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Dideji kare. 
Kaip ir galima buvo laukti, po 

/okiečių besigyrinių savo laimė- 

jiinais Transilvanijoj ir Dubru- 

dzoj atėjo vėl visai r "'cšingos ži- 

nios, pranešančiom apie. austrų, vo- 

kiečin ir bulgarų nepasisekimus ly- 
giai Tran.sylv«nijoj, kaip ir Dub- 

rudzoj. Tų nepasisekimų pats vo- 

kiečiai nedrysta užginčyti. Mat 

pagelbon sunkiai spaudžiamiems 
rumunams atėjo langiau rUs.v. 
Abiejose to fronto dalyse pras'dė- 
jo vel smarkus muši -.i, su kurių 
išeiga ir vokiečiai nesigiria. Jie 
pats pripažįsta, kad Georgeny kal- 
nuose 4 lapkričio jie nužudė tū- 

las pozicijas, bet tolesniuose mu- 

kiuose jas atgavo. Toj fronto da- 

tyj austro vokiečių kariumenė to- 

liausiai nužengė Predert aplinkinė- 
se ir atmušė visus rumunų užpuo- 
limus prie perėjimų kalnuose. Vo- 
kiečiai gyrėsi, kad ir Alt paupiuo- 
se jie turėjo pasisekimus, tik, ma- 

tyt, nedidelius, nes ne pranešė, ko- 
ki tie pasisekimai buvo. Apie ru- 

munų nepasisekimus pranešė ir 
Petrogrado pranešimas. Sulyg to 

pranešimo, Buzen klonyj sujungta 
austro—vokiečių kariumenė nu- 

stumė rumunus 3 mylias atgal, bet 
prie Predal rumunai pradėjo to- 

'iau žengti, griebėsi vėl smarkių 
atakų. Černovada distrikte rusai 
pradėjo gana pasekmingą pirmyn 
žengimą. Rusai apvaldė Dunavea, 
3 mylios nuo Čer.iavoda, taipgi 
miestą Hirsava ir Musiin ir kalvas 
aplinkinėse Delgamiv. Transylva- 
nijoj rusai atmušė visus priešų už- 

puolimus. Atėjus rusų pastiprini- 
mui, sujungta rusų ir rumunų ka- 
riumenę ant viso* linijos pradėjo 
j)irmyn žengimą, lemia vis giliau 
vėl Vengrijoj, iš kur buvo jau be- 
veik išstumta, o Dubrudzoj atgau- 
na pirma nužudytus miestus. Su- 
jungta rusų ir rumunų kariumenė 
Cernavoda distrikte* nustumė Ma- 
ckenseno kariumenę iš senojo fron- 
to am kuo Tarp įapai-inanusne ir 

Karanasuv. f.narkus mūšiai eina 
Transylvanijoj j pietus nuo Dor- 
na Vatra. Mušis eina ant fronto 

mylių ir jis krypsta rusų—ru- 
munų naudan, įkurie išvijo prie- 
šus iš jų pozicijų Trotus ir Oituz 
klonyj. Rumunai pradėjo smarkią 
ofensyvjj ant ilgo fronto prie šiau- 
rinis savo krašto rubežiaus ir pa- 
lengva stumia vel atgal nuo savo 

rubežiaus. Vokiečiai ir austrai 8 
t jrtus atakavo rumunų pozicijas 
rnt kalno Černica, bet visi^jų už- 

puolimai tapo atmušti su dideliais 

jiems nuostoliais. Paskui rumunai 
užėmė kalnus Lupci ir Fatamoarta. 
Vien Jiul klonyj rusų-rumunų >ka- 
• iumcnė turėjo truputį atgal pasi- 
traukti. Rusų kariumenė, atėjusi 
pagelbon rumunams, įsiveržė Ven- 
grijon nuo Bukovinos ir apvaldė 
50 įylių plotą nuo rubežiaus. 

ir Dubrudzoj Mockenseno kariu- 
menę pasiekė gana svarbus nepa- 
sisekimai. Sujungta rusų-rumunų 
kariimicnė nustumė vokiečius ir 

bulgarus 8 kiliometrus atgal *gas 
aplinkinėse ir priėjo jau prie Cer- 
novoda, kurio apvaldymu taip la- 
bai vokiečiai gyrėsi, nes tai svar- 

bi labai vieta iš strategiško atžvil- 
gio. Per Černovadą rusai siun- 
čia rumunams ir savo padedančiai 
rumunam* kariumenei amuniciją ir 
pastiprinimą. 

Macedonijoj taipgi e;na gana 
smarkus mūšiai serby su bulga- 
rais ir iki šiol serbams ten gana 
sekasi. Čia bulgarai smarkiu 
kontratakų mėgino atgauti serbų 
paveržtas pozicijas, bet ^'puolimas 
tapo atmuštas su f .a dideliais 
jiems nuostoliais, serbai atėmė dar 
nuo jų miestą Polog ir nužengė 
toliau Bulgarijai prigulinčion te~ 

ritorijon, vijo bėgančius priešus, 
paėmė jų apie tūkstantį nelaisvėn, 
8 kanuoles ir diktai kulkosvaidžių 
ir amunicijos. Tarp nelaisvėn pa- 
imtų buvo ir vokiečių. Nuo 14 
spalio dienos serbai paėmė 55 bul- 

gąrų kanuoles. Angliški orlaiviai 
bombardavo priešų amunicijos 
krautuves Dramoj, Pornoj ir An- 

kštoj ir kelias jų išsprogdino. 

Maži susirėmimai francuzų su 
1 bulgarais buvo Monastiro aplinki- ' 
nėse, bet svarbaus čia nieko nenu- 

veikta. Prie Adriatiko jūrių Alba- 
nijoj nieko svarbesnio neatsitiko, 
viskas čia pasilieka bc permainų. 
Vien prie Černa upės franeuzai 
ir serbai mėgino pirmyn žengti, bet 
Beriino raportas užtikrina, kad jų 
užpuolimai likosi atmušti. 

Tąsynės karę vedančių tautų su 

I(irekija nepasibaigė, bet, kaip rodo- 
si, ji, nors yra labai silpna ir dabar 
su savo veik nuginkluota, sude- 
moralizuota kariumenė neturi di- 
dėlės vertės, gali but karėn įtrauk- 
ta bc savo noro. Vokietija jai pa- 
statė ultimatum ir apreiškė, jog 
laikys neprihnikiu sau veikimu ati- 
davimą talkininkams kanuolių, amu- 

nicijos ir kariškų laivų. Bet Gre- 
kija talkininkams pasipriešinti ne- 

gali, jie jai stato tokius rekala- 
vimus, kokius tik nori. Daugelyj 
Grekijos miestų tvarką laiko nuo 

kariukų laivų ant kranto išsodinti 
franeuziški jūreiviai. Dabar tal- 
kininkai nuo Grekijos pareikalavo, 
kad ji iš Grekijos išvytų talkinin- 
kų priešų atstovus, taigi konsulius 
ir ambasadorius. Išpildyti reika- 
lavimą turės, nes Grekijos sosti- 
ne valdo franeuzai. Bet išvijimas 
ambasadorių reiškia pradėjimą 
karės, nors jį nebūtų formališkai 
apšaukta. 

Ant karės fronto Azijoj, lygiai 
Kaukazo, kaip ir Siiezo distrikte 
nieko svarbesnio neatsitiko. Nors 
tose fronto dalyse tai turkai, tai 
rusai pasigiria laimėjimais, bet iš 
visko matyt, kad tikro laimėjimo, 
verto minėjimo nei viena pusė ne- 

turėjo, tame fronte nei didesnių 
musių nebuvo. 

Ant itališko fronto svarbių per- 
mainų nėra. Italų traukimas prie 
Triesto vėl apsistojo, bet austrams 

jų atgal atmušti nepasisekė. Ti- 
roliu j, Trento Alpuose austrai la- 
biau subruzdo, turbut mano jie toj 

[fronto dayj pradėti svarbesnį vei- 
j kimą. nes nuo kitų frontų gabena 
čia daugiau kareivių. Bet smar- 

kesnio pirmyn žengimo dar nepra- 
dėjo. Daugiausiai kariumenės su- 
traukta i.nt linijos Vallarsa ir Ter- 
ragnola. Astico klonyj, ant iškili- 
mio Asiago traukaisi smarkios ar- 

tilerijų imtynės ir tankus čia pasi- 
taiko patrolių susirėminvai. Trie- 
sto distrikte svarbesniu mušiu ne- 
buvo. 

Austrų orlaivia^vel perlėkė ru- 

j bežlų ir ikeliuose Italijos miestuo- 
se mėtė bombas, bet tuom <kariu- 
menei nuostolių nepadirbo, užmuš- 
ta vien keli civilistai, kaip papra- 
stai, daugiausia motevys ir vaikai, 
pagadyta ir keli namai. 

Ant šiaurryf;nio karės fronto at- 

sitikimai lyg tyčia buva toki, kad 
niekam skriaudos nebūtų, kad nie- 
kas nereikalautų per daug nusimin- 
ti: jeigu savaitės pradžioj viena 
Karę vedanti pusė sumuša priešą, 
-beveik jį ant kelių paklupdo, pri- 
veda beverk prie taikos meldimo, 
tai 'savaitės pabaigoj laimė kreipia- 
si kiton pusėn. Paprastai ̂ savaitės 
pradžioj vokiečiai muša rusus, o 

savaitės pabaigoj laimė vokiečius 
apleidžia ir artinasi prie rusų. 
Nejstabu, jeigu taip karę vedant, 
jos galo iki šiol nematyt, vis ne- 

žinia, kas j% gali laimėti, taip ka- 
rę vedant, ji gali trauktiesi per iš- 
tisus dešimtmečius, o gal ii* šimt- 
mečius, gali pavirsti į chronišką, 
niekad nesiliaujančią, jeigu besi- 
pešant; iš gero noro nepanorės tai- 
kytiesi priešo neįveikę. 

Pradžioj pereitos -savaitės vokie- 
čiai pasigyrė laimėjimais Barano- 

jvičių distrikte, kur buk paėmė 3000 
Į rusų nelaisvių ir 27 kulkasvaidžius. 
Čia rusai tapę sumušti. Ir rusai 
pripažįsta, kad toj vietoj jie tu- 

rėjo pasitraukti antron atsigyni- 
mo linijon. Užpuolimuose vokie- 
čiai naudojo ir degantį skystimą, 
kurį leido į rusų grabes ir juos iš 
ten išvijo. Nežinia kodūl rusai ne- 

pasirūpino vokiečiams tokiu jau 
ginklu atlyginti. Paskui vienok, 
ivaip Petrogrado pranešimas užtik- 

I rina, rusai atgavo toj fronto dalyj 
J didesnę dalį pirma nužudytų pozi- 
cijų, tik nežinia, ar jas įstengė 
pastoviai palaikyti. 

Galicijoj vienok Hindenburgui 
jo karės plianus išpildyti nepasi- 
sekė. Toj fronto dalyj jis norėjo 
išmesti rusus iš svarbių pozicijų 
tarp Brzezanų ir Galič ir nuo kal- 
vų paupiuose Narajovka, bet rusai 
visus jo užpuolimus atmušė, už- 
laikė savo pozicijas. 

Greičiau negu laukta, aiškštėn 
išeina tikra priežastis vokiečių ma- 
lonės lenkams, sutvėrimo neva ne- 

prigulmingos Lenkijos. Dar len- 
kai neprigulmystės neturi, dar juos 
vis valdo gana žiauriai vokiečiai, 
0 jau Vokietijos ir Austrijos cie- 
soriai Varšavoj ir Lubline išlipi- 
nėjo atsišaukimus šaukiančius len- 
kus stoti kariumenėn po vokiečių 
vadovyste. Reikia mat vokiečių 
karės laimėjimui lenkų gyvasčių ir 
kraujo, kad tai jie duotų, išgiria 
net jų seną garbę ir kariumenčs 
narsumą. Jeigu karė ilgai užsi- 
trauks ir lenkų neužteks, tai ir 
lietuviai gali dar sulaukti panašios 
vokiečių malonės. Ir daugumas 
lenkų visai nesidžiaugia iš vokiečių 
malonės, padėkavones Kaiseriams 
siunčia vien konservatyvai, aristok- 
ratai, kurie visur valdžios skverno 

1 laikėsi, nes ji juos savo maolnėms 
apdovanoja. 

Vakariniame karės fronte smar- 
kiausi mūšiai eina vis Somme pa- 
upiuose. Po smarkių, 10 dienų 
besitraukusių mūšių, francuzai ap- 
vade visą kaimą Saillisel. Cia vo- 
kiečiai kiekvieną namą buvo pa- 
vertę j tvirtovę ir kiekvieną rei- 
kėjo skyrium veržt. Vokiečiai čia 
daug kareivių nužudė, vien ne- 

laisvių paimta 220 ir pergalėto- 
jams toko 8 kulkasvaidžiai. 

Vokiečiai mėgino veržti nuo 

francuzų miestą Berny, bet su di- 
deliais nuostoliais tapo atmušti. 
Smarkios artilerijų imtynės eina 
tarp Ablaincourt ir Gomencourt. 
Čia francuzai mat rengia dirvą in- 
fanterijos užpuolimams. Į pietus 
nuo Somme vokiečiai- užpuolė fran- 

^ 
cuzų pozicijas, bet su dideliais 
jiems nuostoliais tapo atmušti. Pa-1 
skui frar.cti?ai griebėsi užpuolimo 
ir nuo vokiečių atėmė pozicijas prie 
Grmancourt. 

Ancre distrikte angį?1' taipgi ga-1 
na smarkiai veikia, čia jie var- 

toja, taip kaip ir vokiečiai, vodin- 
gus gazus savo užpuolimuose. Pa-| 
ėmė tvirtas vokiečių pozicijas ir 
4000 nelaisvių. Smarkios artile- 
rijų imtynės eina prie Chaulnes, 
bet iki infanterijų mūšio dar ne- 

priėjo. 
PasiLaigus prezidento rinkimams 

Suvienytose Valstijose ir preziden- 
tui Wilionui vel tvirtai atsistojus 
Baltamjame name, be abejonės ir 
Amerika drąsiau trauks atsako- 
mybėn Vokietiją už pirklinių lai- 
vų skandinimą, prei Jko žųva ir 
amerikonai. 

Vokiečių torpediniai laiveliai at- 
silankė Finiškoj įlankoj ir bom- 
bardavo pakrantes, nuostolių pa- 
dirbo daugiau tik Baltiškame Por- 
te> kur yra rusiško laivyno stotis. 

UttN. VUN MACKENSEN, J 
vokiečių-bulgarų vadas Dobru- j 
dzoj. Rusai su rumunais pra-» 
dėjo jį smarkiai mušti 

DIDELI MŪŠIAI EI NA RUMUNIJOJ. 
Išilgai visą rubežių nuo Bu kovinos net iki Orsova ir nuo 

Dunojaus iki Juodųjų jūrių Do brudioj eina smarkus mūšiai. 

Iš Karės Lauko 
VOKIEČIAI VAROMI LAUK 

IŠ DOBRUDŽOS. 
Londonas, lapkr. 9 d.—Rytinė- 

je Rumunijos provincijoje, Do- 
brudžoje gynikai iokieoių, bul 
garų ir turkų kariauną, vedamą 
feldmaršale* von Mackenseno at- 

varė atgal per ^8 mylias, nuo 

Badadagh iki ToPal> 12 IMylitį 
kitoj pusėj atimUjs atgal Iiirso- 
va, ant Dunojaus išauto. 

Berlinas prisiima Mackenseno 
kareivijų besitrauki atgal; pir- 
niiaus buvo tvirtinama, kad jos 
nuvarė Rumunijoj gy nikus iki 
25 mylių nuo Rusijos sienos. 

Transylvanijos šone rusai mu- 

ša toliaus gen. von Falkenhayai 
austrų ir vokiečių kariaunos kai- 

rįjį sparną. Rusų pastiprinimui 
Transylvaniioj nuvarė teutonų 
kareivijas per penkias mylias 
Transylvanijos sienos šiaurvaka- 
ruose, palaikydami |io myiių li- 
niją nuo Belbotr iki Holo. 

Berlinas praneša apie austrų ir 

vokiečių kareivijų paėm^ną Sttr- 
doin, Rumunijoje, 16 mylių nuo 

rubežiaufc, drauge su 150 belais- 
vių ir 2 kanuolėm. 

Kova eina Dragosavele apie- 
linkėje ir į pietus nuo Titesti 
ir Racovitza, pietinėje, Rother- 
tumo iperėjimo pusėje. 

Paskutiniai pranešimai parodo, 
•kad prie atėmimo Hirsova, kuri 
yra vokiečių sudeginta, ir Topai, 
12 mylių j pietus, prisidėjo Du- 

nojaus jūrinė kareivija. 

italai: paėmė 20 austrų 
KAUOLIŲ. 

Rymas, per Londoną, lapkr. 
9 d.—(Sulvg italų šiandieninio 
aficialio pranešimo, italų karci- 
vijos, guldamos ant austrų ir 

vengrų pozicijų Carso šone, paė- 
mė viso 20 kanuolių, prikaitant 
trylikg. vidutinio kalibro. Prane- 
šimo tekstas yra tokis: 

Visame šone buvo tiktai per- 
traukiami bombardavimai stabdo- 
mi blogo oro. 

Carso'je arii Pecink.-į kalno at- 
rasta priešo palikta kita trijų še- 
šiacolių hoviserių baterija. 

Paskutiniuoju ofehsyvu viso 
paimta 20 kanuolių. Prie jų pri- 
skaitoma 13 vidutinio kalibro. 

VOKIEČIAI PERLAUŽIA RU- 

SŲ LINIJAS. 
Londonas, lapkr. 10 d.—Austrų 

ir vokiečių, kareivijos šiandien 
i* "K 

perlaužė rusų -šoną Volymuje ir 

s*urmu paetnė pusantros mylios 
pirmosios liiiijjos pozicijų arti 
Sktiobova, mio Baranovičių į 
šiaurryčius. .: 

Septynis-s?nąr4cms smugius ap- 

turėjo rusų fintja pagal Stochodą 
pirma negu rusai pasitraukė j an- 

trąją gynimo liniją. Petrogradas 
aficialiai pripažįsta staigų vokie- 
čių laimėjimą. Prie laimėjimo, 
•kaip rusai sako, labai daug pri- 
sidėjo liepsnasvaidžiai. Vo- 
kiečiai paėmė 3000 belaisvių ir 
27 mašinines šaudykles. 

Tuo patim sykiu staiga ofen- 
syvas vokiečių pradėta arti Dor- 
na Vatra, truputį į šiaurę nuo 

Rumunijos sienos, pietiniame ry- 
tinio šono gale. čia taipgi rusai 
išVa'rvti iš svarbių pozicijų laikan- 
čių augštumas. 

SERBAI LAIMĖJO DIDELĘ 
PERGALĘ. 

Paryžius, lapkr. 13 d.—Sulyg 
karės žinybos pranešimo, Serbai 

'laimėjo didelę pergalę ant volkie- 
'čių ir bulgarų .Cernos apygardoje, 1 
nuo Monastiro į pietryčius. Ser- 

• Lai su fiancuzų artilerijos pagal- 
ba privertė vokiečių talkininkus 

1 
trauktis atgal mažne per dvi my- 

Į li ir paėmė 1000 belaisvių. Vo- 
kiečių ir bulgarų kareivijos pra- 
dėjo trauktis po mušiui, kuris tę- 

Į sėsi dvi dieni. Nuo rugs. 12 d. 
iki dabar Serbai paėmė 6000 be- 
laisvių, 72 kanuoli ir 53 maši- 
ninius šautuvus. Dabar serbai 
vejasi sumuštus bulgarus ties 
Černos užsisukimu ir paėmė kai- 
mą Iven, penkiose myliose nuo 

Po'log į šiaurę. Jei tas tiesa, tai 
serbai bus perėję černą naujoj 
vietoj. 

RUSAI PEREINA PER DU- 
NOJŲ. 

Londonas, lapkr. 13 (i.—Sttlyg 
Petrogrado pranešimo, apturėto 
bevieliu per Rymą, rusai perėjo 
per Dunojij Dobrudžon dviejose 
vietose nuo Černavodos į pietus, 
o rusų laivynas atnaujino bom- 
bardavimą Konstancos. Field- 
maršalas von Mackensen, nubu- 
dęs trečdalį savo kariuomenės, 
betvarkėje traukiasi atgal. Li- 
gos ir apturėti nepasisekimai už- 
mušė von Mackenseno kariaunos 

upą, o pastiprinimu, kurių jis rei- 
kalavo, negavo, todėl jo besi- 
traukimas vedamas prie pragaiš- 
tingų sąlygų. 

Berlinas praneša, kad Tran- 

sylvanijos šone austrų ir vokie- 
čių kareivijos paėmė tris miestus 
ir atmušė skaitlingus rumunų už- 

puolimus; daugiau kaip 1000 u-, 
munų patekę nelaisvėn. 

RUMANAI VARO. 
Bucarestas, lapkr. 12 d.—Karės 

žinyba praneša, 'kad rumunai 

apydiktoj Transylvanijos sekcijoj, 
atmušė austrų ir vokiečių už- 

puolimus, pradėjo juos varyti. 
Pranešama, kad jie užėmė daugj 
poziciiu. Macbnsęno kąriauBa 

o" Dobrudžoje nuvaryt 5 .2 aus 
p «• ^ Q pietus. Aficiahs pra1 g-* .s apie 

šituos veikimus šitaip akoja: 
Šiauriniame ir šiaurvakarinia- 

me šonuose—Trotus klonyj mūsų 
kareivijos padarė užpuolimą. Jos 
užėmė kalną Alumis, 8 kilomet- 
rai j pietus nuo Goiosa ir kalną 
Preotesele, 7 kilometrai nuo 

Agas j šiaurius. Uzul klonyj 
mūsų artilerija sunaikino Uzval- 
gyj dirbtuvę. 

Priešas padarė aštuonis užpuo- 
limus linkui Černica viršūnės 
tarpe Slanic ir Oituz, kurie visi 
tapo atmušti. Męs tąsyk ėmėme 

varyti visu šonu nuo Vrancea 
iki Slanic. Paėmėme viršūnes 
Lupci ir Fatamearta. 

Alt klonyj męs varomės pir- 
myn toliaus, kairiuoju upės 
krantu. 

ANGLAI PAIMA 4000 VOKIE- 
ČIŲ NELAISVĖN. 

I Londonas, lapkr. 14 d. Sulyg 
šios dienos karės .žinybos išleisto 
pranešimo, Ancre sektore Som- 
me šono anglai paėmė vokiečių 
nelaisvėn suviršum 4000. Vokie- 
čiai, matomai, visai nelaukė už- 
puolimo Ancre kloaiyje, nes ang- 
lams juos užpuolus, jie tranšėjose 
apie Beaumont rengėsi pusry- 
čiauti. 

Didžiuma belaisvių yra silezie- 
čiai. Anglų aficierai mano, kad 
vokiečiai savo geresniąsias pa- 
jiegas pasiuntė kitur anglų šo- 
nan, kur yra naujos ir seklesnės 

^pozicijos ir reikalauja geresnio 
1 gynimosi. 

Anglų nuostoliai buvo nepa- 
prastai maži. Paimtosios pozici- 
jos šiaurinėje pusėje upės skai- 
toina nepaprastai 1 stipriomis. 
Beaumont. Hamel savo iškabų 
didumu ir tvirtumu neužsileidžia 
iškasams ties Thiepval. Iškasai 
apstatyti kulkasvaidžiais, ištaisy- ' ti telefonais, elektrinėmis įvie- ! somis ir urvai tokie dideli, kad 
ištisos rotos gali juose pasislėp- 

ei. Vokiečiai manė šitas pozici- 
jas esant nepaimamomis. 

IS AMERIKOS. 
KARAS KANALAN, 

NUPUOLĖ. 

Boston, Mass. Pilnas žmonių 
karas per atidarytą tiltą nupuolė 
kanalan. Žuvo prie to apie 40 
žmonių. Konduktorius ir motor- 
manas išsigelbėjo ir tapo su- 

areštuoti. Motormanas teisinasi, 
kad prie tilto nebuvo žiburių, 
reiškiančių, kad jis yra atidary- 
tas. 

SENO ŽVĖRIES KAULAI. 
New York. Rasta skeletas 

prieštvaninio žvėries Pillothe- 
riuin, gyvenusio ant žemės 3 mi- 
lijonai metų atgal. Skeletas ati- 
duota gamtos muzėjui. 

SNIEGAS. 
Denver, Colo. Piet-rytinėj Co- 

loracio valstijos dalyj lapkričio 
8 d. pusėtinai pasnigo. Sniegas 
užklojo žemę ant pusės pėdos 
storai. 

MENKA LENKŲ KOLEGIJA. 
Lenkų Związfkas mieste Cam-. 

bridge Springs, Pa. įsteigė savo 

augštesnę mokyklą, Lenkišką Ko-j 
legiją, bet ji studentų turi labai 

( 
mažai, vos 273, o prie jos esan- 

tis amatninku institutas turi tik 
84, tai išviso 357. Iš didelio 

griausmo mažai lietaus! Kunigų, 
užlaikomas lenkiškas kolegijas 
lanko daug daugiau studentų. | 

AUTOMOBILIŲ IŠDIRBYSTĖ 
Pereituose metuose Amerikos" 

automobilių dirbtuvės padirbo 

i.300,00b automobilių už 123 mi 
lijonus doliarių ir jų daugumu 
pasiuntė Europon karę vedan- 
čioms tautoms. Normaliskuost 
laikuose vakarinės Europos tau- 
tos Amerikos automobilių te- 
reikalauja, nes pačios pasidirba 
lygiai gerus, o kartais, kaip tarp- 
tautiškose lenktynėse .pasirodo, 
net geresnius, bet karės laike 
nesuspėja pasidirbti tiek, kiele 
kariumenės reikalauja, tai turi 
iš svetur parsigabenti. 

