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Dideji Kare. 
i\uo Balkanų karės fronto 

prieštaraujančios eina žinios, lyg 
kad su žiniomis norima taip ka- 

ry vedantiems patarnauti, kad 
niekam skriaudos nebūtų. Sulyg 
'Berlino ir Yiennos žinių rusai, 
anglai ir franeuzai visur buva 
mušami, o sulyg Petrogrado ži- 

nių vokiečiai, austrai ir bulgarai 
kaip kur jau beveik galutinai 
įveikti, jų kariumenės apstotos, 
laukiama vien jų pasidavimo. 
Bet paprasta* paskui pasirodo, 
kad apie galutiną įveikimą kurios 
nors kariaujančios pusės iki šiol 
dar negali but kalbos ir dar vis 

negalima tikrai žinoti, kuri pusė 
ištikro kary laimės. Gali karė 
ir taip pasibaigti, kad nebus nei 

laimėjusių, nei pralošusių, gali 
pasirodyti, kad visa milžiniškoji 
karė, kurioj žuvo milijonai žmo- 

nių, buvo visai bereikalinga, nes 

niekam naudos neatgabeno, neiš- 
rišo nei tų klausimų, dėl kurių 
ji kilo. 

Iš karės bėgio ant viso Balka- 

nų lronto matyt, kad ten ne- 

lengva nei vienai pusei priešą 
įveikti, o kad visų kraštų pilie- 
čiai reikalauja žinių, o karę ve- 

dančių krrštų piliečiai reikalauja 
laimėjimų, o kad tokių 
nėra, tai jiems sutei- 
kiama daug ir visai nebuvusių. 
Vokiečiai ir bulgarai gyrėsi, kad 

Dobrudžioj jie suvisu sumušė su- 

jungtą rusų ir rumanų kariume- 

nę ir turi jau atvirą kelią Ru- 

ma<nijos sostinėn Bucharestan, 
kur rumanai busią priversti pasi- 
<' 'Oti priešų malonei. \ uom tar- 

pu tuoj ant rytojau? iš Petro- 

grado pagarsino, buk veikiantis 
Balkanuose bulgarų ir vokiečių 
vadovas generoLs Mackensen ta- 

po rusų ir rumanų beveik taip 
apsuptas, kad turės pasiduoti. 
Čia net menkai suprantantis ži- 

nių skaitytojas supras, kad taip 
labai skirtingų atsitikimų būti ne- 

gali. Visiškai priešus sumu- 

šęs generolas nereikalauja bijo- 
tis, kad sumušti jį apsupti galė- 
tų. Aišku todėl, kad vokiečiams 
ir bulgarams ne taip lengva pa- 
imti Rumanijos sostinę ir ten, 
rumanus paklupdžius ant keliu, 
jiems taiką diktuoti; bet ir ru- 

sams ir rumanams nelengva Ma- 
ckenseno kariumenę apsupti ir 
nelaisvėn paimti. 

Dabar iš Londono ramina tal- 
kininkų laikraščio skaitytojus, 
kad jie nuo to fronto nelauktų 
svarbių laimėjimų, nes nuolati- 
niai lietus trukdo kariumenių vei- 

kimą, k^s vien vokiečiams ir bul- 

garams su turkais gali naudą at- 

gabenti. Matyt čia nesitikima 

greitų svarbių laimėji nų. Kaip 
praneša iš Londono, karė Bal- 
kanuose trauksis dar ilgesnį lai- 

ką, nes rudens lietus ten laukus 

pavertė į klampynes, per kurias 
kan uolių negalima išvežti, o be 

ju ir s*, irbesnių mušiu buti ne- 

gali. Transylvanijoj, kur prasi- 
dėjo priešingų kariumenių mū- 

šiai, dikčiai prisnigo, sniegas už- 

klojo laukus ant keturių pėdų 
storai, kuris taipgi trukdo kariu- 

menių veikimą. Dobrudžioj ka- 
reiviai klimpsta purvynan iki 

kelių. Negeriau yra ir Mace- 

donijoj. Todėl daugely] vietų 
pradėti mūšiai (turėjo pasiliauti 
ir negalima tikėti, kad greitai 
vėl butų atnaujintas smarkesnis 
kariumenių veikimas. Manoma, 
kad iki pavasario nei viena pusė 
negalės pradėti smarkesnio ofen- 

syvo. Ir šaltis, kuomet žemė 
užšals, nedaug prisidės prie at- 

naujinimo ofensyvo. Bet ir Lon- 
donas pripažjsta, kad mušiu ap- 

sistojimas bus labjausiai nau- 

dingas talkininku priešams. Per 

žiemą vokiečiai, austrai ir bul- 

garai ttfrės gana laiko sutraukti 

pakaktinai kariumenės prieš Ru- 
maniją. nes turi <tani pakaktinai 
geležinkeliu. Vokiečiai ir nori 
pirmiausia Rumaniją įveikti, kaip 
jveikė Serbiją. 

Struma paupiuose anglai tri- 
jose vietose persikėlė per upę ir 

užėmė miestą Janina. Smarkes- 
ni mūšiai buvo prie Kova Dzov- 
bala. Prie Novel-Jen ang'ni iš- 
vaikė dalį bulgaru kariumenės. 
Smarkus artilerijų besišaudymai 
eina vis ant linijos tarp Beles ;r 
Vardar. Į šiaurius nuo Floriną 
franeuzai nužengė toliau. 

Transylvanijoj, ':aip užtikrina 
austrai, nieko svarbesnio neatsi- 
tiko. Žinia ta gali buti teisinga, 
nes nei Petrogrado, nei Juclia- 
resto žinios taipgi nieko nekalba 
apie svarbesnius tame frante sa- 

vo laimėjimus. 
Svarbiausiu Balkanuose atsiti- 

kimu yra kilusi prieš karaliaus 
Konstantino valdžią Grekijoj gy- 
ventojų revoliucija. Pirmiausia 
nuo Grekijos atsiskyrė nesenai 
prie jos priskirta sala Kreta. 
Ji turi jau gerai apginkluotą ka- 
riumenę iš 30,000 kareivių, kurią 
galėtų pagelbon talkininkams pa- 
siųsti, nes salos apgynimui na- 

mieje ji visai nereikalauja, tvarką 
daboti ten likosi išsodinta anglų 
kariumenė >nuo kariškų laivų, o 

Grekija kariumenės ten pasiųsti 
negali, nes laivų su kareiviais 
neleis anglų ir francuzų kariški 
laivai. Nuo Grekijos atsiskyrė, 
veik visos didesnės salos, o pa- 
čioj Grekijoj karaliaus pusės lai- 
kosi vien Peloponesas ir sostinė 
Atėnai, bet ir tai v-ien todėl, kad 
čia sutraukta veik visa karalių 
remianti kariumenė. 

Karščiausias talkininkų šalinin- 
kas, buvęs Grekijos ministerių 
pirminiku Venizelos rugsėjo 25 
dieną su keliais savo pasekėjais 
iškeliavo mažame laivelyj iš Atė- 
nų, o jūrėse persėdo į transporti- 
nį laivą Hesperia. Mano, kad 

jis pirmiausia keliaus prie salos 
Kreta, o iš čia j Salonikus, kur 

gal atsives ir Kretos sukilėlių 
kariumenę. 

Iš Rymo praneša, jog Greki- 
ja galutinai pasirengusi pradėti 
karę. Jeigu talkininkai nepano- 
rėtų jos priimti, nes su dabartine 
sudemoralizuota kariumene men- 

kai jiems galėtų padėti, tai ji 
pati pradės karę su Bulgarija. 
Jeigu bulgarai grekus ir sumuš- 

tų, tai talkininkai neleis grekų 
nuskriausti. Juk ir po paskuti- 
nei karei Balkanų tautų grekai 
tik francuzams už juos užstojus, 
didžiausią iš karės naudą aptu- 
rėjo. Grekija, kokia ji šiądien 
yra, iškovota nf jrekų, bet tokia 

tapo per vakar.uių Europos tau- 

itų malonę, kurios kraują liejo 
už grekų laisvę ir naudą. 

Ant piet-vakarinio, taigi itališ- 
ko karės fronto italus pasiekė 
nepasisekimas, bet turbut nela- 
bai didelis, jeigu italai galėjo ap- 
valdyti šaltinius, rupinančius 
vandenj miestui Triestui. Bet 

pats italai prisipažįsta prie nepa- 
sisekimo prie kalno Monte Ci- 
mone, nuo kurio turėjo pasi- 
traukti, nes nuo ten juos išvijo 
austrų minos. Sagona klonyj 
austrai taipgi du kartu užpuolė 
italu pozicijas, bet abu jų užpuo- 
limai tapo atmušti. Cadevola ap- 
linkinėse italai paveržė nuo aus- 

trų Monte Sief viršūnę. Italų 
orlaivininkai subombardavo aus- 

trų kariumenės ir geležinkelio 
stotis. 

Ant Rusiškojo fronto nuo 

Pripetės iki Rumanijos rubežių 
ir Rytinėj Galicijoj eina smarkus 
mūšiai rusų su vokiečiais ir 

austrais. Rugsėjo 23 d. Sereih 

paupiuose rusai nelaisvėn paėmė 
1,500 austrų ir vokiečių. Smar- 
kus mušis buvo prie Zborovo, 
kur rusai, sulaukę pastiprinimo, 
užpuolė austrus ir išsyk apvaldė 
jų pozicijas prie Manajovo, bet 
kontr-ataku iš jų tapo vėl išstum- 
ti. Kaip užtikrina austrai, čia 

jieins nelaisvėn pakliuvo 700 ru- 

su. Ir užmuštais rusai čia buk 
dikčiai kareivių nužudė, bent 

taip praneša austrų kariumenės 
štabas. Prie Haličo iki šiol nei 
viena pusė dar kitos nepergalėjo, 
nors rusai jau buvo pasigyrę, 
kad ta austrų tvirtovė yra jau 
rusų rankrse. Et. ir fuiuiu^ 

vokiečių ir austru kariumenė ne- 

įstengia nuo jos rusu nuvyti. 
Smarkus mūšiai buvo ir Voly- 

niaus gub., ypač Lucko apielin- 
kėse, bet matyt tie mūšiai nepri- 
vesti iki galo, mors vokiečiai ir 

gyrėsi, kaip paprastai, visišku 
rusų ne tik sumušimu, bet iš- 
naikinimu, 'kadangi priešingos 
kariumenės vis laikosi tose jau 
vietose, kur stovėjo prieš muš j. 
Reikia manyti, kad austro-vokie- 
čiams niekur rusu pastoviai su- 

laikyti nepasisekė, nes jie įžen- 
gė jau Vengrijon ir Transylva- 
nijoj išvien jau kovoja su ru- 

manais. Ir Karpatų perėjimuo- 
se rusai, nors labai palengva, žen- 

gia vis toliau, o kaip koki perėji- 
mai, vedanti Vengrijon, yra jau 
rusų rangose. 

Nei Lietuvoj, nei Kaukazo ir 
Azijos frontuose nieko svarbes- 
nio neatsitiko, iš ten rfėra žinių 
nei apie diesnius mušiu s. Xors 
naujasis Vokietijos štabo perdė- 
tinis Hindenburg rusišką frontą 
laiko svarbesniu, bet pats iške- 
liavo vakariniu frontan, kur ei- 
na smarkiausi mūšiai. Matyt 
nori pamėginti, ar jo pasirody- 
mas jam ten pergalės neatga'bęs, 
bet kaip iki šiol išrodo, ten fran- 
cuzai ir anglai arčiau jos stovi 
negu vokiečiai. 

Somme paupiuose, nors su di- 
delėmis aukomis, anglai ir fran- 
cuzai \isgi gali laimėjimais pa- 
sigirti, kuomet vokiečiai paturi 
kuom asigirti visame vakari- 
niame fronte. Svarbiausias gi 
talkininkų laimėjimas yra paėmi- 
mas labai svarbaus vokiečiu ran- 

kose buvusio miesto Combles, 
kur talkininkams teko 2,000 ne- 

sužeistų vokiečių i;- daug ginklų 
ir kariškos mede^os. 

Anglai -toj fronto dalyj apvaldė 
čielą eilę veVif 'it; apkasų. Į 
vakarus rtio Monquet vokiečiai 
mėgino atakuoti anglus, bet vi- 
sur užpuolimai tapo atmušti. 
Talk'ninkai rengia dabar užpuo- 
limu ant trečiosios vokiečių at- 

sigynimo linijos. Ancre pa- 
upiuose anglai įsiveržė j vokie- 
čiu ankasus j rytus nuo Neuville 
St Vpast ir paėmę kiek nelais- 

vių, su jais pasitraukė. Prie 
Le Boeufs tapo atmušti vokie- 

čių užpuolimai. Ir ant franeuzų 
vokiečiai užpuolė ant linijos Bou- 
chevames—Belloy-Berny, taipgi 
L'Abbe giriose, bet visur tapo 
atmušti. Ir prie Verduno už-, 

puolimai ant Poiare ir Thiau- 
mont tapo atmušti. 

Vokiečiai su orlaiviais net uu 

kartu užpuolė Angliją, bet pats 
didesnius turėjo nuostolius negu 
Anglijoj jstengė padaryti. Jų 
išmestos bombos užmušė 30 žmo- 

nių, o apie šimtą sužeidė, bet 
j e nužudė du savo Zeppelino 
orlaiviu. Vienas užsidegė ir nu- 

puolė su 30 negyvų įgulos žmo- 

nių, kitas menkai pagadytas teko 

anglams, o jo įgula iš 30 žmonių 
nelaisvėn pakliuvo. 

Iš Kares Lauko. 
VENIZELOS NORI PRAŠA- 
LINTI GREKIJOS KARALIŲ. 

Londonas, rugs. 25.—Sulyg 
Rcuterio agentūros pranešimo iš 
Atėnų padėjimas Grekijoj yra la- 

bai pavojingas. Buvusis premieras 
Vcnizelos, drauge su vyriausių 
grekų laivyno komanduotoju ad- 
mirolu Condouriotis, buriu augš- 
tesniųjų oficierų ir jų paturovų 
ankstį rytą apleido Atėnus. Jie 
išplaukė Kreton, o iš ten žada 

plaukti j Salonikus. 

Londonas, rūgs. 25 d. Nepa- 
tvirtintos žin'^s iš Atėnų šj popietį 
pranešė, kad buvusis premieras 
Venizelos nusprendė vykti j Sa- 
lonikus, kad paėmus vesti revoliu- 

cijinį judėjimą, norintį prašalinti 
karalių Konstantiną ir Grekiją 
vesti į karę sąjungininkų pusėje, 
kais. 

Šitos žinios buvo išdalies vėliaus 
patvirtintos. Žinios atėjusios iš Atė- 

nų laikraščiui Evening News ir 
iiniii įaįkr. "Beriin Lokal Anzei- 

Įger," praneša, kad Venizelos 
i pribuvęs Salonikuose. 

Sulyg Reuterio agentūros žinios 
iš Atėnų pilnai apsiginklavę Kre- 
tos sukilėliai skaitliuje 30,000, pa- 
ėmė salą pilnai į savo rankas. 
Kanea, lleraklcion ir kiti pakraš- 
tiniai miestai yra j u rankose. 

Grckų valdžia atidavė visas val- 
džios trobas atsiskyrėlių judėjimo 
vadovams. Tiktai 11 karaliaus 
Konstantino sargybos kreto- 
niečių pasiliko ištikimais, kiti 
visi atsiskyrė. 

REVOLIUCIJA KĮLA VISO- 
SE PROVINCIJOSE. 

Žinia iš Atėnų "Daily Telegraph' 
laikraščiui sako, kad Kretos revo- 

liucija plečiasi ir kįla visose pro- ^ vincijose. llerakleione po silpnam 
garnizono pasipriešinimui, revoliu-! 
cijonieriai panaikino civilinę vai-Į 
džią, ir paėmė patįs miestą valdy- 
ti. 

Grekų valdžia pasiuntė antrą no- 

tą Berlinan, protestuodama prieš 
suėmimą grekų pėstininku 
Florinoje. 

SLAVAI SUMUŠA BULGA- 
RUS BALKANUOSE. 

Paryžius, rugs. 25 d. Rusų 
kareivija vakariniame Makedoni- 
jos fronto gale vakar dieną pradė- 
jo ofensyvą. Karės žinybą šian- 
dien pranešė, kad jie paėmė kalvą 
916 į vakarus nuo Florinos, kurią 
bulgarai buvo stipriai apdrutinę. 
Bulgarų kontr-atakus sulaikė fran- 

zų ir rusų artilerija bei durtuvai. 
Francuzų artilerija pagimdė gais- 
rą Doirane ir francuzų kareivija 
padare pažangą savo kairiuoju 
sparnu. Ties Brodą upe serbų ka- 
riuomenė pasieke rubežių, o fran- 
cuzų, kariuomenė prasinešė trupu- 
tį į šiaurus nuo Florinos. 

Anglijos kariumenė, besivaryda- 
ma toliaus rytiniu Strumos upės 
krantu, padarė pasekmingą užpuo- 
limą ant Janina. Francuzai pa- 
ėmė "anšėjas ant vakarinio Stru- 
mos kranto. 

Rymas, rugs. 25 d. Sustiprin-' 
ti rusų būriais rumanai sustabdė 

besibriaujančius teutonus per jų 
šiaurvakarinį rubežių ir pradėjo 
ofensyvą ties Vulkano perėjimu. 

Rusų kareivija po Rumanijos 
apskelbimo karės dabar pirmu kar- 
'tu kovoja pietų Transylvanijoje. 
Kaikurie rusų būriai nuėję į vaka- 
rus net iki Orsovai. Dobrudzoj 
mūšiai eina lėtyn, bet rumanai pa- 
laiko iniciatyvą. i 

Talkininkai nepasisekimų turėjo 
kovoje j rytus nuo Vardaro Ma- 
kedonijoj, bet abiem sparnais stu- 

miasi pirmvn. Smarkus mušis ei- 
na nuo Kenali į pietus, kur ser- 

bai gula, ant stiprių bulgarų ap- 
sigynimų, užstojančių kelią Mo- 
nastiran. 

SMARKI KOVA DOBRU- 

DZOJ. 
Berlinaa, rugs. 25 d. sulyg ofi- 

cialio pranešimo kova rusų ir ai- 

manų su teutonų pajiegomis Do- 

brudzoj tęsiasi toliaus, ant linijos 
11110 Cobadinus iki Top Raisez. 
Transylvanijoj rumanij užpuoli- 
mai ant Szurduko apygardos ir 
\'ulkano perėjimo nepavyko. 

Maeedonijoje serbų užpuoli- 
mai arti Kamakehalano sukrito po 
vokiečių ir bulgarų ugnimi. 

Rusų būriai dasigriebė iki tur- 

kų pozicijų Galicijoje, bet vėliaus 
buvo išvaryti. Rusai varo toliaus 
savo užpuolimus pagal Zlotą Lipa 
ir Narajuvka 11110 llaličo Į šiau- 
rius, bet be pasekmės. 

VOKIEČIAI SULAIKO RUSUS 
NUO LEMBERGO. 

Londonas, rugs. 23 d. Vokie-^ 
čiai matyt pradeda Rusijoje nau- 

ją ofensyvą, kad sulaikius rusus 

nuo gulimo ant Kęvelio ir Lem-; 
bergo. 

Spėjama, kad pradedamuo- 
ju atakų vakarinėje Naročo ežero 

pusėje, į rytus nuo' Vilniaus, pra- 
sideda naujas gulimas. Jis pra- 

dėta paleidimu didelės daugybės 
dujų ir smarkiais pėstininkų už- 

puolimais glaustomis masėmis. 
Rusų karės žinyba šiandien po 

pietų tvirtino, kad teutonai visa 
užpuolimo linija atvaryti atgal. 
Toliaus į pietus arti gelžkelių per- 
sikirtimo, prie Baranovičių vokiečiai 
taipgi paleido dujas, bet pėstinin- 
kų užpuolimo nebuvo. Menama, 
kad abu ofensyvo veikimai rengia- 
ma užpuolimui ant Minsko, svar- 

bius gelžkelių miesto nuo Vil- 
niaus į pietvakarius, kurį pernai 
rudenį Hindenburgas veltai sten- 

gėsi paimti. 

BERLINAS TYLI. 
Naročo ežeras guli į šiaurę nuo 

Vilniaus Minsko gelžkeiio. Ba- 
ranovičiai prie Lietuvių Brastos 
gelžkeiio. Atstumai- i:uo abiejų 
užpuolimo vietų iki Minskui yra 
apie septyniosde.šimts penkios my- 
lios. Vokiečių karės žinyba pra- 
neša apie atmušimą smarkių rusų 
atakų arti Korytnros į pietryčius 
nuo Vladimiro-Volinskio, bet tyli 
apie šituos savo karėivijų ve:ki- 
mųs. 

SLAVAI PAIMA 1500 TEU- 

TONŲ. 
Petrogradas, rugs. 24 d. Su- 

lyg rusų oficialio pranešimo išlei- 
sto šiandien rusai su austrais ir 
vokiečiais yra susikibę smarkiuose 
mušiuose įvairiose rusų ir Galici- 
jos fronto vietose, pradėjus nuo 

Pripečio pelkių iki Rumanijos sie- 
nai. Penkiolika šimtų austrų ir 

vokiečių rusai paėmė į nelaisvę ko- 
voje ties augštutine Sereth upe 
Manajov-Charbuzov apielinkėje. 

Iš Berlino bevielinis pranešimas 
apie t.-j patį kitaip praneša; jis sa- 

ko taip: 
Stiprios rusų pajiegos vakar pa- 

darė eilią užpuolimų ant austrų ir 
vokiečių pozicijų nuo Zborovo į 
šiaurę tarp Sereth ir Stripos upių 
Galicijoje. Rusai pasiekė vokiečių 
linijas arti Manajovo, bet kontr- 
atakais buvo atmušti atgal ir pa- 
liko daugiau kaip 700 belaisvių 
ir septynis mašininius šautuvus 
teutonų rankose. 

Karpatuose atsiėmė prakištą že- 

mę ant rytinės Cimbroslavo pa- 
šlais'ės, sako tas pats pranešimas. 

ITALAI PRISIPAŽĮSTA NE- 
TEKĘ CIMONE. 

Rymas, rūgs. 24 d. Italų oli- 
cialis šios dienos pranešimas pri- 
pažįsta, kad italai atitraukė savo 

karcivijas nuo Monte Cimone vir- 
šūnės, austrų minoms sprogus. 
I3et pranešimas priduria, kad ap- 
leistoji pozicija yra po italų arti- 
lerijos šūvių kurtina. Pranešimo 
tekstas yra tokis: 

"Trentino frontas. Tricšas vis 
dar bando nukreipti domą kitur. 
Ledro klonyj penktadienyj męs at- 
mušėm pr:ešo burj j šiauryčius 
nuo Lenzumo. 

"Astico klonyj vakar brėkštant 
po smarkiam bombardavimui prie- 
šas išsprogdino minas ant Monte 
Cimone, dėl ko musų kariuomenė 
buvo priversta pasitraukti šimtą 
jardų nuo viršūnės. Bet apleisto- 
ji vieta yra po musų artilerijos šū- 
vių kurtina. 

BERLINAS SAKO TALKI- 

NINKŲ UŽPUOLIMAI SU- 
MUŠTI. 

Berlinas, rūgs. 24 d.—Somme 
fronte Francnzijoj clideji kova yra 
vėl visame smarkume—sako ofi- 
cialis šios dienos vokiečių prane- 
šimas. Anglų ir franeuzų užpuo- 
limai vakar naktį arti Courcellet- 
te, Rancourt ir Boucliavesnes, gir- 
di, nepavykę. Pranešimas sako: 

"Permanenta Somme kova vėl 

pilname smarkume. Artilerijų im- 

tynės tarp Ancre ir Somme pasie- 
kė nepaprastą smarkumą. Vakar 

priešo užpuolimai arti Courellette, 
Rancourt ir Boucliavesnes nepa- 

vyko. 
Meuse apskritoj artilerijos ug- 

nis nuo upės į vakarus ir atskiruo- 
se sektoruose i rytus nuo upės pa- 

didėjo. Visame fronte buvo smar- 

kus besišaudymas." 

FRANCUZAI ATMUŠA UŽ- 
PUOLIMUS. 

Paryžius, rugs. 24 d. Oficia- 
lis karės ministerio pranešimas šio 
vakaro sako: 

Šj rytiį vokiečiai padarė užpuo- 
limą ant L'Abbe ūkės miško ir po- 
zicijos pietuose pateko po smarkia 

musų artilerijos ir mašininių šau- 
tuvų ugnimi. Priešas buvo išvai- 
kytas pirma negu jis galėjo musų 
linijas pasiekti, palikdamas apštį 
negyvų ant žemės. 

Ant dešiniojo Meuse upės kran- 
to męs lengvai atmušėmė kelis vo- 

kiečių besikėšinimus ant Poivre 
kalvos j pietryčius nuo Thiau- 
mont. 

ANGLŲ KARĖS PRANEŠI- 
MAS. 

Londonas, rugs. 24 d. Oficia- 
lis karės žinybos pranešimas šį 
vakarą sako: 

Nuo Ancre upelio į pietus ne- 
mažas karės veikimas buvo iš abie- 
jų pusių. Nuo Neuville St. Yanst 
į rytus įeita į priešo tranšėjas ir 
belaisviai paimta. Priešas padarė 
tris užpuolimus ant musų linijų 
į vakarus nuo Les Boeuts. Kiek- 
vieną kartą jis buvo atvarytas at- 
gal su dideliais nuotoliais. Nema- 
žas artilerijos vilkimas buvo dau- 

gelyje vietų musų fronto. 

