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Dideji[Kare. 
Smarkus mūšiai eina Rumuni- 

jos panrbcžiuose, nes vokiečiai ir 

austrai steirgiasi pirmiausiai ap- 
sidirbti su rumunais, nes juos 
įveikti daug lengviau negu kitus 

priešus, ypač kad prieš mažą 
rumunų kariumenę ir menką ru- 

sų pagelbą stoja daug priešų: 
ir austrai su vokiečiais ir bulga- 
rai su turkais. Vokiečiai mat 

lauicė rumunų karėn Įsikišimo, 
todėl prieš juos sutraukė dide- 
snes pajiegas, o pagelbon rusų 

atėjo perma/ai priešų įveikimui, 
arba pastoviam jų sulaikymui. 
Rumimijv ; karalius atsišaukė į 
talkininkus prašydamas pagelbos, 
bet ją gali vien rusai duoti, kiti 
talkininkai Rumunijon ateiti ne- 

gali,'kol Macedonijoj turkai ir 

bulgarai dar laikosi. Vokiečiai 
ir austrai sulaikė pirmyn žengi- 
mą kituose frontuose, nuo kurių 
diktai kareivių pasiuntė Rumuni- 

jos trontan, o kitur jie dabar vien 

ginasi, kam reikia mažiau karei- 
V ... 

viii negu pirmyn žengimui. 
Vokiečiai giriasi, buk jie nuo 

rumunų išvalė jau Transyl vanią 
ir tikron Kumanijon įsiveržė, 
tuom tarpti rumunai užtikrina, 
jog jie, bent tuom tarpu sulaikė 

"priešus ir net Vengrijoj vėl už- 

ėmė kelis kaimus netoli rube- 

žiaus. Vadovystę rumunu kariu- 
menės į savo rankas pats kara- 
lius paėmė o vadovystė sujung- 
tos rumunų i.* rusų kariumenės 
Dobrudzoj pavesta pagarsėju- 
siam rusiškam vadovui kunigaik- 
ščiui Nikalojui, kurį, kaip rodosi, 
iš Rusijos. norima prašalinai, kad 

jis, kaipo energiškas, silpno budo 
carui ant kelio stoti negalėtų. 
Rusija pagelbon rumunams giuti 
jų kraštą skubiai siunčia daugiau 
kareivių 

Tuom tarpu rumunams pasi- 
sekė sulaikyti vidurį Falkenhay- 
no kariumenės, kuris nuo Kron- 
fttadto stengėsi Rumunijon įsi- 
veržti per Ploesili, kuris yra svar- 

biu mazgu Rumunijos geležin- 
kelių ir tokiu budu norėjo per- 
kirsti susinėsimus pietinės ru- 

munų kariumenės su šiaurinė 
taip, kad viena kitos .paremti ne- 

galėtų. Tas nepasisekė. Net iš Į 
Peszto praneša, jog rumunai prie 
l'sedcal įveikė Falkenhayną ir 
privertė jį atgal trauktiesi ir už- 
ėmė Vengrijoj kaimus Polana, 
Sarata ir Sostezoe, į rytus nuo 

miesto Kronštadt. Nuo Dvieral j 
rumunų kariumenė pasitraukė at-j 
gal iki Ruvas, bet apvaldė kalnų: 
viršūnes prie Iglent, Mis ir Mun- 
celulour. Tose aplinkinėse vo-j 
kiečiai traukiasi atgal 

Upėj Dunojuj rumunai paskan- 
dino kelis austrų transportinius 
laivus gabenančius kariumenę: 
kare:\ ius paėmė nelaisvėn. Iš 
viso rumunai paėmė nelaisvėn 
15,000 priešų kareivių. Bet kal- 
nuose Gyezgyc rumunai neįsten- 
gė atsilaikyti, tapo išvyti ir iš 
(perėjimo Su;uuk. Pats rumunai 
prisipažįsta, jog turėjo pasitrauk- 
ti iš savu pozicijų ir Kaliman kai-] 
nuose 

Sulyg vokiečių pranešimo, ru- 
munai Transytvanijoj pasitraukė 
nuo Szik-Szeredo iki perėjimo 
Gymes, taigi 24 mylias atgal. Ne- 
pasiseka rumunams ir Budzeii- 
larnl perėjime, kur ųužudė apie 
300 nelaisvių ir 6 bulkasvaidžius. 
Ferėjime Yulkan rumunai atmušė 
priešų užpuolimus, o vienoj vie- 
toj net toliau Ver:grijon nužengė. 

Iš ttj visų vienos ar kitos pusės 
pasisekimų, ar nepasisekimų ne- 

galima nieko spręsti apie galutiną 
karės išeigą tame fronte, bet kad 

5> įsiveržę vVengrijon rumunai, nors 

iš pradžių ėmė svarbius miestus, 
negali ten atislaikyt!, yra jau 
blogu ženklu. Grįžimai atgal 
reisVia nepasisekimus. Jeigu ru- 

sai neatsiųs rumunams užten- 
kančio oastipriniino, priešai įsi- 
verš Rumunijon ir išnaikys ją 
taipjau, kaip išnaikino Serbiją ir 

Montenegro arba Belgiją. Ka- 
dangi Rumunfja karėn įsikišo la- 
biausiai vorėdama Rusijai pat ar- 

nauti, tai Rusijos yra pareiga ne- 

leisti paklupdyti priešams svar- 

bią padėtoj;} tik todėl, kad ją. pa- 
siekė nepasisekimai. Bet Rumu- 
nijai reikalinga didesnė pagelba, 
negu ji iki šiol gavo. Gelbėti Ru- 
muniją yra ne tik Rusijos parei- 
ga, bet ir išrokavimas, nes jeigu 
ji apleistu priešų įveiktą savo pa- 
dčtoją, Rusijai netikėtu kitos 
tautos, šioj karėj ypač nesiseka 
Rusijos padėtojams. Serbija ir 
Montenegro buvo Rusijos jna- 
giai, o jų, dabar bent, nėra, tapo 
priešų užkariautos kad ir vien 
tuom tarpu, bet jos kaiės iš- 
naikytos. 

Afacedonijoj serbai, nors pa- 
lenda, talkininkų gerai aprūpin- 
ti ir paremti, žengia vis toliau, 
stumdami atgal bulgarus. Per- 
sikėlę per upę Czerna, kitoj pusėj 
serbai tvirtai laikosi. Prancūziš- 
ki raiteliai perkirto bulgarams 
susinėsimus j pietus nuo Seres. 
Susirėmimai anglų su bulgarais 
buvo prie ežero'Dorian. Nedide- 
li susirėmimai buvo tarp Flori- 
ną ir Monastiro. Struma .pa- 
upiuose smarkiai veikia abiejų 
pusių raitlerijos. Didesnių susi- 
rėmimų čia nebuvo. 

Italų kariumenė žengia pietų 
link Adrijos pakrantėse, užima ir 
Grekijos užimtus miestus ir ten 

prašalina Grekijos valdininkus, o 

jų vietoj pastato italus. 
Grekija dar vis karėn nesikiša, 

bet ji turi daryti tą, ko nuo jos 
talkininkai reikalauja, o jie visai 
nesitaiko prie karaliaus noro. Jie 
pripažirj Venizeloso valdžią a.it 
salos Kretos. Talkininkai savo 

globon paėmė Grekijos karišką 
laivyną, policiją, geležinkelius ir 
telegrafus, taipgi pačtą, gyvento- 
jams uždraudė ginklus nešioti. 

Ant ^zijos ir Kaukazo karės 
frontų nieko svarbesnio neatsiti- 
ko. Jeigu ten ir buvo kur susi- 
rėmimai, tai menki, nesvarbus. 
Svarbiausiu čia atsitikimu yra pa- 
ėmimas Juodosiose jūrėse turkų 
transportinio laivo Rodešto, turė- 

jusio 6,ooo tonų įtalpos. Pagavo 
jį rusiškas submarinas. Laivas ta- 

po dikčiai pagadytas. bet visgi jį 
atgabeno j Sebastopolį, kur jis 
bus pataisytas. 

Ant piet-vakarinio karės fronto, 
nors labai palengva, bet italai ar- 

tinasi prie svarbiausio Austrijos 
portiuio miest6 Triest. Italai lau- 
žia jau antrą austrų atsigynimo 
liniją. Italų artilerija bombarduo- 
ja austrų pozicijas į pietus nuo 

upės- Vippaco. Jie užėmė vaka- 
rinį šoną kalno Pesnika, o dabar 
stengiasi apvaldyti ir kalno viršū- 
nę. Smarkus mūšiai eina gatvėse 
miestų Lokvica ir Hudling, kur 
austrai dar smarkiai priešinasi, 
čia italai turi kaip, tvirtovę veržti 

kiekvieną namą, kuriuos austrai 
apginklavo kulkasvaidžiais. Per 
paskutines dvi savaiti austrai toj 
fronto ualyj nužudė suviršum 30,- 
000 kareivių. Austrai gi nepri- 
pažįsta, kad tokius nuostolius but 

turėję. Jie taipgi sako, jog ne- 

leido italams toliau nužengti tarp 
begrado ir Novavas. 

Iš Benino praneša, buk Messi- 
nos .jūrių siaurumoj laike tirštos 
miglos susimušė itališki kariški 
laivai su angliškais, nes mat ir 
vieni ir kiti manė, kad su priešais 
susitiko. Vienas buk bent itališ- 
kas laivas tapo drūčiai pagadytas. 
Italų vienok pranešimuose nėra 

paminėta apie tokią svarbią klaidą. 
(Sunku todėl suprasti kokiu keliu 
žinia apie tai pakliuvo Berlinan, 
kuęis ją toliau platina. 

Ant šiaur-rytinio karės fronto 
smarkiausi mūšiai eina Karpatų 
kalnuose, Rytinėj Galicijoj ir Vo- 
lyniaus gubernijoj Lucko distrikte. 
Smarkiausiai mušėsi į šiaurius nuo 

Korytnica, kur vokiečiai, nužudę 
dalį grabių, koiitr-ataku mėgino, 
jas atgauti, bet tapo -sumušti. Į 
šiaurius nuo Korytnica kelis kar- 
tus griebėsi jie kontr-atakų, bet 

tapo atmušti ir nužudė du kulka- 
svaidžiu ir porą šimtų nelaisvių, 
tekusių rusams. Ir prie Mycho- 
szo\va vokiečiai tapo agi visos IĮ-j 

nijos atmušti, rusų artilerija nei 
prie atako jų neprileido, bet tuoj 
privertė atgal grįžti. 

Smarkus.mūšiai prasidėjo Lucko 
distrikte, bet nors kartais tai vie- 
na, tai priešinga pusė pasigiria 
laimėjimais ir suėmimu tūkstančių 
nelaisvių, mūšiai tie dar neuž- 

baigti, jeigu gali buti laimėjimai 
tai vienos, tai priešingos pusės. 
Tas rodo, kad mušis tikras nei 
neišsivystė, bet tik prasideda, o 

kas ji laimės, apie tai dar kalbėti 
negalima. Smarkiausiai mušasi 
priešingos kariumenės tarp Svi- 
niovki iki Grochov. Smarkiau 
pradėta veikti ir paupiuose Nara- 
jovka. Karpatuose rusai nuo aus- 

trų atėmė kalną Smotric, kurį 
buvo paveržę rugsėjo 2 d. Smar- 
kiai rusai žengia pirmyn į piet- 
ryčius nuo\ Brody ir prie Zaturze, 
bet kaip austrai užtikrina, visur 
tapo atmušti. 

Lietuvoj ir Latvijoj svarbesnių 
ir didesnių musių nebuvo, bet 
vokiško štabo naujasis perdėtinis 
Hiridenburg gązdina perkėlimu vi- 
so karės smarkumo ant šiaur-ry- 
tinio fronto, prieš rusus ir ru- 

munus, kuriuos būtinai, jo nuo- 

mone, reikia įveikti, kad galima 
but priversti francuzus ir anglus 
taikos prašyti. Dalį kariumenės 
iš Francuzijos, jo nuomone, gaii 
,ma pergabenti Rusijon, o liku- 
sios užteks atsirėmimui vakaruo- 
se, nes ten vokiečių linijos esan- 

čios taip tvirtos, kad jų talkinin- 
kai nejstengs perlaužti. Bet kar- 
tais ir gabesni už Hindenburgą, 
karvedžiai savo išrokavimuose 
apsirinka. 

Ant vakarinio karės fronto mū- 

šiai eina vis tose jau vietose, kas 
roclo, kad nei viena pusė kitos 
įveikti neįstengia. Bgt pats vo- 

kiečiai pripažįsta, kad Sonime pa- 
upiuose anglai turėjo laimėjimų 
prie Thiepvall, o francuzai prie 
Guermonte, savo gil aimėjimais 
nesigiria, tai aišku, kad jų vaka- 
ruose niekur'neturėjo. Ištikro va- 

kariniame karės fronte vokiečių 
pirmyn žengimas jau senai pa- 

sibaigė, dabar jie vien gina tą, ką 
turi, bet apie pirmyn žengimą jau 

^nesapnuoja. Anglai tvirtai apsi- 
stojo vokiečių grabėse prie Thiep- 
vall. Smarkus mūšiai vis eina 
Meuse paupiuose. Bet kur tik 
vokiečiai mėgino pirmyn žengti, 
visur su dideliais jiems nuostoliais 
tapo atmušti. 

I Anglija, ir taipgi Francu- 
zija atsakė jau Amerikai ant jos 
protesto prieš sulaikinėjimą pačto. 
Abudu kraštai atsakė, jog negali 
išsižadėti savo teisių h išpildyti 
Suvienytų Valstijų reikalavimus 
ir leisti liuosai laiškus ir siunti- 
nius -Amerikos panto, nes ir laiš- 
kuose gali but talkininkams vo- 

dingos žinios. 
Matyt vokiečiai nesitiki greito 

karės užbaigimo, ners to Vokie- 
tijos gyventojai vis smarkiau rei- 
kalauja. Ciesorius bijosi karės 
pralaimėjimo, nes tam atsitikus, 
net taip iki šiol garbinę savo kai- 
zerį, taip ramus vokiečiai galėtu 
pralaimėjusį karę, kurią pats iš- 
šaukė, savo valdoną išvyti ir Vo- 
kietijoj apšaukti republiką, todėl 
jis rengiasi prie tolesnės karės. 
Vokiečiai norėtų karės užbaigimo, 
bet talkininkai tokios užbaigos, 
kokia dabar gali buti, nenori. To- 
dėl ir vokiečiai turi tęsti tolesnę 
karę. Kadangi ir vokiečių krau- 
tuvėse baigiasi ginkląi ir amuni- 
cija, tai visose dirbtinėse didina 
darbininkų skaitlių. Kruppo dirb- 
tuvėse Essene ant 20,000 padidi- 
no dabrininkų sk; itlių, nes Vo- 
kietija iš svetur nei ginklų, nei 
amunicijos gauti negali. 

Iš Karės Lauko. 
VISI RUMUNAI IŠ TRAN- 

SYLVANIJOS IŠVARYTI. 

Londonas, spal. 12 d.—Sulvg 
oficialio vokiečių karės žinybos 
pranešimo, jog Transylyanija nuo 

rumunų yra apvalyta.^ Pirmasis 
kariaunos regimentaš pilname 
besitraukime. Antroii Jęariąuna 

i atvaryta atgal j pasienio pozici- 
jas. Teutonų kareivijos dabar 
kovoia ant rumunu žemės dvie- 
jose vietose. Gen. von Falken- 
hayn'o bavarai Alto kloniu pra- 
siskverbė per Raudonojo Bokšto 
perėjimą ir dabar grumiasi, su 

priešu. 
Oficialis Berlino pranešimas 

šitokis: 
"Naros klonyj priešas atsilai- 

kė musų apsupamiems užpuoli- 
mams. Toliaus j šiaurę jis pra- 
dėjo trauktis. M§s vejame savo 

priešus visu rytu šonu šitame 
karės lauke. 

"Antroji rumunų kariauna ta- 

po atvaryta atgal iki jos pasie- 
nio pozicijų. Mušiuose kalnuose 
per paskutini dvi dieni į musų 
rankas pateko 8o oficierų, 639 
kareiviai, viena tiešimčia-centi-i 
metrinė kanuolė, 5 kulkasvai- 
džiai, daugyfbė šaudyklių ir šovi- 
nių. 

"Smarkus užpuolimai abiem 
pusėm Vulkano perėjimo atmu- 
šti." 

RUMUNAI PRISIIMA NUO- 
STOLIUS. 

Bucharestas, spal. 12 d.—Nuo 
Ilermannstadto į pietus rumunų 
kareivijos atmušė užpuolimus, 
padarydamos dideljus nuostolius 
ir pasivarė kiek rytų pusėje Jiul 
klonio. Apie Kronstadtą ir kal- 
nuose, nuo Kronstadto į šiaurę, 
rumunai traukiasi;—skelbia ofi- 
cialis pranešimas. 

ITALŲ BOMBOS DARO, 
KELIĄ TRIESTAN. 

Rymas, spal., 12 d. Italu ka- 

riaunos, vedamos gen. Cadorna, 
eidamos ant didžioje austrų vaiz- 
binio porto Triesto, smarkiais 
smūgiais turėjo vėl didelius pa- 
sisekimus. Karės žinyba prane- 
ša apie• paėmimą dviejų svarbių, 
pašlaištės augštumų, kurios bu- 
vo užanks-tę kelią Triestan. Jie 
paėmė kalvas .343 ir 144 nuo 

Nova Villa į rytus ir suėmė visą 
Carso šoną iš 1771 belaisvio, su 

kuriais belaisvių skaitlius nuo 

rugp. 6 d. padaro 30, 881. 

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA 
RUMUNIJĄ ČESNAKŲ BOM- 

BOMIS. 

Petrogradas, spal. 12 d.—Čia 
oficialiai šiandien paskelbta, kad 
vokiečių lakūnai, užpuolusieji Ru- 
munijos Juodųjų jurų portą 
Konstancą, mėtė užnuodytus sal- 
dumynus ir česnakus užkrėstus 
choleros bacilais. Karės žinybos 
pakaltinimas centralinių valsty- 
bių naujame žiaurume oficialiuo- 
se rateliuose iššaukė didelį pa- 
sipiktinimą. Ar kuris vaikų su- 

valgė užkrėstuosius saldumynus, 
oficialis pranešimas fo nepasako. 

RUMUNAI SAUKIASI PA- 
GELBOS. 

Londonas, spal. 13 d.—Laik- 
raštis T i 111 e s paskelbia pasi- 
kalbėjimą savo reporterio prie 
rumunų kariaunos su Rumunijos 
karaliumi, kuriame karalius šau- 
kiasi j sąjungininkus, prašyda- 
mas neleisti jo šaliai nuken- 
tėti, kaip yra nukentėję Serbija 
ir Belgija. 

"Rumunai -savo ištikimumu 
reikale neatliš ir jų priešai ne- 

privers jų sąjungininkais netikė- 
ti, "pasakė karulius. "Bet Ru- 
munija prašo kad sąjunginin- 
kai, neafląižiurėdami j dabartinius 
neatidedamus reikalus ir didžiu- 
lius savo pačių klausimus, nelei- 
stų pastačiusiai visa ką šitoje 
karėje Rumanijai sutikti tą patį 
likimą, kokj yra sutikusios Belgi- 
ja ir Serbija." 

./• 1 
Karalius Ferdį-handas pasakė, 

kad Rumunija jstojį karėn ne 

dė) vieno patogumų, bet pasi- 
remdama didžiausiais tautybės 
principais.. 

"Karei prasidėjus jokio piktu- 
mo su Vokietija nebuvo," kal- 
b«yo žoliaus karalius; "-buvo 

greičiau draugingumas, nes Vo- 
kietija ekonominiai buvo pragu- 
mu išvystymui mušu pramonės 
ir galingu veiksniu suteikimui 
gerovės niusų šaliai. Bet karei 
besitęsiant, Rumuriija pradėjo 
jausti miklias priešo intrigas, ku- 
riomis visaip bandyta mus 

įtraukti karėn mustj nenaudai. 
"Jei Rumunija buvo ligšiol 

kritikuojama, tai tegul pasaulis 
pasižiūri į mūsų padėjimą. Mažų 
šalelė maža karaiuna apsiau- 
sta milžinų. Turėdama vakarinę 
sieną arti 700 mylių ilgio, kuri 
viena yra ilgesnė už anglų ir 
francuzų šonus sudėtus į krūvą, 
o nuo-Bulgarijos sieną mažne vi- 
sai neapgintą ir arti savo sosti- 
nės nusitęsusia j<ilus šimtus my- 
lių į pietus, ji turėjo laukti laiko, 
kuomet ji galės veikti, būdama 
užtikrinta, kad sąjungininkai jai 
padės ir ją apgins. 

"Maža šalis didelėj karėj, kuri 
žada tęstis mažiausiai dar vie- 
nus metus, susiduria .su vidiniu 
pasišventimu ir savo turtų išsė- 
mimu. Bet Rumunijos įsitikėji- 
mas savo dalyko teisingumu ir 

jos patikėjimas savo 'talkinin- 
kams yra tokis didelis, kad ji 
prisidėjo prie jų, būdama tikrai, 
kad josios didieji draugai žiūrės 
idant šitoj .didžiojoj karėj trečia 
valstybė nebūtų sunaikinta." 

VOKIEČIAI ATSIIMA PERĖ- 
JIMĄ IŠ RUMUNŲ. 

Londonas, spal. 15 d. Rumu- 
nai priversti buvo trauktis atgal 
iš pozicijų jų paimtų iš teutonų 
albiem Skurduko perėjimo pusėm 
Transylvanijoje. 

Vokiečių karės žinybos nutylė- 
jimas apie kitas vietas Rumuni- 
jos pasienyj, matomai, parodo, 
kad rumunai nepasiduoda. Apie 
padėjimą Dobrudzoje Berlinas 
praneša kaipo apie neatsimainiu- 
si. 

Belgijos pasienio sargai busią 
iškelti. 

Reuterio žinia iš Amsterdamo 
sako, kad vokiečių sargai Belgi- 
jos pasieniu yra organizuojami 
į regimentus sustiprinimui vokie- 
čių pajiegų Rumunijos pasienyj. 
Matomai .vokiečių strategijos 
tikslu yra — suspiesti didžiausią 
žmonių galybę šitame šone iš vi- 
sų karės veikimo laukų, kad pir- 
ma žiemos užėjimo Rumunijai 
uždavus mirtiną smūgį. 

Šitą atsiekus, sulyg paskelbto- 
jo feldmaršalo von Hindenbur- 
go pliano, vokiečių pajiegos vi- 
vieku busią atkreiptas j rusus 

rytuose. 
Berlino pranešimas, apimąs 

veikimus Transylvanijos šone, 
sako: 

"Rytų šone męs turėjome pa- 
sekmingus susirėmimus su prie- 
šo užpakalinėmis sargybomis. 
Abišaliai Surduko perėjimo ru- 

munų užpuolimai tapo atmušti. 
Priešas tapo nuvarytas nuo da- 
lies kalnų sketeros kurią užvakar 
męs buvome užėmę." 

Bucharestas tvirtina, kad li- 
nijos čielos. 

Bucharestas, spal. 15 d. Sulyg 
oficialio pranešimo, išleisto šį va- 

karą, rumunai laiko savo pozici- 
jas visu Transylvanijos šonu. 
Pranešimas skelbia: 

"Kalimano kalnuose musų ka- 
reivijos pasitraukė pasienin. Nuo 

Tulghes—Gyorgyo—Folges į pie- 
tus musų artilerija privertė vo- 

kiečių pėstininkus bėgti. Oituz 
klonio pasienyj męs atmušėme 
visur užpuolimus. Buzeu klonyj 
buvo smarkus susirėmimas; paė- 
mėme 64 belaisvius. Iš Polistoca 
klonio išvi;ome vokiečius. 

RUSaI perlaužia vokie- 
čių LINIJĄ ŽEMIAU LUC- 

KO. 

Londonas, spal. L5 d.—Po 
milžiniškai dviejų savaičių kovai, 
kurioje nuostoliai abiejose pusė- 
se skaitomi tūkstančiais, rusami 

n. 

pavyko perlaužti vokiečių šouą 
nuo Lucko j pietus Volyniuje. 
Pergalė laimėta Korytnicos kai- 
mo apielinkėje, gen. Brusilovo 
pajiegos, nors buvo smarkių at- 

galinių užpuolimų vienok 
įstengė susigriebti, pasilaikyti vi- 
sus laimėjimus ir aipštį belaisvių 
paimti. 

Korytnicos apieliukė paskuti- 
nėmis keliomis ■ savaitėmis buvo 
regykla smarikausių susirėmimų. 
Gen. Brosilovui pavyk} įsilaužti 
į austrų ir vokiečių poziciją tik po 
baisiai smarkiam bombardavimui 
ir pribuvimui naujo sustiprinimo. 

Berlinas nemini rusų laimėji- 
mo, apie kurį pirmas raportas 
randama oficialiame pranešime iš 
Petrogrado. Vokiečių karės ži- 
nj-ba sako, kad rusai baisiai 
smarkiai bombardavę Stochodo 
upės šone nuo Siria^ka iki Go- 
rochovui, bet rusų pėstininkų 
užpuolimai buvę atmušti. 

Naktinis oficialis pranešimas 
iš Petrogrado sako: 

Spalio 13 d. vakare, po bombar- 
davimui Skorobov apielinkėje, 
prięšas užpuolė musų pirmosios 
linijos tranšėjas, bet buvo atmuš- 
tas su dideliais nuostoliais. 

Nuo Korytnicos j šiaure musų 
narsus būriai paėmė priešo tran- 

šėjas su dviem kulkasvaidžiais 
ir apštimi belaisvių. Kelis kar- 
tus pavymui bandyta smarkus 
atgaliniai užpuolimai dartuvais, 
het jie visi buvo atmušti su dide- 
liais nuostoliais -priešui." 

