat drauge. 
Vyriausybės skelbiami dėl tų 
piktadarių gaudymo ir pažadė- 
jimas už kiekvieną galvą po 1000 

markių. Jeigu jau net tokių 
priemonių griebiamasi, tai daug 
kas aišku. 

Žmonėms užginta išeiti iš savo 

sodžių, peržengti valsčiaus sie- 
nas. Bažnyčiosna žmonės įlei- 
džiami su tam tikrais ženklais, 
į mugę taiippat. Privalomas pas- 
partas su fotografija kiekvienam 
žmogui, vis viena ar jis namie 
sėdės ar norės kur išeiti. Ir pas- 
partas išduodamas tik 3 mėne- 
siams. Kunigas bažnyčioje pri- 
verstas skelbti iš sakyklos viso- 
kius vyriausybės įsakymus, ir ra- 

minti žmones. 
Laukų daraus įsakoma dirbti 

ir kiekvienam darbui paskirtas 
tam tikras laikas, ir Misai Lietu- 
vai tas pats, nežiūrint nei oro, 
nei dirvos skirtingumų. Pavyz- 
džiui, pūdymas rugiams turi buti 
paruostas lig liepos 15 d., o 

kviečiams lig rugpjūčio 15 d. 
Dėl mažiausio pavėlavimo—kalė- 
jimas. 

žmogus sukaustytas galutinai. 
Tokia vergija pačioj Rymo impe- 
rijoj butų atrodžiusi baisiausia. 

IŠ SUVALKŲ GUB. 

Laikraštlėlyj "Free Poland," 
kurį leidžia Amerikos lertkai pla- 
tinimui žinių apie Lenkiją tarp 
amerikonu, yra tilpęs laiškas tū- 
los lenkės, p. Lauros dc Turczy- 
no\vicz. Ji buvo Suv. Valstijų 
pilietė, (ištekėjusi už Stanislovo 
Turczynou'icz, kuris buvo inži- 
nierium rusų armijoj. Gyveno 
Suvalkuose ir kuomet vokiečiai 
galutinai užėmė Suvalkų guber- 
niją, ji pateko vokiečiams. 

Dabar jai pasisekė atvykti 
Amerikon ir ji aprašinėja savo 

įspudžius. Paduodame keletą 
įdomesnių, ištraukų: 

"Ką aš turėjau pergyventi nuo 
ii d. vasario iki rugsėjo 12 d.- 
sudarytų visą apysaką... Aš ti- 
kiuosi. kad kadanors aš galėsiu 
jums apsakyti, kaip jie (vokie- 
čiai) ėmė viską, viską nuo kiek- 
vieno—nelaimingi ūkininkai ne- 
teko visų savo javų, sėklų, bulvių 
ir t. t. Jie [vokiečiai] paskui 
privertė juos pirkti tą patj atgal 
po 25 markes nuo mieros, o kuo- 
met atėjo rugiapjutė, tai užgynė 
kaimiečiams išsikastj savo locną 
bulvę, ar r'^iskinti ,»avo locau 
šabalbonę. 

I 
"Man buvo siunčiama pinigų 

ir visokių kitokių daiktų, bet vis- 
kas pražūdavo tari) litrinio ir Su- 
valkų." 

Tolians, ji rašo, kad saly y jos 
nuomonės austrai nėra toki žiau- 
rus prispaudėjai, kaip vokiečiai. 

IŠ LIETUVOS. 
Nuo gegužės, i d. vokiečių už-1 

imtosios Vilniaus gub. dalis su- 

jungta į viena didelę (valdymo) 
apygarda su Suvalkų gub. Seniau 
Vilniaus gub. valdė v. Beckeratli, 
dabar jis pašalinamas; naujosios 
apygardos viršininku skiriamas 
augštųjų rūmų narys, grafas 
Yorck \. YYatenberg, lig šiol bu- 
vęs Lietuvos ūkio viršiniku. 

Kaunas lig gegužės i d., buvo 
priskirtas prie Suvalkų cub. Da- 
bar jis išskiriamas vėl ir Kauno 
gub. valdymo centras keliama 
Kaunan. Teismo rūmai irgi ke- 
liami iš Ukmergės Kaunan. 

Prekybai ir pramonei remti 
Poznanės Rytų bankams, kuriems 
jau turėjo savo skyrius Vilniuje ir 
Kaune, leista steigti skolinimo 
kasos Lietuvoje. Jų tikslas irgi 
bus toks pats, tik banka tokia 
forma tikisi labiau išplėsti savo 

veikimą. Centras skolinimo kasų 
rytams bus Kaune. Jo veikimui 
kontroliuoti priskirtas vienas vy- 
riausybės atstovas. 

Ig- Jur. 

"L. Balsas" rašo, kad rašytoja 
Bitė (Gabrielė Petkevičaitė) te- 

begyvenanti savo Puziniškiu dva- 
rely, netoli Smilgių. 

RYGA. 

Gyvenimas Rygoje. Dabar ry- 
giečiai ir kalba tik apie maistą 
ir drabužius. Net nebekreipia 
domės nei j propelerio (lakstytu- 
vas) birbėjimą, nei j tai, kad ka- 
rės laukas taip arti. Visur tik ir 
girdi: ten ir tfcn, tas ir tas gauna- 
ma, mokama tiek ir tiek... 

Paskutiniu metu pieno daiktai 
truputį atpigo. Dabar sviesto 
svaras—90 k., pieno kvorta—25 
k. Atpigo ir kiaušiniai—5-7 kap.j Bet užtatai baisiai pabrango ari 

visai nebegaunama geroa mėsos, I 
o tik šiokios tokios arklienos, bet 
ir šita nepigi. 

Brangus maisto daiktai, bet tai 
tik trejopai, penkeriopai, o už- 
vis brangnau reik mokėti ir per- 
mokėti (net dešimteriopai!)—už 
drabužius ir avalinę. Dabar na- 

ginės-8-12 r., kurpės—25-50 rub., 
kostiumas—100-150 rub., ne kaž- 
kas, o tik paprastos medžiagos, 
seniau kainavusios 30-50 rub. 
Vienok, nežiūrint į tokią bran- 
genybę, moterys vaikščioja taip 
(pasipuošusios, kad, tarytum, j 
pokylį, vestuves eina. Padu Ry- 
goje visaii nebegalima gauti, o tik 
naginkraščius; tas pats ir su dra- 
bužiais: juodo, vilnonio negausi, 
o tik marškoniai, margį. 

Taip vadinamojon, sekmadie- 
nio "Utenės'' mugėn. kur seniau 
susirinkdavo varguoliai ir apga- 
vikų būriai, dabar ateina visų 
luomų žmonės, net "sagutuooiai." 
Daug kuo dabar skiriasi, "Utenė- 
la," kaip čia ją paprastai vadina. 
Nieko, kas butų dabar panašus j 
daiktą, ten nebegausi. Anksčiau 
čia būdavo gauni vogtų ar tru- 
putį panešiotų draubužių ir ava- 
linės, o dabar tik devintos gady- 
nės skurlių, senų nuplėštų padų, 
mašinų, šikšnų ir t. t. Praeivis 
pamanytų, kad visai tai tik varg- 
šams už grašgalį. Ir kaip apsi- 
viltų! Neperdėsiu, jeigu pasa- 
kysiu, kad už Amerikos Rotšildo 
kurpes pigesnės, jei nebranges- 
nės. 

Ir štai, daugelis nebegalėdami 
(o ar daug galinčių?) kuo naujų 
nusipirkti, o senus skurlius baig- 
dami dėvėti, kreipėsi užsieniuos- 
na, ypač Amerikon, į pažįstamus 
ir gimines, kad atsiųstų drabužių 
ir avalinės. Bet čia vėl vargas 
su tuo muitu;. Kad butų ramaus 
laiko muitas—pusė bėdos, bet da- 
bar padidintas trigubai. Taip, 
nesenai vienam rygiečiui atsiuntė 
iš Amerikos dvi pori kurpių. Už 
tai muito užmokėjo 18 rub. ir 12 
rub. baudos. O baudos užmokė- 
jo už tai, kad siuntė ne taip, kaip 
reikia. Jis tik suvyniojo į po- 
pietį, užlipdė markes ir išsiuntė, 
o pasirodo, reik siųsti drobe, už- 

rašyti, kas siunčiama ar kiek įkai- 
nuojama. O gaunamieji iš Ame- 
rikos daiktai dabar apsimoka. 

Aidi*. 
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PRIE SOMME. 
Francuzų kareiviai eina atakan ant vokiečių tranšėjų, Patėmykit, kad vienas prie- šakyj užsimojęs mesti rankinę granatą į priešo tranšėją. Paveikslėlis parodo, kas liko iš girios—tik vieni stuobriai. 

JAROSLAVUS. 
Čion -atkeltą Marijampolės 

gimnaziją baigė 4 lietuviai: St. 
Jakštys, K. Malinauskas, 15r. Se- 
deravičius 'ir A. Gustaitis. Pa- 
skutiniuoju du gavo sidabro me- 

dalį. 

KOSTROMA. 
Ūkio kursai. "Andriejevkos 

dvare (8 varstai nuo Kostromos) 
jau prirengtas bendrabutis 50 pa- 
bėgėliu vaikams-našlaičiams. Čia 
bus ūkio kursai. Praktinai jau 
dabar mokinasi 11 vaikų, iš prie- 
glaudų atgabentų, o nuo birže- 
lio 20 d. bus skaitomos ir lekci- 
jos. Į kursus priimama Liet. 
Dr. dėl karės nuk. šelpti. Kos- 
tromos skyriaus globiamieji na- 

šlaičiai ir šiaip beturčiai, baigu- 
sieji pradedamąją mokyklą, nuo 

14 iki 18 metų amžiaus. 

MOSKVA. 

Gegužės 21 d. Sinodalinės mo- 

kyklos salėje buvo lietuvių kon- 
certas, suruoštas vietinio komi- 
teto pabėgėlių naudai. Koncer- 
tas pavyko gerai; buvo atlikti 

sunkiausieji mūsų muzikos (cho- 
rinės) tvariniai. Solistės ir so- 

listai ir muzika išlavintai publi- 
kai patiko. 

B. Valusis, žinomas Lietuvai 

savo chorais, rimtai ėmė rupin- 
ties populerizuoti liaudies dai- 

neles, sudarydamas naują chorą 
iš dainininkų, kuone visų niekur 
nedainavusių. Teko išgirsti jo 
choras, susidedąs kol kas iš 70— 
75 žm. Lengva sutartinė taip 
ir neša mintį tenai, kur toji dai- 
nelė yra gimusi... 

Choras gieda ir bažnyčios gie- 
smes Marjinoje Roščoje naujoje 
Liet. Komiteto koplytėlėj^, kur 
bus įtaisyta pabėgėliams pigi 
valgykla. 

B. Valusis greta dainų moko 

žaidimų ir nc kartą "aguonėlė, 
noriu miego" ir k. sutraukia ne 

tik januomenę krūvon, bet masi- 
na ir svetimtaučius, kurie, nega- 
lėdami kieman įeiti, lipa ant sto- 

gų, tvorų ir stebis iš musų. Ta- 

riuos, blogos nuomonės nebus 

apie mus. 

Keikia tikėties, kad 13. Valusis 
sutrauks dar daugiau dainininkų, 
nes pastaruoju metu daugelis 
naujai išreiškė norą buti jo rate- 

lyje. 
Kor—us—as. 

PETRAPILIS. 
Valdybų taryboje nutarta įvesti 

privalomas visų mokymas. 
Pirmoje valdybų taryboje šis- 

sumanymas nebuvęs priimtas. 
Privalomojo visų mokymo prie- 
šininkai buvę dvasios reikalų, val- 

dybos atstovai, kurie reikalavę, 
kad piniga'i, skiriami mokymui, 
butų atiduoti dvasios reikalų val- 

dybos žinion. 

Susitarus švietimo ministerijos 
ir dvasios reikalu valdybos vedė- 
jams, buvo sulaukta antra valdy- 
tai} taryba, kurioje ir buvo priim- 
tas sumanymas. 

MASKVA. 

Pašauktieji kariuomenėn Mas- 
kvos mokyklų studentai lietuviai. 

pavasarį karės mokyklosna pa- 
šaukti šie studentai: Avižienis, 
Augulis, Brėdikis, Budrevičius, 
Grinkevičius, Dausa, Dulskis, 
Kazlauskis, Kasakaitis, Kačins- 
kis, Kairiūkštis, St. Liansbergis, 
Liaudanskis, S. Leonas, Vitkau- 
skas, Vaicekavičius, Y. Steponai- 
tis, Steponavičius, M. Treigys, 
Paškauskis, J. Nasvytis, Š..'as, 
Gružauskis. Kiti gi—K. liicliu- 
nas, Urbšys, Lipčius, Novickis, 
Žukas, Valiūnas, Milčius—kuriam 
laikui paliuosuoti sveikatai patai- 
syti. 

Apskritai imant, pakelta 15^- 
visit Maskvos lietuviu studentų. 

Baigė mokslus. Šiais metais 
baigė valstybės egzaminus šie 
medikai: A. Ambraziejutė, J. 

| Brundza, J. Biržiškienė, L. Bag- 
donas, M. Mickus, J. Nainis, M. 
Nasvytis, S. Sipavičius, A. Svi- 
tas, Prancuzevieaitė, V. Tercijo- 
nas, L. ŽiHnskas, St. /.ilinskas. 

Farmaceutų kursus baigė: L. 
Narbutas, Perevičius ir Tartila. 

Matininkų institutą baigė A. 
Krikščiūnas. 

Dentisčių kursus baigė: J. 
Liansfoergaitė. 

Pradžioje metų išlaikė valsty- 
bės egzaminus juristas L. Pože- 

1 
'a* 

Gavo išleidžiamuosius liudiji- 
mus ir ruošiasi laikyti valstybės 
egzaminus šie asmens (visi juri- 
stai): L. Bukavietis, K. Jablon- 
skis, J. Liudžius, M. Markauskas. 
A. Milčinskis, J. Papečkys, T. 
Petkevičius. J. Radusis, M. Mar- 

jina, R. Skipitis. 

Baigė mokslą "Saulės"' buhal- 
terių kursuose Voronežo šie žmo- 
nės: Abanaškevičaitė Antanina, 
Abanaškcvka'itė Marė, Andziu- 
lytė Al arė, Balvnaitė Juzė, Bart- 
kevičaitė Veronika, \"arankienė 
Jadvyga, Merkevičius Juozas, 
Kondrotaitė Anėlė, Kajokaitė 
Veronika, Kumpis Vladas, AFi- 
č i u 1 i s Vincas, Uškinaitė Anėlė, 
Rimkevičaitė Stefanija, Stepšys 
Kazys, Skirgailytė Augenija, Te- 
korytė Julė, Šamelytė Stefanija 
ir Jurška Kazys. 

LIETUVIAI STUDENTAI 
KARĖJE. 

Be jau minėtųjų Škirpos ir 
Kumpio, iki .šiol paimta karės 
mokyklosna š<ie I ir II kursu 
studentai lietuviai: Laikunas. V. j 
Ambrazevičius, Gavelis, J. Jac-j 
kus, J. Juodišius, P. Masiulis.1 
Šurna, M. Vitkauskas, Janilio- 

uis, A, Luinis, A. Balsvs, Xa- I 
vakas, Rašėys ir E. Gaidamavi- 

čius. 

Studentai—kareiviai. De pa- 
minėtųjų ankščiau lietuvių stu- 
dentų, dar paimta karės moky- 
klosna J. Žilinskis ir J. Kibirkš- 
tis. Paskutinysai įstojo artilerį- 
jon savanoriu. 

Lenkų at^otvai pas carą. Ank- 
štųjų valdininkų tarpe kalbama, 
kad Yalst. Tarybos ir Durnos 
nariai lenkai stengiasi gauti lei- 
dimą pasikalbėjimui lenkų dele- 
gacijos su caru. 

! Naujas gimnazijų projektas 
Švietimo ministerija galutinai iš- 

įdirbo naują gimnazijų projek- 
tą. 

Realinių mokyklų visai nebu- 
sią. 

Visas gimnazijos kursas truk- 
siąs septynerius metus... Lei- 
džiant švietimo mimsteriui, gali- 
ma steigti ir aštuonerių metų 
mokslo gimnazijos. 

| Kartu mokytis vaikinams ir 
merginoms galima tiktai sutikus 
švietimo ministeriui. 

BAIGĖ MOKSLĄ. 
šiuosmet įvairiose augštesnėse 

Rusijos mokyklose baigė moks- 
lus sekantieji lietuviai: A. Su- 
gintas (juristas), L. Noreika 
juristas), L>. Mickevičius ima- 
tematikas), Dočkus (gamtinin- 
kas). kvieska (kalbininkas) ir 
A. Naujokaitis (juristas). Visi 
jie iki spalio 15 d. turi išlaikyti 
dar valstybinius egzaminus. 

("N. L. ') 

Pabėgėliu grįžimas. Vidaus 
reikalų ministerija bu\'o užgyntį- 
si duoti pabėgėliams leidimus, 
važiuoti į netolimas nuo karės 
lauko gubernijas. 

Dabar vyriausiojo štabo virši- 
ninkas pranešė vidaus reikalų 
ministerijai, kad į minėtąsias gu- 
bernijas galj važiuoti ; .. 

tiktai išimtinai karės ir laukų 
darbams ir tai leidžiant vyriau- 
sybei. 

Priešininko užimtųjų guberni- 
jų pabėgėliams leidžiama važiuo- 
ti be savo šeimynų, o neužimtųjų 
gubernijų—su šeimynomis. Pa- 
bėgėliai, važiuojantieji guberna- 
torių, kame gyvena, turi turėti 
liudymus. 

Kunigų šventimai. I ?i > «1i > 

19 d. J. E. Seinų vyskupas Karo- 
sas Petrapilyje, savo namų k >p- 
lyčioje įšventė kunigais: Seinų 
vyskupijos dijakoną Sim. Drau- 

gei] ir Mogilcvo vyskupijos di- 

jak. Ant. Juočių;—subdijakonu 
Seinų seminarijos Joną Januš- 
kaitį. 



"VILIJOS" FABRIKA. 

"\ ilijos bendrovė, išsikėlusi 
iš V ilniaus, ap^ist jo Smolenske, 
kur pasistatė naują fo.kriką. Kas- 

kart labiaus įsitraukdama j tlar- 

bą karės reikalams, "Vilijos" fab- 

> r ik a didina savo veikimą. Dabar 

naujoje fabrikoje dirba jau per 
200 darbininku. Reikalaujama 
dar nemaža: kalvių, tekorių, šalt- 

kalviu. račių, stalių, maliorių. 
skardininkų (blekorių), katilių ir 

k. k. Daromos yra kariuomenės 

virtuvės, duonkepiai pečiai, ratai 

ir t. t. Darbininkų uždarbis ge- 

ras: mokama nuo darbo, nuo i, 

iki 10 arba net ir daugiau rublių 
per dieną'. 

Visi "Vilijos" darbininkai yra 

paliuosuojami nuo šaukimo ka- 

riuomenėn. Pereinant k* ji is kitų 
fabrikų, jei buvo ankščiaus palik- 
ti nuo mobilizacijos dėl karės 

darbų arba dar nepašaukti, tas 

pačias teises pasilaiko ir "Vili- 

jos" fabrikoje. Pereinantiems 
reikia tik per 7 dienas nuo atsi- 

traukimo iš senosios tabrikos 

jstoti j naują darbą ir pristatyti 
paliudijimas. »ki kolei buvo pa- 
liuosuotas nuo šaukimo karino- 
menėn. 

Karės vyriausybės užsakymais 
fabrika aprūpinta ilgam laikui. 

"Vilija" stengiasi sutraukti juo 
(langiaus savų žm nių, bet iki 
šiol (langiaus stelbiasi svetimieji. 

Priimama darban nemaža pa- 

augusių berniukų, kurie tokiu 
budu mokosi amato jau uždar- 
biaudami. 

C!yveninio sąlygos Smolenske 

tokiios, kaip ir kitur, nors leng- 
vesnės. negu dideliuose miestuo- 
se. Paskutiniu laiku, kaip pra-l 
deda trukti cukraus, mėsos, fab- 
rika rūpinasi išgauti savo darbi- 
ninkams tų produktų iš karės 
valdybos. Ile to, steigiama fa- 
brikos darbininkų vartotojų ben- 
drovė. manoma samdyti ;r staty- 
ti darbininkams butų ir tt. 

LIETUVOS GYVENIMAS IRI 
JOS REIKALAI DABAR, j 
Užėmus Lietuvą. vokiečiai | 

džiaugėsi, kad esą laimėjv daug 
žemės. Visoje Lietuvoje ir Lat-| 
viuose išeina ap]i 45 gyventojus1 
ketvirtainiame kilometre. Tai 
tyrai! Kuogeriausia šalis ko- 

lonizacijai ir tai čia jau po šo-; 
nu! Ką tai reiškia Afrikos ko-' 

lonijos, sulyginus su Lietuva ir 
Latviais! 