VOKIEČIAI REPLĖSE. 
Londonas, rugs. 26 d.—Anglų 

ir francuzų kareivijos, atakuoda- 
nios sykiu penkiolikos mylių lanku 
nusitęsusiu nuo Martinpuich iki 
Somme uždavė kitą sutrupinantį 
smūgį vokiečių linijoms ir nustū- 
mė savo pozicijas oažymiems lai- 
mėjimams. 

Nuo Martinpuich iki Combles, 
šešių mylių atstumu įvarė kylį 
daugiaus kaip mylios gilumo ir be 
atakuodami paėmė svarbius stra- 

teginius miestus Lesbeaufs ir Mor- 
val, pastarasis vos per mylią at- 
stumo nuo Combles. 

Francuzams pateko miestas 
Rancourt, dvi myli į rytus ir Fre- 
gicourto priemiesčiai, viena mylia 
į šiaurryčius nuo Combles. Be to 

iapo paimta transčjos arti Fre- 
gicourto F>ouchavesnes apielinkėje 
ir j pietus nuo du Xord kanalo 
apielinkės iki Somme. 

Apsupto miesto gynėjai turi pa- 
silikusi pabėgimui tik klonį my- 
lios platumo. (Velesnės žinios 
pranešė, kad Combles ir 2,000 
vokiečių pateko talkininkams. 

RUMANŲ GENEROLAI. 

IŠ viršaus apačion: gen. Geor- 

gescu, Averescu ir Culca, 

IS AMERIKOS, 
EXPLIOTIJA. 

Huntington, Pa. Dirbtuvėse 
M t. Union Aetna £:<pliosives Co. 
rugsėjo 20 dieną atsitiko expiio- 
zija, kuri ant vielos užmušė pen- 
kis darbininkus, o C sunkiai su- 
žeidė. Triubos tos dirbtuvių da- 
lies tapo sugriautos. 

UŽPUOLĖ KUNIGĄ PRIE 
ALTORIAUS. 

Bridgeport. Conn. Airių baž- 
nyčioj koksai Joseph Ly-nes už- 
puolė laikantį pamaldas prie al- 
toriaus kunigą ratriką McGorie. 
Užpultam kunigui pasiskubino su 

pagelba žmonės ir užpuoliką su- 
valdė. Manyta, kad tai yra koks 
anarchistas piktadarys, bet pasi- 
rodė, kad tai yra žmogus, proto 
nustojęs. 

ATVAŽIAVO AMERIKON 
INDŲ RAŠTININKAS. 

Seattle, Wash. Laivu Camada 
Maru atkako čia pagarsėjęs indų 
raštininkas Robindranath Tagore 
ir svečiuosis Amerikoj porą sa- 

vaičių. Robindranath Tagore 
įgijo jau visasvietinę garbę, ga- 
vo jis už savo raštus tarptautišką 
dovaną iš užrašo dinamito išra- 
dėjo, švedo Nobelio. 

NELAIMĖ ANT 

GELEŽINKELIO. 
Los Angeles, Cal. Netoli 

Kingham, Ariz., iššoko iš bėgiu 
greitasis Atchins:n, Topeka & 
Santa Fe geležinkelio traukinys 
ir isdalies susidaužė. Užmušta 
prie to vienas žmogus, o sunkiai 
sužeista 8. 

VĖL EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖSE. 

Haekel, N. J. DuPont parako 
dirbtuvėse atsitiko expliozija, 
kuri užmušė keturis darbininkus, 
o 3 mirtinai sužedė, ii gi su- 

žeista lengviau. 

RAUPLĖS. 
Springfield, 111. Mieste Kan- 

kakee tarp vaikų pradėjo siausti 
rauplės; buvo čia jau keli apsir- 
gimai, bet jie buvo visi toj pa- 
čioj miesto dalyj. Dėl tos prie- 
žasties tapo uždarytos trjs viešos 
mokyklos. 

AUKOS NUO KARĖS 
NUKENTĖJUSIEMS. 

Washington, D. C. 60 men- 

kos draugija, rinkusių aukas nuo 

karės nukentėjusiems, iki šiol su- 

rinko $28,896,277; belgams su- 

rinkta $10,269.000, anglams $495,- 
000; serbams $313,000; francu- 
zams apie 3 milijonai. Įvairių 
tautų organizacij s savo tautų 
reikalams surinko 9 milijonus So- 
liariu. Vokiečių ir austrų orga- 
nizacijos surinko tik $3.750.000, 
taigi sulyginant čia gyvenančių 
vokiečių skaitlių ir jų turtin- 

gumą, labai mažai, kuomet žy- 
dai, kurių yra kur kas mažiau, 
surinko 4 milij mus doliarių. 

Phoenix, N. Y. Rugsėjo 24 d. 
siautęs miesto viduryj gaisras 
pridirbo nuostolių ant milijono 
doliarių. Sudegė čia 82 namai. 
Ugnyje žuvo ir vienas žmogus. 

RENGIASI REIKALAUTI UŽ- 
DRAUDIMO IŠGABENTI. 
New York. Kadangi dėl di- 

delio išgabenimo iš Amerikos, 
čia mėsa ir duona eina brangyn, 
tai New Yoi V) vertelgos rengia- 
si reikalauti uždraudimo svetur 

gabenti ypač kviečius, nes Euro- 

poj dėl karės dideli dirvų plotai 
pasiliko neužsėti, todėl ten ypač 
kare vedanti kraštai svetimo 
maisto daug sunaudoja, nes sa- 

voj pakaktinai neturi. Xe\v Yor- 
ko paveikslą sek< gyventojai ir 
kitu Amerikos miestų. 

EPIDEMIJA NAIKINA 
AUSTERIUS. 

Baltimcre, Md. Chesapeake 
įlankoj epidemija naikina ausic- 

rius. Iki šiol išnaikino jau apie 
du milijonu bušeliu :r tuom pa- 



daryta Amerikai ant keliu mili- 

jonų doiiarių nuostoliu. L'hesa- 

ipeake įlankoj yra didžiausi Ame- 

rikoj austerių gurbai. 

< "UŽDRAUSTA PIAUTI 
PAUKŠČIAI. 

Kauno apskričio viršininkas 

paskelbė, jog vokiečiu vald/.i >s 

* išleistu jsakymu yra uždrausta 

piauti sparnu. c i a i ir parduoti, ar- 

ba vr.igyti j 11 mėsą. Išimčių te- 

gali buti tik:ai policijai. Kalti- 
ninkus baus 6 tūkstančiais mar- 

kių pinigų pabauda, arba 6 mė- 

nesiai-; kalėjimo. Žinutė paimta 
is "Til-itcr Allgemeine Zeitung." 

Jonas A. 

!3 MIN LAUKO. 
Terre Haute, Ind. Sustrei- 

kavo 3.000 angliakasių kasyklose 
Vandalia Coal Co. ir Vigo Min- 

ing Co. Darbininkai reikalauja 
jvedim) elektriški! Iiampų ka- 

sykloje Dagger, kur olose yra 

daug du j 11. 

f[ Virginia, Minn. Pasibaigė 
streikas kalnakasių Mesaba 
Range Co. Darbininkai streiką 
pralošė. 

Racine, Wis. Sustreikavo 
400 darbininkų Racine Manufac- 

turir.g Co., kadangi kompanija 
nesutiko prašalinti darbininkams 

nepatinkanti darbo prižiūrėtoją. 

International Falls, Minn. 
Sustreikavo čia 500 darbiainkuj 
popieros dirbtuvių Minnesota & 

Ontario Povver Co. Darbiirn- 
kai reikalauja 8 vai. darbo die- 
nos. 

f[ New Ycrk. Darbininkų or- 

ganizacijos, .pritardamos strei- 
kuojantiems viršutinių ir pože- 
minių geležinkelių darbinink ims, 

apšaukė visuotiną streiką, kuria- 
me dalyvaus mažiausia 700,000 
darbininkų. Žymus vertelgos dar 
stengiasi prikalbėti darbininkus 
sulaikyt streiką, bet kodėl jie 
pirma nepasistengė prikalbėti 
kompanijoms išpildyti darbininkų 
reikalavimus? 

Seattle, Wash. Vakaritn.s 
Amerikos portų darbininkų or- 

ganizacija nutarė suorganizuoti 
sitreiką visų Suvienytų Valstijų 
portų darbininkų, kuriame daly- 
vautų apie 7,500 darbininkų. 

ff Cleveland, O. Didžiųjų eže-j 
rų laivu savininkai nutarė pa-| 
kelti algas tarnaujančią nuo spa- 
lio i dienos: vairininkams iki 

$85 mėnesyj, tepėjams, sargams 
iki $75., tarnams iki $50, anglių 
krovėjams iki $47.50. 

f New York. Čionykšcios dar- 
bininloi organizacijos iki sere- 

dai amu'jo visuotino streiko pra- 
dėjimą. rengiamo parodymui pri- 
tarimo streikuojantiems požemi- 
niu ir viršutiniu geležinkelių tar- 

nams. Iki seredai, gali dar strei- 
kieriai su kompanijomis susitai-. 
kyti, jeigu jas vers prie susitai- 
kymo vietiniai biznieriai, ku- 
riems streikas daugiausia nuosto- 

lių darytų. 

iš M, 
|Į Vokiel.joj, mieste Meschede, 

francuzai nelai-viai įsteigė univer- 
sitetą nelaisviams. Profesoriais 
yrą išėję augštesnius mokslus nc- 

laisviai. Yra ten 35 mokslų kur- 
sai. Reikalingas knygas atsiuntė 
iš Francuzijos. 

ĮĮ Belgijos r .gliti kasyklose dar- 
bininkai suk ,ė visuotiną streiką, 
nes viskam pabrangus, jie su se- 

nomis algomis išmisti negali. 

|| Prancūzijoj !:kosi užmuštas 
sunus Anglijos ministerių pirmi- 
ninko, 38 metų leitenantas Ray- 
mond Asquith. 

|| Mexikoj, etoli Tamaulipas 
banditai sulaikė geležinkeilo trau- 
kinj, iš jo pačtinio vagono paėmė 
$62,000 auksu, nuo pasažierių at- 
ėmė visus pinigus ir traukinį nu- 
stumė j gilu ravą; pasažieriams 
ieido išlipti. Vagoną, g?benusj 
Carranzos kareivius, su dinamitu 
išsprogdino. Užmušta 40 karei- 
vių. 

|Į Cecilijoj pratruko apsaugojimo 
pylimas prie Hirschberg ir visą 
rslčnj vanduo užliejo. Prigėrė 
daug žmonių, daugiausia .moterų 
ir vaikų. Iki pereitos savaitės 
utarninko išgriebė 250 prigėrėlių. 

(Slėnyj yra 20 pėdų giliai vandens. 

I[ Šveicarijon atkako žymus Vo- 
kietijos bandininkai. Jie nori pri- 
kalbėti Šveicarijos bankininkus 

j prisidėti prie naujos Vokietijos pa- 
kolos ir parūpinti \"ok;etijai Švei- 

carijoj kreditų, kaip pripažino 
Prancūzijai. Matyt \*okictijai pra- 
leda jau kares pinigų pritrukti. 
l»et ir Šveicarija nedaug jų su- 

teikti gali, nes pati turi pinigų 
vien .savo reikalams, bet ne karei 
•ivctimif r.s. Šveicarija tai ne pr 1- 

lobėlių, piniguočių krašta>. 

[j P>elgijoj, mieste Ilasset vo- 

kiečių kariškas teismas teisė 60 
belgu neva už snipystę. Mirtim 
pasmerki 22 beigai, o tarne ir 
miesto N'atnur majoras. 

Belgijoj neišpasakytas yra 
maisto brangumas: lašinių svaras 

$2.20, cukraus 90c., sviesto $[.20. 

!| Portugalijos kariumenė iš val- 
dybos Mozambik peržengė upę Ro- 
vumą ir įsiveržė į vokišką Rytinės 
Afrikos valdybą. U po ta tveria 

rubežių tarp Portugalijos i>* Vo- 
kietijos kolionijų Rytinėj Afrikoj. 

Į| Atbudavojimui Prūsų Lietu- 
vos, išnaikintos laike ten rusų įsi- 
veržimo, iki gegužio mėnesiui šių 
metų paskirta 483 milijonai nnr- 

kių. 

Įj Karė tiek vario suėda, kad 
jo trūksta net varinių pinigų mu- 

šimui. Kunigaikštystėj Ltixem- 

burg nuspręsta, vietoj smulkių va- 

rinių, mušti švininius pinigus. 
Rusija, vietoj varinių paleido po- 
pierinius smulkius pinigus. Lux- 

emburg už 200,000 frankų palei- 
džia švininių pinigų. 

|| Šiaurinėj Prancūzijoj pereitą 
savaitę siautė audros ir lietus, kas 
trukdė priešingu kraštu kariume- 
nėniis jų veikimą. 

|| Ryme mano, kad gruodžio mė- 

nesyj popiežius išleis atsiliepimą į 
karę vedančias tautas su patari- 
mu užbaigti karę. Bot abejojama, 
kad jos popiežiaus patarimo pa- 
klausytų. Seniau bent katalikiški 
kraštai popiežiaus prisakymo pa- 
klausydavo, bet dabar ir tuose 

kraštuose popiežiaus Įtekmė nu- 

puolė. Tarp dabar vedančių karę 
kraštų, katalikiška yra tik Austri- 
ja, Belgija ir Italija, o Francttzija 
vien iš vardo, bet ir katalikiškiau- 
sia Austrija neklauso popiežiaus 
protestų, bet iš orlaivių bombrduo- 
ja Italijoj katalikų bažnyčias. 

|| Anglijoj pasisekė prašalinti 
pavojų geležinkelininkų streiko 
nusilenkiant geležinkeliams. Tar- 
naujantiems pakelta algos jo šilin- 
gų savaitėj. 

[Į Grckijoj, Vokietijos kariume- 
nčs atstovas prie vokiškos amba- 
sados surengė pasikėsinimą ant 

[gyvasties buvusio Grckijos minis- 
terių pirmininko, jtekmingiausio 
Grckijoj talkininkų šalininko Ve- 
nizeloso, j kurį paleido kelis šu- 
vius, bet nepataikė. 

Į| Svarbi, užvai-inanti Egyptą upė 
Xil šįmet neišpasakytai užtvino. 
Todėl valdžia mano pasinaudoti is 
senu teisių, kurios panašiuose atsi- 
tikimuose leidžia valdžiai pašaukti 
prie darbo visus vyrus apsaugo- 
jimui dirbamų laukų nuo išnaikini- 
mo. 

Į| Lotyniškų kraštų Amerikoj 
studentai, besimokinanti universi- 
tetuose Italijoj, atsišaukė j visus 
lotyniškų kraštų studentus Euro- 
poj ir Amerikoj, kviesdami su- 

rengti protestus prieš begėdišką 
austrų orlaivininkų besielgimą, ku- 
rie Venecijoj mėtė bombas į baž- 

nyčias, moksliškas įstaigas, naiki- 
no dailės tvarinius ir kitokius žmo- 

nių dvasios ir proto palikimus. 

ĮĮ Amerikos k? umenės vadovas 
EI Paso apskr .yj, prie Mexiko 
rubežių, generolas Bell užtikrina, 
jog Mexiko valdžias pasigyrimas, 
buk prie Chihuahua Carranzos ka- 
riumenė sumušė Vilią, kuris pats 
vedė savo kariumenę. yra visai 
be pamato. Villa užėmė miestą 
ir užėmė visas viešas triobas ir 
miestą laikė <lvi valandi. Čia jis 
ne tik netapo apsttpnytas, bet net 

MONASTIR IR SERBAI PA- 
BĖGĖLIAI SALONIKUOSE. 

Paveiksle yra matoma išvaiz- 
da Monastiro miesto, kurį serbai 
stengiasi paimti, ir būrelis serbų 
pabėgėliu Salonikuose, žadančių 
grįžti tėvynėn, kareiviams ją nuo 

priešo atėmus. 

susidrutino, nes su juom iš miesto 
išėjo 1,500 miesto gyventojų vyrų, 
kurie prie jo pristojo. 

|| Australijos parliamentas 47 
balsais prieš 11 priėmė galutinai 
pavesti per referendum patiems 
gyventojams nubalsuoti, ar įvesti 
Australijoj priverstiną visų vyrų 
tarnavimą kariumenėj. Kaip ro- 

do>i, klausimas priverstino tarna- 

vimo kariumenėj bus išrištas pir- 
ma angliškose kolionijose negu pa- 
čioj Anglijoj. 

|| Iš Londono praneša, jog, vo- 

kiečiams reikalaujant, prašalinta 
nuo vadovavimo kariumenės tris 

Austrijos ciesoriškos giminės kuni- 

gaikščius: vadovavęs Italijos fron- 
te kunigaikštis Eugenus, kunigaik- 
štis Lcopold Salvator ir Karolis 
Steponas. 

Įj Kaip praneša Europos laik- 
raščiai, Rusija atidėjo pagarsinimą 
Lenkijos autonomijos. Tas bus 

pagrsinta, kuomet rusų kariumenė 
sugrįš Lenkijon. 

Į| Iš Lcndono praneša, buk ant 

salos Kreta kilo revoliucija ir ji 
pasigarsino neprigul'.ninga. Sala 
Kreta yra grekų apgyventa, bet ji 
prigulėjo Turkijai, tik nesenai ta- 

po prie Grekijos priskirta. Kre- 
tiečiai nenori pripažinti karaliaus 
Konstantino valdžios. 

|j Tietinės Amerikos republika 
Argentina Suvienytose Valstijose 
dirbdina sau pirktinių laivu- už 25 
milijonus doliariu. 

Įj Cbinai nori pasiskolinti 50 mi- 
lijonų doliariu. Paskolą jiems 
duoti sutinka Amerikos, Francu- 
zijos, Anglijos, Rusijos ir Japo- 
nijos bankai. 

Į| Italai praneša, kad jie paėmė 
vandens šaltinius, iš kurių aprūpi- 
nama vandeniu miestas Triest. 
Tokiu budu miestas atsirado bc 
vandens. 

|[ Chinijoj vėl kilo potvinis, ku- 
ris ant didelio ploto išvijo žmones 
iš jų namų. Suviršum milijonas 
žmonių neteko pastogės. Kiek 
žmonių prigėrė, dar tikrai nesu- 

skaityta. 

į! Hollandija uždraudė išgabeni- 
mą jautienos j kitus kraštus. Jos 
daugiausia reikalavo Vokietija, nes 
iš kitur ji mėsos gauti negali. 

|[ Rusijos valdžia, kaip praneša 
laikraštis "Novoje Y remia," ap- 
gyvendina pabėgėlius iš Rusijos 
(gal ir iš Lietuvos?) ant žemės, 
konfiskuotos nuo vokiečių kolio- 
nistų Volyniaus gubernijoj. Vo- 
kiškų kolionijų ten konfiskuota 
8,000, jos užima 99,000 dešimtinių 
žemės, o tame yra 60,000 dešimti- 
nių ariamos žemės. Ant tos žemės 
apgyvendinta 140,000 pabėgėlių, 
duota jiems ir gyvulius. 

|[ Revoliucija, kilusi Grekijoj, 
vedama Venizeloso partijos prieš 
karalių ir vokiečiu šalininkus, pla- 
tinasi. Prie karaliaus dar laikosi 
sostinė Atėnai, nes ten daugiau- 
siai yra ištikimu, sostą remiančių 
kareivių ir Peloponeso pussalis, 
o kitos provincijos pasigarsino 
neprigulmingomis, arba atsiskyrė 
nuo karaliaus valdžios. Salonikų 
apikritį valdo * talkininkai, o iš 
gero noro gyventojų atsiskyrė: 
Lemuos, Thasos, Chios, Samos, 
Kreta ir ]\Iyt.ilena. Bet ir neat- 

siskyrę apskričiai yra neištikimi 

|Į Vokiški socialistai, laikytai^! 
susirinkime 251 balsu prieš 5 iš- 
reiškė, kad^ Vokietija turi tol vesti 
karę,, kol priešų neįveiks ir nepri- 
vers jų taikos prašyti ant tokių 
išlygų, ant kokių Vokietija taiky- 
tis norės. Bet <usirinkf priešta- 
ravo karei užgriebimui svetimų 
kraštų. 

Įj Iš Mediko praneša, jog Vil- 
ios generolas Albert Torrcs ap- 
valdė sostinę valstijos Tomaulipas 
miestą Victoria. Banditai netoli 
to miesto užmušė du Anglijos pi- 
liečiu, nes buk jie .savo namuose 

davė prieglaudą Carranzos karei- 
viams. Bet pavieni žmonės niekur 
kareiviams pasipriešinti tegali, nes 

jų yra daug ir su gerais ginklais. 

LIETUVA IR KABĖ, 
IŠ LIETUVOS. 

Nauji Pinigai. 
Paliepimu laiškuose (Verord- 

nungsblatt) vyriausiojo- vado ry- 
tuose pranešama apie naują įstai- 
gą, kuri visam užimtam krašte tu- 
rės nemenką svarbą. Ten 'skel- 
biama, jog "Prekybos ir Pramonės) 
Rytu Bankas" įsteigė skolinamąją 
kasą Rytuose, kuri už užstatus iš- 
duos skolinamos kasos ženklus; 
ženklai apskaitomi rubliais. Sko- 
linamos kasos ženklu bus, kaip vy- 
resnybės paskirta, išviso išduota 
lig ioo milijonų rublių. Skolina- 
mąją kasa gal naudotis: viešosios 
teisės įstaigoj kurias vyriausis va- 

das Rytuose yra pripažinęs verto- 
mis kasos paskolų; pavieni žmo- 
nės, prekybds firmos, ūkiškos ben- 
drovės ir kitos privatinės įsta'gos. 
Skolinamos kasos veikimo sritis tuo 

tarpu apima užimtas Rusijos ic- 
tas—Suvalkų, TIauno, Vilniaus, 
Gardino ir Kuršus gubernijas, kiek 
jas nepriguli prie Varšuvos kariš- 
kojo apskrięio. ? Paskolos galima 
užtikrinti: užstatant Rusų valsti- 
jos banko poperių; užstatant vo- 

kiškų bankų ženklų, vokiškų sko- 
linamų kasų ženklų; užstatant 

šiaip vertės poperių". ir užstant nc- 

pagendamų prekių. Skolinamosios 
kasos ženklu bus pusrublis; rublis, 
trirublė, 10 ir 25 rubliai; be to 
dar išduos geležinių pinigų 1, 2 
ir 3 kapeikas. 

Skolinamos ka?os ženklai yra 
Įstatymu pripažinti pinigai. Kiek- 

vienas žmogus, visos viešos kasos 
ir vyresnybės privalo juos priimti 
užmokesniu minėtoje vertybėje. 
Valdiškas rublio kursas: i rublis 
—1,75 mark. 

JONAS AUGŠTUOLIS. 
Stockholmas. 22-YIII-16. 

Permainos vyriausio rytų vado 

valdomajame krašte 
Nuo gegužio i d. Vilniaus bei 

Suvalkų valdybos sritys liko su- 

junktos į vieną didžią vienos val- 
dybos sritį. Tokiu budu j vyko 
permainos ir vyriausiose tų val- 
dybų vietose. Vilniaus valdy- 
bos viršininkas von Beckerat'as 
pasitraukė nuo savo vietos. Di- 
džiosios valdybos vedimą apėmė 
grafas York von VVartenburg. 
Ikišiol jisai vadovavo ūkio ko- 
misijoje prie vyriausiojo vado 
rytuose. 

Pasiliovus Suvalkų valdybai, 
pasiliovė ir Kauno apskričio teis- 
mas. T jo vietą iš Vilkmergės 
j Kauną perkėlė apygardos teis- 
mą. Del tos priežasties apygar- 
dos tr^ėjas p. Wachler'is liko 
perkeltas įaip pat j Suvalkus. 
Jis dabar jžims vietą vyresnio- 
jo -teisme patarėjo \Y. YVinter' 
io, kurį pašaukė Į Vilnių teisės 
patarėju. Kauno apskričio teis- 
mo vedimą užėmė kapitonas 
Geislcr'is, kurs ligšiol buvo Vilk- 
mergėje. Visa didi senoji Suval- 
kų apygarda, kame Marijampo- 
lės, Vilkaviškio ir Naumiesčio 
apskričiai ligšiol priskirti prie 
Suvalkų apygardos teismo, ku- 
riam dabar priguli aštuoni ap- 
skričiai. 

Valdybų ribų atmainos. 
Nuo geg. i d. Kauno miestas 

ir Kauno žemės apskritys nebe- 
priguli Suvalkų valdybai, nėsa 
jj priskyrė prie Lietuvos valdy- 
bos. Lietuvos valdyba persikėlė 
iš Tilžės Kaunan. 

Lietuvių bugalterijos kursai 
Vilniuje. Kursų tikslas rengti 
raštininkų bugalterių lietuvių 
prekybos pramonės jstaigoms bei 
kooperatyvoms. 

Kursuose mokoma—bugalteri- 
jos, elementarinės ir komercijos 
aritmetikos, korespondencijos ir 
'kalbų—lietuvių, rusų ir vokiečių; 
•be tų dalykų, jei užteks laiko ir 
rasis norinčių, kuršininkams ga- 
lės buti patiektas tam tikras ko- 
operacijos pažinimo kursas. 

Mokslas tesis ne ilgiau kaip 5 
mėnesius. Užsiėmimai vakarais 
nuo lig 8—9 vai. Mokslo mokes- 
tis 50 rub. 

