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L) i d e j i Kare. 
Talkininkų veikimas Balka 

nuose vis yra labai svarbus. 

Xors austrai ir vokiečiai ir mė 

gina karts nuo karto pasigirt 
sulaikymu rumanų besiveržime 

Vengrijon, bet kad rumauai ver- 

žiasi ten vis giliau, tai aišku 
kad apie sulaikymą negali bu 

kalbos. Net Berlino ir Viennoj 

raportai prisipažįsta, kad ruma 

nai bombarduoja svarbiausią pie 
tinėj Vengrijoj miestą Hermann- 

štadt, tai aišku, kad jie giliai 
ten įlindo, nois ir pirma turėjo 
jcu apvaldy 500 ketv. myliu Ven 

grijos teritorijos. Yimnos ii 

Berlino pranešimuose vis kal- 

bama apie sulaikymą priešu pir 
myn žengimo, bet ttirbt.. ti< 

pranešimai nesutinka su teisy 
be, jeigu rumanų kariumenė ga- 

lėjo prieiti prie Hermann.štadto 
ir jj bombarduoti. Be smarkaus 

besipriešinim juk austrai prit 
taip svarbaus miesto priešų ne- 

ledo, tai jeigu j:c ten įstengė 
prieiti, turėjo besipriešinimą per- 

galėti. Runianams teko ir kita! 

taipgi svarbus Vengrijos miestas 

Krcnštadt, neskaitant kelių ma- 

žų. 
Turkija ir Bulgarija aprenki 

taipgi karę Rumunijai ir iš ten 

atšaukė savo ambasadorius. Bul- 

garija sulaikė Rumunijos amba- 

sadorių, nors sulyg tarptautiškų 
teisių to darvti negalima, kol 

Bulgarijos ambasadorius nesu- 

grįš namon. Matyt bijosi, kad 

jam keliaujant ko blogo ruma- 

nai nepadarytų. Sulyg tarptau- 
tiškų papročių nuo senų laikų 
pasiuntinių asmuo yra nepalie- 
čiamas. 

Vokiečių ir bulgarų kariume- 
nė įsiveržė jau nuo pi"tų Ru- 

manijon į Diibrudzą, tarp Uuno- 

ja is ir Juodųjų jūrių, bet ap;š 
jų ten pasiseKimus prieštarau- 
jančius ateina žinios: Berlino ii 
Vienuos raportai praneša apit 
gilyn žengimą Rumanijon, o ii 
T jvharesto praneša, jog įsiver- 
žusių kariumenių pirm>n žengi- 
mas tapo sulaikytas. Katros pu- 
sės raportuose daugiau yra tei- 

sybės, sunku 6*bar sužinoti; tur- 

būt abidvi puiės tikros teisybės 
nepaduoda, bet ypač Austrijos 
valdžia, trijuose frontuose mu- 

šama, kurios didesnė pusė gy- 
ventojų vokiečiams .įepritaria ii 

jiems tarnauti nenori, o karė ii 
eina už vokiečių reikalus, tur 

labjau slėpti nepasisekimus nuc 

savo piliečių, kad jie neužsi- 
manvtų karei pasipriešinti. Jei- 
gu bulgarai ir vokiečiai įsiveržt 
Rumanijon. tai turbut neuau~ ji; 
ten įsiveržti galėjo, nes visuos; 
frontuose jų priešai pradėje 
smarkų pirmyn žengimą. Bul- 
garijai svarbesniu yra gynimas 
locnos teritorijos Macedonijoj 
kur įsiveržė jau talkininkų kariu- 
menės. Padėti rumanams gint 
nuo piiešų savo kraštą atkakc 
dalis rusų ir serbų kariumenės 
nuo Salonikų, kurios gali įsi- 
veržti Bulgarijon ir Tčeršinda 
mos už daromą blogą, naikintu 
Bulgariją. 

jau oats vokiečiai nužudė vii 
ti, ka i jiems nuo atviro susidė- 
jimo su talkininkai: pasisekti, 
Grekiją s:i»aikyti, kurioj dabai 
tikra anarchija, viešpatauja 
Anarchiją platino vokiški agen 
tai ir vokiškos kilmės karalius 
Talkininkai sėjo priešingą dva- 
sią. bet jiems pritaria gyven- 
tojų daugumas, todėl talkininka 
ten ir elgiasi taip, kaipi kad Grekijoj 
butų jų provincija: užiminėjo jo: 
miestus, o dabar pareikalavo, 
kad jicm> atiduotų pačtą ir tele 
grafą ir tą turės atiduoti, nei 

jeigu geruoju neatiduos, paimi 
tai su prievarta. Valdžia iš pa 
lengvo pereina į talkininkų šaH 
ninku rankas. Net kariumenė; 
štabo viršininkas dabar yra tai 
kinmkų draugas, kuris pasitseng 
suorganizuoti išnaujo sutTemora 

■' lizuotą vokiečių ir karaliaus ka- 
riumenę. Grekijos kariumene, 
pareikalavus talkininkams, tapo 

į demobilizuota, nes talkininkai 
Grekijai neužsitikėjo, jie bijojo, 

[kad ji nepasielgtu taip, kaip Bul- 
,'garija. Kadangi dabar ten vir- 
; šų ima talkininkų pasekėjai, tai 
i j i vėl bus sumobilizuota. Bet 

suorganizavimas ir mobilizacija 
■ užims gal porą mėnesių laiko 
'.Vokiečiai mano, kad kaip Greki- 
jos kariumene bus suorganizuota 
ir sumobilizuota, ji atvirai su- 

sijungs su talkininkais ir ap- 
• ša iks karę jų priešams, taigi 
'pasielgs taip, kaip pasielgė Ru- 
manija. 

1 Iš Londono buvo pranešta apie 
kilusią Grekijoj revoliuciją ir at- 

sisakymą nuo sosto karaliaus, 
apie pasodinimą ant sosto ka- 

į raliaus sunaus, bet patvirtinimo 
tų žinių iki šiol nėra. Iš Greki- 
jos dabar teisingas žinias sunku 
gauti, nes visos žinios turi perei- 
ti p-er 3 cenzorius: Grekijos val- 

1 dži s, anglų ir franeuzų- Kur 
į gi teisingų žinių nčra, ttu pla- 

tinama išmislytos, kurios daž- 
! niausiai dar baisesnės už teisin- 

; gįsias. 
i Keutciro žinių agentūra pra- 

j neša iš Salonikų apie kilusią Ma- 
cedmijoj grekų revoliuciją prieš 
bulgarus. Susirėmimai sukilėlių 
Salonikuose ir jų apielinkėse 
dažnai pasitaiko su reguliariška 
karaliaus besilaikančia kariume- 
ne. Revoliucionieriai apvaldė 
jau šiauriniuos Grekijos apskri- I » -r 

cius. Jų pusėn perėjo garnizo- Inas tvirtovės Vodena ir dau-j Įgi:ut kariumenės jungiasi su su- 
kilėliais. I 

Bulgarijoj taipgi, matyt, tikros 
vienybės nėra. Ten netikėtai pa- 
simirė kariumenės štabo perdė- 
tinis Jostov. Daugelis mano, 
kad mirtis jo nenaturališka. 

Albanijoj ir italai pradėjo ofen- 
syvą. Salonikų aipskrityj talki- 
ninkų fronte nieko svarbesnio ne- 
atsitiko- 

Ant piet-vakarinio, taigi ita- 
liško, karės fronto, nieko svar- 
baus neatsitiko. Bet italai ne tik 

i laikosi jų užimtose pozicijose 
jie, nors labai palengva, žengia 
vis giliąu Austrijos teritorijon. 
Matyt dabar talkininkai svar- 
besniu laiko Balkanų frontą, ne- 

gu kokį nors kitą, todėl kituo- 
se frontuose susilpnėjo smarku- 

• mas otensyvo. Smarkiau veikia- 
ma vien Francuzijoj. 

i'iet-rytiniamč fronto, kas ten 
: atsitiko, sunku tikrai sužinoti, 

nes iš to fronto labjausiai prieš- 
: taraujančios ateina žinios. Pct- 

rogrado žinios paprastai visai 
priešingos Konstantinopolio, Ber- 

; lino vis atkartojamoms žinioms, 
Sulyg Petrogrado žinių, turkai 
tame fronte vis mušami rusu, o 

Konstantinopolio žinios praneša 
apie sumušimus rusu, tukstan- 

i čius jų užmuštu ir nelaisvėn pa- 
imtų. Tuose prieštaravimuose 
visai negalima orientuotis ir tik- 
rą teisybę sužinoti. Žinios apie 
sulaikymus rusų Persijoj gali 
but. teisingos, nes ten rusai la- 
bai mažai kareivių turėjo. Bet 
ten ir turkų daug buti negali. 
o su besilaikančiais turkų per- 

• s; is nieks nesiskaito, nes jie 
prastai apginkluoti, o dar pras- 
čiau organizuoti- 

Ir nuo šiaur-rytinio karės fron- ; 
..... to labjau prieštaraujančios atei- 

i na žinios negu nuo kitų frontų. 
Vokiečių štabas giriasi sunr.t^- 

i mais rusų Lucko distrikte, o 

Petrogradas praneša apie paėmi- 
mą nelaisvėn tame fronto šmo- 

\ te net 19,000 vokiečių ir austrų; 
1 atėmliflĮ 6 kanuolių, 55 kuika- 

svaidžių. Aišku kiekvienam, kad 
...mušti rusai bent nelaisvėn taip 

\ dr ug priešų paimti negalėtų. 
Smarkus mūšiai buvo F>arano- 

i v»čių distrikte, Minsko gub. Čia 
1 
likosi uimuštas rusų generolas 

Nikitin. Ir prie Vladimiro, Vo> 
lyniaus gubernijoj, eina smarkus 
mūšiai, bet jie dar neužbaigti ir 

nežinia, "Kuri pusė juos laimės 
Vokiškos kariumenės vadovystę 
Lietuvoj, vietoj paskirto gene- 
iališko štabo perdėtiniu genero- 
lo Hinc'.enburgo, pavedė Bava- 
rijos kunigaikščiui Leopoldui. 
Ar jam seksis karė su rusais 
geriau negu Hindenburgui, taip 
labai vokiškų laikraščių išgirtam, 
dabar sunku jspė.ti. llnulenburg 
turėjo bent išsiteisininią, kad jam 
buvęs štabo perdėti uis per mažai 
kariumenes davė, o vis, besige- 
rindamas sosto įpėdiniui, dau- 
giau siuntė Prancūzijos frontan, 
nors tas lrbritas ne taip svarbus, 
kaip rusiškas. Dabar Hinden- 
btirg, pats tapęs vyriausiu štabo 

perdėtiniu. galės geriau aprūpin- 
ti savo įpėdinį* liet iki šiol ku- 
nigaikštis Leopold, nors lygiai 
Rygos ir Dvinsko distrik,tuose, 
taipgi Pinsko klampynių apskri- 
tyj mėgino smarkesnio r>fensy- 
vo, nieko nenuveikė, neįstengė 
rusų atgal nustumti nei Lietu- 
voj. nei Latvij'c-j, nei Volyniaus 
gubernijoj, niekur; ant viso fron- 
to pastoviai rusų atgal nustumti 
neįstengė, o gal nei neįstengs, 
gal neįstengs nei atsilaikyti, tu- 

rės pats atgal trauktis Ir Hin- 
ilenburgo laimėtas vietas vėl ru- 

sams atiduoti. 
Ir Karpatuose rusams neblo- 

giausiai sekasi. Apielinlcese Ta- 
matice rusai apvaldė čichį eilę 
svarbių kalvų prie perėjimų, ve- 

dančių Ycngrijcm. Ir prie Ru- 

manijos rubežių prie Dorna Wa- 
tra rusai toliau nužengė Vengri- 
jos teritorijon. 

Smaiikųs mūšiai buvo tarp 
Dniestro ir Zlotą Lipa, bet vo- 

kiečiai užtikrina, kad toj fronto 
daly j jie atmušė rusų užpuoli- 
mus. Taipjau buk rusai tapo 
atmušti ir Stanislavovo apskri- 
tyj. Smarkus, bet neužbaigti dar 
mūšiai rusų su austrais ir vo- 

kiečiais eina { pietus nuo Brze- 
zanų ir prie Zielona, Karpatų 
kalnuose. 

Ant vakarinio karės fronto ne- 

truko nepaprastai smarkių mu- 

šiu. Somme distrikte sujungl.os 
anglų ir franeuzų kariumenės 
griebėsi ofensyvo 30 mylių fron- 
te prie Beaumont, bet vokiečiai, 
kaip jie pats sakosi, palaike sa- 

vo pozicijas, ir atmušė priešų 
užpuolimą prie Thiepval ir Po- 
zieres ir atgavo atgal priešų pa- 
veržtas pirma pozicijas. Pats 
vokiečiai vienolc* prisipažįsta, kad 
jie nužudė Guillenront ir Fo- 
res* Bet jie giriasi atmušimu 
franeuzų prie Barleux. 

Vokiški orlaiviai vėl atsilankė 
ties Londonu ir mėtė bombas, 
bet jos labai mažai nuostolių pri- 
dirbo. Sulyg anglų pranešimų, 
iki šiol"~talkininkai išnaikino 35 
vokiečių~"Zeppelino orlaivius, ne- 

skaitant aeroplianų ir hydro- 
plianų. Vokiečiai vienok pri- 
sipažįsta tik prie 'vieno nužudy- 
to Zeppelino. Taigi aišku, kad 
bent viena pusė su teisybe pra- 
silenkia, tik klausimas katra ma- 

žiau teisybę myli. 

Iš Kares Lauko.. 
DIDELIS ORLAIVIŲ UŽ- 
FJOLIMAS ANT ANGLIJOS 

Londonas, rugsėjo 3 d. Try 
lik;, milžiniškų Zeppelinų perlė- 
ki Šiaurės jūres ir pasirodė Ang- 
lijos pakraščiuose, kad užpuolus 
ant Londono miesto. Taip di- 
delio orlaivių skaitliaus dar nei 
sykio iki šiolei nebuvo- Pa- 
statytos Anglijos pakraščiuose 
tam tikros kanuolės tuojaus pru 
dėjo berti šrapnelius ant pasi- 
rodžiusių Zeppelinų. Angliški 
aeroplianai, tarsi vanagai, taip- 
pat tuojaus pakilo oran ir «u 

kibo mušin su milžiniškais už- 
puolikais. 

Tik trįs Zeppelinai pasieke 
Londono miesto pakraščius, kiti, 

7^v5**loun i Š visit pusių, turCjo 
Ankti šalin. Vieną Zeppe- 

liną pataikė kanuolinė kulka ir 
jis nukrito ant žemės netoli Lon- 
dono priemiesčio Enfield. Visa 
šito Zeppelino įgula žuvo: ant 
žemės ra^ta tik pusiau apdegu- 
sius vokiečių laimus. Iš mil- 
žiniško Zepelini* Hulo vien tik 
krūvą sulankstytu \ i«11 j, pusiau 
sutirpusio metalo it vtalis sude- 
gusio medžio. iiiuose ik 
šiol paprastai \AV<Wv\ftvo al u 

m i n u m ą; vartojimus medžio 
šitam Zeppeline pam lo, kad vo- 

kiečiams, matyt, ti olista alum i- 
n u m o. 

Kiek iki šiol sužinota, Zeppe- 
linai, nors numetė daug bombų, 
vienok didelių nuostolių nepada- 
rė. Daugely j vietų: sukėlė gais- 
rus, yra taipgi suieistų ir už- 
muštų. Nors tikras skaitlius jų 
dar nėra žinomas,, vienok ofi- 
cialis pranešimas paskelbė, kad 
"nuostoliai, sulyginamai su Zep- 
pelinų skaitliniu, yra nedideli-" 

KAIP ZEPPELINAS 
ŽUVO. 

Londonas, rugsėjo 3 Žinios 
apie tai, kad didelis skaitlius vo- 

kišku Zeppelinų pasirodė Angli- 
jos pakraščiuose, pasiekė Lon- 
dono gyventojus anksti vakare. 
Žmonės dkleliais būriais pradėjo 
rinktis ant gatvių, laukdami jų 
pasirodymo, nes visiems *t>uvo 
aišku, kad Zeppelinai lekia lin- 
kui Londono. 

Ilgą laiką nieko nebuvo girdė- 
ti. Žmonės jau rradėjo manyt, 
kad turbut, nieko iš to nebus 
kuomet -staiga pasigirdo kanuo- 
lių šaudymas; tas parodė, kad 
Zeppelinai artinasi pri0 Londo- 
no ir kad kanuolės mėgina už- 
kirsti kelią. 

Šaudymas neilgai tęsėsi: Zep- 
pelinai persitikrino, kad Londo- 
nas perstipriai yra apgintas it 
užsuko atgal. 

Vienas .š smarkesnių Zeppe- 
linų prisiartino perdaug ir tapo 
pataikintas šuviu iš kanuolės. 
Užsiliepsnojęs, jis kaip akmuo 
puolė žemyn. Žaibo geitumu ši- 
ta žinia pasklydo pc visą Lon- 
doną ir kilo minių didžiausis 
šukavimas- 

Tie, kurie savo akimis matė 
Zeppelino žuvimą, pasakoja, kad 
užėmė tik \/2 minutos, kol Zep- 
pelinas nuikrito ant žemės. 

Associated P r.e.s.s ko- 
respondentas, savo akimis ma- 

čiu-sis šito Zepelino "mirtį", ši- 
taip apie tai pasakoja: Buvo 
apie antra valanda po pusiau-! 
naktų. Kuomc$t pirmu sykiu jis ( 
pamatė Zeppeliną, tasai plaukė 
dangum tarp baltų debesėlių, ku-Į rie rodėsi iš visų jo šonų: tai 
buvo debesėliais nuo sprogstan-| 
čių šrapnelių, kuriais kanuolės! 
apšaudinėjo Zeppeliną. Spindu- 
liai milžiniškų elektriškų projek-, 
torių (žibintuvų) iš visų pusių 
apšvietė Zeppeliną. Staiga Zcp- 
pelinas dingo, pasinėręs j dūmų 
debesj. 

uangus tuom laiku buvo "aiš- 
kus, bet projektoriai ant valan- 
dėlės nuslydo nuo Zeppelino ir 
per kiek laiko negalėjo jo su- 

jieškoti debesiuose. 
Po kokios minutos laiko dan- 

guje pasirodė aiški šviesa, saky- 
tum—kometa, kuri vis didėjo,"* 
darėsi šviesesnė ir lėkė žemyn. 
Tai Zeppelinas užsidegė. 

Laipsniškai šviesos kamuolys 
išsiskėtė į visas puses ir aiš- 
kiai galima buvo matyti dide- 
les liepsnas. Kuomet degantis 
Zepelinas tokiu budu nusileido 
iki apie 1,000 pėdų nuo žemės, 
staiga jis visas pavieto į milži- 
nišką ugnies istulpą, kuris ap- 
švietė visą apielinkę art kelių 
mylių aplink. ^ 

Matomai, užsidegė gazolinas, 
kuriuom buvo varomos Zeppe- 
lintf mašinos. Orlaivis žaibo 
greitumu nėrė žemyn. Iš ap- 
linkinių miestelių ir kaimų pa- 
sigirdo didelis džiaugsmo riksmas,« 
— tai pirmas Zeppelinas gavo 
galą ant Anglijoš žemės. 

■■ ■' i 

t- 

Pradėjus žiūrinėti Zeppelino' 
griuvėsius, vienas liudininkas pa- 
sakoja, kad rasta pusiau apde- 
gusį vokiško inžinieiraus lavo- 
nų: jo rankos dar vis laikė ma- 

sinu rankenas: matyt, jis iki pa- 
skutinės minutos stnėjo prie 
mašinų, mėgindamas nuleisti 
Zcppeliiią žemyn. 

Aplink nupuolusj Zeppeliną, iš 
kurio pasiliko tik griuvėsių kal- 
nas, rado pusiau apdegusius vo 

kiečių lavonus,—nei vienas ne 

liko gyvas: matyt, jie turėjo 
greitą mirtį, kuomet gazolinas 
ekspliodavo. 

Likusias Zeppelino mašinų da- 
lis tuojaus paimta ir expcrtai 
mėgina jas atstatyti. 

TALKININKAI PAIMA 
3,000 VOKIEČIŲ- 

Paryžius, rugsėjo 4 d. Anglą 
ir franeuzai įgijo žymų laimėji- 
mą prie upės Somme, kur jie 
nuvertė vokiečius atgal ant fron- 
to apie 9 verstus, ilgo, užėmė 
kaimus Forest ir Clery, Guille- 
mont ir dalj kaimo Gincliy; prie 
to užgriebta apie 3,000 vokie- 
čių belaisvėn ; talkininkams taip- 
gi teko 12 kaimelių ir 50 kulka- 
svaidžių. Galima tikėtis, kad 
svarbus miestelis Combles netru- 
kus taipgi turės pereiti j talki- 
ninkų rankas, nes vokiečiai jame 
jau beveik pusiau yra apsupti. 

DAR 5,000 VOKIEČIŲ 
PAIMTA. 

Paryžius, rugsėjo 4 d. Fran 
cuzai su anglais uždavė didelį 
smūgį vokiečiams prie upės Som- 
me. Mušis, kuris prasidėjo pe- 
reitą nedėldienį ant fronto apie 
6 verstus ilgo, išsiplėtojo į abu- 
du galu iki 45 verstų ilgio. 
Laike paskutinių 24 valandų dar 
5.000 vokiečių pakliuvo nelais- 
vėn : francužai užėmė vokiečių 
tranšėjas ant 12 verstų fronto 
sykiu su kaimu Cliillv. Prie 
Yerduno francužai paėmė 500 
vokiečių nelaisvėn* 

įdomu, kad ties upe Soniriie 
buvo sumušta vokiška gvardija' 
—geriausi kaizerio pulkai. Su- 
lyg laikraščio Er'o d e Pa- 
ris, gen. von Ilindenburg, nau- 

jas vokiečių štabo pėrdotmiš"", sa 

vo akimis matė šių pulkų sumu- 

šimą. 

RUSAI PAIMA 22,000 
TEUTONŲ. 

Petrogradas, rugsėjo 4 d. Nuo' 
pereito nedėldienio rusai po va-Į dovyste gen. Brusilovo paėmė 
385 aficierus ir 19,020 kareivių 
nelaisvėn. Tame skaitliuje bu- ~ 

.... ... 1 vo 1.300 vokiečių, -o kuti—aus^ trai; 12 kanuolių, 76 kulkasvai^ džiai ir 7 mortiros taipgi teko, 
rusams* 

Apart to Galicijoj, ties P>rze- 
zany, rusai dar paėmė 2,721 be- 
laisvį ir C kanuoles. C'i'a rusai 
perlaužė teutonų frontą ties upe. 
Teniovka, kuri Įpuola į Zlotą. 
Lipa. 

Karpatų kalnuose, sulyg ofi-j 
cialio pranešimo, rusai užėmė vi- 
są eile augštumų ir nesulaiko- 
mai veržiasi pirmyn. 

Apielinkėse Yladimir Volynskt 
ir šiaurinėj Galicijoj nepaprastai 
smarkus mušis siaučia; atakuoja 
rusai. ' 

RUMANAI SUMUŠA 
AUSTRUS. 

Londonas, rugsėjo 4 <1. Ru- 
manų armija, po dviejų dienų' 
smarkaus mūšio, skaudžiai su- 

mušė austrus ties Orsova, ant 

Dunojaus upės pakraščių. Aus- 
trai betvarkėj pasitraukė atėjai 
Toliaus j šiaurius, įsiveržusi 
Transylvanijon rumanų armija 
eina pirmyn, visur stumdama 
austro-vokiečius atgal. Kaimas 
po kaimo, miestelis po miestelio 
pakliūva j rumanų rankas- Her- 
mannštadt, senobinė Transylvani- 
jos sostinė jau tapo rumanų už- 
imta. Šisai miestas turi 35,000 
'jyven'.ojų ir yra vienas iš svar- 

biausių geležinkelių centrų. 

Pietinėj dalyj Ruir S 8 fs, prie 
Juodųjų jūrių, bul{, vokiečių 
armija užpuolė rumanus ir įsi- 
veržė j Dobrudžą provinciją. 
Čia juos žada pasitikti sujungta 
rusų ir r u manų armija. 

grekija Betrukus 
KARIAUS. 

Atėnai, rugsėjo 4 d. Grekijoj, 
gali sakyt, viskas kojomis aug- 
štyn virsta. Šiaurinėj Grekijos 
daly j kilo revoliucija, nes žmo- 
nės nenori pasiduoti bulgarams, 
kurie įsiveržė Grekijon ir užėmė 
miestą ir uostą Kavala, o Greki- 
jos valdžia buvo paliepusi grekų 
kariumenei prieš bulgarus pasi- 
traukti. 

Talkininkai, matydami, kad 
Grekijos karalius vis dar pri- 
taria vokiečiams, nors žmonės 
yra visai prieslngos nuomonės, 
nutarė didelių ceremonijų su ka- 
ralium nedaryk 

JONG OF GR££C£ 

GREKIJOS KARALIUS, 
! 

kurio viešpatytė yra sunkiam 
padėjime. 

Prieš kelias dienas Atėnų uos- 
te netikėtai pasirodė per 20 ang- 
lo-franeuziškų kariškų laivų, o j 
vakar atvyko dar 16 laivų s j ka- 
riume.ne ir transportais* 

Tuoni pačiu sykiu anglų ir' 
franeuzų pasiuntiniai Atėnuose' 
padavė Grekijai sekančius reika- 
lavimus: 1) kad visos grekų kra- 
sos ir telegrafai butų tuojaus pa i 
vesta talkininkų kontrolei, no 

vokiški šnipai naudojasi jais i 
^ 

praneša slaptas ^žinias Vokieti- 
jai; 2) kad visi vokiški šnipai 
tuojaus butų iš Grekijos išda- 
ryti. 

Netrukus po to Grekijos val- 
džia sutiko ir talkininkai tuojaus 
suareštavo baroną von Schenk. 
vokiškų šnipų ir politiškų agen-' 
tų perdėtinį ir nusivežė jį ant 

laivo. 
jouyu ganuų, K.ia urėdijos ka-! 

ralius Konstantinas, buk pabė-' 
^cs pas vokiečius į Serbiją, vė- 
[iaus atėjo kitas gandas, buk jis 
atsisakęs nuo sosto ir užleido 
vietą savo sunui Jurgiui, bet ši- 
tie gandai nepasitikrino. I 

Tikrai žinoma tiktai tas. kad 
<aralius, matydamas talkininku 
spaudimą, pavedė visą valdžią 
premierui Zaimiui ir kad Greki- 
ja netrukus turės stoti karėn' 
talkininku pusėj. 

Tą patvirtina ir ITerlino laik- 
raščiai, kurie mano. Jog jau da- 
:>ar galima rengtis prie to, kad 
: 
a t e r 1 a n d a s (vokiečių tūvy-į lė) netrukus susilauks dar vieąQ 

ariešo—Grekijos. i 

IS AMERIKOS, 
RUMANIJĄ AUSTRIJOJ 

ATSTOVAUS AMERIKOS 
AMBASADORIUS. 