SOCIALISTŲ BALSAI. 

Laike paskutinių prezidento 
rinkimų už socialistų Kandidatą 
Bensoną paduota a 1,300,000 bal- 
sų, o 1912 m. už jų kandidatą 
Debsą buvo paduota tik 897,000 
balsų. Dabar už socialistų kan- 
didatą paduota 20% balsų dau- 
giau. 

JAVŲ UŽDERĖJIMAS. 
VVashington, D. C. Sulyg ofi- 

cialių žinių, šįmet Suvienytose 
Valstijose surinkta: kormi 2,643,- 
500,000 bušelių, kviečių 11,447,000 
bušelių, bulvių 28,964,000 buše- 
lių, saldžiųjų bulvių $7,683,000 
bušelių, tabako 1,145,530,000 sva- 

rų, sėmenų 15,300,000 bušelių, 
kriaušių 10,377,000 bušelių, obuo- 
lių 67,695,000 bušelių, cukrinių 
burokų 7,416,000 tonų, cibulių 

į 11,060,000 bušelių. 
I' 

KOMPANIJA NELi'ORI 8 VA- 
LANDŲ. DARBO DIENOS. 

Omaha, Nebr. Union Pacific 
geležinkelio kompanija atsišaukė 
teisman, reikalaudama panaikinti 
konreso užgirtą primesti geležin- 
keliams 8 valandų darbą dieną, 
arba taip vadinamą Adamsono 
bilių. Ką teismas su kompani- 
jos skundu Npadarys, dar nežinia, 
nors kompanija bilių vadina prie- 
šingu Suvienytų Va'lstijų konsti- 
tucijai. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Topeka, Kansas. Netoli Xe\v- 
man iššoko iš bėgių pasažieri- 
nis geležinkelio traukinys ir iš- 
dalies susidaužė. Sunkiai prie to 
sužeista 9 pasažieriai, kuriuos 

reikėjo j ligonbučius gabenti. 

IŠ DŽIAUGSMO NUMIRĖ. 

Aurora, 111. Gyvenantis čia 
Charles Doetschmann Likosi iš- \ 
rinktas County Recorderiu. Tas 1 

tokį įsputlį ant jo pačios padarė, 
kad iš džiaugsmo numirė. Iš 
džiaugsmo sugavo ją apopleksija, v 

GAISRAI. 
^ 

New York. Ugnis išnaikino' 
lapkričio 10 d. 7 triobas. Su- \ 
degė hotelis, maža krautuvė, o 

tvartuose sudegė 14 arklių. i 
" 

PASKENDO GARLAIVIS, i 

Calumet, Mich. Netoli Mani- 
t.on salos lapkričio 10 d. pasken- 
do garlaivis Castalia. Prie tcf 

prigėrė 22 žmonės, o tik vienas 
tapo išgelbėtas. ^ 

NORI MOKYKLOSE 
LYTIS ATSKIRTI. 

Amerikoj pradeda neužsitikėtl 
mokykloms, kur .mokinasi atidvi 
lytįs, bet Europoj, yipač Francu- 

zijoj garsus raštininkai Maišytų 
mokyklų reikalauja, nes jos iš- 
duoda gerus vaisius, kuomet 
ypač klioštorių auklėtiniai lvtiš- .. 

kuose dalykuose paklysta, nors 

jiems klioštoriaus, mokytojai, ži- 

noma, apie lytis nieko nekalba. 
Didinasi Amerikoj neužsttikėji- 
mas ir mokytojomis, reikalauja- 
ma mokinimą pavesti vien vy- 
rams. Moterįs mokytojos laiko- 

mos todėl, kad jos už vyrus pU 
gesnėa, 



SUĖMĖ ŠNIPĄ. 

V/ashington, D. C. Čia suėniė 

vyrą, kuris mėgino vokiškos am- 

basados raštas parduoti. Suim- 
tasis yra Dr. Graves. Dokumen- 
tus »ts pavogė nuo vieno gar- 
laivio ir norčjp juos parduoti už 

$3,000. Graves yra vieno ma- 

gazino sandarbininkas; iš pra- 
vardės sprendžiant, jis išrodo vo- 

kietis. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
PAPRASTI KELIAI. 

Suvientos Valstijos geležinke- 
liu turi pakaktinai, bet už tai 

paprastų vežimams gerų kelių 
jos neturi; paprasti keliai yra 
toki jau, kaip ir Rusijoj; gerini- 
mu tokių kelių ma/ai čia kas 

rūpinasi, nors tautų gyvenime ir 
toki keliai svarbia rolę lošia. 
Su keliais vakarinės Europos 
Amerikos paprasti keliai visai 

lygintis negali. Amerika turi 

vieną vežimams kelią, jungianti 
Atlantiką su Pacifiku. Yra tai 

taip vadinamas Lincolno kelias. 
Dabar \"ational Highvvay Asso- 
ciation rengiasi padirbti dar vie- 

ną tokį kelią toliau j pietus nuo' 

Lrncolno kelio. Jis bėgs nuo 

Cmarleston, S. C.; j Los Angeles, 
Cal. Kelias bėgs beveik tomis 

pačiomis vietomis, kur bėgo se- 

novės didysis indijonų laikų ke- 
lias. Turės 2,8oo mylių ir df- 
džiattsią nairdą atgabęs fajrme- 
riams. Kefcas tas bėgs per ir 

valstijų ir jungs, tarp kit-ko, 
tris valstijų sostines. Kelias Us, 
kaip ir daugelis didžiųjų Ame- 
rikos geležinkelių, bėgs ta pačia 
vieta, kur buvo senovės indijonų 
kelias, kekj jie turėjo, daug pir- 
miau negu buvo jsteigtas mies- 
tas Cii^irleston. 

DARBININKŲ KONVENCIJA 
**a!timore Md. Prasidėjo čia 

metinė konvencija svarbiausios 
darbininkų organizacijos Ameri- 
can Federation of Latrf. Suva- 
žiavo 500 delegatų. Konvencijon 
atkao dikčiat atstovų Japonijos 
ir Anglijos darbininkų organiza- 
cijų. 

ATEIVIAI. 

Washingtcn, D. C. Rugsėjo 
mėnesyj Amerikon atkako tik 

363*398 ateiviai,V o .iepos mėne- 

syj atkako jų dusyk daugiau, 
nes 9V08. Ateivių skaitlius 
ma&ir.asi, o ir po karei negalima 
tikėtis žymaus paskfidinitno, nes 

ir namieje bus kas veikti. Be 
reikalo todėl ateivių priešai Ame- 

rikoj šnkauja, kursto ir reika- 

lauja ateivystės apsunkinimo. 

6 VISIIs, 
|| Iš Genevos įpraneša, jog lap- 

kričio 7 d. Viennoj pasimirė bu- 
\Vęs Austrijos ambasadorius Ame- 
rikoj, Dr. Dumba, už intrigas 
ir laužymą neutratiškumo iį čia 
išvytas. 

|Į Kanadoj uždrausta siuntinė- 
ti leidžiamus Suvienytose 
Valstijose Hearsto laikraščius. 
Už jų jgabeni. ą gręsia bausmė 
iki $5,000, arba kalėjimas iki 5 
metų. 

|| Nuo žaizdų mirė pirmos Ru- 
munijos armijos vadovas, gene- 
rolas Dragana. Sužeidė jj mū- 

šyje. 

|| Havaii salų sostinėj, mieste 
llonojulu, pavojingai apsirgo bu- 
vusi tų saitj karalienė Havaičti 
Liliokolani, kuri valdė tas salas 
pr«5Š užėmimą jų Amerikos. 
Havaiceiai tai angščiausiai paki- 
lusi Oceanijos tauta, turi net sa- 

vo dienraštį, nors jų išviso liko 
tik 50,00c. 

J{ Į Lietuvišką Minską atga- 
beno daug chiniečių darbininkų, 
btt jiems nepatinka vietinis val- 
gis. todėl jie atsišaukė j rusišką 
valdžią su prašymu le:iti jiems 
pardigabentišaldytų žiurkių, ku- 

rių mėsa esanti geresnė už ki- 
tokią. Maisto valdžia vienok 

prašymą atmetė. 

|Į Chinuose, miesfc Čancun, 
100 chtniškų p cistų, kadangi 
už 3 mėnesius neišmokėjo jiems 
algų, surengė mieste daužymą ir 

piešimą gyvenimų ir pardavimų. 

[Į YVashirvgtono tėmykla pa- 
ženklino smarkius žemės dre- 
bėjimus, kurie iraukė;i pusę va- 

landos. Drebėjimai tie buvo 
2,000 mylių nuo Washingtono, 
bet dar nežinia, kur jie buvo 
tikrai. 

|Į Švedijos mokslo akademija 
pagarsino, jog šįmet nebus pa- 
skirtas dovanos iš Nobelio jž- 
rašo nei už chemiją, nei už fiziką. 

[Į Pietinės Amerikos republika 
Venizuela dirbdina didelį kelią 
p^r visą republikos teritoriją, nuo 

Cbristobal, Andy kalnuose vaka- 
ruose iki rytinių rubežių. Kelias 
tas turės 683 mylias ilgio. 

[| Švedijos akademija už lite- 

ratūrą dovaną iš užrašo Nobelio 

paskyrė franeuzui novelistui Rol- 
landui. Dovaną 1916 m. pasky- 
rė švedui poetui Vernerui Hei- 
denstam. 

|Į Mexikos laikraščiai praneša, 
buk Zapatos banditai netoli Con- 
treros užpuolė geležinkelio trau- 

kinį ij1 ičskerdė suviršum šimtą 
moterų, vaikų ir lydėjusių trau- 

kinį Carranzos kareivių. 

•| Kaip manoma, Lenkijos ka- 
ralius bus katalikas, Austrijos 
ciesoriškos giminės kunigaikštis 
arba Bavarijos kunigaikštis Leo- 
pold, kuris su savo kariumene 
pirmiausia Varšavor. inėjo. 

jj Australijoj straikuoja anglia- 
kasiai. Dėl anglių stokos su- 

stojo daug dirbtuvių. Mano, kad 
valdžia turės savo globon paimti 
anglių kasyklas. 

|Į Turtingas Irkutsko kirklys 
Fortov paaukavo miestui mi- 

lijoną rubjių. Iš tų pinigų jis 
skiria 2oo,ooo rublių įsteigimui 
miesto universiteto, o 800,000 
rublit| steigimui jo apskrityj spe- 
cialių techniškų mokyklų. 

8 ŪM UMO. 
{[ Phoenix, Pa. Phoenix Iron 

Co. pakėlė darbininkų algas ant 

10%, nes darbininkai rengėsi 
straikuoti. 

I 

fl Brooklyn, N. Y. Sustraika- 
vcr darbininkai Ncw York Bclt- 

ing Co. dirbtuvių. Darbininkai 

reikalauja 50 darbo valandų sa- 

vaitėj ir 20% didesnių algų. 

Ridgevvay, Pa. Sustraikavo 
čionykščiai odų išdirbėjai. Rei- 
kalauja jie 20% didesnių algų. 

f Dcnvfcr, Colo. Namų sta- 

tymo darbininkams antru kartu 

šįmet pakelta algos ant 25c. ui 

dieną. 

LIETUVA III KARĖ. 
GYVENIMAS LIETUVOJE. 

Vyriausybės vietose visokiais 
viršininkais yra daug atsiųstų iš 
Poznanės lenkų, kurie elgiasi su, 
vietos gyventojais ne visai tinka- 
mai. 

Kainos nepaprastos: cukraus 
svaras 50 kap.; muilo sv. i rb.; 
žibalo nėra; žvakių svaras 1 rb. ; 

N'ėra kao dirbti laukų: apyinen- 
kis arklys—600 rub.; karvė (ge- 
ra) iki 1000 rb. 

Vokiečių vyriausybė yra kvie- 
tusi ir ramiu osir.s lietuvius gy- 
ventojus eiti dirbti Vokietijos gi- 
tumon amunicijos fabrikose. Nuo 

:okių pasiūlymų žmonės atsisakė 
ii pasiūlė imti j fabrikas dirbti 
lietuvius belaisvius (nes fabriko- 
se galima gerai uždirbti, ir liet. 
belaisviai galėtų gerai gyventi iš 
uždarbio). Lietuviai, pasilikę tė- 

vynėje, bando visus lietuvius be- 
laisvius sutraukti j vieną arba 
bent i kelias stovyklas (lioge- 
rius), idant patogiau butų šelpti. 
Taip pat bandoma išgauti lietu- 

v:s cenzorius, kad belaisviai ga- 
lėtų lietuviškai susirašinėti. 

Paskutinėje lietuvių Lozanos 
į Konferencijoje, tarp kitų dalykų, 
nutarta kuogreičiausiai steigti 
Informacijos Biuras. Biuras pri- 
valo susnlėti iš Augštosios Ta- 
Ir/bos—5 žmonės—ir paties Biu- 
ro, vedamo L J>rio. Augštoji Ta- 
ryba privalo nuolat būti Šveica- 
rijoje. Biuras privalo tarp kitko 
leisti įvairaus turinio raštus. 

Likusieji Lietuvoje žmonės 
prašo lietuvius inteligentus, kas 
tik gali, grįžti tėvynėn/ nes jau- 
čiama didelė darbininkų stoka. 

Konferencija taip pa* nutarė 
klabinti ir Amerikos lietuviui 
grįžti tėvynėn jau dabar. Pir- 
mon galvon reikalingi mokytojai, 
gydytojai/' verteiviai. Amerikos 
lietuvių etmgiačija, kaip kalbėjo 
J. B., privalys ypatingai rupinties 
Infortn. Biuru. Pinigai turi buti 
siunčiami Šveicarijon ir tiesiai 
Lietuvon. 

Liet. konferencija dėl latvių 
nieko aiškiai nenutarč. Buvo 
mėginta tarties Lozanoje su pa- 
čiais latviais, tečiau be rezultatų. 

V 1 

J Kauno lietuviai daugiau linkę 
prie artimo \ ^nijimosi su lat- 
viais/ gi Vilniaus lietuvių kiek 
šalčiau žiūrima j tą klausimą. 
Tečiau bendrai tarpu savęs pasi- 
tarus, nutarta nesišalinti nuo lat- 
vių ir tarties su jais dėl ateities. 

Gudai,..politikos žvilgsniu, nė- 
ra nusistovėję—tai krypsta į lie- 
tuvius, tai į lenkus. Vienok bu- 
vusioje tautų konferencijoje jie 
ėjo išvien su lietuiiais. 

Su lenkais nutarta šiuo karės 
metu neturėti nieko bendra, neš 
jie (lenkai) yra ne tik netole- 
rantingi, bet, siųsdami didelius 
pinigus Vilniun, žiauriai ir pir- 
ma proga slopina lietuvių gyve- 
nimą. 

t*. j" 

Žydai, kiek teko patirti, jau 
nedaro šiuo metr jokio "bloko" 
su lietuviais, nekiek teatsižvelgia 
į lietuvių aspiracijas ir daugiau 
yra linkę [ lenkus. 

Vokiečiai, kaip jau sakyta, uo- 

liai ėmė "studijuoti", lietuvių 
klausimą ir daugiau jau žiuri lie-» 
tuvių reikalų. Lietuviai laikosi 
šaltai, o nuomonės visų maža te- 
siskiria. Iš Lietuvos atvykę lie- 
tuviai labai nudžiugo, kad Rusi- 
jon išblokštieji tautiečiai ne tik 
nenusiminę, bet dar pajėgė daug 
gera padaryti "ėvynei. 

J. Savickas. 
(Iš "L. B.") 

MIRĖ PRALOTAS JUOZA- 
PAS ANTANAVIČIUS. 

Rugpjučio 7 d. Ligovę, Kursko 
gub.\ ilgai ir sunkiai sirgęs mirė 
Šeiny vyskupijos pralotas :kun. 
Juoza>pas Antanavičius. 

Jis gimė 1853 m. vasario 25 d. 
Paplinių sodžiuje, Griškabūdžio 
parap., Naumiesčio apskr., S.u- 
valkų gub. Pabaigė Seinų Dva- 
sinę Seminariją ir 1876 m. vasa- 
rio 27 buvo ]vestas kunigu. Pa- 

buvęs kelius mėnesius kamenclo- 
riumi Piontnicoje, gruodžio 29 
dj 1786 m. buvo atkeltas į Sei- 
nus. Buvo čia seminarijos pro 
kuratorium, o nuo 1879 m- kon- 

sistorijos regensu. 
A. a. kun: Antanavičius nėjęs 

augštųjų mokslų, let buvo darb- 
štus ir gabus. Dėl to jis grei- 
tai įgijo vyskupo Vieržbovskio 
pasitikėjimą, ir 1892 m. vysku- 
pas pakėlė jflcanauninku. Mirus 
vysk. Baranauskiui, pralotas An- 
tanavičius buvo. Seinų vyskupijos 
valdytoju nuo 1902 m. lapkričio 
26 d. ligi 1910 m. birž lio 29 1., 
ligi neatėjus j Seinus vysk. An- 
tanui Karosui. Vysfkupas Karo- 
sas paskyrė jj bficijalu, kuriuo 
išbuvo ligi pat mirdamas. 

Karės audros ištremtas iš Lie- 
tuvos a. a. pral. Antanavičius 
apsigyveno Mogiliave. Tenai jis 
aipsirgo plaučių džiova. Iš Mo- 
giliavo persikėlė i Ligovą ir ten 

mirė. 

Tremtinių šelpimas. Žemiety- 
bių sąjungos tremtinių reikalų 
skyrius išleido tremtinių vaikų ir 

našlaičių sąrašus, pametusių sa- 

vo tėvus arba globėjus. Dabar 
tie vaikai yra priglausti miestų 
ir žemietybių sąjungų įstaigose. 
Tokių vaikų sąrašuose yra pa- 
žymėU daugiau ne 11,000. 

JIS LAIKO KAMBARYJ BITES. 
Šitas vyras, W. D. Carter iš miestelio Muncie, Tnd> laiko 

navatną bičių avilį savo ofise—ne todėl, kad ji;: labai medų 
megtų, bet todėl, kad daugiaus darbštumo įgyti. Jis sako, kad 
pasižiurėjus į bites ir jų darbštumą, jį taipgi apima didelis 
darbštumas ir jis dirba išsijuosęs. 

Ministerių .taryba rugsėjo 20 

dienos iposėdyje svarstė buvusio-' 
jo yki. reik. min. A. Chycvstoro 
pranešimą ''Sįeveroppmoįsč'ės" ir 

"Jugobiežcnc'o" likimą ateityje ir 
nutarė tą bylą pasiųsti tremtinių 
reikalų tarybai apsvarstyti. \Tad 
gandai, kad tiedvi rusų organiza- 
ciji busianti likviduoti, pasirodo, 
dabar neteturi pamato. 

• ar £: 
1 \ 

Tam tikrosios tremtiniu reika- 
»; v 

lų tary b,ps' rugsėjo 15 d. posėdy- 
je buvo. svarstomas klausimas 
apie tremtinių šelpimą sugrįžus 
po karės j tėvynę,,. Besvarstant j 
j j, iškilo ̂ gretimai ir kitas klausi- 
ma.^—.kad šejpti reikės ir tuos,' 
kutlie dabar, y fa. pasiekę prieši-! 
ninku užimtosiose vietose. Vy-Į 
riausybės atstovas Likošinas to- 
kiam šelpimui priešingas, nes,1 
girdi, galima esą abej<5ti, kad tie' 
žmonės bus išbuvę ištikimi. Tat-j 
janos Komiteto pirm, sen. Neud- 
'hardtas išsivirė, kad reikės šelptr 
ir pasilikusiuositts. Tautų orga-' 
-aiZacijų atstovai taip ^įpat buvo 
priešingi Likošino pasiulymui. 
Galų gale Likošino pasiūlymas—^ 
nešelpti pasilikusiųjų—-tam tikro- 
sios tarybos buvo atmestas. 

VOKIEČIŲ INTRIGOS SU 

RUSIJA. 

Nesenai lelegramai pranešė 
žinią, buk Vokietija kalbina Ru- 

siją atpulti nuo talkininkų ir susi- 
taikinti su Vokietija. Pranešta, 
kad Stockholme, Švedijoj, buvo 
slaptas pasikalbėjimas tarp Ru- 

sijos ir Vokietijos pasiuntinių ir 

kad jame apie tai plačiai kalbė- 
ta. 

Šitos žinios sukėlė daug kalboj 
ne tik visoj Europoj, bet ir pa- 

čioj Rusijoj. Apie tai pakelta 
klausimas pačioj rusų durnoj ir 

, 

durnos pirmininkas Rodzianko 

pripažino, kad teisybė, jog Stock-' 
holme rusų durnos vice-preziden- 
tas Protopopov ir grafas Olsuf- Į 
jev susitiko Stockholme su tulu 
urėdninku iš vokiškos ambasados' 
Stockholme, kad tasai urėdnin-i 

... i 
kas siulęą( vokiečių valdžios var-' 

du taikiųimąs| Rusijai, bet kad 
Protopopov ir Olsufjev tik iš- 

klausė v^Jfįečio kalbos, o atsaky- 
mą tiems, kųde skaito tarpt^u- 
tiškąs sutartis;,tik prastais "po- 
piergaliais^. esą duos rusų ka- 
nuolės. 

i ,rcr 

Taip kalbėjo Rodzianko. 

Kokiu budįi tas sutikimas 
Stock?oliiie' jvyko? Anot Ro- 
dziankos žodžių, Protopopov ir 

grafas Olsufįev, Valstybės Tary-į 
bos «arys, būdami StockholmeJ 

... 

svečiuose pas vieną savo pažįsta-, 
mą, susitiko ten- tulą B.... iš vo-j 
kinkos ambasados Švedijoj. Užė-! 
jo kalba aipie karę ,ir. kas iš jos 
•bus. Rusai tylėjo ir klausė, o 

B.... eąą daug pradėjo kalbėti 

apie taiką. 

Jis buk pripažino, kad Vokie- 
tija esanti kritiškame padėjime 
ir kad todėl ji turi griebtis ne- 

paprastų budų, kad išgelbėjus ir 
save ir... Rusiją. 

Jis tvirtino, jog vokiečių val- 
džia esą turi tikrus prirodymus, 
kad Anglijai po šios karės Rusi- 
ją "apmaus;" kad talkininkai-esą 
Rusiją tik išnaudoja ir kad po 
šios karės jie Rusiją apleis. To- 
liaus jis esą* pąsakojo, kad Vo- 
kietija yra pasiryžusi ištiesti Ru- 
sijai rankiį, jeigu ti-k ji sutiktų 
atskirai taikintis, d taika esą 
reikalinga, kad išgelbėjus ir Ru- 
siją ir Vokietiją nuo Anglijos 
pusės. Vokietija esą labai nusi- 
leistų ir su Rusija pasielgtų kuo- 
duosniausiai.. Vokietija esą nesi- 

priešins Serbijos atstatymui ir ap- 
lyginimui jai už nuostolius. Ji 
taipgi sutiktų išrišti ir Lenkijos 
klausimą taip, kaip to panorės 
Rusija. Kaslink Konstantinopo- 
lio ir Dardanelių, tai v.-są ir šitą 
'klansimą galima išrišti puikiau- 
siu budu. 

Kaip žinome, iš tos vokiškos 
giesmelės nieko neišėjo: Rusija 
pasiliko ištikima savo talkinin- 
kams—iFrancuzijai ir Anglijai. 
Galų-gale. ir Vokietija, matyt, 
jau visai nustojo vilties atitrauk- 
ti ią nuo talkininkų. Apskelbi- 
mas "neprigulmingos" Lenkijos 
vien tik iš rusiškos Lenkijos tą 
aiškiausiai liudia. 

Tą šposą su "neprigulminga" 
Lenkija Vokietija aiškiai iškirto 
Rusijai ir todėl po to apie atski- 
rą taikinimąsi su Rusija negali 
!buti nei kalbos. 

NAUJI RAŠTAI. 
Tarp naujai išleistų knygų su- 

silaukėme poros ir apie dabar- 
tinę karę. Viena yra "Lietuva 
karės metu"—p. A. M. Martaus, 
•kita "Karės baisenybės Lietuvo- 
je,—p. J. Kudirkos. Abidvi pa- 
rašytos amerikiečių, abiejų auto- 

riai, pargrįžę Lietuvon, liko pa- 
gauti ten karės, abudu autoriai 
daug ko savo akimis prisižiūrėję, 
paspruko iš karės nagų ir su- 

grjžo Amerikon. Abudu apraši- 
nėja tą, ką savo akimis Lietuvoje 
matė, ką nuo kitų girdėjo. Ir 
todėl abidvi knygelės yra aky- 
vos. 1 

Kares baisenybės Lietuvoje.— 
Pragyventų valandų atsiminimai. 
Parašė Juozas Kudirka 55 pusi. 
Kaina 20 centų. "Draugo" spau- 
da. Chicago, 111. 1916 m. Nuo 
pradžios iki galui įdomiai parašy- 
ta knygelė aipie įvairius nuoti- 
kius, kuriuos pats autorius per- 
gyveno. Gaila tik, kad yra datig 
spaudos klaidų. Galima gauti ir 
"Lietuvos" knygyne. 

Socializmo minties blaivumas. 
Parašė Jctm Spargo. Vertė A. 
Lalis. Chicago. Ilk 1916 m. 