Ofieialis pranešimas iš Berlino 
sako: 

"Nuo Lucko į vakarus padidė- 
jęs kovos veiklumas eina toliau. 
Smarkus kanuolių šaudymas.- šo- 
ne maždaug nuo Siriavka prie 
Stochodo j rytus nuo Gorochov, 
ėjo prieš rusų užpuolimus, kurie 
vakar buvo daromi miške nuo 
Zaturze į pietus ir Bubnov ap- 
skrityj, o kurie buvo atmušti. 

''Karpatuose męs paėmėme 
Smotrie viršūnę, kurią buvome 
pražudę rugs. 21 d. Kirlibaba 
sektore austrų kareivijos, užpuo- 
lę, paėmė 444 belaisvius." 

ANGLAI PAIMA DVI TRAN- 
ŠĖJŲ LINIJAS. 

Paryžius; spal. 15 d. Somme 
šone šiandien buvo smarkus vei- 
kimas. Nuo Ancre pietų linkui 
iki Chaulnes abi kariaunos pa- 
naudojo visus Tcarės įi'ąnkius, ko- 
kius tik galėjo. Išeiga to vei- 
kimo parodo anglų laimėjimą 
šiaurryčiuose nuo Guedecourt; 
francuzai gi atmušė smarkius 
Vokiečių atgalinius užpuolimus 
tarp Belloy-en-Santcrre ir Chaul- 
nes, kur francuzai iš vakaro bu- 
vo paėmę mylią vokiečių tranšė- 
jų. I 
MAIŠTININKAI PASIRENGĘ 
PRIEŠĄ IŠVYTI, SAKO VE- 

NIZELOS. 

Atėnai, spal. 14 d. per Londo- 
ną spalr 15 d. Grekijos Buto at- 
stovų susirinkimą, kuris turėjo 
j vykt i šiandien (subatoj) kara- 
lius Konstantinas atidėjo už mė- 
nesio laike. 

.Buvusi* premieras V enizelos, 
dabar tuolaikinės grekų revoliu- 

įio'judėjimo valdžios vadas, 
kaip Rentero salonikinis kores- 
pe^dentas praneša, kalbėdamaą 
grekų tautinio apsigynimo šali- 
ninkų puotoje, skaudžiai kritika- 
vo karalių Konstantiną, sakyda- 
mas: 

"Grekų žmonės tapo nuvesti 
ant krašto prapulties besąžinės 
monarchijos, kuri susidėjo su 

musų puolančios gadynės politi- 
kieriais. 

Karalius Konstantinas mano 

esąs karaliumi iš Dievo malonės. Į 
Šitas manymas yra grieštai prie- 
šingas supratimui tautos, kuri 
pripažįsta karališkąjį režimą, bet 
geidžia, kad karališkumas butų 
demokratinis. 

"Musų žmonės žiuri į karalių 
kaipo į pirmutinį valstybes tar- 

ną. Musų konstfjucija nepalieka 

abejonės sulyg šįįos neužginčija- 'mos žmonių viršenybės. 
"šiandien męs užbaigėme kari- 

nio organizavimosi darbą, kad 
nelaukus išvyti musų nuoamžinį priešą iš musų šalies ir atlikti 
musų, kaipo talkininkų, prieder- 
mę. sulyg draugingų žmonių." 

Venizelęsui atsisėdus, susuko 
puotininkų bal'sai: Lai gyvuoja 
Serbija!'' "Šalin su karaliumi!" 

!§ AMERIKOS, 
FRANCUZIJOS AMBASADO- 

RIUS PAS PREZIDENTĄ. 
Washington, D. C. Pas prezi- 

dentą \Vilsoną atsilankė Prancū- 
zijos ambasadorius Jusscrand. Pa- 
sikalbėjimas traukėsi pusę valan- 
dos. Kalbėta apie užpuolimus vo- 
kiškų submarinų ant pirklių laivų 
Amerikos pakrantėse, taipgi apie 
skriaudas Prancūzijos piliečių Me- 
xikoi, kuriuos nuo skriaudų apsi- 
ėmė apginti Suvienytos Valstijos, 
ir ten yra įdėta francuzų *su vir- 
šum (o milijonų doliarių pinigų. 
Jau karią Prancūzija pagazdino, 
jog jeigu Amerika savo pažadė- 
jimo nepildys, po karei pati Pran- 
cūzija pasirupįs francuzų skriau- 
dėjus atsakomybėn patraukti, ne- 

paisys Amerikos Monroe doktri- 
nos. 

TEATRŲ ŽVAIGŽDĖS. 
New York. Garlaivių "Es- 

pagmt" iš Europos atkako čia garsi 
francuzė aktorė Sarah Bernhanjt 
Jį čia karštai priėmė, mergaitės 
bėrė jai po kojų kvietkas. Ji ke- 
liauja j Montreal. Tuom pačiu lai- 
vu atkako garsi italė operos gie- 
smininkė Lina Cavalieri ir operos 
tenoras fraticuzas Charles Del- 
niares jis giedos Chicagos operoj, 
kuri bus atidaryta 13 lapkričio 
dieną. 

IŠTEISINO KUNIGO UŽMU- 
ŠĖJĄ. 

St. Paul, Minn. Teismas iš- 
teisino lenkę Ameliją Dudek, kuri 
užmušė lenkų kunigą Henryką 
Jazdzeuskį. Amelija Dudek po 
nušovimui kunigo, ištirimui proto, 
buvo pasiųsta į bepročių namas, 
bet daktaras liepė ją paleisti. Ji 
kaltino kunigą už tokius prasižen- 
gimus, kurie net žmogžudystę iš- 
teisina. 

ARMIJAI TRŪKSTA OFI- 
CIERŲ. 

\ 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstijų kariumenei trūksta ofi- 
cierų, sumobilizuotai kariumenei 
reikia virš dabar turimų mažiau- 
sia 50.000 oficierų viršaus. Ka- 
rės ministeris pakvietė konferen- 
cijon 19 universitetų prezidentus 
apkalbėjimui, ar universitetai ne- 

galėtų tam pagelbėti. Bet univer- 
sitetai kariškų mokslų nemokina, 
tai nedaug galės pagelbėti karės 
ministeriui ir universitetų preziden 
tai. 

AMERIKOS KARIŠKI LAIVAI 
SAUGOJIMUI JOS 

NEUTRALIŠKUMO. 

Newport, R. I. Valdžia pasiun- 
tė j jūres savo kariškus skrai- 
duolius daboti, kad vokiški po- 
vandeniniai laivai negalėtų prie 
Amerikos kranto užpuldinėti ant 

pirklių laivų, negalėtų turėti prie- 
glaudų ir nesinaudotų iš bevie- 
linio telegrafo stacijų. 

PASIKĖSINIMAS ANT GY- 
VASTIES REPUBLIKONŲ 

KANDIDATO. 

Louisa, Ky. Netoli nuo čia 
-pecialis traukinys, vežantis kan- 

didatą republikonų partijos pre- 
zidento vietai, be mažo netapo 
sudaužytas, bet dar prieš sutai- 
kytas jam kilpas suspėta traukinį 
sulaikyti. Mat ipatemyta dar j 
laiką iškleiptas senis prie tilto 
per Sandy River ir traukinj su- 

laikyta. Kilpos tos, kaip matyt, 
tyčia kjndidato priešų buvo su- 

taisytos, 



PATS LIGA UŽSIKRĖTĖ. 
New York. Tirinčdamas vėžio 

ligą, čionykštis daktaras Dr. Sak 
terka pats liga užsikrėtė. 

PRIETIKIAI ĮTEMPTI. 
Wa hington, D. C. Čia platina- 

si žinia, buk Suvienvtų Valstijų 
torpedų gaudytojas, pasiųstas 
gaudyti žmones nuo vokiško po- 
vandeninio laivo paskardytų pirk- 
lių laivų gavo prisakymą nut.šin 

prisirengti. Susimušti jis gali 
tfien su vokiškais povandeniniais 
laivais. 

PILIEČIAI IŠARDĖ PYLIMĄ. 
Decatur, 111. Farmcris I. K. 

Peck, matyt vokietis, turintis 

farmą netoli Cerro (lordo, pa- 
dirbęs pylimą savo lauke, nuo 

miesto Decatur nukreipė upę 
Sangamon taip, kad miestui grę- 
sė pavojus netekti vandens. "Ka- 

dangi farmeris > lauke su van- 

deniu gali daryti, kas jam patin- 
ka, tai miesto gyventoj teisman 
nesikreipė, het dviejuose automo- 
biliuose atsiuntė žymiausius sa- 

ve gyventojus, kurie su dinamitu 
išardė Pecko pprengtus pylimus, 
žinoma, be jo -ritarimo. 

BUS PAKEI/TA PIENO 
KAINA. 

Wheeling, W. Va. Pagarsinta, 
jog nuo T lapkričio pieno kaina 
čia bus pakelta'nuo ioc. ant 12c. 

už kvortą. 

NETIKROS 10 DOLIARINĖS. 

Washington, D.' C. Suvienytu 
Valstijų valdžia parsergsti ^rieš 
netikrus desimtcloliarinius pinigus, 
ii leistu.-! ant vardo Minneapolis 
Re?erve Bank, 'kurių daug tarp 
žmonių paleista. Išplatinta taip- 
gi netikros 5 doliarinės padirbtos 
ant vardo Xevv York Reserve 
•Bank. 

GAISRAI. 

Pcughkeepsie. N. Y. Nežinia 
nuo ko kilęs gaisras išnaikino 
rengiančias talkininkė :*ėtroms 
neperšlampantj audimą Price Fire 

•Pjrooting Cc*. dirbtuvėse. Nuosto- 
lių paduota ant $250,000. 

New York. Vakarinėj miesto 
dalyj užsidegė dideli ant penkių 
lubų namai, kuriuose tilpo visoki 
biurai. Ugnis greitai apėnė 3 
namų labas su dirbusioms ten 

merginoms užkirto išsigelbėjimo 
kelią. Sudegė keliolika mergi- 
nų. 

iš VISUR, 1 
jj Kanadoj, provincijoj Alberta 

dega girios.. L'gnis išnaikino jaa 
500 ketvirtainių mylių girios. 

ĮĮ Užstojus karei daug laikraščių 
Paryžiuj paliovė ėję, bet kitų ėmė- 

jų skaitlius pasididino' Laikraštis 
''Pęlit Parisien" turi dabar 2,129,- 
940 ėmėjų kas dien. Tiek ėmėjų 
neturi nei vienas kitas laikraštis 
ant viso žemės paviršiaus. "Echo 
dc Paris" turi 700,000 imėjų kas 
dieną. Ir Šveicarijoj leidžiamo 
laikraščio "(iazette de ^Lausann?" 
vien Paryžiuj kas dieną parduoda 
po 60,000 egzempliorių. 

'JĮ Garsaus Dro Liebknechto ve- 

damas B*-,rline Socialistu partijos 
laikraštis "Varvvaerts" tapo ve' at- 

darytas už straipsnį, kuriame rei- 
kalavo, kad žmonių atstovai pa- 
imtų savo kontrolėn ir uzrubežinę 
krašto politiką, neleistų valdžiai 
vesti ją taip, kaip valininkams 
arba ciesoriui patinka. 

Į Francuzijos valdžia sust?bdė 
Paryžiuj leidžiamą rusų kalboj so- 

cialistišką laikraštį "A'aše Slovo." 

Į| Ispanijos valdžia uždraudė 
duoti kokias nors reikmenis at- 
kankančioms j jos portus vokis- 
koins subifiarinoms. Iki šiol vo- 
kiškos submarinos gaudavo Ispa- 
nijos portuose visokius joms rei- 
kalingus daiktus. 

|j Kanadoj, mieste Calgary, siun- 
čiami kąrės frontan kareiviai su- 

simušė .su policija. Kareiviai rž- 
degė oolicijos kazarmes. Policis- 
tai taj/O įveikti ir miestą kateiviai 
apvaMė. 

[j \okietija vėl pareikalavo ka- 
rės vedimui kredito n milijardų 
markių, nors ką tik tam tikslui 
užtraukė jau penktą paskolą io 

milijardų markių. Užsirašinėji- 
maa ant naujos, šeštos jau pasko- 

los prasidės nuo vasario ateinan- 
čiu metu. Iki birželio mėnesiui 

šių r.ictų karės vedimui Vokietija 
skolino jau 47 milijardus markių. 

j| Rusija šiemet negali užbaigti 
naujo geležinkelio Marmano pa- 
krančių, prie Ledinių jūrių, nors 

dirba i,' 20,000 darbininkų. Mat 
trūksta reikalingos medegos, o ne- 

seniai sudegė medžių krautuvės. 

| Rusijos caras paliepė paliuo? 
suoti nuo tarnavimo kariumenėj 
sąnarius laikraščių redakcijų. 

j Anglija nuo Airijos vėl rei- 
kalauja dar 30,000 kareivių. Vi- 
suošc karės frontuose yra 150,000 
airių kareivių. Gal lietuvių karėj 
dalyvauja ne mažiau, nors lietu- 
vių yra tik pusė airių skaitl'aus." 

jj Vokietija per du karės metu 

agitacijos už savę ,-ir laikraščių 
svetimuose kraštuose papirkimams 
išleido 200,000,000 markių. Penk- 
ta tų pinigų dalis buvo paskirta 
papirkimams Amerikos laikraščiu. 
Nemažai pinigų išleista agita .jai 
Grekijo! 'r Turkijoj. Papirkinėta 
laikraščiai ir kituose kraštuose. 
Gal iš tų pinigų teko kiek ir už 
vokiečius galvą guldančiam lietu- 
viškam Kauno laikraščiui "Dabar- 
tis." 

| Smarkus cyklionas išnaikino 
tris Danijai prigulinčias vakarinių 
fndijij salutcs, kurias nuo Dani- 

jos už 25 milijonus doliarių nori 
nupirkti Suvienytos Valstijos. 
Mieste. St. Thomas veik vbos trio- 
lx>s tapo sugriautos, arrba taip pa- 
badytos, kad jose gyventi nes- 
iima. Trkstančiai žmonių neteko 
turtų ir pastogės. U/muštų vienok 
nėra. Nuostolių padaryta ant 
$200,000. __ 

'I 
|| Mirė Bavarijos karalius Otto. 

Gimęs jis 1848 m. Krašto jis n-- 

valdė, valdė jį regentas jo vardu, 
nes pats karalius buvo beprotis. 

|J Mieste Manillėj tapo sušauk- 
tas pirmutinis Filipinų salų kon- 
gresas. Tokiu bildu Filipinai galės 
pats savo krašto reikalais Vupin- 
tiest.. 

[| Chinuose tapo atidaryta pir- 
mutinė ten ^raivininkystės "fnokyk- 
la. 

_ 

|Į Platinos kasyklos yra vien Ru- 

sijoj ir Kanadoj, o jos vis daugiau 
reikalaujama, per tai ir kaina jos 
kila. D?bar platina beveik dvigu- 
bai už auksą brangesnė, nes j d 

gauti nelengva. Paskutiniuose 
laikuose vienok Ispanijoj rado pla- 
tinos guolius, per tai ir jos kaina 
turės nupulti. } 

1 

|Į Rusija ir Japonija oakėlė pro- 
testą Chinuose prieš davimą ame- 

rikonams koncesijas padirbimui 
400 mylių geležinkelio provincijoj 
Koum. Rusija užtikrina, -buk jai 
konresija jau geniai buvo Chinų 
valdžios pažadėta. 

į! New Yorko bankieriai ir kiti 
milijonieriai tariasi sudėti fondą 
130 milijonų doliarių užlaikymui 
ir auklėjimui našlaičių vaikų Pran- 

cūzijoj. 

|Į Rumamjos karalius Ferdinan- 
das tapo paskirtas, žinoma, tik iš 
vardo, vyriausiuoju ^vadovu ruma- 

nų ir rusų kariumenės, o ištikro jįj 
vadovystę paims francuzai. Ru- 
manijon keliauja su oficierais fran- 
cuziškas generolas Bertlielot. 

|j Vokietijos socialistu laikraštis 
"Die Zirke" protestuoja prieš pa- 
tarimą parlamente socialisto Schei- 
demano, kad Vokietija užbaigtų 
karę ir su francuzija susitaikytų 
lygioms, nieko nuo jos neimtų. So- 
cialistų laikraštis srko, kas vo- 

kiečiu kraijų užkariauta, tas Vo- 
kietijai turi ir prigulėti. Tai Ui u 

ir taikos meilė pas vokiškus so- 

cialistus 1 

j} Paryžiaus teismas* pasmerkė 5 
metais kalėjimo ir 500 f r. bau- 
smės amerikoną žydą Silberman- 
ną už palaikymą 'pirkliivcų ryšių su 

Prancūzijos priešais. 

Į j Rusijos valdžia paliuosavo 21 

švedišką laivą jos portuose sulai- 
kytą. Tarybos apie tai traukėsi 
net du metu. 

|| Rumanijoj pasimirė vienas iš 
svarbiausių talkininkų šalininkų, 
vadovas konservatyvų partijos, se- 

natorius Filipescu, 

MUŠIN! 
x Prancūzai yra pagarsėję savo puikiomis kanuolėmis. Č;a fraticuzai prie upes botume 

stato pozicijon garsią "75" fcanuolę. 
v 

|| Šveicarijos laikraščiai prane- 
ša, buk tarp Salonikų fronte esan- 

čių kareivių epidfemiškai siaučia 
paralyžius, kaip Amerikoj tarp vai- 
kų. Epidemija siaučia ir tarp ofi- 
cierų; nuo jos mirė angliškas ge- 
nerolas Buckle. 

IS DARBO LAUKO. 
f Gary, Ind. American Car and 

Foundry Co. parengia čia dideles 
'dirbtuves, kuriose ras darbą 4Ooo 
darbininkų. 

f Baltimore, Md. Iš čia iške- 
liavo 2000 lenkų į Mississippi ir 
East Florida, kur yra daug darbų 
prie dėjimo austerių į dėžes. Kol 
traukiasi darbas,. «ten mcktf gerai. 

Quincy, 111. Prasidėjo čia me- 

tinė konvencija Illinois Fedcra- 
tion of Labor darbininkų orga- 
nizacijos. Konvencijon atkako 
1800 delegatų. Konvencija trauk- 
sis savaitę laiko. 

Bayonne, N. Y. Streikuoja 
darbininkai Standard Oil Co. Bu- 
vo jau kruvini susirėmimai, vie- 
name susirėmime užmušta vienas 
žmogus, o sunkiai gal mirtinai, 
sužeista 3 streikicriai. 

Charleston, W. Va. Laikraš- 
čiai praneša, buk daugybė len- 

kų, dirbančių prie tekinimo kir- 

vių, miršta nuo džiovps ir kito- 

kių plaučių ligų. Kas savaite 
miršta ir kiti dubininkai nuo 

džiovos, nes darbas labai ne svei- 
kas. 

LIETUVA IR KARĖ. 
K. PUIDA PAIMTAS KA- 

RIUOMENĖN. 
"Liet. Balsas" praneša, kad 

gimnazijos mokytojas ir žymus 
lietuvių raštininkas Kazys Puida, 
atvykęs Petrogradan iš Čeliabin- 
sko savo reikalais, mobilizacijos 
užkluptas,, tapo paimtas kariuo- 
menėn ir priskirtas šarvuotu au- 

tomobilių batalijonan. 

LIĘTUVIŲ MOKSLO DRAU- 

GIJA. 
L. M. D-ja irgi šiuo liu Inu 

metu nesiliovė veikusi. Svar- 
biausias jos darbas buvo paruo- 

štu mokykloms reikalingų vado- 

vėlių. Lig šiol*) Draugija iš- 
leido šiuos vadovėlius: Geogra- 
fijos pradžią, Lotynišką chres- 
tomatiją, Skaitymų knygą, Geo- 

grafiją, Aritmetikos vadovėlį, 
Uždavinyną, Algebrą. Ruošia 

spauzdįnti ir kitus reikalingiau- 
sius mokykloms .vadovėlius. 

PABĘGĖLIAI PETRAPILY- 
JE. 

Petrapilio miesto komiteto vi- 
sos ftusijos miestų sąjungos sky- 
rius sušaukė tautų organizacijų 
atstovų susirinkimą pasikalbėti 

*1 Sausio men. 1911 ra. 

dėl sumanytojo pabėgėlių iš Pe- 
trapilio kraustymo. Susirinki- 
mas nutarė nusiųsti deputaciją į 
tam tikrosios prie ministerijos 
pabėgėlių tarybos pirmininką, ku- 
ris turės paaiškinti visas blogą- 
sias to sumanytojo kėlimo pu- 
ses. Jeigu vyriausybė, nežiūrint 
j tai, nesutiktų palikti pabėgėlių 
Petrapilyje, komitetas nutaręs vi- 
sais budais palengvinti pabėgė- 
lių padėjimą ir jų gabenimą. 
Be to, susirinkimas nutarė dar 
kreipties į Tatjanos Komitetą, 
kursai šelpia moksleivius, ir nu- 

rodyt., 'kiek kenksmingas butų 
dabar iš Petrapilio išvežimas be- 
sįmokinančjai jannuomonei. 

Finansų mini^teris Barkas įne- 
šęs ministerių tarybon sumany- 
mą atidaryti Rusijoje nacijona- 
linį Naujorko banką, nurodymas, 
kad ekonominiai santykiai tarpe 
Europos ir Šiaurės Amerikos ka- 
rės laiku labai atsimainę. Ame- 
rikiečiai, statydami visoms ka- 
riaujančioms valstybėms karei 
reikalinguosius' daiktus, labai 
praturėję ir todėl butų geistina 
patraukti Rusijon dalį tų Ameri- 
kos kapitalų. 

IS VILNIAUS. 

Deutschfe Wilnaer Ztg. praneša, 
buk tarp gyvenančių Lietuvoj 
žydų apsireiškia vis labiau noras 

emigruoti Amerikon. Bet Lietu- 
vos miesteliuose liks dar jų "vis 
perdaug. 

A aidžios ir privatiškų savininkų 
neapdirbti laukai bus Vokiečių 
valdžios parsamdyti rusiškiems pi- 
liečiams, arba tie žemės plotai bus 
vokiečių valdžios paimti ir apdirb- 
ti. Žemes tas parsamdys rudenyj 
pavietų perdėtiniai. Pelną iš rann 

dos sudės naudai neesančio ant 
vietos žemės savininko, žinoma, 
kas atliks nuo mokesčių, admini- 

stracijos lėšų ir palukenų nuo hi- 
| potekos skolų. 

PABĖGĖLIŲ REIKALAI. 

'Maskva. Š. m." 25 d. Maskvos 
gubernijos žemietybių sąjungos 
komitetas svarstęs paskutiniuo- 
sius- vidaus įsikalu ministerijos 
{sakymus ^dėl pabėgėlių šelpimo 
šiaurinimb. Bfe' kito ko ministe- 

rija paskirus? butams po 1 t. 

20 kap. per menėsi. Komitetas 
nutaręs rttjpintiš, kad tą sumą 

padidintų vėl iki 2 rub. Gavęs 
iš mini^fcirijosJ telegramą, kad 
kiek tik galima1 sumažintų šelpia- 
mųjų skaičių, komitetas 'nutaręs 
davinėti £ašalpds tiktai visai ne- 

turtingiems pabėgėliams (t. y. 

į toms šeimynoms, kurios uadl ba 
mažiau, ne du'kartu paimta buto 

Į ir valgio pašalpa. "Pajokais" 
davinesią po 20 kap. dienai—6 r. 

mėnesiui; didelės gi šeimynos 
gausiančios kiekvienam savo na- 

riui viršum 4 žmonių tiktai to 

"pajoko" pusę. 

Maskvon jau atvažiavęs Var- 
šuvos miesto savavaklybės pir- 
mininkas Mileris, turįs jšrevizuo- 

\ 

ti visas Maskvos ir gubernijos 
pabėgėlių įstaigas. Busią revi- 

zuojamos visos įstaigos, gavu- 
sios pinigų iš tam tikrosiom pa- 

bėgėlių Tarybos. Revizija turė- 
sianti paaiškinti, ar negalima bu- 

tų susiaurinti pabėgėlių šelpimo 
darbo. Paskui busiąs išrištas 
klausimas dėl Maskvos iškrau- 

I stymo. / 

DĖL LENKŲ KLAUSIMO. 

"Rus. yied." praneša žinan- 

čios^ jš tikro šaltinio, kad busi- 
mojo Lenkijos sutvarkymd klau- 
simas jjuves jau- išrištas pusėje 
liepos mėnesio, tik dėl kai-kurių 
priežasčių buvę pasiryžta šio nu- 

tarimo negarsinti. Gi dabar, per 
paskutini ii ministerių pirmininko 
Štiurmerio apsilankymą Caro 
stovykloje buvę vėl nutarta grei- 
tu laiku paskelbti apie priimtąjį 
jau projektą, o pat j projektą pri- 
žadėti paskelbti, kaip tik tinka- 
mai susidės aplinkybės. 

POLITIKOS PARTIJOS VAR- 
ŠUVOJE. 

Viename iš paskutiniųjų nu- 

merių "Rieč'' -randame jdomų 
straipsnį apie dabarties Varšu- 
vos pc,;tikos gyvenimą. Seniau 
tas gyvenimas rodęsis daug pa- 
prastesnis, lygesnis, vienodesnis. 
Dabar gi iš -pasalų išlindusios ir 
galutinai susiorganizavusios vi- 
sos tos partijos, kurios seniau 
turėdavusios slėptics, ir visas gy- 
venimas įgijęs visai naują išvaiz- 
dą. Seniau buvusios nepripažin- 
tos taip kraštutinės kairiosios 
partijos, taip ir visos tos, kurios 
nesilaikė rusų orijerttacijos. Da- 
Ibar, joms visoms įgijus pilietybės 
teises, Varšuvos politikos parti- 
jos galima, esą, padalyti į šias 
grupes. Dešinėje pusėje stovin- 
čios visos, sudariusios vadina- 
mąjį "paftijij kolo." 