Vokiečiai taippat labai džiau- 
gėsi, kad daugelis lietuvių buvo' 
rusų išvaryti arba patys pabėgo,' 
ypač inteligentai. Su likusiais jie 
'ikėjosi lengvai apsidirbsią:] 
"Lietuviai žmoneii&i ramus, 
maldingi—pasiūlysime jiems, gir-l 
di, tikėjimo liuosybę ir pasiten-' 
kins„ aprims!" 

Ta>p vokiečių valdžia išpradžių i 
ir darė. Valdininkams ir karei-1 
viams davė Įsakymus, kad su 

lietuvių kunigais elgtųsi kiek at-l 
sargiau, o patiems kunigams jie 
aiškino, kad viskas busią gerai: 
Dievą garbinti ir melsties po 
vokiečiais jie ir jų žmonės galė- 
sią kiek tik norint. Vokiečiai 

^ 
grąžiusi;} jiems rusų atimtas baž- 

nyčiai ir bažnyčių turtus. Ko 

jie gali daugiau norėti? 
Tuk i s paskelbimas vienok t 

lietuvius didelio įspūdžio nepa- 
darė. Bažnyčios kaip bažnyčios,1 
o apie grąžinimą žemiu, ypač 
Suvalkų pusės kunigai, kalbėjo:1 
"(ierai, sako, tas žemes męs par- 
duosime. įsitaisysime kai]) rei- 
kiant seminarijas ir mokyklas, 
o šiaip, ar tai mums kunigams 
ukiu užsiimti?" 

Lietuviu mokyklų vokiečiai lie- 
tuviams iš pat pradžių nemanė 
duoti: "Jus katalikai, girdi, turė- 
kite katalikiškas mokyklas su ka- 
talikiškais mokytojais ir katalikiš- 
kais vadovėliais, bet vokiškai!" 
Privatinių mokyklų jie ir buvo 
atsisakę lietuviams duoti: "To 
kio įpratimo, sako, Vokiečiuose 
nesą!" 

Ilgainiui vienok lietuviams pa- 
sisekė vokiečius įtikinti, kad jie 
jau prie rusų buvo turėję savas 

lietuvi-įkas mokyklas, kurias ko- 
vote iškovoję, ne vien pradeda 
mąsias. bet ir augštesnes; kad 
savo kalbą mokyklos esančios 
būtinas šalies gyvenimo reikalas; 
kad jeigu lenkai gali pas save 
ni( kyklas steipti, kodėl lietuviai 
negalėtų?... 

I'amatę, kad išties visa Lietu- 
va saukia savų mokyklų, kad vo- 

kiškų nenori, o čia Lietuvos lai- 
mėjimač, dar nėra tikras, tad 

žmonių erzinti negalima; vokie- 
čiai mokyklų dalykuose nusilei- 
do: "Xa, girdi, męs matome, kad 
jus lietuvninkai visi kaip viens 
norite lietuviškai mokyties ir, 
kaip matyti, prie to esate pri- 
brendę (mat pirmiau jie buvo 
manę, kad lietuviai yra pribren- 
dę tik lietuviškai Dievą garbin- 
ti!), tai męs jums Lietuvoj duo- 
sime visišką bažnyčių liuosybę ir 

visišką mokyklų liuosybę." 
(iavę laisvę steigti savas mo- 

kyklas. saujalė pasilikusiųjų Lie- 

tuvoje 'inteligentų, susidedanti 
daugiausia iš kunigų, pa-ijuto tu- 

rinti galybės darbo. Valsčių 
įsteigti se nuo senovės arba nau- 

jai steigiamose <ir valsčių apmo- 
kamose mokyklose moko pasilikę 
čia kur ne kur mokytojai, moko 
klerikai, studentai, gimnazistai, 
gimnazistės, kas galigabes- 
nieji ir mokslingesivieji yra kvie- 
čiami mokytojais prie gimnazi- 
jų... žymesnieji—gimnazijų in- 

spektoriais ir direktoriais... l'ni- 
versitetą nėra kam steigti ir j 
j j mokytojais nėra ką kviesti... 
Vai mūsų inteligentai, jus tautos 

piemens, kam jus (palikote savuo- 

sius ir kaip avys iš Lietuvos iš- 
bėgote?... Ar nevertėtų jums 
t;n>j nors skyrium po vieną at- 

galios grįžti >ir tvarkyti Lietuvos 
gyvenimą! 

Svarbiausi yra šiuo metu Lie- 
tuvoje švietimo reikalai, bet ne 

menkiau svarbus yra ir valdymo 
reikalai, ir ne vienas lietuvis yra 
tuo labai susirūpinęs. Valstie-| 
ciai ir nerimauja. 

Mat, kaip sakiau, užėmę Lie- 
tuvą, vokiečiai pradžioje neno- 

rėjo daryti jokių koncesijų, be 

bažnyčių, manydami, kad Lietu- 
jva duosis padaryti rami provin- 
cija. Tik kat'a rusai sudarė nau- 

jąją gynimosi liniją, kada vokie- 
čiai pamatė, kad lietuviai nėra 
jiems taip palankus, o gal ir ne 

taip kvaili, kaip jie buvo manę, 
leido organizuoti mokyklas. 

Gi valdymo sistema, kokią vo- 

kiečiai pradžioje sudarė, toki ir 
pasiliko. O darė viską savaip, 
patjs valdininkus skyrė: bultiii- 
strus, vaitus, staršinas... Tiesa, 
karės laikas, mūsiškiai senieji ne- 

| visur norėjo apsiimti pasilikti. 
Bet pavojus didelis! Labiausia 
su valsčių teisėjais. Ir tuos vo- 

kiečiai visus skyrė ir skiria pa- 
tįs. Taigi vokiečiai neplcčia 
Lietuvoje žmonių savivaldybės 
tik ją siaurina. Vaitus, staršinas 
ir valsčių teisėjus mūsų žmonės 

į visados patjs rinko. Šitas žmo- 
nių teises rusai net didžiausių 
persekiojimų metu nebuvo drjsę 

| panaikinti. Jei dabar nepasiru- 
jpinsinre, ką turėjome išlaikyt ir, 
(kas mums pridera, atgauti, tai 
^paskui bus sunku. Turime dabar 
jau reikalauti jvesti Lietuvoje 
visišką savivaldybę. Visi išvien 
geidėme mokyklų, tai jas ir turi- 

I me. Visi išvien geisiine, reika- 
lausime savo valdymo, jj ir turė- 
! sime. "L. B." 

j JFEisKO ŪMINIŲ. 
Žemiaus talpiname turinį laiš- 

kelių atėjusių j "Lietuvos" re- 

Įdakciją nuo lietuvių, pakliuvusių 
nelaisvėn, arba nuo pabėgėlių. 
Jie j ieško savo giminių, arba 
>'iaip pažįstamų. Jeigu rasi, ma- 

lonus skaitytojau, čia savo gimi- 
(nę, arba pažįstamą, skubiai jam 
parašyk laiškelį; pasiųsk ir pini- 

j gų, jeigu gali. Pamink, kad jų 
padėjimas yra baisus. Jie lau- 
kia, jeigu ne pašalpos, tai bent 

| meilaus tavo žodelio. 

Augustinas Stoškus, belaisvis 
Vokietijoj. Adresas: Germany, 
Neuhammer (Queis), 3 Comp., 
2 corp, Kriegsgef. Augustinas 

Į Stoškus. 

Jonas Naudziunas, belaisvis, 
jieŠKO savo sesers ir švogero 
Juozo Mickevičiaus (turbut Clii- 
cagoje). Adresas: Germany, 
N'euhammer (Queis) 1 gefang. 
Comp.. 3 korp., kriegsgef. Jonas 
Naudziunas. 

Kazys Didžkalnis, belaisvis, 
ijieško Juozo Mickevičiaus, pra- 
šo truputi pinigų. Adresas: Ger- 
many, Neuhammer (Qu), 1 Ge- 
fang. Comp., 5 korp. Kriegsgef. 
Kazys Didžkalnis. 

Antanas Venslovaitis, iš Mi- 
j Niurkiu ( nuo Lukšių). Naum. 

Įpav. Suvalkų gub., nelaisvėj, 

j Vengrijoj, jau i Z< metų; jieško 
giminių ir pažįstamų, prašo pi- 

jnigų. Adresas: Kriegsgetange- 
ner Solclat Vcnslovaitis Antanas, 
Ksztergom—Tambor (Oficiers- 
Dicner, L'ngarh, Austro-Hunga- 
ry. 

Jcnrs Tarasevičius, belaisvis, 
iš Daugšigalų, Pakruojaus vals- 
čiaus, Kauno gub., jieško savo 

brolių Antano Tarasevičiaus ir 
Aleksandro Paslaviėiaus, kurie 
pirniiaus gyveno Ne\v Yorke: 
taipgi švogerio Jono Leimonto 
(taippat gyvenusio Xe\v Yorke). 
Adresas: Germany, N'eubammer 
(Qu.), 8 gefang. comp., 5 corj). 
Jonas Tarse vtiėius. 

Jonss Vaičikovskis, belaisvėj 
daugiau* metų, iš Pagramančio 
kaimo, Tauragės valsč\, Rastinių 
pa v., Kauno gub., jieško Amet' 
koje brolių Kazimiero ir Antano 
Vaičikovskių. Adresas: Germa- 
ny, Kriegsgefangenen-Lager llal- 
be (bei lierlin), Iiarak 12, Xo. 
6400 Jonas Vaičikovskis. 

Mikolas Adomaitis, iš Kandro- 
čių kaimo, Pakruojo parapijos, 
Panevėžio pa v., Kauno gub., yra 
belaisvėj, labai reikalauja pinigų; 
j ieško giminių ir pažįstamų. Ad- 
resas: Germany, Mikolas Ado- 
maitis, 14-te Komp. J-te korpo- 
ralschaft, Neuhammer a. Queis, 
Gefangenenlager. 

K. Batis, pabėgėlis, jieško sa- 

vo (luktės Kotrynos Batisiutės iš 
Muritiiškių kaimo, Antanavo 
valsčiaus, Suvalkų gub. Jo ad- 
resas toks: Russia, Petrograd, 
Upravlenije Siev.—Zapadn. Žjl. 
Dorog; io-oj Distancii Pismovo- 
diteliu G-nu Veisu, peredat put. 
storo/u K. Batisu. 

Ju°zas Radzionas, pabėgėlis, 
jiieško švogerio M. Balamuts 
(neaiškiai) iš Kauno gub., Uk- 
mergės pav., Kovarsko valse, 
kaimo Dameikių, taipgi kitų gi- 
minių ir pažįstamų. Jo adresas: 
Russia, gor. Tambov, ugol Obvo- 
dnoj, No. 48, Osipti Radzionu. 

T. Žilis (Žilevičius), pabėgėlis, 
jieško Niceforo Žilevičiaus arba 
Melitono; labai svarbus reikalas. 
Adresas: Russia, gor. Orei, SI. 
Sbor. R. O. Ž. D. T. Žileviču. 

Veronika Pupalana, pabėgėlė, 
iš Kauno gub., Zarasų apskr., 
Abelių par., Daciunų sodos, j-ie- 
ško brolių. Jos Adresas: Ru- 
ssia, Veronika Pupalana, gor. Ar- 
changelsk, ui. Sobornaja, dom 
N'o. 39. 

(Daugiaus bus) 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Kadel vietos socialistai p. Bu- 
lotos nerė mė.—(Koresponden to 

raštą paduodame sutrumpinę. 
Red.). 

(Javus žinią, kad svečiai su pra- 
kalbomis Grand Rapids'an apsi- 
lankis liep. 29 d., buvo laukta 
jų atvažiavimo su dideliu žin- 
geidumu. Ypatingai laukė jų 
soc. kuopos nariai. Visi jie džiau- 
gėsi ir pasakojo kiekvienam kur 
tik sutikdami, kad dabar p. Bu- 
lota tai kad duos, tai duos vėjo 
ir tautininkams ir vyčiams. Bet 
vėjo nuo svečių belaukdami ki- 
toms sriovėms, pačių svečių lau- 
kė jie ne kaip. Štai L. Š. F. ko- 
misijai sutaisius vakarienę sve- 
čiams ir pasiūlius jon tikietus 
po $1.00, iš socialistų atsirado 
vos du, ką rizikavo po dolerį už- 
mokėti, o tautvinnkai, kuriems, 
jie manė, bus kailis išpertas, žin- 
geidavo daugiaus pačiais svečiais, 
kaip jų darbu, kurio vertę jau 
jie iš laikraščių žinojo. Tauti- 
ninkų nusipirko keturi tikietus 
vakarienėn išanksto. 

Bet p. Bulota musų socialistų 
viltis suvylė visai. Jis savo pra- 
kalboje nors šaltai, bet pasakojo 
vien apie karę ir jos baisybes. 
Nei apie tautininkus, nei apie 
vyčius nei žodžio. 

Socialistai pamate, kad iš p. 
Bulotos kalbos jiems jokio 
džiaugsmo nebus, negana, kad 
aukų nedavė, bet dar ėmė jj kri- 
tikuoti. 

Gerai jam; kodėl jis nepasa- 
kojo jiems to, ko jie norėjo? 

j A. M. Virbalis. 

I 
i j sioux1 City, iowa. 
Piknikas ir vėtra?—Rugp. O d. 

Lietuvių Šv. Kazimiero parapi- 
ja vietos klebono kun. Cibulskio 
ir parapijos komitete rupestimi 
surengė pikniką parapijos nau- 

dai Fairmount' p a r k.e. Piknikas 
prasidėjo 4 vai. po pietų; oras 

u buvo gražus, žmonių pusėtinai 
suvažiavo ir visi gražiai linksmi- 
nosi. I'arp svečių buvo apsčiai 
ir svetimtaučiu. Piknikas žadėjo 
gerai nusisekti, bet štai vai. va- 

kare pakilo tokia vėtra su lietum, 
kad visi turėjo bėgti iš parko 
kas kiek drūtas. Stalai likosi ap- 
vartyti, medžiai su šaknimi iš- 
rauti. Taippat likosi sutrauky- 
tos elektrinės vielos; užgeso ži- 
buriai 'ir karai sustojo vaikščioti. 
Piknikininkai namon turėjo arba 
pėsti pareiti, ar automobilių 
samdytis, jei kur užtiko. 

Miesto gatvės visos pavirto j 
upes ir jomi bėgantis vanduo j 
Mississij pi upę nešė su savim 
vėjo nudraskytus stogus, duris, 
langus ir kitus daiktus. Buvo 
baisu ir žiūrėti, kas darėsi. 

Kcrtsp. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Paralyžiaus liga. Šitame mies- 

telyje iki rugpjučio 12 d. išviso 
susirgo paralyžiaus liga 16 kūdi- 
kių, iš kuriu devyni numirė; tar- 
pe tų visų ir vienas lietuvių kū- 
dikis mirė—Edvardas Plesniavi- 
čius, 14 mėnesių senumo. Dau- 
giaus tarpe lietuvių nesiranda 
dar sergančių. Dabar yra už- 
drausta Į :itą miestą atsikrausty- 
ti iš kitur ir iš čion taipgi ne- 

išleidžiama. Vienas lietuvis at- 
sikraustė iš Maspeth'o, L. J., bet 
tapo prašalintas, tą pačia dieną. 

Harrison'e taipgi yra sergan- 
čių šita liga, iš kurių 2 kūdikiai 
yra lietuvių; susirgusieji tapo 
nuvežti j ligonini' Laurel llill.j 
|). Degučio ir p. Vadeikos. Pono 
Degučio kūdikėlis jau mirė; taip- 
gi mirė kūdikis vieno lenko iš 
Harrison. 

Xe\varke girdėti, kad nekurios 
motinos po kelis kudikius palai- 
doję. Daugumas molinų yra nu- 

sigandusios tos baisios ligos, ku- 
ri apie New York'o miestą jau 
šimtus mažų kūdikių nuvarė j 
kapus. Gyventojas. | 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
Užsiliepsnojus pragaištingai 

Europos karei, sudrebėjo kiek- 
vieno gero lietuvio šinlis. Ame- 
rikos lietuvių spauda pašventė 
savo laikraščiuose milžiniškas 
skiltis, atsišaukimams bei para- 
ginimams v i mj Amerikos lietuvių 
petys j peti stoti j vieną bendrą 
darbą, be skirtumo pažiūrų gel- 
bėti nuo pražūties savo tėvus, 
brolius ir seseris. 

Laikui bėgant, šian ir ten pa- 
sirodė susitvėrusios kuopelės bei 
draugijėlės alkstantiems vientau- 
čiams gelbėti nuo badmirio. Žo- 
džiu sakant, lietuviai amerikie- 
čiai subruzdo kaip tos paukštelės, 
kurios pajutę savo lizde neprie- 
telių, tuojaus sujunda gelbėti sa- 
vo lizdelį nuo pražūties. 

Kaip jos griaudžiai čirškia, ap- 
linkui neprietelių lekiodamos ir 
savo vietelę gindamos. Man ro- 

dos, kad viršminėtas palyginimas, 
nors iš dalies ir musų amerikie- 
čiams lietuviams tinka. Pajutę 
savo tėvynėje, didelį pavojų nuo 

neprieteliaus, šoko pakniopstoms 
prie gelbėjimo darbo, idant išgel- 
bėjus savo lizdelį ir jame pasili- 
kusius gyventojus nuo vergijos 
•bei pražūties. Kaip kitų miestų 
lietuviai, taip ir amsterdamiečiai 
nepasiliko užpakalyj kitų kolioni- 
jų; subruzdo ir čionykščiai, lab- 
jau atjaučią savo tėvynei Lietu- 
vai. 

Kuo veikiausia tapo sutverta 
draugija rinkimui aukų nukentė- 
jusiems nuo karės inusų vien- 
genčiams. Draugijai buvo duo- 
tas vardas Liet. Sunų ir ])uk. 
Dr-ja. Prisirašė vyrai, merginos 
bei inoterįs, pasidavė vieni ki- 
tiems rankas ir ?tojo į bendrą 
darbą gelbėti badaujančius bro- 
lius sykiu su kitais. Kaip tos 
aukos tapo surinktos, man ro- 

dos, nėra svarbu minėti, nes bu- 
vo rašyta kituose laikraščiuose 
kuosmulkiausia; tiek turiu pa- 
briežti, kad čionykščiai lietuviai 
jau turi surinkę apie $1.200.00 
ant tėvynės aukuvo. Matote, 
kokia tai graži auka nukentėju- 
siems nuo karės mtisų broliams 
sudėta; tai vis sunkiai užpra- 
kaituoti geraširdžių amsterda- 
imiečių centai minėtą sumą sudarė. 

L &&T/SH SOLDIERS V/I7H GHS MU5KS U S! N G M RCmNE G U N 

PRIE KULKAS V AIDŽIO. 
Ne, tai ne baidyklos—tai du kareiviai, užsimovę ant galvų maskas, kad apsisaugoti nuo nuodinančių gazu, kuriuos priešas paleido. Vienas šaudo.iš kulkasvaidžio, kitas regu- liuoja kulkų diržą. 

Kas galėtu clrjsti amsterda- 
miečius vadinti atšalėliais? (kaip 
tai buvo parašyta "Naujienose" 
kokio ten užsimerkusio amster- 

damiečio). 
Turiu tiek tik pasakyti; kaip 

abelnai tarp visu Amerikos lie- 
tuviu yra įvairių žmonių, taip ir 
čia. Vieni yra labai karštais 
savo šalies mylėtojais, už ją jie 
net ir gyvastį atiduotų, o kiti yra 
•savo šalies pardavėjas, niekinto- 
jais ir trukdytojais tų, kurie tė- 
vynės labui darbuojasi. Vieni 
darbuojasi, rengia įvairius vaka- 
rus, aukas renka nelaimingiems, 
o kiti iš to viso tyčiojasi, rašo 

straipsnius, kad nič nieko nuo 

pradžios karės nesigirdėt apie au- 

kas, vadina mumis atšalėleis. 
Atsirado ir tarp veikiančių 

žmonių didesnių, ar mažesnių ne- 

susipratimų, gali atsirasti ir da- 
bar. Bet mums, broliai amster- 

damiečiai, visi tie nesusipratimai, 
visos puikybės ir kerštai reikia 
prašalinti, lai užteka tarp musų 
saulutė broliškumo, meilės ir pa- 
sitikėjimo. O to viso susilaukę, 
pamatysime, kaip musų kolioni- 
ja augštai pakils ir tada galėsi- 
me pasidžiaugti. 

Rašydamas šį straipsnelį, turė- 
jau norą pasakyti, kad męs, am- 

sterdamiečiai visi pasiduotume 
rankas ir rengtumės prie milži- 
niško bendro darbo: prie paskir- 
tos lietuviams dienos, kurią die- 
na po dienos sulauksime, nes ne- 
žinia kada, todėl rengkimės iš- 
anksto, kad nebūtų pervėlu. Aš 
manau, kad mums reikia tai die- 
nai aukų rinkėjų nemažiau kaip 
400. Mums reikėtų pasiųsti į 
kitus miestus, kur nėra lietuvių, 
arba visai maža, pavyždžiui, 
Troy, N. Y., Albany, X. Y., Fort 
Plain N. Y. Frankfor-d, X. Y. 
ir k. 

