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Dideji Kare. 
Svarbiausias pereitos .savaitės 

atsitikimas buvo ne mūšio lauke, 
bet yra tik vokiečiams pasek- 
mingi! musių pasekmė. Pereitos 
nedėlios dieną vokiečių laikomoj 
Varšavoj ir austrų rankose esan- 

čiame Lubline apšaukta nepri- 
gulminga Lenkijos viešpatystė, 
kuri ne tik galės per savo iš- 
rinktus atstovus savo reiktais 

rupLtis, bet turės ir savo ka- 

riumenę. kuri, žinoma, atsidėko- 
dama už malonę vokiečiams, tu- 

rės vokiečiams padėti jų kovoj 
su priešais. Su paskyrimu nau- 

jai Lenkijai karaliaus ir paženk- 
linimu rubežių Lenkijos sutver- 

tojai nesiskubina, nes tas dabar 

yra negalimu. Be abejonės vo- 

kiečiai Lenkijai karalių rinktų 
iš savo kunigaikščių, nes jų turi 

daugiau, negu reikia, tur daug 
atliekamų, kurių .neturi kur dėti, 
bet ir tokių nenorėtų ant juoko 
statyti, o naujosios vokicč'ų su- 

tvertos Lenkijos so?tas yra labai 

nepastovus, ne ant tvirtų stovi 

pamatų. Rubežių taipgi dabar 

nustatyti negalima be (pritarimo 
Vokietijos priešų, o jie vokiečių 
mieriams nepritaria, kol jų vo- 

kiečiai nesumuš, o iki sumuši- 
mui dar labai toli. Jeigu rusams 

pasisektų vokiečius iš Lenkijos 
išvyti, 0| tas yra galimu, tai ir 

.naujoji neprigulminga Lenkija 
liktų be teritorijos, o tokių vieš- 

patysčių, kol kas, dar nebuvo ir 

nėra. Atsigriebę rusai, žinoma, 

Lenkijon sugrjžę keršintų besi- 

naudojusiems iš vokiečm gera- 
dėjystės lenkams, .bet tas ja<t vo- 

kiečiam- nedaug rupi, nes tąsyk 
ne vokiečiai, bet lenkai turėtų 
kentėti. Ir dabar tveriama ne- 

prigulminga Lenkija tveriama tik 
iš sumažintos buvusios Kongre- 
sines Lenkijos, nes auvaticų gu- 

bernija priskirta prie Lietu\os, 
kurios vokiečiai ne mano len- 
kams atiduoti; (neatiduoda jie nei 

lenkų apgyventų Prūsų kraštų: 
Poznaniaus, Viršutinės Silezijos, 
iVaikarinių Prūsų ir Austrijai 
prigulinčios lenkų apgyventos 
Galicijos dalies, kur yra senoji 
Lenkijos sostinė. Gal dar iš 

strategiško atžvilgio vokiečiai 
st" norės pasilaikyti ir tulus 
tikros Lenkijos kraštus ir ten 

taipjau persekios ir naikįs lenkus 
ir lenkystę, kaip tai <'aro ir da- 
bar esančiose vokiečių rankose 

lenkų apgyventose Prūsų provin- 
cijose, taigi persekiojimui ati- 
duota liktų beveik pusė lenkų 
tautos. Todėl iš tos vokiečių 
lenkams rodomos malonės jie 
neturi pamato perdaug džiaugtis. 
Visa ta lenkams rodoma vokie- 

čių malonė, kaip rodosi, daroma 
vien todėl, kad vo'tiečiams pra- 
deda trukti kareivių, tai jie nori 
iš lenkų suorganizuoti kariume- 
ny ir j^, žinoma, lenkų lėšom;s 

užlaikyti ir siųsti prieš savo prie- 
šus, kiip tas sekėsi savo laike 

Napoleonui, kuris vien žadėda- 
mas lenkams neprigulmystę, ga- 

lėjo visur siuntinėti lenkų kariu- 

menę, kur lenkai nei jokių savo 

reikalų neturėjot ant salos San 

Domingo, Egyptan, Ispanijon, 
Italijon. Vokiečiai tikisi iš len- 

kų suorganizuoti kariumenę iš 

milijono kareivių, kuri daugiau 
negu atlygintų susidėjimą su tal- 
kininkais Rumunijos. Ar tas pa- 
siseks, reikia abejoti, nes dabar 

jau ne Napoleono laikai, šiądien 
persekiojimai ir lenkus ne taip 
tikinčiais padarė jeib priešų pa- 
žadėjimams. Napoleonas rods 
lenkus savo tikslams išnaudojo, 
bet jų nepersekiojo, kuomet vo- 

kiečiai ne vien išnaudojo, bet ir 

bjauriausiai persekiojo. Bet iš 

trumparegystė0 .Rusijos valdžios 
vokiečiai visgi turės naudą. Tą 
patj darydami prieš karę, ką da- 
bar daro vokiečiai, Rusija savo 

pusėj ^alėjo turėti atskirą lenkų 
kariumenę, kuomet dabar bent 
pusę lenkų, ar jie norės, ar >nc, 
turės savo priešais, nes Rusija, 
apart persekiojimo, kitokio kelio 
lenkus savo pusėj palaikyti iš- 

! rasti nemokėjo, kaip nemoka ki- 
'taip sau prielankiais daryti ir 

[kitas po Rusijos globa esančias 
tautas. Mat valdžią tik re'kalas 

| priverčia sveikiau protauti, bet 
tas tankiausiai pervėlai ateina, 
kuomet klaidas jau nelengva pa- 
taisyti. 

Ant Balkanų fronto netrūksta 

gana svarbių atsitikimų. Jau vo- 

kiečių pagarsinti su visu paklup- 
dytais rumunai vėl atsigriebia 
bent šiaurinėj fronto dalyj. 
Kronštadto distrikte rumunai vis 
žengia vėl toliau, stumdami atgal 
sujungtą vokiečių ir austrų ka- 
riumenę. Net vokiečiai įpiisipa- 
žįsta, kad rumunai sujungtą aus- 

tro-vokiečių kariumenę dvi myli 
atgal nuvarė prie Fulghe ir tai 
dviejose linijos vietose. Rods 
tai nedaug, bet ir tas rodo, kad 
vijimas rumunų pasiliovė ir kad 
jie daibar vėl pradeda žengti pir- 
myn, vietoj gintis, arba bėgti nuo 

priešų. Berlino vienok raportas 
praneša, kad jie atgavo kalvą Ro- 
sa, prie Rumunijos rubežių, ku- 

rią rumunai buvo paveržę. Kal- 
va ta yra Vengrijos pusėj. Aus- 
trų kariumenė tapo išsodinta ant 

salos Dime, Dunojaus upėj ir 
kitoj Dunojaus pusėj, Rumuni- 

1 jos teritorijoj taipgi yra austrų 
'kariumenė. Dubrudžoj sujungta 
rumunų ir rusų kariumenė mė- 

gina pirmyn žengti ant linijos 
Casimoea-Tariverdi-De"enderia. 
Kurgi sujungta vokiečių, bulga- 
rų ;r turkų kariumenė mėgino 

j pirmyn žengti, ten tapo atgal at- 

| mušta. Tame fronto distrikte 

I pereitą č.vaitę nei viena įpusė 
nieko svarbesnio neatsiekė. Ru- 
munai vienok abiejose fronto da- 
lyse 'beveik suvisu išvalė savo 

teritoriją nuo priešų. 
Pietinėj Balkanų fronto dalyj 

nieko svarbaus neatsitiko, bri- 
kas čia atsitiko, tas nerodo lai- 
mėjimo bulgarų, nei kitu vokie- 
čių draugų. Anglai nuo bulgarų 
paveržė kaimą Alice. Kitose to 
fronto dalyj vietose smarkesnių 
musių nebuvo, nes kariumenių 
pasfkrutinim'us trukdo lietus ir 
permirkę, neišklampojami keliai. 

Apie Grekijos patraukimą ku- 
rion nors kovojančių taut'« pu- 
sėn nieks dabar nesir. ^ina, nes 
su Grekija nei talkimin ri, nei 
jų priešai nesiskaito. G. "kijos 
viduriuose kilo revoliucija. Kraš- 
tas pasidalino į 'dvi dali—viena 
laikosi suvokietėjusio karaliaus, 
kita gi karaliaus priešo, buvusio 
ministerių pirmininko Venizelos, 
kuris aukėlė revoliuciją prieš ka- 
ralių. Venizelos turi apie 30,000 
gerai apginkluotų kariautojų. 
Karalius gal galėtų daugiau ka- 
reivių surinkti, bet neturi kuom 
juos apginkluoti, neš ginklus ir 

1 amuniciją talkininkams turėjo 
atiduoti. 

Azijos fronte buvo tik menki 
didesnių patrolių susirėmimai, 
kurių mūšiais vadinai negalima. 

Piet-vakariniame fronte smar- 
kus mūšiai vis eina ant linijos 
nuo Goricia iki Adrios jūrių. 
Italai, nors labai palengva, o kaip 
kokiose vietose net truputį at- 

gal grįždami, traukia vis prie 
svarbiausio Ausrijos pajūrių mie- 
sto Triest. Italai užėmė kelias 
svarbias austrų pozicijas, gavo 
tulą kanuolių ir kulkasvaidžių 
skaitlių ir apie penkis tūkstan- 
čius nelaisvių. Smarkus mūšiai 
ėjo ir ant Carso iškilimo, kur 
taipgi italai turi progą pasigirti 
gana svarbiais laimėjimais, nes 

užėmė austrų pozicijas prie Veli- 
ki Kribach ir prie Pocinka kal- 
no, taipgi čielą eilę grabių ir ap- 
linkines girias. Apvaldė ir pa- 
laikė poziciją prie Faiti; nors 

austrai kelis kartus kontr-atakais 
mėgino ją atgauti, bet tapo at- 
mušti. Ir kitose tos linijos vie- 
tose smarkus austrų užpuolimai 
tapo atmušti su dideliais jiems 
nuostoliais. 21 austrų kariume- 
nės regimentas su visu tapo iš- 
naikintas, Čia taipgi nelaisvėn 
pakliuvo keli tūkstančiai 

Per porą mūšio dienų toj fronto 
dalyj austrai nužudė 15,000 sa- 

vo kareivių. 
Ir Trento fronto dalyj italai 

toliau nužengė i« įsiveržė giliau 
Austrijos provincijon Tirolin. 
Bet toj fron'to dalyj svarbaus 
nieko nenuveikta. 

Šiaur-rytiniame karės fronte 
smalkiausi rusų su vokiečiais 
ir austrais mūšiai eina Volyniaus 
gubernijoj ir Galicijoj. Rusai 
užtikrina, kad jie atgavo dalį 
nužudytų jrabių Stockhod pa- 
upiuose, Volyniaus guoernijoj ir 
į rytus nuo Lipniki įveikę uis- 

trų kariur.: nę palengva žengia 
giliau Austrijos tcritorijon. Vo- 
kiečiai gi giriasi rusų sumušimu 
Narajovka paupiuose ir buk čia 
tapo jie sulaikyti. Čia buk aus- 

tro-vokiečių kariumenė atmušė 
net septynis vieną po kitam rusų 
užpuolimus ir labai daug jų iš- 
mušė. Bet kad atgal jų nuvyti 
nėįstengia, giriasi vien sulaiky- 
mu, tai aišku, kad sumušimas 
buvo ne taip didelis, kaip apie 
tai garsina. 

Rus?i prisipažįsta, kad prie 
kaimo Movveiki, Lietuvoj, vokie- 
čiai nuodingų gazų pripildyto- 
mis bombomis gana smarkiai 
bombardavo rusų pozicijas ir pri- 
vertė kareivius iš jų pasitraukti, 
bet paskui rusų kanuolių šūviai 
privertė vokiečius apleisti kaimą 
Moveikius. -Nepasisekė vokie- 
čiams užpuolimai ir įprie Godu- 
čiškių, jiors ir ten griebėsi bom- 
bų su nuodingais gazais. 

Austrai, nenorėdami vokie- 
čiams apsileisti, taipgi gerinasi 
•lenkams. Pagarsino, jog lenkų 
apgyventoj Galicijos dalyj pri- 
pažįsta lenkams autonomiją. Bet 
ją lenkai ten ir pirma turėjo, 
tik laike karės austrai ją aprube- 
iiavo. 

Amerikos laikraščiai rašo, jog 
vokiečiai ir Lietuvai rengiasi su- 

teikti autonomiją. Bet žinia ta 
iki šiol oficiališkai nepatvirtin- 
ta, todėl nežnia, kiek teisybės 
yra laikraščiu pranešimuose. 

Smarkiausi mūšiai vis eina va- 

kariniame fronte, bet jie vokie- 
čiams negeriausiai sekasi, nes 
francuzai ir anglai visur juos 
atgal stumia. Francuzai, a'tėmę 
nuo vokiečių fortus Douaumont 
ir Vaux ir toliau stumia 
juos vis atgal. Jžėmė jie kal- 
vas, nuo kurių pasekmingai ap- 
šaudo vokiečių pozicijas Meuse 
paupiuose. Vokiečiai nužudė 
Verduno fronte visas pozicijas, 
kurias buvo muo francuzų atėmę; 
dabar jie stovi ten, kur stovėjo 
prieš savo Ofensyvą, nužudė vis- 
ką, ką su nežmoniškomis auko- 
mis, paaukavę api-t milijoną ka- 
reivių, buvo laimėję. 

Ir anglams gana sekasi Som- 
me paupiuose. Čia sujungta 
francuzų ir angly .kariumenė ap- 
valdė /okiečių liniją į rytus nuo 
Guedecourt ir veržia vokiečių li- 
nijas Arras distrikte. 

Užgimė smarkus ginčai tarp 
vyriausiojo Vokietijos Štabo per- 
dėtinio Hindenbūrgo ir angliškos 
kariumenės vado Francuzijoj, ge- 
nerolo Haig. Hindeniburg, ra- 

mina vokiečius užtikrindamas, 
kad sujungta anglų ir francuių 
kariumenė ir j 30 metų neper- 
lauž vokiečių linijų Frančuzijoj, 
todėl Vokietija ir per ^0 metų 
gali karę vesti, nesibijodama ra- 

lošti. Ant to atsako angliškos 
kariumenės vadas, kad talkinin- 
kų ofensyva Somme paupiuose 
pradėta neperlaužimui vokiečių 
linijų, arba užėmimui daugiau 
teritorijos, ibet palengvinimui at- 

sigynimo tvirtovei Verdun, nuo 

kur vokiečiai daug kareivių tu- 

rėjo pasiųsti ginti Somme liniją. 
Tikras gi talkininkų ofensyvo 
tikslas vakaruose yra—kad iš- 
mušti kuodaugiaūsiai vokiečių, o 

tas daroma, nes- vokiečių žuva 
•daug daugiau, negu talkininkų. 
Haig sako nežinąs, ar karė trauk- 
sis 30 metų, ar nd, bet-žino, kad 
vokiečiai jau dabar silpnesni, ne- 

gu buvo karės pradžioj, tai turi 
ateiti laikas, kad jiem*" prilruks 
pajiegų. Tuomet vokiečiai turės 

gas talkininkus taikos prašytį 
v 

Iš Karės Lauko. 
VOKIEČIAI PERLAUŽIA RU- 

SŲ LINIJAS IR PAIMA 1500 
BELAISVIŲ. 

Londonas, lapkr. 2' d. Galicijos 
šone mūšyje tu-man-aš-tau vidu- 
riniai sąjungininkai vakar apturė- 
jo nemažą pergalę. Generolo 
von Ditfurth kareivijos šturmavo 
rusų pozicijas Vitoniec šone ir j 
pietus nuo .jo, ant vakarinio Sto- 
chodo upės kianto ir po karštam 
susirėmimui paėmė jas ir dau- 
giau negu 1500 belaisvių. 

Kova prasidėjo rytmetyj; rusai 
atkakliai gynė savo pozicijas. Tris 
kartus vokiečių vilnįs buvo atvary- 
tos atgal. Paskui panaudota sun- 

kioji artilerija. Po baisiam bom- 
bardavimui gen. von Ditftfrtho ka- 

reivijos vėl puolė ir paėmė. 
Vokiečių oficialis pranešimas 

apie tai sako: 
Gen. von Linsingeno ir gen. 

majoro von Ditfurtho kareivijos 
šturmavo rusų pozicijas, kurios 
buvo išsikišę priekin anf kairiojo 
Stochodo upės kranto nuo Vito- 
niec į pietus. 

Be didelių nuostolių padarytų 
priešui męs paėmėme 22 aficieru, 
1,508 kareivius, 10 mašininių šau- 
tuvų ir 9 minų mėtytuvus. Mū- 
sų nuostoliai menki. 

Rusų pranešimas šitą vokiečių 
laimėjimą patvirtina/' sakydamas: 

Stochodo upės apielinkėj, arti 
Vitonicco vokiečių užpuolimai at- 

mušti, bet po smarkaus bombar- 
davimo Jie vėl užpuolė ir paėmė 
apkasus ant vakarinio. Stochodo 
upės kranto." Narsus pulkinin- 
kas Pozdniak mirtinai sužeistas. 

ITALAI LAIMI DI&ELĮ PLO- 
TĄ NAUJAME ŽYGYJ. 

Rymas, lapkr. 2 d. Italų ka- 
reivija, vedama gcn. kunigaikščio 
Cadorna, žengdama nuo Goricios 
į rytus, pavertė į plėnis austrų 
tvirtumas ir" vėl pradėjo eiti ant 
Triesto. 

Ačiū pirmos dienos veikimui, 
italai paėmė ne tik stiprias tvir- 
tumas augštumose nuo Goricios j 
į rytus ir dar vieną stiprią liniją 
ant Carso, nuo Valione į rytus, I 
bet taipgi 4,731 belaisvį, 6 kanuo-j les, daugybę mašininių šaudyklių 1 

ir karės daigtų. 
Naujas gulimas prasidėjo va- 

kar. Pirmutinė oficižllc žinia apie 
jo pasekmes paduota šiandien. 
Pranešime sa'koma, -kad į austru 
linijas įsiveržta keliose vietoje. 
Carso augštumoje italai nužengė 
beveik mylią. Nuo Segiti į ry- 
tus paimta du trečdaliai mylios 
stiprių pozicijų. Dabar italai 
Goricios apielinkėj užima rytines 
Tivoli ir San Marco pašlaistes 
ir augštumas nuo Sober į rytus. 

FALKENHAYN ARTI KELIO 
Į BUCHARESTĄ. 

"Bėrimas, lapkr. 2 d.—Po trijų 
savaičių kovos Karpatų perėji- 
muose vidurinių galių kareivijos 
artinasi tprie rytinių Transylva- 
nijos Alpų pašlaisčių ir šitokiu 
greitumu eidamos jos tuojaus 
bus žemumose. 

Rumunų karinės politikos bc- 
viltingumą gerai nušviečia paim- 
to nelaisvėn rumunų gen. Oltots 1 

viano Damericu pripažinimas. Jis,1 
visai nežinodamas ajpie Konstances- 
ir Cernavodos puolirrtą, pasakė, kad 
rumunų pralaimėjimai padarė di- 
džiausią netvarką ^isoj šalyj.« 

Kaip Petrogrado, oficialis pra- 
nešimas sako, minėdamas apie 
vokiečių užpuolimų atmušimą 
ties Cheleia, gen. von Falken- 
hayno austrų ir vokiečių kariau- 
nos nuėjo 23 mylias nuo Kron- 
stadto per 'kalnus. IBerlinas skel- 
bia, kad von Faik$ibayn žengia 
pirmyn be sutrukijno ir dabar- 
tiniu greitumu e klanas, netrukus 
atsidurs lygėje, kuri nuo Kam- 
polungo yra nusitiesusi iki Bu- 
diaresto per 8čr. Irylių. Dabar 
von Falkenhayn netoli nuo Kam- 
ipolungo. I Savo paskutinhafc iygyjel kaip. 

Berlinas praneša, von Falkenhay- 
no kariauna paėmė 200 belaisvių. 
A-lstschanz ir Predeal parėjimai 
liko užpakalyj. Su Rothenthurm 
perėjimu, kuris taipgi paimtas, 
Jie buvo rumunu besigynimo nu- 

garkauliu šitoje šono dalyj. 

SERBAI PAIMA BULGARŲ 
APKASUS TIES ČERNA. 

Paryžius, lapkr. 2 d.—Serbų 
karės žinyba praneša šiandien, 
kad serbų kareivijos paėmė bul^ 
garų apkasus ant dešiniojo Cer- 
na upės kranto vakariniame Ma- 
cedonijos šono gale. Taipgi pra- 
nešama, kad francuzai kelios die- 
nos atgal paėmę Gardilova, 12 

mylių nuo Monastiro į pietry- 
čius. 

ITALAI PAIMA NAUJAS LI- 
NIJAS. 

Rymas, lapkr. 3 d.—Pranešimai 
iš karės lauko skelbia, kad kova 
Carso augštumoje eina 'atkaklyn. 
Trečiadienis buvfo kruviniausią 
diena. Arši kova pažymėjo italų 
paėmimą atkakliai austrų ginamo 
Veliki Kribach, kur»austrai bandė 
atsilaikyti jau esant tvirtumoms 
sunaikintoms., Negyvų ir sužeistų 
austrų pilni apkasai. 

Kalnas Pecinka paimtas puoli- 
mu durtuvais. Italai yra 12 mylių 
nuo Triesto, kuris yra jų svar- 

biausiu tikslu. Belaisvių paimta 
dar 3000, be vakarykščių 5000. 
Sulyg italų apskaitymo, šitose ko- 
vose austrai nužudę 15000 karei- 
vių užmuštais, sužeistais ir paim- 
tais nelaisvėn. Dvidešimts pirmas 
austrų regimentas ir keli batali- 
jonai esą išnaikinti visai. 

Austrų karės žinyba pripažįsta 
pralaimėjimą Lokvicios šiaurinėje 
augštumos dalyje. Į pietus, girdi, 
laiką savo pozicijas. Paėmę 1000 

italų nelaisvėn. 

VISI VOKIEČIŲ OFENSYVAI 
VAKARUOSE PASIBAIGĖ. 

Paryžius, lapkr. 3 d. Gen. Xi- 
•velle, paimdamas Vaux, ipas- 
kutinę vokiečių laikomu Verduno 
tvirtumą, be vieno francuzų krau- 
jo lašo, laimėjo didžiausią pergalę 
šitoj karėj. Vokiečiai ne gerumu 
pasitraukė, tik priversti buvo tai 
padaryti. Šitas fortas pavyko 
francuzams paimti ačiu jų kanuo- 
lių pagerėjimui. Techniniai fortas 
Vaux buvo neišlaikomu po to, kaip 
dvi savaitės atgal gen. Mangin 
paėmė Douaumont ir tarpe šito 
forto bei kaimo įvarė kyli. Forto 
Vaux puolimą# vokiečiams atsi- 
ėjo 50,000 kareivių. 

Piirmadienyj gen. Nivellė ir 
Mangin pradėjo apšaudyti fortą ir 
kalno sketerą. Per valandi į 
griuvėsius paleista tūkstančiai to- 

nų sprogalų, o į takus, vedančius 
kalnam ir susijungiančius su fortu 
buvo šaudoma tricolėmis bombo- 
mis. 

Kuomet vėlai po pietų laikinai 
paliauta šaudyti, kad patyrus, ko- 
kios to šaudymo pasekmės, fran- 
cuzų pėstininkai per 1000 pėdų at- 
stumo ir-girdo griausmingus sprog- 
smus po forto griuvėsiais ir iš to 
numanė, kad vokiečiai naikina li- 
kusius šovinius, kurui neįstengė su 

savim paimti. Bet gen. Mangin 
tik vėlai nakčia nusiuntė tris j*otas 
poziciją užimti ir jos užėmė, ją be 
lašo kraujo praliejimo. 

Yra sužinota, kad vokiečiai ga- 
lutinai nutarė laikytis tik neveikia- 
mo besigynimo vakarų šone, Ka- 

dangi vi&i.s vokiečių ofensyvas 
yra atkreiptas j rumunus. 

SVARBUS SĄJUNGININKŲ 
LAIMĖJIMAI SOMME IR 

VERDUNO ŠONUOSE. 
Londonas, lapkr. 6 d.—Sąjun- 

gininkai Fiancuzijoje padarė ^erą 
pažangą šiandien. Anglai ties sa- 
vo vidurių paėmė tūkstantį mastų 
šono ties Butte de Warlencourt. 
Francuzai šiaurinėje pusėje Som- 
me. nužengė pirmyn kelis šimtus 
mastų linkui Le Translay, paėmė 
didžiumą Saillisel ir £&verž<j dide- 

lę sekciją drūčiai aptvirtinto miš- 
ko St. Pierre Yast. 

Verduno šone francuzai paėmė 
kaimą Damloup, daugiau kaip per 
mylią atstumo nuo forto Vaux j 
rytus. 

VON MACKENSEN NUVA- 
.RYTAS ATGAL 15 MYLIŲ.. 

