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Dideji Kare. 
Kitas svarbus atsitikimas šio- 

je karėj atsitiks taipgi ne ant 

mūšio lauko, kaip ir neva ne- 

prigulmingos Lenkijos sutvėri- 
mas. Vokiečiai tveria Lenkija, 
nes tikisi suorganizuoti sau pu- 

sę milijono lenku kareivių, o 

jeigu tu kareivių nebus, atsiims 
savo pažadėjimą atgal ir lenkus 
atiduos rusų kerštui, jeigu tas 

galės vokiečiams naudą atga- 
benti. Bet, matyt, tų pusės mi- 
lijono lenkų padėtoj ų nesitiki 

gauti, arba mano, kad jų gali 
neužtekti, nes griebiasi tuščiais 

pažadėjimais viliojimo ir kitų 
Rusijoj prispaustų tautų. Štai 
dabar iš Šveicarijos praneša, buk 
vokiečiai rengiasi ir lietuviams 
duoti laisvę, tik, žinoma, be Ka- 
raliaučiaus, Tiizčs ir Klaipėdos, 
nes jie prarytų svetimų kraštų, 
nors springsta, niekada be kumš- 
čios neišvemia. IŠ lietuvių, ma- 

tyt be latvių, kuriuos turbut ,<po 
savo sunkiu sparnu nori paimti, 
nes Latvijoj yra 7% vokiečių, 
tikisi gauti 150,000 kareivių, ku- 
rie lietų kraują už vokiečių nau- 

dą ir reikalus, kurie gelbėtų vo- 

kiečius nuo karės pralošimo ir 

nu-puolimo. Paskui ateis laikas 
vilioti rusinus, kurių yra dau- 
giau negu lenkų, ta' jie galėtų 
dar daugiau vokiečiams karei- 
vių duoti. Rusinams dar ne- 

prigulmystės nežada; nes dar jų 
kraštas ne vokiečių rankose, o 

Galicijos rusinams nieko nežada, 
nes Galicija tai Vokietijos drau- 
gės Austrijos provincija, o to- 
kiems vokiečiai nei jokų malo- 
nių nedaro. 

Sulyg Šveicarijos žinių, Lie- 
tuva bus prie Vokietijos prijung- 
ta ant tokių išlygų kaip Bava- 
rija, kuri turi net savo kariu- 
menę, galės savo viduriuose pa- 
ti vai dy tiesi, b^t užsienių rei- 
Viahis jos ves Vokietija. Gal ji 
negalės nei gintiesi nuo vokie- 
čių kolionizacijos. Lietuvos ka- 
raliumi, sulyg tų pačių žinių, 
bus paskirtas antrasis Vokieti- 
jos ciesoriaus sunus Eit^l Fried- 
rich, kurio Vokietijoj nėra kur 

dėti, tai tegul jis pasididžiuoja 
kaipo lietuvių karalius, pririštas 
prie Vokietijos sieto. Lietuvių 
gi kariumenė bus atiduota Hin- 
denburgui, kuris pasirupįs ją vo- 

kiečius užvaduoti pavojingiau- 
siose musių vietose, kur turi 
žuti daug'-.usiai kareivių. 

Lenkijoj ne' tik pašaukta ka- 
riumenėn tinkanti vyrai, bet ima 
ten jau jų nė noro nesiklausda- 
mi. Kareivius prisaikina tuoj. 
Jie turi prisiekti ištikimybę ne 

tik savo včlavii ir kraštui, bet 

i- Vokietijos ir Austrijos cieso- 
riams kaipo savo geradėjams. 
Tokiu butų Lenkijos kariuinenė 
bus dalis Vokietijos ir Austri- 

jos kariumenių, bet ne kariume- 
nė ntprigulmingo krašto. Ne- 

įstabu todėl, jeigu lenkai tokion 
verguvėn stoti nenori ir tokią 
Vokiečių vergu armiją savo lė- 

šomis užlailrti. Sulyg žinių 
ateinančių iš neutrališkų kraštų, 
nes lenkiški laikraščiai, nei laiš- 
kai iš Lenkijos aipie tai žinių 
svietan leisti negali, juos cen- 

zūruoja vokiški cenzoriai, 
dr *gelis pašauktų kariume- 
<nėn jaunų lenkų bėgo į gi- 
rias ir ten slapstosi. Tas pats 
Lenkijoj bu\co, kuomet vVielo- 

pol.sk j 1863 metuose užsimanė 
lenkus su įprievarta imti rusų ku- 

riumenėn. Toki lenkai pabėgo j 
girias ir tokiu budu prasidėjo- 
garsus lenkų sukilimas 1863 m., 

iš kurio rusų valdžia pasinaudo- 
jo didesniam lenkų ir lenkystės 
persekiojimui. 

Ant karės fronto Balkanuose 
bent vienoj vietoj vokiečiai gali 
gana svarbiais pasisekimais gi»"- 
tiesi. Kariumenė generolo Falken- 

hayn Valachioj, Siaurinėj Ru- 

munijos dalyj lenda vis giliau 
Rumunijos feritorijon ir rumu- 

'nai jo Kariumcnės neįstengia su- 
' laikyti. Falkcnhayno kariumenė 
'artinasi palengva prie Valachi- 
'jos sostinės miesto Krajova, ku- 
| ris yra prie svarbaus geležinke- 
lio Orsovva-Bucharest, vos 120 

I •• anglišku myliu nuo Rumamjos 
Į sostinės Bucharesto. Smarkus, 

dar nepabaigti mūšiai eina 
' hunojaus paupiuose, taipgi Stru- 
ma fronte. Dobrudzoj nieko 
svarbesnio neatsitiko: Transylva- 
nijon pagelbon markiai stumia- 
miems rumunams vėl atsiųsta 
''augiau rusų. Kad užtenkanti 
sulaikymui priešų ta pagelba ne- 

ateitų per vėlai, o rusai r.ct per 
tankiai pasivėlina j laiką ateiti 
net sau, kaip tai buvo prie mie- 
sto Lodz, kuomet Rennenkampf 
turėjo ant mūšio lauko ateiti už 

poros valandų, o jis atėjo už po- 
ros dienų, kuomet mušis buvo 

jau praloštas. 
Už tai pietuose Balkanų vo- 

1 kiečius ir jų draugus pasiekė ga- 
na svarbus nepasisekimai. Svar- 
biausiu gi yra tas, kad jie turėjo 
atiduoti franeuzams svarbų mie- 

iSlą Monastir, prie kurio net ke- 
lias dienas traukėsi smarkus mū- 

šiai. Vokiečiai savo nepasiseki- 
mą .aiškina vien strategišku rei- 
kalų, nes buk jie pasitraukė į 
seniau prirengtas pozicijas į 
Šiaurius nuo Monastir. Gal jie 
turi svarbias prirengtas šiau- 
riuose pozicijas, bet atidavimas 
Monastiro franeuzams padaryta 
jau ne del strategiško reikalo, 
bet yra tai pralaimėjimas lygiai 
strategiška^, kaip ir politiškas, 

"nes jin serbai perkelia savo so- 

stinę. Per tai vė4 žymiai pa- 
kils .erbų dvasia, o nupuls bul- 
garų dvasia, nes jie tikėjosi Mo- 
nastirą gauti ir jį pasilaikyti. 
Talkininkai apvaldė ir turi savo 
rankose kelią j svarbų miestą 
Prilep, jau tikroj Serbijos teri- 
torijoj, o visa Serbija jau buvo 
austrų, vokiečių ir bulgarų ap- 
valdyta. 

Macedonijoj francuzų ir ang- 
lių artilerija smarkiai bombarduo- 
ja bulgaru pozicij-as prie ežero 
Doiras ir Vardar (paupiuose. 
Greitu laiku laukiama čia jų 
pirmyn žengimo. 

Tąsynės talkininkų su Grekija 
dar nepriėjo galo. Talkininkai 
Grekijos karaliaus vadžiai ul- 
timatuin formoj pastate vėl nau- 

jus reik; lavimus, bet ko šiuom 
tarpu nuo jos reikalauja, to iki 
šiol negarsina. 

Dabojantis Grekijos pakrantes 
franctiziško laivyno admirolas 
Fournet nuo esančių Giekijoj 
ambasadorių Vokietijo?, Austri- 
jos, Bulgarijos ir Turkijos pa- 
reikalavo, kad jie iš Atėnų pra- 

j sisalintų ant jiems paskirto fra'n- 
cu-iško laivo. Jeigu jie to ge- 
ruoju greitai nepadarys, bus su 

prievarta iš miesto išgabenti. 
Austrijos ambasados reikalus 
pavesta Amerikos ambasadoriui 

j Atėnuose. Ambasadorius su 

prievarta 'šveja kilus karui, 
jeigu jie iš liuoso noro nenori 
prasišalinti, Grekija gi dar ka- 
rės neveda nei su Vokietija, nei 
su Austrija, Turkija, nei su Bul- 
garija, bet Grekija negali ipas 
savę buvusių svetimų ambasa- 
dorių apginti, todėl geruoju, ar 
su prievarta jie turės išpildyti 
franeuziško admirolo reikalavi- 
mą. 

Ant Kaukazo ir Azijos karės 
frontuose nieko svarbesnio neatsi- 
tiko, kadangi rusų pirmyn žen- 
gimas apsistojo, nes rusai iš 

j Kaukazo fronto vieną kariume- 
įnės skofpusą atiaukė ir pasiuntė 
Rumunijon, o likusios kariume- 
nės pirmyn žengimui neužtenka. 

Smarbesnis italų veikimas vėl 
prasideda lygiai Tiroli j, kaip^ Is- 
trioj, Is^nzo distrikte ir prie 
Goricija miesto. Adiga klonyj 
austrai bombarduoja be didesnių 
pasekmių italų pozicijas. Austrai 
mėgino veržti kaimą Sano, taip- 
gi pozicijas Cameras klonyj, bet 

visur tapo atgal atmušti. At- 
mušti smarkius austrų Užpuoli- 
mus ant kalno Chajpot; kur bu- 
vo įsiveržusios mažesnės kariu- 
menės dalys i italu grabes, ten 

jos tapo veik su visu išmuštos. 
Čia italams teko kiek nelaisvių, 
ginklų ir amunicijos. Smarkiau 
italai pradeda veikti ir Albani- 
joj. Matyt juos drąsina pasku- 
tiniai toj fronto dalyj franaizų ir' 
! serbų pasisekimai. Ita'lų kariu- 

Įmenė traukia pajuriu pietų link 
Į ir užima tuos Albanijos plotus, 
•kuriuos grekai buvo apvaldę ki- 
lus maištams valdant Albaniją 
kunigaikščiui Wied. 

Austrų orlaiviai bombardavo 
kelis Italijos miestus, bet, žino- 
ma, ,per tai nieko nelaimėjo, už- 
mušė vien kiek civilistų ir ra- 

miems, karėj nedalyvaujantiems 
gyventojams nuostolių pridirbo 
Orlaiviai, nors ir padeda mu- 

šiuosc žemės 'cariumenei, bet 
pats mušiu laimėti negali,, todėl 
jų užpuolimui ant miestų toliau 
nuo mušiu linijos didesnės svar- 
bos neturi, nes nuo jų išmestų 
bombų priešų kariumenė ne daug 
nukenčia, o nukenčia daugiau- 
siai moterys ir vaikai. 

/\nt šiaurrytinio karės fronto 
nei viena kariaujanti pusė nieko 
svambesnio pereitą savaitę ne 
nuveikė. Tame fronte nei di- 
desnių musių nebuvo. Mažesni 
susirėmimai buvo tose pačiose 
vietose: Baranovičių distrikte, 
Volyniaus gubernijoj ir Galici- 
joj. Tas rodo, kad tame fronte 
nei viena įpusė kitos įveikti ne- 

įstengia, nors abidvi pusės jau 
nemažai kareiviu paaukavo. Vo-. 
kiečiai ramina savę paduodami 
milžiniškus rusų nuostolius. Ap- 
skaito, buk vien nuo pradžios 
birželio, taigi nuo pradžios savo 

ofensyvo rusų karvedis Brusi- 
lov nužudė 2,027,853 kareivių, 
o nuo karės pradžios net su vir- 
šum 7 milijonus. Žinias tokias, 
drąsinimui savęs paduoda vo- 

kiečiai, tik nežinia, iš kur jas 
gauna, nes Rusijos valdžia nuo- 

stolių skaitlinių nepaduoda. 
Skaitlinė 7 milijonų kareivių iper- 
daug padidinta. Tiek kareivių 
gal Kusija nei ne turėjo, liet 
nėra abejonės, kad Rusija mil- 
žiniškus nuostolius turėjo. Gal 
vokiečių buvo mažesni, bet vo- 

kiečių ir yra daug ^mažiau negu 
Rusijos gyventojų, tai jie ir pa- 
statyti pražuvimui žmonių daug 
mažiau gali. Kad vokiečiams 
pradeda kariumenei vyrų truk- 
ti, geriausiai rodo, kad jie grie- 
biasii apdovanojimo laisve tautų, 
kurus pirma vien naikinti mo- 

kėjo. Mat mano, kad tos sęniati 
naikinamos tautos, užmokėda- 
mos vokiečiams už jų neva ge- 
radejystes, duos iš savo žmonių 
sutvertas kariumenės. 

Ant vakarinio karės fronto 
mūšiai eina ne su vienodu vie- 
nai, ar kitai pusei pasisekimu; 
vieną kartą anglai ir francuzai 
turi pasisekimus, Kitą gi laimė, 
nors ir ne taip didelė, atlanko ir 
vokiečius. Tąrne nieko įstabaus 
nėra; kuomet mūšiai keliose vie- 
tose eina ant labai ilgos fronto 
linijos, tai vienoj vietoj laimė- 
jimus turi vienas, kitoj kitas, 
per tai abidvi kovojančios pusės 
turi progą laimėjimais pasigirti. 
Bet kiek vienas dabar mato, kad 
vokiečiai jau niekada neturi taip 
svarbių laimėjimų kaip karės 
pradžioj, kuomet neprisirengusius 
karėn francuzus vijo prie Pa- 
ryžiaus. Dabar jau francuzai ir 
anglki tankiau turi svarbesnius 
negu. vokiečiai lamėjimus. 

Anglai jau prisiartino prie 
svarbaus miesto Bcpaume ir 
paėmimas jo tai tik laiko klau- 
simas. Francuzai turi svarbius 
laimėjimus prie Verdun, kur vo- 

kiečiai jau veik viską prarado, 
ką su milžiniškoms aukoms bu- 
vo laimėję. Rods francuzų pir- 
myn žengimas truputį susilpnė- 
jo, bet juos dabar anglai užva- 
duoja, duoda pasilsėti ir peror- 
ganizuoti kariumenę, nes iki šiol 
karės sunkumą vakaruose fran- 
cuzai nešė, nes anglai nebuvo 

prisirengę. Bet ir dabar fran- 
euzai nemiega, bet veikia tik ne 

taip smarkiai, kaip iporą savai- 
čių atgal. Francuzų linijoj smar- 
kiausi mūšiai J^uVo ir dar eina 
prie kaimo Saillisel. Kaim;į tą 
franeuzai buvo nuo vokiečių 
atėmę, bet paskui jo dalį vokie- 
čiai vėl atgavo. Ir Chaulnes ap- 
skrityj franeuzai atmušė smar- 

'kius vokiečių atakus, kurie per 
'dvi dieni be perstojimo traukėsi. 
Smarkus mūšiai buvo prie Ab- 

laiiicourt, kur kaip kokios vo- 

kiečiij" kariumenės daljs nužudė 
net Go°/o kareivių. 

iVokiečiai giriasi, buk Ancre 
paupiuose tik keliose vietose 
anglai turėjo pasisekimų, bet 
juos pirko milžiniškais nuosto- 
liais. Tikrai svarbių, galinčių 
jau sverti ant karės išeigos lai- 
mėjimų iki šiol dar nei viename 
fronte nei vieaia karę vedanti pu- 
sė neturėjo. 

Iš Kares Lauko. 
RUMUNAI ATVARYTI 
ATGAL. 

Londonas, laipkr. 16 d.—Ofi- 
cialis šios dienos. karės biulėti- 
nas iš Berlino, Petrogrado ir Bu- 
charesto sako, kad gen. von Fal- 
kenhayn ofensyvas prieš šiaurva- 
karių Rumuniją eina Uliau su 

pasisekimu teutonams. Aus-trai 
ir vokiečiai, bevarydami rumu- 
nus keliais vedančiais j pietus 
nuo Rothenturmo ir Surduko žė- 

rėjimu, paėmė nelaisvėn Ssafiue- 
rus ir 1200 kareivių, sirlyg Ber- 
lino pranešimo. 

Mušis del Kampolungo ėjo per 
48 valandas be jokios persvaros. 

Po kelių savaičių pirmu kartu 
aficialiai praneša įa, kad artile- 
rinis veikimas atnaujinta arti 
Turtukai itiltagalio ir Silistrijos 
tvirtovės ant Dunojaus kranto. 
Turtukai vokiečiams ir bulga- 
rams iš .pietų pusės yra arčiau- 
sia vieta Bucharfstan. 

Vokiečiai įprH, įžįsta rumu- 

nams narsumą. Rusų karės ži- 
nyba šiandien vėl praneša, kad 
Mackenseno kariauna Dobrudžo- 
je traukiasi atgal, degindama kai- 
mus. 

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI. 

Paryžius, lapkr. '16 d.—Vakar 
stiprus vokiečių' pulkai užpuolė] 
franeuzus šiaurinėj ir pie- 
tinėj Somme upės pusėje 
bet, sulyg žin/bos pranešimo, lai- 
mėjo tik menkus patogumus la- 
bai dideliais nuostoliais. Vokie-i 
čiai paėmė pryšakines pozicijas 
šiauriniame kampe' ir vakarinia- 
me St. Pierre—Vaast miško 
krašte. Ji* taipgi laimėjo šiek- 
itiek rytiniame Presvire kaimo 
sektore. Pranešimo tekstas yra 
tokis: < 

Somme šone -kova tęsiasi su 

smarkumu visą dieną. Priešas 
padarė stiprius užpuolimus dide- 
lėmis pajiegomis šiaurės ir pietų 
pusėse upės. M ilsų kareivijos 
atsilaikė ir priešas laimėjo tik 
menkus patogumus labai didelių 
nuostolių kaina. 

BULGARŲ BAZA 
ARTI PUOLIMO, 

Londonas, lapkr. 17 d.—Sulyg 
'žinių, apturėtų iš Salonikų, Mo- 
nastiro paėmimas yra artimas. 

Tai bus pirmutinė atsverianti 
pergalė sąjungininkų,- laimėta 
Balkanuose. Keturių tautų ka- 
reivijos, skindamos sau kelią per 
purvus ir sniegus kalnuose, art 

nasi prie svarbaus Macedonijc s 

mieūto iš dviejų pusių. Rusai, 
franeuzai ir .italai šteiną iš pietų 
įpusės, o serbai Ha; rytų. 
\ Bulgarai ir vokiečiai gynusieji 
miestą priversti liu«o trauktis iš 
savo pozicijų kahįiiose šiaurinėje 
Černa upės pusėje (ir apsistojo'4 
myliose atstu nuo miesto. Mo- 
.nastirą smarkia beįmfiardavo są- 
jungininkų artilerija ir sąjungi-< 
ninku lakūnai užpuolimus darė 
ii oro (Monajttįr, del kurio 

f jungininkų kariaunos Ma- 
!ce Jonijoje ištisas savaitės kovo- 
jo, buvo paimtas bulgaru von 

Mackensenui baigiant savo žygi 
tper Serbiją pernai žiemą. Jis 
buvo stiprai fortifikuota's ir tar- 
navo baza bulgarų ir vokiečių 
veikimams. Jis stovi Serbijos 
žemėje 10 mylių nuo sienos, ties 
galu gelžkelio linijos į Saloni- 
kus. Monastir stovi krašte Mo- 
nastiro lygės ties apačia kalnų 
juostos, kurią bulgarai ir vokie- 
čiai buvo padarę tvirtove). 

BUS NEPRIGULMINGA LIE- 
TUVA? 

Associated Press tclc- 
garmas iš Paryžiaus, lapkričio 
20 d., paduoda sekančiu akyvą 
žinią: 

"Vokietija, apskelbusi Lenki- 
jos neprigulmybę, rengiasi pada- 
ryti tokį patj pranešimą ir apie 
Lietuvą, sti'lyg telegramų, atei- 
nančių j rytinius laikraščius iš 
Šveicarijos. Telegramai praneša, 
kad nauja viešpatija gaus už ka- 
ralių gal but Princą Eitel Fried- 
rich, antrąjį kaizerio sunų, ir 
sudarys Vokietijoj valstybę ant 

tokių pamatų, kaip kad dabar Ba- 
varija, ar Saksonija. Telegramai 
dar prideda., kad taip pat, kaip 
buvo su Lenkija, pirmas žingsni s, 
tveriant naują karaliją, bus su- 
tvėrimas Lietuviškos armijos, ku- 
ri kariaus po feldmaršalo von 

Hindenburgo vadovyste. Ap- 
skaičiuojama, kad Lietuva galėtų 
pristatyti 150,000 vyrų." 

RUMUNIJOS GELŽKELIŲ 
CENTRAS ARTI PAĖMIMO. 

Londonas, lapkr. 20 d.—Gen. 
von Falkenhayno "kareivijos šiau- 
rinėje Rumunijoje per paskuti- 
nes 24 valandas, kaip Berlino 
pranešimas skelbia, padarė dide- 
lį žingsnį priekin. Svarbiausias 
jo vietas patvirtina ir Petrogra- 
das. "Jiul klonyj rumunai spau- 
džiami, traukiasi Joliaus j pie- 
tus"—sako petrogradinis praneši- 
mas. Berliniškis gi pranešimas 
sako, kad vokiečių kareivijos ar- 

tinasi prie vakarinės Valachijos 
sostinės Krajova. Krajova yra 
svarbiausias gelžkelių susibėgi- 
mas vakarinėje Rumunijoje, 115 
mylių atstu nuo Bucharesto į va- 

karus. Vokiečiams paėmus Kra- 
jovą, rumunų kareivijos Transyl- 
vanijoje bus atkirstos nuo susi- 
nešimo su šalies viduriu. 

ITALAI PRISIPAŽĮSTA NE- 

TEKĘ TRANŠĖJOS. 
Rymas, lapkr. 20 d.—Oficialis 

-šios dienos pranešimas šitaip 
skamba: 

Trentino šone veikia artilerija 
abiejų pusiu. Mūsų baterijos 
bombardavo priešo dirbančiuo- 
sius burius. Augštutinėje But 

priešo baterijos šaudė m u su po- 

zicijas ant Vai Piccolo ir kalno 
Freikofel. Jiems smarkiai atsa- 

kyta. 
Ant Carso subatos naktį buvo 

smarkus artilerinis prirengimas, 
po jo priešas užpuolė musų po- 

zicijas ties vieta 26, kalne Vol- 
kovniak. Čia įvyko smarkus su- 

sirėmimas, kuriame priešas pa-j 
ėmė tranšėją; kitose šono vieto- 
se priešas atmušta su dideliais 

jam nuostoliais. 

MONASTIR PAIMTAS. 

Paryžius, lapkr. 20 d.—Su lyg 
francuzų šiodieninio karės žiny-' 
bos pranešimo sąjungininkai M a- j 
kedonijos šone nuo upės Černa 
iki ežerui Presba apturėjo pilną 
pergaly. Šita pergalė užviršinta 
francuzii raiteliu įėjimu Mona- 
stirau. Tą pačią dieną francuzų 
karei vijos perėjo šiaurinėn Mo- 
nastiro pusėn, pnėmė kalną 821 

ir kaimus toje apielinkėjc, drau- 

ge su 620 belaisviu ir gera apšti- 
mi karės daiktų. Pranešimas 
skelbia, kad "kova, prasidėjusi 
lapkr. 10 d. rytinėje pusėje Čer- 
nos ir ežero Presba, pasibaigė 

i? O 

pilna pergale sąju j? g'-ikų ka- 

reivijoms." Lapkr ""J. vakare 

serbų kareivijos pa<_.nė kaimą 
Grunište; tą patj vakarą Černos 
upės įlinkimas Jarašok pateko į 
rankas francuzų ir ser;bų karei- 
vijų. 

Vokiečiai sako, kad Monastiro 
paėmimas nei kiek neatmaino 

strateginio padėjimo Balkanuose, 
kadangi kareivijas vedančio gen. 
Sarrail tikslu buvo susijungti aU 

rusų ir rumunų kareivijomis Do- 
brudžoje. To jam nepasiekus 
paskutinė pergalė tik vietinę 
svarbą teturinti. 