.l ame "kolo' žymiąsias vietars 
užimančios: iautos partija, reali- 
stai, tautinin^awlcmokratai ir dvi 
grupi progresistų: "progresistų 
sąjtinga" ir "lenkų progresyvioji 
partija." Toje grupėje tilpę visi 
tie, kurie iki -vokiečių okupacijos 
buvę tautininkų ir demokratų 

i 
komitetuose. 'Nežiūrint j visus 
atskirųjų "kolo" partijų skirtu- 
mus, visos jos reikalaujančios 
•Lenkijai, nepriklausomybės ir 
stovinčios daug arčiau prie de- 

mokratų ntgu prie dešiniųjų. 

Kairiojoje pusėje stovinčios 
visos socijalistų partijos ir akty- 
vieji Lenkijos nepriklausomybės 
šalininkai antirusiškosios orijen- 
tacijos. Čia svarbiausios esan- 

čios: i) lenkų socialistų partija, 
2) tautos, darbininkų sąjunga, 
turinti didelės įtakos į Varšuvos 
smulkiuosius amatmnkus, 3) 
"konfedaracija," pasistačiusi sait 

tikslą aktyviai dalyvauti karėje 
Lenkų žemėje, 4) liaudininkai 
susijungę su Galicijos liaudinin- 
kais ir 5) patrijotų sąjunga. 

Centrą tarpe dešiniosios ir 
dairiosios Lenkijos ttžijnanti 

"lenkų valstybės lyga." "Lyga" 
esanti palanki austrams ir ne- 

mėgstanti vokiečių. Jos pirmi- 
ninkų esąs Dumoą atstovas M. 
Lempu.kis. 

t- 

Polemika. 
KAS ARDO VIENYBĘ? 

POLEMIKA. 

(Autorius ilgu straipsniu atka- 
ko j "Lietuvos" 40 nuni. įdėtą 
A. V. B. straipsnį ųžvardžiu 
"Vardan teisybės." Bet męs, at- 

sižvelgdami į tai, kad šioje va- 

landoje yra labai daug kitų 
svarbesnių dalykų, išimame iš jo 
tik pačius svarbiausius punktus, 
už ką tikimės autorius ant mus 

nepyks.—Red.). 
Šitame kritiškame momente, 

kur mrtsų visų akįs turėitų buti 
nukreiptos į musų žemelę Lietu- 
vą, kurioje^didelis vargas- ligos ir 
badas musų viengenčius spau- 
džia' ir jiems reikalinga greita 
pagelba, tai musų socialistai ne 

tik nesiskubina jiems su pagel- 
ba, bet dar derybas veda del 
kontrolės. Pas mus Rochesteryj 
per du metų katalikai ir tauti- 
ninkai, -*adėjo $700.00, o musų 
socialistai suv savo pirmeiviomi-s 
'draugijomis vargais negalais su- 

rinko $100 ir tą padėjo jiems 
surinkti tautininkai, kol dar ge- 
riaus vienybėj gyveno. Tas ne- 

išrodo, kad jiems prigulėtų tre- 
čia dalis vietų komitete, ir tre- 
čia dalis aukų. 

P-nas A. V. B. bara A. L. T. 
»S. 21 kp., kad ji, maža būdama 
turėjo išrinkusi net du delegatu. 
Teisyfbė, ji maža, bet ji darbą 
pradėjo ir jj padarė sušaukdama 
konferenciją, ačiū kuriai-tapo su- 

tvertas C. Komiteto 103 skyrius, 
Antra vertus, visos draugijos sa- 

vo delegatus siuntė ne nuo save 

nariu skaitliaus, tik kiekviena pc 
du. Jeigu paėmus tikrą .skaitlių 
žmonių pagal srioves, tai Ro- 
chesterio so^alistai ir neturi kuo 
girtis. D. L. K. Gedimino D-joj 
iš 245 narių atmetus tautininkus 
ir katalikus tikrų socialistų ir jtj 
pasekėjų bus gal kokie 40 žmo- 

nių. Aiškus dalykas, kad jie bū- 
dami tokia mažuomene ir ne- 

turėdami gabumo visuomenės 
reikalus vesti, neturi -nei teisės 
reikalauti, kad jie prie visuome- 
nės reikalų kontroliavimo butų 
prileisti. 

A V. B. priekaištą daro p. St 
Klimaičiui, buk jis DLK. Gedi- 
mino D-jos namą statant agita- 
vęs visus, kad nebūtų skolinama 
pinigai tam darbui, norėdamas 
tuomi jam pakenkti. Čia turiu 
pasakyti, kad tas netiesa; tai bu1 
vo tik prasimanymas jo ypatos 
apšmeižimui ir jis pakartoti ne- 

tinka. Aš drąsiai galiu sakyti, 
ka"3" socialistas nei vienas nėra 
skolinęs pinigų Gedimino D-jos 
namo pastatymui. 

Bitė. 
f 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELANDO, O. 

Svečių aplankymas ir "lietuvių 
veikimas. Nedėlioj, spal. 8 d 
musų miestą aplankė iš Chicagos 
keliaudami gcrb. svečiai p. M, 
Yčas ir kun. J. Žilinskas. Į Cle- 
velandą pribuvo jiedu 12 vai, 
nakties ir pernakvojo\ Statler'io 
vieš'butyj. Rytmetvj svečiai ap- 
lanke kun. ITalaburdą. Kun. Ži- 
linskas Šv. Jurgio parapijos bažJ 
nyčioj atlaikė pamaldas ir pasa- 
kė graudi! pamokslą apie lietu- 
vių vargus Lietuvoje. Po pietų 
apie 3 vai. p. Yčas aplankė P. 
Šukio knygų sankrovą ir "Dir- 
vos" redakciją. Mažame redak- 
cijos kambarėly j p. Yčas pra- 
buvo apie porą valandų laiko be- 
pasakodamas susirinkusiems in- 

teligentams apie Lietuvą; Čia 
jis daug papasakojo apie Lietu- 
vių Centralinj Komitetą, pabėgė- 
lius ir laukiamą Lietuvos ateit]. 

Vakare, 7-val. Flynn'o svetai- 
nėje svečiai turėjo prakalbas, ku- 
rias surengė Draugijų Sąryšis. 
Pirmas kalbėjo kun. J. Žilinskas 
apie Lietuvos vargus, papasako- 
damas, ką jis ten matė ir girdėjo. 
Klausydamas kal'bėtojo, tarytum, 
pats atsiduri suvargintoj Lietu- 

I voj ir pats savo akimis matai vi- 
sus tuos vargus, kuriuos ten mū- 

sų broliai ir seserįs kenčia. 

•Kun. Žilinskas kalbėjo apie va- 

landą laiko; jam savo kalbą už- 
baigus, išėjo 6 poros auka rinkti. 
Žmonių buvo susirinkę į 700, o 

kita tiek jų grįžo namon, įes 

svetainėn netilpo. 
Rinkėjams aukas berenkant 

Veatralis Choras sudainavo 
'"Svečių Giesmė" ir daugelį kitų 
dainelių. Vyčių 25 kp. kvartetas 
taipgi padainavo kelias daineles 
ir po to kalbėjo p. Yčas. Jis kal- 

1 bėjo trumf)iaus už pirmutinį kal- 

bėtoją. Pirmiausia jis pasisakė 
j kokiu 'tikslu jie į šią šalį atvyko- 
ir ką jie nori atsiekti. Toliaus 
kalbėjo apie Liet. Cent. Komite? 
tą: ką jis veikė ir ką toliau žada 
veikti. Čia jis prisiminė apie lie- 
tuviui pabėgėlius Rusijoj ir jų 
kenčiamą vargą. Pagelbėjimui 
Lietuvai jis ragino visus lietu- 
vius aukauti kas mėuesis po siek 
kaš išgali, kad Lietuvos žmones 
nuo bado avgynus. Šitą jis dėjo* 
priedermėn Amerikos lietuviams 
ne tik dėlto, kad anie yra jų bro- 
liai, bet ir dėlto, kad anų nelaime 
pasinaudidami Amerikos lietuviai 
geresnius laikus ^turi. Girdi, jus 
dabar už tai gerai dirbate, kad 
Europoje žmonės badą kenčia; 
jei ten karės nebūtų, tai visokie 
reikalingi daiktai butų padaromi 
ten ant vietos ir Amerikoje dar- 
baį sumažėtų.—Reikia pripažin- 
ti, kad kalbėtojas ria tiesą pasa- 

į kė. 
Pabaigus jam kalbą, prakalbu 

vedėjas įteikė jam sUrašą aukų. 
Jis ias apreiškė publikai ir ištarė 
savo širdingą ačiu. Aukų. drau- 
ge su atlikusiais nuo svetainės 
lėšų įžangos pinigais buvo 

$5i9-30. 
Clevelandiečiams norėjosi sve- 

čius pasilaikyti ki'tai dienai, nes 

prie minėtų prakalbų jie nebuvo 
tinkamai prisirengę, viena dėlto, 
kad negalima buvo geros svetai- 
nės gauti;-kita išėjo tarp lietuvių 
nesusipratimai del prakalbų ren- 

gimo. Bet svečiai neapsiėmė pa- 
silikti ir antrytojaus išvažiavo į 
Pi-ttsbu -gą. 

Labai gaila, kad negalėjome 
matyti tų paveikslų, kuriuos pu 
Yčas buvo atsivežęs 

Cleveiondiečia-i turi du dideliu 
choru, kurie kaip vietos lietuviits, 
taip atvykstančius svečius labai 

užganėdina. Ypatingai yra atsi- 
žymėję dainininkės solistės: po- 
ni Greičiuvienė, p-lės Ignatavi- 
čiuj Maroziutė ir Daudžiutė. 

Taip pat yra daug atsižymėjusių 
mergaičių scenos mene. 

Dabar rengiamės prie Lietuvių 
Dienos lapk. 1 d.; turime du ko- 

mitetu, kurių vienas vadinasi Lie- 

tuvių Dienos Komitetu, kitas 

Rengimo Komketu, kuris viską 
prirengs Lietuvių Dienai, kas 

|bus reikalinga. Šitame, darbe pas 
i mus apsireiškia trukumas intel- 
igentų: vi .a ką turi atlikti vieni 
: darbininkai žmonės vakaro lai- 
ku. 

Butų labai reikalinga tnrėti 

Clevelančlo nemažoj lietuvių ko- 

lionijoj lietuvis daktaras ir advo- 
katas. Kiti miestai, kaip girdėt, 
•turi jų 'ir perdaug, pas mus jų 
nei vieno nėra. 

K. Aksomaitis. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Draugijų judėjimas.—Baltimo- 
rės lietuviai visu smarkumu ren- 

giasi prie Lietuvių Dienos, kuri 
bus lapkričio i d. 

Pirmiausia draugijų konferen- 

cija šelpimui nukentėjusių del 
karės pakėlė tą klausimą, kad su- 

vienyti visus Baltimorės lietu- 
vius ir išvleno rinkti VJkas Lie- 

tuvių Dienoj; tam tikslui -tapo 
išrinkta dvi komisijos: viena tuo- 

jau turėjo susižinoti su T. F. 

skyriumi ir tuoj pradėt! veikti 
su juo 'švien, o antra komi-sij., 
ėjo per draugijas, užkviesaama 

jas imti dalyvumą įstojant j rie- 

kėjų eilės. Taippat tapo užkvie- 
sta ir socialistai kad prisidėtų prie, 
aakų rinkimo Lietuvių Dienoje. 

T. F. skyrius tuojau išrinko 5 
delegatus, kurie sykiu su Drau- 

gijų konferencijos delegatais pra- 

dėjo veikti išvien. 
Taippat buvo atsilankę dele- 

gatai ir nuo socialistų, kurie pa- 

sisakė, kad jie nieka^ nestovėjo 
ir dabar nestovi nuošaliai nuo 

šelpimo darbo ir jie nori veikti 

išvien, bet jie nenori niekam 
bernauti. Jie čia pastatė savo 

reikalavimus, kad butų skiriama 
trečia dalis aukų L. §. F., arba 



toms draugijoms, kurias L. S. F. 

nurodis, ir kad jiems butu duota 

trečia dalis vietų komitete, nes 

jie galj pastatyti rinkėju dau- 

giau negu tautininkai. Tokio- 
mis ;šlygoitiis, broliai socialistai 

apsiėmė dirbti išvien, bet bro- 
liams socialistams buvo atsaky- 
ta kad galima jiems duoti tre- 

čiu dalj vietų komitete, bet ne- 

galima duoti trečios dalies aukų, 
surinktų t;) dieną, nes tas butų 
priešinga CenL Kom. nutari- 
mams. 

Vienas socialistų bandė nu- 

rodyti, kad tas yra galimu ir 

ttžeitavo korespondenciją iš Mon- 

tello, Mass., nurodydamas, kaip 
tenai atmesta Cent. Kom. nu- 

tarimai ir bus veikiama visų iš- 

vien. fą patį, girdi, darą ir ki- 
tose kolionijo-e "progresyvė" vi- 

suomenė. 
Bet Lietuvių Dienos rengimo 

komisijai atsisakius socialistų 
grieštus reikalavimus išpildyti, 
jie apleido susirinkimą ir pasi- 
likę tautininkai su katalikais ora- 

dėjo rimtai svarstyti Lietuvių 
Dienos 4eikalus. 

Taipo nutarta surengti didelis 
masinis susirinkimas spalio 29 
d. ir nutarta pakviesti kalbėto- 

jai žymesni anglai; taippat tapo 
išrinkta spaudos komisija, kuri 
darbuosis anglų spaudoje infor- 
muodama anglus apie lietuvius, 
ir komisija, kuri vaikščios, per 

rubsiuvių darbavietę-, užrakinė- 
dama rinkėjas, Lietuvių Dienai 
ir prašydama darbdavių, kad jie 
tą dieną nedirbtų. Cia męs ir 

gausime pr<įgą pamatyti, kiek 
mus lietuviams darbdaviams ru- 

pi sušelpimas alkanų musų bro- 

lių Lietuvoj ir Lietuvos likimas. 
Iki šiolai iš 60 suviršum lietu- 

vių darbdavių tik vienas p. J. 
Oėsna tesidafbuoja Lietuvos ir 

lietuviu naudai. Tegul šie žo- 
džiai nepraeina negirdcms pro 
lietuvių darbdavių ausis; tegul 
»ie sujudina pas save artimo mei- 

lę tegiil jie visi su savo dar- 

bininkais stoja į eiles rinkėjų 
Lietuvių Dienoje, o tąsyk jie 
tikrai atliks savo pareigą ir pa- 
sirodis esą dar lietuviais, ku- 
riems dar rupi likimas nelaimin- 

gųjų mus brolių ir visos Lietu- 
vos. P- J—as. 

15 ATHOL, MASS. 

Draugijų konferencija.—SpaL 
8 d. buvo Atholio 'ietuv:ų drau- 

gijų konferencija prisirengimui 
prie Lietuvių Dienos. Konfe- 

renciją sušaukė T. F. 12 Sky-' 
rius; įrio kiekvienos turinčios! 
čarterį draugijos pribuvo po 2^ 
delegatu Vienuolika draug:jų 
buvo užkviesta ir 12 draugijų 
prisiuntė savo delegatus. 

Konferenciją vedė T. F. 12 

skyriaus pirmininkas, D. Karob-j 
lis; jis atidarė susirinkimą, pa- j 
aiškindamas jo tikslą. Pirmiau-( 
sia buvo išrinkta valdyba ir ko-^ 
misijos. Išrinkta šitaip: pirmi- 
ninku J. Vasiliauskas; pagelbi- 
ninku, D. Karoblis; prot. rašt,, 
A. Losius; fin. rast., p-lė M. An- 
driliunaitė; kas. J. Gailiunas; ka- 
sos globėjais, p-!ė E. Braškaitė 
ir St. Vidugiris. Susinėsimų raš- 
tininku, kun. F. Mcškauskis. 

1 unu pažymėti, kart pirma 
valdybos rinkimo buvo pakeltas 
klausimas, ar visi deleg/.tai su- 

tiks prisilaikyti \Yilkes Barrėje 
numatyto projekto ir visi dirbs 
išvieno: visi vienu balsu sutiko 1 
laikytis VVilkes Ba»fėj-2 išdirbtu j 
taisyklių. Vpatjngai malonų 
j spūdį padarė mūsų socialistai, 
kadangi jie nestatė jokiu -savų 
reikalavimų. 

Jie visi mielu noru pristojo 
prie \\ .ikes Barrėje išdirbto pro- 
jekto. Labai išmintingai pasiel- 
gė, pastatydami tautos rei>ka\ts 
augio: au savo partijos reikalų. 

Naujai išrinktai valdybai užė- 
mus vietas, p. J. Vasiliauskas nu- 

rodė momento svarbą ir pagyrė 
delegatus už jų susiėumą j vie- 
nybe, pridurdamas, jog vienybė- 
je yra galybė. Užbaigęs savo 

kalbą, pirmininkas vedė susirin- 
kimą toliaus. 

Pirmiausia kilo klausimas, kaip 
suorganizavus rinkikus Lietuvių 
Dienai ir kaip greičiausiai suži- 
nojus, kiek j v užsiregistruos. 

Ktm. Meškauskis pai'avė su- 

manymą, kad ateinančią nedėlią 
reikia sušaukti visų vietos lietu- 
vių susnVinkimas ir ten prasyti, 
kad rinkikai užsirašytų. Kleho- 
nas pažadėjo per pamokslą pa- 
raginti, kad kuodaugaausia j :«;i- 

sirinkimą pribūtų. Š»;as klebono 

■rnianynias tapo priimtas. Pa- 

kalbėjimui apie Lietuvių Dienos 
reikalus užsirašė net keturi kal- 

bėtojai. 
Suorganizavimui Orange, 

Mass. lietuvių Lietuvių Dienai 
tapo išrinkta pp. J. Gailiunas ir 
I). Karoblis. 

Susižinojimas su dirbtuvių sa- 

vininkais, ar jie leis rinkikus \ 
dirbtuves aukas rinkti, palikta 
val'Ivlv'. Taipgi ir daugeli kitų 
reikalų apsiėmė atlikti valdyba. 

Dabar tik j darbą, ath'oliečiai, 
nes kiekvieno lietuvio priederme 
yra savo tėvynę gelbėti. 

J. Jasinskas. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Draugijų Konferencija. Spal. 
i d. ir 8 dd. vietos lietuvių drau- 
gijų ir organizacijų atstovai lai- 
kė konferencijas šv. Jurgio baž- 
nyčioje. 

Pirmą dieną pribuvo delegatai 
nuo .šitų draugijų: Lietuvių Pi- 
liečių Kliubo, Liet. Liter. D*jos, 
Šv. Juozapo D-jos, TMD. 68 kp., 
A LTS. 6 kp., SLA. 21 kp. Liet. 
Dukterių po globa Motinos Šv., 
Šv. Jurgio D-jos ir liet. parapi- 
jos,—viso nuo 9 organizacijų. 

Kadangi visiems buvo aišku, 
jog šita konferencija yra sušauk- 
ta pasitarimui apie aukų rinki- 
mą L:*tuvių 'Dienoje ir išrinki- 
mui vietos Cent. Am. Liet. Ko- 
miteto, tai kilo klausimas, a' 

visos draugijos sutinka veikti po 
\Vilkes Farrės C. A. L. K. di- 
rektyva. Kilo diskusijos, iš ku- 
rių pa.i:rodė dvi nuomonės prie- 
šingos viena kitai: vieni užreiškė 
pasitikėjimą C. A. L. Komitetu 
ir išreiškė norą veikti po jo direk- 
tyva, siunčiant aukas per Raudo- 
nąjį Kryžių; kiti nepasitikėjo nei 
C. A. L. Komitetu, nei Raud. 
Kryžių ir reikalavo, kad jų—pro- 
gresyvininkų surinktos Detroite 
aukos butų siunčiamos L. Š. F. 
Kitaip jie atisakė išvieno veik- 
ti. 

"progresyvininkų" reika- 
lavimas buvo atmestas ir jie at- 
sisakė veikti > ykiu. -Atsisakė Am. 
I.iet. Mot. Prog. Susiv. kuopa ir 
TMD. 68 kp.; SLA. 21 kp. pasi- 
liko neaiškioj pozicijoj: 1 atsto- 
vas balsavo už prisidėjimą, 1 

prieš ir 1 nuo balsavimo susi- 
laikė. ^ 

Lictuvių Dienos tvarkymui 
išrinlcta komitetas iš šių asmenų: 
pirm. K. Abišala, vicepirm. J. 
Naujokas, sekr. K. Šnuolis, sCkr. 
pagelbinm^ais: J. Vaitiekūnas, 
J. Balčiūnas ir J. Vilaniskis. 

Spal. 8 d. pririnku kasininku 
kun. Skripka; patarėjais Pirmi-1 
nienė, O. Leškevičienė, Melni- 
kaitis, J. Tamošiūnas ir Pranai- 
tienė. Spaudos komitetan: kun. 
Skripka ir aidv. Maslauskas. 
Prisidėjo dvi draugijos: Šv. An- 
tano D-ja ir S. L. R. K. A. kuo- 
pa. Taigi viso prisidėjusių 
draugijų yra 8. Bet iš šitų drau-i 
gijų aukų rinkėjų neužteks; rei- 
kės prašyti svetimtaučių orga- 
nizacijų, kad padėtų mums tą 
svarbų darbą atlikti. 

Tode' gerbiamieji vientaučiai 
ir vientautės, kurie prijaučiate 
savo tėvams, broliams, seserims 
ir draugams mirštantiems badu 
ir turite bent kiek meilės prie 
jų, p gelbėkite mums rinkti au- 
kas jiems. Užsiregistruoti gali- 
ma pas kun. Skripką ir kitus ko- 
miteto narius. 

K. šnuolis, sekretorius. 

SO. BOSTON, MASS. 
Prakalbos. Atėjus rudenio se- 

zonui, prasidėjo ir prakalbų se- 
zonas. Rengėjai rengia ką tan- 
kiausiai ir tikisi—tai narių gau- 
ti kokiai draugijai, tai šiaip kokj 
savo užmanymą įkuniti. Ar tą 
atsiekia—tai žinoma, kitas daly- 
kas. 

Spalio i d. buvo Lietuvių gas- 
padinių Klntbo parengtos* pra- 
kalbos; kalbėjo p. Plekavičienė 
apie moterų apsileidimą. Apart 
jos dar kalbėjo p. S. E. Vitaitis 
ir "draugas" Dusevičia. 

Sis paskutinis nieko ypatingo 
nepasakė—vik agitavo už socia- 
listų leidžiamą "M. Balsą." 

Petnyčios vakare, spalio 6 d. 
pobažnytinėj svetainėj buvo 
Lietuvių Dienos Komiteto pa- 
rengtos prakalbos. Kalbėjo p. 
A. M. Marius. 

! žirniu atvėju kalbėjo apie pa- 
liegėlius nuo karės bei jų var- 

gus. Antru—apie reikalingu- 
mą organizuotis j bendrovės, 
kurios turėtų rūpintis paimti 
•;.«mom Lietuvoj į «avo raaka*. 

Photo by American Press Aasociatlon. 

PRIE REVOLIUCIJOS GREKIJOJ. ~ 

Grekijoj kilo tikra revoliucija. Dalis -kariumenės perėjo Venizelosp pusėn, ^alis liko ištikima karaliui. Čia parodytas būrelis aficiėrių, likusių prie karaliaus 

Buvo renEama aukos Lietuvių 
Dienos Komiteto reikalams. Su- 
rinkta $28.21. 

Lietuvių Dienos Komitetas, 
nedėlioj surengti Lietuvių svetai- 
nėj jau antras prakalbas. Kal- 
bėjo pp. J. Karosas, M. Venys, 
kun. Kemėšis, S. E. Vitaitis ir 
Strakauskas. Kalbėtojai aiški- 
no Lietuvių Dienos svarbą ir 
'kvietė visus užsirašyti aukų rin- 
kėjais Lietuvių Dienoj. 

Protarpiais "Gabijos"' choras 
sudai.iavo keletą dainelių. Taip- 
gi buvo renkamos aukos L. D. 
Komiteto reikalams. Aukų su- 
rinkta $34.35. 

Aukų rinkėjų Lietuvių Dienoj 
užsirašė suvirs 200. Publikos 
'buvo pilna svetainė. 

D. L. K. Vytauto Draugijos 
Prakalbos. Buvo nedėlios va- 

kare, spalio 8 d. Lietuvių salėj. 
Kalbėjo p. F. J. Bagočius dvie- 
jose temose. 

Pirmu kartu kalbėjo apie pa- 
šelpimų draugijų naudingumą ir 
kvietė rašytis apie Vytauto drau- 
gijos. 

Antru kartu kalbėjo apie Lie- 
tuvių Dieną. Pasakc-s, kad Lie- 
tuvių Dieną gauta per pasidar- 
bavymą D-ro Šliupo ir Lopattos, 
toliau ėmė kalbėti apie sriovės 
bei apie jų idealus. Katalikų- 
klerikalų idealus—tai užgrabinis 
gyvenimas. Jie čia gyveną tik 
tam, kad prisirengt į aną gyve- 
nimą. Šiuo gyvenimu jie nesi- 
rūpiną. Tautininkų idealas— 
tai tauta. Jie nei darbininkų 
reikalais, nei tikėjimu esą nesirūpi- 
na. Xemylj jie ir tautos. Tau- 
tą, girdi, mylj tik socialistai. So- 
cialistams pasakęs panegeriką, 
kalba, kad socialistai j savo fon- 
dą nurinkę jau pustrečio dešimts 
tūkstančio dolerių. L. Š. F. esąs 
"beparty viskas," nes visuotinam 
seime dalyvavo tik 37 socialistai 
nuo LSS. (kiek socialistų buvo 
nuo kitų draugijų nepasekė). 
Žinoma, kad niekas nemano pa- 
vydėti socialistams pasigirti savo 

gerumais, arba surinktų aukų 
daugumu. Tik jau reiktų tą nors 
kiek nuosekliau atlikti. 