Londonas, lapkr. 6 d.—Ii Bu- 
charesto pranešama apie nemažą 
atstūmimą atgal vokiečių, bulgarų 
ir turkų, įsiveržusių Dobrudžon. Ši- 
tas pranešimas parodo, kad rusai 
su rumunais rytinėje Rumunijos 
provincijoje paėmė ofensyvą ir 
kairįjį Y011 Mackenserro kariaunos 
sparną atvarė atgal koki,-} pen'kio- 
liką mylių. Vienok Bucharestas 
pripažįsta, kad rumunams ne vis- 
kas taip sekasi, kaip sąjunginin- 
kams norėtųsi. Jiul klonyj, be- 

sivijittas įsivežusios von Falken- 
havn koliumnos, pasitraukusios at- 
gal nuo Tirgu Jiuliu linkui Vul- 
kano perėjimo, 20 mylių nuo Tran- 
sylvanijos sienos į šip.urę, tapo su- 

laikytas. 
Berlinas ir Vienna giriasi pasi- 

sekimais pietinėje Rotherthurmo 
perėjimo pusėje, o Bucharestas 
pripažįstu smarkius mušius einant 
pagal Alt. Raskovica—Tetesti 
apielinkėj. 

13 AMERIKOS. 
UŽDRAUSTA BULVES 

GABENTI. 

Ottawa, Can. Suvienytų Val- 
stijų valdžia uždraudė įgabenti 
bulves iš Kanados. Buk tas da- 
roma apsaugojimui gyventojų 
sveikatos. Bet kas-žin, ar au- 
gusios Suvienytų Valstijų pusėj 
bulvės yra sveikesnės? 

PAČTINIS ORLAIVIS. 
New York. Išlėkęs lapkričio 

2 d. su pačto siuntiniais ir laiš- 
kais iš Cicero, prie Chicagos, or- 
laivinimkas Victor Carlstrom, ant 
rytojaus atlėkė New Yorkan 8 
vai. 35 niin. Kelionėj jis patai- 
syti savo mašiną turėjo nusileisti 
Erie, Pa. ir Hammondsport, N. 
Y. 

BANDITAI PAGIMDĖ 
NELAIMĘ. 

Moline, 111. Lapkričio 2 <k 
'banditai klaidžiai nustatę gele- 
žinkelio bėgį, norėdami traukinį 
sudaužyti ir tas jiems pasisekė: 
jie išmetė i5 bėgių pasažierinį 
traukinį Soutlnvest Limited. 
Prie to užmuštas taipo kūrėjas, 
o mirtinai sumankytas mašinis- 
tasJ o 3 geležinkelio tarnai sun- 

kiai sužeisti. 

VAIDAI SU VOKIETIJA. 
Dėl paskandinimo kelių pirkli- 

nių laivų, su kuriais žuvo ir kiek 
amerikonų, vėl kilo vaidai su 

Vokietija, tik jie prieš preziden- 
to rinkimus nesiaštrina perdaug. 
Bet užsienių ministeris Lansing 
aiškina, jog Vokietija nepildo pa- 
žadėjimo, todėl turi but atsako- 
mybėn patraukta. Vokietija kuo 
aiškiausiai pažadėjo pirklių laivų 
neskandyti be perspėjimo ir be 
davimo žmonėms laiko gelbėtis, 
vistiek, ar laivas butų ginkluotas, 
ar ne. Ministeris sako, jog jei- 
gu pasirodys Vokietijos kaltė, 
Amerika to nepraleis jai. 

NUO POLICIJOS VIRŠININ- 
KO REIKALAUJA 

IŠSIPIRKIMO. 

Ashland, Wis. Čionykštis po- 
licijos perdėtinis, kurio pareiga 
gaudyti visokios veislės niekšus, 
gavo nuo juodrankių iaišką su 

reikalavimu paskirtoj vietoj pa- 
dėti $500, kitaip žadama jį nu- 

dėti. Abejojama, kad laiško ra- 

šėjas ateitų tuos pinigus paimti 
ir kad juos paskirtoj vietoj pa- 
dėtų policijos viršininkas. Visas 
tas išrodo j nelabai protingu štu- 
k* 

f AMERIKOS ORLAIVIAI 
NETIKĘ. 

Amsterdamo laikraštis "Tele- 
graaf" užtikrina, buk Amerikoj 
padirbti kariški orlaiviai pasiro- 
dė netikę. Jų mašinos po dviejų 
valandų atsisako veikti ir orlai- 
viai nupuola ant žemės. 

SUMUŠĖ PAMOKSLININKĄ. 
Vandalia, 111. Cionykščioj 

L'nited Brothers bažnyčioj kilo 
triukšmas ir muštynės, kuomet 
pamokslininkas savo pamoksle 
griebėsi asabiškai sau nepatin- 
kančių parapijonų. Parapijonai 
sumušė pastorių. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAI. 
Glens Falls, N. Y. New Yorko 

valstijoj daugelyj vietų davėsi 
jausti gana smarkus žemės dre- 
bėjimai, bet jie nuostolių, turbut, 
niekur nepadirbo. 

IR VĖL VOKIEČIAI PRI- 
GIRDĖ KIEK AMERIKONŲ. 

Montreal, Canada. Įgula vo- 
kiečių paskandyto garlaivio A. D. 
Donald susidėjo veik iš vienų 
amerikonų. Minėtas laivas ne- 
buvo ginkluotas ir karės kontra- 
bandos nevežė, gabeno jis iš Ka- 
nados kviečHs Francuzijon, 

VOKIŠKA SUBMARINA 
VĖL AMERIKOJ. 

New London, Conn. Tiek 
triukšmo Savo laike padariusi 
submarina Deutschland antru 
kartu atkako Amerikon. Jos va- 

dovas, kapitonas Koenig, pripa- 
žįsta, kad antroji Bremen turėjo 
žuti (o. gal jos visai nebuvo), 
nes reikalingų kelionėj daiktų ir 
maisto įgulai ji turėjo tik 60 
dienų, o tas laikas nuo jos išplau- 
kimo jau praėjo. Kapitonas Koe- 
nig mano, kad Bremen ant pa- 
klotos minos turėjo užbėgti ir 
jos tapo pa»kandytas. 

PAČTAS SUBMARINOMS. 
Washington, D. C. Vokietijos 

ambasadorius pasiūlė Suvienytų 
Valstijų pačtui, kadangi Anglija 
sulaiko siuntinius, važioti pačtą 
Vokietijon submarinoms. Bet 
Vokietija tik vieną turi submari- 
ną, Deutschland, tinkamą tam 

tikslui, o Amerika visai neturi 
submarinų, tinkamų slapta pačto 
siuntinius Vokietijon važioti. 

UŽGRIUVO DARBININKUS. 
Birmingham, Ala. Lapkričio 

4 d. kasyklose Bessie užgriuvo 
kasyklų olą ir užbėrė 60 darbi- 
ininkų. Nugriuvimą oloj pagim- 
dė atsitikusi expliozija. 

DARBAI SUVIENYTŲ VAL- 
STIJŲ LAIVŲ DIRBTUVĖSE. 

Per tris pirmus mėnesius šių 
metų Amerikos laivų dirbtuvės 
padirbo 173 pirklybinius laivus, 
turinčius 94.164 tonus įtalpos, 
kuomet Anglija padirbo tik 69 
laivus, turinčius 80.561 toną įtal- 
pos. Prieš karę Anglija daugiau- 
siai laivų padirbdavo ir sau ir 
kitiems kraštams. 

IS VISUS. 
|| Grekijoj kilo jau tikra na- 

minė karė, kraštas pasidalino į 
dvi dalis. Karalius nori su vo- 

kiečiais susidėti, o Venizelos, su 

talkininkais. Venizel^s turi ge- 
rai visakuom aprūpintų 30,000 
kariautojų, kuriuos surinko ant 

salos Kretos, o talkininkai juos 
apginklavo. 

|j Lenkijoj, Lublino guberni- 
joj, dvare Lapki nuo nuodingų 
grybų išmirė visa berno še:ųiy« 
na iš 10 žmonių, išliko tik vienas 

mažas vaikas, kuris grybų ne- 

valgė 

|Į Anglija perka nuo Hollan- 
dijos atliekamą maistą, kad nie- 
kas vokiečiams netektų. Toky 
žinia atėjo .YVashingtonaiij 



(Į Harvardo expedicija, tyrinė- 
janti kraštus, buvusios Peru in- 

dijonų viešpatystės, visai šiądien 
tuščioj, neapgyventoj Peru dalyj 
rado griuvėsius dviejų senovės 

irtdijonų miestų. Tai, matyt, tie 
kraštai, valdant juos indijonams, 
burvo gerai apgyventi ir buvo 
augštai pakilę. 

|| Kaip praneša iŠ P>ucliarccto, 
vadovu rusiškos Variumcnės, at- 

siųstos pagelbon rumunams Do- 
brudžon, tapo paskirtas rusiškas 

,g?nerolas Sacharov. 
■i |Į Pereitą pancdėlio dieną netoli' 

Juarez Villa sulaikė geležinkelio 
.traukinį ir paėmė iŠ jo 29 paša- 
zrierius, CarTanzos šalininkus, ir 
visus sušaudė. Vokietę gi D-rę 
Hoffner iki marškinių nurėdė per 
klaidą, nes manė, kad tai ameri- 
kone. Amerikonų mat Mexifcoj 
labjattsiai nekenčia vist. 

». |j Skalos 7 didžiųjų karę ve- 
dančiu luiropos tautų (mažųjų 
neskaitant) per karei laiką už- 

augo iki $75,000,000,000. o prieš 
karę jos siekė tik $27,000,000,COO. 
Dabar karei kasdien išleidžiama 

nesyj reikejo tik 90,000,000. Jei- 
gu karė sekančiu metų pradžioj 
pasibaigtų, tai už paskolas vien 
reikėtų mokėti kas metai po 
$3,800,000,000. '^ai aišku, kaip 
didelius mokesčius po karei reiks 
mokėti gyventojams karę vedu- 

sių tautų, o reik3 dar užtraukti 
naujas paskolas atstatymui ka- 

balandžio mė- 

rės išnaikintų kra«'ų. 

|Į Vokietijoj tampa sulygintos 
tiekos ir pareigos abiejų lyčių. 
Kaip vyrai, taip ir moterįs turi 
pildyti kariškos valdžios prisa- 
kymus, dirbti tokius darbus ir 
tokias pareigas pildyti, kokias 
paskirs kariškoji valdžia, Minis* 
teriu dabojančiu lyčių su'vgini- 
mą tapo paskirtas generolas Gro- 
ver. 

|[ Anglijos laivyno perdėtinig 
lordas A. J. Balfour atstovų ru- 

tre pripažino, kad vokiečiai Bri- 
tiškame kanale, apart transporti- 
nio laivo Queen ir skraiduolio 
Flirt, nužudė dar šešis* pagelbi- 
nius laivus. Bet jis užtikrina, 
kad ir vokieci:. kelis laivus nu- 
žudė. 

• 

|| Lapkričio 2 d. Londone su- 
ėmė dvi sufra^'stes, kurios mėtė 
akmenis j langus vidaus mriinis- 
terijos ir šukavo: šalin Ha? r 

(karfs minislerį). Anglijos su- 

fragistės buvo pažadėjusios p^r 
visą karės laiką užsil»ikyt: ra- 

miai, o dabar savo pažadėjimą 
sulaužė. 

|| Iš Rymo praneša, buk ant 
popiežiaus atsišaukimo į viso 
■pasviečio katalikus aukauti pi- 
nigus nuo karės nukentėjusiems 
lenkams, suau' auta milijonas do- 
fiarių. Jau pat', taip apvali skait- 
linė neišrodo teisinga. 

|| Naujai užstojęs Ausvrijos 
ministerių pirmininkas Koerker 
sutvėrė jav. ir naują ministeriją, 
kurion i neina: teisių ministerjs 
Dr. Franz Klein; krašto gyni- 
mo (karės)—generolas Baronas 
F. von Georgi; aiiklėjimo—*Ba- 
ronas Hussarck; viešų (iarbų— 
Baronas Truko; vklaus—Baronaš 
Schvvartzman; pirklybos — Dr. 
I'ranz Stibral; i^do — Kari 
Mat sk; žetr dirbystes — grafas 
Clamartini. Trūksta dar užsie- 
niu ir laivyno ministrių. 

f| Gverseas Ne\frs agentūra iš 
Stockliolmo praneša apie Gaiš- 
tus dėl maisto stokos, buvusius 
Rusijos lideliuose miestuose. 
Maskvoj ir Kijeve išalkusių žmo- 
nių minios išdaužė mėsos parda- 
vinės. Prie" cukra*^ krautuvės 
Ki;eve uilmušia du z-^unės. 

|| Rusija užbaigė tarybrj su 

Amerikos bankais, nuo kurių 
gauna paskolą 50 milijonų do- 
liarių užmokėjimui už amuniciją, 
užsakytą Amerikos dirbtuvėse. 

|| Lapkričio 3 d. pasimirė Ru- 
munijos kunigaikštis Mircia, 
jauniausias sunus Rumunijos ka- 
raliaus. 

(| Buvęs Austrijos pasiuntinys 
Suvienytose Valstijose Dr. Dum- 
ba, iš čfc. išvytas, galutii.;.! pasi- 

/ traukė nuo vietos, kurios pareigų 
įr taip nuo senai nepildė. 

1 || Iš BerlinoT Amsterdaman atė- 

jo žinia, buk panedėlio dieną vo- 

kiškas "Lenkijos general-guberna- 
torius prokliamuos Lenkijos nc- 

pri^ulmystę. Tą vokiečiu gera- 
dėjyatę lenkams pagimdė tas, 
kad vokiečiams reikia 'kareivių, 
o jie griebsis orginizavir.io len- 
ku kariumcnčs, kurios be apšau- 
kimo Lenkijos neprigulmystės 
gauti negalėtų. 

|| Talkininkai rugsėjo mėnesy 
pirko Amerikos dirbtuvėse amu 

nicijos už $84,500,000. 

|| Gyvenanti Kanadoj lenkai 
pagelbon Anglijai organizuoja 
tėn lenkų liuosnoriu legijoną, o 

vokiečiai organizuoja Lenkijoj 
neva neprigitlmingą kariumenę, 
kuri bus pasiųsta tprieš Vokieti- 
jos priešus. Todėl prisieis len- 
kams su lenkafs muštis. 

į| Vienas vokietis išradėjas 
pradėjo dirbti orlaivius iš celu- 
loido. Tie orlaiviai taip perma- 
tomi, kad iškilus jiems 300 pė- 
dų, jų jau nematyt ore. 

IS DM LAUKO. 
Utica, N. Y. čionykščiai ati- 

dėjai laimėjo streiką. Algos 
jiems pakeltos 10%. 

New York, Merginos, dir- 
1 ancios kravatų dirbtuvėse lai- 
mėjo streiką. ,Nuo dabar dirbs 
jos tik 54 vai. savaitėj ir gaus 
mažiausiai $6.00 už darbą. 

LIETUVA llt KADE. 
PETRAPILIS. 

Augštieji lenkų kursai. Rug- 
sėjp 14 d/vtidaryti T trapilyje 
aug.štieji lenkų kursai Į kursus 
jau įsirašė 300 žmonių. J progra- 
mą tarp kita ko jeina Lenkų isto- 
rija ir lenkų literatūros istorija. 
Tikraisiais klausytojais priimami 
baigusieji vidurinę mokykla/Taip 
pat priimami ir laisvieji klausyto-, 
jai. Kurso ilgumas, dveji metai. 
Lekcijos bus skaitomos vakarais 
mergaičių gimnazijoje prie Šv. 
Kotrynos bažnyčios. 

Dėl tremtinių gabenimo iš Pe- 
trapilio. Rugsėjo 15 d. tam tik- 
rosios taryboj posėdyje buv> svar- 
stomas tremtinių gabenimo klausi- 
mas. ISeuhardtas sako, kad Pe- 
trapilyje tremtinių tesąs lašas, 
78,600 žm., tai, juos iškrausčius, 
Petrapiliui nė trupučio nebusią 
lengviau. Be to, -ir kitur tremtinių 
esą pilna. Taryba nutarė prašyti 
vidaris reikalų minisrerj, kad jis 
įtikintų ministerių tarybą negaben- 
ti iš Petrapilio tremtinių. 

Priv. docentai K. Buga ir A. 
Valdemaras paskirti į Petrapilio 
irniver\įteto Permės skyrių ir šio- 
mis dienomis išvažiuoja Permėn. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Stebuklu pavyko man išsprukti 

iš Vokiečių varios Vilniuje ir 
pakvėpuoti liuosai kurj laiką, 
Naudodamasis ta liuosybe, sku- 
binu pranešti, kas dabar girdėti 
liūdnoje Lietuvoje. 

Nors mušu nedaug paliko, bet 
dirbame išsijuosę: neužsileidžiame 
nei lenkininkams, nei kryžeiviams, 
nors esame labai suspausti. Daug 
kas butų pasakyti, bet nėra kaip 
daug apie tai kalbėti. 

Miestams sunku gyventi: nėra 

jokios gyvybės—nei prekybos, nei 
pramonės, nei senobinio visuome- 
nės gyvenimo. 

Iš pradžių vokiečiai ėjo Vilniu- 
je ir apskritai Lietuvoje iš vieno 
su lenkininkais, dabar virsta ki- 

taip: medaus mėnuo praėjo, lenki- 
ninkai jaučiasi esą apsivylę. 

Vilniuje yra lietuvių gimnazija, 
dabar joje 6 klasės; mokinių apie 
130—visi gangreit vilniečiai. Di- 
rektoriumi yra Biržišku. Gimna- 
zija yra mišr.- mergaitėms ir vai- 
kinams. Toliau eina -mokytojų 
kursai, 6 pradedamosios mokykloj 
6 vaikų prieglaudos, kuriose lai- 
koma apie 350 vaikų, du mokinių 
bendrabučiu, viena senių prieglau- 
da. Lietuvių Komiteto veikimas 
apribotas Vilniumi; jo ištaigų iš- 
laikynia: apsieina mėnesiui ne ma- 

žiau, ka«ip 20,000 markių. 
Lenkininkai isšijuosę lenkina, 

gaudami didžiausią paspirtį iš Lo- 

Photo by American Press Associatlon. 

KARIŠKAS BALIONAS. 
šitą galais pripildytą balioną paleidžia augštai oran, 'bet jis vis'buva prie žemės pri- 

rištas ant ilgų virvių. Esantieji baliono lopšyj afiderai tuomet gali tėmyti priešo pozi- 
cijas ,ir' tinkamai. nustato savo kanuolių ugnį, duodami paliepimus per telefoną. 

zanos komiteto. "Iš visajie išlei- 
džiu lenkimbio .darbuiper visą Lie- 

tuvą ir CJudus' mio 150 lig 200 

tūkstančių rubbų mėnesiui. Pa- 
skutiniu la;ku vokiečiai ėmė jiems 
kelią, kirsti ir stabdyti. 

Abivatelių Komiteto nebėra— 
-iširo. Pasitikėjimas Lenkija nuo 

jurų lig jurų nupuolė. Suvalkų 
gubernija prikergta prie Vilniaus. 
Viešumoje visur, net pačiame Vil- 
niuje, po vokiečių teksto pirmon 
vieton dedamas nebe* lenkų, bet 
lietuvių tekstas. 

Iš yiso dabar Lietuvoje yra apie 
1000—1500 lietuviškų mokyklų. 
Visų dalykų mokoma lietuvių kal- 
ba. Vokiečių .kalba kaipo moky- 
mo dalykas. 

Gimnazijai reikėjo pasigaminti 
naujų vadovėlių. Per 6 mėnesius 
L. Mokslo Draugija išleido dešim- 
tj. Aš pats išverčiau geografijos 
pradžią pirmajai klasei -ir aritme- 
tikos teoriją. Versiu dar algebrą 
ir geometriją. Lietuvoje dabar 5 
ar 6 gimnazijos. 

Daugiaus dirba Vilniaus inteli- 
Įgentai ir sodžiaus kunigai. Labai 
maža inteligentų! Stinga jų kiek- 
viename žingsnyje. Ypač inoky- 
tojų. * 

Lietuvių Komitetas stinga lėšų. 
Vokiečiams atėjus, jis sulaukė iš 
šalies: Švedų Komiteto, Amerikos 
ir kitų šaltinių tik apie 100,000 

markių, kuriomis turėjo dalytis su 

Vilniaus gubernijos organizacij 
mis. 

Labai buvo pravartu L. K^otni- 
teto sandelis, kuriame yra dabar 
(laiškas rašytas liepos mėli.' pra- 
džioje. Red.) apie 500 pudų cuk- 
raus, šiek tiek miltų, kiuopų ir ki- 

tų mažmožių. 
Vilnius išliko visai sveikas. 
Vokiečiui įtaisė lietuvių dailio- 

sios pramonės parodą ir dirbtuves; 
šalymais yra lenkų, žydų -ir gudų 
parodos, taip pat vokiečių padeda- 
mos įtaisytos. ' 

Visa Lietuva išsiilgusi laukia jū- 
sų pabėgėlių tremtinių grįžtant. 
Kada tai atsitiks! 

Vilniuje mtre Ambrozaitis, šiaip 
jau visi 'kiti lietuviai laikosi. 

J. Šernas vedė p-lę Briunaitę. 
Biržuose yra atsiųstas iš Vokie- 

tijos pastoris, mokąs lietuviškai; 
kitos reformatų parapijos be ku- 
nigų. 

Susisiekti vienam Lietuvos kam- 
pui su kitu be galo sunku. 

Lietuviai valstiečiai. darosi kas 
kart drąsesni ir purtinąsi tuo sun- 

kumu. 
V-isos musų srioves baigia bėgti 

vienon vagon. Kitaip negalim?.. 
Tavo Antanas 

("L, B.") 
« ■ *f>0»0 ■ ■ ■ 

KARA . 

Karas nenustoja plakęs smar- 

kiu tempu. Ant visako matyt 
jo žymė. Prie visako pripratę 
i .ęs pradedame atydžiau galvoti 
apie musų ateitį; visi savo aki- 

mis norėtumėm išvysti tą musų 
rytojų. Atsidėję klausome įvai- 
rių prižadų, projektų musų tė- 

vynės delei. Siūloma mui^is ka- 
ralius, išliuosavimąs, pagerini- 
mas, autonomija; kitaip žiūrint 

gi, norima mumis pavergti, sve- 

timon masėn įtarpinti. 
Vienok kaip šie prižadai gra- 

žus nebūtų,, kaip jie neviliotų 
mintį ir jausmus, męs ne- 

privalom nukrypti tuoj vienon, J 
ar kiton pusėn, ar su lengva šir- 
dimi daryti staigius pažadus. 

Savo ateitj męs patįs susitver- 
sim. Jei męs neturėsim savyje 
tvirto noro gyventi savistoviai; 
jei męs inereaguosim j daromas 

^ 
mums skriaudas; jei męs nerei- 

> 
•kalausirri delei savo tėvynės švie-^ sesnės ateities,—vargu kas pa-. 
siūlys bei suteifics tąją atei'tj 
mums, nes tai butų nepraktiškai.! 

Vienok vis dažniau ir dažniau 
( 

pradedame galvoti apie tas for- 
( 

imas, j kurias privalėtų išsilieti j 
mūsų busimas gyvenimas. Atsi- 
randa žmonių, kurie p.adeda vie- 
šai sakyti, formuluoti tas musų 
nuomones,—kaip va, visiems ži- 
nomi, Šliupas, Yčas ir kiti. Vie- 
nok kad "geriausių norų/vy- 
rai, vieni nHSkcndėpajiegs sutver- 

ti, nesant tvirtai -susipratusios 
plačios ^visuomenės. Užtat męs 
visi tą^ norą: įgyventi nevaržp- 
moj, atskiftoj, ^patiems tvarko- 
moj tėvynėje, "fmvalome stiprin- 
Trr kultivirubtf it* skleisti kitų tar- 

pe. Tuomet tik pradės su mu- 

mis rimtai skaityties ir'svetim- 
taučiai. Istoriją patjs tveriame.. 

Nuo bado—vargo besiginant, 
ateities projektus bcgvildcnant, 
verta laiks nuo laiko apsidairyti/ 
kaip tas musų darbas išrodo, ko- 
kie jame pasergami trukumai ir 
galimybės. 

Turbut, neužilgo išvysite' jusų 
Lietuvon pasiųstu du atstovu.-'! 
(Jie jau sugrįžo. Red.) Jie ąt-Į 
veža kupinų žinių, o žinios vie- 
nok nelinl snios. 

Ar-gi kitd) ko galėjom laukti?.. 
Noris, vokiečių kanclerio lupo- 

mis tariant, esame paliuosuoja- 
mi visam laikui nuo rusų prie- 
spaudos, vienok vokiečių dabnr- 
ties elgimosi esame^ didžiausiai 
skriaudžiami. 