Washington, D. C. Pasitrauk- 
damas iš Viennos kilus karei, Ru- 
nianijos ambasadorius prašė Su- 
vienytų Valstijų ambas'doriaus 
paimti atstovavimą ten ir Ruma- 
nijos. Ambasadorius apie tai 
pranešė \Yashingtonan, kuris lei- 
džia savo ambasadoriui atsto- 
vauti Rumaniją Austrijoj, jeigu 
prieš tai Austrijos valdžia nieko 
neturės. 

PABĖGO VOKIŠKI 

SUOKALBININKAI. 
Atlanta, Ga. Iš čionykščio 

kalėjimo pabėgo du vokiečiai 
suokalbininkai, buvęs vokiškas 
aficieras Robert Fay ir William 
Knoblauch, pasūdyti ten už pasi- 
kėsinimus bomboms sprogdinti 
amuniciją gabenančius Europon 
laivus- Pabėgėlių iki šiol nesu- 

gavo. 

PASKENDO GARLAIVIS. 
New Orleans, La. Išplauktu 

iš Port Arthur, Texas, i Buenos 
Aires amerikoniškas garlaivis 
Aclmiral Clark, užkluptas smar- 
kios vėtros, tapo paskandintus* 
Iš 26 Įgulo; žmonių, prigėrė jo, 
o švediškas laivas Tara išgelbė- 
jo 6 ir atgabeno į Xe\v Orleans 
Išgelbėtus mažoj va k y j patiko 
jūrėse, kur jie klaidžiojo 6 die 
nas, švediškas laivas ir pas save 

paėmė. Tarp išgelbėtųyra ii 
paskendusio laivo kapitonas 
James Daniels. 

Į ASTRONOMŲ 
SUVAŽIAVIMAS- 

Smarthmore, Pa. Prasidėjo čia 
19-tas Suvienytų Valstijų, Kana- 
dos ir Mexikos astronomų suva- 
žiavimas. Jie viens kitą supa- 
žindjs su naujai jų nuveiktais 
darbais ir patėmijimais. 

NEDUOS REIKALINGŲ 
LAIVAMS POPIERŲ. 

Washington, D. C. Kongresas 
priėmė teisių jūrinio biliaus su- 

manymą, atmokėjimui talkinin- 
kams už jų paskirtą boikotivi- 
mą A'nierikos firmų surašą, lai- 
vams turintiems dar vietos pre- 
kėms, jeigu jų priimti nenorėtų, 
neišduoti išplaukimui reikalingų 
popierų. 

PABRANGO LAIKRAŠČIAI. 

Cleveland, O. Dėl popieros 
brangumo pabrango čia laikraš- 
čiai. Du laikraščiai—Leader ir 
Plain Dealer pa"kėlė atskirų Mi- 

uleriu kainą nuo vieno ant dvie- 
jų centų. Šitą pavyzdi, kaip 
manoma, seks ir kiti laikraščiai* 

LAUKIA NEGRŲ MUŠIMO. 

Lima, O. Čionykštis proku- 
ratorius Bar nuo .gubernatoriaus 
pareikalavo kariumenės, nes lau- 
kia baltspalvių užpuolimo ant 
negrų. M-it baltspalvius suerzi- 
no negras Charles Daniels, kuris 
užpuolė ir sužagė baltspalvę mo- 

terį, farmerio pačią. 

GAISRAS. 

Milvvaukee, Wis. Rugpjučio 
29 d. kilo čia gaisras Waltham 
Piano Co., kuris pridirbo nuosto- 

lių ant $150.000. Prie gesinimo 
clu gesintojai tapo užmušti, o 

keturi sunkiai sužeisti. 

MEDVILNĖS PRODUKCIJA. 
Washington, D. C. Žemdir- 

bystės ministerija apskaito šių 
lietų medviln's produkciją Ame- 
rikoj ant 11.800.000 bailių, kiek- 
viena po 500 svarų. Suvienytos 
Valstijos yra tai kraštas dali- 
ausiai ^Taukuojantis medvil- 
įės. 



iŠ DARBO LAUKO. 
J[ Chicago, IU. Platinasi strei- 

kas vežimų krovėjų č' -nykščių 
geležinkelių. Streikicria* reika- 
lauja vien, kad unijų atstovai ga- 

lėtų rinkti nuo sąnarių unijoms 
prigulintį mokestį. Iš krovėjai 
'Kock Islatul geležinkelio, kadan- 

•gi jų reikalavimą išpildė, sugrį- 
žo darban. Kadangi streikierių 
.eikalavimai nesurišti su kompa- 
nijų išlaidomis, tai galima many- 
ti, kad jos nusilenks. 

ti KTew York. Pasibaigė čia 

•barzdaskučių streikas jų laimė- 

jimu. Vietoj 15 vai., jie dirbs 

loj/į v., vieną dieną turės liuo- 

są. Dvigubą mokestį gaus už 
nedėldienio darbą ir \/> mokes- 
čio už darbą virš paprasto laiko 
Mažiausia mokestis—? 13-00 sa- 

vaitei. 

Gary, Incl. Dėl laukiamo 

'Amerikoj geležinkelininkų strei- 
ko, kol tas klausimas nebus ga- 
lutinai išrištas, tapo uždarytos 
gitvklų ir amunicijos dirbtuvės 

Aetna Exp!osives Co. Tose dirb- 
tuvėse dirbo 25.000 darbininkų 
streikui neįvykus, reik manyt, kad 

jos vėl atsidarys. 

ff Washington, D. C. (icležin- 

kelininkų streikas tapo prašalin- 
tas, priėmus atstovų rumui ir 
senatui visiems geležinkeliams 8 
valandų darbo dieną. Varnų 
unijų viršininkai atšaukė jų su- 

organizuotą streiką- 

g VISUS. 
|| Austrijos valdžia labai su- 

pykino lenkus, nes Galicijoj, ku- 

rią vieni lenkai valdė, dabar Aus- 
trija žymias vietas apsodina ru- 

sinai*, kurie pirma gaudavo vien 

trupinius nuo lenku stalo. Da-' 
bar ypač lenkams nepatinka, kad 
ciesorius Galicijos vice-vietininku 

paskyrė rusiną Vladimirą Deči- 
k: vičą. Tą vietą pirma vien len- 

kai turėdavo. Dabar ypač len- 
kai tai skaudžiau atjaučia, nes 

ir vietininkas yra ne lenkas, bet 
vokietis. 

jj Australijoj valdžia per gy- 
ventoju balsavimą (referendurn) 
nusprendė pervaryti klausimą 
priverstino visu vyrų tarnavimo 

kariumenėj. Tokiu budu Ang- 
lijos kolionijoj tas klausimas ęa- 
li buti pirma išrištas negu pa- 
čioj Anglijoj. 

ĮĮ Į Ilaagą, Holbndijoj, atėjo 
žinia, jog nuo vietos pasitraukia 
Vokietijos užsieniu ministeris' 
Yagovv; tą patį padarė ir jo pa-| 
dėjėjas Zimmerman todėl, kad 
neįstengė sulaikyti nuo sušidėji-Į 
mo su talkininkais Rumanijos. 

| Į Lozanną, Šveicarijoj, atėjo 
žinia apie maištus vokiškų ka- 
reiviu prie Verduno. Kareiviai 
24, 67 ir 161 regimento atsisakė 
savo aficierų klausyti. Kursty- 
tojus sušaudė, o kitus išsiuntė 
j forfcĮ Wesel. Jau pernai len- 
kai kareiviai mėgino prie Ver 
duno pabėgti pas franeuzus, bet 
tas nepasisekė. Toki apsireiški- 
mai. tai Kogas ženklas. Su 
maištus keliančiais kareiviais ka- 
liu laimėti negalima. 

|Į San Domingo pakrantėse su- 

sidaužė laike smarkios vėtros 
S.t vienytų Valstijų k.iškas 
skraiduolis M e m p h i s. Pražu- 
vo 20 įgulos žmonių nuo laivo 
nuplaukusių motorinėj \altyj. 
Kitas kariškas laivas C a s t i n e 

nuo vėtros pabėgo j jūres, kur 
jam grėsė mažesnis pavojus ne- 

gu porte ir prie kranto. 

Į| Korespondentas C e n t r a 1 
Ncws pranešė apie smarkias 

minių riaušes, sukeltas mieste 
Dresden dėl nubaudimo Dr 
'Liebkneoht. Užmušta ten 85 ci- 
vilistai, 22 kareiviai ir 4 poli- 
cistai. 

ĮĮ Tuomtarpinis Mexikos pre- 
zidentas Carranza prisakė paim- 
ki tautos naudai visų tikėjimų 
Ibaž'.iyčių ir dvasiskijos turtus 

iJJainyčios pačios palikta kunigų 
f,»ieiiuroj, bet jas kontroliuos 
valdžia. 1 

| K! N 6 O F ROUMfĮNm MftP O F GZERTEB ROUMRNIfl 

KĄ RUMANIJA TIKISI GAUTI- 

Rumanija stojo karėn su geru ii okavimu. Mat Austrijoj ir Ru- 
sijoj gyvena daug rumanų, kurie norėtų prie savo viengenčių pri- 
sidėti. Jeigu Rumanija pagelbės talkininkams karę laimėti, tai 
galima tikėtis, kad ji gaus nuo Rusijos Besarabiją, o nuo Aus- 
trijos Bukoviną, Transylvaniją ir gal dar Temesvaro provinciją. 
Žernlapis, jas visas parodo juoda spalva. 

Viršuj—Rumanijos karalių Ferdinandas; apačioj—Rumani- 
jos karės ministeris. 

fri imu c/c ur vvrr/ts 

|| R r. manijos valdžia visame 
krašte uždraudė dirbti ir parda- 
vinėti degtinę. Rumanai mat 

kaip ir rusai, labai degtinę mėgo. 

!| Grekijoj atsibus spalio 8 d 
rinkimai parliamento atstovu ir 

kaip manoma, rinkimuose laimės 
Venizelos šalininkai. 

|| Italijos laikraščiai praneša 
apie vieną šiaučitj iš LeveranoJ 
Italijoj, kuris, gavęs paliepimą 
stoti kariumenėn, kaip užmigo 
taip iki šiol r miega; nei dakta- 
rai neįstengia jo prikelti. Gal 
pasiseks jam miegoti per visą 
karės laiką ir nepamatyti jos bai- 
senybių. 

|| Vokietijoj pradėjo jau pri-^ 
iminėti užsirašinėjimus ant nau- 

jos karės vedimui paskolos 
Žemdirbystės bankas "Berline ,iž-j 
sirašė ant 60 milijonų markių. 

|| Albanija galutinai jau susi-J 
dėjo su talkininkais. Albanų ka-, 
riumenė, vedama 'diktatoriaus į 
Essad Pašos, tapo išsodinta Sa- 

lonikuose ir susijungė su kariu- 
menėmis Prancūzijos, Anglijos. 
Italijos ir Rusijos- Essad Paša 

yra vokiečių priešas. Jis iš Al- 

banijos išvijo vokiečių jai pri- 
mestą valdoną, kunigaikštį Wicd. 

Į| Franruziškoj kariumenėj yra 
30,000 amerikonų liuosnorių. Jie 
iki šiol buvo išskirstyti tarp fra n-, 

euzų, dabar iš jų nutarta su-^ 
tverti atskirą amerikonišką legi- 
joną. Atskiras amerikoniškų or- 

laivinitvkų skyrius jau senai yra 
Prancūzijoj suorganizuotas. 

|Į Kadangi Vokietijoj su mais- 
tu vis sunkiau, tai iš Vokietijos 

w 
* 

vaikus, ypač netekusius tėvų, 
siunčia ilollandijon. 

|| Vengrijoj vis aiškiau apsi- 
reiškia noras atsiskyrimo nuo 

Austrijos ir padarymo atskiros 
nuo jos taikos su talkininkais. Į 

Rumanai vien j tris dienas už-( 
mė jau Vengrijoj 10 miestų, o 

tame ir "gana didelį miestą Kron- 
štadt. Apvaldė jau 15,000 mylių 
Transylvanijos plotą. 

% 

]J IŠ Londono praneša apie pa- 
sidavimą iš liuoso noro prie Mar- 
tinpuich 124 bavarų kareivių- 
Jie pasidavė, ne nenori muštis 
už prūsų reikalu Matyt ir vo-į 
kiečių kareivių dv«.,ia pradeda 
jau pulti. 

X 

[J F greitą nedėlios dieną Mexi- 

koj atsibuvo miestų ir apskričiu 
rinkimai. Ar jie vTenok prisi-j 
dės prie kr®ito nuraminimo, ne- 

žinia. 

|| Vokiškas laikraštis "Vos- 
sische Zeitung" praneša, buk po- 
piežius pakėlė protestą pas Ita- 
lijos vąldžią prieš konfiskavimą 
rumo Palazzo di Venezia, nes^ 
rūmas tas esąs popiežiaus nuo- 

savybė, j j vien leista panaudoti j 
Austrijos ambasadai. 

Į Grekijos porte Piracus tal- 
kininkai konfiskavo ten rastus 4' 
vokiškus ir 3 austru garlaivius Į 
Ant visų tų laivų išpliekta fran- 
euziškos vėliavos. 

|| Paryžiaus kykraštis Petit, 
P a r i s i e n patalpino žinią, buk 
prigulinti Bulgarijai Macedonija' 
parigarsino nuo jos ne'prigulmin-' 
ga ir po vadovyste pulkininko 
Zimbrokakes sutvėrė atskirą val- 
džią. Raiteliai ir žandarai perėjo 
į naujos valdžios pusę. 

|| Kaip praneša iš Karaliau- 
čiaus, vokiečiai rengiasi reguliuo- 
ti viršutinę, taigi už Kauno, Ne-' 
muno dalj, kuri dabar ten ne- 

tinka laivų plaukimui, nors Vo- 
kietijoj ir menkesnės upės tam 
tinka. Nemunu j Prusus eina * 

vidutiniškai kasmetai iš Lietu-, 
vos 360,000 tonų medžių. 

Į| Panamos kanalo krantas vėl 
nugriuvo ir taip užtvenkė ka- 
nalą, kad laivai plaukti negali;! 
kol nugriuvimas nebus pataisy-Į 
tas, kanalas turi buti uždarytas,' 
bet tas trauksis tik kelias dienas 
Šiuoni kartu krantas nugriuvo ne 

prie Culcbra, kur vis nugriūda- 
vo, bet kitoj kanalo vietoj- 

Į| Grekijoj suareštavo vokiečių 
agitatorių baroną von Schenk ir j pergabeno ant talkininkų kariško 
laivo. Angliški ir franeuziški 
agentai paėmė j savo rankas pač- 
tą ir telegrafą. 

|| Vadovas expedicijos prie 
Pietinio žemgalio Ernest H 
Shackleton išgelbėjo savo žmo- 
nes, paliktus tarp ledų. Trjs pir- 
mutiniai mėginimai prie jų pri- 
sigriebti nepasisekė, bet ketvir- 
tas buvo pasekmingas. 

Į| Mexikos banditai sulaikė tarp 
San Leus ir Tampico geležin- 
kelio traukinį ir užmušė 25 ka- 
reivius ir 11 pasažierių. 

|| Sostinė vokiškos kolionijos 
Rytinėj Afrikoj Dar-El-Salam 
tapo talkininkų užimta. < 

LIETUVA IR KARE, 
LIETUVOS STOVIS DI- 
DŽIOJO KARĖS METU. 

Nukentėjusiu del karo skaičiuje 
skyrium dar tenka paminėti žmo-j nių grupa, kurie priimta vadinti i 
karo pabėgėliais, nes jie daugiau- 
sia patyrę yra vargo, bado ir nuo- 

stolių. Besitraukiant rusų kariuo- 
menei, buvo- paskelbta žmonėms 

į Įsakymai traukties iš savo vietų 
tolyn, j paskirtus valsčiams punk- 
tus. Ta verčiamoji evakuacija bu- 
vo tiksliau įvykdinta Ukmergės ^ apskrityje ir Suvalkų gub., pra-, 
dedant nuo Igliaukos ligi Pane- 
munio j šiaurę ir rytus, iš kurio 
rajono Vilniaus gub., užnemuny-j je, buvo susirinkę tų verčiamųjų 
pabėgėlių ligi 40-50 tukst. A n k s* Į 
čiau kiek išgabenti iš Lietuvos 

i visi gyventojai žydai. Pagaliaus 
dar yra tokių, kurie ištremti, kad, 
nusidėję; pav. Kužių miestelio 
gyventojai jtarti, kad jie davę ži- 
nių vokiečių kariuomenei, buvo 
visi suimti ir pasodinti kalėji- 
mai!, kur dėl epidemijų u jų mi-( 
rė, kiti gi po kelių mėnesių kalė-, 
jimo paleisti; iš Šaukėnų apie-^ 
linkės vieno sodžiaus 12 gyvcn-» 
tojų kartu su kleriku ištremti 
Prusuosna už bausme ir tt. 

Valstiečių pabėgėliu dauguma, 
kas galėjo, grįžo atgal, kiti gi. 
pakliuvę evakuacijos bangon. nu- 

plaukė šu ja net ligi Uralo kalnų. 
Tokiu bud u, pavyzdžiui, vienas 
Liet. Komiteto mait. punktas su 

2 tukstantimis globiamųjų pabė- 
gėlių iš Sudervos turėjo persikel- 
ti, toliau Benicon, kuri dar ir da- 
bar yra už fronto linijos. Nepa- 
prastai didelį pabėgėlių nuošimtį 
duoda dvarininkai ir rusų kolo- 
nistai, kurių nėra vietoje gal 60— 
70%; daugiau kiek liko dvari- 
ninkų Žemaičiuose (apie 60%), 
visai mažą Ukmergės, Šiaulitj 
aps. ir ;Suvalkų gub. (15- 30%); 
pav. Ukmerg. aps'kr. 9 valsęių 
plote (Debeikių, Anykščių, Le- 

liūnų, Utenos, Kurklių, Skiemo- 
nių, Aluntos, Kavarsko ir Bal- 
ninkų) jų tėra likę 10%. Visi. 
kas buvo pasišalinę, didžiai nu- 

kentėjo, nes rado išgrobstytą 
mantą, nenuvalytus, išniokotus ar 

kitų nupjautus laukus. Negrjžu- 
siųjų gi pabėgėlių laukai tuo tar- 

pu paimti vokiečių administraci- 

jos globon. 
Dėl tų bėgimų, evakuacijos ir 

mobilizacijų nemaža pasigendama 
ir šiaip šviesuomenės, ypač mo- 

kytojų ir daktarų. Pastarųjų da- 
bar bėra po 2—3 visoje apskri- 
tyje. Del to ypač sunku žmo- 

nėms buvo išgyventi epidemijų 
metais, kurios apnikusios buvo 

uos vasaros gale. Platinosi d im- 

liausia kruvin ji, difteritas, skar- 
atina, 'ilas ir net cholera ir to-j 
>e, būtent, vietose, kur žmonės 

įuvarginti buvo visokiais vari- 
įėjimais, priversti buvo gyventi 
>e valgia, viralo ir be pastogės 
iptau-s darganoje. Fav., Sasnavo- 
t l'unske ir kitur buvo laikas, 
cad laidojo kas diena po 3—5 
lumirėlius. Choleros apsireiški- 
mu užregistruota buvo apie Ma- 

ijampolę, Garliavą, Žiežmarius 
r pačiame Vilniuje. Dar ir da- 
)ar nevisai aptilusios ligos Uk- 
nergės, Vilniaus ir Trakų ap- 
skrityje: pav. Trakų, Rumšiškės, 
Žiežmarių apielinkėse—tai vai- 
siai badavimo ir druskos stokos, 
eurios žmonės kitur po kelis mė- 
įesius nemato. 

Vs. 

Mokytojų sumažėjimas skau- 
ižiai atsiliepė mokymo reika- 
anis. Del tos priežasties dauge- 
is mokyklų stovi uždarytos. Ki- 
a priežastis, kodėl mokyklos ap- 
nirusios—stoka lėšų. Kol Liet. 
Komitetas gaudavo paramos iš 

ialies, tai šelpdavo ir mokslo 
staigas savo darbavimos plote. 
\rorėdair.*a papildyti mokytojų 
stiglių, "Ryto" švietimo draugi- 
ją jsteigė tam tikslui mokytojų 
airsus Vilniuje, ant greitųjų pri- 
rinkusi bernaičių ir mergaičių, 
kurie išėję bent kelias vidurinės 
mokyklos klases. Šiek-tiek pa- 
mokę, kursai išleido apie 30 žmo- 

nių. Bet tai lašas juroje. To- 
lei sodiečiai patįs kaip įmanyda- 
mi verčiasi, patjs steigia moky- 
klas ir samdo mokytojus kur su- 

griebdami kokj inteligentą, vi- 
durinės mokyklos mokini arba, 
pagaliaus, šiaip jau šviesesni 
žmogų.. Tokiu budu dar lapkri- 
čio mėnesyje Šiaulių apygardoje 
[steigta apie 50 mokyklų. Trakų 
apskrityje inteligentai, beveik 
vieni kunigai, ėmėsi ypač uoliai 
rupinties švietimo reikalais, pra- 
dėjo tiesti visą mokyklų tinklą 
panemunės pakrantėmis. Kai- 
kuriose vietose, pav. Suvalkų gu- 
bernijoje, kur vietos žmonės ne- 

pasirūpino Įsteigti mokyklų ar 

neišgalėjo, jas jsteigė vokiečiai, 
pastatę savo mokytojus. Ta- 
čiau įsteigtųjų mokyklų sunkus 
padėjimas: viena, vietos žmonės 

dauguma neišsigali mokėti mo- 

kytojams, antra, stinga mokslo 
vadovėlių vietoje ir jų sunku 
parsigabenti iš didesnių miestų. 

Ypač sunkus padėjimas netur- 

tėlių vaikų. Tėvai neturi kuo jų 
maitinti ir apvilkti, todėl negali 
leisti jų lankyti mokyklų. Tuse 
vietose, kur Liet. Komiteto sky- 
riai šiek-tiek turi užsilikusių lė- 
šų. tai steigia parapijose ir mie- 
steliuose prieglaudų vaikams, 
maitina juos ir dengia. Bet ne- 

trukus turės paleisti tas prie- 
glaudas, jeigu Liet. Komitetas 
negaus pagalbos iš šalies. 

Ue mažųjų mokyklų, rados ir 
vidurinių. Taip antai Vilniuje 
įsteigti "Ryto" draugijos vardu 
mišrios gimnazijos kursai ber- 
naičiams ir mergaitėms, Paknio 
bugalterijos kursai (irgi Vilniu- 
je), Šiauliuose ir Panevėžyje irgi 
tolygios gimnazijos kurso pamo- 
kos, steigiamos tokios pat viduri- 
nės mokyklos Kaune, Telšiuose 
ir Ukmergėje. Ar galės jos ilgai 
gyvuoti sunku pasakyti. Kol 
kas jas steigia vietos gyventojai, 
šiek-tiek padeda Liet. Komiteto 
skyriai. l3et ir vidurinėse mo- 

kyklose bėda su vadovėliais. Ei- 
dama švietimo reikalams pagal- 
bon, Liu. Mokslo Draugija yra 
jau išleidusi kelis vadovėlius, lei- 
džia jų ir daugiau, bet tuo tarpu 
visur jų stinga. 

"V. A." 

APIE SUSIŽINOJIMĄ SU 
LIETUVA. 

Laiškų siuntimas j užimtas 
vietas ne del musų kaltės susto- 

jo, bet męs siunčiam paklausi- 
mus per Ispanų Pasiuntinybę 
apie sveikatą, materijalinj padė- 
jimą. trobų stovį ir t. t. likusiųjų 
žmonių Lietuvoje. Minėtuose 
paklausimuose taip pat praneša- 
ma trumpas siunčiamas mums 

žinias. Tolkiuos paklausimus da- 
bar siuntinės ir specijalinis sky- 
rius prie Didž. Kunig. Tatjanos 
Komiteto. Jeigu kas norėtų pa- 

siųsti paklausimų per mus apie 

savuosius Lietuvoje, turi atsiųsti 
tikrą adresą, apie ką klausiama, 
ir 3 intcrnacijotialius krasos ku- : 

ponus po 6 centus sugrąžinti 
gautam atsakymui iš Ispanų Pa i 
siuntinybės. liet pirmiau, negu ! 
mums siųsti paklausimus, reikė- 
tų paklausti Centr. Komiteto Pe- 
trapilyje (Baskov 29) kur regis- 
truojami lietuviai, palikę savo 
tėviškę, ar 11 C-r a jieškomo žmo- 
gaus tarp pabėgėlių. Iš Ispanų : 

Pasiuntinybės dažnai gaunama 1 
a t a sky m a s:—n 11 rody to j e v i e to j e ^ tas žmogus nesurastas. Paklau- 

( simai reikia siųsti šiuo adresu: 
Comitetė Suėdois-Lithuanien. 

15ox 397. Stockholm, S\veden. 
Centr. Komiteto Įgaliotinis. 

Jonas Aukštuolis' 

LIETUVIŲ MOKYKLOS LIE-į 
TUVOJE. 

"Ryto" draugijos gimnaz/'jos 
kurso pamokos Vilniuje. Di- 
džiuma karės metu Vilniun su-^ 
bėgusių moksleivių lietuvių prieš, 
pat vokiečiams Vilniun įeinant 
išvažiavo Rusuosna, Voronežo, 
miestan, kur jiems įsteigta dvi 
tam tikri gimnaziji, vaikinams 
ir merginoms. Vilniuje beliko., 
palygintis, nedaug mokinių, ypač, 
tų, kurių tėvai čia pat gyvena. | 
Taigi vokiečiams visą Lietuvą 
užėmus, prireikė mums vidurinių į 
mokyklų Jos steigiamos Šiau- 
liuose, Kaune, Telšiuose ir t. t. 
ir visupirma Lietuvos sostinėje 
—Vilniuje (Lietuvių gimnazijos 
kurso pamokos). 

Vilniaus gimnazijos Pamokos- 
na egzaminai prasidėjo spalių 12 

(rugsėjo 29) d. (1915 m.), o mok- 
slas spaliu 18 (5) d. Šiuo tarpu 
įsteigta 5 klasės (rengiamoji I, 
II, III ir IV)— Didžiosios Po-j 
gulenkos ir Kaukazo g. kertėje,' 
buvusioje Grečaninovienės gim-Į 
nazijoje. Tame • pačiame buste, 
prisiglaudė Mokytojų (Pedagogi- 
jos) kursai. 

Mokoma tikybos (kun. Meči- 
slovas Reinys), lietuvių (Kleopą1 
Brijunaitė-Šernienė rengiamojoje,' 
o Povilas Gaidelionis I—1\" kl.),' 
rusų (stud. Antanas Gylys), vo-Į 
kiečių (Agnietė Šlagenkvaitė), 
franeuzų (stud. Pranas Jucaitis), j 
lotynų (stud. Kazys Kepalas) ir' 
graikų kalbos (Antanas Smeto- 
na), matematikos (Kl. Brijunai- 
tė-Šernienė rengiam., $ ir II, o' 
stud. Matas Bagdonas III iri V 
•klas.), gamtos (agronomas Alek-' 
sandras Stulginskis), geografijos' 
(stud. Pijus Grojauskas), istori-j 
jos (III klas. Lietuvos, Myko-' 
las Biržiška ir IV-je—Senovės' 

K I —Jokūbas Šernas), lietuvių lite- 
ratu ros (IV kl. Myk. Biržiška), 
•paišymo ir dailiaraščio (dailiu. 
Antanas Žmuidzinavičius), dai- 
navimo (kompozit. Juozas Nau- 
jalis). 