IS AMERIKOS, 
MERGINA ORLAIVININKĖ. 

Binghampton, N. Y. 19 lapkri- 
čio be nusileidimo iš Chicagos at- 
likę į Hornell, N. Y. mergina Ruth 
Lavv. Tai yra ilgiausiai be nusi- 
leidimo Amerikoj atlikta kelionė, 
660 mylių. Nusileido ji todėl, kad 

pritruko jai gazolinos. Kelionę 
nuo Chicagos į Binghampton, 785 
mylias, atliko ji j 6 valandas 50 
minutų. 

VISKAS BRANGSTA, PA- 
BRANGS IR CIGARAI. 

New York. Pirmininkas- ciga- 
rų fabrikantų organizacijos Fred. 
Hirschhorn apreiškė, jog cigarai 
turės pabrangti, nes tabakas pa- 
brango 60%. Kįla ir darbininkų 
algos. Bet cigarai ne taip svarbus 
žmonių gyvenime produktas kaip 
duona, o jos kainos nuolatos kįla. 
Dabar jau duona Amerikoj yra 
brangesnė negu Europoj, nors Eu- 
ropa javus ir miltus gauna iš Ame- 
rikos. 

DRĄSUS BANDITAS. 
Kansas City, Mo. Netoli Lea- 

renneorth, Kans. pradėjus eiti 
traukiniui Missouri, Pacific gele- 
žinkelio, j paskutinį Pullman va- 

goną įėjo plėšikas ir nuo konduk- 
torio ir 16 pasažierių atėmė pi- 
nigus, o mieste Kansas City nulipo 
nuo traukinio ir ramiai miestan 

nuėjo su savo laimikiu. 

UŽRAŠAS MOTERŲ PRIEŠO. 
Vandalia, IH. Žinomas čia mo- 

terų priešas, teisėjas Trude, .iž- 
rašė savo turtus vertus 100,000 
dol. giminaičiui, vaikinui Grant, 
bet ir prie to parodė savo nepri- 
lankumą moterims, nes pareika- 
lavo,' kad apdovanotasis neapsi- 
vestų. 

AMERIKA SUJUNGTA SU 

JAPONIJA. 
New York. Bevielinio telegra- 

fo kompanija sujungė tokiu te- 

legrafu Ameriką su Japonija, i 
Pirmutiniai telegramai Suvienytų 
Valstijų prezidento buvo pasių- 
sti Japonijos ciesoriui, o tas tuoj į 
ant to tokiu jati telegramų at- 

sakė. 

AMERIKA PROTESTUOJA. 
Suvienytos Valstijos atsišaukė 

Vokietijon pranešdamos, jog ne- 

pagiria Vokietijos elgimosi, kuri 
su prievarta, priešais tarptautiš- 
kas teises gabena belgus dirbti 
Vokietijon, Vokietija teisinasi, 
jog taip darydama, ji Belgijai ge-į 
rą daro, nes joje naikina tingi-j 
niavimą. Bet tą daryti tai nc 

vokiečių kariumenės pareiga, tik 
pačių belgų. Todėl ir Amerika 
tokio pasiteisinimo priimti ne- 

nori. 

MAŽINASI MĖSOS IŠGA- 
BENIMAS. 

Išgabenimas šviežios ir bloki- 
nėse jautienos iš Suvienytų Val- 

stijų eina mažin, reikalaujama 
daugiau vien kiaulienos. Frau-, 

cuzija ir Anglija jaatieną gabena 
iš Argentinos, nes ten pirkta at- 

sieina pigiau. Per pirmus 9 mė- 

nesius šijj metiį Europon išga- 

benta šviežios jautienos 138,223,- 
053 svarus, pernai per tOKį jau 
laiką išgabenta 207,255.532 sva- 
rus. Mėsos blekinėse per 9 šių 
metų mėnesius išgabenta 39,191,- 
437 svarai, o pernai tokios mė- 
sos išgabenta 61,116,625 svarai. 
Corned Beef mėsos iper tą laiką 
-šįmet išgabenta 22.852,066 sva- 

rus, o per tą pat j laiką pernai 
35.032,026 'svarus. Jeigu todėl 
Suvienytose -Valstijose kįla mė- 
sos kainos, tai tą ne jos išgabe- 
nimas Europon gimifb. 

LIETUVIS TEISMAN 
PADUOTAS. 

Valdžios komisorius Toote 
teisman patraukė lietuvį Povilą 
Romanauską už pasinaudojimą 
pačtu prigavingiems tikslams. 
Romanauskas parašė iš Peoria 
laišką Franui Augustiniak persi- 
statydamas jame. jog jis yra jo 
prapuolęs broljs, meldė pašelpos. 
Augustiniak pinigų pasiuntė, bet 
ir pats atvažiavo. Kuomet pa- 
matė, kad ne brolis atėjo pinigus 
atsiimti, Romanauską suareštavo. 

APAUJUVAI PABRANGS. 

Odų išdirbėjų konvencijoj iš- 
reikšta nuomonė, kad jeigu taip 
eis ir toliau, tai už porą čevery- 
kų Amerikoj reik? mokėti 15, 
net 20 doliarių. Dabar jau k?i- 
nos -pakilo ant vieno doliario. 
Mat trūksta čia odų. Anglija 
pirko čia odų padams už 20 mi- 
lijonų doliarių. Odų iš Europos 
atgabenimas su visu pasiliovė, o 
'neišdirbtas odas pietinėj Ameri- 
koj išpirko anglai ir francuzai. 

SU MEXIKA NESUSI- 
TAIKYTA. 

Atlantic City, N. Y. Iš tarybų 
Mexikos ir Suvienytų Valstijų 
atstovų, kurios čia gana ilgai 
traukėsi, nieks neišėjo^susitaiky- 
ti nepasisekė, Mexikonai vis rei- 
kalavo ir reikalauja atšaukimo 
Suvienytų Valstijų kariumenės ii 
Mexikos. 

IŠPLAUKĖ SUBMARINA 
"DEUTSCHLAND." 

New London, Conn. Vokiška 
pirklybinė submarina "Deutsch- 
land" ant galo iš čia išplaukė na- 
mon, taigi Bremenan. Paėmė ji 
ipaotą Vokietijon ir prekes, ko- 
kių ten labiausia reikalauja. 80 
negrų .darbininkų, iškrovusių ir 
prikrovusių laivą gavo paliepi- 
mą vėl ateiti darban 5 sausio 
dieną. Tai, matyt, tą dieną ar 

"Deutschland", ar kita submari- 
na vėl tikisi Amerikon atkakti,» 

GELEŽINIAI PINIGAI 
ATMINIMUI. 

New Lendon, N. Y. 120 tonų 
geležies atgabentos vokiškos sub- 
marinos "Duetschland" kaipo ba- 
lastas, bus apversta atmušimui 
atminties pinigų (souvenirs). Pi- 
nigai tie bus pardavinėjami nau- 

dai Vokietijos karės našlaičių. 
Tie souvenirai bus truputį ma- 

žesni už Amcikos sidabrinius do- 
liarius. 

SUBMARINA "DEUTSCH- 
LAND" VĖL PORTAN 

SUGRĮŽO. 
Ne*.v London, Conn. Išplauku- 

si Bremenan vokiška submarina 
Deutschland vėl portan drūčiai 
pagadyta sugrįžo. Vos išplaukus 
iš porto, submarina mat susimu- 
šė su j;į velkančiu garlaiveliu. 
Garlaivėlis tapo paskan.lytas ir 

jo įgulcs 5 žmonės prigėrė, o 

submarina tapj d.kčiai apdau- 
žyta. 

KVIEČIAI IŠ ARGENTINOS. 
Galvcston, Tex. Seniau Ame- 

rika maitino savo javais kraš- 

tus, kuriems duonos neužteko, 
dabar pati Amerika pradeda jau 
sau duoną iš svetur gabenti. At- 
kanka čia garlaivys "An Sable'' 
ir atgabena javų duonai ameri- 
konams iš Argentinos, 



MIRĖ ŽYMUS TEPLIORIUS. 

Boston, Mass. Mirė čia vie- 
nas iš žymesniu Amerikos tep- 
liorių peizažistų, john J. Etine- 

king nuo plaučių uždegimo. Tu- 

rėp jis 77 metus. Gimęs mie- 
ste Minster, Vokietijoj. 

PASIRODO ANT DANGAUS 
KOMETA. 

St. Loi'is, Mo. Truko iki sioi 
svarbiausio žmonių nuomone 

kraujo praliejimui ženklo—kome- 
tos. arba žvaigždės su uodega. 
Da'oar ir kometa tapo jau sura- 

sta. Artinasi ji prie saules su 

greitumu 1,113,000 mylių kas die- 

ną ir pavasaryj bus ji ir liuoso- 
mis akimis ;v.«to:na šiaur vakari- 

nėj dangaus pusėj. 

ŽYDAT SKUBINASI SU PA- 
GELBA ŽYDAMS. 

Amerikos žydai skubinasi su 

pagelba žydams nukentėjusiems 
karės apffntuose kraštuose, ypač 
gi Lietuvoj ir Lenkijoj, kur jų 
yra daugiausiai ir kur jieN dau- 
giausiai nukentėjo. Rengiasi 
Amerikos žydai sutverti milži- 
rišką fondą, is kurio be paluke- 
nų bus duodami pinigai žydams 
nužudžiusiems savo turtus, at- 

1. 
statymui jų užsiėmimų ir uždė- 
jimui naujų. Iš syk Amerikos 
žydai pagelbon žydams nuo ka- 
rės nukentėjusiems nori sudėti 
10 milijonų doliarių ir tiek jau 
paskoloms žydams karės apim- 
tuose kraštuose. 

PERKŪNO DARBAS. 

Bcaumont, Tex. Trenkė perkū- 
nas į čianykštį gazoiiaos rezer- 

voarą ir jj uždegė. Ugnis pridir- 
bo nuostolių arit pusės milijono 
dofiarių. 

NELAIME ANT GELE- 
ŽINKELIO. 

Tarp Deheesa ir San Miguel 
Susidaužė geležinkelio traukinys 
bėgantis j Vera Cruz, Mexikoj. 
Užmušta prie to 159 žmonės. 

NELAIMĖ. KASYKLOSE. 

Grcensburg, Pa. Kasyklose " 

Berwend—\Yhite Coal Co. ne- 

to'; (dermine, P-a. užgriuvo .ola. 1 

Užmušta prie to 8 darbininkai. | 

iš m ; ! 
|| Tš pietvakarinių Rusijos kraš- 

tų vokiečiai kolionistai Rusijos pi- 
licči?; kraustosi pulkais Siberijon.! 
Išsikraustė jau 4000 šeimynų. Ma- 
tyt vaMžia vakaruose jiems ne- 
malonumus daro. 

Į| Yaršavoj išrinko pirmą mi, >to 
majorą, inžinierių Petrą J>rze./'c- 
kį. Iki štcl miesto majorai buvo 
rusų valdžios skiriami, ji skirdavo 
savo generolus, bet žmones jų ne- 

rinko. 

(Į Iš Vienuos užgina paskalai iš- 
platintam Amerikoj apie mirtį bif- 
vusio Amerikoj Austrija amba- 
sadoriaus Dro Dnmba. Jis esąs 
gyvas, nors Amerikon negrįš, nes 

jo vieton tano jau paskirtas lenkas 
grafas Tarnows!:i. 

j Anglijoj, kaip ir Vokietijoj 
pradeda pritrukti rnar-to. Todėl 
^ia bt)s taipgi įvesti pasninkai, 
bus įvesta dienos, kuriose neva- 
lia bus mė-os pardavinėti. Bus 
'uždrausta pyragus "kq>ti, miltai 
eis vien duonos kepimui. 

|| Mexikoj, miestu Parval Vilios 
banditai išskerd* visą šeimyną ten 

gyvenusio vokiečio pirklio Theodo- 
ro Hoem'llcr—jį patį, jo pačią 
ir vaiką. į 

I! Vokietijos valdžia vėl iš Vo- 
kietijos išvijo 10,000 italų. Liko 
dar Vokieti joj^ jų 104.000. Išvyti 
•Italijon per Šveicariją keliauja. 

0 

j| Rusijos (tuma savo pirminin- 
kti vėl išrinko tą patį Michailą 
Vladimirovtčą Rodrianko. Durnos 
pirmininko pareigas jis pildo nuo 

1911 metų 

|| Vokiečių valdžia Viršavoj pa- 
fp»r-*no padavadymą, %?i *hiom Len- 
Irijoj suhgino tiesas žydų tikėjimo 
su krikščionių tikėjimais. 

|Į Holandija pripažino moterims 
liaUiavimo tiesas. Nuo dabar ten 

."Moterys bus renkamos Hollandijos 
parlamentan. 

|[ Paskutinei, penktai Austrijos 
'<arės paskolai garsus pasaulio tur- 

įtolis, žydas baronas Rothschild, 
<iavė 18 milijonų kronų. 

|| Ant geležinkelio stoties Chu- 
-iasui, šiaurinėj Mandžurijoj, iš- 
jkė į padanges rusiškas trauki- 

nys gabenantis iš Japonijos minas 
Rusijon. Užmušta prie to 20c 

žmonių. Traukinys iš 30 vagonę 
tapo su visu išnaikintas. 

;| Kaip pasakoja pabėgęs chinie- 
tis, Mexikoj, mieste Parral Vilios 
banditai išskerdė visus ten bro- 
vusius svetimų kraštų piliečius, ta-! 
nie buvo ir 6 amerikonai. ,Tik- 5 
pasisekė pabėgti nuo skerdėjų.l 
Tarp užmuštų yra sunus Suvieny- 
tų Valstijų generolo Heugh Scott. 

|Į Anglijos konsulius mieste Aar- 
bius, Danijoj, kur yra rengime, 
mėsos kiekinėse įtaiso>, kurią ir. 
Vokietijon siunčia, praneša miesto 
valdžiai, jog jeigu nesiliaus gaben- 
ti maistą Vokietijon, Anglija ne- 

leis 'miestan atgabenti anglių ir 
miestas liks be kuro. 1 

[| Sugrįžo Kaunan Žemaičiu vys- 
kupas Karevičius. Apie savo su- 

grįžimą aplinkraščiu praneša vys- 
kupystės kunigams. Jis paėmė jau 
į savo rankas vyskupysytės val- 
c'vmą.' Prieš vokiečių atėjimą vys- 
kupas Karevičius buvo Rusijon 
prasišalinęs, dabar atgal sugrįžo 
iš Rusijos gilumos. 

Į j Montenegro kakalius, esantis 
dabar Paryžiuj, davė graveurui 
Lindaner padirbti formas naujų 
nikeliniu, sidabrinių ir auksinių 
pinigų, kurie bus tarp žmonių pa- 
leisti sugrjžus jam savo valdomon 
karalystėn kuri vienok dabar vra 

austrų apvaldyta. Nauji pinigui 
bus pavesta atmušti Paryžiaus mu- 

sykiai. 

[Į Paryžiuj atsibuvo talkininkų, 
konferencija, apkalbėjimui vokie- 
čių tveriamos neva neprigulmin- 
gos Lenkijos reikalų. Konferen- 
cijoj dalyvavo atstovai Anglijos, 
Francuzijos, Italijos ir Rusijos. 
Susivažiavę muare protestuoti prieš 
Vokietijos elgimąsi, tik reikia abe- 
joti, kad protestas kdkią nors 

naudą atgabentų. Žodžių nieks 
neklauso, klauso vien tąsyk, jeigu 
priešų karrumenės buva sumušti. 
Ir Vokietija nesutvers neprigul- 
mingos Lenkijos, jeigu Rusijos ne- 

įveiks, jeigu rusai vokiečius iš 
Lenkijos laukan išvys. 

|| Pereitos subatos dieną Ang- 
lijos ir Prancūzijos pakrantėse 
siautė vėtra, kuri daug nuostolių 
ir nelaimių pridirbo, paskandino 
diktąj laivų. Su paskendusiu lai- 
vu '"Kenneth C., kaip mano, žuvo 
ir jo jgula. Ir Marseilles jūrių j- 
lankoj, Tarpžetninėse jūrėse pa- 

skendo, arba drūčiai tapo pagadytų 
diktai laivų. Iš /ėtros naudojosi 
austrų ir vokiečių submarinos, ku- 
rios paskandino kelis laivus, o tarp 
tų angliškus garlaivius "Vasro" ir 
"Lady Carrington" ir Portugalijos 
garlaivį ,;Sannicola". 

j Rusijos durnoj Lenkų Buto 

vadovas, durnos sanarys Haruse- 
wicz, Rusijos lenkų vardu pakė- 
lė protestą prieš vokiečių užsima- 

nymą sutverti taip mažą Lenkiją. 
Ciuritit, kad Lenkija vokiečių tve- 

riama bus menka, nes vokiečiai, 
turbut nei nemano buti lenkų 
geradėjais. Tik kas zin ar jie len- 

kų protesto nusigąs? Jie darys vien 

tą, kas jiems naudą jjali atgaben- 
ti, bet ne lenkam?. Apie tvėrimą 
Lenkijos senovės jos rubežiuose, 
*'od morza do morza", kaip no- 

rėtų lenkai, turbut vokiečiki nei ne 

sapnuoja. Senovės Lenkija, su- 

jungta su Lietuva buvo juk daug 
už Vokietiją dide>nė. 

f Providence, R. I. elta 
10% algos audėjams. Tas ^Jie- 
čia 30,000 darbininkų. 

FRANCIS JOSEPH AUSTRI- 
JOS IR VENGRIJOS CIESE- 

RIUS MIRĖ. 

Londonas,, lapkr. 22 d.—Au- 
strijos ir Vengrijos ciesorius 
Francis Joseph, sulyg Reutero 
pranešimo iš Vennos per Am- 
sterdamą, mirė vakar <ą vai. vaka- 
re Schoeubrunn rumękelias pa- 
skutines dienas sfrgo slogomis. 
Jis turėjo 86 metus amžiaus; gi- 
mė rugp. 18 d., 1830 m. uiėmė 

Austrijos sostą po jo dėdės Fer- 
dinando I. pasitraukimui gruod. 
2 d., 1848 m. ir valdė mažnė per 
68 metus. Jis buvo tąja galybe, 
kuri laikė krūvoj priešingas /ie- 
na kitai tautas. Jo. mirtis da- 
bartiniu karės laiku, diplomatu 
nuomone, gali buti dideliu sniu- 

giu dvilypės ciesorystės vienu- 
mui. Jio jako, kad dėl io dabar 

pjmPEfiOR FRRNCI5J0&PfMc) 
atsitikusios mirties galima lauk-' 
li trijų dalykų. 

i. Jei sąjungininkai laimės ka-j 
rę, tai ciesorystė bus išdalinta. 
Galicija b-jiis prijungt?, prie Len- 
kijos, Čekįja ir Vengrija gaus ne- 

H-i ;r> 

prigulmybę, vokiečių Austrija ar- 
ba prisidės prie sudemokratėju- 
sios Vokietjios,s-arba liks savi-; 
stovi; Italija atsiims nužudytas 
proviucijias; Serbija gaus Bosniją 
ir Hercegovimą, o Rumunija 
Transylvaniją; 

2. Vengrija atsisakis pripažinti 
naująjį valdoną apaštaliniu kara- 
liumi ir bandis atskirai taikytis. 
Vengrų sosto paveldėjimas yra 
nustatomas tiktai parlamento. 
Šitame atsitikime karė turėtų 
staig? pasibaigti; 

3. Naujasis ciesorius ir karei- 
vijos vadovai drauge su vyriau- 
siu vokiečių štabu, turėdami pil- 
ną kontrolę ant 'karės dalykų, 
dar fcu didesniu įnirtimu varis 
karę toliaus, pilnai priėmę vokie- 
čių taktiką. 

Naujasis Austrijos valdovas, 
•jidkunigaikštis Karolis Francis 
Joseph yra 29 metų amžiaus. 

LIETUVA IR kABE. 
BELAISVIO PASKOJIMAS Į apie nelaisvę ir lietu. 

VĄ. ! 
Maža težinome apie vokiečių! 

užimtąją Lietuvą, pertat biangi-| 
narnos Auri buti ir menkos žinios ( iš tenai. 1 

Vienai belaisvis, -kuriam laimin- 
gai pavyko atbėgti iš V okiečių ne- 

laisvės i Tambovą, suteikė mums 

tu žinių. J-is yra kilęs iš Žemai- 
čių, iš Raseinių: Pernai dirbo 
Kauno fortuose ir, užpuolus Kau- 
ną vokiečiams, buvo jų nelaisvėn 
suimtas. 

Patekęš į nelaisvę darbavosi 
prastu darbininku ir šaltkalviu 
franeuzų šone, Krupo dirbtuvėse 
(kur, metus fralicuzams iš aero- 

planų bombą, vienu kartu žuvę 
apie 120 lietuvių belaisvių), prie 
Olandijos sienos, paskiaus ru»tą 
šone, ties Liepoja ir Vilniaus gu- 
bernijoje. Būdamas darbininkas 
amatininkas, drauge su kitais be- 
laisviais buvo važinėjamas auto- 

mobiliais, gčlžkeliais, ir varinėja- 
mas pėsčias po įvairias vietas ai- 

čiąu fronto, kur buvo. kasami ap- 
kasai arba dirbami ginklai. 

•Karės belaisviai yra truputį ge- 
riau maitinami už civylinius. Ci- 
vylinius belaisvius vokiečiai rnai 
tina juoda be cukraus ir pieno 
kava, sūdytame vandenyje virto- 
mis neskustomis bulbėmis, taip pat 
be uždaro ir pieno. Kasdieną be- 
laisviams dalina po vieną svarą 
duonos. Vokiečiai yra įsitikinę, 
"kad Lietuvos ir Lenkijos kiau- 
lės, tokį valgį berydamos, svaru 

duonos užkąsdamos, nepadvėsian- 
čioš." 

] Tambovą atvykusysis svetys 
du kartu mėtginęs bėgti iš nelais» 
vės; vieną kartą franeuzų fronte, 
0 antrą kartą iš Bęrlino, bet abu- 
du. kartu buvęs nutvertas ir plak- 
tas rykštėmis po 60 smūgių. Vi- 
sa tai surašyta vokiečių dumtame 
pašporte, su pažadėjimu pakarti, 
jei dar tretį kartą mėgins bėgti. 

ĮPagaliaus, prie rusų fronto Vil- 
1 niaus gubernijoje, vienam rusų 
aficieriui belaisviui vedant, drau- 

1 ge su keliolika rusų kareivių ir 

į Šiaip belaisvių, pavyko išsprukti 
jį rusų pozicijas. Belaisviai, pa- 
j siekę rusų apkasus, taip buvo ,nū- 1 
vargę, nelaisvėje bevergaudami ir 
bėgant pilvu bealtauzdami 17 var-, 

^ kad kiti reikėję paguldyti li- 

^ rn 

goninėje. Mu^į svetys Dvinske 
gulėjęs porį savaičių. Būdamas 
liuosas, o I?rtėgąl€damas grįžti tė-;| 
vynėn, pasirinko sau buti rarribo- 
vą, pasitikėdamas rasiąs ten savo 

tautiečių. >- 

Nelaisvėje už darbą nemokėta 
pinigais, txjt davinėta korteles, ku- 
rios pažadėta apmokėti po kares. 
Išduota visiems ipašporto pavidalo 
ikiivgelės su belaisvių fotografijo- 
mis; knygelėse įrašyti belaisvių 
pasielgimai ir nusikaltimai. 

Būdamas nelaisvėje, vokiečių 
buvo valkiojamas ir po užimtąją 
Lietuvą ir todėl papasakojo akyvų 
žinių apie gimtąjį kraštą. Pažin- 
damas gerai jį prieš karą, dabar 

atradęs jį visiškai kitonišką. Dau- 
gel dvarų ir kaimų sudegintų, miš- 
kai iškirsti, net po vieną Stovį me- 
džiai lauktose ir šalia trobų. Iš- 
kirsti. taip pat .daugelyje vietų vai- 
sių sodai, parkai ir alėjos. 