Ką vokiečiai mano apie mus? 
Neveizint, gal hut, gerų kan- 

clerio norų ir kitų veikėjų (ikaip' 
iš vokiečių pusės, taip ir lietuvių) 
kaip nekainuotumėme męs šią 
Vokiečių politiką, visgi turėsime 
pripažinti, jog tai "praktikos" i 

politika, liepianti išnaudoti šiiį ^ 
mažą tautą ir -paimti ją "savo, 
globon." 

Ką manė vokiečiai tuoj užė- į 
mus Lietuvą? 

Tuoj užėmus Lietuvą, vokie-j 
čiai buvo sumanę jąją kolioni-| 
zuoti, josio? prigimties turtais 
pasinaudoti, "kulturos" nešti, 
suvokietinti. Vienok geriau pa- 
stebėję lietuvitl' tikrus norus, 
šiek-tiek atslūgo. 

O antra, nežinia, kaip ir karas 
pasibaigs. KPaiftatę, jog lenkai 
vis drąsiau ^ drąsiau tiesia ran- 

ką prie Lietuvos,- vokiečiai, kiek 
•numanė tai 'esaritf jiems .reikalin- 
ga, kliudė lėnki'ms tą daryti ir 
dra\idė. >t)r 

TurimiP'i&ičov.o.ta keliatą 
(mokyklų Lietuvbje, kuriose mo- 

koma lietuviškai (reikia gerai įsi- 
dėmėti faktas: -"iškovota," o ne 

"duota"); vienok trūkstant jfcao- 
nių, o labiausia pinigų, šių mo- 

kyklų padėjimas yra labai ne- 

Į tikras. Aiitra reikia atminti, jog 
nuo pat pradžių buvo įsakyta, 
kad liaudie.6 mokyklose vokiečių 
kalba mokymas "princi/pjaliai" 
yra privalomas ir šiądien jau 
daugelyj vietų;;musų vaikus mo- 

koma vokiškai. 
< 

Mes turim nulenkti galvą prieš 
m u su tėvus-ukininkus, nepasibi- 
jojusius tokioj sunkioj valandoj 
pasipriešinti prieš vokietinimą,—' 
nebesiuntusius vaiky pas atplu- 
kusius uftterius-mokytojus; mo- 

kėjusius pabaudas, atsidūrusius 
net Vokietijos nelaisvėje... Ne- 
žiūrėkime j gražias vokiečio šyp- 
senas, netikėkime jo neva tikrai 
sakomiems čodžiarrrs, .nes ką 
duoda jis dešine ranka, tai de- 
šimteriopai atima kaire. Tai yra 
mažai teapsirinkantis kombina- 
torius. "Principas" tapo įvestas 
r veniman—vienodai garbinsime 
Diev;j, vienodai šauksime "Hoch" 
karaliui ir "vaterlandui," pasidi- 
džiuodami vaikščiosime nugriau- 
tais pa«€jnunio ir padabysio pa- 
krančiais. Nematysime žydraus, 
dangaus, nes bus užklotas bylio 
durnais; Po. kiekvienu miiaų 
šventų aužuolų tam tikrose pa- 
darytose knaipose matysime ap- 
salusi >r su įraudusiomis nuo 

alaus akvmis biurgerį; skai- 
tysime kas žingsnis šventus kelio 
įstatus. Taip, mūsų ūkininkai— 
tėvai ir dėdės žiūrės tik plačio- 
mis akimis, nepajiegda-mi kovo- 
ti, ir lenks tik kepures—"gera 
medžiaga," "Js^is baueriai" bus 
įtsakančiai suvartoti germaniz- 
mo auginimui. 

Kas buvo Lietuvoje paskuti- 
niais karo metais, tas gerai žino, 
kaip pas žmones buvo palikęs 
upas intresuoties politika ir nau- 

jienomis.- Visiems gerai žino- 
muose Raseiniuose, kur gatvės 
taip gražiai apaugusios iol!ų, o 

industrija ir vaisba, ačiu protekci- 
jonizmo ipolitikai ir gelžkelių ci- 
sternai, nebuvo ganėtinai išsi- 
plėtojusi, susirinkę mugėn žmo- 

nės, už ausų kiaules bečirpėn- 
datni, ^ linų sėklas bei rugius po 
maišus žarstydami, išpirkdavo 
tuo laiku ėjusias 'Lietuvos Ži- 
nias" kas numeris iki 500 egzem-j 
pliarių... 

Tat kiek dabar butu įsiplėtusi 
mūsų laikraštija:—musų ūkinin- 
kas yra pratęs prie laikraščio, 
ir prie rimto laikraščio. Vienok 
skautėm visi:—spauda yra už- 

ginta. Kaip neteisintų žmones, 
kad esą daug reikia dovanoti, 
strategijos atžvilgiu, komunika- 
cijos neturint—visvien intikrinti 
negalima—spauda yva užginto, 
mumsM Visi sekėm iškilmingą 
krikštą gatvių lietuviu miestuose. 
Visa Lietuva yra nusmaigstyta 
Zeitungų, kurios nei protui, nei 
širdžir*. nieko neduoda, vien tik 
neapykantą širdyse sėja. Turim 
vienintelį laikraštį lietuvių kalba 
—"brangią" "Dabartį" kurios 
kiekviena raidelė dvelkia didžiau- 
sia meile—prie kaizerio. 

Užsilikęs Lietuvoje žmonių 
būrys drąsiai ginasi nuo nelai- 

mių; su didžiausiu jsidėmėjitnu 
klausom, žinių ątskrendančių iš 
"anapus." Su kokiu branginimu 
vartėm męs, susispietę čionai 

užsienyje lietuviai, šiaip jau iš. 
viršaus paprasčiausio kalendo- 
riaus—"Vilniaus Ąido" lapus... 
Ateityje tai bus brangi knyga 
ir kiekvienas privąlėtų turėti ją 
tarp savo knygų pažymėtinoj vie- 

toj. 
Atėjo laikai, kuomet tautos 

■širdis vėl privalo, buti apreikšta 
kalendoriuose... 

Kiekvienas lapeliokštis sako 
apre nepabaigiamą skurdą ir ;ie- 
numą, apie sunkti dar>bą. 

Vienok pro tą viską nužiūri- 
ma payasario žaros, drąsus įri- 
masi tarp bangų galiūnų. O 
yra kas gazdina: čia vokietys, 
pasiryžęs viską užgrobti, čia len- 

kas, nei gyvenimo, nei fakto ne- 

išmokytas, turįs'nuolat pretensi- 
jas įprie ''šiaurės rubežių.".. Pi- 
nigai nuo Varšavos nutraukiami 
siunčiama Vilniun,—"lenku gai- 
valą "l.i€jbivoje sustiprinti;" pi- 
nigai siųsti Vevey komiteto "lie- 
tuviškai kalbantiems," pakliūna 
visgi lehkams, už kurios pinigas 
pradedama lenkų mokyklas Lie-* 
tuvoje steigti. Šiądien lenkai jau 
gal pasididžiuoti, kad pačiame Vil- 
niuje lenkininkų mokas apie 8000, 
o Vilniaus gubernijoje mokas 
dar daugiau. Męs neįstengiam 
aprūpinti tų vietų, kurios ypatin- 
gai mums turėtų rūpėti. O len- 
kai, "Ceas'ui" ramia širdžia pra- 
dėjus, krykštauja, jog Lietuvoje 
dalykai lenkams eina kuogeriau-. 
sia... 

Su kokiu susigraudinimu buvo 
sutikta lietuvių VilnKtje "pirma" 
auka—Švedų—Lietuviu Komite- 
to atsiusti .daiktai ir rūbai. Visi 
žinom, koks maisto nedateklius 
dabar Vokiečiuose—kuomet die- 
nos valgiuose figuruoja šuniena 
ir arkliena už brarjgią kainą; 
kuomet svesto yra tik "liekar- 
sta,"—aštuntdalis svaro savaitei; 
kuomet <p. v Batockio (vyriausio 
valgių tvarkytojo) skiriamo iki 
"bulbakosio sulaukiant kiekvie- 
nam" "sunkiai dirbančiam žmo- 

gui" bulvių svaras dienaj,—leng- 
va suprasti, kas daros "karo gro- 
byje," kiaurai ir išilgai išrekvi- 
zuotęj Lietuvoj,—ypatingai jos 
didesniuose miestuose ir mies- 
čiukuose. 

Jųsų įgaliotiniams paklausus 
Vilniuje vaikų, ko labiausia no- 

rite :—"Duonos '."—atsakė viėnii 
balsu vaikų būrys,—''Duonos!" 

Išties, nesuprantamu daiktu išr 
rodo tvirtinimas kai kurių žmo- 

nių* buk dar bado Lietuvoje nė- 

ra, buk šelpimo'laikas dar ne- 

atėjo—išties, tai išrodo isteriškas 
šokis tarp lavonų. 

Čia vieni plūdimai, kad esą 
len'kai šiokie, kad lenkai tokie, 
kad vokietys nedoras, niėko ne- 

padės—turime patįs sau padėti. 
Dažnai nurodoma, kad Rusi- 

joj musų inteligentų daug, o Lie- 
tuvoje jų stoka, ergo pirmieji 
privalo grįžti tuoj namo. Čia 
iškarto žymu nevisai tikras da- 
liko pažinimas. Šią valandą Ru- 

sijoje yra šimtas tūkstančių lie- 
tuvių. Musų inteligentai, nors ir 

•netaipjau "skaitlingi," dirba kiek 
įmanydami, jiegas įtempdami, 
idant šiuos pabėgėlius aprupin «■}. 

Tat jei kalbama apie grįžimą 
musų inteligentų iš Rusijos Lie- 
tuvon, nereik užmiršti ir liau- 
dies. Kur jinai dėsis? Kas ja- 
ja rūpinsis? Tanp kit-ko kalbant, 
jei kuris inteligentas ir labai no- 

rėtų sugrįžti šią valandą, jam 
kelias yra uždraustas. Rusijos 
laikiniais įstatais netik vyrai, bet 
ir moterįs šią valandą beveik 
neišleidžiami iš Rusijos užrube- 
žin. 

Jei butų nors mažiausi galimy- 
bė grįžti visiems tuoj tėvynėn, 
aišku, visi ir nesviruojant tuoj 
grįžtų namon. Ne tik lietuviai, 
bet ir lenkai, latviai, žydai. Dė- 
ja, tas yra faktas, su kuriuo reik 
skaitytas. Tat ar galima Rusi- 
-joje gyvenančius lietuvius įtarti 
nepMietiškame elgimesi ?—Ma- 
nau, kad ne. 

Mokyklose, laikraščiuose, ma- 

žesniuose—didesniuose susirinki- 
mose nuolat auklėjama mintis 
tėvynėn grįžiano. Šiuo metu, 
kiek įmanant, rengiamasi prie to 

grįžimo ir, duos Dievas, grįšime 
netuščiomis svarbų darbą dirbti. 

Apsižvalgę Amerikos lietuvių 
gvenime, pastebėsim, jog tėnai 
nepevdaug intensyviai atjaučia- 
ma valandos svarba ir dklumas 
pavojaus, kuris patiko musų tė- 

vynę. Ar rastumeme Amerikos 

lietuvių spaudoje by kokias 'is- 
kusijas iškeltas, su grįžimu. tė- 

vynėn surištas?.. Po Romano 
Karužos straipsnių bei naujos 
draugijos projektų daugiau nie- 
ko nepastebiama. (Savo keliu, 
ta mintis Amerikos lietuviuose 
yra gana stipri. Ręd.). Algi 
ne laikas nuo dabar pamanyti 

-apie tai ir dabar jau ruošties. 

Į Nejaugi tėvynės atstatymas i 

jojon grįžimas tarp mažai Ame- 
rikos lietuviams rupi, kad jie iki 
šiol tarp savęs garsiau nęprabyla 
apie tai. Argi tas ne aišku, jog tė- 
vynė musų ir iš politikos, ir iš 
ekonomijos atžvilgių privalo buti 
kita—rasis dirvos ir vertelgystei, 
ir racionaliam ukiui ir inteli- 
gentams. Žmonių stigs. 

Visi Europos "lietuviai su ne- 

paprastu/ troškimu laukiame, 
kuomet pagalios musų Amerikos 
vientaučiai, karės nepatyrę—tur- 
tingieji broliai, galimose jiems 
srityse stisispies vienan būrin 
nuo vargo žnstančią Lietuvą 
šelpus. Daug, labai daag mitin- 
guojama, kalbama, baramasi, 
kuomet kitos tautos, lenkai, žy- 
dai Ai»ierikoje renka tūkstančių 
tukstančius. Visus rubežius jau 
pereinama, kuomet bandoma su- 

šaukti net vieši disputai. 
Taip, p. Bulotos "aritmetika" 

daug atžvilgių šlubuoja. Dides- 
trfo nonsenso nėsu matęs kaip jo 
toeracija & skaitmenimis 
>"200,000—70,000=130,000." Iš- 
karto matyt "kabinetinis" darba- 
vimosi. Pripažindami p. Bu'o- 
tos metodikai gyvavimo teiąes, 
tikėsime, jog jo darbas vėliau bus 
įgeriau apvertintas žmonių liku- 
siųjų Lietuvoje, o taiipojau besi- 
darbuojančių kitur; tikėsime ..ai- 

^pojau šventai, jog visi šitie be 
Į pagelbos likę "130,000" sėdi es- 

tetikinėse pozose, rankas suglau- 
dę ant kelių (pilnas pasitenkini- 
mas) ir laukia užsįbalsamavę, 
•kuomet bus sutverta "progresy- 

| vė draugija, visokeriopame pa- 
vidale maisto teikianti. 

| Laukti ilgai ne^risieis... 
Palaiminti žmonės tikros krik- 

j stalinės sielos ir palaimintas jų 
jper aspera ad as t.r.a. 

Į Visa musų Lietuva, karės am- 

ižiais tnemaiūusi sulaukti,—tai pO- 
jzicijų didelis plotas, "strategijos 
I atžvilgiu" nuolat eksplotuoja- 
mas, tvarkomai, varžomas; 

Į Žmonės toliau savo apielinkių 
keliauti negąl. Kankinama vi- 
sokiomis drausmėmis, duoklėmis 
ir baudžiava. Skaityti, apart aiš- 
kiai vokietinančių laikraščių, nie- 
ko kito negalima.—Ar pažįstat 
savo seseris, išbadėjusias, prie 
visako .pripratusias, geltonkases 

1 galvas nuleidusias, su pavykusiais 
vainikais? Kur musų skaistvei- 
dės, linksmosios, pažįstamos, my- 
limos?.. Po "kokioms velėnoms 

jieškoti musų mažulių vaikų, ko- 

kliušo, kruvinosios, ir kitų ligų 
pasmaugtų ?... 

Štai žydai Kopenhagoje, Ko- 

mitetą savo betverdami, faktais be- 

siremdami, kon^tantavo, jog žydų 
vaikai vokiečių užimtose vietose 
iki 5-kų metų visi yra išmirė. 

Beskaitant laikraščius iš užimtų 
vietų, vis daugiau ir daugiau ma- 

tosi plėšikų gaujų pasirodant. 
Daugel belaisvių, pabėgusių iš Vo- 

kietijos sunkios nelaisvės, slapstoš 
po Lietuvos girias, užpuldinėjami 
vokiečių abazus, prašydami ir 

šiaip jau pas ramiuosius gyvento- 
jus maisto. 

Kaip matom, savo tėvynės gy- 
venimui sustiprinti reikalingi yra 
nauji daibininkai, ir ypatingai pi- 
nigai. 

Viskas, kas buvo daroma iki 

šiol Amerikos lietuviu emigracijos, 
buvo' daroma labai mažai. Pa- 

vyzdžiui tam gal buti kadir Ško- 

tijos lietuviai kurie, kaip aprokuo- 
jama, (imant proporcijonaliai) yra 
surinkę šiuo karės metu 70 karty 
daugiau aukų negu Amerikos lie- 
tuviai. "Rusijoje tarp lietuvių pri- 
gijo projektas kadaisi Amerikos 

lietuvių iškeltas: mokėti visuotinu 
duoklę. Visuose didesniuose ir 

mažesniuose miestuose (jos pada- 
lijus j kvartalus), bus remtam* 

tam tikrų žmonių nuo kiekvieno 
lietuvio piliečio prigulima auka— 
daonis. 

''Tautos centai" reikalingi mums 

! dabar Lietuvoje atsiskirti prieš 
pavojų, ištremtuosius iš Mažosios 
Lietuvos gaivinti, siųsti maisto be- 
laisviams ir pagalios tiek mažai 
dar išsiplėtuojusiai poetikos akci- 

jai. 
Neužilgo grįšime tėvynėn—.<0 

lią nurodys apsvilę kryžiai ir 11c- 

dėguliai; namų pelenus vėjas žar- 

stys po vieškelius. 
Kalbant npie musų .įuvarginttį 

tėvynę, teikia taipojaus bendrais 
ruožais priminti ir musų ištremtų- 
jų bei pabėgėlių gyvenimą. 

j Rusų visuomenė bei valdžia šiuo 

laiku didžiausiai yra susirupinusi 
(karės laimėjimu, užtai nekiek teįsi- 



gilina j savo vidaus gyvenimu. 
Rimų visuomenė kiek pirmiau no- 

rėjusi žinoti apie Rusi-jos "pakraš- 
čius," kitų tautų troškimus, šiek- 
tick daugiau pradeda domos kreip- 
ti j kitn tautų gyvenimą ir tautų 
b'. simus santikius. Viena iš di- 

džiulių pažangiųjų Rusijos partijų, 
bendrai su lietuviais, pradėjo jau 

w gvildenti busimos Lietuvon auto- 

nomijos projektą. (£isai, autono- 

minės Lietuvos projektas jau buvo 

tilpęs "Lietuvoje, num. 39 ir 40. 

Red.). Projektai platus; kiek jie 
teks jvyinti daug prigulės nuo ru- 

sų bei lietuvių visuomenės, o tai- 

pojau nuo karės situacijos. 
Rusų valdžia dar iki šiolei ir 

pribijo žodžių: "Lietuva," "lietu- 

vis," jai patogiau kalbėti apie 
žmonės iš "Vakarų" krašto... 

Kalbant apie grąžinimą pabėgė- 
lių namon, ji kalba apie zemškius, 
gubernatorius ir kt., apsiaubtus 
pagoclojimo aure1 ir senomis-r 

geromis tradicijomis. Toki pu- 
siau valdžios, pusiau visuomenės 

įstaiga, kaip Rusijos visų miestų 
sąjunga, plačiai pabėgėlius sura- 

šinėdama, anketą bedarydama, pa- 
miršo... lietuvių jrašyti. Tasai pra- 
sižengimas buvo gana ir pergana 
"atprotestuotas" Lietuvių Centro 
Komiieto. Atsiminus rusų senas 

tendencijas lietuvių tautos delei, 
aiškiai turėsime pasakyti, jog šia 

valandą ir čionai pradedama ledai 

laužyti. Po rusus li tuvių vardą 
ganėtinai prapl?tino pabėgėliai; ka- 
ras ir jo obilsiai noroms-neno- 

ronis privertė į mažų tautų teises 
s atsižvelgti; pagalios ne mažos svar- 

bom faktu yra ir pakliuvimas vieno 

musų atstovo rusų pariamento de- 

legacijon, kuri apiake talkinin- 

kų viešpatijas. 
Lietuvių pabėgėlių gyvenimas 

bėga kiek normaliau—tos suirutės 

A ir vargo karp andai, pulkų pulkams 
beslenkant iš tėvynės, daugiau 
kaip ir nebesama. Lietuvių gyve- 
nimas Rusuose k' ncentruojasi šią 
valandą daugiausia apie Lietuvių 
•Draugiją ir Draugijos Centro Ko- 

mitetą. 
Iki kovo men. š. m. išviso pa- 

bėgėlių buvo šelpiama 114,367 /m., 
iš kurių 10,767 žm. nuolat gyven- 
davo suaugusių pabėgėlių 477-se 
bendrabučiuose, bei 2,961 vaikas— 

s 50 vaikų bendrabučiuose, gauda- 
mi visi pilną užlaikymą. 6088 vai- 
kai abiejų lyčių mokėsi 78 liau- 
dies mokyklose, o apart to 840 
žm. dirbo 81 amato mokykloje— 
dirbtuvėje (dažniausia—siuvimo, 
kurpių, dailydžių, skalbimo, kal- 

vių, duonos kepimo ctc). Dau- 
giau tukstanties mokiuasi Voro- 
nežo, Petrogrado, Masikivos ir kt. 

vidurinėse lietuvių mokyklose, gau- 
dami pilnr, užlaikymą ir mokslą. 
160 mokiniams, palaidai gyvenan- 
tiems, užmokama už mokslą ir 

r duodama pragyvenimu* kas mė- 
nuo. Didesniuose punktose turi- 
ma ligoninių, i-mbulatorijų ir pa- 
galios Jaltoje senotoriią, kurioje 
gydos 18 lietuvių. Visiems ši- 
tiems dąrbams atl'ikti dirba 793 
žmonių, algos imančių kas mėnuo 

25,178 rubl. (kas išneša vos po 
apie 32 įublių per ypatą). 

Nors ir daugel šiais metais yra 
užbaigę lietuvių augštesnes ir 
vidurines mokyklas, vienok taipo- 
jau daugel studentų tapo pašauk- 
ta kariumenėn. Viena Mr.skvos 
L. Studentų Draugija išlydėjo 31 
žmogų tiontan. *). 

Iš naujų vidurinių mokyklų pa- 
žymėtina Jaroslavyje atidengima 
vyrų ir moterų progimnazija, kur 
bus viskas aiškinama lietuvių kai' 
ba. Prie M. Yčo mergini/ gimna- 
zijos V oroneže bus steigiama šiais 
metais specia'3 8-ta klasė, /ienas 
iš specialumų bus ir "lietuvių kal- 
ba." Pagalios prie Centro 500 
žmon-ių Technikos ir Agronomijos 
kursuose apie kuriuos pora .0- 

džių bus vėliau. 

*) čia padaoau keletą, nepilnai 
surinktų žinelių apie baigU9iaos mo- 
kyklas. Maskvoje auk3t. mokslus 
baigė 13 medikų, 11 juristų, matir.in- 
kaai—inž., 3 farmaceutai ir 1 den- 
tistas. Maskvos studentų Dr. pri- 
skaitoma iki 210 žm. Kiek pabaigė 
Petrograde {kur esama du-tris kar- 
tus daugiau negu Maskvoj) ir kitur 
pastebėti neteko. Apie vidurinias 
mokyklas baigusius yra tik keletas 
nepilnų žinučių: M. Yčo Voroneže 
vynj Rimna/iją baigė 23 lietuviai, 
Mariampolės gir n. (dabar Jaroslav- 
lyje) baigė—5 liet., Dotnavos ūkės 
mok.— 6, Veiverų mokytojų semina- 
rlfr-4. M. Yčo Vo; jneij moter.i 
gimu. 7 kl.—11 lietuvaičių. 

(Toliau bus^ 

LIETUVIAI AMEBŲ 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Socialistų prakalbos. N'edėlioj, 
spal. vakare LSS. 7 kp. parengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
"Laisvės"' redaktorius L. Prusei- 
ka. Vakaro (programas buvo pa- 
margintas dainomis, deklamaci- 
jomis, ir tt. Publikos prisirinko 
geras skaitlius. Kalbėtojas kal- 

bėjo dviem atvejais. Pirmu kar- 
tu jis kalbėjo apie darbininku 
išnaudojimą, trustus, politikierius 
ir tt. 

Antru kartu išėjęs, kalbėjo apie 
politiką ir Lietuvių Dieną, keliais 
žodžiais mandagiai užminęs apie 
Lietuvą ir jos vargus; čia jis 
ragino pasiųsti Lietuvon kuodau- 
giausia aukų ir kuodaugiausia 
aukoti, nes tai, girdi, patriotiz- 
mas (čia pasigirdo visų karštas 
delnu plojimas, o vienas kitas 
socialistėlis maučiau raukėsi;. 

Toliaus kalbėtojas gyrė kun. 
Joną Žilinską, vadindamas jj iš- 
mintingu ir rimtu, ir Gydymo 
bei Maitinimo Draugiją, kurią, 
girdi, ir patsai kun. Žilinskas 
pripažįsta ir liepia jai aukas sių- 

i sti. 
Prisiminė taipgi apie Wilkes 

Barrės bloką savotišku budu, už- 
reikšdamas, kad ''Męs, socialistai, 
niekuomet savęs nežeminsime; 
tautininkai mažiausia aukų su- 

rinko. socialistai surinko jų dvi- 
gubai tiek, o bloke duoda mums 
tik dvi vieti, o tautininkams pu- 
sę vietų." 