Pamokų vedėju yra istorijos ir 
literatūros mokytojas Myk. Bir- 
žiška, klasių auklėtojai: ruošiam.j —Kl. Šernienė, T—A. Gylys, 11—i 
Pr. Jucaitis, III—P. Grajauskas' 
ir IV—M. Bagdonas. Šiaip jau 
mokymo dalykus prižiūri visų 
Mokytojų Taryba, kuri renkasi 
kas i—2 savaiti. 

Mokslas einamas gimtąja (lie-Į 
tuvių mokinių kalba, kaip tat 
įsakyta vokiečių valdžios, ber-1 
niukams ir mergaitėms bendrai 
(Yi mokinių—mergaitės). Nuo] 
II-sios klasės pradėjus, mokslas 
eina dviem šakom—klasine (se- 
novės kalbų) ir neklasine (frau-' 
cuzų kalba); klasininkai turi tei-J 
sę mokytis ir fanctfzų kalbos. 

Mokslas prasideda 8 vai. 15 
min. rytį vokiečių laiku ir tęsiasi 
nuo 4—C, III ir IV po 6 vai.)— 
paskutinė pamoka baigiasi 2 vai 
30 min.; be to, dainavimui du 
kartu savaitėje skiriama vakarinė 
valanda (nuo 5 v.). Pamokų: 
protarpiai tęsiasi nuo 15 lig ^51 
min.; didžiojo protarpio laiku 
(45 min.) klasės vėdinamos, o 

mokiniai salėje gauna išgerti po 
stiklinę arbatos. 

Nors mdky tojai daugiausia dar. 
nėra buvę /pirmiau mokytojais, o 

mokiniai iš įvairių Lietuvos kam- 
.1 

pų (daug. i.š Vilniaus nuėsto ir 

gubernijos) ir visokių mokyklų 
susirinkę, moksl'"1 iioje dideliais J 
vargais bei at.1k0h.is įsteigtoje 
mokykloje eina tvarkingai ir ra- 

miai. 

ŠIAULIAI. 
(Miesto valgyklos.) P- burnų- 

;tro leidiniu ir pagalba čia pavar- 
gėliams taiso dvi valgykli (Min- 
aujos gatvėje ir prie arklių rin- 
cos), kuriose apie 800 vargšų do- 
/anai gaus šilto viralo 2—3 kartus 
>er savaitę. I.igi šiol jie gaudavo 
)o / svaro duonos, kuri ir toliau 
m* duodama. 1'. burmistras tam 
eikalui duoda pinigų i> miesto sū- 

nų. Jas padidininti rūpinasi taip 
)at ir tam tikslui sudarytas komi- 
etas, kuriame veikia miesto nuo- 

,'adii atstovai—kun. Galdikas, Ki- 
rtis, Pctryla (fabrikantas), l'aif 
sus ("Jlirutės" sa\\), Zaborskis 
{tabr. ir pirklys) ir pašaliečiai—• 
cun. Andriukaitis, adv. Bttgailiškis, 
Kaulakytč, kun; Mališauskas ir M i- 
['olaitimč. Valgyklų įtaisymas ir 
priežiūra pavesta p.p. Bugailliškiui, 
raitkui ir Zaborskiui. Jų šeiminin- 
<ė parinkta p. Kaulakytč. 

\'okiečių valdžiai leidus, Šiaulių 
įdvokatas Feliksas Bugailiškis, l'i- 
ies gatvė 41, atvėrė kūdikių prie- 
glaudą, skiriamą nepasiturinčių 
:ėvų kūdikiams nuo 5 ligi 13 metų 
amžiaus. Kūdikius pridabos mo- 

kytoja Vasiliauskienė. Kūdikių 
prieglaudos name mažieji galės 
pabūti nuo 8 valandos ryto ligi 
4. vai. popiet. Jie tenai prižiūrimi 
atliks mokyklos uždavinius, mo- 

kysis gaminti rankomis dirbamų 
daiktelių ir likusį laiką praleis be 
žaisdami. Tertai juos ir valgidins. 
Tokios jstaigos šiauliečiai buvo 
jau labai išsilgę. 

SKUDUTIŠKIS, Ukm. pav. 
Mums rašo: Į šį nedidelį baž- 

nvtkiemį neseniai dar liko atkel- 
tas klebonauti kun. Svirskis, kilęs 
iš mūsų Dzūkijos. Nedaug man 
teko sutikti tarpe kunigų žmonių, 
kuriems taip rūpėtų švietimas 
liaudies, kaip tatai rupi kun. 
Svirskiui. Maža, biedna parapijėlė 
be inteligentijos, keletas sulenkė- 
jusių dvarininkų. Iš kitur nėra 
jokios pagalbos, jokios paramos. 
Nieko nebodamas kun. Svirskis, 
nors ir menkos sveikatos, patsai 
imasi darbo ir vieną šventadieni 
paskelbė iš sakyklos, (visų giria- 
mas, kaipo geras pamokslininkas) 
jog pas save klebonijoj įtaisąs 
mokyklą, jog patsai mokinsiąs 
vaikus be jokio užmokesnio. Ii 
žmonelės suskubo vesti vaikučius 
Klebonijos salionas virto moky- 
kla; vaikų prisirinko apie 60, dau- 
giau nebetelpa. Mokytojauja pat- 
sai, naudodamas :s pagalba tų 
vaikučių, kurie jau geriau pra- 
mokę. Darbas eina gerai. Pavyz- 
dingas veikėjas, bet kad mažai 
tėra tokių. K. M. 
("Dabartis" paimta iš "L-B.") 

VILNIUS, vasario 7 d. 
Patariamoji komisija prie Vil- 

niaus miesto valdybos. Vilniaus 
miesto vokiečiu burimstras pasi- 
kvietė svarstyti miesto valdybos 
reikalų ir arčiau susižinoti su 

žmonėmis šešįs Vilniaus gyven- 
toju atstovus: du lietuviu, du 
lenku ir du žydu. 

VILNIUS, vasario 5 d. 
Pabėgėlių grįžimas namo. Vil- 

niaus šelpiamasis komitetas pra- 
neša, kad iš buvusių Vilniuje 
30.000 pabėgėlių dabar tenai beli- 
kę 7000, daugiausia akademikai 
(moksleiviai) ir prekijai. Iš šitų 
"000 tesą vos 560, kurie privalą 
šelpiam, komiteto pašalpos arba 
senatvės įstaigų pagalbos, kiti 
patįs išsimaitina. Ūkininkai ir 
amatninkai visi jau išsiskirstė sa- 

vo namuosna. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ LIE- 
TUVOS. 

Lietuvių teatras Vilniuje. Lie- 
tuvių draugija nuo karės nuken- 
tėjusiems šelpti birželio 2O dieną 
►urengė vaidinimą cirkaus namuo- 
se ant Luki.škio plcciaus. Vaidi- 

no keturveiksmį "Šilagėlė," tai 

paveikslas iš karės metų. Neži- 
nomas autorius galėjo buti labai 
Patenkintas vaidinimo pavykinai 
Ir orkestras gražiai atliko savo 

užduotį, duodamos progos išgu- 
iti gerai išmiklintus lietuvių dai< 

nų balsus ir gražiai papildyda- 
mas "Šilagėlės" daineles. 

Vilniaus rankdarbių paroda 
Rirželio 30 diena leidus vyriau- 
siam vadui rytuose,. I)idžiosio3 



gatvės 43 namuose atsivėrė paroda 
Vilniaus rankdarbiu lietuviško, 
lenkiško, žydiško ir gudiško pa- 

vida'o. 

; Duju šviesa Vilniuje. Vilniaus 

duju į^tai^a jau keletas savaičių, 

kaip reguliariai vekia. Ketina 

gatvėje įtaisyti dujinius žibu- 
rius: žiburiai žibės per birželio 
ir liepos mėnesius nuo 9 valan- 
dos iki 12. Paskui žibės ilgiau. 

Pavyždingis dvaras šalia Vil- 
niaus. V okiečių valdžia iš Pane- 

rių dvaro, Komos katalikų nuo- 

asvybė,—kurs stovi 3 kilometruo- 
se nuo Vilniaus pa-Neryje prie 
Yilij s, pavertė j pavyzdingai 
dvarelį, kurs netrukus duos ge- 

rą pieną ir bus naudinga apy- 
linkės gyventojams. 

Derliaus javų kainos. Šių me- 

tų derliaus javų nerckvizuos. o 

už viską mokės gyvais pinigais. 
Dabar jau nustatė javų kainas* 

rugiams, avižoms, miežiams po 
7 markes už centnerį, kviečiams 8 

markės už centnerį. 
Jonas Aukštuolis. 

LIETUVIAI AMERIKCii. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Papeikimas inteligentams. Ar 

daug yra pas intts tokiu apšvie- 
tos draugijų, kaip brooklyniškė 
Apšvietos Draugija? Jei jų tu- 

rėtume daug, tai apšvietos tikrai 

nematytume, nes jos nuvestų 
mus nuo apšvietos šalin. 

Kelios savaites atgal šios 

draugijos šeimininkai pasikvietė 
"kun." X. Mockų kelioms die- 
noms prakalbas sakyti. 

Šitas "kunigas" ir "doros mo- 

kytojas" už savo mokslą \Yater- 

buryje, kaip žinome, pakliuvo 
•šaltojon 10 dienų ir tapo paleis- 
tas tik po kaucija $500. Pasi- 

liuosavęs jis mėgino ant vietos 
pasikolektuoti, bet jam tas ne- 

pavyko. Kaikurie žmonės žino- 

jo, kas j.s do vienas ir tam aukų 
rinkimui užprotestavo, tai lirookly- 
no apšvietiečiai pasigailėjo 
šito "kunigo-mokytojo'' ir parsikie- 
tė jį su misijomis pas 
save j Rrooklyną; bet čia 
ta pati laimė sutiko, ką ir Wa- 

terburyj bnvo sutikusi "kunigą." 
Sušaukę žmones ir atėję į pa- 

skirtą vietą, rado svetainės duris 

uždarytas. Bet jie nenustojo vil- 
ties, nubėgo kiton vieton ir gavę 

pradėjo žmones leisti, imdami po 
ioc. įžangos. Vienok ir čia jiems 
neilgai teko gyv nti; atėjo poli- 
cija ii išvaikė visus. Už šitą po-j 
liciicj pasielgimą "Laisvė" kal- 
tina Grikštą, kuris jai dasiėdė iki 

gyvam kaului ir už- tai gavo nuo 

jos "sorkininko" vardą- Bet "Lais- 
vės" kaltinimas Grikšto grei- 
čiaus returi pamato. 

Išvyti iš svetainės .".itie, surū- 

gusios šviesos nešėjai susiriesda- 
mi keikė ir plūdo visus, kurie 
ne per jų akinius žiuri. Dabar, 

jie vaikščioja po visus penkcen-| 
tinius teatrus, norėdami gauti 
savo keturių dešimtų velan !ų 
misijoms vietą, ir neranda. Kaip ma- 

tyt, tai apšvietiečiams teks liktis 

neišgirdus savo kunigo pamok- 
slų. 

Šitoje draugijoje rodos yra ir 

katalikų, bet kad jie protestuotų 
įprieš tokj apšvietos platinimą, 
negirdėt. O protestuoti reikėtų. 
Šitas "kunigas" Mockus nuo Ze- 

nai yra plačiai žinomas, kaipo 
žmogus, kuris pardavinėjo nebū- 
tus daiktus: aitvarus," lentgalius 
vietoj knygų ir monus kokių- 
nors niekų pavidale. Dabar jis 
važinėdama pasakoja visokias 

blevyzgas ir ima už tai po 10 

centų įžangos. Kur gi protas 
liv žmonių, kurie jj kviečia, sve- 

tainę parūpina ir duoda jam pro- 

gą pliaukšti visokius niekus? 
Ar ne laikas butų bent sykj 

pradėti gyventi savo protu, o 

ne klausyti visokių neišmanėlių? 
J. K. Mikas. 

IŠ ROVIDENCE, R. I. 

Broliavirr.as su lenkais; pa- 

kasynos ir po jų peštynės 
Savo laiku buvo rašyta "Lie- 

tuvoje" apie tvėrimąsi čia an- 

tros lenkų parapijos, prie kurios 
ir lietu, iai prisidėjo. To darbo 
vaisiai jau išsipildė. Vyskupas 
suteikė kunigą ir jau per du ne- 

dėldieniu atsibuvo lenkų ir lie- 
tuviu pamaldos airių bažnyčios 
rusyj. 

Prie šitos progos nebus pro Ša 
lj pakalbėti ką lietuviai laimi"jr. 
susidėdami su lenkais. Naujas1, 
kunigas lietuvių kalbos nesu 

pranta; taigi lietuviai nei išpa 
ž:nties negalės pas jj atlikti, ne 

jo pamokslo suprasti. 
Teisybė, jis sakosi išmoksiu 

lietuvių kalbą ir nemokantiem 
lenkų kalbos partrauksiąs lietuv 
kunigą išpažinties išklausyti, be 
tai tik žadėjimas, toks, kaip i 

kiti, kurie nedažnai išsipild< 
Antgalo, jei kunigas lenkas i 
išmoks lietuvių kalbą, tai jis lie 
tuviams vis bus lenku ir juo 
stengsis ištautinti taip lygiai 
kaip tas ne sykį buvo daroma sc 

niaus. Taigi lietuviai, prisideda 
mi prie lenkų parapijos, tik savi 

lietuvystei pavojų užsitraukė. 
Rugip. 20 d. vieno lietuvio, M 

K. namuose pasimirė vaikutis 
Motina savo vaiko labai gailėjos 
ir parodymui to gailesčio grau 
džhi verkė; buvo graudus regi 
nys; prie jo graudumo prisidėj< 
ir šventos giesmės, kurios šerme 

nyse buvo giedota. Taigi išro 
dė, kad čia gyvena ramus ir b< 

galo tikėjimingi žmonės. 
?<et ant rytojaus, sugrįžus ntu 

kapų, šeimininkas svečių pavai 
šinimui parsigabeno rudžio tiek 
kad svečiai įsikaušę pradėjo per 
daug garsiai kalbėti ir antgak 
peštis. Peštynėse dalyvavo ir pa 
ti šeimininkė, kur išvakaro tai[ 
graudžiai verkė. Š:tie 2 paveiksla 
yra taip nesuderinami savo tarpe 
kad svetimtaučiai, matydami m u: 

šitaip pasielgiant, laiko mus la 
bai žemais žmonėmis. 

Turėtume gėdintis tokių pasi- 
elgimų. 

Plunksnarašis. 

15 WATERBURY, CONN. 
Trukšmingas susirinkimas 

Rugpjueio 28 d. vėl buvo su- 

šauktas susirinkimas atstovų nuc 

\Vatcrburio draugijų. Susirinki- 
mas buvo šaukiamas dėlei nesu- 

tikimų, kam siųsti pinigus i Vil- 
nių—keno vardu. 

Vietos "susipratėliai" (tai \va 

terburiečiai vadina socialistus) 
baisiai yra įbauginti "klerikalais.' 
Tie "klerikalai" visur jiems vai- 
dinasi. Pavyzdžiui, labai nuste- 

bau išgirdęs tokį dalyką: t'ruse- 
laitis "kritikuoja" gcrb. Dr. Ba- 
sanavičių ir atranda jį "dešiniau- 
.siu klerikalu," kuriuo negalima 
esą pasitikėti aukas siunčiant. 

Tokius dalykus girdint—darg 
nuo vietinių socialistų boselio— 
net pikta ir gėda: toki nykštu- 
kai, kurie nei dulkės pc Basana- 
vičiaus padu nėra verti, imasi ne- 

va kritikuoti vieną iš didžiausiu 
Lietuvos veikėjų. Iš šalies žiū- 
rint, tai tas išrodo, kaip kad koks 
"baisiai blaivus" Baltrius šoktų st 

šake mušti saulę: kam ji jam 
blaivam Baltriui, permažai švie- 
čia. 

Po ilgu ir nemalonių gina: 
nutarta siųsti aukas Biržiškos 
Vileišio ir Kimanto vardu. 

[ šitą susirinkimą buvo taipg 
prisiųsta skundai nuo laisvamanii 
kuopos ant atstovų Asevičiaus ii 
Zubricko: kam jie esą neprielan 
kiai atsiliepė apie jų "didvyrį' 
Mockų. Pirmininkas net susi- 
griaudinęs tvirtino, kad esą būti- 
nai turime užstoti už tą "kanki 
nį" ir nupeikti, ar nubausti tuos 

atstovus. Bet niekas iš to neišė- 
jo. 

Toliaus Fruseilaitis ragino iš- 
nešti "protestą" priešai neteisuo- 
tą, anot jo nuomonės, sushažia 
vimą \Yilkes-Barre; kad tenai 
girdi, susivažiavę rugpjūčio 17 d 
"juodieji tūzai" neturėjo esą tie 
sos tarti lietuvių vardu ir sočia 
listus ignoruoti (o koks yra skir 
tumas tarp "juodų" ir "raudonų1 
tužų?" Red.). Povilaika aiškina 
kad protestuoti nėr prieš ką, ne: 

ir socialistams juk duota vieti 
prie "Lietuvių Dienos" rengimo 
kad jie, socialistai, patįs p.-jše 3 
jų savaičių laiko, ka< 
tą dalyką aptarus ir kad dar ne 

žinia—gal jie ir ^nutars dalyvauti 
Taip ir atidėta tie protestai "ki 
tam sykiui." 

Matas, draugysčių prezidentas 
praneša, kad "Lietuvių Diena"— 
tai esą tik "bluff"—jis matė, kac 
"Naujienose" taip stovi parašyta 
(Ištikro "Naujienose" buvo apii 
tai rašyta ir, matyt, kad šita; 
"Naujienų" b 1 i o fa s galėjo "su 
bliofinti" nedaug nusimanančiu 

žmones. Red.). 
l'o to Matas išsitraukė "Lietu- 

^ vą" ir nusiskundė, kad girdi toji 
"Lietuva" netalpino p. Aiduko- 
nio atsakymo Kenuoramai, 

į ("Lietuva" patalpino viską, kas 
reikėjo patalpinti, o tokius daly- 

5 kus, nuo kurių ir pačiam p. Ma- 
; tui hutų buvę karšta, "Lietuva" 
Į apleido, nes jos manymu, tas ne- 

t priklausė prie rei'kalo. Red.). 
!»ct čia pats p. Aidukonis aiški- 

, na, kad esą pats Nenuorama ati- 
taisė "Lietuvoj'' savo klaidą ta- 
me pačiame numeryje, kur tilpo 

> ir jo, Aidifkonio, laiško ištrau- 
kos.—"Lietuva'' išmetė ir netal- 

■ pino tik tą dali laiško, kur buvo 
parašyta, kad Matas nemoka nei 

) rašyt. 
"Susipratėliai" visgi buvo ne- 

užganėdinti ir nutarė siųsti " Tė- 
vynei." Aidukonis aiškina, kad 

t t-i- bereikalo, bet nieko negelb- 
stv 

Buvo taipgi skaitytas laiškas 
> nuo Bulotos, kur jis pataria, kur 

reik siųst pinigus. Sulyg Bulo- 
■ tos nuomonės, tai esą geriausia 
: siųst aukas per vokiečių kon.su- 

lj. (Apie tai dar reik abejoti. 
i'Red.) Tarne pačiame laiške 
■ taipgi prašo, kad jam prisiųstų 

kopiją protokolo apie jo debatus 
■ su Šimkum. 
» Kjla disikusijos; nekurie pašie- 

pia. kad esą reikia pasiųsti "Ke- 
leivio" protokolą, kur Laskevi- 
čius daugiau prirašė apie Povi- 
laiką negu apie debatus; kiti 

i pataria "Vienybę Liet.", treti 
"Atriti " 

Pagalios p. Trečiokas prižada 
pristatyti sekančiam susirinkimui 
aprašymą, kuris buvo savo laiku 
pasiųstas "Lietuvai." 

Toliaus pirmininkas pakelia 
Bagočiaus klausimą; kad esą, ne- 

prieteliai, papynė jam koją ir jis 
negavo to politiško džiabo Len- 
kijos dar negimusiam komitete 
Dauguma delegatų pradėjo juok- 
tis ir sako, kad jis—Bago- 
čius—yra nevertas to džiabo. Ant 
syk keli balsai sušunka: "O ko- 
dėl, ar jis ne lietuvis? Mažu 
žydas?" Kazlauskas atkerta, kad 
aršesnis ir už žydą, c kitas de- 
legatas po nosim sau sumurmė- 
jo: "Na-gi sakė, kad jis turkas.".. 

Nesmagų įspūdį daro toki su- 

sirinkimai, kada matai, kaip žmo- 
nės tarp savęs iejasi, o didžiau- 
sia betvarkės priežastis, tai tur- 

jbut yra todėl, kad pirmininkas 
visai netikęs savo urėdui; netu- 

rėdamas supratimo, kaip reik 
vest žmogiškai susirinkimą, jis 
sukelia daug bereikalingo ermy- 
derio. 

Svečias. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
i 

Katalikų ir tautininkų konfe- 
renciją. Rugp. 28 d. buvo čia 
sušaukta 'katalikų ir tautininkų 
konferencija tikslu geresnio susi- 
tvarkymo bendrame darbe. Jo- 
je dalyvavo visi įžymesnieji apie- 
linkės veikėjai. Iš dvasiškių, nors 

buvo kviesti visi iš visos apie- 
linkės bet dalyvavo tik vienas 
kuti. X. Petkus. 

Kun. Petkus, kaipo T. F. sky- 
riaus pirmininkas, atidarė susi- 
rinkimą ir paaiškino jo tikslą; 
prašydamas išrinkti susirinkimo 

1 vedėjus. Pirmininku tapo išrink- 
tas p. K. Strumskis, raštininku 
p. K. Račkauskas. 

Po to ėjo svarstymas reikalų. 
Pirmiausiai paimta apkalbėti, 
kaip geriaus galima butų sušauk- 
ti apielinkės draugijas. Tame 
dalyke prieita prie to, kad šitai 

1 konferencijai reikia išrinkti tam 
tikra komisija, kuri rūpintųsi 
draugijų -sušaukimu. Sulyg tuo 
išrinkta komisija ir nutarta at- 

spausti tam tikri cirkulioriai 
> ir išsiuntinėti po visas draugijas. 

Draugijos perskaičiusios i 
; apkalbėjusios juos savo susi 

rinkimuose, paskirs po du dele- 
gatu. jei šimtas yra narių ir po 
tris, jei daugiau. Situos delega- 
tus draugijos pasiųs sekančion 
konferencijon ir toje konferenci- 
joje bus išdirbta veikimo pie- 
nas ir tvarka. Šitoje konferenci- 

• joje taipgi bus išrinl tas centra- 
1 linis komitetas, kuiis visoj apie- 

linkėj ves to darbo tvarką. Tc- 
! kia konferencija atsibus 12 d 
; rugsėjo. Apreiškimo par. salėje 

7:30 vakare. 
» Toliaus nutarta kreiptis į sve- 

• •o mm 

,įį> timtaucius ir jtv draugijų virsi- 

ninl;us, bei žymesniuosius ame- 

rikiečius, kad is j^1 ką geriam 
'sužinojus ir gayu$' jų pagelb.' I J" f-vC šitam reikalui, u 

; Antgalo p. ! jĮačkajdska s pasaki 
kelis žodžius Įjjble'gsu važia vi nir. 
\\ ilkes Barrėj.auir įųisi, taij) va- 

dinamieji, musifesricwitj šulai, ko- 
vojusieji prieš ""ienas kitą, taip 
maloniai susitaikė, kad net link- 
sma žiūrėti. 

Gal prieisime ir prie broliškos 
vienybės, bent tokioj svarbioj va- 

landoj, kaip dabartinė. 
Anapus jūrių iTiu-.su broliai ken- 

čia baisiausį vargą ir badą, turėda- 
mi vieną vilt j, kad męs neužmirši- 
me jų ir ateisime jiems Į pagel- 
bą. 

Dar buvo melsta, kad visi ra- 

šėjai ir redaktoriai stengtųsi 
vengti visokių užgaudinėjimii 
vieni kitų. 

J. K. Mikas. 

IŠ SIOUX CITY, IA. 

Vakaras naudai n. n. k.—Ma- 
lonu pranešti laikraščio skaityto- 
jams, jog ir n,usų miesto lietuviai 
pradėjo darbuotis .ir rūpintis sa- 

vo broliais lieti.viais. Rug.p. 27 
u., pasidarbavus vietos klebonui 
kun. M. Cibulskiui, tapo pastatyta 
scenoje dviveiksmė komedija 
"Piršlybos." Aktoriai atliko sa- 

vo roles gerai ir publika buvo la- 
bai užganėdinta; ji plojo tolydžio 
ir juokėsi linksmai, žiūrėdama j 
veikalo vaidinimą. 

ro teatrui klebonas paaiškino 
apie dabartinj Lietuvos padėjimą 
ir jo-s žmonių vargu?, ragindamas 

į visus i^vieno darbuotis ir gel- 
bėti savo brolius ir tėvynę. Ši- 
tam tikslui jis žadėjo sutverti to- 

kią draugiją, kuri rūpintųsi rin- 
|kimu aukų nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. 

Pelno nuo vakaro liko $32.25. 
Vakarui pasibaigus, klebonas pub- 
likos paprašė, kad dar sumestu 
kas po kiek gali. Šita kolekta 
atnešė dar $33.25. Taigi viso tą 
vakarą jplaukė $65.50. Šv. Kazi- 
miero D-ja iš praeitų metų nuo 
vakaro ši'tam pačiam tikslui tu- 
rėjo $15.15, kuriuos žadėjo taip- 
gi sykiu pasiųsti. 

Labai smagu, kad žmonės pra- 
rieda atjaus,.. sunkų savo brolių 
padėjimą ir pradeda juos gelbėti. 
Taip-pnt linksma, kad atsiranda 
artistų, knric nesigaili savo laiko 
pašvęsti pasilavinimui vaidinimo 
mene. Bet visų'abiausiai smaguj 
kad musų klebonas netingi dar- 

I buotis visuomenės labui. 

Koresp. 

IŠ BINGHAMPTON, N. Y. 
Prakalbos. Rugp. 25 ir 27 d. 

buvo prakalbos parengtos LSS. 
33 kuopos. Kalbėjo J. Danta ii 
Detroit, Mieli. Ir pirmą ir antrą 
vakarą prakalbos prasidėjo 3 vai. 
vakare. Pirmą vakarą tvarkos 

| vedėjas, atidarydamas susirinki- 
mą ir įvesdindamas, kal'bėtoją 
pranešė, kad prakalbai pasibai- 
gus bus kalbėtojo atsakinėjama 
į paklausimus. 

Kalbėtojas pradėjęs kalbą, pa- 
sakė, kad jis nenorįs pasirodyti 
tokiu mokintu, kaip tas didvyris, 
kuris daug \ ažinėjęs, bet geogra- 
fijos nežinojęs, nes vis nakčia 
važiavęs. Jis pasisakė, kad jis 
■studijavęs tik sociologiją. 