Taigi, broliai ir sesutės amster- 

damiečiai, męs tarytum girdėjo- 
me mintyse neišpasakytą verk- 
snio šauksmą iš už-jurių musų 
brolių. Jie yra ten ištremti iš 
savo gimtinių samanotų namelių, 
0 slapstosi kur miskuose, uolose, 
šaukdami musų visų susimylėji- 
mo. Turime atminti; jog ne kas 
kitas šaukia pagelbos, tik musų 
pačių seneliai, tėvukai ir močiu- 
tės, broliai ir seserįs, draugai 
ir prieteliai, prie Aiirių męs au- 

gome ir kuriais gėrėjomės. Tai- 
gi dar sykį, pašvęskime savo sun- 

kų darbą ant liepsnojančios tėvy- 
nės aukuro, aukų rinkėjų eilės, 
įstokime visi j eiles pietys j pėtį. 
vaikinai, merginos, moterįs ir di- 

|dėsni vaikai,—visi bukime tą die- 
ną aukų rinkėjais ir nešančiais 
badaujantiems pagelbą, nes to- 

kios dienos ir progos ir nebesu- 
lauksime daugiau. Xors tai bus 
ir labai nuovargi diena, teks pri- 
vargti kaip žąsiukams, bet kągi 
darysi? Saulutė sustiprins nuvar- 

gusias gjslas. o lengvas vėjalis 
[atgaivins pailsusią širdelę ir vėl 
busime stiprus ir graiti. 

Aplinkiniai artimesni mieste- 
liai, kuriuose nors kiek randasi 

1 lietuvių, malonėkite atkreipti, 

atydą j tai ir susižinokite, kiek 
pas jus randasi, ar galite surinkti j aukų rinkėjų, jei negalėtumei sa-i 

vų rinkėjų sudaryti, o neina-' 
žas, miestas, tai kreipkitėsi j 
amsterdamiečius, gal amsterda- 
miečiai galės kiek nors pagelbėti. 

Laikas sukrusti! 
M. Kerbelis. 

Žinios-Žineles. 
Iiariiscn, N. J. 

— Birutės Bažnytinis Choras, j 
susidedantis iš Harrison'o ir 

Kearny merginų ir vaikinų, įsi- 
rengė išvažiavimą rugpjūčio 13 
d. j Rocka\vay Beach pajūrį. 
Taipogi Suvienytos llarrisono 
ir Kearny'ės Organizacijos ren- 

gia didelį pikniką, kuris bus su- 

batoj, rugpjučio 26 d., L. llant- 
mano Parke, Ilarrison. X. J. 

Visas ipelnas skiriamas nuo ka- 
rės nukentėjusiems Lietuvoje. 
Taipgi minėtos organizacijos 

plianuoja parengti "Tag Day" 
šituose miesteliuose: Ilarrison, 
Kearney ir East Xe\vark, X. J., 
nes šitie trįs miesteliai visi krū- 
voje ir leidimas reikia gauti nuo 

visų trijų miestelių valdybos. 
Vienas Draugijų Narių. 

Bronx, N. Y. 
= Xc\v Yorko dalvj Bronx 

gyvena apie 700 lietuvių. Jie 
dirba daugiausia prie gelžkelio, 
marškinių siuvykloj ir medžio 
išdirbystėje. Sulyg savo visuo- 
meninio veikimo skiriasi Į kata- 
likas ir socialistus. Kova tarp 
jų eina smarki. Tarp lietuvių 
didžiausią biznį daro lietuviškie- 
iji žydai. 

Bayonne, N. J. 
= Vaiku gerovės komisija su- 

t" » j sekė, jog Bayonnės svetimtaučių 
j apgyventose vietose svarbiausiu 
[vaikams gėrimu yra alus. | 
!Leechburg, Pa. 

— Tarpe Leeclvburgo lietuvių 
nesutikimai vis eina didyn. I.iep.I 
23 d. jie pakėlė tokią kary. kad 

j policija 9 turėjo nugabenti kalė- 
jimam Teismas iš visų atlupo 

',$141.50. 

New Britain, Conn. 
= Xew liritaino lietuvių jau- 

nimas, ypač merginos, taip iš- 

tautėję, kad net savo tautiškuose 

i žaidimuose vanoja anglų kalbą.' 
Pirmiaus prie nabašninko kun.1 
Žebrio buvo lietuvių mokykla,' 
kurią lankė pusėtinas skaitlius 
vaikų. Dabar toji mokykla pa- 
versta Į svetainę, kur laikomi ba- 
liai ir visokie pasilinksminimai. 

jNevvberry, Mich. 
= Liepos 20 d. 10 vai. ryto, 

čia girioje atsitiko nelaimė. Ta- 

po užmuštas Jurgi- Stašaitis. Pa- 
Į laidotas ant rytojaus. Velio- 

|uis ilgus metus dirbo miškuose;, 
turėjo amžiaus (>2 metus. Jis 

i paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
Į pa v., Mankunų valse., Šilininkų ( 

Į kaimo. Velionis turėjo brolį 
Chicagoje ir sunų vardu Aloizas. 
Kompanija nori surasti jo sunų. 
ar brolį reikale paliktų pas kom- 
paniją nabašninko turtų. Kom- 
panijos adresas yra tokis: Iron 
Co., Xe\vbcrry, Mieli. 

Waterbury, Conn. Darbai 
eina gerai; >iuoini laiku tik tas, 
kas nenori dirbti, tai nedirba. 

Rugpjūčio 8 d. čia sustreika- 
vo \Vaterbury Brass Branch Co. 
lėjyklų darbininkai. Reikalauja 
didesnės mokesties. Streikas tę- 
siasi. Vincelio Janka. 

MARGUMYNAI. 

Nori lietuviškai mokintis. 

Vokiškas Komitetas šelpimu, 
pakliuvusiu belaisvėn vokiečių 
ir austrų (jš Xew Yorko) tei- 
raujasi, ar negalėtų gauti lietu- 
viškos gramatikos. Esą jis ga- 
vts laišku nuo vieno "Vokiško 
karts belaisviu" iš Kurume, Ja- 
ponijoj. kuris prašo jam prisių- 
sti Lietuvių kalln s gramatiką. 

Matomai, tai lnis kas nors iš 
Prūsų lietuvių, paimtų per ja- 
ponus nelaisvėn prie Tsing-Tao 
tvirtovės. 

"Lietuva" išsiuntė jam reika- 
laujamą knygą. 

Vėliausios žinios. 

R u g p j u č i o i 6 d .—Rusai 
užėmė -Jablonica spragą Karpa- 
tų kalnuose ir atidarė sau svar- 

bų kelią į Vengriją. Apie 1,50c 
austro-vokiečių pakliuvo čia ne- 

laisvėn. 

Į Išilgai upės Zlcta Lipa, Ga- 
licijoj, ir j vakarus nuo Brody. 
eina labai smarkus mūšiai, ku- 
riuose iusai vis ima viršų. Kai- 
zeris skubiai atvažiavo į Rytini- 
nį frontą. 

— .Talkininkai jgijo mažesni*, 
laimėjimų piie upes Somme ii 
prie Verduno, Francuzijoj. 

— Italai veržiasi pirmyn, pa- 
ėmė 1,500 austrų nelaisvėn ir 
yra jau tik apie 20 verstų nuo 

svarbaus miesto Triest. 

— Persijoj, kur rusai buvo bc 

sitraukę atgal, turkai vėl praki- 
šo vieną mūšį. 

I — Tarybos tarp Amerikos ge- 
ležinkelių ir darbininkų dar ne- 

užbaigė ir abelno geležinkelių 
streiko pavojus dar nepenėjo. 
Prezidentas V'ilsonas mėgina 
juos sutaikinti, 
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Vlai laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
radu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
donlmalH turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrą.]) vardą- 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti 

Netinkamus iaikraft'Mui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grįiina auto- 

riui afąai Jo lėšomis. 
Re! k U visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popiero pusfs, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Taigi prie darbo, lietuviai! 

Męs jau buvome pirmiaus iš- 

reiškę nuomonę, kad Didžiosios 
Lietuvos lietuviu ginčai tarp sa- 

vęs davė progą gyvuoti ginčams 
ir tarp Amerikos lietuvių, nes 

mūsų išeivija vis atsižiūri į savo 

močiutę Lietuvą. 
Vaidai, kuriu didžiausiu gim- 

dytojų, kaip mums pranešama, 
buvo p. Bulota, suskaldė Didžio- 
sios Lietuvos lietuvių vienybę. 
Jie daug prisidėjo ir prie su- 

skaldymo vienybės čia Ameri- 

koj. 
Po dviejų metų vaidu, berods, 

pradeda lietuviai blaivintis. Su- 

grjžusieji iš Europos amerikie- 

čių pasiuntiniai praneš mums, 
kad ten visos lietuvių sriovės 

jau pradėjo bendrai, vienybėje 
veikti. Jų pavyzdį, rasite, pa- 
seksime ir męs, Amerikos lietu- 

viai. 

Stai pereitą savaitę susivažia- 
vo į \\ ilkes-Barre, Pa. keletas 
žymesnių veikėjų iš katalikų po- 
litiškos sriovės ir iš tautininkų 
aipkalbėjimui svarbių reikalų, 
ypač to reikalo, kaip butų pa- 
togiau visiems lietuviams prisi- 
rengti prie "Lietuvių Dienos," 
kurių prezidentas \Vilsonas žada 
netrukus paskirti aukų rinkimui 
po visą Ameriką. 

Rugpjūčio 17 d. žada atsibūti 
ten pat galutinis susivažiavimas 
atstovų nuo įvairių tautiškų ir 

katalikiškų (o gal ir nuo socia- 
listįškų) organizacijų. Męs ti- 
kimės, kad sveikas protas ir ne- 

abejotina savo tėvynės meilė pa- 
galios paims viršų, kad tame susi- 
važiavime mūsų sriovės užmegs 
vienybės ryšį ir parodys savo 

ipolitiškai-tautišką subrendimą. 
Tiek, kiek mys galime išreik- 

šti tautininkų sriovės nuomonę, 
galima užtikrinti, kad tautinin- 
kai visa širdim prie to bendro 
darbo prisidės, pamiršdami visus 
pirmesnius ginčus ir nesutiki- 
mus. Mes manome, kad ir kata- 
likų politiškoji sriovė tą patį pa- 
darys. Pagalios męs geistume, 
kad nei musų socialistai nepa- 
darytų tame išėmimo. 

Kiek mums žinoma, pas juos 
šiądien eina "fermentacija:" ne- 

kurie iš jų persitikrino, kad Lie- 
tuvos socialistai veikia išvien su 

•kitomis sriovėmist; kad mūsiškiai 
j socialistai Amerikoje, atsitolin-, 

darni nuo kitų sriovių ir su jo- 
mis kovodami, ėjo klaidingu ke- 
liu; jie mato, kad jiems "reikia 
mainyti frontą" ir tuomi prisi- 
pažinti prie savo pirmesnes klai- 
dingos taktikos. Visa tai su- 
tvėrė pas juos, anot "Laisvės," 
sunkų padėjimą, iš kurio neku- 
rie š jų norėtų išeiti, jeigu nesi- 
bijotų sarmatos. 

# 

Jeigu musų socialistai permai- 
nys ikisiolaikinę taktiką ir ap- 
reikš tikrą norą dirbti sykiu su 
kitomis sriovėmis, nebadysim 
męs jų pirštais, neigi blogo žo- 
džio tarsime apie tai, kas buvo. 

Lai nors sykį užviešpatauja, 
tarp lietuvių taika. Nors sykį 
pradėkime darbą! 

Laikraščių bėdos. Žymus po- 
picros pabrangimas skaudžiai 
at.-»iliqMa j laikraščius. Dau- 
gelis didelių anglų laikraščių 
dėlei tos priežasties arba dvigu- 
bai prenumeratos kainas pakėlė, 
arba sumažino puslapių skaitlių. 

Lietuvių laikraščiai taippat 
skaudžiai tą brangumą atjautė. 
Nekurie laikraščiai, kaip "Lai- 
svė" ir "Amerikos Lietuvis," pa- 
kalė prenumeratos kainą, neku- 
rie kiti laikraščiai rengiasi pada- 
ryti ta patį. Vėliausia šito bran- 
gumo auka yra "Ateitis" ėjusi 
iki šiolei fris sykius j savaitę. 

Dabar "Ateitis' praneša, kad 
nuo sekančio numerio ji eisianti 
vėl tik sykį i savaitę, bet prie 
to duos ir mėnesinį priedą-žur- 
nalą. 

Męs paliekame tą pačią pre- 
numeratą. r.ors ir mūsų iškas- į 

čiat Ia!>ai pasididino. Kiti laik-I 
raščiai mėgina daryti bi/.nį iš 
apgaviku daktaru ir kitokių ap- 
garsinimų. Męs ir to nedaro- 
me, nes norime apsaugoti savo 

skaitytojus nuo tokių kraujagė-, 
riu. Todėl męs tikimės, ka i ir j musų skaitytojai mokės tai at- 

jausti ir apvertiiiii :r pasistengs 
mums pagelbėti. Praplatinate 
tarp savo draugų ir pa/.įstan ų 
"Lietuvą," prikalbinki t mums 

vicną-ki'ą naują skaitytoją o 

tie, kurių prenumerata yra tiž- 
silikus, malonėkit ją greitai at- 

naujinti. 
Laikraštis rūpinasi savo skai- 

t y tojų gerove, stengiasi duoti 
visiems gerų patarimų ir nau- 

dingų pamokinimų, apsaugoja 
nuo visokių įprigavikų ir skriau- 
dėjų; todėl ir skaitytojai priva- 
lo laikraščiui taipgi pagelbėti. 

Juo daugiaus męs turėsime 
skaitytojų, juo labjaus galėsime 
laikraštį pagerinti ir nereikės 
mums prenumeratos kelti. 

Pasidarbuokit truputį, '"Lietu- 
vos" draugai! 

Teisybė pasakyta. ''Ateitis," 
darydama apžvalgą įvykusių tarp 
Bulotos ir Šimkaus debatų, daro 
galutinę išvadą, kad iš jų nieko 
rimto neišėjo ir išreiškia tokią 
nuomonę sulyg to, ar verta Lie- 
tuvių Draugiją boikotuoti (kaip 
tai daro ir kitiems pataria daryti 
p. Bulota): 

Bet vien dėl trukumų, ar net ir 
vleno-antro vedėjo nesąžiningumo 
(daleidžiant, jeigu jie ištikro net 
butų. "Liet."| skelbti boikotą, gi- 
lesnių principio''.i priežasčių i:enu 
rodžius—nėra tai taktika, kuri prie 
tvarkos ar dalykų pataisymo ves- 

tų.boikotas savo vertę turėtų 
dar tuomet, kuomet opozicija Sale 
smerkiamųjų turėtų nuosavas pa- 
našiais tikslais jsteigtas organiza- 
cijas. Tada galima butų bent kal- 
bėti apie darbo pasidalinimą. Bet- 
gi nieko geresnio vieton smerkia- 
mųjų jstaigų neduodant ir net ne- 

parodant,—kas gali lengva širdimi 
boikoto taktikai pritarti? 

Mums smagu yra pažymėti, 
kad "Ateitis" galu gale išreiškė 
sveiką nuomonę, šiame svarbia- 
me klausime. Mums visuomet 
išrodė ir męs visuomet tvirtina- 

me, kad tas. kuris moka tik "kri- 
tikuoti" kitu darbus ir juos ar- 

dyti, o pats nemoka, ar nenori 
nieko geresnio sutverti, ar pada- 
ryti, yra lygus mikrobui, kuris j 
ėda viską, kas jam papuola; jis 
naikina, bet negaivina kuną. 

Priėjus prie tokios sveikos 
nuomonės, "Ateitis," taipgi gerai 
padarys, mažiau kandžiojusi Lie- 
tuviu Draugiją ir Centralį Ko- 
mitetą perspausdinėjimu įvairių 
straipsneliu iš "Naujosios Lie- 
tuvos,"—straipsnelių, kurių mie- 
riu yra diskrediduoti minėtas or- 

ganizacijas visuomenės akyse. 
Bet dėlei įvairumo, štai pa- 

klausykim, ką apie tuos pačius 
debatus sako "Keleivis," oficio- 
ziškas globėjas to fondo, kuris 
kvietė p. Bulotą. Jis taip savo 

išvadžiojimus baigia: 

Taigi Bulctos-Simkaus debatai 
mums parodė, kad visa, ką rašė 
apie Lietuvių Draugiją žemaitė sa- 
vo laiškuose, ir visa, ką tvirtino 
apie tą draugiją Bulota savo pra- \ 
kalbose, buvo ne šmeižimas, bet 
tikra tie3a. 

šitlo debatai—traukia toliaus 
"Keleivis,"—parodė, kad tikri me- 

lagiai ir šmeižikai yra tie, kurie, 
gynž tą draugiją ir užsipuldinėjo 
ant Bulotos su žemaite. Jie turėtų 
dabar viešai prieš Bulotą ir že- 
maitę atsiprašyti. 

Ištikro, išrodo labai panašu j 
vokiškąjį kaizerį, kuris taippat 
savo žmonėms galvon kala: "Męs 
jau juos (talkininkus) sumušėm, 
tiktai jie nenori prisipažinti, kad 
yra sumušti"... 

Bėda tik tame, kad žmonė®, 
turintieji akis kaktoje ir protą 
galvoje, nelabai nori tikėti nei 
kaizeriu, nei "Keleiviu." 

Bagocius Šelpimo Tarybon. 
Laik. "Boston Post" už rugp. 

7 d. paduoda sekančią žinutę: 
'"Kongrec>manas Gallivan yra 

rekomendavęs Prezidentui pa- 
skirti Komisijon baduojanėiai 
Lenkijai šelpti F. J. Bagočių iš 
So. Bostono. Akyvaizdoje to, 
kad lietuvių tautinis šelpimo 
fondas rūpinasi apie 5,000,00^ 
gyventojų tos šalies, kongres- 
nianas mano, kad bent vienas 
lietuvis Amerikietis reikia pa- 
skirti komisijos nariu. 

P-nas P>agočius. kuris yra lie- 
tuvių laikraščio "Keleivio" re- 

daktoriumi, yra 29 metų am- 

žiaus, gimęs Lietuvoj, apsipaži- 
nęs su Lenkija, Rusija ir Vokie- 
tija; apie 14 metų kaip atvyko 
Amerikon, .mokinosi tiesų Bos- 
tono l'niversitete ir didžiai rūpi- 
nasi šelpimo darbu. Jis kalba 
anglu bei. vokiečių kalbomis ir 
visomis tarmėmis užimtųjų sri- 
čių rytinėje karės juostoje ir tas 

kongresmano Gallivano nuomo- 

ne padaro p. Bagočių labai tin- 
kamu tai vietai." 

Taip rašo "Boston Post." Patė- 
mijome panašų apie tai pranešimu 
ir "Keleivyje," kuris vienok nie- 
ko nemini apie tai, kad p. Bago- 
čius butų "Keleivio" redakto- 
rium (Dalykas, apie kurį, ma- 

tomai, pats p. Bagočius infor- 
muoja anglų spaudą, bet kurio 
pats "Keleivis" niekados nepa- 
tvirtina). 

Kalbant apie p. Bagočiaus 
kandidatūrą j minėtą komisiją, 
Amerikos lietuviai negali to ty- 
liai praleisti. P-no Bagočiaus 
paskyrimas minėton komisijon 
gali įvykti tiktai per nedovano- 
tiną klaidą. P-as Bagočins ton 
vieton yra netikęs ir jo paskyri- 
mas hutų didžiausis rėžimas 
Amerikos lietuviams veidan. Žmo- 
gus su tokia skandaliska praei- 
tim; žmogus, kurj mušu orga- 
nizacijos išmetė ir iki šiolei at- 

gal priimti nenori kaipo nario; 
žmogus, kurio karjera taip ne- 

gražiai paaiškėjo laike jo bylos 
su "Vien. Lietuvninkų;" žmo- 
gus, kurio dėlei jo netikusio cha- 
rakterio neprileidžiama iki šio- 
lei j advokatų tarpą, negali už- 
imti tokios atsakomos ir pasiti- 
kėjimo vietos. Amerikos Lietu- 
viai privalo protestuoti ir .protes- 
tuos prieš paskyrimą tokion vie- 
ton žmogaus, kuris iš visų Ame- 
rikos viešų žmonių turi šiądien 
bene aršiausį rekordą. 

"Dirva'' vieton "Santaikos." 
Leidėjas ėjusios iki šiolei Clc- 
velancle "Santaikos," praneša, 
kad ji pakeičia savo vardą ir nuo 

dabar jau vadinsis "Dirva." 
"Dirva" bus savaitinis laikraš- 

tis, padidintas: turės 8 puslapius, 
vieton dabartinių keturių. Ją 
leidžia naujai susitvėrusi ben- 
drovė vardu "Ohio Lithuanian 
Publishing Co." "Dirvos" kaina 
$1.50 metams, o antrašas yra se- 

kantis: "Dirva," 2002 St. Clair 
ave., Cleveland, Ohio. Redakto- 
r'um yra p. V. J. Jokubynas, 
anuomet buvusis "Tėvynės" re- 

daktorium. 
"Dirva," beabejonės, atras pla- 

čią dirvą naudingam darbui tarp 
lietuvių. Velijame ja! kuoge- 
riausio pasisekimo. 