Vienok jis tautininkus pagyrė 
už aukų siuntimą Lietuvon; gir- 
di, jie džentlemonai užtai. Tur- 
but jis tuomi norėjo jiems pasi- 
gerinti, bet apie L5F. nepasakė 
nei kiek jis išsiun.ė, nei kaip tas 
išsiuntimas jam sunkiai atsiėjo. 
^':enok, apskritai imant, reikia 
pripažinti, kad jis šį kartą buvo 
taipgi džentlemonu. Turbut jį 
Xew Yorko blokas išmokino šio- 
kio tokio rimtumo. Tiesą pasa- 
kius, socialistams visuomet rei- 
kia mokintis nuo tautininkų ir 
katalikų; ypatingai rochesterie- 
čiams. Atidaryti vakaro ir to 
nemoka. Jų pirmininkas atida- 
rydamas šitą vakarą, norėjo pasi- 
rodyti labai poetingu, bet su vi- 
su savo poetingumu nugarmėjo. 
Pastatydamas kalbėtoją jis už- 
ėmė labai augštai, girdi, kalbėto- 
ms kalbės ne kur gegutės knkuo- 

[ja, fie kur giries ošia, ne kur Ne- 
| munas liuliuoja—o kalbėtojas 
kaip tik apie tai ir kalbėjo. 

Lietuvių Diena daugeliui atida- 
ris akis ir jie painatis, kaip musų 
socialistai myli ęiv° brolius. 
Tiesa, jie giriasi tuomi daug, bet 
jų darbai nepatvHina jų žodžių. 
Tos aukos, kuriomis jie taip gar- 
siai giriasi, p:.vyko jiems surink- 
ti tik ačiu tautininkų patalkini- 
mui jiems. Draugijose, kaip sa- 

kysime pas mus, jų skaitlius yra 
mažas; bet jie stengiasi paimti 
jų valdžias ir paskui draugijų 
reikalus- traukia savo pusėn; taip 
nesenai uuvu vjeujmmo uraugl- 
jojc. Jie šeimininkavo joje dėl- 
to, kad .tautininkai susirinkimų 
nelankydavo, arba jiems j susi- 
rinkimą atėjus, socialistai patuno 
susirietę iki susirinkimo pabai- 
ga: ir kada didžiuma narių pra- 
krinka, jie tuojaus pasirodo su 

savo sumanymais ir pasilikusius 
tautininkus savo balsais sumuša. 
Ve kodėl šita draugija nors tu- 

rėdama savo tautišku vardą ir 

didesnę dalį savo narių tautinin- 
kais, Lietuvių Dienoje stojo po 
socialistų pusei. 

Galbūt jie manė galėsią ant 
savo pastatyti ir ipatįs vieni gau- 
ti leidimą aukas rinkti, bet tas 

jiems nep?vyko. Nuėjus jiems 
į Vaizbos Butą, juos ten aštriai 
pakamantinėjo ir pasiuntė veikti 
drauge su A. L. C. K. 103 sky- 
rium. Vargšai išdūlino be nie- 
ko. Mačiau jų plakatą, kuriame 
jie graudžiomis ašaromis guodė- 
si "progresyvei visuomenei." 
Toks ašarojimas yra bereikalin- 
gas. Jei jus norėjote surinkti 

daugiau aukų, tai kam užspyrėte 
jas skirstyti, žinodami gerai, kad 
jos visos eis tiktai tiems, kurie 
daugiaus pašelpos reikalauja? 

Gedimino Draugija, jei ji nori 
gyvuoti, turi geriaus sutvarkyti 
sa\o vidinius reikalus, prašalinti 
nuo veikimo įuos (K. J. Vaiva- 
da su savo talka), kurie veda ją 
prapultin, tąsyk, be abejonės, ji 
atsistos ant tvirtesnių kojų ir dvi- 

[ .'ubai padidė*. 
1 Svečias. 

IŠ GARDNER, MASS. 
Prakalbo6. Nedėlios vakare, 

spal. 29 d. buvo prakalbos." Ryan; 
svetainėje; prakalbas surengė vi- 
50s trjs lietuvių sriovės bendrai. 
Kalbėtojumi buvo kun. S. B. Mic-1 
kevičius iš Lavvrence, Mass. Ji- 
sai savo kalboje pirmiausia nuro- 
dė j lietukų gyvenimą Lietuvoje, 
kaip ten žmones kankina ir spau- 
džia ir kaip ten norėta išvyti lietu- 
viu kalba. Svita savo kalba jis 
daugumą sugraudino iki ašarų. , 

Antroje savo kalboje jis kalbė- 
jo apie lietuvių -gyvenimą Ameri- 
koje; jis pasakojo kaip lietuviai 
pagyvenę čia užmiršta savo tėvy- 
nę ; girdi, męs dirbome prakaituo-' 
dami kaip kokie mulai, kol šiek- 

( 
tiek pinigų užsidirbome, bet, už- 
sidirbę juos, pažiūrėkime, kur 
padedame. Padedame juos smu- 

klėse ; smuklės, girdi, prisikimšę1 
•ir ten męs apie savo tėvynę už-' 
mirštame. Dar, girdi, pirmais in-( 
trais metais savo buvimo atsime-, 
name apie Lietuvą, bet toliaus ji 
mums nerupinti visai. 

Kiek patėmijau, publika klausė- 
si kalbėtojo su dideliu atsidėjimu 
ir visiems jo kalba patiko taip 
socialistams, taip tautininkams, taip 
katalikams. Buvo tik du, kurie 
buvo neužganėdinti kalbėtojo kal- 
ba; jie nerimostavo ir pyko ant 

kalbėtojo kam jis svaiginamus gė- 
rimus pasmerkia. Antgalo juos 

iPolicistas iš svetainės išvedė lau-1 
kan, ir buvo ramu. 

Publikos atsilankė nemažai; sė-, 
dynių jau nebuvo ir daugumas j 
turėjo stati prakalbų klausytis. 
Aukų nukentėjusiems nuo karės 
'surinkta $32.00. 

Užbaigdamas prakalbą, kalbėto- J 
jpaprašė visų pagiedoti liecu- 

^ vių himną "Lietuva Tėvynė mu- j sų." Dainuoti suėjo tik vieni vy- j 
rai, merginos nėjo; matyt, joms 
nepatiko, kad neprigulmingas ku-. 

nigas kalbėjo. Nors jos pačios | 
susigraudino nuo jo kalbos, bet, 
jų nuomone, jis visgi negeras. | 
Tiesa, tos, kurios nepriklauso prie 
TMD. 30 kp. choro, norėjo eiti 
dainuoti, bet viena j išėjęs ant es- j trados paaiškino, kad tik tos, ku-^ 
rios prie choro priklauso, gali 
ateiti dainuoti, o tos nėjo. Argi 
r^butų geriaus, jei visi išvieno ei- 
tume ir drauge veiktume, metę 
į šalį visus nesusipratimus? 

P. S Remeikis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Kiaušiniai ir išpažintis teisme. 

Spal. 16 d. Galas žino iš kur at- 

sibaldojo pas mus "kun." M. X. 
^ 

Mockus ir su savo k'apčiukų pagel- 
ba įsikraustęs Lieituvos Sunų D- 
jos svetainėje, pradėjo savo mi- 

^ 
sijas varyti, Bibliją atsivartyda- J 
mas. Taip jis varė jas iki pėtny- ( čiai. Pėtnyčios vakare vargoni- 
ninkas V. Stasevičius su savo pa- 

! gelbininkėmis moterimis užsi- 
manė jj už tai kiaušiniais pa- 
vaišinti. "Kunigui" pradėjus 
kalbėti šiitie pradėjo j jį kiauši- 
nius laidyti, bet nei vienas ne-j 
pataikė ir tik kortiną kiaušiniais 

; subiaurojo. Po kiaušinių prasi-. 
Į dėjo muštynės ir sako vargoni- ( 
ninko moterį smagiai tyčga/ę. 
Perėjus muštynėm?, atsidarė biz- J 
nis teisme: varanto įpijjkimas, 
areštavimas, advokatams puspa- 

|<l7.ių kalimas ir tt. ir visgi tas 

misijonierius savo pamokslais 
nei vieno bedievio nepadarė. Vf- 
sas jo darbo vaisius, tai neapi- 

jkanta žmonių vienų ant kitų ir 
itąsynės po teismus. Ir kurgi 
išmanymas tų žmonių, kurie jį 
kviečia ir jam pa<leda dešimtukus 
rinkti ? 

Sunkiai vienybė gimė. Spal. į 
8 d. buvo draugijų konferencija, 
kurioir dalyvavo apie 80 delega-| 
lų. Sita konerencija buvo labai 
trukšminga ir be jokios rtaudos 
vietes lietuviams. Tautininkai 
su katalikais ėjo išvieno, priė- 
mę Liet. Cent. Komiteto nutari- 
mus Wilkes Barrėje. Socialistai 
nuo LŠF. ir LSS. 51 kp. įnešė 
rezoliuciją reikalaudami sau tre«| 
čios dalies vietų vietos komitete 
ir trečios dalies aukų pasiuntimui 
L. Š. F. nurodytoms draugijoms 
ar asmenims. Jų reikalavimas, 
kaipo priešingas Liet. Cent. 
Kom. nutarimams, buvo atmes-! 
tas. 

Atėjus prie valdybos rinkimo,' 
jon buvo išrinkti vieni tautinin-Į 
kai ir katalikai. Rinkimuose so- 

c-ialis&ii nuo balsavimo neatsisa* 
lkė. tod*l oav|) manyta, kad jie 

taipgi dirbs ištfCnęr Bet pane- 
dėlyj jau pasirodė; visai kitaip. 

'Tikimės, kad bipi tąS dienai bus 
užmiršta neapykarita vienų ant 

kitų. 

IŠ PHILADELPHHIJA, PA. 
P-lės M. Karuiiutes koncertas. 

Spal. 18 d. p-lė M. Kariužiutė da- 
vė pirmą viešą, koncertą Y. M. C. 
A. Auditoriume. .'Koncerto pro- 
gramas susidėjo iš-trijų dalių še- 
šiose kalbose: italų, franeuzų, ru- 

sų, lenkų, anglų,iistuvių. Gie- 
dojo šituos dalykus: Glinkos 
"Ruslan i Liudmila;" Lenino 
"ZabitijChopino "Dzie\vicza 
Modlitwa;" Grossmanno "Ptaszku 
luby;"' Petrausko "Dievaičiai" ir 
"Saulelė raudqna." 

Apie šitą jos koncertą vietos 
anglų laikraščiai Public L e d- 
g e r ir The E v e n i.n g B u 11 c- 

t i n labai gerai atsiliepia. Su- 
lyg šitų laikraščių muzikos kritikų 
p-lė Karuiiutė rūpestingai laikosi 
jos apturėtų pamokinimų. P u b. 
L e d. kritikas randa josios balso 
viduriniuose tonuose nemažą dalj 
Melbos balso ypatybių, o T h e 

P2 v. B u 11 e t i n o kritikas sako, 
kad jos balsas turi gerą ypatybę ir 
dramatingą jiegą. "Josios tonai, 
kuomet jie be prisivertimo, turi 

tikrą gražumą ir jai jgijus dau- 
giaus išpildomojo lengvumo ir 
gludumo, ji be abejo galės išpildy- 
ti muzikos koloratūrą puikiai, kaip 
matyt buvo iš jos giedojimo vi-, 
siems žinomo valco dainos 'The 
KissV 

A. M. Virbalis. 

Taip pat genį ippudj padarė p-lė 
Karužiutė savo išvaizda ir apsiė- 
jimu. Ji yra rupkinė. ponių Kate 
r"handler, JenkinSj ir pono Oscar 

anger. 0 
P-lė Laura Karužiutė buvo su- 

negalėjusi ir negalėjo jai akotn- 
panijuoti. Jos vietą užėmė Mis.. 
Madeline Egean ir. sayo sunkų už- 

davinį atliko gerai. 
Koresp. 

LOWELL, MASS. 
Atgaivinama TMD. kuopa. 

Rengiama prakalbos. Būrelis vie- 
tos lietuvių sumanė atgaivinti, jau 
kiek laiko nustojusią gyvuoti.) 
TMD. kuopą. Tam tikslui suma- 

nyta parengti prakalbos ir pavesti 
platesnė agitacija" TMD. naudai. 
Ypač palengvina mums šiek-tiek 
susitveręs N. Anglijos apskritys,- 
nes jau turime prie ko atsišaukti 
pagelbos reikale. Šiuom karti, 
kreipęsi į apskričio valdybą aptu- 
rėjom paramą, nes N. Angl. TMD. 
apskričio valdybos nariai patjs ap- 
siėmė mums prigelbėti, atvykdami 
su prakalbomis. 

Prakalbos įvyks lr^kričio 19 d., 
6:30 vai. vakare salėje po Nr. 22 

Middle STr. Kalbės Nauj. Angl. 
TMD. apskričio pirmininkas J. 
Strimaitis ir vice-pirmininkas J. 
£emantaitis abu iš So. Bostono, 
Mass. 

Taigi lo\velieaams yra didelė 
proga išgirsti naujus kalbėtojus, 
kurie stengsis supažindinti su kul- 
turiniu judėjimu ir lietuvių kul- 
tūriniu kįlimu ypačiai. Pagalios 
plačiai bus paaiškinta apie seną, 
bet garbingą ir visuomet veikian- 
čią, visuomet gyvuojančią ir bu- 
jojančią TMD. organizaciją. 

Šiuomi kartu męs, sumanytojai 
šių prakalbų, užprašome visus at- 

silankyti ir paklausyti prakalbų. 
-Rengėjas. 

IŠ HARRJSON, N.-J. 
Lietuviai susilaukė savo baž- 

nyčios.—Spal. 29 d. -buvo laiky- 
tos pirmos pamaldos lietuvįų savoj 
bažnyčioj. Bažnyčia, savo išvaiz- 
da iš lauko pusės nedaug panaši 
j bažnyčią. Yr#. tai tik rusisj 
(skiepas), bet lietuviai ir parapi- 
jonai daug geriau bus užganėdin- 
ti šita rusimi, negu lig tol turėta 
tam tikslui vieta, nors prieš tą 
buvo labai agituota, kun. Fr. Jakš- 
čiui jį sumainys. Parapijonai 
taipgi buvo gana priešingi, bet 
ilgainiui visa ta priešingoji agi- 
tacija nuėjo niekais, kun. Jakštis 
stojo prie darbo ir dabar to darbo 
pasirodė vaisius. Dabar, matyt, 
visi yra tuomi užganėdinti, nes 

nereikės skursti po kokias ten sve- 

— — 

■ 

Photo by American Pross Assoclation. 

IŠ KARĖS LAUKŲ. 
Labai daug kalbų sukėlė nauja kariška mašina, kurią išrado anglai ir pavartojo mu- 

šyj ties Sonime su dideliu pasisekimu. Yra tai didelis šarvuotas automobilius, kaip pa- 
veikslėlyj parodyta. Jis gali pereiti per grabes, per duobes, nugriauna net namą, jeigu 
tas jam ant kelio. Viduj esantieji kareiviai tuom tarpu šaudo iš kanuolių. Kitas pa- 
veikslėlis parodo talkininkų laivus ties Grekijos sostinė Atėnais, Talkininkai, gali sa- 

kyt, taip kaip paėmė Grekiją į savo rankas. 

timtaučių svetaines. Dabar lietu- 
viai galės matyti kun. Jakščio 
darbą 'ir už ką yra dalimis užmo- 
kėta $15,000.06. Ir tie, apie ku- 
riuos buvo kalbėta kaipo apie 
bažnyčios priešus, pasirodė yra 
gerais jos šalininkais savo auko- 
mis bažnyčiai. 

Pilypas iš Kanapių. 

•IŠ OAKLAND, CAL. 
Vietos sąlygos.—Lietuviu čia 

nėra daugiau kaip trįs ypatos. 
Oras šiltas ir gražus. Lietaus dar 
nėra; medžiai žaliuoja ir gėlės žy- 
di per apskritus metus; žiemos čia 
visai nėra. Gyvenu jau keturi me- 

tai, o žiemos nesulaukiau. Darbų 
yra visokių. Lentų piovyklose 
moka nuo $2.50 iki $5.00 už 8 ar- 

ba 9 valandų dieną. Čia žmo- 
nėms nereikia darbo j ieškoti, žmo- 

nių j ieško. Pragyvenimas nebran- 
dus, pigesnis negu apie Chicagą; 
tiktai drabužiai yra kiek brangesni. 
Kas nori užsiimti žemdirbyste 
ūkių ir valdžios dalinamų žemių 
dykai yra daugiau negu norinčių 
jas gauti. Jei lietuvių kas norėtų 
plačiau sužinoti apie šitą kraštą 
tegul parašo man įdėdami už 2c. 

kratos ženklelį, o aš viską apra- 
šysiu. Mano Adresas toks: 932- 
14 St., Oakland, Gal. 

F. J. Gricius. 

IŠ RAGINE, WIS. 
Šerminįs. Spal. 21 d. pasimirė 

čia jaunas, 32 metų lietuvis Ka- 
zimieras Ševestris. Amerikoje 
velionis išgyveno 3 metus suvir- 

šum; p<aėjo iš Kauno gub., T il- 
sių pav., Gargždų par., Medsė- 

džių k. Sirgo 11 dienų. Prie 

draugijų, neprigulėjo, bet prigu-į 
ėjo prie Šv. Kazimiero parapijos;! 
buvo blaivas ir pavyzdingas žmo- 

gus. Kun. Slavėnas atlaikė pa- 
maldas' už jo dusią ir pasakė pa- 
mokslą. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Nesenai buvo ve- 

dęs ir paliko pačią dideliame nu- 

liudime. 
P. J- 

IŠ NORWOOD, MASS. 
"Gabijos" vaidinimas.—Spalio 

21 d. vietos Lietuvių Kliubas bu- 

vo surengęs teatrą. Programo iš- 

pildymui buvo pakviesti So. Bos-' 
tono lietuvių dramos ir muzikos 

draugijos "Gabijos" aktoriai. Ga-j 
bijiečiai pastatė scenoje du veika-j 
lu, vienaveiksmę komediją "Tarnas 

įpainiojo" ir operetę "Consilium 
Facultatis." Rolės atlikta pažy- 
mėtinai gerai. Publikos buvo ne- 

perdaug'ausia; priežastimi to buvo 

partingumas. Mat jei pas mus 

kas-nors rengiama ne kokio šven- 

tojo ?r R.—K. draugijos vardu, 
tai, taip vadinamų, katalikų nei 
su pyragu nenuvesi—taip sufana- 

tizuoti. Gaila, kad žmonės pamė- 
gę tamsą ir nemyli šviesos. 

Tea Buvęs. 

AUKOS KARĖS DIEVAIČIUI. 
Danijoj susitvėrė specialė drau-j 

gija, kuri užsiima tyrinėjimu da-Į 
bartinės milžiniškos karės pasek- 
mių. Minėta draugija išleidžia 
ir specialį laikraštį. Kadangi dr- 

ja neturi artesnio ryšio su karę 
vedančiais kraštais, užsiima vien 
tyrinėjimu karės pasekmių, todėl 
ir savo laikraštyj talpina labjau 
bešališkas žinias negu laikraščiai 
karę vedančių tautų. Draugijos, 
laikraštyj nesenai tilpo straipsnis 
apie vedančių karę tautų nuosto- 
lius per du karės metu. Žinias iš 
ten pasemtas čia paantriname. 
Sulyg to laikračio surinktų žinių: 
Per du karės metu Vokietija nu- 

žudė 3,401.438 kareivius. Tame 
yra 400,000 nelaisvėj, užmušta j 
885,000 kareivių, sunkiai sužeista! 
513,400 kareivių, kurie jau visai 
sveiki nebus, lengviau sužeista1 
1,602,900. Iš lengviau sužeistų1 
suvirsimi milijonas sugrįžo ^vėlj 
frontan. Tarp žuvusių yra 75,421 
aficieras, tai išpuola ant 28 užmuš-Į 
tų, sužeistų, arba nelaisvėn pa- j 
kliuvusių kareivių vienas aficie-l 
ras. Cia nepriskaityti kareiviai,' 
mirę nuo karės pagimdytų ligų, I 
o jų skaitlius turi but taipgi ne-! 
mažas. 

Anglija nužudė 188,464 užmuš- 
tais, 512,465 sužeistais ir 107,534' 
prapuolusiais ir apie 50,000 tikrai' 
nelaisvėn pakliuvusiais. Tai Ang- 
lija nužudė jau 858,463 kareivius, 
o tame 34,360 aficierų. 

Kadangi Francuzija savos nuo- 

stolių negarsina, tai jos nuostolių 
skaitlinės paremtos ant galimo spė- 
jimo. Sulyg tų spėjimų Francu- 
zija nužudė 870,000 užmuštais, 
2,080,000 sužeistais ir apie 400,000 
nelaisvėn paimtais. Tai Francuzi- 
ja nužudė 3,350,000 kareivių. Da- 
bar jau Francuzijoj yra 624,000! 
karės invalidų, negalinčių uždirb-j 
ti gyvenimui. 

Italija per 14 karės mėnesių nu- 

žudė: 105,000 užmuštais, 243,000 
sužeistais ir 5,000 nelaisvėn paim- 
tais, tai išvien ji nužudė 405,000 
kareivių. Iatlijoj yra jau 73,500 
karės invalidų. 

Nors Rusija toliausiai savo 

kraštan priešus įsileido, bet ji di- 
džiausius turi nuostolius. Rusijos 
Raudonojo Kryžiaus D-ja paduo- 
da, jog Rusija per du karės metu 
nužudė: 1,497,000 užmuštais, 
3,820,000 sužeistais; prie to reikia 
pridėti dar apie 2 milijonu bcl&s- 
Vių. Tai išpuola, jog Rusija per 
du karės metu nužudė 7,317,000 
kareivių. Rusijoj yra prie ne- 

galinčių maisto uždirbti apie 
1,300,000 invalidų. 

Austrija per du karė; metu nu- 

žudė: 718,000 užmuštais 1,776,940 
sužeistais ir 1,115,000 nelaisvėn' 
paimtais, tai išviso 3,710,000 vyrų,' 

Belgija nužudė 53,000 užmuš- 
( 

tais, 110,000 sužeistais ir 40,000 
nelaisvėn paimtais. 

Turku užmušta 150,cxx), o sužei- 
sta 350,000. Bulgaru užmušta 
25,000, o sužeista 60,000. Serbų 
užmušta 60,000, o sužeista 140,000 
kareivių. 

Tokiu budu per du karės me- 
tu karę vedančios tautos užmuš- 
tais nužudė 4,631,500 sveikų jr 
drūtų vyrų, taigi maždaug tiek, 
kiek yra išviso, su moterims, vai- 
'kais ir seniukais latvių ir lietuvių. 
Sužeistais gi nužudė 11,245,000, 
o iš tų apie 3 milijonai suviršum, 
tai maždaug tiek kiek yra lietu- 
vių, pasiliks raišiais, negalinčiais 
ant maisto užsidirbti. O karės ga- 
lo dar nematyt 

RINKIMAI IR MEXIKA. 

Besipešanti Mexikos veikėjai 
su įtempta atyda laukia pabaigos 
rinkimų Suvienytose Valstijose, 
nes rinkimai turi nemažą svarbą 
ir jtekmę ant visos Mexikos po- 
litikos. Suvienytų Valstijų ka- 
riumenės vadovas generolas Per- 
shing gavo paliepimą, jeigu rin- 
kimuose laimėtų demokratai, 
smarkiau pradėti veikti prieš*Vil- 
ią, remti Carranzą. Jeigu gi de- 
mokratų partija rinkimus (pralai- 
mėtų, Mexikoj pasiliks viskas, 
kaip buvo, taigi trauksis toliau 
gužiriėjimas be svarbesnio kokio 
nors veikimo, viskas bus palikta 
naujam republikonų partijos pre- 
zidentui, kuris vienok ne tuoj po 
rinkinių savo vietą užims. Bet 
kuri partija rinkimus nelaimėtų, 
Suvienytos Valstijos turės k% 
nors daryti nuraminimui pieti- 
nio kaimyno, nes nuo senai ten 
esanti neramumai kenkia labai 
ir Suvienytoms Valstijoms ir jų 
piliečiams. Tuom tarpu Mexikoj 
Villa vėl žymiai susidrutino ir 
kaip kokiuose apskričiuose ima 
viršų ant Carranzos. Paskuti- 
niuose laikuose Villa šiauriniuo- 
se Mexikos- kraštuose atėmė nuo 

Carranzos tris svarbius miestus: 
Porral, Santa Barbara ir Jimi- 
nez. Carranza, nors vis nuo se- 

nai žada Vilią suimti, purtosi 
nuo Suvienytų Valstijų kariu- 
menės pagelbos, reikalauja jos iš 
Mexikos pasitraukimo, ViH°s 
įveikti neįstengia ir gana dažnai 
Villa sumuša Carranzos genero- 
lus, nors ir Villa ^įstengia ant 

savo priešo virš.j paimti. Toks 
veikimas amžinai trauktis negali, 
nes naminė karė naikina visą 
kraštą ir be svetimos pagelbos 
turtingą, kitą syk ir kulturiškai 

gana augštai stovėjusį kraštą vi- 
sai prapultin nustumtų. Jeigu 
dabar Mexika visame žemiau už 

šiaurinį kaimyną stovi, tai tą že- 

mą kulturišką stovį gimdo ten 

esanti nuolatiniai neramumai i* 

revoliucijos. 