Po šitai savo įžangai jis ėmė 
kalbėti apie darbininkų sąlygas 
darbo vietoje, ypatingai apie For- 
do automobiliu išdirbystę, pas- 
kui perėjo ant tautininkų ir iš- 
vadino jų vadovus vedamahmis 

(Rašytojo paduotus klausyto- 
jų paklausimus ir kalbėtojo at- 

sakymus į juos apleidžiame, nes 

paklausimai silpnai buvo pasta- 
tyti, o duotieji atsakymai, iš 
skiriant vieną, kur atsakytojas 
pripažįsta "Keleivio'' leidėją 
esant kapitalistu, bet jį laiko sa- 

vo žmogum ir tuomi save su- 

kompromituoja—skaitytojams vi- 
sai -neįdomus.—Red.). 

Aukų tą vakarą surinkta (kam? 
-Red.) $6.95. 

Antr;į vakarą kalbėtojas kalbė- 

jo apie karės ir "tautininkų godu- 
mą," kuris privedęs žmones ir 
prie dabartinės karės Europoje 
(Matyt, jis bestudijuodamas so 

ciologiją, pamiršo apsipažinti su 

ekonomija, be kurios anoji vra 

neišaiškinama ir todėl neįstabu 
jei jis tokius niekus pasakoja 

I 

liet jei jis yra aklas ir nori kitus 
: aklus vesti, tai, męs iš patarlės 
žinome, kur jie visi drauge a t s i 

Įdurs.—Red.). Šitą nupasakojęs 
jis vėl sugrįžo prie savo "argu- 
mentu'' apie tautininku veidmai- 
n>stę. (Juos apleidžiame, ne? 

gaila laikraštyje vietas plepalams 
—Red.). 

Aukų tą vakarą surinkta (kam? 
-Red.) >4.38. 

Bite. 

IŠ SO BOSTON MASS. 

Įsteigta L. G. ir L. A. fondu 

skyriai. Amerikos Lietuvių Tau- 
tinės Sandaros 7-tosios kuopos 
reguliariame mėnesiniame susi- 
rinkime, įvykusiame rugpjuėio 
25 d. š. 111., Lietuvių Salėj, yra 
nutarta keletas labai svarbių da- 
lykų. 

Tarp šitų svarbių dalykų yra 
įsteigimas Bostone, Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo ir Lietuvos Au- 
tonomijos Fondo skyrių. 

Jau TMD. susirinkime išnešta 

rezoliucija, kuriąja raginama, kad 
A LTS. 7 kp., pasistengtų veikiai 
ant vietos įsteigti vidurinės srio- 
vės žmonių L. G F. skvriu 

Taigi šiame A LTS. 7 k p. su- 

sirinkime, TMD. 81 kp. pa r agi- 
nančioji rezoliucija vienbalsiai ir 

paimta apsvarstyti. 
Po diskusijų vienbalsiai nu- 

tarta Liet. Gelb. Fondo skyrių 
Bostone įsteigti, su išlyga, kad 
taip pat turi buti ir Lietuvos 
Autonomijos Fondo skyrius. 

Toliau išrinkta L. G. ir L 
A. Fondu skyriaus Bostone vei- 
kiantis komitetas iš 5 asmenų: 
Pirmininku—S. Norkūnas, sekre- 
torium—S. Mockus, iždininku— 
K. Jurgeliunas ir iždo globėjais 
—J. Pečiulis ir L. Stasiulis. 

Pats pasekmingo veikimo pie- 
nas ir tvarka pavesta pačiam 
L. G. ir L. A. skyriaus veikian- 
čiam komitetui apsidirbti ir ji 
apskelbti spaudoj, vienok jau šia- 
me susirinkime šitokios duota 
sugestijos: a) visur ir visuomet 
visomis įmonėmis prie kiekvie- 
nos progos rinkti aukas tai Lie- 
tuvos Gelbėjimo, tai Lietuvos 
Autonomijos Fondan. b) organi- 
zuoti šio skyriaus narius su įsto- 
jimu minimum $2.00, c) raginti 
profesionalus, biznierius ir visus 
pasiturinčius žmones prisidėti su 

auka $10—$1000 išgavimui Lietu 
vai laisvės, d) atsšaukti j vietos 
draugijas, idant j^s prisidėtų su 

aukomis ir veikimu. 

Turint-gi omenyj atsišaukimą 
j draugijas, nutarta, kad draugi- 
jos, prisidėjusios su aukomis ir 
veikimų, turėtų teisę veikiantin 
komitetan [statyti po 1 savo de- 
legatą. 

Padarius šiuos nutarimus, čia-, 
pat veikiantis komitetas Ir sura- 

do keletą narių užsimokančių tai 
po $2.00, tai po $12.00. Po $12.00 
metams (po $2.00 ir $10.00) įmo- 
kėjo arba pasižadėjo įmokėti šie 
asmenis: A. Rimka, K. Jurgeliu- 

Įnas, V. Račkauskas, St. Mockus. 
jS. Norkūnas, J. Kerdiejus, J. 
Žemantaitis, J. Kazmauskas, J. 
Baniulis, L. Stasiulis, J. Pečiu- 
lis, V. Songaila ir J.. N. Neviac- 

įkas. 
..Po $2.00: J. Strimaitis, A. C'e- 
batorius, J. Velička ir J. Šilinis. 

Iš kitų šio A. L. T. S. 7 kuo- 
pos susirinkimo nutarimų gal 
but svarbesniu paskelbimui įga- 
liojimas delegatų į Naujosios 
Anglijos ALTS. apskričio su- 

važiavimą, kuris įvyks rugpju- 
čio 3 d. š. m. Lietuvių Salėj, So. 
Bostone. Nutarta siųsti nuo 

kiekvienos dešimties narių po 1 

delegatą. Išrinkti 8 asmenįs: S. 
Mockus, A. Rimka, S. Norkūną >, 

J. Žemantaitis, A. Juodgudis, S. 
Jakubauskas ir Velička. Taigi! 
kuopos valdyba įgaliota reikale 
tartis su kitomis draugijomis dėl 
lietuvių dienos. 

J. Kerdiejus, 
Raštininkas. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Bulotos atsilankymas. Čia- bu- 

vo susitveręs komitet. rupinimuisi, 
kaip aukas Lietuvai rinkti. Per- 
siskyrus tautininkams su socia- 
listais po Brooklyno Seimo, kuo- 
met susitvėrė Lietuvos Gelbėjimo 
ir Autonomjios Fondas, ir musiji 
komitetas pasidalino: vieni no- 

rėjo siųsti aukas į L. Š. F., o kiti 
į Liet. Gelb. fondą. Po ilgos ko- 

J vos vidurinė sriovė apgalėjo ir 
aukos buvo siunčiamos ne socia- 
listų, bet tautininkų fonclan la- 
mo 1'aukščio vardu. Galu gale 
šiame komiteto priėjo prie pilno 
skilimo: Lietuvos Gelbėjimo ir1 
Aut mmijos fondo skyrius, šv.l 
Antano ir i'. M. Ražancavos' 
draugystės atšaukė iš jo savo at- 

stovus, palikdami jame socialis- 
tus ir jiems pritariančius. Ko- 
miteto vardas liko tas pats, nors 

.1 jame tautininku nebeliko. Ir štai 
šitas komitetas parsikvietė sau 
dabar p. Rul tą. 

Prakalbos jvyko 19 ir 20 d. 
rugpjūčio. Pora žodžiu apie jas 
galima paminėti. 

Xors prakalbos buvo gerai gar- 
sintos, bet žmonių buvo atsilan- 
ko neperdaugiausiai. 

Sudainavus, padeklh.mavus,' 
perstato kalbėti p. Bulotą, kuris 
esą "iš Lietuvos mūšio atvažia- 
vęs." 

Kalbėtojas pradeda (pusėtinai 
užkimusiu balsu) nuo to, kad *'aš 

jus negriaudinsiu, bet j protą kal- 
bėsiu." | protą, kaip j protą, bet' 
kalba ištikro ir buvo šalta.—taip.! 
kaip apie tai jau laikraščiuose' 
buvo nesykj rašyta. 

Vienas žmogelis vėliaus užda- 
vė kalbėtojui klausimą: klausia 
Bulotos, kas jis per vienas, nuo 

ko siustas, kas {galiojo, kam ir 
kokioj pusėj dirba. 

J'-ui Bulotai, matyt, nepatiko 
tas užklausimas: pradėjo nervuo- 

tis ir sako: "Ar tu nori apie ma- 

no giminią žinoti? Tai aš pasa- 
kysiu. kad jjš esu tas pats Bulora, 
ką ir Petrograde dunrj buvau 
Saliu ir pasportą parodyt (rusiš- 
ka paspartinę dvasia mat kaip 
prie žmogaus prilimpa; čia Ame- 
rikoj niekam negalvoj joki pas- 
portai)." 

Toliaus p. Bulota traukė, kad Į 
turįs moterį, vaiku neturįs, jį1 
kvietė Šelpimo fondas, tai j?m ir 

dirbąs/' Aš esu ne socialistas," 
—sako p. Bulota,—"ir iuom ne- 

busiu." 
Paskui vienas iš vietinių so- 

cialistu, kad neužpuls Žolpį, laik- 
raščiu agentą, kad ir jis esą bu- 
vęs priešingas Bulotos parsikvie- 
timui. Sukėlė žmogelis tokį jor-' 
marką, kad publika turėjo gražų 
vodevilių. 

Antrą dien Bulota kalbėjo apie 
lietuvių politiką; žmonių atsilan- 
kė vos vienas-kitas desetkas. j 

Žinoma, Bulota užsipuolė ir 
ant p. Yčo,—kam jis, esą, ėjęs pas 
popiežių su Lietuvos reikalais; 
maldavimai nieko esą negelbės 
(bet ir iš to, kad pirštu čebate 
pagrasinsi, taipgi nieko neišeis).' 

Po to pranešė, kad galima už- 

duoti klausimai. Pasikelia A. 

Žolpis ir klausia tam: jeigu p.1 
a v ! 

Bulota kritikuoja p. Yca, kuris 

darbuojas dėl Lietuvos ir vadina 
ji klerikalu, tai kodėl p. Bulota, 
kada j Į rinko į 2-rą ir 3-čią dū- 
mą. važinėjo pas kunigus, ir 
sykiu su jais buvo—ar todėl, kad 
kunigų laikraštis "Šaltinis" už 

Bulotą tada agitavo? 
Zolpis norėjo parodyt, kad ka- 

da kunigai rėmė Bulotą jo poli- ( 

tikoj, tai tada jie buvo "caca!,"| 
o dabar, kada jie neremia—tai, 
jie yra "pfe!" 

rmiota praaejo smarkiai atsa-j 
kii>eti ir vadinti Žolpj "širvydi-| 
niuBulota aiškinosi, kad girdi 
jį mažažemiai ir bežemiai išrinko 
j durną; kad kunigai tada sujudo 
už ii l-alsuoti, kada pamatė, kad 
Bulotos neįveiksią (O kas-žui. 
kodė tie "mažažemiai" ir "be- 
žemiai" paskui Bulotos neišrin- 
ko? Bulota sėbravo su -kunigais, 
kol iš jų jam buvo nauda). Pa- 
sakojo, kad p. Leonas, girdi, pa- 
leido ant jo pramanytus paska- 
lus. 

Bulotiniai šalininkai ploja, net 
užia—mat, anot jų, tautiečiai 
"apgalėti.".... I 

Kitų smulkmenų nei neminė- 
siu. Per abidvi dieni surinko, 
rodosi, $35 ar $50; žingeidu pa- 
tėmyti, kad musų socialistai ir ] 
jų gizeliai, tai labai dideles bur- 
nas turi, bet kai prie aukų pri- 
eina. tai—"jus duokit, o męs tik ( 

rėksim." Taip ir Šimui kartu— 
rėkti baisiai moka, o aukauti—tai į 
vos po doliaruką išstenėjo. Ka-j] 
da buvo T)r. Basanavičius su; 

Yču, tai so. omahiečiai tautiniu- 1 

kai ir po penkines klojo. į 
Nemunelio Lankos- 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Susirinkimas- Rugp. 31 d. 
A LTS. ir Teatro Mylėtoju Drau- 
gija turėjo susirinkimą. Prakal- 
bu rengimo, komisija pranešė 
kad prakalbos ir teatras bus 
nigs. 30 d. ir spalio 2 d. Kalbė- 
tojumi pasižadėjo p. M. Šalčius. 

Toliaus buvo kalbėta apie Lie- 
tuviu Dieną ir kokiu budu gali- 
ma padaryti geresnė agitacija 
aukų rinkimui- Apkalbėjus tą 
klausimą, paaiškėjo, kad tuomi 
rūpinasi Draugijų Konferencija 
šelpimui nukentėjusių nuo karės 
Čia tapo išrinkta tris delegatai 
ton konferencijom kurie veiks 
sykiu su kitų draugijų delegatais. 

Paskui buvo paduotas jneši- 
mas, kad sandariečiai viešuose 
susirinkimuose imtųsi platinti sa- 
vo* Sandaros dvasiai ir tikslui 
tinkamą literatūrą, {nešimas ta- 

p, vienbalsiai priimtas ir paskir- 
ta sekančiame susirinkime nu- 

tarti. už kiek ir kokios literatū- 
ros parsitraukti. Kadangi San- 
dara savo leidinių neturi, tai. ži- 
noma. ims iš kitur sau tinkamos 
literatūros. Toliau turėtų ir pa- 
ti Centro Valdyba parūpinti tin- 
kamų raštų. 

Prie Sandaros prisirašė tris 
nauji nariai: J- Milinaitis. A. Mi- 
sevičius ir S. Kazlauskas. \ isi 
tris jauni ir veiklus vaikinai. 

P. J-as. 

IŠ BELOIT, WIS. 

Siūlo Žemaitei kvcderį, art 
alaus. Vietos lietuviu 
Apšvictos Kliubas paren- 
gė prakalbas rugp. 31 d. Kal- 
bėtojais buvo pąrkviesti pp- Bu- 
lotai ir a. Žemaitė. Pirmas kal- 
bėjo p. Balota apie dabartinės 
karės baisenybes, ragindamas 
aukauti nukentėjusiems nuo ka- 
rės kiek kas gali. Jis sakė, kad 
tas, kuris duos nemažiau kaip 
50c., tas bus užrašytas ir pagar- 
sintas, o kas duos du doleriu, ar 

daugiau, tas gaus paliudijimą 
aukso raidėmis, kuriuo galės pa- 
sigirti ir jj kitiems parodyti. (Tas 
mat yra kalbėjimas ne j jausmus 
bet į protą). 

Autų surinkta del karės nu* 

kentėjusiems $17.35. 
«- nira narnėjo p. liulotienė "Ži- 

burėliu" .įgaliotinė- Ji aiškino, 
kad "Žiburėlis" gyvuoja jau 25 
metai ir savo tikslu turi šelpimą 
neturtingu moksleiviu. Mok- 
sleiviu naudai suaukota $545. 

Antgafo kalbėjo p. Žemaitė: j: 
papasakojo, ką matė ir girelėje 
nuo pabėgėlių, primin lama Lie- 
tuvos žemelę, lankeles, gireles it 
visa ką kitą. kas Lietuvoje buvo 
miela. Ji pasakojo labai gražia: 
ir klausytojus labai užganėdino 
kurie jai garsiai plojo rankomis 

Po prakalbu buvo nutarta, kac 
surinktas aukas nukentėjusiems 
nuo karės pasiųs L. š. F- vie- 
nas minėto kliubo narių. P-nu: 
Bulotai tas nepatiko ir jis už- 
protestavo prieš tą nutarimą. Aš 

?irdi, e-u įgaliotas, turiu paliudi- 
jimą nuo L. Š. F. liet "šitas jo pro- 
:estas liko neišklausytas 
r tašyk jis pradėjo 
t'ietos lietuviams priekaštas da- 
ryti. Girdi, jus esate negeri; 
mums atvykus niekas mus ne- 

pasitiko, atėję pas svetainę rado- 
me vieną prastą žmogelį, kuris 
užkalbinęs mus lietuviškai, pa- 
<lausė mus ko męs jieškome. 
Liircli. mums pasakius jam. kad 
atvažiavome j prakalbas, jis at- 

sakė, kad dar yra anksti ir išsi- 
traukęs 25c. siūlė senelei p. Že- 
maitei, kad ji nuėjus alaus išsi- 
gertų. 

šitą p. Bulotai papasakojus 
<ai-kurie kiaušy.ojų ėmė ploti 
:lelnais. Kuo čia buvo džiaug- 
is. ar kas čia buvo girti, turini t 
įei jie patįs, nežinojo. Sakytum 
tad jie tojo žmogelio pasielgi* 
nui pritaria, bet aš nemanau 
cad taip butų; jie plojo, matyt, 
Įeito, kad t.''i buvo nepaprasta 
girdėti tokie dalykai. 

Kliubo vedėjas socialistą?, tur- 

int. noreda- įas diskredituoti tau- 

ininkus ir katalikus, paklausė 
Julotos šitaip: Kadangi tamista 
;si iš Vilniaus, tai ar negalėtum 
msakyti kokia ten yra draugija 
r ką ji šelpia, ar visus varguo- 
ius, ar tik špitolninkus? P-nas 
Sulota pasakė, kad toji draugija 
kokia? Red.) šelpia tik savuo- 

ius ir špitolninkus. 
V. P. 



Visi laikraščiui siunčiami pakraš- 
čiai tuH butl pažymėti autoriaus pa- 
raSu lr adresu. Pasirašantieji ps9U- 
doulmais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, lr savo tikr^jj vardą- 

Redakcija pasilieka sau teise at- 
siunčiamus jai raukraščius trumpinti 
tr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

Roikla visada raSyti plunksna lr tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačiu, tarpus tarp eilučių 

Apžvalga. 
Paskyrė "Lietuviu Dieną." 

Anglą laikraščiuose paskelbta, 
kad prezidentas \ Y ii.soti paskyrė 
"Lietuviu Dienai" lapkričio i 

dieną. "Žvaigždė" pranešė, kad 
Apie tai gavęs iinią iš \Vasliing- 
pno ir "American Relief Fund 
Dr Lithuanian \\ ar Sufterers." 
Taip dalykams stovint, lictu- 

/iams pasilieka tik smarkiau su- 

grusti, kad tą dieną kuo laugiau- 
;iai auku surinkus* 

Tinkamai visą reikalą sutvar- 

kius ir gerai prie darbo prisiren- 
gus, galima tikėtis, kad nemaža 

pinigu suma galėtu buti surink- 
ta. 

Lietuviai visuose miestuose ir 

3nies:eliuose lai pasirūpina turėti 

Ją dieną kuodidžiusį rinkikų 
skaitlių. 

Ksavero Vanagėlio atsišauki- 
mas.. J. K. Sakalauskas, geriaua 
lietuviams žinomas po "FCsavero 

Vanagėlio" pseudonymu, užsitar- 
^aVusis lietuviu literatūroj dar- 

bininkas, pasiliko Varšavoj, kuo- 

met vokiečiai ją užėmė. 
Niekas apie ji iki šiolei nebuvo 

fiieko girdėjęs. Dabar per žydų 
komiteto tarpininkystę (Varša- 
voj e ir Xevv Yorke) atėjo nuo 

^o sekanti trumpa žinutė: 

"Ich habc 30 Jahre lang auf 

dem Gebiete dor litauischen Li- 

teratur gearbeitet tinter dera 

Pseudonym "Vanagėlis". Gegen- 
waertug ersuche dle litauischen 
Zeitungen Geldnnferstuetzung. 

J. K. Sokolovvski, 
Grzybovvska 69-8 

• Warsaw. 

(Russian Poland, via Germany). 
"# 

LIETUVIŠKAI: 
AS per 30 metų dirbau Lietuvių 
Literatūros dirvoj po pseudoni- 

• mu "Vanagėlis." Dabar prašau 
lietuvių laikraščių piniginės pa-, 
gelbos. 

J. K. Sakalauskas. 

fš sito laiškelio, o taipgi ir iš 
to, ką męs žinome apie dalykų 
stovį Varšavoje, aišku, kad šisai 
tižsitarnavusis mūsų literatūroje 
\yras atsirado sunkiame padėji- 
me ir kad greita pagelba jam yra 
reikalinga. 

Reik tikėtis, kad lietuvių laik- 
raščiai tinkamai šiuo reikalu pa- 
sirūpins- 

"Lietuvių Diena" ir socialistai. 
'Atsipuvusia C\'ilkes-I>arre suva- 

žiavimas suvedė krūvon taip va- 

dinamus ''katalikus'' ir tautinin- 
kus- Jie nutarė drauge rūpin- 
tis "Lietuvių Dienos" surengi- 
mu. Mtisų socialistai, nors tame 

savažiavime dalyvavo, galutino 
žodžio nedavė ir prašė trijų sa- 

vaičių laiko tam klausimu: iš- 
rišti. 

Šiomis dienomis Chicagoje at- 

sibuvo Liituviij Socialnių Są- 
jungos suvažiavimas, kuris davė 

galutiną į tą klausimą atsakymu 
Kiek teko girdėti, suvažiavimas 
išnešė rezoliuciją, kurios turiny3 
yra sekantis: 

Socialistai sueis krūvon su 

tautininkais ir "katalikais,' bet 
tik sekančiomis išlygomis: i) 
Centraliniame komitete jiems tu- 

ri but duota nemažiau trečda- 
lio v! *.Ui—vadinas, turėtų buti 

po 4 nuo visų trijų srovių ir 

2) visas trečdalis surinktų tą 
dieną aukų turi buti pasiųstas 
toms draugijoms Lietuvoje, ku- 

rias jie, socialistai, nurodys. 
Tokią poziciją užėmė rnusų so- 

cialistai ; jeigu šitos išlygos rie- 

bi'3 priimtos, tai jie bendratį 
darban neprisidėsią. 

Dabar ir kįla klausimas: ai 

socialistų statomos išlygos gal 
buti priimtos? Męs drūčiai apie 
tai abejojame. Ir dėle* sekančii 
priežasčių: 

Pirmasai socialistų reikalavi 
mas—kad Centro Komitctan in 

eitų po lygų skaitlių narių nuc 

visų srovių—Įgalėtų buti, kaif 
mums rodosi, išpild/tas. Mę; 
nuo pat pradžios siūlėme tok 
biidą, kaipo lengviausj ir pa 
sėkmingiausi budą sutraukimu 

visų sroviu krūvon. Nors "ka 
talikai" t kiam būdui buvo, i 
yra, griežtai priešingi, bet prii 
gerų noru, gal dar ir galima bu- 
tu tikėtis, kad du "kataliku" at- 
stovai Centraliniame Komitete 
užleistų savo vietas dviem so- 

cialistam, kaij) kad tautininkai 
sutiko užleisti. 

Paantriname, šitą nors ir sun- 

kiai apgalimą kliūti, visgi prie 
gerų norų ir del "šventos ramy- 
bės," rasite, dar galima butų ap- 
galėti. 

Bet visai kas kita išeina su 

antru reikalavimu, kuomet jis 
statomas šale pirmojo,—kad vi- 
sas trečdalis surinktų aukų bu- 

tų paskirtas tai draugijai, ar 

draugijoms, kurias jie. socialis- 

tai, nurodys, šitas reikalavimas, 
musų manymu, bus vargiai pri- 
imtas, nes jis yra visai neliogiš- 
kas. Socialistai, gavę Centrali- 
niame Komitete lygę atstovybę 
su kitomis srovėmis, negali rei- 
kalanti dar specialių sau privi- 

legijų, kokių jokia kita srovė sau 

! nereikalauja. Kur aukos bus 

• siųstos, apie tai turėtų nutarti 
didi»ia balsų Centralinio Komi- 
teto, susidedančio lygiai iš visų 
sroviij. Taip visur ir visada bu- 

vo ir yra, taip ir dabar turėtų 
buti. 

Paėmus antrąjį klausimą at- 

skirai, 'gal dar ir galima butų 
"derėtis." Socialistai pamatuoja 

•savo reikalavimo trečdalio aukų 
Įtuomi kad jie, esą, gali pastatyti 
"Lietuviu Die:voje'" net daugiau 
rinkiku, negu tautininkai ar kle- 
rikalai. Gal but, bet tai dar yra 
vien tik plikas spėjimas, praktiš- 
ku prityrimu nepamatuotas. Tai 

1 viena. O antra,—kiek žinome, 
' 
tos draugijos Lietuvoje, kurioms 
socialistai norėtu siųsti visą treč- 
dali aukų, gali s: '*yti, taip ge- 
rai, kaip ir negyv\ ia; jų vei- 
kimas yra taip men. is ir taip 

! siauras, kad, sulyginu jas su 

jau veikiančiomis draugijomis 
jos stovi labai arti "nulio-" jos 
dar tik pradeda, ar mano pra- 
dėti plačiau, organizuotis su iš 
Amerikos gautų aukų pagelba. 

Tai yra neužginčinami faktai. 
rT JtMgu taip, tai kiekvienam 
šiek-tiek protaujančiam žmogui 
turi išrodyt keista, jeigu męs, 
šienapjūtei atėjus, dabar dar tik 
mėgintum auginti sau berną iš 
piemenuko, kuomet cla pat ga- 
lime pasisamdyti sau jau pilnai 
suaugusi it* galintį dirbti berną, 
lukvoti didelę sumą pinigų (visa 
trečdalį) eksperimentams, be- 
rods, nebūtų labai liogiška, oj 
šiuom kritišku laiku nebūtų ęral 
i.* teisinga. 

Kaip ten nebūtų, viršminėt: 
du socialistų reikalavimai, pa- 
imti sykiu, išrodo perdaug iš- 
pusti. 

Ar jie padaryti taip tyčia, ži- 
nant iškalno, kad jie yra nepri- 
imami, kad paskui tik nuvertus 

ant kitų dviejų srovių visą kaltę 
už nesuėjimą venybėn, ar gal. 
apart minėtų išlygų, yra dar pa- 
statyta ir kitokių a 11 e r n a t y- 
v ų,—to męs, kol-kas, nežinome 
Susilaukę pilnesnių žinių apie 
socialistų suvažiavimo oficialius 
nutarimus, tai pamatysime. 

Į 
Klausimas ir atsakymas. "Lai- 

svėje" yra įdėtas toks klausi- 
mas, u/adresuotas "Lietuvai": 

Kiek Tamiatos gaunat už repub- 
likonų ir demokratų skelbimus? 

Štai ir atsakymas. Už repu- 
blikonų ar demokratu skelbimus 
imame tiek pat, kiele ir už so- 

cialistų, prohibicijonfstų ar kitu 
kokių partiją politiškus skelbi- 
mas,—„yistiems yra lygi kaina ui 

politiškus skelbimus. 
Dabar leiskite ir mums pasi- 

klausti jusm: Kiek jus imate už 
j apgavingų humbugiškų daktarų 
apskelbimus, kurių joks pado- 
resnis laikraštis netalpina, o jųs 
visgi juo* savo laikraštin dar ir 

|dabar dedate? 