Į kursus priimami abiejų lyčių 
mokiniai, nc jaunesni kaip 14 
metų, kurie išlaikys egzaminus 
iš aritmetikos, geografijos, isto- 
rijos ir rusų kalbos, 
maždaug dviklasių pradedamųjų 
mokyklų progiama, ir iš lietuvių 

kalbos. Stojantieji privalo turėti 
rekomendaciją iš žinomų kursų 
steigėjams žmonių. 

Mokylų reikalais Lietuvoje. 
Lietuvių gimnazijos direkto- 

rius Kaune p. Pr. Dovydaitis 
ragina "Dabartyje" j vasarinius 
kursus lietuviams mokytojams 
priruošti. Kursai rengiami Kau- 
ne ir tęsis nuo birželio i ligi 
rugsėjo 30 d. šių nutų. Juosna 
priimami visi be vietų esamieji 
mokytojai lietuviai, tarp pat gim- 
nazistai, progimnazistai, semina- 
ristai. realistai, norintieji moky- 
tojauti. Kursai steigiami tik lie- 
tuviams ir tiktai vyriškiams, ls- 
guldomą kalba—lietuvių. I»e pe- 
dagogikos mokoma vokiečių kai- 
bos, istorijos, geografijos ir k. 
Išėjusiems tuos kursus bus duo- 
damos valdiškos mokytojų vie- 
tos. 

"VadaV 

Daraktorių [elementar. moky- 
toju] kursai V/lniuje. Kursai 
įsteigti praeitaisiais metais spa- 
lių 10 d. J kursus <priimami bai- 
gusieji dviklases mokyklas .rba 
tol)'giai prasilavinę vaikinai ir 
merginos, ne jaunesni kaip 17 
metų. Kursuose mokoma: tiky- 
bos, lietuvių kalbos, aritmetikos, 
lietuvių istorijos, geografijos, 
metodikos, gamtos ir ūkio mok- 
slo, gigijenos, dailiaraščio, pieši- 
mo ir dainavimo. Pirmasis gi ei- 
tas daraktorių išleidimas buvo 
lapkričio 30 d. Gavo liudymus 
15 žmonių, kuriems tuojau ir bu- 
vo suteiktos mokytojų vietos. 

Dabar Vilniuje yra 11 moky- 
klų. Jose moko arti 40 moky- 
tojų. Vilniaus gub. sodžiuose 
vietomis, kur vietiniai kunigai 
lietuviai ir veiklus, daug įsteigta 
liaudies mokyklų. Šiuo darbu 
įsižymėjo Merkinės ir Trakų de- 

Įkanijų kunigai. Cia yra parapi- 
jų. kuriose apie 20 mokyklų 
įsteigta. Labiau apsnūdę Gie- 
draičių dekanijoje. Lydos apskr. 
kunigai lietuviai turi daug vargo 
su lenkais ir lenkiška policija, 
•kuri įvairiais budais varžo vei- 

kėjus kunigus lietuvius. Kaies- 

nikų kunigai senai suimti. Ka- 
lesnikuose labai gudriai veikia 
buvusis pirmiau socialdemokra- 
tas dvarininkas, dabar vietos mi- 

licijos viršininkas. Jisai labiau- 
siai užsiima lenkiškų mokyklų 
steigimu tarp lietuvių. Veiklus 
Eišiškių kamendorius kun. Ma- 
lišauskis, kurs čia stengėsi įsteig- 
ti lietuvišku mokyklų, turėjo iš- 

sikelti. Žodžiu vargas. 
Kauno gub. vietomis labai 

daug jsteigta iru':yklų. Suvalkų 
gub. labai kliudo lenkai pozna- 
niečiai, vietinė policija, steigti 
mokyklas. Bet ten lietuviai 
smarkiai kovoja su jais. Ir čia 

jsteigta daug mokyklų. 
Vilniaus lenkai įsteigė Vilniuje 

daugybę lenkiškų mokyklų, be 
to, steigia ir sodžiuose tarp lie- 

tuvių. Tik jiems nepavyko Tra- 
kų apskrityje, kame lietuviai la- 
biau susipratę ir susiorganizavę. 

"Vilniaus Aidas." 

Odesa. 
Šiais metais baigė mokslus šie 

lietuviai: 

Mergaičių gimnaziją—Montvi- 
vilaitėM. (auks. med.). 

Vyrų gimnaziją—Macevičius ir 
Žostautas- 

Margelmo dantų kursus—Di- 

džiulytė M. 
Universitetą [medicinos sky- 

riy!j Markevičius ir Milvidas S. 
Abu daktarai bus pašaukti ka-i 

reivijon gydytojais... T-lė Di- 
džiulytė išvažiavo praktikuoti 
Jalton. Macevičus rengiasi įsto- 
ti Dailės Akademijom Petrogra- 
de, o Žostautas medicinos sky- 
riun Odesos universitetan. P-lė 
Montvilaitė mano likti Odesoje 
ir įstoti j vietinį universitetą. 

Moksleivis. 

Studentai karininkai. 
Be anksčiau minėtųjų lietuvių 

studentų, karo mokyklon painUa 
dar S. Birutavičius ir Čeika. Pas- 
kutinysai yra sugalvojęs kaž-kokį 
ypatingą ginklą bomboms mėtyti. 
Jei tą išradimą valdžia pripažins— 
gal ir nuo kariuomenės jį paliuo- 
SU08. 

("N. L."). 

I 
Lenkus vis masina. 

Lenkams tą autonomiją vis žada 
ir žada, bet neduoda. Laikraščiai 
ra>o, kad tas klausimas buvęs svar- 

stomas paskutiniame ministerių 
tarybos po:ėdy caro būklėj. Buvę 
pasiūlyta net du Lenkų autonomi- 

jjos sumanymu: Štiunuerio ir Sa- 
Izonovo. Štiurmcrio autonomijos su- \ 

c S 
I manymas—ta: ti.< zemietybe. ba- 

jzonovo gi :'ek-tiek platesni-. Sako, 
j dauguma pritarusi Sazonovo sti- 

manvmui. 
I 

Vokiečiai įdomaujas lietuvių 
daile. 

Apie lietuvių dailę vokiečių laik- 
raščiai ir pirma rašydavo, bet t) 

juk maža. norint ją geriau pažinti. 
Tuo tikslu. Vilniuje leidžiamo de- 
šimtis armijos laikraščio redakcija 
sumanė suruošti dailės pramonės 
parodą ir, tokiu budu, supažindinti 
kareivi'-s pu lietuvių daile. 

Duonos kaina Vilniuje. 
Š. m. g:gužės 10 d. nustatytos 

šios kainos: ruginių miltų (rusiš- 
ku) svarui—16 fenigu, kvietinių 
—18, ruginės duonos (rusiškos) 
svarui—14. kvietinės—18 pfenigių. 
Atsiminkime, jog vokiečių valdžios 
nustatytu kursu rusų rublis—1.75 
markės. Taigi, rusų pinigais Vil- 
niuje rugines duonos svarui reik 
mokėti 8 kap. 

(' N. L."). 

Dvinskas. Karo valdžios įsa- 
kymu, Dvinske ir jo priemiesčiuo- 
se (senasai forštadtas, Griva ir tt.) 
gali gyventi tik tie, kurie turi tam 
tikrus liudijimus su fotografija. 
Taigi,- įvažiuoti ten be leidimo ne- 

bebus galima. 
("N. Liet."). 

SMORGONAI. 
"Libausche Zeitung" praneša: 

pirma karės šitame miestelyje buvo 
didelė skuros industrija. Smor- 
gonai buvo vienu turtingiausių 
Lietuvos miesteliu. Dabar jis 
visiškai sudegintas, sugriautas, 
tik kaminai su pelenais beliko. 

"Dzienik Wilenski" rašo kad 
lenkų miestas Xovo-Georgicv- 
skas Y skiečių ciesoriui sutikus, 
atgavo vėl savo, kaip .senoveje | vardą "Modlin." 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SO. MANCHESTER, CONN. 

Vyčių prakalbas. Rugs. 17 d. 
L. Vyčių 21 kp. surengė prakal- 
bas su dekliamacijomis miesto 
svetainėje. Kalbėjo sociologijos 
moksleivis K. A. Pakštas iš 
Cliicagos. Žmonių susirinko apie 
150. 

Kalbėtojas kalbėjo dviem at- 

vejais. Pirmoj savo kalboj jis 
Kalbėjo apie katalikų jaunimo or- 

ganizaciją L. Vyčius. Jis paaiš- 
kino, ką žodis Vytis arba Vyčius 
reiškia ir privedė kelias vietas 
iš lietuviij istorijos. Baigdamas 
pirmą savo kalbą kvietė vietos 
jaunimą rašytis prie L. Vyčių 
vietinės 21 kuopos. 

Po trumpos pertraukos jis išė- 
jo kalbėti antru kartu ir kalbėjo 
apie socialj klausimą. 

Čia jis išpeikė socializmą ir 
liberalizmą ir išgyrė krikščioni- 
kąjj demokratizmą, kurio ir jis 
pats esąs tvirtu šalininku. 

Nors toli gražu nėra galima 
su kalbėtojo išvedžiojimais susi- 
taikyti, bet reikia pripažinti, kad 
p. Pakštas yra gabus kalbėtojas. 
Žmonės laike jo prakalbų užsi- 
laikė ramiai. Nors socialistai 
žadėjo jam klausimus statyti, bet 
neišdrįso. 

Kitą mėnesj SLA. 207 kp. 
taipgi žada prakalbas surengti 
ir kalbėtojumi parsikviesti J. Xa- 
viacką iš "Sakės," kuris pirmiatts 
buvo "Laisves" bendrovės pir- 
mininku. 

TMD. 103 kp., norėdama pasi- 
rodyti, kad ji dar šiek-tiek gy- 
vuoja, žada netrukus parengti 
balių su armonikomis. 

Vietinis. 

IŠ OLD FORGE, PA. 

Angliakasiai protestuodami 
prieš apkalinimą darbininkų Du- 
luthe, Minnesotoje, išėjo strai- 
kan skaitliuje 40,000 darbinin- 
ku. 01d Forgeje valdžia su stni- 
kininka* elgiasi baisiai žiauriai. 
Valstijos konštabeliai apsupo 



Sclnvartzo svetainę, kur I. \Y. 

\Y. unija susirinkimą laikė, su- 

areštavo 262 unijom narius ir, au- 

tomobiliais bei tmkais nu^abe'v; 
Scrantonan, susodino apskričio 
kalėjiman po penkis ir šešis j 
Manierą, kur vietos yra vienam 

ar dviem. j C kaltinami už ne- 

teisėtą susirinkimą sif tik-jT jt 

maištą daryti ir suokalbiauti ir 

suiruty kelti. Suareštuotieji dau- 

giausiai italai ir lenkai. V/, vi- 

sus reikalaujama kaucijos trisdc 

šimts penkių tūkstančių dolerių. 
W. D. H. 

IŠ BALTIMOF.E, MD. 

P. P. D. Susirinkimas; Lietu- 

vių Dienos reikalais. Rūgs. 17 

<!. Lieti viii Svetainėje prie P>:ir- 

re gat. buvo surengtas didelis 

T. P. D. Skyriaus masinis su- 

sirinkimas. t'irmas kalbėjo P. 

P. D. l'nijos organizatorius Do- 

re, antras kirpiku org- .izato- 

rius Abe Kohn. A-b" kalbėjo 
apie dabai tinį rubsiuvių s t raiką, 
kuris tęsiasi jau 13 savaičių ir 

kurį bando sulaužyti Amalgamoi- 
tų Unijos nariai. 

Kalbėtojai nurodė, kad šitas 

straikas bus laimėtas, jei darbi- 

ninkai laikysis tokit j vienybėj, 
kokioj jie laikės! ligšiol. Taip- 
pat ragino dirbančius ir tolia; 13 

neatsisakyti nuo aukų straikie- 
rianis šelpti. Publika, kurios 

buvo daugiau kaip 300, rankų 
pakėlimu pasižadėjo tolai strai- 

kuojančius šelpti, kol tas strai- 

kis nebus išlaimėtas. 
Lietuviškai kalbėjo vietinis p. 

Gurklis, o iš Philadelphijos F. 

Rinkevicia ir S. Boris. Kal- 

bėtojai, nors nėra protesioraliais 
kalbėtojais, savo mintis i. .eiš- 
kė gana gerai. Jie nurodinėjo 
j vienybės galybę ir kad tik per 
š:t;j vienybę daibininkai gali sa- 

vo buvj pagerinti. 
Antgalo buvo išnešta protesto 

rezoliucija prieš neteisingą pa- 

smerkimą P. P. D. unijos agi- 
tatorių Minnesotos valstijoj, ku- 

ri bus pasiusta .tos valstijos gu- 
bernatoriui. Publika buvo pil- 
nai užganėdinta vakaru, ką ji 
parodė savo ranuim užsilaikymu. 

Rugs. 18 d. Draugijų Konfe- 

rencija šelpinu nukentėjusių 
nuo karės laikė sav'o susirinkimą. 
Lietuvių Dienos rengimo komi- 

sija pranešė, kad tos dienos su- 

rengimui susidėta su Tautos Fon- 

do vietiniu skyrium ir kad nutar- 

ta sušaukti du dideli masiniai 
susirinkimai. Pirmas bus spa- 
lio i d. Jame kalbėti bus už- 

kviestas p. M. Šalčius, kuris t jo 

laiku žada Baltimorčje būti. An- 

tras susirinkimas bus vėliaus ka- 
da. bet laikas dar nepaskirtas. 
Šitas antrasis bus 'caipir politi- 
niu, kuriame bus išnešta rezo- 

liucija išgavimui laisvės Lieiu- 
vai. Kalbėtojais nutarta kvie- 
sti kivn. Bartuška ir Dr. J. Šliu- 
pas. 

Konferencijos kasininkas pra- 
nešė pasiuntęs per American Ex- 

press Co. 1300 markiu Vilniun 
Dr. Vileišio ir Smetonos varei: is, 
abiem po 650 markių. Tas pada- 
ryta dėlto, kad vokiečiu valdžia 
neleidžia daugiau vienai ypatai 
siųsti, o po tiek galima siųsti 
kas mčnesis. 

Taigi baltimonečiai, turbut, 
bus pirmutiniai, kurie ištiesė pa- 
gelhos ranką ravo broliams po 
vokiečio geležine ranka. 

P. J-as. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Rugs. »7 d. bažnytinėje lietu- 
viu svetainėje buvo prakalbos. 
Kun. Bartuška kalbėjo apie Lie- 
tuvos vargus ir kvietė susirinku 
sius aukauti nuo karės nukentė- 
jusiems kiek galima. Dr. Mel- 
skis kalbėjo apie Vokietijoje esan- 

čius nelaisvius. Pi1 b likos buvo 
j 300 žmonių. Aukų surinkta 
$45.50, kurie pasiųsta Tauto Fon- 
dan. P»e to dar §v. Albino D-ja 
aukavo S25.00. Laike aukų rin- 
kimo, dalis publikos apleido sve- 

■tainv. Pc rinkimui, tie žmonės 
vėl sugrįžo svetainėn. Jų tarpė 
buvo vienas pusėtinai nutukęs 
vyras. Jis esąs kriaučius ir turi 

bankoje apie $4.000,00, o vie- 
šiems reikalams dar niekad nie- 
ko nedavė. Tai gėda šitaip neat- 

jausti žmonių reikalams. Kelio- 
lika moterų pasižadėjo mokėti 
po tūlą dalj savo pelno nukentė- 

Įjusiems nuo karės, kol karė tę- 
sis. 

Yra čia susitveręs ir I.. G. F. 

skyrius. Kelioka nariu jame pri- 
guli su mėnesine mokystim irgi 
iki karės pabaigai tam pat tik- 
slui. 

Svečias. 

Iš POTTSVILLE, pa, 

Rūgs. 15 d. Apskričio teisme 

tarpe kitu by'u bu\o ir B. Sla- 
vinsko su X. Laukaitienė; abudu 
iš Xew Phila-jos. Panašus oy- 
'inėjimaisi po teismus labai žemi- 
na lietuvius amerikonų akyse, 
t dėl čia paduosiu bylos prieža- 
stį ir jos pasekmes. Savo laiku 
minėta Laukaitienė atėjo parsi- 
nešti alaus pas J. Daukšį, kur 
I'., Slavinskas buvo įnamiu. Mo- 
kant Laukaitienei už alų. 
H. Slavinskas pamatė, kad ji tu- 

ri užančio guzą pinigu. Ten pat 
ji pasigyrė, kad tam guze yra 
$500.00. Xetrukus B. Slavinskas 
atsidūrė pas Laukaitienę ir pa- 
siuntė kitą moterį su 10c. alaus 

parnešti. Pastarajai išėjus, B. Sla- 
vinskas, nepaisydamas ten buvu- 
sių vaikų, žvėriškai užpuolė Lau- 
kaitienę. Ji gynėsi nuo jo kaip 
nuo kavalieriaus, bet tuoj pasiju- 
to, kad ir jos pinigų antyje neli- 
ko (tų pinigų buvo ten tik $8.00). 
L'ž toki darbą 15. Slavinskas ga- 
\<> 3 metus kalėjimo ?ioo.oo bau- 

dos ir teismo lėšas. Vadinasi, 
pirko brangiai. 

Report. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Kaip musų Socialistams rupi 
Lietuvos gelbėjimas.—Brooklyno 
veikėjai, katalikai ir tautininkai, 
pirmą susirinkimą turėjo vieni be 
socialistų, nežinodami, ar jie da- 
lyvaus ar ne. Tame susirinkime jie 
išrinko laikiną komisiją, sušauki- 
mui visu draugijų atstovų susi- 
rinikimo. Čia buvo nutarta, kad 
pakvietimai butų pasiųsta visoms 
drauigjoms, neišskiriant nei so- 

cialistų. 
Taigi paskirtoje dienoje rūgs. 

12 d. draugijų konferencijon su- 

sirinko atstovai nuo visų apie- 
linkės draugijų. Tarp jų buvo 
ir socialistai. 

Kol raštininkas surašinėjo de- 
legatų vardus ir mandatus, P. 
Vinikaitis kalbėjo apie reikalus 
prisirengimo prie ateinančios 
Lietuvių Dienos. Čia jis tarp 
kitko, kaipir nusidžiaugdamas 
pasakė, kad yra linksma, jog 
socialistai žada veikti išvieno 
nežiūrint to, kad jų organizacija 
atsisakė nuo to. 

Po paskutiniam peršaukimui 
į delegatų buvo skaityta protoko- 
las iš pereito susirinkimo. Per- 

1 skaičius ir pirmininkui paklau- 
| sus, ar kas turi ką patėmyti, 
vienas socialistų paprašė balso. 

! Gavęs balsą jis sako, kad pro- 
tokolas negali buti priimtas, nes 

I tie tarimai buvę tik dviejų srio- 
vių, kuriuose socialistai nedaly- 

[ vavo. 

Pirmininkas aiškina, kad čia 
joki u partijų nei sriovin nėra, 
kad čia yra tik lietuviai. Čia 
socialistas vėl prašo balso ir ga- 
vys aiškina, kad jie rinksią kaipo 
partija ir kam tai siusią. 

Kun. Petkus pridavė sekreto- 
i_ii perskaitę ti protokolą C. Kom. 
susirinkimo \\ ilkcs Barrėj Pa. 

Į Tam perskaičius, pirmininkas 
prašo kun. Petkaus išreikšti už- 

jaučiantį pritarimą C. K. Bet 
socialistas nesutinka su tuo ir 
pasiprašęs balso sako, šitie nuta- 
rimai padaryti be socialistų ir to- 
dėl esą neteisėti. Pritarimas ši- 
tiems C. K. nutarimams vėl par- 
siėjo leisti per balsus. Visi iš- 
reiškė pritarimą, išskiriant socia- 
listus. 

Parsiėjus rinkti komitetą viso 
rajono reikalų vediniui, vėl socia- 
listas tvirtina, kad tokis komi- 
tetas turi buti renkamas iš par- 
tijų, nes kitaip negalėsią buti 
vienybės. Po daugelio kalbų at- 

sistoja J. O. Sirvydas ir sako, 
kad męs čia susirinkome ne par- 
tijų reikalų apkalfoėjimui. tik vi- 
sų bendram veikimui; tat buki- 
me lietuviais iki lapkričio pirmos, 
o paskui galėsime rasti savo par- 
tijas vėl. Jis pataria komitetą 
rinkti be atsižiūrėjimo į parti- 
jas. Socialistai vėl su tuo nesu- 

tiko. Bet kadangi tą visi kiti 
priėmė, tai tuojaus buvo išrink- 
ti kandidatai komitetan ir pabo- 
ti balsuoti. 

Socialistai matydami, kati jie 
nieko nepeš, pabrnkšt vienas po 
kitam ir išvaikšiojo iš svetainės 
laukan. Šitas labai gražiai paro- 
do, kas socialistams rupi. Jiems 
rupi ne nukentėjusių šelpimas, Mk 
ju partijos reikalai. Jei jie ne- 

mato savo partijos reikalams nie- 
ko S'ero, tai jie ir atsisako nuo 

ycikimo. Tokie jie yra veikėjai. 
J. K. Mikas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
Gerk ką nori, bet nevisai— 

Rūgs. 16 d. du sporteliai—lietu- 
vis V. Y. ir lenkas, A. D., grįž- 
dami po išmokesčiai namr" užė- 
jo smuklėn ir lenkas užsispyrė 
lietuvj pamylėti, nupirkdamas 
jam 4—5 sykius išsigert ir vis 
ragindamas jį: gerk ką tik nori. 
Lietuvis už šitą lenko draugo 
gerą širdį norėjo lenkui atsige- 
rinti ir pašaukęs išsigerti, taip- 
gi paragino draugą, kad tas ger- 
tu, ką jis nori. Taigi šitas ir 
paėmė, tą, ką jis nori, šampano. 

Lietuvis nieko nesakė jam. 
bet smuklininkui pareikalavus už 

šampaną $2.50, lietuvis atrėžė, 
kad jis nėra jokis milijonierius 
ir tokių "drinksų" neperkąs. 

Smuklininkas, mastydamas, 
kad geruoju jis negaus iš jų pi- 
nigų, pasišaukė "dėdę." Drau- 
gai pamatę, kad čia abiem šal- 
tąja atsiduoda, paliovė tarp sa- 

vęs ginčytis, abu sudėjo po $1.25 
ir smuklininkui atsilyginę, išėjo 
sau. Vienok lenkas, nėra užga- 
nėdintas rezultatu ir žada lietu- 
vj draugą pamokinti. 

A. K. V. 

IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 

Svečiu prakalbos. Žingeidžiau- 
siu San Franciskos lietuviams 
momentu buvo atvažiavimas iš 
Lietuvos dūmos atstovo p. M. 
Yčo ir kun. Žiliaus. Sulyg "Lie- 
tuvos" redakcijos pranešimo šio 
mėn 12 d. minėti svečiai pribuvo 
San Franciskon. Penki SLA. 
106 kp. delegatai ir p. Adams 
pasitiko juos išlipus ant kranto 
ir p. Adams įteikė jiems pasvei- 
kinimą nuo "Lietuvos" redakci- 
jos. 

•Svečiai sakėsi atvykę ne liuo- 
ru noru, tik spiriami reikalo 
papasakoti Amerikos lietuviams 
apie baisų padėjimą Lietuvoje 
ir prašyti juos gelbėti Lietuvos 
žmones nuo bado mirties. 

Jie apsistojo dveitui dienų Pa- 
lace viešbutyj pasilsėti ir prie 
progos miesto gražvietes pama- 
tyti. 

SLA. 106 kp. ant greitųjų su- 

rengė prakalbis svečiams rugs. 
13 d., bet tokiu greitu laiku sun- 

ku buvo visiems pranešti ir to- 
kiu budu publikos susirinko apie 
puskapis žmonių; (žinoma, šitas 
puskapis žmonių buvo visa tre- 
čia dalimi visų San Franciskos 
lietuvių). 

Svečiai papasakojo apie baisų 
Lietuvos padėjimą ir po prane- 
šimui iki 12 vai. atsakinėjo j pa- 
klausimus žingeidaujančių savo 

tėvyškėmis. 
Jie papeikė Amerikos lietuvius 

už jų mažą prijautimą Lietuvos 
lietuviams. Girdi, Amerikos lie- 
tuviai nežino ką daro, neprijaus- 
dami savo broliams, likusiems 

Lietuvoje. Nors jie siuntė jiems 
piniginę pašelpą, bet nesurengė 
ir neišsiuntė j užimtąją Lietuvą 
daktarinės pagtlbos, kur vieni 
mirė nuo bado, kiti nuo ligų. 
Vokiečiai daktarai jų negydė; 
jie džiaugėsi, kad daug lietuvių 
miršta, tai vokiečiams daugiaus 
žemės liks. 

Toliaus svečiai sakė: 

"Męs atvažiavome prašyti jų 
(Amerikos lietuvių), kad jie su- 

stotų kėlę tuos nelemtus parti- 
nius vaidus iki karė pasibaigs ir 
visi iš vieno stotų gelbėti Lie- 
tuvą. nežiūrėdami j tai, kas kuo 
yra: socialistu, anarchistu, ar ka- 
taliku—visi buki.ne vien lietu- 
viais šioje nelaimių valandoje ir 
gelbėkime lietuvius bei Lietu- 
vą." 