VIa! lalkraSč'nl siunčiami rankr&ft- 
CUi turi boti pažymėti antorlaus pa* 
raiti Ir ndreau. Pasirašantieji pseih 
donlmais tari paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąj] varcfj. 

Redakcija pasilieka sau tethj at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus lHkraSčiul rankraSCiua 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal Jo lMomls. 
Reikia visada raSytl plunksna lr tik 

ant vienos poplero pusSs, paliekant 
plačius tarpus tarp eilnčlij 

Apžvalga. 
Dirbkim ir t^iiaus. "Lietuvių 

Diena," kaip apskaičiuojama, 
duos pusantro šimto tuksiančių 
doliarių. Tai yra gražus vaisius 

pasidarbavimo vienybėje. Todėl 

męs jau pereitam numeryj ragi- 
nome, kad susidariusieji komite- 

tai ne'.riktų ir po "Lietuvių Die- 

nos," bet kad darbuci.į.1 gražia- 
me sutikime ir įtoliaus. 

Iš 'vairių vietų ateina žinios, 
kad žmonės tam karštai pritaria. 
Taip, Chicagoje nutarta darbuo- 
tis ir toliaus, o "Ateitis" tame 

reikale štai ką praneša: 
"Teko sutikti daug žmonių iš 

New Yorko, (Jonnccticut, Massj. 

chusetts ir kitų'valstijų ir paste- 
bėta įdomų apsireiškimą: pa- 
prasti žmonės visur pageidauja, 
kad Lietuvių Dienos Centralis 
Komitetas ir jojo skyriai arba 

vietų komitetai... veiktų ir po 

Lietuvių Dienai." 
O Bridgeportf Conn., anot tos 

pačios "Ateities," buvo net iš- 

reikšta sekanti, daug reiškianti 
mintis: 

"Jeigu mušu vadai nemoka su- 

gyventi, męs kolionijose savo ko- 

mitetų neišriškime [neardykime], 
bet palikime juos veikti ir vei- 

kime nepriklausomai nuo fondų. 
O kaip daugelis kolionijų pana- 
šiai pasielgs, Uai ir vadai bus 

priversti taikintis." 

Męs rr.aiiome, kad mušu taiip 
vadinamieji vadai jau užtektinai 

visuomenę "jprisimuštravo" per 
du metu ir, jeigu dabar tie va- 

dai įnėęintų krikdyti puikiai pra- 

dėtą vienybėje darbą, tai bene 

ištikro atėjo laikas, ka-d ir tie 

"prasti žmonės" dabar "pamuš- 
truotų" vadus, kaip Bridgeporto 
lietuviai nurodo. 

Laikykit komitetus, ir jtt ne- 

knkdyk i t! 

Dėlei Lenkų neprigulmybės. 
Anglų laikraščiai praneša, kad 

-staiga Vokietija su Austrija su- 

teikė Lenkijai "neprigulmybę." 
Nors apie jos rubežius dar nieko 
nekalbama, bet išrodo tikrai, kad 

Lietuva prie to nebus prijungia; 
Galicija su P^-nanium taip pat 
neineina j tą "karaliją." Tat iš- 

eina, kad tą karaliją manoma pa- 
d«»yti tik iš devynių gubernijų 
(atimant Suvalku gub.) buvusios 
rusiškosios Lenkijos. Nekokia 
itai butų karalija ir .patiems len- 
kams nėra iš ko džhugtis. Ko- 

kios priežastjs privertė teutoiyis 
taip pasielgti, jeigu jie dar taip 
nesenai ir klausyti apie tai ne- 

norėjo ? 
rriežastjs gali butį dvi: viena, 

kad vokiečiai nori sau iš lenku 
* 

*■ 

sutverti naują armiją (dabar ne- 

gali, nes lenkai visgi skaitosi 

Rusijos pavaldiniais, o iš tokių 
tverti a»"miją neleidžia tarptau- 
tiški įstatymai). O gal yra ir 

ikka tam priežastis: gal vokiečiai 

rengiasi pasitraukti iš Lenkijos, 
kad sutrumpinti savo frontą. 
Apskelbę Lenkijai neprigulmybę, 
jie gali "su garbe" pasiimu k 

—Davėm jums neprigulmybę, tai 
žinokitės. 

Kaip ten nebūtų, įdomių 7*nių 
iš to paskelbimo galime tikutis. 

Beje, įdomi dar ir ta aplinky- 
bė, kad pirmininku lenkų dele- 
gacijos, /kuri tuom reikalu lan- 
kėsi Berline ir Viennoj, buvo 

kunigaikštis Radvilas,—iš senos 

lietuvių (šiądien sulenkėjusios) 
šeimynos. 

Tautiškoji savaitė. P-as Al. 
Rimka ir Naujos Anglijos lietu- 
viai paduoda sumanymą, kad jei- 
gu jau Socialistai rengia savo 

"raudonas" savaites, o katalikai 
savo "katalikiškas" savaites, tai 
nėr ko ilgai galvoti, bet ir tau 
tininkams reik surengti savo 

"tautvką saviitę." Tų "sa/ai- 
Čių" tikslu yra sustiprinti savo 

srovę, kas ypatingai atliekama 
per išplatinimą savo srovės laik- 
raščių, gerų knygų ir t.t. 

Tautininkai, nors turi stam- 
biąsias ir tvirčiausias tarp sa- 

vęs jiegas, bet ištikro yra apsi- 
leidę ir tokia "tautiška savaitėj 
be abejonės įneštu tautininkų 
srovėn daugiau gyvumo. Vary- 
kit, vyrai, ir šitą darbą! 

Lietuvių Diena it bažnyčios. 
Xcsenai buvo "lenku diena," ir 
lietuvių bažnyčiose buvo renka- 
mos aukos nukentėjusiai Lenki- 
jai. Lietuviai turėjo gauti tulą 

| jų nuo.šimtj, bet negavo. Už tuos 

į pinigus, kaip pranešama, lenkai 
i prirengė Lietuvoje mokyklų lie- 
tuvių vaikams lenkinti. 

Atėjo "Lietuvių Diena"—musų 
lccna diena. Girdėjome,,kad po- 
ra vyskupų išsiuntinėjo j savo 

į bažnyčias aplinkraščius iš tos 
; priežasties. Bet iki šiolei męs' 
dar negirdėjome, kad nors lietu- 

I 

viškose bažnyčiose butų tą die- 
ną renkamos aukos nuo karės 

nukentėjusiems- lietuviams. At- 
penč, męs žinome, kad visur ap- 
link bažnyčioje aukų visai ne- 

rinkta. Męs* žinome ir apie to- 

kius atsitikimus, kur aukas tą 
dieną' bažnyčioje rinkta, bet tų 
surinktų aukų "Lietuvių Dienos" 
fondan nepriduota. Nekurie ku- 

nigai išsikalbinėja, kad be tam 
tikro leidimo jie nogalj aukų baž- 

nyčiose rinkti. 
Kiekvienam lietuviui skaudu 

visa tai matyti, kad Amerikos 
lietuvių kunigija, kaipo toki, ne 

apreiškė patriotiškumo, kokio 
nuo jos galima buvo tikėtis (kai- 
po atskiri asmenis, nekurie jų 
dikčiai pasidarbavo). 

Nejaugi to negalima dar ir 
dabar pataisyti? 

LIETUVIŲ DIENA. 
TELEGRAMAS. 

W i 1 k e s-B a r r e, Pa. — Lig- 
šiol sulyg žinių iš 63 vietų, su-1 

! rinkta 75 tūkstančiai doliarių. 1 

.Dar 159 vietos tepasiskubina at- 
siųsti žinias. J. S. Lopatto. 

VISO AUKŲ BUS APIE 
$150,000.00. 

Sulyg tų žinių, kurios phukia 
iš visų Aemrikos pusių, galima 
tikėtis, kad "Lietuvių Diena" 
duos apie šimtą penkiasdešimts 
tūkstančių doliarių. 

Daugiausiai aukų surinko Chi- 
caga, kur vieni tik tautininkai 
su katalikais surinko per $21,000. 

Po Chicagos eina Xevv Yorkas 
su Brooklynu (apie $10,000), 
\Vatcrburys (apie $9,000), Bos-Į 
tonas (apie $8,000) ir t. t. 

Ctf ICAGO, ILL. "Lietuviu 
Drna," sulyg .vėliausių komiteto 
•pranešimų, davė apie $21,000 ir 
aukos dar vis plaukia. 

Chicagos socialistai rinko atski-1 
rium ir surinko apie $4,000.00. 

(Apie "Lietuvių Dieną" Chi-' 
cagoje plačiau aprašoma "Vie- 
tinėse Žiniose"). 

NEW YORK, N. Y. Brook-1 
I 

lynas su Xevv Yoiku davė apie' 
$10,000.00. First National Li-I 
herty Banke yra jau apie $17,-: 
000.00. Jis gavo labai daug če- 
kių. 

CLEVELAND, OHIO. Turi 
arti $4,000. Clevelande "Lietu- 
vių Dienoj" surinkta $3,805.57 
Plačiau bus parašyta sekančiam Į 
numeryj Ž. 

BOSTON, MASS. Bus $7,000. 
Gatvėse surinkta apie pus-šešto 
tūkstančio doliarių. Suėjus pa- 
vienėms ir draugysčių aukoms, 
tikimasi davaryti iki $7,000, o| 
gal bus dr.r ir viršaus. 

NEWARK, N J. Dirba pil- 
nai 24 valandas. Nevvarko rin- 
kikai ir rinkikės pradėjo aukų 
kolektavimą lygiai nuo 12 vai. 
nakčia utarninke ir, pasimainy-Į 
<lami, Jirbo iki pusiaunakčių se- 

redoj. Gauta leidimai rinkti au- 

kas ne tik ant gatvių, bet ir ofi- 
suose, krutamu paveikslų teatrų 
priengiuose ir nekur.ose dirbtu-1 
vėse. Vietiniuose laikraščiuose 
pasirodė platus aprašymai apie 
lietuvius ir Lietuvių Dieną, kaip 
žinių skyriuose, taip ir editoria- 
luose. Nevvarko distriktas, apart; 
Yčo-Žilinsko dovanos, turėjo pa- 
žadėtą dar savo locną dovaną, 
kurią paskyrė p. Antanas Stro- 
pus tam, kas sflrinks daugiausiai 
aukų Nevvarko distrikte. 

Newarkas surinko išviso apie j 
$3,400 (tame skaitliuje $474.00 
iš Harrison, N. J.). Dar ne vis-j 
kas, bus daugiaus. Turime bė- 
dos su socialistais. V. 

■ 

WATERBURY, CONN. Ti- 
kisi $9,000. Pasekmės pas mus 

geros. Jau suskaityta daugiaus 
$6,000. Manau, kaip sunešime 
draugysčių ir visas kitas aukas, 
tai sieks iki $9,000. Pasekmės 
butų buvę dar f*resnė9, bet ne- 

gavome iš Centtj nei tagsų, nei 
raiščių; laukėme iki paskutinių 
dienų ir tik tuomet patjs pradė- 
jome dirbti vietoje; kiek tik į 
presai atspausdino, tiek ir ir nau- 

dojome. P-as Račkauskas pa- 
siuntė mums tagsus ir raiščius per 
American Express, sąryšyje su 

Bostonu, tai gal juos gausim 
kitą savaitę. K—tas. 

ATHOL, MASS. Gerai pasi- 
darbavo. Čia lietuviai gerai pa- 
sidarbavo istoriškoje lietuviu die- 
noje. Dirbo visi iš peties, ir 

pasekmės todėl gražios. Athol 
turi išviso vos 9,000 gyventojų, 
o per "Lietuvių Dieną" surinkta 
$1,008.00. Iš rinkikų pusės bu- 
vo matyt kuodidžiausis pasišven- 
timas ir užsidegimas: nei pradė- 
jusis lyti lietus nesustabdė darbo.1 
Rinkta visur—ne tik gatvėse, bet 
ir dirbtuvėse. Jeigu atkreipsim 
domą j tai, kad viršpiinėtą sumą 
surinko tik apie 70 rinkikų, tai 
reik pripažinti, kad pasidarbuo^ 
ta puikiai. Atholiečiai dabar ( 

linksmi, atlikę gerą darbą. Ir | 
verti jie pagyrimo. J. Jasinskas 

ELIZABETB, N. J. Tikisi 
$3,000.00. Elizabeth mieste su- 

rinkta aukų suviršum $2,200.00. 
Tikimasi davaryti iki $3,000.00,' 
kuomet draugystės savo aukas1 
suneš. Kor—tas. 1 

EAST CHICAGO, IND., Čia 
yra maža lietuvių kolionijukė,1 
prisiglaudusi šale Chicagos, bet j 
jau Indianos valstijoj. Lietuvių 
Dienoj surinkta gatvėse $260.93.1 
Bet tai dar ne viskas. Dar keti-i 
na draugystės skirti iš savo iždų.' 
L. A. U. Kliubas jau paskyrė 
$25.00. Daugiausiai aukų "Lie- 
tuvių Dienoje" čia surinko V. 
Kairienė ($31.45). P. Tijušienė 
yra antri su $29.83. Komitetas 
visoms rinkikėms taria širdingą' 
ačiu. P. J. Sakas. j 

PITTSTON, PA. Sako, turės 
$3,000.00. Čionykštis distriktas 
(Pittstonas su priemiesčiukais? 
R e d .) jar'šuskaitė $2,700. Dar-' 
bas dar neužbaigtas ir tikimasi 
pasiekti ligi $3,000.00. Pittstonas 
gerokai sumušk savo didesnius' 
kaimynu® Scrantoną i, Wilkes-' 
Barre, Pa. Butų surinkta dau- 
giau, jeigu ne tagsai, kuriuos 
paskutinę dieną prisiėjo patiems 
dirbti, nes p. V. K. Račkauskas 
jų nepristatė. Žmonės buvo taip' 
už tai ant jo įtūžę,, kad jeigu j 
butų tuom laiku pasirodęs tai 
nežinia, ką butų su juom pada- 
rę. Girdėt, kad visoj apielinkėj 
su tagsais ir raiščiais tas pats 
išėjo. N'egerai tas. 

Daugiausiai aukų surinko pas 
mus Ona Čekaitienė ir Julė Ju- 
deikiu^ė. Musų. socialistai Lie- 
tuvių Dienoje tnesurinko nei šim- 
tinės (suskaitė $60.50)—o kiek 
jie čia triukšmo kėlė, kokius 
'smugius užduoti' grąsino! Tuš- 
čios bačkos garsiai skamba—dac 
oll! Kor—tas. 

NEW PHILADEU>HIA, PA. 
Dar nevisos dėžutės sugrąžintos, 
c jau (turime per $614.00. Gal 
ims savaitę laiko, kol visos au- 
kos suplauks. Galima tikėtis 
aipygerių pasekmių. S. Bulota. 

BARNSTABLE, MASS. Pri- 
siuntė "Lietuvos" redakcijon po 
$2.00: J. Breivai ir D. Šamas. 
Aukos perduotos Chicagos Ko- 
mitetui. 

ROCKFORD, ILU Cia su- 
rinkta $1,207.15. Iš stambesnių 
aukų pažymėtina auka vietos vy- 
skupo P. J. Muldoon, kuris at- 
siuntė čekį .ant $100.00. 

RUMFORD, ME. Rumfor- 
dicčiai surinko per $260.00 aukų. 
Daugiausiai surinko Jonas Ža- 
deikis, būtent $45.29. 

GRAND RAPIDS, MICH. Iki 
šiolei surinikta $1,16645. Cia 

j ?S". taBPEi. negauta iš Centro, 
; prisiėjo patiems cfirbti. Aukų' 
(dar vis plaukia. 

\ briDGEPORT, CONN. Su- 

Irinkta apie $1^00.00. Galutina 
apyskaita dar nepadaryta, aukos 

! ',s Plapa/ j Daug bėdos bu- 
vo su viet^ią, cicilikais." Len. 

j jai buv o padėję prigelbėti, bet 
P reikėjo, tai nepasirodė. 

SO. NORWALK, CONN. čia 
surinko $200.12. 

WILLIAMST0WN, PA. Cia 
y;a .tik 12 lietuviu šeimynų," kita 
iek pavienių, bet aukų surinkta 
11 į R,nkimu užsiėmė 210- 

°Ji SLA. kuopa. 
A. Žukauskas. 

BINGHAMPTON, N. y 
Binghamptoniečiai surinko'įoc4.- 
42- Buvo -keblumų, nes iš Cen- 
tro negauta žentelių. Bitė. 

H0C3ICK FALLS, N. Y 

^ukų surinkta $300.74. gv. jur.' 
g'o draugysap p^kyrė dar $5000 
Išviso pasidarė $350.74. 

Jonas Rudaitis. 

DETROIT. MICH. Išviso 
auJcy cia surinkta $1,979 26. Tn 
trečdalis ($659.75) pasiusta sulyg 
socialistu nurodymo, o likusius 

*';3'9:SI nusieta Rand. Kryžiui 
VVashingtone Centralinio Ameri- 

3 Liet. Komiteto vardu. Dau- 
giausiai auky surinko p. Monika- 

ePaiciutė. šnuo,is 

THOMPSONVILLE, CONN 
Siame miestelyj ir jo apielinkėse 

aukn ■ $,340'5°' ^augiauisiai 
, , Su.r,nko PP- E- Zarambienė, 
A. Baniene ir b. Augustinienė 

r,nklmii prasčiausiai pasU 
rodc vokiečiai ir airiai, o kitos 
taiuos o prielankios. 

J. F. Makaveckas. 
BALI MORE, MD. Tikisi 

$3,000.00. Rinkikių Baltimorėj 
b«vo 360; aukų vien iš dėžučių 
surinku $I>348^ Dvidešimt; 
rinkikių buvo pasiųsta Washin«•_ 
onc.., kur surinkta vos $94.8;, I 

kas bu v. Valstijų sostapilei yra 

! f1 m£įfai Ik* šiolei išviso jau 
turime $2,500.00. Tikimasi da- 

varyt; iki $3,000.00. Socialistai 
nerinko aukų, bet dar vaikščio- 
dami, bandė atkalbinėti ir mūsiš- 

kus, baugindami suareštavimu 
et tas nepavyko jiems. 

J- Kablis. j 
PLYMOUTH, PA. Surinko 

$1,500. Kiek galima> buvo iki 
šiam laikui sužinoti, Plymoutli'e 
surinkta $1,500.00. Bet tikimės, 
kad bus dar daugiau. Apie ga- 
lutinas pasekmes pranešim vė- 
liaus. M. A. Raginskas. 

ALASBURG, PA. Lietuviai 
sumetė čia Lietuvių Dienoje 
$31.50. G. Plečkaitis. 

SO. OMAHA, NEBR. Surin- 
ko daugiau tūkstančio. Sulyg 
dar neužbaigtų apskaitliavimų, 
jau turime daugiaus $900.00. Ti- 
kimas sudaryti daugiaus $1,000. 
Aukų pas mus; daugiausia su- 
rinko Vincenta Poškevičienė 
(Redeckaitė)—$35.42. 

Jurgis Biliūnas. 

LYONS, ILL. Čia surinkta 
$20.31 ir priduota Chicagos Cen-< 
traliniam Komitetui. 

SHENANDOAH, PA. She- 
nandoah, anais laikais buvusis 
lietuvių tautiška tvir.tove Ame- 
rikoj, pastaraisiais laikais lyg ir 
apsnūdo: nesimato jame tokio 
entuziazmo, kaip anais gerais 
laiikais 'būdavo. Lietuvių Dieno- 
je shenandoriečiai darbavosi—su- 
rinko iš viso $2,000. Nemaža 
tai suma, bet tie, kuriems sena 
Shenandorio ...gaębė apeina, gai- 
lisi, kad kitO| kolonijos ir šiuom 
sykiu Shenandorj .sukirto, nes jis, 
sulyg sayo skaitlingumo, galėjo 
daugiaus surinkti. T. 

MAHANOY CITY, PA. Ma- 
hapoy* City 1 "Lietuvių Diena" 
davė, cpsikritai paėmus, $1,500. 

VĖUIAlisiQS ŽINIOS. 
Prieš pat uždarymą šio nume- 

rio atėjo žiriios, kad sekančiuose 
miestuose "Lietuvių Dienoj" su- 
rinkta sekančiai aukų: 

Rochester, N. Y. suvirs 
$1,300.00. 

Meriden, Conn. suvirs $333.00. 
Sprlngfield, 111., $48.05 
Gallitzin, Pa., 13317 
Patterson, N. J. apie $2,000.00. 
Jersey City N. J. ..apie 600.00 
Meriden, Conn. ..apie 300.00. 
Wilkes Barre, Pa. " $2,000.00. 

Lietuvly Dienos Atminimui. 
Geriausis Lietuvių Dienos atmi- 

nimas—tai surinktos tą dieną au- 

kos, kurios nušluostys ne vien.i 
afcarą, kurios išgelbės ne vieną gy- 
vastį iš giltinės nagų. Bet aukos 
bus sunaudotos, suvartotos ir pc 
tulo laiko pamirštos: liks tik jtj 
atsiminimas, be jokio, taip sa- 

kant, matomo ženklo. O vertėtų 
palikti ateinančioms lietuvių kur- 
toms kokį nors matomą, apčiuopia- 
mą tos dienos ženklą. Nes šita 
diena yra svarbi,—svarbi ne tik 
surinktų aukų žvilgsniu, bet ne- 

mažiau svarbi ir politiškuoju 
žvilgsniu. 

Amerikos lietuviai, rengdami 
"Lietuvių Dieną," vienu sykiu nu- 

šovė du zuikiu: iš vienos pusės, 
jie surinks aukų ir suteiks tuomi 
medžiagišką pagelbą tėvynei, o iš 
kitos pusės jie vienu sykiu priver- 
tė kalbėti apie Lietuvą ir lietuvius, 
apie jų dabartinį padėjimą ir apie 
jų ateities troškimus beveik visą 
Amerikos pressą. Pirmu sykiu, 
ir vienu kartu, amerikonų laikraš- 

tija garsiai prabilo apie Lietuvą, 
kaipo apie atskirą tautą. Ir tas, 
be abejonės, turės didelę politišką 
prasmę, kurios pilną svarbumą 
šiuom laiku dar gal ir negalime 
pilnai apkainuoti. 

Kaip ten nebūtų, Lietuva, iki 
šiolei palaidota užmiršties kape, 
Lietuva prislėgta ir treplenama 
žiauriomis Marso kojomis, pirmu 
sykiu užkariavo didžiosios Ameri- 
kos atydą ir įgijo jos užuojautą, 
pasigailėjimą ir paramą. Pirmi 
ledai perlaužti ir tolimesnis ke- 
lias, kuriuomi lietuvių tauta eina 
prie tautiškos neprigulmvbės, bus 
jau lengvesnis. 

Taigi, ar ne verta tokio atsitiki- 
mo kaip nors pažymėti? Ar ne 

verta palikti apie tai paminklo 
ateinančioms lietuvių kartoms, ku- 
rios pradėtąjį darbą varys toHaus? 
Mums rodosi, kad verta. 

Bet kaip? Męs paduotume su- 

marfymą, kurį nesunku butų įvyk- 
dinti ir kuris ne brangiai atsiei- 
tų,—surinkti viską—iki paskutinės" 
raidės—kas buvo rašyta Amerikoj 
apie "Lietuvių Dieną"—anglų, 
lenkų, vokiečių, žydų," lietuvių ir 
kitose spaudose—ir padaryti iš ši- 
tų iškarpų atmintinę knygą. Ji 
užimtų visai nepaprastą vietą, kai- 
po istoriškos vertės dokumentas, 
Lietuvos Muzejuje. 

Kad tai atlikus, reik surankioti 
iškarpas visų straipsnių, paveik- 
slų, karikatūrų etc., kas tik tilpo 
Amerikos laikraščiuose apie Lie- 
tuvių Dieną, pažymint laiicraščio 
-vardą, vietą, datą ir t. t. 

Visa tai reik susiųsti kokion 
vienon vieton ir tam tikra komi- 
sija galėtų užsiimti tos visos me- 

džiagos sutvarkymu. : 

Gal butų gerai, kad tuomi ga- 
lėtų užsiimti kokia nors organi- 
zacija,—sakysim, nors ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara. Me- 
džiagos rinkime neatsisakytų pa- j 
tarnauti ir niusų laikraščių redak- 
cijos. i 

Surinkti visą medžiagą dabar, 
kol dalykas dar yra nepasenęs, yra 
visai lengva. 

PREZIDENTO RINKIMAI. 
Gal niekados^ Suv# Valstijų 

prezidento rinkimai nebuvo taip! 
žingeidus, kaip šiuosmet, kuo- 
met prasidėjo lenktynės tarp 
Wilsono ir Hughes'o (ištark: 
Hjuso). 