"Naujienų" B-vės lėšomis ir į 
spauda. Pusi. 230. Kaina 
įžymėta. 

Lokis. Lietuvių legenda. Pa- 
rašė Merime. Vertė L. Juras. 
Spauda "Naujienų." Chicago, 
III., 1915 m. Pusi. 80. Kaina ne- 

pažymėta. 

Ką katalikai turi činoti apie 
savo vadovus. Parašė X. X.— 
Vytis. Išleido savo kaštais "Tie- 
sos [Mylėtojai" ir išspausdino 
Piltsburge, Pa. "Dilgėliu" spau- 
stuvėje 1915. Pusi. 28. Kainu 
10c. Yra tąi menkos vertės jvay- 
rių straipsnelių rinkinys, dau- 
giausiai iš "Dilgelių" iškarpos. 
Nedaro garbės nei autoriui, nei 
leidėjams. 

Gurkliutės eilės. Kaina 10 

centų. v Spauda "Darbininko." 
Boston, Mass. 1916 m. Puslapių 
31. Daugiaus matyt eiliavimo 
gabumų, negu tikros pozicijos. 
Ypatingai šlubuoja agitatyvės rū- 

šies eilės. 

Kas iš kur pareina. Parašė 
M. Šalčius. Trumpi pasakojimai 
apie kasdienius žmonių vartoja- 
mus daiktus. Išleista SLA...lė- 
šomis "Tėvynės" spaustuvėje 
Xew York, X. Y. Puslapiu 62. 
Kaina 20c. 

Autorius yra vienas iš nedau- 
gelio rašytojų, kurie moka popu- 
liarėj, visiems suprantamoj kal- 
boj išdėstyti įvairias mokslo ša- 
kas. Žingeidžiai parašytas\ir ši- 
tcs^ veikalėlis, kurio skaitymas, 
apart žingeidumo, suteikia skai- 
tytojui ir naudos. 

Visi geri. Trijų aktų sceniš- 
kas vaizdelis. Parašė F. V. Pusi. 
22. Kaina 10c. "Darbininko" lei- 
dinys No. 6. Spauda "Darbinin- 
ko." Boston, Mass., 1916. 

Ant Dugno. Paveikslai 4 veik- 
mėse. Parašė Maksim Gorkij. 
Vertė Karolis Vairas. Išleido 
LSSA. 6o-oji kuopa. Spauda 
"Tėvynės" Xew York, N. Y. 
1916 m. Pusi. 96. Kaina nepa- 
žymėta. 

Užsipelnė Diplomą. Drama 
vienoje veikmėje iš Lietuvos 
Dvarponių gyvenimo. Parašė J. 
B. ir E. L. Kaina 10 c. "Vie- 
nybės Lietuvninkų" spauda ir 
lėšos. Brooklyn, i-*. Y. 1916. 
Pusi. 20. 

Aptr^korius. Juokažaislė vie- 
noje veikmėje. Parašė,F. More- 
jus. Salietuvino P. N. Pusi. 34. 
Kaina 15c. "Vienyb. Lietuvnin- 
kų'' spauda ir lėšos. Brooklyn, 
X. Y. 1916 m. 

Phato by Amrrlcan Press Auoctatton 

GEN. HAIG, 
Jis yra vyriausis vadas anglų 

armijos Francuzijoj. Šią savaitę 
anglai drūčiai sumušė vokiečius 
prie upės Ancre, paimdami per 
5,000 ! belaisvių ir užgriebdami 
keletą svarbių kaimų. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ RACINE, WIS. 

Kas nuveikta Lietuvių Dienoj. 
Racinieėiai lietuviai teisingai ga- 
li pasakyti: Męs dirbome kiek 
galėdami naudai nukentėjusių 
nuo karės. Ištisomis šešiomis 
savaitėmis prieš Lietuvių Dieną 
draugijos, nežiūrėdamos jokio 
partijų skirtumo, išrinko savo de- 
legatus^ kurie kas savaitė laikė 
savo posėdžius. Atėjus Lietuvių 

Dienai, raciniečiai buvo prisiren- 
gę prie jos kaip reikia. 

Aukų rinkimo* tvarka buvo pa- 
dalinta j tris dalis: i. Rinkimą^ 
aukų gatvėse, pardavinėjant kor- 
teles (tags); 2. Rinkėjams ei- 
nant per darbo vietas darb^ lai- 
ku: ir 3. Išsiuntinėjant laiškus 
atsišaukimus j turtingesniuosius 
Ratinės žmones. 

Patogesniam aukų rinkimui 
miestas buvo padalintas j tris la- 
lis ir kiekvienai daliai buvo> pa- 
skirtas rinkikų įprižiurčtojas. .Pri- 
žiūrėtojais buvo šitie: Kasparai- 
tis, Kudirka ir Pratapas. Aukų 
rinkimą dirbtuvėse užžiurėjo p. 
Žiūras, Kun. Slavėnas ir Baukus 
išsiuntinėjo laiškus. 

Rinkikų ir rinkikių jaunų, au- 

atigusių ir mažų buvo 52. Dis- 

triktų prižiūrėtojai padalinę rinki- 
kams krabes užsirašė rinkikų var- 
dus ir krabių, numerius. Pato- 
gesniam rinkikų susižinojimui bu- 
vo paskirtas rinkikų centras 

pas p. Pilipavičių, kur prireikus 
<krei-pėsi kiekv • nas distrikto pri 
•žiūrėtojas ir rinkikas. Centre 
buvo tris vyrai su dviračiais 
ir kam kur ko reikėjo, greitai 
pridavė. 

Toji diena nemaža buvo garsi- 
nama Racinėj. Buvo atspausta 
tam tikros kortos anglų kajba ir 
iškabinėtos dirbtuvių languose, 
stotyse, ir visur kur publikai bu- 
vo prieinama vieta. Tame ne- 

mažai pasidarbavo ip. Žiūras. An- 
glų laikraščiuose buvo taipgi gar- 
sinama kiek galint. Čia dau- 

Ji v 

glaustai pasidarbavo kun. V. Sla- 
vėnas ir jam padėjo kiek D. B. 

Pratapas, YViscoasino UniversiteT 
to moksleivis. 

Iš rinkikių daugiausiai surin- 
ko aukų p-lė Lukošaitė, $43.83; 
p-nia G. Vėgėlienė $42.59; p-lė 
M. Matoniutė $3910. Atsižiū- 
rint Į miesto dali nemažiaus at- 

sižymėjo savo pasidarbavimu pp- 
ios: V*. Savickienė, F. Pocicitė, 
Mag. Buškeuskienė, O. Sukolienė, 
O. Daugšienė ir maža mergaite 
Malvina Kontaitė. Bet reikia 
pasakyti, kad nebuvo tokio rin- 
kiko, kuris nebūtų darbavęsis 
kiek tik jis gali. Iš jaumt -vaika- 

ičių atsižymėjo Jučžaš ir Leonas 
Kampučiai. 

Pinigų už korteles vi?a surink- 
ta $603.86. Per laiškus iki lapkr. 
4 d. gauta $180. Viso $783.86. 

Pasekming&niam aukų rinki- 
mui tarpe lietuvių buvo pareng- 
tos prakalbas. Kalbėjo p. Mu- 
levičius iš Chicagos lietuviškai 
!ir distr. adv. W. \V. Storm, an- 

gliškai. Kun. Slavėnas aiškino 
reikalingumą aukoti. D. B. Pra- 
tapas tvarką vedė Prakalbose, 
tarpe lietuvių surinkta $175.00 
(Aukotojų surašą priversti esame 

išleisti, nes mums laikraštyje vie- 
tos trūksta.—Red.) Pailgumas da- 
vė po $6, po $5, o vienas aukavo 

$10.00 ir pravardės nedavė užra- 

šyti, sakydamas, kad jis aukauja 
ne tam, kad sau garbę įgyti. 

Iš svetimtaučių savo duosnumu 

| atsižymėjo The Hįlker \Vicckcr 
Mf'g Co., aukodama $100.00. 

I Su lietuvių aukomis viscy suma 

pasidaro $958.86. Kiek rašyto- 
jui teko girdėti, draugijos žada 
aukoti iš savo iš<lų, kad šitą su- 

mą padidinus. 
Apskritai imant, dėl tokio ne- 

didelio račiniečių skaitliaus, ku- 
rie prię tani politikoje nedaly- 
vauja, reikia pasakyti, kad re- 

zultatai Lietuvių Dienos yra ge- 
ri. Viena to priežasčių yra jų 
bendras veikimas. Tuomi reikia 

pasidžiaugti. Bet Lietuvių Die- 
na žada mums ir daugiaus. Su- 
sitveręs bepartinis Lietuvių Die- 
nai komitetas nutarė veikti ir 

toliau's. Vienok tikslas jo bus 
kiek platesnis. Jo tikslu bus: 
r. Šelpti nuo karės nukentėju- 
sius; 2. Rūpintis Lietuvos au- 

tonomijos išgavimu ir 3. Gai- 
vinti Lietuvoje pramonę. 

Kokiais pamatais šita organi- 
zacija vadovausįs, bus apkalbėta 
ateinančiame susirinkime. 

D. B. P, 

IŠ CLEVELANDO, O. 
Buvo betvarkė. Komitetas 

Lietuvių Dienai susitvėrė, rodosi, 
rugs. 16 d. ir laikė savo susirin- 
kimus kas savaitė, bet šitos ko- 

misijos nariai, išskyrus tris: K. 

Aksomaitj. A. Kranauską ir p-lę 
O. Žvingjliutę. nežinojo kam jie 
išrinkti ir vietoje veikti, rengtis 
prie aukų rinkinio darbo, tik ši- 



ttios tris trukdė ir veikiantiems 
komiteto nariams teko del to 

nukentėti visokių nesmagumų. 

Šitaip dalykams einant atėjo 
Liet. Dier.a ir rado vietos komi- 

tetą visai neprisirengusiu. Prieš 

pačią L. D. rengimo komisija 
sušaukė apie du susirinkimu, bet 

jie buvo sunaudoti ne rnkikiu 

informavimui, tik tuštiems pasi- 
gyrimams. Sakyta, kad rinkikai 

viską jau žino; ogi, girdi, rinki- 
kai stovės poromis: vyras dėžutę 
laikis, o mergina tagsą segs. 

Šitaip apsiraminę nutarė pra- 
dėti rinkti nuo 5 vai. ryto. Pa- 
skirtu laiku rinkėjai suėjo sve- 

tainėn, bet rengimo komiteto ne- 

buvo; jis pasirodė tik 7 vai., o 

kiti jo nariai dar vėliaus. Taigi 
rinkimas prasidėjo ilk nuo 8 ry- 
to. Vieni rinkėjų užžiurėtojai 
paleido savo .inkikus kaip a\*;s 
nuo krašte miesto '-idun ir tie 

klajojo visą dieną. Kiti rinki- 
kai, vyras su mergina, atsisto- 

jo prie krautuvės lango ir žiū- 

rėjosi langan, arba vyras užpa- 
kalyj laikydamas dėžutę, saldžius 
žodelius merginai kalbėjo, už- 

miršęs kam jis ten stovi. Žino- 
ma/ čia netiek r;,ikėjit kalte, kitk 

rengėjų, kad tv„ kos geros nepa- 
darė; kam jiems reikėjo po du sta- 

tyti, jei vienas gana gerai butų 
tą atlikęs. Daugumas aukotoji] 
auką ne vyrui dėžutėn dėjo, t'k 
merginai rankon davė. Kaikune 

prižiūrėtojai šitą patyrę permainė 
tvarką ir merginoms dėžutės da- 
vė laikyti ir tagsus segti. 

I'att pM'.rka aukų rinkimu su- 

tiko prastai. Vieni sakė, kad 
labdaringi darbai reikia pradėti 
nuo savęs; kiti klausė kokio tikė- 
jir.io lietrviai? Kur yra Lietu- 
va? Kiek lietuvių Clevelande,— 
žodžiu nogėjo aukoti, b n* irio- 
jo, ar aukojimo verta, v buvo 
ir tokių, kurie nenorėjo a' koti. 
Vieni sakė: "Aš "vokfrtys, man 

nerupi lietuviai: kiti aiškino, kad 

juc daugiau pinigų jie gaus, juo 
ilgiau kariaus; treti blevyzgojo 
visaip merginoms, arba sakė; "juo 
greičiaus jie išmirs, juo geriaus 
bus. Keturi rinkikas iš savo 

krautuvių išsivarė; keli pasakė, 
"Tegul Vokietija gelbsti, man 

ateiviai nerupi, aš esu amerikie- 
tis." Žodžiu, šiurkštumo, storo 
ir šlykštaus rinkėjam? teko iš- 
girsLi visokio. 

žyd; i buvo prielankiausi; jie 
nc tik aukojo, bet ir patarimus 
davinėjo hftirviamj, kaip au- 

kas rink*i. Juodukai taipgi au- 

kojo, bet dauguma? rinkėjų jų 
nekalbino aukoti; vienok daug 
negrų buvo matyt 3U ženkleliais. 

Prie šitokių sąlygų ir prie 3i- 
tokio neprisirengimo nėra įstabu, 
kad mieste nuo 800,000 gyvento- 
jų tapo surinkta tik tokia maža 
suma: $3>&>5-57- 

Šitas turėtų buti pamoka mums 

ateity-'e. 
J. J. Žilis. 

Iš BALTJMORE, MD. 
Tautininku ir socialistų pra- 

kalbos.—SpaL 29 d. Liet. Die- 
nos Reng. Kom. Kom. buvo su- 

rengusi prakalbas Barry svetai- 
nėje prie Biltimore gatvės. Pub- 
'iko$ priėjo" apie 800 žmonių. 
Pirmiausia bežn, Vyčių choras 
padainavo "Lietuva Tėvynė mū- 

sų," paskui dainavo A LAK. cho- 
ras. Abu chorai dainavo gana 
gerai. Po to kalbėjo angliškai 
Labdarybės D-jos pirm. p. Jonės 
ir valstijos advokatas W. J. Bro- 
negis. Abudu grūdingai apipa- 
sakr jo dabartinį lietn-ių paderi- 
mą. 

Lietuviškai kalbėjo moksl. J. 
Kaupas, pp. Čėsna ir J. Vasi- 
liauskas. Pastarasis kviete ir so- 
cialistus prisidėti prie bendio 
datbo. 

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos: svetainės lėšų padengimui 
ir n. n. k. Lėšomis surinkta 
$23.65. Nukentėjusiems n. k. 
$92. Antram tikslui stambesnes 
aukas davė šitie: P. Lazauskas 
^>50, J. Lietuvninkas $10; M. Ka- 
tilaitis ir Kiškis po $5. 

Tą pačią dieną vakare Lietu- 
vių svetainėje *, p;ie Barre gat. 
buvo socialistų prakalbos; kal- 
bėjo V. Kapsukas ir d-rė Baltru- 
šaitienė. Kapsukas kalbėjo dviem 
kartais. Pirmą kartą išėjęs kal- 
bėjo apie socializmą, kapitalizmą 
ir darbininku gerovę. Jo kalba 

nieku nesiskyrė nuo kitų sočia 
listų kalbėtojų. Po jo kalbėjo 
d-rė B. apie moterų teises, ragin- 
dama moteris rašytis prie Mot. 

Progr. Susivienijimo. 
Po jai išėjo vė1 Kapsukas ir 

kalbėjo apie šelpimą nukentėju- 
sių nuo karės. Čia smagiai kliu- 
vo Yčui ir Centro Komitetui, 
kuris vieniems mokąs po 300 rub. 

į mėnesj, kitiems po 15 r. j dieną, 
0 tretiems po 15 ir 20 k. Į dieną'. 

Kritika, kad ir menka, kritikuo- 
tojui bent gerus norus suteikia, 
jei ji yra nuoširdi. Bet pas p. 
Kapsuką nuoširdumas sunku bu- 

tų rasti, nes jis kritikuodamas 
Yčą ir jo Draugiją už pinigų eik- 
vojimą, užmiršta prisiminti apie, 
p. Bulotą, kurio užlaikymas Ame- 
rikos darbininkams atsieina maž- 

ne $500 mėnesiui. Stebėtina yra 
vienas dalyKas, kad tokie teisy- 
bės užtarytojai kaip p. Kapsukas 
matydami kito akyje krislą, savoj 
nei balkio nemato. 

P. J—as. 
\ 

IŠ DEROIT, MICH. 
Liet. Diena nepavyko.—Vietos 

CALK-tas prisirengimui prie 
Liet. Dienos dėjo visas pastan- 

1 gas kad tik kuo'' Jgiausia aukų 
surinkus. Bet \Vilkesbarrinis 
Cent. Kom. beveik visą musų 
darbą suardė. Dalykas buvo 
toks. Visas rinkimui reikmenis 
žadėjo suteikti Cent. Korm, o 

atėjus tai dienai nebuvo nei 
raikščių, nei tagsų. Tagsus pra- 
dėjome spaudinti vietinėj spau- 
stuvėj, bet jau buvo pervėlu. 
Aipie 2 valandą po pietų kol dar- 
bas susitvarkė, daugumas aukų 
rinkėjų, nesulaukdami ta^sų pra- 
dėjo nerimauti ir vietos komi- 
tetui priekaištus daryti už nepa- 
sirengimą. Taigi ši .omi prane- 
šu, kad čia buvo ne vietos kom. 
kaltė, tik \vilkesbarriškio komi- 
teto," ar kieno kito. Paskutii's 
laiška» gautas nuo V. K. Rač- 
kausko mus užtikrino, kad raikš- 
čiai ir tagsai išsiųsta spal: 2§ d. 
ir męs gausią j laiką, nes firma 
garantavusi. Šitaipos užtikrinti 
męs ir laukėme, nenorėjome dvi- 
gubų išlaidų daryti. Taigi dabar 
•klausiame C. A. L. K-to viešai, 
ar toji firma, atsakis už mūsų 
paneštus nuostolius? Męs tikė- 
jonėsi surinkti apie $4000, o su- 

rinkome tiek: 
Masiniame susirink, spal. 22 

d. $16 7.36. 
Masiniame susirink, spal. 29 

d. $*54-44- 
Motir.os Šv. Liet. D-ja. $10.00. 
Privatiniais čekiais $6.00. 
Iš dienos uždarbių $79.50. 
Iš dėžučių $1,648.95. 

Viso $2,066.25. 
Atitraukus L. D. išlaidas 86.99. 

Lieka $1,979.26. 
Trečia- dalis likusio pelno 

$659.^ sulyg sutarties pasiųsta 
Biržiškai, Kairiui ir Janulaičiui, 
likusieji $1,319.51 Raud. Kryžiui 
j YVashingtoną, D. C.' 

I Kaip bus pilnai sųtVarkytas 
j sekretoriaus, raportas, bus pa- 
skelbta kiek kas aukojo' ir kas 
daugiau surinko. 

K. šnuolis. sekr. 
* 

IŠ PILCHUCH CAMP, WASH. 
Organizavimosi reikaluose.— 

Į Lapkr. 5 d. Everctte, Wash. u- 

vo dideli. > lietuvių susirinkimas 
ir prakalbos. Kalbėjo A. M., 
Alaskos kalnakasys. Apie ką jis 
kalbėjo, aš nežinau. Gal jis kai- 

bejo apie abelną Lietuvos padė- 
jimą ir*.jos dabartinius vargus. 
Jis sakė, kad šiaurvakarių Paci- 
fiko pakraščio lietuviams reikia 
užmegzti savo tarpe ryšys ir su- 

eiti visiems j vienybę. Ką jis 
tuomi suprato, nežinau. Bet apie 
ką jis nebūtų kalbėjęs, mums 

prakalbos labai reikalingos, ypač 
tokios, kurios veda prie vieny- 
bės. Sinai jau mums yra laikas 
lietuvių vėliavą iškelti ir po ja 
sueiti visiems j vieną ratelj. B 1 
čia kįla klausimas, ko mums pir- 
miausia reikia? Męs žinome, kad 
viso šiaurvakarių Pacifiko pa- 
kraščio, t. y. \Vashingtono val- 
stijos, Bri'iijos Kolumbijos ir 
Alaskos darbininkų centru yra 
Seattle. Iš Seattle visi darbinin- 
kai išvažiuoja prie darbų ir dar- 
bams pasibaigus vėl grjžta Seatt- 
lėn. Męs žinome, kad lietuviai 
darbininkai, būdami Seattlėj, tn- 

-ri gyventi pa3 svetimtaučius. Jie 
turi pasiėmę kambatj,. o valgyti, 

-eina j valgyklas. Kadangi visą 
ld'kjį kambaryj negalima išsėdėti, 
o pasidėti nėra kur, tai jie ir tri- 
nasi po smukles kol pinigai išga- 
ruoja. Taigi,'ar nereiktų pirmiau- 
siai užkirsti kelią šitai blogybei? 
Šitas klausimas iškįla yienval. 
Męs žinome, kad rusai, suo- 

miai, austrai, japonai, švedai, 
grekai, italai ir negrai turi savo 

svetainės ir kliubus ir jaučiasi 
turį šiokia tokią prieigą. Argi 
męs taipgi negalėtume jos turė- 
ti? Mums reikia pirmiausiai įsi- 
gyti savo sv tainė, kuri butu atj 
dara nuo ryto iki vėlam vakarui. 
Jon galima butų partraukti lietu- 
viškų laikraščių ir knygų, įtaisyti 
stalelius, kėdes ir lietuviai susiė- 

ję galėtų sau pasistatyti, paka- 
žyruoti lietuviškai, pamokinan- 
čias prakalbas surengti ir ge- 
riaus savo tarpe susipažinti ir sa- 

vo reikalus pažinti. Šitokia sve- 

tainė apsaugotų mus nuo to var- 

gingo gyvenimo, kurį dabar varg- 
stame visu šituio pakraščiu ir nie- 
kaip negalime iš jo išbristi. 

Girininkas. 

IŠ MILLINOCKET, ME. 

Kaip rengėsi prie L. D. ir rin- 

(ko aukas.—Oi, kaip malonu 
(s-kaityti ir girdėti musų brolius 

(lietuvius besidarbuojančius po 
.■visus Amerikos miestus ir mie- 

I stelius nuvargintiems ir badu 

I mirštantiems savo broliams Lie- 

jtuvojc. Musų miestelis, kadiir 
nedidelis, nenori atsilikti nuo di- 

džiųjų lietuvių kolionijų. Męs, 
visų sriovių šalininkai, suėję į 

, vienybę pradėjome karštai dar- 
buotis musų nuvargintiems bro- 

liams. 
Spal. 29 d. š: m: SLA: 26 kp: 

! sušaukė netikėtą susirinkimą ap- 
kalbėjimui aukų riirkimą lapkr. 
1 d. Šitame susirinkime tapo iš- 

' rinkta keturi rinkikai ir dvi rin- 
kikės, p-lė Teofilė Grabauskaitė 
ir p-nia Klem. Racilienė. Buvo 
paduotas apskelbimas Lietuvių 

'Dienos vietiniame laikraštyj 
l"Milli.nocket Times" 'r atspausta 
plakatai apie lietuvių vargus ken- 
čiamus nuo karės; šitie plakatai 
visur buvo- išdalinti po dirbtuves. 

Sulaukus lapkr. 1 d. rinkikai 
leidosi rinkti aukas po dirbtuves 
ir po visą miestelį, pas lietuvius 
ir svetimtaučius. Pasekmės to 
darbo buv0 vidutiniškos. Viso 
labo surinkta aukų $117. Kaip 
ant tokio mažo miestelio tai yra 
gera suma. 

Buvo skiriama dovanų tam rin- 
kikui, ar rinkikei, kuris daugiaus 
surinks. Šitą dovaną, laikraščio 
prenumeratą, laimėjo p. J. Gerd- 
vilas. Bet didžiausiu darbštumu 
atsižymėjo rinkikės, už ką joms 

Į priklauso tikra padėka. , 

j Lietuviai aukojo šitie: V. Bub- 
lenkis, J. Kazlauskis, po $4.00; 
J. Stanislovaitis $2.25; A. Kuras, 
J. Čepaitis, K. -JKazlauskis, A. 
Jucaitis, A. Makauskas, po $2.00; 
V. Makauskas, J. Bučinskis, P. 

Renis, B. Vareikis, J. Butinavi- 
čia, j. Kr.ičiunas, S. Poška, V. 
Mausagis, T. Ambrozaitis, J. 
Kuličius, A. Salaševičia, po $1.00; 
K. Stačiokiene 75c.; A. Vilkas 
60c.; M. Račila, K. Pluščiauskis, 
P. Milašas. D. Urbelis, Jur. Pus- 
dtšris, po 50c.; J. Sutkaitis, V. 
Sendzikasy V. Grybas, S. Jeruse- 
vičia, J. Vilčinskas, po 25c. 

VI. M-kis. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 

Lietuvių Diena kas sau išėjo 
išvieno. Lietuvių Diena gali 
duoti gerą pamoką sulyg to, kaip 
męs toliaus turime veikti ir lie- 
tuvių visuomenės reikalus page- 
rinti. Tuo tikslu aš čia paduo- 
du trumpą istoriją Lietuvių Die- 
nos musų mieste. 

Rugs. mėnesio pabaigoje lietu- 
vių draugijos pradėjo kalbėti apie 
Liet. Dieną. Tautininkų ir ka- 
talikų dr-jos nutarė rengtis prie 
Liet. Dienos ir mėginti gauti so- 

cialistus prie to darbo. Bet kai- 
rieji tą išgirdę, tuojaus nuėjo 
<pas miesto majorą, pasisakė jum 
atstovaują vietos lietuvius ir pa- 
prašę leidimo Liet. Dienoj aukas 
rinkti, gavo jį. Po šitam jų di- 
plomatiniam žingsniui. F. Raški- 
nis su džiaugsmu tuojaus pasi- 
gyrė "Naujienose" puikum LŠF. 
nuveiktu darbu. 