Jie papasakojo, kad Centrali- 
nis Komitetas pabėgėliams šelpti 
pradėjęs su 65 rubliais, šiandien 
leidžia šelpimo reikalams 7 mi- 
lijonus rublių ir jame dirba vi- 
sų sriovių žmonės, neišskiriant 
nei socialistų. Girdi, jei męs 
lauksime ir žiūrėsime, kad tam 

! ir tam neaukauti, tai męs nieko 

j nenuveiksime; bet jei amerikie- 

jčiai visi išvieno dirbtų taip, 
kai.p Europos lietuviai, tai nėra 

[abejones, kad lietuviai savy val- 
dą gautų. Centr. Komitetas 
[stengiasi sulaikyti lietuvius pa- 
Įbėgėlius nuo išsiblaškymo po vi- 
są Rusiją ir rengia juos prie grj 
ž i m o Lietuvon karei pasibaigus, 
kad ten Lietuvą išnaujo atsta- 
čius. Teisybę jie pasakojo, nes 

vokiečiai ir rujai yra nuims 

lygus draugai; «ien$; iš miela- 
širdystės mums ^eilji siūlė, kiti 
kišo virvę pasikarti. Apsisau- 
gojimui nuo vieno ir kito mums 

reikia vienybės. Jei męs skirsty- 
mės j partijas, kaip męs iki šio- 
lai skirstėmės, tai męs pražūsi- 
me. 

SLA. 106 kp. nariai buvo pa- 
siuntę Los Angeles kuopai ži- 
nią, 'kad jie svečiams surengtų 
prakalbas, bet gavo atsakymą, 
kad pertrunipas laikais.—Turinu 
nenorėjo. 

P-nas Yčas prašė rusų konsu- 
lio pagelbėti lietuviams Lietu- 
vių Dienoje aukas rinkti; kon- 
sulis su noru apsiėmė. 

Dabar čionykščiai lietuviai 
gal energingiau pradės darbuo- 
tis. 

Svečiai išvažiavo Chicagon. 
Geros jiems kloties! 

SLA. 106 kp. Narys. 

IS SO. OMAHA, NEB. 
Delei Lietuvių Dienos.—Vie- 

tos lietuvių kolonijoj visos drau- 
gijos, taip katalikų, taip tauti- 
ninkų, pradėjo išvieno rūpintis 
ateinauxia Lietuvių Diena. Vi- 
sos draugijos šaukia savo neti- 
kėtus susirinkimus ir juose ren- 

ka kiekviena po du delegatu atei- 
nančijon draugijų konferencijom 

Rugs. 13 d. buvo vien c1 •augi- 
jų delegatų susirinkimas paskir- 
stymui darbo Lietuvių Dienoje. 
Pobažnytinė svetainė prisipildė 
vien delegatų. Linksma yra pa- 
žymėti, kad lietuviai sukruto 
darbuotis Lietuvos gclbėj::nui. 

Generališkas Koresp. 

S. OMAHA. 
Nedavė svetainSs prakalboms. 

Rugs. 3 d. atvyko'čia Pas. Prau. 
Darb. lietuvis organizatorius K. 
J. Geležėlė. Jo norėta čia su- 

tverti Pas Pram. Darb. Unijos 
skyrių. Su šitos unijos vietinio 
anglų 195 lokalo organizatoriaus 
pagelba buvo paimta svetainė ir 
užduota ant rankos. Bet atė- 

jus prakalbų laikui ir atvykus 
jų rengėjams bei kalbėtojui, 
svetainės savininkas pasakė, kad 
jam kas ten liepęs svetainės pra- 
kalboms neduoti I. W. W. agi- 
tacijai varyti. Matyt, atsirado 
geradėjų, kurie negalėdami ki- 
taip šitai darbininkų organiza- 
cijai pakenkti, bent pasaliniu bildu 
kenkia kiek galėdami. 

Anglų organizatorius J. J. 
Rogers ėmė puryti ant svetainės 
savininko, 'kad jis iš darbininkų 
gyvendamas, nenori darbinin- 
kams patarnauti, bet savininkui 
numurksojus, reikėjo ko kita 
jieškoti. Duota žinia, kad barz- 
daskučio Gražio skaitykloj yra 
daug vietos ir ten bus galima 
susirinkimas laikyti. Nueita ten, 
bet barzdaskutys pasirodė dar 
bailesniu ir už svetainės savinin- 
ke'}. Antgalo Žalpis leido susi- 
rinkti pas save namuose. Su- 
sirinko apie 10 žmonių. J. J. 
Rogers atidaręs susirinkimą pa- 
dainavo ir leido Geležėlei kal- 
bėti. Geležėlė savo kalboje nu- 

rodinėjo beturčių darbininkų pa- 
dėjimą ir ragino visus be skir- 
tumo pažiūrų organizuotis j vie- 
ną didžiąją darbininkų u-nij 
taip kaip ir darbdaviai kad or- 

ganizuojasi, nežiūrėdami pažiū- 
rų skirtumo. 

So. Omahoj nepavykus su- 

rengti prakalbas, buvo vėl ban- 
dyta surengti jos, pačioje Oma- 
hoje, T. W. W. svetainėje. Die- 
na prakalboms paskirta rugs. 10 

d. Plakatuose, kviečiančiuose j 
prakalbas, buvo pasakyta, knd 
kas prirodis, jog I. W. TV. yra 
huliganų organizacija,' tas gaus 
$ro.oo,—mat tarp t vietos lietuvių 
buvo paleista paskalas, buk P. 
P. Darbininkai yra negeistinnis 
žmonėmis. 

Šitą sykį susirinko apie 30 
žmonių. Anglai, vyrai ir moterjs 
sudainavo kelias dainas, po jų 
kalbėjo *Geležėlė. Jis kalbėjo 
apie darbininkų išnaudojimą ir 
kaip reikia darbin.nkams prieš jj 
kovoti. Prakalba žmonėms pa- 
tiko. Po prakalbų buvo duoda- 
mi klausimai, į kuriuos kalbėto- 

jas nuosekliai atsakėj 

| Be to kalbėtojas ragino užsira- 
šyti unijos organą "Darb. Bal- 

'sąM ir kvietė prisirašyti prie uni- 
jos. Prisirašė apie trjs narai prie 
anglų skyriaus. 

Šitame susirinkime taipgi buvo 
rinkta Minnesotos straikinin- 
kar. j aukos. Surinkta $4.40 ir 
tuojaus pasiųsta straikininkams. 

Nemuno Upelis. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Prakalbos. TMD. 52 kp. ir 

A LTS. 21 kp. surengė prakalbas 
nigs. 13 d. Kalbėjo jaunas Plii- 
ladelphijos universiteto studen- 
.as Albertas Strikulis. Nors pra- 
kalbos tapo ant greitųjų sureng- 
tos, bet buvo pasekmingos. 
Publikos atsilankė pilna DLK. 
Gedimino D-jos svetainė. Kal- 
bėtojas 'kalbėjo per du atveju. 
Pirmu kalbėjo temoje: Lietuviai 
senovės gadynės ir dabartiniame 
laike. Čia kalbėtojas aiškiai ir 
nuosakiai papasakojo, kaip mūsų 
bočiai savo tėvynę nuo priešų 
gynė, nesigailėdami nei savo gy- 
vasties padėti savo šalies ir lais- 
vės apgynime. Kaipo kontrastą 
šitam jis privedė tuos musų bro- 
lius, kurie šiandien niekina savo 

tėvynę ir kalbą, ir papeikė juos 
į už tai. 

Antru kartu jis kalbėjo 
temoje: Kaip męs turime gy- 
venti? Čia jis uždrožė truputį 
socialistams ir jų vadovams už 
jų ardymą vienybės lietuvių 
bendruose reikaluose. 

Šita jo kalba visiems mylintiems 
tėvynę, labai patiko ir butų pa- 
geidaujama, kad pas mus ir daž- 
niaus atsilankytų tokie kalbėtojai. 
Męs šitos kalbos ilgai neužmirši- 
me. 

Publika visa užsilaikė ramiai 
ir klausėsi su atsidėjimu, išski- 
riant kelis klausytojus, kurie 
bumbėjo, kaip ubagas trupinius 
pabėręs. 

Man išeinant iš svetainės, vie- 
nas svečių mane užšnekino, 
klausdamas, ar greitai vėl bus 
tokios prakalbos, kaip šita. Gir- 
di, jis daug girdėjęs prakalbų, 
bet dar šitokios neteko girdėti, 
kur taip gražiai ir jausmingai 
butų kalbėta. Jis kelis kartus 
girdėjęs "Laisvės" redaktorių 
Pruseika kalbant, bet Pruseika 
toli gružlį negalįs prilygti Stri- 
ku 1 i 11 i. Strikulis, girdi, savo kal- 
ba j vienybę žmones veda, o 

Pruseika išėjęs estradoj® prika- 
pc/ja visokių nesąmonių ir tik 
žmones suerzina. 

Šitokios nuomonės buvo dau- 
gumas. 

Po prakalbu buvo renkamos 
aukos; surinkta $20.00. Iš tų 
$12 atmokėta kaipo kelionės lė- 
šos kalbėtojui, o likusieji $8.00 
pasiųsta nukentėjusiems nuo ka- 
rės Liet. Gelb. Fondan. Auka- 
vo šitie: A. Žimnickas, T. Po- 
liakis, D. Jokšis ir P. Banelis po 
$1.00; P. Petronis, S. Klimaitis, 
J. Braknis, A. Stukas, J. Jurė- 
nas, A. Balaišis, J. Kovas, J. 
Margelis, po 50c.; J. Musteikis, 
K. J. Semaška, V. Uždila, A. 
Arlaukas, Z. Jomantas J. Ma- 
linauskiutė J. Lukšis, Z. Bab- 
rauskas, J. Žilinskiutė, V. Bag- 
donas, J. Vyšniauskas, V. C'es- 
navičia, J. Lastauskas, A. Bu- 
dreika, A. Ribokas, M. Biliuke- 
vičia, A. Butrimavičius, J. Ko- 
voliunas, A. Smigelskas, L. Vaiš- 
noras, J. Arlauskienė, po 25c. 
Smulkių aukų $6.75. Viso $20.00. 

St. Klimaitis. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 

Rengiasi prie Lietuvių Die- 
nos. Malonu pranešti mušu pla- 
čiajai visuomenei ir apie mūsų 
kaimelį. Nors čion neturime 
veikėjų inteligentų, kurie rūpin- 
tųsi musų visuomenės reikalais, 
ir žadintų musų brolius prie 
šiokio-tokio veiklumo, bet visgi 
atsiranda ir musų kaimėlyj ge- 
rų tėnynainių, kurie pradeda šj- 
tą veikti. 17 d. š. m. sušaukė 
susirinkimą sutvėrimui Tautos 
Fondo skyriaus, kuris rinktų au- 

kas nukentėjusiai tėvynei Lietu- 
vai, o ypač prisirengimui prie 
Lietuvių Dienos aukoms rinkti. 
Čia ir tapo sutvertas Tautos 
Fondo skyrius; į komitetą įeina 
šios ypatos: Kun. J. Petravičius 
(pirmininkas), J. Jusevičius 
(Rašt.,), K. Magelis (kas.,), J. 
Džervus ir K. Usauskis, (ka- 
sos globėjai). 

Taigi ir musų kaimelis nepa- 
siliko užpakaly! kiu; lietuvių ko- 
lionijv^, 

Raštininko adresas toks: J. 
Jusevičius, Dorrisville, 111. 1'. O. 
Box 127. 

Ten Buvęs. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Nuo pereito pavasario pas mus 
papūtė nemalonus vėjas, kuris 
sudrumstė reikalą rinkimo aukų kaip tarpe amerikonų, taip ir 
tarpe lietuvių. 

Kuomet visos sriovės Įsistei- 
gė savus fondus, rodės, kad vi- 
si sutilpo savo sriovės fonduose 
ir varys šelpimo darbą. P>ct 
Brocklynui, kaipo labiausia su- 
demorolizuotai lietuvių kolioni- 
jai, to neužteko; reikėjo dar dau- 
giau skaldytis. Srioviniai fon- 
dai dar pasidalino i atskirus fon- 
dus. 

Gelbėjimo ir Autonomijos fon- 
do nariai sutvėrė komitetą rin- 
kimui aukų tarpe amerikonų. 
Komitetas pagamino blankas, su- 

rašydamas savo narius ir neku- 
riuos įžymesnius lietuvių kuni- 
gus, gyvenančius Lietuvoje, pa- 
siuntė vieną blanką Xe\v Yorko 
kardinolui, prašydami aukų ir 
drauge, kad įeitų į tą komitetą. 
Kardinolas, gavęs tą blanką, pa- 
siuntė 400 dol., ant kun. šeštoko 
rankų. Taip darydamas, gal pa- 
manė, kad visi lietuviai išvieno 
dirba ir nebus skirtumo, kur ne- 
pasiųs. 

Kun. šeštokas, savęs, tuos pi- 
nigus, nesutiko perduoti tautie- 
čių komitetui, bet, pasišaukęs 
kun. Miluką, nuvažiavo pas kar- 
dinolą pranešti, delkc jis;\i nega- 
li tu pinigų perduoti tam komi- 
tetui, 

Tuom tarpu, kun. Milukas su- 

galvojo, kad reikia sutverti savo 

komitetą norint gauti tuos 400 
dol. Sugalvota ir padaryta. Nu- 
važiavę pas kardinolą, jie per- 
stato savo komitetų, o tautiečių 
komitetą išvadina laisvamaniš- 
ku. Kardinolas sutinka tuos 
400 dol. perduoti kunigų komi- 
tetui. Čia atsidaro vartai kun. 
Miluko veikimui. 

Sugrįžę nuo kardi-nolo, ėmėsi 
darbo organizavimui naujo ko- 
miteto. Suorganizavo vien iš 
kunigų ir pavadino jį "Ameri- 
can Relief Fund." Susirašę vi- 
sus vyskupus ant popieros ir ke- 
letą bravarninkų, pradėjo darbą. 

Iš pradžių veikė slapta,—mat 
manė, kad kardinolas, davė 400 
dol., tai dabar kiti amerikonai 
pils jau tūkstančiais. Pagyve- 
nus keletą mėnesių ir nesulau- 
kus daugiau aukų, pradėjo gar- 
sinti tarpe lietuvių ir rinkti au- 
kas nuo jų. Na, ir kaipgi, rei- 
kėjo parodyti kardinolui, kad 
jųjų fondas veikia. Taip "ame- 
rikonų" komitetas pavirto į "lie- 
tuvišką" komitetą. 

i'rakal'bose pradėjo savo fon- 
dą girti, o kitus peikti, neaplenk- 
dami tame net ir savo Tautos 
Fondo, kuri taipgi pradėjo boi- 
kotuoti. 'J'. F. skyriaus nariai 
pradėjo užtai pykti ant savų 
klebonų už darbo ardymą. Nie- 
ko negelbsti. Užklausus, delko 
jie taip daro, atsako, girdi, kar- 
dinolas liepė mums tverti šį fon- 
dą. nes girdi, T. F. tiktai vienas 
kun. Kemėšis ir tas "dar grino- 
rius." 

Prasidėjo "revoliucija." 
Sugrįžus Tautos Fondo pasiun- 

tiniams iš užimtosios Lietuvos, 
musų minėti kunigai su Miluku 
priešakyj parengė jiems prakal- 
bas, bet žinoma "American Rc- 
licf Fondo" vardu. Pasiuntiniai 
atsisakė kalbėti. Tai buvo vie- 
nas kirtis badaujantiems lietu- 
viams, nes dėlei Miluko ambici- 
jos prakišta keli šimtai dolerių, 
kurie butų buvę surinkti per 
prakalbas. Atsisakius atstovams 
kalbėti, visur kalbėjo Milukas ir 

paskui bandė rinkti aukas į savo 

fondą. 
McCaddin Hali, vienas Tau- 

tos Fondo narys užprotestavo 
prieš tokj darbą. Nors tąjį žmo- 
gų už tai išvadino lenkberniu, 
vienok aukų tesurinko tik 19 
dol., nors žmonių buvo iki 600 
salėje. 

Manėme, kad nepasisekus jųjų 
prakalboms, jie pamatys savo 

klaidą, aprims ir s-ustos varę tą 
pragaištingą savo darbą. Bet 
apsirikome, taip manydami. 

Štai po Wilkes Barrių susiva- 
žiavimo brooklyniečiai-veikėjai į 

sumanė pasitarus kaip ir kada 
sušaukti draugijų konferenciją dėlei sutvarkymo rinkimo aukų Lietuvių Dienoje. Kunigai, pri- klausanti prie "Am. Tautos Fon- do," atsisakė dalyvauti tame su- sirinkime iv per k vi 11. Petkų pra- nešė, kad jie veiks ats-kirai nuo kitų fondų ir kad Centralio ko- miteto išrinktojo \Yilkes Bar- riuose jie nepripažįsta auto- 
ritetų. į šitą .Miluko kompani- ją neišmintingai prisidėjo, kaip teko sužinoti, šie kunigai: Žin- 
džius, Pankauskas, Remeika, Kuodis ir šeštokas. Kunigai Petkus, Dobužinskis ir Svagždis, nors prie "Relief Fondo" priklau- sė, bet šitam kun. Miluko ardy- mui dėlei Lietuvių Dienos nepri- taria. Visi nustebo, tokį prane- šimą išgirdę ir išreiškė apgai- lestavimą. kad keletas šitų inusų kunigų prisidės prie ardymo viso darbo. Susirinkimas, nepaisyda- 
mas j tokį Miluko 'kompanijos pasielgimą, nutarė sušaukti drau- 
gijų atstovus 12 d. rugsėjo. Kun. Milukas, pamatęs pavojų, kad bus blogai jojo fondui, je:gu ten visos draugijos dalyvaus, pradeda savo tikrr.i negražų dar- 
bą. 

Paliepia visiems savo klikos 
kunigams nedėldienvje 3 d. rug- sėjo užsakyti susirinkimus para- 
pijų skirtingoje dienoje. 

Tą patį nedėldienj atliko net 
du susirinkimus po pietų Xew 
Yorke, o vakare—C. Brooklyne. 
Maty-t, s'cubinosi, kad draugijas 
suklaidinus, kad tos nesiųstų į šaukiamą jų konferenciją savo 
atstovų. Kas šiose vietose atsi- 
tiko per susirinkimus, neteko su- 
žinoti, bet teko man buti, kaipo 
geram parapijonui, Karalienės 
Aniuolų svetainėje 7 d. rugsėjo. 

Atidarius s įsirinkimą, tuojaus kun. Milukas pradėjo savo kal- 
bą, sakydamas, kad Prezidentas 
jau paskyręs dieną lietauviams— 
ir rodo popierą, sakydamas, kad ji- sai gavęs laišką nuo paties Pre- 
zidento \Yilsono ^?) apie tą die- 
ną. 

Tolesniai pradeda rinkinius j 
komitetą ėjimui pas miesto ma- 

jorą ir atplešinėjimui dėžučių, kurias jisai prisius tą dieną. Pa- 
kilo triukšmas. Reikalauja žmo- 
nės balso. Neduoda. Kun. Mi- 
lukas reikalauja, kad balsuotų. Visi balsuoja prieš jojo sumany- 
mą. Balsavo du sykius ir vis 
tas pats. Visi prieš kun. Mi- 
luko sumanymą. Tuomet kun. 
Milukas klausia: "Ar visi čia 
parapijonai ?" Atsako vietinis 
klebonas, kad—taip. Kunigai 
pradeda bėgti laukan, o kun. 
!/• nkau.-kas tai matyti ir i salę 
bijojo įeiti, nes a:it "tire escape"' 
sėdėjo ir bandė galvą ky.:terėt. kad 
pamatyti, kas dedas salėje. 

Iš pradžių susirinkime jiems 
dar nieko,—sekėsi nes kokią ten 

moterų draugiją kun. Remeika 
buvo atsivedęs: bet jos viena po 
kitai išbėgo, o liko beveik vieni 
nariai. Tautos Fondo skyriaus ir 
tie visus kun. Miluko sumany- 
mus palaidojo,—4 ent toje para- 
pijoje. 

Kitose parapijose irgi girdėtis 
atsisakę nuo vietų, kurie bu»'0 
apsiėmę Įeiti j jųjų komitetą. 

Šis neapgalvotas musų %-iršmi- 
nėtų kunigų darbas ir davimasis 
Milukui tix nosių vied/iotis, at- 
ucs Diogas pasekmes netiktai 
jiems patiems, bet jie gali prisi- 
dėti prie suardymo viso darbo 
Lietuviu Dienoje. X< r s yra vil- 
tis, kad jųjų tie visi mitingai 
•nueis ant nenaudos jiems pa- 
tiems. o ant naudos Lietuvių 
Dienai, nes. kaip girdėti, visos 
draugijos—kaip tautinės, taip ir 
katalikinės,—pasirengę kovoti 
su Miluko užmanytu pienu suar- 

dyti vienybę ir sumindžioti Cen- 
tralio Komi te t) nutarimus. 

Kun. Milukas per "žvaigždę" 
giriasi, kad jau viskas suorgani- 
zuota ir, girdi, jeigu visur taip 
susiorganizuosią lietuviai, kaip 
jis suorganizavo Brooklyne, :ai 

busiąs geras pelnas. Rodos, tas 

žmogus neturi nei gėdos, nei są- 
žinė.-, o tiktai begėdišką drąsą. 
Nieko dar nesuorganizavo, apart 
suerzinimo parapijonų su klebo- 
nais ir garsina, kad jau viskas 
esą padaryta... 

Nelaimingas Brooklynas. susi- 
laukęs tokio kunigo. 

Katalikas parapijonas. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraS- 
Clal tori buti pažymdtl autoriaus pa- 
raiu lr adresu. Par įrašantieji pseu- 
donimais tiri paduoti. Redakcijos *»• 
Olai. Ir aavo tikrąjį vardą. 

Redatccija pasilieka aau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyt!. >» 

Netinkamus lnikraftčlul rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąv'.ina airio- 
riui atgal Jo Ižšomls. 

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
ant ,lenoa poplero pu*8s, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių 

Apžvalga. 
Chicagcs pavyzdis. Svečių— 

p. M. Yčo ir kun. J. Žilinsko— 
atsilankymas Amerikoje jau pra- 
deda apari reikst vaisingomis pa- 
sekmėmis: ;r Chicagos socialistai 
suėjo krūvon: visi Chicagos 
lietuviai darbuosis išvien "Lietu- 

vių Dienoje." 
Iširus užpereitos sakaitės ta- 

ryboms su socialistai, pasikal- 
bėta su atvykusiais Chicagon 
svečiais—p. Yču ir kun. Žilinsku 
—ir nuspręsta dar sykį pamė- 
ginti su socialistais susiprasti. 
Tuo tikslu pereitą panedėlj tapo 
sušauktas specialis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo atstovai nuo 

"Lietuvos," Jra.tgo," "Katali- 
ko" ir "Naujienų" redakcijų ir 

patįs Svečiai. 
Svečiai daug prigclbėjo išlygi- 

nimut ir prašalinunui keblumų, 
kurie iki šiolei buvo. Po itij pa- 
aiškinimu jtekmc socialistų at- 
stovai (jais buvo pp. Grigaitis, 
Gugis ir Jurgelionis) atsiėmė sa- 

vo srovės reikalavimą "ultimatu- 
mą" apie paskyrimą jiems treč- 
dalio aukų, ida'-.l galima butų 
tartis, kapo lygus su lygiais (ka- 
talil.ai su tautininkais pripažino 
lygią visiems atstovybę Chicagos 
komitete). 

Prašalinus iš kelio <tą socia- 
listų reikalavimą-ultimatur ą, 
pradėta tartis toliaus. Visi su- 

tiko, kad sutiks su tuom, kokj 
patarimą duos Svcčiai—p. M. 
Yčas ir kun. Žilinskas (kaip sy- 
kis priimta turinys to įnešimo, 
kuris "Lietuvos" buvo pasiuly- 
tas pirmesnėse tarybose—"suva- 
rymas krūvon" visų svečių ir 

pasidavimas jų nusprendimui). 
Pripažinus tą pasiryžimą, kad 

visos srovės pasiduos gerb. Sve- 
čių nurodymui, p. Yčas su kun. 
Žilinsku apreiškia, kad galima sių- 
sti nors ir trečdalj aukų var- 

dais M. Biržiškos, J. Šaulio, J. 
Vileišio ir S. KairNj>, nes Lietuvoje, 
anot kun. J. Žilinsko žodžių, Į 
"dabar -nėra partijų," visi dar- 

buojasi išvien, o is viršpaminėtų 
ypatų dirba net ir Lietuvių Drau- 
gijoje, kuria musų socialistai iki 
šiolei nenorėjo pasitikėti. 

Taip dalykams stovint, prieita 
prie vienybės ir Chicagos visi 
lietuviai turi progą pasidarbuoti 
"Lie'.uvių Dienoje" išvien. 

Tos progos nereik praleisti ir 
mereik jos gadinti. Pagadinti g-i 
ją galima bus, kuomet dalykai 
bus neteisingai ir nepilnai per- 
statomi, k?ip, pavyzdžiui, tuo- 

jaus antryitojaus padarė 'Naujie- 
nas." Jos apleido ir nepaminėjo 
piincipjalio dalyko, būtent, kad 
socialistai atsisakė nuo savo sta- 

tomojo "ultimatumo" ir sutiko 
pasiduoti Svečiu (p. Yoo ir kur. 
Žilinsko) arbitracijai. Vieton to 

"Naujienos" griežtai užreiškia, 
kad, girdi, "dešiniųjų srovių at- 

stovai sutiko priimti tas sąlygas, 
kurias statė progresyvė visuo- 
mene." Ir toliaus "Naujienos" 
išvadžioja apie priėmimą "teisin- 
gų" socialistų sąlygų. Tas, be 

al>ejonės, gal reikalingas "Nau- 
jienoms" padarymui tam tikros 
įtakos j savo skaitytojus, bet itas 

visai neprigelbės jvykdimimui 
pilnos harmonijos. Męs juo 
•labjau turime stebėtis todėl, kad 

p. Jurgelionis savo ir "Naujienų" 
.ardu kaip sykis davė viešą pri- 
sižadėjimą Chicagos Ceiur. Ko- 
miteto susirinkime nesielgti to- 

kiu buclu, kaip "Naujienos" vis- 
gi pasielgė. 