Visose valstijose balsuotojų 
skaitlius buvo nepaprastai dide- 
lis, o kuomet užsidarė balsavi- 
mas ir prasidėjo balsu skaity- 
mas, niekas negalėjo atspėti, kaip 
išeis ir kuris bus išrinktas. Pra- 
dėjus telegramams plaukti, syk} 
išrodė, kad Hughes, kitą syk kad 
Wilsonas bus išrinktas,—tai vie- 
nas tai kitas ėmė viršų. Utar- 
ninke, vėlai vakare ir seredoj 
anksti ryto išrodė, kad Hughes 
laimėjo; kiek vėliaus Wilsonas 
šoko pirmyn ir pralenkė savo 

priešą. Tulą laiką abudu kandi- 
datai ėjo lygiai, bet netrukus 
Wilsonas pradėjo vėl eiti pir- 
myn. 

Seredos vakare Wilsonas tu-1 
re jo 256 elektoralius balsus, o 

Hughes—238. Dar 37 balsai bu- 
vo abejotiui. Californiios valsti- 
ja su 13 balsų ir Minnesota su 

12 balsų buvo dar abejotinos. 
Iš šitų valstijų negalima buvo 

Bulaukti tikrų žinių iki pat galui, 
[šrodo, kad Wilson bus išrinktu. 

Hypatlja Yčienė-Šliupiute Martynas Yčas 
JAU iN A V UDZ1AI. 

Pasklydusi žinia apie p. Yčo apsivedimą su panele Hypatija Šliupiūte, visiems buvo visai netikėta naujiena. Šitos vestuvės 
suriša dvi žymiausias lietuvių šeimynas—iš Didžiosios Lietuvos 
ir '.š Amerikos. 

Iš Yčo-Žilinsko Prakalbų. 
(Tąsa iš pereito numerio) 

Durnos atstovas ir Lietuvių 
Centraho Komiteto pirmin/.ikas, p. 
M. Yčas, savo prakalbose daugiau- 
siai kalbėjo apie Lietuvos padėji- 
mą, kol ji dar nebuvo visa vokie- 
čiu užimta dr apie pabėgėlius. 
Žemiaus seka turinys svarbesnių 
ištraukų iš jo kalbos. 

Amerikiečiai lietuviai,—pasakoja 
kalbėtojas,—tai neatpuolusi ir ne 

nudžiuvusi šaka to didžiojo Lie- 
tuvos medžio. Iki šiolei būdavo 
taip, kad medis per savo šaknis 
ir savo stuobrį šakas penėdavo, 
maitindavo, kad jos nenudžiutų. 
Dabar atėjo laikas tai šakai mai- 
tinti visą medį. 

Amerikos lietuviai gausiai Lie- 
tuvą šelpė—anais laikais, kuomet 
mokyklas statėm, kuomet tautos 
namus rengėmės statyti. Ar ji ne- 

šelps jos dabar? Apie tai ir kal- 
bėti nėr ko. 

Rugsėjo mėnesyj 1915 m. pa- 
leidžiau per "Lietuvių Balsą" at- 

sišaukimą iš Petrogrado: "Ame- 
rikiečiai, dabar jųsų eilė!'' Bet 
retai koks balsas jus pasiekė... 
Negalėjo pasiekti. Tik paukštis 
—nebent tas gali perlėkti per ka- 
rės kanuolių, durtuvų ir kareivi- 
jos sienas, kuriomis Lietuva cJa" 
bar apstatyta. 

Taigi nedaug kas tegalėjo jus, 
amerikiečius, pasiekti ir jums apie 
tėvynės nelaimes papasakoti. Bet 
visgi vienas-kitas balsas jus pa- 
siekė. Ir iš laikraščių ir iš laiškų 
jųs visgi žinojote—gal ir nepil- 
nai,—koks baisus likimas užgriu- 
vo ant Lietuvos. Prašė jųsų pa- 
gelbos visi. Šaukė žilgalvėlis Dr. 
Basanavičius"Gelbėkit— gal pa- 
skutiniu sykiu!"... 

Atvažiavom ir męs, kad gyvu 
žodžiu jus šaukti—gal patikėsite. 
Atvažiavom ne, prie jųsų partijų, 
atvažiavom ne ginčus vesti, atva- 
žiavom pa§ jus, kaipo pas lietu- 
vius, didelin darban jus šaukti. 

Žinokite, kad ne laikas dabar 

partijoms kovoti. Jų Lietuvoje 
ir nėra. Yra, teisybė, vienas-kitas 
asmuo, viena kita krūvelė žmonių, 
kurie partijinį "cedelį'' nešioja, 
bet apie juos neverta nei kalbėti. 
Lietuvoje visi dirba išvieno: Tai- 
gi ir jųs amerikiečiai turėtumėte 
dirbti išvieno: Lietuvos gebėjime 
neprivalo buti pas jus nei socia- 
listų, nei katalikų, nei tautininkų 
—v ien tik lietuviai. 

Musų troškimas yra, kad jųs 
mestumete ginčus, partijas,—'kid 
visa tai jųs suspenduotut net iki 
karės galui. Partijų idealus da- 
bar meskite šalin iki karės galui. 
Visų obalsis dabar lai buna: 
"Visųpirmiausiai atstatykim Lie- 
tuvą iš griuvėsių!" Męs tikime 
j šviesesnę ateitį, tikėkit ir jųs. I 
Męs jos sulauksim. 

Męs, čia atvažiavę, nedaug te- 
galime surinkti, kad ir po kelis j šimtus ar tukstanoius per šiuos 

( 
porą mėnesių surinktum. Męs no-j 
rime jums tik pranešti Lietuvos' 
balsą: nenustokit vilties, išpildykit 
savo pareigas linkui tėvynės. 

Papasakosiu jums šį-tą apie pa- 
bėgėlius. 

Jus jau žinote, kad apie 200,000 
žmonių, pametę savo namus, tu- 

"Tėjo išsiblaškyti po svetimą, iš- 
pažįstamą sau šalį. Jus taipgi 
girdėjote, kad jau kelį milijonai 
rublių jų šelpimui išleista. Ne- 
manykit, kad tai butų daug, kad 
to butų ganą. Atminkit, kad apie 
154,000 žmonių šelpiama. Kai pa- 

i dalinsi per juos kasdien, tai vos 

po 20 kapeikų atsieis. 
Jeigu jus pažiurėtul \ tas prie- 

glaudas, į tuos bendrabučius, ku- 
riuose pabėgėliai ir jų vaikai, vai- 
kai-našlaičiai užlaikomi... Motinai 
sunku tik savo vaikus išaugint', 
apžiūrėti. O męs jų, tų mažyčių— 
turime ne desėtkais, ne šimtais, 
bet tūkstančiais. Ir negali visų 
apžiūrėti', nepajiegi. fr piršta ma- 

žyčiai, kaip lapai nuo medžių 
krinta... 

O, kad jus galėtut pažiūrėti ir 
•pamatyti tuos kelius per Smolen- 
ską, Vitebską, Minsku, Černihovą 
—kapai ir kryžiai jums kelią ro- 

dytų. Minėjo žmonės £\apoleono 
laikus. Minės ir šitą karę, ilgai 
minės—kryžių kryželiai jiems 
apie tai primins. 

Bet pabėgėlių gyvenimas šiaip- 
taip yra suorganizuotas, šiaip-taip 
stengiamės aprūpinti nors pačiais 
reikalingiausiais daiktais. Bet kas 
su tais, kurie Lietuvoje, po vokie 
čiu liko ir kurie iš niekur iki šio- 
lei pašalpos beveik nėra gavę? Jų 
ten liko du milijonu, o kiek jie 
pašalpos iki šiolei gavo? Pažiū- 
rėkim. 

Vokiečiams besiartinant prie 
Vilniaus, Lietuviu Draugija nu- 

tarė, kad viena komiteto pusė tu- 
ri liktis ant vietos, kita kelsis Ru- 
sijon sykiu su pabėgėliais. Kas 
liks? Pusė komiteto liko gera 
valia. Liko Dr. Basanavičius, li- 
ko Ant. Žmuidzinavičius, liko 
Smetona, liko ir kiti. Išvažiuoda- 
mi, palikome jiems šiek-tiek pi- 
nigų— nedaug, nes kasoje buvo tik 
78,000 rublių. Pasidalinom. Pa- 
'sisekė man su paskutiniu trauki- 
niu, einančiu Vilniun, pasiųsti 
jiems dar 30,000 rublių; palikome 
jiems dar ir prekių—drabužių vai- 
kams ir t. t. Palikome *isa tai 
jiems, nes vokiečiai nedrjso imti 
nuo Lietuvių Draugijos. Šitų 
prekių buvo apie už 48,000 rublių. 
Tai viskas, ką jiems palikome Vil- 
niuje, vokiečiams užeinant. 

Išvažiavę su pabėgėliais, pradė- 
jome jais rūpintis. Prispyrėme 
rusų valdžią, kad jais rupintus ir 
mums gelbėtų. Lankiausi pats 
pas tris Rusijos ministerius—Go- 
remykiną, Maklakovą, Krivošejiną, 
—pradžioje karės, kad šelptų pa- 
bėgėlius. Jie nusišypsojo: sako, 
su žmonėmis juk nieką? nekariau- 
ja, kaip gi juos^šelpsi? Patįs 
nesuprato, kad pabėgėlius valdžia 
turėtų šelpti; to, girdi, niekad ne- 

buvę. 
įsiteigė Didžios kunigaikyštytės 

Tatjanos komitetas—bet tai ne 

valdžia. 

(Užbaiga "bus.} 



Amerikos Lietuvii} Tautines Sandams Programa. 
(Priimta III-me Susivažiavime, 
Spalio 19 22, 1916 m., Brook- 

lyne, N. Y.) 
Įžanga. 

Tautin:.o savistovumo bei demo- 
kratizmo idėjos lietuviuo-e gyyuo- 
ja iš senų senovės. Dar Lietuvos 

nepriklausomybė? laikais ir vėliaus 
jau susijungus, su Lenkija, lietu- 
viai buvo tų idėjų platintojais. 
Vėliaus, ypač "Aušros" ir "Var- 
po" laikais bei Amerikoje nuo 

"Lietuviškojo Bal>o" gadynės iki 

šių dienų ji dar ryškiau ištryško, 
o Vilniaus seime 1905 m. apsireiš- 
kė konkrečioje formoje, kokią ap- 
linkybės dale'do. Tat gi dabar, 
toms idėjoms toliau plėtotis, įstei- 
giame Amerikos Lietuvių Tauti- 
nę Sandarą. 

ALT. Sandaros principai. 
I.—A. L. T. Sandara—tai or- 

ganizacija, kuri rūpinasi lietuvių 
politikos ir kulturos reikalais 

Amerikoje ir Lietuvoje. 
II. Pirmiausiu, augščiausiu ir 

vado"aujančiu A. L. " S. idealu 
yra tautinio savistovumo palaiky- 
mai ir ėjimas prie plačiausiu de- 
mokratybės principų. 

III. Trokšdami mūsų tautai 
kuoplaciausios liuosybės, męs eisi- 
me visais tinkamais keliais prie 
etnografinės Lietuvos (su seimo, 
vieta, arba sostaine Vilniuje) sa- 

vistovybės, kad musų tauta galė- 
tų liuosai plėcoties ir pilnai apreik- 
šti savo gyvenimą ir iš kur galėtų 
spinduliuoti tyros lietuvystės dva- 
sia j visas lietuvių tautas daleles, 
išblaškytas* po visą pasaulį. 

IV. Politikos dirvoje dirbdami, 
pirmiausiai rūpinsimės savO narius 
ir abelnai visus lietuvus* vesti j 
'išmintingą supratimą lieaivių tau- 
tinės ir tarptautinės politikos, 
ikame remsimės demokratijos obal- 
siais. 

V. Turėdami omenyje faktą, 
kad mu3ų tautos žmonės išpažįsta 
įvairius tikėjimus, męs tautinin- 

kai-demokratai, p?gerlxlami kiek- 
vieną tikėjimą, išreiškiame visiems 
tikėjimams ir sąžinės įsitikini- 
mams tolerantiškumą. Suprasda- 
mi tikėjimą, kaif*o privatinę ir in- 
dividualę kiekvieni žmogaus nuo- 

savybę, kurios, be skriaudos, «ne- 
( galima art t mest i kitų pažiūrų žmo- 

nėms, męs'geidžiame laikyti tikė- 
jimą nuošaliai politikinio vėikimo, 
—.kaip tai vra daroma Amerikos 
Suvienytose Valstijose ir kai-ku- 
rlose kitos£ viešpatystėse. 

v J. iikonominiai-socialiuose 
klausimuose męs vadovausimės de- 
mokratybės principais, ir užreiš- 
kiame, jogei kiekvienas žmogus 
•privalo turėti pilnutėlę liuosybę 
naudoties gyvenimo progdmis, ku- 
rios nesipriešina šalies įstatymams. 
Su tuom patim męs atmetame se- 

novinį principą,' kuris leidžia tau- 

toje egzistuoti kokienvs-nors labiau 
privilcgiruotrus luomams. Ir to- 
dėl pakėlimui -musų žmonių eko- 
nominio gerbūvio, męs įemsime 
tokias socialio gyvenimo reformas, 
kurios teiktų kiekvienai vienutei 
ir podraug visai tautai, arba kraš- 
tui daugiausiai gerovės. 

Tarpe tokių remtinų reformų 
čionai pažymime eskančias:— 

"(a) Priverkinoj mokinimo— 
kaip generalčs^ taip ir specialės 
Tųšies (pastarajame besivadovau- 
jant mokinio palinkimais) .įvedi- 
mas; 

(b) Darbo dienos ilgumo ir mi- 
nimum užmokesnio nu:>*atymaa; 

(c) Vaikį, ir moterų sveikatos 
apsaugo i :Tias; 

(d) Visuomenės lėšomis apdnu- 
dimrs nuo ligų, senatvės, sužeidi- 
mų, neclarbės; 

(e)Raoionalis žemės klausimo 
išrišimas; 

(f) Aptau tinimas (nacionaliza- 
cija) ir apmiestinimas (municipa- 
iizacija) visuomenės naudojamų 
{Staigų ar ūkio šakn, k. a. miškų, 
ežerų, gelž!«*lių ir kitų šviesos ir 
jiegos šaltinių bei susinėsimo įran- 
kių ; 

(g) Progresyvė mokesnių siste- 
tna nuo turto, pajamų, pelno ir pa- 
laikų ; 

(h) Laipsniškas panaikinimas 
netiesiųjų mokesnių nuo visuome- 
nės vartojamųjų dalykų; 

(i) Tarpe larbdavių ir darbi- 
ninkų kilę nesusipratimai turi buti 
lišami arbkracijos keliu; iito vei- 

kiai negalint atsieiti, męs pripažį- 
stame liuosybę streikų. 

VII. Pamatiniuose šalies įstaty- 
muose męs matome sekančius bu- 
tiniausius privalumus: 

(a) l'ilna lygybė prieš įstatymus 
visu gyventojų, neskiriant nei ra- 

sės, nei tautos, nei tikybos, nei kil- 
mės, nei lyties; 

(b)Sąžinės, spaudos, žodžio, su- 

sirinkimų ir susidraugavimų lais- 
vė; 

(c) Demokratinis valstybės, taip 
ir visuomenės draugijų sutvarky- 
mas balsavimu visų pilnamečių ir 

pilnateisių gyventojų—vyrų ir mo- 

terų. 
VIII. Svetimos kilmės žmonių 

tei-ės privalo buti lygios su visos 
valstybes gyventojų teisžmis ir jų 
•Skirtinieji kulturos bei dvasios rei- 
kalavimai patenkinama proporcio- 
naliai sulyg jų skaičiaus. 

IX. Kiekviena tauta privalo tu- 

rėti teisę spręsti apie savo likimą 
ir vidurinį sutvarkymą. 

X. Tautų ir valstybių nesusi- 
pratimai privalo buti rišami ne 

karės keliu, bet arbitracijos tei- 
smu. 

Tai yra pamatiniai A. L. T. 
Sandaros principai. Negalima 
jais, žinoma, visko uždengti. Vie- 
nas pamatinis dalyVas, tečiaus, čio- 
nai aiškus,—'tai tas, kas mums 

svarbiausiai rupi:—.tautos-lietuvy* 
stės palaikymas, žm»nių gerbūvio 
pakėlimas ir demokratybės auklė- 
jimas. Tame mūsų organizacijai 
lemta daug atsiekti,—ir štai kaip ji 
•tame darbuosis. 

^/eikimo pamatai. 
I. Platins tarpe Amerikos lietu- 

siu tautiškai politišką susipratimą 
raštu ir žodžiu, taipgi ste»>g:'s pa- 
laikyti kuoartimiausius ryšius su 

tėvyne. 
II. Kels kulturinj ir medžiagini 

lietuvių podėjimą visais galinnis 
budais. 4 

III. Steigs įvairios r ;šies moky- 
klas, knygynus; leis raštus, rengs >. 

paskaitas ir prakalbas; steigs kur- 
sus ir tt. 

IV. Rems kaip individualę, taip 
ir kooperativę iniciativą ekonomi- 
niame lietuvių ęyvenime^ su tikslu 

^medžiaginio mūsų tautos gerbūvio 
pakėlimo* 

I V. Rūpinsis priaugančio jauni- 
mo švietimu ir sveikai; stengsis 
padėti ir sušelpti neturtingą, bet 
talentingą, mokslus einančią jau- 
nuomerę. 

VI. Rems visus darbus ir suma- 

nymus, kurie tik gali būti naudin- 
'gi lietuvių tautai ir L. T. San- 
darai. 

Į ALTS. Organizacijos pamatai. 

Į i. ALTS. nariu gali buti kiek- 
vienas lietuvis bei lietuvė, clelei 
kriminališkų prasižengimų nenu- 

stojusieji savo teisių. 
2. Kandidatus priima 'tuopų 

valdybos, patvirtina visuotini su- 
sirinkimai. Už prasikaltimus na- 

riai taipgi esti suspenduoti kuopų 
arbo Centro Valdybos ^-daliais 
•balsų nutarimu, o galutinai praša- 

| liViti gali tik visuotinveusirinkimaį 
%-daliais balsų. 

3. Penki ar daugi aus ALTS. 
i nariai gali sudaryti kuopą. 
: 4. Kuopa rūpinasi mftsų viešą- 
ja politika ir vietos lietuvių reika- 
lais, todėl ir privalo žengti prie 

j paėmimo vietos lietuvių gyvenimo 
j savo rankas. 

I 5. Savo reikalų aprupinimui, 
geistina, idant kuopos laikytų įna- 

jžiausiai kas mėnesį kartą susirin- 

kimus, kuriuose apart kitų dalykų, 
turėtų buti apjcalbama įvairus lie- 

j tuvių platesnės politikos kaip teo- 
retiški, taip ir praktiški klausimai. 

6. Reikaluose liaudies švietimo, 
'geistina butų, idant kiekviena kuo- 
;pa duotų vietos lietuvių publikai 
kiek galint daugiau paskaitų iš 
mokslo, hygienos, pramonės šakų, | 

# 

I 
ir šiaip dalykų, palytinčių prak- 

tiškojo gyvenimo klausimus. Pa- 
skaitos buna sistematikai priren- 
giamos ir kuopoms ;eikiamos iš 
ALTS. Cento). Apart to, geistina 

j butų, idant kuopos rengtų kuodaž- 
|niau koncertų, teatrų ar vakarų, 
pramogų, bei vasaros laiku išva- 
žiavimų. 

7. Ant vietos tarpe lietuvių gei- 
stina butų, idant kuopos steigtų 
suaugusiems 

_ 
vakarines mokyklas 

anglų kalbos, aritmetikos ir kitu 
dalykų pamokinimui, gi vaikams— 
lietuvių kalbos kursus, organizuo^ 
tų jų chorus, dfc&ugjjėles ir tt. 

8. Atskirų valstijų kuopos gali 
rišties j apskričius ir savystoviąi 
aprūpinti ypatinguosius savo ap- 
skričio reikalu?, prisitaikant prie 
vietos sąlygų. Tam tikslui ap- 
skričiai daro savo atstovų suva- 

žiavimus. 
9. Kuomet apskričių suvažiavi- 

mai butų šaukiami su ai5kiu tikslu 
kenkti ALT Sandarai ir agituoti 
prieš ją, tai Centro apskritys ar 

kuopa yra pavedami Teismo Ko- 
misijai ir organe nebus duota vie- 
tos jų nutarimams iki Teismo 
Komisija apgarsins galutinį nuo- 

sprendį. 
10. Pašalinės draugijos, pripa- 

žįstančios A. L. T. Sandaros 
principus, gali priklausyti kaipo 
nepaiprastos A. L. T. Sandaros 
kuopos. 

u. Nepaprastos ktoopos ryšiai 
su A. L. T. S. Centru specialė- 
mis sąlygomis ir jų nariai neturi 
pilnų ALTSį. narių teisių. 

12. Kuopų mokesčiai.—Kiekvie- 
nas narys moka į ALTS. centralį 
iždą po 5 centus į mėnesį, ir 5 
centus į kiiopos iždą. Mokesčius 
į centralį iždą kas mėnuo prisiun- 
čia kuopoj sekretorius. Narių sto- 
vį veda «rftkviena kuopa tiktai pas 
save, bet prieš kiekvieną seimą 
kuopos finansų sekretorius ma- 

žiausiai už kc' ių dviejų mėnesių 
prisiunčia Centro Finansų Sekre- 
toriui užsimokėjusių narių skaičių, 
'kas reikalinga yra delegacijos kon- 
troliavimui. 

Nepaprastos kuop o.s, 
jstojančios A. L. T. Sandarai 
draugijų pavidale, moka j Centro 
Iždą $5 nuo pirmojo narių šimto 
ir po $i nuo kiekvieno sekančio; 
narių šihiito ant metų. 

i r. Supažindinimui su Sandaros 
pfinc'Į'ais A. L. TWS. Centras su- 

teikia nepaprastoms kuopoms spe- 
cialiai prirengtas paskaitas, kaip 
lygiai ir paskaitas apie gyvasties 
apdraudą, pašalpinių organizacijų 
reikalus ir tt. 

14. Augščiausia A. L. T. S. val- 
džia yra kuopų atstovų susiva- 
žiavimas, kuris turi būti laikomas 
bent sykį į metus. 

15. Susivažiaviman kiekviena 
kuopa siunčia po vieną delegatą 
iiuo kuopos ir po vieną delegatą! 
nuo kiekvienų 50 įtarių (trupinis 
nuo 25 narių skaitosi už 50 narių). 
Nepaprastos k'iopas, nežiūrint 
draugijos didumo, turi teisę siųsti 
tik vieną delegatą, kuris susiva- 
žiavime turi patariamąjį balsą. 

16. Susivažiavimas skaitosi pil- 
nateisis, jeigu dalyvauja bent 
atstovų nuo gerame stovyje esan- 

čių kuopų. 
17. Susivažiavimas apsvarsto 

sąmatą ir nustato planą busimam 
veikimui. Nutarimams gi gyve- 
niman inkunyti slaptu balsavimu 
renkama Centro Valdyba iš 7 
žmonių: Pirmininko, Jo Pagelbi- 
ninko, Susitiešimų, Sekretoriaus, 
Finansų Sekretoriaus, Iždininko ir 
Dviejų Komiteto Narių. 

18. A. L. T. Sandaros Centras 
privalo duoti kuopoms: siatefiatiš- 
kai prirengtų paskaitų ir teikti 
•medžiagą diskusijoms per kuopų 
susirinkimus. Taipgi nepapras- 
toms kuopoms Centras piįvato 
teikti specialas paskaitas iš pašal- 
pinių draugijų gyvenimo, gy- 
vasties apdraudos srities ir tt. 

19. Šiaip Centro Valdybos ren- 
kamos yra nuolatinės iš 3 ypatų 
komisijos:— 

1). Kontrolės Komisija, 
2). Teismo Komisija, 
3). Apšvietos Komisija. 
Be to susivažiavimuose gali bū- 

ti renkama komisijos specialiams 
reikalams aprūpinti. 

20. Paprastiems metiniams su- 

važiavimams vietą paiskiria visuo- 
tinas suvažiavimas, o laiką paren- 
ka Centro Valdyba. Ypatingiems 
reikalams iškilus, Centro Valdyba 
turi teis? sušaukti nepaprastus su- 
važiavimus. 

Pastaba.—Jeigu Centro Valdy- 
ba nepaprasto suvažiavimo šaukti 
nenorėtų, tai Kontroles Komisija 
turi teisę ią padaryti arba trečda- 
lis visų pilnateisių narių. * 

CENTRO VALDYBOS ADRE- 
SAI:— 

Pirmininkas—Adv. Fr. Kibortps, į 
3400 _W, 63rd, St., Qlica<g©, XlL 

Photo bjr American Pross Auoclatlon. 

WOODROW WILSON. 
dabartinis Suv. Valstijij prezidentas, ir kuris turbut bus 
vėl išrinktas Suv. Valstijų prezidentu, nes jam stoka tik 
8 balsų, kad būti išrinktam. 

CHARLES EVANS HUGHES, 
Repubhkonų kandidatas, kuris einant inusų laikraščiui 
spaudon, turėjo 238 balsus prieš Wilsono 256 balsus. 
Prezidento išrinkimui reik 266 elektoralių įbalsy. 