Juozas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Teatras, dainos, prakalbos ir 

laimėjimai. Rugsėjo 30 d. ir spa- 
lio 2 d. buvo parengta du vaka- 
rai suvienytomis spėkomis 3 drau- 
gijų: Lietuvių Tautinės Sandaros, 
Teatro Mylėtojų Draugijos ir Tė- 
vynės Mylėtojų Dr-jos. Pirmą 
vakarą buvo suloštas gražus ir la- 
bai juokingas veikalas "Aptieko- 
riu.s" kuris gana puikiai nusisekė 
ir visi vaidintojai puikiai parodė 
savo sceninius gabumus, kuriuos 
jiems publika pripažino gausiu del- 
.nų plojimu. Po tam Lietuvių At- 
letų Kliubo choras sudainavo ke- 
letą gražių dainučių, kurios ir-gi 
gana puikiai nusisekė ir publikai 
labai patiko. 

Toliau sekė p. M. Šalčiaus pra- 
kalba. P-as Šalčius savo kalboje 
gražiai nupiešė naudą, kurią at- 
neša Lietuvių Tautinė Sandara, 
ir ragino kiekvieną lietuvį ir lietu- 
vaitę būtinai prigulėti prie jos, pri- 
mindamas kad tokioje draugijoje 
męs prigulėdami labai naudingus 
darbus galime nuveikti musų Tė- 
vynės labui. 

Antrą vakarą Lietuvių Atletų 
Choras vėl sudainavo keletą dai- 
nučių ; potam vėl sekė prakalbos 
p. M. Šalčiaus, kuris aiškino nau- 

dą, kurią atneša Tėvynės Mylė- 
T~\t-_ o i*. romnA rvrm ir»e «♦*-« 

almėjimai, kurtas paskyrė TMD. 
Labai butų nidlopu ir geistina, 

kad ir ant toliau- šitos draugijėlės 
nepaliautų rengusios takius vaka- 
rus, ypač Teatro Mylėtojų Dr-jos 
artistai kad nepasigailėtų savo 

energijos ir triūso Baltimorės lie- 
tuvių visuomenę palinksminti. 

Turiu taipgi priminti, kad Lie- 
tuvių Tautinė Sandara ir Teatro 
Mylėtojų Dr-ja susidėjo veikti iš- 
vien aiit visados ir žada kas mėne- 
sis surengti vakarą, k. v. prakal- 
bas, dainas ir scenos \eikalą pa- 
statyti. 

Šito susijungimo paminėjimui 
šitų draugijėlių yra rengiama, taip 
sakant, vestuvės arba vakarienė, 
kuri bus spalio 22 d., tai yra ne- 

kėlioj, 7 valandą vakare Lietuvių 
Svetainėje, prie Barre gatvės. Pa- 
tartina kiekvienam lietuviui i lie- 
tuvaitei nepraleisti šitos progos ir 
paremti prakilnų ir naudingą dar- 
bą. Tą vakarą bus kalbėtojų iš 
kitur; taip pat bus naujų lietu- 
viškų žaismių. Tegul kiekvienas 
išanksto nusiperka incigos tikietą, 
kad paskui nebūtų pervėlu. 

Šelmis Bernelis. 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

Draugijų veikimas; prakalbos. 
Spal. 7 d. Tinker svetainėje tau- 
tiška (?!) D. L. K. Vytauto 
Draugijėlė turėjo balių. Vietos 
socialistai krutinės a'tstatę tvir- 
tina, kad ji grynai tautiška. Bet 
šitame baliuje ji skyrė dvi dova- 
nas; viena buvo "Keleivio" pre- 
numerata, kita "Laisvės." Tas, 
žinoma, parodo J-ss "tautiškumą." 
Ji niekuomet ntiuri narių dau- 
giaus kaip tuziną. 

SLRKA. 164 Jčp. ir L. Vyčių 
21 kp. prakalbose rugs. 10 ir 17 

kalbėtojai labai užgavo socia- 
listus ir todėl vietos socialistai 
LSS. 214 kp. vardu spal. 8 d. 
iššaukė minėtas kuopas j disku- 
sijas. Tos išpradžių mielu noru 

pasižadėjo į diskusijas stoti, bet 
paskirtai dienai atėjus, nežinia 
delko atsisakė ir paskirtą dieną 
buvo tik socialistų prakalbos 
miesĮto svetainėje. Žmonių pri- 
sirinko apie 200. Kalbėjo p. J. 
Šūkis iš Brooklyno, N. Y. Išė- 
jus pirmu kartu, kalbėtojas pa- 
sisakė, kad jis esąs socialistas, 
bet ne bedievis ar laisvamanis, 
tik tikįs Dievu. Kalbėjo apie 
darbininkų susipratimą, isrodinė- 
damas jų skriaudas ir nupeikė 
d-ro Šliupo laisvair anybės pįfc 
tinimą. Baigdamas kalbą, ragino 
klausytojus skaityti darbininkų 
[laikraščius ir jų leidžiamas kny- 
gas. 

Antru kartu išėjęs,, kalbėjo te- 

moje: "Kas daugiaus naudos ne- 
ša žmonijai'—įtikėjimas ar socia- 
lizmas?" Čia jis tikėjimą išva- 
dino nežinyste, visaip išpeikė 
kunigus, o socializmą pavadino 
mokslu ir žinojimu. Dalbar jis 
jau pasisakė esąs laisvų pažiurę 

į žmogum, tuomi padarydamas iš 
savęs du Šukiu. Akyva butų 
žinoti, kuris jyodviejų yra tik- 
ras, o kuris nuduotas. 

Baigdamas > savo kalbą agitavo 
už socialistų laikraščius, labiau- 
siai už "Naująją Gadynę." Kal- 
bėjo suvirš tris valandas laiko; 
jam pabaigus kalbėti svetainėje 
liko t"' trečia dalis žmonių; kiti 
išvaikščiojo. Jei dar pusę valan- 
dos butų pakalbėjęs, tai tikrai 
butų likę tik vieni draugučiai jo 
pamokslų klausyti. Puikus kal- 
bėtojas. 

I Vietinis. 

Iš PLYMOUTH, PA^ 
Lietuvių dienos reikale. Ru- 

pesniu gerų tėvynainių, <>pal. i 

d. tapo- sušauktas susirinkimas 
visij vietinių -draugijų bei kuopų 
atstovų, dėl Lietuvių Dienos. Į 
susirinkimą atvyko šešiosdešimts 
septyni atstovai. Apkalbėjus 
dalyką plačiau, buvo išrinktas 
vietinis komitetas sutvarkymui 
minėtos dienos. Į komitetą įėjo 
šios ypatos: pirm.—kun. S. J. 
Struckus, vice-pirm.—A. W. Su- 
jėta, sekr.—M. A. Raginskas ir 
Juozas Kunigėlis, kas.—P. J. 
Chmieliauskas, Ignas Stadulis ir 
Julius Marcinavičius. Taip pat 
po musų globa yra miesčiukai: 
Lee Park ir Bresslau. 

Išrinktas komitetas darbuojasi 
kiek gali 'tame reikale, bet ir kiti 
nesnaudžia; darbuojamės visi 
išvien be jokio sl-cirtiurro, kad tik 
butų kuogcriausios pasekmės. 
Pradžia šio musų darbo yra ga- 
na graži. Dvi- draugijos jau pas- 
kyrė po $100; o viena $75, SLA. 
6 kp. $10. ir šiaip jau smulkių 
aukų yra kiek surinkta. Suvir- 
šum $300 jau turime. Tikiu, 
kad plymouthieoiai ir toliaus bus 
duosnųs. 

Butų labai prakilnus ir pagir- 
tinas darbas, kad kiekvienas dar- 
bininkas paaukautų -tai dienai, 
savo vienos dienos uždarbį t. y. 
nemažiau $3. Žinoma, geru no- 

ru; tas nesunku butų padaryti, 
nes daubai eina gerai ir uždirba- 
ma neprasčiausia; prie 'tam yra 
tai musų šventa pareiga sušelpti 
savuosius. Nėra reikalo sakyti, 
kad neužsimoka kas nors duoti, 
nes savieji negausią; arba' kaip 
kiti sako, ką aš čia aukausiu, po 
karei aš pats saviems nusiųsiu. 

Taip, nusiusi, bet mažu jau bus 
po laikui, tuomet gal jau nebus 
kam priimti, tavo nusiųstų pini- 
gu 

lik pamastyk, brolau ir sesuo. 
Biznieriai gi, galėtų aukauti 

daug daugiau negu darbininkai; 
gėda butų pasirodyt biznieriui li- 
giu darbininkui aukavime. Au- 
kaukime! Aukaukime kiekvie- 
nas, kiek kuris galime, o tuomet 
turėsime ramumą sąžinės, nes 

jausimės, kad atlikome savo prie- 
dermę, sulyg savo tėvynės; nieks 
nedrįs mums sakyti, kad esame 

išgamos. 
Skaitytojau, neužmiršk pirmos 

dienos Lapkričio. 
SLA. narys, 

M. A. Raginskas. 

IŠ PITTSTON, PA. 
Vietinis Lietuvių Dienos, ren- 

gimo komitetas pradėjo darbuo- 
tis. Paprašius mokyklų valdy- 
bos, kad paskirtų tai dienai laiką 
rinkėjams, prižadėta atsiųsti visas 
mokytojas ir tinkamus mokinius. 
Miss Johnson nuo West Pittsto- 
no viena apsiėmė suorganizuoti 
rinkėjus W. Pittstonui, Ėxeter ir 
Wyomingui. Matoma, kad sve- 

timtaučiai labai prijaučia lietu- 
viams. Vietinis klebonas, kun. J. 
Kasakaitis, daug prigelbsti ko- 
mitetui. Spalio 8 d. surengė 
prakalbas Šv. Kazimiero parapi- 
jos svetainėje, 8 valandą vakare. 
Kun. Kasakaitis atidaręs prakal- 
bas, trumpoj kalboj paaiškino, 
jog prakalbos surengtos tuo tik- 
slu, kad išaiškinus žmonėms pri- 
sirengimą prie aukiH rinkimo ir 
suorganizuoti burj rinkėjų. To- 
liau buvo pakviestas su prakal- 
ba p. M. Šalčius iš Scrantono. 

i Jis savo kalboje perstatė nelai- 

mes ir vargus lietuvių. 
Antras kalbėjo kun., Dr. Au- 

gustaitis iš Girardvillės, Pa.; ju 
kalba buvo apie reikalingumą 
vienybės lietuviams; taipgi jis 
ragino kuodaugiausia aukauti 
Lietuvių Dienoje. Privedė daug 
jva^ių pavyzdžių, kodėl tą dieną 
kiekvienas lietuvis privalo aukau- 
ti. N 

Publikos buvo apie 40a: Visi 
ramiai užsilaikė ir užganėdinti 
išsiskirstė. Buvo renkamos au- 

kos. Aukavo šios ypatos: Kun. 
Kasakaitis $2.00; J. Tamošuns, 
L. Sheporaštis, T. Paukštis, A. 

Galinskas, J. Kazakevičius Pov. 
Kazakevičius, A. Vyšniauskas, 
O. Bindokaitienė K. Žemaitis, 
R. Pilkionienė, K. Labanavičius, 
V. Runta, visi po $1.00; K. Kar- 
sokas 75c.; Balčiūnienė, Murauc- 
kienė, M Ginkus, Iz. Lužickis, J. 
Senunas, Marė Miliauskienė, J. 
Tankelevičius, M. Stirna, J. Ado- 

Imavičia, J. Rimkevičius, S. Mok- 
Įštuts, A. Zereckis, M. Gillis, J. 
Szevets, L. Vasauckas, T. "Ilgū- 
nas, M. Matulaitis, J. Virbickas, 
W. šaukščiuna, A. Laibinis, K. 

Likauekienė, visi po 50c. 
Pasidarė $25.25. 

Srtiulkių aukų surinkta $16.80. 

Viso surinkta aukų $42.05. 
Presos narys, Antanas Zareckis. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 
Agentai apgavikai. Spąl. 5 d. 

pas P. Samtiliną 86' Ilouston 
Street užėjo kažkoks nepažįsta- 
mas žmogus agentas 
ir pasakęs gyventojo vardą ir 
pravardę klausia pas šeimininkę, 
ar ji turi tėvus, seseris Europoje. 
Moteris, nieko bloga nemanyda- 
ma, Dasakė, kad turi. Agentas 
apgavikas pasakė jai, kad ateina 
jai kažkoks siuntinys ir jai rei- 
kėsią užmokėti už jį $2.80 siun- 
timo lėšų. Vyrui namie nebū- 
vant moteris, neužsitikėdama jo 
pasakojimu, pasivadino savo kai- 
mynę pasiklausti patarimo ir abi 
nusprendė, kad toksai žmogus 
apgaviku negali buti. Kadangi 
ji smulkesniu neturėjo kaip de- 
šimts dolerinę, tai padavė ją tam 

agentui; tas ki.ygą palikęs išėjo 
ją išmainyti ir daugiaus negrįžo. 

Į Taigi apsisaugokite tokių ap- 
gavikų. 

| C. S. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 
Propozicija apmokėti rinkėjus. 

Pirmadienio vakare sipal. 9 d. 
buvo sušauktas visuomeninis 
susirinkimas reikale Lietuvių 
Dienos rinkimui aukų nukentė- 
jusiems nuo karės Lietuvoje. 
Kadangi ne visos draugijos pri- 
siuntė savo delegatus, tai, pasi- 
kalbėjus, susirinkimas liko atidė- 
tas ant spal. 15 d. vakaro, kur 
bus renkama aukų rinkėjai. Ma- 
no nuomone butų geriau, jei rin- 
kėjams butų apmokėta 10 nuo- 
šinUis surinktų pinigų; tąsyk ge-| riaus darbuotumės ir patįs rin- 
kėjai'ir didesnė nauda butų, dau- 
giaus aukų surinktume, nes ir 
kitataučiai eitų rinkti aukas lie- 
tuviams. Kitaip daugelis tūk- 
stančių liks amerikiečių Tcišeniuo- 
se ir mę'š galėsime surinkti ke- 
lis tūkstančius mažiaus. Taigi, 
ar nebūtų reikalinga visuomenei 
apsvarstyti tą dalyką, kaip ge- riau galima butų daugiau aukų surinkti ? 

Edvardas Zanievskis. 

Red. prierašas. Tikime, kad 
p. Zanievskis, paduodamas savo 
mintj, turi gerus norus. Jis no- 
ri, kad Lietuvių Dienoje dau- 
giau aukų butų surinkta. Tas 
labai gerai, bet jis, viena, per- 
daug gausiai nori apmokėti; ki- 
ta lietuvius pastato negeron švie- 
son. Nėra abejonės, kad didelė 
didžiuma aukų rinkėjų bus pa- 
tjs lietuviai. Šitie rinkėjai pra- šis iš visuomenės aukų badu ir 
šalčiu mirštantiems savo bro- 
liams ir surinkę dešimtą dalį tų 
aukų pasilaikis sau už savo pa- 
tarnavimą. Biznio žvilgsnių, 
gal, tas ir gerai, bet žmonišku- 
mo žvilgsniu visai netinka. An- 
tra vertus, tuomi mums sunku 
butų rasti užuojauta pas sve- 
timtaučius ir nuo jų laukiami tūk- 
stančiai vis tiek pasiliktų pas 
juo?, o męs ir tų menkų surin- 
kimų dalj pasilaikytume dar sau. 

Musų nuomone, jei męs norime 
gauti- svetimtaučių užuojautą 
musų nelaimingiems broliams, 
tai patįs pirmiausiai turūue ia pa- 

rodyti. 

I IŠ SO. MANCHESTER, CONNT, Prakalbos. Spal. 2 d. vakare 
vietos lietuviai katalikai paren- 
gė prakalbas >su dekliamacijomis Tinke r svetainėje. Žmonių prU sirinko suvirs 200. Kalbėtoju buvo katalikų sriovės atstovas 
d-ras Bielskis, kuris lankėsi Lie- 
tuvoje: Kalbėtojas pasakojo apie Lietuvą, ką jis važinėdamas matė 
ir grdėjo. Užbaigdamas kalbą, 
rangino vietos lietuvius sulyg išgales aukauti sušelpimui Lie- 
tuvos lietuvių nukentėjusių nuo 
karės. Jis priminė \Yilkes liar- 
rčje suvažiavimą ir susitverusį Cent. Am. Liet! Komitetą ir ra- 
gino vietos lietuvius, visus par- 
tyvumus ir asmenumus padėjus į šalį, tverti komitetą ir rengtis prie Lietuvių Dienos. 

Po prakalbai jis prašė, duoti 
jam paklausimus apie Lietuvą, 
ar pris'irengim.-j prie Lietuvių Dienos—jei kam neaišku kas, o 
jis paaiškins. Socialistai vietoje paklausimus jam duoti, pradėjo vienas po kitam Bimbos pamok- slus sakyti ir apie "Laisvės" pa- skelbtus makaronų vogimus pa- sakoti. Svetainėje kilo trukš- 
mas; žmonės pradėjo ant socia- 
listų rėkti, kad jie nustotų. Vie- I nį socialistų pamatę, kad čia jau 
negerai darosi, movė kepures ant 

I galvų ir niegė pro duris laukan, 
o kiti tą savo nelemtą darbą va- 
rė iki galui. 1 

Aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės šiose prakaltose surinkta 
$54-55- 

Lietuviai prie Lietuvių Die- 
nos rengiasi ištikrųjų, o socia- 
listai su jų vadovaujamomis kuo- 
pelėmis ir draugijėle nežinia, ar 
prisidės, ar ne. 

Vietinis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Draugijų atstovų Sugirinki* 

mas. Po ilgų ginčų, kurie tęsė- si apie porą savaičių, tautinės 
ir pirmeivės draugijos antgalo 
susitaikė. Spal. 8 d. buvo visų 
draugijų susirinkimas. "Progre- 
syvės*' Dr-jos Įnešė, kad pusė au- 

kų surinktų lapkr. i d. butų pa- 
siųsta j Lietuvą Biržiškos, Vi- 
leišio, ŠauTio ir Kairio vardais; 
bažnytinės draugijos iš savo pu- 
sės pridėjo dar Smetoną, Ba- 

Įnaitj, Dr. A. Vileišį ir St. Kymon- 
tą. Visi su tuo sutiko ir tapo 
išrinkta valdyba: pirm. J. B. 
šioliunas; vice-pirm., A. J. Po- 
vilaika ir T. Matas; sekr., 
Aidukonis ir A. Baniulis; kas. 
C. H. Kažemėkas; kasos globė- 
jais, \\ Stankevičius ir J. Las- 
kevičius. 

Prie to iš a'biejų pusių tapo 
išrinkta p<} 10 žmonių j komite- 
tą, kuris turės viską suruošti— 
surasti rinkėjus ir prižiūrėti juos 
mezliavos dienoje (tag day). 

Nutarta suruošti masinį' susi- 
rinkimą spal. 22 d. Buckingliam 
svetainėje, kur kalbės miesto 
yaldvbos nariai. Iš lietuvių pa- 
sižadėjo kalbėti \ ale universite- 
to studentas St. Sčesnulevičius 
ir F. J. Bagočius. Prie to ma- 
noma, kad bus d-ras J. Bielskis 
ir ku:i. Bartuška. 

Visas rinkimo buclas, gal, bus 
pavestas Vaizbos Buio draugi- 
jai, nes gal tuomi galima bus 
turėti geresnės pas« kmės tarpe 
anglų. 

Komitetas,iŠ trijų asmenų- -C. 
H. Kažemėko, A. J. Povilaikos 
ir J. Lrsskevičiaus— pasirūpins 
gauti leidimus rinkti aukas ir 
tuose miesteliuose, kur lietuvių 
nėra. j.rba yta jų maža. 

Atstovas. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Prie Lietuvių Dienos bosto- 

niečiai sparčiai rengiasi. Au- 
koms gatvėse rinkti leidimas nuo 
miesto majoro jau gauta. įvy- 
kus visų sriovių vienybei, Bos- 
tone manoma aukų rinkimu pra- 
lenkti ir didžiąsias kolionijas,— 
Chicagą, Ne\v Yorką. Aukos 
gatvėse bus renkamos nuo 9 vai. 
ryto iki C vai. vakare. Paskui 
vakare rengiama didelis koncer- 
tas nukentėjusių nuo karės nau- 

dai ; kurie negalės eiti aukų rink- 
ti, tų koncerte bus pareiga pa- 
aukoti tos dienos uždarbį. Kon- 
certo programą išpildys Liet. 
Muzikos ir Dramos Draugija 
"Gabija"' po vadovyste p. M. 
Petrausko. Koncerte dalyvaus 
taipgi ir Lietuvių Konservatori- 
jos mokiniai, kaipo solistai. I i- 
kimėsi geriausių pasekmių. 

So. Bcstonietis. 



Vls*>ilaikraščlul siunčiami rankraft- 
Cial tOrl bntl pažymėti autoriaus ps- 
rafiu ir adresu. Pasirašantieji psav* 
doLimals turi paduoti, Redakcijos ii 

nlal, Ir sayo tikrąjį vardę. 
Redakcija pasilieka sau teta? at 

•Jungiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

*Netlnkamu3 laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lėSom.s. 

Reikia "!eada raAytl plunksna ir tik 
ant vionos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių 

ApžvaSga, 
Paskutinė Proga.—\*os d. šimts 

dienu tebeliko iki "Lietuvių Die- 
nos." Daugelyj vietų lietuviai 
išsijuosę darbuojasi. Kitur yra 
lyg apmigę, o, rasite; yra ir tokių 
vietų, kur dar nepradėta dar- 
buotis. Keikia skubint's nei va- 

landos laiko negalima gaišinti. 
NegAIima laukti, kol kas kitas 

pradės—kiekvienas turi pradėti 
ir dirbti. Svarbiausia yra turėti 
tą dien kuodaugiausiai 
rinkikių. Tame privr.lo lietuviai 

visur, iš kailio nerdamiesi, dar- 
buotis. 

# 

Nepamirškim, kad tai yra pir- 
mutinė ir paskutinė lietuvių pro- 
ga: kitos dienos negausime.... 

Lietuvių Diena ir musų drau- 

gijos. Besiartinant Lietuviu 
Dienai, visų Amerikos Lietuvių 
akįs, nenoroms, atsikreipia j mu- 

sų draugijas, kliubus ir kuopas. 
Juk jų yra Amerikoj šimtai—ku. 
tau!—tūkstančiai. Juk jos yra 
organizuota, ne palaidi mūsų tau- 

tos kuno dalis, ftuo jų tode! 
„l daug laukiama, daug tikimasi; 

ką jos padarys* kaip jos pasiro- 
dys "Livtuvių Dienoje." 

Labai smagu patėmyti žinias, 
kad nekurios musų draugijos 
suprato visą šios valandos, svar- 

bumą ir, pasiskubino paskirti, ant 

sumargintos savo tėvynės aukuro 
sudėti savo aukas. Moterų 
draugija iš Shenendoah, Pa., pa- 
skyrusį $100.00 "Lietuvių Die- 
nai," ypatingai užsitarnauja pa- 
minėjimo. Męs drūčiai tikimės, 
kad Amerikos lietuvių draugijos 
nepadarys sau sarmatos, kad 
•kiekviena iš jų, sulyg savo išga- 
lės, parkirs kuodidžfausią auką 
savo nuvargusios tėvynės gelbė- 
jimui. ^ 

Ypačiai privalo pasirodyti mū- 

sų tautiškos draugijos. Visos 
Algirdinės, Vytautinės, Keistuti- 
nės. Mindauginėg, J^aukantinės ir 
t. t. draugijos lai parodo "Lietu- 
vių Dienoje," kad tuo., Lietuvos 
didvyrių vardus jos nedovanai 
nešioja; visos šitos draugijos tu- 

ri pasauliui užreikšti, kad jos 
supranta savo tėvynės reikalus, 
iuos remia, iuos gina, uz juos 
kovoja, kaip kad tie Lietuvos 
didvyriai gynė ir kovojo. Jų kar- 
dams, jų darbams pa^idėkavo- 
jantf nežlitgo musų tėvynė. Mū- 
sų aukoms, musų darbštumui 
pasi-dėkavojant, nežus ir dabar i 
nuteriota Lietuva!... 

Po "Lietuvių Dienos" vertėtų 
sudaryti surasas draugijų visoj 
Amerikoj. Matysime tuomet, 
kaip ir ko musų draugijos yra 
vertos. Mums but iš to žingeidi 
žinia, o musų ainiams bus bran- 
gus paminklas. 

Lietuvos neprigulmybės idėja. 
Ne-eni dar laikai, kuomet Didžio- 
sios Lietuvos, laikraščiuose rūsy 
cenzūra braukdavo lauk kad ir 
trumpiausj užsiminimą net apie 
Lietuvos autonomiją. Rūsti laik- 
raščiuose n*t pats vardas Lietu- 
v a buvo, gali sakyti, griekas 
smet-telnas"—tą kraštą vadindavo 
"šiaur-va-arių" kraštu." 

Dalykai pamažu pradeda mai- 
nytis—ir gerojon pusėn, "šiaur- 
vaka'rinis kraštas" dingo, nebent 
užsilikęs jis d?r oficialiuose rusų 
dokumentuose. Rusų laikraščiai 
pradeda mirgėti nuo Lietuvos var- 

do. Tas pats išdalies teisybė ir 
su vokiečių spauda, kur Lietuvą 
iki šiolei tankiausiai vadinta "pa- 
baltmario kraštu."- 

Laikraščiuose jau pradedama vis 
tankiau rriinėti apie Lietuvos au- 

tonomiją, o pastaraisiais laikais 
v net ir "Lietuvos N'eprigulmybė" 

iau sugebėjo prasprūsti pro cen- 
zoriaus rankas. "Lietuvių Balse" 
(Petrograde) randame bene pirmą 
viešą užsiminimą apie Lietuvos 
neprigulmybę, kurio cenzoriaus 
ranka nepalytėjo. 