Dr. Basanavičius 
Saukia! 

Dr. Jonas Basanavičius, lietuvių 
tautos atgimimo tėvas, tikrai tė- 
višku balsu prabiloį amerikiečius 
savo laike, rašytame j p. Stasį 
Šimkų. Žemiaus tą laišką paduo- 
dame ištisai. Perskaitykit jį ne 

sykį! Perskaitykit du, tris sykius 
ir giliai sau jį širdin įsidėkit. 

Girdėjome, kad Dr. Basanavi- 
čiaus sveikata yra labai bloga ir 
kad jau nesitiki ilgai išlaikyti. Su- 
sitikęs Vilniuje Amerikos pasiun- 
tinius žilagalvis šisai mūsų didis 
senelis ašaromis tik apsiliejo ir 
nei žodžio tarti neištarė. 

"Gal paskutinis tai jo žodis— 
amerikiečiams"—patėmija apie tai 
"Vienybė Lietuvninkų." 

Klausykite! 

Dr Basanavičiaus laiškas. 
Gerbiamasai! 

Atsitikus patogiai progai, siun- 
čiu Tamistai keletą žodžių, ku- 
riuos prašau paskelbti Amerikos 
lietuviu laikraščiuose. 

Iš apsilankusių Vilniun ameri- 
kiečių sužinojome, jog ten dar vei- 
kėjai, sriovės tebesipeša, jog per 
ištisu du metu nesurasta nei budu, 
nei lėŠu tėvynei gelbėti. Kur gi 
dingo tie veikėjai kunigai ir svie- 
Itiškiai, ką taip gražiai kalbėjo 
.pie vienybę ir meilę tėvynės? Kur 
dingo tie patriotai, ką šimtines klo- 
jo, kad puikius Tauto„s Namus 
išvysti? Kur jie dingo, ką jie vei- 
kia? Nejaugi paliovė lietuviais 
būti, nejaugi toje naminėje kovo- 
je spėkas ir jau«:ną pražudė? 

Kur dingo toji šimtu-tukstan- 
čių minia, kuriai jie vadovavo. 

kur jie ja nuvedė, "ka i ii, toji mi- 
fl C 

iiia, negali 'balso bado ir kum-, 
štieo prispaustos ^ictuvos?! 

Juk ne kūdikiais esate, kad ra- 

šyti jums apie musų vargus,—jus 
puikiai žinote, kaip dabar Lietu- 
voj gyvenasi Reikėjų pasiliko 
mažas būreliu, be}, ir tų pačiu vei- 
kimas suvarpytas., N eikiama di- 
desniuose miestuose. kur dides- 
nės minios varguolių susi- 

rpietę. 
Karės ir civilė valdžia kas kart 

mus daugiau spaudžia. Žydai,' 
lenkai ir stipresni ir liuosesni; jų 
organizacijos periodiškai gauna vi- 

sokeriopą pagalbą iš didžiulių or- 

ganizacijų Šveicarijoje, Ilerline, 
Amerikoje. Vokiečiai, matydami, 
kad juos yra kam užstoti ir ap- 
sieina su jais švelniau, o su tuom, 
kuris niekam nerupi, žinoma, kaip 
apsieina. 

Skirtumas pažiūrų. įsitikinimų 
musų veikimą senai paliovė truk- 
dęs. Su skausmu ir su išgąsčių 
girdime apie amerikiečių peštynes. 

Aš savo dienas jau baigiu. 
Lengviau man butų tai pastebėti, 
—kad musų Lietuva, kurios atgi- 
mimui tiek darbo ir kovos padėta, 
kuri šiandien yni ant krašto pra- 
pulties,—kad Lietuva turėtų ilgas 
eiles gaivintojų, apgynėjų, gelbė- 
tojų. Kad visi Lietuvos vaikai 
susispiestų j krūvą tėvynę gelbėti 
ir mums seniams, žilaplaukiams 
lengviau butų j grabą žengti. 

Siunčiame jums, vaikai, gal pa- 
skutinį šauksmą mirštančios Lie- 
tuvos. Išgirskite, atjauskite jus 
jį! Jeigu Lietuvos žmonėms iš ba- 
do prisieis numirti, atminkite, jie 
įnirs su mintimi, kad jųs, ameri- 
kiečiai, galėjote juos gelbėti, bet 
negelbėtoje. 

Su pagarba, 
Dr. J. Basanavičius. 

Vilnius i d: liepas 1916 m. 

P. S.—Kiek anksčiau rašiau po- 
nį laišku kitiems veikėjams. Gal 
gavo. J ieškokite budų, kad gale-j tumėte prieiti su pagalba. Kelki-į 
te aikštėn teisių, liuosvbės, žodžiu 
veikite visomis sujungtomis spėko- ( mis. Tie, ką daugiau gali, ką 
daugiau žino, ką daugiau turi—tu- 
ri veikti ir dirbti daugiau. Ame- 
rikiečiai pasirodykite, jusų eilė atė- 
jo! J. B. 

Šimkaus prierašas. 
Prie šito laiško p. Šimkus deda 

sekantį prierašą: 
Štai dar vienas šaukimas j dar- 

bą, j veikimą, j vienybę. Dakta- 
ras Basanavičius rašo. 

Kas jo vardo nežino, kas j j ne- 

gerbia? Jei bent tie, ką nekenčia 
Lietuvos, ką keikia motinas juos 

| lietuviais pagimdžiusias. 
Dr. Basanavičiaus vardas yra 

bene vieninteliu pas mus, su* kuriuo 
surištas visas mušu tautinis gyve- 
nimas nuo pirmųjų dienų atgimi- 
mo iki šių. Tasai ištikrųjų turi 
teise musu "vadovų" užklausti:' 
"Jus, vadai, kur nuvedėte tas šim-j 
tų-tukstantines minias, kokiais ke- 
liais, j kokius tyrus, kad jie neiš- 
girsta žūstančios tėvynės balso?" 
Juk tie visi vadai j minią ėjo, neš- 
dami idėjas savo mokytojaus, Dr. 
Basanavičiaus, o minią nuvedė ki- 
tais keliais. Tat ir šaukia: kur 
jus dingote, tie, tie ir tie? 

Jeigu jo šaukimo ir šiandien ne- 

išgirs, tai Dr. Basanavičius gali 
jausties laimingu, kad Lietuva iš 
Jvisų pusių uždaryta: lietuviškų 
barnių atbalsiai iš čion ten nenu- 
eis; jie Lietuvoje svajos, kad jų 
balso išklausė, kad formuojasi il- 
gos eilės Lietuvos gaivintojų, gel- 
bėtojų; svajos; jam ir "kitiems ži- 
laplaukiams" lengviau bus į grabą 
žengti... 

Jeigu dėlei "augščiausių įdėjų" 
arba dėlei "liuosybės ir lygybės 
principu" Amerikos lietuviai ne- 

sudarys tu ilgų eiliiĮ Lietuvos gel- 
bėtojų ir gaiviųtpjų,—prie kurių 
muisų gerbiamas Dr. Basanavičius 
ir kiti veikėjai kviečia—Amerikos 
lietuviai taipgi jausis laimingais, 
kad Lietuva aklinai uždaryta: vie- 
na: rėčiau i>gifs taip nemalonius 
vaitojimus, o antra, musų gerbiam. 
Dr. 1 iasanavičius ir " kiti žilaplau- 
kiai" savo kaulus turės paguldyti 
ne svetimam kraite, bet "numylė- 
toje tėvynėje."... 

St. Šimkus. 

Dundena ir skrenda, dundena ir skrenda, 
Kur tik jam pamoja 

Tenai jisai lenda; 
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Amerikos Lietuvių Peteliške, 

Trečias Leono Laiškas. 
Lietuvos Gelbėjimo Ir Autonomi- 

jos Fondo sekretorius, p. Sirvydus, 
garsina "Vien. Lietuvninku" dar 
vieną p. Leono, žinomo Lietuvos 
veikėjo, laišką. Jame paminėta, 
kad vienas laiškas buvo pasiųstas 
ir "Lietuvai," tačiaus męs jo iki 
šiolei negavome. Ir šis, p. Sirvy- 
dui rašytas, laiškas yra žingeidus, 
todėl męs jj ir atkartojame ištisai. 

Stockholm, 26—YI-16. 
Gerbiamasis Tamista! 

Iš Stockholmo rašiau vieną 
laišką "Lietuvos" redakcijai, ki- 
tą—Tam istai ir dabar rašau dar 
vieną Tamistai.—Tie laiškai turi 

tarp savęs ir tarp to laiško, kurį 
rašiau Tamistai iš Maskvos, są- 
ryšį.—Aš norėčiau, kad jie butų 
pagarsinti Amerikos lietuviu laik- 
raščiuose,—žinoma, tuose, kurie 
ras galimu duoti jiems vietos sa- 
vo skiltyse. 

Lietuvių, draugijos nuk. dčl 
karės šelpti Centro Komitetui 
tuom tarpu pasisekė išrūpinti 
užimtosios Lietuvos sušelpimui 
100,000 rublių, kurie bus induo-J 
ti to Komiteto daliai, likusiai; 
Vilniuje;—tie pinigai jau išsiųs- 
ti pp. A. Smetonos ir d-ro A.' 
Vileišio adresais.— Vienok kiek- 
vienam turi buti aišku, jog ir to- 

ji, lyg šiek-tiek žymesnė pinigu 
suma, tai tik lašas į vargo jures. Į Man keista, kad Amerikos lie- 
tuviai siuntė savo delegatus už- 
imton Lietuvon—p. Bielskį ir K. 

Bartušką pirmiaus, p. Karužą 
paskiaus,—ir vis be pinigų ba- 
daujantiems šelpti.. Juk, be jo- 
kių •informac'jų, be jokių kores- 
ipondencijų apie nelaimes galima 
buvo žinoti, jog užimtoji Lietu- 
va dabar ašarų pakalnė. Bet, 
prieš siunčiant įvardintus dele- 
gatus, Amerikos lietuviai jau bu- 
vo gavę nemažai korespondenci- 
jų apie Lietuvos nelaimingą pa- 
dėjimą: rašė Centro Ko- 
miteto pirmininkas, rašė p. 
Jonas Jonvla, šaukė įvykusis Pe- 
trograde lietuvių susivažiavimas 
ir tt. Aš suvis nekalbu su tais! 
bepročiais, kurie Amerikos lietu- 
viams inkalbinėja, jog dabar ne- 

reikia siųsti Lietuvon aukų; jei- 
gu jie ne bepročiai,—tai nusidė- 
jėliai prieš žmoniškumą.—Aš 
kalbu j tuos, kurie sveiko proto 
vedami, ir maną, jog ir jų per- 
mažai dirbama lietuvių tautai 
nuo bado ginti. Per 22 karės 
mėnesiu, dedant kiekvienam iš- 
galinčiam tam tikslui po 1 rb. į 
mėnesį, butų susirinkusi graži 
pinigų suma. O jeigu dar butų 
tinkamai kreiptasi prie Amerikos 
labdaringos visuomenės,—tai to- 

ji suma tikrai butų dešimterio- 
pai užaugusi.—Reikėtų jūsų or- 

ganizacijoms, kurios tebėra, ener- 

gingai dirbti, nepaisant j priešų 
niek-tauzijimus.—Bedirbant, gal 
greičiaus paaiškėtų ir susivieni- 
jimą tikslingumas, o jei ne. tai 
ir skyrium dirbant, vis butų daug 
padaryta. Tik vienos baimės 
reikia išsižadėti—tai to, kad ne 

per netinkamas rankas pašalpa 
bus dalinama. Susimildami, su- 

praskite, jog alkanam \ ištiek, ar 

rabinas, ar kunigas, ar demokra- 
tas, ar social-demokratas, ar kle- 
rikalas jį ipapenės,—taigi -ir tasai, 
kuris savo pašelpą duoda, priva- 
lo alkano mintimis b u t i veda- 
mas, o ne savo. 

Dabar, kitas dalykas.—Ponas 
A. liulota pusantrų metų inkai- 

binėja kiekvienam, kam tik gali. 
jog "Lietuviu Draugija tutk. dėl 
karės šelpti," ypač-gi jos Cen. 
Komitetas—klerikališki, iš pra- 
džių dar j'is juos vadino ir "na- 
cionalistiškais,"—dabar šio var- 

1 
do, rodosi, jiems jau nesega. 
(Apie p. Martų aš nekalbėsiu, 

j dėlto, kad jo klaida turi būti 
kiekvienam aiški, jeigu jis apie 

Į C. K-tą sprendžia iš kunigų Lau- 

kaičio ir Vailokaičio veikimo, ku- 

I rie prie C. K. suvis nepriguli), 
į Užkabinau šį klausimą ne dėl- 
to, kad man rūpėtų, kuom kas 
mane vadina, arba kuom kas va- 

idina tas įstaigas, kuriose aš dir- 
į bu, bet teisybės dėlei. Centra- 
ilinio Komiteto, veikiančio Rusi-! 
į j o j e, toks sustatas: pirmininkas 
—p. Yčas, vice-pirmininkas—aš, 
iždininkas—p. Kubilius, sekreto- 

rius—P. Šilingas ir nariai: pp. 
j Balčikonis, Naruševičius, Tumė-j nas ir kun. Olšauskis.—Tikiuosi,! 
j jog p. Bulota supranta, kas tai j 
lyra klerikalas. Tai gal teiksis 
j išpasakoti visuomenei Komiteto | 
j daugumos narių tuos darbus, ku- 
rie paliudytų, jog tie nariai kleri- 
kalai besą. Kitaip aš skaitysiu 
už klerikalą ir p. Bulotą, dėlto 
kad jis buvo išrinktas 2 ir 3 

(Valstybės Durnos tikinčių kata- 
likų daugumos balsais, tarp ku- 
rių gana daug buvo balsuojan- 
čių kunigų; kad jis labai buvo 
rekomenduojamas j atstovus ne 
ko kito, kaip tik "Šaltinio" ir 
"Žibt.rio" Dr-jos; kad jis prieš 
rinkimus 4 Dūmos važinėjo pas 
kai-kuriuos kunigus teisintis sa- 
vo netaktinguose link tikybos 
žingsniuose, esant jam 3 Dūmos1 
nariu etc. etc. Vadinasi, jam 
kunigai galėjo duoti net įgalioji- 
mus Dietuvos reikalus ginti, o 

ipatįs kunigai, anot Bulotos, net 

badaujančių papenėti negali;— 
nepapenės, o ims pašalpas kle-Į rikalizmo tikslams. Ne, gerbia- 
mieji, jeigu aš taip manyčiau 
apie kunigus, tai jau netikčiau 
jų balsais būti renkamu j atsto- 
vus.—Pas p. A. Bulotą kitokia 
etika. 

Dar paliesiu vieną dalyką. 
Gerbiamieji! Jau dabar pradėki- 
te vieni-kitus kalbinti ir kiekvie- 
nas sau mąstyti po karės grįžti 
Lietuvon. Kuom karė pasibaigs, 
sunku atspėti, bet vieną galima 
tvirtinti, jog senoji valdymo tvar- 
ka turės buti permainyta.—O ir 
visokios rūšies ūkės srityje daug 
bus atmainų.—Prieš karę stigo 
mums žmonių, o ipr> karės žmo- 
nių trukumas bus dar didesnis: 
tiek pirklių, tiek darbininkų, tiek 
ūkininkų, tiek inteligentų ir 1.1. 

Su visiška pagarba, 
P. Leonas. 

I 

DELEGATŲ ŽODIS LIETU- 
VIŲ VISUOMENEI. 

Šiomis dienomis pargrjžo iš Eu- 
ropos amerikiečių pasiuntiniai— 
Kun. Bartuška ir Dr. Bielskis). 
Jiedu atsiliepia | visuomenę sekan- 
čiai: 

Atlikę savo darbą Šveicarijoj, dar prieš akis turėjome sekan- 
čius dalykus: suteikti žinių Šventam Tėvui apie Lietuvos 
vargus, atlankyti belaisvius Vo- 
kietijoj ir gauti paskutiniu žinių 

apie Skandinavijos lietuvių vei- 
kimą. nes būdami Šveicarijoj, 
girdėjome, kad Skandinavijos, ir 
Rusijos lietuviai turėjo konit- 
renciją. Taigi matydami, kad 
šių dalykų negalėsime atlikti 
abudu kartu, pasidalinome dar- 
bu: vienas (kun. Dr. Bartuška) 
nuvažiavo Ryman, gi antras (Dr. 
Bielskis) Vokietijon. Kun. Dr. 
Y. Bartuška nors su didelėmis 
sunkenybėmis dasigavo Romon 
pas Šv. Tėvą. Stebėtniu budu 
abu delegatu nieko vienas apie 
kitą nežinodamu nuo 7 liepos, 
atvyko \evvarkan vieną ir tą 
pačią dieną t. y., 9 augttsto— 
Kun. V. Bartuška iš Italijos lai- 
vu Dante Alighieri. Dr. Bielskis 
L Danijos, laivu Oscar II. 

Delegatų kelionė Lietuvon 
užbaigta. Linksma mudviem ir 
begalo smagu sugrjžus pas sa- 
vuosius Amerikon. Čion męs 
galėsime su jumis pasimatyti, ir jums nuvargintos Tėvynės 
vaizdus nupiešti. M^-s kupini 
esame i'-uių iš Lietuvos padan- 
gės. Nors ne visą Lietuvą ap- 
lankėme. bet galime džiaugties, 
pamatę labiausia nualintas Lie- 

įtuvos vietas. Suėjome su tuk- 
Įstančiais musų brolių ir sesučių, j kurie perdavė mums jųjų kančių 
Ididybę ir skausmų gilumą. Jie meldė musų Amerikos lietuviams 'apie tai pranešti. Vardan visos 
į Lietuvos šiuotni sveikinam jus. 
I Lietuvos sunųs ir dukros, gy- 
venančius toli nuo tėvynės var- 

!sų" 
Našlaičių prieglaudų vaiku- 

čiai, ištiesy savo liesas rankutes 
šaukiasi prie jusų melsdami duo- 
nutės. Mokyklų jaunimas, ne- 

į turintis kuom apsivilkt. Jcnygt, 'nusipirkti ir už mokslą užsimo- 
kėti, laukia nuo jusų pinigėlių Išdžiuvo krutnės išardytų Lie- 
tuvos šeimynų ir išsekė ašan; šaltiniai, belaukiant pagelbos i: 
amerikiečių, kurios, kaip jie 
mums guodėsi, kaip nėr-taip nėr 
Lietuvių delegatai išdrįsta už- 
klausti Krankiu mus brolių ii 
sesučių, gyvenančių laimės šaly- je. AR Gi TOS PAGELBOS IR NEBUS? Nebesinori mums tikėlis, kati tas atsitiktų. Lietu- viai juk nenustojo širdies pra- kilnumo ir jautrumo. 

Lietuviai! Tėvynės varpai liūd- nai gaudžia, męs jų aidą girdė- jome; aic! a begalo graudinga: "AMERIKOS LIETUVIAI 
GELBĖKITE JUSŲ TĖVY- 
NĘ!" 

Lietuviai! Griaudžius tėvy- nės varnų aidus sustabdykime, suteikime Lietuvai pagelbą, džiaugsmą ir viltį. 
Kun. Dr. V. Baltuška, 

Dr. J. V. Bielskis. P. S. Apie atsilankymą de- legatu lietuvių kolionijose pasi- stengsime pranešti kuogreičiau- siai lietuvių visuomenei per laik' 
raščius. 

KAM RŪPINTIS? 
še m i n i n k ė:—Ar matai ? ir 

vėl toriclių sukulei. Jei vis taip da- 
rysi. tai iki metų pabaigos nei 
vieno neliks. 

T a r n a i t ė.-"Nesirūpink, po- 
niute, aš ir taip iki metų paba; 
gai pas tamistą neišlaikysiu, 
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Mm Babylonietis. 
(Vertė K. Vairas) 

(Tąsa) 

MUŠAMA MOTERIS. 

Zadigas savo kelionėje dabojo 
žvaigždžių. Oriono konstelacija 
ir gražioji Šunžvaigždė vedė jo 
žingsnius linkui Kassiopėgos. Jis 
gėrėjosi ta neapsakoma daugybe 
šviesos, kuri apsireiškia mušu 

akims tiktai pavyclale mažų ki- 
birkštėlių ; tuo tarpu-gi žemė, ku- 
ri ištikrųjų yra tiktai mažas tru- 

pinėlis visatoje, atrodo mttsu 

akims kaip kas tai labai didelio 
ir prakilnaus. 