Raseiniai pasidarę naujai pa- 
statytų gelžkelių ir plentų mazgas, 
kuriuos vokiečiai išvedžioję į vi-1 
sas šalis: į Jurburką ir Tauragę| —į Prūsų pusę, į Kauną, Radviliš- j 
kį—Liepojos ptisėn. Plentai per 
klampynes išgrįsti storomis, dide-; 
lėmis medžio lentomis. Raseinių 
gelžkelio stotis pastatyta miesto 
vakaruose prie Nemakščių gatvės. 
Artimuose Kalnuose taip pat pa- 
daryta gelžkelio stotelė. Kalnujų 
kalnas nukastas. Arti Raseinių 
prie Kauno kelio 1825 metais sta- 

tyto muro misijų kryžiaus jau ne- 

bėra, nes, sukasus po gelžkelių 
kalną, jis turėjo griūti. Per Du- 
bysa ir per kitas ufTes pastatyti 
geležiniai tiltai. 

y 

Ta vokiečių (kultūra, tie gelžke- 
liai, plentąi, pataisyti keliai, esą 1 

padaryti tam,^ fcąd. butų lengviau 
trauktis Vokietijon ir traukiantis 
galutinai apiplėšti Lietuvą. Jau 
dabar vežą^iš jp? ne tik rakandus, 
baldus ir vąlgijįį, bet ir medžius,, 
plytas, akrhenis, stovinčias tro- 

bas. Laba) skubiai dirbami esą 
iš ki<*tų medžių, parketai, rakandai 
ir tt.; pjaunamosios mašinos pjau- nančios lentas, diles, tašančios rą- 
stus vežti f "faterlandą." 

I Raseiniuose vienintelis pasivatk- 
ščioti Domininkonų sodas iškir- 
stas. Kirvio kertami griuvę ne 

įtik milžinai klevai ir kiti me- 

džiai, bet ir kriaušės, ir obelys, 
kurių kietas medis esanti labai ge- 
ra medžiaga skersiniams gelžke- 
lių dėti. Į tą krašto naikinimo 

j daifcą yaru varą, nieko nemokėda- 

imi, visą vietinę liaudį. 
Apleistuose dvaruose ir sody- bose apsigyvenusios vokiečių šei- 

mynos, daugiausia aficierių, ka- 
reivių ir valdininkų, kurios, mal- 
kas sudeginusios, deginančios tvo- 
ras, trobas, kertančios vaisių me- 
džius, naikinančios senus parkus, 
alėjas. Kai kuriuose dvaruose 
kyšą naujai pastatyti kaminai— 
tai skubinai pastatytos šovinių, 
konservų dirbtuvės, plytų degy- 
klos ir tt. 

Yadžgiriuose, vąžiuojant iš Ra- 
seinių^ į Frusų pusę, gelžkelio sto- 
tis šalia sugriautos., bažnyčios. Iš 
miestelio, dvaro, sodų, alėjų,— 
nieko nelikę. Regis, visa sunai- 
kinta per mušius. Iš ano krašto 
miškų pasilikę tiktai liekanos iri 
brūzgai po mušiu ir vokiečių šei- 
mininkavimo. 

Karčemos ir aludės po vokie- 
čiais esančios kupinos žmonių. 
Skambanti, ypač Berlyne, karės 
muzika, idant užtrenkus alkanųjų 
ir bedarbių šauksmus, kurie, karės 
laimei svyruojant ir truktsant val- 
gio, negal nusiraminti. 

Ariogala sudeginta. Girkalnyje 
sudegusi bažnyčia ir dalis mieste- 
lio. Netoli nuo Ariogalos Tado 
Daugirdo Klembarko dvaras prie 
Dubysos sunaikintas. Hen. Sen- 
kevičiaus apysakose išgarsintas 
Biliūnų dvaras arti Girkalnio iš- 
likęs.. 

Vokiečiai radę budo iškišti Lie- 
tuvoje daugelį savo prekių labiau- 
siai cementą, už kurį liepę mokėti 
brangius pinigus. Tuo cementų 
Raseiniuose ir kituose miestuose 
liepę išpilti takus vaikščioti. 

M. Davaina—Silvestravičius. 
("L. B.") 

NORI KNYGYNO IŠ AME- 

RIKIEČIŲ. 
Amerikoje buvo spausdinamos 

kuone geriausios lietuvių kalba 
knygos. Man rodosi, Amerika 
•dabar, šioje sunkioje valandoje, 
galėtų mums padėti. Daugiau 
nieko ir nebelielka, kaip tik kreip- 
tis į Amerikiečiu. Butų geriau- 
siai, ka<l amerikiečiai susitarę ar 

kuris vienas didelis knygynas 
atidarytų savo skyrių Petrapily- 
je arba Maskvoje. Apie knygų | 

aukojamą nė nekalbėsiu: ameri-i 
kiečiai ne toki jau skubus. Bet-i 
gi jie padarytų didelę malonę, j 
kad įsteigų bent vieną didelį vie- 

knygyną, kur galima butų] 

pirktis knygų. 
Kas kitaip į tai žiuri, ypač pa- 

tys amerikiečiai, tedirba kitokiu 
budu, bet viena sakau: duokite 
mums knygų! 

A. Vaičiūnas. 
("L. B.") 

KARAS. 
/ 

(Tąsa iš pereito numerio) 
Sekcijos nuolat rūpinamasi, 

idant lietuvių mokytojų rusų 
valdžia nekilnotų rusų nokyklos- 
na; taipojau pradedama steigti 
Frebelio auklėjimo mokyklos, 
šioms vedėjų prirengti steigiama 
tam tikri kursai. 

Biuras susirašinėjimo su užim- 
ta Lietuva. Biuro darbas nėra 

'pastovus. KartaikiTėmis jisai yra 
trukdomas kaip iš rusų putls, 
taip ir iš vokiečių. Kadangi dar- 
bas yra nepaprastai svarbus, Biu- 
ras gyvuoja nuolat, versdamas 
ir tvarkydamas laiškus, kati pro- 
gai pasitaikius, galima butų j^ios 
persiųsti Lietuvon. 

Iki 22 II 16 Biuras gavęs 22,- 
966 laiškus. Lietuvių kalba— 

3,965, rusų 7,694, lenkų—5.009, 
vokiečių 5,465, latvių 293 ir kito- 

mis—590. Biure dirba nuolat 

23 žmonės ir apart to 33 žmonės 
ima darbą namo. Biurą veda 
kun. Jakubėnas. 

Trobesių Atitaisymo Sekcija. 
Jau pirmose gyvavimo dienose 

Sekcija ttžsibriežė aiškiai savo 

darbams obalsj: Tėvynė. Po 
karšta, ugnine šios Sekcijos ve- 

dėjo Adomo Varno įtekme, vis 
daugiau atsiranda šiam svarbiam 
darbui talkininkų. 

Sekcijos darbas apsireiškė iki 
šiol Technikos ir Agronomijos 
kursų jsteigimu, taisymu techni- 
kos žodyno, rankvedžių ir šiaip 
jau literatūros gaminimu, rinki- 
mu anketų nuo ūkininkų trobų 
ir sodybų delei, organizavime 
musų technikos pajiegų plačiuo- 
se Rusuose ir užsienyje išblašky- 
tų. 

Visiems kasdieniniams dar- 

bams atlikti sekcija turi įsisteigu- 
si ~ Biurą,, kuriame dirba apie 10 

žm. ir kurį veda stud-inž. Čar- 
neckis. 

Technikos ir agronomijos kur- 

sų tikslas: atstatyti Lietuvą. 
Kursai registruoti Petrograde, 
bet su teise "perkelti Vilniun." 
Mokiniai imami ne jaunesni 13 
metų (abiejų lyčių), su liaudies 

mokyklų diplomu. 
Instruktoriais, statymo ir kelių 

'specialistais, ūkės ir dirbtuvių 
mašinų monteriais mokyties pri- 
imama turint paliudijamą mokslu 

klesių mokyklų, ar pabaigė vieną 
kurį speciališkumą. Mokoma 
bus visakas lietuviškai. Baigu- 
sieji gauna paliudijimus. Kursų 
direktorium išrinkta p. Čepinskis. 
Kursai atidengti 500 mokinių. 

Pirmuosius 3 mėnesius bus mo- 

koma prirengiamųjų dalykų: arit- 
metikos ir algebros, geometrijos, 
fizikos ir chemijos, braižymo ir 

dailoraščių su paišymu. Norin- 
tiems bus dar skaitoma: lietuvių 
kalba, rusų kalba, hygiena. 

Kursų technikos skyrius dali- 
jas į 3 skyrius: statymas, me- 

chanika, elektrotechnika. 
Statymo skyriuje bus moko- 

ma 7 atskirų specialumų, per 3 
menėsitis kiekvienas. Būtent: 
namų ir tiltų statymo instrukto- 
riai, kelių dirbimo specialistai, 
dailydt.j, krosniai, akmens dar- 
bininkai, mulioriai ir tinkuoto- 

jai, ir pagalios—plytų ir dokaU- 

kų dirbėjai. 
Mechanikos skyriuje bus mo 

komai dviejų' sperfalumų: ūkės 

mašinų monteriai ir dirbtuvių 
mašinų monteriai. EI.—tech. 

skyriuje—elektrikai monteriai. 
Ūkės kursuose, ?oart bendro- 

sios tam tikros ūkininkams da- 

lies, bus mokoma dar ir šie daly- 
kai: trąša, dirvos dirbimas, ma- 

šinos, augmenys, lankos (tpie- 
vos), sodnas, daržas, gyvuliai, 
pieno gyvuliai, paukščiai, biti- 

ninkystė, ir akės teisės. 
Visa Trobesių Atitaisymo Sek- 

cija yra įsidalijusi į 4 tam tikrus 
skyrius: agronomijos, taikomo- 
sios dailės ir architektūros, me- 

chanikos ir technologijos ir eiek- 
tro-technikos. Sekcijon sutrauk- 
ta daug mūsų dailininkų, archi- 
tektų, agronomų, inžinierių ir 
technikų. Visi gyvenantieji pro- 
vincijoj raginama dėties ir daly- 
vauti siekiu ar tokiu budu prie 
tėvynės atstatymo reikalo. 

Iki šiol prie Sekcijos prisira- 
šiusių ir pasižadėjusių po karės 
grjžt Lietuvon yra 43 inžinie- 
riai, 22 technikai, kvalifikuoti 
meistrai ir technikos darbinin- 
kai—172 žmogų. *). 

(Toliatvs bus.) 

•) Kad susižinojus su Amerikos 
technikais, inžin.; agroaon. dail.; no- 
rinčių grjžti ir darbuotis Lietuvoje, 
Sekcija prašo pranešti apie tai jai. 
Rašyti galima tiesiog. Sekcijai; 
Baskov 28-10. Technikos Biuras 
Petrograd, ar man Kopenhagon Jur- 
gis Savickis Skodsbora ved kobei* 
havu Vanmark. 

KAIP SUSIRAŠYTI SU 
LIETUVA. 

Norėdami susirašyt su savo gi- 
minėmis Lieuvoje po vokiečiu, 
rašykit labai trumpai ir aiškiai, 
tik užklausdami ar gyvas ir svei- 
kas ir>ar reikalauja pašalpos. Ši- 
tą kiškelį siųskit sekančiu ant- 
rašu : Hebrew Sheltering and Im- 
migrant Aid Society*of America, 
229 E. Broedway, New York, 
N. Y. (Lithuanian). 

Sus. Liet. Amerikoj pristatė 
ten savo žmogų, kuris išvers jusų 
laišką vokiškai ir pasiųs, kur reik. 
Gavęs atsakymą, duos jums žinią. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
Nuo Redakcijos. Po "Lietuvių 

Dienos" gauname daugelį labai il- 
gų korespondencijų apie tai, kaip 
ir kur nusisekė "Lietuvių Diena." 
Prie to prisiunčiama pilni surašai 
visų rinkikių, kiek kuri surinko 
aukų. Visa tai prašoma patalpinti 
laikraštin. 
Labai norėtume visatai sutalpin- 

ti, bet yra aišku, kad tai tegali- 
mas yra dalykas. Kiek mums 
vietos užtenka, talpiname ir talpin- 
sime korespondencijų skyriuje, o 

visus vardus gal bus galjma su- 

talpinti atminimo knygoje, kurią 
kaip girdėtis žadama išleisti. Xe- 
visas korespondencijas ir į šį nu- 

merį galėjome sudėti. J oš tilps 
sekančiam numery j. 

IS DORRISVlLLE, ILL. 
Lietuviu Diena nepavyko.— 

Nors musų miestelis neuideiis ir 
lietuviu nedaugiausia čia yra šia- 
me laike, apsistojus darbams an- 

glių kasyklose, bet tie, kurie čia 
yra stropiai rengėsi prie Lietu- 
vių Dienos. Išanksto susitvėrė 
Tautos Fondo skyrius, kurio val- 
dyboje buvo vietos klebonas kun, 
J. Petravičius pirm., J. Jucevi- 
čius, rast. ir K. Magolis kas. 
Komitetas pradėjo ruoštis prie 
Lietuvių Dienos anksti. Apturė- 
jęs nuę Centr. Komiteto visas 
informacijas, nuėjo pas vietos 
miestelio viršininką p. \V. Sliea 
prašyti leidimo aukoms rinkti 
Liet. Dienoj, paskui tuc, patini 
tikslu nuėjo pas Harrisono mie- 
sto majorą p. T. V. Gregg; ma- 

joras mielai pritarė Lietuvių Die- 
nai ir pats pasižadėjo gelbėti kiek 
galėdamas. Susižinojęs, kad lie- 
tuviai rinkikų dar neturi, p. 
Gregg patarė kreitptis į High 
Schood es vyriausią profesorių p. 
H. Tailler ir prašyti jo, kad jis 
savo mokyklos mokines leistų tą 
dieną aukas rinkti. Komitetui p. 
Taillerio paprašius rinkikių jis 
mielai sutiko jų duoti kiek tik 
reikės. 

To to komitetas nuvyko į mie- 
stelį Eldorado, 8 Myliose nuo 

I^Iarrisburgo j žiemius ir ten taip- 
gi išptašė iš miesto majoro leidi- 
mą aukas rinkti. 

Kadangi musų socialistai taip- 
gi pradėjo rengtis prie Lietuvių 
Dienos, tai išvengimui nesusi- 

pratimų, kokie galėjo atsitikti, 
buvo sušauktas visuotinas susi- 
rinkimas ir jame visos sriovės 
sutiko * veikti išvieno Lietuvių 
Dienoje ir trečdali tą dieną su- 

rinktų aukų siųsti ten, kur so- 

cialistai nurodis. 



Taigi darbas ėjo pasekmingai; 
truko tik dėžučių, raikščių ir tag- 
sų, kuruos Ccntr. Kom. pasiža- 
dėjo parūpinti. Jau artinosi pa- 
skirta diera, o daiktu dar nebu- 
vo. Siunčiame telegramas pp. 
Krčkauskui ir Karu/ai. Ir vie- 
nus ir kitas atsako, kad daiktai 
ateis j laiką. Dėžutes nuo p. 
Karužos gavome, o raikščių ir 

tagsų nuo p. Račkausko nėr ir 

nėr. Atėjo lapkričio pirma die- 

na, ir vis laukiamų daiktų nėra. 

Tąsyk pranešėme mokyklos mer- 

gaitėms, kad męs negalėsime 
aukų rinkti, nes Centr. Komite- 

tas tagsų neprisiuntė. Čia 
Harrisono miesto majoras p. 

Gregg patarė mums vietoje laiš- 
kus rašinėti, pas biznierius pa- 

tiems eiti su pasirašomuoju po- 

pierių ir taip aukas rinkti. Tą 
męs padarėme ir iš biznierių su- 

rinkome $185.85. Viso Lietuvių 
Dienoje surinkome $274.27. 

Be to prieš Lietuvių Dieną tu- 

rėjome vakarėlį; žmonių susirin- 

ko gana apsčiai ir visi gražiai 
pasilinksmino. P-nas J Jusevi- 
čius pareiškė susirinkusiems va- 

karėlio trkslą, trumpai apipiešda- 
mas tėvynės Lietuvos vargus ir 

musų brolių ir seserų badavimą, 
paragindamas paaukoti kiek kas 

gali. Po jo kalbėjo A. Lietuv- 

ninkas, ir p. B. Altizas, taipgi ra- 

gindami aukoti. 

Po kalbų J. Jusevičius ir B. 
AUizas išėjo rinkti aukas. Aukų 
surinkta $80.78; pelno nuo pa- 

liaus iiko $7.66; taigi viso įplau- 
kė $88.44. 

Iš aukų surinktų Lietuvių 
Dienoje trečia dalis buvo atskir- 
ta pasiuntimui socialistų nurody- 
tu adresu, o kiti pasiųsta Raud. 
Kryžiui, YVashingtone, D. C. 

Kaip apskaitome, tai męs dcl 

raikščių ir t?gsų negavimo nu- 

žudėme mažų mažiausiai $200. 
Už tą galime pasidėkoti kaiku- 
rių* Centro Komiteto narių ne- 

veikimui. Gaila, kad musų vadai 
nėra dar pribrendę prie visuo- 
meninio darbo. 

Komiteto narys J. J. 

IS SO. MANCHESTER, CONN. 

Socialistų klasta.—Turbut nie- 
kur taip nesirengta prie Lietuvių 
Dienos, kai'- čia. Kaip seniaus 
buvo "Lietuvoje" rašyta, katali- 
kai su socialistais nesusitaikė ir 
rengėsi prie Liet. Dienos kas 
sau.- Spal. 29 d. katalikai turėjo 
savo'paskutinį susirinkimą High 
Schoolėj. Pas juos viskas buvo 

jau suruošta tik dar tagsų truko. 
Bet štai ateina socialistas J. Luk- 
štas ir sako, kad socialistai nori 
taikytis su katalikais, atsižada tų 
savo išlygų, kurias buvo statę; 
nereikalausią trečios dalies su- 

rinktų aukų siųsti jų nurody- 
tiems žmonėms, ar įstaigoms ir 
jų rinkėjai nereikalausią sau at- 

lyginimo \iz tą dieną; be to jie 
turį vis*® reikmenis tai dienai, 
ypatingai turį 16,000 tagsų, kurių 
pas katalikus viasi nėra ir jie ap- 
siima juos jiems įduoti. 

Katalikai, išgirdę tokią propo- 
ziciją, sutiko su socialistais ve'kti 
išvieno ir nutarė paskutini vaka- 
rą prieš L. Dieną visas reikme- 
nis: dėžutes, raikščius ir tagsus 
sunešti į J. W. Hale Co. drabu- 
žių sankrovą, kad ant rytojaus 
iš ten pasiėmus ir stojus prie 
darbo. Biznieriai pažadėjo savo 

automobilius rinkikams išvežioti 
po tolimesnes gatves ir farmas 
ir, tarytum, viskas buvo gerai. 
Bet paskirtu larku katalikai su- 
nešė savo daiktus minėton san- 

krovon, o socialistų kaip nėra, 
taip nėra. / .itgalo ateina soc'a- 
listai J. Januškevičiaus vedami 
ir vėl savo seną giesmę užgieda 
katalikams: kad trečia dalis au- 

kų turi buti pasiųsta ten, kur 
jie nurodis, o kitaip tai jie rink- 
sią aukas atskirai ir katalikams 
savo tagsų neduosią. 

Katalikai, išgirdę nuo sociali- 
stų tokią klastą, nežinojo nei ką 
daryti. Kadangi tai buvo jau pa- 
skutinė valanda, tai jie nenorė- 
dami aukų rinkimui pakenkti, su- 

tiko socialistų išlygas priimti ir 
veikti su jais išvieno. Vienok 
jie muša telegramą j Washing- 
toną Raud. Kryžiui ir klausia, 
ar jie gali duoti socialistams 
trečią dalį surinktų aukų. Iš ten 
ateina atsakyt. \s, kad nc ir jei 
socialistai nenori rinkti aukas su 

jais išvieno, tegul jie renka jas 
atskirai. 

Gavę šitokį atsakymą iš Raud. 
Kryžiaus, katalikai su socialis- 
tais dari avosi atskirai. Katali- 
kai rinkiku pastatė 40 ir surinko 

Į aukų $307.33; socialistai rinkikų 
! pastatė 10 ir auku surinku $107 
i 
suvirsum. 

Katalikų rinkikai 9 vai. vaka- 
re savo dėžutes sunešė bankon 

ISavings Bank of Manchester ir 
!ten bankininkas suskaitys pasiun- 
tė Raud. Kryžiui \Yashingtonan; 

'o socialistų rinkikai savo dėžutes 
'sunešė pas savo vadą J. Januške- 
vičių. Kur jie siųs tas aukas, 
nežiniaturbut j savo "beparty- 
vj" L. S. F. 

Iš katalikų rinkikų daugiau- 
sia surinko p-lė Z. Jėkaičiutė, 
$*9., L 

Jei lietuviai l'itų veikę išvie- 
no; arba kadir atskira', bet be to- 

kių šlykščių suvedžiojimų, tai 
daug daugiau aukų butų surinkta, 

j Dabar vietos lietuvių visuomenė j 
'socialistus žiuri kaip į kokius 
išgamas už jų tokią veidmainy- 
stę. 

J. Gudaitis. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

! Mėsininkas kompozitorius. — 

'Kiek laiko atgal čia p. Janušo 
mėsinėj dirbo tūlas Turskis, la- 
me, žinoma, nieko stebėtino, kad 
dirbo mėsinėj. Bet svarba yra 
tame, kad Turskis bekapodamas 

h:u tirpius kompozitoriumi liko. 
Tas buvo taip. 

Socialistai prigulėjo prie vieno 
cho.o ir tas choras nebuvo kam 
vesti. Dėijuaja jie, kad pas juos 
žmonių nėra, kurie galėtų chorą 
vesti. Mėsininkas jiems ir pasi- 
gyrė: o gi aš manau galėčiau; 
kasdien su kirviu, dirigavęs 
kumpius, kodėl negalėčiau choro 
diriguoti. 

Choras paėmė jj savo dirigen- 
tu, bet Turskio dirigavimo ne- 

galėjo suprasti ir dirigentas turėjo 
vėl grįžti dešras kimšti. Vienok 
(pabuvus dirigentu, dešrii kimši- 
mas buvo perdaug nusistv-lbes 
dalykas ir dešrų kimšikas ėmė 
vėl sau choro jieškoti. 

Šiuo kartu jis įsipiršo LSS. 40 
kp. cltorui VVorcęsteryj, Mass. 
ir, matyt, chorui naujas vedėjas 
buvo geras. Bet Turskis užsi- 
lipęs augštai, užsimanė dar augš- 
čiau lipti. Taigi jis užsiaugino 
barzdą, tisus, nusipirko fraką ži- 
bančiais skvernais, pasiėmė laz- 
delę ir... atvažiavo į Montello 
jau kaipo kompozitorius. Drau- 
gai žiuri į ji skeptingai todėl jis 
norėdamas šituos neįtikinamus 
Tarnus įtikinti uždainavo kelias 
savo kompozicijos daineles. 
Draugai nustebo ir žiuri j jį akis 
pastatę, kaip karvė naujus var- 

tus ipamačiusi. 
| Atsipeikėję iš nuostebos, jie 
priėmė naują kompozitorių, iš- 
sigėrė už jo gabumą ir sekan- 
čiame "Kovos" numeryj buvo 
įdėtas straipsnis apie nepaprastą 

1 Montelloje atsitikimą—apie ap- 
silankymą kompozitoriaus, kuris 
dešras t»ekimŠKlamas muzikos iš- 
moko (?). Po "Kovai ir "Naujie- 
nos" prabilo ap:e jį. Worceste- 
rio.LSS. kuopos choristai skai- 

! to šituos stebuklus ir patįs ne- 
žino kuo tikėti, ar savim, ar tuo, 
kas laikraščiuose rašoma apie 
jų chorvedį. 

Šitas choristų skepticizmas 
chorvedžiui nepatiko ir jis pa- 
brukšt išvažiavo Chicagon. 

Po to "Naujienos" paskelbė, 
kad atvažiuoja kompozitorius 
Turskis keturis chorus mokinti. 

Iš tc galima spręsti, kad ir 
tas, kuris itur netinka, Chica- 
goje gerą vardą gali turėti. 

Kliputis. 

Iš HARRISON, N. J. 
Betvarką draugijoje.—DLK. 

Ringaudo D-ja, gyvuojanti nuo 

iapkr. 2 d. 1902 m. yra viena 
seniausių lietuvių draugijų Har- 
risone. Pastaruoju laiku ji bu- 
vo atsižymėjusi parengimu balių, 
bet dabar ringaudiečiai apsileido 
ir atrodo, kad netrukus žada už- 

migti. Jei dar atsiranda tarp jų 
norinčių veikti, tai alaus šalinin- 
kai juos pajuokia. Ypatingai 
aipsileidusi yra valdyba. Šitai 
lapkr. 11 d. paprastame draugi1 
jos susirinkime parsiėjus susi- 

1 rinkimą atidaryti, pasirodo, kad 
i prie stalo sėdi -tik pirmininkas, 
ifin. raštininkas ir vienas išdo 
globėjas, o narių apie 8. Atida- 
rius susirinkimą, vienam drau- 
gų paklausus, kur yra prot. rasti- 

ninkas, pirmininkas paaiškina, 
kad raštininkas atnešę knygas 
mete jas ant stalo ir nieko ne- 

paaiškinęs išėjo. Pakilo truks* 
inas; visi rėkia patįs nežino kov. 
Antgalo šiaip ne taip tapo iš- 
rinkta naujas raštininkas Marti- 
nas Petrutis. 