Chicagos taurininkai su kata- 
likais pilnai atsidėjo ant gerb. 
Svečių, ir kuomet tie paaiškino, 
kad Lietuvoje ir socialistai dirba 
išvien, tai jiems buvo visvien, 
kei o vardu tos aukos eis. 

Esarot vienybei Lietuvoje, nėra 

jokos prasmės čia už sroves peš- 
tis. Taip j tai žiuri Chicagos 
tautininkai su politiškaisiais ka- 
talikais. Socialistų reikalavimų 
"teisingumas" čia visai neineina 
ir tuom nėra išrišamas. Jis liko 
nuošaliai, kuomet sociali..;ai iš- 
mintingai sutiko pasiduoti Sve- 
čių arbitracijai. 

Chic^fos pavyzdis turėtų bu- 
tų pavyzdžiu ir visai Amerikai. 
Tik, kaip minėjome, lai niekas 
memėgina nušviesti dalyku iš- 
kraipytoj formoj, kad užsimez- 
gys i -das pirm nenuvystų, nc- 

pražy dėjęs. Suėjimas vienybėn 
Chicagoj savaime parodo, kad abi 
pusės išreiškia vieni kitiems užsi- 
tikėjimą—tautininkai ir katalikai 
socialistų nurodytiems asmenims, 
o socialistai Lietuvių Draugijai. 

Lietuvos Autonomijos klausi- 
r..e. Mums yra smagu paduoti 
savo skaitytojms pirmą formu- 
luotą Lietuvos autonomijos kon- 
stitucijos projektą, kur] skaity- 
tojai ras šiame numeryj. Jis 
yra lietuvių veikėjų sustatytas ir 
paduotas apsvarstymui vienos iš 
didžiųjų rusų durnos partijų, bu- 
itent konstitucijinių-demokratų 
(kadetų) partijai. 

D kirs jau buvo laikas pasta- 
tyti šitą klausimą rimtoj, kon- 
kretėj formoj, kad su lietuvių 
norais ir reikalavimais nuodug- 
niau galėtu apsipažinti tam tik- 
ros valdiškos ir tautinės sfėros 
Rusijoj. 

Skaitytojai patėmys, kad para- 
grafas apie autonomiškos Lietu- 
vos rybas yra paliktas tuščias, 

'nes projektas apima daugiaus 
prin ipjalius autonomijos klausi- 
mus, teritorijos rybų nustatymą 
paliekant, kol-kas, atidarytu 
klausimu. 

Visais atžvilgiais yra geistina, 
kad su visomis šio projekto 
smulkmenomis gerai susipažintų 
ir amerikiečių lietuvių visuome- 
nė. 

Svečiai Clticagoje. 
Po ilgos kelionės, kuri tęsėsi 

apie 7 savaites laiko, gerbiami 
mušu svečiai, p. M. Yčas ir kun. 
Jonas Žilinskas, turėjo pirmą pro- 
gą Chicagoje keletą dienų pasil- 
sėti. 

Bet ilgai ilsėtis nėr kada: viena, 
svečiai negali ilgai pasilikti Ame- 
rikoje, nes p. Yčas turi grįžti 
Dūmon, kurios posėdžiai prasidės 
apie lapkričio i d. (seno kalendo- 
riaus), o antra, vėl ir amerikiečiai 
yra ištroškę tiesioginių, iš pirmos 
rankos žinių apie Lietuvą ir apie 
pabėgėlius, ir geistų kuogreičiau- 
siai ir kuodugniausiai žinių iš- 
girsti. į 

Todėl chicagiečiai didžiai su- 

sirūpino, kaip galima butų į gali- 
mai trumpiausi laiką duoti kuo- 
didžiausią progą žmonėms išgirsti 
svarbius svečių pranešimus. 

Kviečia j Rytus. 
Svečiu pasitikti iš Rytinių val- 

stijų atvyko Chicagon kun. Tanias 
Žilinskas iš So. Boston, Mass., 
kun. Jono pusbrolis. Kun. Tanias, 
apart Rytų pasveikinimo, atsivežė 
ir keletą pakvietimų: vienn, jis 
nurodė, kad gerbiamieji svečiai 
yra būtinai reikalingi konferen- 
cijoj apie Lietuvos atstatymą, ku- 
li atsibūva šios savaitės ketverge 
ir pėtnyčioje Brooklyn'e, o antra, 
kad ir Bostonas bei Naujoji Ang- 

I li ja nori kuogreičiausiai svečius 
Į pas save pamatyti. 

Į Lietuvos Atstatymo konferen- 
ciją Svečiai žiuri labai rimtai ir 
atranda šitą reikalą vienu iš svar- 

biausių. Todėl, nors ir jvyksta 
tulų nepatogumų su kelione, bet 
Svečiai nutarė konferencijoje daly- 
vauti, ir pereitą utarninką išvažia- 

Įvo Brooklynan, idant joje 
I dalyvauti—jų parvežtos žinios iš 

Į Lietuvos ir jų nurodymai bus kon- 
ferenvijai didžiai naudingi. 

Prakalbos Chicagoje. 
Šios savaitės subatoj (30 d.) 

Svečiai sugrįžta atgal Chicagon ir 
čia, dėlei laiko trumpumo, turės 
tvk tris išviso prakalbas. 

Cia bus ne prošalį paminėjus, 
kad šiuom sykiu Svečiai galės 
atsilankyti tiktai didesnėse Ameri- 
kos lietuviu kolionijose, apleidžiant 
mažesnes. Jiems lieka tik apie 
mėnuo laiko, o apart atlankymo 
lietuviu kolionijų, jie dar turi sau 

užsibriežę daug darbo ir tarp ame- 

rikonų: žada mėginti sudaryti, jei- 
ęu galima, daktarų burj ir pa- 
siųsti ji Lietuvon po Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus priežiūra 
(visoj Suvalkų gubernijoj, pavyz- 
džiui, likęį tik vienas daktaras 
—ir tas iš felčerių) ; žadama taip- 
gi pamėginti sudaryti ryšius su 
RockefePerio šelpimo institucija, 
o visa tai užima pusėtinai laiko. 

Chicaga vienok išsiderėjo sau 
tris prakalbas, kurios pmidės atei- 
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BLOCI LAIKAI. 
P-as Pasaulis—nelyginant lietuvis po mušty- 

nių: karė jam galvą sudaužė, koją Mexikos revo- 

liucija sulaužė, ranką streikai išsuko; o čia dar 
visokios politikos ateina. 

nantį panedėlį. P-o Yčo ir kun. 
J. Žilinsko kalbos bus sekančio- 
se temose: Abelnas Lietuvos,Pa- 
dėjimas, Lietuviai Pabėgėliai, Lie- 
tuviai-Belaisviai, Prūsų Lietuviai, 
Tautiškojo Darbo Koncentravi- 
mas Prieš Ateisiant Vokiečiams 
ir Rusijoje, Lietuvos Mokykla ir 
Mokiniai, Lietuvos Atstatymas ir 
Lietuviu Tautiškieji Siekiniai. 

Gerb. YČas savo prakalbomis 
apims daugiais pabėgėlių gyveni- 
mą. gi kun. J, Žilinskas, kuriam 
teko buti užkiltoje vokiečių Lie- 
tuvoje, kalbės daugiaus apie už- 
imtos Lietuvos padėjimą. 

(Skaitykite 'Vietinėse Žiniose'). 

Nuo (Malio "Lietuvių 
Dienos" Komiteto. 

Idant musų visuomenė plačiai 
žinotu, kas veikiama C. A. L. 
K—to, o taipogi pasemtų sau in- 

formacijų apie Lietuvių Dienos 
>rirengimo darbą, paskelbiame šią 
apyskaitą io-ties dienų musų dar- 
bo. 

C. A. L. K-to Raštines Darbai. 
1. Atlikta formalybės atidarymo 

deposito The Liberty banke New 
Yorke ir aukos jau galima į ten 

siųsti. Jos adresas: The Liberty 
National Bank, New York City. 

2. U/sakyta 100,000 čekių su 

Liberty banko vardu išsiuntinėji- 
mui biznieriams. 

3. Pasiųsta prašymas lietuvių 
laikraščių Redakcijoms Amerikoje 
siuntinėti savo laikraštį, idant se- 

kus visas Lietuvių Dienos rengi- 
mo darbas laikraštijoje. 

4. Tartasi su L. S. S. apie pri- 
sidėjimą prie C. A. L. K-to. Pa- 
aiškėjo, kad L. S. S. nesutinka, 
kad Raud. Kryžius rūpintųsi aukų 
dalinimu Lietuvoje. 

5. Pasieta laikraščiams "Pra- 
nešimas" apie organizavimą ir 
darbus Vietų Komitetams. 

6. Atspauzdinta 10,000 ekz. 
Presidento \Vilsono roklamacijų, 
anglų kalba, padavimui į vietinę 
spaudą ir pridėjimui prie visų at- 

sikreipimų j amerikonus. 
7. Atpausdinta 500 blankų ofi- 

cialiams įgaliojimams Vietų Ko- 
mitetams. 

8. Atspauzdinta 600 laiškų j 
kongresmanus ir senatorius ir 400 
laiškų, j gubernatorius, majorus, 
teisėjus ir k. 

9. Užsakyta padaryti 1000 ekz. 
Lietuvos žemlapių Lietuvių Die- 
nai. 

10. Išsiuntinėta 400 atsišaukimų 
Į įvairias liet. draugystes aukoti 
nuo savęs Lietuvių Dienai ir pri- 
sidėti prie rengimo Liet. Dienos. 

11. Priimta $800 iš Gelbėjimo 
Fondo C. A. L. K-to reikalams. 

12. Gauta žinios apie su?itvėri- 
mą Vietos Komitetų: Union City, 
Conn., Paterson, N. J., So. Oma- 
ha, Nebr., New Britain, Conn.; 
Worcester, Mass., Chicago, 111., 
Portland, Ore., Springfield, Mass., 
Naskua, M. H., Bristol, Conn., 

Northampton, Mass., Cincinnati, 
Ohio, Los Angeles, Cal., New Ha- 
ven, Conn., ir MonteHo, Mass. 

13. Duota 80 (atsakymų su in- 

formacijomis apie Lietuvių Die- 
ną įvairiems asmenims ir įstai- 
goms. 

Komisijas su Washingtonu 
Susižinoti Darbai. 

n ,! ■! 
Gcrb. D-ras J. Šliupas ir g. F. 

Žyvatkuskas, vietoje gerb. Lopat- 
tos, kuris buvo labai užimtas, buvo 
nuvažiavę j YVashingtoną padėkoti 
g. Prezidentui už paskyrhnę Lie- 
tuviu Dienos, susižinoti su Raud. 
Kryžiumi aukų pukimo ir siunti- 
mo reikale ii pasitarti su Associa- 
ted Press. 

Sul)'g jų pranešimo: Prezidento 
nerasta namie; Raudon. Kryžius 
sutiko pranešti savo skyriams, kad 
jie pris;dėtų prie aukų rinkimo 
Lietuvių Dienoje. Jam buvo įteik- 
ta raštas apie šelpimo reikalus Lie- 
tuvoje. (Jauta nuo jo Valdybos 
oficialis pranešimas, kuris leista 
paskelbti viešai. 

Štai jo turinys: 
"Ali money coliected on Lith- 

uanian Day will be turned over 
to the American Red Cross and 
will be distributed among Litli- 
ttanian \var sufferers by agen- 
cies which are mutually satis- 
fatory to the Red Cross and 
the Central Committee." 
Gerb. Dr. J. Šliupas žada pla- 

čiau pats pranešti apie savo ke- 
lione j WasliingLoną. 

Dėžučių Ženklelių Komisijos 
Darbai. 

Buvo atsilankęs Centro Rašti- 
nėje gerb. R. Karuža. Jis surinko 
labai gausios medegos Lietuvių 
Dienai ir pranešė, ką sužinojo apie 
dėžutes. Pasirodo, kad dėžučių 
didelėms kolionijoms gaminti ne- 

galima, nes tai apsieitų labai bran- 
giai, taigi pasiūlyta joms pačioms 
pasigamini, o tuo tarpu padirb- 
dinti 25,000 dėžučių, tagsų 1,000,- 
000. Guzikus palikta gamintis 
pačioms kolionijoms, kaip jos no- 
rės. 

Presos Komisijos Darbai. 
Paduota Presas Komisijai pa- 

gaminti 12 straipsnių, atspausdinti 
ir pasiųsti Associaled Press ir 
Vietų Komitetams*; 

Tai C. A. L. K—to darbas. 
Reikia dabar tik, kad visos vietos 
sukrustų dirbti, , visi kampeliai, 
kur tik yra nors vienas lietuvis, 
išgirsti] musif šauksmą ir prisi- 
dėtų prie didžio darbo. Į darbą 
visi, o laimėjimai! bus musų! 

C.A.L.'K. Raštininkas 
M. Šalčius. 

TMD. BUJOJA! 
Per šj bertatnj prisiraįe 244 

nauji nariai. 
Viso įplaukė $587.80. 
Išplaukė ? 1223.37 
Buvo $568359 
Dabar yra $4460.22. 

P. Norkui. 
i 

Lietuvos Autonomija. 
Koc-titucijos Projektas. 

(Skaitykit taipgi Apžvalgoje). 

PAMATINIAI DĖSNIAI AUTONOMINĖS 
LIETUVOS SUTVARKYMUI. 

SKIRSNIS I. 
ABELNI DĖSNIAI. 
PARAGRAFAS I. 

Lietuvos Teritorijos nustatymas. 

PARAGRAFAS 2. 

Lietuva, sudarydama neatidalintiną Rusų Vieš- 
patijos dalį, savo vidujiniuose reikaluose valdosi 
(tvarkosi) tani tikromis įstaigomis, paremtomis 
ypatinga jstatymdavyste. 

PARAGRAFAS 3. 

Vidujiniems Lietuvos reikalams tveriama tam 
tikri kūnai: 1) Seimas, susidedąs iš vieno buto (pa- 
latos), 2) Administratyvis valdymas su General- 
Guberuatoriuin priešakyje, 3) teismų įstaigos su 

Lietuvos Senatu, 4) Ministerių Taryboje tam '"ik- 
ras Minist"as, Stats-Sekretorius Lietuvos reika- 
luose ir 5) Išdas bei Biudžetas. 

PARAGRAFAS 4. 
Abelnosios civilės ir politiškosios liuosybės, 

nustatytos abelnaisiais viešpatijos įstatymais, ap- 
ima Lietuvą su ta išlyga, kari jie gali buti papla- 
tinti vietinės Lietuvos jstatymdavystės, kad tai pa- 
čiai vietos įstatymdavystei priklauso išleidimas 
teisiu apie jų pritaikinimą Lietuvoje sulyg šalies 
reikalų ir vietos aplinkybių, vienok sulyg šalies 
•piliečių tuojaus ir ant visados panaikinama visi tei- 
sių apribojimai, paremti tikybos, tautystės, ar paėji- 
mo skirtingumu. 

PARAGRAFAS 5. 

Abelnai-viešpatijinėj atstovybėj Lietuvos gy- 
ventojai dalyvauja per atstovus, renkamus sulyg 
abelnų Imperijos įstatymų. 

PARAGRAFAS 6. 

Jokie šių įstatų pakeitimai neleidžiama daryti 
be Lietuvos seimo už gyrimo. 

SKIRSNIS II. 

ABELNAI-VIEŠPATIJINIŲ ĮSTAIGŲ KOM- 

PETENCIJA. 

PARAGRAFAS 7. C* Sx 4 W 

Lietuvos Seimo kompetencijai nepriklauso se- 
kantieji reikalai: 

a) Imperatoriškojo Dvaro narių užlaikymas, 
lyginai ir Imperatoriškojo Dvaro įstaigų reikalai. 

b) Užrubežiniai reikalai, politiškosios ir pre- 
kybinės sutartjs, 

c) Armija ir laivynas, o taipgi ir visi priklau- 
santieji kariškai ir jūrių ministerijoms keliai ir bu- 
davonės bei [taisymai (sooruženija). 

Pastaba: Autonomiškos Lietuvos gyven- 
tojai turi teisę atlikti kareiviavimą sausžemio kariu- 
menėje, stovinčioje Lietuvoje, 

d) Stačiatikių bažnyčios reikalai, 
e) Pinigų reikalai ir emisijos bankai, 
f) Muito ir akcyžės j>tatymdavystė, 
g) Krasos, telegrafų ir abelnai-valstijinė 'tele- 

fonų įstatymdavystė, o taipgi tarifas tarptautinio ir abelnai valstijinio krases, telegrafų ir telefonų1 susinėsimo. 

h) Geležinkelių tarifas tarptautiniame ir tiesio- 
giniame vidujiniame su Imperija susinešime, 

k) Įstatymdavystė, palytmti prekybinius ženk- 
lus ir privilegijas, o taipgi palytmti literatūros ir 
dailės savastį, 

i) Kriminale jstatymdavystė reikaluose apie su- 
kilimą (buntą) prieš Augščiausiąją valdžią, val- 
stybine išdavystę, "smutą," prasižengimus prieš 
kareiviavimo įstatymus, {alsavimą pinigų, vertybi- 
nių popierų ir ženklų, ir apie prasižengimą prieš 
telegrafo ir telefono įstatus. 

j) A'belnai-valsitybinės paskolos ir apsiėmimai. 

PARAGRAFAS 8. 

Iš abelnai-valstybinių reikalų, pažymėtų šių 
{statymų paragrafe 7-me. centralinių įstaigų kom- 
petencijai betarpiniai priklauso visi reikalai šių 
ministerijų: Imperatoriškojo Dvaro, Užrubežinių 
reikalų, Kariškosios ir Jūrių Ministerijos, o taipgi ir Šv. Sinodo reikalai. 

SKIRSNIS III. 
LIETUVOS ĮSTAIGOS. 

SEIMAS. 
PARAGRAFAS 9. 

Seimo kompetencijai priklauso: 
a) Jstatymdavystė visuose šalies reikaluose, iš- 

skyrus išėmimus, nurodytus šių įstatų paragrafe 
7-me, 

b) Nustatymas visokios rūšies mokesčių ir 
rinkliavų, išėmus muito ir akcvžės rinkliavas. 

c) Peržiūrėjimas ir užtvirtinimas kasmetinio 
•biudžeto Lietuvos išdo jeigu ir išlaidų, o taipgi 
lyginai ir atskaitos iš Lietuvos kontrolės apie biu- 
džeto išpildymą, 

d) 'Peržiūrėjimas ir patvirtinimas kasmetinės 
aitslcaitos apie Lietuvos valdymą, 

r 
.. 

e) Apsvarstymas ir išdavimas nusprendimo apie 
išduodamašias abelnas teises ir paliepimus, kiek 
tas palyti šalies gerovę; lyginai ir pakėlimas klau- 
simų apie išleidimą abelnų įstatymų ir padavadiji- 
mų, galinčių prisidėti prie šalies reikalų ir gerovės 
patenkinimo. 

f) Padavimas nusprendimų visuose reikaluose, 
apie kuriuos Valdžia klaus jo patarimo. 

PARAGRAFAS 10. 4 

Lietuvos Seimo užgiru įstatymų projektai yra 
paduodami Augščiausiam patvirtinimui per minis- 
trą, Lietuvos stats-sekretorių. Tokiu budu pa- 
tvirtinti įstatymų projektai, su ministro, Lietuvos 
stats-sekretoriaus, parašu, apskelbiama Lietuvos 
įstatymų Rinkinyj, išleidžiamam Vilniuje. 

PARAGRAFAS ii. 
Lietuvos Seimas renkama kas metai Vilniuje 

sulyg Augščiausiojo paliepimo, surišto ministerio, 
Lietuvos stats-sekretoriaus parašu. Seimo paleidi- 
mas, o taipgi jo posėdžiu pertraukimas atliekama 
sulyg taisyklių, tam tikslui parengiu Valstijos Dū- 
mai su tuo išėmimu, kad aktai, priklausantieji 
Augštesniąjai valdžiai, yra surišami ministro, Lie- 
tuvos stats-sekretoriaus parašu. Kiekviena Lietu- 
vos Seimo sesija tęsiasi ne mažiaus šešių mėne- 
sių. 

PARAGRAFAS 12. 

Teisotuniui Seimo nusprendimų apie šios kon* 
stitucijos permainymą, reikalinga dalyvavimas tri- 
jų ketvirtų dalių visų jo -narių ir priėmimas dviem 
trečdaliais balsų. 

PARAGRAFAS 13. 
Budas ir tvarka rinkimų j pirmąjj seimą, jo 

narių skaitlingumas ir jo sušaukimo tvarka nusta- 
toma tam tikrais apie tai įstatymais. Da'bar gi 
padavadijama. kad rinkimai j Lietuvos Seimą visuo- 
met turi but atliekami, pasiremiant visuotinuoju, 
lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu; kad nuo 
kiekvienos 10.000 šalies gyventojų turi buti išrinktas 
vienas deputatas ir kad seimo nariai neatsako už 
nuomones, išreikštas seime ir yra nepaliečiami bft 
teismo. 

ADMINISTRATYVĖ VALDŽIA. 
PARAGRAFAS 14. 

Pildomoji Lietuves valdžia priklauso tam 
tikrai šalies įstaigai su Ceneral-Gubernatoriu prie- 
šakyje, su išėmimais nurodytais šių įstatų paragrafe 
8-me. General-Gubernatorių skiria Augštes.iėji 
valdžia iš Lietuvos piliečių. Jis negali sykiu būti 
ir kariumenės kamandierium. 

PARAGRAFAS 15. 
i < •. 1 

General-gubernatoriaus atsinešimas prie seimo, 
sutvarkymas šalies teismų ir visų jo valdymo, /al- 
dymosi organų, jų kompetencijos rybos, jų atsi- 
nešimas linkui seimo, General-gubernatoriaus ir 
ministerio, Lietuvos stats-sekretoriaus, bus nusta- 
tyti per Lietuvos seimą tvarkoje, nurodytoje ši^ įstatų paragrafais 9 ir io-tuoju. 

PARAGRAFAS 16. 
Ministeris, Lietuvos stats-sekretorius yra Augščiausios valdžios paskiriamas iš tarpo Lie- 

tuvos piliečiu budu, nustatytu ministerių paskyri- 
mui. Ministeris, Lietuvos stats-sekretorius i) pa- duoda Augščiausiamjam nusprendimui Lietuvos 
Seimo užkirtuosius įstatymų projektus ir .tuos vi- 
sus Lietuvą paliečiančius reikalus, kurie reikalauja 
Aukščiausiojo nusprendimo, 2) suriša savo parašu ir atiduoda kur reik išeinančius nuo Viršiausios val- 
džios paskyrimus ir paliepimus, Lietuvą paliečian- 
čius, 3) dalyvauja visuose Ministeriu Tarybos rei- 
kaluose, ypatingai gi abelnai-valstybiniuose reika- 
luose. paliečiančiuose Lietuvą (paragr. 7 ir 8), 
perstato Tarybai savo nusprendimus. Abelnai- 
valstybiniuose reikaluose Ministeris, Lietuvos stats 
-sekretorius, yra atsakomas lygiai su kitais minis- 
iteriais, o Lietuvos reikaluose jis yra atsakomas 
prieš seimą, pastarojo kompetencijos rybose. 

PARAGRAFAS 17. 
Vedimas Lietuvos rybose kitu abelnai-valsty- bitiiu reikalų, paminėtų šių įstatymų paragrafe 

7-me, išėmus pažymėtus paragrafe 8-me. priklau- 
so vietinėms Lietuvos jstaigoms su ta išlyga, kad 
visos šitos įstaigos visuose šituose reikaluose vei- 
kia tvirtai pasiremiant abelnai-valstybiniais įstaty- mais 

TEISMAS. 
PARAGRAFAS 18. 

Augštesniaja šalies teisino įstaiga yra Lietu- 
vos Senatas, turintis savo buveinę Vilniaus mieste. 
Lietuvos Senato kompetencijon įeina: i) atmainy- 
mas ir peržiūrėjimas galutinių iteismo nusprendi- 
mų ir nutarimų, o taipgi kriminalių bylų atnauji- 
nimas; 2) išrišimas visų ginčų ir nesusipratimų 
tarp teisino ir administratyvių įstaigų, o taipgi 
tarp atskirų administratyvių įstaigų; 3) bylos su 
skundais prieš veikimą visų administratyvių šalies 
įstaigų ir ypatų, neišimant ir augštesniųjų vietinių 
įstaigų. 

Lietuvos Senato įstaigos ir jo kompetencijos 
rvbos 'bus nustatytos artimiausio Lietuvos Senato— 
•tvarkoje, nurodytoje šių įstatų paragrafuose 9 ir 
16-me. 

| IŠDAS. 

j PARAGRAFAS 19. 
Iš visų jeigu, įplaukiančių j Lietuvos išdą, o 

taipgi iš visu daromų joje išlaidų, taip vietinių, 



taip abelnai-valstybinių (paragrafai 20 ir 21), su- 

taisomas vienas abelnas biudžetas ir viena abclna 
atskaita. 