Ir dabar jis atvaizdino sau 

žmonių veislę tokia, koki ji iš- 
tikrųjų yra. t. y. kaipo krūvą va- 

balu. rijančiu viens kitą ant ma- 

žo molinio atomo. Tas tikrasis 
paveikslas lyg ir sumažino jo ne- 

laimės, nes parodė, jog jis nieko 
nereiškia visatoje, taippat, kaip 
ir ansai Babylono miestas. Jo 
dvasia pakilo į nepabaigtinumą, 
į beribę, ir. atsitraukusi nuo 

jausmų, gilinosi j nepakrutina- 
mąją visatos tvarką. Bet paskui, 
sugrįžęs atgal pas save ir i nėjęs 
j savo širdį, jis galvojo, kad As- 
tarta, gal buti, numirė už ji,— 
ir štai visata dingo iš jo akių, 
ir jis nieko daugiau nejautė, apie 
nieką nemąstė, kaip tik apie As- 
tartos mirtj ir Zadigo nelaimės. 
Taip pavesdamas savo jausmus 
ir mintis tokiems filosofiškiems 
svarstymams ir nepakenčiamam 
skausmui, jis pr siartino prie 
Egipto rubežių; jo-gi ištikimas 
tarnas jau buvo nukeliavęs pir- 
man kaiman, jieškodamas nak- 
vynei pastogės. 

Kaip tik Zadigas atvyko kai- 
man, tuojaus jam prisiėjo užsi- 

stoti už moterį, kurią buvo už- 

puolęs pavydus jos numylėtinis. 
(iincas taip pasidarė žiaurus, 
kad Zadigas užmušė tą numylė- 
tinį. Egiptiečiai toje gadynėje 
buvo teisingi ir žmoniški. Mi- 

nia nuvedė Zadigą į miesto na- 

mus. Pirmučiausia paliepta ap- 
žiūrėti jo žaizdas ir iškvosti jį 
bei jo tarną, kad sužinojus teisy- 
bę. Surasta, kad Zadigas nebu- 

vo užmušėjas—žmogžudis. Bet 
kadangi jis vis viena užmušė 

žmogų, tad įstatymai pasmerkė 
jį tapti vergu. Tuojaus parduo- 
ta abudu jo kupranugariu miesto 
naudai; visas auksas, kokį jis 
atsigabeno su savim, liko išda- 

lintas miesto gyventojams; jo 
tarnas, kurs drauge su juom at- 

keliavo, buvo iš tatytas pardavi- 
mui viešoje rinkoje. 

Nupirko juos tūlas arabas pir-, 
klys vardu Setokas; Zadigo tar-J 
nas buvo drūtesnis, tad už jj 
užmokėta brangiau, kaipo už tin- 
kamesnį sunkiam darbui. Taigi 
tiedu žmonės nebuvo lygus, lo- 
kiu budu Zadtgas liko vergu po 
savo vergo priežiūra. Jiedu bu- 
vo surišti grandija, prikalta prie 
jo kojų ir tokiame padėjime jie 
turėjo eiti su arabu pirkliu iki 

jo namų. 
Kelionėje Zadigas ramino sa- 

vo tarną ir patarinėjo jam buti 
kantriu; ir čia jis neapsiėjo be 
to, kad nefilosofavus apie žmo- 
gaus gyvenftną. 

— Aš matau.—jis kalbėjo,— 
kad mano likimo nelaimingumas 
turi įtekmę ir į tavąjį likimą. 
\ bakas sulig manęs susidėjo ne- 

laimingiausiu budu. Man reikė- 
jo užmokėti bausmę už tai, kad 
mačiau kalės pėdsakus. Maniau 
vieną kartą, jog busiu teisiamas 
už nuomonės apie gritiną. Bu- 

vau pasiųstas mirčiai už parašy- 
mą eilių karaliaus .pagerbimui. 
Buvau arti užsmaugimo už tai, 
kad karalienė turėjo geltoną kas- 

piną ; ir dabar aš esu vergas su 

tavim už tai, kad koks ten gal- 
vijas mušė savo numylėtinę, 
'liek to, bukime gerų minčių! 
Visa tai, gal buti, kada nors užsi- 
baigs. Arabas pirklys būtinai 
turi turėti vergus; tad deHco ne 

aš turiu buti jo vergu, bet tas 

kitas, jei aš, kaip ir tas kitas, esu 

žmogus? Tas pirklys nebus 
žiaurus; jis privalo gerai apsieiti 
su savo vergais, jei jis tikisi iš 

jų ko nors gero. 
Kuomet jis taip kalbėjo, jo 

širdis buvo visiškai užimta ru- 

pesčiu sulig Babylono karalienės 
likimo. 

Vi dviejų dienų po tam, pir- 
klys Setokas iškeliavo į Arabi- 
jos Tyrus drauge su savo ver- 

gaiš ir kupranugariais. Jo vien- 
genčiai gyveno netoli Oreb Ty- 
ru. Kelionė buvo ilga ir sunki. 

'Setokas labiau vertino tarną-ver- 
!gą nc kaip pona, tiesa jis gerai 
I mokėjo apkrauti putniais kupra- 
nugarius; tad visokiais budais 
I tas vertinimo skirtumas būdavo 
| apreiškiamas. Po dviejų kelio- 
nes dienu pastipo kupranugaris; 
jo na>ta buvo padalinta ir už- 
krauta ant vergų nugarų; ir Za- 
digas turėjo nešti savo dalj. 

Setokas juokėsi, žiūrėdamas, 
kaip eina vergai, pasilenkę po 
sunkia našta. Zadigas pradrįso 
aiškinti jam priežastis ir papa- 
sakojo apie balanso įstatymą. 
Pirklys nusistebėjo ir jau kito- 
kiomis akimis pradėjo į j4 žiū- 
rėti. Zadigas, pamatęs, kad su- 

kėlė savim pirklio žingeidumą, 
dar labiau stengėsi jį padidinti, 
supažindindamas jj su daugeliu 
dalykų, kurie rišasi su pirklvba, 
k. t. su ypatingu naugių svaru- 

mu, su ypatybėmis knikurių nau- 

dingų gyvulių, su budais padary- 
ti naudingais tuos, kurie nėra 

naudingi. Pagaliaus Setokas 
pradėjo manyti, kad Zadigas yra 
didelės išminties žmogus ir ėmė 

jj statyti augščiau už jo sądrau- 
gą. kurį pirma labiau už Zadigą 
gerbė. Jis dabar gerai su juo 
elgėsi ir, žinoma, to nesigailėjo. 

(Užbaiga). 

Duobėti Rusijos Politikos. 
Keliai. 

Metai tam atgal, kuomet rusų 

kareivijos eilių eilėmis buvo 

smagiai sumuštos ir priverstos 
buvo ne tik trauktis iš užkariau- 
tų šalių, bet dar atiduoti priešui 
visą Lenkiją, didelę dalį Lietu- 
vos ir dalį Kuršo,—'vidurinėj 
Rusijos politikoje įvyko persi- 
laužimas. Nuo kraštutinės re- 

akcijos ji buvo priversta eiti prie 
mažesnės reakcijos. Kraštutiniai 
reakcijonieriai m misteriai Sčeg- 
lovitov, Maklakov, Suchomlinov 
ir Sa'bler tapo atstatyti. Į vie- 

tą Ščeglovitovo tapo paskirtas 
pakenčiamas raakcijonierius 
Aleksei Chvostov, Maktakovo 
vietą užėm^kunigaikštis Ščerba- 
tov, teisingas žemiečių veikėjas, 
kuris, vienok, sulyginus su buvu- 
siu vidurinių reikalų ministeriu 
pasirodė mažne liberalu. Karės 
ministeriu buvo paskirtas vienas 
teisingiaus-ių generolų, turintis 
rusų visuomenės užsitikėjimą, 
gen. I'olivanov. Antgalo į vietą 
mirusio apie1 tą laiką reakcijonie- 
riškiausio iš visų liaudės švieti- 
mo ministrų—Kasso~buvo pa- 
skirtas grafas Ignatjev, į kurį 
juodašimčiai žiuri kaipo "ardy- 
toją pamatų" ir kuris ištikrųjų 
padarė kai-kurias reformas savo 

ministerijoj. 
Bet kaip tik rusų armija loiek 

atsipeikėjo nuo sumušimų. Rusi- 
jos atžagareiviai vėl pradėjo 
gailėtis savo "nusileidimų." Į 
vietą Sčerbatovo ta^o paskirtas 
dešiniųjų vadas Chvostov, atsi- 
žymėjęs dar būdamas Xižni-Xov- 
gorodo gub. gubernatoriumi ir 
tikrai įvykdęs Maklakovo pol'ili- 
ką. Tiesa, jis tuojaus buvo at- 

statytas, bet, kaip sakoma, ne už 

reakcijonieriškumą, tik reikalau- 
jant Rasputinui, ant kurio gy- 
vasties jis buk kėsinęsi. Visas 
vidurinės politikos krypsnis bu- 
vo sprendžiamas rcakcijonieriš- 
kųjų kabineto ministerių. 

£ito kabineto pryšakyj tapo 
pastatytas Štiurmer, anuomet bu- 
vusis uoliausio ir nuosekliausio 
•iš visų rusų biurokratų von Plė- 
vės dešine ranka. 

Bet štai įvyko naujas pasisu- 
kimas kares veikimų nuotikiuo- 
se: išpradžių Xikalojaus pergalė- 
jimas turkų, paskuti Brusilovo 
pergalėjimai austrų. Rusijos 
biurokratija vėl jaučiasi sėdinti 
"ant žirgo." Caras šaukia pas 
save visus kabinėto ministerius. 
Išpradžių manyta, kad šitas vi- 
sų ministerių suvažiavimas pas 
carą yra iššauktas reikalingumu 
pasi'cartii apie vidurinės politikos 
klausimus. Manyta, kad pasita- 
rime bus kalbama apie taikymą- 
si su Austrija. Bet netrukus pa- 
aiškėjo, kad laonse. va^yviškųjų 

ir biurokratiškų sferų mintjs su- 

kasi vis apie vieną ir tą patį: 
kaip geriaus užnėrus kilpą ant 

kaklo Rusijos liberališkam judėji- 
mui. Dabartinio kabinėto nariai, 
kaip pasirodo, vis dar yra šiems 
(biurokratams perdaug dideliais 
liberalais. 

| visus paskutinius kabinėtus 
kaipo užsienio reikalu ministeris 
įeidavo Sazonov, turėjos kadėtų 
partijos ir jų vado Miliukovo 
paramą. "Liberalas" Sazonov 
daugiaus už kitu^ prisidėjo prie 
suartinimo Rusijos su Anglija, 
prieš ką juodašimčiai kiek galė- 
dami kovojo. Ir dabar po šitų 
pasikalbėjimų, pačiame karės 
įnirtime, kuomet valdantiems 
"sluogsniams" tarytum verta bu- 
tų skaitytis iki tūlam laipsniui 
su talkininkų nuomonėmis ir no- 

rais,—-Sazonov tapo atleistas. 
Paskutinės rusų pergalės, kaip 

manoma, suteikė tokį įsitikėjimą 
Rusijos biurokratams, kad jie vi- 
sai nemato reikalo kreipti domą 
į talkininkų pažiūras. Jie dabar 
vėl, kaip ir pernai, žiuri į save 

kaipo į Europos išganytojus nuo 

prūsų militarizmo ir jiems nei 
maž nesinori klausyti patarimų 
savo demokratiškųjų talkininkų. 
Priešingai, jie dar sustiprino sa- 
vo spaudimą vidinės talkininkų 
politikos. Taip bent yra palinkę, 
manyti nekurie politikos exper- 
tai. Atstatymas Sazonovo, ku- 
ris buvo labai populeris Angli- 
joj ir Prancūzijoj, kuoaiškiausiai 
esą parodo šitą nukrypimą. Ru- 
sijos užrubažinėj politikoj. 

Sazonovo atstatymas taipgi, 
anot jų, parodo, kad valdantieji 
Rusijos sluogsniai ir vidinėje po-! 
litikoje neturi noro skaitytis su 

kadetų ir kitų liberalu par- 
tijų nuomonėmis.— 

Suprantama, visa tai yra vien 
tik išvadžiojimai ir spėjimai, pa- 
remti ant tulų permainų Rusijos 
ininisterių kabinete. liali buti 
taip, o gali buti ir k'itaip. Per- 
mainos tarp Rusijos ministerių 
pastaraisiais metais buvo taip 
tankios, o tikros priežastįs to- 
kioms greitoms permainoms lai- 
ke karės, yra taip mažai paša- 
linei publikai žinomos, kad prie 
griežtų išvedimų, tokių ar kito- 
kių, yra sunku, kol-kas, prieiti. 
Aiškus vienok yra vienas daly- 
kas: tankios permainos' mimste- 
rių kabinete liudija apie tai, kad 
augštesnėse Rusijos sferose eina 
karšta kova tarp dviejų sluog- 
snių—tarp k o n s e r v a t y v. i š kai 
biurokratiškojo sluogsnio, kuris 
iki šiolei turėjo savo rankose Ru- 
sijos politikiškas vadeles, (ir tarp 
liberališkojo sluogsnio, kuris Ru- 
sijoj, kaip matyt, įgija vis dides- 
nių spėkų. 

Rusijos valdžia dar gali ne vie- 
ną sykį pakliūti į reakcinierių 
rankas, vienok jau š'ądien aišku, 
kad lieberalizmo gadynė Rusijoj 
yra nepertoliausiia: viena, kaip 
minėta, liberališki sluogsniai įgi- 
ja vis didesnę jiegą pačios Rusi- 
jos viduryj, o antra,—artimas 
Rusijos susijungimas su libera- 
liškiausiomis Europos tautomis 
—Prancūzija ir Anglija—turės 
padaryti didžiausią įtekmę į Ru- 
sijos politiką iš lauko. 

I'ki šiolei Rusijos viduj inė*po- 
litika buvo nustatyta sulyg vo- 

kiškojo modelio ir dirbama dau- 
giausiai vokišku baronų-satra- 
pų. Po karės, anksčiaus ar vė- 
liaus, Rus'jos politika, reik tikė- 
tis, noroms ar nenoroms, turės 

įplaukti j didesnio Hberalizmo 
vandenyną. 

Su-as. 

Prie "Liatuviy Dienos." 

Išgirdę, kad prezidentas VVil- 
sonas greitu laiku žada paskirti 
"Lietuvių Dieną" rinkimui aukų 
po visą Ameriką, subruzdo lie- 
tuviai darbuotis, kad tinkamai 
prie to prisirengus. 

Rugpjučio 7 d. Wilkes-Barre, 
Pa. tuo tikslu susi važiavo žy- 
mesnių lietuvių. Tarp jų buvo 
šie: adv. J. S. I op«tto, kun. V. 
S. Dargis, kun. P. B. Paukštis, 
kun. Dr. P. Augustaitis, kun. J. 
Valaitis, kun. J. Kasakaitis, Ta- 
rnas Paukštis, R. Karuža, I)r. J. 
Šliupas, Keistutis Šliupas, kun. 
V. Kudirka, kun. Janusas, kun. 
Kuras. V. Kvietkauskas, kun. J 
Miliauckas, Jonas B. Lietuvnin- 
kas, Jonas Laucevičius, J. Stttl- 
gaitis, L. Vasauckas, Julius B. 
Kaupas M. Šaluas, Vladas Pa- 
lūpis. V. Rimta, Tanias Štiirūs 
ir Jonas Lotng. 

Nutarta sušaukti antrą susi- 
.. Z' o'i ... I 

važiavimą rsio viyi dulesi? iij or-J 

ganizacijų, kuris atsibus šią są- 
vaity, rugp. 17 d, tame pačiame 
mies'te. Kiekvienos organizaci- 
jos prašoma prisiųsti po 3 at- 
stovus su |)ilnais Įgaliojimais. 
Pakviesta dalyvaiti visus fon- 
dus ir visų srioviti organizacijas. 

Šitas susivažiavimas išrinks 
Centralinį Amerikos Lietuvių 
Komitetą tvarkymui visų reika- 
lų, surištų su "Lietuvių Diena." 

Rengiamasai komitetas žada 
susidėti iš 12 ar 13 narių, iš ku- 
rių 6 hutų iš katalikų pusės, o 

kiti 6 nariai iš tautininkų sriovės 
(drauge su socialistais, jeigu tie 
nuspręstų dalyvauti). 

Susivažiavimo posėdžiai prasi- 
dės 10 vai. iš ryto, 17 d. rugpjli- 
čio, Reddington Hotelyje, \Yil- 
kes-Barre, Pa. 

ITAIP-PAT REMTINAS DAR- 
BAS. 

Daugeliu svarbių reikalu pri- 
sieina lietuviams šiuo laiku ru- 

pinties. Kur neapsisuksi, visur 
laukia mus, lietuvius, daugybė dar- 
bo: reik šelpti nuo karės nuken- 
tėjusius, reik šelpti ištremtus pru- 
sus lietuvius, reik šelpti lietuvius 
belaisvius, neniažiaus reik rūpin- 
tis ir politišku Lietuvos likimu. 
Kad visa tai pa^ekmingiau atli- 
kus, reik agituoti už Lietuvą ne 

tik tarp savųjų, bet taipgi ir tarp 
svetimtaučių. O agitacijai reik 
ir darbo, ir lėšų. To viso pas 
mus trūksta—labj ausiai gal todėl., 
kad męs. lietuviai, praleidžiam 
perdaug laiko barniams ir gin- 
čams. Štai kad ir šitas reikalas, 
kuris žemiaus dšdėstytas. Reik 
jj paremti, nes tai didžiai naudin- 
gas darbas. Red.). 

=X= 
Kadangi dabar visa Europa 

ugnyje ir kraujuose, o musų 
(brangi tėvynė Lietuva karės vė- 
sulos nuteriotSį visos pasaulio 
tautos žiuri j tuos atsitikimus su 

dideliu žingeidumu,, laukia, kas 
bus po karės. Visos tautos, ypač 
mažosios, kurias slogina didesnės 
tautos, laukia pp tqs baisios Eu- 
ropos karės kokios, norints geres- 
nės ateities, laisvės bei savival- 
dos. 

Su tuo tikslu ir skundžiasi pa- 
sauliui apie savo skriaudas ir 
kentėjimus įvairiais budais, per 
laikraščius ir pamfletus, kad su- 
pažindinti galingesnes tautas su 
savo tautos istorija ir reikalavi- 
mais busiančiame po karės pa- 
sauliniame kongrese. 

Kad tą tikslą pasiekti ir, lie- 
tuvių tauta pradėjo skusties pa- 
sauliui savo vargais ir reikala- 
vimais svetimtaučių kalbose. 
Europoje franeuzų kalboje su 
"Lithuania" (Gabrys) pagelba, 
čionai, Amerikoje, su "A Plea for 
tire Lithuanians." 

Kad supažindinti didžiąsias 
tautis su Lietuvos praeities isto- 
rija, jos dabartiniais vargais ir 
jos troškimais ateityje, ir kad tą 
tikslą pasiekti, reikia tuos pam- 
fletus platinti tarp svetimtaučių 
kuoplačiausiai. 

Iki šio laiko išėjo penki pam- 
fletai (šeštas jau spaudoje). Mi- 
mėtų pamfletų redakcija stengia- 
si praplatinti kuoplačiausiai. Kiek- 
vienas numeris buvo ir bus iš- 
siųstas visiems Amerikos kon- 
gresmanams, visiems senato- 
riams, visiems ambasadoriams, 
visiems katalikų vyskupams ir 
visiems Pbiladelphijos ir apie- 
linkės diplomatams ir politikams. 
Vaisiai jau pasirodo; daug gauta 
padėkonių nuo prakilnių senato-1 
rių ir krongresmanų. 

Jau dabar žino, kad Lietuva 
'tai visai atskira' tauta nuo sla- 
vų. Mėginta siuntinėti minėtus 
pamfletus į visus žymesnius 
Amerikos lietuvius, kad jie juos 
platintų tarp svetimtaučių. 

Deja, tenka sužinoti kad dau- 
guma musų inteligentų visai ne- 

sirūpina jų platinti. Gavę pam- 
fletus, numetė juos *kur j kampą. 
Žinoma, tokiu liudu'męs Lietu- 
vos vardo nepakelsime. Svetim- 
taučiai apie musų reikalus nieko 
nežinos. Juk tas darbas ne vie- 
no žmogaus. Reikia sutai- 
syti kiekvienam numeriui atsa- 
kančią medžiagą. O kas svar- 
biausia, tai kenkia finansinis pa- 
dėjimas. Iki šiolei penki nume- 
riai pamfleto kainavo apie $1,500, 
gi įplaukė tiktai apie $200. Tai- 
gi leisdamas šeštą numerį šau- 
kiuosi į lietuvius katalikus inte- 
ligentus. Jeigu nesulauksiu ge- 

rcsnės materijalės pagelbos, bu- 
siu priverstas tolesniai neleisti 
angliško pamfleto "A I'lea for 
thc Litlmanians." 

Kun. J. J. Kaulakis. 
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Amerikoje. 
Kuomet porą mėnesių atgal grę- 

sė karės pavojus tarp Suv. Val- 
stijų ir Meksikos ir prezidentas 
YVilsonas pakvietė j pulkus visą 
miliciją, musų žmonės pradėjo nu- 

gąstauti. Kiti net kvailysčių iš 
bereikalingos baimės pridirbo (te- 
ko girdėti, kad kai-kur už pusiau- 
lykj viską išpardavė). "Lietuva," 

norėdama apsaugoti žmones nuo 

bereikalingos baimės, paaiškino, kad 
žmonės nesibijotų, nes Amerikoje 
niekas per prievartą kariumenėn 
nebus imamas. Suprantama, kal- 
ba ėjo apie karę su Meksika. 