Dešiniųjų draugijų veikiantysis 
komitetas, norėdamas palaikyti 

savo draugijų garbę, pradėjo 
veikti taipgi jtolamatijos keliu. 
Ačiu šitam net ir 
bažnyčios didra^įjihi ėjo su so- 

cialistų dėžuH®is^!ir kunigas 
bažnyčioje už$jR.'^m;alikanis dė- 
ti aukas j; socia$st$ dėžutes, bet 
aukos- pakliuvo ten; kur socia- 
listai nenorėju. 0*š pat Liet. 
Dieną p:;licijos|^'ifjninkas paąi 
šaukė socalistiffiįoaBte'ta ir jam 

j trumpai pasakfp Stfraikta-s aukas 

į turite nešti paš^p. \Babcock,' kur 
^r kiti lietuviai, nfeš, arba kitaip 
j negalėsite rinkti aukų visai. Pa- 
sirinkimo bevejkūiiiebuvo ir jie 

j sutiko atnešti atikas prie surink- 
tųjų tautininkų irįkatalikn aukų. 

j Viso aukų Rocliforde surinkta 
$1,207.15 ir visos' vsunešta Vaiz- 

' bos Buto kantonbn ir pasiųsta 
į Raudonajam Kryžiui. Tokiu bu- 
!du kairieji šokę iaiigštai nukrito 
labai žemai. f' f' ... 

Atsišaukimo : 1 laiškus išsiunti- 
nėjo dešinieji ir cfel to buvo gau- 

jta stambios aukoti Vietos w~k. 

j P. J. Muldoon i siuntė čekj ant 

Į $100. |M. Pieliukė. | 

Iš RUMfcOiRD, ME. 
Kokiai Lietuvį?—klausia lic-: 

tuvis.—Męs rumfordiečiai taipgi 
užsispyrėmė pasidarbuoti Lietu- 

( 
vių Dienoje. Susitvėrė komite- 
tas iš trijų: Jono Viskonto, St. 
Baublio ir Fr. Laureckio ir buvo 

'pastatyta 30 rinkikių. Aukų su- 

rinkta $260 suviršum. 
Rumforde gyventojų yra apie 

8-9000; tarp jų lietuvių priskaito- 
Ima apie 6-700. Darbai gerai ci- 

| na ir žfnonės pusėtinai uždirba. 
Taigi šitą menką sumą vieni 
lietuviai galėjo 'sumesti; Det de-J 
ja, kuomet vieni rinko aukas, 
tai kiti tyčiojos iš jų. Rinki-' 
kams teko išgirsti nuo lietuvių 
tokių žodžių: Tai ve aukosiu aš 
jums, verčiaus pragersiu; kvaili 
tie, kurie aukoja:, rinkikai patįs 
pasidalis tais pinigais; Lietuvai 
aukot:?—Kokiai 'Lietuvai?—ir ki- 
tų šit.ems panašių žodžių. Gai- 

lia ir skaudu'dafosi matant mū- 

sų žmoni-fĮ tokią siffamylystę ir 
tokj tamsumą. 

Daugiausiai aukojo darbinin- 
kai; verteiviai 'lir profesionaliai 
visai mažai, arb& nieko.' Vyriau- 
sias teisėjas, kaip anf juoko, nu-' 
metė 9c. O juk jie visi iš-dar- 
bininkų 'gyvena ir nenori badu 
mirštančių žmonių sušelpti.' 

1Y patingai gėda buti tokiais už- 
aušėliais lietuviams verteiviams. 

■ Jau svetimi daug;au atjautė Lie-1 
tuvos žmonių nelaimei. Šerifas 
aukojo '$5 ir viena anglė davė $5.1 

Rinkikės dirbo su dideliu pa- 
įSišventimu ir ūž savo darbą nie-' 
,ko neskaitė. Aeiu joms už tai.' 
jTaip pat ačiu J. Viskontui ir Ala- 
tuzui, kurie davė automobilius' 
rinkikėms vežioti. 

Daugiausia aukų surinko Jo-1 
nas* Žadeik?s, $45.29. 

Petras Skudas. 

IŠ BRIDGEPORTO, CONN. 
Aukų rinkimas. Mųsų mieste 

[Lietuvių Dienoje Aukų surinkta 
apie pusantro tūkstančio, bet ga- 
lutinos apskaitos dar nėra; au- 
kos dar vis plaukia. Aukų rin- 
kėjų buvo 200. Rinkėjos sugrį- 
žo svetainėn su surinktais pini- 
gais apie 10 vai. vak. Ameri- 
kiečiai priėmė mus simpatingai 
ir-stebėjosi, kad urnu laiku neži- 
mia .iš kur nežinoma tauta atsi- l 
rado. 

Vietos lenkai buvo pasisiūlė 
duoti pagelbon 15 rinkikių, bet 
laikui atėjus nei viena nepasiro- 
dė; tikrai prieš pietus atėjo sve- 
tainėn vienas lenkas ir išėjo au- 

ikų rinkti lietuvtefhs. 
Socialistai mus'ų mieste prie 

aukų rinkimo Liet. Dienoje ne- 

prisidėjo. 
Į So. Norwalk, Cohn.—Vietos 
Liet. Dienos koHiiteto pirminin- 
kė p-lė Sofija Grušaite rašo, kad 
ten aukų surinkta $200.12. Apie 
savo pasidarbavimu ji rašo: taip: 
Surinkome aukųo$20G.i2 ir pa- 
siuntėme į Am. $ed. Cross, Wa- 
shington, D. Cv Vakaran jautė- 
mės labai pavarą, bet atsiminę, 
kokį darbą dirbame ir kokiai 
naudai, vėl įgaudavome energijos 
ir drąsos. Radome daug prie- 
lankumo pas amerikiečius ir suė- 
jome į pažintį su daugelių žymes- 
nių asmenų. Be to, per dieną, 
korteles besagstydamos turėjome 
ir juokų, kas prisidėjo prie musų. 
dvasios pakėlimo. Stengėmės 
nepaleisti nei vieno praeivio. Jo 

pietų atėjo mums talkon keturios 
rinkėjos iš Stamfordo, Conn., kur 

Lietuvių Dieną miesto valdžia 
davė, rodosi; lapkr. 17 d., kadan- 
gi lapkr. 1 d buvo duota kitiems. 

Saulius. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Teatras. Lapkričio 4 d. Lie- 

tuvių svetainėje prie Barre gat. 
buvo parengtas vakaras "Darbi- 
ninkų Balso" naudai. Buvo pa- 
statyta scenoje veikalas "Kerš- 
tinga meilė." Vaidino visi ga- 
besnieji Baltimorės aktoriai: p- 
nia M. Bartaškienė Mildos rolėje, 
p. F. Ginkus Ožgio rolėje, M. 
Doliunskiutė Onytės relėje, M. 
Kažliutė Liudvisės rolėje, ir J. 
Lazauskas Marmos rolėje. Vi- 
si artistai atliko savo roles gana 
gerai'. P-lės M. Doliunskiutės 
buvo pirmas pasirodymas sceno- 

je, bet ji taip gerai savo rolę 
atliko, kad negalima buvo pa- 
stebėti jokio trukumo ir jei ji 
ir toliaus nenumestų scenos me-- 

no j sali, tai, galima sakyti, -kad 
ji bus viena gabiausių Baltimo- 
rės lietuvių aktorių. 

Be veikalo buvo ir monologas 
"Burdingierius." Pasakė jj gana 
gerai p. A. Kurilaitis, iš ko pub- 
lika turėjo gardaus juoko. Po 

monologui A. L. K: Choras pa- 
dainavo kelias daineles. Čia tu- 

riu pažymėti, kad šitas choras 
yra dar jaunas, bet dainuoti yra 
gana gerai prasilavinęs ir publi- 
ka jį iššaukia atkartoti po kiek- 
vienai dainelei. Taip pat daini- 
ninkams priklauso garbė, kad jie 
prašomi niekuomet neatsisako 
padainuoti. 

Publikos buvo apie 300. Visi 
buvo pilnai užganėdinti taip vai- 
denimu, taip dainomis. 

P. J-as. 

IŠ CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y. 

Ir vel vienas socialistas pabė- 
go. Spal. 20 d. Cia prsimirė A. 
Jankauskas 41 metų amžiaus; jis 
paliko moterį ir 12 metų dukterį. 
Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav. Buvo jis laisvų 
pažiūrų ir apie Dievą ar Šv. 
bažnyčią priminus jis visuomet 
išaiškindavo, kad til dalykai ne- 

reikalingi. Jis pats niekuomet 
į bažnyčią neidavo. Bet sunkiai 
ligai jį užklupus, tuojaus buvo 
pasauktas prie jo kun, Kodis, 
tie sykį, bet kelis sykius, ir jis mi- 

rė aprūpintas Šv. Sakramentas. 
Kadangi jis buvo socialistu, o 

socialistai laisvamanybą, arba 
geriaus pašakius bedievybę, 'laiko 
svarbiausiu savo mokslo šulu, tai 
šitas jų draugo atvįrtimas prie 
tikėjimo padaro jiems didelį ne- 

smagumą ir dabar visos Hudson 
Ave. socialistai vaikščioja paka- 
binę nosis kaip žąsyčiai vasarą 
žąslige sirgdami. 

Xors velionis buvo laidojamas 
su bažytinėmis apeigomis ir ant 

šventintų kapu, vienok LSS: 83 
kp. nupirko velioniui gyvų gėlių 
vainiką. 

P. B-tė. 

IŠ PITTSTON, PA. 
Račkauskas ir progresistai. Pas 

mus eina gandas, kad visur, 
kur tik lietuviai dirbo, nepaisy- 
dami socialistų trukdymų, nega- 
vo nei kortelių (tags), nei raikš- 
čių. Taip mano Centro prezi- 
dentas Lopatto ir kili. 

Lapkr. 5 d. musų "progresyvė 
visuomenė" surengė prakalbas 
savo Lietuvių Dienos apvaikščio- 
iimui. Susirinko visi socialistai ir 
jiems pritariantieji iš visos apie- 
linkės skaitliuje apie 54 žmonių. 
Visi jie dėjo dienos uždarbį ir 
viso labo suaukojo $60.50. 

Jei- šitie 54 žmonės vijo tik 
tiek per dieną uždirba, tai yra 
begalo mažai. Bei tuo reikia 
ibejoti. Tarp musų draugučių 
pra amatininkai ir vienas vertel- 
ga. 

Kapsukas kalbėjo dviem atve- 
jais. Pirmoj- savo kalboj jis 
smerkė Liet. Dr-ją n. n. š: ir 

liekino jos veikėjus p. Yčą, kun. 

Žilinską, d-rą Šliupą ir kitus. 
Antroj kalboj gyrė savo organi- 
zacijos L. Š. F., Sąjungą ir visa 
tas tik yra socialistų daroma. 
\ntgalo ragino šviestis, moky- 
tis. Bet, sako: "Nors visą amžių 
nokysimės, bet kvailais numir- 
sime." Ką tokis jo pamokslas 
jali reikšt: man bent yra nesu- 

prantama. 
Korcsp, 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 

Lietuvių Diena. Cia lietuviai 
Lietuviu Dienoj darbavosi *isi 
išvieno, kad tik daugiau aukų 
surinkus. Nors miestelis nedi- 
delis, bet auku surinkta viduti- 
niai: $260.93. 

Rinkėjų buvo 26. Daugiau- 
siai surinkusieji buvo šitie: V. 
Kairienė $3145; P. Tijtišienė 
$29.83; L.. Apsega ir J. Jurgelio- 
nis $24.81; T. Tamošaitis $16.26;' 
ir V. Šedukas $14.53. 

Dar ketina draugijos skirti iš 
savo išdų. L. A. U. Kliubas jau 
paskyrė $25. Pinigai bus išsių- 
sti apie pusėje šio mėnesio sulyg 
Centr. Komiteto nurodymo. 
Platesnės žinios aipie Lietuvių 
Dieną ir stambesnių aukų davė- 
jų vardai bus paskelbti po pini- 
gų išsiuntimui. • 

P. J. Lakas. 

IŠ ATHOL, MASS. 

Veikimas L. Dienoje ir vė- 
liaus. Atholio lietuviai Lietuvių 
Dienoje pastatė 70 rinkikų. Pen- 
kios poros buvo pasiųsta j Oran- 
ge, Mass. pagelbėti aukas^ rinkti, 
o likusieji rinko po Atholio mies- 
telį, Nors Atholyj viso vos 9000 
gyventojų, bet aukų surinkta tą 
dieną $1,008 suviršum. Prie "to 

nėra priskaitytos pažadėtosios 
draugijų aukos. 

Lapkr. 2 d. krutamu paveikslų 
"Opera Ilouse" teatro savininkas 
pusę tos dienos pelno paskyrė 
lietuviams sušelpti. 'Tą dieną 
lietuvių choras turėjo progą pa- 
sirodyti svetimtaučiams su lietu- 

vių dainomis. Jis sudainavo dvi 
daineles: "Oi ant kalno liepelė" 
ir "Plauk dainele." Publikai lie- 
tuvių dainos, 'kiek buvo matyt, | 
labai patiko. 

J. Jasinskas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvių Diena ir Br'oklyno 
kriaučiai. 

Sujudo amerikietiškas lietuviš- 
kas pasaulis. Lapkričio i d. vi- 
si Lietuvą mylinti žmonės dirbo 
kas ką galėjo. Neatsiliko ir 
kriaučiai. Kaipgi be kriaučių 
apsieiti, juk tai nebūty jomarko 
be jų. Na kriaučiai tuo sušaukė 
savo trijų unijų susirinkimus ir 
nubalsavo švęsti Lietuvių Dieną. 

Švenčiam, Keletas nuėjo auku 
rinkti, keletas namie pasiliko pa- 
silsėti,—juk švente ne kam ki-j 
tam ir skirta, kaip pasilsiui. Di- 
džuma gi nuėjom darban. Tuo. 
vieni pas vieną gerą "frentą" prie; 
baro kauliukus "šėkyti." o kili Į 
ir kazyras mušti. Jaunesni gi sau' 
pasipuošę po Grandstrytj vaikš-j 
čiojame ir žiūrime, kaiip kiti au- 
kas renka. Ar męs koki grino- 
riai, kad eisime auku rinkti. Mes 
susipratę vyrai, mums honaras 
neleidžia ubagauti. Tegul aukas' 
renka ir aukauja koki ten cuker- į 
ninkai. Bėda, kad dar ir tarpe mus į 
yra labai daug tokių, kilrie su 
cu'kerninkais eina išvien ir mums 
daro gedą. 

Ir visą dieną mųs būrys spacy- 
ravo po Grandstrytį, sukinėjomės , 

apie Roeb'ling kampą. Lietuvių ( 

Diena, tai geras išmislas, juk dar i 
viena šventė prisideda prie visų 
švenčių. Amerikiečiai, sumany- 
kite dar kokią šventę,—męs tu- 1 

rėsime progą atlankyt mųš "fren- 
tus" saliuninkus ir kortomis pa- 
mušt. 

Brooklyno ex Kriaučius. 

IŠ THOMPSONVILLE, CONN. Į 
Gavo kolioti del"tagsų" netu- 

rėjimo. Lietuvių Diena musų : 
apygardoje davė $346.50. Thomp- ; 
sonvillėj surinkta $233.47. Dau- 
giausia surinko ipp. E. Zarembie- 
nė, A. Banienė, O. Augustaitie- 
nė; p-lės M. Baranauskiutė, E. 
Valalkiutė. ] 

Hazardvifte ir Scitico davė < 

$36.05. Daugiausia surinko p le < 

M. Kmelnickiutė. 1 
Somersville davė $26.76. Dau- ] 

giausia surinko p-lės V. Burnei- ] 
kiutė ir O. Bačiuniutė. , 

Warehaus Point davė $50.92. j 

Daugiausia surinko K. Palažėja j 
ir J. Mikalauskas. I 

Prasčiausiais aukotojais buvo 1 

vokiečiai ir airiai; kitos tautos g 
po truputį aukojo Nors diena ] 
buvo šalta ir §u lietum, bet rin- 1 

kikai ir komitetas savo prieder- 
mes pildė kuogreičlausiai, nežiū- 
rint to, kad. parsiėjo,visokių ne- 

smagumų turėti ir kolionių klau- 
sytis del neturėjimo tagsų laiku. 
Jei tagsai butų atėję laiku ir aukų 
butų buvę daugiau surinkta. 

Komitetas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Lietuvių Diena.—Kol kas sim- 

ku1 pasakyti kiek aukų suplaukė 
Liet. Dienoj, nes draugijos pasi- 
žadėjusios aukoti neturėjo dar 
savo susirinkimų ir nėra dar sa- 
vo žadėjimų išpildžiusios. Pati 
Liet. Diena davė aukų $1,101- 
60. Rinkėjų buvo nedaugiausia 
ant 150,000 gyventojų, nes tik 
120; bet rinkikės darbavosi su 

atsidėjimu ir todėl neblogiausios 
pasekmės buvo. Bet jos butų 
buvę geresnės, jei nebūtų buvę 
kliūties. Dėžutes nuo Centr. 
Kom. gavome į laiką, bet ženk- 
lelių ir tag^ų nesulaukėme. Pas- 
kutinį vakarą nesulaukę jų pri- 
siunčiant griebėmės prie darbo 
tagsus spauclinti. Vienok iš ry- 
to rinkikės neturėjo užtenkamai 
tagsų ir todėl daugumas praei- 
vių liko praleisti. 

Per prakalbas buvo surinkta 
$64.85. Viso kol kas aukų su- 

rinkta $1,166.45. 
Komitetas ir rinkikės darbavo- 

si kiek jie galėjo. Komitete bu- 
vo: A. Bernotas, pirm.; D. GreU 
čaitis, rašt.; J. Besusparis, fin. 
rašt. Iš rinkikių labiausiai at- 

sižymėjo p-lė M. Slapikauskytė, 
A. M. Virbalis. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Prakalbos, Liet. Diena. Lie- 
tuvių Dienos Komitetas spal. 29 
d. surengė prakalbas svečiams 
kun. J. Žilinskui ir M. Yčui di- 
džiausioj miesto svetainėj. Pub- 
likos prisirinko suvirs 2000; dau- 
gumas nepatilpo svetainėn. Pra- 
kalbos visais atžvilgiais nusisekė. 
Prakalbose aukų surinkta apie 
$450. Plačiau prakalbas apraši- 
nėti nėra reikalo, nes laikraščiuo- 
se jau kelis kartus jos buvo ap- 
rašytos. 

Lietuvių Dienoje Bostone ii 
jo aipielinkėse aukų surinkta apie 
10-12 tūkstančių dolerių. Galu- 
tina apskaita dar nepadaryta. 

Tėvynainis. 

IŠ SPRINGFIELD, ILL. 

"Progresyvieji" nesusidėjo. Ne- 
galėdami susikalbėti su mušu, 
:aip vadinamomis, progresyvėmis 
draugijomis, t. y. tomis, kurios 
prie bažnyčios nepriklauso, susi- 
vėlinome su Liet. Diena. Męs 
tad pasitarėme su miesto hiajoru 
ir perkėlėm ją lapkr. 4 d. Dar- 
^aš pavyko neblogiausiai.- Tą 
iieną surinkome $848.05, bet au- 

<os dar vis plaukia ir pilnų at- 

skaitų negalima paduoti. Tiki- 
mės, kad bus apie $1000. 

Daugiausia au«ų surinko M. 
Mockaftė, $39.33, p-nia Sug*n 
:ienė, $39.11. Pilną atskaitą pa- 
puošim vėliau, čia gi turime pa- 
minėti, kad musų tautinės drau- 

gios nesidėjo aukomis prie mū- 

sų, sakydamos, kad jos pasių.-ią 
savo aukas j teisingiausią fon- 
ią, kuris šelpiąs lik biednuosius, 
> ne kokius dvarponius, kunigus 
r jų gaspadines; tuomi gi fondu 
:sąs LŠF., kuris aukas siunčiąs 
Vilniun Agronomijos D-jai. Gu- 
Irųs tie musų tautiečiai. 

P. Žemaitis. 

IŠ GALLITZIN, PA. 
Rinkimų pasekmės, šitas niie- 

itelis mažiukas, bet šaunus žmo- 
įės. Liet. Dienoje buvo 5 rin- 
tikai ir surinko n. 11. k. $133.17. 
Daugiausiai surinko P. Stebulis, 
577.88; po jc A. Močekainis, 
>20.40. 

Komitetas. 

IŠ MERIDEN, CONN. 
Sunkiai ėjo darbas. Lietuvių 

Diena tik per didelę bėdą tapo 
:ia įvykinta. Vieni lietuviai 
nnarkiai darbavosi, o kiti visai 
iesiruipino šituo šventu darbu. 
Rinkikų buvo užsirašiusių 34, bet 
-iet. Dienoj atėjo tik 28—vyrai, 
nergino* ir maži vaikai. Šitie 
inko auk^s kiek galėdami ir su- 

inko $33321. V isa kuo parsiėjo 
įasirupint patiems, apgarsini- 
nais, raikščiais ir tagsais. Br.m- 
fiai atsiėjo. Pinigai pasiųsti 
laud. Kryžiui. 

Wm. J. Millsbockas, pirm 



Vist laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai tnrl boti pažymėti autoriau* pa- 

rašo ir adrosu. Pasirašant' psau- 
doDimaia turi paduoti, Red.- ,on ži- 

niai, Ir savo tikroj) vard*. 
Redakcija pasilieka sau te!»$ 

•iunCUmus Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada ruSytl plunksna ir tik 

ant vienos poplero puačs. paliekant 
plačius tfirpjis tarr» ellnčiu 

Apžvalga. 
Viena diena davė daugiau ne- 

gu du metu. Gavome iš Cen- 

tralio Amerikos Liętuvių Dienos 

Komiteto pluoštą žini i apie "Lie- 

tuvių Dienos"* pasekmes. 
Pereitame numery] męs ap- 

skaičiavome kad "Lietuvių Die- 
^ na" duos apie pusantro £imto 

tūkstančių deiiarių. Centras tą 

patį patvirtina žemiaus tilpusia- 
mp pranešime. 

Turint omenyje keletą milijo- 
nų žmogių, kurie pašelpos Lietu- 

voje reikalauja, viršminėta suma 

sulyginamai nėra dklelė—yra vi- 
sai maža. Bet iš kitos pusės, at- 

kreipdami atydą j tai, kad šiaip- 
taip susivieniję, męs, Amerikos 

lietuviai, dabar viena diena pa- 
darėme beveik dvigubai tiek, 
kiek per du metu pešdamiesi; 
turime tuoini pasidžiaugti. Xe( 
tik pasidžiaugti, bet ir pasimo- 
kinti. Šitas vien s faktas yra ge- 
riausis prirodymas ir nesumuša- 

,mas argumentas, kad kaip Cer- 
tralis Komiteias, taip ir visi vie- 
tiniai komitetai turi ne iširti, oet 

veikti toliaus. 
* 

Prezidentiški rinkimai. Wood- 
row VVilson, dabartinis Suv. j 
Valstijų prezidentas, liko vėl iš- 

rinktas prezidentu sekantiems 
keturiems metams. 

{domus buvo šitie ri tukimai 

keletu atžvilgiu. Yii>ų pirmiau- 
siai abudu kandidatai Hughes, 
republikonas ir VVilson, demo- 

kratas—ėjo taip lygiai, kad per 
tris dienas po rinkimų dar ne— 

žinota tikrai, fcu'is iš jų paims 
■viršų. 

Pagalios Calitornijos valstija 
nuvirto Vv'ilscno pusėn ir jis pa-i 
ėmė viršų. Abudu kandidatai 

'gavo po aštuonis milijonus balsų 
su viršum ir Wilsono perviršis 
siekia vo« apie 400,000 balsų. 
Panašių lenktynių senai jau 
Amerikos istorijoj nėra buvę. ; 

Antra žymi pereitų balsavimų 
pasekmė—tai nepaprastas prohi- 
bicijcnistų laimėjimas. Iš kele- 
to valstiją jie vėl išvijo saliunu^ 
ir dabar jau dvidešimts keturias 
valstijos pasidarė "sausos." Va- 

(tinas, jau lygiai puaė visų valstijų 
davė ponui "Šnapsui ir ponui 
Byrui pilną "atstavką." Jeigu 
proKbicija ir toliaus taip spar- 
čiai progresuos, tai bus visai ne- 

įstalui, jei p. Alkoholiui prisieis 
Suv. Valstijose pusėtinai riestai. 

Pagaliaus trečia nepaprasta 
šių rinkimų pasekmė—tai išrin- 
kimas moters j Suv. Valstijų kon- 
stijų kongresą. .Montanos kon- 
gresą. Montanos valstija pasiun- 
tė j žemesnįjį kongreso butą— 
'būtent į Atstovu Butą—mergi- 
ną, kuri nnximuose sumušė vi- 

/ 
sus savo priešus vyrus. 

V«1 suvažiavimas. Bostono 
laikraštis paduria sumanymą, 
•kad sušaukti dar vieną suvažia- 
vimą—šiuom tarpu suorganizavi- 
mui naujo Amerikos Lietuvių 
Centralio Komiteto. 