Kitas peiktinas dalykas, tai ne- 

susilaikymas nuo alaus; nariai 
tpradėję susirinkimo reikalus 
svarstyti, šalia savį's stiklą alaus 
pasistatyto. Šitaip dalykas be- 
svarstant/ žinoma sunku draugi- 
joje tvarka turėti. 

Galų gale, minėtame susirin- 
kime šiaip taip susitvarkyta ir 
pradėta skaityti laiškai. Svar- 
biausiu jų buvo iš \Yilkes Barrės 
laiškas nuo Cent. Komiteto, ku- 
riame buvo nrašoma aukoti nu- 
kentėjusiems nuo karės Lietuvo- 
je. Laiškas priimta ir nutarta 
aukoti kiek tik bus galima. Rei- 
kia pripažinti tieS«į, kad -Rin- 
gaudo D-ja nuo šitam panašių 
dalykų niekuomęt neatsisakyda- 
vo; taip ir dabar pask>rė $25, bet kiti draugai padavė įnešimą, 
Kau to paaukojimo nedarius, nes 
nutarimą padarius prie tokios 
mažumos narių, kiti gali rugoti. Čia iin. raštininkas P. Mičiulis 
įnešė pataisymą, kad vietoj auką 
skyrus, parengti balių tam tik- 
slui ir visą uždarbį paskirti nu- 

kentėjusiems nuo karės. Tas vi- 
siems patiko ir įnešimas tapo 
priimtas. Baliaus surengimui li- 
ko išrinktas komitetas; balius 
bus Padėkonės Dienoj lapkr. 30 
d. Kanevičiaus svetainėje. 

Be to buvo laiškas nuo kun. 
P. Jakščio, kuriuomi draugija 
užprašoma dalyvauti pašventini- 
me naujos Horrisono lietuvių 
bažnyčios lapkr. 30 d. Delei šito 
pakvietimo bus šauktas netikė- 
tas susirinkimas po bauda 25c. už 
neatsilankymą. 

Ringaudietas. 

IŠ DES MOINES, IOWA. 

Lietuvių draugijos ir darbai. 
Musų miestas nemažas, turi apie 
penlkis šimtus tūkstančių gyven- 
tojų ; daugiausiai yra anglai, 
Lietuvių čia yra apie 300 šeimy- 
nų ir apie tiek ipavienių. Lie- 
tuviai dažniausiai turi nuosavas 
trobeles. A'pšvieta tarpe lietu- 
vių nedidžiausia; inteligentų nė- 
ra pas mus nei vieno ir nėra 
kam mus paraginti prie apšvie- 
tos. Sutikima? pas lietuvius 
taipgi negeriausias. 

Draugijų yra penkios: Šv. Jo- 
no Kr., L. S. D.; T, J,; LSS: ir 
SLA. kuopa 227. Paskutinė 
lapkr. 4 d. rengė balių. Nesant 
lietuvių muzikantų, pasikvietė 
svetimtaučius, bet svečių nedaug 
atsilankė ir kuopa turėjo nuo- 

1 stolio $9.50. 
Darbai čia eina labai gerai; 

darbų yra visokių; yra įvairių 
Į dirbtuvių ir kelios anglių kasy- 
klos. Uždarbiai labai geri; už- 
dirbama nuo $45 iki $100 į dvi 
savaiti. Fabrikuose ir kitose 
įstaigose mažiausia mokestis 
25c. į valandą; darbo diena 9 ir 
10 valandų. Bedarbių pas mus 

visai nėra, bet pragyvenimas žy- 
miai pabrango. 

LSS. kuo^a labai darbavosi dėl 
Lietuvių Dienos, bet niekas neiš- 
ėjo, nes vietinė valdžia nedavė 
leidimo aukas rinkti. Kokia tam 
buvo priežastis—nežinia Sako- 
ma, kad Centr. Komiteto pirmi- 
ninkas Lopatto parašęs vietinei 
valdžiai laišką, buk musų vieti- 
nis komitetas nepasiųsiąs aukų 
ten, kur jos reikalingos (ar yra 
tam kokie priparodymai?—Red.). 

Buvo sumanyta sutverti koo- 
tperatyvę. valgomų daigtų san- 

krovą. Prisižadėjo daugumas 
prie to prisidėti, bet prisidėjimą 
vis atidėliojo ant toliaus ir taip iš 
to nieką" neišėjo. 

F. B. Taraškus. 

IŠ DERRY N. H. 

Aukų rinkimas.—Čia lietuvių 
kolionija maža, vos 22 žmonės 
be vaikų. Lietuvių Dieną rengė- 
me ir mys, bet 5 žmonės atsisa- 
kė, tai likome, tik 17; atsisakiu- 
sieji aiškinosi, kad jiems neapsi- 
moką pinigus dėti, nes, girdi, jų 
giminės gal tų pinigų visai nei 
•įegaus. Aiškinimas labai pras- 
tas. 

Likusieji, nežiūrėdami atsisa- 
kiusių. rengėmės prie Liet. Die- 
nos ir viskas gerai sekėsi; gavo- 
me įgaliosimą iš Centro kom. ir 

j leidimą is nj^tf^valdžios; taip 
pat gavome #į»p, bet raikščiu, 
ir tagsų jiega|pj£|r todėl gatvė, 
se aukų rinl^^;n^alejonie; rin- 
kome jas tik jįfc krautuves ir sa- 
vo tarpe. 

Lietuviai aukojo šitie: J. Ba- 
kanauskas, J.^Balčius, V. Aksti- 
nas ir V. Grigas p<|3>5; D. Valin- 
skas $4; J. JffiTinalivičia $3; V. 
Sasnauskas, J^asr^Įuskas, J. Ba- 
kanauskienė, M. Vedluga, J. Re- 
meika, Ivan Nobeško, Daniel Xa- 
koniečny po $2; S. Žlilkierski, 
A. Dzmitrovič, D. Sasnauskiutė 
ir J. Grigiutė po $1.00. Nuo 
lietuvių $45; 11U0 svetimtaučių 
$27.66. Viso $72:66. Pinigai pa- 
siųsta Rami. Kryžiui Washing- 

'tone, D. C. 
Komitetas. 

IS PHILASELPHIA, PA. 
'■:?1 

Atsibuvo čia S. Ardos krikšty- 
nos. Besilinksminant, nepamiršta 
ir nuo karės nukentėjusių; surink- 
ta $4.00 aukų. Visuose lietuvių 
pasilinksminimuose reikėtų dabar 
aukas nukentėjusiems rinkti. 

Į:r ^uirMis 

IŠ ALBANY, N. Y. 

I Veikimas Liet. Dienoj. Nors 
čia musų nedaug, bet išgirdė 
pirmą praneširrį apie Lietuvių 
Dieną ir męs pradėjome ruoštis, 
kad ncpasili<ku,i užpakalyj kitų 
kaliom jų. Turėdami tik 47 rin- 
kikus ir matydama'kad męs ne- 

galėsime aukų r nkimo darbo 
prideramai aprėpti, kreipėmės i 
lenkus ir gavonfce 21 rinkikę, ku- 
rios mjjms labai daug pagelbėjo. 
Bet labiausiai atsižymėjo savo 

labdaringais darbais amsterda- 
miečiai; jų atvažiavo mums pa- 
talkinti 83 rinkikai ir visi savo 
lėšomis. 

Musų pačių dalis šu noru pa- 
sižadėjo darbuotis ir sulaukus 
paskirtos dienos, darbavosi su 
tikru atsidėjimu; kelios moterįs, 
palikę savo mažus kudikius vy- 
rams daboti, pačios išėjo aukų 
rinkti. Bet kita musų brolių da- 
lis sau ir ausis; užsikimšo, kad 
Lietuvos balso ir vaitojimo ne- 

išgirdus. Atsirado ir tokių, ku- 
rie ne tik neprisidėjo prie šito 
švento darbo, bet dar visokias 
kliūtis darė. 

Daug keblumo turėjome su 

raikščiais ir Jtagsais. Nesulaukę 
pažadėtų daigtų paskutinėj va- 

landoj, griebėmis patįs daryti 
ir tuomi šiaip bei taip išsigelbė- 
jome. Surinkome $1,092.96. Pi- 
nigus pasiuntėm Raud. Kryžiui. 
Kiek patįs lietu,3ai aukų sume- 

tė, pranešime vėliaus, nes tuo 

tarpu apskaita nėra dar sutvar- 

kyta. 
Butų buvę galima daugiau au- 

kų surinkti, jei aukų rinkimas 
nebūtų buvęs taip dažnai ren- 

giamas. Dvi savaiti atgal aukas 
rinko armėnai, trįs dienos atgal 
užbėgo už akių salaveišiai ir to- 
dėl lietuviams aukotojai nebuvo 

1 tokie dosnus. 
Vietinis. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Lietuvių Diena dav-š $1,030.00. 
Pasirodžius laikraščiuose, žiniai 
apie prez. Wilsono paskyrimą 
Lietuvių Dienos lapkr. 1 d., męs, 
omahiečiai lietuviai taipgi suju- 
dome darbuotis. Sutvarkius ren- 

gimo komitetą, prasidėjo darbas 
ir ėjo gana pasekminei be jokių 
kliūčių; ir jų .gal butų ir nebu- 
vę, jei butume raiščius su tagsais 
sulaukę. Nesulaukę raiščių, tu- 

rėjome gėies pirkti ir tų antgalo 
pritruko; turėjome traukti net iš 
Chicagos. Vienok, įžiūrint ši- 
tos kliūties, galilne pasigirti, kad 
męs savo pried* rniiį atlikome 
kuopuikiausiai. Jei visą suauko- 
tą sumą padalintume ant musų 
kolionijos lietuvių skaičiaus, tai 
ant kiekvieno išeitų po $1.47. 
Taigi jei visi Amerikos lietuviai 
tiek pasdarbavę/' tai' visas jų 
skaitlius 700,000 Lietuvių Dieno- 
je butų surinkę $1,029,000. 

£itas musų darbas mums pa- 
vyko visųpirmiausiai ačiu musų 
susiklausymui. Visos draugijos, 
nežiūrėdamos savo tikslų ir prin- 
cipų, skyrė savo atstovus sudary- 
mui bendro komiteto ir komite- 
tas, nesidairydamas j šalis, veikė 
savo darb'ą. Taip pat garbė pri- 
klauso visoms aukų rinkėjoms, 
kun. Jonaičiui, p. J. Junevičiui. 

jP-lei Slaslauskaitei, ir visiems ki- 

tiems, kurie vienokiu, ar kitokiu 
lnulu prie šito darbo prisidėjo. 

Lietuvių Dienoje omahiečiai 
surengė vakarą su dideliu pro- ' 
granui skromo svetainėje. Žmonių 
prisirinko apie 700. Kalbėjo, Xon- 

Ipateil kliubo pirmininkas; kun. 
Jonaitis anglų kalba paaiškinda- 
mas Lietuvos istoriją ir Nebras- 

jkos valstijos senatorius G. M. 
Hichcock. Paskutiniam buvo la- 
bai daug aplodupjama. Užbai- 
gęs savo kalbą, jis užklausė va- 

karo vedėjo, ar jis sutiks atiduo- 
ti jam gėlių puokštę už $10, kad 
paskui rinkikėms gėles išdali- 
nus. Vakaro vedėjas, žinoma, 
sutiko ir n. Hichcock ėmė dalin- 

| x 

ti gėles mot rims'ir merginoms. 
Tolia,us Birutės Dainorių 

kliubui padainavus Lietuvos him- 
ną, J. Biliūnas pasakė prakalbą 
apie priežastis nupuldžiusias 
Lietuvos galybę. Antagalo bu- 
vo skaityta, kiek airi rinkikė pi- 
nigų surinko. 

Užbaigdamas, noriu išreikšti 
pageidavimą, kad užsimezgęs ir 
pražydėjęs So. On]ahos lietuvių 
vienybės žiedas nenuvystų pirma 
laiko, bet peržydėtų ir atneštų 
pageidaujamus musų tautai vai- 
sius. 

M. Biliūnas, nut. rast. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 

Aukų rinkimas.—Darbai ang- 
lių kasyklose eina geriau; dabar 
dirbama kasdien ir uždirbama 
gerai, bet Lietuvių Dienoje aukų 
surinkome nedaugiausia. Viso 
surinkta $593.74, atitraukus iš- 
laidų $65.62 lieka $538.12. West- 
villės Komitetas buvo apėmęs 
ne tik Westvillę, bet ir artimes- 
nius miestelius, tarp kurių yra 
nemažas miestelis Danville; taigi 
akyvaizdoje to suplaukusių aukų 
mažumas pasirodo dar didesnis. 

I Priežastimi šito nužo aukų su- 

sirinkimo buvo tas, kad nega- 
vome ženklelių ir tagsų. Be to 
socialistai ne tik prie aukų rin- 
kimo neprisidėjo, bet dar truk- 
dė tfį darbą. Kaikurios draugi- 
jos aukojo nemažai. Šv. Petro 
ir Povilo D-ja, SLA. 29 kp. $75; 
Moretų Ražancevos D-ja $15. 

Kun. Bistras taipgi nemaža, 
tame (pasidarbavo; kaikurie di- 
desnieji biznieriai aukojo po $5. 
Neprigulmingos bažnyčios kun. 
Jankauskas visai.neprisidėjo .prie 
aukų rinkimo. Draugijos beveik 
visos dalyvavo aukų rinkime. 

Vienas iš Komiteto. 

IŠ GARY, IND. 
Pavyzdingos vestuvės.—Lapkr. 

5 d. apsivedė buvusi "Birutės" 
D-jos narė p-lė Stanislova Urbe- 
liutė su p. Juozapu Sandaru. 
Svečiai, prie vaišių besilinksmin- 
dami, neužmiršo ir lietuvių ken- 
čiančių bad;į. Aukojo J. Sanda- 
ras, K. Gapšiutė, A. brbeliutė, 
V. Gatpšis, D. Krestovv, M. Han- 
ko, S. Biežis, D. M., J. Petro- 
šius, M. Bakšaitis. \ iso sumetė 
$8.50. 

Labai pagirtina, kad musų vi- 
suomenė neužmiršta badaujan- 
čių musų viengenčių. Jaunave- 
džiams linkima geros sveikatos. 

Svečias P. 

IŠ BELOIT, WIS. 
Lietuvių Dienos darbai. Vie- 

tinis komitetas susitvėrė vėlai ir 
laikui atėjus visiems stoti į dar- 
bą, jis ėmė ir ptfanyko, kaip Sa- 
muolio bitės. Likusi darbštes- 
nių jų komiteto narių dalelė labai 
buvo -nusiminusi, bet nenuleido] 
rankų ir jų pastangos nebuvo 
veltos.' 

Lapkr. pirmai dienai atėjus 
vietinis smuklininkas J. Nekro- 
šius apvažinėjo lietuvius ir pri- 
rinko rinkikių, mažų mergaičių 
ir moterų, kurios nesigėdijo gat- 
vėje aukas rinkti. Taipogi augš- 
čiau minėtas Nekrošius paliko 
savo vaikus pas kaimyną ir su 

savo moteria darbavosi per die- 
ną. Be jo reikia paminėti p-nia 
Vaičiulaitienė, kuri pasidarbavo 
daugiau gal už visus. Ji prižiū- 
rėjo anglų laikraščius, kad juose 
butų rašoma apie lietuvius, susi- 
žinojo su kunigais ir išrūpino 
leidimą nuo miesto majoro aukas 
rinkti; taip pat ji gavo kelias 
rinkėjas iš Beloit moterų kole- 
gijos ir su savo šeimyna pati 
ketvirta pati pasišventė tą dieną 
aukų rinkimo darbui. 

Kuomet šita moteris taip dar- 
bavosi, vienas lietuvių "sportų" 
sakė, kad jam ir penkis dolerius 

'kas mokėtų,"jis neitų ^atvė-e au- 

įkų rinkti, liet pasakyk tokiam 
sportui, kad moterįs privalo tu- 
rėti teises ly^as su vyrais, tai 

'jis stebisi, kaip tas gaii buti. 
Daugiausiai aukų surinko M. 

Vaičiulaitienė, $131.43; po jai 
daugiausia J. Nekrošius, arti 
šimto dvidešimts vieno dolerio. 
Viena kompanija iš Chicagos 
•prisiuntė $10, kun. J. IJuckley iš 
IDelavon; Wis. $11., J J. Cuning- 
jliam fe Janesville, \Yis. $2.00 
'Tos aukos prisiųsta J. Nekro- 
šiaus vardu. 

s 

Fed. of VVomen's Club pri- 
siuntė $24.27. B. Liupkevičiaus 
vardu. Kaikurie miestai nelei- 
do aukų rinkti. 

Viso aukų surinkta $465.72. 
Girdėjau, vietinę šv. Antano D- 
ją žadančią aukoti $50, ar $roo. 
Tas labai pagirtina. 

Vietinis. 

iš riverton, ill. I 
IŠ Lietuvių DienoS.^Miestelis 

cia mažas ir maža lietuviu -ko- 
lonija, vos 28 šeimynos ir kelia- 
is pavienių. Yra Šv. Jono D- 
ja ir SLA. 196 kp. 

Lietuviu Dienoje męs taipgi 
užsimanėme neatsilikti nuo kitų 
olionijų. Rinkėjus suorganizavo 

A. Mielanavičia. Aukų surinkta 
$44 ir pasiųsta Raud. Kryžiui. 
Daugiausia aukų surinko L Gri- 
giškienė ir K. Gedvilienė,-$21.- 
20; mažesnę, sumą, $17.43 su- 
rinko M. Katauskienė ir p-lė J. 
Stoporiutė. Didžiausia auka bu- 
vo $5, aukojo ją Fr. Doveika. 

J- J. S. 

Iš grand rapids, mich. 

Aidoblisto debaitai Su sociali- 
stais.—nSpal. I3 d< Sv Jurgb 
-\etameje buvo surengti debatai 

W. \V. L nijos organizato- 
riaus K. Geležėlės su vietos so- 
cialistu 51 kp. atstovu. Debatų 
tema buvo tokia: "Ar Pas. Pram. 
Darb. greičiau pagerins draugi- 
jos padėjimą, ar socialistai" 
Geležėlė gynė P. P.*D. pusę, o 

51 kp. išpradžių neturėjo kam 
jos principus ginti. Jos vadovai 
vis atsisakinėjo, sakydami, kad 

į nebuvo fotmalio užkvietimo ir 
kad jie nėsą prisirengę "faituo- 
tIS su Geležėle. L _t čia buvo 

V.l5,ai kas kita. Jie žinojo, kadi 
Jie nei vienas neatsilaikis Gele-! 
žėlei ir todėl bandė visaip iš- 

sukinėti. liet jie taipgi nujau-' 
te, kad jiems nestojus į debatus1 
taipgi bus ne kas, nes visi juok-i 
sis, kad nuo Geležėlės pabėgo. 
Šitame savo sunkiame padėjime j 
Jie atsiminė apie p. J. Bielski;) 
Jis yra čia gimęs ir augęs, apsi- 
pažinęs su šios šalies t-isėmis 
ir pažjsta socializmo teoriją. So- 
cialistai ėmė jo prašyti, kad jis 
stotų prieš Geležėlę. lr jis, pub- 
I,kai pradėjus ploti, „įėjo ant i 
estrados. Uet socialistams ne- 

daug naudos iš jo buvo. Atsi- 
stojęs jis pasakė, taip: Aš pripa- 
žįstu socializmo mokslą ir jo fi- 
lozofiją ir gerbiu juos; taip pat 
gerbiu tuos, kurie to mokslo lai-, 
kosi, bet su lietuvių socialistų! 
taktika nesutikau ir nesutiksiu ir J 
su jais niekas negalės sutikti." 

Tokiu budu Geležėlei iš Grand 
Rapids išvažiuojant, Socialistų, 
puse liko neapginta ir socialistai 
blogai jautėsi. Už tai jie lapkr 
5 d. surengė prakalbas ir šokinė- 
jo kaip tas gaidys ant savo mėš- 
Jyno, sparnais rėžydamas. Jie 
teisinosi žmonėms, užpuldinėjo 
ant unijistų ir niekino visus, o kaip 
Geležėlė šaukė juos j debatus, 
tai visi tylėjo, kaip .pelė po šluo- 
ta. 

Ten Buvęs. 

GARDNER, MASS. 

Lietuvių E iena davė $560.42. 
35 rinkėjos surinko $341.89; Šv. 
Petro ir Povilo D-ja aukojo $100; 
Lietuvos Sunų D-ja $118.61. 
Pinigai pas First National Bank 
prezidentą; bus pasiųsti Kaud. 
Kryžiui. 

M. Stakėnas. 

Žinios-Žineles. 
Philadelphia, Pa. 

= Lapkr. 12 d. LSS. 1 kp. tu- 

rėjo'diskusijas dviejose temose: 
Kas daugiau veikia žmonių labui, 
tikintieji žmonės, ar socialistai, 
ir kaip socialistai turi veikti, kad 
daugiaus įėjus j didesnes minias. 

Sulyg antra klausimo išvedimas 
buvo toks: mažiau paisyti tokių laisvamanių kaip, "kun." Mockus ir kuodaugiausia platint naudin- 
gos literatūros. Vadinas Džan 
Bamba, Saliamono gudrybes ir 
Davatkų gadžinkas atmesti. 

Canton, Mass. 
= Lietuvių čia apie iooo; laik- 

raščių beveik neskaito. Nors čia 
smuklės nėra, bet kas subata kiekvienas nuvažiuoja į Bostoną ir parsiveža svaiginamojo raugo kiek tik reikia. Kiekviena grį« čia yra smukle. 

So. Boston, Mass. 
= šv. Kazimiero D-ja Lietu- 

vių Dienai aukojo $300; šv. Pe- trojr Povilo D-ja $500; Vytauto D-ja $:oo. 

Cambridge, Mass. 
— Lapkr. 12 d. buvo didelis lietuvių susirinkimas; dalyvavo jame apie 500 žmonių ir visi vienu balsu reikalavo kun. Kras- nicko įprašalinimo. Jie sako, kad ačiu jam vietos lietuviai negavę lerlimo aukas rinkti Lietuvių Dienoje. Be to jis esąs įsipykęs, jiems ir kuomi daugiaus. 

La Porte, Ind. 
= Šiame miestelyj nuo senai 

lietuvių gyvena neVisai mažas bū- 
relis, bet vielame lietuvių gyve- nime jie tik Lietuvių Dier<oje pirmu sykiu pasirodė. Yra čia 18 šeimynų ir apie tiek pavieniu. 
Coalgate, Okla. 

= Lapkr. 1 d. čia išėjo į strai- 
ką anglių kasyklų darbininkai, 
nes kompanija atsisakė pasirašy- ti po kontraktu, kuris jai pasi- rodo negeistinas. 

New Canaan, Conn. 
= Lietuvių čia apie io šeimy- 

nų; beveik visi turi savus na- 
mus. Dirba vasarnamiuose ar- 
ba ant kelių. Ant kelių moka- 
ma po $2.75 [ dieną; vasarna- 
miuose $50 mėnesiui. Lietu- 
viai nesirūpina jokiais visuome- 
nės reikalais, laikraščių ir knygų 
neskaito; didžiuma net nemok* 
skaityti. 

Waterlco, Iowa. 
= Miestelis mažas, tai ir vei- 

kimas jame nedidelis. Vietos 
lietuviai bent tuo tarpu turi ne- 

blogus d?.rbus ir gerai uždirba, bet jie visi apsnūdę. 

Long Iiland City, N. Y. 
Čia .yra dvi draugijos: Šv. 

Kazimiero Karalaičio ir "Živi- 
lės;'' prie pastarosios priklaus 
vyrai ir moterįs. 

Dayton, O. 
= Musų socialistai taipgi dar- 

buojasi, aukas renka, bet'kam? Ogi 
"kun." Mockui. Kaip girdėjau, 
spal. 22 d. prasidės šito misijo- 
nieriaus misijos ir trauksis ketu- 
rias dienas. Taigi, kaip matome, 
musų socialistai darbuojasi, veikia, 
tik vis ne savo reikalais ir ne savo 
naudai. Darbai šiame mieste eina 
net viskas pyška; dirbantieji amu- 

nicijos dirbtuvėse gerus pinigus 
padaro, uždirbdami į dieną nuo 
$4 iki $10. 