Poroj laikraščių patėmijau "kri- 
tiką." Girdi, tas esą ne tiesa: ir 
Amerikoj valdžia gali imti kariu- 
menėn per prievartą; esą yra fak- 

tas, kad laike Naminės Karės bu- 
vo imami karėn per prievartą. 

O kitas laikraštėlis, kritikuo- 
damas viršminėtą "Lietuvos" nuro- 

dymą, rašo taip: 
"Faktas yra, kad Amerikos val- 

džia gali j karę traukti visus pi- 
liečius. Pasakymas tiesos tai nc- 

gązdinimas." 
Reik stebėtis, kaip daugelis net 

iš apšviestesnių musų žmonių, ma- 

tyt, nėra apsipažinę nei su šios ša- 
lies konstitucija, nei su pamatiniais 
šios šalies valdymo principais. 

Todėl gal bus žingeidu plačiau 
apie tai pakalbėti. 

Suvienytos Valstijos, lygiai kaip 
Anglija, neturi priverstino karei- 
viavimo, kaip kad tas yra kitose 
Europos šalyse. Rusijoj, Vokieti- 
joj, Francuzijoj, Austrijoj yra pri- 
verstinas kareiviavimas, t. y. kiek- 
vieno vyro pareiga yra tarnauti 
karittmenėje. Teisybė, dėlei šei- 
myniško padėjimo, dėlei sveikatos 
stovio ir dar dėlei kaikurių prie- 
žasčių jis gali buti paliuosotas nuo 

tikrojo kareiviavimo, bet jis yra 
įtraukiamas į rezervą ir, reikalui 
esant, ji traukia kariumenėn be 
jokių formališkumų. 

Anglijoj ir Suvienytose Valsti- 
jose yra kitaip. Šitos abidvi vieš- 
patijos taipgi laiko kariumenę— 
bet labai mažą,—ir į jas ima ka- 
reivius ne prievarta, bet iš liuoso 
noro. 

Vyras, norintis tarnauti kariu- 
menėje, padaro su valdžia tikrą 
kontraktą,—pasisamdo, kad jis tiek 
ir tiek metų tarnaus kariumenėj. 

Šatų šalių įstatymai neleidžia 
vąldžiai traukti žmones kariume- 
nėn per prievartą. 

Taip buva ramiu laiku. P>et 

kaip buva karės laiku? Tas pajs 
yra ir karės laiku. Pamatiniai 
įstatymai neleidžia varu imti ka- 
riumenėn, ir kol tie įstatymai yra 
galėję—nieko negali padaryti wei 
valdžia. Kad galima butų imti 
kariumenėn per prievartą, reik tuos 

pamatinius įstatymus permainyti, 
o tam laikui įvesti kitokius—to- 
kius, kurie <luotų valdžiai teisę 
imti kariumenėn per prievartą. 

Visus įstatymus pakeisti ir nau- 

jus [statymus padaryti turi galę 
Anglijoj tik parlamentas, o Su- 
vienytose Valstijose tik kongresas, 
kurie yra ne kas kitas, kaip tik 

žmonių valios išreiškėjai, žmonių 
atstovai. 

Kol kongresas, ar parlamentas 
neduos valdžiai galybės, tol val- 
džia negali savo noro išpildyti, ne- 

gali kariumenėn po prievarta imti. 

j Geriausią pavyzdį matome dabar 
IAnglijoj. Per du metu Anglija 
'veda didžiausią karę, o vienok pri- 
verstino kareiviavimo nenaudojo. 
Galų galę parlamentas suteikė val- 
džiai net teisę įvesti priverstiną 
kareiviavimą, jeigu tas bus reika- 
linga. Vienok Anglijos valdžia, 
dabar net dr turėdama teisę, nela- 
bai skubinasi ja pilnai pasinaudoti, 
nes anglai velija savu noru pasto- 
ti kariumenėn. 

Tokį priverstiną kareiviavimą 
Anglija buvo įvedusi laike karių 
su Napoleonu, šimtas metų tam 

atgal. Tokį pat kareiviavimą bu- 
vo įvedusios ir Suv. Ya'stijos lai- 
ke Naminės, arba Civilės karės. ; 

Bet tas padaryta tik tada, kada 
kongresas perleido naują įstatymą 
ir leido valdžiai įvesti konskrip-', 
ciją (priverstiną kareiviavimą)^ 
laike karės. j: Vienok nereik pamiršti, kad to-,< 

kius įstatymus kongresas perlei-j 

I tižia tiktai tam tikruose labai svar- 

biuose atsitikimuose, kuomet vieš- 
patijai gręsia didelis pavojus ir tai 

| tik tam laikui, o ne ant visados, 
j Kuomet pavojus pereina, tai tasai 
įstatymas apie priverstiną kareivia- 
vimą daugiaus jau neturi galybės. 

Kaip minėta, laike Naminės Ka- 
rės Amerikoj buvo įvesta kon- 
skripcija, bet tas padaryta ne iš-Į 
pradžių, o tik kuomet pavojus bu- 
vo didelis ir kuomet pritruko liuo- 
snorių. Kitaip tokio atsitikimo 
butų visai nebuvę. Pavyzdžiui, 
nelabai senai buvo Suvienytų Val- 
stijų karė su Ispanija už Kubos 
salą. Buvo tai pusėtina karė, bet 
niekas negirdėjo, kad valdžia bu- 
tų ėmusi karėn visus piliečius per 
prievartą. Buvo taipgi ilga Angli- 
jos karė su Būrais Afrikoj—taip- 
gi Anglija neįvedė priverstinio ka- 
reiviavimo. 

Iš to aišku, kad priverstinis ka- 
j reiviavimas įvedamas tiktai pačiuo- 
se svarbiausiuose atsitikimuose, kai- 

po paskutinis, taip sakant, vaistas. 
Ir tai, tokiose šalyse, kaip Su v. 

Valstijos ir Anglija, jis negali bū- 
ti įvestas be žmonių atstovų pri- 
tarimo. 

Dabar grįžkime prie dabartinio 
"biznio" su Mexika. Prieš du 
mėnesiu išrodė, kad gal buti karė 
su Mexika. (Dabar jau to pa- 
vojaus nėra). Amerika užsimanė 
įvesti šiokią-tokią tvarką toj am- 

žinu revoliucionierių šalyj. Pre- 
zidentas iššaukė miliciją (liuosno- 
rių rezervinę kareiviją). Kas gali 
dabar tvirtinti, kad šita karė grę- 
sia tokiu pavojum Su v. Valsti- 
joms, kad net reikėtų įvesti pri- 
verstiną kareiviavimą? Kas gali 
manyti, kad Suvienytoms Valsti- 
joms su ioo milijonu gyventojų, 
su milžinišku laivynu, gręsia dide- 
lis pavojus nuo 15 miiljonų gy- 
ventojų viešpatijėlės—dargi nual- 
sintos, tarp savęs namie besipe- 
šant ? 

Suvienytų YJtsijų visuomenė 
niekuomet neleistų šiame atsitiki- 
me 'savo kongresui įvesti priversti- 
nio kareiviavimo. O be kongreso, 
be naujo įstatymo valdžia nieko 
negali padaryti, ir nei vieno negali 
paimti kariumenėn prieš jo norą. 

"Lietuva" labai laiku padarė tą 
pastabą (ji jau ir išsipildė, nes 

karės šmėkla perėjo ir niekas iŠtik- 
ro nebus imamas karėn prievarta). 
Daugelis mūsų žmonių buvo išsi- 
gaudę, "Lietuva" juos nuramino 
ir daugelį sulaikė nuo neprotingų 
pasielgimų. 

Butų labai naudinga, kad musų 
žmonės pasiskaitytų Suv. Valsti- 
jų konstituciją ir pamatinius dės-1 
nius šios šalies valdytnosi. Tuo- 
met nereikėtų nei bijotis be reika- 
lo, nei ginčytis bereikalingai. 

"Lietuvos" Draugas. 

[BAISUS BELAISVIŲ PADĖ- 

JIMAS VOKIETIJOJ. 
Amerikon atvyko iš Šveicarijos 

tūlas j). C. Oberučev'as (rusas), 
kad sukelti daugiaus užuojautos 
linkui belaisvių, esančių Vokieti- 
joj ir Austrijoj. 

P-as Oberučev* sakosi turjs 
įgaliojimus nuo kelių komitetų 
Šveicarijoj, kurie iki šiol u/.siim- 
dinėjo šiokiu-tokiu rusų belaisvių 
šelpimu. I 

Atsilankęs "Ateityj," jis paliko 
raštą, kurį prašė kuoplačiausiai 
Amerikoj paskelbti. Jis ypačiai 
atkreipia atydą j labai liūdną ru- 

sų belaisvių padėjimą. Tarpe tų 
belaisvių yra daug ir lietuvių ir 
todėl, ką jis pasakoja apie rusus, 
tinka taipgi ir prie lietuvių. Todėl 
tas mums svarbu. Tarp kit-ko, 
jis sekančiai aprašinėja apie be- 
laisvių gyvenimą Vokietijoj: 

Rusai stengiasi pabėgti. 
"Kuomet prasidėjo mainymas 

sunkiai sužeistųjų belaisvių per 
Šveicariją, tai ilgi traukiniai vežė 
tuos karės invalidus ir męs juos 
patikdavom, klausydavome jų pa- 
sakojimų apie gyvenimą nelais- 
vėje. Ir jie mums daug sunkių 
žinių suteikė apie gyvenimą pa- 
silikusių brolių-bclaisvių. 

"Rusai belaisviai stengiasi išsi- 
sukti iš nelaisvės ir pabėga pro- 
gai pasitaikius. Kai-kuriems iš 
jų pasisekė perbėgti Šveicarijon 
ir męs girdėjom jų pasakojimus 
apie gyvenimą nelaisvėje. Man 
būvant Paryžiuje teko matyti be- 
laisvių, pabėgusių iš Vokietijos 
ir Austrijos ir jų liūdni apipasa- 
kojimai taip aiškus paliko, kad 
aš lig šiol nepamiršau, nors pra- 
ėjo suvirs pusė metų, ir daug 
■per tą laiką teko pergyventi. 

"Pagalios, paskiausiais laikais 
į Šveicarija atkeliaudavo daug 
anglu, belgų, francuzų belaisvių, 
iš kurių pasakojimų patirta apie 
vargingą belaisvių padėjimą. Ki- 
ti atve/.č laiškus, adresuotus orga- 
nizacijoms arba pa vieniems as- 

menims, kurie rūpinasi belaisvių 
likimu—vėla piešia sunku ypatin- 
gai Rusijos belaisvių padėjimą 

"Toki tai šaltiniai, iš kurių 
gautomis žiniomis remdamiesi 
Šveicarijos gyventojai, nustat< 
savo nuomonę apie sunkų belais- 
vių gyvenimą abelnai, o rūstį 
ypačiai. 

Nesidžiauk, į nelaisvę pakliuvęs, 
"Dažnai būdavo išgirstame sa- 

kant, kad nelaisvė tai gerovė as- 
meniui, kuris jon patenka. 

"Užpakalyje paliko kraujas ii 
visos karinių pergyvenimų sun- 
kumas, visos kančios... Atėjo ra- 
mybė ir, rodosi, atilsio laikas. 

"Bet tai tik rodosi. 
1 "Ta jp—nelaisvė famybė, be\ 
ramybė vergo, be laisvės, be už- 
siėmimo, be tikslo! Užu vieli- 
nių užtvarų uždaryti belaisviai, 
kaip laukiniai žvėrįs, vaikštinėja 
alkani fiziškai ir dvasiškai be 
darbo, toli nuo gimtinio krašto 
ir priprastų gyvenimo sąlygų. 

"Belaisviams duodama labai 
menkas maistas: 200 gramų bul- 
vi 'ės duonos parai. Išryto leng- 
va kava be pieno ir cukraus. 
Pietums kokia tai sriuba (vira- 
las), kurioj kada-nekada pagau- 
nama spirgas mėsos, biskis bu- 
rokų arba bulvės. Vakarienei 
kas tai tam .panašaus—tai ir vi- 
sas prastutis maistas belaisvio. 

"Aišku, kad tokiu maistu mai- 
tinami belaisviai vos tiktai gali 
palaikyti savo gyvybę. 

"Jeigu anglai, belgai ir f ranc-u- 
zai apsčiai apdovanojami,—'kaip 
valdžios, taip lygiai ir visuome- 
niškų organizacijų ir pavienių as- 

menų—giminių ir pažįstamų,— 
įvairiais maisto daiktais, tai toli 
gražu tiek negauna rusų belai*? 
viai. 

Giminės mažai rusus šelpia. 
"Kad nepasirodyti vien tuščia- 

kalbiu, čia paduodti statistikos 
žinutę, mums suteiktą iš vienos 
stovyklos. Tuo laiku, kaip belai- 
sviai franeuzai gaudavo po du 
siuntiniu (po 12 sv.) į savaitę, 
•Rusijos belaisviai gaudavo po 
vieną siuntinį į pustrečio mėne- 
sio... Ir tai vidutiniškai. Kiek- 
gi yra Rusijos belaisvių, kurio 
nič nieko negavo. 

'"Ir nestebėtina, kad Rusijos 
belaisviams dažnai prisieina pra- 
šyti pagalbos ne tik nuo savo ge- 
riau aprūpintų tautiečių, bet ir 
nuo franeuzų, anglų, belgų. I>e- 
laisviai, kurie nereikalavo iš val- 
džios savo dalies, norėtų prigel- 
bčti savo draugams nelaisvėje, 
užleisdami, ji-ems savo porcijas, bet tai daryti užginta. Vienok, 
nežiūrint j gresiančią bausmę, al- 
kani Rusijos belaisviai eina prie 
franeuzų su savo bliudeliaiš pra- 
šyti jų atliekamų porcijų, o fran- 
euzai, taipgi su bausmės baime, 
atiduoda jiems, tik žinoma, kokiu 
nors budu stengiasi paslėpti nuo 

sargų ttkių maisto perdavimą. 

Mėšlynuose jicško maisto. 
"Bet ne tame visas Uusijos 

belaisvių gyvenimo blogumas. 
l»ado kankinami, kitados lig to 
prieina, kad rausias atmatų duo- 
bėse ir tenai išrenka viską, kas 
tik galima suvalgysi, kad tik 
bado sopulį nuraminti. 

"Ir tai ne pasakos. Apie tai 
pasakoja ir rusai, ir francuzai, ir 
anglai belaisviai, kurie pasiliuo- 
savy iš nelaisvės ir pasitaikius 
progai apsakė mums a;)ie kartų 
gyvenimą tėvynainiu belaisvėje... 

"Dėja. apie tai pasakojo rašan- 
čiam šitas eilutes rusai belaisviai, 
bet pabėgy iš nelaisvės, kurie 
patįs rausėsi atmatų duobėse ir 
rinko įvairius likučius, kad tik 
pasisotint. 

"Tik jus įsivaizdinkite sau vi- 
są baisumą padėjimo alkanų be- 
laisvių, atsidurusių tokiame bai- 
siame padėjime! 

Nestebėtina, kad visuose laiš- 
kuose, gaunamuose iš nelaisvės, 
visuomet vienas ir tas pats verks- 
mas-prašymas: Duonos, atsių- 
skite duonos! 

".Per mano. kaipo esančio Švei- 
carijoje pagalbai teikti Rusijos 
piliečiams nelaisvėje Centralinio 
Komiteto, užsiemusio koordina- 
vimu veikimo atskirų organiza- 
cijų, raštininko rankas perėjo 
ne vienas šimtas tokių pra- 



•.J—.... ... 

šymų iš įvairiu Iagrrių, kuriuos 

aš perskaitęs siunčiau į organi- 
zacijas, pagalbą icikančias karės 

belaisviams, kurios nusiskyrę yra 

rūpintis tuo lageriu. 
— "Atsiųskite duonos!" Ki- 

taip iicka hado mirtis. 

Nuo ligų daug rrirs. 

"J'et nc tik duoiv s trūksta. 

"Štai ką rašo, pavyzdin, vienas 

gydytojas iš belaisviu stovyklos 
j organizaciją, teikiančią pagalbą 
karės belaisviams. (Cituoju i A at- 

minties,). "Ačiū Jums už atsiustu 

kondensuotą pieną, kakao , če- 

koladą. Jeigu mums siuntinėsite 
dar ir valgomųjų daiktų, tai gal 
būti pusę esančių po mano prie- 
žura džiovininkų (sergančių tu- 

bcrkuliozu) pasiseks išgelbėti ir 

apsaugoti jų gyvybė." 
— "Gal but pusę!" O likusie 

tai tikriausia mirs. 
"Ir štai šitos mirtis verčia pa- 

galvoti tuos, kurie dirba prie or- 

ganizacijų, geibstančių karės be- 

laisvius. 
"Daugelis organizacijų teikian- 

čių pagalbą karės belaisviams, 
užimti tik jų gelbėjimu; daug 

jų dirba ir nori dirbti vienoje 
Šveicarijoje, bet jes visos sustoja 
dirbę dėlei trukumo lėšų. Kaip 
daug suteikia Šveicarijoje aukų 
pagalbai karts belaisviams, bet 

visa tai negalima palyginti su 

pareikalavimu ir skurdu, kuij 
pergyvena belaisviai, ištisus me- 

tus kankindamiesi pusbadžiai. 
"Man teko susidurti su visa 

eik organizacijų, teikiančių pa- 

gelbą, 
"Oficialiai išleistame šveicarų 

pastos sąraše yra 2144 vardai 

vokiečių lagerių, skyrių, ir 27^) 
austrų. Bet tas sąrasas dar ne- 

pilnas. Mums prisiėjo laiks nuo 

laiko jj papildyti naujais vardais, 
kuriuos męs su/inodavom iš įvai- 
rių šaltinių. 

"Jr jei^u męs jsivai/dinsime, 
kad \'»>kietijf;j tiktai pusėje nu- 

rodytų vietų yra rusai belaisviai 

sutalpinti,—o jų yra didesnis 
skaitlius,—tai Ims aišku, kad 

Vokietijoje ir Austrijoje yra ne- 

mažiau 1500 įvairiu punktų, ku- 
riuose apgyvendinti rusai belai- 
sviai. 

"U kuomet aš vedžiau sąskai- 
tą,—sulyg gaunamų atskaitų apie 
veikimą įvairių organizacijų, 
esančių Šveicarijoje, Haagoje, 
Londone,—tai pasirodė, kad vi- 
sos tos organizacijos teikia pa-1 
galbą—reguliariai ir neregulia- 
riai, bet mažą arba kiek didės-j 
ny, išviso tik šimtui stovyklų. Li- 
kusieji paliko be jokios pagalbos!; 

"Nenuostabu, kuomet sutikda- 
vai pabėgusių karės belaisvių ir 

užklausdavai, ar jie gavo nuo or- 

ganizacijų pagalbą, atsakydavo: 
"Nieko" ir daug nežinojo, apie 
tokių organizacijų gyvavimą. 

" l iktai kai-kurios laimingos 
stovyklos ir jose laimingi belais- 
viai gaudavo paramą nuo visuo- 
meniškų organizacijų, bet ir tai 

daugiau ligoniai ir sužeistieji!" 
P-as Oberučev'as mano pasi- 

darbuoti tarp rusu kolionijų 
Amerikoj, pagalios ir tarp pačių 
Amerikonų, idant paraginus juos 
daugiaus rūpintis liudnu tų ne- 

laimingųjų belaisvių likimu. 
Pas lietuvius šis klausimas 

taipgi buvo beveik visai iki šio- 
lei apleistas. Reikėtų tuomi pa- 
sirūpinti. i 

VIETINES ŽINIOS, 
Chicagos Draugijos. Šiomis 

dienomis Chicagos Draugijoms— 
tautiškoms ir bažnytinėms—iš- 
siuntinėti laiškai, kuriuose kvie- 
čiama chicagiečilis bendran darban 
rinkti aukas lietuviams, nukentė-Į 
jusiems nuo karės. Jeigu kurios 
draugijos šito pakvietimo nega- 
vo, tai todėl kad nežinota jų ad- 
resų. Tegul jos pačios apsvarsto 
šitą atsiliepimą. I 
Gerbiami T a m i s.t.o.s:— 

Skaitydami žinias apie sunkų 
padėjimą musų brolių Lietuvoje 
ir girdėdami vis stipresnį balsą 
šaukiant) pagelbos nuo ameri- 
kiečių, męs, žemiaus pasirašusie 
Chicagos įvairių draugijų ats< 
vai, susirinkome rugpjūčio i d. 
"Aušros" svetainėj, kad pasitar- 
ti tarp savęs, kaip čia parankiau 
ir pasekmingi;.u galima butų 
rinkti Chicagoje aukas nukentė- 
jusiems nuo kares lietuviams. 
Pasikalbėję, męs priėjome prie 
tokios nuomonės: 

Reikia mušu visoms draugi-1 
j< m s, kuopoms ir kliubams Chi-* 
cagoje .susivienyti krūvon ir už- 
siimti rinkimu aukų, nes, kaip 
girdėt, tai Lietuvoje žmonės jau 
badu miršta ir greitos pagelbos 
labai rvikalauja, o tos pagelbos 
mažai gauna. 