Šitas naujas komitetas turėtų 
užir"ti vietą dabar tebegyvuojan- 

I čio "Lietusių Dienos" komiteto, 
susitverusio \ViK<es Barre, nesą 
Wilkes Barrio -komitetas esąs ne- 

geras ir negerai sutvertas ir jo 
gyvavimas pasibaigė lapkričio 

įfĮi dieną. 
Mums išrodo, kad tų susivažia- 

vimų bu"o šiais metais jau per- 
ti.iug. Isro<lo, kad amerikiečiai 
šiau metais t'iugiaus "seimavo- 
ja" negu tikrą darbą dirba. Vi- 
vokiy seimų ir suvažiavimų šiuos- 
met jau buvo net keliolika, o gal 
ir daugiau, ir keliolika tūkstan- 
čiai doliarių vien tiktai "pasiva- 
žinėjimams" bereikalingai išlei- 
sta. 

Kam reikalingas, sakysim, ir 
iitas naujai sumanytas suvažia- 

f \ 

vimas? Kad sutverti nauja Cen- 
tfry Komitetą. 
liet kuomi dabartinis Centro 

Komitetas neberas? Juk jam 
esant, per porą mėnesių surinko- 
me daugiau negu per ipaskutinius 
du metu. Pagalios, jeigu jame 
hutų trukumų, tai. juos galima 
pataisyti ir be suvažiavimų. 

Tautininkai su katalikais jau 
yra susivieniję ir iki šiolei dirbo 
neblogiausiai. Jeigu ir socialistai 
tikrai norėtų vienybėn prisidėti, 
tai tam «dar nereikia specialio 
suvažiavimo šaukti. 

Męs neesame pranešais, bet 
męs permatome aiškiai, kad kaip 
greit pairs dabartinis Centro Ko- 
mitetas, tai greit suirs net ir toji 
vienybė, kuri dabar jvyko tarp 
katalikų ir tautininkų. 

| Męs nenorėtume įtarti, bet 
mums išrodo, kad iv. u jas suva- 

žiavimas yra tyčiai tam ir suma- 

nytas, kad dauartinę vienybę su- 

ardžius (apie naujos kitokios 

vienybės sutvėrimą męs dikčiai 

abejojame). 

Jeigu atsiminsim, kad tas laik. 

| rastis, kuris dabar šaukia "nau- 

ją suvažiavimą," andai, susitvė- 
! rus \Yilkes Barrio Centraliniam 

Komitetui, "dėkavojo Dievui," 
kad jis susitvėrė tik vienai, die- 

! nai, tai bus aiškvi, kokiu tikslu 

j nauji suvažiavimai šaukiami. 

| Geresnis žvirblis rankoj negu 

j lakštingalas ant rakos. Todėl 

j'laikykim dabartini Centro Komi- 

| teta ir toliaus. 
I 

LIETUVIŲ DIENA. 
CENTRALIO KOMITETO 

PRANEŠIMAS. 

1. Gauta žinių, kad kiti Vieti- 
niai Lietuvų Dienos Komitetai 
siunčia Raudonajam Kryžiui pini- 
gus, nepažymėdami, kam tie pi- 
nigai eina. Tokius pinigus Rau- 
donas Kryžius paima >«avo tik- 
slams ir jie nukentėjusiems, nuo 
kares lietuviams nenueis. Todėl 
prašome visų komitetų ir atskirų 
žmonių, siunčiant pinigus Raudo- 
najam Kryžiui, būtinai pažymėti, 
jog jie eina "for suffering. Lith- 
uania, care of Central Committee." I 

2. Kiek kur pinigų surinkta, 
ligšiol pranešė tik no Komitetų. 
Prašome visų likusiųjų komitetų 
atsiliepti ne vėliau 25 d. šio mėne- 
sio, kaJ ligi 30 d. š. m. galima 
butų padaryti galutiną apyskaitą 
Lietuvių Dienos pasisekimo, ap- 
svarstyti C. K—to posėdyje ir 
greičiau priduotį Lietuvai pagel- 
bos. 

3. Vietų Komitetai, siųsdami ži- 
nias Centrui, turi padu.»ti pilną 
rinkėjų sąrašą ir kiek kuris su- 

rinko, o taipogi pilną apyskaitą 
kam ir už kiek parduota paliudi- 
jimai su Prezidento proklamaci- 
jos fotografija. 

4. Buvo tokių Vietinių Komi- 
tetų, kurie Lietuvių Dienaį negavo 
nei raiščių, nei tagsų.' Tų Komi- 
tetų nariai rašo Centrui ir atski- 
riems jo nariams išmėtinėjančius, 
dažnai šiurkščius laiškus ir leidžia 
musų visuomenėje apie tkitus'Cen- 
tralinio Komiteio narius nepama- 
tuotas paskalas, kaltindami juos, 
buk tai tyčiomis jie neišsiuntinėjo 
raiščių ir tagsų Komįtetams. 
Tiems žmonėms turime štai ką pa- 
sakyti: patyrinėjus dalykus, jokios 
blogos valios nei iš vieno Lietuvių 

Dienos Reikmenų Komisijos na- 

rių neraąta. Rasta tik, kad firma, 
dirbusi Centro Komitetui raiščius! 
ir .agsus, suvadžiojusi ir sūkiai-1 
dinusi C. K—to narį, užžiurėjusį! 
tų .daiktų dirbimą, pasakydama, 
kad tagsai ir raiščiai išsiųsti jau,' 
tuo tarpu kaip jie dar nebuvo iš- 
siųsti. Todėl tai firmai sulaikyta 
užmokėjimas $300 tuo tarpu ir 
Centro Komiteto bus paskirta tam 
tikra komisija ištirti visą dalyką 
ir paskelbti viešai. 

5- Apskritai gi, atmenant, kad 
tai buvo mušti pirifias organizuo- 
tas didelėje skalėje darbas kiek 
turėio trukdymų iš visų pusių, 
atliktas tokia*/•' neramiame prieš- 
riitkiniame laike, kuomet ameri- 
konų spauda daugelyje didžiausių 
vietų nedavė mums vietos pasigar- 
sinti, turime pripažinti Lietuvių 
Dieną pasisekusia. Aplamų ap- 
skaitymu turime užtikri- 
nimą, kad surinkta $120,000.00 
(šimtas dvidešimts tūkstančių), 
bet ta suma gali užaugti dar ligi 
$150,000. 

6. Centre dar yra pasili-kusių 
paliudijimų su Prezidento prokla- 
macijos fotografija. Norintieji 
turėti tą puikų Lietuvių Dienos 

atminimą, teprisiuiicia savo pilną 
valdą ir *>avardę ir $5.00 pini- 
gais, tai gaus ją iš Centro savo 

varde paradytą. 
C.ntralinis Amerikos 
Lietuvių Komitetas. 

Adresas: 
Centrą Lithuanian Coramittee 

48 Bennett BMg. 
Wifkes-Btrre, Pfc 

HAVERHILL, MASS. Lietu- 
vių Dienoje surinkta aukų ant 

gatvių, per prakalbas ir nuo 

draugijų penkiolika šimtų ir de- 
šimts dol. ($1,510.00.) 

Iš Draugijų aukavo šios: 
šv. Kazimiero Kareivių Dr- 

stė $100.00. 
šv. Juozupo Dr-stč $100.00. 
Geolimino Kliubas $50.00. 
Šv. Paneles Neperstojančios 

Pagalbos Dr-stė $25.00. 
Kolektorių buvo 67. Daugiau- 

sia aukų surinkus yra p-1ė A. 
Jurgelevičiūtė. 

Žinomas. 

RACINE, WIS. Apart jau iš- 
siųstų $900.j22 į (Raudonąjį Kry- 
žių, čia surinkta dar a ikų. Šv. 
Kazimiero dr-ja aukavo Sroo.oo. 
Su pirmiaus pasiųstais dabar Ra- 
cine susidarė iš viso $1,023.65. 

Petras Juška 

HARTFORD, -CONN.—Ligšiol 
surinkta aukų 5*2,189.63. Butų 
surinkta du syk daugiau, jeigu 
butų tagsai gauta. 

A. Rasmauskas. 

RIVERTON, ^ILL.—Surinkta 
$44.00. 

% 

BELOIT, WIS.—Viso suriuta 
$465.72. 

Daugiausiai surinko aukų M. 
Vaičiulaitienė ($131.43); J. Nek- 
rošius surinko arti* $120.00. Šv. 
Antano Dr-stė dar žada paau- 
kauti apie $50.00 ar $100.00. Bu- 
tų labai puikiai. 

SEATTLE, WASH. Į "Lietu- 
vos" Redakciją prisiuntė K. Ka- 
teiva $2.25 ir J. Rimkus $2.00. 
Viso $4.25. (Perduota Chicagos 
Centr. Komitetui. Red.). 

NEW BRITAIN, CONN. Su- 
rinkta 200.00. 

THOMPSONVILLE, CONN. 
Redakcija gavo nuo vietinio ko- 
miteto surašą visų rinkikių ir 
kiek iairi surinko h prašymą, kad 
v/sas paskelbtų laikraštyj, nes 

kitaip esą rinkikės reikalauja sau 

užmokėjimo už tą dieną. Męs 
nors ir norėtum, tai visgi nega- 
lim visų rinkikių paskelbti*' nes 
turėtum išleisti nume.į iš Kokių 
30 lapų, kad visos Amerikos 
rinkikes pagarsinti. Komitetas 
mums nusisikundžia, kad jam 
labai iškalbinėjama. Męs norėtum 
rinkikėms pranešti, ^kad tai ne 
komiteto kaltė ir nėr už ką jo 
kahintj. Laikraščiai garsina tik 
daugiausiai surinkusias rinkikes, 
kad sužinoti, kas TaiinC-io Yčo- 
Žilinsko dovaną. 

Gerbiama Redakcija:— 
Scrantono diecezijos vfskupas 

Hoban išsiuntė paliepimą visos 
diecezijos katalikų kunigams, kad 
per Lietuvių Dieną butų rinktos 
aukos bažnyčiose. Pittstcmo lietu- 
vių bažnyčioje buvo rinktos aukos 
per visas pamaldas, per trejas mi- 
šias. Aukų surinkta $73.40. Kun. 
J. Ka-akaitis prieš ir per Lietuvių 
Dieną pasirodė kaipo tikras Lietu- 
vos, sunus. *Jis prisidėjo visur 
kalba, darbu ir aukomis. 

Pranešu Jums dėl to, nes ma- 

čiau "Lietuvoje" Tamstų patėmi- 
jimus kaslink lietuvių kunigijos. 

Su pagarba, 
J. kazzkevičitis. 

JPittston, Pa, 

Kiek ^k|Surinkta, 
Am. Liet. _ Centr. Komitetas 

paduoda surašą, kur ir kiek su- 

rinkta aukų ""'Lietuvių Dienoje." 
NekurioSc vietosę skaitlinės pa- 
duotos tik aplamai: 

o 

Pittston, Paji; '<>• 

Keilosha Wis. 
Scranton, Pa. 
Waterbury, Conn. 
Valparaiso, Ind. 
Tauton, Mass. 
Thornliurst, Pa. 
Nanticoke, Pa. 
Miners Mills, Pa. 
Alkron, Ohio 
Belolit, "vVis. 
So. Chicago, III. 
Naugatuck, Conn. 
So. Bethlehem, Pa. 
Nevv York City. 
W. Granby, Conn. 
Srlver Creek, Pa. 
Roakford, 111. 
Sheboygan, Wis. 

jPortage, Pa. 
Ilūdson, N. Y., 
N. Adams, Mass. 
Lincoln, N. H. 
Haine.cport, N: J. 
Kingsti. i, Pa. t 

rLuzerne, Pa. 
Easthampton, .Mass. 
Lopez, Pa. 
Chicago, 111. 20000.00 
So. Chicago, 111. 800.22 
So. NonvaHc, Conn. 200.12 

Northampton, Mass. • 350.00 
Poquonook, Conn. 105.75 
New Brunswick, N. J. 13340 
\Vasson, 111. 60.00 
Girardville, Pa. 331?1 
Boston, Mass. 7000.00 
Spring Valley, 111. 535°° 
Batavia, 111. I33-31 
Expprt, Pa. 326.10 
Du Bois, Pą. ^ 569.12 
Gilberton, f^a. 234.06 
Bedford, Oliio. 160.93 
Shenandoah, Pa. 2164.17 
Witkes-Barre, Pi. 2000.00 

Belle vVallcy, O. 77-3° 
W. Nevvton, Pa.1 46.08 
Cliffside, N. J. 415.66 
Unionto\vn, iPa. g? 17.75 
Milford, rMass. a 140.00 
Anibridge, Pa. 20.41 
Gardner, Mass. t 441.89 
Steubenville, O. 184.10 
Minneapolis, Minn. 13146 
Cincinnati, O. 62.00 
Dayton, O. 400.00 
Gallitzen, Pa. I33-I7 
Ke\vanee, 111. 707-01 
Frackville, Pa. / 80.79 
Erie, Pa. , 95.00 
Detroit, Mrch. I3I9-5I 
Burlington, N. J. 61.00 
Waukegan, 111. 1067.22 
Shamokin, Pa. 109.52 
St. Clair, Pa. 205.09 

Ajnount Fonvarded 73322.13. 
Thorp, Wis. 7934 
Newark, N. J. 3000.00 
Sunderland, Mass. 70.00 
Cur.tis Bay, Md. 200.00 

Bridgewater, Mass. 225.69 
Paulsboro, N. J. 148.75 
Elizabeth, N. J. 13000.00 
Bremerton, Wash. 80.00 
Abilene, Tex. N 65.25 
Thompson V ille, Conn. 346.50 
Midland, Pa. 65.00 
Hooversville, Pa. I5-7° 
Derry, N. H. / 72.66 
Williamstown, Pa. 9443 
San Francisco, Cal. 1500.00 
Providence, R. I. 100.00 

Binghampton, N. Y. 1000.00 

New Badcn, 111. 34.17 
Riverton, 111. 44.00 
Milvvaukee, Wis. I44I3 
So. Manchester, C. 3°7-33 
E. Chicago, Ind. 268.13 
Oregon City, Ore. 40.90 
Manchester, H. Mass. 424.50 
Yvestfield, Sprii^gfield, 702.58 
Trenton, N.i J. r 348-43 
Ashton, Nebr. 82.68 
Dorrisville, ;I11. 246.00 

Donorą, Pa. h 1151.67 
Amsterdam, N. rVs. 32O0.42 
\Vorcester, Massj.f 3648.57 
Rutnford, M*. 261.98 
Camd^n, Nrfy 122.90 
Al'oany, N".' Y. 1062.96 
Paterson, J. >3000.00 
Betjford, O." 100.50 
LowelI, Mass. 1090.00 

Hartford, Conn. 2184.63 
Stapleton, N. Y. 210.00 

Rock42le, Ui. 375.36 
McAdoo, Pa. 146.41 
Zanesville, O. 121.76 
tDivernpn, Ui. 34-90 

^įso $101,040.30. 

PRISIŲSTOS CENTRUI AUKOS NUO PAVIENIŲ YPATŲ: 
1. Rev. Martin Jackds, Sturgcon Bay, Wis $ i.oo 
2. Rev. J. J. Donnelly, Denver, Colo 5-00 
3. Rev. Fattrure Jailler, CdrpUs Christi, Texas. 2.00 

4. Rev. Thos. J. Early, Onniston, Ala i.oo 

5. Rev. Jas. F. Dougherty, Connandayąua, X. Y i.oo 

6. Dr. De\vey, Girardville, Pa 1.00 

7. Rev. Chas. Becker, St. Francis, Wis 2.00 
8. Rev. Alfred Carrier, Taunton, Mas s 1.00 

9. Rev. E. J. Moonik, Denver, Colo 1.00 
10. Rev. E. Dinackcy, Berlin, N. H 20.00 
11. Rev. G. A. Rainvillle, 317 Lafayette, St., Salem, Mass. .. 5.00 
12. Rev. Fr. Albin, 5049 Laflin Sj:., Chicago, 111. 2.00 

13. Rev. E. J. Coyk. St. Charles, Colo 1.00 

14. Rev. P. Parolini, Aliąuippe, Pa •. 30.00 
15. Mr. P. Berniackas, 57 Main St., Inkerman, Pa 10.00 
16. Rev. J. Rainer, V. G., St. Francis Seminary, St. F:, \Vis; io:oo 

17. Rev. Jas. J. Barry, Brookfiekl, Mass 5.00 
1 18. Rev. 1. R,einsick, 371 Watson Street, Buffalo, N. Y 1.00 
! 19. II. Procopius Abbcy, Lisle, 111 25.00 ! 20. Rev. Jos. Declene, Assumptiofi, 111 1.00 
21. Rev. Ilenry Fleitz, Silver City, N. Mex 5.00 
22. Rev. Marius Gerey, Silver City, N. Mex 1.00 

23. Rev. II. F. Fernfield, Oxtord, Io\va 5.00 
24. Mr. Geo: Hofman, Oxfordj Io\va 1.00 

25. Mr. H. McCole, Oxford, Io\va 5.00 
26. Mr. Max M: Rupprichler, Bloomington, Wis 2.00 

27. Mr. E. G. Hazard, Catskill, N. Y 5.00 
28. Rev. J. B. Borelet, Ferndale, Washington 5.oo 
29. Rev. liishop, H. Moeller, Cincinnati, 0 1500 
30. Rev. M. Fleitz, Beloti, Kansas: 2.00 

31. Rev. Paul James Francis, S. A 5.00 
32. Rev. A. I». Currv, Ne\v York \ 3.00 
33. Mr. Andrew Krugis, Secoml St., Girardville, Pa 5.00 
34. Rev. R. F. McLeati, Mechanicsburg, Pa 1.00 
35. Rev. R. M. Griffin, Exeter, N: H 1.00 
36. Kev. William Lonergan, Rutland, Vt 1.00 

37. Rev. A. C. Kappus, Antvverp, Pauldt Co. Ohio 2.00 

38. Rev. J. M. Hoflinger, Paragould, Ark 1.00 

39. Rev. Francis Molon, 230 Blue Hills A ve.', Hartford, Conn. 1.00 

40. Rev. Horace J. Jerry, Superior, Wis S-00 
41. Kev. C. B. Crofs, Oxford, Pa io.ooj 
42. Rev. Fr. Dehlingcr, Strykensville, N. Y 6.oo 
43. Rev. Chas. Weber, St. Peter, Kansas 40.00 
63. Rev. J. E. Scullin, Austin, Morit 1.00 
64. Sąuare Printing Co., Wilkes-Bar^e. Pa 2.00 
65. Mr. K. B. So3now?ki, Nanticoke, Pa 1.00 
66. Myer Davidow, Scranton, Pa 10.00 
67. Anthracite Trust Co., Scranton, Pa .. 5.00 
68. J. Duckin, Postmaster, Scranton, ^a 5.00 
69. Dr. Jos. P. Morrison, Mt: Carmel, Pa 1.00 

70. Chas. A. Katerman, M. D., Sioux City, Ia 1.00 

71. Gunster Bros., Scranton, Pa 5.00 
72. Louis D. Brandeis, Esq., Boston, Mass 25.00 
73. Mr. Th. J. Stevensorj, Mt. Yernon, N. Y 2.00 
74. St. Bonaventūre? 'Monastery, Detroit, Mich 5.00 
75. Orlando Hali, Cleveland, O *.. 10.001 
76. Mr. E; O. Emerson, Titusvitte, Pa 5.00į 
77. SLA. 74 Kp., J: Medelis, Chieago, 111. 15.001 
78. Rev. A. J. Bartkus, \V. Granby, Conii 15.35 
79. Epiphany College, Baltimore, Md 10.00 
80. Rev. ^R. A. Greene, Nevvport, R. 1 1.00 
81. Mr. A. McClure, Chieago, 1!1 1.00 
82. Mr. J. J. Kidolis, Lowell, Mass 10.00 
83L Dr. B. NaAtigall, Cleveland, 0 3.00 
84. Rev. J. J. Mahen, La\vrence, L. I., N: Y: 5.00 
85. Rev. A. Lopatto, Scranton, Pa 5.oo 
86. Rev. J. C. Daniel, Reading, Pa 5.00 
87. Mr. J. Moriartv. VVatcrbury, Conn 10.00 
88. Rev. E. M. Loftus, Chieago. 111 1.00 

89. Rev. A: C. Zdebel, Turners Fails, Mass. 5.00 
90. Rev. J. E. Joyce, 'Nevv Haven, Conn: 5.00 
91. Rev. T. J. Grotty, Centralia, Pa 35-oo 
92. Mr. J. F. McCarthy, Nanticoke, Pa 5.00 
93. Rev. O. N. Desmarais, Sanbornville, N. II 5.00 
94. Rev. D. Lutz, Bayhead, N. J 2.00 

95. Keystone Bre\ving Co., Dunmore, Pa.* r... 5.00 
96. T. C. Maughlin, Lavvrence, Kantas. .a 2.00 
97- Mr- Hardies, Amsterdam, N. Y i.oo 
98. Mrs. Alice M. Whitaker, Binghamton, N.,Y ^.00 
99. \Vagner Bros., Frackville, Pa 5.00 

00. Rev. J. L. La Croix, Eugene, Ore 1.00 
01. Rev. J. S. Barry, Worccster, Mass 5.00 
02. Rev. Proc. Keuzil, Lisle, 111 t 25.00 
03. Mr. E. L. Wehrenberg, College Corner, 0 2.00 
04. Rev. M» Dumarest, Folsom, N. Mex 50 
05. Rev. W. F. Bovd, Carthage, 111 5.00 
06. Mr. A. Frierkl, Dayton, Ohio 1.00 
07. Mr. R. Alexander, Minneapolis, Minn 5.00 
08. Mr. J. Kozlowski, So Chicago, 111 5.00 
09. Rev. W. F. Griffin, Winona, Minn 1.00 
10. Rev. W. F. Griffin, Winona, Minn 1.00 
11. Rev..V. Gurisatti, Scffanton, Pa 5.00 
12. Rev. A. Luckey, Manhattan, Kansas 1.00 
13. Rev. A. Malin, Chicago, 111 2.00 

14. Green jTree Aerie, No. 1809, Bentleyville, Pa "5-oo 
15. Rev. J. B. Wardein, Meppen, 111 7.00 
16 Mr. J. R. Blackburn, Dayton, O: f. 2.00 

17. Rev. T. Teggart, Croton, S. Dbk 50 
18. Mr. R. Schvvartz, Nanticoke, Pa 5.00 
19. Dr. F. E. Bunts, Cleveland, 0 5.00 
20. Rev. F. B. Brogger, Mervill, Mich 5.00 
21. Mr. H. P. Carson, Huron, S. Dak 1.00 
22. Rev. C. SmOgor, Stuebenville, O- 16.65 
23. Mr. B. A. Hathaway, Grand Rapids, Mich. io.oo 

24. Mr. C. C. Todd, Aberdeen, S. Dak 2.00 

25. St: Martin s Church, Starkenburg, Mo 1.00 
26. U. M: W. A. by H. E. Dodson, Luzerne, Pa 10.00 

27. Rev. J. C. Kutjc, Caldvvell, Texas. .. 5.00 
28. Rev. R. Neagle, Malden, Mass 10.00 

29. Knights of Lithuania, Kingston, Pa 40.00 
30. Jos. Essick, Ins. Co., Reading, Pa. 5.00 
31. Francis Fisher Kane, EstjPhiadelphia, Pa 10.00 

32. Rev. R. T. Cavis, Philadelphia, Pa 9.20 
34. Rev. M. Danitavich, \\'atervlet, N. Y 2.50 
35. Rev. E. J. Ryw^ Ycrtkers, N. Y 10.00 

36. U. INI. W. A. 1356, Georgeto\vnr Pa. 150 
37. Rev. R. F. Cowley, Narberth, Pa 10.00 
38. Hon. J. C. McReyrtolds, \Vashington, D. C 5.00 
39. Rev. P. Ii. Ilershey, \Vel!sboro, Pa 5.00 

Raikščių ir Tags 
Klausime. 

Pranešimas visiems viety 
komitetams. 

28 tl. spalių, 1916, dirbtuvS 
"W. J. Ander.son and Co.," ku- 
rioje buvo užsakyti raikijpiai ir 
tagsai Lietuvių Dienai, užtikri- 
no mane, jog visi siuntiniai (iš- 
skyrus tik keletą vietų, kur Liet 
Diena buvo nukelta ant 4 ir 11 
d. lapkričio) išsiųsti 28 d. spa- 
lių. Tuo remdamos, tuojau-? iš- 
siuntinėjau (daugeliui—Special 
Delivery) pranešimus, kad raikš- 
čiai ir tagsai išsiųsta. 

30 ir 31 d. Spalio pradėjo plauk- 
ti telegramai iš artimųjų vietų 
su reikalavimais siuntinių. Tas 
abi dienas dirbau dirbtuvėje, su- 

lygindamas ekspresų kvitas su 

musų paduotais adresais. Kadan- 
gi daugelis siuntinių buvo išsių- 
sta per krasą, tad jų nebuvo ga- 
lima jokiu budu susekti. Sulyg 
siuntinių, išsiųstų ekspresu ir ku- 
rių siuntėjai negavo, kaip prane- 
šė telegramomis, tegalėjau rem- 
ties dirbtuvės informacijomis, ne- 

są ekspresų kompanijos jokių in- 
formacijų trečiąjai ypatai neiš- 
duoda; informacijos duodama ti- 
ktai siuntėjui, arba adresatui, t. 

y. tam, kam siuntinys siųsta. Aky- 
vai zdo j e tokio dalykų stovio 
siuntinių kontrolė buvo begalo 
apsunkinta ;r ne viename atsiti- 
kime tiesiog nebuvo galima su- 

sekti, ar siuntinys išekspedijuota, 
ar ne. 