Lietuvoje dabartiniu laiku kal- 
t>ėti apie Ijt .uvos neprigulmybę 

yra sunku dėlei visiems supranta- 
mų priežasčių—šalis, Spauda ir 
viską* suspausta karės naguose. 
Amerikoj Lietuvos liuosybės min- 
tis yra giliai šaknis įleidus, bet 
ar tai dėlei j.artijiniu ginču, ar 

dėlei didelio prtslėgiino iš karės 
priežasties, nesuspėjo ji ikišiolei 
aiškiai viršun išplaukti. 

•O tam klausimui gvildenti rei- 
kėtų daugiaus laiko ir daugiaus 
vietos spaudoje pašvęsti. Rimtes- 
ni laikraščiai pradėjo pcrspaudi- 
nėti Lietuvos Autonomijos pro- 
jektą. Geras tai žingsnis geron 
linkmėn. Pasiliuosavus nuo parti- 
jiniu ginču "choleros," ga.ima bus 
daugiaus laiko pašvęsti ^ 

naudin- 
giems klausimams. 

Reikia daktarų ir mokytojų. 
Atvykusieji Amerikon svečiai 

visose savo prakalb6sc ir šiavp 
pasikalbėjimuose 'kalba apie di- 
delę stoką Lietuvoje daktarų ir 
mokytojų. Svečiai prašo, mal- 
dauja, kad amerikiečiai sudarytų 
būrį bent iš 50 mokytojų—mer- 
ginu, ar vyrų—ir pasiųstų juos 
Lietuvon. Kiekviena mergina, 
ar vaikinas, už'baigusis, ar lan- 
kiu.-vis H i g h S c. h o o 1, tinka 
mokytojaus vietai pradinėse mo- 

kyklose. Tokių mokytojų alga,~ 
sakoma, išneša apie 75 rublius 
į mėnesi. 

'Amerikoje, berods, netrūksta 

takių lietuviu ir lietuvaičiu, 
ypač iš čia gimusių, kurie tokias 
vietas galėtų užimti. 

Didžiai yra svarbu, kad da- 
[ bar užimtoj po vokiečiu Lietu- 

į voj butų pristeigta kuodaugiau- 
į siai lietuviškų mdkyklų. 
Lietuviai šiuotn žvilgsniu priva- 
lo įleisti giliai šaknis, kad jų 
negalima-butų išrauti paskui po 

.karės,—♦nežiūrint to, kurios pu- 
ses pergalėjimu karė pasibaigtų. 

Aplikantai gali atsišaukti tuo- 

jaus arba pas gerb. svečius, arba 

į mūsų redakciją, kuri npria-i pa- 
tarpininkaus. ( 

ATSIŠAUKIMAS Į 
RAŠTININKUS. 

Męs, So. Omahos lietuviai, vie- 
šame susrinkime spal. 8-tą d., 
1916 m. išnešime sekančio tu- 
rinio rezoliuciją: 

Kadangi Lietuvių Diena 
mums, lietuviams, yra gana svar- 

biu ir, turbut pirmu mūsų isto- 
rijoje nuotikiu; % 

Kadangi reikia laukti, kad apie 
minimąją dieną suplauks, iš įvai- 
riu lietuviųv kolionijų daugybė 
žinių; nes kiekvienas, prisidėjęs 
vienokiu, ar kitokiu prie "Lietu- 
vių Dienos" darbų, "patingai pa- 
tįs aukų rinkikai, norės, kad nors 

jų" vardas butų paminėtas, kas, 
mūsų nuomone, priduotų dau- 
giaus energijos tolimesniam vei- 
kimui, ypatingai kovojant už 
Lietuvos laisvę ir, 

Kadangi, kaip matome iš re- 

dakcijų atsakymų, laikraščiai ir 
dabar, paprastu laiku, negali su- 

talpinti visų pjisiųstu jiems žy- 
mų, nors kiek plačiau aprašant; 

Tai męs, kreipiamės prie visų 
lietuvių laikraščių leidčjų prašy- 
dami, kad jie [uos savo leidžia- 
mųjų laikraščių numerius, kurie 
bus spausdinami tuojaus po lapk. 
i d., kiek galima padidintų, idant 
tokiu budu tilptų juose daugiau 
iš lietuvių kolionijų žinių, iš ku- 
rių galėtumėme matyti, kiek ku- 
ri kolionija pasidainavo. Many- 
dami, kad tas musų prašymas 
bus išpildytas, pasiliekame su 

tikra pagarba,* So. Omahos Neb. 
Lietuviai, per Jurgį Biliūną. 

P. S. Geistina bivtų, kad ir 
kiti laikraščiai, jeigu sutiktų su 

musų prašymų, atsispaustų šitą 
musų atsišaukimu ir pažymėtų, 
jog musų prašima išpildys. 

J. B. 

ATSAKYMAS J ATSAKYMĄ.. 
Žemiau pasirašę So. Omahos 

lietuviai* buvusieji p. Bulotos 
prakalbose, galime paliudyti, kad 
Neraunelio Lankos pranešimas 
Lietuvos 36 num. apie tas pra- 
kalbas buvo teisingas ir kad p. J. 
Biliūno užsipuolimas ant minėto 
pranešėjo ir "Lietuvos" redakci- 
jos yra nepamatuotas. 

Aleksandras Žalpis, 
Ona Žalpienė, 
Povilas Šiaučiunas 
Ignotas Neviadomskis, 
Ona Jonaitienė, 
J. Jonaitis, 
J. Svežiauskas. 

Lapk. 
1 d, 

Prie 'Lietuvių Dienos'; 
Šitame skyriuje telpa visos žinios a'p!e t*i,< 

kaip Amerikos lietuviai rengiasi prie 
"Lietuvių Dienos". Praneškite, 

ką Jus ttirn tikslui darote! 

1916 
METU 

ŠIMTO DOLIERIŲ DOVANĄ GAUS KAS DAUGIAUSIAI 
AUKŲ SURINKS. 

Dovanu šimto dolieritj yertės gaus tas rinkikas, ar rinkikė, 
kuri ."Lietuvį Dienoj" surinks daugiausiai aukų. Atvykusieji 
Amerikon Svečiai—dūmos atstovas Yčas ir kun. Jonas Žilinskas— 
prižadėjo tokią dovaną tai ypatai, kuri surinks "Lietuvių Dieno- 
je" daugiausiai aukų. Apie tai praneša, mums telegramų Centra- 
lis Lietuvių Komitetas iš \Yilkes-Barre, Pa. Žemiaus seka' tele- 
gramos: # 

V. ■ 

W il k e s-B a r r e, Pa., Spalio 16 d.—Yč*s ir kun. Žilinskas 
skiria dovaną $100.00 vertės rinkikui (arba rinkikei), surinku- 
siam Lietuvių Dienoje daugiausiai aukų. Illinois gubernatorius 
išleido prokliamaciją apie "Lietuvių Dieną." J. Eagan, New 
Jersey kongresmanas, apsiėmė padėti vietos komitetui organizuo- 
ti "Lietuvių Dieną.". Shenandoah, Pa. moterų draugija paskyrė 
$100.00 "Lietuvių Dienai.*' 

*fEW YORKE SRIOVĖS SUSITAIKĖ. 
(Telegramas) 

W i 1 k e s-B a r r c, Pa., Spalio 17 d.—New Yorke visos srio- 
vės susitaikė. Los Arigėlos, Cal., žymus amerikonas įėjo į vie- 
tos komitetą. Trįs draugijos iš Plymouth, Pa., aukauja "Lietu- 
vių Diehaiy po $100.00. Siųsdami aukas į Raudonąjį Kryžių bū- 
tinai pažymėikit "For Suffering Lithuanid." 

■ i J. Lopatto. 
/ Am. Liet. Centr. Komiteto pirmininkas. 

DRAUGIJOS AUKAUJA. 

Juo arčiaus prie "Lietuvių Dienos," juo iramiaus lietuviai 
pradeda darbuokis. Iš visu -pusių ateina gerų žinių, kurios paro- 
do, jog visur lietuviai subruzdo ir darbuojasi kaip kas gali. .Ypa- 
tingai yra smagu, kad''mūsų draugijos pradeda stoti eilėn ir ski- 
ria iš savo išdo stambesnes aukas pažymėjimui "Lietuvių Die- 
nos." I 

Plrmesniniose "Lietuvos" numeriuose jau pažymėjome kele- 
tą draugijų, kurios paskyrė iš savo išdų po $100.00. Dabar gau- 
'nam» žinių, kad ir daugiau tokių draugijų stoja eilėn. L 

Shenandoah, Pa. moterių draugija paskyrė iš savo išdo $100. 
D. L. Kunigaikščio Algirdo draugija iš Chicago, 111. paskyrė 

iš savo išdo "Lietuvių Dienai" $50.00. 
"Lietuvių Ūkininko" Draugija, Chicago, III., paskyrė "Lietu- 

vių Dienai" visą pelną nuo savo jubilejinio vakaro, kuris išneša 
$92.96. (Make it even hundręd! Red.). 

Lietuvių Piliečių Darb. Pašelpinis Kliubas, Chicago, 111., 
iš kasos paaukavo $10.00. Kliubas dar jannas ir biednas, dau- 
giaus negalėjo ištesėti, nors'norėjo; užtAi nariai čia pat suaukavo 
dar $14.35 ir išviso sudarė $24.35. 

Kas daugiau? , 

KUR YRA SUSITVĖRĘ KOMITETAI, 
l .v Vos pusantros savaitės tebeliko ligi "Lietuvių Dienos." Arti 

dviejuose šimtuose miestų jau yra/susitėrę komitetai aukų rinki- 
mui. 

Žemiaus seka dalis surašo tokių komitetų ir jų adresai. Kur 
dar ni:a. susitvėrusių, jokių komitetų, skubinkitės Juos sutverti 
ir užregistruoti Centraliniame Lietuvių Komitete, Wilkes-Barre, 
Pa. (47 Bennet Bldg). 

1. F. Micliniewicz, Abilene, TexaSi 
2. S. Simonavičia, 260 E. Main St., Amsterdam, N. Y, 
3. A. Zaruba, Ashton, Nebr. 
4. J. Tareila, 22 Star St., Ansonia, Conn. 
5. W. Saladounis, P. O. Box 255, Belle Valley, Ohio 
6. I. Narusevičia, 737 W. Lexington Ave. Baltimore 
7. J. Revett, P, O. Box 53, Bremerton, Wash. 
8. J. Sagevičius, 583 Hillis>ter Ave. Bridgeport, Conn. 
9. J. Stanislaviče, 291 Clinton St. Binghamton, N. ,Y, 

10: J. Urnevich, 169 N. Main St., Bristol, Coęin. 
11. Rev. A. Jurgutis, Box 105, Export, Pa. 
12. P. Zailskas, 183 First St., Elizabeth, N. J. 
13. S. Grincevičius, 220 Air St., Dayton, Ohio 
14. Rev. M. J. Urbonas, 301 State St., Du Bois, Pa. 
15. J. Jusevričiųs, P. O. Box 127, Dorrisville, Rl. 
16. K. Šnuolis, 214 Driggs St., Detroit, Mich. 1 

17. B. Bartoševičius, 2006 St. ^lair Ave. (Cieveland, Ohio 
18. J. Giraitis, 7941 May St., Chicago, 111. 
1% J. Burzo, P. O. Box 21, Cheltenham, Pa. 
20. J. D. Bendokaitis, 951 Paradrome St., Cincinnati, O. 
21. R. Rimkunas, 38 Lyman St. Hoosik Falls, N. Y. 
22. Rev. C. Strimaitis, 837 W. Diamond Ave., Hazleton, Pa. 
23. O. Rosmauskas, 41 Capitol St. Hartford, Conn. 
24. J. Vocky©, 14 Davis St., Haverhill, Mass. 
25. K. Rasimas, P. O. Box,3, Gilberton, Pa. 
26. P. Stebulis, Box 337, Galli-tzin, Pa. 
27. J. Želvis, P. O: Box 201, Girardville, Pa, 
28. J. Walaitis, Frackville, Pa. 
29. Rev. A. Yanuszas, Forest City, Pa. 
30. B. Kubilius, Box 56 P. O. Kingston, Pa.>1 
31. I. V. Vizynis, 154 Manchester St., Manchester, N. H. 
32. J. Biliūnas, Box 324, Mattituok, L. L N. Y. 
33. K. LiJbin, 122 Alma St., Los Angeles, CaLi 
34.NZ. Jankauskas, 101 Oak St., Lawrencc, Mass. 
35. V. Urbanavičius, Box 134, Lo<pez, Pa. 
36. A, Katkevičius, 34 Ravmond St., Luzeme, Pa. 
37. F. Danevičins, 923—13A St., Lorain, Ohio 
38. J. B. Pruidokas, Box 258, Lincoln, N. H. 
39. J. Nedvaras, 313 N. Boss St., Kevvanee, 111. 
40. A. Kvedaras, 202 N. Hovdand, Ave., Kenosha, Wis. 
41. V. Kudirka, 31 Franlclin Ave., Nonvood, Mass. 
42. M. Buinickas, 20 Wright Ave., Northampton, Mass. 
43. K. Strumskis, 168 Grand StM Brooklyn, N. Y. > 

44. J. Molis, 1906 Cudabak Ave., Niagara Falls, N. Y. 
45. Rev. L. Tylia, 119 Temple, St., Nashua, N. H. 
46. F. Zdankus, 823 Seveath St., Mishavvaka, Iad, 

47- J- Samsonas. 217 Sa\vtell Avc.. Montello, Mass. 
48. K. G. Szlnpas, 610 Stale St.. Madison. \Vis. 
49. J. Kuncevičius, l.»ox 489. Midland, Pa. 
5q. S. Petruškevičius, 546 \Y. 211d St., M t. Carinei, Pa. 
51/J. Stankus, 415 Tenth St., Portland, Ore. 
52.' V. Savukas, 816 Prospect St., Portage. Pa. 

*** 
.. 

53. P. Sakalauskas, 33 Burgess St., jPassaiv, X. J. 
54. L.. K. Vasauckas. 101 X. Main St.. Pitlston, Pa. 
55. Rev. J. Švagždys, 147 Montgomery St., Paterson, N. J. 
56. S. Rimkiene, 4th & Monroe St., Oregen City, Ore. 
57. P. Cibulskas, 262 \Vallace St., Xe\v Haven, Conn. 
58. A. Mikalauskas, 14 Spring St., New Britain, Conn. 
59. J. Daugšys, 90 YVaruiek St., Xe\vark, "X. J. 
60. J. Bulota, Box 136, Xew Baden, 111. 
61. A. Gustus, Box 362, Redlodge, Montana. 
62. S. Klimai tis, 502 Josepli A ve., Rochester, X. Y. 
63. J. Margis, 1005 Gideon St., Racine, Wis. 
64. J. Dvareckas, 31 Wayne, St., Providence, R. I. 
65. J. Miliauskas, 1910 Carson St., Pittsburg, Pa. 
66. A. Indriūnas, Gibbsto\vn Box 1, Paulsboro, N. J. 
67. M. A; Raginskas, 384 Ijlarris St., Plymouth, Pa. 
68. Miss Edna Masickiute, 2657 Ė. Allegheny Ave., Phila. Pa. 
69. B. Olšauskas, P. O. Box 472, Painesdale, Mieli. 
70. M. B. Juškevičia, Lock Box 16, Poqu)/fiock, Conn. 
71. A. Y. Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa. 
72. J. Meškausdca*, 9 Henry St., Stapleton, L. I. X. Y, ^ 

73. A, Getautis, 117 E. 6th St., Spring Yallev, 111. 
74. Rev, M. Cybulski, 508 S. Irene St., Siuox City, Iowa 
75. J. M. Biliūnas, 3013 R. St., S. Omaha, Xebr. 
76. Rev. M. Durickas, St. Clair, Pa. 
77.-A. Sodeika, 1807 VN. Main Ave., Seranton, Pa. 
78. P, Kazlauskas, R. F, D. Box 104 A. Simsbitry, Conn. 
79. A. Stanley, 705 Height St., San Erancisco, Cal. 
80. A. F. Bridickas, The Slienandoah Trust Co., Shenandoah, 

8i. A. Venckunas, Box 235, \Yilson, Pa. 
82. Rev. K.' Vasiliauskas, P. O. Box 826 Farmer St., \Vcst- 

ficld, Mass. 
i 

83. W. Weū.engoff, P. O. Box 572, \Vesternport, Md. 
84. Rev. J. Zaikauskas, 1232 Lincoln St., Waukegan, 111. 
85. J. Tunkunas, 20 Curtiss St., -Naugatuck, Conn. 
86. A. Morkis, 155 Palmerton Ave., Toronto, Ont. Can. 
87. F. Kudrauskas, 221 Earl, St.^ Troy, N. Y. 
88. J. Sakalauskas, 1408 N. 131h St., Terre Haute, Ind. 
89. B. Valentine, Thornhurst, Lack. County, Pa. 
90. J. F. Makoveckas, 31 Pleasant St., Thomsonville, Conn. 
91. K. Strupinkevičia, 945 Boz Struthers, Youngsto\vn, Oliio. 
92. P. J. Mitchcll, P. O. Box 198, Williamsto\vn, Pa. 
93. V. Kamarauskas, 7 W. Main Stv Nanticoke, Pa. 
94. A. Blazhys, 13 Millbury St., \Vorcester, Mass. 
95. J. Stulgaitis, 140 S. Meade St., Wilkes-Barre, Pa. 
96. A. Baniulis, 693 N. Riverside St., \Yaterbury, Conn. 
57. A. Buknis, 1241 ^Venthnvorth Ave., Chicago Ileiglits, 111. 
98 A. Levonas, 425 Lafaytte St., Utica, N. Y. 
99. I. Katkevičius, Botf iii, Frankfort, N. Y. 

100. P. Buškevičius, 410 Elm St., Tamaąua, Pa. 
101. M. Stakenas, 267 Pleasant St., Gardner, Mass. 
102. A. Losius, 180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass. 
103. Wm. Tilla, P. O. Box '42, Hainesport, N. J. 
104. A. Sapeta, Withee, Clark Co. Wis. 
105. F. Mikolainis, R. R. No. 4 Box, Thorp Clark Co. Wis. 
106. D. Greičaitis, 1309 Broad\vay Ave., N. W. Grand Rapids, 

Mich. v 
* 

j 
107. J. Cinkus, 246 Purcliase St., New Bedford, Y įss. 
108. A. Dzindzeleta, 7 Chesapeake, Mills, Sparro\vs Point, Md. 
109. O. Alenskiute, 106 Spriree St., S. Manchester, Conn. 
110. A. Gramba, 548 Glemvood Ave., Ambridge, Pa. v 

ui. K. L. Kairis, 5008 Baring Ave., E. Chicago, Ind. 
112. D. J. Matas, 62 Chapel St., Hudson, N. J. 
113. A. Tumasonis, 320 First Ave., Homestead, Pa. 
114. J. Saurusaitis, 730 Island Ave., Rockford, 111. 
115. Rev. A. Tamoliunas, 37 Grandvie\v Ave., Kansas City, Kan. 

116. J. Missius, Box 33, Saline Co. Ledford, III. 
117. T. Liaukevičius, 168 Ludlo\v St., Stamford, Conn. 
118. Miss S. Grušaite, Box 302, S. Nonvalk, Conn. 
119. J. Martin, 8625—ioth Ave., S. SeattTe, Wash. 
120. A'. Noreika, 620 Blaine St., Schenectady, N. Y. 
121. Rev. M. Kazėnas, 3i8-5th St", Donorą, Pa. 

KUR IR KAIP LIETUVIAI 
ĮRENGIA 'LIETUVIU DIENV 

"LIETUVIŲ DIENA" CHICA- 
OOJE. 

Chicagiečiai stropiai rengiasi 
prie Lietuvių Dienos. Nedaug 
jau laiko liko, tat juo smarkiau 

•reik dirbti. Rinkikės būriais už- 

sirašinėja įvairiuose komitetuose; „ 
reik pridėti kuodaugiausiai darbo 
ir energijos, kad Chicaga galėtu 
pastatyti "Lietuvių Dienoje"' še- 
šis tūkstančius rinkikių—tiek 
rinkikių reik turėti sulyg Chica- 
gos Centralinio Komiteto ap- 
skaičiavimo. 

Tuom tarpu dėžutės, raiščiai ir 
tagsai jau yra užsakyti. Dalis 
užsakymo jau yra gatava, gi li- 
kusioji dalis bus gatava apie 25 

1 d. šio mėnesio. 
Komitetai iš aplinkinių mies- 

čiuku ir iš vietų j v.akarus nuo 

Chicagos guli gauti dėžutės, tag- 
sus ir raiščius, atsišaukdami j 
Chicagos komitetą sekančiu* ad- 
resu: Chicago Relief Committee, 
% C. Kasputis, 3246 So. Hal- 
sted St., Chicago, 111. Juo anks- 
čiau duosite orderius, juo bus 
patogiaus juos išpildyti. Todėl 
Chicagos apielipkės ir kitos vietos 
j .vakarus nuo Chicagos privalo 
kuogreičiausiai atsiliepti—ne v'ė- 
liaus 25 d. šio mėnesio.' 

Chicagos draugijos žada taip 
pat tinkamai pažymėti "Lietuvių 
Dieną," skirdamos stambesnes 
aukas iš Javo išdų. Gražų pa- 
vyždį tam padirė "Lietuvos 
Ūkininko" draugija, paaukavusi 
beveik pilną šimtinę ir D. L. K. 
Algirdo draugija, paskyrusi 
$50.00. 

Įvairiose Chicagos kolionijose 
pusėtinai lietuviai organizuojasi. 
Čia pa m i nė si rr,e keletą: 

West Pullman.—Susirinkimas 
laikyta ii d. spalio. Centralinis 
Chicagos Komitetas pasiuntė te- 
nai p. B. K. Balutį, "Lietuvos" 
redaktorių. Dar prieš prakalbas 
\vest pulmauiečiai turėjo jau po- 
rą dešimtų rinkikių. Žadėjo pri- 
statyti daugiaus, negu jiems Cen- 
tro paskirta. \Yest Pulmano lie- 
tuviai žadėjo apimti ir kitus ap- 
linkinius miesčiukus; darbuojasi 
jie gražiai. 

So. Englewood.—Spalio 10 d. 
buvo atlaikytas viešas susirinki- 
mas. Darbuojasi viltimis Lietu- 
vos Gelbėjimo ir > Autonomijos 
Fondo skyrius. Iš Chicagos Cen- 
tralinio Komiteto atvyko reikalą 
plačiau paaiškinti p. J. Gtraitis ir 
kun. Serafinas. Spalio 14 d. iš- 
rinkta ir komitetas, į kurį įėjo 
pp. J. Valonis, B. Janulis, J. 
Bankus, V. Janulis, J. Kapočius 
ir J. Tumišis. Rinkikių organi- 
zavimo darbas pavesta p-lėms O. 
Karaliūtei ir XI. Radzevičiūtei ir 
V. Januliui bei J. Grigaliunui. 
Šitie komitetai laikys susirinki- 
mus kas pėtnyčia Baukaus sve- 

tainėj. B. J. 
Brighton Park.—čia susitvėrė 

vietinis komitetas prie parapijos; 
kadangi kita stambi Brighton 

MARGUMYNAI. 

PATĮS SAU IŠSISKAITLIUO- 

KIT. 

Mums rašo sekančiai t 
"Gerb. Redakciją! Maniau, 

kad laikraščiai paminės apie vie- 

ną dalyką ir išaiškins, ar apsi- 
moka toks darbas, ar ne. Bet, 
kad laikraščiuose nemačiau, tai 

noru pas Jus užklausti apie šitą 
reikalą. 

"Naujienose" (num. 231) ma- 

čiau Lietuvos Šelpimo Fondo fi- 

nansų sekretoriaus, T. L. Dun- 

dulio, atskaitą už vieną rugpj li- 
čio mėnesį. Šitoj atskaitoj pa- 

duota, kad j>er tą mėnesį nuo 

Bulotos, Žemaitės ir Bulotienės 

prakalbų įėjo išviso $752.33, o per 
tą patj mėnesį "A. Bulotai ir 
Žemaitei už pragyvenimą ir ke- 
lionės lėšas, važinėjant su pra- 
kalbomis" išmokėta iš to fondo 

$43146. Tai aš norėjau pa- 
klaust, ar apsimoka tas biznis, 
kad daugiau negu puse surinktų 
aukų eina ant pragyvenimo ir 

kitų išlaidų?" 
J- K. J. 

Lietuva papludusi kraujuose. 
Ji lankia mūsų greitos pagelbos! 

Artinasi svarbi diena—i-mo lapkričio cflena,— 
kurią Suv. Valstijų prezidentas Wilsonas paskyrė 
aukoms rinkti po visą Ameriką nelaimingai Lietuvai. 

Broliai ir seserjs! Šita diena—tai kvotimai iš 
mūsų pilietybės, mūsų žmoniškų pridervsčiu ir mū- 
sų tautinio susipratimo. Tai bus—LIETUVIŲ DIE- 
NA. Ta diena parodys visam pasauliui, kiek męs 
esame pribrendę, kaipo žmonės, kaipo piliečiai ir 
-kaipo Lietuviai. 

Taigi, broliai ii seseris, ruoškimės prie Lietuvių 
Dienos! Gelbėkime savo nelaimingus viengenčius ir 
nepadarykime sau sarmatos prieš svetimtaučius. 

Visi komitetai ir draugystės Chicagos apielinke- 
se ir miestuose į vakarus nuo Chicagos turi kuogrei- 
čiausiai atsišaukti žemiaus paduotu antrašu- iš kur 
Lietuviu Dienai gaus diežutes, raiščius ir kitus rei- 
kalingus daiktus dykai. 

Visi susivieniję gelbėkime Lietuvą! 

Chicago Lithuanian Relief Committee 
% C. Kasputis, 

3246 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL. 

Telephone: Drover 3514. 