Šitą svarbu darbą męs norime 
atlikti beparty viškaį, vien tik 
kaipo lietuviai, mylintieji savo 

tėvynę ir norintieji pagelbėti sa- 

vo broliams. Ir prie šito darbo 
mę* taipgi kviečiame jus, ger- 
biamoji draugystė. 

Darbą męs manome atlikti ši- 

taip: pačios draugystės visokiais 
budais rinks Cbicagoje aukas; 
pačios draugystės per savo atsto- 

vus tas aukas prižiūrės ir pačios 
draugystės tas surinktas aukas 
išsius tiesiog Lietuvon. 

Kad nebūtu jokiu varžytinių 
ir jokiu barniu tarpe partijų ir 
fondų, męs nutarėm, kad visas 
mūsų surinktas aukas siusime 
r.nt vardo Dr. Jono Basanavi- 
čiaus, kuri męs visi pažįstame ir 
kuri visi gerbiame, o jis perduos 
tas aukas tam komitetui arba 
draugijai, kuri užsiima plačiausiu 
šelpimu nukentėjusių nuo karės 

lietuvių. Jeigu kartais butų Lie- į 
tuvoje daugiau komitetų, tai Dr.; 
Basanavičius gali paskirstyti tas' 
aukas tarp įvairių komitetų, jei- 
gu tas butų su lyg jo nuomonės 

reikalinga. 
Matydami, kad karei slenkant 

toliaus, dalykai gali kartais kryp- 
ti visai kitaip, męs tokiame at- 
sitikime pasiliekame sau išėjimų 
ir galime nutarti siuntimų auk; 
kaip męs, draugijų atstovai, ge- 
riausiai matysime. 

Visais reikalais rūpinsis ir juos 
prižiūrės draugysčių atstovų ko- 
mitetas. To komiteto rinkimai 
atsibus 29 d. šio mėnesio (rug- 
pjūčio) "Aušros" svet., 3001 S. 
llalsted St., 8 vai. vak. 

Męs širdingai kviečiame, kad 
Tamistų paguodojama draugystė 
taipgi prisidėtų prie šito švento 
darbo rinkti aukas :r kad į atei- 

nantį susirinkimą, kuris atsibus 
29 rugpjučio, prisiustumčtc savo 

prezidentų ir du atstovu {"Auš- 
ros" svetainę, 3001 S. 1 laistei! 
St., 8 vai. vakare. Ten bus su- 

teiktos platesnės žinios, jeigu 
jų reikėtų. 

Darban, broliai čikagiečiai! 
Męs čia išsiskaidę į visokias par- 
tijas ir fondus, (langiaus peša- 
mės tarp savęs negu dirbame 
Salin visos partijos ir visi bar 
niai, kada nuisų broliai Lietuvo- 
je miršta. Paduok i m e, čikagie- 
čiai, vienas kitam ranka ir dirb-1 
kime krūvoj. Paduok im gerų! 
pavyzdį ir kitoms kolionijoms! 

Pasitikėdami, kad jūsų gerbia- 
ma draugija neatsisakys nuo šito 
didelio darbo, pasiliekame, 

Su pagarba, 

Pasirašo atstova: 

Petras Kenutie—Teisybės Mylėtoju 
Draugystės. 

Jonas Latoza — Simano Daukanto 
Draugystės. 
A. D. Kaulakis— Simano Daukanto 
Draugystės. 

Jonas B. Dimša—Illinois Pašelpos 
Kllubo. 

Jonas Gauba—Illinois Pašelpos Kl. 
A. J. Kareiva—šv. Stanislovo Drau- 

gystė: 
Jonas Kilmas—šv. Stanislovo Drau- 

gystė. 
B. K. Balutis—"Lietuvos" redak- 

torius. 
Dr: A: L: Graičunas—36-tos SLA. 

kuopos. 
F. P. Bradchulis—36-tos SLA: kp. 
Jonas Norvaiša--Lletuvos Mylėtojų 

Draugystė. 
J. Grakauskas—Lietuviška Vėliava 

Amerikoje. 
G. A. Šukys—Lietuvių Regai Kliu- 

bo. 
Jonas Janulevičia—194-tos SLA. kp. 
Kazys čiuras—Lietuvos Mylėtojų 

Draugystės. 
S. Kvietkauskas—"Birutės" Dr-ja. 
Jonaj Gaubas—Saldžiausios širdies 

Draugystės. 
Ant. Stankauskas—22-ros TMD. kp. 
Ignacas Pranusckas—Teisybės My- 

| lėtojų Draugystės. 
j. A. Chmleliauskas—Lietuvių Pa- 

įlangos Kliubo. 
Stan. Vaitekaitis—Draugystės Mei- 

lė Lietuvių No. 1. 
Kazimieras Šukys—Draugystė Meilė 
Lietuvių No. 1. 

Juozapas Balandis- Draugystė Mei- 
lė Lietuvių No. 1: 

Antanas Cčsna Draugystė Meilės 
Lietuvių No. 1. 

Dr. A. Zimontas—Tėv. Mylėtojų 
Draugystės Prezidentas: 

Sandaros prezidentas Chicago- 
je.—Pereitos savaitės gale Clii- 
cagon atvyko p. Romanas Ka- 

iru/.a iš Philadelphia, Pa., prezi- 
! dentas Amerikos Lietuvių Tau- 
itinčs Sandaros. 
Į Ant Union stoties Sandaros 
prezidentą atvyko pasitikti p. F 

Bradchulis, Chicagos Sandaros 

kuopos prezidentas, p. B. K. Ba- 
lutis, "Lietuvos" redaktorius ir 

p. I'. Kibartas, SLA. apskričio 
prezidentas. Apsistojo p. Karu- 
ža pas l)r. A. Zimonta. 

P-as Karuža manė pabūti C'lii- 
a^oje ilgesnį laiką, kur jis atvyko 
dar tik pirmu sykiu, ir norėjo ar- 

čiaus susipažinti su Chicagos lie- 
tuviais ir ypač su Tautinės San- 
daros nariais. Išėj'o vienok taip, 
kad turėjo skubintis atgal į 
Pennsylvaniją, kur pereitą ket- 

vertą atsibuvo svarbus susiva- 
žiavimas didžiųjų Amerikos or- 

ganizacijų atstovų, kad prisiren- 
gus prie "Lietuvių Dienos." 

ROMANAS KARUŽA. 

P-a.s Karuža susipažino Chiea- 
goje su vietinais lietuviu laik- 
raščiais ir daugeliu žymesnių lie- 
tuvių. Pasikalbėjimuose jis at- 

pasakojo apie tai, kas jam teko 
patirti laike kelionės Europoje, 
iš kur jis dar nesenai yra par- 
grįžęs. Jisai ypatingai pabriežė 
tą. kad Europos lietuviai jau yra 
suėję šiokion-tokion vienybėm ir 
veikia išvien. Sandaros prezi- 
dentas labrvi yra surūpintas tuom, 
kad galima butų įvesti tokią vie- 
nybę ir Amerikoj. 

P-as Karuža buvo pirmu syk 
atvykęs Chicagon, yra jis dar 

sulyginamai jaunas vyras, 31 me- 

tų amžiaus, malonaus, draugiško 
ir rimto budo jaunas musų vei- 
kėjas. Kaip teko sužinoti, p. R. 
Karuža gimimu paeina iš Ma- 
riampolės, Suvalkų gub., kur ji- 
sai lankė gimnaziją. Ameiikoje 
yra apie 14 metų ir čia baigė 
finansinį skyrių Pennsylvanijos 
universitete. 

Teko girdėti kad Chicago jam 
patiko; nėr abejonės, kad ir tarp 
čikagiečių paliko malonų jspu- 
dj. Chicagietis. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
Izid. An—čiui, Buenos Aires.—Ta- 

mistų eilės labai silpnos, laikraštin 
nedėsime. Bet Tamista galėtumėte 
mums visokių žinučių parašinėti apie 
vletinj lietuvių gyvenimą. Lauksime. 

p. W. Budzika, Govven, Okla.— 
Negalime suprasti, apie ką Tamista 
rašote. Parašykit aiškiau. 

p. M. Kerbelis.—Talpiname: Mel-' 
džiame ir tankiau parašyti. 

p. Chas. Bane:—Labai jums ačiu 
už pasidarbavimą. Korespondencijos 
tilps, bet j šį numerj nesuspėjome 
jdėti. Skaitytojas gali Jdėti laikraš- 
tin pajieškojimą savo giminių vieną 
syki uždyką, o paskui reikia mokėt. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupijasi žadinti lietuvių tauton sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktu karo pabaigos/ 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestieB ir tobųlintięs; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 

mūsų tautą. >i 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės Juosta ir paruošti kiekvieną lictuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, lirlraufeta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų' kapai—aptveriami. 
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopjgiausia kaina ękelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda nrasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 Tb.: 9 mėnesiams 

2 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.f 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
TD kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškun gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" j užsienius rūtų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi i keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jierkantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

X f*rper c 

"Lietuvių Balsas" 
; PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA. 

i 
Mokestis už pajieškojimą yra 50c.j 
už vieną sykį, arba $1.00 už tris 
sykius. y 

i 

p. John YankoVsky.—Sunaudosime 
į sekantj numerį. 

p. J. Aidukonis.—Išsiuntėme laiš- 
ku: Už žinutę ačiu: 

p. S. Račkauskas, Albany, N. Y.— 
1/ibai gerai, kijjį ri^inates įdėti į 
anglų laikraščius žinių prieš "Lietu- 
vių Dienų." Siunčiame laišku jums 
vieną iškarpą, kurią*1 gal gulėsite į 
vietinius anglų'laikraščius įsprausti. 

p. B. W.—Peržiurėsim ir sunaudo- 
sim į sekantį numerį. 

ApgarcinimaL 
GERAS VAISTAS. 

1 P-nas John J. Simek, iš New 
Prague, Minu., sirgo viduriu li- 

gomis ilgus metus, ikį jis atrado 
vaistą. Jis rašo šitaip: 

"Širdingai jums dėkoju už justi 
puiku vaistą, vadinamą Trincrio 
Amerikiniu Karčiojo Vyno Elik- 
syru. Aš turėjau kliutj su pilvu 
ilgus metus ir šilas vaistas man 

pagelbėjo. Aš patariu jį kiekvie- 
nam. kuris serga pilvo liga. John 
J. Simek, Xe\v Prague, Mitui." 
Žmonės turintieji kokią nors kliū- 
ti su virškinimu, skausmus pilve 
ar viduriuose, išpūtimą, at.-irugi- 
mus. turėtų vartoti Trinerio Ame-; 
rikiui Karčiojo Vyno Eliksyrą. Jis 
pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo,! 
neturėjimo noro valgyti, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir nesma- 

gumo. Jis gerai išvalo vidurius 
ir padaro juos stipriais. Kaina' 
$1.00 Aptiekose Jos. Triner, iš-j 
dirbėjas chemikas, 1333-1339 S. 
Ashland Ave., Clvicago, 111. 

Nelaimei ištikus turėtum turėti; 
po ranka Trinerio Linimentą. Jis 
yra geras nuo pąmatainimiy su- 

tinimų, sąnarių sustirimo ir tt. 
Kaina 25c. ir 50c.. aptiekose; Ap- 
mokėta krasa 35c. ir 60c. 

Paieškojimai. 
Pajieškau Prano Tupikaičio; nuo 

1908 iki 1911 m. jis tarnavo Suvieny- 
tų Valstijų kariumenėje ir vadinosi 
Frank Tupik; paskui jis vadinosi 
"Dr. Frank Btosaom." 1911 m. jis 
gyveno C'hicagoj prie savo brolio ir 
sesers Jis man reikalingas kaipo 
liudininkas, byloje su kompanija dėl 
patento, nes jis žino, kad toji for- j 
mula, kurty kompanija paveržė, pri- i 
klauso man: Taippat galėtų paliudyti j jo brolis, ar sesuo. Kas suteiks man I 
jų adresus gražiai tam atsilyginsiu: 
Adresas mano: 

Sergeant Peter M. Joze, 
Co. "F." 3rd U. S. Infantry 

Eagle Pass, Texas 

Pajieškau savo pačios Teofilės Lei- 
tienės, kuri mane apleido gegužio 
15 d. 1916 m., Hockforde, 111. Prasi-j šalino su Juozapu Peslioku, 33 metų,' 
paeinančiu nuo Panevėžio. Pasiėmė! 
su savim sūnų 3 metų. 

Ji paeina iš Kauno gub., Ukmergės ' 

pav., Kavarsko valsčiaus, Naručių 
kaimo; 30 metų, 5 pėdų, 7 colių augš-į 
čio; plaukai juodi, ant veido prie no- 
sies, dešinėj pusėj yra maža išde- 
ginta duobelė-znokas: 

Meldžiu, joi kas apie juos žino, 
man pranešti, o aš duosiu prane- 
šėjui dovanų $30.00. 

Kazimieras Leita, 
1210 Man St. Ilockford, 1111. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono Il- 
ginio Jurionių kaimo, Kulių parap., 
Telšių pav.. Kauno gub. Gyveno apie 
Chicago, 9 metai Amerikoj. Atsi- 
šaukti adresu: 

Kaz. Ilginis, 
631 North St., Chester, Pa. 

Ant Pardavimo. 
ŽEMĖ j PARDAVIMĄ. 

Langlade Countyje, Wisconsino val- 
stijoj dvi mylios nuo miesto ICO akrų 
šskirstos girios; 80 akrų 3 mylios 
.įuo miesto; 80 akru 2 mylios nuo 

miesto, l'arduodama po $15 akrui. 
Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreiss, 
-1)11 S. Hals'.cd St. Chieago. 

Į pardavimą, arba mainan ant na- 
mo Chicagoje 100 akrų farma, valsti- 
joj NVisconsin, arti miestu, puikiau- 
sia, derlinga žemė, juodžemis su apa- 
t.niu sluogsniu molio. Triobos, gy- 
vuliai, padarai, mašinos, visa, kas 
reikalinga geram ūkės vedimui. 

Senatvė savininką priverčia par- 
duoti. Kaina $8,000. Reikalaujan- 
tiems duodama lengvi išmokėjimai. 
Kreiptis | A. 01sze\vskio Banką, 
3252 So. llalsted St., prie V. Rut- 
kausko. 

Į pardavimą pigiai saliunas geriau- 
sioj vietoj. ltandos $30.00. Biznis 
geras. Laisnis išpirktas C mėne- 
siams. 

G. M. Kantavitz, 
300 W. Mason St., Springfield, 111. 

Parsiduoda pigiai kertinė duonos 
kepykla; biznis gerai išdirbtas. Prie- 
žastis pardavimo yra savininko liga. Atsišaukti: 

3701 So. Emerald Ave. 

Parsiduoda duonos kepykla labai 
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj, su visais {taisymais; geras arklys, ve- žimas ir automobilius. Kreiptis prie Liudviko Gotauto, 1909 So. Jefferson 
St., Chicago, 111. I 

Parsiduoda: kampinis saliunas. lie- 
tuviu ir lenku apgyventoje vietoje. Parduodama dėl savininko ligos. At- 
sišaukti šituo adresu: 

P. Pranskaitis, 
244 Chestnut St., Nevvark, N. J. 

Parsiduoda: 6 kambariais namelis 
su maudyne. Lotas 50 per 195 pė- das. Gatvė ištaisyta ir apmokėta, 
išskiriant išgrendimą. Vaisiniai me- 
džiai. Arti 105-tos ir Racine Ave. 
Arti gatvekario ir Roek Island gelž- 
kelio stoties. Kaina $2,800 išmokės- 
timis. 

Moore, 8826 Carpenter St., 
Tel. 3fe\vart 9554. Vakarais. 

Parsiduoda: mėsinė ir vaisomų 
daiktų sankrova labai geroje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje. Turiu du 
bizniu ir vieną turiu parduoti, nes 
mano partnerys sunkiai susirgo. At- 
sišaukti po num. 3312 S. Halsted St. 

Parsiduoda 25 ištaisytais kamba- 
riais viešbutis kertėje, šviesus ir 
oringas, šilta oru apšildomas. 5 mi- 
nutas eit' iki Pullmano važbinių va- 
gonų dirbtuvės vartų. Paimk Illinois I 
Central ties Randolph gat. ir va-, 
žiuok iki 104-tos gat. ir Cottage Į 
Grove Ave. ir paeik vieną bloką į 
rytus. Netoliesia nuo Calumet Har- 
bor. 

O. Torstensen, 
10401 Corliss Ave, Chicago, UI. 

KAM MOKĖTI NUOMAS? 
Pasižiūrėk i šituos nupiginimus: 1 

Plytų ir medžio namas prie Sacra-; 
mento ir 27-tos gat v.; atneša $20.50. 
nuomo j mėnesį. Kaina $2,600.00. i 

Keturiais pagyvenimais namas prie' 
Prancisco arti Archer Ave. atgabena; 
$44.00 nuomo j mėnesį. Kaina tik. 
$4.600.00. Tik $1,000 tereikia. 

Nauji namai, tik-ką pastatyti ant 
loto 32x125 naujoje apielinkėje. Pa- 
tįs tie, kokių norėtum. Tik $200.00 
tereikia. Lykis taip, kaip nuomas. 

Charles Salak, 5410 Kobey St., ar- 
ba 3501 W. 26th St. 

Prince Al bert 

parduodama sulyg 
vertumu 

Teisingumas mušu tikėjimo, kad rūkytojams geriaus 
patinka kokybė kaip premijos ar kuponai, yra priparodoma 
tuoju entuziazmu, kokiu Prince Alberto pypkinis ir ciga- 
retinis tabakas yra priimamas visame civilizuotame pasau- 
lyje! Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo siūloma 
kaipo pamasinimas jį rūkyti! 

Neigi tautiniai, ar valstijiniai varžymai premijų ar ku- 
ponų vartojimo negali turėti veikmės į Prince Alberto 
pardavojimą! 

Ant užpakalinio 
pakučio šono 
Troccss Patcnted 

Prince A!!)rrt 
yra parašyta: 
/uly JO, 1907/ 

Į>rinee Albert 
the national joy smoke 

yra parinktinės kokybės tabakas—ir padirbtas išimtiniu patentuotu btidu, kuris 
prašalina kirpimą ir deginimą! Tris metus laiko ir galybes pinigų paėmė išto- 
bulinti tą budą taip kad įądien kiekvienas vyras, norėdamas parūkyti pypkę, ar 

susisukęs eigaretą be jokio nesmagumo kadir kaip butų jautrus jo liežuvis ar 

gerklė. 

Tavo skonis ir užsiganėdinimas yra priparodymu to, kad 
kokybė yra daugiau pageidaujama negu kuponai, ar premijos 

Prince Albert .-n lardumbmas 
visur rautlontio.e maišiukuose 
5 c.; raudonose •-Uardinilė-c 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY {S®! mo stiklo nrekvtuvej kempine Wir»8ton-Salem, N. C. drėkinamais palais, kurie uilai- 7 
ko tat>ak4 visuomet puikiame 

stovyje. 

«|į v 

il Nerviški Žmones 
džiaugsis dažinojus. kad ji; sveikata gali 
buti žviaiai pagerinta ir, kad ji/ norvy 
systema hus prstebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokio ž;v. oaės vartos 

Severa's 
Nervoton 

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
ji) nervi.i suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo Įvairiu 
nervu ligy, ji trumpamo laike parodys sa- 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- daujantį palengvinimą nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. K.stuo.a aoo 

Kasykite ir reikalaukite mūsų cirkulioriy: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Sevoros Prer^rati.' parsiduoda visur aptiekose. Rrikalnuk vardą Seve- 
ros, o tuomi apsis. i nuo pricavystės. Nepalint jauti Sevtros Prepara- tų savo apielinkčje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapide, Iowa. 