The Lithuanian Booster.—To- 
1 
kiu antgalviu išeina Kingstonc, 

' Pa., mažas mėnesinis anglų kal- 

| ha leidinys, kurio redaktorium 
pasirašo p. Thomas Shamis (Ta- ' 
rnas šėmis, ar Šeimis)* 

i' Mums pateko į rankas tik pa- 
skutinis 4-tas numeris, kurio ver- 

t tė geriausiai paaiškėja iš jo tu- 

į rinio; atrinys gi yra sekantis: 

■("I.et us"—p. Šamio eilės; "Li- 
i thuanian Ilistory at a glance-' 

(paduoda chronologiją svarbes- 
niu atsitikimu Lietuvos istorijoj) ; 

straipsnelis be antgalvio apie gii- 
lestingumo reikalingumą; "Mol- 

lie's Terner"—humoreska; "Li- 

thuania"—gražios eilės apie Lie- 

tuvą (Louise Atherton Dickey 
yra jų autorium); "Appeal"— 
kitos eilės apie dabartinu Lietu- 

vą, parašytos p. \\ illiam B. Xeu- 
\vells ir pora kitų straipsnelių. 
Pradžioje įdėtas žemlapėlis, paro- 
dantis buvusios ir dabartinės Lie- 
tuvos ruhezius. Kaina 50 centų 
metams, arba 5 centai egzemplio- 
rių-?; adresas: '"The Lithuanian 
BoOster,' 27 Short St., P. O. 

Kingston, Pa. 
Kiek galima spręsti iš šito vie- 

no numerio, leidinėlis turi gabų 
vedėją p. T. Shamio ypatoje. 
Lietuviams, suprantantiems an- 

gliškai. męs labai patartume šitą 
"Boostcr'į" išsiiašyti. Ypatin- 
gai męs gėrėjomės eilėmis, iŠ 

kurių matyt, kad kaip p. Shamiui 
taip ir jo bendradarbiams nesto- 

ka poetiš. o talento. 

"Donosai." Kad lietuviai pro- 
testavo .prieš paskyrimą Bago- 

»čiaus j Lenkų komitetą (kurio 
gal dar ir nebus), tai "Naujienos' 
tą vadina "donosu," o tuos, kurie 
protestavo, vadina "donosčikais." 

"Naujienos" turbut nesupran- 
ta tų žodžių prasmės. "Donosu" 
vadinasi slaptas pranešimas, "do- 
nosčikais" tie, kurie slaptai pra- 
neša—'ir apie tokius dalykus, apie 
kuriuos viešai jie sarmatytųsi, ar- 

ba bijotųsi pranešti. Pranešimas 
apie blogus kcno nors dalykus, 
ir nesislepiant, nėra "donosas." 
N'iekas nevadina "donosčiku" to. 
kas praneša policijai, sakysim, 
apie arklio pavogimą, apie krei- 
vą keno nors prislegą, ir t. t., 
nes tie yra peiktini ir smerktini 
dalykai, kurių niekas neprivalo 
ginti ir slėpti. 

Prieš Bagočiaus rekomendavi- 
mą protestavo lietuviai ne iš 
keršto, bet todėl, kad jo viešas 
rekordas yra pilnas skandalų, ir 
kad jis tokiai vietai visai ne- 

atsako. Jeigu patį Socialistų Są- 
junga mena jį esant negeistinu 
sau nariu, tai kaip Amerikos lie- 
tuviai gali kęsti, kad panašios 
rūšies žmogus turėtų juos atsto- 
vauti? 

aujienos" visai be pamato 
Bagočių užtarauja ir visai neti- 
kusiai mėgina prisegti kitiems 
"donosčiku" vardą. 

EXTBA! 
Durnos atstovas Yčas ir gerai 

amerikiečiams pažįstamas kun. 
Jonas Žilinskas (anuomet buvu- 
sis So. Bostono klebonu) atei- 
nančių savaitę jau bus Amerikoj. 
Sulyg kablegramo, kurį gavo 
"Lietuvos" redaktorius B. K 
Balutis, jie atvyks į San Francis- 
co japonišku laivu Shinio Maru 
rugsėjo 12 d. ir iš ten trauks 
tiesiog Chfcagon. 

Kablegramo turinys yra sekan- 
tis: 

BALUTIS, 
CHICAGO. 

We coming; Inform Lithua- 
nians. San Francisco arri- 
ving i2th' September with 
Sbinio Maru- 

YČAS, ŽILINSKIS. 
[Męs atvykstam. Praneškite 
Lietuviams. Atvyksim į San 
Francisco 12 d. rugsėjo lai- 
vu Shinio Maru], 

San Francis.co ir kitos lietu- 
viškos kolionijos apie Pacifiką 
niekados neturėjo progos iš- 
girsti gyvą žodį nuo Lietuvos 

I pasiuntinių, nes jie pertoli į va- 

j karus gyvena, o Svečiai pa- 
prastai atvykdavo per New Yor- 

ką. 
Dabar jie turi pu'.kią progą pir- 

mi pasigauti šiuos pasiuntinius, 
kuomet jie išsės San Franciscoje. 

Nuo abiejų pasiuntinių galima 
laukti labai svarbių žinių, nes p* 
Yčas prižiūrėjo visą šelpimo dar- 
bą Lietuvoj ir Rusijoj, o kun. Ži- 
linskas, berods, gerai ištyrė ii 
vokiečių užimtąją Lietuvą. 

» 

Anarchizmo Ievas 
apie Vokiečius. 

m J 

Kunigaikštis Krapotkin, garsus 
mokslininkai ii1 'pripažintas 
"moksliškojo' anarchizmo tėvas,' 
nusiuntė žinomam švedu profe- 
soriui Stcffen (Upsales universi- 
teto) laišką. 

Šis laiškas tilpo švedų laikraš- 
tyj "D a g N y h e t e r." Jame 
Krapotkin plačiai išdėsto savo 

nuomonę apie vokiečius ir jų po- 
litiką sąryšyje su dabartine kare. 

Didžiausiu karės kaltininku jis 
skaito vokiečius ir pačioj savo 

laiško pradžioj jis išreiškia tokią 
griežtą mintj: 

"Aš manau"—rašo Krapot- 
kin.—"kad kiekvienas supran- 
tantis, kame randasi žmonijos 
išsivystymo idealas, o ypatin- 
gai tas, kas... stovi po europi- 
nio proletariato vėliava, priva- 
lo padaryti viską, kad tik su- 
mušus vokiečius."... 
jis aisKina tonaus, icociei jis 

taip geidžia vokiečiu sumušimo. 
Pirmiausiai jis išrodinC-ja, kad 

šitą karę pradėjo ne Rusija, kaip 
tą nori vokiečiai įkalbėti šve- 
dams ir visam pasauliui, bet kad 
ją tikrai surengė ir pradėjo Vo- 
kietija, kuri nuo 1870.metų išti- 
kimai eina tuom politišku keliu, 
kurį jai iškaišė garsusis Bismar- 
kis. 

Bet to maža. Krapotkinas išro- 
dinėja, kad Vokietija su savo šar- 
vuotu kumščiu buvo didžiausia 
periškada laisvos minties plati- 
nimuisi visoj vakarinėj Europoj. 

Francuzija, Šveicarija ir Bel- 
gija, kur laisvoji žmonijos min- 
tis lengviausiai platindavosi, vi- 
suomet turėjo akį ant Vokieti- 
jos. Žmonės gerai nujautė, kad 
kilus mažiausiam subruzdimui bi- 
le kurioj šitų šalių, Vokietija 
tuojaus tuomi pasinaudos ir įsi- 
verš su kariumene. Fiancuzai. 
pavyzdžiui, gerai žinojo, kad Me- 
tzo tvirtovėje bile laiku lankia 
vokiška armija "iš 200,000 vyrų, 
idant patogiu momentu pradėti 
užpuolimą ant Paryžiaus. 

"Suprantama,—rašo Krapot- 
kin—kad po tokiu grasinimu 
jokia šalis negali jaustis liuosa 
ir savo išsivystyme Franeuzi; 
ja buvo taip laisva, kaip... 
Belgradas po austrų kanuolė- 
111 is. 

"Tokiu budu nuo 1871 m. 
' Vokietija pasidarė amžinu pa 

vojum \'.sosc jos pastangose 
žengti pirmyn. Visoms vieš- 
patijomis prisiėjo įvesti pri- 
verstinį kareiviavimą tokiame 
laipsnyje, kaip kad tą padarė 
Vokietija ir reikėjo turėti pri- 
rengtas milžiniškas armijas— 
visi pradėjo bijotis netikėte 
užpuolimo." 
Toks dalykų stovis dar blo- 

giau atsiliepė ant Rusijos, nes 
ne nuo ko kito, kaip tik nuo Vo- 

i kįetijos, Rusija perėmė daugelį 
j blogų pavyzdžių. Krapotkin'as 
neabejoja, kad rusų militarizmas 

I—tai tik bloga Vokiško militariz- 
mo kopija. Rusų durna—tai taip- 
gi pamėgdžiojimas vokiškojo 
reichstago, kuris yra tik karika- 
tūra žmonių parlamento. Spau- 
dimas pavergtų tautų—Elzase ir 
prūsiškoj Lenkijoj—vis tai vai- 
siai vokiško imperializmo, ir Vo- 
kietija tuose dalykuose davė pui- 
kias lekcijas savo kaimynams— 
rusų valdžiai, kuri vergiškai po- 
mėgdžiojo bismarkinę politiką it| 
darė tą patį pas save namie: įve- 
dė militarizmą, įvedė parlamen- 
to karikatūrą, išaugino imperia- 
lizmą ir engė pavergtas tautas. 

Jeigu vokiečiai laimėtų, sako 
'Krapotkin,' :tai Europai prisieitų 
pergyventi dar pusė amžiaus re- 

akcijos. .V ! 

"Laike paskutinių keturių 
dešimtų metri—sako Krapot- 
kin,—karė vįi^ą laiką kabojo 
ore ant Europos. Tris sykius 
Aleksandrui II-am ir Aleksand. 
rui IIT-eiam prisiėjo įsikišti, 
kad neleidus /.vokiškiems impe- 
rialistams sudraskyti Francuzi- 
ją į šmotelius, o kuomet Vo 
kietija pas'j^ro esanti stipri 
ant jūrių, tai vokiečiai nuspren- 
dė sulaužyti Anglijos galybę 
ant jūrių-",..' 
Toliaus Krapotkin išrodinėja, 

kad vokiečių tvirtinimai, buk jie 
kariauja su Rusija, degindami 
Belgijos miestus ir naikindami 
Franeuziją, yra tik graži pasaka 

, —daugiau nieko. Nerasi tokio 
inteligentiško žmogaus, kuris ne- 

žinotų, kad tikrasai Vokietijos 

tikslas šioje karėje yra tame, 
kad sulaužyti ir nusilpninti savo 

didžiausį priešą, būtent Angliją. 
lvrapotkinas stebisi, kaip to- 

kių aiškių dalykų negalėjo su- 

prasti net vokiečių socialistai, ku- 
rie leido save pagauti ant milita- 
ristų meškerės. 

"Prasidėjo šita karė—rašo 
jis.—ku inct greituoju užbaig- 
ta darbai prie pagilinimo ir su- 
tvirtinimo Kiel'o kanalo, o už- 
sibaigė jie 20 d. birželio 1914 
metais. 1911 metuose krrė vos- 
vos neprasidėjo—mums čia bu- 
vo tas aišku,—ir butų ji pra- 
sidėjus dar pernai (1913 m.), 
jeigu Vokietija butų buvusi 
<prisiruosus. Pereitą žieni.? 
1914 m.) karės prisiartinimas 
taip paaiškėjo, kad aš prirodi- 
nėjau savo franeuzams drau- 
gams, kaip beprotišku dalyku 
butų priešintis įyedimui trime- 
tinės tarnystės kariumenėj...* 

"Alums dabar aišku, ko gali 
laukti Europa nuo vokiečių, 
net nito pat apšviesčiausių jų 
vadų, kuomet pergalė liktų 
Vokietijos pusėj, jeigu ne tik 
girti vokiečių leitenantai ir ge- 
nerolai. bet net social-demo- 
•kratų atstovas, p. Zudekum. 
pasiųstas delegatu j Švediją ir 
Italiją,... turi drąsos teisinti 
vokiškus h u n u s, naikinančius 
Belgijos kaimus ir miestus, 
tuomi, kad gyventojai šaudę Į 
juos iš langų. 

"Ir taip kalba Social-demo- 
kratas! 

"Kuomfe't Napoleonas III 
teisinosi tokiu pat budu u/, pa- 
ryžiečių sušaudymą tai visa 

Europa pavadino jį niekšu. Ir 
tuos pačius prirodymus męs 
dabar girdime pateisinimui 
daug didesnių niekšysčių iš so- 
cial-demokrato lupų. 
Toliaus jis piešia vaizdą, ko- 

kios butų pasekmės, jeigu Vo- 

kietija laimėtų: Hollandija liktų 
Vokietijos dalim; didesnė Belgi- 
jos dalis butų užgriebta, o liku- 

sioji turėtų išmokėti milžinišką 
(kontribuciją; Antverpenas ir Ca- 
lais liktų vokiečių kariškomis 
prieplaukomis; Danija visuomet 

drebėtų nuo Vc ietijos kumščio; 
rytine Prancūzijos dalis butų pri- 

i jungta ir vokiečiai išstatytų naują 
eilę tvirtovių čia pat po Paryžiaus 
nosim. Visa Francizija liktų ant 

Vokiečių, malonės bent 50 
metų; iš Calais vokiečiai nuola- 
tai grūmotų Anglijai; lenkai tu- 

rėtų palaidoti visas viltis susi- 
laukti kada nors neprigulmingos 
Lenkiios* 

— Visa tai gerai—sako Vokie- 
Itijos šalininkai,—bet jeigu jųskal- 
Įbatė apie "vokiškąjį pavojų," tai 
ką jus manote apie "rusišką pa- 
vojų," jeigu Rusija laimėtų? 

į šitą klausimą Krapotkin at- 

sako labai logingai. 
"Į šitą klausimą—sako jis. 

—kiek vienas rimtas žmogus 
atsakys, kad akyvaizdoje di- 
desnio pavojaus, reik pirmiau- 
siai atkreipti atydą j tą pa- 
voju, o paskui jau apsižiu; 
rėti, ar nėra kokio kito. Euro- 
pos civilizacijai visų .pirmiau- 
sia gresia pavojus iš Vokieti- 
jos pusės. Prašali'nkim išpra- 
džių šitą ipavojųJeigu 
gi ir iš Rusijos nusės vėliaus 
grąsin'tų toksai pavojus, tai 
ateis valanda, kuomet ir prieš 
Rusiją bus pakelta tokia kova, 
kokia eina da'bar prieš Vokie- 
tiją- 

Delko Vaikai Buva 
Kairiarankiais? 
Šitas klausimas vaikų auginime 

yra labai svarbus. Kairiarankiui 
pačiam yra sunku prie kitų pri- 
sitaikyti ir kitiems yra sunku 
prisitaikyti prie jo. Todėl yra 
svarbu, jei galima yra žinoti, kas 
reikia daryti, kad vaikai butų ne 

kairiarankiais, bet dešinrankiais. 
Šitą klausimą, kaip rodos, tin- 

kamai išrišo p. Antanas Jankūnas 
Jo straipsnis, kurį jis mums pri- 
siuntė, aiškina tą dalyką šitaip: 

Vartojimas dešinės, ar kairės 
rankos priklauso vien nuo to. ko 
kią ranką kas papranta vartoti 
Tai buvo jo teorija ir jis jos tei- 

singumą ištyrė praktikoje. Vaike 
motina turėjo paprotį visuomet 
gulti ant kairiojo šono ir savo 

vaiką guldyti pas save ant de- 

šiniojo. Tokiu budu vaikas turė- 

jo liuosą tik savo kairiąją ran- 

—Lemen in St. Louis Post-Dispatch. 
KAS KALTAS? 

Kam teks kaltė už dabartinės ka rės sukėlimą? Užtai ginčysis daj 
anksti. Nieks tos kaltės nenori prisiimti ir kiekvienas iš Europos valdonų ją nuo savęsatstumia. Puikus, europinis "base-ball"! 

I Kaizers smarkiausiai nuo savęs tą bulę (kaltę) atmušinėja. tanoBHH III ■«■■■■ m —■HIIBMBHIIIIB II 

kutę. Jis su ja glostė, grabinėjo] 
motinai apie burną ir taip pri- 
prato imti visokį daiktą tik su 
kairia rankute; jis buvo kairys. 

Bet p. Jankūnas vaiko motinai 
patarė gulti vis ant dešinio šono' 
ir vaiką ša!e savęs guldyti ant 

kairiojo. Motina paklausė ir pra- 
dėjo vaiką guldyti ant kairiojo 
šono. Išpradžių vaikas, pripra- 
tęs gulėti ant dešinio šono, ne- 

norėdavo užmigti ir urzgė, kol už- 
migdavo; bet ilgainiui jis paprato1 
ir gulėdamas, pradėjo vartoti savo 

dešinę rankutę. Motinai vis pa- 
taikant jį ant kairiojo šono pa-j 
guldyti, jis visai paprato dešinę j 
ranką vartoti ir liko dešinrankiu, 
kaip ir visi. 

Gavę šitą p. Jankūno straipsnį' 
ir norėdami įsitikrinti kiek p. 
Jankūno teorija sutinka su mok- 
slo išvedžiojimu, męs jo straipsnį 
perdavėme clrui J. Jonikaičiui 
prašydami jo, kad jis savo nuo- 

1 
mone išreikštu tame dalyke ir ga- Į 
vome jo tokį atsakymą: 

D-ro J. Jonikaičio atsakymas. 
Išvadžiojimas p. A. Jankūno 

mano nuomone, yra teisingas ir 
svarbus auklėjimo srytijc. Aky- 
vesnio patėmijimo nuo žmogaus 
neatsidavusio anatominiams ir ii-; 
zioliginiams tyrinėjimams ir ti- 
kėtis negalima. 

Lia, vienok, tunų pastebėti, kad I 

žmogus iš prigimimo jau yra ap- 
dovanotas ypatybėmis, kurios in- 
stinkto keliu veda j j prie tankes- 
nio vartojimo tiesiosios rankos. 

Tc-mis ypatybėmis reikia pri- 
pažinti nesimetrinį mušu orga- 
nų sutaisymą ir jų išskirstymu 
ktmo viduryje. 

Tokiais nesimetriniais orga- 
nais turime širdį, bei kraujagįsles. 
pilvą bei žarnas, kepenis bei .ul- 
žies indus. Dvi žymiausios ar- 

terijos, einančios j smagenis, (ca- 
rotinės arterijos) nevisai lygios 
sulyg didumo ir atsiskyrimo nuo 

didžiulių arterijų. Dėka šitiems 
nelygumams, kairiąja arterija, be- 
rods, turėtų daugiau kraujo pa- 
siekti kairiojon smagenų pusiu., 
Iš tos priežasties smagenų cen- 

trai kairiojoj pusėj, gaudami dau- 

giau maisto, išsiplėtoja geriau, o 

per tai ir kuno organai, kuriuos 
šitie centrai *) valdo ir kurie 
randasi dešinėje kuno pusėje, pa- 
sidaro stipresniais, veiklesniais. 

Tokiu budu męs įgyjam nevien 
dešinės rankos, bet ir kojos akių 
ir kitų organų muskulus tinka- 
mesniais vartojimui. Žinoma, 
kaip anatomijoj netrūksta išėmi- 

mų, taip ir kairiarankių netrūksta^ 
Ta pati vidurinių cvrganų asi- 

metrija iš dalies nurodo 

mums ir budą, gulėjimo, kuris žy- 
miai turi prisidėti prie sustipri- 
nimo dešinės rankos ir kojos. 

Taip, žarnų krutėjimas ir tul- 
žies tekėjimas priderėtų eiti spė- 
riau, gulint ant kairiojo šone, vpa. 

tingai kuomet pilvas yra perlei- 
dęs maistą j žarnas. 

♦) Apie smagenų centrus patar- 
čiau pasiskaityti mano straipsnio 
"Jaunojoje Lietuvoje" num. 6. 

Taigi žmogus, neduodamas 
sau tame atskaitos, instinktu 
mėgsta atsigulti ant kairiojo šo- 
no, palikdamas dešinę ranką ir 
koją liuosas krutėjimui. Rar-i tuo 

atžvilgiu žydu. Talmude yra lie- 
piama gulti ant kairiojo šono, 
kad r\ tą atsikėlus nuo dešiniojo 
šono, nėsa antrojoj nakties daly- 
je jau nebe tai p reikalaujama žar- 
noms pagalba. Talmudo šalinin- 
kai, pamatę žmogų blogame upe 
ryto metu, sako: jisai, matyt, 
ant dešinio šono atsigulė, o nuo 

kairiojo atsikėlė. 
Prie anatominių* kuno ypaty- 

bių pridėjus pačių tėvų ir auklė- 
tojų rūpestį išauginti kūdikį 
tiešiarankiu ir gausime maž-daug 
patenkinantj atsakymą į pastaty- 
tą klausimą. 

D-ras. J. Jonikaitis. 

Kaip Varšavoj 
gyvena. 

Vienas Yąršavos gyventojas iš- 
truko iš Varšavos šią vasarą ir 
per Vokietiją dasigavo j tieurra- 

liš'ką šalį. Savo pažįstamam 
Amerikoj jis taip aprašinėja gy- 
venimą po vokiečiu (paduodame 
tik ištraukas): 

"Tu neturi supratimo, kas tai 
yra nelaisvė; ji dešimts sykių yra 
aršesnė už kalėjimą. Dieve ma- 
no, ką męs pergyvenome, tai to 

nepamiršiu, kol busiu gyvas. O, 
toj pekliška kanuoli> muzika.. 
Kaigi baisi yra ta prakeikta ka- 
rė! 

"Laimingas tas, kuris galėjo 
pabėgti. Mums irgi reikėjo gc- 
riaus bėgti, kur akįs neša, negi 
Varšavoj po vokiečiu likti. Kuo- 
met norėjome bėgti, jau buvo 
pervėlu: granatos jau sproginėjo 
ties galvomis ir tiltus jau dina- 
m i tavo. 

"Neįuri tu supratimo, koki 
bjaurus ir miklus vagjs tie vo- 

kiečiai. Tai yra suorganizuot 
banditai '(plėšikai). Męs jų te- 
nai kitaip ir nevadindavome. O 
kuomet susitinka vokišką karei- 
vį, tai žmonės spjaudo ir sako 
sau širdyje: "Žuk ir kiaurai į že- 
mę eik, ir su visa savo "pakalei- 
ne" (genfkarte)." 

"Varšavoj didesnė žmonių da- 
lis taip neapkenčia. Džiaugiu** 
si, kad man pasisekė ištrukti iš 
jų prakeiktų nagų ir ačiu Dievui, 
kad daugiaus nematau tų prūso- 
kų—tai vagjs ir "glodomorai"— 
srekvizavo (prievarta atėmė) nuo 

žmonių viską, kas tik jiems į 
rankas pakliuvo. 

"Ten (t. y. Varšavoj) žmonės 
badu miršta taip labai, kad idant 
gauti laidotuvėms vežimą, tai rei- 
kia eilėj stovėti po dvi, arba tris 
dienas, kol vežimą gausi, kad la- 

voną išvežtų. 
"Arba vėl kitas pavyzdys: va- 

žiuoja vežimas su bulvėmis, tai 
minia /m nių šoka ant vežimo ir 
viską išstvarsto akies mirksnyje 
nežiūrint to, kad tuos žmones 
lazdomis per galvas muša ir ne 



vien:} skaudžiai sužeidžia. r>et 

išbadėję čmonės ant to nepaiso, 
nes hadas—tai baisus drlykas. 
"Vieną sylcj nuėjau ant \Yitkow- 
skio pleciaus: žiuriu, stovi mo- 

teriškė ir laiko už rankutės ma- 

žą mergaitę, o toji nebagėlė gal 
ko viii vienų tik metų amžiaus ir 

žinda burnelėj tokią purviną duo- 
nos plutelę, kad jos nei šuo ne- 

pajudintų. Negalėjau susilaiky- 
ti, į tai žiūrėdamas: ašaros pra- 
dėjo man j akis piltis, įspaudžiau 
rankon porą auicsinų ir greitai 
nuėjau šalin, nes žmogus galėtai 
iš pro ) išeiti, i tą vargą bežiū- 
rėdamas. Daug iš proto ir išei- 
na. 

"Ten Yaršavoje tiktai tas per- 
gyvens šitą karę, kas turi stiprią 
sveikatą, sveikus nervus ir daug 
pinigų, nes brangenybė tenai ne- 

išpasakyta. 
"Svaras 1-šinių trjs rubliai, o 

burern'se parduoda arklieną, šu- 
nieną ir katieną—gal ir yra kiek 

jautienos, bet ją butų sunku su- 

jieškoti ir su žvake." 

Įdomi Karalienė ir 
Dar Įdomesnė 

Karalystė. 
Jeigu tau pasitaiko kada vėlai 

grįžti namo ir ant kampo negali 
susilaukti gatve-kario, kuris tave 

parvežtų natr —r „'keik iš piktu- 
mo, brolau! .* gal dar gali ir 
pėksčias namo pirciti,—nors ir 
vidurgatviu. Yra nelaiminges- 
nių už tave žmonių. 

Štai Suvienytose Valstijose 
nuo aštuonių metų gyvena ka- 
ralienė—jc, tikra kr'-alienė,—ir 
niekas apie ją iki šiolei nei žino- 
ti nežinojo; o kas aršiausiai, nors 

ji ir karalienė, bet namo, į savo 

karalija negali sugrįžti. Tai yra 
žingeidi istorija—ir ne melas, 
bet tikra teisybė. Matot dalykai 
štai kaip išeina: 

Šitos karz licnės vardas yra 
E-nily MacCoy, o jos karalija 
randasi ant Pitcairn salų- 

Negirdėjai, sakai, kur tai bu- 
tų? 

O,—ne tik tu vienas toks 
esi. Je:gu visi apie tai butų 
girdėję, tai visai butų nežingeidu 
ir rašyti apie tai. 

Pitcairn salos yra pačioj pieti- 
nėj Pacifiko didjurio dalyj ir re- 

tai, labai retai kas jas atlanko, 
nes jos yra toli, nuošaliai nuo di- 
džiojo pasaulio ir nuo tų kelių, 
kuriais garlaiviai plaukioja. 

Ant šitų salų gyvena 175 ypa- 
tos, ir Emily McCoy yra jų ka- 
ralienė. 

Labai žingeidi istorija yra 
apie tas kaip šita "karalystė" at- 
siri.. 5tai kaip tas išėjo. 

Šimtas trisdešimts šeši metai 
atgal vien r* nedidelis anglu lai- 
vas vardu Ii o u n t y plaukė iš 
Tahiti salų į Vakarines Indfjas, 
—vežė jaunus medelius. 

Netikėtai, dėlei nežinomą p.'ic- 
žasč'ų dalis laivo įgulos (jūrei- 
vių) sukėlė maistą prieš savo ofi- 
cierus. Per keturias dienas ir 
•keturias naktis virė ant lavo bai- 
siausios imtynės,—kova ant-žut- 
ar-but. Tik jūrių paukščiai'gir 
dėjo kovojančių jūreivių keik- 
smą; tik jie matė tas bjaurias 
pjovyneb- liet pagalios ir juii.i 
rekinai paragavo žmogienos, nes 
iš 38 jūreivių liko tik aštuoni,— 
aštuoni pergalėtoj ii. Šitie ''maiš- 
tuollai" nusišluostė kruvinus 
peilius, išbaigė gėrę degtinę ir 
užvirto miegoti po sunkaus kru- 
vino darbo. 

Tuo.n tarpu laivas Bounty 
tapo vėjų nvnestas į nežinomus 
vandenius (garinių mašinų tuo- 
met dai nebuvo, laivai plaukio- 
jo žėgliais). 