T. Skačkauskas. 
Painsdale, Mich. 

= Vietinė Lietuvos Sunų Drau- 
gija Lietuvių Dienai atėjus, paau- 
kojo iš savo išdo $100.00 nuken- 
tėjusiems nuo karės. Kaip ma- 

tau, musų kampelis neatsilieka 
nuo kitų. 

B. Olšauskas. 

Pottsville, Pa. 
—• Pottsvillė kalėjime 1906 m. 

A. J. Banešausko iš Minersvillės, 
Pa. rūpesčiu tapo įkurtas lietu- 
vių kalinių knygynas; visuomenė 
suaukojo 769 knygas. Iki rugp. 
t) d., 1916 m. knygyno vedėju bu- 
vo A. Kamarauskas. Jo vietą 
apėmęs Ji. Neviackas knygyne 
rado tik 266 knygas, taigi 503 
kiny g y trūksta. Senasis knygy- 
no užžiurėtojas( davinėjęs kny- 
gas tiems, kurie buvo paliuosuo- 
jaimi iš kalėjimo. Dabartinis 
knygyno vedėjas prašo, kad pao» 
mūsieji knygas sugražintų. 
Muskegon, Mich. 

= Darbai Musk^gone eina ne- 

blogai. Paprastam darbininkui 
mokama po 20, 2:: ir 25c. j va- 

landą. Pastaruoju laiku šeimy- 
noms pritruko butų. 



Visi lalkraAčiul siunčiami rankrai- 
<Hai turi butl pažymėti autoriau* pa- 
nto tr adrasu. Pasirašantieji psao- 
donimais tari paduoti, Redakcijos tl' 

alai, ir savo tikroji vard$. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

•iunči&mus jai raukraščlus trumpinti 
ir tAlsyti. 

Netinkamu* lalkr JWlul rankraščius 
Redakcija, parafkalauta. grąitna auto- 

riui atgal Jo IčSomia. 
Reikia visada rnSyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių 

Apžvalga. 
"Neprigulminga" Lietuva. Iš 

Šveicarijos pasklydo gandas, buk 
Vokietija žada ir Lietuvai su- 

teikti tokią pat "liuosybę," kaip 
jau suteikė Lenkijai. 

Nors paprastas gandas gal ir 

nevertėjų svarstyti, lenok keletas 

žodžių but neprošalį. Sakysim, 
kad Vokietija ištikro paskelbs to- 

kią pat "neprigolmybę" Lietuvai, 
kaip ji paskelbė Lenkijai. 

Kaip lietuviai tuomet turėtų j 
tai žiūrėti? Kaip lietuviai tokiam 
atsitikime turėtų elgtis? Kai]) to- 

kį Vokietijos >ingsnį jie turėtų 
pasitikti? 

Atsakymas į Šituos visus klau- 
simus nesunku buš" rasti, jeigu 
mintyje visados turėsime, kad lie- 
tuviai privalo visų pirmiausiai žiū- 
rėt; savo interesų, savo naudos,— 
kaip kad vokiečiai, skelbdami ne- 

prigulmybes, žiuri vien tik savo 

naudos. N'es kas gi verčia vokie- 
čius tas "neprigi^mybės" skeluti? 
Ar pasigailėjimas svetimų jiems 
tautų, kurias jie iki šiolei be pa- 
sigailėjimo vokietino? Aišku, kad 

Skelbdami 'neprigulmybes," vo- 

kiečiai žiuri ne lenkų ir ne Ii#' *■ 

vių interesų, bet savo naudo,. 

Jiems reikalinga daugiaus karei- 

vių, ir skelbdami "neprigulmybes," 
jie stato pirmą išlygą, kad tos tau- 

tos tvertų asm i jas, kurios pagelbė- 
tų jiems karę išlošti, ^ame sle- 

piasi visas "triksas" su tomis vo- 

kiečių "nrprigulmybėmis." 
Triksas visai jau ne naujas. Jj 

jau išmėgino. Napoleonas šimtą 
metų tam atgai. Paskelbęs karę 
Rusijai 1812 metuose, Napoleonas 
prižadėjo sutverti neprigulmingą 
Lenkiją. Lenkai tūkstančiais spie- 
tėsi j legijonug ir liejo savo krau- 

ją, guldė savo galvas, barstė savo 

kanlus po vi.3 plačiąją Europą, 
sekdami Napoleono armijas. Ne- 

prigulmit.gos Lenkijos jie visgi ne- 

gavo, nes Napoleonas buvo galų 
gale sumuštas, o vargiai j'e butų 
gavę, jeigu jis" ir nebūtų buvęs su- 

muštas. 
Vokiečiai dabar mėgina atkarto- 

ti tą seną Napoleono politišką 
"triksą." Ar lenkai pasigaus ant 

jo—ateitis parodys. IŠ odo,s kad 

istorijos pamokinti, jie bus atsar- 

gesni šiuom sykiu. Kas gi lytisi 
lietuvių, tai tikrai galima pasaky- 
ti, kad jie, turėdami šaltesnes gal- 
vas ui lenkus, j vokiečių dūdelę 
nepūs ir savo kraujo nelies, savo 

galvų neguldys už m "• tuščių 
prižadų,—ypač kad jie gerai pame- 
na, jog Vokietija net forni<'.liš- 

kas tarptautines sutartie moka pa- 
versti tik j "popiergalius." 

Lietuva jau tiek prisikentėjo, 
kad ji užsitarnavo pilnos nepri- 
gulmvbės ir be tolimesnių kruvinų 
aukų. 

Ir tikėkime! Ateis tas laikas, 
kad ji pasiliilosuos nuo svetimų 
painei ų. y 

.. Padėkavonės Diena. Preziden- 
tą* Wilsop'a5 išleido proklamaci- 
ją, paskirdamas šiuosmet 30 d. 

lapkričio, kaipo * Padėkavonės 

Dieną" (Thanksgiving Day). 
Skirdamas tą šventę, prezidentą* 
kviečia visus Amerikos piliečius 
buti dėkingais Augšciausiam už vi- 
sa^ suteiktas šios .šalies gyvento- 
jams malones ir ragina nepamiršti 
tą dien nelaimingą žmonių, nu- 

kentėjusių Europoje nuo karės. 

Prezidentas ragina visus Am tri- 
ko* gyv^iojus dėti jiems tą dien 

aukas. 
Tikrai gražus patarimas, ktrrj ir 

Amerikos lietuviai privalo 
sekti ir juom pasinaudoti. :<Pa- 
dėkavonės Diena" pas mus, ame- 

rikiečius, iki šiolei buvo daugiau- 
siai žinoma ttk iš to, kad ją va- 

dindavo 'Tu r kės f Kalakutų) Die- 
na." ir sekdami amerikonus, Įsi- 
taisydavo 3an kalakuto pietus, ge- 

rai pavalgydavo ir dar geriaus j 
išsinerdavo. 1 

Siuosmet sekime prezidento 
prakilnų patarimą. 

Amerikoj darbai eina, kaip nie- 
kados; žmonės uždirba daugiau 
negu bilc kada kitu laiku uždirb- 
davo. Susilaukę "Padėkavonės 
Dienos," sėsdami prie stalo, atsi- 
minkite ir apie savo brolius Lie- 
tuvoj e,—apie tuos brolius, kurie 
gal džiaugtųsi trupiniais nuo jūsų 
stalo, jeigu juos turėtų. 

Pasiremiant prezidento proklia- Į 
macija, tą dien taipgi galima rink- 
ti aukas ir tarp svetimtaučių, ir až- 
silikusieji nuo "Lietuvių Dienos" 
komitetai tame galėtų daug pasi- 
darbuoti ir dar ne vieną tūkstantį! 
aukų surinkti. 

Mūsų fondai. Praėjus Lietu- 
vių Dienai," ir vėi prasideda pa- 
sigyrimai ir priekabių j ieško j i- 
mai. Socialistų laikraščiai .ir 
"Darbininkas" ypatingai pradeda 
prikaišioti Lietuvos Gelbėjimo 
fondui, kad, girdi, jis mažiausiai 
aukų "urii'ikęs. Tas esą parodo, 
kad tautininkai esą yra apsileidę 
ir kad jie mažiausiai, girdi, musų 
visuomenei sveria. 

Tuščias ir nesąžinii is prie- 
kaištas. Tautininkai ^rukte ne- 
bruko per savo fondą aukų, kad 
pask'ti girtis: štai kiek męs su- 

rinkom. Tūkstančiai doliarių nu- 

ėjo per jų laikraščių redakcijas, 
arba su'.yg jų'redakcijų patariiho, 
tiesiog j Europą, be registravimo 
Gelbėjimo Fonde; tūkstančiai do- 
liarių tiesiog išsiųsta, Europon, 
tautininkams patariant, kad ne- 

sipeštų už fondus, bet kad aukas 
tiesiog tėvynei siųstų. Tautinin- 
kams nėjo apie tai, kad tėvynės 
nelaimėmis savo fondus a> ginti, 
*..omi sąvo partiją stiprinti. Juk; 
jie rėmė, pavyzdžiui, p. Šimkaus 
įisiją, geriaus ir už klerikalus, 

nors jo surinktos aukos ėjo "Tau- 
tos Fondan." 

Xe girtis ir nesierzinti dabar 
laikas, bet laikas darbuotis, kad 
Lietu a gantų daugiaus aukų,— 
vis vien per keno rankas tos au- 

kos eitų. 

Dar vienas Leono laiškas. 
"Vienybė Lietuvninkų" (Num. 46) 
talpina ilgą p. Leorto, žinomo Lie- 
tuvių veikėjo, laišką, rašytą iš 
Maskvos. 

Neturėdami užtektinai vietos, 
męs tik keliais žodžiais perduo- 
sim jo turinį. Laiškas kalba apie 
p. Andrių Bulotą, dar tebeviešintį 
Amerikoj. 1 

Ponas Bulota, manydamas, kad 
"Lietuva" sufalšavo pirmesnius p. 
Leono laiškus, rašytus "Lietuvai" 
ir savo laiku jau tilpusius musų 
laikraštyj, po savoskandališkų de- 
batų su p. Šimkum Waterbury, 
pasiuntė p. Leonui" "Lietuvos" iš- 
karpas, klausdamas, ar jis ištikro 
rašęs taip, kaip "Lietuva" atspau- 
sdino? Dabai: p. Leonas patvirti- 
na, kad jis tikrai, žodis į žodį, taip 
rašė. Ir^ maža to: p. Leonas dar 
sykį patvirtina, kad viską, ką jis 
pirmiaus apie p. Bulotą rašė, yra 
teisybė. Toliaus jis smulkmeniš- 
kai nurodinėja neteisybę visokių 
prasimanymų, kurias Bulota, po 
Ameriką važinėdamas, sėja ir Lie- 
tuvių Centralį Komitetą šmeižia. 
P-as Leonas nepaprastai stebisi, 
kad p. Bulota, '"dargi prisiekusis 
advokatas," saužiniai pamina po 
kojų teisybę ir amerikiečiams mė- 

gina perstatyti reikalus išvirkščioj 
formoj. 

P-as Bulota daug kalba apie tai, 
buk Centralis Lietuvių Komitetas 
(Rusijoj) daug pinigų eikvojąs 
''inteligentų" užlaikymui. P-as 
Leonas, j tai atsakydamas, rašo: 

"Kaslink Centro Komiteto ir ki- 
tų draugijų tarnaujančių-inteligen- 
tų apmokėjimo pakalbėsime dar 
uomet, kaip Bulota pagarsins savo 
kelionės piniginę atskaitą: gal ir 
jis ne savo ninigais važinėja ir ne 

Dievo žodžiu minta?" 
P-as Leonas gerai atspėjo: iki 

šiolei, kaip parodo atskaitos, p. 
Bulotos kelionė atsieina daugiaus 
negu pusę tu aukų, kurias jis su- 

renka; iš kiekvieno dodiario aukų, 
kurias p. mtlota gauna savo pra-' 
kalbose, daugiaus negu penkias de- 
šimts centų eina paties p. Bulo- 
tos ir jo palydovų užlaikymui. 
Kitais žodžiais tariant, jeigu dar 
kitas toks misijonierius atvažiuotų 
ir sykiu su p. Bulota''tymą," su- 

darytų, tai jildu k. suriaktų, au- 

kų, tą ir suvalgytų—ir dar trupu- 
čiuko truktų. O taip dalykams 
stovint, žmogus dar važinėja ir 
tuščiomis burną aušina apie ki- 
tus. 

"Lietuvių Diena'' ir lenkai.— 
Daug gražių prižadų gavome nuo 

lenkų, pasižadėjusių prigclbėti 
"braciom litvvinom" Lietuvių Die- 
noje. Ypatingai New Yoriko len- 

kų komitetas buvo daug žadė- 
jęs. Bet kuomet atėjo Lietuvių 
Diena, nei gyvo lenko niekiir 
nepasirodė. Kas du r sykį paro- 
dė. kad lenkai m 'li lietuvius— 
tiktai burnelėmis. 

"Lietuvių Diena" 

"LIETUVIŲ DIENA*' DA- 
VĖ PĘR $150,000.00. 

Musų s'pėjimas, kad "Lietuvių 
Diena" duos atpie pusantro šimto 
tūkstančių doliarių aukų, ne tik 
išsipildė, bet dar buvo iperma- 
žas. Paskutinis Amerikos Lie- 
tuvių Centralio Komiteto prane- 
šimas skelbia, kad jau yra suėję 
$151,7^0.40, o 54 komitetai dar 
nėra iki šiolei raportavę Centrui 
apie savo aukas. Teisybė, liku- 
sios vietos visos yra mažos, bet 
tikimasi, kad iš jų visgi gali buti 
dir apie dešimts tūkstančių do- 
liarių. Taigi viską krūvon su- 

dėjus, "Lietuvių Diena''^Ameri- 
koj, galima sakyti, davė apie šim- 
tą šešiasdešimts tūkstančių do- 

liarių. 
Tokios sumos nesitikėta išpra- 

džių. Manyta, kati bus vis 
blogai, jeigu pasieksim šimto tūk- 
stančių doliarių išviso. Dalykus 
vienok žymiai pataisė keletas vie- 
tų, iš kurių pirma nesitikėta tiek 
aukų, kiek jos prisiuntė. Pitts- 
burgas užima žymią vietą tarp 
jų. Jis savo aukomis susilygo su 

didžiausiomis musų kolionijomis, 
nes davė apie $8000.00—taigi be- 
veik tiek, kiek New Yorkas su 

Brooklynu sykiu paimti; tiek pat ^ beveik kiek Bostonas, ar \Vater-; 
būrys, o toli pralenkė ir j skie- 
dras sumušė Philadeliphiją, kuri \ 
iki šiolei stovėjo -pirmoj eilėj lic- 
tuviškii kolionijų, bet kuri dabar, 
kaip matyt, smunka į antraeiles 
kolionijas. 

Didžioji musų Philadelphia da-1 
vė tik $4,371.44 ir jos ko tik ne-, 
sumušė Gevetandas, davusisj 
$4233-49- 

Kuomet atkreipsiln atydą į tai, 
kad toksai mažytis Anisterdam, 
X. Y., davė $3200, arba \Vorces- 
ter per $3600, arba New Haven, 
per $3500.00, arba Patters6nas 
$3000.00, anba mažutėliai Mon- 
tello, Xew Britain, Ansonia ir | 
Hartford, Conn., (Havusie po dau- 
giaus negu $2,000.00, tai kiekvie- 
nam bus aiškų, kad Philadelphia 
—tasai Qitakerų miestas—toli ne" 
daaug6 prie to, ko nuo jo tikė- 
tasi. Na, l>et gal kitu sykiu pasi- 
taisys. 

Žemiaus paduodame tolimesnį j 

surašą, kiek kuris miestas davė! 
aukų'"Lietuvių Dienoje." Šitą; 
surašą mums prisiuntė Amerikos! 
Lietuvių Centralis Komitetas iš 
Wilkes Barre, Pa. Prie jo turi- 
me pastebėti, kad nekuriu miestų 
aukos, yra paduotos, kaip matyt, 
ti? aplamai apskritomis skaitlinė- 
ms, n«s matyt įtuose miestuose J 
galutinės Skaitlinės nėra dar su- 

vestos. 

KIEK KUR SURINKTA 
AUKŲ "LIET. DIENOJ." 

(Tąsa A. L. Centr. Kom-to pra- 
nešimo). 

Nevv Britain, Conu. 2;2oo.oo 
Clevela»nd, Ohio 4*333-49 
Minersvi'lle, Pa. 753.23 
Clicstcr, Pa. 458.62 
\Vestport, Md. 209.82. 
Toronto, Canada 155.00 
F .zleton, Pa. 538.26 
Los Angeles, Cal. 460.00 
Carbondale, Pa. 119.00 
Siuox Citty, Ia. 700.00 

An^onia, Conn, 2,221.50 
Philadelphia, Pa. 4,37444 
Collinsville, Pa. i 309.60, 
Ha *erhill, Mass. 1,500.00 
Bri&geport, Conn. 1,505.82 
HLastrag'.s, Pa. 108.00 1 

New Haven, Conn. 3,510.00 
'Mishpuaka. 111. 12,00 

Providence, R. I. 12848 ' 

Moline, 111. 250.00 
Pittsfield, Mass. $285.92 i 
Grand. Rapids, Mich. 1,200.00 : 

Chrange, Mass. 182.85 1 

Athol, Mass. 1,008.00 
i Montello, Macs. 8,468.00 

La\vrcncc, Mass. 1,88000 
Mahanoy City, Pa. i,5oo.oo į 
Middleboro, *Mass. =520.00, t Jai 0 1 Passaic, N. J, j 19645 
Nafhua, N. H. 555-po 
Nonvood, Mass, 810.00 
Plyinouth, Pa. 1,829.66 
Nevv Bedfęrd, ĮJ^ass. 323.48 
W. Lynn, , įMasą, 500.00 
Kakomis, Jll. 61.33 
Windber, J^a. įj 7 5.00 
Cheltenham, Pa. 156.62 
Brighton, Mass. 5/6.oo 
Mattiluvk, N. Y. $191.«jO 
Racine, Wis. 910.26 
E. Chicago, Ind.^. 41313 
VVilson, Pa. !50.94 
Frankfort, N. Y, 166.00 / 

Sparro\vs Poirtt, Md. 20.00 

So. Fork, Pa. 72.44 
PittsfnirgJ Pa. 8,000.00 
Niagara Pails, N. Y. 547-30 
Trov, N. Y. 1 800.00 
Roch^ter, N. Y. 1,4445.10 

'Livingston, 111. * 180.00 

Viso 50,710.04. 
Pirmiau paskelbta 101,040.36. 
Viso iki šiolei $151, 7g0.4C. 

EASTHAMPTON, MASS. 
= Lietuvių Dienoje East- 

hamptonc surinkta aukų $623.10. 
Pas mus darbai labai gerai eina 
ir darbininkų labai trūksta. Už- 
dirbama iki $18 j sakaitę. Lietu- 
vių yra tik 20 šeimynų. 

NEW BRITAIN, CONN. 
= Mūsų lietuviai tūrėjo iškil- 

mę aną dieną. V. Lazankus už- 
simokėjo $25 bausmės už sumu- 

šimą nošies M. Stuslickui. Kal- 
tinamoji pusė turėjo visą eilę sa- 
vo liudininkų, -bet tas nieko ne- 

geltbčjo ir kaltininkas turėjo už- 
simokėti bausmę. 

TAI^ BENT RINKIKĖ. 

"Vien. Liet." praneša, kad p-lė 
Vanagiutė .\rew Yorke "Lietuvių 
Dienoj" rinko aukas ant gatvių 
nuo dvyliktos nakčia iki 12 nak- 
ties—Ūygiai 24 valandas. 

"Ar reikią, dajr didesnio pasi- 
šventimo ?"-r-klausia "Vienybė 
Lietuvninkų".. Ištikro, ta mergina 
verta, kad butu auksinėmis rai- 
dėmis užrašytas vardas tokių 
Lietuvos dukterų. 

I£ UTICA, N. Y. 

= Čia "Lietuvių Dienoj'' su- 
rinkome $304.90. Jeigu butume 
turėję raiščius ir. tagsus, tai bu- 
tume dusyk tiek surinkę, nes bu- 
vome gerai prisirengę ir žmonės 
norėjo stropiai pasidarbuoti, bet 
nebuvo su kuom. 

A. Levonas. 

IŠ LIETUVIŲ DIENOS, 
KĄ PADARYTI? 

Štai ką padaryti iš "Lietuvių 
Dienos." Labai butų gerai, kad' 
visus rekordus iš minėtos dienos 
sutraukti į krūvą, iš visų kolioni- 
jų ir visus atsitikimus^ visus dar-' 
bus, gerus ir blogus, visus išsi- 
reiškimus ir prijautimus, kaip 
vienos taip ir kitos partijos. j 

Rodos, rinkėjų visur yra var- 

dai ir pravardės užrašytos. Tai- 
gi visų- komitetų, visų rinkėjų 
vardus, pravardes, kiek kur pa- 
sidarbavo, kiek gero, ar kiek blp- 
go padarė, kiek aukų surinko 
tai'pgi butų labai gerai sutraukti 
krūvon. 

la viską surinkus, atspausti 
knygą. Tą knygą paskiaus galė- 
tu pardavinėti čia gyvenantiems 
lietuviams, 6 tuos pinigus už tą 
knygą skirti" badaujantiems Lie- 
tuvoje. Tai .butų »vienas naudin- 
gas darbas. Paskiaus tą knygą 
amerikiečiai siustu ten j Lietuvą 
*avo gimininis, '■ broliams, sese- 

rims ir tt. 11 jie icn skaitydami, 
ras savo br61iusį"savo seseles ir 
gimines, matys, kiek prisidėjo jo 
ir jos brolis1, ar ^suo, ar sunus ir 
dukrelė dėl jų Išgelbėjimo nuo 

jado ir vargo. ; Tai bus antras 
įaudingas aa'rbas. Arba priešin- 
gai, matys i. ras, kaip dar darė 
ca-s ^nemalonumus ir daug užfcen- 
cė ir tt. 

Tokia knyga pasiliktų oruvsų 
storijoj ant visados; po kiek am- 

( 
šių dar kas perskaitytų ir butų 
lidelės garbės verti tie musų ge-' 
■ų norų darbai. 

J. K. Miliauskas, 

Margumynai. 
CARAS PRAŠYS TAIKOS 

PAVASARĮ. 
Harvardo universiteto profe- 

sorius Hugo Munsterberg, Har- 
vardo Tarptautinės Politikos 
Kliube nesenai pasakė, kad 
Rusija apig, pavasarį pražys tai- 
kytis. Jis, girdi, žinąs iš tikru 
šaltinių, kad Rusijoj nėra, kaip 
reikia, ji pusiau subaukruptijusi* 
baduojanti ir apie pavasarį bus pri- 
versta taikytis. Iš to, girdi, iš- 
eisiąs susijungimas Vokietijos, 
Austrijos, Rusijos ir Japonijos. 
1 Japonija ir Rusija, kaip jis sa- 
ko, stumia šitą susijungimą pir- 
myn, o didelė didžiuma Vokieti- 
jos žmonių mielu noru priimtų 
jį šiandien. Tai esąs senas bi*- 
niarkinis padavimas, kad Vokieti- 
ja privalo draugauti su Rusija 
ir kad toksai susijungimas yra 
tikriausia apsauga Vokietijai. 
Vokiečių minios, girdi, daug 
greičiau sutiktų susijungti su ru- 

sais, kaip su kuria vakarinių tau- 
tų. 

Bet toksai vokiečių-rusų-japonų 
susijungimas butų greičiausia 
priežastimi -busimosios karės, ši- 
tos trįs tautos laikytųsi vienybės 
tiktai kad Anglijos pasaulinę ga- 
lybę sutrynus.1 Jo nuomone, 
jei mgs norim taiką turėti per 
kokią gentkartę, tai privalome su- 

taikyti Vokietiją su Anglija pir- 
ma negu Vokietija susipės taiką 
padaryti su Rusija. 

UŽBAIGĖ ARCHITEKTŪROS 
SKYRIŲ. 

P. Vincas Sukis praneša 
mums, kad jis užbaigė architek-' 
turos skyrių ir gavo diplomą iš j Scranton Correspondence School i 
Šita mokykla mokina į\airių j 
mokslo šalai per laiškus ir p. 
Šūkis, tuomi pasinaudodamas, per į 
7 metus atliekamą nuo darbo lai- 
ką sunaudojo mokimimuisi, kol 
negavo diplomos. 