PARAGRAFAS 20. 

{ Lietuvos išdą įplaukia: 1) visi, šalies r y bose 
imami tcsio^iniai ir neteisio^iniai mokesčįaj, paja- 
mos, ir rinkliavos. 2) įplaukimai nuo abelani-val- 

stybinių, valdiškuju regalijų šalies rybose. 3) Įplau- 
kimai r Jo visu Lietuvos turtų, ir kapitalų. 

Muito pajam-s. imamos Lietuvos rybose nuo 

tranzitinių prekių, siunčiamų j Imperijos guberni- 
jas, perleidžiamos j abelnai-valstyoines įplaukas, I 
lygi'nai kaip pajamos, imamos Imperijos rybose nuo 

tranzitinių prekių, siunčiamų j Lietuvos rvbas, 
oer!t:džiamcs į Lietuvos išuo įplaukas. 

PARAGRAFAS 21. 

Lietuvos išdas, sulyg proporcijos šalies gy- 
ventoju linUui visos valstybės gy vemtoj ų, dalyvau- 
ja sekančiose ab?lnai-valstybinėse išlaidose: i) Im- 

peratoriškosios Šeimynos užlaiykme ir Imperato- 
riškojo Dvaro ministerijoj, 2) atmokėjime valsty- 
binių paskolų ir apsiėmimų (obiazatelstv) ir 

apmokėjime jų procentų su ta išlyga, kad apsiėmi- 
mai kaslink garantijų, padarytų naudai privatiškų- 
jų geležinkelio draugijų, apsunkina Lietuvos išdą 
tik tiek, kiek tos garantijos palyti geležinkelius, 
esančius Lietuvos rybose, 3) centralinių įstatym- 
davystės įstaigų užlaikyme, 4) nuosavosios Jo 
Didybės kanceliarijos užlaikyme, 5) Ministerių 
Tarybos užlaikyme, 6) L'žrubežio reikalų minis- 

terijos užlaikyme, 7) Karės ir jūrių ministerijos už- 

laikyme, 8) Valstybės Kontrolio užlaikyme ir 9) 
Naci nalės geležinkelio tarifų jstaigos užlaikyme, 

PARAGRAFAS 22. 

Išpuolančioji Lietuvos išdui dalis visose, šių 
įst .tų paragrafe 21-mc pažymėtose, išlaidose nu- 

statoma sulyg skaitlinių gyventojų cenzo, daromo 
kas 10 metų. Laike viso dešimtmečio proporcijinė 
dalyvavimo išlaidose dalis pasilieka be permainos. 
Priklausančioji atmokėjimui suma adyginama abie- 
jų isdų laike šešių mėnesių po užtvirtinimui per 
tam tikras centralines jstaigas (par. 9 ir 10) galu- 
tinės atskaitos už perėjusiuos metus. Tvarka sa- 

vitarpinių apskaitlia\ mų tarp abelnai-valstybjnių 
įstaigų ir Lietuvos iždo nustatoma tam tikromis 
taisyklėmis. 

PARAGRAFAS 23. 
Į Lietuvoj išdo savastį pereina esantis Lietu- 

vos rybose ir priklausantis dabar isdui ir valsty- 
binėms j»taigo;ns visas judinamasai ir nejudina- 
tnasai turtas, tame skaitliuje išdo (kazionni) gele- 
žinkeliai, o taipgi kapitalai ir teisės, išskyros kapi- 
alus ir teises, priklausančias Imperatoriškamjam 
Jvarui ir karės bei jūrių ministerijoms. 

SKIRSNIS IV. 
APIE KALBĄ. 

PARAGRAFAS 24. 
Viso darbo vedimas jstatymdavystes, teismo 

ir administratyvėse įstaigose ir valstybinėse mok- 
slo įstaigose, o taipgi ir mokslo vedimas šiose 
jstaigose atliekama lietuvių kalba. Nelietuvių gy- 
ventojams bus sulyg išgalės įsteigtos vidurinės ir 
žemesnės mokslo įstaigos su išguldinėjimu jų pri- 
gimtoj kalboj, o vidurinėse mokslo įstaigose bus, 
apart to, organizuojama prigimtos, kalbos išguldi- 
nėjimas. 

PARAGRAFAS 25. 
Visų paminėtų įstaigų susinėsimai su valdiško- 

mis Imperijos įstaigomis, o taipgi su Lietuvoje 
veikiančiomis valdiškomis vietomis ir urėdninkais 
Imperatoriškojo Dvaro, užrubežio reikalų, karės 
ir jūrių ministerijų bei su S v. Sinodu atsibūva rusų 
kalboje. 

PARAGRAFAS 26. 
Kalbų teisps privaitiikose mokslo ištaigose ir 

tikybiniuose reikaluose negali buti jok:u budu ap- 
ribuojamos. 

PARAGRAFAS 27. 
Teismo ir administratyvėse įstaigose nepažį- 

/lantiems lietusių kalbos bus užlaikomi tulkai 
^vertikai). Kalbos, pasakytos Seime nelietuvių 
dalboje bus įbraukiamos j protokolu vertime, kurį 
padarys prisiekusis tulkas. 

SKIRSNIS V. 
IŠRIŠIM/ S KIVIRČŲ TARP ABELNAI-VAL- 
STYBINIŲ IR AUTONOMINIŲ ĮSTAIGŲ, j 

PARAGRAFAS 28. 
Kvirčus ir ginčus kaslink kompetencijos rybų 

tarp abelnai-valstybinių įstaigų ir tam tikrų Lietu- 

vos įstaigų galutinai išriša nuolatinė komisija, su- 

sidedanti iš 24 nariu ir pirmsėdžio. 
f 

PARAGRAFAS 29. 
Dvyliką šios komisijos narių renka abclnai- 

valstybinės atstovaujamos įstaigos iš savo tarpo, 
o kitą 12—Lietuvos seimas iš savo tarpo. Komi- 

sijos nariai renkami kiekvienos sesijos pradžioj. 

PARAGRAFAS 30. 
Komisijos pirm sėdįs yra Viršiausios Valdžios 

skiri? mas. 

PARAGRAFAS 31. 
Pirmsėdis ir komisijos nariai atlieka savo už- 

duotis iki n; jos komisijos išrinkimo. 

PARAGRAFAS 32. 
Tvarka komisijos veikimo ir jos susinėsimo 

su abelnai-valstybinėmis. kaip ir su tam tikromis 
Lietuvos įstaigomis, nustatoma taisyklėmis, pačios 
komisijos užtvirtintomis. 

SKIRSNIS VI. 
PARAGRAFAS 33. 

Iki Lietuvos seimas išduos tam tikrus įstaty- 
mus apie vidujinį šalies sutvarkymą ir valdymą. 
Lietuva valclosi, pasiremiant laikinais įstatymais 
apie šių įstatų pritaikymą. 

Projekto Papildymas. 
SKIRSNIS VII. 

AUTONOMIŠKOS LIETUVOS ATSINEŠIMAS 
LINKUI TIKYBOS. 

PARAGRAFAS 34. 
1) Teisės Lietuvos piliečių visų tikybų ir ne- 

priklausančių prie jokios tikybos yra lygios. 2) 
Draugija, įteisinanti kriminalį prasižengimą tikybi- 
niais mot} /ais, yra skaitoma neteisuotu susidrau- 
gavimu (soobščestvom), o ne tikyba. 

PARAGRAFAS 35. 
Kiekvienas Lietuvos pilietis, susilaukęs 16 ne- 

tų amžiaus, nusistato, jeigu nori, prie kokios itiky- 
bcs jis priklauso, pastebint, kad jis gali ne- 

priklausyti nei prie jokios tikylos. 
Tūlos tikybos pametimas, ar jos permaina ne- 

gali buti surišta su bausme ar teisių nustojimu, iš- 
skyrus tas teises, kuriomis minėtoji ypata naudojo- 
si iš priežasties laikomos tikybinėj draugijoj vietos. 

PARAGRAFAS 36. 
Vaikai ir abiejų lyčių paaugėliai, nebaigusie 

16 metų, priklauso prie savo tėvų tikybos. Kuo- 
met tėvai yra nevienos (tikybos, tai vaikai priklau- 
so prie tikybos, aibiejų tėvų nurodytos, o esant ne- 

sutikimui tarp tėvų, prie tikybos, kurią patįs sau 

toki vaikai pasirinks. 

PARAGRAFAS 37. 
Rastinukai (pairesti vaikai) be tikybos nuro- 

dymo, o taipgi pilni našlaičiai, likusie po tėvų ne- 

priklausančių prie jokios tikybos, kuomet paimami 
j auklėjimo įstaigas, Lietuvos išdo užlaikomas, yra 
auklėjami Rymc-katalikų tikyboje, išskyrus Gum- 
binis, Ragainės, Tilžės ir Klaipėdos apskričius, ku- 
riu >se paminėtų kategorijų vaikai auklėjama evan- 

geliko-liuteronų tikyboje, ir Biržų valsčiaus, kur 
jie auklėjami reformatų bažnyčios dvasioje. 

PARAGRAFAS 38. 
Kiekviena pil-namiečių Lietuvos piliečių grupė, 

įturinti vienodus tikybinius persitikrinimus, turi tei- 
sę organizuotis j atskiras ir neprigulmingas tiky- 
bines draugijas, kurios įgyja teises, visoms Lietu- 
voj tikyboms priklausančias, būtent: 1) juridiškojo 
asmens teisę, 2) liuosą savo mokslo platinimą, 3) 
atidarymą ir valdymą dievmaldvstės vietų, mokslo, 
auklėjimo, labdaringų ir tam panašių įstaigų, 4) 
dvasiškų vadovų ir jenrchų rinkimą sulyg savo 

įstatymų, 5) nejudinamojo ir judinamojo turto 

įgijimą, pardavimą ir užstatymą. 

PARAGRAFAS 39. 
Kiekviena nusistovėjusi, ?r išnaujo tveriamoji 

savi stove tikybinė draugija, idant galėtų naudotis' 
teisėmis, pereitame paragrafe paminėtomis, turi; 
priduoti savo įstatus Lietuvos įstaitymdavystės įstai- 
goms padarymui pub'ikacijos; prie to publikacijai 
nepriklauso tik tie įstatai, kuriuose legalizuojami ar 

yra pateisinami kriminaliai prasižengimai 
mai ir prasikaltimai, arba pervedama -esutinkantie- 
ji su visuomenine dora padavadijimai. 

(Užbaiga bus) 

I 

I 

Varyk Per Duris, Tai Jis Per Langą Lenda. 
Męs gauname pusėtinai laiškų Į 

su išreiškimu padėkos už tai, kad j 
saugojame savo skaitytojus nuo! 
visokių išnaudotojų, o ypač nuo| 
tų vanagu, kuriuos vadina "ste- 

buklingais ?rba umbugiškais 
daktarai.." Nekuriuos tokius 
laišku? męs paminėsim—ne tam, 
kad save girti, ^>et tam, kad žmo- 

nės matytų, kokių gudrių ir be- 

gėdiškų "triksų" griebiasi tie 
humbugieriai. 

Kuriuose laikraščiuose jie gar- 
sinasi, iŠ ten jie prisigaudo sau 

kvailių, kaip žuvių iš sudrumsto 

vandens. Bet jie medžioja net 

ir tuose laikraščiuose, kurie jų 
apgarsinimų nepriima. Jie užlai- 
ko savo agentėlius, kurie peržiū- 
rinėja visus laikraščius ir išran- 
kioja iš jų visus adresus, jeigu | 
toki buva korespondencijot i, pa- 
jieškojimuose, apgarsinimuose ir 
t. t. Gavę tuos adresus, jie siun- 
tinėja tokiems žmonėms laiškus 
ir neva "mokslo knygas," kuriose Į 
stengiasi įr sveikam liga įkalbėti.; 

Nesenai męs gavome vieną 
^ laišką nuo musų skaitytojo, ku- 

ris aiškiai parodo, l*ip tie Jcrąnk-1 

liai visur laksto, sau žmogiškų 
aukų jieškodami. Šiuom sykiu 
jie pakliuvo ant sumanaus žmo- 

gaus—"Lietuvos" skaityjo, kuris 
nesidavė pasigauti. Žingeidu bus 
tą laišką visiems pasiskaityti. i 
Gerbiami Tamistos:— 

Beskaitydamas "Lietuvą" No. į 
37, atradau jdomų straipsnj, ku- 
riame buvo aiškiai ir gerai apra- 
šytu apie humbugiškus daktarus 
ir apie tad, kaip jie žmones išnau- 
doja "ir kaip lietuvius skriaudžia 
tie laikraščiai, kurie tokius ap- 
flavingus apgarsinimu^ laĮgjaa. 

<0 Aš pats turėj<& progą apie 
tuos apgavikus fcėritikriuti,, kaip 
jie norėjo ir tYlyfte išnaud /.i. 
Tockl čia ir panifcįrsiu keletą i:o- 
džiu apie tai. Ą 

Vieną sykį a^si^rsinau '"Lie- 
tuvoj," pajiešwdamas savo p;i- 
miniu. Tai Sad. žinotumėt Lie 

lmmbugiiški ra&t&v.i atsiliepė 
pirmiaus negu Iftnrio giminės— 
matyt, kad jie visus labai daboja, 
kad tik prie žiucgans prilysti. 

Už poroš dienų atsiunčia man 

neva daktariuką knygely iš Phi- 

ladelphijos iš viėnos klinikos ir 
laišką su "svarbiais aprašymais." 

Žinoma, numečiau, pečium Po 
kelių dienų ateina ir kitas laiškas 
su "daktariškais paklausimais"— 
ar, girdi, nesergi tuo, ar kit- 
kuo? Trečią dien, žiuriu, laiška- 
nešys ir vėl tempia man laišką... 
Ir vėl nuo humbugiškų daktarų. 
Na, mislinu sau. apsėdo jie ma- 

ne. kaip gyliai arklį vasaros karš- 
čiais.... 

šitame laiške .-buvo visoki pata- 
rimai, kaip reik gydytis nuo to- 

kių ir kitokių ligų—ir. žinoma, 
visur tempia taip, kad tik jie iš- 
gydo geriausiai, pigiausiai ir tei- 
singiausiai. 

Nusibodo man tuos jų laiškus 
skaityti, sėdau ir parašiau jiems 
laišką. Teisingi daktarai,—sakau 
jiems.—per laiškus negydo ir li- 
gonių po visą' svietą ne j ieško; 
pas mus Chicagoje, sakau, yra 
daktarų gerų-geriausių ir dau- 
giaus man savo laiškų nerašinė- 
kit, ba mane ant tokių kriukelių 
nepagausit... 

Na, mislinu sau, tai nors ap- 
sispakajinau nuo tų vuodų, dau- 
giaus neklapatys jie mano bied- 
nos galvos... 

Ale kur tau klausys!... Žiuriu, 
vieną dieną expresb inspektorius 
lenda per duris 'su dideliu baksu 
—vos tik per diiris {telpa. Takiša 
man bilą ir klausia manęs: 
—Ar t ainis tos ta pravardė? 

— J e,—atsakau—mano. 
Padeda jis baksą nuo pečių 

ant stalo, atplėšia bilą ir kiša 
man. Žiuriu, ant bilos devyni 
doliariai ir šesios-dešimts centų 
rak man užmokėti. Aš nu- 

tirpau, pažiūrėjęs ir sakau in- 
spektoriui : 

— Aš neesu jokių tokių "me- 
dicinų ordeliavęs." Iš kur tu 
gavai šitą baksą? Gal tu, sakau, 
patvoriuose dilgėlių ir žolių pri- 
srovei, prikiša baksą ir atne- 
šiai čia man parduot?... 

— Xo sir!--sako jis man.— 

Matai, kad i.' Philadelphijos iš 
tokios ir tokio; tai klinikos.... 

Buvo ir to daktaro pravardė 
Per didelj vargą vos-nes-vos iš- 
sivariau aš tą inspektorių iš stu- 
bos su jo "medicinomis." 

•Manote, kad tuom užsibaigė? 
Kas tau! Paskui kiek tų laiškų 
gavau! Ir gražumu prašė, ir 
teismu net grasino, ir ant lengvų 
išmokesčių siūlė, bile tik imčiau, 
įkalbinėjo, kad pastipsiu, jeigu 
tų medicinų neimsiu. 

Bet, ačiu Dievui, aš dar svei- 
kas ir gyvas, o jų medicinų taip 
ir neemiau,—ncužgasdino. O ki- 
tą .tai gal butų ir prikalbinę, ar 

užgasdinę. 
Taigi iš .to, gerbiami skaityto- 

jai, matot, kaip tie humbugiški 
daktarai gaudo nesusipratusius 
žmonelius,—kaip žvėrys nagus 
išskėtę aukų sau jieško ir kaip 
žuvytes su tinklu gaudo. 

Męs galime atsiginti nuo tų 
išnaudotojų ir '>visokių humbugiš- 
kų daktarų, įkaitydami gerus 
laikraščius. Matote, musų laik- 
raštis "Lietuva" nepriėmė ir 
$1000.00 už humbttg'škų daktarų 
apgarsinimą ir Jar ikaitytojams 
duoda pamoką, kaip apsiginti 
nuo išnaudotoji]. 
Chicago, III. Stan. Virkutis. 

.i: ,-r\l 
Nuo Redakcijos. — Jei žmonės 

nesigėdintų ir papasakotų visokių! 
atsitikimų su neteisingais apgar- 
sinimais;, tai butų ko pasiskaityti 
—išeitų žingeidžiau, negu arabų 
pasakose. Bet vieni bijo, kiti 
sarmatijas apie tai rašyti. Re- 
dakcija sutinka dėti laikraštini 
žingeidžius aprašymus ir be rašy- 
tojo pravardės, vien tik redakci- 
jas žiniai reikalinga paduoti savo 

pravardę ir adresą, o to redakcija 
niekuomet neišduoda. 

KAS APIE LIETUVĄ RAŠO- 
MA. 

Pravartu.bus pateikti ištraukos 
iš Rohrbach'o knygos "Russland 
und \vir"—"Rusija ir męs" 
Stuttg. 1915). Paul'ius Rohrba- 
clias yra žinomas vokiečių laik- 
raštininkas rašytojas. Jo pažiū- 
ros maždaug galima laikyti vo- 

kiečiu vyraujančios daugumos 
pažiūromis. Jau dėl to, žinoma, 
tų pažiurti pažinimas įgyja mums 

itin svarbios reikšmės. 

Lietuvą, latvius ir e>tus liesda- 
mas, "Rohrbach'as taip pradeda: 
"kad Rusija nustotų kėlusi pa- 
vojaus vokiečiams ir Europos 
kultūrai, reikia visupirma, atplė- 
šti nuo dabartinės Rusijos Uk- 
raina (mažarusiai): antra—reikia 
iš naujo atstatyti Lenkai, nežiū- 
rint kokiu tatai pavydalu bus pa- 
daryta; trečia—Rusija turi netek- 
ti Baltijos pajūrio kraštų, bū- 
tent Suomijos (Finlandijos), tri- 
jų pajūrio gubernijų ir Lietuvos." 
Iškėlęs tąsias vokiečių ramumo 

sąlygas, toliau Rohrbach'as pri- 
duria: "Čia dar mar.a butų tik 
trys—estų, lyvų ir Kuršo—gu- 
bernijos nuo Rusijos atskyrus; 
drauge su jomis reikia ir Lietu- 
vą paimti, reikia dar visa šita 
šalis išplėšti slavams ir kiek 
galima ją suvokietinti. Jeigu taip 
nebūtų padaryta, tai po karės 
netrukus didžiausiai stangiomis 
masėmis bus jau prasiveržę ligi 
Baltijos jūrių." Jo apskaitymu 
Lietuva, užimdama Kauno gub., 
dalį Vilniaus ir Gardino ir di- 
desnę pusę Suvalkų gub. turi 
žemės tiek, kiek Prūsų Rytai, 
Prusu Vakarai ir Poznanius^ 
drauge suėmus; tuo tarpu gyven- 
tojų tik apie y/2 milijono žmo- 
nių. Visas gi Baltijos pajūris! 
su Lietuva apima visos Vokietijos! 
trečdalį, o žmonių, palyginti, tė- 
ra tik dešimtadalis kiek Vokietijoj. 
Taip retai gyvenamas kraštas 
lengvai bus kolonizuojamas, 
jeigu tik šiek tiek bus pagerintas, 
ūkis. Cia Rohrbachas pabrėžia; 
dar vieną dalyką. Vokietijai esą 
svarbu, kad visos jos jėgos butų 
vienoj Icruvoje, Tuo tarpu po 
plačiają Rusiją dabar esą pakri- 
kusių arti 2 milijonų vokiečių 
kolonistų, kurie visai dingsta val- 

stybei. Dabar jie visi galima bu- 

tų be didelio vargo sutraukti Lie- 
tuvon, Latviuosna ir Estų žemėn 
ir čia tuo budu vokietinimo (ger- 
manizacijos) darbas prasidės. 
Ūkininkų vokiečių čia prisodi- 
nus, vokiečių valstybė sustiprin- 
tų savo ūkio pagrindą 
ir išsimaitinimo reikalą paleng- 
vintų. Lietuva gi ir pajūris, nuo- 

sakiai tas šalis kolonizuojant, ga- 
li išmaitinti mažiausia 15 milijo- 
nų žmonių, ir, žinoma, daiigu- 
mas bus vokiečiai! Čia Rohrbach'- 
as, berods, pastebi, kad lietuviai 
ir latviai ne tučtuojau išnyksią; 
tačiau busią galima jie netrukus 

prie vokiečių kultūros pripratin- 
ti rr, laimingai politiką pavarius, 
vis labiau vokietinti. Juo labiau, 
kad nė viena tų tautų nėra slavų 
padermės, o estai ir latviai jau ir 
dabar esą savo kultura "vokiški 
ūkininkai" (deutsche Bauern), 
tik dar vokiškai nekalbą. 

Toliau Rohrbach'as taip pro- 
tauja. Girdi, nereikia vokiečiams 
manyti, jog minėtuosius įvairių 
tautų gyvenamus kraštus paė- 
mus, valstybė įgysianti tik bė- 
dos, nėsa čia varžąsį ne tik \o- 

kiečiai su latviais ar estais, bet 
ir latviai, estai, lietuviai ir ru- 

sai tarp savęs. Vokiečiai, esą, 

turėję reikalą su francuzais (El- 
zase Lotaringijoj), lenkais ir danais, 
kurių tautinis jausmas esąs ypa- 
čiai ryškus. Lenkai buvo dar dėl 
to baip sunku vokiečiais paver- 
sti, kad jie turėję stiprių savitar- 
pio organizacijų ir labai smar- 

kiai dauginęsi. Tuo tarpu latviai 
ir estai neturį jokios savosios 
'tautinės kulturos ir praeities 
(keine nationale Vergangenheit), 
negabus, kaip lenkai, organizuo- 
tis tautos reikalams ii labai lė-j 
tai vįsta, o lietuviai, kaip ir anie,Į 
jau dėl vieno savo mažumo ne- 

gali augštesnės kulcuros gaminti.1 
Be to, nė viena tų tautų kalba; 
nesanti tiek subrendusi, kad ga- 
lėtų augštesniojo mokslo ir ap-^ 
apskritai dvasios reikalam-., tar-fl 

nauti. Ir lietuviai, ir latviai, ira 

estai, norėdami mokslo Įgyti, tu-* 

rj naudotis kultūringesne kalbai 
lr todėl, kada tos šalys patenka 
vokiečiams, tų tautų suvokietė- 
jiinas eisiąs pats savaime (wU*d 
ihre schlissliche Eindeutschune 
aus notwendigen und natfVrli- 
chen Wegen erfolgen!). 

"Vilniaus Aidas/' 

LIETUVIŲ T.AUTADA1LĖ 
VILNIAUS MIESTO NAMI- 

NIŲ DIRBINIŲ PARODOJE. 
Paduodu iš "Dabarties" 53 ir 

54 numerių nuo 8—12 liepos, 
sutrumpinęs straipsnį apie Vil- 
niaus parodą naminių dirbinių. 
Karės šmėklai apsiaupus Vilnių, 
vietiniams fabrikams išsikraus- 
čius Rusijon, gyventojams nete- 

kus uždarbio, maisto produktu 
kainoms labai aukštai pakilus 
ėmė grasinti Vilniaus miestui 
badas su visomis blogumo pa- 
sekmėmis. Vokiečiai užėmę Vil- 
nių, pradėjo rūpintis, kokiu budu 
tokios liūdnos gyventojams atei- 
ties išvengus ir kad sutei- 
kus žmonėms kiek uždarbio,— 
vokiečių valdžios, tarp kito ko, 
sumanyta įtaisyti Vilniuje miesto 
namų darbo parodą "(Ausstellung 
\Vilnaer Arbeitsstuben), kur 
įvairių tautų miesto darbininkai, 
čia ant vietos dirbdami įvairius 
daiktus, pelnyfų sau norit kokį 
uždarbį. Vokiečių -valdžia šitų 
darbaviečių įtaisymui ir jų žalia 
medega aprūpinimui paskyrė 
20,000 markių. Dirbiniai, vieto- 
je atlikti, bus netik išstatomi pa- 
rodoje, bet ir pardavinėjami,— 
daugiausiai vokiečių kareivijai. 