Išsimiegoję, išsiblaivę, likusie- 
ji jūreiviai užsikėlę pamatė, kad 
jie yra toK-toli 11110 savo kelio. 
Teisybę pasakius, nedaug tas 

juos apėjo, nes atlikę tokias 
skerdynes, jie jau negalėjo pasi- 
rodyti atgal civilizuotam pasau- 
lyj,—butų juos baudę. Todėl 
jie pasiryžo likti piratai s, t. 
t. jūrių plėšikais. 

Vienok, pirm t), jie nutarė 
grfžti a^al j TaMti sala',, kad 
gavus tenais maisto ir kitų "ei- 
kalingu daiktų. AtvyVę j Tahiti 
salas. jie. žinoma, nepamiršo pa- 
sigirti, ką jie yra padarę, ir to- , 

dcl, kuomet jie išplaukė atgal į 
juros, Anglijos kariškas laivas 
nusivijo paskui juos, kad paga- 
vus šitų plėšikų gaują- 

I'udami ant Tahiti salų, jie 
prisikalbino daugiau padaužų: 
prie jų prisijungė šeši Polynezi- 
jos plėšikai, 10 pusiau-pasile".lū- 
šių polyneziečių mergų ir dvi 
baltos merginos. 

Ačiu užėjusiai tirštai miglai, 
kuri buvo apdengusi jūres per 
kelias dienas, piratų laivas 
B ounty pasekmingai ištruko 
nuo anglų kariško laivo ir pri- 
plaukė prie nežinomos iki tam 
laikui salos. Šitą salą jie pava- 
dino Fitcairn. 

1800 m. škotų prekinis laivas 
užplaukė j šitą salą ir atrado 
tą nepaprastą kolioniją. Tuomet 
ant salos dar buvo gyvas tik vie- 
nas iš tų aštuonių jūreivių— 
Alexan is Smyth—'kiti jau buvo 
išmirę. 

Sniyth papasakojo škotų laivo 
kapitonui apie pirmus kelis me- 
tus piratų gyvenimo ant šitos to- 
limos salos. Kas ten darėiii, 
kuomet būrys tokiu padaužų tu- 

rėjo gyventi krūvoje—sunku ir 
apsakyti. Anot Smyth'o žodžių 
Pitcairn sala per pirmus kelis 
metus buvo "pekla ant žemės." 

Kas navatniausia, tai tas, kad 
šitas Alexandras Smyth, išmirus 
savo draugams, visai persimai- 
nė: iš kr: .įjageringo plėšiko jis 
pavirto dievobaimingu žmogum 
ir valdė visa kolionija, kaip tė- 
vas valdo vaikus- 

Šiuom laiku ant salos buvo 
jau 41 gyventojas—vaikai pirmu- 
tinių piratų. Jaunoji gentkartė 
(Lbar gyveno gražiai, kaip bro- 
liai su seserimis. Kadaitai tuščia, 
o paskui kraujais paplukusi sa- 

la, dabar buvo gražiai gyvenan- 
čių žm nių kolionija. 

Kadangi sala, kaip minėta, yra 
labai toli ir nuošaliai, tai labai 
retai koks laivas ją atlankydavo. 
Emily McCoy, dabartinė tos sa- 
los "karalienė," užėmus "sostą," 
nusprendė, kad perilgai ji lai- 
kėsi nuo pasaulio ir civilizacijos. 
Todėl vieną dieną ji pranešė sa- 

vo pavaldiniam^, kad ji važiuoja 
j platų pasaulį jgauti mokslo ir 
apšvietos ir, sugrižus i savo "tė- 
vynę," pasidalins su savo žmonė- 
mis tuom, ką jį išmoks. Visi su 

tuom sutiko ir ji išvažiavo. Tai 
buvo aštuoni metai atgal. 

Karalienė Emily atvyko Ame- 
rikon ir iš jos kalbos sužinota 
platesnių žinių apie Fitcairn salos 
karalystę. Sulyg jos žodžiu- Pit- 
cairn sala turėtų buti panaši į 
dangų ant žemės. 

"Jokių nuodėmių (griekų)— 
pasakoja karalienė Emily,—nėra 
ant Pitcairn salos, nes žmonės 

nežino, kas yra nuodėmė. Jokių 
barnių nėra,—daugiausiai tik pa- 
prastas nuomoni1* nesutikimas, 
kuomet jaunesnieji vyrai užsi- 
karščiuoja. Jokių pinigų ant Pit- 
cairn salos visai nėra. IštTl:ro 
musų žmonės niekados apie pi- 
nigus nėra nei girdėję. Sulyg 
tikybos visi priklauso prie taip 
vadinam|os Septynių Dienų Ad- 
ventistų sektos. Mokyklų nėra: 

vyresnis pamokina jaunesnį- Ka- 
va auginama, bet niekas jos ne- 

vartoja. Tabakas taipgi augina- 
ma, bet niekas nerūko. Alkoho- 
lis, degtinė, alus visai nėra žmo- 
nėms žinomi. 

Žmonės maitinasi oškia-na, viš- 
tomis, aviena ir žuvimis. Įvairų 
tropiškų vaišių yra daugybė. 

Žemė yra lygiai tarp visų iš- 
dalinta. Kuomet jaunieji apsive- 
da, jiems išskiria dalį žemės ir 
visi pagelbsti jiems pasistatyti 
namą. Jauni vaikinai ir mergi- 
nos, sulaukę 17 metų amžiaus, 
skaitosi pilnamečiais ir turi lygų 
balsą "karalystės" rėdyme." 

Užėjus karei, laivai visai pa- 
siliovė toj didjurio dalyj plau- 
kioję ir karalienė Emily 'turės 
dar gal keletą metų laukti, kol 
;i sugrįš į savo "karaliją." 

Grįždama, ji žada su savim 

pasiimti fonografą, automobilių, 
siuvamą mašiną ir fortepjaną. 
Amerikoj ji mokinosi medicinas, 

įentisterijos ir mechanikos- 

m 

-DARBININKŲ "TEMDYTO- 

JAI" IR DARBININKŲ 
"GERADĖJAI." 

Gal gerbiamoji "Lietuvos" re- 

dakcija atspausdinsite savo laik- 

raštyje šitą mano nuomonę. Aš 
ska'tau "Lietuvą" jau bus koki 
io metų; skaitau taipgi ir so- 

cialistu ir kunigų laikraščius: 
kaip žmogus visokių nuomonių 
prisiskaitai ir pagalvoji, tai tada 
gali lengviau pamatyti, kur tei- 
sybė yra. 

Nesenai skaičiau "Naujienų" 
numerj 202-rą ir jame radau du 
straipsniu vieną kitam priešin- 
gu. 

Vienam straipsnyj "Naujienos" 
išvadina "Lietuvą" atžegareivišku 
laikraščiu ir sako, kad "Lietu- 
va" tai, girdi, yra tautiškųjų šo- 
vinistų laikraštis, kurio visas už- 

davinys yra temdinti klesinę dar- 

bininkų sąmonę ir kov'Oti su re- 

voliucinėmis jų idėjomis. 
Tai 'iš to matyt, kad "Naujie- 

nos" nori perstatyti "Lietuvą" 
už musų darbininkų neprieteliu. 
O tuojaus ant kito puslapio 
rašo šitaip apie sumanymą, kad 
"Kovoj" butų jvestas darbo sky- 
rius: 

Viena L5S. Kuopa paduoda visuo- 
tinam narių nubalsavimus seka- 
mą.:..."Kad 'Kovoje' butų Jveatas 
darbo skyrius." Esą tie draugai ku- 
rio del bedarbės ar kitų kokj prie- 
žasčių yra priversti kilnotis 15 vie- 
tos j vietį, o nežinodami kur butų 
galima gauti darbo, dažnai atsidu- 
ria "blogam padėjime". 

Ko dar tie musų draugai neprasi- 
manys! 

Taigi, kada žmonės nori pa- 
sirūpinti apie darbą, kur gere- 
snį darbą gavus, tai "Naujie- 
noms" tas yra tik "prasimany- 
mas." 

Musų socialistų laikraščiai va- 

dina save "darbininkiškais laik- 
raščiais,." bet darbo skyrius 
jiems niekai. Ir teisybė, nes jie 
užsiima tik politika, o ne darbu. 
Bet kam jie dar, vadinasi "dar- 
bininkiškais." Geriaus jeigu jie 
pasivadintų "politikieriškais" laik- 
raščiais, tai išeitų teisingiau. 

"Lietuvoje" aš kožnam nume- 

ryj randu skyrių "Iš darbo lau- 
ko." Ten persergsti darbininkus 
nuo tų vietų, kur yra streikai, 
parodo, kur darbininkams algas 
padidino, ar sumažino; taipgi pa- 
rodo, kur unijos pripažintos, kur 
darbininkų reikalauja ir kitokių 
reikalų. Tai tos žinios darbinin- 
kams yra labai naudingos, nes 

žmogus gali. pasinaudoti iš jų. 
Mums darbininkams rupi dar- 

bas—kur darbai gerai eina,—o 
ne politika ir kitų žmonių nie- 
kinimas. 

Kaip aš pamenu, tai "Lietuva" 
yra seniausis laikraštis, kuris turi 
"Iš darbo lauko" skyrių, tai už 
tai reikia "ačiu" pasakyt. O ką 
"Naujienos"' lietuviams darbinin- 
kams padarė? Dar nešinai tik 

išdygo, o jau mus lietuvius su- 
skaldė: kas ne socialistas, tai jau 
joms ir ne darbininkas, arba 
"aklas darbininkas," arba "šovii 
nistas." O "Lietuva" niekados 
darbininku neskaldė į partijas— 
ar jis butų katalikas, ar tautie- 
tis, ar socialistas ar koks kito- 
kis, tai "Lietuva" kožną lietuvį 
pamokina ir prie gero veda. Tai 
norėjau pasakyt, kad "Naujie- 
noms" dar ilgai reikės pagyventi, 
kad jos tiek gero musų žmo- 
nėms padarytų, tkiek ""Lietuva" 
jau padarė. 

V. Junevičia. 
• '*• 

Nuo Redakcijos. "Xe viskas 
yra auksas, kas blizga"—ne kiek- 
vienas yra darbininkų draugas, 
kas garsiai rėkia, kad jis yra ge- 
riausis darbininkų diajgas. Kas 
viena ranka rašo ašaruotus straip- 
snius apie darbininkų skriaudas 
ir išnaudojimą, o kita ranka ima 
doHarius nuo apgavikų daktarų, 
parduodamas jiems darbininkų 
sveikatą, tai kaip tokį žmogų pa- 
vadinsi? 

Kuomet kasnors pradeda labai 
rėkauti ir nusiduoda dideliu dar- 
bininkų draugu, o visus kitus ko- 
lioja ir juodina, tai visados yra 
gerai atsiminti lietuvišką teisin- 
gą patarlę: "Karvė, kuri garsiai 
baubia, mažai pieno duoda." 

VOKIETIJOJ ŽUDOSI Iš 
BM)0. 

Londono lai'kra.ščio Daily 
E x p r e s s korespondentas iš 
Genevos (Šveicarijoj) praneša, 
kad į vieną mėnesį Vokietijoj iš 
bado nusižudė. 118 ypatų, dau- 
giausiai motery., Bavarijos -os- 

tinėj, anot jo,„buvo tokis atsi- 
tikimas: 

Moteris, atėjus su trimis ma- 

žais vaikais prie karališkojo pa- 
lociaus vartų Muenchenc, nusi- 
šovė čia pat po sargybos akiu. 
Ant jos krutinės rasta prisegta 
sekanti kortelė: 

"Karaliau, maitink mano vai- 

kus; aš negaliu." 

KIEK ATSIEINA ANGLIJAI 
UŽLAIKYMAS JOS 

MINISTERIJOS. 
Anglija turi 30 ministerių, o 

apart tų, dar yra 14 ministerių 
karaliaus dvaro. Pirmoj jų eilėj 
stovi taip vadinamas Lord Lieute- 
nant Airijai. Jis gauna algos 
20.000 svarų sterlingų ($100,000) 
metams. Toliau eina Lordas 
Kancleris su alga 10,000 svarų 
sterlingų ($50,000), Attorney Ge- 
neral ir Solicitor General gauna 
6,000 iki 7,000 svarų sterlingų. 
Kabineto nariai gauna po 5,000 
svarų sterlingų kiekvienas. Išvi- 
so susidedanti iš 66 ministerių mi- 

nisterija atsieina kraštui 170,000— 
įSo.ooo svarų sterlingų. Iš 2,700 
ministerijų narių turi kaip paveik- 
slan, pečėčio globėjas, kancleris 
Lancasterio kunigaikštystės nieko 
neveikia, visas jų darbas, kad at- 
eina algą atsiimti. Ir apleidę tar- 

nystę jie gauna nemažas pensijas, 
nors nieko neveikia. Lord Kanc-j 
leris turi teisę gauti po 5,000 
($25,000) .svarų sterlingų pensi-į 
jos, nors tarnautų tik vieną dieną 
išviso. Dabar yra du kancleriai 
nieko neveikianti, bet gaunanti 
pilną pensiją. Niekur kitur mi- 
nisteriai taip mažai neveikia, o 

gauna taip dideles algas ir pensi- į 
jas, kaip Anglijoj. 

ALT. SANDAROS REIKA- 
LUOSE. 

Niekurios Sandaros kuopos nėra 

prisiuntę j centrą: skaitliaus narių, 
pilnai užsimokėjusių ir numerio 
kuopų, meldžiu prisiųsti reikalin- 
gas žinias, idant prieš seimą bu- 

tų galima užvesti pilnoje formo- 
je knygas. 

Siųsdami atsakymus j viršui mi- 
nėtą prašymą, nepamirškite pri- 
siųsti kuopos pirmininko ir sek- 
retoriaus adresų. 

Taigi, visos tos kujpos, ku- 
rios išgalės pasiųsti delegatą arba 
■delegatus j A. L. T. Sandaros sei- 

mą neatidėliokit.e prisiun- 
timo mandatų, arba paliudijimų į 
centrą, idant pribuvus delegatams 
j seimą nebūtų jokių keblumų. 

Sandaros sekretorius, 
Dr- E. G. Klimas, 

Phila. General Hospital. 
Philadelphija, Pa. 

LAIŠKAS "LIETUVOS" RE- 

DAKCIJOJ. 
"Lietuvos" redakcijoj yra laiš- 

kas Vincui Keistučiui nuo Jace- 
vič Vandos Jakubauskienės iš 
Vilniaus. 

JIEŠKO GIMIMŲ. 
žemiaus talpiname turini laiške- 

lių, atėjusių i "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisvėn, 
arba nuo pabėgėlių. Jie jieško sa- 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, 
čia savo giminę, arba pažįstamų, 
skubiai jam parašyk laiškeli; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, Jeigu ne pašelpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Kovalskis Izidorius, karei be- 
laisvis. Kauno gub.f Skaudviliš-' 
kio vals. jieško savo brolio Ta- 
mošiaus Kovalskio ir sesers Ma- 

rijonos Vaitkienės; Jono ir Juo- 
zapo Rukų ir kitu giminiu ir 

pažįstamų, 8 mėnesiai kaip ne- 

laisvėje. Adresas: Germany, : 

Halbe, 1^ Ko\val$ki, No. 1161. Į 
Labanauskis Stanislovas, ka- 

rės 'belaisvis, Kauno gub., Šiau- 
lių pav., iš Miestelio Pakruojo, : 

jieško savo broliu Antano ir 
Bronislovo, gyveno abu Ne\var- 
Ice, N. J. 113 Adams St. Adre- 1 

sas: Germany, Kriegsgefangenen 
Lagcr I Sclineidemuhl, Stanis- 
la\v Labano\vski, 16 Mingrelski 
Gran. Keg. Bat. 9, Ko m p. 1., 
No. S022. 

Stankevičius Juozapas, karės 
belaisvis, jieško savo švogerio Si- 
mano Bendoraičio; jis paeina iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Svetušino gm. Antrasis švogeris 
Antanas Bendoraitis gyveno Pitt- 
sburge, Ta. Adresas: Germany, 
Gefan. Mindcn. Wcsfalen, JJosif 
Stanke\vicz, No. 20060, Komp. 9. 
Bl. 2. 

Jakelaitis Jonas, karės belais- 
vis, Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Paežerių vals., jieško- savo 

brolių Kazimiero, Miko, Petro ir 
Vincento, gyvenusių Baltimorėj, 
Md. Adresas: Germany, Gefan. 
Mindcn, \Vcstfalcn, I\van Jake- 
laitis, No. 20366, komp. 3, Grupe 
4- 

Kapica Ingotas, karės belaisvis, 
jieško savo giminių ,r pažįstamų. 
Adresas: Germany, Gefan. Neu- 
hammer, 8 komp, 4 Grupe, Igna- 
tij Kapica. 

Mikolaitis Aleksandras, karės 
belaisvis, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Žavarkų vals., Žurių kaimo, 
j ieško savo giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Germany, Gefang. Bii- 
tow-»Pomern Xo. 73, Aleksander 
Mikolaitis. 

Vinickas Juozas, karės belais- 
vis, j'ieško savo sesers, kuri gy- 
veno Los Angeles, Cal., 310 Hill 
st., bet rašjti pas ją laiškai su- 

grįžo. Adresas: Germany, Mun- 
sterlager, Hannower, Josef Wi- 
nizki, Bar. 48. 

Strimas Stanislovas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Šiaulių apskr. 
jau du metai nelaisvėje, j ieško sa- 

vo tetos, kini gyvena Michigane. 
Adresas: Germany, Gefang. Sa- 
gan, Stanislo\vas Strimas. 

Jaševskis Juozapas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Raseinių pav. 
Mankunų vals., Mikaičių kaimo, 
j ieško savo brolių Petro 'ir Jono 
Jaševskių, gyvenusių Chicagoje, 
111. Adresas: Germany, Gefang. 
Zerbst, Jasze\vski Josif, Komp. 8, 
No. 1786. VII. 

Kutra Adomas, Mykolo suntis, 
karėo belaisvis, Kauno gub.. Pa- 
nevėžio pav., Biržų vals., Paber- 
žių k., nori susižinoti su savo gi- 
minėmis ir draugais. Adresas: 
Germany, Gefang. Lamsdorf, 
Adam Michailovvicz Kutra, Bar. 
20. 

Pociejunas Vincentas, karės 
belaisvis, j ieško savo brolių Ni- 
kodimo Rikterio ir Antano bei 
Juozo Gailiumi. Adresas: Ger- 
many, Lothringen Metz Lager 
No. 10, Pacejunas Vincentas, No. 
552. 

Ruseckis Joachimas, karės be- 
laisvis, nelaisvėje nuo rugp. 7 d. 
1914 m., paeina iš Vilniaus mie- 
sto, jiesko savo brolio Julijono 
Ruseckio Ipolito sunaus. Adresas: 
Germany, Neuhammcr, Scbleisen, 
Trupenubungsplatz 2 Gefang. 
Comp., 3 Abteilung fiir Joacliim 
Ruseckis. 

Bružas Jonas, karės belaisvis, 
jieško savo brolio Petro Bružo 
ir švogerių Antano Radvilo ir Pe- 
tro Barborino. Adresas: Germa- 
ny, Lethringen, Metz, Lager 10, 
l\van Bružas, No. 1061. 

Pundzis Adolius, karės belais- 
vis, jieško Kajetono Žaurnariu- 
no. Adresas: Germany, Lothrln- 
ęen, Metz, Lager 10, Adolus 
Pundzis,- No. 1031. 

Pikucis Antanas, karės belais- 
vis. jieško savo švogerio Juozo 
Klimavičiaus, prašo pinigų. Ad- 
resas: Germany, Lothringen 
Metz, Lager 10, Anton Pikucis 
\*o. 594. 

Kasparavičius Kazimieras, ka- 
*ės belaisvis, Kauno gub., Telšių 
)av., jieško savo brolio Jono Kas- 
paravičiaus ir prašo pinigų. Ad- 
esas: Germany, Lothringen, 

JfiELD MfiRSHRL VON HĮNDENBURG ] 

Į GEHERfiL VOn LUDE.HDQR.FF 

NAUJAS VADAS. 
Viršuj e—garsus vokšečii? 

gen. von Hindenbirrg, kuris dabar 
yra vyriausiu perdėtiniu genera- 
lio Štabo; a p a č i o j—Hinden- 
burgo "dešinėji ranka"—gcn von 

Ludendori". 
I 

Metz, Lagcr 10, Kazimir Kaspa- 
ra\vitz, Xo. 244. 

Šereika Jonas, karės belaisvis 
j ieško savo brolio Juozapo Se- 
reikos, Petre sunaus, gyveno 
Canibridge. Mass. ir turėjo san- 

krovą. Adresas: Germany, Kom- 
inandantur Biito\v, I\van Scherci- 
ka. 

Džukis Petras, karės belaisvis, 
j ieško savo švogerio Benedikto 
Nabozaus.—Adresas: Germany 
Schleisen Neuhanimer, Kricgsgef. 
14 Gefan. Komp, 7 Abteilung, Fe- 
ter D/.itkis. 

Černiauskas Jonas, karės belais- 
vis, jieško savo dėdės Antano 
Likšaus, Kauno gub., Novo-Alek- 
sandrovo pav., Abelių vals. Ad- 
resas: Germany, Ivriegsgefang. 
\Vorms, Komp. Bercndcš, I\vati 
Tzernewski, No. 1144. 

Maitynaitis Kazimieras, karės 
j belaisvis, jieško savo brolio Ju- 
liaus Martynaičio ir švogprio Jo- 
no Kučo. Adresas: Germany 
Kriegsgefan.-Lager Danzig.-Troyl 
Xo. 2068S, Kasimir Martinaitis. 

Juška Antanas, Klemenso sū- 

nūs. karės belaisvis, Kauno gub. 
Panevėžio pav., nelaisvėje 1110 

kovo 5 d., 1915 m., gyvas, bet 
paskutiniu laiku serga, jieško'sa- 
vo giminių ir pažįstamų. Adre- 
sas: Germany, Butovv-Pommern, 
No. 15389. 5 Insp., Anton Juscli- 
ko. 

Ruzgis Kazimieras, karės bo- 
laisvis, Kauno gub., Linšniškių 
kaimo, jieško savo giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Germany, 
Quasdow i P. Russenlager durch 
das Stamm Lager Biito\v, Kasi- 
mir Rusgis. 

Kasiliunas Jonas, Liudviko sū- 

nūs, karės belaisvis, Kauno gub.. 
Panevėžio pav., Stumbriškių 
vals., Medžiūnų kaimo, jieško Po- 
vilo ir Juozo Sarapų, to paties 
valsčiaus, Daugšėnų kaimo. Ad- 
resas: Germany, Gefang. \Vorms 
I\van Kasiliunas, P>at. 3. Rota 15, 
No. 155. 

Minevičia Juozas, karės belais- 
vis, Suv. gub., Kalvarijos pav. 
Liudvinavo gm. Kievinės k. jie- 
ško savo dėdės Motiejaus Stan'u- 
kyno, Ignoto Švedo ir kitų. AJ- 
resas: Germany, Schneidemrhl 
Gefangenen No. 26786, Juozapas 
Miuėvičia. 

Druktenis Stanislovas, karės 
belaisvis, jieško savo brolio Alek- 
sandro Milerio, Kauno gub., Ra- 

seinių pav., Pajūrio vals., Go- 
rainių kaimo.—Adresas: Germa- 
ny, Schneidemuhl, Lager I, P»at 
8, Komp. 4,. No. 7331 Stanislovas 
Druktenis. 

Bražinskas D., karės belaisvis. 
Kauno gub., Panevėžio ipav., j ie- 
ško savo broliu Jurgio Bražinsk 4 

; ir Anielės Ažubalyčios, gyvenu- 

jsiu Athol, Mass.; Napoleono Ja- 
nuškos, gyvenu=io Bostone, Mass. 
ir Onos Januškos, Clinton, Ind. 
Adresas: Germany, Neuhammer 
a. Ou. 16 C, c f.- Komp., 9 kor- 
poralschaft. D. Bražinskas. 

Benedisik Aleksandras, karės 
belaisvis, jieško savo brolių, ku- 
rie gyvena Mihvaukec Wis. Ad- 
resas: Germany, Kriegsgefange- 
nen Lager Tauberbischofs Bat 
1., Rota III. Xo. 28584, Alek- 
sandr Benedisik. 

Narbuta Vladislovas, karės be- 
laisvis jieško Aleksandro Pocevi- 
ėiaus, Valdislovo Piepaliaus ir 
Vladislovo Rinkevičiaus. Jo ad- 
resas: Germany. Kriegsgefange- 
nen l'benvachungsstclle Stadt 
Elbing, Vladislovas Narbuta. 

Ruzgas Vincentas, Adomo su- 
nūs. karės belaisvis, Kait:vo gito* 
Vilkmergės pa v., Vižuikų vals., 
Šiaudinių kaimo, jieško savo bro- 
lio Prano Liudviko Zabulio. Ad- 
resas: Germany, Kriegsgefange- 
nen-Lager Sprottau, Komanda 
12, Xo. 59, Vikenti AdamovviČ 
Rusgas. 

SemanaviČius Antanas, Povilo 
sunus. karės belaisvis, Vilniaus 
gu!>. ir pav., Piadnevskoi vai., 
jieško savo svogerio Tamošiaus 
Tananio, Antano sunrjjs, Vil- 
niaus gub. ir pav-, Mankunų vai. 
Mukaševo kaimo. Adresas: Ger- 
many, Kricgsgcf. Lager Alt- 
damrn, Anton Pav'iovič Sema- 
novič. 

Kundra Antanas, karės belais- 
vis, Vilniaus gub., ir pav., Mede- 
liu vai., Malėanų kaimo, jieško 
savo svogerio Luko Kli-ševskio 
Antano sunatiš, Vilniaus gub. ir 
pav., Medelių vai., Malčalių kai- 
mo. Adresas: Germany, Alt- 
damm Lager i. Rota 3, Anton 
Lukianovič Kudro. 

Dyda Mikolas, karės belaisvis 
jieško savo broliu ir draugų: An- 
tano. Petro ir Baltriaus Dydų, 
Stanislovo Rezovskio, Antano 
Valašino, Juozo Varneckio ir Al- 
fono Varneckio. Adresas: Ger- 
many, Kricgsgefan. Altdamm 
Lager 1, 2 Katolioeskąja rota. 
Michail Dyda* 

Bučkis Jonas, katės belaisvis, 
Kauno gub.. Vilkmergės pav.. 
Subačiaus vals., Akmenės kaimo, 
jieško savo brolio Stanislovo ir 
sesers Alžbietos Burkių; jie gy- 
veno Chicagoje. Adresas: Ger- 
many, Frankfurt a. Oder, 
Burkis, 19 Komp., No. 48 

(Daugiaus bus). 



Žinios-Žinelės. 

Harrisburg, 111. 
= Paskutiniu laiku labai į ma- 

dą įėjo darbų pirkimas, l'arda 

vinėjimu darbų gal pirmą viet? 

užima lietuviai. Nusipirkti dar 

bas atsieina nuo $50 iki $75, kar 

tais ir daugiau. Yra ir tok iii 

kasyklų, kur bc pirkinio galima 
gauti darbas, bet perkamose b< 

"pinigų negausi. Pirmiaus unija 
bausdavus pirkėją ir pardavėją 
dabar tik pardavėją darbo bau- 

džia. Kasyklose dirba po 2—1 

dienas j savaite. 