Parko gūžta yra apie 38-tą ir 
Kedzie ave., tai ten lietuviai, gir- 
dėtis, delei Išrankumo, susitvėrė 

sau kitą komitetą, kuris apims 
jų apielin«vę. 
Melrose Park, Cicero ir Rose- 
lande atsibuvo prakalbos šią sa- 

vaitę, bet platesniu apie ji žinių 
nesuspėta spaudon paduotu 

SCRANTOH, PA. Reikale 

Lietuvių Dienos jau turėjome 
tris susirinkimus: sekanti—bus 
laikomi kiekvieną panedėlj 7:30 
valandą vak. komitetan išrinkta: 

Rinkėjų organizavimas jau prasi- 
dėjo; susirašė jua ąpie 200 yoa- 

tų. Atsišaukti į k.—Katalikų 
bažnyčią bei jų k nigus pavesta 
kun. J. Kurui. Atsišaukti j pro- 
testoir^ kunigus. Prašyti miesto- 

gaspadoriaus leidimo rinkti po 
l'rautuves. Atsišaukti j svetim- 
taučius no organizavimo reikale 

rinkėjų, bet prašymo aukų. Pra- 

šyti Miesto Court'o tai dienai 
pavesti valdybai kambarį ir taip 
visokius, darbus atlikti pavesti 
Dr. J. Šliupui ir A, Sodeikai. 

'Broliai ir sesers supraskime! 
Neatsidėkime ant vieno bei dvie- 

jų, dirbkime visi. Ypač dabar 
stokime darban, pasižadėkime 
buti rinkėjais, nes nuo musų pra- 
šo rausų pačių viengenčiai. Jei 
kuriuos nepajiegsime suorgani- 
zuoti, maloniai prašome patiems 
užsiregistruoti musų viršminė- 
tuose susirinkimuose, arba pas 
raštinin. t A. Sodeiką i8qp N. 
>Main Ave. 

Scrantonietis. 

LANSING, MICH.—Čia yra 
tik 3 šeimynos ir 7 pa v i' iiai 
lietuviai, bet ir jie mano užsiim- 
ti darbu "Lietuvių Dienoje." "Ir 
męs norėtume prisidėt,! prie lo 

darbo, nes iš jusų laikraščio ma- 

tom, kad visur tarp lietu.vių da- 
bar didelis judėjimas dėl Lietu- 
vių Dienos,"—rašo mums K. Jo- 
naitis. 

DETROIT, MICH.—V ietiniai 
lietuviai dirbs Lietuvių Dienoje 
išvien. Prie to prisidėjo ir majora3, 
kuris nenorėjo leist aukų rinkti 
gatvėse, rigu vietos lietuviai 

nesusitaikys aukas rinkti išvieno. 
"Pašvęskime Lietuvos labui tą 

vieną dieną aukų rinkimui!"— 
šaivkia susivienijusieji detroitie- 
viai. "Nei vienas neturi ir tei- 
sės sakvti, kad negalįs gaišyt 
dienos dėlei savS privati^ko gy- 
venimo, nes tas butų tik pasity- 
čiojimas iš musų tėvyi 3s nelai- 
mės. Lai buna "Lietuvių Die- 
na" Lietuvos labui. Vėliaus pra- 
nešime, į kokią svetainę ateiti 
"Lietuvių Dienoj" dėl aukų rin- 
kimo. Visi į darbą! Lai musų 
tėvynė žino, kad už tolimų van- 

denynų, Amerikoj, ji turi tikrus 
savo sunus, o ne posunius." 

/ 
> K. Šnuolis. 

DAYTON, OHIO.—Į Lietu-1 
vių Dienos komitetą įėjo šios [ 
draugystes: S TA. 105-tą kuopa, 
šv. ^fVkolo <l/-stč ir šv. Petro 
dr-stė. -Komitetas susideda iš 
12 ypatų, laiko- susirinlumus kas 
pėtnyčia. Spalio 22 d. bus vie- 
?as visų. lietuvių susirinkimas 
parapijinėj svetainėj, kur bus 
kolektorių rinkimas ir prakalbos. 

Užkviesti ir iš kitų miestų kal- 
bėtojai-. "Aukų rinkime męs, day- 
toniečiai, manom^ "subytyti" 'net 
ir daug didesnes lietuvių kolio- 
nijas"—rašo mums. T. Skač- 
kauskas. 

Puikiai!. Dirbkit, vyrai, nuo 

peties, kad net pyškėtų. 

SHENANDOAH, PA. Lie- 
tuviškas Jerozolimas, Shenado- 
ris, stropiai rengiasi prie lietuvių 
dienos. 

% — 

.Keletą mėnpsių atgal čia su- 

sitvėrė "Lietuvos Atgaivinimo 
Draugiją." Ji turi jau suviršum' 
50 narių kurie moka kas mėnuo J 
po 50c. Valdyboje darbuojasi 
dvylika, veiklesnių Shenadorio 
lietuvių vyrų. Draugijos pirmi- 
ninku yra p. Tabaras, sekreto- 
riumi—p. Bridickas, kasininku 
—p. Abračinskas. Visi puikiai 
darbuojasi. Suorganizuota 150 
aukų rinkėjų, kurie dienoje rin- 
kimo, t.y. lapkričio 1 d., išryto 
su benu priešakyje padarys mie- 
ste trukšmą—procesiją, kad at- 
kreipti žmonių domą. 

Kreiptasi j draugijas, prašant 
aukų. Pažadėta jau tai dienai 
virš 200 doliarių. Viąna tik lab- 

daringa Motery Draugija paau- 
kavo ioo doliarių. 

Biznieriai taipogi nutarė au- 

kauti ne mažiau kaip 10 dolia- 

rių Shenadorie^iai pasiryžę ant 

žut-but parodyti, kad juos visiš- 
kai neteisnigai žmonės vadina ap- 

sileidėliais, atbukėliais, arba ir 
dar bjauriau. 

Dieve jiems padėk! 
Beje 31 spalio čia rengiama 

didelis koncertas ir prakalbos. 
Lietuvninkas. 

BROOKLYN, N. Y. Didžio- 
jo Nevv Yorko draugijų ccntralis 
komitetas daro susirinkimus kas 

panedėlis. Rugsėjo 30 d. buvo 
didelės prakalbos McCaddin sve- 

• * 

tainėj; organizuotasi, surinkta 

jau ir aukų. Kun. 1'etkus gra- 
žiai nurodė bloga pavyzdį tų, ku- 
rie dabar visokia^ politikas vari- 
nėja. Žmonėse, sakoma, sukilęs 
geras u pas. 

(Daugiau žinių apl® "L. D." 
yra korespondencijose. Red). 

PATARIMAS LIETUVIŲ 
DIENOS RENGĖJAMS. 

Būdamas rinkiku Baltimorėje, 
antrą dieną Velykų, bal. 22 d. 
patyriau ko tam danbuii reikia, 
kad jis butų p.isekmingesniis ir 
čia tais savo pątyrimais norė- 
čiau pasidalinti su tais, kurie 
reng:/i busimąją musų Lietuvių 
Dieną. Šitas mano patarimas, 
manau, nebus pro salį dabartinėj 
valandoj. 'fittms vaisiems pri- 
valo rūpėti, kaip daugiau aukų 
surinkus išgautoje musų dienoje 
ir kiekviename susirinkime tu- 

rč-tų buti svarstoma, kaip čia 
geri aus pasinaudojus šita proga, 
ktj,ri gali mums daug gčVo at- 
nešti. Męs galime paskirtoj die- 
noj daug pinigų surinkti nu- 

kentėjusiems broliams, jei tik 
busime prie to prisirengę. Pinigų 
Amerikoje yra gana; reikia tik 
mokėti jie surinkti. 

Kad tinkamai prisirengus prie 
šito pinigų rinkimo iš Amerikos 
visuomenės, mano nuomone, męs 
patįs, Amerikos lietuviai, turė- 
tume sudėti ~Eam tikrą sumą; 
kiekvienas turėtume dėti nema- 
žiau kaip 50c. Sudėję šitą sumą 
męs galėtume pasirodyti ameri- 
kiečiams, kad męs ne kokie rusų 
vergai esame, bet žmonės trokš- 
tantieji sau laisvės. Męs galėtu- 
me šitą jiems parodyti plačiai 
apie save pasigansindam^. Da- 
bar didelis amerikiečių dr'tgum^ 
yisai apie mus nėra gir- 
dėję ir nežino kas tokie tie lie- 
tuviai yra, o nežinodami ir aukų 
dėiti jiems nenorės. Taigi yra 
aišku, kad mums reikia plačiai gar- 
sintas, o tam reik."1:»igi yra pini- 
gai. Toffel sukruskime, broliai 
ir sesutės, stokime prie darbo 
kaip reikia prisiruošę, o toji pro- 
ga, kuri rrlums dabar atsitinka, 
bus vaisringa. Pirmiausiai dėki- 
me kiekvienas po 50c. ^ir tuos 

pinigus panaudokime rekliamai 
tarpe anglų visuomenės. Toji 
reikiiair.a, mano,nuomone, turėtų 
•buti darorjpa šitaip: 

I. Gerais srtaipsniais apie Lie- 
tuvą ir lietuvius anglų laikraš- 
čuose. 

2, Paskutinę savaitę prieš Lie- 
tuvių Dieną kiekviename mieste 
turėtu buti paduota pagarsini- 
mai atsišaukimai į visuomenę 
krutamu paveikslų teatruose ne- 

mažiau kaip trimį. dalimi: i, at- 
sišaukiant j turčius; 2/ atsišau- 
kiant-j darbininkus; ir 3, atsi- 
šaukiant' j biznierius. 

3: Kiekvienas rinkikas turėtų 
turėti aiškų ženklelį, 'idant kiek- 
vienas galely matyti, ko j:s rei- 
kalauja. > 

4. Rengimo komitetai turėtų 
sutvarkyti rinkikus gatvėse; pe- 
reitą sykį aš patėmijau, kad vie- 
noje vietoje neibuvo nei vieno 
rinkiko, o kitoj:, buvo jų 5, 6 
ir 7. Jei tas ir vėl pas mus at- 
sitiks, tai svetimtaučiai matys, 
kad męs esame žiopli ir nemo- 
kame tvarkytis. 

Dayęs šituos patarimus, aš nuo 

savęs prašyčiar kad kiti paduo- 
tų savo patar-imivs, kol dar ne- 
vėlu. Aš žinau, kad męs moka- 
me papeikti kitus, kada darbas 
yra nuveiktas, bet pirma jo n.' 
veikimą nepasirūpiname duoti 
geni patarimų.Netylėkime, bet 
prisidėkime prie flarbo visi, o tą- 
syk nebus kam ir ui ką Peikti 
kitus, jei kas nepavyks taip, kaip 
męs norėtume. 

A. Jankūnas. 
/ 

JOS IŠGELBĖJO VARDUNĄ. 
Tokios kaukolės, kaip šiame paveikslėlyj, išgelbėjo Verduno tvirtovę, kurios vo- / 

kiečiai per septynis mėnesius negalėjo įkąsti. Piirmiaus tvirtovės milžiniškos konuo- 
lės būdavo nejudomos. Dabar gi, ikaįp matyt paveikslėlyj, jos sustatytos ant tam tikro 
vagono,1 kuris gali eiti geležinkeliu. Kaip tik vokiečių kanuolės pradeda jas "čiupinė- 
ti," tai francuzai permaino vietą ir vėl pyškina vokiečius. 

Patiko Londono Lietuviai. 
Žinomas rusų veikėjas ir vie- 

nas iš kadetų partijos lyderių, A. 
Šingaref, aprašinėja rusų laikraš- 
štyj "Riec* savo ispudžius, įgytus 
laike rusų 'parlamentarės delega- 
cijos pas Londono lietuvius. 

Tarp kitko, jis rašo: 

"Pilnas savito įdomumo buvo 
musų atsilankymas .ant ryto j aus lie- 
tuvių kolionijoj. Musų deputatas- 
Uetuvis M. M. Yčas, stropiai su- 

organizavusis Stockholme komite- 
tą gelbėjimui žmonių, likusių vo- 

kiečių užimtoj Lietuvoj, beveik vi- 
suose miestuose rasdavo savo tau- 
tos atstovus, su kuriais jis tarda- 
vosi, laikė prakalbas apie lietuvių- 
pabegėlių padėjimą Rusijoj, apie 
veikimą tautinės organizacijos, ku- 
ri jiems gelbsti ir t.t. 

"Ypatingai skaitlingos lietuvių 
kolonijos jau nuo senai susitvėrė 
Glasgo\v'c, Londone, Edinburge. 
Į lietuvių susirinkimą, surengtą iš 
priežasties Yčo atvažiavimo i 
Londoną, nekurie delegacijos na- 

riai nuvažiavo sykiu su juo. Tarp 
nuvykusių su juo, tarp kitų, buvo 
ir V. I. Gurko, jau suspėjusis at- 

vykti su gen. Lobanovu mažu pa- 
sažieriniu laivu iš Bergeno, Val- 
stybės durnos vice-pirmininkas A. 
D. Protopopo*ras [Dabar paskirtas 
R11 sijos-Vidaus Reikalų ministeriu. 
Red.] ir didesnė dalis buvusių 
tuom laiku Londone delegacijos 
narių. 

"Susirinkimas buvo su stipriai 
pakeltu tipu ir su sujudinančiu 
linkui musų atsinešhnu. Lietuvių 
kolonijos savo :,ąstatoje visuomet 
yra giliai demokratiškos. Tarp 
jų yra daigiausiai darbininkų, 
tarnautoj u. j r jų šeimynos. Jieško- 
r'ami uždarių, jie išvažiavo iš tė- 

vynes ir aptigyveno Anglijoj, arba 
už oiJjurio, tolimoj Amerikoj. 
Daugelis atvyko nesenai prie* ka- 
rę, daugelis gyvena čia jau nuo 

senai, bet rvšiub su prigimta, žeme 

[tėvyne] jie turi gyvus ir stiprius. 
Reikėjo tik matyt, su kokiomis 
nustatytomis akimis, su kokia 
Įtempta, gilia atvda klausė šitie, 
prasti žmonės M. M. Yčo kalbos, 
pasakytos jų prigimtoj kalboj. 

"Susirinkimas atsibuvo kur ten 
Londono pakraščiuose, nedideliuo- 
>e bažnytiniuose namuose. Toli 
jražu ne vii' galėjo sutilpti sve- 

tinė* ir dalis minios stovėjo prie 
durių ant gatvės. Buvo senų ir 

pagyvenusių žmonių, buvo moterių 
su vaikais ant raukų, buvo daug 
jaunimo, išaugusio jau čia, toli 
nuo Rusijos. Visi tarsi sulaikė 
kvapą, klausydami pasako? apie 
prigimtą šalį. 

"Mus' trukšmingai pasveikino, 
kreipėsi prie musų su prakalba, su 

velijimais laimėti rusų kariumenei, 
i su viltim, kad Lietuvį bus pa- 
liuosuota nuo vokiečių ir kad tal- 
kininkai karę laimės. Maž^s mer- 

gaitės, prastuose baltuose drabu- 
žiuose apdovanojo mus gėlių bu- 
kietais, o viena iš jų, geltonplaukė, 
maloniu balseliu sudainavo lietu- 
višką giesmelę. Mums išvertė jos 
žodžius: "Aš norėčiau nulėkti Lie- 
tuvon, paukšteliu nunešti ten jųsų 
pasveikinimą, viską sužinoti, viską 
pamatyti, kad papasakoti jums, 
kaip gyvena musų Lietuva po prie- 
šo jungu" Dainavo mažiukė' 
["kroška"—gurinėlis], j mus atsi- 
kreipus. Ir visi kaip tai pajuto, 
kad šituose prastuose žodžiuose, 
kad šitoj sustatytoj vaikui giesme- 
lėj, yra išreikštos nuoširdžios min- 
tįs visų ten susirinkusiųjų, kuriems 
taip yra brangi tėvynė ir taip yra 
naturalis jos susirišimas su bendra 
rusų imperijos tautų šeimyna. 

"Protopopovo žodžiai, žodžiai 

pasveikinimo ir palinksminimo tail- 

tai, kenčiančia už visų bendrąjį 
reikalą! Gurkos kalba su išreiš- 
kimu velijimų, kad išsipildytų tau- 

tiškieji lietuvių idealai ir kad ga- 
lėtų grįžti į savo laisvą Lietuvą, 
iššaukė trukšmįngus plojimus. Vė- 
lai nakčia, tamsiomis Londono gat- 
vėmis grįžome mes namo po šio 
vizito įspūdžiais." 

Po to autorius mini apie prisių- 
stąją parlamentarei delegacijai lie- 
tuvių telegramą iš priežasties 10 

metinių dūmos sukaktuvių. Jis 
taipgi paduoda pilną jos tekstą, 
kuris savo lafiku jau buvo rnusų 
laikraštyj paduotas-ir kurio, kaip 
jau žinome, anglų laikraščiai anuo- 
met nepanorėjo talpinti, buk į Ru- 
oiją atsižvelgdami.- 

Kitas rusų parlamentarės dele- 
gacijos narys, A. Ozttobišin, rašo 
straipsnį kitam dideliam rusų laik- 
raštyj "Golos Rusi" (num. 935) 
ir taip pat apie atsilankymą pas 
Londono lietTmus maloniai prisi- 
mena. Tarp kitko, jis rašo apie 
susitikimą su Londono lietuviais 
sekančiai: 

"Musų priėmimas, suruoštas per 

atstovus šitos meilios,/ ištikimos 
tautos, buvo didžiai sujudinantis ir 
širdingas. Mus pasodino ant estra- 
dos ir keletas oratorių pasakė tam 

tinkamas prakalbas lietuvių kal- 
boje. Kąlbėj.0, ^iuoma, ir M. M. 
Yčas, kuris, kaip męs patėmijome, 
džiaugiasi tarp savo tėvynainių di- 
dele meile ir pagarba. Po širdin- 
giausių palydėjimų męs sugrįžome 
j Claridge's Ilotel..." 

n 

Ar .nesmagu girdėti tokius ma- 
lonius ir gražius atsiliepimus apie 
lietuvius svetimų tautų laikraš- 
čiuose? 

Apipasakojęs apie liūdną Lietu- 
vos padėjimą, kalbėtojas (kun. 
Žilinskas) kreipiasi prie amerikie- 
čių. 

— Taip dalvkams stovint Lie- 
tuvoje,—sako jis,—ką gi ameri- 
kiečiai mano? Ką jie daro: Ogi, 
kaip męs girdime, daugelis jų tč-.ip 
protauta: 

V 

Žilinsko 
Prakalbų, 

(Tąsa) 

— Vargas, tai gal ir vargas,— 
sako jie,—bet nei jis yra jau taip 
didelis, nei kų; gyvent, girdi, vis 
dar, tur but, galima.... 

Taip protauja amerikiečiai, čia 
šiltose stubose sėdėdami, sotus, ap- 
sivilkę ir atsigėrę.,.. 

Bet tik jus pamislylcit, kaip an- 

dai žmogus sudegdavo. Turėda- 
vo jis asekuraciją ir tai dar va- 

žinėdavo pašalpos prašydamas.... 
Žmonės šelpdavo, gailėdavos—pa- 
degelis, kaipgi nešelpsi? Buvo kam 
tokj šelpti 

Bet "clabar? Kaip šelpsi? Kas 
šelps, kad visi plotai aplinkui iš- 
deginti? Visi dabar "podegeliai". 
Padegelis padagelio juk nešelps,— 
abudu nieko neturi. 

1 — Gali, sako, šiaip-taip gyventi.. 
Gali? Pažiūrėkim, kaip jie gali 

gyventi .v Mačiau pats, kaip žmo- 
nės gyvena tarp Kauno ir Mau- 
ručiu, Suvalkų gub., Mariampolės 
paviete. Neduok, Dieve, kad kas 
nors iš musų turėtų taip gyventi! 

Kaip žmonės gyvena. 
Žmonės gyvena apkasuose, gre- 

bėse, kurios liko po rusu kareivių. 
Iš kitų apkasų juos išvarė, ne vi- 
suose apkasuose vokiečiai leiužia 
gyventi. Kur iš apkasų iš- 
varė, ten žmones kasa sau duobę, 
užmeta ant jos kuolų, lotų, su- 

traukia šakų, šiaudų ar žolių, šiaip 
taip^duoUę pridengę ir tokiose duo- 
bele gyvena—su kūdikiais, su vai- 
kais, su seneliais, su igoniais..... 
Taip žmonės praleiu^ tokiose duo- 
bėse visą p. r ei tą žiemą. Rengiasi 
taip pat praleisti ir antrą žiemą... 
Pamislykit!... Žiemos šalčiuose... 
tankiai be maisto.... Lapė, bar- 
sukas yra laimingesni savo giliuo- 
se urvuose žiemavodami—nors 
šiltą kailį turi, kuris juos. nuo šal- 
čio apgina. Musų gi žmonės ap- 
driskę, puspliki, be drabužių, be 
avalo,—taip dideli, taip maži.... 
Tai taip gyvena I aukiniai 
žmonės geriaus gyvendavo, nes jie 
šiltuose kraštuose bent šalčio ne- 

bijodavo. 
O čia Atneirkoje, pasakoja, kad 

"bėdos esą nėra", kad esą "šiaip- 
taip galima dar gyventi".... 

Maisto nėra. 
Tai taip su gyvenimu. O kaip 

su valgiu ? 
Karei prasidėjus, vadžia pradėjo 

daryt rekviziciją—ne vieną, kplias. 
Du trečdaliu maisto, gali skaityt, 
rusai per rekvizicijas paėmė—už 
dalį mokėjo pinigais, kitur kvitus 
išdavinėjo, kitur ir be kvitų ėmė. 
Paskui besitraukiant atgal, delei 
kariškų priežasčių, sudegino na- 

mus, jaVus sunaikno. v 

Atėjo vokiečiai ir dabaigė imti, 
kas dar buvo pasilikę. „ Penkis sy- 
kius siuntė kareivius ir ką rado— 
viską ėmė. Nepaslėpsi: miškuose, 
karklynuose, krūmuose, sodnuose-— 
visur badė, kasinėjo ir, atradę, 
ėmė 

Pasakojo man žmonės: Gyvuliu 
negali paslėpti, tai paskutinį par- 
šą, avį papjovėm ir užkasėm—sa- 
kėm, kad nors šmotą mėsos vira- 
kui paslėpsimi per kelias dienas ka- 
reiviai sukinėjosi aplink, išimti iš 
žemės atgal negalėjome—sugedo 
mėsa.... 

Ir dar čia. pasakoja: "Nėra var- 

go,.... šiaip-taip galima pragy- 
venti''?. ... 

Tai tik išsikalbėjimui tokios 
šnekos!.... Tai piktos dvasios pa- 
leista mintis.... Taip kalba tik 
žmogus, kurį sąžinė graužia.... 
Sakan, tai tik pikta dvasia tokią 
minti \ausin kugžda.... 

(Toliaus bus). 

JIE^KO GIMINIŲ. 
\ « 

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

Savickas Vincentas, karės be- 
laisvis, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav.. Žaliosios gm. prašo atsi- 
šaukti Prano Abraičio. Adre- 
sas: Germany, W1kenti Sa\vitzki, 
31 Anbeit Komanda Rehlinghau- 
sen Blumenhel, No. 5230. 

Rugauskienė. Verusė, Kazio 
duktė, Vilniaus gub., ir pav.. Gai- 
vališko vai., jieško savo vyro 
Mikolo, Juozo sunaus Rugausko, 
tos pačios gub., prieš karo gyve- 
no Chicagoje, ir Veronikos, Juo- 
zo dukters Aniulaičiukės, Vil- 
niaus gub. ir pav., Musnvkų vai., 
ji taipgii gyveno Chicagoje. Ad- 
resas: Russia. po. st. Smolensk, 
Vitebskaja šoseja No. 132, "Vi- 
lią" E. V. B. G-nu Jašai tisu, Ve- 
rusei Rugauskienei. 

Papikiute Antanina,* jieško sa- 

vo brolių Kazio ir Juozo, seserų 
Onos ir Veromkos Krunkaitie- 
nės; visi jie gyveno Shenandoah, 
Pa. Adresas: Russia, g. Petro- 
grad, Dmitrievskij per. (I. 4, kv. 
3. g. Florianovič dla A. Papikis. 

Urbonas Jonas, karės belais- 
vis, Kauno gulb., Novo-Aleksati- 1 

drovsko pav.. Jūžintų vai., pra- 
šo atsiliepti Juozo Otto Sirvydo 
Boleslovo Vebro ir Vinco Ma- 1 

siulio, visi rš tos pačios vietos. 
Adresas: Germany, Gefangetien- i 
lager SchneMemuhl, Jonas U r- 1 

bonas, No. 5842, komp. 4, Bat. ( 

17- i t 

Žodikis Antanas, karės belais- 
vis, prašo Atsiliepti savo draugų ] 
iš Malūnų k. D. Roniaškos, J. 
Kirdulio, M. Kir. Vyšniausko ir 1 

k., kurie gyveno Chicagoje, mie- 1 

sto dalyj Bridgeport. Adresas: 
Germany, Gefaiigenenlager 
Zerbst, Antaaas Žodikis, VII, 
1758, Komp. 8. 

Stasiulaitis Jonas, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub., Ašmenos 
pav., Graužiškių gm., Korelių k., 
prašo atsišaukti savo brolių Vla- 
dislovo, Prano ir Juozo Stasiu- 
laieių, guli ligoninėj karėj su- 
žeistas ir prašo pagelbės. Adre- 
sas: Germany. Kriegsgefange- 
nenlazarett (Tzersk \Yest-preus- 
sen, Jan Stasiloic, No. 510-6384. 
Station C. 

Zinios-Zinelės. 

Minersville, Pa. 
= Spalio 4 d. Buck Run Coal 

kompanijoj kasyklose atsitiko ne- 
laimė. Anksti rytą darbininkai 
nepaisydami dujos, kurios per 
naktį daug prisirinko kasyklose, 
•suėjo po žėme ir Baužos bei Sa- 
baliausko darbe ištiko ekspliozi- 
ja. Abudu jiedu baisiai apdegė 
ir vargiai išliks gyvi. Mažiaus 
apdegę yra Juoz Kušliškis, J. 
Antanaitis ir Tirva. 