Pagaliaųs, pasirodė, kad, atė- 
jus Lietuvių Dienai, daugelyje 
artimesniųjų vietų Penna., N. Y. 
ir N. J. valstijose negauta raikš- 
čių. Remianties tuom, sulaikyta 
firmai išmokėjimas suderėtos už 
darbą sumos (suderėta po $-^50 
už 1,000 raikščių ir po 62c. už 
1,000 tagsų), kol neturėsim ant 
rankų visų žinių sulyg to, po 
kiek raikščių ir tagsų ir ar j lai- 
ką gavo vietų komitetai. Už tuos 
daigtus, kurių visai neišekspedi- 
juota> arba > kurie pasiųsta per 
vėlai, dirbtuvei nebus užmokėta. 
Todėl tad, kad tikrai susekus, ar 

j laiką gauta siuntiniai ir po kiek 
tagsų ir raikščių gauta, 6 d. lap- 
kričio išsiuntinėjau (su Centro 
pritarimu) visiems vietų komite- 
tams paklausimus. Šiup meldžiu, 
kad komitetai kuoveikiausiai iš- 
pildytų pridėtas prie paklausimų 
korteles ir grąžintų man. 

Sulyg kai kurių vietų, kurios ne- 

gavo raikščių ir tagsų į laiką, 
kalta yra krasa ir ekspresas. 
Taip, krasa sugrąžino siuntinius 
siustus j Fall River ir j Duques- 
ne, nors abiejų adresai buvo už- 

rašyti pagal prisiųstus man adre- 
sų lakštus; siuntiniams sugrįžus 
2 d. lapkričio ir negavus jokios 
iš tų vietų žinios, nieko su jais 
ir, nebedaryta. Sugrąžinta siuiL- 
tinys iš Mishewaka—rengėjai, 
negalėdami gauti svetimtaučių 
pagalbos, atsisakė rengti L. Die- 
•ną. Ekspreso kompanija, priė- 
musi siuntinį į \Vilkes Barre, 
Pa., neišsiuntė jo ir apie tai jo- 
kios žinios negauta pirm i fl. 
lapkričio. Taip pat neišsiųsta 
siuntinių ir Icaikurioms vietoms, 
kur L. Diena buvo perkelta an> 
4 d. lapkričio, pvzd. La\vrence, 
Mass., Schenectady, N. Y. Ga- 
vęs žiųią apie tai 3 d. lapkričio, 
į Schenectady nuvežiau pats (500 
raikščių ir 15,00^ tagsų; iš šio 
siuntinio iš Schenectady pasiųsta 
dalis į Albany, N. Y., ir Troy, 
N. J.). Į Lavvrence, Mass., nu ve 

'žė "Tėvynės" darbininkas p. P, 
Bajoras. 

Abelnai imant raikščių ir tag- 
sų ekspedicija pridarė C. Komi- 
tetui, daugeliui vietų komitetu 
ir man asmeniškai bereikalingo 
darbo, ekspensų ir nesmagumų. 
Daugiausiai kalbos yra aplinky- 
bės, t. y. trumpumas laiko, ne- 

tikėtas pareikalavimas tagsn du- 
kart tiek, kiek užsakyta, nesąži- 
ningumas dirbtuvės ir t. p.; ti- 
kiuosi, jog vietų komitetai teik- 
sis suprasti jas ir nerugos. 

Baigdamas, dar prašau, kad su 

paklausimu išsiuntinėtos korte- 
lės butų kuoveikiausiai man grą- 
žinamos. 

Su pagarba— 
V. K. Račkauskas. 

C. A. L. K-to III-sis Sekr. 



Prūsiškas Snapsas 
arba 

Kaip Simas VI į Muš} Per- 

miegojo'ir Nieko Negirdėjo. 

Yra žmonių priežodis: "Mie- 

ga—nors iš armotų šaudyk." 
Nežinia, ar jis kuomet nors bu- 

vo teisingas ir ar kas nors uiėgi- 
no §a!c šaudančios "ai .notos" 

miegoti. Bet gi dabar, po šitos 

karts, viršminėtas priežodis tu- 

rės, buti teisingas. Tą 
priparodė tūlas lietuvis iš 
GriškabuAšio apteiinkės (Suval- 
kų gub.), kuomet vyras, prisi- 
vaišinęs prūsišku Šnapsij taip už- 
migo unt savo vežimo, kad ka- 
muolinis suvis, sprogdamas, nu- 

nešė pusę vežimo, ant kurio jis 
miegojo, o jis visgi ttaišbudo. 

Apie šitą tikrai juokingą atsi- 
tikimą pasakoja ip. Juozas Ku- 
dirka tik-ką išleistoj savo kny- 

f gėlėj "Karės Baisenybės Lietu- 

voje." (Apie šitą knygelę skaiA 
tyk skyriuje "Nauji Raštai"). 

Leisim pačiam autoriui apie 
šitą nepaprastą atsitikimą papa- 
sakoti. Jis štai kaip pasakoj?.: 

Mūšio laike dažnai pasitaiko 
ir juokingų atsitikimų. Vieną 
iš jų čia papasakosiu. Tas buvo 

pradžioje karės, kuomet rusai pir- 
mą kartą įsibriovė į Vokietiją. 
Mušėsi tuomet su visu įniršimu 
apie Gumbinę. Garsų musų apie- 
Hnkėje [«pie Griškabūdi, Suval- 
kų gub. Red,] girtuoklį "Šimą" 
rusai išvarė su stuika j Prūsiją. 
Ypatingas buvo tas "Šimas." 
Tsors jis be degtinės nei guldavo 
nei keldavo, bet neatsižvelgiant 
j tą visi jj mylėjo. Juokda.ys! 
Važiuoja jis, būdavo, j miestelį. 
Su pf-^a greta niekuomet jis 
mesisės. Bet pats atsisėda prie- 
šakyj vei no, vietoje vežėjo, o 

pati, it bajorė, sėdi viena sau 

užpakalyj. O pamėgink "Šimui" 
neužleisti kelio, kuomet jis veža 
savo pačią. Bežiūrint jis tuomet 

išoksta iš vežimo ir iškinko tau 

arklį. Nepasipriešinsi. Iš mie- 

gelio namon savo "karalienės" 
'Simas" niekuomet neparveža. 
Jis pats toje dienoje nesugrįžta. 
Juk musit "Šimui" reikia užeiti 
ir pas Abramčtką, ir pas Irškų, 
ir pas kitus tolygiu? prietelius. 
Tik ant rytojaus, saul-tei tekant 
"Šimas" dainuodamas grjžta na- 

mon. Va.'joja jis jau nebe ve- 

žime, bet apžergęs jier.%. Ko- 
kiu budu jis išsituri ant tos jie- 
nos—nesuprantu. 0et dabar 
"Šimo" nei miestelyj, nei namie 

ėra. Jis, kaip pirm minėjau, 
važinėjo sr. stuika Gumbinės 
apicllnkėse. Taigi ir męs/per- 
sikelsime ten pasižiūrėti ką "ai- 
mas" veikia. 

"Simas" stuika" užganėdintas. 
Smagu gyventi. Mėgs'a iis 
trankų gyvenimą. Rusų karei- 
viai nesigaili "Simui" prūsiško 
spirito. Niekuomet jo netrūksta. 
To tik "Šimui" ir reikia. Užmir- 
šo jis ir savo namus ir savo pa- 

* 
čiutę. Ar vaikų jis turėjo ar ne, 
aš to nežinau. Tą "Šimas" lai- 
kydavo paslaptyj ir beveik nie- 
kam nesisakydavo. Jo pati ilgai 
nesulaukiant vyro, manė# kad jis 
užmuštas. 

Vieną nakti, kuomet "Simas" 
gerokai išsigėręs prūsiško spiri- 
to miegojo savo vežime, vokie- 
čiai staiga užpuolė tą burį rusų 
•kareivių, su kuriuo važinėjo "Si- 
mas." Prasidėjo smarkus Mau- 
dymasis. Nuo didžiulių armotų 
trenksmo drebėjo net žemė. Mū- 
šyje dalyvavo ir orlaiviai su ze- 

pelinais. Rusai negalėjo atsilai- 
kyti. jų būrys kaskart mažėjo. 
Simas gi r?miai sau knarkė ve- 

žime, nei juste nejuto, kad čia 
prie jo verda pragariška kova. 
Didesnė dalis rusų kariuomenes 
tame mūšyje buvo sunaikinta. 
Likučhs gi, kuriems pasisekė 
išsprukti, vokiečiai vijosi lig TiU 
kalnių. Bet netikėtai pasirodė 
nauji būriai rusų kariuomenės. 
Jie buvo siųąti į pagelbą, i Gum- 
binę. Vėl prasidėjo kova prie 
tos vietos kur miegojo "Simas." 

'Jis, būdamas pačiame sukuryje 
mūšio, dar nepabudo. Matyt, ge- 
rai veikia prūsiškas spiritas. 'Si-' 
rnas" net nepajuto, kad granata 
kažin kur nunešė jo arklį. Ir 

pirmagalio vežimo nebuvo. Tai- 

1 gi net šovinys, kuris trenkė i 
"Simo" vežimą, neįstengė jo pri- 
kelti. Laimingas. Jis ir nejuto, 
kad mirties šmėkla laiko jį.savo 
prieglobstyj. Prie jo vežimo gu- 
li krūvos kareivių lavonų, su- 

žeisti, bei užmušti arkliai, a- 

tys vežimų, armotų ir tt. 

Rusai šį kartą galų gale lai- 
mėjo. Pozicijas savo atgavo. 

A»nt rytojaus kareiviai sanita- 
rai, rinkdami lavonus laidoti, pri- 
ėjo ir prie "Simo," gulinčio su- 

daužytame granatų vežime. Du 
sanitarai, viens už galvos, kitas 
už kojų, bandė "Simą" uždėti 
ant kesčių ir nesti f amžiną atil- 
sį, bendron duobėn. Stebuklas. 
"Simas" kaž-ką prndėjo niurmė- 
ti po nosia, sukrutėjo. Sanitarai 
supratę, kad "Simas*' dar gyvas, 
tuojaus pašaukė feldšerį. Aki- 
mirksnyj "Simui" nuvilko dra- 
bužius ir pradėjo j ieškoti žaizdų. 
Žaizdų nėr. Feldšeris nutarė, 
kad jis tik smarkiai šovinio su- 

trenktas ir apkurtintas. Karei- 
viams buvo paliepta purtinti jį, 
kutenti 'cojų padus, įankų del- 
nus, pilti vandenį ant galvos ir 
tt. "Simas," kareivių nemiela- 
širdingai purtomas galų gale pa- 
budo. Atvėręs akis "Šimas" pra- 
čejo šaukti savo vakarykščius sėb- 
rus, su kuriais jis gėrė: fsi'kolaj, 
Vasilij, podai vodki! (Mikalo- 
jau, Vasiliau, paduok degt'nės!) 
Sanitarai tuomet •suprato, kacV 
"Simo" outa girto. Kareiviai, 
pastatę jį ant kojų pradėjo aiš- 
kinti apie praeitos nakties bai- 
senybės: kad vokiečiai buvo p<.ė- 
mę jį į nelaisvę, kad jo sėbrų, su 

kuriais jis dar vakar gėrė, nei 

kaulų jau šiandien nes^inktmn. 
Tą išgirdus, M£imui" net plaukai 
•pasišiaušė. Tikrai savo akimis 
jis įsitikrino, kad čia va'kar buvo 
kruvina puota. Labjausiai gi 
"Simas" nustebo, kuomet pama- 
tė, kad jo vežimo tik paskutiniai 
ratai teliko. Arklio gi su pir- 
magaliu nei pėdsako nesurado. 

Tą naktj žuvo apie 200 stui- 
kinin'cų. Beveik tik vienas "Ši- 
mas" iš jįj beišliko gyvas. Rei- 
kia dar priminti, kad tame mu- 

šyj žuvo ypač daug lietuvių ka- 
reivių. Tarp praeinančių pulkų 
girdėjos lietuvių kalba, skambė- 
jo lietuviškos dainos: "Eina gar- 
sas nuo rubežiaus".. "Sudiev 
Lietuva"..., "Tegul giria šlamš- 
čia u/.ia"... ir daug kitų. 

Lietuvos Atstatymo Klausine 

Lietuvių Diena, kurios su- 

tvarkymas paėmė kone visas 
musų spėkas—'jau praėjo. Pa- 
maži musų visuomenė pradeda 
grjžti prie senų, kiek užleistų sa- 

vo reikalų.—gyvenimas vėl įeina 
į senąsias vėžes. Prieš mus vėl 
atsistojo visa klausimų eilė, atsi- 
rado ištisa darbų krūva, ir—reikia 
vėl užleistų reikalų stvertis. 

Tarpe tų flciyi- užleistų reikalų 
kažin ar ne pirma vieta priklauso 
Lietuvos atstatymui. Lietuvos 
atstatymo klausimas netik kad 
gerokai jau -pas mus aptartas, 
netik kad teoretiškai jau kone 
išrištas, bet ir praktikos žvilg- 
sniu jau žymiai pirmyn pastū- 
mėtas. Lietuvos Atstatymo sei- 
me Brooklyne.—kaip žinome,— 
tapo įsteigta Lietuvds Atstaty- 
mo Bendrovė, kurios uždavinys 
—suspiesti Amerikos' lietuvių 
kapitalus, kad po karei su jų 
pagelba prisidėti prie sugriau- 
tų bakužių atbudavojimo, iš- 
degintų miestų atstatymo, nute- 

riotų ūkių ištaisymo,—aptuštėju- 
sių lietuviškos žemės plotų iš- 

pirkimo bei lietuvių rankose pa- 
laikymo. 

Paminėti darbai milijonų rei- 
kalauja,—ir milijonai atsiras,— 
nes nėra abejonės, kad išteriota 
Europa,—tai-gi ir musų kraštas, 
—po karei atsistatyfc,—ir tai ant 

geresnių pamatų, negu kaip prieš 
karę stovėjo* Visds klausimas, 
kieno bus tie Lietuvai reikalingi 
milijonai. Trri juos vokiečiai, 
turi juos žydai, sur.V juos,—de- 
lei savo politiškų tikslų atsieki- 
me,—rusai ir lenkai. Stumsis vi- 
si su savo kapitalais į Lietuvą, 
—nes bus tame milžiniškas biz* 

nis, bus proga lengvai ir gerai 
<pasipein/ii ir prie fre atlikti 

| politiškąjį musu krašto užgriebi- 
Įmą.* 
j Męs, lietuviai, Lietuvoj atsta- 

tymo klausime turime prieš save 

;du uždaviniu. Vienas—politiš- 
kas, patriotiškas,—'kad apginti 
savo kraštą nuo svetimtaučiu 
ekonominio užgriebimo,—palai- 
kyti Lietuvą lietuviams. Kitas, 
—grynai ekonominis,—neišleisti 
iš savo rankų gero biznio, Ku- 

riuo,—mums apsileidus svetimi 
tikrai pasinaudos ir iščiulps mu- 

'sų krašto jvvus savo gerovei, gi 
ra tisų nenaudai. AJju uždaviniu 
įišast viens su kitu, ar geriau,— 

! abiejuose yra vienas ir 
tas pats pamatas,—reikalas gin- 
ti musų tautą nuo svetimų pa- 
sikėsinimų. ». 

j Kaip galime apsiginti? Lie- 
tuva perdaug išteriota, kad ga- 
lėtų sudaryti tinkamą ekonomi- 
nę spėką,—reikalingus kaipitalus. 
Pagaliaus, musų gimtinis kraštas 
niekuomet stambesnių turtų ne- 

•turėjo,—tuo labiau jų dabarties 
negali turėti. Bet yra lietuviai 
amerikiečiai, nors neturtuoliai,— 
nes savo daugumoje darbininkai, 

.bet vis dėlto užtektinai .pasitu- 
rintieji, kad, sudėjus savo atlie- 
kamas šimtines j krūvą, sudary- 

iti didelius kapitalus—milijonus. 
! Su tais kapitalais lengvai galima 
į 'bus atstatyti, ištaisyti sugriautą 
-bei išteriotą Lietuvą,—palaikyti 
į'Lietuvą—lietuviams. 

Lietuvos atstatyme, apart pa- 
triotiško žygio, yra dar ir biznis, 
ir tai geras,— pelningas biznis, 
—lygiai taip, kaip sudegintų na- 

mų atstatymas budavotojui yra 
biznis. Kodcl mums nepaimti |to biznio į savo rankas? Nejau- 

i gi lietuviai turėtų amžinai ver- 

gauti kaipo žemiausios rūšies 
vargšai-samdininkai, svetimų pas- 

tumdėliai, mintą vien iš savo 

! rankų darbo, vietoj naudotis to- 
imis visomis uždarbiavimo pro- 
jgomis, Įtariomis kitataučiai nau- 

dojasi?' Šiandien netik Amerikoj, 
bet kone visam pasaulyj darbi- 
ninkai deda savo sutaupymus j 
įvairius biznius,- geležinkelius, 
dideles dirbtuves, bankas, .namus, 
žemę ir iš uždirbtojo pekid trau- 
kia sau naudą. Kodėl lietuviams 
nesekti tame kitataučių pavyz- 
džio? i 

į 
Lietuviai amerikiečiai šiuo lai- 

i ku turi gerą progą prisidėti savo 

pinigais—kapitalais—prie Lietu- 

Į vos atstatymo biznio. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė, įsteigta 28- 
29 d. rugsėjo Brooklyne, organi- 
zuojasi su $1,000,000.00 kapitalo. 
Žingsniai prie valdiško čarterio 
išgavimo jau padaryti, šėrai jaa 
parsiduoda ant lengvų, mėnesi- 
nių išmokesčių. Karei pasibai- 

! gus ir kapitalui susirinkus, Ben- ' drovė pradės Lietuvos atstaty- ' 
mą. Ar ne aiškus amerikiečiams 

'nurodymas, kaip išnaudoti gerą 'progą? Lietuvos Atstatymo 
! Bendrovė yra biznis— ir geras 
: biznis. Amerikiečiai turi turėti 
Į tai omenyje ir dėtis prie Bendro- 
I vės su savo indėliais,—ir patys 
.turės ,pelną, ir apgins Lietuvą 
nuo priešų. 

j Calima iš kalno atspėti visus 
tuos užpuldinėjimus, pravardžia- 
vimus nuo "buržujų," "bizniškų 
patrijotų" ir panašių žodelių bei 
sakinėlių, kurie, beabejo, pasipils 
iš tulų šaltinių,—nuolatos ban- 
dančių klaidinti musų sveiką, dar- 
neištau tėjusią, neišsigimusią lie- 
tuvišką visuomenę. Ant jų gali- 

jma iš kalno atsakyti,—trumpai 
ir rimtai. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė organizuojasi ant rim- 
tų biznio pamatų, kadangi yra 
tai vienintelis būdas, užtikrinti 
teisingą, nuoseklią organizaciją 
ir duoti pilną apsaugojimą 
indėtiems pinigams. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė nėra, nebus 
ir negalės buti kokiomis tai "ka- 
pitalistiškomis kilipomis" delei 
tos paprastos priežasties, jog nė- 
ra pas mus kapitalistų. Bendrovės 
kapitalai susidės iš nedidelių indė- 
lių, po kelis desetkus, kelis šim- 
tus, daugiausia—kelis tūkstan- 
čius doliarių, sudėtų musų sun- 

kiai dirbančių žmonių darbinin- 
kų. Bus tai visų Amerikos lie- 
tuvių kapitalai, su kuriais lietu- 
vių tauta ginsis nuo savo priešu 
besiartinančio] ekonominėj kovo- 
je, kuri' prasidės šiai pasaulinei 
karei pasibaigus. 

Romanas Karuža. 

.;J (Tąsa iš pereito numerio) 
Nuolatos visur tarp pabėgėlių 

betaisant vakarus,' gegužines. 
n f j [ij 7 paskaitas, didesniuose miestuose 

žmones griebėsi davbo, idant tų- 
jų vakarii taisymą sudoravus, bei 

; "provincijai" davus, "toną." 
Pavyzdžiui, Petrograde tveria- 

si Dramos Muzikos skaitlinga 
kuopa, surengusi gana daug va- 

karų, kuriuose buvo vaidinama 

i daugiausia musų klasiški scenos 

vaikalai. Šale to, keliuose ytin fan- 
taziškai pasivadinusio, p. Markizo, 

I Tigrui Nėkronori "Naujoje Lietu- 

j voje" tilpusiuose straipsniuose la- 
bai vykusiai /kritikuojama šios 
kuopos "nejaunumas"—stoka dai- 
lės ir gal but pirmą kartą aiš- 
kiai minima žodis apie savo tea- 

trą. 

Musų laikraštija ir šiek-tiek 
pradeda plėtotis; a.part išėjusio 
"Vado," katalikų organo, dar žada 
pasirodyti pedagogų leidinys— 
periodinis laikraštis, vedamos 
musų įžymesniųjų pedagogų 
(laikraščio adr: Sofija Čiurlio- 
nienė, Cįialiutinskaja 15, Woro- 
nesch. gub.) ir žada buti atgai- 
vinta "Aušrinė"—moksleivių laik- 

■ raštis (norintieji patirti, privalo 
kreipties: Vitalius Serbentą, Za- 

,vod Kintza, Neelowskaja 46, 
Woranesch gub.). 

i Grįžtant vėl prie Lietuvių 
Draugijos Centro Komiteto, rei- 
KTa pasakyti, kad centro komite- 

: tas šiokiu, ar tokiu budu vienija 
apie savę visą šelpimo darbą. Iš- 

' 
gauna visų įstaigą, šelpiančių 

' nuo karės nukentėjusius, vardu 
lėšas iš valdžios; jaSias suskir- 
sto, siunčia, kur pastebiama in- 

teligentų trukumas, savo įgalio- 
į tinius, mokytojus ir kitus inteli- 

gentiškus danbininkiis; visus pa- 
ibegėlius surašoma; rūpinamasi 
j apie visų pabėgėlių dvasios rei- 
• kalus—gaminama knygų, laikraš- 

jtįJ spauzdinama; dVasios reika- 
lams patenkinti siunčiama kuni- 

gai įvairių tykybų. 
l asai, žinoma, nei kiek nesu- 

mažina garbės pirmiau ir savy- 
1 stoviai įsikurusių draugijų Petro- 

įgrade, Maskvoje, Smolenske, Ry- 
1 goje ir kt., bet tik parodo kai- 

|'kuriais atvejais musų mokėjimą 
įdirbti organizuotai. 

Geresniam susiorientavimui. 
l 
susitarimui, tvirtesnių rysiu uz- 

mezgimui tarp visų lietuvių in- 

teligentų, veikiančių Rusuose, 
Centro Komitetas, andai sušaukė 

vfeuotiną suvažiavimą. Apart 
tam tikrų visuomenės troškimų 
gvildenimo ir draugijos vidaus 

reikalų svarstymo, žymėrinas yra 

taipojau tas faktas, 'kad įsteigta 
jame Jungtinė Taryba. Taryba 
privalo vienyti įvairių pažiūrų 

i žmones bendrame karės nuskriau- 

stų šelpimo darbe, o taipojau ir 

•tėvynės gaivinime. 
Čia pridursiu keletą trumpai 

(suglaustų, iš Lietuvių Draugijos 
:ir Centro komiteto gyvenimo pa- 

imtų žinių. Žinios semtos maž- 

daug vasario mėnesyje. Apie 
sekcijas bei biurus prie Centro 

mano buvo jau ir aukščiau kal- 

bėta, tai tiesiog prieisiu prie aiš- 

kinimo kiekvienos dalies skait- 

menimis. 

Registracijos ir Informacijos 
Biuras. Jo tikBlasp^-surašyti vi- 

sus pabėgėlius, rinkti žinias apie 
nukentėjusias nuo "karės vietas 

{o nukentėjo didurrtas ūkininkų) 
ir pagalios teiktiJuridinę pa- 

j V 
• 

j'šalpą. Korčiukių/ sudėtų alia- 

ibetiniai, yra 59,000^/ Kiekvienoje 

j korčiukėje užrašoma) vardas, pa- 

j vardė, adresas, iškur atvykę.,, 
: amatas, amžius. Per užklausi- 

jmus sujieškota 985 žrn. /Vienok, 
įsulyg tam tikros Biure įvestos 
sistemos, užrašant, iškarto matyt, 

j ar minėtasai pabėgėlis, yra su 

j kuo pasimetęs, ar jieško ką, ar 

;ne. Visus, kurie yra pasimetę 
su savo pažįstamais^ skelbiama 
iki šiai dienai "Lietuvių Balse," 
užtai per šį laikraštį, išsiplatinu- 
si iki 12,000 egz.,) dar daugiau 

yra. susižinoję segu | 

per užklausimus laiškais. 
Biuro gauta 240 laiškų su tei- 

I ravimai? delei sunaikinto turto 

atlyginimo ir kitais juridiniaįs' 
klausimais. Šitie laiškai—prašy- 
mai yra gvildenami juristų sek- 
cija prie Informacijos Biuro, 

j Biuras yra surinkęs taipojau 
žinias apie visas iševakuotas iš 
Lietuvos įstaigas (dirbtuves, 
krautuves; valsčius, policiją, teis- 
mus ir kt.) Biure vedama taip 
vadinoma iškarpų knyga. Tam 
tikrų žnlonių sekama rusų ir 
svetimtaučių spauda liečianti nu- 

kentėjusių nuo karės gyvenimą' 
ir šiaip jau lietuvių judėjimą. 
Išviso Biure dirba 22 žmogų— 
Biurą veda adv. K. Šalkauskis. 