LENKŲ DŽIAUGSMAI TUŠ- 
TI. 

Brooklyn, N. Y. Gerbiama 
Redakcija! Skaitant angliškus 
laikraščius, patėmijau, kad len- 
kų komitetai dėkavojo" Kaizeriui 
už gautąją Lenkijos neprigul- 
mybę ir reikalavo prijungimo 
prie Lenkijos Minsko ir Vilniaus 
gubernija. 

Šitie lenkę džiaugsmai turėtų 
truputį nurimti, kaip matyt iš 
sekančios žinios, tilpusios "New 
York \Yorld." Telegramas iš 
Berlino praneša sekančiai: 

"Guh zrnatorius Minsko, Lietu- 
voje, išleido paliepimą, kad isi 
pabėgėliai iš vakarinės Rusijos 
dalies, ne<pasTliks ant vietos, bet; 
bus perkelti toliąus į rytus." 

Tas butų lenkams parodyta, 
kad jų džiaugsmas yra dar per- 
ankstyvas. \ 

Ant. Kiveta. 

NORI LIETUVOS ŽEM- 
LAPIO. 

Chic&go, 111. Gerbiamoji Re- 
dakcija! Ant kiekvienų kalėdų 
tamistos pagamindavot gražių 
"Lietuvos" priedų. Atmanau, 
kad tą ipadarysit ir šiuosmet. 
Dclei skaitytojų labo aš prašy- 
čiau, kad j "Lietuvos" kalėdinį 
numerį šiuosmet patalpinti Lie- 

jtuvos žemlaipį ir apačioje paaiš-j kintut, kaip reikia ant jo skaityti,1 
nes daug žmonių dar nemoka, 
o antroj pusėj perbėgti Lietuvos 
istoriją trumpais ruožais. Tai 
mums skaitytojams butų didelė 

parama ir nauda. 

Aš apie tai kalbėjau ir su ki- 
tais "Lietuvos" skaitytojais; ia- 
bai to nori. Anksčiaus, ar vė- 
liaus bus išleistas tikras žemla- 
pis visos Lietuvos, o kada žmo- 
nės jau mokės, kaip ant žemla- 
pio galima viską surasti, tai tada 
jis galės' lengviau išsiplatinti. 
Teisybė, p. Balutis išleido Suval- 
kų gubernijos žemlaipį, bet gaila, 
kad iki šiolei neturim visos Lie- 
tuvos žemlapio. t 

K. V—tt. 

m 

—North in Tacoma Lvdger. 

DABARTINIS RUMUNIJOS PADĖJIMAS. 
Vokiškos bitės iš vokiško avilio apipuolė Rumuniją ii 
visų pusių. Talkininkai, kaip išrodo, nelabai gali ją ap- 
ginti v 

Kaip Žydas Pabėgo iš Vokiečių Nelaisvės. 
Galima daug kalbėti ir daug 

rašyti apie garsią vokiečių "kul- 
turą," bet jeigu žemiaus tilpusis 
pasakojimas yra teisingas, tai ne- 

daug ko yra verta tokia "kultu- 
ra." kuriai ir paprasto "Žmonišku- 
mo trūksta 

Kad žemiaus paduotas pasako- 
jimas nedaug gali skirtis nuo tei- 
sybės, apie tai gjflima spręsti iš 
to, kad pasakotojas yra rusų ka- 
reivis žydas, tūlas J. W. Josele- 
vič. Žydai niekuomet nebuvo 
Rusijai prielankus ir todėl sunku 
butų juos apkaltinti rusų val- 
džios pataikavime. Apart to ši- 
tąs žydas yra elektro-technikos 
inžinierius.—'taigi žmogus ap- 
šviestas ir apie dalykus gerai nu- 

simanantis. 
Žeminus paduotas pasakoji- 

mas tilpo žyc^v laikraštyj "Žydų 
Savaitė" .(Maskvoje), o vfeliaus 
taipo perspausdinta? žurnale 
''The Current History" (Xevv 
Yorke). 

Štai kaip jis pasakoja apie mū- 
šius, apie savo patekimą vokie- 
čių nelaisvėn ir apie tai, kaip jis 
iš jos pabėgo. 

"Aš tamavaa—rašo Joselevič 
—Turkestano pėstininkų pulke 
Samarkande. P.irmuose • karės 
mėnesiuose musų pulkas saugojo 
geležinkelius, bet spalio mėnesyj 
męs tapome išsiųsti į frontą. 
Sykiu su savo rota aš dalyvavau 
įceletoj mušiu. Gale mėnesio pul- 
kininkas paliepė man paimti te- 
lefonus. kuriuos prisiųsta iš Mas- 
kvos, pavedė man susipažinti su 

j u vartojimu ir pamokinti karei- 
vius, kaip tuos telefonus reik var- 
toti. Vėliaus aš buvau paskirtas 
telefonistu musų rotoj, turėjau 
tris pagelbininkus ir buvau pa- 
statytas toj pačioj tranšėjoj, kur 
buvo pulkininkas. 

Į nelaisvę pakliuvau lapkričio 
12 d. 1914 m. Nedaug tuomet 
buvo mūsiškių, apie viena rota iš 
viso,»o vokiečių buvo eilių eilės. 

Apie 400 pėdų atstu nuo mus 
vokiečiai sustojo ir atidarė tokią j .ignį, kad męs negalėjom nei i 
galvos iš tranšėjų iškišti. 

Taip męs laikėmės nuo ryto 
let iki pietų. 

| liet netrukus pasirodė, kad ne- 

| galima toliaus išlaikyti. Vokie- 
|čiai jau pradėjo užeidinėti mums i 
iš užpakalio. Tuomet vienas bal- 
sas sušuko: "Pradedant -nuo kai- 
riosios į dešinę bėgk atgal, .po 
vieno!" 

Priešas, matydamas nausų trau- 

kimąsi atgal, pradėjo dar baisesnę 
ugnį iŠ kulkasvaidžių ir kanuo-j Kų. Atėjo mano kaleina bėgti.! 

Savo mintyje aš atsisveikinau j 
su savo motina ir pradėjau bėgti J 
Vos spĮjau nubėgti apie 200' 
žingsnių, girdžiu šaukia manėj 
vardu. Padariau dar keletą žing-' 
snių ir Įkritau j šovinio padarytą' 
duobę. 

Vos pakėlęs galvą, kad pasi- 
kelti ir vėl bėgti, kuomet kitas 
šovinys prašvilpė ties mano galva 
taip arti, kad aš net jaučiau jos: 
karštį. Jis sprogo netoli nuo 

manęs, apkurtino laikinai mane 
ir užvertė .žemėmis. Apalpau. 

Kuomet atsipeikėjau, išgirdau 

garsų riksmą, bet negalėjau jo 
supijasti. Pradėjau keltis, bet 
buvau taip silpnas, kad nuvirtau 
vėl duobėn. Surinkęs savo visas 
spėkas, atsistojau. Ką aš pama- 
čiau, tai užteko, kad visose gįslosc 
kraujas sustingtų. 

Pakliuvo nelaisvėn. 
Vokietys, užsimojęs su šautu- 

vu, sitovėjo čia pat prieš mane, 
j ką tokio rėkdamas, bet aš nega- 
ilėjau jo suprasti. Užjojo keletas I vokiškų raitelių ir išgelbėjo ma- ine iš to pavojingo padėjimo, į Vienas ulonas režė mane kydu 
ir, sugriebęs mane už kalnie- 
riaus, pradėjo vilkti paskui save. 

Vilko, kol neprisiartino prie 
krūvos vokiečių. Ten aš pama- lčiau savQ draugus, kurie bėga 
iš tranšėjos pirma manęs. 

| Iš nervų sutrenkimo, aš apsi- 
Į pyliau ašaromis, bet netrukus su- 

sivaldžiau ir pradėjau iperrišinėti 
ranką sužeisto savo draugo Vo- 
liakovo 

I liet mano darbą pertraukė vo- 
kiečiai. Jie užpuolė ant mus, kaip 
išalkusių vilkų gauja, atimdami 
nuo mųs batus, kepures, tabaką, 
cukrų, sukorius ir pinigus. Už- 1 
baigę mus plėšti, jie metė neku- 
riems mūsiškių po skudurą, ki- 

1 tiems ir to neteko. .Vokiečiai ne- 

kuriems mūsiškių net šinielius 
numovė, nors tuomet buvo jau 
šalta. Vėliaus, kuomet mus va- 
rė pro bateriją, ant mųs užpuolė 
artileristai, bet aipart virvės, jau nieko ant mųs rasti negalėjo. 

Pervarę keletą mylių, vokiečiai 
mus sulaikė ir užklausė, ar męs 
nenorim valgyti. Kpomet išgir- 
do, kad męs atsakėm. "Taip, no- 

rim," tai vienas jų tarė: "Gausite 
valgyt, kuomet 1>u.sit Vokietijoj." Tuomi ir užsibaigė irgi musų 
pasikalbėjimas. 

Mus nuvedė į vietą, kur žiki- 
plaukis generolas mus sutiko. Iš- 
klausęs musų palydovų raporto, 
jis išsitraukė kardą ir užsuko jį 
augščiaus musų galvų. Bet toks 
mosykavimas greit jį paalsino ir 
netrukus jis, keikdamas, mus ap- 
leido. Po to mus nuvarė i at- 

jvirą vietą, netoli bažnyčios, iš 
kurios tik krūva akmenų ir ap- 
degusių griuvėsių buvo belikusi. 
Praeinantie vokiečiai ap- 
ieškodavo mus, bet nieko rasti 

Įncgalfjo. Taip męs praleidom 
keletą valandų. 

Čia prie mus atvarė kitą belais- 
vių burj; nuo jų męs sužinojome 
kad jie pateko nelaisvėn jau trįi 
diena-s ir per visą laikį 
negavo nuo vokiečių jo- 
kio maisto. Per septynias diena; 
vokiečiai varė raus dieną ir nak 
tj, sustodami tik trumpam pa 
silsčjimui prie kaimų ir miestelių 
Jokio majsto snums nedavė vi 
siškai. Per šitas septyiiias die- 
nas męs pergy venom tikrų bai 
sėnybių. Xr*rs valgio negauda 
vom, bet vokitčiai vertė mus pc 
15 verstus p įdaryti kasdien 
Kuomet pasitaikydavo mums (pra- 
eiti pro laukus bulvėmis apso- 
diotus, męs mėgindavome sugru- 
busiais nagais išsikasti bulvių i! 
sušalusios žemės, ir jeigu rasda- 
vome sušalusių' bulvių, čia pal 



ant vietos žalias jas suėsdavotn,! 
—toks didelis huvo mūsų išalki- j 
mas. 

Nežmoniškas apsiėjimas. 
Vargas tam kuris i/ nuvargi- 

tno krisdavo ant žemės. Jį pa- 
keldavo durtuvais ir kolbomis. 
Kas at-itiko su tais, kurie negalė- 
jo pasikelti, to aš nežinau, nes 

mus varydavo vis tolyn. Paga- 
lios, pavakarėn septintą dieną, 
męs pasiekėm geležinkelio stotj. 
Susodino mus j galvijų traukini, 
po 70 vyrų j vagoną. 

Vagonuose nebuvo jokių suo- 

lų, nęi nieko. Duris ir langelius 
uždarė ir užpečėtijo ir joki pra- 
šymai, kad juos atidarytų, negel- 
bėjo. Vagonuose buvo baisiai 
karšta. Oras buvo sugedęs... 

Kuomet antroj dienos naktyje 
mus atvežė j Hameln lagerj ir 
atklarė duris, fięs negalėjome j 
šviesą žiūrėti. Šitos dvi dienos, 
per kuria., mus laikė užpečėty- 
itais vagonuose, pridirbo mump 
baisių nelaimių. Aš pats mačiau 
keletą lavonų mūsų vagone 
Taip užsibaigė musų kelionė ir 
męs atsidūrėm Vokietijoj. 

Išsėdę, mes višij pirmiausiai 
pastebėjome medingus barakus, 
aptvertus akstinuotomis vielomis 
(dnitars). Visur aplinkui buvo 
iškelti nedideli tiltukai, ant kurių 
sargyba su kulkasvaidžiais ir 
šautuvais stovėjo ir belaisvius 
dabojo. Iš vieno šono stovėjo 
baterija iš keturių kanuolių su 
vamzdžiais atsuktais j barakus. 
Mus neleido j barakus, kur buvo 
franeuzų, anglų ir rusų belaisvių, 
bet nuv«dė į ""žernlianka.*," šale 
barakų padirbtas ir akstinuotų 
vielų tvora nuo barakų atidalin- 
tas. Kiekvienam davė po nume- 

rį, kurį jis turėjo nešioti ant savo 
kaklo, Mekinj šaukštą ir du bliu- 
du—vieną valgiui, o kitą prausi- 
musi ir plovimui. 

"Lemliankos" buvo apie 3 pė- 
das giliai žemėje ir apdengtos ve- 

lėnomis. Jos buvo taip žemps, 
kad negalima buvę ten nei at- 

sisėsti, o kad į jas jeiti iš lauko, 
reikėjo keturpėsčia lįsti. 7 

Vietoj patalo, reikėjo gulti ant 
priberitų skiedrų. 

Lrjo ir snigo. Vėjas tankiai 
-nunešdavo dalį "stogo" ir tuo- 
met "žemliankon prilydavo lie- 
taus. .Nors vėliaus kiekvienam 
davė po dvi antklodes (blanke-' 
tus),- bet }.*> buvo perniek, nes 

męs visuomet gulėdavom vande- 
nyj. 

Maistas, kurį gaudavom, buvo 
blogas. Tankiai neduodavo nei 
duonos. Nuo bado baisiai ken<tė- 
davom. Net dabar darosi baisu, 
kuomet visa tai prisimeni. Ku- 
riam nors snsirgus, j j paimdavo 
j atskirą trobelę, kur jis gulėda- 
vo be /aistinčs pagelbos, kol ar- 

ba ipasveikdavo, arba mirdavo. 
Mirtingumas tarp musų buvo bai- 
sus. Męs aikartotinai prašyda- 
vom per ver;iką, kad mus perkel- 
tu į barakas, bet komendantas 
atsisakydavo. Kentėdavom nuo 

šalčio, bado ir nuo utėlių bei ki- 
tokių parazitų. Utėlės tiesiog 
užėsdavo itms. Ruvo atsitikimų, 
kur vyrus tiesiog užesdavo utė- 
les ir nuo to jie mirdavo. Apart 
to viso turėjome kentėti nuo vo- 

kiečių muši no. 

Belaisviai prie darbo. 

Pagalios, prieš Kalėdas, mums 

liepta persikelti ir barakus. Ten 
nebuvo galo musų džiaugsmui. 
Čia buvo švaru, žmogus galėjai 
vaikščioti stačias, buvo matracai, 

J ipaduškos »•' "barksai" miegojimui. 
L5uvo taipgi ir rpeėius. Cia buvo 
šviesu ir sausa. Dyi valandi į 
dięną buvo leista rūkyti. 

Vasario mėnesyj mums ap- 
skelbta, kad mus nusiųs i "liuo- 
są" (vadinas, iš savo noro) dar- 
bą. Devi.itą to mėnesio dieną 
mus išsiųsta. Penki šimtai iš 

• musų tarpo išrinkta. Aš buvau 
vienas iš jų tarpo. Mus susodi- 
no j traukinį ir vei*. apie dvyli- 
ką valandų, kol privažiavome prie' 
stoties vardu Kuakinbruck. Nuo 
šio„ stoties męs ėjome p^sti 
apie 10 verstų. Priėjome prie 
lagerio iš dviejų barakų. Vyres- 
nis aficieras padalinio mus į dvi 
partijas—į kiekvieną baraką. { 
darbą mus vedė būriais, ,po 50 
vyrų būryj. Džiovinome balas, 
kirtome miškus, kasėme kanalus, ( 
'yginom iaukus ir dirbome viso- 
kiu) kitokius darbus. Per pir- 

mus tris mėnesius negavome jo- 
kio užmokėjimo; po to gaudavo-j 
tne po 30 pfcnigių (apie 7 cen- 

tus) į dieną. Laike darbo musų 
sargai tankiai vartodavo durtu- 
vus ir šautuvų kolbas, kad grei- 
čiau dirbtume. Maistas buvo 
menkas. 

Sitąmc lageryj—jo vardas bu- 

jvo Gerberzuschlag—<męs pradė- 
jome rašinėti laiškus namo. Lei- 
do mums rašyti po šešias atvi- 
rutes j savaitę. Netrukus pradė- 
jo ateidinėti mums iš namų pa- 
keliai ir laiškai. Jeigu jie ding- 
davo krasoj, mums neleista apie 
tai nusiskųtsi. Prisiųstus iš na- 

mų pinigus mums išmokėdavo 
t specialiskąis tikietais, kuriuos 
krautuvėlės priimdinėdavo vieton 

į pinigų. Galėjome pirktis taba- 

ko, cukraus, cigaretų, kazyrų, 
clruskos, o vėliaus ir alaus. 

Čia męs taipgi turėjome pirtį 
ir "ligonbutj," kur musų locnas 

felčeris ir vokiškas daktaro pa- 

gelbininkas patarnaudavo ligoj- 
Iš to kildavo daug- nesma- 

gumų, kuomet mūsų felčeris pa- 
sipriešindavo šiam daktarui. 

Šiame lageryj taipgi neapsiėjo 
Ijc žvėriškų pasielgimų su belais- 
viais. j Vieną sykį išlipdyta pri- 
sakymas, kuriame buvo praneša- 
ma, kad jaunesnieji aficierai, ku- 
rie nenori dirbti, negali buti prie 
darbo priversti; bet kuomet mu- 

*ų aficierai sumanė tuom 
naudoti, tai vokiečiai griebto, 
ginklo, kad juos prie darbo pri- 
versti. Leitenantas Proskurin, 
pavyzdžiui, buvo tokia auka. Už 
tai. kad jis atsisakė dirbti, jis 
biauriai sumušta ir subadyta. 
Jaiu" padaryta aštuonios žaizdįs, 
pečiuose* o jo smilkinys jlaužtr. 
Po šito kankinimo jį apalpusi 
nuvilkta prie darbo. Svarbiau- 
siais Proskurino kankintojais bu- 
vo medikalis pagelbininkas Kuhl-; 
man ir leitenantas P.ock. 

(Pabaiga bus") 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomįjos 
Fondo Dviejų Metų Apyskaita. 

1914 m- Spalio 4 d. per Broo- 
klyno Antrąjį Lietuvių Politiš- 
kąjį Seimą tapo įkurtas vidurinės 
sriovės Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondas, kurio fi-J 
nansų sekretorium man, žemiau 
pasirašiusia'n, prisiėjo išbūti iki 

šių (1916 m. Spalio 20—23 d.) 
metų. Perduodamas dabar savo 

vietą naujai išrinktam sekreto- 
riui, ger. J. Sekevičiui, skaitau 
reikalingu išduoti trumpą apy- 
skaitą iš musų fondų veikimo. 
Pirm negu paduosiu į musų fon- 
dus suėjusias nuo brolių ameri- 
kiečių aukas ir kaip jos tapo su- 

vartotos, pabriešiu keletą žodžių 
apskritai. 

Suviršum dviejus metus išgy- 
venęs musų fondas, geriau sa- 

kant du fondai, iparodė porą aky- 
vų faktų, kurie musų politiška«ne 
gyvenini'*, (turėtų giliai jsibrieįti 
į lietuvių tautiečių omenę,—o tie 
yra: lietuvių politiško gyvenimo 
silpnumas, ir per porą iperėjusių 
metų jo sustiprėjimas.— 

Apie mrsų fondus buvo'įvai- 
rus kamantinėjimai, kaip musų 
pačių tarpe, taip ir tarpe žmonių, į 
kurie yra atsidavę kitoniškiems 
interesams, o ne vien tik lietuvių 
tautos politikai. Matydami, lčad 
litalikij ir socialistų fondai dau- 
giau aukų surinko, musų pačių 
žmonės išpradžių lyg kaipir nete- 
ko užsitikėjimo patįs į sąve. Dau- 
gelis ir mislijo, kad gal lietuvių 
vklurinė sriovė ir foereikalo įkū- 
rė savo^atskirą londą; kiti net ir 
atvirai sakė, kad lietuvių vieny- 
bės besilaikant reikėjo, prisidėti 
arba prie katalikų, arba prie so- 

cialistų fondų, ir tokiu budu tik- 
rai lietuviško fondo visai neturė- 
ti. Tuo vadovaudamies, dauge- 
lis lietuviškų kolionjų, nors ne- 

būdami partiviškais, vienok ne- 

siuntė aukų j musų fondą, o 
siuntinėdavo kiekviena paskirai 
tai j Rusiją, tai į Vilnių. Šitaip 
darydami tie lietuviai tautiečiai 
nenusimanydami lošė į partiviš- 
kas kaziras katalikų ir socialistų 
partijų. Tuomi katalikai ir so- 
cialistai labai džiaugėsi. Nes jie 
manė: "jeigu jau nepatenka tos 

aukos mums, tai lai nepatenka 
nei tautiečiams." jų džiaugs- 
mas labai suprantamas: jie bijo- 
jo, ir dabar bijo, lietuvių tautie- 
čių sriovės sustiprėjimo. Kuomet 
jie šaukė apie savo "bepartiviš- 
-kumą;" kuomet jie sau nepagau- 
nama aukas ragino siųsti tiesiai 
j Lietuvą, kad nepatektų jos i 
musų fondą, tuom tarpu patįs la- 
bai akilai dabojo, idant nei vie- 
nas centas iš jų žmonių nenu- 

eitų niekur daugiau kaip j jų fon- 
dus. Jie darė, kaip grynai susi- 
pratę partizantai; tik ant nelai- 
mės lietuviai tautiečiai nedau- 
gelis tą suprato. Nesupratę mu- 

sų žmonės šitos politikos -"nei 
tuomet, kuomet katalikai ir so- 

cialistai viešai pradėjo girties ir 
didžiuoties savo fondų didumu; 
ir abieji kaip ant tyčių, nors* tarp 
savęs neapsikęsdami, labai gra- 
žiai vienan balsan sutarė lietu- 
vių vulurinei sriovei j akis ba- 

dyti, I.ad męs esą "aštriausi pa-- 
tizantaikad męs esą lietuvių 
jgyvenime bereikalingi, ir kad 
minios jiems pritarią. 

Kaip šj faktą išaiškinti? 
Mums roaos* kad šitas išaiš- 

kinimai yra nesunkus. Jisai pra. 

šyte prašosi pasakyt,—ką jau 
daugelis yra ir pirmiaus iš lietu- 

vių rašę ir kalbėję. Katalikai ir 
socialistai yra senai s.uorgą/iizuo- 
tos partijos, ir nors jie savo prin- 
cipuose netoliausiai yra pažengę, 
vienok vienas dalykas pas juos 
jau Išsidirbęs,—tai partiviška dis- 

ciplina: ką jų vadovai pasako, tą 
paskui juos sekantieji su atsi- 
davimu pild6. Pas mus, tautie- 
čius-demokratus, nors yra žmo- 

nių minios daug didesnės,, negu« 
pas anuos, vienok pas mus nėra 

gerai išdisciplinuoto politiško gy- 
venimo. Męs per dešimtis metų 
organizavome ir parapijas, ir so- 

cialistų kuopas, ir darbininkų 
unijas, o aipie lietuvių politiškąjį 
gyvenimą visai užsimiršom. Ir 
kada vos prieš dviejus metus męs 
pradėjome" ant grynai lietuviško 

pamato atsistoti, tai sutikome ant 
lietuviško kelio netiktai stipriai 
organizuotus priešus, bet ir dau- 
gel] musų pačių sriovės nenusi- 
stovėjusių ir kaip nendrės svy- 
ruojančių žmonių, kurie neįžvelg- 
dami j gilią politikos prasmę, pa- 
tjs savo sriovei akmenis ant ke- 
lio raitė. Musų sriovės Organi- 
zacija dar jauna ir ji turi pergy- 
vfc..ti savo brendimo periodą,— 
ikfes povaliai jau ir eina, ar męs 
norėtume, ar nenorėtume. 