To Pagelbinin'kas—Rom. Adigau- 
skas, 

7 Summer St., Bridgeport, 
Conn. 
Susinės. Sekretorius—St. Moc- 
kus, 4 

194 Athens .St., So. Boston. 
Mass. 
Finans. Sekretorius-r-J. O. Sirvy- 
de, 1.1 i 

120^ Grand St., Br'ooklyn, N. Y. 

Komiteto nariai:— 
Inž. M. J. Viivikii'-tis, 
Dr. A, Bacevičius, 

161 Franklin Sv., Eližabeth, 
N. j. 

Kontrolės Komisija:— 
Dr. E. G. Klimas, 

Philadelphia Hospital, Phila- 
delphia, Pa. 
P. Norkus, 

120 Grand St., Brocklyn, N. Y. 
j. V. Lutkauskas,"\ 

120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Apšvietos Komisija:— 
R. Karuža, 

2810 Richmond St., Philadel- 
phia, Pa. 
J. Sekevičius, j 

101 Oak St., Lawrence, Mass. 
A. Rimka, 

366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 

Teismo Komisija:— 
Adv. F. P. '"Bradchulis, 

3112 So. Halsted St., Chicago, 
111. 
Adv. B. 'K. Balutis, 

3252 So. Halsted St., Chicago, 
111. 

Dr. A. J. Zimontas, 
J 

3252 So. Halšted.St., Chicago, 
m. 

Pranešimas Ir Atsišaukimas. 
(Spaudos ir raštų platinimo rei- 

kale). 
A. L. T. Sandaros seimui už- 

dėjus pamatus politikinei kultūri- 
nės sriovės organizacijai, galima 
ir reikia rupintfs, l&d toji sriovė 
ir jos organizacijų plėtotasi ir 
stiprėtų. Bet kiad 'taip atsitiktų— 
reikia padėti šiek tiek darbo ir 
išeikvoti energijps. c Snausdami ir 
vieni ant kitų ^ątsidčdiimi, męs ne 

tik nestiprėsim&įir Besitobulinsimi, 
bet skurdime ij: stovėsipie ant vie- 
tos, tuo tarpu" kaiįf kitos sriovės 
kils ir plėtosis. Ir dabar jau dau- 
geJyj vietų ir daugeliu žvilgsnių 
taip vadinami katalikai ir socia- 
listai yra daug mius pradenkę. 
Bet už tai jie ir dirba: važinėja, 
agituoja, rengia savo "Laialikiškos 
spaudos" ir "raudonasias" savai- 
tes—žodžiu, dirba kaip kas moka 
ir kiek kas gali. 

Męs, nenorėdami toje idėjų ko- 
vojo sutremtais buti, privalome 
tų pačių priemonių griebtis, ne3 

•cnoji tylėjimo ir laukimo taktika 

idėjų kovoje šiądien tiek pat ver- 

tės teturi, kiek karėje saidokas, 
arba j iešmas su mėtykle prieš nau- 

jausio išradimo šautuvus, kulkos- 

vaidžius, 42 centimetrų kanuoles 
ir submarinus. Ir juo ilgiau .n§s 
tunosime, tuo sunkiau bus atsi- 
griebti. v 

Štai dabar pasibaigia socialistų 
"raudonoji" savaitė ir tuojau pra- 
sideda katalikų "spaudos" savaitė. 
Juodviejų abiejų tikslas vienodas: 
1) socialistų ir katalikų laikraš- 
čiams gauti kuodaugiau skaityto- 
jų, 2) jų organizacijom^ prirašyti 
kuodaugiau narių ir 3) daugiau 
'išplatinti savo idėjas gyvu žodžiu 
ir raštu. 

Žemiau pasirašiusis mano, kad 
A. L. T. Sandarai ir jos žmonių 
idėjoms prijaučiantiems žmonėms 
pritiktų surengti panašią savaitę 
ir pavadinti ją nors ir tautiš- 
kąja savaite. Tai reikštų: iš ank- 
sto pažymėtą savaitę visose Ame- 
rikos lietuvių kolonijose reikėtų 
rengti prakalbas, referatus, pas- 
kaitas ir kt., aiškinant A. L. T. 
Sandaros uždavinį ir tikslus, taip- 
gi platinant A. L. T. Sandaros 
organus ir jai prijaučiančius laik- 
raščius. Tokia tautiškoji savaitė 
reikėtų surengti jau šįmet prieš 
Kalėdas, nes tuomet yra patogiau- 
sias laikas susirinkimams laikyti 
(paprastai nerengiama šokių) ir 
laikraščiams platinti. Organizavi- 
mu tokios savaitėj priderėtų už- 
siimti A. L. T. S. valdybai su 

prideramomis komisijomis. Že- 
miau pasirašiusis, kaip vienas buv. 
seimo naujai išrinktas apšvietos 
komisijos narys, šiuo reikalu jau 
kreipėsi į kitus du draugu—pp. R. 
Karužą ir J. Se'kevičių. Bet čia 
išeina kliūtis dėl formališkumų: 
kaip visa naujai išrinktoji valdy- 
ba, taip ir męs, apšvietos komisi- 
jos nariai, buvusio seimo nutari- 
mu vietas užimsime ir oficialiai 
veikti galėsime pradėti tu nuo 

gruodžio- i d. O tada jau bus 
pervėlu, kad prieš kalėdas tokią 
savaitę surengti. 

Į visa tai atsižvelgiant aš,®kaipo 
busimas A. L. T. S. apšvietos 
komisijos narys, pasitaręs su ar- 

timesniais žmonėmis, šiuomi pai- 
mu iniciatyvą ir noriu visą pri- 
rengiamąjį darbą sutvarkyti pirm 
gruodžio i d., o paskui oficialės 
A. L. T. Sandaros Įstaigos galės 
tik paimti į savo rankas ir išpildy- 
ti. Bet kad tą butų galima pri- 
deramai atlikti, išanksto ir tai 
kuogreičiausia reikia žinoti štai 
kas: 

1) kokiose vietose ir kiek tau- 
tiškos savaitės agitacijos vakarų 
norima ir galima surengti, j 

2) koki kalbėtojai ir kokiomis 
sąlygomis tą savaitę sutiktų kalbė- 
ti, 

3) kokios firmos (laikraščiai, 
knygų išleistuves, draugijos) nore-' 

tu tautiškos savaitės agitacija pa- 
sinaudoti (aš manau, kad prakal- 
bos galėtų buti rengiamos ne tik 
A. L. T. S. kuopų, bet ir pavienių 
žmonių, o taipgi šiaip draugijų ir 
kitų organizacijų pav. T. M. D., 
S. L. A.; kuopų, nes ir joms agi- 
tacija reikalinga, o A. L. T. S. 
Sandara jas remia). 

Kad gerai viską prirengti ir iš 
anksto spaudoje agitacijos vakarų 
dienas ir kalbėtojų sąrašą paske'b- 
ti, tai reikia pradėti dirbti tuojau. 
Dėlto, pasitaręs su draugais, ir 
laiką pažymiu, būtent—nuo gruo- 
džio 9 iki 17 d., t. y. tautiškoji 
savaitė ęali prasidėti subatos va- 

kare gruodžio 9 d., ir pasibaigti 
kitos nedėlios vakare gruodžio 17 
d. Šitai paskelbdamas, meldžiu 
kaip galint greičiau mano adresu 
pranešti šit-ką: 

1. Kas nuo gruodžio 9 iki 17 
d. apsiima parengti tautiškos sa- 

vaitės agitacijas vakarus ir ko- 
kiomis dienomis. 

2. Ar turi savo kalbėtojų ar rei- 
kalaus pagalbos iš kitur. 

3 Jei reikės kalbėtojus atsių- 
sti, tai kiek gali skirti jų kelionės 
išlaidoms ir kt. 

4. Ar prakalbos bus rengiamos 
tik A. L. T. Sandaros ar ir kitų 
'draugijų, ir kokių. 

5. Kiek tikisi per tą "ivaitę iš- 
platinti laikraščių ir knygų ir ko- 
kių. 

6. Ar nori išanksto paimti pla- 
tinimui knygų ir už kiek? 

Taipgi tuojau praneškite, kas 
sutinkate per jautiškąją savaitę 
važiuoti kalbėti kitur, kiek vaka- 
rų, kokiomis sąlygomis, ar apsi- 
ima patsai kalbėtojas užrašinėti 

( laikraščius, pardavinėti knygas ir 
t. t. I 

Laikraščių ir knygų leidėjai 
teiksis pranešti (geistina taipgi pir-Į miau mano adresu, kad išeitų 
vienodumas), kokiomis sąlygomis 
tą savaitę gali paleisti savo leidi- 
nius specialiams aigtatyviškų vaka- 
rų rengėjams ir t. t. 

Gavęs visas šitas žinias, tuojau 
paskelbsiu laikraščiuose, kad ko- 
lionijų veikėjai galėtų pasinaudoti. 

Laukdamas greitų pranešimų iš 
rengėjų, kalbėtojų ir leidėjų, pasi- 
lieku 
Su tikra pagarba A. Rimka, 

% "Ateitis," 
366 Broadvvay, 

So. Boston, Mass. 
P. S. Jau parašius šj pranešimą, 
teko pasitarti tame reikale su A. 
L. T. Sandaros Naujosios Angli- 
jos Apskričio Komįtetan, kaipo su 
vieninteliai greitu laiku (nes ant i 
vietos) galima susinešti oficiale 
A. L. T. Sandaros žymios dalies 
įstaiga. 

A. L. T. San. Nauj. Angl. ap- 
skričio visas komitetas šiam tau- 

tiškosios savaites surengimui kar- 
štai pritaria ir jj paremia. 

A. L. T. S. Naujos Anglijos 
apskričio komitetas: 

Pirmininkas K. JurgeliunaS 
Vice-pirminin. J. Sekevtičius. 
Sus. sekretor. J. Kerdiejus. 
Fin. sekr. J. Žemanta'tis. 
Iždinink. A. Ramanauskas. 

VIETINES MOS. 
Nėra to blogo, kad neišeitų 

ant gero. Per 24 metus A. Ol- 
aze\vskio Bankas pergyveno daug 
karčiu dienų, l'er ta laika buvo 
net devyni užpuolimai, arba taip 
vadinami "Runs," sukelti per 
priešus. Paskutiniais metais ne- 

prielankus laikraščiai visokiais 
budais agitavo, kurstydami žmo- 
nes prieš šitą banką, kad ji su- 

naikinus. Ta agitacija atsiliepė 
•nevien ant Olsze\vskio Banko, 
bet ir ant visų kitų lietuviškų 
bankų. Agitoriai nirėjo sunaikin- 
ti ir Olszevvskio Banką. Bet 
nėra to blogo, kad neišeitų ant 
gero. _■ 

A. Olszevvąjcio Bankas 'rado 
gerų žmonių parėmimą ir užsiti- 
■kėjimą, su kurių pagetba rengia 
paversti savo banką j State Ban- 
ką, Tam tikslui jau yra gauta 
Licenses iš State Illinois inkor- 
poravimui State Banko vardu 
Universal State Bank su kapita- 
lu $200,000.90 ir sųrplus $25,000.00, 
Ikišiolei patįs lietuviai sudeda 
$120,000.00 kapitalo; paimdami 
1200 šorų, o rešta $80,000.00 su- 
deda amerikonai, paimdami liku- 
sius 800 Šerų, ir trumpame laike 
bus čia atidarytas pirmas lietu- 
viškas State Baivkas vardu Uni- 
versal State Bank, dabartiniame 
A. 01szewskio Banke. Prie šito 
Banko taipgi prisideda Bagdžiu- 
no Bankas, ir Town of Lake 
Elias Bankas. Kada šie du ban- 
kai perkels savo biznį į šitą, tai 
čia bus didžiausias lietuviškas 
State Bankas po valdžios prie- 
žiūra, kuris, be abejonės, turės 
gerą .pasisekimą. 

Velytume, kad prie įrengimo 
šios pirmos lietuvių State Insti- 
tucijos prisidėtų visi lietuviai, 
paimdami po vieną, ar po kelis 
šito banko Šerus, kas jiems at- 
neš gerą pelną ir duos garbės 
varda buti sanariais pirmo lietu- 
viško State Banko po valdžios 
priežiūra. 

Šerų pardavimas baigiasi 13 
dienoj šio njėnesio. Todėl reik 
pasiskubinti. 

LIETUVIŲ DIENA CHICA- 
GOJE. Gražiai čikagiečiai pas?^ 
darbai'o "Lietuvių Dienoje." Du 
su viršum tūkstančiai rinkikių 
pradėjo su visu Dasišventimu dar- 



•buotis, aukas berenkant. Ačiu 

joms, ačiit visiems, kurie savo 

ranką prie to darbo pridėjo, nu- 

vargusioj! nutsų tėvynė Lietuva 

turės per dvidešimts tūkstančių 
doliarių. nes tiek aukų Chicagos 
lietuviai (išskyrus socialistų) su- 

darė Lietuvių Dienoje, 
Galėjo būti daug daugiau—ne- 

kurie sako, kad galėjo, buti ma-j 
iiausiai du syk tiek, jeigu ne tuli 

neparankumai. Didžiausis nepa- 
rankumas buvo tas, kad miesto 

taryba ta pačią dieną davė lei- 

dimu., rinkti aukas dar kelioms 

Ch;~igos organizacijoms: arme- 

rtams ir syrječiams, jvairioms 
prieglaudoms ir labdaringoms 
draugij oms. Vienuolika atskirų 
organizacijų rinko tą dien aukas 
ir sagstė ant gatvių tagsus. Tei-, 
sybė, lietuvių buvo daugiausiai, 
Wt įvairių tagsų buvo perdaug ir 

publika ne tik susimaišė, bet ir 

jpr)'ko- -perdaug buvo ant vieno' 

sykio, c kaip pasirodo, tai kitos' 
organizacijos nei leidimo neturėjo 
išgavę. Miestas žadėjo daryt ty-. 
H.iėjimus, 

Daugelis rinkikių (kaip moterių,, 
taip ir merginų) darbavosi taip 
siropiai, kad nei petių nevalgė— 
nuo rytmečio net iki vakarui sag- 
stė tagsus, dalino knygeles anglų 
kalboje apie Lietuva. Sunkų dar- 

bą turėjo—kur čia viską ir aprašy- 
si, kokių atsitikimų jos turėjo. 
Nekurie žmonės noriai aukavo, 
kiti—skupuoliai, arba tagsų dau- 

gumu įpykinti,—ir nemalonumų 
pripasakojo. Visados buvo pana- 

šių dalykų t ag dienose. Buvo i»* 

jiu'ingų, buvo ir linksmų atsiti- 

kimų, buvo ir nesmagių. 
Pavyzdžiui, viena rinkikė vidU' 

miestyj siūlo tagsą žilam apyseniui 
ai neri ko n i ui: 

— Will you let me tag you, 
sir?—kalbina mergina (Ar leisit 
•U»n jums tag-ą prikabinti?) 

— O, my dear lady—atsako tas 

šypodamasi,—My wife is tagging 
me' for over 30 years!.. (O, ma- 

no brangi poniute, mano žmona 

jau t a g s u o j a iriame per 30 su- 

viršūm metų). 
Kitai merginai inteligentškas 

amerikonas, kišdamas dežutėn 

penkcToliarinę, sako; 
— For Lithuanians? Gcrtain-J 

ly, tliey are good, liard vvofking 
people, God bless thein! (Lietu- 
viams? Žinoma, jie yra geri, sun- 

kiai dirbanti žmonės, lai juos Vieš- 

pats n laimina!) 
Ir plaukė į rinkikių dėžutės do- 

liariai, pusuoliariai, kvoderiai, de- 

šimtukai ir nikeliai—plaukė net ir 
centai. Ir kuomet vakare pradėjo 
mūsų moterėlės versti dėžutes su 

aukomis savo komitetams, tai tie 
vos nepasikorė tuos penktukus, de- 
šimtukus ir kvoderius beskaityda- 
mi. 

Chicaga turėjo ypatingai sunkų 
darbiį <lar ir todėl, kati ant jos ran- 

kų buvo ne tik pats Chicagos mie- 
stas, bet ir aplinkinių valstijų 
mie?taL kuriems Chrcagos komi-, 
tetas pasižadėjo pristatyti taTsų/ 
raiščių ir dėžučių. Šitie miestai 
iškirto čikagiečiams baisų šposą. 
Nežiūrint to, kad Chicagos komi- 
tetas per tris su viršum savaites 
garsino laikraščiuose, kad iš kitų 
miestų tuojaus duotų orderius tag- 
sams i»' dėžutėms, daug užsiliko 
miestų, kurie tokių orderių nepri- 
siėmė laiku. Chicagos Komite- 
tą?, apskaičiavęs gautus orderius 

pž.engė su viršum 200,000 tagsų, 
kurių, manyta, užteks ir Chicagai. 
Išėjo kitaip. 

Tik paskutinėmis dviem dieno- 
mis kad pasipylė telegramai tele- 
fonai iš visų pu>ių: čia siųsik 
10,000 len 15,000, ten 20,000 o ten 

5,000 tagsų—ir vis kuogreičiau- 
siai, vi» per ."spechil delivery"— 
ir taip begalo. Rcflc siųsti tuojaus 
P.et Chicagai tuomet pritruks. O 
Čia lietuvių diena antrytojaus. 

l'er visą naktį ir per visą dieną 
spaustuvė mušė 200,000 tagsų, vy- 
rai skyles mušė, keletas šimtų 
vaikų iš Šv. Jurgio mokyklos raiš- 
čius varstė. Kiti nuo skylių mu- 

šimo iki krai.ų sau rankas nusi- 
trynė—paspėti negalėjo, nes rinki- 
kės jau išėję ir daugeliui pri- 
truko. Telefonai** ir iš Centro ir 
iš visokių miesto kraštų visą dien 
be paliovos skambėjo: "Čia jau 
išdalino tagsus, ten reik 500. ten 

300, ten tūkstančio ir taip begalo. 
Keliom dešimtis automobilių su 

kapitonais per visą dieną darbavo-1 

si, savo distriktus apžiūrinėdami. 
Vwi automobiliai—su didelėmis 
palomis .su sjrašu: "Today Ame- 
rica is helping warstr.icken star- 

ving Lithuania." 
Apie 4 vai. po piet tagsų reika- 

lavimai pradėjo mažėti ir netrukus 
visai pasiliovė. 

Pra-idėjo kita darbo dalis. 
Rinkikės pradėjo iš darbymečio 
grįžti. Prasidėjo tikra, kaip tai 
sako, kruša: būriai nuilsusių, bet 
linksmu rinkikių nešė pilnas ir 
i'pipilncs dėžutes. Didžiausis už- 

sigrudimas buvo, turbut, vidunue- 
>tyj, kur su viršum 200 rinkikių 
5Uėjo beveik vienu laiku j vidu- 
miesčio Ueadquarters ( reat Nor- 
thern botelyj). 

Per visą dien Great Northern 
hotelyj dirbo vidumiesčio štabas: 
y;.. Kasputis, Dr. .Zimojitas, Sin 
kus, Glebaitis ir dar keletas. Nu- 
ilsę, nusikamavę, susierzinę, susi- 
nervavę, išalkę (nes valgyt nebu- 
vo kada), šitie vyrai jau negalėjo 
atlaikyti vakarinio rinkikių, štur- 
mo, kuomet tos viesulą su dėžu- 
tėmis užpuolė. Pradėjo telefonu 
šauktis pagelbos. '' Susimildami, 
—šaukė telefonu—siųskit keletą 
vyrų pagelbon, patjs neišlaiky- 
sim !" 

Pasiųstu jiems nuo Bridgeporto 
[>p. B. K. Balutis ir P. Baltutis, 
M. Dūdas ir dar keletas. State 
Bank taipgi prisiuntė tris savo 

expertus, įpratusius pinigus greit 
skaityti. Iki vienuoliktai jau vis- 
kas buvo vidumiestyj užbaigta. 
Kitose miesto dalyse, kaip ant 

Bridgeporto, Town of Lake, 18- 
tos, West Side, North Side, taip 
pat net iki prakaitu darbuotasi, kol 
viską užrašyta ir suskaityta, išsor- 
tuota, suvyniota ir suraišiota. 

Iš įvairų miesto dalių pradėjo 
eiti telefonu raportai, kiek pas 
juos surinkta. Iš vakaro rapor- 
tai ėjo lėtai—nespėjo ap.'dirbti. 

Pačiam vidurmiestyj ant vietos 
;uskaityta per $3,300.00 (neskai- 
tant Town of Lake rinkikių, ku- 
rios beveik visos sugrįžo pas sa-; 
vo komitetą). Iš kitų kolionijų 
pirma davė žinią mažutėlė Atlan- 
tic kolionija, kuri dar tą patį vaka- 
rą ir pakelį savo aukų centram 
prisiuntė—išviso suviršum $160.00 
(su juo išėjo antrytojaus visa 
istorija). 

— Dz-dz-dz-in L.—skamba te- 

lefonas jau apie 11 vai. vakare. 
— Heilo! Kas kalba?— 
— Cicero... Pas mus surinkta 

suviršum tūkstantis doliarių. 
Toliaus: 
— Čia \Vest Sidės komitetas... 

Dar nesuskaitėm, bet turėsim per 
tūkstantį. 

— Bridgeportas jau pc 'arė pfer 
$2,000.00. 

— Brighton Park—antra dalis 

apie $280.00. Ir taip toliau... 
Jau vakare buvo aišku, kad Chi- 

cagoje bus toli per $10,000.00. 
Antrytojaus vietiniai komitetai, 

užbaigę skaitymus, pradėjo vež- 
ti aukas į Centrą—State 
Bank of Chicago. Greitai pradėjo 
aukos augti: 15 tūkstančių, i6~- 
17—j8 tūkstančių. O dar ne visi, 
dar ne.visos dėžutės sugrąžintos, 
dar nėra draugysčių aukų. 

— Well, jeigu taip, tai bus per 
dvidešimts tūkstančių doliarių.... 
Ir Chicagos komitetas mušė Wil- 
kes Barres Centrui apie tai tele- 
gramą. 

Socialistai., nesurinko., nei 
$5,000. Chicagos socialistai, pa- 
sigavę dar nedidelį bariuką 
suklaidintų žmonelių, rinko aukas 
Lietuvių Dienoje atskirai. Nors 
anai3 laikais, kuomet taikytasi 
dirbti vienybėje, socialistų bosas, 
p. Grigaitis, išpūtęs krutiną ir už- 

sikišęs rankas už brusloto, išdi- 
džiai gyrėsi, kad esą "męs socia- 
listai kontroliuojame visuomenę, 
męs daugiau rinkikių galime pa- 
statyti už tautininkus su katali- 
kais ir todėl pagal teisybės mums 

priklauso daugiau negu trečdalis 
aukų," bet kada atėjo prie darbo, 
tai iš to viso putimosi išėjo be- 
veik "švikštas:" rinkikių jie turė- 

jo vos porą šimtų, o aukų nesu- 
rinko ne tik trečdalio, kurio "hokl- 
upu" reikalavo, bet nesurinko nei 
ketvirtdalio tiek, kitk Cen: 
tralis Chicagos komitetas o imant 
abelną sumą iiviso, nesurinko nei 
penktos dalies. Visas putimasi, 
visas rykavimas per "Naujienas" 
diena iš dienos—pasirodė tuščias 
burbulas, kuriam trukus, pasiliko 

% tik smarvė nuc koliorid, pravar- 
džiavimų ir Ciaitr. Zomittto šmei- 
žimo. Ko! jie koliojosi ir šmei- 
žė, tautininkai su katalikais, 
neatsakinėc ami ant jų šmeižtų 
ir visokiu išmislų, dirbo, rengėsi 
ir todėl neblogiausiai darbą atliko 

Dabar išėjus viskam aikštėn ir 
pasirodžius l>-» jie, socialistai, ir ta 

jų neva progresyvė visuomenė" 
gali, slankioja jie nosis nukabinę, 
o jų organas už irepaąisekjmą me- 

ta kaltę—na, žinoma, ant Ccntra- 
lio Komiteto. 

liet ištikrųjų, jie negali nei C. 
Komitetui, nei jų rinkikėm užme- 

jsti nei kiek už nago juoda. Už- 
t tai ant socialistų skundų buvo ne- 

maža: prie \Vestern Electric dirb- 
tuvių socialistų pakalikai pradėjo 
stumdyt rinkikes ir net airišiai tu- 

rėjo ui jas užstoti; sakoma, gavo 
I net apkulti nuo jirišiukų, kurie 
merginas užstojo. Pats socialistų 

I Komiteto pirnisėdis, p. Jurgelionis, 
i vidumiistyj "gėdin " ir atkalbinė- 
jo nekurias merginas, kam jos esą 

I "kunigams ant politikos renka," 
tuomi įtardamas,. buk visi lietu- 

siai renka aukas ne šelpimui, o 

kam kitam ir buk tik mat jie, so- 

icialistai, renka aukas šelpimui. 
Išėjo keblumą ir State Bank of 

Chicago, kur esant socialistams 
mėginta pasisavinti sau Atlantiko 
prisiųstas aukas. Socialistų laik- 
raštis taipgi pradėjo neteisingai 
skelbti, buk. nuo miesto gavo "per- 
rnitą" Lietuvių Dienai negyvuo- 
janti Chicagos Draugijų sąjunga. 