Fhiladelphija, Pa. 
« Miesto parkus ir sodus už- 

plūdo kirmėlių amaras. Mieste 

švietimo taryba pasikvietė 150,- 
000 mokyklas lankančių vaiki; 
kirmėlės naikinti. Phii vdelphi- 
jos dirbtuvėms ir fabrikams 
trūksta 25,000 darbininkų. 

Wilkes Barre, Pa. 
= Kasyklose nusišovė Juozas 

Simokaitis, 60 metų žmogus, vie 
nas seniausių \Vilkes Barres lie- 

tuvių kolionijos gyventojų 
Amerikoje išgyveno apie 2: 
metus. Paliko pačią ir tris duk- 
teris. Ypatingas jis buvo tuo- 

mi. kad nuolatos savo pažiūras 
mainė—tai laisvamanis, tai kle- 
rikalas, tai tautietis. 

Gilbertcn, Pa. 
Andrius Demar.tavičius, ne- 

vedęs vyras 28 metų amžiaus at- 
rasta s.j peršauta krutinę. Tyri- 
nėtojas pripažino, kad jis pats 
nusižudęs. Be saiko gėręs svai- 
ginamus gėrinuu. 

So. Bostcn. Mass. 
= Birutės Kanklių Choras 

kreipėsi į p. Petrauską, prašy la- 
mas, kad jis apsiimtų būti jo 
mokytoju. P-nas Petrauskas ne- 

apsiėmė, dėlto, kad choras per- 
daug partyvus. 

Shenandcah, Pa. 
«=» Angliakasių unijoj suirutė. 

Uniji.j viršininkai pasipriešino 
išmokėjimui straikinirtkams už 
straikavimą; nariai juos išsivarė 
iš svetainės. \-iršininkai sugrjžo 
su šerifu ir išsinešė lokalo čar- 
terį; nariai juos apskundė už 

pavogimą earterio. Distrikto 
prezidentas po $25,000 kiucija. 
Teismas bus Pottsvillėj, rugsėjo 
nu" n. 

Brooklyn, N. Y, 
— Rugp. 16 d. Liet. Apšv. D- 

jos n ra i socialistai bandė ap- 
sidirbti su tos draugijos turtu, 
bet nepavyko, šita draugija tu- 

ri knygyną $200 vertės ir $149.61 
kasoje. Jie norėjo šitą draugi- 
ją su visu jos turtu priskirti prie 
LSS. 19 kp. Stojo balsuot, bet 
prakišo trimi balsais. Tikra i.e- 

laimė. 

Clinton, Ind. 

Miestelis palei didelę upę, 
labai smagus gyventi, ypač va- 

sarą. Lietuvių yra apie šimtas; 
lietuvių smukMų trjs. Žmonės 
geru. Dar* ai eina silpnokai; 16 

anglies kasyklų ir dvi, viena 
krosnių, kita ar.ckelnių—dirbtu- 
vėlės. 

De Pue, 111. 
=— Iš kitur pribuvusiems dar- 

<bas nesunku gauti. Geležies dirb- 
tuvėse šiemet algos pakelta 10 

ntioš., bet darbininkai neužganė- 
dinti; Darbas sunkus, karštyje, 
daugiausiai po 12 valandų j die- 
ną. Paskutiniu laiku privažiavo 
daug graikų—labai tamsus ir 
darbdaviams nuolankauja. Lietu- 
vių nedaug: yra sutverę SLA. 

kuopą. 

Myna los Condores, Concoran 
Argentina. 

=«* 400 darbininkų dirba gele- 
žies kasyklose; tarp jų 50 lietu- 
vių. Darbas eina labai gerai. 
Birželio 28 d. akmuo nukritęs 
Juozą Gnėžą sutrynė ir jis mirė 

Ar velionis turėjo giminiu, neži- 
nia. (iiminės galėtų gauti 'i;i ji 
iš kompanijos 4000 pesų. 

M. S. Pittsburgh, Fa. 

Geležies dirbtuvėse dirba- 
ma visą laiką. Paprastiems dar- 
bininkams mokama $2 iki $3 die- 
nai; amatininkams $9. 

Kulpmont, Pa. 
= Kulpmontas virto straikuo- 

jančių angliakasių centru. Strai- 
kininkai reikalauja, kad visi dar- 
bininkai turėtų unijos ženklelius; 
kad išmoktstis butų pradedama 
mokėti nuo 12 vai. ryto, vietoj 
5 vai. vakaro* 

Cleveland, O. 
*=» Clevelando lietuvių jauni- 

mas nepaiso šilumos, per ištisą 
vasarą nvotemosi dainuoti, vai- 
dinti ir kitų dalykų. 

Farminton, Me. 
= Javai, išskiriant šieną, šie- 

met negeriausiai atrodo. Del il- 
gų šalčių vėlai sėta, kai kur net 

po du kartu. Laukiama pabran- 
gimo daiktų. 

Ccllinsville, 111. 
=~ Darbai eina prastai. V'eną 

anglių kasykla išstovėjo uždaryta 
nuo vas. 27 d- iki rugp. 3 d. 
Didžiuma darbininkų išvažinėjo 
kitur. 

McKecs Rocks, Pa. 
— <ia yra visokių dirbtuvių, 

kurios priklauso Pittsburgo plie- 
no kompanijai. Smuklių yra ant 
kiekvieno kampo ir visos gerai 
užsilaiko. 

Scsside, Ore. 
Čia daugiausia suvažiuoja 

džiovininkai. Vieta labai graži 
namai pastatyta pušynuose, arti 
dvi upės ir labai žuvingos, ja- 
vai čia šiemet labai užderėjo, 
vaisiai netaip. 

Minden, W- Va. 
= Nors šita valstija "sausa,"i 

bet joje gyvenantieji lietuviai 
neištroškę—turi gana alaus ir 
degtinės; buva ir peštynių. 

Cindnnati, O. 
— Antras mėnuo straikuoja 

čia kiaulių skerdyklų darbinin- 
kai. Darbininkai laikosi gerai i 
bet paskutiniu laiku atsirado ke- 
liata> ir straiklaužių. 

Luzernee, Pa. 
= Liet'uių čia yra nemaža, 

tik jie nieko neveikia visuome^ nės dirvoje. Pašelpinių draugi- 
jų yra septynios, visos kunigų 
yra globojamos. 

VIETINES MOS, 
CHICAGOS LIETUVIAI! 

Suvienytų Valstijų Kongre- 
sas, užjausdamas Lietuvos 
virgams, paskyrė Lietuvos 
naudai "Lietuvių Dieną" (Tag 
Day)- Toje dienoje visose 
Su v. Valstijose bus renkamos 
aukos ne vien nuo lietuvių, 
bet ir nuo svetimtaučių. Juo 
geriau-: prie tos dienos prisi- 
rengsime, tuo daugiaus surink- 
sime aukų badaujančiai tėvy- 
nei. 

Sulyg gautų žinių, ta diena 
yra lietuviams skiriama lap-» 
kričio d. šių metų (Vis'j 
Šventų diena). Taigi laiko 
yra likę labai mažai, o darbo 
bus labai daug. 

Kad šj darbą kuogreičiau- 
siai praaėj.'s ir kaogeriausiai 
nuveikus, šiuomi kviečiame vi- 
sus Chicagos lietuvius, be pa- 
žiūrų skirtumo, j susirinkimą,' 
kuriame bus išrinkta Centrali-| 
nė Chicagai valdyba surengti 
"Lietuvių Dieną." 

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
13 d., š- m., Šv. Jurgio par.j svetainėje (kampas Auburn ir j 
33 Susirinkimo pra- 
džia lygiai 8 vai. vakare. 

Kviečia: 
"DRAUGO'' Redakcija I 

"KATALIKO" Redakcija 
"LIETUVOS" Redakcija 
"SAVAITINIO DRAUGO"' 

Redakcija. 

Žingeidauja lietuviais.— Pe- 
reitą savait.' "Lietuvos" redakci- 
ją buvo aplankęs buvusis Chica- 
gos Universiteto profesorius ir 
pagarsėjęs lektorius ir edukato- 
rius, p. Jeronie II. Raymond. 

P-as Raymond turi progą lai- 

j kyti paskaitas įvairiuose L'ni- 

I versitetuose, Kolegijose, institu- 
tuose, moksliškose draugijose 
ete- ir jgijo sau vardą vieno iš 
gabiausii; Amerikos lektorių. 

Didžiai jis žingeidavo lietu- 
viais, jų istorija, jų tautiniu 
judėjimu. Žadėjo prie progos tu- 
rėti paskaitą ir apie Lietuvą. 

Tam tikslui musų redaktorius, 
p. Kal'itis, pažadėjo padaryti ste- 

reoptikonui nedidelį Lietuvos 
žemlapėlį. 

P-n ą Raymond'ą lydėjo stu- 

dentas-latvys p. Smith. 

Tai teatras! Gali numirti, ar- 

ba iš proto išeiti.-. Viename 
Chicagos teatre (Cohan's) buvo 
toks atsitikimas: Aktorius Ilarry 
Elulger lošia amunicijos "kara- 
liaus" rolę. Jis yra persiskyręs 
su savo žmona (rolėje); išarus 
jam porą stiklelių, sugrįžta meilė 
prie žmonos ir jis ją apsikabinęs 
šaukia: 

"Navatnas jausmas mane ap- 
ima—duok man bučkį, mano mie- 
la. Aš noriu, kad mane pabu- 
čiuotum." 

AieKo ypatingai juokingo ši- 
tuose žodžiuose, berods, nėra, bet 
Charles Spencer, advokatas iš 
Monticello, Ind., pradėjo taip 
juoktis, kad gavo konvulsijų. 
Negalėjo jis nuo juoko susilai- 
kyti, jį išnešė iš teatro j ofisą 
ir ten jis numirė... iš juoko- 

Laike to paties perstatymo 
scenoje parodo amunicijos dirb- 
tuvę. Staiga iš tarpo publikos 
šoko vokietys, franko-prusiškoš 
karės veteranas. Jis perplėšė 
marškinius ant savo krutinės, kad 
parodžius ten žaizdą, kurią jis 
gavo laikė 1870 m. karės, ir pra- 
dėjo laikyti čia pat teatre pra- 
kalbą už kaizerį,—žmogui šulai 
galvoje subyrėjo. 

Už keliu minučių jauna mer- 

gina pradėjo juoktis taip, kad 
juokas pavirto į verksmą ir rei-! 
kėjo šaukti daktarą pagelbon. | 

West Sidės Draugystės pri-i siuntė mums plačią atskaitą iš 
savo veikimo. Ištisai ji tilps sc-^ kančiam numeryj. Čia gi tik pa-( minėsim, kad šitos draugystės 
atliko puikų darbą, surinkdamos 
nukentėjusių nuo karės lietuvių 
naudai net $1,089.47. 

Tegul tas bus pavyzdžiu vi-^ siems, ką draugystės gali pada- 
ryt, jeigu jos susivienija. 

Apie draugystes. "Naujienoj se vis pleškina, buk Chicagos 
dr-stės, susivienijusios aukų rin-Į kiniui, esą, sutvėrė "naują fondą."| Tuomi nor* atgrasinti draugystės 
nuo vienybės* O "Naujienos"j žino, kad kalbėdamos apie ko- 
kius ten naujas fondus, jos tie-J siog meluoja. Nes kodėl jos 
"nauju fondu" nevadino West 
Sides Chicagos draugijų, kurios 
taip pat susivienijo ir jau per! 
tūkstantį uoliarių aukų surinko? 
Juk ten net ir "Naujienų" redak- 
torius, p. Grigaitis, prakalbas to- 
kiam "naujam fondui" sakė 
Mums neatbūtinai reikia, kad 
mūsų draugystės iš visos Chica- 
gos taip pat susivienytų, kaip 
West Side draugystės. Tada 
galėtume didelį darbą atlikti. 

A. T-as. 

Laiškai iš Europos. Centra- 
liniame Chicagos Post Offis'e 
(prie Adams ir Clark st.) yra se- 
kančioms ypatoms laiškai, kurių 
negalima buvo pristatyt iš prie- 
žasties blogų adresų: 

2. Apuniekicz Mike 
3. Astrinski G. 
14. Cakas Aleksander 
24. Francukievvicz Tony 2. 

48. Kruk Gregory 
52. Manicus P. 
59. Patejunas Adomas. 
80. Sosnowski Benis 
85. Sussmankaite Damin. 
Nuėjus, reik paduot ant kor- 

čiukės savo vardą-pravardę ir čia 
parodytą prieš pravardę numerį. 
Laiškas išduoda prie "Advertised 
Window," Adams gatvės karido- 
riuje. 

į Lietuvis kongresan. (Rugsėjo 
I 13 d., seredoj,, bius pirmieji rin- 
kimai (primaiiicsj nominavimui 
kandidatų į visokius urėdus. 

Tarp kitu ketvirtame kongre- 
siniame distrifctė rt*it republikonų 
tikieto nori g&uti'•Nominaciją ant 

kongresmano tr HHuvis advoka- 
tas Jonas Kučinskks. (John Co- 

Įchinsky). Jeigu lietuviai galėtų 
turėti nors vieną savo kongres- 
maną YYasbingtone,—butų labai 
svarbus dalykas. Todėl 4-to clis- 

[trikto lietuviai tegul visomis spė- 
komis palaiko p- Kučinsko nomi- 

!naciją, atiduodami už jį savo bal- 

są rugsėjo 13 d. 
(Tąsa aiit( 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
"Lietuvos Skaitytojas", Brooklyn, 

N. Y. Jųsų raštelis atėjo truputį 
pervėlai į šitg. nuuierį. Sunaudosim 
sekančiame numeryj. Prašome rašyti 
žinutes tankiau; galite išsili ir^ti 
rašyboje ir buti viBai pusėtinu ko- 
respondentu. 

p. J. K. M. Mikas, Brooklyn, N. Y. 
Peržiurėsim ir sunaudosim; į šį nu- 
merį nesuspėjome. 

p- K. Strumskis. Turėjome trum- 
pą. savaitę (panedėlyj žinote, buvo 
šventė) ir Jųstj atsiliepimo ištisai 
jokiu budu negalėjome įdėti. Pami- 
nėjome tik trumpai. 

p. M. Matulius, Centralia, II. Iš- 
siuntėm jums vieną. "Lietuvos" nu- 
merį. 

p. T M D. 103 kuopos narys. įdė- 
sim į sekantį numerį. Bereikalingai 
tik redakciją mokinate. 

p. Socialistu korespondentas. Su- 
naudosime. Ačiu. 

p. Lenkauskas. Smuikesnį aprašy- 
mą patalpinsime į sekantį numerį; 
šiame nesuspėjome ir todėl tik pa- 
minime trumpai 

p. Stasys Račkauskas. Atsakymą 
duosim laišku. 

Apgarsinimai, 
NĖRA BAIMĖS DEL GRE- 

SIANČIO POPIEROS TRU- 
KUMO. 

Amerikos Laikraštininkų Drau-' 
gija trjs savaitės'-atgal, pasiuntė 
visiems savo nariams telegramą 
prašydama jų sumažinti .savo 

laikraščių puslapių skaitlių, jei 
šitas kryzis vis augtų ir augtų ir 
net jei jis padarytų didžiausi su- 

mažinimą butinumu, tai vienas 
vaistas ramiai nukentės tokią ne- 

laimę. Vienus eilutės užteks 
jam by kokiame laikraštyje: Tri-j nerio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras- Didelės daugybės 
žmonių žino, kad šitas vaistas 
geriausiai ir greičiausiai pagelb- 
sti nuo vidurių užkietėjimo, iš- 
pūtimo, riaugsėjimo, galvos 
skaudėjimo, energijos neturėji-J 
mo, silpnumo, pilvo ir žarnų li-^ 
gų ir tt. ir tie, kurie įsitikino 
sulyg Trinerio Amerikonio Kar- 
čiojo Vyno Eliksyro veikmės, tie 

yra geriausiais jo platintojais. 
A'ptiekose. Kaina $1.00. 

Garsus Trinerio Linimentas 
yra tas pats. Turėk jj visuomet 
po ranka nuo ramatų, neuralgi-^ 
ios, skausmų strėnose ir sprande, 
pamaitinimų, sutinimų ir tt 

Kaina 25c. ir 50c- aptiekose, 35c. 
ir 60c. krasa. Jos. Triner, išdir- 

bėjas Chemikas, 1333-1339 So 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJAM 

?erų ir teisingų vyrų kiekvienam 
mieste, kurie rekomenJuotų musų 
kompaniją, tarp savo draugų ir pa- 
žįstamų. Darbą galima atlikti vaka- 
rais. Gera makesŲs. 
UNITED LAND & JNVESTMENT CO. 
127 N. Dearborn 5t, Room 808 

Chlcago, III. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra d^rbOj vyrama ir mote- 

rims restauracijose,_ fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokife yfa mokama Chica- 
goję. Vyrams $2.5^ j dieną, n 10 

25c. iki 3Cc i valandą. Adresas toita 

Atlas Erfljlojpnent Office, 
5300 So Halstęą S^, Chicago, 111. 
Jrd PI., Room F. Tel. Normai 163 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo tikro brolio Ignaco 

Biloto, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų vol., šukiškių kaimo. Apie 
5 metai Amerikoj. Apie 10 mėne- 
Bių atgal gyveno Hudson'e, N. Y., o 

dabar nežinia kur. Jis pats, ar Kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

Antanas Bilotas 
% Th« Connecticut Brass Co., 

West Cheshire, Conn. 

Pajieškau savo dėdės, motinos tik 
ro brolio Antano Šalčiaus, Dubravt 
Vaimo, Augštoslos Panemunės par. 
Marijampolės pav., Suvalkų gub. Ii 
metu Amerikoje, 3 metai atgal gyvo 
no Chicagoje. Atsišaukti adresu: 

Juozas Palubinskas, 
P. O. I3ox 282, Minersville, Pa 

Pajieškau Onos MatuzeviCiutės 
Martyno duktės iš Starkunių ir Onos 
Naveckiutės, Pašvietinio miestelio 
Šiaulių pav., Kauno gub. Turiu la 
bai svarbų reikalų. Atsišaukti ad 
resu: 

P. T. Grigaliūnas, 
Box 133, Scarbro, W. Va 

Ant Pardavimo. 
Į pardavimą, barzdų skutykla, 2 kė- 

dės, naujausios mados jtaisymai, vie- 
ta išdirbta per 4 metus Delei važia- 
vimo ant ūkės, parduosiu pigiai. 
Kreipkitės prie J. Krause, 3237 So. 
Morgan st., Chicago. 

SMUKLĖ Į PARDAVIMĄ. 
Sena, gera vieta, tirštai lietuviais 

apgyventa, parduodama pigiai. Kas 
pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti: 
Gust Hahne, 2401 So. Oakley ave., kampas 24 gatv. 

FARMA PIGIAI. 
80 akrų farma, 70 akrų ariamos žemės bu trobomis, javais, gyvuliais ir visokiomis ūkio mašinomis, ko- kios tik reikalingos. Taipgi yra pui- kus sodas. Farma netoli nuo Chl- 

cagos. Platesnėms žinioms kreiptis pas: 

CHAS. ZEKAS, 127 N. Dearborn St.f Room 808 
Chicago, III. 

KAM MOKĖTI NUOMAS? 
Pasižiūrėk i šituos nupiginimus: Plytų ir medžio namas prie Sacra- 

mento ir 27-tos gatv.; atneša $20.50 
nuomo j mėnesi. Kaina $2,600.00. Keturiais pagyvenimais namas prie Francisco arti Archer Ave. atgabena $44.00 nuomo i mėnesį. Kaina tik 
$4,600.00. Tik $1,000 tereikia. 

Nauji namai, tik-kg. pastatyti ant loto 32x125 naujoje apielinkėje. Pa- 
tįs tie, kokių norėtum. Tik $200.00 tereikia. Lykis taip, kaip nuomas. Charles Salak, 5410 Robey St., ar- ba 3501 W. 2Gth St. 

Parsiduoda: dviejų pagyvenimų me- dinis namas: 4 ir 5 kambariai; na- 
mas elektros apšviestas, pečiu šildo- 
mas, gazas ir maudyklė yra/ Neša 
randos j metus $288. Namas randasi 
prie 733 T. 88-to PI. Kaina $2,200; reikalinga jmokėt $300. 

Atsišaukti pas A. J. Fischer, savi- 
ninkas; 6418 Emerald Ave., Chicago, Illinois. 

$85 UZ MANO $350.00 PIANĄ. šitas pianas yra beveik naujas, bet 
aplinkybės verčia mane parduoti, nes 
reikalauju pinigų. Galima ateiti ir 
apžiūrėti ji "Storage Houc 'je" pn. 
1451 W. Madison St., paklauskite po- nios Osgo\vitz piano. 

EVESKI0 M; 
tiSSMOKm 

Cia gali išmokti Angių kalbos nuo pradines 
ligi augšciausiai, telpgi Lietuvių, Vokiočių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
ekonomijos, Knygvedystes.DalliaraSiio, Lai- 
škų raiSymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOI. HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVISKAL 
3106 So.Mstęd St.,Chica& 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė- 
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos narių tokj vaistu vartoti. 

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Peveros Gotliardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentns per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap- turėti palengvinimu nuo 

reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga- 
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų. 
Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Skaitykite f i laifką: "Severos GotliardiSkas Aliojus pasirodi Ubai veiklus. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti Severos Gothnrdišku Aliejų skausmus pradėjo maiintis ir kol suvarto- jome pusę bonkos, tie skausmai visiškai ifnvko." John Mikulastik, R. F. D. 1, Box 06, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už- sisakyk tiesiai nuo mųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojui 

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

MUZIKA 
BEETHOVENO LIETUVIŲ 

KONSERVATORIJOJE. 
Muzikos mokslas prasidės Rugsėjo 

11 d. Mokinama skambinti pianu, 
smuikuoti, vargonuoti, dainuoti ir 
groti visais pučiamais instrumentais; 
išguldoma teorija, harmonija ir muzi- 
kos istorija. Užsirašyti } bile kurj 
skyrių galima nuo Rugsėjo 1 d. 
dienomis ir vakarais. 

A. POCIUS, Direktorius, 
950 West 33rd Street. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
į|6oi So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka Z%. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Heal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 
redomis, ketvergais ir subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; ned§liomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Jei norite turėt gerą laikrašti, 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 sandarhininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į u/.rubc- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broad way, So. Boston, Mau. 

Tcl. YARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
lr vyrų. Speciallškai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptinga3 vyrų 
ligas. 

DABAR GERIĄS LAIKAS. 
išmokti kirpti ir 
formos rašyti. Gau- 
sime tinkamą ir 

gerai apmokamą vie- 
tą trumpu laiku. 
Privatinės pamokos 
praktingas patyri- 
mas. 

Taip-pat išmokina- 
me siūti rankoves, 
kišenius ir prosyti. 
Mokiniai priimami 
visur, uicnonns ir vanarais. 

JOS. F. KASNICKA, 
Prieš City Hali, 

118 N. La Salle st.» R. 416*417, Chicago- 

PINIGAI 
■BanROMBK ■ 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Sifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

I Sio<s atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems p?sveikinimams, 

ir 
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0 

į 
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Nuo Karės Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 
parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rūšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popicros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. 

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva. Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, : ; : : CHICAGO. ILLINOIS 



VIETINĖS ŽINIOS 

(Tąsa nuo 0 pusi. 

Socialistų suvažiavimas, llu 

Ilouse svetainėje atsibuvo Lie 

Soc. Sąjungos suvažiavimas. L)c 

legatų buvo apie 65—daugiai 
siai iš Chicagos ir priemieseii 
Posėdžiai tesėsi keletą dienų. 

Nori sulaikyti džiovą. l'hica 

gos miesto Tuberculosis (Džio 
vos) Sanatorija prašo mu 

paskelbti, kad netrukus žadam 

padaryti egzaminavimą žmonių 
'kad suradus, kiek yra dži n inin 
k ų aštuoniose bertaininėse my 
liose Chicagos mieste sekančio į 
apielinkėje: nuo State st. j vaka 
rus iki Ashland ave ir nuo 22 0 

gatvės į šiaurius iki Xorth ave 

Tam tikrai paskirti miesto sa 

natorijos daktarai apeis kicl 

vieną namą viršminėtame dis 
t rikte, kad suradus, kiek yr 
džiovininkų ir kad išradus budus 

kaip užkirsti kelią tos ligos plč 
tojimuisi. 

Lietuviai neprivalo bijotis šiti 

egzaminų ir privalo visokeriopai 
budais palengvinti daktarams ji 
darbą, nes jis daromas žmonii 
Ferovei. 

"Lietuvos" Redakcija. 

Įvairumai. "Lietuvos" redak 
cijoj pereit.1} utarninką apsilank 
viešėjusię Chicagoje laike Sočia 
!istų Sąjungos susivažiavimo pj 
F-psukas "Kovos" redaktorius i 

Philadelphia, Pa., ir p. Prūsei 
ka, "Laisvės" redaktorius i 

Brooklyno, N. Y. 
— SLA. ioo kuopa (nuo \Yes 

Side) nutarė nupirkti SLA. V? 

leistų knygų už $5.00 ir paaukau 
ti jas vietiniam lietuvių viešari 
knygynui. 

— TMD. 28 kuopa rengia pa 
silinksminimo vakarą, kuris at 

sibus nedėlioj rūgs. 10 d., Meldą- 
žio svetainėj, ant \Vcst Side. 

—Tik-ką atvyko iš Lietuvos p 
Augustinas Jonaitis, paeinantis i: 
Butvilonių kaimo, Seradžiaus par. 
Kauno pav. J ieško pažįstamų ii 
giminiu. Atsišaukti į "Lietuvos' 
redakciją. 