JULIUS JOHNSON 
I 

KANDIDATAS ANT AUDI- 
TORIAUS STATE ILLINOIS 

IŠ REPUBLIKONŲ PARTI- 

JOS. 
Šį rudenį bus didžiausi rin- 

kimai naujų valdininkų suvie- 
nytose valstijose. Bus rinktas 

naujas prezidentas Suvienytų 
Valstijų, nauji senatoriai, kon-' 
gresmanai ir valstijos Illinois 

visoki urėdininkai. Kandidatai 
ant visokių urėdų valstijos Illi- 
nois bus nominuoti Seredoj, 

Rugsėjo (September) 13, 1916. 
Julius Johnson ,iš Moline 

111. jieško nominacijos ant 

State Auditor. Valstijos Illi- 
nois. Jis yra vienas iš geriau- 
sių kandidatų jieškančių nomi- 
nacijos ant auditoriaus ir Rug- 

sėjo 13 reikia visiems balsuoti, 
kad geresni žmonės patektų 
į svarbesnius urėdus. 
Sekančiame numeryje bus 

apie tai plačiau parašyta. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKIŲ: 

25 šerdžių dirbėjų (core makers); 
taip pat merginu mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleablo Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

Reikalauja šerdžių dirbėjų—vyrų ir 
merginų. Nuolatinis darbas. Kreip- 
tis pas Chicago Malleable Castings 
Co., 120th St. ir So. Racine Ave., 
West Pullman, Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrair.3 ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokeutis yra 
geriausia, kokia ya mokama Chlca* 
goje. Vyrams 52.50 i dieną, nuo 
25c. iki 30c } valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room P. Tel. Normai 163 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus i Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, I X 



Bomai. Ant Bridgeporto vėl 

priviso visokios rūšies padaužų, 
daugiausiai iš jaunu airių. Dėlei 

šitų besitrinančių apie kampus 
pusbernių-bomelių ir gatvėmis ei- 
ti nėra visai saugu. Štai aną 

jubatą vakare, praeinant kampą 
Halsted ir 31-os gatvių, u/puolė 
-lie visai be jokios priežasties p. 

/alančauskj su draugu. 
Sakoma, kad nesenai lietuviai 

int vieno pi k nyko dikčiai primu- 
lė porą bomelių, matyt, iŠ šitos 

saikos, tai dabar šie keršina lie- 

tuviams, išgirdę ant gatvės lietu- 

viškai kalbant. 

Šiuom sykiu jiems nevisai pa- 
sisekė. Jie manė, kad užpuolė 
aint dviejų "boltonių" ir kad tu- 

rės lengvą d/.iabą. Bet p. \ a- 

lančauskio ir jo draugo buta ne 

tešlos ir turėta taipgi kaulų ir 

raumenų. Vieton bėgti, jie, spjo- 
vę j kumščius, sakoma, dikčiai 

"pamokinę" airiukus: nors ir pa- 
tiems kliuvo, bet bomeliatns dik- 
čiai antausius apdaužė. 

Policija, kaip paprastai, atsira- 
do tik tuomet, kada jau buvo 

"po viskam." R—is. 

Svarbu! Motinų atydai. Lai- 
ke vasaros karščių miršta nepa- 
prastai daug kūdikių. Daug kū- 

dikių galima išgelbėti nuo mir- 
ties, jeigu motinos žinotų, kaip 
ir ką daryti. 

Cbicagos miesto Sveikatos De- 
partamentas išleido gražią kny- 
gelę devyniose kalbose apie tai, 
kaip reik apsieiti su kudikaiis lai- 
ke karščių, ir šiaip abelnai. Yra 
'išlesta tokia knyga ir lietuvių 
kalboj. Jos didumas yra 38 pus- 
kapiai, yra ir paveikių. 

Kiekvienas gali ją gauti u/dy- 
ką. Kiekviena motina, kiekvie- 
na šeimyna privalo ją turėti. 
Reik tik parašyti j Sveikatos De- 
partamentą laišką ir įdėti į laiš- 
ką vieną markę už du centu kny- 
gelės persiuntimui. Mušu skai- 
tytojų parankumui /ėmiaus pa- 
duodame kopiją tokio laiškelio. 

Anglų kalboj. Iš'kirpkit ją, 
įrašykit savo adresą apačioj, įdė- 
kit už du centu markę (liuosą), 
ir, įdėję konvertan, pasiuskit se- 

kančiu adresu: 

Chicago Department of Ifealth, 
Room 710, 

City Hali, Chicago, III. 

Chicago Department of Health, 
Chicago, III. 

Gentlemen: 
Kindly aend me a pamphlet 

"Our Babies" in the LITHUANIAN 
LANGUAGE. Two cent stamp is 
herevvith encloacd. 

Respectfully, 

(vardas ir pavardž) 

(numeris ir gatvė) 

(miestas) 
i 

Mirė vienas garsiausių pasau- 

lyje chirurgė.— Rttgp. n d. 4 
vai. i>o pietų mirė nuo širdies 

ligos garsus Chicagos chirurgas 
dr. John B. Murphy. Buvo dėl 

karščių išvažiavęs į Mackinac sa- 

lą, Mieli. Turėjo 58 metus am- 

žiaus, savo profesijoje dirbo 32 j 
metus. Jis buvo pirmutinis, ką| 
pasekmingai susiuvo kraujo in- 
dus. Tarp kitų jo didžiųjų dar- 

bų yra jo atsižymėjimai tuber 
kulozo gydyme, žarnų ir nervų 
sistemos chirurgijoje. Didžiau- 
siu jo nuveikimu yra perdėjimą? 
kaulų ir padirbimas naujų sąna- 

rių, vieton nederančių. 
Tarp daugybės jo apturėtų ap- 

dovanojimų už jo nuopelnus 
žmonijai yra didžiausiu popie- 
žiaus Benedikto XV suteikimas 
jam pereitą birželio šv. Grego- 
riaus Didžiojo Ordeno kiržygy- 
stės. Palaidot s Chicagoje su 

didelėmis iškilmėmis rugp. 14 d. 

NIEKO BLOGESNIO NEAT- 
SITIKO. 

(i e r o s širdies žmona 

(su pasigailėjimu žiūrėdama į 
vyrą tik-ką ištrauktą iš po anto- 

mobiliaus): Nelaimingas žmo- 

gus. ar turite pačią? 
Suvažinėtasis : Ne. po- 

(iiaw neturiu, šitas yra aršiausias 
atsitikimas mano gyvenime. 

--POfM£ftOS 

I*3Ri*a*ta| 

t Gevalt: 

^AZieta 
/-■a 

.skmutoms 

BAISI PASAKA! 
Je!.. C ieri dabar laikai visiems—tik nc Kaizeriui ir ne 

laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį is visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisią pirtį. Jes-ser! 

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

— Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant .šilko sau ją drukudkis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai it" 
popierą pabrango. 

N'icko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
nesusuks. 

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į Xew Yorką, o nc\v jorktškio—į Chi- 
cagą nudttgnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso ''per klai- 
dą" iššluoja,—vi.-a šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
steriu : 

— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim..., 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
ton moksliško abrako pėlų priberia, ir tas nosj raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu nc šokinėja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- sitrynę.... 

^ 
Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokj kozackj maršą visi už- 

triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibUk L 
Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- kuotų jr gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, arš;aus 

negu kaizeriui. 
Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė gcriaus dirbs. Ir pamačiuo jain, dzievažiL. Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—'kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnls ne- pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo jain galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesni pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų matiadžierius kitaip sau galvojo: ''Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs ;iž gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- sysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pa mačy t" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bur, taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halsted Street, : : : Chicago, 111. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvį" už 5c. šiose vietosi: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklev av. 
A. Dargis, 726 W. 18th st. 
Naujienos Publ. Co., 

1840 So. Halsted st. 
J. Drasdauskas, 10£06 Wabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
V. J. Tanaievičia, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st. 

BALTIMORE, MD. 
A. Degutis, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, f>5 Hudson av. 
Balt. Juozupavičius, 
J. Derengowski, 
Ant. Plochocki, 
M. Balauskas, 
A. Grudzinski, 

222 Grand st. 
166 Grand st 

87 Grand st 
119 Grand st. 
184 Grand et 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Šukys, 2120 St. Clair av.| 

ELIZABETH, K. J. 
Dom. Boczkus, 211 First 

LAVVRENCE, MAUS. A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

LOVVELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st. 

MONTELLO, MASS. 
B. P. Miszkinis, 35 Arthur st. 

NEW HAVEN, CONN. I 
K. A. Makarevich, 255 Wallace st. 

PATERSON, N. J. 
Atkins Bros., 273 River st. 

PHILADELPHI A, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st 

PORTLAND, OREG. 
Bovvman News Agency. 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski, 18 Charles 6t 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st. 

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st. 

WATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kažemėkas, 785 Bank st 

WAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matulėnaa, 1408 Lincoln av. 
T. M. ftar«n, U2A So. Į-inc°ln »t. 

NAUJAI ATSPAUSTA : 
Lo>l Au 

Apie Žeme ir Kitus Svietus. 
Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, jų buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisei ŠERNAS.- Aprašo, kas yra žemė> iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomišku paveikslu. Chicago, Illinois 1896, 

P'Jsl. 255 
* 

Ta pati apdaryta $1.00 
Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHLNG CO, 
3252 South Halsted Street, 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vesclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi saiės yra Mildos Teatro name. 
Y iena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

Kita! &nt trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didešniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnėsi publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai 'srveČiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

S 
h o 

Kainos Parsamdymul Sekančios: a ® 
o 

VIENA SALĖ. gal| o o 3 £» 
M O CQ 0 
O o a> a s > XD P >9] Paprastiem šokiam (baliam) $10.00 $15.00 Balam su programų, nevartojant gėrimų... 14.00 20.00 Ba/iam be programo, gėrimus vartojant .... 15.00 25.00 Buliam su programų ir gėrimus vartojant .. 20.00 30.00 

ABIDVI SALĖ9 VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam 6U programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią. virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. ui prlmokš JI m;} $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas saiės savininką: 
A. OLSZEWSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

KONSTITUCIJA 
•v ( 

yra kiekvienos draugijos fundamentui, 
todėl reikia turėti ją givtiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
Konstitucijų dirbime. i : : : 

Jeigu turite prirengę konstitucijrj, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą, Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt įrengti konstituciją, tai pareika- 

Jąukite "sampdių," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija, 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

\ £ £0 

MILDA PRINTING HŪUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W. 33rd St„ Chicago, III. 
Telephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori eavo namuos*; 
linksmai praleisti laiką lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestUB, jTaziaubius dar 
t us, sodus lr puikiausias 
▼iso svieto vietas, lai nn 

8ipirk Teleskopą su ucerc 

oskopais (5 serijos, 174 vl 
sokie paveikslai) už pačio 
pigiausia kaina—$3.20. 

vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų $3.45, b*t perkant svkiu, 
parduodax viBkg. už $3.20. 

įvataisogą Teleskopų, Sterecakopij lr visokių knygų prlaiunčlaaie uždyką. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHINC CO, 
8252 So. Halsted ctr., Chlcago, III. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ Iš SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo Listuvišky 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražiu pasą- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giitinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t: 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 

vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 1-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Oiszewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co> 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet. Knygy Krautos, 
Apart daugelio J vairių knygų, dar 

galima gauti inauo krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys įvairių faktų, 

statistika ir t.t., 288 pusi 75 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarai3. 704 pusi. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš srytles psychollo- 
gijos. 148 pusi 40 

4. Iš Ko Kįla Melai Ir (vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

15. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
mokslu. 1S4 pusi $1.09 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 110 pusi 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai parauki ir naudinga kny- 
gelė 35 
l kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
goi West 33rd St., Chicago, 111. 

Phone 
Canal ^ 

Phone Before Eleven 
Deiivered Before Seven 
Deliveced promptlv toyou in 
any part o'the city.from one 
o f ouk 11 distributinį stations. 

"Linija Užimta' 
PUSDEVINTO bilijono telefoninių šaukimų atsakyta pernai 

metais Bello systemoje. Nejstabu tad, jei kartais atsitiko 
linija užimta. 

Klaidinga yra manyti, kad operatorė, norėdama sau ląiką už- 
vaduoti, pasako, jog linija yra užimta, kuomet ji nėra užimta; jai yra daugiaus darbo pranešti tau, kad linija užimtą, r.egu paduoti numerį. 

Užimtieji žmonės turi užimtus telefonus. Tas yra neišvengia- 
mu dalyku, kad kartais parsieina belsti daugiau kaip kąrtą j jų telefono duris. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Departmeai 
Offiual 100 



KibirkštĮs. 
Tėmyk Žilinskai! Didelės ris- 

tynės Amerikos lietuviškam kie- 

me: Kapsukas versu s (jrigai- 
tis, Maliauskas v e r s u s Ke- 

mėšis, Rimka v e r s u s Karuža, 

ir Bulota v e r s u s Šimkus. 
X—X 

Susiėję \Vilkes-Barrc katalikai 
su tautininkais pamatė, kad j 
"velnias nėra taip baisus, kaip 
jį tėplioja." 

X~X 
Senis Serbijos karalius tarė 

mandrą /.<dj, kada jis pasakė: 
"Yra patriotizmas, kuris kitu 

tautu neapkenčia, ir yra patrio- 
tizmas, kuris savo tautą myli." 
Męs esame tasai antras patrio- 
tizmas, o musų socialistai nori 

mums įkalti, kad męs esame pir- 
masai patriotizmas. 

X«X 
"Atėjau, pamačiau ir pergalė- 

jau"—tarė Cezaras. 

"Atėjau, pamačiau ir balon 

Įlindau"...—tarė Bulota, Anieri 

con atvažiavęs. 
x-x 

Vokietys, dabar, turbtit, taip 
jaučiasi, kaip žmogus namuose, 

kuomet visos sienos pradeda į 
/idij griūti. 

X—"X 
Andriau! Ir tau garbės nepri- 

truks! Mesk tik patvoriais dil- 

gėliavęs. o stok su visais gerais 
lietuviais kviečiu kirsti. 

Jurgis Spurgis. 

UJOKEUAl. 
NETEISINGA PATARLĖ. 
— Žinai, ką patarlė sako, kad 

"Negalima dviem ponam tarnau- 

ti.".. 
—Et, niekus pasakoji: pažįstu 

tokių moterėliu, ką daugiaus ne- 

gu dviem ponam tarnauja. 

PAS DAKTARĄ. 
Atvedė mama savo sūnelį pas 

daktarą. Daktaras apčiupinėjo, 
apibarskino, pagalios liepė Jo- 
nukui parodyti liežuvį. Tasai 

iškišo, o daktaras sako: 
— Jonuk, iškišk liežuvį Iab- 

jaus. 
— Negaliu—atsakė Jonukas— 

jis prilipęs anam gale. 

TEISME. 
Areštuotas stojo prieš teismą' 

U/, pavogimą meitėlio. Jo advo- 
katas stengėsi teismui prirodyti,' 
kad jo klientas yra nekaltas. 

— \Yell,—sako teisėjas,—bet 
kad jis pats prisipažino, kad jis 
meitėlį pavogė. 

— Aš žinau,—atsakė advoka- 
tas,—bet matote, Jųsų Mylista, 
tas mano klientas yra toks me- 

lagis, kad niekas jani tikėti ne- 

gali. 

TARP DRAUGŲ. 
— Sveikas, gyvas! Kaip lai- 

kaisi, brolau! Tu esi geras man 

draugas, ar ne? 
— Šiur, brolau! Ir tu taipgi 

esi geras mano draugas, ar tie? 
— Šiur, žinoma... Klausyk, 

ar nepaskolintum man penkinę?.. 
Tik ant vienos dienos. 

— Šiur, žinoma. Aš taipgi 
noriu pasiskolint. Jeigu rasi ko- 

kj kvailį su dešimtine, tai ar ir 
aian apie j j nepasakytum? 

ŠOKIAI. 
— Aš moku suktinį ir aguo- 

nėlę, klumpakojį ir tango, tu- 

Jtepą ir vengerką, bet pasakyk 
man, kas per šokis yra šv. Vito 

joki s? 
— O, tai tokis šokis, k.*} klie- 

rikas laike vakacijij su "Vyte- 
mis" šoka. 

ANT KARŠTO SUGAUTA. 
O n a.—Žiūrėk, Jonai, tas vy- 

ras visą valandą nuo manęs akiii 

nenuleido! 

Jonas.—O kaip tą žinai? 

PATIKUMAS PRAPUOLĖ. 
Jis: Sakydavai, kad pas ma- 

ne yra kas tokio, ką tau patinka. 
J i : Taip, bet dabar nėra, aęs 

viską praleidai. 

Tcl. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcncralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statejas. 

2123 W. 23 rd, St. 

LVESKIO ***" ir Kalbų 

iMOKYM Dieninė ir' 
Vakarinė. 
f ia gili išmokt! Anglų kalbos nuo pradines 

ligi augMiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystės,Daillara4«io, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL Ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. ■" 

3106 So.Halsted St., CMc 

PHCNE YARC9 2721 

D r. J. J0NIKA1TIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Specialiftkai gydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: ramp. 31 irSc.HalstedSt. 
(Syvsnimas viri Apiiekos). GHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLO St.f CHICAGO 
ROOMS 1107-11 M 

Telephone Franklin 1178 

6YV.: 3112 S. HALSTED ST.. ARTI 31st ST. 
TELEPHOME TAROS 23SO 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

( Mctpa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių ta^p 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Peralatato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 inetal 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenamerata metanu $2.50 

„ H pusei metą $125 
Adresaokit taip: 

W. 6. 60CZK0WSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams ; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

PamatImuI vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame anl pareika- 

lavimo dovanai. " 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Orand St'r., 

Brookbpji H. X. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios mar;i- į 
uos (t y p e w r 11 e r s) 
"New / American" už 1 

$10.00. 
Jeigu n^ri turėti drū- 

tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
**New American," o ne- 

Blsai'.ėBl. 
"New American" ra- 

6o taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, ka'5 kiekvienas, 
paėmęs ją { savo ran- 

kas, i:" pirmo sykio 3U- ■ 

pranta, kaip bu jaja ra- 

šyt!. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prlslunCIame nždyk*. 

Agentam3 lt perkupčlar. 9. perkant kellaa mašinas, duodam gerą | 
nuošimtį. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBL1SH1NG CO., 

3252 So. Halsted atr., Chicago, III. j 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Cfisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina !r Wood2aU 

F tone Caoal 1208 
Valandos: 

H18:£0 iki 12:00 vai ryto 
H.i7.t0lki 8:00 vai. vale. 

JS'edtlioma 
tuo £ :£C iki 12,-OOyaL ryto 

Rezidencija 
5206 W .Harrison Street 

Tel. Austin7i/ 

Valandos: 

liktai iki 9:00 kiekvienąrytj 

VYRIŠKŲ. DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučS- 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams Ir vaiknams padaromo ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. TruputčlJ nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 Ir brangiau*. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.D0. } 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS L0IUOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

Iš Archangelsko Rusijos į Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dab!tr galite 
siųsti šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted S t., Chicago, 111. 

Jei nori Parduoti ar Pirkti. 
Jei nori parduoti, ar pirkti sau namą, lotą ar farmą kokioj 
nors valstijoj, arba jei nori išmainyti namą ant žemės ar 
farmą ant namo; arba parduoti namą ar lotą Gary, Ind., 
ar išmainyti ant namo ar loto Chicagoje, atsišauk j mano 
ofisą asmeniškai, arba laišku, aš Tamistai pagelbėsiu grei- tai ir užganėdinamai reikalą atlikti. 

CHAS. Z. URNICH 
Room 11 

CHICAGO, ILL. 

Jai oirlfi turit garą lalkraštj, tai užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į uirube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 piįsei metų. 
Norintiems "Ateitį" pafffiyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Airius: 
• ATEJTIS PUBLISHIN6 CO., 

366 W. Broadway, So. Boston,Ma«a. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
£601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BlERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus lr moka 3%. Už sudžtus pinigus mus y bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- dyti Čekiai tinka visur. Skolina pini 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išsamdo bankinee skryneles (boxes) po J2.50 metams. 
Parduoda šlfkortes lr siunčia pinigus 
f visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: jPanedėlials, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedčllomis, utar- 
įlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto Iki 
S vakaro. 

PLATINKIT 
"LIETUVA." 

ŠIS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
kysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik 100 

ant rankos, todėl pasiskubinkite, 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėlį uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

JONArf KULI8 
I 

Geaerališkaa "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur Jis 

atsllanl:!;, ten per J| galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 

užsisakyti visokių knygų, Jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už jj mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
I ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 

vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurniiestyjc. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedšliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėlioini 2 vai. po pietij. 

Jei liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

X X Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio men. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 

Dr. P. VVIEGNER 

"DRAUGAS" 

detuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų Bkaičiuje 

yra r.mCiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i f rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vt 
Buomenės judėjimo. Visi dienor klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 

gai. 
Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose žaly- 
Be $3.00 metams, 51.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chlcago, III, 

CanaL 2111 

DR. A. YUšKA 
lietuvis gydytojas 

1749 SO. HALSTED SI CHICAGO, ILL 
CORNER 18th STREET 

3252 So. HalstedSt. CHICAGO, ILL. 
Įsteigtas 1893 metuoss 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Brid&eporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chioagos 
mieste. 

PERKA ir parduoda namus'ir lotus. Stato ir kitiems 
namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 
4, 5 ir 6 procentą. 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 
gus, paliktus kituose bankuose. 

SIUNČIA pinigus j Lietuva, Rusiją ir visas dalis svie- 
to greitai, saugiai ir pigiai. 

PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir Į Rusiją ir pa- 
rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 

PADARO Dovierennąstis ir visokius kitus rejentališ- 
kus raštus gerai ir pigiai. 

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 
įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbiu do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitu miestu ir farmu erali šiame Banke c c v O 

per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 r. iki 6 v. 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis r: i 8 r. iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po p.etų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo tas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti) reikalingų kalendoriui iiniij, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai iš historijos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVO K AT A S 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFuNAS DROVER 703 CHICACjO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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