Visi šitie ir daugelis kitų čia 
nepaminėtų šposų, liudija, kad 
Chicagos socialistai, nors buvo 
padarę formališką sutartį elgtis 
džentelmoniškai, vienok, kaip pa- 
prastai savo prižadų nedalaikė. 

Tiek to! Žmonės dabar bent 
žino, kad bile kokj darbą su mūsų 
socialistais dirbti tiesiog negalima. 

Centralis Chicagos Komitetas 
darbuosis ir toliaus. Pereitą pa- 
nedėlį buvo visų liokalų komi- 

jtetų susirinkimas, kuriame iš- 

klausyta dalis ^RĘBtų apie "Lie- 
tuviu Dieuą."sr^mtagos koloni- 
jų komitetai, pamatę kokį nau- 

dingą darbą galima atlikti vie- 
nybėje, nutarė ir toliaus darbuo- 
itis aukų rinkiftib/' Aukos dar vis 
plaukia—ir n® svetimtaučių, ir 
nuo draugysČuj.- "Štame susirin- 
kime pristatė tinkas: 

Tėvynės Mylėtojų Lietuvos dr- 
stė iš So, Ęnglewood'o aukavo 
$100.00 ir Visų Šventų dr-stė iš 
Brighton Pank, 111.—$10.00. Vi- 
sos draugystės, kurios jau pasky- 
rė savo aukas, (teiksis jas priduo- 
ti Chicagos Centraliniam Komi- 
tetui, kurio sekantis posėdis atsi- 
bus Šv# Jurgio par. mokykloj 
ateinantį panedėlj vakare. 

Kiek Chicagos kolionijos su- 

rinko. Aukos vis dar plaukia— 
iš fabrikų, iš draugysčių, nuo 

amerikonų ir t. t. Chicagos 
Centralis Komitetas kas dien vis 
dar gauna čekių su aukomis. 
Jis praneša, kad Chicagoje jau 
yra per $21,000.00 ir kad busią 
dar daugiau. Čia nepriskaitoma 
socialistų, kurie rinko aukas at- 
skirai nuo visų lietuvių ir surinko 
Chicagoje apie $4,000. 

■Galutinę atskaitą visų suplau- 
kimii galima bus padaryti tik vė- 
liaus. Kol-kas paduodame tik 
aukas, surinktas pačioj "Lietu- 
vių Dienoj" ir jau pristatytas 
Centi aliniam Chicagos Komite- 
tui. Iš to pasirodo, kad daugiau- 
siai aukų Chicagoje surinko 
Bridgeporto kolionijos rinkikės, 
nes To\vn of Lake rinkikės, pa- 
skirtos Do\vn To\vn*, ten aukų 
nepridavė ir parsivežė jas j sa- 

vo vietos komitetą, kuomet kitų 
kofionijų rinkikės įš Do\vn To\vn 
pridaVė savo aukąs Down Tow- 
ne. j : 

Sulyg priduotų mums skaitli- 
nių jvairios Chicagos kolionijos 
jau pridavė Iki šiolei sekančiai: 

j- f.1. 

(Tąsa ant 7-to puslapio) 
t /' 
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; •' r' u:. < l fciu: 

A. 01szewskio Banko 
Depositoriams. 

A. 01szewskio Organizuojamas State Bankas, 
vardu "Universal State Bank' (vardas "Reserve" li- 
kosi pakeistas) netrukus bus gatavas. Laisnis iš 
State Illinois yra gautas, Kapitalas jau beveik vi- 
sas surinktas, ir bile dieną stockholderiai, kiltie 
šėrus pirko, gaus pakvietimą ant Stookholders ju- 

sirinkimo. Čia Stockholderiai išrinks Banko di- 
rektorius, «* .nokės pinigus už .serus, pakvies State 
Auditorių, gaus Charterį ir atidarys Universal 
State Banką. 

Prieš atidarymą šio naujo Universal State 
Banko, bus kviestas A. 01sže\vskio Bankb depozi- 
torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. Olszevvskio Banko knygeles, o 
vieton jų duos depozitoriam naujo Universal State 
Banko knygeles, su kuriom jie galės atsiimti savo 
pinigus, arba juos laikyti naujame banke, kaip 
kas norės; 

SUŠAUKIMUI DEPOZITORIŲ MITINGO 
YRA REIKALINGI VISŲ DEPOZITORIŲ 

ADRESAI. 
Todėl tie visi depozitoriai, kurie persikėlėte 

J kitą vietą gyventi, priduokite mums savo naujus 
adresus, kad męs galėtume jus pašaukti ant to su- 

sirinkinlo, kuriame bus mainomos knygelės ant 
naujo Banko knygelių. Sumainymas knygelių bus" 
atliktas vienu vakaru laike vieno susirinkimo. To- 
dėl visi, kurie esate permainę savo gyvenimo vietą, 
priduokite mums savo naują dabartinį adresą, !<ad 
reikale męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem iparanku, atvažiuokite, mūsų Bankon 
su knygele.ir męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o kam neparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laišką savo naują adresą, parašydami aiškiai savo 
vardą, pravardę," adresą ir knygelės inffoefį£ Vie- 
ton laiško galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
anl jo savo vardą pravardę, adresą ir $BygMės nu- 

merį, įdėkite jį į kopertą ir prisiuskite A. Olszevv- 
skio Bankui, ^ 

^imi \ 
,. r; į. 

DEPOZITORIAUS NAUJAS AE3ESAS. 
A. OLSZEVVSKIO BANKUI. ) 

Vardas ir pravardė t£. 
Adresas 

....... i...... 

Knygeles No. -..... 

Išskubinkite adresus priduoti, kadangi susi 
rinkimas gali buti šaukiamas trumpame laike. 

A. OLSZEWSKIO BANKAS, 
325a S. Halsted St., Chicago, IU. 

Apgarsinimai. 
TIK LAUŽAS TO, KUO JIS 

BUVO. 
Daugelis sergančių ramatomis, 

ar neuralgija šiandien yra tik 
laužais to, kuo jie buvo pir- 
miaus. O vienok ipagetba yra 
taip artina jiems vartojant Tri- 
nerio Linimentą atgavimui svei- 
katos. Jis taipgi yra puikus nuo 

pamaitinimo, išsisukimo, nušali- 
mo. Kaina 25c. ir 50c. aptiekose, 
krasa 35c. ir 60c. Ta pačia ma- 
ža kaina, aprūpiname namus Tri- 
nerio Kosulio »Malšintoju, geriau- 
siu vaistu nuo šalčio, kosulio, 
skaudamos gerklės, dusulio. Jos. 
Triner, išdirbėjas chemikas, 
I333*I339 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 

DRAUGIJŲ REIKALU 
IŠKILMINGAS ĄPVAIKŠČIOJIMAS 

IR Bl 1U S. 
Rengiamas Lietuvos Suny Draugi- 

jos lapkričio (Nov.) 18 d., 1916 m., 
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted 
St. Prasidės 7 vai. vakare. 

Lietuviai ir lietuvaitės, kviečiami 
atsilankyti } šitą apvaikščiojimą. kuo- 
skaitlingiausiai. Užtikriname, kad 
visi bus užganėdinti linksmu laiko 
praleidimu, užkandžiais. ir skaniais 
gėrimais. įžanga porjn tik 25c. 

Su pagrba, 
KOMITETAS. 

I 

REDAKCIJOS ArSAKYMjd. 

p. Vlturiukg, Rochester, N. Y.— 
Visas polemikas apleidžiame, nes da- 
bar; Lietuvių Dienai vos tepraėjus; 
stoka mums vietos net ir svarbes- 
niems reikalams. Todėl netilps. 

p. Pivorunas. Paminėjimas yra vie- 
tinėse, žiniose nes tas eis { vieną. 
Centralin} Chicagos t iesto komitetą.. 
Ačiu už pranešimą ir pasidarbavimą. 

p. V. R. Mokinys. Ačiu už žinutę, 
bet jau sunaudojome anksčiau gautą. 

p. Radzevičiūtė.. Atleiskite, kad 
Jusų paskelbimą, dėlei stokos vie- 
tos, atidedame i sekant) numerj. 

Visiems, čia nepažymėtiems. Ku- 
riuos raštus galėsim sunaudoti; su- 
naudosim. šiame numeryj atiduo- 
dame pirmybę "Lietuvių Dienos" rei- 
kalams. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra aarDo vyrama ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuosęj užmoke3tis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chlca- 
goje. Vyrams $2.50 J dieną, nuo 

25c. iki 30c i valandą. Adresas toks 
Atlas Employment Office, 

6300 So Halsted St.. CLicago, 111. 
3rd Pi., Room F. Tel. Normai 163 

Reikalauja Kriaučiaus. 
Pajieškau kriaučiaus prie moterų 

drapanų siuvimo. Darbas nuolatinis. 
Kreiptis adresu; J. A. Rotushinsky, 
4904 Laclede Ave., St. Louis, Mo. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo pusbrolio Prano 

Truskauako, Jovainiškių kaimo, VI- 
duklių parap.; Raseinių pav.; Kauno 
gub. Gyveno 15 metų Amerikoj; 
10 metų atgal buvo Chicagoj, 111. 
Jeigu kas žinotų apie j|, meldžiu 
duoti žinią, sekapčiu adresu; 

Ona Truskauskiutė, 
(po vyrui Malsevičienė) 

4602 S.tWashtenaw Av., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Pardavimąn ar nuoman: didelė 

krautuvė pigiai po No. 2859 So. Lowe 
Ave., kreiptis po No. 8028 So. Lowe 
Ave. 

KAIP PALENGVINTI DAR- 
BĄ. 

Męs perkame darbą vaduojan- 
čias prietaisas: rašomas, siuva- 
mas mašinas ir tt. Nėra reikalo 
girti tokis išmanymas. Bet no- 

rint permanentai pauaryti darbą 
lengvu ir vaisingu, reikia vartoti 
Trinerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras, kuris nublaivi- 
na protą ir paakstina prie darbo. 
Jis 'išvalo vidurius ir prašalina 
prieiastj nevirštkinimo, nervuotu- 

mo, nemigos, apskrito susilpnėji- 
mo ir bukumo. Kaina $1.00. 
Aptiekos£. Jos. Triner, išdirbe- 
jas chemikas, i333-1339 So. Ash- 
land Ave., Chicago. 111. 

PETRAS S. REMEIKto."" 
Yra musų įgaliotas Gardner ir apie 

linkėję užraAinėti "Lietuvą.", rinkti 
cp3kelbimua ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausia vieta. atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatru negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame la&*. nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo ncsmagirnus, ui 
ateik S 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mėa. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5831 
Dr. P. VVIEGNER 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandafbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji lr žymiausieji lietu- 
Ti\j veikfijai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenes judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje (2.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
®eris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicsflo, III. 

GALIONUI 
GARANTUOTOS DEGTINES 

Garsioji "Lucky Tigcr" 
dabar pardavinėjama žin» 
nėins kaina kadaisia smuk- 
lininkų mokėta ui 1)0- 
SI NEŠ APSTI S! 

Yra gca ir skani— 
pardavinėjama geležine 
garantija, kad patiks, ar- 
ba pinigai bus tuojaus 
grąžinami. 

Juo greičiau užsisakysi, 
juo daugiau pinigų su- 
taupysi. 

Stulz Brothers 
Dept. 168 Kiiui* City, No. 

REIKALAUJAME 
mokti barzdasku- 

tystės { 4—6 savaites: sulyg naujau- 
Bio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, Jeigu ga'.ima būti pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir rankadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., 
Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namy Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

DR. O. C. H EI N E 
DENT1STAS 

OFISAS: Kinu. 31 Ir Su. HilsIiiSI. 
(Cytaninu tiri Iptitkos). CHICtGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE <?t.f CHICAC 
ROOMS I1C/-II U 

Telephone Frankllo 1178 

BTf: 3112 S. HALSTED SI., ART! 31st S 
TELINME TAMS 2110 

SULAIKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma,' negu jisai pskenks jusy systemai. Ataky 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok 

SEVERA'S 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodlško smaugullo, oro trlubelly, 
uždegimo ir gerkite skausmo. Kaštuoja 25 ir 5. centai. 

Mugę lodiiams patvirtinimui, etai paduodamo neseniai gautą laiš- 
ką: "Ai noriu Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio doro vaikai prndėjo sveikti; ji; kosulys iftnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį 
Balsamą nuo kokliušo ir-gi su gera pasekme." 

J. KowaIski, Cutchogue, N. Y. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. NnSJfs l ap- tieks iiurSti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei uivaduo* 
tojų. Negalint gauti ko reikr.laujate, rašyk tiesiai i 

W. F. 8EVERA CO., Cedar Rapids, Iowa. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupiausi žadinti lietuvių tautoa sąmonę ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulintis; Jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 

dora ir naudinga, o nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautos ir tėvynės meilfs Juosta lr paruošti kiekvieną lietu?}, 

kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 

tėvynfeH žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 

griovių, laukia ariama lr valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 

tkelblmuB-Jieškojimus, 
grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 

eurastl nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pus'ei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 

1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; ,6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 

60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 

numeris 5 centai. 
Iš Amerikos pinigus, laiškun gauname. Siuntinėti "Lleč. Balsą" 

J užsienius rusų cenzūra nekliudo.^ 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi t keturias skiltis) prieS tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 

Pabėgėliams, jieškantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

—10 kapeikų. Amerikoje prieš "tekstą 60 centų, po teksto 25 cent. 

petito eilutė, giminių Jieškantlems po teksto 10 centų pet'to eilutė. 

Adresu: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER29 RUSSIA. 

PLATINKIT "LltTbVA" 



(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
t 

Dovsn- Town $3325-52. 
Brklgeportas 2769.86. | 
Town ©f Lake ....... 3090.84. į 
18-ta gatvė 1911.66. 
;West Sidr 1093.73. 
North Side 1064.24. 
Roselaml 1020.01. 

Cicero 1114 50 
Brighton Park (abi cialjs) 

830.96 
West l'ullman 305.20 
So. Cliicago, suviršum 800.00 
So. Eng!e\vood 3*9.46 
Burnside 224.85 
Englevvood 121.06 
Atlantic > *. 167.98 
Melrose Park ? 
Viršminėtos skaitlinės galė.3 

dlr p>s;kcisti, kuomet bus suves- 

tos galutinės atskaitos ir kuo- 
met prie to bus pridėtos jvairios 
mai.«ytos aukos—nuo draugysčių, 
fabrikų, firmų, šiaip amerikonų 
ir t. t. 

Vėliaus paduosime anie tai 
daugiau žinių. 

It moksleiviai pasidarbavo dė- 
lei Lietuvių Dienos. Spalio 29 d. 
Lietuvių Moksleivių Lavinimosi 
kuopa turėjo savo susirinkimą. 
Užsitninla "Lietuvių Diena." Iš 
savo išdo negalėjo skirti, nes 

jo gali sakyti neturi. Tat visų 
suaukuota: aukuota duosniai — 

nuo 50c. iki $3.00. Surinkę iš- 
viso $23,50, perdavė Chicag03 
Centrali-niam Komitetui. Gaila, 
kad dėlei vietos stokos šiuom 
sykiu nega' .n visų pravardžių 
sudūti. 

Šisai moksleivių būrelis tan- 
kiai renkasi ant West Side ir 
pats lavinas; j vairiose mokslo ša- 
kose. Kuomet moksleiviai, patjs 
biedni būdami, taip atjaučia tau- 

tos reikalus ir net po keletą do- 
liarių ankauja, tai yra kuom pa- 
sidžiaugti ir y a kc nuo tokio 
jaunimo tikėtis. 

Ristynės. Lapkr. 14 d. Vir- 
gini?. teatre prie Madison St. 
netoli nuo Halsted gat. bus gar- 
sios ristynės dviejų garsių lietu- 
vių drutuolių: Petro Katauskio, 
vitfiinamo Lietuvių L»iutu, 155 
svarų sunkumo, su prusu lietuviu 
Majorukti turjnčiu vardą ge* 
riausio ristiko. Abu sudėjo po 
$IOo tam, kas ristynės laimės. 

Ristynės prasidės pusiau devintą 
valandą vakare. Pirma bus tea- 

tras, paskui ristynės. 
Repo- r?4* 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojams Tamstai suS£» 

dymą £0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 11d 
150.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo (25.00 Iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas lr truputei} dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir bianglaua. 
Valkų siutui $2.50 lkl $7.50. 
Skrynios ir vajyzal. 

• S. GORDON, 
1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais lkl 9 vai. Subatomla Mtl 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—lkl 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų Ilgų specialistė 

unai 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paofiua Ir Woodgat. 

thoae Casal 1208 
Valandos: 

jt c 8:80 iki 12:00 »»1 ryto 
*.n7:C0 iki 8:00 t*L role. 

ftedčlioms 
it c 6 it iki 12:0CvaL ryto 

Rezidencija 
5206 W ,Ha«rison Street 

TeLAwtin73/ 

Valandos 

tiktai Iki 9:00 kiekvlao^ryt} 

KONSTITUCIJA 
v 

yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todėl reikia turčtl ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusimo 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt engti konstituciją, tai pareika- 
lai ;lte "sampellų," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

614 W. 33rd St„ Ghicago, III. 
Telephonc Drover 7184 

Prince AI bert 

parduodama sulyg 
vertumu , 

Teisingumas musu tikėjimo, kad rūkytojams geriaus 
patinka kokybė kaip premijos ar kuponai, yra priparodoma 
tuoju entuziazmu, kokiu Prince Alberto pypkinis ir ciga- retinis taba :s yra priimamas vi ame civilizuotame pasau- 
lyje! Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo siūloma 
kaipo pamasinimas jj rūkyti! 

Neigi tautiniai, ar valstijiniai varžymai premijų ar ku- 
ponų vartojimo negali turėti veikmės į Prince Alberto 
pardavojimą! ! J!#[° s°no raudo. 

S?!{bp®£S 3yf **'•*■ t} ,- Pr°ce*as, patentuo. Im liepos 30 ^ 1907, n. 

PRINCE ALBERT 
the national joy smoke 

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

cigar^ą be jokio nesmagumo kadir kaip butų jautrus jo liežuvis ar 
gerklė. 

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

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Wimtcn-Salem, N. C. 

Pirkite Prince Albert *vtiws 
raudonuose maišeliuose, Sc 
raudonos bllkinlt, 10c; sva- 
ro ir pūsis svaro bllkos hw 
midoriai ir krvsta mio stik- 
le svaro humidoria: su hem- 
r>nt-4rlginioja virst). 

BAISI PASAKA! 
JeL Geri dabar laikai visic^o—tik ne Kaizeriai ir ni 

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

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

S m i r 11 o!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dtrba popierą, visai Išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

N:eko 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 išdrukuojąi'; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į New Yorką,.o new jorkiškio—į*Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą į knygas iš kito 'galo užrašo; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš* ofiso "per klai- 
dą iššluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

\ sierių: _ 

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

^et ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako oėlų 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: 

Gal vertėtų :r rr a pridė<..;. Kad nors užtektų toms 
skalėms anv "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

Kaip ateiria "pėdė" ir kaip tokį kozackį maršą visi už- 
triubina vifentf rozu—tįii yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasieriui beveik verkt horis. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs ar neęiule^s—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mąndr^s ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gažieta laiku neišeitų, tai u ž kelių dienų skaitytojai ji &yvą ?efriėnr suvarytų savo laiškai.®—^butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

J ^r. ^ 

Pradėjo tada Ynusų gazietos myslyti, už ausų krapštytis 
i ir ukazijos jieškot, kaip iš duobės išlindus. 

Ko dauginus nūslina, to karščiau -darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu. tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačirio. jam, dzieyaži!... Vandenyj pamatė, būrį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar radėjai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnls ne- 

pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
If atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 

pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- 

t itos karną, kelia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 
O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsiifešytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jus ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad" "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metu, o vieną do- liarį ant pusmečio. • 

Laiškus adresuokit taip: 
"LIETUVA" 

3252 South Hąlsted Str*et, : : S C'nicago, 311. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
0 A 

Attorney At Law 
L4ETUVIS ADVOKATAS 'i& n/l' ■ 

— = 

(A'.lOLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, KetvergaU 

Ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturSjo, nesa nebuvo kas 
gaH tokį iSleistl. Greta įdomiai parinkti] reikalingų kalendoriai iinių, jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai (i bistorljos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų a arikieCią. v 

"3.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vlr- 
šlallals, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningy .juose. Todei reikalaukite 
Jo. Jai negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

BflESKIOM; 
SSM0KYK& 

čia gali Išmokti Anglų kalbos ano pradines 
ligi augidaotiai, telpgi lietuvių, VokieSių. 
Ruių ir Lenkų kaCni; Aritmetikos, Augit 
Matematikos. Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnrtvtdygtttJteiliaraMio, Lai- 
škų raiymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURS 03. VISKAS AIŠKINA- 
MA UETUVlSKAL # 

3106 So.Halsted St,Chicą& 

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

A. J. BIER2YN8KI, p ros. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%, C2 Budėtus pinigus mus^ bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skrynele® (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| vicas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedfillals, se- 
redomls, ketvergals ir subatnmis nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro; nedaliomis, utar- 
įlinkais Ir pėtnyClomis nuo 8 ryto 11d 
8 vakaro. 

T«l. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
3259 80. Halsted St., Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) 
lr vyrij. SpeclaliAkai gydo limpančias, 
užslsenėjusiaa ir paslaptingas vyrų 
Ilgai. 

CtOMl JI ts 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEŪ SI GH1SA3J, ILL 
CORNEK 131U STREET 

Y 

List. Knygg Krautuya. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su_ dauge- 

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

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

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

4. Ii Ko Kjla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Gcnavaiti. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 43 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
mokslą 184 pusi $1.00 

7. T. Liet Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 
Į kitus miestus pasiunčiu žsaky- 

mus. Adresas: 
v M. J. DAMIJONAITIS, - 

901 West 33ni St., Chicago, III 

MOKYKIS KIRPIMO IR OEGIGNINC 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ. 
musu sistema ir ypa 
tiškas mok-nimas [ta 
darys Jus žinovu | 
trumpą laiką. 
Męs turimą didžiau 
sius kirpimo-designing 
—ir siuvimo 9kyriuą 
kur męs suteiksime 
praktišku pabyri 
kuomet jys mokysitės. 
Elektra varomos ma- 
šinos must.i siuvimo 
skyriuose. 

jųs esate užliviečlami aplankyti Ir 
pamatyti musŲ mokyklą bile laiku 
—dieni} ar vakarais Ir gauti 'Specia- 
liškai pigią kainą. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principatas, 

118 N. LaSalle St. Kambariai 410, 417 
Prieš City Hali 

PHCNE YARDS 2721 

Or. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgai St., Chicagc. 

Kad gavus geriausias 
pasekmes telefo- 

nuojant, kalbėk tiesiog 
į perduoiuvą laikyda- 
maš lupas prieš jį, bet 
nesiekdamas jo. Kalbėk 
aiškiai vidutiniu tonu. 

CHICAGO 
TELEPHONE CO. 



PIRMAS LIETUVIU 

Yra jau beveik suorganizuotas. Jis vadinsis vardu 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olševskio Banke 

3252 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Pamatinis Kapitalas $200.000.oo 

Minėtas Kapitalas ir Surplus pasidaro iš parduotų 2000 šėrų. Kiekvienas se- 

ras kaštuoja $112.50 kas padaro visą reikalingą Kapitalą ir Surplusą $225.OOO.oo. 
Iki šiolei lietuviai išpirko 1200 šėrų, už sumą $135.OOO.oo. Amerikonai paima 
likusius 800 šėrų už sumą $90.000.oo, kas ir padaro visą reikalingą Kapitalą ir 

Surplus $225.000.oo. Stockholderių mitingas bus trumpame laike sušauktas, ant 

kurio bus išrinkti direktoriai sutvarkymui ir vedimui naujo Banko reikalų. 
Iki mitingui lietuviai dar gali ir daugiau šėrų paimti, jaigu jie nori turėti šiame Banke didumą balsų, 
nes didumas balsų valdo Banką ir visą Bankos biznį. Po mitingui jau šėrų nebus, nes kiek lieka nuo 

lietuvių, visus paims Amerikonai. Todėl pasiskubinkite, kas galite paimti daugiau šerų, kad šis Bankas butų 

Lietuviu Banku 
Lietuviai turėtų šiame Banke turėti nors 1500 Šerų, ieip kad svetimiems liktų tiktai 500 šerų, tada šis 

bankas tikrai butu LIETUVIU BANKU. Šiądien*turite progą, rytoj jau gali buti pervelu. 

TODĖL PASISKUBINKITE 

Vienas seras dabar kaštuoja $112.50 
Užsirašyti Šerus galima 

A. Olszevvskio Banke 
3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

"V — 

Cia viską jums išaiškins, jei kas dar yra nesuprantama. r 
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