Lietuvos Gelb. Fondas. 
•Apart pirmiaus pagarsintų au- 

kų, į Lietuvos Olbėjimo ir Au- 
tonomijos Fondą įplaukė dar se- 
nkančios aukos: 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS 
Lakštas 79: 

Simsbury, Conn., surinkta per P. 
Kazlauską, prisiųsta j "Vien. Liet.' 
Redakciją. Aukavo šie: Dr-tė šv. An 
tano, Tariffville, Conn. — 25.00 
bimabury ir Tariffville, C'onn., lietu 
viai: Juozas Sinkevičius—$2.00. Pet 
ras Kazlauskas, Valentas Bucevičius 
Vincas Paslaura, Julius Pacevičius 
Vincas Žigas, Ona Plakutė, Kazys Ba 
jovavičius, Juozas Bucavičlus, Simai 
Br. savičius, Antanas Bucavičiua, Kat 
rina Kaminskiutė, Lauras Mikuliskaa 
Dominikas Mikalauskas, Leonas- Budn 
Antanas Auguštinskas, Franas Zabloc 
kis, "V ladas Peleckis, Tarnas Kazlaus 
kas, Wijche Pindza, Povilas Mikulis 
kas, Vincas Mickevl^us — po 1.00 
K. Anlčius—75c. J. Tamkunas, V 
Ramanauskas, M. Vaitkevičius, J 
Gustas, A. Palionis, M. Sarafinas, V 
Sikierakis, J. Stachevlčius, J. Kruše 
vičius, K. Krupa, J. Barniet, A. Rot 
MT'Mušinakas, V. Zavalikas, K. Pelec 
kis, V. Muzik, V. DanielČIk, M. Pa 
cengovskis, F. Zakrzevskis, J. Dam 
brovskis, S. Gudilevskas, J. Petronis 
J. Petrauskas, T. Fligirds V. Bucą 
vičius, I. Vilkauskaa, F. Kupriukas 
S. Braznauskas, J. Vviedaa, M. Jaru 
ševičlus—po 30c. F. Bernarčikas- 
45c. M. Knap, S. Dambrauskas 
po 30c. J. Rzasinskas, Ona Eckeit 
Marė Kida, W. Rodru, Rosa Krumpec 
ka. Vaši! Jaruševičius, V. žigas, M 
Krečikas, J. Mikuliskia, F. Stu"žins 
kas, Kastė Mockus, J. Oleksis, J. Bet 
nat, V. T.skra, Viktfc Mikalčik, A. Za 
krzevskl, S. Zavaliksa. V. Sikorskis 
A. Dobakas, Salomea Partika, V. Zva 
jov, S. Mikullskis, P. Muzikas. V L 
C'uchy, Vladė Rzasinska, Janina Be 
leslovska. F. Zablockis. Ona čižikas 
J. Oleksis, A. Kleiza, H. Lecker, M 
MaČaiUs, F. Labutis, V. Sakalauska 
—po 25c. A. Burtkevičius, Becke 
— po 15c. M. Kler — 10c. Visi 
$73.70. Išėmus $20.00 j L. Aut. Fond; 
lieka 53.7 

Central Brooklyn, N. Y., Pr. Au 
driuškevičius ir Osv. Laučiškis—pi 
1.00. pasižadėtą mėnesinę už rugpjt 
tl 2.0 

Hamilton, f»nt, Canada. lietuviai 
per "Ateities,' redakciją: Mikola 
Revaiaitis—$2.00. Ramonas Matt 
kas, Vincas česnusu, Jonas Krakai 
skas—po $l.u0. R. šilgalis, J. Lu 
koiiiu.i, K. Balčiūnas, A. Krasnickas 
M. Petrauskas, J. Bravln, M. Kulika'' 
skas, J. Mikalauskas. Gertrūda Krs 
kauskas—po 50c. Elž. š'lgalia, Zo1 

Budrienė, Vai. Kazulytė, Anclč Kazu 
lyto — po 25c. Viso 10.0( 

Bridgeport. Conn., per vietinj L. G 
ir A. F. Komitetu. Prisiuntė K. Adž 

1 gauskas. Rinkėjas J. Adaniavičius 
,knin&utė No. 52: Paul Sokilosky — 

$1.00. V. Bartkevičius 50c. A 
Adamavičius, T. Kačinski, V. Naleval 
ski, A. H. Bali, J. Vaičaitis—po 25c 

i S. Kalin, A. Runetz, S. \Vood, A. Lis 
ternik, J. Zelaki, J. Petronis—po 10c 
J. Jak.štia--5c. Viso kningutėje 
$:?.40. Rinkėjas Addmas Stankevičius 
kningutė No 5:5: Rob. Bollige, O. A 
Sincerebeaux, P. A. Monsen—po 5' 
cent. H. II. Edis, J. Edwards, K. F 
Parsons, A. Mileševski, 11. Gregory 

• fi!. V. Hamm, H. \V. Foster, A. Gous 
set. — po 25c. Viso kningutėje 
$3.50. Rinkėjas Juozas Vinikaitis 
kningutė No. 55: Joseph White, Franl 
Smirh — po $1.00. .T. Robbling, J 

: Quinu. J. Luddy, T. Dovvling, M 
Grant, J. Newry, \Vackey — po 25c 
J. Evaua — 20c. F. VVilliams, A 
Zaveruha, J. Lucas, G. IIoward, A. J 
Liggins — po 15c. Yamisten — 10c 
Viso kningutėje — $3.90. Rinkėj: 
Adelė Kazlauskienė, kningutė No. 57 

jW. Rodosvski — 50c. Stella Vaitkui) 
"(Katrė Valinfiienė, Julė Mamkauska 
i Mala Petraitienė, Mrs. Hennig, Mrs 
iii. Ambles, J. McKenna, K. Baltušytė 
T. M., F. Janušiutė, A. Anderson — 

po 25c. R. Stroh, Mrs. Richford, Mrs 
Casey, Mrs. Guzoska, Mar. Pierce 

i Mrs. Auterly. M. Suider, Mrs. Nee 
|ny, A. "IcC'ue, H. Seule, S. Mary 
; Mrs. Fažekas, M. Hannon, Ona Sle 
soraitis, Elž. Kumpienė, Mar. Barka 

} Mrs. Kelly, M. Sabo, R. Sabo, Mrs 
Ilanson, M. Sunesky; EI. Sshindler 
E. Altsner, Mrs. Carter, D. Connolly 
M. Knees, M. Sandlin, M. Beyley, A 

| Jonės, K. Moynihan, Mrs. Woodhouse 
M. Miller, Mrs, Kidney, Miss Deans 

» M. Turnet, Mi*s Carron, \V. Prybulca 
O. Kobickaitė, E. Maierhof, A. Swin 
cinska, A. Milinaitė, J. Petraitienė, T 

1 
i Matusewicz, Mrs. Rega, O. Janelis 

s Mrs. Davis, Miss Bailee, G. Bussos 
M. Norris H. Solomon, A. Pastor, N 
Doty, Mrfi. Jattner, Miss Matthews— 

^ 

po 10c. M. Korodi, M, Burns, A 
I Roul, H. Livingstone, E. Pigel, Mrs 

t Callaghan, H. Burke, R. Leary—p< 
J 5c. Viso kningutėje — $9.15, Vist 
[surinku 19.9; 

"i Monessen, Pa., per Iv. Kuprj. Rin 
į.kėjas Zenonas Burba, ant. kningutė: 

No. 58, iš Monessen, Pa.: Zenonas 
Burba — $5.00. Antanas Rutkauskas 
Petras Makauskis, B. Krasnicki, A 
Rutkauskis — po $1.00. B. Kirstukas 
K. Sankauskas — po 50c. J. Drug 
gon, J. Frer, J. Gido, .T. Kasputis; J 
Pesimir, P. Gacatkus, P. Pėža, J. B© 
linikaitis — po 25c. Rinkėjas M. Dra 

[autis, ant kningutės No. 59, i Cliurle 
roi, Pa.: A. Jankevičius — $1.00. T 
Neknedsvičienė, K. Tumšis, S. šileiira 
K. Dargazius, M. Dargužius — pc 
2£c. K. Nemanis, G. Pečeliūnas, V 

Tumšas, K. Valickas, S. Nemanis, K 
Dambrauskiutė, J. Laukgalis, M. Bal 
čaitis, J. Dargužius, J. Rasiulis — pc 
25c. Viso per abi kninguti .... 18.00 

K. Pilėnas, New York, N. Y„ mėne- 
sinė mokestis už liepos mėnesį. Gauta 
per V. K. Račkauską 3.00 
Viso per savaitę 107.15 
Buvo Lakšte 78: 10,874.71 
Viso inplaukė Fondan 10,981.86 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 70: 

Simsbury ir Tariffvillc. Conn. lieiU 
vių per P. Kazlausku 20.0C 

J. Laukionis, Detroit, Mich. per Dr 
J. šliupą 10.0C 

Worcester> Mass., per V, Krikštolaitj 

nuo ALTS. 16 kp. prakalbų Dr, 
šliupui 9.90 

Mikas Petrauskas, So. Boston, Mass, 
u z 191C m. metinė mokestis per V. 
K. Račkausku 10.0C 

Povilas Čiurlionis, Ne\v York, N 
Y. už 191Cni. metinė mokestis per V 
K. Račkausku 10.0C 
Viso per savaitę 59.9( 
Buvo Lakšte 69 1,620.35 
Viso inplaukė Fondan 1,680.2' 
Viso per abi dali Fondo 12,662.0* 

J. O. Sirvydas, 
L. G. ir A. F. fin. sekr 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS 
Lakštas 80: 

l VVilson, Pa., per M. Seniūną, nuc 
i krikštynų pas P. Seniūną. Aukavc 

j šie: M. Seniūnas, V. Jazdauskis—pc 
$1.00. K. Mispavilis, S. Mispavilienė 
S. Bučius, T. Bučienė, M. Kandres 

! kieno, S. Jazdauskas, F. Daugirdas, P 

[Seniūnas, P. Porkus, J. Rakauskas— 
| po 50c. A. šantaris, P. Maladauskai 
tė, J. Kuzminskis, J. Daknis — pc 
25c. Viso $8.0( 

Buvo Lakšte 79 10,981.8( 
Viso inplaukė Fondan 10,989.8( 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 71: 
Antanas Povilaika,. \Vaterbury 

Conn. lO.Ot 
S. Bulota, New Philadelphia, 

Pa. 10.0C 
P. Spūdis, New Philadelphija, 

-,r> nr 

J. Sekevičius, La\vrence, Mass. 10.0C 
Danielius Sargunas, Rea, 

Idaho. 10.0C 
Viso per savaitę 50.0C 
Buvo Lakšte 70 1,680.22 
Viso inplaukė Fondan 1,730.22 
Viso per abu skyrių 12,720.08 

J. O. širvydas, 
L. G. ir A. F. fin. sekr 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS, 
Lakštas 81: 

f4ew Haven, Conn., per ALTS. 1C 
kp. išvažiavimą, per J. Butkų. Auka- 
vo šie: M. J. Vokietaitis—$1.00. J, 
Butkus, J. Dapkunas, A. Juodviršis, S. 
BuĮauauskas, S. Lonikas, A. Savickie 
nė, A. Bp'sis—po 50c. A. Striel- 
kauskas, M. Juozunas, F. KaroCius, O. 
Balsienė, T. Kružikas—po 25c. 

Viso 56.00 
Tarnas Paukštis, Pittston, Pa., per 

J. Kazakevičių $15.00 
Viso per savaitę 21.00 
Buvo Lakšte 80 $10,989. 86 
Viso inplaukė Fondan $11,010.86 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 72: 
J. J. Ardzevičius, Scranton, Pa., per 

Dr. J. šliupu 5.00 
Jonas čžsna, Baltimore, Md. 10.00 
Pittston, Pa., per J. Kazakevičių. 

Aukavo šie: Tarnas Paukštis—$10..00 
Jurgis Kazazevičius—$10.00. Mikas 
Kurtinaitis—$10.00. Simas Paukštis 
(iš Edvvardsville, Pa.) — $10.00. Kas 
tas Samuolis—$5.00. P-ni Paukštie- 
nė (Vėl. Selvestro žmona) — $3.00. 

Viso 48.00 
Juozas Ambraziejus, Brooklyn, New 

York. $10.00 
New Haven, Conn., per J. Butkų. 

Priduota M. J. Vokietaičio, suaukauta 
28 d. gegužio pe. sandariečlų vaka- 

rienę < $19.00 
Viso per savaitę 92.00 
Buvo Lakšte 71 1,730.22 
Viso inplaukė Fondan 1,822.22 
Viso per abi dali Fondo 12,833.08 

J. O. širvydas, 
L. G. ir A. F. Fin. sekr 

GAILA, LABAI GAILA! 
Žinoma, tu, brolau, matei aklą 

žmogų, einantį gatve. Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko be šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina naktis, amži- 
nas tamsus kalėjimas. 

Tu tokiu akla nenorėtum buti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 

rėtų buti? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, 
kiek jų ant šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputį kitokį. 
Jie patįs sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, jeigu norėtų. 

Aną dien, girdžiu, vienas vyras sako kitam: 
— Dabar už?jo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, tai kaip aklas miške: kur neisi, tai vis į 
medį atsimuši ir nosį nusimuši.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Neniokytam žmpgui dabar labai 
sunku. Jeigu norj laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 
dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti» 
viską matyi. Tik tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, 
tik tada gali išsisaugoti, kad tave kč-s neapsuktų ir nenuskriaustų. Geras laikraštis paprastai buva geriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir pigiausiai atsieina. 

Šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra panašus į tą ! paveikslėlį, krris viršuj patalpintas. Jis pats sau užsiriša akis 
> NEŽINYSTF '.kščiu ir slankioja po šitą pasaulį, aplink gra- 
Į baliodamas, kaip .ikT^s neregys. Ar manai, kad jis toli nueis? 
1 

Nusirisk tą NEŽINYSTĖS raikštį nuo akių, žinok viską, kas 
, pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų žmonių ir pots savo gyve- 

nii lą pagerink. Skaityk gerą laikraštį, Ituris bus tavo draugu, 
priedeli u m ir mokytoju. 

Tokiu laikraščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir savo draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių žinių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik du doliariu ui visus metuą 
vieną doliarį už pusmetį. 

Užsisakyk sau "Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuvi, 
3252 So. Halsted St, Chicago, Iii 

NAUJAI ATSPAUSTA 
,'C. > {IK 

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 sutjtisė-^ERNAS. 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 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 
Pusi. 255 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA POBLISHIHG CO. 
3292 Soulh Halsted Street 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankictams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
ioB divi salės yra Miluos ieatro name. 
.V-iena ant antro augžto talpina 300 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

bankietus.' 

ry.ita .pnt trečio augsto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

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

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SALĖ. a a 

S o 
3 S o _® 

a 
ii o 

o 

s « 
5 — 

S a 
*2 o 

Kaprastiem šokiam (baliam) Balam su programų, nevartojant gėrimų., Ba/lam be programo, gėrimus vartojant Buliam su programų lr gėrimus vartojant 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

m d u v sales VIENAM BALIUI. 
Danam a= programo, gėrimus vartojant Baliam 6U programų ir gėrimus vartojant DraugijŲ reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jpi rrilrJo croH 1—1 * 

25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

w— .. ouuuią < 11 iLuuit ionei- kas, peilius, šaukštus, staltieses Ir t.t. už primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentui), 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengt! konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija, 
katalikiška, tsut.'ška ar partijinė. 

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

Savininkai 

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

Teleskopai ir Stereoskopai 

Jei nori eavo namuose 
linksma,! praleisti laiką t r 
pamatyti svetimų žemiy 
miestus, gražiausius dar- 
tus, sodus Ir puikiausias 
viso svieto vietas, lai nu 

slpirk Teleskopą bu stere 

oskopais (5 serijos, 174 vi 
sokie paveikslai) už pačia 
piginusią kainą—$3.20. 

• nuu iOJCDivuyu Kaina <oc., o 5 serijų $3.45, V t perkant syki J. parduodam viską už $3.20. 
Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų Ir visokių knygų prisiunčiamo uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHINC CO, 8252 So. Halstsd ctr., Chlcago, III. 

NAUJAI 
I 
Į 

AtspaustA 
TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 

ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo Lietuvišku 
Veliu Bei Velnu. 

Pasako-, surinktos d-ro J.! 
Basanavičiaus. Šioje knygoje' 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dusias), 
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 *-5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A, 01szewski 
Pres. 

Lietuva Fubliiihing Go- 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet. Xr«ygy Krautuvė, 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

galima gauti mauo krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- 

liu paveikslų, 112 pusi 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

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

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. Iš Ko KĮIa Melai ir įvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Genavaitž. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
mokslu 1S4 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 

Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 
mus. Adresas: 

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

BEER 

Phone 
Canal ^ 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 
Oelivered ppcmptly toyou iri 
any part ofthe city.from one 
of ouk 22 distributinįj stations. 

— 

51 a c ase of qoodjudqmenf M 

Atsakomybe už Gerą* 
Patarnavimą 

GERAS telefoninis patarnavimas priklauso ne tik nuo tele- 
foninės apystatos ir telefoninių darbininkų sugebumo ir iš- 
manymo, bet taipgi labai daug ir nuo telefono vartotojų 

prisidėjimo. 

šaukiantis pagelbsti gavimui gero patarnavimo visuomet bū- 
damas tikras, kad jis gerą, numerį paduoda. 

Operatorius pagelbsti tuojans atsišaukdamas j šaukėjo signalą ir greitai be teisingai paduodamas pageidaujauin;} sujungimu. 
Pašauktasis prisideda prie gero patarnavimo greitai atsaky- damas ir kiekvienas pagelbsti kalbėdamas aiškiai ir būdamas mandagiu ir pakantrum prie visokių sąlygų. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commcrcial Department 
Ojacial 100 



Kibirkštjs. 
* Ar kartais ne Yčas kaltas, kad 

Rumanija pradėjo karę. 
X=X 

Vilkasbariuose buvo suvažia- 
vimas- Ir vos tik kaip vilkai 
nesusibarė... 

X—X 
Lietuviams paskirta "visu 

šventų" dienu. Laimė, kad pre- 
zidentas, matyt, nedaug yra gir- 
dėjęs apie Amerikos lietuvius, 
nes butu pas k) ręs jiems, kaipo 
geriems peštukams, "kūdikėlių 
skerdymo" dieną. 

X=X 
Bulgarams ir turkams laikas 

išreviduoti savo kelines. 

•' X~X Ąm 
Tai daftar nedyvai, k^dėl ar- 

moniką vadina k o n s t a n t i n- 

ka—taip, kaip ir grekų karalių. 

Ją gali tampyti kas tik nori ir 

kaip tik nori. 
X~X 

Iš visa ko taip išrodo, kad Ba- 

gočius atėmė Gabriui tą "amba- 

sadoriaus" džiabą. 
Jurgis Spurgis- 

IŠ SOCIALISTŲ SUVAŽIA- 
VIMO CHICAGOJE. 

"Tėvas" Šukys atsistojo ir ta- 

rė "mandrų" žodį: 
— Jeigu nori, sako, žinoti, ko- 

kiu keliu eini, tai klausykis, ką 
žmonės apie tave šneka: jeigu 
giria—suprask, kad eini blogu 
keliu, o-o-o jeigu peikia ir per- 

sekioja—tai aišku, kad eini tei- 

singu keliu... 

Ir išgalvok tu man taip,—kad | 
tu surugtum L. 

x-x 
..Geriausi Amerikos lietuvių 
proletarai buvo suvažiavę aną1 
dieną Chicagoj, bet kad žino- 
tum, didesnė j u dalis buvo bal- 
tarankiai ponaičiai. Buvo "pūs- 
lėtų akių" (nuo neišsimiegoji- 
mo), bet "pūslėtų delnų'' visai j 
bev:k nesimatė. 

X=X 
— LSS- suvažiavime, — rašo 

'Naujienos"—viešpatauja prakil- 
ni dvasia. Jc, ji ir mane tiesiog 
iškėlė i nlės,—ba nebuvo kuom 

kvėpti t 

X=X 
Suvažiavime buvo visi lygus:' 

tarp socialisfu darbininkai patįs' 
sau viską pasidaro ir patįs vai-j 
dosi. Sulyg to visi darbininkai 
"•su pūslėtais d inais" galėjo kai-' 

bėt, ką tik norėjo, o viaicą darė 
ir visus per šerengą varė dar-' 
bininku "bo»ai": Grigaitis, Kap-j 
sukas, ar Pruscika.-. 

Šelmis TčmijąsJ 

tUOKELIAl 
NIEKAM NETIKĘS. 

% 

— Tikrai aš jums, daktarienė, 
pavydžiu kad turite tokį rūpes- 

tingą, darbštų ir gabų vyrą; apie 
jo paskutinę operaciją ligonbutyj 
dabar kalba visas miestas. 

— Taip turite teisybę, mano 

vyrtfs puikiai susiuva kitiems gj- 
slas, pilvus, žarnas ir 1.1., o gal 
jųs mislinat, kad jis sau nors 

guziką j kelnes įsisiūtų? 

ATSARGUS. 
— Labą rytą! Kaip eina? 
— Blogai. 
— Xa jau na! Kas pasidarė? 

Kada tik sutinku, vis tau blo- 

gai ir blogai. 
— O jeigu pasakyčiau, kad ge- 

rai, tai tuojaus turbut norėtum 

pasiskolint kokią dešimtinę. 

NENORĖJO VAGIES PA- 
DARYTI ŽMOGŽUDŽIU. 

"Kada pamatei, kad vagis įsi- 
laužė j namus, tai bc abejo šo- 

kai jį vytis." 
"Kur tau, gulėjau lovoj ir ne- 

sijudinau." 
"Tai ir bailys ia tavos. 

"Visai ne. Aš nenorėjau iš 

vagies žmogžudį padaryti. 

PERSIDIRBĘS. 
T ė v a s. Duok man pateiką; 

aš noriu pasilsėt. 
Jonuką s. Kas yra, tėveli, 

ar pavargęs esi? 
T ė v a s. Žinoma, šiandien 

du žmones turėjau per telefoną 
pašaukti 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

KONE YAR08 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Mcrgan St., Chicagi 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Karop. 31 ir Sp. HalstedSt. 
C Gyvenimas virš Aptiekos). CHIGAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CttlCAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telcpho.:e Franklln 1179 

6YV.: 3112 S. KALSTEO ST., ARTI 31 st ST. 
TKEPHOftE TAKOS 2310 

JULIUS JOHNSON. 
Kandidatas ant auditoriaus 

State Illinois iš republikonų par- 

tijos. 
Ateinančioje seredojc, 13 d. 

Rugsėjo, bus svarbiausia balsavi- 
mo diena (primaries) republikonų 
partijos, nominavimui kandidatu 
j ateinančius rinkimus. Todėl šio- 
je dienoje eikite visi balsuoti, jei 
norite laimėti ateinančius rinki- 
mus. 

Šioje dienoje bus balsavimas 
ant daugybės ofisų. Į kiekvieną 
offisą jiesko nominacijos keli kan- 

didatai, bet bus nominuota tik po 
vieną kožnam offisui, tai yrr tik 
tie bus nominuoti, kurie gaus dau- 
giausiai balsų. 

Tarp daugybės kitų kandidatų 
jieško nominacijos ant State Au- 
ditor Julius Johnson, kurio čia 
paveikslą matote. Todal scre$do]e, 
balsuokite už jj ant auditoriau? 
oftiso. 

Auditoriaus offisas y va Spring- 
tield, III Jo užduotis yra prižiū- 
rėti visus Stale Bankus šioje val- 

stijoje. PrižiUi 5jimui Bankų rei- 
kia patyrusio ir teisingo žmogaus, 
kad nebūtų vėl taip, kaip jau buvo 

Chicagoje su Loritnerio La Salle 
Trust and Savings Banku ir su 

kitais bankais. 
La Sallc Trust Bankas atsidarė 

su tuščiu kišeniumi, o gyrėsi mi- 

lijonu dolieriu kapitalo ir valdžios 
gera priežiūra. Žmonės tikėjo, kad 
tas Bankas turi milijoną dolieriu, 
ir kad valdžia ji gerai prižiūri, 
ui tai ten dėjo >avo pinigus. Val- 
džia jj prižiūrėjo, bet iš tuščio pa- 
dalyti pilną nė valdžia negalėjo. 
Bankas užsidarė žmonių pinigai 
žuvo, ir nė Hankas, nė valdžia 
jiems ių neišmoka. Jei butų bu- 

vęs valdžios auditoriumi tokis, kaip 
Julius Johnson, tai nebūtų ltidęs 
tokiam La Salle Trust Bankui ati- 

daryti durų su tuščiu kišeniumi 
nė ant lango rašyti milijoną do- 
lieriu kapitr.lo, kada jis neturėjo 
gal nė milijono centų. Nebūtų 
charterio jam davęs. 

Todėl seredoje balsuodami ne- 

užmirškite balsuoti už Julius 
Johnson ant State Auditoriaus, o 

jei jis gaus nominaciją ir taps 
išrinktas State Audtori'imi, Illino- 
jaus, 'ii valstijoje daugiau apga- 
vingų Bankų nebus. 

(Apgarsintos),. 

Rašomos Mašinos* 
i« (vcirioi 

Bios ražonjoBios mari- 
nos (l<y p e w r i t © r s) 
"New ?it American" už 
110.00. 

Jolgn nori turėti dru- 

I t?. Pigi;* ir gerą rašo 

_ m$j;j mažinę, tai pirk 
į "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"Newr American" ra- 

fio taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, ka^ kiekvienas, 
paėmęs ]ą J savo ran- 

kas, i;" pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jąja ra- 

šyti. 
Kataltog? rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
0Ų prisiunčiamo uždyk*. 

Agentams Ir perkupčlairv, perkant kelia8 mašinai, duodam ger$ 
nuošlmtj. 

Reikalaudami adresuokite Sltalp: 
LIETUVA FUBLI3HINO CO„ 

!<:S2 So. Halstcd atr* Chicagc, |;j. 

D-re Maria Dovviatt-S&ss 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina Ir Woodzat. 

fhoūc Canal 1208 
V&l&ndoa: 

X * C Br£0 iki 12:00 valryto 
iki 8:00 vaL vak 

Hade.loma 
irc t :£C iki 12K)0TtL ryto 

Rezidencija 
5206 W,Harrison Street 

Tel. Austio73/ 

Valandos 

tiktai Iki 9:00 kiekvienąrytĮ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučt- 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkaDt sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknaL.a padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainoB. Truputei) nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduoJame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau®. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILU. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti 
atdaras iki 11 vai. vakar Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

i LAIVAI RUSIŠKOS UNIJOS 
I 

Dabar jau plaukia reguliariškai 

Iš Archangelsko Rusijos i Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųsti šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halfted St., Chicago, 111. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupijasi žadinti lietuvių tautos Bįmonę ir 

stiprina Jų dvasia, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties h tobulinties; jis rr.gina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musij t antį 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės mellfs juosta ir paruošti kiekvieną lietuvj, 
kad, kaip tik paliaus žv.>i gėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimua-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
i',rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metniis 5 rb.; 9 mėnesiams 
2 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmeCiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi i keturias skiltis) r~leš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiemB giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš "tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieSkantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas!' 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 i RUSSIA. 

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 yia gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestųr męs jį sutai- 
sysime 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. 

JONAd KŪLIS 

Geaerallškas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur Jis 

atsllanl:!:, ten per Jt galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už j| mes 

tsakome. Lietuva Fub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" ageūtas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus Ir pardavinėti 
knygaB. Lietuva Pub. Co. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 

vėsiausiu vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu viduruiiestyjc. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po piettį. 

Jei liuosaine laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mčn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEFHONE YARDS ?Si, 

D r. P. WIEGNER 

"D R A U G A S" 

Jetuvlų Katalikų Sav. ltinls Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai Ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
Buomenėa judėj'.mo. Visi dienos klau- 
Bimal yra svajBtomi rimtai ir teisin- 

gai. 
Prenumerata Amerikoje f2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS publishing co. m 

1800 W. 46th St., Chlcago, II!. i 

CaiMl 2U1 

DR. A. YUšKA 
lietuvis gydytojas 

1749 SO. HALSTEO SI CHJCAGO. ILL 
CORNER 18th STREET 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. halsted St. CHICAGO, ILL. 

įsteigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ii 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus, pirkimui ir statymui namu Chicagoj 
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 Į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 
to greitai, saugiai ir pigiai. 

PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir j Rusiją ir pa- 
rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 

PAD \RO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- 
ku'i raštus gerai ir pigiai. 

PARSAMDO Bankines Skr\ neles (Boxes) saugia 
įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negal 
prieiti. Boxai yra saugiam u /.kavoj imu i svarbių do- 
kumentų, pinigų ,v kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 o. Halsted t., CHICAGO, ILL. 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 r. iki 6 v 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 r. iki 9 v 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturgjo, ncsa nebavo l.as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingu kalendoriui žinių, jame yra keletąa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt* S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. * 

w "S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallals, 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 ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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