Vienas dalykas yra apgailėti- 
nas, kad musų sriovės politiškas 
atbudimas prasidėjo šitoje dėl 
lietuvių verksmigoje gadynėje. 
Kalbant apie Lietuvos šelpimui 
aukų rinkimą ir sykiu minėti po- 
litiką daugeliui pasirodo net kaip- 
ir šventvagystė. Daugeliui taip 
ir a'trodo, kaip šitaip męs kalbė- 
dami nieko daugiau omenyje ir 
neturėsime, kaip tik savo sriovės 
politiką. Šitokį vandenį ir pylė 
ant savo malūnų katalikai ir so-' 
cialistai save perstatydami "be-^ partiviškais," o mus—partizanu tais. Bet šitas jų "bepartivišku- 
mo" mytfas ilgai negalėjo pi-' 
tverti. Musų visuomenė, nors 

politikoje netoliausiai nubėgus;, 
bet ilgainiui vis daugiau pradeda 
permatyti, kad kraštutiniausi par- 
tizarutai šitame laike yra ne tau-' 
tiėčiai-demokratai, bet katalikai 
ir socialistai. Tą parodė prabė-j gūsių dviejų metų jų spauda ir 
jų veikėjai. Tą parodė visa jų1 
politika Verksminga Lietuvos 
gadynė! Bet ji bus dar verks-' 
mingesnė, jeigu mes Lietuvos! 
atertj paduosime į rankas parti-' 
jų, kurios ^ne lietuvių tautos gy- 
vybės išlaikymu rūpinasi, 'o ki- 
tais nuošaliniais principais vado- 
vaujasi... j Antras faktas, kurį musų fondo; 
organizacija iškėlė, tai nauja tau- 
tiška cementacija lietuvių vieny- 
bės 

"Vienybės" ŽQdis pas' lietu- 
vius, nors senai buvo vartojamas, 
bet praktiškai buvo pastaraisiais' 
metais nupuolęs. Buvo šioki-to- 
ki vienybė tarpe lietuvių katali- 
kų, taip jau buvo šešėlis vieny- 
bės ir taipe socialistų. Bet pas' 
juos yienybė buvo tiktai jų par- 
tijose. Pavyzdžių čionai nemi-, 
nešime, n6s juos .visi dmėrikie- 

( 
čiai lietuviai jau net perdaug 
žino, ir tas nebenaujas dalykas 
Kas norėjo lietuvių, kaipo lietu- 

f 
vių. vienybę sustiprinti, tas turė- 
jo kreipties į musų minėtas par-( 
iijas. O atsikreipus'į partija*, 

.t .;j. 
lietuviai buvqTvaržomi anu par- r, j (i! _ 

" / 
tijų programais kurie nera lietu- 
viški. Socialistai ̂ ėbesvajoja apie 
internacionalizmą', nors per karę 
ipatsai internacionalas visai pakri- 
ko. Katalikai, praktikoje, ant 

pirmesnės vietok sta'o kataliky- 
stės, o ne Lietuvį (politiško atgi- 
jimo klausimą. Ir štai, su įstei- 
gimu L. G. ir A. Fondo užsi- 
briežė grynai lietuvių organiza- 
cija. Lietuvos Gelbėjimo Fon-. 
das nebuvo politiškas, nei par- 
tiviška's,—jisai bepartiviškai siun- 
tė aukas į visas organizacijas po 
lygią dalį, kurios tiktai, tarpe nu- 

kentėjusių darbuojasi. Det sy- 
kiu su šituo fondu iškilo kitos 
nemažos įstaigos, grynai politiš- 
kos, kaip ve: Lietuvos Autono- 
mijos Fondas ir Amerikos Lietu- 
vių Tautinė Sandara. Šitos dvi 
organizacijos sutraukė prakilnes- 
nius lietuvius į centrą, ir nr g 
šiol prasideda darbas atbudavo- 
jinio laisvos demokratinės Lietu- 
vos. Politiškas programas taip 
platus ir taip praktiškas, kad ji- 
sai atidaro lauką .pusei milijono 
lietuvių Amerikoje ant poJitikos 
lauko darbuotis^ neskiriant žmo- 
nių j pažiūras, į religiją į luo- 
mus. 

Pabrieždami šitą faktą ir su-į 
statydami ji greta.su Lietuvos 
Gelbėjimo Foįv^u, męs ir vėl at- 

kartojame, kad męs anaiptol ne- 

norime jungti Lietuvos Šelpimo 
su politika. Musų visi žingsniai 
parodo, kad męs buvome ir ša- 
me Karščiausi rėmėjai lietuvių 
šelpime. Męs pirmiausiai iškėlė- 
me klausimą apie reikalingumą 
sušaukti visuotiną suvažiavimą ir 
įsteigti vicuą fondą ant visos 
Amerikos. Kuomet katalikai pa- 
siskubė atskirai susiorganizuoti, 
męs bandėme nors su socialistais 
tokį fondą susverti. Pasilikę 
abiejų tų partijų apvilti, męs ir 
įsteigėme grynai lietuvių fondą. 
Ir tuomet musij Jyienvbės norai 
neužsibaige. Y-s visą laiką ban- 
dėme nors pavėluotą, koaliciją ar 
ibent 'bloką sutverti. Nepasise- 
kus tam. męs visgi vilties nenu- 

stojome. Štai prisiartinant "Lie- 
tuvių Dienai'' męs vėl įeiname 
į sutartį su katalikais ir socia- 
listais, ir du'6k Dieve, kad šita 
sutartis ir musų Gentralinis Ko- 
mitetas patrivotų kuoilgiausiai, 
—nors iki uisibaigimui karės, ar 

ir ant visados! Jeigu tatai pa- 
irtų, tai męs nenorėttfine, kad tai 
butų iš musų priežasties. 

Vienok, nežiūrint į tai, kad da- 
bar yra (pas mus Centralinis Ko- 
mitetas, męs nenorėtume, kad 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas pa- 
liautų gyvavęs. Męs perdaug 
turėjome gerų norų ir labai daug 
sykių musų partijomis apsivylė- 
me. Todėl išmintingos taktikos 
ir karčių patyrimų vedami, męs 
dabar turime buti atsargus. Jei- 
gu kokios, tai savo organizacijas lik- 

viduotume, tik tąsyk, kuomet ben- 
drai su mumis susidedančios oarti- 
jos lygiai ir jie patįs savo panašias 
organizacijas likviduoja. Plačiau 
čia nėra ko šnekėti. Lietuvos 
Gelbėjimo Fomlag tegul pasilie- 
ka tokiu,- kaip' buvęs, ir lietuviai 
amerikiečiai tegul po senovės 
apie jį grupuojasi Lietuvos šelpi- 
me,—jeigu, altkartojame, neįvyks 
permainų į geresnį,—apie ką lai- 
kas parodys. Bepartiviškas ir 
teisingas Lietuvos šelpimas te- 

gul pasilieka ir principe ir prak- 
tikoje. Atminkime, kad męs esa- 
me vienintelė sriovė, kuri turės % 

prieš visą Lietuvą išduoti at^ kai- 
ną, ir ją išduodama neturės neito 
raudonuoti. 

Apie Lietuvos Autonomijos 
Fondą męs čionai nieko nesako- 
me. Šitas fondas, kaipo grynai 
Lietuvos politiškas fondas, turi 
pasilikti nežiūrint kokios permai- 
nos įvyktų sentikiuose tarpe įnu- 

sų partijų. 
Da>bar grįžtame prie .pačios mū- 

sų fondų apyskaitos. 
Žemiau paduosime smuklesnę 

apyskaitą, kiek ir kur buvo aukų 
išsiųsta. Čipsai paduodame ap- 
skritas sutraukas. Ir taip: 

Lietuvos Gelbėjimo Fondas, 
per savo dviejų metų gyvavimą.- 
priėmė į savo iždą viso labo 
$11.971.320. Išsiųsta per vienu- 
ITką sykių Lietuvon ir Rusijon 
nuo karėa nukentėjusius šel^pti 
$9,068.94. Paskolinta Centrali- 
niam Komitetui prie rengimo 
"Lietuvių Dienos"—$1,500.00 (tie 
pinigai po "Lietuvių Dienos" bus 
i Fondą sugrąžinti). Siuntimui 
pasiuntinio Europon $^oo. Gel- 

\ 

bėjimo markučių išleidimas— 
$109.76 (kurių markučių daug iš- 
parduota ir į aukas intraukta, o 

daug dar yra pas kasierių ir ,pas 
susinėsimų sekretorių, kurie savu 

laiku išduos atskaitą). Toliaus 
eina ant įvairių kiltų smulkių iš- 
kasčių,—tik aktuališkų iškaščių. į 

Tokiu budu j Lietuvos Gelbė- 
jimo Fondų įplaukė $11,971.32. 
Išleista $11.284.70. Lieka ižde 
$686.62. Sugrįš iš Centralinio 
Komiteto "Lietuvių Dienai" pa- 
skola—$1,500.00. Tat bus viso 
likę Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
ižde—$2,186.62, 

Smulki apyskaita. 
Įplaukimai:—• 
Nuo 1914 m. pabaigos iki 1916 

m. spalio 20—23 d. įplaukė į 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą 11,- 
971-32. 

Išleidimai:— 
Išsiųsta Vilniun per Lietuvių 

Mokslo Draugiją nuo karės nuk. 
šelpimui, 1914, gruodžio 31, 2,000 

rublių 862.20. 
Išsiųsta Vilniun per Dr. J. Ba- 

sanavičių, per dvi draugijas <pa-i 
dalinti, 1915, balandžio 3 d. 
2.607.00. 

Išsiųsta Lietuvon per St. Šim- 
kų, jo surinktos ir per L. G. F. 
perduotos aukos, 1915 m., rugsė- 
jo 5 d : 1.015.13. 

Išsiųsta Rusijon pabėgėlių šel- 
pimui per a<lv\ P, Leoną, Mask- 
voje, 1916, Kovo 4 d. ..3,235.00. 

Išsiųsita F. Bortkevičienei, Pe- 
trogradan, -bostoniečių auka, tie- 
siai paskirta Mažosios Lietuvos 
belaisvių sušeipimui, 1916 m., 
liepos 3 d. 71.85. 

Išsiųsta Rusijon pal ėgėlių šel- 
pimui Union" City, Conn. draugi- 
jų anka, per Adv. P. Leoną, Mas- 
kvoje, 1916 m., liepos 14 309.86. 

Išsiųsta per Dr. J. Basanavičių, 
Vilniun, 1916, rugs. 180.20. 

Išsiųsta per M. Biržišką, Vil- 
niun, 1916 rugs. 2 180.20. 

Išsiųsta per A. Smetoną, Vil- 
niitn, 1916 rgiis. 2 *80.20. 

Išsiųsita per j. Šaulj, Vilniun,. 
1916, rugs. 2 d 180.20. 

Išsiųsta per J. Vileišį, Vilniun, 
1916, rugs. 2 180.20. 

Pasiuntinio kelionė -Europon, 
1916, Balandžio 8 500.00 

Paskola "Lietuvių Dienai" per 
Dr. J. šliupą, 1916, spalio 3 
d 200.00 

Paskola "Lietuvių Dienai" per 
adv. J. Lopattą, 1916, spalio 19 
d 500.00 

Paskola "Lietuvių Dienai" per 
V. Lukoševičių, 1916, spalio 19 
d •. 800.00 

Eureka Printing Stamps už at- 

spausdinimą Gelbėjimo markučių 
ir keturios freighto bilos išsiun- 
tinėjimui į Komiteto vietas 111.58 

Paukščio firmai už atspausdi- 
nimą aukų ^rinkimui knygelių, 
laiškų, kopertų 33.50 

Amercan Surety Bonds Co. 
Kasieriaus bondsas už 1915 
ni."v 25.00 

'K. Joneliunui, Kasieriaus bond- 

saF už 1916 m 12.50 
A. B. Strimaičiui už atspausdi- 

nimą 5 knygų kvitariušų "diplo-- 
mų" r>< 10.00 

A. Mantus, aukas renkant ke- 
lionės išksĮciai 27-54 

Įvairių siuntinėjimų ir apdrau- 
stų laiškų 2.49 

Krasos ženkeiiai kasieriui 1.00. 

Trįs* aipyskaitų vedimui kny- 
gos (viena kasieriui, dvi sekre- 
toriui) 2.85. 

Finansų sekretoriaus dviejų 
metų išlaidos: važinėjimui-orga- 
nizuojant, siuntinėjimai knygų, 
štampų ir popierų; telefonai, te- 

legrafai, kanceliarijos išlaidos ir 
kiti su tuo surišti reikalai—>50.00. 

Viso išėjo 11,284.70. 
{plaukė 11,971.32. 
Išleista 11,284.70. 

Lieka 686.62. 
Sugrįš nuo "L. Dien." 1,500.00. 

Lieka Liet. Gelb. Fonde 2,186.62. 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
FONDAS. 

Dviejų metų apyskaita. 
-Nuo spalių 4 d. 1914 m. iki 

1916 m. spalių 20—23 d. į Lie- 
tuvos Autonomijos Fondą viso 
labo įplaukė 2,156.34. 
Išleidimai buvo sekantįs:— 

Dr. J. Šliupui, kelionės su lie- 
tuvių politiškais reikalais 125.00. 

Paskola išleidimui knygos "Li- 
thuanian in Prospect and Retro- 
spect 100.00. 

Pirkta 2.500 stempuotų, po 2 

centu kopertų .......... 52.75. 

Dr. J. Šliupui kelionė i Wa- 
shingtoną su lietuvių politikos 
reikalais 43.00. 

Spauda ir popierius už 2,500 
laiškams popierių 10.00 

Kasieriaus bondsas .... 12.50. 
R. Karužai kelionė j \Vashing- 

toną (politikos reikalais <... 9.00. 
•500 atviručių-pakvitavimų ka- 

sieriui 5-00. 
Spauda konvertų ir atviru- 

čių 4.00. 
Spauda visokių popierių Paukš- 

čio firmai 11.00. 
Dvi knygos apyskaitoms (ka- 

sicriui ir sekretoriui) 1.40. 
Siuntinėjimai komiteto nariams 

popierų ir konvertų 76. 
Knyga Tautiškosios Partijos 

protokolams 45. 

Sugrįžus paskolai nuo parda- 
vinėjimo knygos ''Lithuania in 
Prospect and Retrospect" bus 
viso likę Fonde 1.879.48. 

Pastaba:— Viso j abu Fondu 
per dviejus metus įplaukė 

L. G. ir A. F. fin. sekr. 

Viso išleista 376.86. 
2,156.34- 

3/6.86. 
1,779-48. 

{•plaukė 
Išleista 
Lieka 

14,127.66. 
J. O. Širvydas, 

Tautiška Sąvaite. 
Iš įvairių Lietuvos kolionijij ir 

nuo veikėjų pradėjo plaukti atsa- 
kymai ir patarimai Tautiškosios 
s* vaitės reikale. Jau iš dabar 
suplaukusių žinių matyti štai kas: 

1. Kad Tautiškosios Savaitės 
sumanymą visur žmonės sutiko 
su dideliu entuziazmų. 

2. Kad agitatorių, kalbėtojų ir 
prelegentų .bus užtektinai, jeigu 
•tik savaičių rengėjai bus gerai 
susiorganizavę ir galės apmokė- 
ti kalbėtojams kelionės išlaidų 
pragyvenimą. 

Kad geriau viskas sektųsi, 
Tautiškosios Savaitės rengimas 
reikia decentralizuoti. Naujo- 
sios Anglijos A. L. T. Sandaros 
Apskričio Komitetas jau orga- 
nizuoja Tautiškąją savaitę Nau- 
jojoj Anglijoj. Tą pat -turėtų 
tuojau padaryti, jei dar nepada- 
rė, New Yorko ir New Jersey 
apskritys, taipgi Illinois (Chica- 
ga). Centras turėtų susidaryti 
ir Clevelande. Dar butų geriau, 
kad vienas centras susidarytų 
Pennsylvanijos valstijoj, maino- 
se. Jei ne, tai Clevelando ir 
New Yorko centrai turėtų savo 

sparnus išplėsti ir ant Pennsyl- 
vanijos. 

Gerbiamieji, rengkitės grei- 
čiau ir kuogreičiausia praneški- 
te, kur surengta kalbėtojams 
maršrutas, ir kur reikės keliau- 
jančių kalbėtojų, nes apsiėmu- 
sieji su maršrutu kalbėtojai rei- 
kalauja, kad aš jiems iš anksto 
prgnešč'a, kur turės važiuoti. 
Maršrutus reikėtų surengti ma- 
žiausia penkiems keliaujantiems 
kalbėtojams: apie Chicagą, apie 
Cleve4aml%; Pennsylvanijoj, apie 
Nc\v Yorką—Baltimorę, Naujoj 
Anglijoj. ^Maršrutų rengėjai tu- 
ri skaitytis su tuo, kad keliaujan- 
tiems kalbėtojams reikės atlygin- 
ti bent kelionės išlakios ir tos 
savaitės pragyvenimo lėšos. 

Praneškite tuojau, kur reikės 
kalbėtojų. 

A. Rimka, 

TAUTIŠKOS SAVAITĖS 
KALBĖTOJAI. 

Lig šiol išreiškė savo sutikimą 
būti tautiškos savaitės kalbėto- 
jais šie asmeraįs: 

1. Visą savaitę važmėti pagal 
maršruto: 

Mok. M. Šalčius,' iš \Yilkes, 
Barre. I \ 

S. E. Vitaitis, iš Boston. Mass. 
J. V. Liutkauskas iš Brooklvn, 

N. Y. 
2. Po kelis vakarus sutinka 

pašvęsti: 
! R. Adžgauskas, A. L. T. S: 
vice-pirm. 7 Summer str., Brirlęe- 
port, Conn. 

R. Karuža, 2810 Richmond str., 

Philadelphia. Pa. 
F. Živatkauskas. 110 \Y. Mar- 

ket str.. Scranton. Pa. 
Z. Jankauskas, 101 Oak str., 

La\vrence( Mass. 
J. Dailyda, 129 Bartlett st., 

Plymouth, N. H. 
Pėža, 1088 YVashington st., 

Nor\vood, Mass. 

Iš Bostono bus kalbėtojų keletas: 
St. Mockus, A. L. T. S: sekre- 

torius, J. Kcrdiejus, J. Baniulis, 
J. Strimaitis ir kt. Jie galės po 
kelis vakarus pašvęsti Naujajai 
Anglijai. 

Rengiantieji maršrutus ir no- 

rintįs gauti kalbėtojų turi kreip- 
tis šiuo adresu: 

A. Rimka, 
% "Ateities,* 

366 'Broachvay, 
So. Boston, Mass. 

IŠ LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENROVĖS 

PLĖTOJIMOSI. 
Nuo • Brooklyno Seimo rugsė- 

jo 28-29. Bendrovė įgijo sekan- 
čius naujus narius: 
Kun. N. J. Petkus, Brooklvn, 

N. Y. ...'. $1000.00 
V. K. Račkauskas, New 

York, N. Y 100.00 
Pr. Kybartas, Chicago, 111. 100.00 
Petras J. Kazlauskas, 

Brockton, Mass 100.00 

Jokūbas F. Trečiokas, 
Waterbury, Conn 50.00 

A. P. Osteika. \Vaterhnrv 
¥ 

Conn. 100.00 
Silvestras Zdanis, "VVater- 

bury, Conn 100.00 

Juozapas Braknis, Rochest- 
er, N. Y. 50.00 

A. B. Strimaitis,»Xew York, 
N. Y 100.00 

Kun. J. Dobužinskas, 
Xewark, N. J 100.00 

Kun. J. Valaitis, Girard- 
ville, Pa. $100.00 

Stasys Šimkus, Shenandoah, 
Pa 100.00 

A. F. Bridickas, Shenand «ih, 
Pa. 200.00 

L. M. Kaziunas, She».andoah, 
Pa 200.00 

Kun. P. Gudaitis, Tamaqua, 
Pa 1000.00 

Labu $3400.00 
'Atmiuus, jog sistematinis dar- 

bas dar nepradėtas ir'jog naujų 
narių uisirašymai. pasiekusie 
kuone (pusketvirto tūkstančio do- 
lerių,—įplaukė į B-vės kasą bc 
jokios beveik agitacijos,—aiškiai 
matosi, kaip musų visuome- 
nė Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vei užjaučia, ir kokį užsitikėjiuą 
prie Bendrovės parodo musų žy- 
mus žmonės. 

Organizatyvis Komitetas bai- 
gia jau rengti popieras bei blan- 
kas reikalingas Bendrovės garsi- 
nimuisi. 

Iš Bendrovės advokato sužino- 
ta, jog valdžios čarteris bus iš- 
gautas begyje poros savaičių. Iž- * 

dininko kaucija (bond), ant 
$5000.00, netrukus bus Surety 
Kompanijos užstatyta. Aplika- 
cija jau paduota. Bendrovės ad- 
resas tuo tarpu yra tokis: a8io 
Richmond St. Philadelpia Pa. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Organizatyvis Komitetas. 

Roma" o s Karuža, Pirmininkas 
Kun. Jonas Ambota, Vice-pirm. 
J. O. Sirvydas, Susinės. Rast 
J. B. Valukonis, Finansų Rast 
Kun. V. Matulaitis, Iždininkas 
Kun. F. Kemėšis, Iždo Glob. 
Dr. J. Šliupas, Iždo Globėjas 
M. Bush 

, 

Dr. A. Bacevičius 
A. J. Staknevičius 
J. S. Vasiliauskas 
Vincas J. Lukoševičius 

Mire Sienkiewicz. 
Šveicarijoj, mieste Vcvey pasi- 

mirė garsus lenkn 'raštininkas 
Henryk Sienkiovicz, garsiausias 
dabartinių laikų. Jis buvo vado- 
vų lenkn nuo karės nukentėjusių 
šelpimo komiteto. Sienkie\vicz 
buvo nejaunas, turėjo 70 metų. 
Gimęs jis Pagirėnuose, 1846 m. ir, 
buvo lietuviškos kilmės; jis 
pradėjo rašyti Litvvoso pseutlo- 
nymu užsidengęs. Tą vardą var- 

tojo iki išvažiavimo Amerikon. 
|kur išbuvo dešimtį met'j. Prieš 
iškeliavimą Amerikon rašo jis 
puikias smulkias noveles. Tik 

atgal sugrįžęs padėjo rašyti di- 
deles apysakas ir tikrų vardu 
pradėjo pasirašinėti. Lenkams 
ir lietuviams svarbiausios jo is- 
toriškoj apysakos, bet svetimiems 
jos sunkiai suprantamos, bet ir 
svetimi gėrisi jo apysaka "Quo 
Vadis", kuri Amerikoj tapo nei 

į dramą perdirbta ir ją ir test- 
ruose iperstato. 



VIETOSIMOS. 
"LIETUVIŲ DIENOS" 

RAPORTAS. 

(Užbaiga). 
įplaukė sekančios asmeniš(kos 

aukos: 

A^L. M. M. Kliubas $23.50 
Central Manufactur. Bank 5.00 
Mrs. K. L. Ames 10.00 

Dora \Vells 5-°° 

Ed. Yeomas 50.00 
Turner Manufacturing Co. 5.00 
E. H. O'Meara 5.00 
Rev. John Henry Hcpkins 2.50 
Nežinomas 25 

McVVethy Bros 1500 
G. W. Saulesburg 2.00 

State Bank of Chicago ,.. 100.00 

McDonald Kolekta 18/4 
VVestern Foundry Co. 25.00 
Anton Trosta i darbininkai 

\Vestem Foundry Co. 29.50 
Mrs. Bronson Peck 5.00 
Fi Baiptist Church, 

Evansville. Ind. 10.00 

First Baptist Church, Alton, 
111 40.00 

First Baptist Church \lton, 
III. (2) 40.00 

EI Paso Baptist Church ..11.25 
Baptist Church, Hudson, W. 2.50 
Per "Draugo" Redakciją— 

'Ivijlievičitis—Dr-stė Nekal- 
to Prasidėjimo Šv. Pane- 

lės, Brighton. Park 10.00 

Žmogus iš West Side .... 1.00 

J. Valevičius 8.00 

J. Railis, Eaton, Colo 3.00 
J. Vieliunicnė, Eaton, Colo. 2.00 

K. Povilionis 1.00 

J. Bubnis, Rochester, N. Y. 1.00 

J Augąs. Horr.er City, Pa. 8.00 

Mrs. J. Yozavitas, Ladd, 111. 14.20 
A. Beinoraitė ...J 5.00 
R. M. Kulinauskas ...10.00 

J. F. Mikulis 12.00 

A. Kurtianskas, 3->5 
rA. Saikovvski, 14.00 
F. Jakavičia 5.00 
M. Daukšių 5°° 
K. Wonkievvič, Lucerne 

Alines, renn 2.00 

D. Šamas, Barnstaible, Mass. 4.00 
R. Barsis 130° 
P. Ladyga, De Puc, Ia. .... 3.00 
Dr. B. K. Š'monek ..... 500 
Peter Schoenhofen Brevv- _' 

ing Co 250.00 
K. Katei va 2.25 
J. Rimkus 2.00 

Rev. M. Lee 10.00 

Viso $799-34 

Kitų miestų komitetai prisiuntė 
Chicagon: 

Lyons, 111. .......... $ 23.13j 
Bush, 111 93-43 

Lansing, Mich. 42.06 
Indiana Harbor, Ind 337-92 
Karikakee, 111 277.50! 
Centralia, 111. 60.40 j 
Atlasburg, T'a 31.50 
Aurora, 111. 12.00 j 
Benton, IM. 105.831 
j.* v 1 

Viso $983-77 

Iš viso Chicagos CentralVi* 

Komitetą^ iki ifrtam laipkr. pi- 
nigų priėmė: 
Nuo "Tag Day" ir lietuviškų 

draugijų $19,257.34 
Asmen'.nių aukų 799-34 
Iš kiti; miestų 983.77 

Viso $21,04045 

IŠLAIDOS: 

R. C. Hauf & Co. 
5 tukst. dėžučių po $27.00 

už tūkstantį $135.00 

Milda Prinling Hous«: 
405,000 tagsai $550.00 
5 tukst. į>lankų 14.00 

3 tukst. konvcrtų .. 7.75 
10 tukst. cirkuliorų .. 14.00 

5 tukst. parašų dėžutėms 8.50 
1 t. kortelių rinkikėms 3.25 
15 tukst. angliškų pam- 

fletu 25.00 
78 drobių automobiliams 39.00 
Siuntimas, popiera, stem- 

pos, klijai ir 1.1 1/.51 
500 atviručių 6.75 

$685.75 

Buckley, Dement & Co. 