Dideliuose Paco ruoniuose tel- 
pa minėta paroda. Lietuvių sky- 
rius, kurį tvarkė A. Ž., užima 
4 gana ruimingus kambarius. Ko- 
ridoriuje prie durų ant sienos 
kabo to paties A. Ž., pieštas pa-1 
veikslas, ant kurio matome lietu- 
vaity tautiškomis drapanomis ap- 
sirengusią. Pirmame kambaryje 
visos sienos nukabinėtos dauge- 
liu didelių fotografijų su lietuvių 
namais, paveikslais kapų, su ori- 
ginaliais Lietuvos 'kryžiais ir at- 
skirais kryžių paveikslėliais A. 
Jaroševičiaus pieštais. 

Ant sienų dar pakabinta kank- 
lės, trubos, Labonoro dūda, ragai 
ir kapų dailus geležiniai kryžiai. 
Ant stalo sukrauta ornamentuo- 
tos varpstės nuo Taujėnų, Uk- 
mergės pavieto ir kelios dailiai 
piaustvtos medinės lazdos. Spin- 
toje ant lentynų sudėstyta gra- 
žiai apdirbti mediniai šaukštai, 
peiliai, šakutės, mediniai indai, 
skrynutės ir k. daiktai, tainogi 
gražus rinkinys margučiu sku- 
tinėtais ir vaškų teptais orna- 

mentais. Viename kambario 
kampe ant stalo stovi P. Rim- 
šos lipintas "Artojas" pora jau- 
čių ariantis, kitame—to pat 
skulptoriaus "Artojas" vienu ar- 

kliu. Prieš langą kabo A. Žmui- 
dzinavičiaus paveikslas su senais 
lietuvių kapais. Perėję šitą kam- 

barį, kuriame maž-daug gauna- 
me pažinti Lietuvą, inėję j se- 

kančius kambarius randame juo- 
se Lietuvos moterų dir' i'iiius ir 
taip skaitlingai surinktus, kaip 
niekur kitur lig šiol nebūta. Vie- 
nų juostų antrame kambaryje 
yra apie 300. Juostos kabo ant 

sienų, o brangiausios šilkinės 
ant vieno stalo sutiestos. Links- 
miausi i spūdį daro gražiu įvai- 
rių spalvų suderinimų, tos juo- 
stos, kurios paeina iš Vilkaviškio 
ir Naumiesčio pavytų. Kitu du 
stalu tame kambaryje užima tai- 
pogi juostos, vilnones mcgstinės 
pirštinės, pančiakos ir k. Trečio- 
jo kambario sienos apkabinėtos 
daugybe prijuosčių (žiurkštų); 
staltiesių, lovadangčių, rankšluos- 
čių ir mezginių. 

Iš išstatytų Vilniaus naminių 
dirbinių parodoje, gudų dirbiniai 
yra artymiausi su lietuvių savo 

ornamentika, taip, kad ir jų tau- 

tadailė. Lenkų dirbinius neretai 
'matome dabintus lietuvių juostų 
ir prijuosčių, arba ir gudų—ypač 
Slucko juostų ornamentais. Juose 
jokiu vietinės lenkų dailės elemen- 
tų nematyt. 

Žydai turi labai gerai jtaisę 
skulpturos, kurpių ir siuvėjų 
skyrių. Lietuvių skyriuje tuotar- 

pu dirba kelios lietuvaitės. Taip 
antrame kambaryje viena mergi- 
na linus verpia, kita, vynioja -'ki- 
lus ir trįs kitos juostas pudžiai. 

t rečiam p kam'barvje—vitna suka 
siulus, dvi—įju.ostas audžia, tre- 
čia mezginius mezga. Ketvirta- 
me kambaryje įtaisyta lietuviu 
grinčia, kurioje stovi staklės ab- 
rusams (rankšluosčiams) ir ki- 
tiems audeklams austi. Birželio 
27 d. parodą aplankė... vokiečių 
seimo (reichstago) prezidentas 
su vice-prezidentais ir k. 

Visi aplankantieji parodą *sti 
labai patekinti lietuvių skyrium. 

Cent. Komiteto, įgaliotinis 
Stokholme. 

Jonas AugšiuoHs. 

AR GYVŪNAI 
MOKA SKAITLIUOTI? 

Apie tą klausimą Mancine pa- 
talpino straipsnį laikraštyj "En- 
glish Mechanic" ir tavo išvadų 
parėmimui, kad bent tūli gyvu- 
liai moka skaitliuoti, priveda tu- 
lus prirodymus. 

Kasykloj Hennegan arkliai turi 
padaryti 30 važiavimu. Patėmyta, 
kad jie tik po 30 važiavimų eina 
patįs j tvartus, bet ne pirma; tai- 
gi, žino, kad turi padaryti 30 va- 

žiavimų ir juos suskaito, nes nerei- 
kalauja nei jokio dabotojo nuro- 

dymo. Jeigu juos pirma iškinko, 
tai jie stovi ir laukia, lyg žino- 
dami, kad pilno darbo dar neiš- 
pildė. Rusas Tsnnotiev pasakoja 
apie šunį. kuris, priėdęs, užka- 
sė atlikusius d~r 26 kaulus. Ant 
rytojaus jis atkasė 25 ir priėdęs, 
užmigo, bet paskui atsiminė ir 
pradėjo jieškoti 26 kaulo ir jj su- 

radęs ir suėdęs, jau ramiai atsi- 
gulė ir užmigo. Patėmyta, kad 
jeigu ne visi. tai bent tuli paukš- 
čiai ne tik žino, kiek kiaušinių tu- 
ri lizde, bet gerai žino, ir kaip jie 
ten padėti. Lakštingalas, kuris 
vis gaudavo tris muses, gavęs dvi, 
laukdavo trečios i" tik ją gavęs, 
lėkdavo šalin. Patėmyta taipgi, 
kad ir beždžionės bent iki 4 gali 
suskaityti. Nieks negali abejo- 
ti, kad ir bitės gali suskaityti bent 
tiek. kiek turi sienų jų korių aku- 
tės. Protui rodomų už pinigus 
neva mokytų arklių ir šunų nega- 
lima užsitikėti, nes juos rodanti 
turi kokius žvėrims žinomus nu- 

rodymus. 'n 

JIElsKO GIMIMŲ. 
žemlaus talpiname turinj laiške- 

lių, atėjusių į "Lietuvos" redakciją 
.tuo lietuvių, pakliuvusių nelaisven, 
arba nuo pabggčlių- Jie jieško sa- 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, 
čia savo giminę arba pažįstamą, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa- 
•iųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne pašelpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Milleris Antanas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Eirogalos mies- 
telio, j ieško Bronislavo Chmie- 
liako, 1914 m. gyvenusio \Ya- 
shingtone, (nepasakyta Valsti- 
joj, ar mieste). Adresas: Ger- 
many, Stalupoeien Bau-buro 
Kriegsbefangenen, Anton Milkr. 

Stanislovaitis Juozapas, Kazi- 
miero suims, karės belaisvis Su- 
valkų gub., Marijampolės pav., 
Panemunės gm., Pilenos kaimo, 
j ieško savo brolio Jurgio ir se- 

sers Gendrutos Ličevskos iš Sle- 
novo, albu gyveno Chicagoje. 
Adresas: Germany, Kriegsge- 
fangenenlager Altdamm, No. 1, 
Joseph Stanislovaitis. 

Kaminskas Kazimieras, karės 
belaisvis, jieško savo brolio Juo- 
zo Kaminsko, Kazio sunaus. gy- 
venusio Scrantone, Pa. Adresas: 
Germany, Gefangenenlager Lech- 
feld, Kaz. Kaminskas, No. 5563. 

Kuprevičius Motiejus, karės 
belaisvi j, Kauno gus., ir pav.t 
Krakių vai. Plavkų kaimo jieško 
savo brolio Antano Kuprevičiaus, 
sesers Sofijos ir sesers Anie- 
lės su švogeriu Juozapu Kano- 
pų. Galima rašyti lenkų, fran- 
euzų, vokiečių ir anglų kalba. 
Adresas: Germany, Cellelager Z 
577, prov. Hannover, Mateus 
Kupreviczius. 

Rastauskas Juozas, karės be- 
laisvis, Kauno gttb., Panevėžio 
pav., Vabalnyktj par., Gumbeliu 
k., jieško savo giminių, Povilo 
ir Jono Petronių ir draugo Petro 
Jasinskio, visi gyveno Chicagoje. 
Adresas: Germany, Gefangen?:i- 
lager Cottbus, Juozas Rastatii- 
kas, Lager i, Rota 6. 



Giminių Jiesk^ 
Lcvinas Izavkas, karės belais- 

vis, jieško savo brolių, kuriu 

vienas Bonet Leviu gyveno Chi- 

cagoje. Adresas: Germany, Ge- 

fangenenlager VVahn, Issak Le- 

vin dvor 10, No. 43914. 

šimukaicis Stanislovas, kares 

belaisvis, Kauno gub., ir pav., 
Čekiškės miestelio, j'^sko savo 

trolio Kazimiero Šimukaičio ir 

Jono Linkius. Adresas: C ier- 

many, Gefangenenlager Sclinei- 
demuhl 2, Mar. 74, Xo. 8S1, Sta- 

nislovas Šimukaitis. 

Valiulis Mykolas, karės belais- 

vis, jies':o savo svogerio Juozo 
Margainio ir brolio Juozo \ a- 

liulio, gyvenusių Gaiuner, Mass. 
ir š\ogerio Antano Morkūno, 

gyvenusio Xew Britam, Conn.. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager VVahn, Mikolas Valiulis, 
Bar. \Yahn Donatus, No. 237. 

Stascnas Feliksas, karės be- 

laisvis, jieško savo brolio Alfon- 
so Stasėno. Adresas: (iermany, 
Gefangenenlager Wahn. Felik- 
sas Stasenas No. 36083. 

Skrickus Jonas, karės bel?.»s- 
vis, Kauno gub., Rudenos vals., 
j ieško savo brolio Juozo Skric- 

kaus, Adresas: Germany, Ge- 

fangenenlager \Vorms, Jonas 
Skrickus Xo. 1143. 

Palionis Jonas, Martyno v.i- 

nus, karė-, belaisvis, Vilniaus 

gub., Trakų pav., Jezno vals., 
Žvirbliškiti kaimo, jicsko savo 

brolio Juozo Palionio. Adresas: 

Germany, Jotangel Lager Preu- 

sisch-Hollan.i, Jenas Palionis. 

Pakalniškai Pranas, karės be- 

laisvis, Kauno gub., Raseinių 

pav., Voberženų vai., Malagos 
k. jieško savo brolio Jono Pa- 

kalniškio gyvenusio Xe\v Yorke. 
Adresas: Germany, Danzig La- 

ger Trul, Franz Pakalniškis, Xo. 

20672. 

Olševkis Vladislovas, karės be- 
laisvis prašo pagelbos, turi nu- 

trenktas rankas, darbo negali dirb- 
ti ir pašalpos iš niekur negauna. 
Adresas: Germany, Havelberg, 
Gefangencn Stanislavv Olševskis, 
Ko. 429. 

Luo'ižikis Andrius, kares be- 
laisvi-;, Suvalkų gub., Marijam- 
polės pav., ir par., Dzcncelavos 
k. jieško -avo giminių ir draugu. 
Adr. sas: Germany, Stendai La- 
ger 5 komp., Andrius Luobikis 
No. 1790. 

Buivida3 Nikodimas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., ir pav., Se- 
redžiaus vai, Arnainiškių k., 
jieško savo giminių ir draugų. 
Adresas: Germany, flefangenen- 
lager Stendai, Nikodimas Buivi- 
das, Komp. 3, No. 2338. 

Čiržunas Viktoras, karės be- 
laisvis, j ieško savo sesers Elzbie- 
tos Kubilytės. Adresas: Germa- 
ny, Gefangenenlager Langessal- 
za, Viktor Cižunas, i Komp. Xo. 

429. 

Sevrrov Andrius, karės belais- 
vis, 105 Oretibuigo pulko karei- 
vis iš Vilniaus gub., Daugių 
miestelio, j ieško savo giminių 
Adomo Trinyčio ir Kazimieros 
Erniolinskicnės Daugin. Ad- 
resas: Germany, Frankfurt bei 
Oder, Andrei Severov, 19 Komp. 
No. -132. 

Šaltinis Juozas, karės belais- 
vis. Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Utenu vai., Yiskėnų katino, jie- 
ško .savo brolio Konstanto B. 

Šaltinio, gyvenusio Bostone, ir 
dirbusio cukiinėj. Adresas: Ger- 
many, Frankfurt b. Oder, Juozas 
Šaltini', 2 Komp., Xo. 33. 

Petras Černiauskas, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub., Rišnėnų 
pav., miestelio Prozoroki, j ieško 
savo brolio Povilo Černiausko, 
gyvenusio Kanadoj mieste Don- 
nacona. Adresas: Germany, Ge- 
fa-ng^nenlager Altdamm No. 1, 4 
Komp. Petr Čcrniavski. 

Čulada Motiejus, karės belais- 
vis, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Paparčių kaimo, gyvenęs Ame- 
rikoje, paskui Palestinoje, ant- 
galo pataikė sugrįžti Lietuvon 
ir pateko nelaisvėn, j ieško savo 

brolvaikių, seserėno ir pažįsta- 
mų. Lietuviškai pas jį rašyti 
uždrausta. Adresas: (Jei many, 
Kriegsgefangenenlager Mcrsc- 
burg, Czulada Mat\vei Bar. 42, 
Ccmp. 7, Ko. 11872 a. 

Falevičius Prtras, karės belais- 
vis, Vilniaus gub., Lydos pav., 
Konevkos vai., Slučių kaimo, j ie- 
ško savo brolio Teodoro ir se- 

sers Jadvygos Palevičiij, gyve- 
nusiu Providence, R. I. Adiesas: 
Germany, Gefangenenlager Am- 
berg, (Bayern), Petr Palevič, 105 
piechotny polk, Heng St. 

Dačiunas Antaaan, karės be- 
laisvis Kauno gub., Kražių vai., 
Sūnelių k., jiesko savo brolio 
Vincento, rašyti lenkiškai, arba 
rusiškai. Adresas: Germany, 
Friedrichfeld bei \Yesel, Kriegs- 
getangenen Antanas Bačiunas, 
Bar. 33, Xo. 37772. 

ANSONIA, CONN. 

Rugsėjo 3 d. pas p. Eduardą 
Stasiūną, laike jo sūnaus krik- 
štynų, pritarus pačiam kudiko tė- 
vui ir paaiškinus p. J. Tareilr.i, 
rcikailngumą pašelpos nuvargin- 
tai tėvynei Lietuvai, visas tose 

krikštynose svečių skaitlius, iš- 
skiriant vieną, suaukavo $10.00. 

Tiesa, maža tai auka, bet rei- 
kia pripažinti, kad mažas skait- 
lius ir žmonių buvo, ką tą auką 
sudėjo. Jau nekartą teko skai- 

tyti, prirašytas visas laikraščio 

pu.dapjs, kur kaip sakysime gar- 
siame Brooklyne, buvus didelė 

vieša vakarienė, garsus ir gabus 
kalbėtojai gražiai prakalbėję. 
Svečių didelė daugybė, visi tik 

prakilnesni-garsesni turtingesni, 
už pačią vakarienę, už kurią mo- 

kėję po $2.00, bet pavakarienia- 
vus iki sočiai, ir priėjus prie au- 

kavimo nukentėjusiems nuo ka- 

rės, vos-ne-vos sumesta 9 dol. su 

centais. 

Taigi viršminėtos mažos krik- 

štynėlės, kur tik keliatas šeimy- 
nų dalyvavo, šį kartį daugiaus 
suaukavo, negu kur kitur. 

Tą dalyką čia priminiau ne 

del ko kito, kaip parodymui, kad 

didesnių miestų, plačiai išbubny- 
tos vakarienės, gausiomis auko- 

mis dar nepasirodė. 
Geriaus mažiaus vakarieniauti, 

o daugiaus nukentėjusiems nuo 

karės aukų sudėti. 

Sulyg šito ansoniečiai šiuom 
kartu ir pasielgė. Aukavo šitie: 

J. Tareila ir Ed. Stasiūnas po 

$2.00; Stasys Urbelis, Jon Sin- 

kevičius, Karolis Rudis, Kaz. Na- 

vakauskas, Ant. Navakauskas, 
Ona Arbačauskicnė, po $1.00. 

Sykiu $10.00. 
Aukos pasiųsta Gelbėjimo 

Fondan kasininkui p. Tamošiui 

Paukščiui, Pittstone, Pa. 
T. T?reilą. 

Zinios-Zinei^s. 

Wallingford, Conn. 
= Jau apie 10 mėnesių, kaip 

trijų International Silver Kom- 

panijos dirbtuvių darbininkai 

streikuoja, bet jau tik maža da- 
lis darbininkų liko nesugrįiusių; 
straikas bus pralaimėtas. 

Philadelphia, Pa. 
= Viena gyvanašlė užsimanė 

per laikraštį apsivesti. Surado 

jaunikį labai toli net Kanadoj. 
Parsitraukė jį pas save—žitiri ru- 

sas. Nepatiko žmonai ir norėjo 
atsimesti. Jaunikis pareikalavo 
iš jos kelionės lėšų. Toji ne- 

duot. Jis ją areštavo ir gavęs 
iš jos $55 sugrįžo sau atgal. Da- 
bar jau, turbut, žmona nenorės 

per laikraštį apsivesti. 

Muskegan, Mich. 
=» Darbai Muskegane beveik 

niekuomet neapsistoja, darbai 
įvairus ir jįj netrūksta; mokama 
po 22c. ir 25c. už valandą. Dau- 
giausiai darbininkų dirba auto- 

mobiliu išdirbystėje. Merginos 
taipgi neprastai uždirba. Mie- 

stns ties Michigano ežeru, turi 
aP'c 35 tukstant. gyventojų; lie- 
tuviu '4 šeimynų ir apie 70 pa- 
vieniu. 

Spring Valley, UI. 
= Darbai šiuo tarpu čia eina 

labai gerai ir darbas nesunku 
gauti, nes daugumas žmonių iš- 
važinėjo į viršutinius fabrikus. 
Lietuviu judėjimas šiemet ap- 

Brockton, Masn. 
== D v it j m brolių Juozo ir Ste- 

po Juknevičių moterįs apleido 
savo vyrus ir u važiavo savais 
keliais, Juozapo pati išsivežusi 
su savim suvirs du tuk.sta.nčiu 
d'! :rių pinigų. Broliai sako ne- 

žiną priežasties, kodėl jų pačios 
juos apleido. 

Waterbury, Conn. 
= Vietos lietuviai socialistai 

bandė pasisavinti tarptautinį so- 

cialistu pikiviką, bet Raniulis iš- 
I kėlė tą j aikštę, anglai socialis- 
į tai lietuvius socialistus sukolio- 
jo ir jie pakabinę nosis išsiskir- 
stė. Piknikas buvo surengta* 
sušelpiniui Minnesotos straikuo- 
jančių rmlakasių. Lietuviai so- 
cialistai aukojo nenorėdami. 

Kearny, N. J. 
= Vaiku paraližum susirgo 

Juknelio dvi mergaitės; viena 
8 metu meigai'tė tapo išvežta j 
Laurel Ilill ligonbutj; antra pen- 
kių metų mergaitė tuojaus pasi- 
mirė. 

Žinantis. 

VIETINES JINIOS. 
Kaupaitė mirė. Daugelis čika- 

giečių liudts, išgirdę apie mirtį 
p-lės Kotrynos Kaupaitės. P-lė 
Kaupaitė, a.a. kun. Kaupo sesuo, 
buvo Chicagoje žinoma ir didžiai 
mylima, kaipo viena iš gabiausių 
deklamatorių. Buvo ji gera lietu- 
vaitė, didelė patriotė. Esant Ame- 
rikoje Dr. Basanavičiui su p. Yču, 
ji iš savo sutaupytų grašių paau- 
kavo Lietuvių Tautos Namui 
$50.00—didžiausiu tarp moterių ir 
merginų auk 

_ 

Prieš porą metų ji išvažiavo 
Lietuvon ir šiomis dienomis atėjo 
Chicagon žinia p. Krotkui, kad ji 
mirė Rauštonyse, Ramygalos pa- 
rapijoj, Panevėžio paviete. 

Ilsėkis ramiai, prakilni lietuvai- 
te ! 

Šriubuoja girtuokliavimą. Ju- 
venile Protective Association iš- 
siuntinėjo laiškus valdyboms visų 
pasilinksminimo kliubų, kuriems 
buvo duoti spcciališki leidimai par- 
davinėti gėrimus (bar permits). 

Viršminėta organizacija nori iš- 
ravėti visus tokius kliubus, kur po 
kliubo priedanga platinasi girtuo- 
klystė ir pasileidimas. Visi lietu- 
viškieji kliubai gavo pakvietimą 
pasiaiškinti, k "..m budu jie savo 

pasilinksminimus daro. 

EXTRA. 
SVEČIŲ PRAKALBOS CHI- 

CAGOJE. 
Lietuvių atstovas dūmoje p. 

M. Yčas ir kun. Jonas Žilinskas 
laikys Chicagoje prakalbas se- 

kančiomis dienomis ir sekančio- 
se vietose: 

PANEDĖLY (Spalio 2 d.)— 
Šv. Jurgio parap. svetainėj ant 
Bridgeporto, kampas Auburn ave 
ir 32 pl. 

UTARNINKE (Spalio 3 d.)— 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėj 
ant Town of Lake. 

SEREDOJ (Spalio 4 d.)— 
Meldaiio svetainėj, 2244 W. 
23rd.t ant West Side. Visur pra- 
kalbos prasidės lygiai 8 vai. vak. 
Svečiai turi taip daug papasa- 
koti, kad savo prakalbų neat- 
kartos : kiekviena jų prakalba bus 
vis nauja, apie ką kitą. 

Didžiausia ir vienatine proga 
išgirsti, kas tėvynėj darosi. Ne- 
pamirškit) 

Iš Chicagc's Draugijų Sąrišo. 
Prie Chicagof lietuvių Draugiją 
Sąrišio pereitą utarninką prisi- 
dėjo dar sekančios draugystės: 
i) Šv. Jono Evangelisto nuo 18- 
tos gatvės (delegatai: K. Lauži- 
kas, Viktoras" Jodėlis ir A. Dar- 
gis) 2) Ražancavos Panų ir Mo- 
terų Draugybė (delegatės: 1 Jar- 
bora Paliulienė ir J ieva Stopu- 
rienė) ir 3) S v. Juozapo Drau- 
gija nuo P.ridgeporto (delegatai: 
Leonas Jogminas ir Juozapas 
Jogminas). Valdyba praneše 
ap'e savo veikimą iki šiolei: pa- 
sirodė, kad valdyba smarkiai dar. 

buojasi prie "Lietuvių Dienos" 
surengimo. 

Apgarsinimai. 
APSIDRUTINK! 

Garsusis gydytojas Hali sako: 
Matydamas aplinkui save protinės 
pasiekos ir kulturos dirvoje, be- 
sivertimo srityse ir šeimyniniame 
gyvenime tiek nelaimiu ir tragedi- 
jų nepavykusios sveikatos ir sui- 
rusiu nervų, sniegenų ir raumenų, 
aš manau, kad sveikata yra vie- 
nintelė tvirtuma, ant kurios visa 
kas kuo tik męs branginame, gali 
buti pastatyta." Pilvas yra pama- 
tu šitos t\!rtumos. Jei pilvas yra 
tvarkoje, kūnas atsilaiko pavojin- 
giems antkričiams ir nepasiduoda 
pragaištingoms bacilų veikmėms. 

Kaip aptvirtinti pilvą buvo 
klausimas, kurį išrišo Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Elik- 

syras. Šitas vaistas sustiprina pil- 
vą, iššaukia sveiką valgymo norą 
ir pastato viduriu's į jų tinkamą 
veiklumą, kuris yra geriausiu at- 

silaikymu nepasiduodančioms li- 

goms. Trinerio Amerikinis Kar- 
čiojo Vyno Eliksyras yra apskri- 
tai pripažintas puikum. Žmonės 
žino tą ir jų neapgausi pigiomis 
mėgzdžionemis. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. 

Trinęrio Linimentas yra taipgi 
pilnai užtikimu vaistu. Tonia 
Hedvig Grcgor rašo iš Norwalko, 
Conn.: "Aš sirgau ramatomis apie 
penkelis metus ir niekas man ne- 

pagelbėjo iki jūsų Linimentas neiš- 
gydė. Jei kas netiki, kad Trinę- 
rio Linimentas yra geriausias, tai 
gali paklausti manęs, aš jį įtikin- 
siu." Vartok jį laukutiniai nuo 

ramatų, neuralgijos, pamaitinimo, 
sutinimų, ir tt. Kaina 25c. ir 
50c. aptiekose; krasa 35c. ir 60c. 
Jos. Trincr. išdirbėjas chemikas, 
I333_I339 So. Ashland Ave., Chi- 
cago, 111. 

DRAUGIJŲ REIKALO 
DIDELIS IŠKILMINGAS KOSTIU- 

MINIS BALIUS. 

bus nedėlioj spalio 29 d., 1916 m. 
šv. Jurgio svetainėje prie Auburn 
ave. ir 32 gatvės. Tai bus balius, 
kokio dar nebuvo Chicagoje. Visi 
yra kviečiami atsilankyti apsitaisę 
jvarių Įvairiausiais kostiumais, patai- 
kant, jei galima, parodyti {vairias 
tautos ypatybes. Kas bus jvairiau- 
siai i Įdomiausiai apsitaisęs, gaus 
puikias dovanas. Viso bus Šeši pry- 
zai. Taigi dovanos yra proga gauti 
šešioms ypatoms. šitą nepaprastą 
vakarą surengė Moterų S. L. A. 208 | 
kuopa. Balius prasidės pusiau aš- 
tuntą valandą vakare. Įžanga vie- 
nam 25c. 