So. Boston, Mass. ( 

== Spal. 1 d. So. Bostone buva 
Bostono ir apietfakės soc. veda- 
mų draugijų konferencija. Daly- 
vavo 79 delegatai nuo 39 drau- 
gijų. Taryboms vesti su Am. 
Liet. Cent..Kom. išrinkta 12 as- 

menų. 

.Philadelphija, Pa. 
= 5.v. Kazimiero parapijinę 

ntakyklą lanko apie 300 vaikų; 
kadangi dabartinė vieta moky- 
klai po' bažnyčia yra ankšta, tai 
žadamu statyti naują mokyklą. 

Mahanoy City, Pa. 

Spal. 11 d. tapo surastas 1? 
meta Elzbietos PranckeviOiutės 
kūnas kitimuose ant kalnelio prie 
Maple gat. Ji buvo prapuolusi 
iš namų spal. 5 d. Surado, ją 
Jurgis Karalius ir pranešė poli- 
cijai. Mergina pati nusižudė iš- 
gerdama kerbolinės rukštiea 

v Priežastim to buvęs -jos nusimi- 
nimas del nepasisekimų gyvenir 
me. 

Lorain, O. 
= Loreine lietuvių yra apu 

80; 'tarp jų yra ir sulenkėjusių 
Dirba daugiausia prie "National 
Tube Co." ir "Amer. Ship Buil- 
ding Co," Darbas sunkus; gau- 
na n'io $2.50 iki $5.00 už 10 va^ 
darbo dirną. 

Terre Hauve, Ind. 
= Rugs. 20 d. lankėsi čia pp. 

Bulotai ir p. Žemaitė su prakal- 
bomis. Pasekmės buvo blogos. 
P-nui Bulotai pradėjus kaNbėJti 
apie pusė žmonių svetainę aplei- 
do. Aukų surinkta $19.30 nuk. 
n. k. ir $3.00 "Žiburėlio" Draugi* 
jai. 

Wanamie, Pa. 
— Rugs. 20 d. kun. J. Miliau* 

sko rupesniu buvo surengtas 
koncertas vietos liet. parapijos 
naudai. Koncerte dalyvavo ga- 
biausi apielinkės lietiniai muzi- 
kos mylėtojai. Koncertas pavy- 
ko labai gerai finansiniai ir mu- 

zikaliai. 

Cambridge, Mass. 
=■ Vietos lietuviai sulyg lie- 

tuvių Dienos beveik nieko dar 
nėra veikę ir nežinia, ar ką veiks. 
Laikas tvumpas, o pas juos dai 
jokios tvarkos nėra. 

Lead, So. Dak. 
= Cia darbai eina dieną ir 

įaktj. Dirbama po 8 vai. per- 
uainai. Darbas aukso kasyklo- 
je. Darbas gana sunkus. Į 
Jieną reikia prikasti po įO ir net 

20 toninių karų. Kas per dieną 
:o nepadaro, antrą dieną turi 

Urbti už tą pačią mokestį. Utii- 
os nėra. Užmokestis $3 suvir- 
ium j dieną. Dirba 2484 darbi- 
įinkai—daugiausia slavai; po jų 
:ina suomiai ir 8 šeimynos lie- 
uvių. Lietuviai^turi SLA. kuo- 

)elę. 

'^ovvell, Mass. 
=> Lo\vellio darbininkai rupi- 

įasi išėmimu iš kalėjimo I. W. 
M. orgaivzatoriaus j. Smito. 



T*,.'*;o susirinkimą, bet nieko 

tikro nenutarė; žada šaukti kitą 
tr.D pačiu tikslu. 

Kenosha, Wis. 
>= Miestelyj daug dirbtuvių ir 

tose darbai gerai eina; užmokes- 

tis taipgi nebloga. Lietuviu apie 
100 .šeimynų; tarp jų yra visokių 
besivertimų; smuklių, ant to 

mažo lietuvių skaičiaus, yra 8 ir 

v.i.os gerai verčiasi. 

Minneapolis, Minn. 

Spalio 10 d. Iv. L. A. D-ja 
buvo ?u"aukusi visuomeninį su- 

sirinkimą reikale Lietuvių Die- 

nos. Susirinkime prie jos prisi- 
rijo dar T M D. 10 kp. ir išrinko 

komitetą. Rinkėjų užsirašė 16 

ypatų; tikimės gauti dar daugiau 
rinkėjų iš tų draugijų, kurios ne- 

galėjo į šitą suirinkimą pribūti. 
Nutvia kreiptis į A. L. Cent. 

Koin. ir laikytis jo patarimų. 
Nors čia lietuvių nedaug suly- 
ginamai su miestu, bet jei visi 

darbuokimės išvieno, kaip pradė- 
jome, tai galima tikėtis gerų 

pasekmių. 
M. Bieža. 

Lawrence, Mass. 

»=- Sinyg vietos laikraščių pa- 

skelbimo rugs. 25 d. čia už svai- 

ginamų gėrimų vartojimą suareš- 

tuota ir nubausta u lietuvių. 
Juos policija suėmė prie kazyra- 
vimo ir girti, kliavimo. 

Kinston, Pa. 
= (iatvekariu straikas dar ne- 

pasibaigė. \Yilkes-Barrėj pilna 
raitosios policijos, lyg kad butu' 

norima miestas apgulti. Žmo- 

nėms uždrausta važinėtis auto- 

mobiliais ir liepiama važinėti ka- 

rais, kad gatvekarių darbininku 
straiką sulaužius; bet žmonių 
karais ma<..ii kas važinėja. 

Ptu, 111. 

šv. Bėdos kolegijoje moki- 
nasi 12 lietuviu. Jie turi mok- 

sleivių kuopą. Lietuvių kalbos 

mokytoj umi yra moksleivis L. 

Simutis. 

Ncw Britain, Conn. 
r =» Ant geležinkelio atrasta 

traukinio užmuštas Leonas Ma-j 
tttlis. Velionis prigulėjo prie j 
katalikų susivienijimo. Paliko; 
žmona ir tris vaikus. 

Brooklyn, N. Y. 
=* Socialistai ir jų pasekėjai 

išsijuosę darbuojasi, rengia pra- 
kalbas savo kunigui, velnių par- 

davinėtojui X Mockui, kuris nie- 
kt' prrblevyzgoja ir iš jų dešim- 

tukų prisirenka. Kažin,' ar pas 

juos jau nei kiek sve'.ko proto 
neliko, kad jie tik tokiais niekais 
užsiima? J. K. Mikas. 

Padekavonė. 

Nelaimingas mano likimas nu- 

varė mane ligoninėn (sanato.i- 
jon), kur, jei nc karė, gal nebū- 
čiai; patekęs, ir esu joje jau an- 

tri metai. Atvykęs ligoninėn, 
pamačiau, kad yra labai daug 
liuoso laiko, bet nėra kaiip jis 
praversti. Kitų tautu ligoniams 
yra knygų pasiskaitymui ligoni- 
nės knygyne, ; nemokami eina 
laikraščiai, o lietuviams nieko 
nėra; net niekas nieko nežino 
apie lietuvius ir LietuVą. Su 
vargu galėjau užsirašyti lietuviu; 
norėjo užrašyti rusu. Nelaimin- 
ga 'ta Lietuva—maniau sau—nie- 
kas apie ją nieko nežino nors ji 
\isa kraujuose plusta, bet visų 
užmiršta. 

Praslinkus kelioms dienoms ir 
nesurasdamas sau jokio kito užsi- 
ėmimo, kaip tik prie kazyrų, pa- 
siunčiau kelioms redakcijoms laiš- 
kus, prašydamas, ar jos neapsi- 

imtų man siuntinėti savo laik- 
raščių nužemintomis kainomis. 
\ ieni jų apsiėmė siunth A puse 
kainos, kiti reikalavo apmokėti 
tik siuntimo.'lėšas. "Katalike.' re- 

dakc'ja pasižadėjo siuntinėti sa- 

vo dienraštį nemokamai tolai, kol 

ligoninėje busiu ir prisiuntė kny- 
gų vertės $-'.45, o "Draugo" red, 
nieko neatsakė. 

Pirmus metus būdamas ligoni- 
nėje, turėjau užsiprenumeravęs 
5 laikraščius. Per tą laiką mano 

sutampyti pinigai pasibaigė, o 

mano sveikata žymiai pablogėjo. ^ 
Laikraščių prenumeratoms pasi- 
baigus, maniau sau, visų busiu 
apleistas, neturėsiu ką pasiskaity- 
ti ir galėsiu laukti jei .bent tik 
mirties 

Bet laikraščiai nesustojo ėję. 
Man pranešus apie savo padėji- 
mą "Lietuva," "Ateitis" ir 
"v ien. Lietuvninkų" ci'na toliau 
ir turbut, eis kol gyvas busiu, 
uz ką jų redakcijoms esu labai 
dėkingas. Klabinau "Darbinin- 
ko" redakciją, bet kaip ir pernai 
'"Draugo" red., neatsiliepė. 

Taippat atsirado gerų draugų, 
kurie sužinoję apie mano blogą 
padėjimą, be jokio prašymo pri- 
siuntė visą krūvą knygų. J. Se- 
kevičia iš Lavvrence, Mass. ir j. 
Gailiunas iš Atbol Massl jie t:::p- 
gi nepamiršta prisiųsti man laik- 

raščių, kokių aš neturiu. Be to 

oje yra draugija, kuri sa- 

vo knygomis šelpdama Deturčius, 
nepamiršta ir ligoniu. Tąja drau- 

gija yra TMD. Ji manęs taipgi 
nepamiršo be jokio priminimo iš 
mano pusės. Ačiu p. B. K. Ba- 
lučio pasidarbavimui, ji padova- 
nojo man labai naudingą knygą 
"Širdis." Už šitą brangią dova- 
ną tariu širdingą ačiti TMD., 
ypatingai jos pirmininkui d-rui 
A. Zimontui ir p. B. K. Balu- 
čiui. 

Patariu visiems lietuviams ir 
lietuvaitėms, kol sveiki esate pii- 
gulėti prie TMD. ir ją remti. 
Taipogi nepamirškite ir tautiškų- 
jų laikraščiu. Iš mano žodžių 
matote, kas savo tautiečių neap- 
leidžia net jiems ligoje esant. 
O ligoj esančiam žmogui nėra 

nieko, gere.-mo, kaip skaitymas 
gerų knygų ir laikraščių. Be- 
skaitydamas juos, pamiršti apie 
visas savo nelaimes ir, tarytum, 
esi sveikas, vaikščioji, gyveni ir 
dirbi, kaip ir kiti. 

Užbaigdamas, dar kartą tariu 
ačiu visiems tiems, kurie manęs 
nepamiršo ir nepamiršta. 

Su gilia pagarba, 
J. Šukys. 

N. Wilmington, Mass., S. S. 

BIELOVIEŽOS TAURAI. 
Apie taurus "\Vaidmanuscheil" 

skaitome šit ką: 
Taurai nyksta, nors vokiečių 

vyriausybė visokeriopai rūpinas 
jų likimu. Garsiajame žvėryne, 
Caro ypaitingo rupesnio dėka, 
buvo arti 640 taurų. 

Besišaudant, rusams bėgant 
atgal, ir taurai be poilsio ir mai- 
sto bėgo priešakyje iki Rokitnos 
pelkių. Randama jų negyvų. 
Pripratę Caro gausiomis aukomis 
prie paruošto teikiamo 
maisto (Caras iš privačios savo 

kasos pavesdavo tam tikslui arti 
milijono rublių), dabar taurai 

badmariuoja, arba yra šaudomi 
vietos žmonių, netekusių pasto- 
gės ir maisto ir irgi badėjančių. 
N'uo ryto iki vakaro urzia pjū- 
klai, beldžia kirvis—nepaprastai 
pradedama prekiauti malkomis. 
Pirktui, tarpe jų daugiausia žy- 
dai, moka už šeškam p j metrą 
nuo 22 iki 30 markių. 

Manoma, jog dar liko taurų 
apie 100, uors kai kurie nurodi- 
nėja tik 80. 

Kadangi Kaukaze irgi karas, 
tenai irgi nyksta taurai, tai var- 

gu beliks tos veislės. Vienok 
laikraštis skatina ir rūpinas kaip 
nors išlaikius taurų ateičiai. 

J. Sav. 

šluoiri aš prisižadu rinkti aukas badaujančiai tėvynei Lietuvi" 
Dienoje (lapkričio 1 d., »ių mėty) ir surinktas aukas įduoti 
Liete* iy Centraliniam Komitetui (Jhicagoje. 

Mano Vard. ir prar 

Adresas 

Sita kortelę (,'hicagos merginos ar moterįs, norinčios buti rin- 
kikėmis Lietuvių Dienoja ir dar neužsirašufcios, lai iškerpa, i3}>iMo ir prisiunčia siuom adresu: Chicagos Centralis Ko-tas, Vo C. Kasputis, 3246 S o. Halsted St, Chicago, 111. 

IŠ WORCES'rER, MASS. 
Skrajojanti teatralė kuopa; 

prakalbos.—P-nui Vitkauskui čia 
atvažiavus, uiriu laiku susitvėrė 
iš dešimties asmenų Lietuvių 
Skrajojanti Teatralė kuopa ir 
skubiai ėmėsi mokytis keturių 
verksmų dramą "Mirtų Vaini- 
kas," darydama kasdien po dvi 
repeticijas. Pirm išvažiavimo į 
kitus miestus, spal. i*j d. žada 
šį veikalą pastatyti čia vienoje 
geriausių svetainių—Tuckermart 
Mali,—kad parodžius ti"krą lietu- 
vių ir>ptiQ. 

Kelios savaitės atgal čia su- 

sitvėrė lietuvių lavinimosi kliu- 
bas, prie kurio umu laiku prisi- 
rašė apie penkiosdeŠ'imts ypatų. 
Žada įsteigti-ir knygyną. 

Kun. Bdrtuškos ir d-ro Biel- 
skio prakalbose surinkta nuken- 
tėjusiems del karės $447.30. 
Prie tos sumos priskaityta ir su- 

ma nuo įžangos. 
Ku-ku. 

IŠ BINGHAMTON, N. Y. 
Du komitetai. Šiame mieste 

yra susitvėrę du komįteUj au- 

koms rinkti Lietuvių Dienoje, 
vienas katalikų ir tautininkų; an- 

tras socialistų. "Pirmasis jau tu- 
ri apie 50 užsirašiusių rinkėjų. 
Viso žada pastatyti nemažiaus 
200 rinkikų. Kaip girdėt, viena 
banka yra pasižadėjus duoti sa- 

vas dėžutės, kiek jų bus reika- 
linga. Taigi kasininkaus pati 
banka. 

Socialistų komitetas išpirmo 
labai karščiavosi, bet dabar visai 
aptilo ir tik patylomis kažką 
šnibžda. 

Bite. 

GEN. VON EINEM. 
Jis laiko talkininkus prie 

Somme. 

VIETINES JINiOS. 
Tananevičiaus Bankas uždary- 

tas. Pereitą utarninką Jono Ta- 
nanevičiaus bankas tapo uždary- 
tas. Teisėjas Landis paskyrė už- 

daryto banko reikalų priėmėjais 
(receivers) Central Trust Com- 

pany. Tananevičiaus banko bėdos 

prasidėjo jau nuo keleto savaičių, 
kuomet kas ten iš piktumo buvo 
išmėtęs lapelius. Pasidarė "run" 
ant banko, kuris privedė prie jo 
uždarymo. 

Anais laikais anglų laikraščiuo- 
se garsinta, kad bankas turįs dau- 
giaus turto negu depozitų, dabar 
vėl skelbiama, kad depozitai pra- 
neša turtą. Nekurie .(labar pasa- 
koja, kad apvertus visus banko 
turtu* (namus ir lotus) į pini- 
gus, banko depozitoriams busią at- 

mokėta visi, arba beveik visi, depo- 
zitai; kiti vėl pasakoja kitaip. Vi- 
są dalykų stovi išaiškins dabartinis 
banko reikalų priėmėjas (re- 
įceiver). 

01szewskio bankas virsta j val- 

stijos'banką. A. 01szewskio ban- 
kas, seniausis ir didžiausi s lietu- 
vių bankas Chicagoje, yra daug lai- 

mingesnis už savo kaimyną: jis 
virsta į valstijos banką. Kaip 
mums pranešta, visas priruošiama- 
sai darbas jau yra užbaigtas ir 
reikalingi tam,|tikslui popieriai'yra 
išsiųsti į Springfield, 111., iš kur 
išduodama valstijos bankotns lais- 
čius. 

Virtęs valstijiniu banku, dabar- 
tinis A. Olševskio binkas vadin- 
sis STATE RESER/E BANK 
OF ILLINOIS. 

] Prezidentas Wilsonas Chicago- 
je. Šios savaitės ketverge, spa- 
lio 1$ 4, Chicagon atvyksta Suv. 

I Valstijų prezidentas Wilson. Mil- 

jžiniškas susirinl^įa^ atsibus iš tos 
priežastes tą d*^n "vakare Intcr- 

! national Amliteąl^e, prie So. llal- 
Įsted ir netoli inejimo j Stockjar- 
'dus. Prezidentas Wilson laikys 
prakalbą ; apart Jo /kalbės teisėjas 
Good\vin ir Illinoi.s—Valstijos gu- 
bernatorius "Duisie. i>į didelį su- 

sirinkimą rengia" "Naujų Piliečių 
Lyga,"—taigi ^teiviai piliečiai. 
Prezidentas Wilson turės svarbiau- 
sią to vakaro prakalbą, kurios pa- 
siklausyti ir lietuviai turi gerą pro- 
gą. Prezidentas, kaip tikimasi, 
kalbės apie daugeli svarbių klau- 
simų, paliečiančių šios šalies rei- 
kalus, o taipgi ir apie šios šalies 
atsinešimą linkui Europinės karės. 

Retai kada mūsų žmonės turi 
progą išgirsti gerų prakalbų apie 
politiką; retai kada jie turi gerą 
Pr°g>! gauti žinių iš 'pirmų ran- 

kų." Tociel yra geistina, kad Clii- 
cagos lietuviai, kas gali, nepra- 
leistų šios progos ir nueitų pasi- 
klausyti, ką jų prezidentas turi 
jiems pranešti. Įžanga dykai. 
Girdėjome, kad buvo kviesta tan 
susirinkimai! ir lietuvių chorai. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMAi. 

p. J. Kaulinas. Jųsų rašteli peržiu- 
rėsim. Kol kas atidedam, užleisdami 
vietą "Lietuvių Dienos" žinioms. 

p. Raf. Zaura. Ačiu už gerą žinią, 
p. F. M. PetrŲlionis, Sunaudosim 

j sekanti numeri. Męs labai daug 
bėdos turime su polemikomis iš Har- 
rison, N. J. Nežinome, kas jų kėlime 
kaltas, bet velytume,' kad jot. kuogrei- 
čiaus pasiliautų. 

p. K. šnuoiis. Gavome rašteli vė- 
lokai, todėl galėjome sunaudoti tik 
ištrauką, Darbuokitės, vyrai! 

Liet. Pil. Darb. Paš, Kliubas, Chl- 
cago, III, Aukautojų vardus paskelb- 
sim sekančiam numeryj. Trumpą pa- 
minėjimą dedame šiame numeryj. 
Pasirūpinkit, kad Jųsų pavyzdi pa- 
tiektų ir kitos draugijos jųsų apielin- 
kėj. 

p. Eskulapas. Jau ai/ksčiau pri- 
siųstą apie tai žinutę jdėjome. Ačiu, 

Pi>. Mylinčiam Tautą, Baukui ir ki- 
tiems čia nepaminėtiems. Bus kitam 
numeryj, 

Dėlei aukautojų vardų. Nesuspėjo- 
me i šj numer} jdėtf vardų visų au- 
kautojų. Pradėsim garsinti juos nuo 
sekančio numeria. 

Omahos Komitetui. Mums dabar, 
prieš "Lietuvių Dieną", yra perbrangi 
vieta laikraštyj, kad dėti tokius "per- 
sergėjimus", ypač jeigu, kaip sakote, 
viskas teisingai aprašyta. Jusų pa- 
sargą, vienok, priimsime atydon. 

Apgarsinimai. 
ŠLYKŠTUS PAPROTYS. 
Vieni įkyriausių apsireiškimų 

įsisenėjusio uždegimo skilvyje 
yra dujos skilvyj ir žarnose. 
Šita duja atrugsta vir šitas pa- 
protys padaro ligonį netinkamų 
draugystei jautrių žmonių. Tri- 
nerio Amerikinis Korčioj'o Vy- 
no Eliksyras pasiekia pačią šitos 
kliūties šaknį. J-is išvalo skilvį ir greitai prašalina iš vidurių su- 
sirinkusius išmetamus dalykus. 
Yra daug kitų kliūčių, nuo ku- 
rių reikia vartoti Trinerio Ame- 
rikinis Karčiojo Vyno Eliksyras, 
ypatingai nuo kietų vidurių, gal- 
vos skaudėjimo, nervuotumo, 
kraujo menkumo ir tt., nes kaipo 
liuosuojantis ir stiprinantis šitas 
vaistas neturi sau lygaus. Kai- 
na $1.00. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjas chemikas, 1333- 
1339 S Ashland Ave., Chicago. 
111. 

PRANESIMAS. 
Stanislovas Paplauskas, 38 metų 

amžiaus,, nevedęs rugs. 29 d. š, m, 
po 9 dienų Ilgos uždegimu smegenų pasimirė Bush miestelyje, Illlnojaus 
valstijoje. Velioniui susirgus trjs dak- 
tarai jj lankė; ant galo Jis buvo nu- 
gabentas J St. And»w ligoninę Mur- 
phys borough, kur Ir pasimirė rugs. 
29 d. rytmetyj pusiau ketvirtį va- 
landą. Palaidotas katalikų 'repinėse 
Herrin, 111. suc bažnytinėmis apeigo- mis. Paliko Amerikoje tris brolius 
ir tris seseris, o Lietui oje tėvus. 

Velionis Ilgus 'bietus gyveno Ros- 
lyne, Wash. ir atvažia:ęs } Bush, pa- elmlrė. Paėjo i Iš Kauro gub., Telšių 
pav., Kontaučlų par., Smilgių kaimo, Kas apie Ji plačiau norėtų žinoti, 
lai kreipiasi či'to adresu: Vlad. Nor- 
vilą, Bo* 34, Bush. 111. 

į Pajieškau savo giminių Fortūnato 
Bočkaus iš Laužų eod. ir Vladislovo 
Jocio iš Daugirdų sod. Rietavo par., 
Telšių pav, Kauno gub. Atsišaukti 
adresu: 

Juozas Sungaila, 
106 Watkin st., Philadelpbia, Pa. \ 

JAMES A. LONG. 
Demokratų kandidatas ant 

Trustiso Sanitariškojo Distrikto 
Chicagoje. 

Už jį gali balsuoti ne tik vy- 
rai bet ir moterįs. Registracijos 
diena: Spalio 17 d. Rinkimai 
bus lapkričio 7 d. 

Balsuokite už Jarnes A. Long. 

RUDUO JAU ČIA, APSIŽIŪ- 
RĖK! 

Didelės oro permainos ir drėg- 
numas dabar yra gausia ligų1 
versme. Jei sveikas esi vienu 
tų, ką serga ramatomis raumenų 
ar sąnarių, arba neuralgija, tai 
atsimink, kad geriausiu vaistu 
yra Trinerio Linimentas. Į brau- 
kyk jj j skaudamą vietą, nerei- 
kia imti vidun. Kaina 25 ir 50c. 
aptiekose. Jei utri šalt j, kosulį, 
skaudamą gerklę, bronchitą, tai 
Trinerio Kosulio M«lšintuvas su- 
teiks greitą pagelbą. Kaina ta 
pati. Joseph Triner, išdirbėjas 
chemikas, 1333-1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. 

» ■ —''yy/ c 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. j 

Pilnai yra ūarDo vyrams ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; uimokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 J dieną, nuo 
25c. iki 30c i valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 153 

JIEŠKO DARBO ANT FARMOS. 
Esu 32 metų amžiaus, Kauno gub. 

norėčiau gauti darbą pas ūkininką. 
Prašau atsišaukti laišku. Adresas 
toks: Frank Narbutas, 1747 South 
Halsted St., Chicago, 111 

DRAUGIJŲ REIKALO 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos ltalbų, aritmetikos* knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko- 
nomijos, pilietystės, dailarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 ki 9:30 
3360 Emerald ave., CHICAGO, ILL. 

Paieškojimas. 
Pajicškau savo dukters Zofijos, ku- 

ri 7 metai kaip prasišalino iš Chica- 
gos su kitu vyru ir išsivežė sunų 
vardu Pranciškus. Jos antras vy- 
ras mokėjo klernatu groti. Buvusis 
vyras mirdamas paliko $300. Jei ji 
neatsišauks iki Kalėdų pinigai bus 
atiduoti jo giminėms.. Atsišaukti 
adresu: 

Domicėlė Gotautienė, 
4^19 So. Wood St., Chicago, 111. 

Pajieškau pusininko prie, spaustu- 
vės; kuriam Įsipyko dirbti pas kitus 
čia gali rasti geri} progą su mažu 
kapitalu patapti savininku ir dirbti 
sau, one kitam. Atsišaukti tuojaus, 
laišku, ar asmeniškai. 

B. R. Yasulis, 
2.03—137th St. Indiana Harbur, Ind. 

Phone 844 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda smuklė, labai geroj vie- 

toj, prie didelių fabrikų; gera proga 
norinčiam to biznio. Savininkas iš- 
važiuoja j kitą miestą. Kreiptis adre- 
su: 2552 Blue Island Ave. 

PARDAVIMUI, AR IŠMAINYMUI. 
80 akrų ukiB, 60 akrų išdirbtos že- 

mės. 20 akrų užsėta dobilais, lVfe 
tkro cukriniais burokais, 1 % bulvė- 
mis, % kukuruzais, nunokę; 12 tonų 
šieno, 300 bušelių avižų, mašinos, 
10 kambarių namas, daržinė, klėtis 
ir kitos triobos. 6 karvės, ketvertas 
galvijų, 2 arkliu, 2 klauli, 50 vištų, 
šulinis ir šaltinis, % mylios iki mo- 
kyklai, 1% iki sūrių dirbtuvei. Kaina 
$5.500.00 išmokestimis. Rašyk ang- 
liškai. Adresas: 

Fred \Visner 
Stephenson, Mich. 