Dvasios reikalų Sekcija, (arba 
ąkulturos ir svetimo sekcija). 
Esanti prie Sekcijos Pedagogų 
kuopa normuoja lietuvių moky- 
klos gyvenimą. Sekcija, rinkda- 
ma įvairių rūšių anketas moky- 
klos delei, rūpinas j.uo greičiau- 
siai vadovėlių pagaminimu. Įsi- 
steigus savo gerą spaustuvę, tas 

darbas umai pagreitėjo. Apartu anksčiau "Lietuvoje" minėtų 
žmonių, pasižadėjusių rašyti va- 

dovėlius, dabar dar rengia: 
1 

1) Kl. Skabeika—geografiją pra- 
jdinei mokyklai; 2) adv. Tumėnas( 
Į—Lietuvių teisės istoriją, 3) S. j Čiurlionienė—iLTetuvių literatūros 
'istoriją ir literatūros teoriją, 4)' 
Matulevičius—Aritmetikos užda- 
vinyną III skyriui, ir aritmeti- 
kos metodiką. 5) inž. Ig. Kon- 
čius—Fiziką. | 

Sekcijon taipgi atsiųsta sekan-' 
čios knygos, iš kurių daug jau 
atsipausta: Basilis—"Aušrelė"— 
pradžiamokslis; < Skabetka—du 
elementorių (sutrump. ir pilnas); 
Giedrys—skaitymo knyga; J. Ja-' 
blonskis—chrestomatija; Gedgau- j daitė—skaitymo knyga; kn. pr.' 
(Paltarokas—Tikybos mokslas;' 
kun. Sabaliauskas—Dainos (rink- 

Jtos prof, Niemi ir kian. Sabaliau- 
sko dainos1 su gaidomis); Mask- 
voje esanti Mokytojų sekcija su-' 
tarė siųsti, visą ką pagaminus,' 
"Kulturos ir Švietimo Sekcijai"! 
prie Centro. Iki šiol mokytojų! 
atsiųsta: skaitymo knyga "Vai-, 
nikelis" pirmam skyriui; skait. j kn. "Musų Dirva" (pataisyta; 
etc. i 

Kaip jau minėta, už darbus, 
|kuriuos Kulturos ir Švietimo Sek- 
cijos pripažįsta vertais spausdin- 
ti, autoriams mokama honoraro 
nuo 60 rublių už spausd. lakštą 
(jeigu veikalas yra originalis) ir 
40 rubl., už vertimus. 

Sekcijos yra supirkta knygų 
14468 egz., kurių dalis yra pa-j dalyta mokykloms; taipojau su- 

taisyta pabėgėliams 48 knygynė- 
liai. Nors mano jau buvo ne- 

kartą minėta, bet progai esant, 
vėl reik pasakyt, jog knygų Ru- 
suose lietuviams ir kitur yra di- 
džiausia stoka, ir čia Amerikos 
lietuviai—įpiliečiai galėtų didžiai 

pagelbėti. 
Kaiip jau minėta pirmiau, Sek- 

i* 

cijos buvo leidžiama vertimas 

lietuvių literatūros pavyzdžių ru- j 
sų kalbon, būtent: leidėjui Ša-j 
bašnikovt^ prisidedant ir rusų 
geriausiems literatams dirbant, Į 
taisomas Lietuvos žmonių epo-; 
sas (pasakos, dainos) ir Duone-j 
Taičio raštai; kita knyga, M. Gor-Į 
kini prisidedant—musų naujoji 
literaturo. 

Sekcijos taisoma taipgi suau- 

gusiems, ir ypatmgai mokykloms, 
daug iliustruotų paskaitų. Tą 
darbą prižiūri p. Untulis. 

I Prie Sdkdjos yra susitaisiusi 

'komisija kalb-n bei rašybas vie- i 
■nodumui nustatyti. Komisijon 
įeina: Prof. Buga, Dubinskis, J. 
Jablonskis, kun. Laukaitis, S. ] 

Masiulis, S. Naginskis, red. Liu- i 

das Noreika, U. Požėla, Ig. Stat-.j 
kevičius ir kun. J. Trumas. 

( 

Prie Sekcijos, apart pedagogų ,| 
ir kitų veikėjų, darbuojasi reli-j 
gijos reikalams tinkamai prižiu-j' 
rėti 3" kunigai: katalikas, refor- 

matas ir evangelikas. , 

(Toli aus bt»s) ] 

Tautiškos Savaites 
Reikale. 

\ 

Bc A. L. T. S. Naujosios Ang 
lijos Apskričio komiteto, kuri: 
savo pritarimą jau išreiškė, kar 
štai pritaria taiipgi kiti du A. L 
T. Sandaros Apšvietos Komisi 
jos nariai—pp. J. Sekevičius i: 
R. Karuža, ligšiolaikinis A. L. T 
Sandaros pirmininkas. Nauja 
sis A. L. T. Sandaros komitete 
pirmininkas p. Pr. Kybartai 
kaip tik tuo pačiu laiku paraš< 
Apšv. Komisijai paragininu 
pradėti darbuotis—įrengti pra 
kalbas, paskaitas ir tt. Jo pa 
geidavimai kaip tik geriausi, 
galės įsikūnyti per T"ut!škąj^ 
Savaitę. 

Kaip rengti tautiškąją savaitę. 
1. Tautiškoji savaitė tęsis nuc 

gruodžio 9 iki 17 d. 
2. Kiekvienoj kolionijoj turėti 

susitverti tam ti'kras tautiškosio: 
savaitės 'rengimo komitetas ii 
kdktų 3 ar 5 žmonių. 

3. Komitetas turi pasirūpint: 
gauti kalbėtojų ir nuo 9 ligi 
17 d. gruodžio surengti mažiau- 
sia dvejas—trejas prakalbas, c 

jei galima tai ir paskaitas. 
4/ Per prakalbas reikia: 
a) platinti A. L. T. Sandarbs 

organus ir apskritai A. L. T 
Sandarai prijaučiančius laikraš- 
čius ; 

b) pardavinėti ir šiaip platin- 
ti idėjinius raitus; 

c) prirašinėti žmonės prie A, 
L. T. Sandaros vietinių kuopų, c 

kur jų nėra—tverti naujas; 
d) raginti žmonės (priklausyti 

ir prie kitų bepartyviškų kultu- 
ros ir apšviestos draugijų, vk. a, 

SA. ir T. M. D: 
e) ragiuti žmonės neužmiršti 

Lietuvos žmonių ir jų laisvės. 
Žinoma, Tautišką Savaitę ga- 

lima paminėti dar ir kitokiais 
budais, k. a. rengti koncertus, 
teatrus, balius, paskaitas ir tt.- 

Tautiškosios Savaifės rengimo 
komitetas prašo: 

1) kalbėtojų, pranešti—kelis 
vakarus per tautišką savaitę ga- 
li kalbėti ir kaip toli nuo gyvena- 
mos vietos apsiima kitur važiuo- 
ti. 

2) prakalbų rengėjų—ikiek pra- 
kalbų žada sfirengti ir kokiomis 
dienomis, 

3) Ikas apsiimtų per visą sa- 

vaite važinėti iš vietos j vietą 
su prakalbomis ar laikraščius ir 
knygas platinant. 

Viską pranešti prašoma šiuo 
adresu: 

A. Rimka, 
% "Ateities" 

366 Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Margumynai. 
VISA ARMIJA NESUGAUNA 

VIENO REDAKTORIAUS. 

Vokiečiai moka paimti stipriau- 
sias tvirtovės (Verdunas, sako 
vokiečiai, nesiskaito), moka už- 

kariauti črelas karalijas, bet kuo- 
met prisieina jiems turėti reika- 
las su vienu laikraščiu ir su vie- 
nu redaktorium, nuilsę vokiečiai 
sako: "Donner wetter! Męs jo 
pagauti negalim, Kas jj pagaus, 
:as gaus 50,000 frankų.../' 

Tikra tiesa, kaip aš taip gy- 
iras. Belgijoj, kuri yra vokiečiu 
ižimta, pasirodė pfcreitų metų 
pradžioj laikraštukas vardu L a 

[.i b re Belgique, dar net ir 
>u p veikslais, ir nuo to laiko 
is išeidinėja reguliariškai kas 
savaitė. Šisai laikraštukas pa- 
aiko belgų dvasią, ragina juos 
nylėti savo tėvynę ir laukt', ge- 
•esnių laikų, kuomet talkininkai 
švys iš jų tėvynės vokietį. Kas, 
iršiausia, tai tas, kad jis vokie- 
čių ne keikia, bet aštriausiu bu- 
lu pajuokia, nuo ko vokiečiai 

>radėjo tiesiog siųsti. 
Kariškas Belgijos general-gu- 

>ernatortus, gen. von Bissing pa- 
žadėjo 50,000 frankų tam, *as 

įurodys jam tikrą vardą ir ad- 
esą šito laikraščio leidėjo, ir to- 

tią pat sumą už nurodymą vardo 

ir adreso jo redaktoriaus, kuri| 
> pasirašinėja vardu "Ego." 

Kuomet pasirodė jo pirmas na 

'rneris, vokiečiai neatkreipė di- 
delės atydos, bet kuomet už sa- 

kaitės pasirodė 2-ms, , po to 3- 
; čias, 4-tas ir kiti numeriai, vokie- 
čiai sujudo jieškoti. Vokiečių 
šnipai išjieškojo visą Belgiją, iš- 

į krėtė visus kampus, išnipinėjo 
į visus skiepus. Bet nei vienos 
raidės, nei vienos presos, kuri tą 
laikraštuką galėtų spausdini, ne- 

1 surado. Visoj Belgijoj nesura- 
! do nei vieno žmogaus, kuris pa- 
į slaptį išduotų, nors aišku, kad 

prie jo leidimo ir platinimo turi 
prigulėti nemaža patriotiškų, bei- 

i gų. Iki šiolei jau išėjo suvir- 
t šum 80 numerių. 

Šisai jdomus laikraštis niekuo- 
met neišeina du syk tof pačioj 
vietoj, arba ta pačia savaitės-die- 

, 11a. Vieną syk jis išeina pžme- 
! delyj "kur nors *iš Brusselio," 
į antrą syk utafninke "kur nors iš 
Antwerpeno," paskui iš Liege'o, 
ar iš Louvain'o. 

Kiekvieną savaitę, pasirodžius 
laikraščiui, vokiški agentai tuo- 

jaus iškrato visas spaustuves, bet 
nieko surasti 'negali. Laikraščio 
adresas paduotas šitoks: 

"Kadangi mūsų ofisas negali butl 
pastovus, tai jis randasi judamam 
beizmente (skiepo)." 

O kitam lapo kampe įdėtas 
toks pranešimas apie apskelbi- 
mus: 

\ 

1 

Kadangi po vokiečiu administra- 
cija biznis eina blogai, tai męs 
panaikinomo apskelbimų puslapi ir patariame musų skaitytojams 
čedyti pinigų iki geresnių laikų. 

t Ant pirmo puslapio visuomet 
bu va. vienas paveikslas, kuris pa- 
prastai yra parin'.ctas taip, kad 
įdurti vokiečius smailiausia 'la. 
•Ivuomet gen. von- P.issing uždė- 
jo ant šio laikraščij redaktoriaus 
galvos 50.000 franicų dovanų už 
jo. išdavimą, tai sekantis numeris 

^išejo su tokiu paveikslu: Sėdi 
.kėdėj gen. von Bissing ir aty- ! diiai skaito.... La Libre B e 1- 
;gique. Apačioj parašas: "Mu- 
jsų geriausis skaitytojas." 

Kitam numeryj įdėta toks pa- 
veikslas, \užvardintas vardu: 
("Kaip vokiečiai norėtų, kad įs- 
irodytų Belgijos tautiškas ženk- lias": 

" 

j Ant ,belgiško liūto (levo) gal- 
vos užmauta vokiška kepurė su 

pikiu viršuje, o ant paties liu^o, 
jį apsižergęs, sėdi vokiškas kai- 
zeris 

j V Ne dyvai, kad vokiečiai siunta, 
į negalėdami nei šito laikraščio 
surasti, nei jo redaktoriaus su- | gauti. 

VIETINES Žlftt, 
I Universal State Bank. Perei- 
'tame "Lietuvos" numeryje rašėme, kad lietuvių' organizuojamo Uni- 
versal State Banko patys lietuviai 
paėmė 1200 Šerų, o likusius 800 
šerų paima Amerikonai. Bet per' šią savaitę lietuviai paėmė dar 200 
šerų ir dabar lieka nepaimtų tik 
600 šėrij. Butų. labai gerai, kad 
lietuviai paimtų ir likučius 000 šė- 
rų, tada šitas Bankas butų lietuvių 
Bankas, ne Amerikonų, ne sveti- 
mų. Visiems žinoma, kad su sve- 

timais daryti biznį buva neparan- kumai ir nesmagumai, todėl lietu- 
viai privalo pasirūpinti patys paim- 

jti j savo rankas šitą pelmingą ir 
garbingą banko biznį. Tuomet 

! lietuviai patįs turės iš jo visą pelną 
sau ir įgys garbės svetimtaučių 
akyse, nes tai yra pirmas lietuviš- 
kas State (Valstijos) bankas. 

Teismas davė mums dar dvi sa- 
vaiti laiko užbaigimui organizavi- 
mo šio Banko. Bet atminkite, kad 
męs negalime laukti dvi savaiti. 
Męs turi.ne šiuos (>00 šerų išpar- 
duoti per vieną savaitę. Jei per 
šia savaitę negalėtume visų 600 
šėrų lietuviams parduoti, tada li- 
kusius šėrus turėsime svetimiems 
parduoti. 

> 

Lietuviai neapsileiskime. Paim- 
kime likusius šėrus ir atidarykime 
pirmą Lietuvišką State Banką 
Amerikoje. Tik sukruskime, o 

Universal State Bankas bus .*■!- 

tdarytas. * A. 



RAPCRTAS CHICAGOS 

CENTRALINIO KOMITETO 

"LIETUVIŲ DIENOS" 

VEDĖJO. 

Chicagos Centralinis Komitetas 

paskyrė manę "Lietuvių Dienos" 

dalykų vedėju 9 d. Spalio. Atsa- 

kančiam prisirengimui prie okio 

svarbaus ir komplikuoto darbo lai- 

ko buvo labai mažai. Atsakančių 
samlarbininkų, kurie galėtų pašvęsti 
visą savo laiką tam prakilniam dar- 

bui, *nebuvo galima gauti. Apart 
ta atsirado visokių kliūčių, kurios 

labai trukdė ir sunkino normali 
darbo bėgi. 

Viena iš ■svarbiausiu kliūčių bu- 

vo—tai išgavimas iš Miesto Tary- 
bos lietuviams taip vadinamo "Tag- 
Day" ant pirmos dienos lapkričio, 
išpradaių buvo manoma, kad pri- 
sieik užsiganėdinti bile kokia kita 

diena, tik ne 1 d. lapkričio. Pa- 

si.odė, kad vienuolika įvairių or- 

ganizacijų padavė prašymus mie- 

sto tarybai aut tos dienos aukoms 

rinkti,—tarp jų ir Lietuvos Šelpi- 
mo Fondas. 

Miesto taryba šiuom laiku buvo 
labai užimta savo politika ir ne- 

labai atkreipdavo aiydo.s į "Tag- 
Days," nors mums kiekviena die- 
na buvo labai brangi. i 

Kad padarius "vieną frontą'" 
Amerikonams, buvo nutarta mies- 
to tarybai paduoti prašymą išvien 
nuo musų Chicagos Centralinio 
Komiteto ir Lietuvos Šelpimo 
Fondo, kaipo nuo susivienujusių 
organizacijų. Gi *arp atstovų ši- 
tų abiejų organizar ijų nutarta, 
kad kiekviena orga.iizacija palieka 
sau visą iniciatyvą ir visas teises 
ir kad jos veiks visai atskirai ir 

neprigulmingai viena nuo kitos. 
Taip išėjo todėl, kad pasirodė, 
kad dėl nekuriu negeistinų kliū- 
čių pilno susivienijimo- tarp šitų 
dvejų organizacijų butj negalį. 

Po ilgo ir sunkaus darbo galų 
gale lapkričio i d. buvo paskirta 
lietuviams it kitoms labdaringoms 
organizacijoms. Tokių organizaci- 
jų pasirodė išviso vienuoljka. Lei- 
dimas buvo išduotas Centraliniam 
Komitetui jr Lietuvos Šelpimo 
Fondui, kaipo susi vienijus jom 3 

lietuvių organizacijoms. 
Kokiam laikui praėjus, "Nau- 

jienos" suprato dalyką visai klai- 
dingai ir pradėjo skelbti, kad lei- 
dimas yra išduotas neva tiktai 
p. Gftgiui ir Chicagos Sanjungai, 
kuri, kaip vis'ems žįnoma, jau 
senai gyvuoja tik ant popieros, 
Kokiam tikslui buvo paleista per j 
"Naujienas" tokia melaginga in- 
terpretacija, neturiu čia reikalo 
aiškinti, nes visi, kurie pažįsta 
"Naujienų" tendenciją, gerai tą 
supranta ir be aiškinimų. Taigi j 
aiškinirrtai čia butų visai tušti. 

Laukiant leidimo nuo miesto ta- 

rybos,' pradėta smarkiai varyti or- 

ganizatyvį ir technišką darbą. Vie- 
tiniai komitetai surengė visą eile 

prakalbų savo kolionijose, kad pa^ 
raginti žmones, draugystes ir ypa- 
tingai merginas pasidarbuoti "Lie- 
tuvių Dienai." 

Iš kalbėtojų, kurie daug pasi- 
darbavo ir suragino žmones prie 
"I ietuvių Dienos" ypatingą padė- 
ka priguli gerbiamiems: kun. F. 
Serafinui, adv. B. K. Balučiui, 
Dr. A. Zimontui, Dr. K. Drange- 
liui, architektui Žaklokui, p. Girai- 
čitii, p. Mulevičiui, p. Ginaičiui, 
p. Baltučiui ir kitiems. 

Nuo Ccntralinio Komiteto iš 
\Yilkes-Barre daiižinota, kad C'ii- 
cagos lietuviai negali laukti beveik 
jokios paramos ir turi patįs vis- 
kuomi save aprūpinti. Pirmiau- 
siai atkreipta buvo atyda į dė- 
žutes ir tagsus. Trylika dirbtuvių 
Chicagoje atsisakė daryti dėžutes 
dėl stokos laiko. Vargais nega- 
las sura.-ta tapo viena dirbtuvė, 
kuri apsiėmė išpildyti užsakymą 
j dvi savaites. Su ta dirbtuve 
buvo padarytas kontraktas ant 

5,000 dėžučių po $27 už tūkstantį 
—labai pigiai sulyg musų apskai- 
tymo. Tagsų taipgi jokia dirb- 
tuvė neapsiėmė padaryti į tokį 
trumpą laiką. Pagalios lietuviška 
spaustuve "Milda Printing House" 
po kontraktu psiėmė padaryti 
200,000 mažų tagsų ir 5,000 dėl 
rinkikių už $300. Paskutinėse 
dicno.-e, kuomet aplinkiniai mies- 
tai pradėjo netikėtai siųsti orde- 
rius telegramomis ir laiškais, pa- 

sirode, bus reikalinga mažiau- 
siai dar 200,000 tagsų. Pagclbai 
tam darbui sumobilizuota vaikai ir 
mergaitės Šv. Jurgio mokyklos ir 

daugelis narių Cliicagos Centrali- 
nio Komiteto: nekurie iš jų dir- 
bo net naktimis. Ypatingą ačiu 
rek ištarti mergaitėms ir vaikams 
£v. Jurgo mokyklos, kurie tame 
reikale labai daug prigelbėjo. 

Apart dėžučių ir tagsų, taipogi 
pagaminta 215,000 pamfletų anglų 
kalboje apie Lietuvą ir jos da- 
bartinį padėjimą. Tie pamfletai 
buvo lalmami dykai i\\ tagsais 
ir atlošė iabai svarbią rolę. Chi- 
cagos amerikonai susipažino su 

Lietuvos padėjimu, kas, be abejo- 
nės, nemažai prisidėjo prie dides- 
nio amerikonų duosr.umo. 

Keliomis dienomis prieš "Lietu- 
viu Dieną" gauta daug laiškų iš 

kitų miestų su užklausimais, kaip 
ten pradėti darbą ir t.t. ir taipo- 
gi reikalauta, kad prisiųsti jiems 
visus reikalingus Lietuvių Dienai 

dalykus. Nors Chicagoje darbo 
buvo daugiau negu buvo galima 
atlikti, visgi visiems iš kitų mies- 

tų buvo pasiųsta patarimai ir visi 

reikalingi daiktaj. 
Čia priduodu surašą vi.-i ko- 

mitetų iš kitų miestų, k iriems 
bjvo duoti patarimai ir nusiųstos 
dėžutės, tagsai ir pamfletai anglu 
kalboje: 

Aurora, II!., S. Balt, 
Atlasburg, Pa., J. Plečkaitis, 
Batavia, 111., M. TarabiMa, 
Beloit, Wis., M. Vaiče'aitis, 
Lenton, 111., J. A. Blažys, 
Bush, 111.,-V. Norviilo, 
Centralia, III., S. Cliin'sky, 
Garv, Ind., Rev. C. Ambro- 

zaitis, 
Harvey, III, A. Lemeš, 
Humphrey, Nebr., Mrs. F. Ba- 

ranovsky, 
Indiana Ilarbor, Imi., Misevi- 

čia, 
Kankakee, 111., 
Kansas City, Kas., Rev. Tamo- 

liunas, 
Lansing, Mich., K. Jonaitis, i 

Ledford, 111., J. Misius 
Milwaukee, \Vis;, F. Bėržans- 

kas, < i 

Moline, 111., J. Rutt, 
North Loup, Nebr., A. Good- 

man, 
Rockdale, III.,' Rev. A. Baltutis, 
f'ort Washington; Wis., Lithua- 

m'an Relief Comniittee, 
Sioux City, Ia., K. M. Cv- 

bulskis, 
Tilden, 111., p. A. Mizeras, 
\ alparaiso, Ind./ V. Rukštalis, 
\\ mnineg, Canada, P. J. Alek- 

no. " 

Gavus žinią nuo Centralinio 
Komiteto iš V.'ilkes-Bjarre, kad 
laiškai bus siunčiami visiems ka- 
talrkų ir presbiterijonų kunigams 
iss^sta 3,000 laiškų tik metodistų 
ir baptistų kunigams valstijose 
Illinois, Indiana, VVisconsin ir 

Mrchigan. Aukų nuo jų gauta 
apsčiai ir jos yra parodytos že- 
miau atskaitoje. 

Gerokai buvo pasidarbuota su 

amerikonų Cliicagos presą, kuri 
labai daug prigclbėjo "Lietuviu 
Dienai." Ačiu tam amerikonai 
atkreipė ypatingą atydą j lietu- 
vius, nors lapkričio i d. taipogi 
nnko pinigus ant gatvių ir i0 

kitų organizacijų. 
Lietuvių Dieną Chicagoje išgar- 

sino šie amerikonų laikraščiai •— 

Chicago Tribūne, Straipsnis, 
Record Herald Straipsnis, 

spalio 31 d., 
Record Hefald — Editorialas, 
Daily Journal—Straipsnis, spa- 

lio 31 <!•» 
Daily Journal—Editorialas, spa- 

lio 31 d. 
Daily Journal—Straipsnis ir pa- 

veikslas rinkikės, lapkričio 1 d., 
Evening Post—Editorialas, spa- 

lio 31 d., 
Chicago American — Straipsnis, 

spalio 31 d., 
Chicago Examiner — Straipsnis 

ir paveikslas rinkikės, spalio 31 d., 
Chicago Exaroinef — Straipsnis 

ir paveiksals rinkikės, lapkr. 2 d., 
Abendpost (vokiškas)—Edito- 

riala", spalio 31 d. 
Apart to gauta nuo ž; mios 

Amerikoje veikėjos, Miss Mary 
McDovvell, viešas laiškas, kuria- 
me jinai ragino amerikiečius šelp- 
ti lietuvius. 

Ant pa&utinio susirinkimo vie- 
tinių komitetų buvo duotas pasku- 
tinės instrukcijos ir išsiųsta re- 

gistruoti laiškai su pienais kur ir 

kaip paskirti rinkikes pačiame 
mieste (Loop Distrikte), kuris 
buvo po Centralnio Komiteto ypa- 
tinga priežiūra su Centraline so- 

dyba "(ireat Northern" viešbu- 
tyje. Kaslink padalinimo rinki- 
kikių kitose miesto dalyse (apart 
"Loop District"), tai tą apsiėmė 
atlikti vietiniai komitetai pagal sa- 

vo nužiurę j imą. 
Apart parinktų lietuvaičių, dir- 

busių "Loop Distrikte," buvo tai- 
pogi nemažai jaunų gražių ame- 

rikęnių iš augštesnių mokyklų ir 
iš tarpo žymių amerikonių, kurios 
atjiutė lietuviams ir dirbo per vi- 
są dieną. 

Lapkričio i d., ant 7-11 i ų išryto 'beveik kiekviena rinkikė buvo jau 
ant savo vietos. Priemiesčiuose,, 
kur yra dirbtuvių, rinkikės buvo 
savo vietose anksčiau. Tvarka 

; buvo pavyzdinga. "Great Nortli- 
,ern'' viešbutyje beveik kiekviena- 
,me momente buvo galima sužinoti 
kaip dalykai eina ant kiekvienos 
gatvės. Vi«uir Chicagoje buvo 

! matomi avtomobiliai, ant kuriu 
I didelėmis raidėmis buvo parašyta, 
kad šiandien Amerika aukauja 
karės nuskriaustai ir alkanai Lie- 
tuvai. Nors tą dieną u įvairių 
organizacijų rinko aukas ant gat- 
vių, vienok beveik visur buvo ma- 
'tonfi tagsai tiktai Centralinio Ko- 
>miteto. Vienas reporteris man pa- 
sakojo, kad jisai dar nematė Chi- 
cagoje tokio bitrio dailių merginų 

Apie 4-tą valandą po pietų rin- 
kikės iš "Loop District" pradėjo 
nešti aukas į "Great Northern" 
viešbutį. 