LEIB BRENNER 
Lietuvių Užeiga Minneapolyj. Kas iš 
kur atvažiavęs, yra prašomas apsi- 
lankyti. čia ko paklausi, tą gausi. 
Sužinosi kas kur gyvena ir ką dirba. 

LEIB BRENNER, 
17 First St,, N. Minneapolis, Minn. 

ATIDARITA 
Didžiausia Lietuvių Knygų Krau- 
tuvė Chicago. e. Be knygų mes 
parduodame .auksinius daiktus, 
kaip tai: žiedus, laikrodėlius, ge- 
riausias britvas, gazo prosus ir tt. 

širdir.gai kviečiu visus apsilan- 
kyti pas savo taiitlctj. 

Su guodone, 

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 S. HALSTED ST-, CHICAGO. 

Tel. Drover 8167. 

IŠDUODAMA KAMBARYS- 
Išduodu ištaisytą kambarj vienam 

ar dviem vaikinam, visi paranku- 
mai, garo šiluma; telefonas; mau- 
dyklė ir 1.1 Kreiptis, 5209 South 
Halsted st, 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą.. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tiifUa- 
inus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-1G Jackson Blvd. (Inc.) 

Reikalavimai. 
Reikalingos pardavėjos moteris mas- 
tinių prekių sankrovos sakoje. 2857 
W. 38tb St.( arti Francisco Ave. 

Reikalauju teisingo nevedusio pu- 
sininko prisidėti su $500,00 viešbučio 
beslcartoj, kuris vestų gaspadorystij,. 
Turiu 4 viešbučius, vienai sunku pri- 
žiūrėti, greitai kreiptis ypatiškai ar 
laišku: Mary Brockman, 1023 West 
Madison st., Chicago; Iii. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra aaroo vyramu ir mote 

rimB restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokeutis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 j dieną, nuo 
25c. iki 30c j valandą. Adresas toks 

Atlas Employmeut Office, 
6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Ncrmal 163 

Paieškojimai. 
Jonas Ivoška prašo savo brolio 

Liudviko Ivoškos ir giminių aplan- 
kyti jj serganti Chicagoj Cook 
County ligoninėj prie Harrison ir 
Wood st., Ward 64, Call 82. 

Pajieškau savo giminių: brolių 
Antano ir Vincento Navickų ir sesers 

Marijonos Navickaitės, Suvalkų gub., 
Seinų pav.; Kudrėnų gm.; Radziš- 
čiaus kaimo. Jie visi gyvena Pitts- 
burge, Pa. Atsišaukti adresu: 

Viktorija Navickaitė, 
3343 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Lauryno Ge- 
rulio, Kauno gub., Raseinių pav.; 
Skaudvilės vol., Kirklių kaimo. Apie 
11 metų Amerikoj. Savame laike 

gyveno Kenosha, Wis., vėliaus Kana- 

doje, o dabar nežinia kur. Jis pflts, 
ar kas kitas malonėkite duoti žinią, 
adresu: 

Jonas Gerulis, 
785 Bank St., NVaterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
SMUKLĖ Į PARDAVIMĄ. 

Seua, gera vieta, tirštai lietuviais 
apgyventa, parduodama pigiai. Kas 
pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti: 
Gust Hahne, 2401 So. Oakley ave., 

kampas 24 gatv. 

I I pardaviina 4 kambarių namas ir I 
5 lotai lietuvių apgyventoje vietoje. Į 

j Norinčiam pirkti t^ puikiu vietą, duo-' 
sime lengvas išlygas. Labai pigiai. į '.Ateikite apžiūrėti ir persitikrinti že-J ' miaus padutou adresu: 5436 South 

Į Kildare ave. 

$£5 U Z MANO $250.00 PIANĄ. 
šitas pianas yra beveik naujas, bet 
aplinkybės verčia mane parduoti, nes 
reikalauju pinigu. Galima ateiti ir 
apžiūrėti jį "Storage liouse'je" pn, 
1451 W. Madison St., paklauskit p®, 
nios Osgovvitz piauo. 

GERAS 
LINIMENTAS 

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

SEVERAS GOTHARD 0§l 
(Severos GotTiardiskas Aliejus) yra ir buvo toks 
Šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap- turėti palengvinimą nuo 

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų. 
Kaštuoja 23 ir 50 centai. 

Skaitykite H laiško: "Severo* Gothordiškas Aliejus pasirodS lahal Telktus. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti Severos Gothardi&kii Aliejų skausmas pradėjo mniintis ir kol suvarto- jome pusę honkos tie skausmai visiškai Unvko." 
John Mikulastik, Ii. F D. 1, Box 96, Iron Mountsin. llich. 

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Kepalint gauti, ui- eisakyk tiesiai nuo rnųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų I 

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

Lietuvių Gėrimų Sankrova. 
Šitas apskelbimas suteiks jums gerą. nuomonę apie dideli jvairumj 

Vynų, Likierių ir Stiprytojų gaunamų šitoje sankrovoje. 
Musų sankrovoje yra visų gerai žinomų rūšių Vynų, Degtinių, Akavitų 

Ir taip toliaus. e 

Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likierus ir 
todėl galime garantuoti Grynumą ir Tikrumą iš visų pusių. 
RUGINĖS DEGTINĖS. 

Musų pilstyta. Kvort. 
Jonės XXX $0.50 
Gibson XXXX 60 
O. B. C. (musų specialybė) 75 
Birmingham Club (musu pačių) 1.00 
Thompson 1.00 
Privatinis sandėlis XX 3.00 
Finch 1.00 
Ovcrholt 1.00 
Thompson, Sam 1.00 

AKAVITOS (Brandies). 
Namine 5C 
Naminė XX 75 
Sena Kalifornijos 1.00 
Slivovitz 75 
Imbierinė (Columbia) 75 

Kl MĖLIS. 
Naminis 50 
Naminis XX 75 

JUODŲJŲ SERBENTŲ STIPRINTOJAS. 
B. B. Oardiai 50 
Geras senas stiprintojas 75 

Rusiškoji degtinė 75 

Užsisakant gėrimus krasa pinigai reikia prisiųsti Expresso prlsaku, 
lcrasos prlsaku, arba apdraustu (registruotu) laišku. Už visus gėrimus 
turi buti užmokėta išanksto. Keikia pasakyti, ar norima, kad prekės butų 
prisiųstos ekspresu, ar važba. 

Tuzin. 
$6.00 
7.00 
8.00 

10.00 
10.00 
30.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
8.00 

10.00 
8.00 
8.00 

6.00 
8.00 

5.00 
8.00 

Galion. 
$2.00 
2.25 
2.50 
3.50 
3.5# 

10.00 

2.00 
2.50 
3.50 
2.50 

2.00 
2.50 

KONSTANTINAS STRAVINSKA j 
1807 CARSON ST. SS., PlTTSBUROH, PA. 

Sio6 atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems pasveikinimams. 

r r v 

Nuo kares IN u Kentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuviu 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 popiercs; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Papvastųjų atviručių—2 už 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 Publishin^ Company 
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 



KOKIĄ TEMPERATŪRĄ.. 
IŠLAIKO AUGMENIS? 

Tyrinėtojas Debatin, laikraštyj 
Chcm. Zeitung patalpino straipsnį 

apie savo tyrinėjimus klausime, 

kokius temperatūros skirtumus 

bacillai pakenčia be pavojaus. 
Susekta, kad tūlos bal terijos ir 

bacelliai pakenčia be pavojaus jų 

gyvybei karštį 150° Celsiaus ter- 

momeiro, taigi dikciai didesnį ne- 

gu karštis verdančio vandens, o 

šaltis skysto oro jų per savaičių 

laiką neužmuša: net prie šalčio 

2520 C., kokio aut žemės niekur 

nėra, kokį vien 1 įboratorijose ga- 

Įima padaryti, jų gyvybės neis- 

naikiua. Kas tiems bacillama su- 

teikia tokį gaivumą, kuom jie 
aps<saugoja lygiai nuo šalčio, kaip 

ir nuo karščio—tas dar užtektinai 
n.ištirta, ištirta vien kad taip 

yra. bet-nežinia kodėl. 

Savojoj ir Tiroliaus kalnuose 

augančios raudonos algos palaiko 
savo -įpulvą ir prie balčio 36° že- 

jniaus zero Celsiaus termometro. 

Algos yra žemiausio skyriaus vien- 

celiai augmenjs. liet nc vien to 

skyriaus augmenjs išlaiko taip di- 

delius temperatūros skirtumus; 

nemažus skirtumus pakenčia i* ji 
augštesni. Žolė, samanos, polia- 
riškas gluosnis, išaugęs vos porą 

centimetrų nuo žemės, augantis 
šiauriniuose kraštuose, išlaiko di- 

džiausi.'}, koks tik ant žemės buva, 

šaltį. Ten auga ir vie.ia kadu- 

gio atmaina. Pas vieną toki ka- 

dugį surasta 544 metiniu lanku, o 

per šimtą metu medelis sustorėjo 
tik ant 1.5 centimetro. Kitą aug- 

menį pražyd is užklupo žiema ir 

buvo po 50° žemiau zero šalčio. 

Augmuo pramiegojo šaltą žiemą, 
o užstojus šiltesnei vasarai, pa- 

baigė žydėjimą ir vaisių išdavė. 

Prie išnaikinimo augmenų gyvy- 
bės vci'<ia ne tiek šaltis, kieK kitos 

aplinkybės, stoka vandens, šalčio 

suskaldytoms celėms. Daugelis aug- 

menų nesušąlą, bet sudžiūsta šal- 

tyj todėl, kad šaknįs negauna už- 

tektinai drėgnumo, kurį naikina 

šalti vėjai. Kenkia šaltis augme- 
nims ir tuomet, ka la į jų celes 

priėjęs var luo sušaia, ] ledą pa- 
vi.sta ir ao šalčio besiskėsdamas, 
suardo attgmenies celes. Medžiai 
sausio ir vasario diždiausius šal- 
čius išlaiko, o du mėnesiu vėliau, 
kuomet sula tekėti pradeda, ir ma- 

žos šalnos juos išnaikina, užmuša. 
Grudų gyvybės neužmuša šaltis, 
jie ir po didelių šalčių, žemėn 

pasėti, dygsta ir vaisių išduoda, 
kuris ta'pja" nuo šalčio atsiginti 
moka; taigi aišku, kad šaltis gru- 
du pvvvbės neišnaikina. 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie hm 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 sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji su- 

siJeda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
des. Su 10 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

Pusi. 255 >75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
P RE S 

LIETUVA PDBLISHING CO, 
3252 South Halsted Street, 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentui, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 

atspausdintą. Męs esame specialistai 
koustitucijų dirbime. : : : t 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišk >, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampelių," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija, 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

814 W. 33rd StM Ghicago, II!. 
Telephone Drover 7184 

Pardavinėjamas sulig gerumu! 
Kuponai, ar premi^0 niekuomet nebuvo dalinamos su Prince 
Alberto tabaku, nc^ :ėšos parsieitų išrinkti iš tabako. Męs 
žinome iš Prince Alberto baisaus parduodingumo, kad rūky- 
tojams patinka gerumr;! Nei tautiniai, nei valstijiniai var- 

žymai premijų ir kuponų vartojimo negali turėti veikmes į 
Prince Alberto parduodingumą. 
GėrSsie3i kiekviena Prince Alberto tabako pypke, nes jis turi 

puikų sKonį ir nekerpa liežuvio ir nedegina gerklės. Kirpu- 
mas ir degumas išimama patentuotu budu, kuriuomi tabakas 
yra padaroma. 

pageidaujamas dėl to, kad jis leidžia vyrams rū- 

kyt kiek tik jie nori ir kaip ilgai jie nori. Prince 
Albcrt išlaikys visokį ištyrimą, koki tik nedarysi. 

the national joy smoka 

N'ūfipirk Prince Alberto pakelį šią- 
dien, o pamatysi, kad jis tavo skoniui 

kaip tik tinka. Tąsyk suprasi, kodėl 
ji* taip rūkomas kiekvienoj civilizuo- 
toj pasaulio šalyj! Cigarete yra taip 
geras, kaip ir pypkėje. 

Pirkite Prince /.'bert viriu 
raudonuose maiieliuose, 5c; 
rauJonos bltkiltis. 10c; sva- 
ro ir pūsis svzro blikos hu- 
midoriai ir kristalinio stik- 
lo staro hiitridoriai su kem- 
iini-drigintojo virių. 

C J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY,*mH«-S*l*». N. C 

CoprrtghU»iab7 

Ant antro Sono ratttJo- 
nos blėšinis jųs skaity- 
site: Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 1907 m. 
kuris priverti tris vyrut 
rukyti pypkes, kuomet 
Tienas ruki pirmiau! 

-pem€rR-o%s— 
Gevalt! 

^AZIETA 
.SKMU10'" 

AISI PASUKA! 
JeL (ieri dabar laika", visiems—tik ne Kaizeriui ir :ie 

laikraščiam^.. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visu pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-ser! 

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

S 111 i r 11 o!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba a m t šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, Kad skudurai, is kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
'j.opiera pabrango. 

nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
mesusuks. 

O už to generolo yri. brolau, armija stovi. Pirmi 
(lrukoriai, ką gazietą kreivai išdru'cuoja; už jų zeceriai, ką j 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai ^umalevoia, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytujo gazietą j N>w Yjrką, o ne\v jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiustas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

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

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

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

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokį kozackj maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? *Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, pcnedžiau neduok, sustrai- 
lcuotų ir ,gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis •ir ukazijos jieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko ^augiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamacmo jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kai'* Jidesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnls ne- pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnj pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamaeytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jus ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

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

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
LAVVRENCE, MA'oS. 

A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

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

3 j" t 

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

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

■ii i. 
PATERSON, N. J. 

Atklns Bros., 273 River st. 

PHILADEL'ČHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 Sc. 2nd st 

PORTLAND, OREG. 
Bowman News Agency. 

b< -ę 
UTICA, N. Y., 

W. S. Tarczynski, 1S Charles st 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete «t 

VVORCESTER, MASS. 
M. Paltanavlčia, 15 Millbury st. 

WAT£«BURY, CONN. 
K. Ch. Kažemėkaa, 785 Bank st. 

BOSTON, MASS. J. Ramaszkievvicz, 115 Balen st. VVAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 

Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvą" už 6c. šiose vietose: 

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

1040 3c. Halsted st. 
J. Drasdauskas, 10806 VVabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Lcavitt st. 
M. J. Tananevičla, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskat-., 349 Kensinjjton av. 
M. A. Vabol, 1/00 N. Ashland av. 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st. 

BALTIMORE, M D. 
A. Degutis, 112 U. Green st. | 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, o5 Hudson av 
Balt. Juozupavičius, 222 Grand et. 
J. Derengowski, 166 Grand st. 
Ant. Plochockl, 87 Grand st. 
M. Balauskas, 119 Grarid st. 
A. Grudzinaki, 184 Grand at. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuoau 

linksmai praleisti laika ir 
pamatyti svetimų žemlg 
miestus, gražiausius dar- 
ios, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, un nu- 

sipirk Teleskopą t>u stert- 

oskopais (5 serijos, 174 vi 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausia kaina—J3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c.. o 6 Berijy $3.45, b#>t perkant sykiu, 
parduodam vlsk$ už $3.20. 

Katalloga Teleskopų, Stereoakonų lr visokiu knygų prisiunčiamo 
uždyk$. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHINC CO, 

825? 8o. Halstsd ctr., Chicago, 111. 

NAUJAI 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvsnimo lietuvišku 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos 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, ių vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

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

vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° x*5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Pnblishing Co- 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet. Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvžje se- 
kančias knygas: 

1. Technikos Stebuklai. Su dauge- 
liu paveikslų, 142 pusi 35c. 

2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 
biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycliolio- 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. Iš Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75o. 

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas? per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintiuiai už 
mokslą 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 

Į kitus miestus pasiuučiu žsaky- 
mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicago, I1L 

Phone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
į Delivered BeforeSeven 

Delivered promptly toyou in 
an y part of the cit/.from one 
ofouK22 distributing stations. 

BS 9 

"Užimtosios" Linijos Reiškia 
Užsisakymų Praradimą 

JEI pirklys mato, kad kostumeriai apleidžia jo sankrovą n5- 
pirkę, nes jo pardavėjai yra perdaug užimti, kad galėtų 

jiems patarnauti, tai jis pasisarndo daugiaus pardavėjų. 
Jei kostumeriai tolydžio akundžiasi, kud Jie neguli jo saukro- 
vos telefonu pasiekti, nes "linija yra visuomet užimta," tai jis 
turi įsivesti duugiaus telefonų. 

Paprastas apsiskaitymas besiverlime reikalauja, kad kostume- 
riai galėtų telefonu jo sankrovą pasiekti be jkjrių atidėliojimų, 
nes užimtos linijos reiškia nužudymą, pelningos besivartos ir 
neužganėdintus kostumerius. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department, 
Ofikial 103 



Kibirkštis. 
Sako, to "kunigo" Mockaus by- 

la jau kamavo VVaterburyj dau- 

giaus $1,000.00. Kas parodo, jog 
žmonės turi dažnai d?' ^aus "ž- 

mokėti negu tavoras vertas. 

X—X 
Kaizeris per paskutinius du me- 

tu išdovanojo kelia.-, dešimts tūk- 

stančių geležiniu Kryžių—ir kele- 

tą milijonu medinių (ant kapų). 
X=X 

Socialistai gal ir iiei:'ci i visą 
šventraštį, bet jie, šiur, tiki į tą 
jo dalį, kur pasakyta "klabiukit, o 

bu3 jutus atidaryta..." I'asiklaus- 
kit apie tai Chicagos socialistų. 

X=X 
Tai man dyvai, kad Puriškevi- 

čius ainiai padavė ranką Miliuko- 
vui. Bet dar didesni dyvai, kad 

"Naujienos" jau pavadino p. Yčą 
"ge~b:rmu." Tas tai tikrai yra 
prc^re^as. 

x—x 
Andriau, a Andriau! K o m a n 

j darbą ir buk vyras bc t- ">ktt! 

X=X 
Miluko brookliniškė "revoliuci- 

ja" neduos nukentėjusiems lietu- 
viams ne tik milo, ar liluko, bet 

nesuteiks nei riagsų. 
X=X 

Iirooklyne yra "Lietuvos Atsta- 

tymo" konferencija. Kas-žin, ar 

pirmiausia nevertėtų atstatyt su- 

irusios amerikiečių vienybės?... 
X=X 

Karpatai—sako Šliupas—paeina 
nuo lietuviškų "karpų." Nebile 

kokios, brač, karpos, kad ruskis 

jų iki šiolei i .< it negali. 
Jurgio Spurgio Bosas. 

JUOKELIAI. 

ADVOKATAI DANGUJE. 
— Argi Tamišta nežinai—mo- 

kino klebonas turtingą kaimietį, 
—kad Šventam Rašte yra aiškiai 

pasakyta, jog lengviau kupranu- 
gariui perlįst per adatos au- 

sį, negu turtingam patekti į 
dangaus 'karalystę... 

—Tas, jegamasti, dar nieko 

neznočina. Kap tų šventų Ras- 
tu rašė, tai tadu dar nebuvo tokių 
kytrų advokatų, kap dabar yra. 

Pertrauke jie mani jau ne per 

vienij mažų skylaicį,—ištlumoas. 
jie visku ir prieš ponų Dzievų, | 
kad cik turėta u jiem gerai pa- 

tepč... 

ŽVĖPINČIUJE. 

Motina: Paduok, Onute, šla- 

pini (sloniui) p y n u t .-į—nesibi- 
jok ! 

O n u t ė : O kur jo burna, ma- 

myte, ba ir iš priešakio ir i.š už- 

pakalio jis turi uodegaitę-.. 

NĖRA LAIKO DIRBTI. 

■Tėvelis: Mariuke, jei aš leisiu 

Gailiui patapti mano žentu, ar .u 

manai, kad jis norės dirbti ir tave 

užlaikyti. 
Mariukė: Kaip jis galės, tėveli, 

jeigu jis žada visą 'aiką apie mane 

galvoti. 

NEŽINO UŽ KĄ. 

Jurgis: Buvau šiandien teisme 
Švelniau^ bylos pasiklausyti. 

Mikas: Švelriaits? Už ką jį 
skundžia. 

Jurgis: Uz taip vadinamą me- 

lavimą už pinigus. 
Mikrs: Taięi už ką—už politi- 

ka, dipliomatiją, ar koresponden- 
ciją? 

EKONOMINGUMAS. 

Vyras: Klausyk, Katre. Aš tik 

pereitą mėnesį užmokėjau siuvė- 
jai $25, o šį mėnesį vėl sakaisi 
kalta jai $20. 

Pati Taigi ar tas nepa.*odo, kad 
aš pradedu taupyti? 

APSISKELBIMUI. 

"Rože, kam nešioji tuos gedu- 
lius po Juozui? Buk tiesinga. Gi 
visi žino, kad piovėtės, kaip dvi 
katės maiše." 

"Visai t?.i ne geduliai, tik ženk- 
las, kad aš vėl liuosa ir galiu 
kitą pasiskirti." 

Tel. Canal S395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

FHGNE YAR09 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Mcrgan St., Chicago 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir Su. HalstedSt. 
(Gyyenimas tirs tplitkos). CHIC1G0. 

F. P. BRADCHULIS 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CH1CAOO 

ROOMS I 107-1 I 14 
Tclephone Franklla 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31st ST. 
TtLEPMOHE TAKOS 2593 

BVESKIO M?, 
^flOKYM 

čia gali iSmo'cti Anglų kalbos nao pradinis 
ligi augSCiausiai, telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PoiitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystes.DailiaraSCio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių Ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGR SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. ** 

3106 So.Halsted St,Chicą& 
li^ i fi ižTžinTTl 

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

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bau ko 11 pinigus ir moka Z%. Už sudėtus pinigus mušu Lankoj duo- 

dame čekiu knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Iieai Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) ;>o $2.50 metams. 
Pardunda šifkor*rs ir siunčia pinigus 
| viuas svieto dails. 

Bankos Valandos: Panedėllals, atr 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Tai. YAR08 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, tu. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

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

gerai apmokamą, v'e- 

tę trumpu laiku. 
Privatinės pamokos 
praktingas patyri- 
mas. 

Taip-pat Išmokina- 
me siūti rankoves, 
kišenius ir prosyti. 
Mokiniai priimami 

visur. Dienomis It vakarais. 
JOS. F. KASNICKA, 

Prieš City Hali, 
11 i? N. La Salle st.» R.416'417, Chicago- 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios mari- 
nos (lypewriters) 
"New American" už 

110.00. > 

Jeigu nori turStl drū- 

tą, pigią lr gerą rašo- 

ro?Ją mašina, tai pirk 
"New American," o ne- 

6isal!§si. 
"New American" ra- 

60 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
J06 sistema taip pa- 
prasta, ka<* kiekvienas, 
paėmęs Ją } savo rin- 

kas, ii" pirmo sykio ju 

pranta, kaip su JaJa ra- 

fyti. 
Katallogą rašomųjų 

mašinų lr vlsokig kny- 
gų prieiuneiaiae uidyką. 

Agentama Ir perkupčlai.a, perkant kelias mašlna9, uuoaam g«pį 
nuošlmtj. 

Reikalaudami adresuokite lltalp: 
LIETUVA WJBL!SHING CO, 

S252 80. Halsted atr„ Chici.rfS, »M 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1/ 25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodgaU 

Ibone Canal 1208 
Valandos: 

l\ c 6: tO iki 12:00 vai ryto 
/.vt 7 :GU iki 8:00 v&L vak. 

Nedelioma 
Lvcblt iki 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Hairison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos 

tiktai iki 9iOO kiekvieną 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč£- 

dymę 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkaDt sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.uu ir brangiau. 

Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 Iki $7.50. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GOREON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldlenials—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSMOS LINUOS 
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 augiai atvažiuos pas jus Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmone ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas til 
dora ir naudinga, n nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena t-utos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų 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 skelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikami. tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 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 (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui SO kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėk "Liet. Balsą" 
j užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eiiutė (dalinant 
puslapi i keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, Jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš ^tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

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

PLATUMU "LIETUVA" 

Sis LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šf laikrodėli dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$i.oo, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
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 

GeatrališkaB "LietuTOs" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur Jis 

atsilanki.*, ten per 31 galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant ĮSanksto. Už JJ mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

CanaL 211S 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO, HALSTED SI CHICAGO, ILL 
CORNER 18th STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausi:) vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnj Teatru negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 

5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėlioini 2 vai. po piety. 

Jei liuosame laik*; nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumas, tai 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 583' 

D r. P. VVIEGNER 

"D R A U G A S" 
# 

detuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
viii veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
Buomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
te $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

peris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 

JĮ800 W. 46th 8t, Chlcago, III, 
^ 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAGO, !LL. 

(steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertės naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui 11110 $1.C0 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 

namus ir štorus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 

gus, paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDLTODA Šifkortes iš Rusijos ir j Rusiją ir pa- 

rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- kus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 

kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitu miestu ir farniu s:ali šiame Banke w c c O 

per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 S o. Halsted St., CHICAOO, 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 neturžjo, nesa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, ellčs, straipsniai Iš histor'jos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo (r tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų merikiečių. O 
v "S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 

šialiais, 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 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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