Parduodu mėsinę ir valgomų daik- 
tų sankrovą, seniausiai lietuvių apgy- 
ventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugeli metų; {taisymai visi sulig 
naujausios mados. Savininkas turi 
kitą bizni. Kreiptis 732 W. 19th st. 

PETRAS S. hEMEIKIS. 
Yra mūsų Įgaliotas Gardner ir apie 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
apskelbimus ir pardavinėti knygaB. 

Liet. Pub. Cc, 

GARANTUOTOS DEGTINĖS 
* 

įįCKY TlGEl* 

Garsioji 'Lucky Tiger' 
dabar pardavinėjama 
žmonėms kaina kadai- 
sia smuklininku mokė- 
ta už bosines apštis! 

Yra gera ir skani— 
pardavinėjama geležine 
garantija, kad patiks, 
arba pinigai bus tuo- 
jaus grąžinami. 

Juo greičiau užsisa- 
kj-si, juo uaugiau pinigų sutaupysi. 

STULZ BROTHERS, 
Departamentas 168, Kansa6 City, Mo. 

MOKYKIS KIRPIMO l)» DESIGNING 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ. 
Musų sistema ir ypatiškas mokini- 

mas padarys jus žinovu J trumpu 
laikę. 

Mes turime didžiajsius ir geriau- 
sius kirpimo-designing—ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prak- 
tišką. patyrimą kuomet jųs mokysi- 
tės. 

EleTitra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą biie laiku— 
dieną ar vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą. 

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
.. J. F. Kcsnicka, p incipalas, .. 

118 N. La Salle St„ Kamb. 416, 417, 
Prieš City Hali. 

12 LEKCIJŲ ANGLIŠKOS 
KALBOS. 

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
kurias išmokus turėsit gerą pradžią 
išmokt KALBĖT IR RAŠYT ANG- 
LIŠKAI. Jeigu netiki tam naujam 
išradimui, perskaitykit pirmą lekciją 
o persitikrinsit, ar teisybė. Prlsiųs- 
kite 10 centų tuojaus, gausit lekciją. 
Montello Corespondence School, 

Montcllo, Mass. 

GERAS 
LINIMENTAS 

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

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Severos Gothardiškas 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 25 ir 50 centai. 

Skaitykite M laUką: "Severos Gothardiškaa Aliejus pasirodi labai veiklai. 
Mano moteris turtjo diugiau(ius skausmus kojooę, 1 t pradėjus vartoti 
Severoa OothardiSką Aliejų skausmas prndėjo maiintis ir kol suvarto- 
jome pus? bonkos, tie skausmai visiškai ižn.ko." 

John Mikulastik, R. F. D. 1, Box 06, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Se. 'ros Preparatui nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, ui- 
■Įsakyk tiesiai nuo mųs. Neimk kitokių vaistų bei uivaduotojųl 

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

6io« atvirutJe tinka;visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp Ir visokiems pasveikinimams. 

inuo Kares fsuKentejusių Lietuvių 
Naudai. 

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

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

Kainos: Paprastųjų 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. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva PublisHing Company 
33.'ja SO. HALSTED STREET, : CHICAGO. ILLINOIS 



(Tąsa rrno 6-t» pusi.) 

Sim. Daukanto Dr-jos vaka- 
ras. Pereitų subatą Meldažio 

svetainėj l>uvo r. tinis Simano 
Daukanto Dr-jos apvaikščioji- 
mas, -paminėjimui šito Lietuvos 
istoriko gimimo dienos. 

'Kalbėjo Dr. A. Zimontas,— 
apie Daukanto gyvenimą. Pa- 

baigoj priminė apie nukentėju- 
sią nuo karės Lietuvą, raginda- 
mas ją gelbėti. Sutinkta aukų 
$23.14. 

To to buvo tlekliamacijų, ku- 
riose pasižymėjo p-lė Jadvyga 
Urbiutė. Buvo dar monologas, 
dainavo "Biurtės" choras. Sma- 

gus vakaras užsibaigė sugiedo- 
jimu tautiškojo liymno. 

Sim. Di>. Dr-ja visuo- 
me; surengia gražus vakarus. 
Tai yra viena iš :. miausių Chi- 

cagos (tfaugijų. Kaip teko girdėt, 
"Lietuvių Dienoje" ji rengiasi 
savo auka "subytyt" visas Chi- 

cagos draug'įas. Nariai pasako- 
ja, kad draigija skirs mažiausiai. 
$100.00, Jaunas. Į 

— TMD. 65-oji kuopa iš So. 

F.ngle\voo3 laikys savo susirin- 

kimą 7:30 vrkare. 21 d. spalio 
Baukius svetainėj, 8430 Vincen- 
n*s Ave. KVicčijfma atsilankyti 
ne tik narius, ir pašalinius, 
ne3 bus skaitomas žingeidus re- 

feratas. Skaitys p-lė O. Kara- 
liūtė ant temos: "Mok:nkimės 
išmintingai protauti." 

Rinkikes.—Apart pirmiaus pa- 
garsintų rinkikių, prisižadėjo rink- 
ti Chicagoje aukas "Lietuvių Die- 
noje" dar šios motcrjs ir mergi- 
nos: \ 

Matilda Bučinauskiltė, Elzbieta 
Piepofė, Jule Ragaišiutė, Ona Cicke- 
.ičlutė, Juze Arlauskaitė, Oria žl- 
vatkauskiutė, kaulina Vai vaduke, 
Domicėlė Vilka*. Aleksandra Burne?- 
:r*Ue, Petrone Burneikaitė, Magdale- 
na Bubleriukė, Tevesa Matusevičiūtė, 
Katre Jonellenė, Stasys Jonelis, Do- 
micėlė Jonelis, Marė Jonelis, Barbo- 
ra šegždiutė, Katrė Pakaėimakė, 
Katrė Macaėiutė, Marė Cickevlčlutė, 
Marė Zelnienė, Antonina Kaspara- 
vičienė, Jadviga Kasparavičiukė, 
Magdė Ragaišiutė, Teodora Gedbu- 
taitė, Agneška Zeluis. Ona živatkau- 
sktenė, Magdaleua Bukleraitė, Mar- 
ta Bjkleraitč, Pranciška ferauskai- 
t&. Zofia Jakaitė, Stagė faumoilikė, 
Msfrė Poškienė, R'-i Watst*r, Ona 
Plfirlenė, Petronelė Jekštlenė, Mar5 
PaulausKlenė, Anna Stachowski. Sa- 
lomėja Palellunienė, Marė Siulgie ė, 
C. Gapšiutė, Ona Valatkaite, Eliza- 
beth Petrauskienė, A. Chingo, Bessie 
Jaunaltė, A. Zimaltis, M. Žemaitis, 
Jotephine Džiugas, J. Zlraontlenė, 
Ona Masiutė, Perta Lauraltlenė, Em- 
ma Judelkiutė, Paulina Judeikiutė, 
Natalija Mickevičiūtė. 
7 (Bu3 daugiau) 

NAUJAI ATSPAUSTA 1 
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Apie Žeme ir Ritus Svietus. 
Si knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, raus priver- 
te vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, jų buvį ir pabaigą. Pagal Hei^erną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žeme» if ko ji su- 

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saule, žvaigž- 
dės, menulis, planetos, kometos ir kitos retai matomės žvaigž- 
des. Su -30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

Pusl. 255 .75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES 

, LIETUVA PDBLISHIHG CO. 
3252 South Halsted Street. > 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentu*, 
todei reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," 0 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 SI., Chieago, III. 
.Telephone Dfover 7184 

PERFECT LEMPA 
17 ADA pirks* lempą, pirk Rayo. 
ILTamista gaUsi lempą, kori yra ir 
užima tikrai savo vietą; kuri iSduoda 
geriausią patarnavimą) ir kari bus pa- 
grąžinimui ir parankumui; kuri iš- 
duos neatmainomą, tolygia šviesą, ti- 
krai tinkančia, kokios tamlsta reika- 
lauji 

Bayo lempos yra puikios paprasto Sdirbimo. Jo? tinka fcarmoniškai į bi- 
1© kambarį. 

Rayo lempos yra velfflios, iSduodan- 
iios tolyn minkštą, šviesią, ilguose 

žiemos vakaruose, be jokio akimis 
kenkimo. t 

Kayo lempos yra geriausios, kokiad 
mes galėjome atrasti ir prekė mažės- 
nė, negu kad yra reikalaujama už ki- 
tus šviesą iiduodančios, bile kokį su 
j? verte. 

Prašyk savo pardavėjo parodyti 
Bayo lempas. Tamista tuojau pripažj- site jai viršenybę. Tamista matysite 
ir suprasite visai nežmonišką pigumu 
ir atsakančiai kito vietos užėmimą šio 
perpilno sumanymo. 

STANDARD OIL COMPANY 
JAn Indiana Corporation] 

-POPI-ErftO^-- 

^"iKAIvrAfe Qazicta 

; gevalt' 

BAISI PASAKA! 
JeL Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 

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

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

S m ir no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, v >ai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

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

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už*jų zeceriai, ką į 
■viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čicrius šleivai numalevoja, už*jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į New Yorką, o new 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 atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

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

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

~~ 

vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
s ) ėirib ant tetos užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj .sėdėjimo pra-i 
sitrynė.... 

Kai} ateina "pėdė" ir kaip tokį kozackį maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasijdansyt.,..' Dalibuk!.. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir' juokai S tfc, bet gazietos kasieriui bevėik verkt noris. Pasikasęs, pastettęjęs, pasiderė- jęs—ar nenųĮieis—jis turi mokėti,-ir moką. padarysi? Jis yra mand*as ir žino, kad^eigu^ pone^i^UitD?^0^. sustrai- 
kyotų ir gazieta laiku neišeitų, tai. už kelių' dleiių skaitytojai ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradpjo tada musų gazietos nryslvti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieškot, kaip iš duobė* i'.lindus. 
Kds,daugiau% mislina, to' karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai. puodinč geriaus dirbs. Ir pamačino ijam, dzievaži!... Vandenyj; burį žuvų, ir dar pamatč, kaip didesnė žuvis 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo ̂ afpbčs viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesms ne- pasciptų, 9 mažesnis nesimučyt... 
Jr atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Tr pakėlė jis savo gazietos čičnią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryc, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl daiar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų /nanadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų,,§otus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazieta prenumeratos nekelsim, bet pra- šysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytM:''* O <4pamačyt" 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 pasjfkų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų sk :tytojų mums prikalbanti, 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- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

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

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
LAVVRENCĖ, MA'38. x k 

A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

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

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

"?• 

NEVY HAVENf, CONN. 
K. A. Makarevlch, 253 Wallaco it. 

PATER8QNf N. J. 
Atkina Bro*., -j, >į 273 Rlver st 

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

f 

PORTLANDt OREG. 
Bowman News -Agency. 

j f.V » 

UTICA, ~N. Y., 
W. 8. Tarczynskl, 18 Charles st 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st 

WORCESTER.- MASS. 
M. Paltanavičla,- 15 Millbury st, 

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

BOSTON, MASS. J. Ramaszklevvlcz, 115* Balen st. VVAUK-EGAN, ILL'. Jos. MatulCnas, 140S Lincoln av. T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 
Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvą" už 5c. Slose vietose: 

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

1840 So. Halsted st J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave. Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st M. J. Tananevičia, 670 W. 18th st. Mikę Valaskas, 249 Kensington av. 1. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. Juozas Žitkus, 628 W. 18th st 
i 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt. JuozupaviČius, 222 Grand et. 
J. Derengowski, 166 Grand st 
Ant. Plochockl, 87 Grand st 
M. Balauskas, 119 Grand st 
A. GrudzinsKU .484 Grand st 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksma, praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestas, gražiausius dar 
tas, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su atere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi 
šokio paveikslai) už pačią 
pigiausia kaina—$3.20. 

vieno TeieeKopo kaina 75c., o 6 serijų (3.45, perkant sykiu. 
parduodam vieką ui $3.20, 

Katallogą Teleskopų, Stereoakopų lr visokiu knygų prisiunčiamo uždyk^ 
Reikalaudami adresuokite iltalp: 

LIETUVA PUBLISHING COs 
8232 6o. Halstsd c t r., Chlcago, III. 

NAUJAI i 
! 

AtspaustA 
TIK KĄ Iš SPAUDOS IŠĖJO 

ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo Lietuviško 
Veliy Be) 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, jų vaidinimąsi ir t. t. 

Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t t Chicago, III. 1915 pusi. 
47° 1<5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią. knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 ęO. HALSTED ST. 

CrilCAGO, ILIf. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet. Kiiygy Krautuvė. 
Apart daugelio įvairią knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
gančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- 

liu paveikslų, 142 pusi. .... 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audinio apdarais. 704 pusi,.. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš Bryties psycholio- 

I gijos. 148 pual, 40c. 
4. Ii Ko Kįla Melai ir įvairios skriau- 

| dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 
5. Genavaitž. Sceniškas veikalas per- 

taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 
6. Kankintojai ir kankintinial už 

mokslą 184 pusi. f $1.00 
7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 

Damijonaičio. 119 pusi 35c. 
Į itus miestus pasiunčiu ržsaky- 

mus. Adresas: 

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

Phone 
Canal 9 1 V*"* \ 

Phone Befere Eleven 
Detivered Before Seven" 
Delivered promptlvtoyou m 
ar y paft ofthe cit/.fram one 
ofour 11 distributing stations. 

Telefoninių Užsakymų Išpildymas 
DIRKDAMAS per telefoną pirkikas atmeta fprasta tyrinėjimą 

daiktų. 
Pirklys tokiu bud j pastatoma akyvaizdon jo garbės, kad jis 
pristatys tokios riiies ir kokybės daiktus, kurie pirkiką užga- 
nėdins. 

/ 

Taktingas telefoninis pardavinėjimas, sujungtas su didžiausiu 
attargumu užsakymus ispildant ir greitai pristatant, visuomet 
išdirba pelningą telefoninę verteivystę. 

Kiekvienas telefoninis užsakymas išpildytas patinkamai pirki- 
kui padidina įsitikėjimą ir ačiu tam gaunama dai glau užsakymų. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Comracrcial Department 
Official 100 



JUOKELIAI. 
ntjo džiaugsmo. 

Sakoma, kad iš didelės bėuos ar 

i.šsiga" limo žmogus gali staiga 

prabilti. O gal buva ir kitaip. 
Srulis, pasitikęs Mausiu klausia: 

— Mausiu! Oi, kaip Tep ga- 

lima? Vakar buvai žilas, kaip 
kumelė, o šiądien turi juodi 
plaukai, kaip varnas... 

— Xy—atsako Maušius,—ma- 
no prieteliau, turėjau netikėtai di- 

delj džiaugsmą ir plaukai man 

per vieną naktj pajuodo. 

O KAD TAVE VANAGAI! 

Anądien ateina j redakciją laiš- 

kas, kuriame įdėtas toks "pajieš- 
kojiinas 

"Prapuolė man pati; išbėgo su 

burdingierium Jonu L... ir iki 

š.iolei negrįžo. Jeigu nelaimin- 

gas Jonas ją laikys ir toliau taip, 
kad ji prie mano biednos galvos 
daugtaus negrįžtų, tai duosiu 

jam $io.a< dovanų." 

APIE BAISENYBES. 

•Kiekvienas girdėjo žmones 

kalbant, kad ten ir ten, girdi, 
dvasios rodijas, baido... Sykį 
buvo toks atsitikimas: 

Ejo gandas, kad vienam tuš- 

čiam poniškam dvare rodosi dva- 

sios. Nors niekas tų dvasių ne- 

matė, bet taip kumutė kumatei 
ant ausies kugždeno. 

Pagalios atsirado toks drąsuo- 
lis, kuris susikirto lai/.ybosna 

bačkos alaus, kad jis j tą dva- 

rą nueis ir, atsiguls lovon, per- 

miegos ten visą naktj. Įsikišęs 
revolverį kišeniun, nuėjo musų 

drąsuolis vakare į dvarą. 

Atsigulė k./on, revolverį pa- 

kišęs po paduška. 
Išmušė vienuolikta. Aplink 

tykų, kaip aguonas sėtų. Kam- 

baryj pasidarš- lyg tvanku. Ne- 

trukus išmušė bertainį, pusvalan- 
dį, tris bertainius .. Musų drąsuo- 
li ąi pradėjo darytis nejauku. 
Jam pradėjo akyse rodytis, kad 

pįveikslų rėmuose pradeda 
šventųjų veidai judintis. 

pusiaunaktis!... 

Ta pačia minuta ant lovos ga- 
lo pasirodė baltas delnas. Mu- 

sų didvyris, drebedamas iš bai- 

mės, kad sušuks: "Von tu pra- 

keikta dvasia!"... 

Bet delnas nei krust. Tat mu- 

sų drąsuolis, išsitraukęs revolve- 

rį "paukšt!" į tą dvasią. Su- 

skambėjo kambaryj nuo 'šūvio, 
pas.^irdo didelis riksmas, revol- 

veris iškrito iš rankų, o' musų 

drąsuolis, kad šoks iš lovos... 

Mat jis pataikė šuviu didijį 
pirštą savo locnos kojos, kurią 
ji;, bu v* iš-po paklotės iškišęs... 

NETURĮS LAIKO ŽMOGUS. 

Gydytojas pasakojo savo drau- 

gui, kaip jis savo laiką pralei- 
džia. Mano biuro valandos yra 
tokios—įpasakojo jis: nuo 9 iki 

10 vai. fytmetyj ir nuo 1 iki 2 

vai. po pietų. 
— O likusj laiką, tai, ti.rbut, 

praleidi besitobulindamas toliatis 
savo profesijoje,—puklausė jo 
draugas. 

— Visai ne. _ Aš visą likusj 
laiką praverčiu berinkdamas sko- 
la s,--atsakė gydytojas. 

KAIMO KRASOS VIRS3NIN- 
KAS. 

Vieno nedidelio kaimelio gy- 

ventojai per vargą išreikalavo sau 

krasą. Iapradžių jie labai džiau- 

gėsi savo laimėjimu, bet po tu-. 

Io laiko pradėjo nusiskundimai 
ateiti didėjėn apskričio raštinėrt 
del laiškų nei.šsiuntimo. Paliep- 
ta inspektoriui sužinoti, kaip ten 

yra su tuo. 

Inspektorius ateina pas seną 
kaimo sankrovi: >nKą, kuriam 
krasos kantora buvo pavesta ves- 

ti, ir klausia jo, argi ištikro jis, 
kaip žmonės skundžiasi, laiškų 
neisiunčiąs? 

Žinoma ne; atsakė senis pik- 
tai. Kaip juos siųsi, kad mai- 
šas dar nėra pilnas? 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Hezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23rd.St. 

PHONE YAR09 2721 

O r. J. JONIKAITiS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgaj St., Cbicago 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir Sf. HalsIeJSt. 
(6jreirimai tiri ipliekos>. CHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SaLLE S t., CHICA(10 

ROOMS 1107-1114 
Telephone Frankllo 1179 

6TV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31si ST. 
TELEPHONE TABOS 2390 

B/ESKIO MK 
feOTKYM 

čia f ali iSmoktl Anglų kalbos noo pradines 
lis-1 angičiauiai, telpgi Lieto vlų, VoldMių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aogflt 
Matematikos, Istorilos, Geografijos, Politlš. 
Ekonomijos, Knygve4ystttJ>aiHara8eio, Lai- 
ikų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SC800L, HIGH SCBOOL ir 
PREKYBOS KDRS'jS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. • 

3*00 So.Halsted St^Chicoda 

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

A. j. BIERZYNSKl, pres. 
Prllmą baa^oa pinigus lr moka 3%. Už euuotua pinigus musų bankoj duo- 

dam*. Okiy knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdc bankinei 
Skryneles (boies) po |2.60 metams. 
Parduoda šiikortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bar.kos Valandos: Panedeilals, se- 
redomls, k et. ergais lr aubatomls nuo 
f ryto iki 9 vakaro; nedčliomis, utar- 
įlinkais ir pėtnyčlomis nuo 8 ryto 11d 
I vakaro. 

UI. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojaa ir Chirurgas 
3259 So. Halsted 8t., Chlcago, III. 

Gytio visokias ligas moterių, valkų 
lr vyrų Speciališkal gydo limpančias, 
užslsenėjuaiat. ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niek jmot nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus' 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo indivldinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 

sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokls tomistą ir sutelks tiiTfca- 
mus 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. 
yederal Ass'n of Auto Engineers, 
12T14-"16 Jackson Blvd. .(Inc.) 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

2252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausioj ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (tyP©wrlters) 
"New t Aoi srlcan" už 
910.00. 

Jeigu nori turStl dru- 

*9. pigią b- gėrę rašo- 

mąją mašinų, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"Netv American" ra- 

Bo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos Bletema taip pa- 
prasta, ka<* kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 

kas, ir. pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Katallogą rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 
H'4 pnBuncuun« niayką. : 

Agentsma Ir perkupčlanis, perkant kelias maBlnae, Uuoaan. Burg 
nuošimti. 

Reikalaudami adresuokite Iftalp: 
LIETUVA FUBLI8H1N0 CO* 

1252 80. Halsted atr, Chicago, |||. 

D -re Maria D o vvi&tt-Sass 
Motery ir vaikų Ilgy specialistė 

Ofisas 
1725 Vest 18th Street 
Tarp Patilto# Ir Woodgat« 

Ibone Caual 1208 
Valandos; 

It 19:60 iki 12:00 *%lrno 
11 t 7 £0 Iki 8 .-00 vaL vakt 

UtdelioiM 
inoGiEOlkl 2&C0t«L ryto 

Rezidencija 
5208W,Hairison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt j 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Męs neesamo bpnklerlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sufil- 

iymį 50% anlTamsloa ptnlgv, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rame Jr vaikiįpjs padarome ant orderio naujus siutus nuo 130.00 Iki 
$50.00 ui puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant 
orderio dąrytua elutuB parduodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas Ir truputei) dftvėfaa kelinės nuo $1.00 lr branglaua. 
Vaiki) slnUl tf-M-iki $7.50. 

gordon, # 1415 SOUTH HAL8TED STREET CHICAC.O, ILL 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedtldlenlala—Iki 6 vaL vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS LINUOS 
Dabar jau plaukia reguliarlškai 

1$ Archangelsko Rusijos 1 Ameriką 
*;ij !.*•.»- »- •-«}. 

Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųstT šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. -OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. lialsted StM Chicago, III. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; Jis ragina 'tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kai tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos Ir tėvynės meilfs Juosta Ir paruošti kiekvieną liotuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję*ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavertusi, per karą dlryonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valomą, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS,' dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimus-jleškojlmus, grąžina tėvams valko®, vaikam* tėvus, padeda 
surasti nuklydusiu* brolius, seseris, giJines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusioje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; i3 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 60 kap, Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerįkoji pinigus,, lalškun gauname. Siuntinėti "Liet. Baisą" 
j užsienius rusų- cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapj 1 keturistf skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po. teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jlečkan£i&ms giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš'tekstą 60 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė,- ghnlnlų Jieškantlems po teksto 10 centų pstlto eilutė. 

Adresas: 

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

PLATINKIT "LIETUVA" 

sis laikrodėlis 
dovanu * 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvį* per pusantrų 
metų ir* š| laikrodėli dovanų. 

Šis yra Ingersolfr Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas "Už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

šitų laikrodėlių turime tik 100 
ant rankos, todėl pasiskubinkite, 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gėrę 
laikrodėlį uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. į 

J0N44 KŪLIS 

GenerallSkas sietuvos" Agentas 

keliauja po Tisą Ameriką. Kur Jis 

ateilanklr, ten per j| galima atnau- 

jinti, ar tižilrafcytt Lietuva" arba 

užsisakyti vlsokly knygų, Jam pini- 

gus užmokanti iianksto. Už j| mes 

tsakome. N Lietuva Pub. Co. 
» 

> 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Clrero, 111. 
ir apieHnkėse.. yra Jgaliuotas užra- 
kinėti "Lietuvą", priimti prenume- | 
iatg, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

I CanaL 211S 

D R. A. YLIšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHIGAGO, ILL 
CCRNER 181 h STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOJ TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 

kite j MILDOS TEATRU,' o čia rasite 

vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Tęatr* negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Sututom ir nedėliom 
10c balkonas, J5c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pieltj. 

Jei liuosame laiL; nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo ncamagu-aus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkėliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5831 

Dr. P. VVIEGNER 

"DRAUGAS" 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" aandarbinlnkų skaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i? rašytojai. Jam© pa- 
duodama daug žinių 16-draugljų ir vi- 
suomenės judėjimo. ,Visi dieuos klau- 
simai yra svarBtoml rimtai ir teisia. 
g&L 

Prenumerata Amerikoje J2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažlurėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHLNG CO. 

1800 W. 4«th 81,, Chlcaflo, (II, 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

{steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertės naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos 
mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 
namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 
4, 5 ir 6 procentą. 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 
gus, paliktus kituose bankuose. 

SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 
to greitai, saugiai ir pigiai. 

PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir į Rusija ir pa- 
rūpina nuo Rusijos konsulio jpasportus. 

PADARO D»ovierennastis ir visokius kitus rejentališ- kus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 

jrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: > * 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 £o. HalsteU S t., CHICAGO, ILL. 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 r. iki 6 v. 
Utarnįnkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 r. iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 9 rylo iki 1 po pietų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktą reikalingi) kalendoriui iinūj. 
jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Ii hlstorijos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius gėris a- 

sių ražytojq amerikiečiij. ~~ 

t 
"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 

šlallals, 240 puslapių, didelio formato Ir. gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTA! 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 CHICAaO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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