Čia paduodu skaitlines surinktų 
aukų iki lapkričio 14 d. Aukos 
dar vis plaukia. 

Pačia ne mieste (Lo p 
District), surinkta ....$3,325.52 
(Skaitlinė ištikrųjų yra 
didesnė, nes rinkikės ne- 

kuriu vietinių komitetų 
pristatė pinigus į savo^ 
komitetus, vietoje, kad 
priduoti į Great Norhern 
viešbutį). 

(Tąsa ant 7-to puslapio) 

REDAKCIJA Al'SMYHm. 
tl.. j — 

Delei stokos vietos, arba nesus- 
pėta j š| numferj "jdėti sekančių ko- 
respondenciją ,arba>^pranešlmų. 

Nuo p. Jį Gudaičio iš Si. Man- 
chester, Conn/r R. Karužo iš Phila., 
Pa.; P. Vaičiulaičio" iš Beloit, Wis.; 
M. Biliūno iš go. Omaha, Neb.; J. J. 
Žilio iš Cleveland, Ohio.; p. Tenykš- 
tis iš Thompsonville, Conn.; A. Ku- 
kanskis; Easthampton, Mass. 

p. R. K., Milwaukee, Wis. Jūsų 
raštelis netilps, nes redakcijos žiniai 
nepaduodate savo pravardės. 

J 

Apgarsinimai.! 
ANTGALO PASVEIKO. 

"Mano pati sirgo ilgus metus 
delei gyvenimo permainos ir jo- 
kie vaistai jai negelbėjo. Tąsyk 
ji pradėjo imti Trrnerio Amerkinį 
Karčiojo Vyno Eliksyrą ir grei- 
tai pasveiko," rašo mums p John 
Miller iš Royalton, 111. Šitas 
vaistas išvalo žarnas, sustiprina 
kuną ir sutaiso nervus. Į kie- 
tus vidurius, dujas viduriuose, 
nervuotumą; ar apskr'.tą susilp- 
nėjimą jo veikimas ; ra stebėti- 
nas. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Jos. Triner, išdirbėjas "hemikas, 
I333"I339 So. Ashland A re., Chi- 
•cago, 111. 

DRWMEIKtL'l 
IŠKILMINGAS APVAIKŠČIOJIMAS 

IR BALIUS. 
Rengiamas 'Lietuvos Suny Draugi- 

jos lapkričio (Nov.) 18 d., 1916 m., 
Mildos svetainėje, 1*142 So. Halsted 
St. Prasidės 7 vai. vakare. 

Lietuviai -ir lietuvaitės, kviečiami 
atsilankyti i šitą apvaikščiojimą kuo- 
skaitlingiausiąi. Užtikriname, kad 
visi bus užganėdinti linksmu laiko 
praleidimu, užkandžiais ir skaniais 
gėrimais. Įžanga porai tik 25c. 

Su pagrba, 
KOMITETAS. 

A. 01szewskio Banko 
Deposi toriam s. 

A. 01sze\vskio Organizuojamas State Bankas, 
vardu "Universal State Bank' (vardas "Reserve" li- 
kosi pakeistas) netrukus bus gatavas. Laisnk iš 
State Illinois yra gautas, Kapitalas jau beveik vi- 
sas surinktas, ir bile dieną stockholderiai, kurie 
šėrus pirko, gaus pakvietimą ant Stoottiolders 3U- 
sirinkimo. Čia Stockholderiai išrinks Banko di- 
rektorius, sumokės pinigus už serus, pakvies State 
Auditorių, gaus Charterj ir atidarys Universal 
State Banką. 

Prieš atidarymą šio naujo Universal State 
Banko, bus kviestas A. 01sžewskio Banko depozi- 
torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. 01sze\vskio 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- 
sirinkimo, 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 dabartinj adresą, 'tad 
reikale męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem iparanku, atvažiuokite, mūsų Bankon 
su knygele ir męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o kam neparanku atvažiuoti, tai pcisiushite per laišką savo naują adresą? parašydami aiškiai savo 
vardą, pravardę, adresą ir knygelės a^mtfrį. "Vie- 
ton laiško galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
ant jo savo vardą pravardę, adresą ir knygelės nu- 

merį, įdėkite jį 'copertą ir prisiuskitc,A. 91szew- 
skio Bankui. ~ 

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 
A. OLSZEWSKIO BANKUI. 

Vardas ir pravardė 
Arfresas 

«... 

Knygeles No. 

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

A. OLSZEWSKIO BANKAS. 
3252 S. Halsted St., Chicago, Dl. 

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

1840 So. Halsted st 
J. Drasdautkas, 10806 Wabash ave, 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av, 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st, 
M. J. Tananevičla, 670 W. 18th at. 
Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Aahland av. 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Ant Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt Juozupavičius, ;c22 Grand st. 
J. Derengovvski, 166 Grand st. 
Ant. Plochocki, 87 Grand st 
M. Balauskas, 119 Grand «t. 

VVATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kaiemėkas, 785 Bank st. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 

Račiūno Nauji Judomieji P^eik- 

slai, iš "Siberijos gyvenimo ir Vokie- 

čių gaspadoravimas Lietuvoje ir Lie- 
tuvos Pabėgėlių." Bus daug naujų 
dainelių, animatuotų ir iliustruotų. 
Sudainuos p-nia- E. Račiūnienė: 

Nepraleiskite progos išgirsti dainelių 
ir pamatyti paveikslų. 

Subatos vakare, Lapkričio (Nov.) 
18-tą d. šv. Jurgio Bažnytinėje Sa- 

lėje. Norwood. Mass. 
Nedėlios vakare, Lapkričio (Nov.) 

26-tą d. Lenkų M. A. Salėje 11 Har- 
vard Str. Lawrence, Mass. 

Utarninko ir Seredos vakare Lap- 
kričio (Nov.) 28-tą ir 29-tą d. Baž- 

nytinėje Salėje, Worcester; Mass. 
Nedėlios ir Pa&edėlio vakarais, 

Gruodžio (Dec.) 3-čią ir 4-tą d. Baž- 
nytinėje Salėje, So. Bostone, Mass. 

Nepasirašiusiam.—Męs nesinauoja- 
me tais raštais, po kuriais nėra ra- 

šytojo vardo, pravardės ir adreso 
padėta. Tamistos raštelių taipgi ne- 

sinaudosime. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra aarDo vyramj ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia, yra mokama Chlca- 
goję. Vyrams $2.60 J dieną, nuo 
25c. Iki 30c i valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
B300 So Halsted St.. Chicago, I1L 
Srd PI., Room P. Tel. Normai 163 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musy keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus j musy laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 
,rf. 

..REIKALAUJA dviejy patyrusiy 
merginy prie popiery sortavi- 
mo. Darbas kitame mieste, 
vieta nuolatinė ir gera proga išsidirb- 
ti. Atsišaukite j ''Lietuvos" redakciją.. 

Pajieškojimaž. 
Pajieškau Bavo tėvo Jono Pen- 

kausko; jis yra kriaueius, 5 metai 
jis apleido mus du sunu ir mažą se- 
sutę. Mes kasdien j{ turime savo min- 
tyse, saulutei tekant ir leidžianties. 
Tėveli brangus neatsižadėk mus ant 
visados, sugrįžk pas mus ir pavo tė- 
v'šku žodeliu palinksmink musy var- 
gingą nameli. 

EDVARDAS PENKAUSKAS 
51 Wood Street Richmond, Va. 

■ Pajieškau savo brolių Antano ir 
Simano VaiCikauskų, Augštišlėntu 
kaimo, Šimkaičių vai.; Raseinių 
pav., Kauno gub. Gyveno 10 metų 
Culcagoje. Atsišaukti adresu; 

Kaz. Vaičikauskis. 
235 Soltonstall Av., 

New Haven, Conn. 

Ant Pardavimo. 
1 PARDAVIMĄ. j Parduodama sankrova valgomų daig- 

tų su mėsine ir naujas Fordo auto-1 
mobilius geriausioj vietoj, apgyventoj | 
visokių tautų žmonių; biznis senas' 
ir gerai išdirbtas. Pardavimo priešas- | 
tis, savininko nesveikata. Geriausia | 
proga pigia kaina sankrovą Jp.igyti.' 
Kreipkitės adresu; 718 W. 31st Str. į Chicago III. I 

NE VIS VIENA. 
Ne vis viena yra pirkti Trine- 

rio Linimentą, ar kokį kitą su- 

taisymą nuo famatų, ar neural- 
gijos. Trinerio Linimentas pa- 
gelbsti tikrai ir greitai ir to li- 
goniai ir nori. Susižeidus, nik- 
stelėjus, suputus ir tt. Trinerio 

j Linimentas turi nepalyginamą 
vertę. Kaina 25 ir 50c. Aptie- 
kose, krasa 35 ir 60c. Jei nori 
•sustabdyti kosulj, ar kirnuli, arba 
jeigu turį dusulį, tai paimk Tri- 
nerio Kosulio Malšintoją su. pil- 
nu užsitikėjimu. Kaina ta pati. 
Jos. Triner, išdirbėjas chemikas, 
'I333-I339 So. Ashland Ave., Chi- 
cfcfo, III. 

PETRAS 8. REMEIKIS. 
Yra mūsų {galiotas Gardner ir apie 

linkėję užrašinėti "Lietuvę", rinkt} rr^kelbimus ir pardavinėti knygas. 
Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
• 

.Tci vasaros laike yra per kariu, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausi) vieta, atsividinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žeme. 

Prasideda f valandą kas vakaras. Subaiomi ir ncdtliomi 2 vai. po pietį). 
Jei liuosame Iaur nori pasilsėti, atsivi- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

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

TELEPHONt Y AKUS >834 
Dr. P. VVIEGNER 

1 

"D RAUGAS" 
detuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" saftdarbininkų skaičiuje 
yra rimčlausieji Ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svaibtoml rimtai lr teisiu- 
gaL 

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

Pažlurėjimui siunčiame vienas nu- 
»erls veltui. Adresuokite: 

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

$12 GALIONUI 
GARANTUOTOS DEGTINES 

Garsioji "Lucky Tiger" dabar pardavinėjama žmo. 
lėni s kaina kadaisia smuk- 
lininkų mokėta ui LO- 
SI N ES APSTIS! 

S v ra gera ir skani— 
j pardavinėjama geležine 
| garantija, kad patiks, ar- 
i ba pinigai bus tuojaus 1 grąžinami. 

Juo greičiau užsisakysi, 
juc daugiau pinigų su- 
taupysi. 

Stulz Brothers 
1M Kiniu Citjs H®. 

REIKALAUJAME 
mokti* barzdasku- 

tyst€s } 4—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima buti pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogu laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir rankadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: N0S30- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., 
Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statčjas. 

2123 f. 23 rd, St. 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). CHICA60. 

F. P. BRADCHULls 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE StM CHICAdO 
ROOMS 1107-1114 

Teltphone Franklln 1178 

6Yt.: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 31st ST. 
TELEPHCME TAROS 23N 

SULAIKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma, negu jisai pakenks jūsų sistemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašulinimui, vartok 

SEVERAS 
Balsam.ior Lungs 

(Severos Balsamą Plaužiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodlško smaugulio. oro triubolių, 
uždogimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Musų žodiiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai (jautu laifi- 
krĮ: "Aš noriu Juras pranešti, kad Severos Baisumas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio doxo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys iftnyko ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį Balsamą nuo kokliušo ir gi au gera pasekme." 

J. Kovvalski, Cutchogue, N. 7. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Sereroa Preparatus. Nuėjęs į ap- tieks žlurCti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo* tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, raiyk tieaiai i 

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

SKAITYKITE IR PLATINKYTĖ 

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulintina; Jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iŠ svetiui'aučlų, kas tik 
dora ir naudinga, o ncsigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės mellfs juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimus-Jieškr Jimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 
sr.rastl nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
2 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 0 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, laiškui gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" f užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

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

Adrese*: 

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

PLATINKIT "LIETUVA" 



(Tąsa nito 6-to pusi.) 

Kolionijosc ir Chicagos 
priemiesčiuose surinkta 

sekančiai: 
Atlantic $ 167.98 
Bridgeport .. 769.86 
Prighton Park 1 282.71 
Brighton Park, Visų Šv. jo.oo 

Briglithon Park II 548.251 
Burnside 224.85 
Ckrero 1,113.50 
Cicfer<y 3.50 
Englevvood 121.16 
S6. EnglewOoci 269.41 
So. Knglewood šv. Au- 

gustino Drstė 50.00 
So. F.ngle\voo(l Tėvynės 

Lietuvos Mylėtojų Dr-stė 100.00 

North Side"" 1,0^4.24 
18-ta Gatvė 1,911.66 
West Side 1.093.73 
West Sjde, per K. /aura .520.15 
\Vest Side Oturch Com- 

rnittee 112.50 
West Pulhnan 295.30 
VVe.-.t Pullman Sv. Juo- 

zapo Dr-stė v 10.00 

Roseland 1,020.01 
Tovvn of Lake 3,090.84 

Isv'so $i8,io5.i2 
Apart to So. Chicago 

pasiuntė į Raudonąjį 
• Kryžių 812.22 

Melrose Park (dar ne- 

priduotos) j. 34000 
Viso $19,257.34 

•Kita daHs aukų ir išlaidų at- 

skaita tilps sekančiam numeryje. 
Didžiausia auka Chicagoje 
duota per Schoenhofen Brewing 
Co.—$250.00. Ją gavo p-ia M. 
Jasnauskienė su p. lįadomskiu./ 

Įvairumai. Uetuvių Moterių 

Apšvietos draugija įsteigė ir šiai 
žiemai vakarinę mokyklą rank- 

darbių ir valgio gaminimo. Rank- 
darbio lekcijos atsibūva utarnin- 
kais, valgio gaminimo—ketver- 
ges. 

Pr««'žia abiejų lekcijų 7:30 va- 

kare VVhite Mark svetainėje. 
Merginos gali tuom pasinaudot;. 
Visas informacijas galima gatiti 
ant vietos, užėjus viršminetais 

vakarais, arba laišku nuo p-Jės 
M. Radzevičiūtės, 8363 Kerfoot 

ave. 
•• J 

M r 
— I. W. W. rengia West*Side 

Auditorium, 19 d. š. ta., paminė- 
jjm;} metinių sukaktuvių užmu- 

šimo Joe Hill, I. W. W. organi- 
zacijos veikėjo. Bus prakalbų 
jvairiose kalbose, tarp jų ir lie- 

tuviškai kalbės t). Kukutis. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męa neesame bankieriai, bet uaęa gvarantuojama Tamstai iračt- 

dymg 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pa3 mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 

$5Q.OO už pusę kainos. Truputei] nešiotos nuo $25.00 iki $60.00 ant 

orderio darytus siutus >arduoicino po $5.ou Ir brangiau. 
Naujaa ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau** 
Vaikų siutai $2.60 Iki $7L\ 
Skrynios Ir ralyiai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL\ 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomla esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldioniais—iki 6 vai. vakaro. 

D-re Maria Dowiatt~Sass 
Moterų ir vaikų Ilgy specialiste 

į 

eaaas 
1725 West 18th Street 
larp Paulina ir Woodgat. 

f tone Ctoai 1208 
Valandos: 

I*» t:£0ikl 12:00 vai ryto 
ll i r4iO iki 8:00 vaL v&ica 

Kadėlioms 
iūt t ;U iki 12.-00y*L ryko 

Rezidencija 
5208 W.Harrison Street 

7. d. Au3tifl7Jf 

V alandoc 

tiktai Iki S :00 Ici3k7i»n|p/t| 

ŽIEMA 
TUOJAUS ATEIS 
Atviras žodis tiems, kurie užsisako 

Spaudos Darbus 
Netruk a s sulauksime sniego. Męs visi 
žinome, kad Žiemos metas yra laiku 
permff'nyrr ti prekių pas visus pir! <*us 

ir sani ovininkus. Kokios prekės ne- 

būtų, pt. jų turi buti kas nors pridėta 
ar kas noi atmesta. Taigi Tamsta rei- 
kalausitink mo apskelbimo. Užeik pas 
raus lr duok mums padaryti apskaitą 

S£Vo apskelbimui. 

Milda Printing House : 
J. J. Baaanas Ir J. P. Pajusto, Sav. 

814 W. 33fd St. Phone Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 

GERIAUSIA ŠVIESA DEL TAMISTOS 
LABAI is paprastu ršmų Rayo 

lempa padaryta, kad net per 
daug lengva užlaikyti čysta' ir 
apturSti Svarią išžiūrą. 
Rayo lempos yra labai paprasto 
sudėjimo. Nereikia nuimti stik- 
lą šešėlį nuo šviesos, nes turi pla- 
čia apačia, daleidžia praktiškai # 

galimai apvožti. 
Rayo lempos padarytos ii gryno 
misringio, storai apnikeliuota ir 

cžtcks tavo visam amžini. Jos 

yra daug geresnė šviesa del a- 

kių, negu elektrifcinė ar gasine 
ir galima padėti, kur tik nori. 
Rayo lempa išduoda Šviesą, kad 
visuomet yra vienoda, minkšta ir 
akimis nekenkianti. 

Daleislę savo pardavėjui išro- 
dyti Rayo lempą. Tamista iš kar- 
to pamatysite jos vertę. 
Naudok Rayo — nes nSra gere- 

snes. 

STANDARD OIL COMPANY 
[An Indiana Corporation] 

BAISI PASAKA! 
Je!.. Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir n2 

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

Zuirėii ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
ziėtai padrrba ir komanduoja tau: 

S m i r n o!—sako.—Arba mokėk brangiau už .popierą, 
arba ant šilko satt ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad. skudurai, iš kurių dirba popierą. visai išnyko, tai ir 
popiera pabrango. 

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

nesusuks 
t _ 

\ 

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides'sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
ki0 skaitytojo gazietą j Nevv Yorką, o ncw jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, k; tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knjgas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

T k 

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

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

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

.. > 

Kaip, ateina "pėdė" ir kaip tokį kozackį maršą/visi už- 
triubinal viertu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

Tau. mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasieriui^bjevęjk verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
jęs—ar mėnolcis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
Jis yfra gandras ir žino, kad jeigii, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų irj^zĮįeta laiku neišeitų, tai už keliu dienų skaitytojai 
ji gyv3 žemėn suvarytu savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaifeeriifi. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijbs JTeškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—gaj^. sako atsivėdysiu. tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir Piamačiftf) iarru dzievaėiL. Vandeny; pamatė, būrį žavų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

— Ar ragęjai,—sako,—kaip tai Uzievo galybės viskas su 
išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, ka dzidesnis ne- 
pr.sciptų, o mažespis, nesimučyt... 

Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

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

ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
ir nutarė, kad męs už gaziela prenumeratos nekelsim, bet pra- 
žysim, kajd mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pafriačyt" gali. brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink Jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie-j ko nenorim. 1 

Męs žiūrėsim ir dabos.m, kad musu laikraštis duotų kuo-' 
daugiausiai jums geni, teisingų žinių; žingeidžių ir juokingų 
paveikslų, naudingų pamokinimų ir graiių pasakų, o jųs ne- 
pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų 
manio prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

liarj ant pusmečio. 
, 

^Laiškus adresuokit taip:' 
"LIETUVA" 

3252 South Halsted 6tr«ct, : : : Chicago, 111. 
I 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

2 (A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
^8252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kam ten 6 vai. vakare Utarainkais, Ketveriais 

1r Subatomis iki 9 vaL vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar ne tu r8 jo, nesą nebavo l as 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingi) kalendoriai ifnią, jame yra keletas skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai 15 blstorijos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasime straipsnius geriau- 
siu rašytoji) amerikiečių. » 

"S.L.A, KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šlalials, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popleros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centoi« Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

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

BVESKIQ ne 
di ia!i fimoktt Asflų kalbos nuo pradines 

Hz', iūgitiaatlai. teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų laibų; Aritmetikos, AotfL 
Matematikos, Istorijos, Gtogralijos, PoUUS. 
Ekonomijos, Kūme4ysto,Dailiir»S«io, Lai- 
škų raiymo, Prekybos teisių ir tt Cia rali 
ui baigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AlSlOHA- 
MA UETUVIŠKAL 
3106 So.Halsted SL.Chico& 

NEW CITY SAVINGS BANK 
{|6oi So. Ashland a ve., Chicajo. 

A. J. BIERZYNSKI, prea. 
Priima bankou pinigus lr moka 3%, Už sudėtus pinigus musų lankoj duo- 

dama čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Parka ir parduo- 
da namus ir lotus. Ičsamdo bankines 
•kryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
} vilias svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomls, ketvergais lr subatnmia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomls, utar- 
ninkais lr pčtnyčiomls nuo 8 ryto 11d 
f vakarą 

Ttl. YARDS 1532 

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

Į Gydo visokias hį,as moterių, vaikų 
lr vyrų. Syeciallškai gydo. limpančias, 
užBisen ė justas ir paslaptingas vyrų 
Ligas. 

; ; 
1 1 

BŲK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmls sistemo- 
oiis—nuosekluB pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Ui* 
tikriname ttnilstai kad tuojnus ! 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- j rinial kursai. Visas kursas $25.00/ ! 

^ederal Ass'n o( Auto Enginėers, ! 
1214-16 Jackson Blvd. (Ine) 

CaoaL 2111 

dk! a. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 sa KALSTEO SF CHIJ1S3, JLL 
COKNEK I3tl STREET 

LieUnygy Krautuvė. 
Apart daugelio Jvairių 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, bu paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja kayga iš sryties psychoHo 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. iš Ko Kjla Melai Ir [vairics skriau- 
dos žmonijoje, 171 pusi 75c. 

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

6. Kankintojai ir kankintiulal už 
mokslų 184 pusi. ...: $1.00 

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

Į kitus miestus pasiunčiu žąaky- 
mus. Adresas: 

, 

J. DAMIJONAITIS, 
90i West 33rd St, Chica?o, 111. 

RUBSIUVIAMS ŽINOTINA! 
Mokiname kirpti, ra- 

šyti ir eiuti moterų 
ir vyrų drabužius. 
Geriausia Systema. 
Geriausia ir leng- 
viausia išmokti. 
Duodame geriausias 
asmenines pamokas 
bei prityrimą kirpi- 
me besimokinant 
moterų ir vyrų dra- 
bužių dirbimo 'mok- 
slo. Specialia kai- 

nos bus duodamos rubsiuviaras; no- 

rintiems savo systemą, permainyti. 
Praktikavimas rubsiuviams mieste Ir 
nnapus miesto. 

MASTE R CUTTING SCHOOL- 

J. F. Kasnicka, principalas, 
118 N. LaSalie St. Kambariai 416, 417 

Prieš City Hali 

PMCME YARCtt 27*1 

Dr. J. ^ONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3S37 So. Morgan St., Ckicago* 

Kuomet atsa- 
kai per telefo- 

ną, nekalbėk šiurk- 
ščiai ir kirstai. Kir- 
stas atsakymas gali 
atbaidyti telefoninį 
pirkiką. 

CHICAGO 
TELEPHONĘ CO. • 



PIRMAS UIETUVIU 

Pagal Illinois Valdžios reikalavimą vardas "Reserve" turėjo buti permainytas žcdžia "Universal" < - 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olševskio Banke 

3252 So. Halsted Street 
CtfICAtaO, Ii-L, 

Pamatinis Kapitalas $200.000.oo 
• 

Minėtas Kapitalas ir Surplus pasidaro iš parduotų 2000 šSrų. Kiekvienas se- 
ras kaštuoja $112.50 kas padaro visą reikalingą Kapitalą ir Surplusą $225.000.oo. 
Iki šiolei lietuviai išpirko £400 šėrų, už sumą $135.500.oo. Svetimi nori paimti 
likusius 600 šėrųuž sumą $67.500.oo, kas ir padaro visą reikalingą Kapitalą ir 
Surplus $225.000.oo. Bet butų geriau kad ir likusius 600 Šerų paimtų lietuviai, 
tada butų lietuvių Bankas, o ne svetimų. Dar turime 12 dienų laiko, todėl pa= 
siskubinkite užsirašyti. Stockholderių mitingas bus trumpame laike sušauktas, ant kurio bus pilnai 
išaiškinta dalykų stovis, ir butų labai gerai kad patys lietuviai sukrustų ir paimtų likusius 600 Šerų. 
Kiekvienas iš jau užsirašiusių lietuvių tegul gauna vieną ar du savo draugu paimti po šėrą ar po kelis 
Šerus ir šitie 600 šert| bus išpirkti ir State Banką tuojaus galesime atidaryti. Pasiskubinkite broliai 

lietuviai kad šis Universal State Bankas butų 

Tada jus palys busite šio Banko savininkais, patys paimsite iš jo visą pelną, ir turesite garbę kad jus pir- 
mutiniai nuveikete didžiausią darbą, įsteigdami pirmą Lietuvišką State Banką Amerikoje. 

SUKRUSKITE IR ŠIS BANKAS BUS ATIDARYTAS 

Vienas Šeras dabar kaštuoja $112.50 
Užsirašyti serus galima 

A. Olszevvskio Banke 
3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

/ v • —' 

Cia viską jums išaiškins* jei kas dar yra nesuprantama. 
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