Adresavimas 3000 konv. $10.50 
Sulankstymas, išsiuntimas 

ir 1.1 7 2o 

$>7-70 

Stromberg, Allen & Co. 
3 tukst. laiškų.batistams 

ir metodistams kun. $ 9.50 
5 tukst. Miss McDovvell 

laiškų 9.00 
5500 konventų M-5° 
.'■02 tukst. angliškų 

pamfletų 237.00 

$292.50 
Draugas Publishing Co. 

Atvir. ir prižadėjimo kor- 
telės $16.25 

Methodist Book Concern, 
Adresai Metodistų kun. $1.00 

C. Kasputis, 
3 tukst. krasos ženklelių 

laiškams $60.00 
2 "Punchers" 2.50 
100 vizitinių kortelių 50 
Popicra 1.00 

Telefonas per mėnesį .. 2.50 
Ant karų per mėnesį .. 3.00 
Telegramos 1.50 
Už automobilius rinkikėms 

į North Side, Garfield 
Park ir kitur $11.15 

Krasos ženkleliai Parcel 
Post, popiera ir 1.1. 6.00 

Adams Express Co. už 
siuntinius 1.95 

Great Northern Hotel už 
telefoną 2.00 

Išlaidos Centr. Komiteto 
Great Northern vieš- 

buty j 16.85 

$48.95 
C. Kasputis, 
Alga nuo spalio 7-to iki 

lapkr. 15-to $150.00 

Išviso $1,407.15 
Visi pinigai yra sudėti "State 

Rank of Chicago" ir Centralinis 
Komitetas šiomis dienomis iš- 
siųs viską į Centrą. 

Vifšminėta atskaita dar nėra 

galutinė, nes pinigai vis dar 
plaukia. ♦ 

Prie progos tupiu paminėti, jog 
State Bank of Chicago, apart 
gausios dovanos $100.00, pr skyrė 
šešis savo darbininkus, kurie dir- 
bo prie skaitymo smulkiu pinigų 
tris dienas nemokamai. 

I 
Turiu čia taipogi nuo Centra- 

linio Komiteto pasakyti ačiu 

įBridgeporto "Realestatemanams" 
p. Sinkui ir Glebaičiui, kurie nuo 

7nių iš ryto dirbo su savo auto- 
mobiliumi Centraliniam Komite- 
tui iki vėlyvai nakčiai dykai. 

• 

Baigdamas savo raportą, iš- 
tariu širdingą aeių visiems vieti- 
niams komitetams ir, ypatingai, 
musų kareivėms—rinkikėms—už 
patalkinimą ir darbštumą ir vi- 
siems tiems, kurie šiokių ar kito- 
kių bud«, prie "Lietuvių Dienos" 
surengimo prisidėjo. 

Nors mes dar nebuvome pri- 
pratę. prie tokio didelio darbo, 
visgi ačiu gerai sutvarkytai or- 

ganizacijai ir pasišventimui, re- 

zultatai pasirodė nesulyginamai 
geresni negu tikėtasi. 

Su pagarba, 
C. Kasputis. 

"Lietuvių Dienos0 Vedėjas. 

Žada rengti bazarą. Chicagie- 
čiai, apsidirbę su "Lietuviu Die- 
na," rengiasi imtis prie kito di- 
delio darbo. 

Nesenai susitvėrusia Chicagos 
Dcaugijų Sąryšis išdirbiriėja plia- 
nus surengimui didelio bazaro ir 

vakarų visose miesto e * 

Pasilikęs nuo "Letuvių Dieno.,' 

Chicagos Centralinis Komitetas 

taip pat galvoja apie dalyvavimą 
dideliam bazate, kurį sausio mė- 

nesyj rengia talkininkai Coliseum 
bute. Minėiame talkininkų ba- 
zare bus reprezentuotos visos tal- 

kininkų tautos: francuzai, anglai, 
rusai, belgai, serbai, montenegrai, 
japonai, portugalai, čecbai, lenkai 
ir t. t. 

Dalyvavimui šitame bazare rei- 

kia apie $500.00. Komitetai ma- 

no, kad dalyvaujant jame, guli- 
ma pusėtinai uždirbti ir tuom 

pačiu laiku lietuvių tautos poli- 
tiškiems reikalams prigelbėti. 

Centralis Chicagos Komitetas 
tariasi su Chicagos Draugijų są- 

ryšiu, kad, apart to, sykiu suren- 

gus milžinišką lietuvių bazarą 
naudai nukentėjusių „uo karės 

lietuvių. 

$25.00 nuo lenkų. Cicero "Lie- 
tuvių Dienos" komitetas gavo 
nito "Z\viązek Polck w Amery- 
ce" (Lenkių Susivienijimo Ame- 

rikoj) čekį ant $25.00—"Lietuvių 
Dienos" aukų. Zvviąziko valdy- 
ba buvo prisižadėjusi pristatyti 
"Lietuvių Dienoj" apie 25 rin- 
kikes lenkes, bet tas pasižadėji- 
mas neįvyko. Vieton to atsily- 
ginta bent viršminėtu čekiu. 
Kiek žinome, bus tai bene vie- 
natinė lenkų auka lietuviams. 
Čekį prisiuntė p. Napieralska, 
Związko sekretorė. 

(Tąsa ant 7 pusi.) 

DRAUGIJŲ REIKALU 
10 METŲ JUBILĖJUS IR 

BALIUS. 

Palaimintos Lietuvos Dr-jos, ket- 
vergė Padekavonės Dienoj, lapkr. 
30 d., 1916 *«. Coliseum Aunex sve- 

tainėje, 1509 £ o. Wabash ave. Sve- 
tainė atsidaris 2 vai.; programas 
prasidės 3 vai. po pietų. Įžanga 50c. 
ypatai. 

Tikietus galima gauti r 25c. nuo 

draugijos narių ir šitose vietose: 
"Naujienų" ofise 1840 So. Halsted 
st., P. Pilkio krautuvėj, 729 W. 18th 
St., M. J. Damijonaitis Ice Cream 
Parlor, 901 W. 33rd st., N. G. Gird- 
vainis, auksinių daiktų krautuvė, 
3355 So. Halsted st. M. Palionis, 
2323 So. Leavitt st., J. Bagdžiuno 
Bankoj, 2334 So. Oakley ave., Re- 
kosh and Lidikevicz office, 1702 
Wabansia ave., Cicero: A. J. Le- 
Aont, Grnnd Works Drug Store, 
4902 — l'.'th st., K. Skadausko krau- 
tuvėj, 1445 So. 49th Ct. 

Bus gražus programas, kalbės p. 
P. Grigaitis, E. Chepulis, narys D. 
P. L.; dainuos Birutės choras, p. 
P. Jakutis, p. Karolis Sarpallus, Lie- 
tuvių Kvartetas ir orkestrą. Nepra- 
leiskite progos atsilankyti J šitą mū- 
sų apvaikščiojimę. milžiniškoj sve- 
tainėj, kurioj lietuviai pirmu syk 
turės savo balių. Visus širdingai 
kviečia: 

Palaimintos Lietuvos Dr-ja. 

PRAKALBOS IR BALIUMI 
šv. Jurgio Draugija rengia prakal- 

bas ir balių Padėkonės Dienoje, lap- 
kričio (Nov.) 30 d., 1916 n. Casino 
svetainėje, Central St.f Thompson- 
vllle, Conn. Balius prasidės 12 vai. 
ryto, o prakalbos 3 vai. po pietų. 
Balius trauksis iki vėlų išvakarų 
įžanga asmeniui 25c. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 
ves atsilankyti j šitą. balių ir pra- 
kalbas. Kalbės garsus kalbėtojas\lie- 
tuvys kunigas; be prakalbų bus .ir kitokių pamarginimų. Užtikriname, kad visi, kurie atsilankis, bus užga- nėdinti. Kviečia visus 

Komitetas. 

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS VAKARAS. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
22 kuopa rengia pasilinksmini- Į 
mo vakarą su programų ir įvai- 
riais pamarginimais. Vakaras bus 
Nedėlioj lapkr. 26 dieną, 1916 m. 1 

Mildos svetainėje ant trečių lubų. 
Įžanga 25c. ypatai. Pradžia 6:30 
vai. vak. Kvečteme visus atsi- 
lankyti 1 

T. M. D. Komitetas. | 

Apgarsinimai. 
Kaistai, kurių karė ne- 

palietė. 

Europinė karė turi daug blogų 
veikmių Suvienytoms Valstijoms. 
Viena j u yra daugelio vaistų tru- 
kumas rr todėl reikalas vartoti 
Įvairius mažesnės vertės pakeli- 
nius. Bet esama vaistų, kurie yra 
anapus šitos nelaimės ^skraito: 
Trinerio Amerikinis Karčiojo Vy- 
no Eliksyras ir kiti Trinerio mai- 
stai. Išdirbėjas buvo gana atsar- 
gus ir pasirūpino tiek visokių su- 

dėtinių pavojinamų karės, kiek 
reikia atsilaikymui šitai sunkeny- 
bei be pakenkimo Trinerio Ame- 
rikiniam Karčiojo Vyno Eliksy- 
rui. Jo kokybė yra šiandien ir 
visuomet bus augščiausio laipsnio, 
nes Trinerio sandėlio gydomųjų 
karčių žolelių, šaknų ir žievių 
bei parinktinio vyno išteks ilgiaus 
kaip karė-s laikui. Kiekvienas, ku- 
ris turi kietus vidurius, vėjus vi- 
duriuose, nervuotumą, menką 
kraują ir tt., gali imti šitą vaistą 
su neabejojamu įsitikinimu. Kai- 
na $1.00. Aptiekose. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, 1333-1339 S. 
Ashland Ave., Chicago. Rašyk 
mums savo prigimta kalba. ei 
asmeninis ištyrimas yra reikalin- 
gas. mūsų gydytojas tuoj aus su- 

teiks savo patarimu. 

.TRINERIO |IMGSINIS KA- 

LENJ°lt^S- 
Trinerio Sieninis Kalendorius 

1917 m. vra mąįjįms pažiūrėti 
ir pasigerėti, ^ęujpMniame dugne 
iškjla puikus {įiftl tebijos paveik- 
slas su 9 grtK^bajis labai gra- 
žiuose tvU'tiy&ojg pareduose. 

i VVashingtono portretas ir penki 
Ivaizdeliai (Reinas, italų vyndar- 
žis, Trinerio Laboratorija ir du 
vidiniai) tikrai gražus paveikslas. 
Prisiijsk 10 centų persiuntimo lė- 
šoms. Jos. Trimer, Amerikinio 
Karčiojo Vyno išdirbėjas, 1333- 
1339 So. Ashland Ave., Chica- 
go, IH. I 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų Ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 Vest 16th Street 
l«r p Fanlina Ir Woodgit. 

Fbone Cmtl 1203 
Valandos: 

ttc6:E0 iki 12:00 vai pyta 
XI (?&0 iki 8.-00 vaL v»'<£. 

Mcdeiiomf 
*oc S ii iki 12.-00t*L ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

# TeU Aostifl7i/ 

Valandų® 

tiktai ikl8:00 ItlekTieajpft^ 

ŽIENA 
TUO JAUS ATEIS 
Atviras žodis tiems, kurie užsisako 

Spaudos Darbus 
Netrukus sulauksime sniego. Męs visi 
žinome, kad Žiemos metas yra laiku 
permainymui prekių pas visus pirkikus 
ir sankrovininkus. Kokios prekės ne- 
būtų, prie )ų turi buti kas nors pridėta 
ar kas-nors atiriesta. Taigi Tamsta rei- 
kalausi tinkamo apskelbimo. Užeik pas 
mus ir duok mums padaryti apskaitą 

c v;, savo apskelbimui. 

Milda Printing House 
J. J. Bicniui ir J. P. PajiasVsi, Sav. 

8jįfW. 33rd St. Phone Droier 7184 
! 

CHICACO. ILLINOIS 

v; Ų' i Ti :'a i 

A. Olszewskio Banko 
Depositoriams. 

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

sirinkimo. Čia Stockholderiai išrinks Banko di- 
rektorius, sumokės pinigus už Šerus, pakvies State 
Auditorių, gaus Charterį ir atidarys Universal 
State Banką. 

Prieš' atidarymą šio naujo Universal State 
Banko, bus kviestas A. Olsževvskio Banko ^pozi- 
toriii- susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. Olsževvskio Banko knygeles, o 

vieton jų duos depozitoriam naujo Universal State 
Banko knygeles, su kuriom jie galės atsiimti savo 

pinigus, arjba juos laikyti naujame banke, kaip 
kas norės. 

SUŠAUKIMUI DEPOZITORI^ MITINGO 
YRA REIKALINGI VISŲ DEPOZITORIŲ 

ADRESAI. 
Todėl tie visi depozitoriai, kurie pėrsikėlėte 

| 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, sad 
reikale męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem paranku, atvažiuokite, musų Bankon 
su knygele męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o kam' neparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laišką Šivo:nauįą adresą, parašydami aiškiai savo 

vardą, jgravjįrdę, adresą ir kaygelės .numerį. Vie- 
ton laiško galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
ant jo ardą pravardę, adresą ir knygelės nu- 

merį, įdėkite jį į kopertą ir prisiuskite A. 01szew- 
skio Balkuj. 

DE^OZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

P A.| OLSZEWSKIO BANKUI. 

Vardas ir pravardė 
Adresas' 

Knygeles No. 

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

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

SULAIKYK 
TĄJĮ KOSULĮ 

pirma, negu jisai pakenks jusy systcn ii. Atakty 
palengvinimui ir iritacijoa prašalinimui, vartok 

SEVERA'S 
Balsam for Lungs 

(Severoa Balsamą Plaučiams.). Netrukus patirsi, kad tatai yra' atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, persalimo, užkimimo, Bpasmodliko smaugullo, oro triubelių, uždegimo Ir gerkite skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Mūsų iodiiam* patvirtinimui, štai paduodame neiraiai gautų laiš- ko : "Ai noriu Jumi pranniti, kad Severoa Balaamaa pilnai ataako aaro tikslui. Kuo pirmutinio doio vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys linyko ir tie Atakai nebeiugrjlo. Apie dn metai tam atgal męs vartojome tąjį Baliomų nuo kokliuio ir-gi »u gert paiekme." 

J. Kowalskl, Cutchoį-ue, N. T. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severoa Preparatus. Nnijfs i ap- tieks iiurėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei ui'.aduo* tojų. Negalini gauti ko reikalaujate, raly k tiesiai i 

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

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra darbo vyramj ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokeatls yra 
geriausia, kokia yra mokama Chlca- 
goje. Vyrams $2.60. i dieną, nuo 
25c. iki 30c i valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So Halsted St.. Chicago, IIL 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 163 

KELIAUJANTIS AGENTAS 

Musu keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus ) mūsų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

..REIKALAUJA dviejų patyrusių 
merginu prie popiery sortavi- 
mo. Darbas kitame mieste, 
vieta nuolatinė ir gera proga išsidirb- 
ti. Ątsišaukite i "Lietuvos" redakciją. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo pusbrolio Stanislovo 

Avičiaus, Pasylių kaimo, Lazunų pav., 
Vilniaus gub. Atsišaukti adresu: 

Konstantinas Avičius, 
709 Bainum ave., Bridgeport, Conn. 

| Pajieškau savo sesers Onos Ma-1 
kaufikienės (Gurskiutės), Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jezno vol., Puzo- Į 
nių kaimo. Apie 10 metų Amerikoj, 

i Trjs metai atgal gyveno Minersvillė- 
je, Pa., o dabar nežinia kur. Ji pati, 
ar kas kitas malonėkite -duoti žinią 

i adresu: 
Mrs. Uršulė žiukienė, 

j 797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau Gasparo Kiero, 25 metų 
amžiaus, mažo ugio, juodų plaukų, 
maža duobute smakre, ant dešinio- 
jo veido dvi mažos dėmės; spalio 
12 d. šių metų jam prasišalinus pra- 
puolė mano auksinis laikrodėlis, 

grandidėlis su kabufiiu ir pinigų. Kas 
man praneš apie jj duosiu tam dova- 
nų $10.00. 

Petras Krakauskas, 
810 W. Lombard st, Baltimore, Md. 

Į Pajiešk^u savo paClos, Sofijos 
Krumin po tėvais, paeina iš kaimo 

i Bakštonių, Ukmergės pav., Kauno 
gub.', du metai atgal gyvenome Bosto- 
ne, East Cambridge, MabS. Kas ją 
žino, ar ji pati gali atsišaukti prie 
manės, aš pasiųsiu pinigų ar tikietą,' 
atvažiuoti i Chicagą: 

Benediktas Bernotas, 
3422 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tėvo Jono Pen- Į kausko; jis yra kriaučius, 5 metai 
jis apleido mus du sunu ir mažą se- 

autę. Mes kasdien jj turime savo min- 
tyse, saulutei tekant ir leidžianties. 
Tėveli brangus neatsižadėk mus ant 
visados, sugr|žk pas mus ir savo tė- Į v'šku žodeliu palinksmink mūsų var- 

ginga nameli. 
EDVARDAS PENKAUSKAS 

61 Wood Street Rlchmond, Va. 

Ant Pardavimo. 
1 PARDAVIMĄ. 

Parduodama sankrova valgomų daig-j 
tų su mėsine ir naujas Fordo auto-' 
mobilius geriausioj vietoj, apgyventoj' 
visokių tautų žmonių; biznis senas 
ir gerai išdirbtas. Pardavimo priežas- 
tis, savininko nesveikata. Geriausia 
proga pigia kaina sankrova įsigyti. 
Kreipkitės adresu; 718 W. 31st Str. 
Chicago III. 

I5RANDAVOJIMUI. Town of La- 
koj. Pigiai /geroje vietoje, su ge- 
riausiomis prietaisomis Duonkepyk- 
la, biznyje yra apie dvidešimts metu, 
biznis užtikrintas, sužinojimui atsl- 
šaukit Telephonu Yards 6927. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Kataliku Savaitini Lalkraštli 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu* 
vių veikėjai i f rašytojai. Jame pa, duodama daug žinių iš draugijų lr vl« 
euomenės judėjimo. Viii dienos klau* 
girnai yra svaistoml rimtai lr teisiu* 
gal. 

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

Pažiūrėjimui slunCUme vienas ntt* 
neris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHINO CO. 
1800 W. 46th 81, Chlcago, III. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pt ėdžios 
Rugpjučio mėn. perkėliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 

Dr. P. WIEGNER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musų {galiotas Oardner lr aplo 

linkėję užrašinėti "Lietuvę", rinkti 
er3kelblmus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co* 

Vėsiausia Vieta, Tai !; 
MILDOS TEATRAS j 

3138-42 So. Halsted St.; 
Jei vasaros laike yra per karšta, Ui atei- (j kite j MILDOS T LATRĄ, o čia rasite j, vėsiausiu vieta, atsivtdinti ir pamatysite (i 
graicsnj Teatrą negu vidurmiestyje. i| 

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

Subatom ir nedėliom ; 
ICc balkonas, 15c žema. '' 

Prasideda 7 valandą kas vakarav 1 

Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pielt). 1 

Jei liuosarae laiL* nori pasilsiti, atsivi- 
dinti ir užiuiriti savo ncsmagu-nus. tai 
ateik i , 'i 

MILDOS-TEATRĄ. ) 

REIKALAUJAME S, 
1 mokti barzdasku- 

tystėB } 4-«-6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, Jeigu galima butl pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir mnkadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėm? žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generaiis 

Kon\raktorius ir 
Namį Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

"dr. o. c. heine! 
DENTISTAS 

OFISAS: Kimp, 31 IrSr. HaistedSt. 
6f iniraai viri Aptiekei). CHICAGO. J 

F. P. BRADCHUL1S 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAOO 
ROOMS 1107-111-4 

Telcphone Frinklto 1178 

6T1.: 3112 S. HALSTED ARTI 31<rST. 
mEPHOH U nes 23M 

PLATINKIT "LIETUVA' 



(Tąsa ntto 6-to puil.) 

LIETUVIŲ UNIVERSAL 
STATE BANKAS. 

Iki šiolei lietuviai jau išpirko 
1700 šėrus. Lieka nupirkti tik 
300 šėrų ir Univcrsal Stale liau- 
ką galime atidaryti. Pagal teismo 
reikalavimą visi šėrai turi buti iš- 
parduoti iki 30 dienai šio mėnesio 
ir visi pinigai už šėrus sudėti Į 
State Bank fcf Ch'cago, kur juos 
State Auditor, galėtų suskaityti ir 
duoti„ Lharterj atidarymui' lietuvių 
Univcrsal State Banko. 

Taigi laikas yra labai trumpas, 
ir tie, kurie nori imti šio l'anko 
šėrus, turi kuogreičiau-iat išpirk- 
ti čeki ant vardo State Bank of 
Chicago ir prisiųsti jį A. 01sze\v- 
skio adresu pirt.i 30 dienos šio 
mėnesio, o atgalia pačta gaus rc- 

ceiptą iš State Bank of Chicago, 
kuris laikys šiuos pinigus po savo 

globa pakol lietuvių Universal 
Bankas gaus Charterį nuo Illi- 
nois valstijos valdžios atidaryti 
Universal Scate Banką. 

Chica^cčiai atsineškite .čekius 
ant Stockholderių mitingo, kuris 
bus laikytas nedėlioje, 26 šio mė- 
nesio, 1916, 2 valandą po pietų, 
Mildos Svetainėje, >ant 3-6'ų lubų, 
po nr. 3142 3. Halsted St. Pa- 
darykite čekius ant vardo State 
Bank of Chicago, ir nuo šito 
Banko gausite recciptus; kaip tik 
Universal State Bankas atsidarys, 
tai su tuom receiptu gausite savo 
šėrus. Pasiskubinkite, nes laikas, 
labai trumpas, 345 ypatos išpirko 
1700 šėrų. Lieka dar nenupirktų 
300 šėrtj. Tegul 60 vyrų paima 
po 5 šėrus ir bus visi išpirkti ir 
Banką galime atidaryti. Kas ga- 
li, tegul paima nors po vieną šėrą 
ir bematant bus visi šėrai paimti, 
tai ir Banką galime t įlojau 3 atida- 
ryti. 

Neapsileiskime broliai lietuviai, 
neduokime svetimiems paimti Šį 
pelningą Ba>>!<o biznį, paimkime 
jį męs patys. Ir paimkime Šią 
savaitę, nes musų laikas baigiasi 
30 d. šio mėnesio. Paskui jau bus 
pervėlu. Nepalenkime šios auksi- 
nės pTogds," nes kita tokia neatsi- 
tiks. Pasiskubinkite. Kurie nori- 
te^ likusius šėrus paimti, ateikite 
visi ant mitingo nedėlioje 26 d. 
šio mėnesio, 2 valandą po pietų 
j Mildos svetainę ant 3 lubų, 3142 
So. Halsttd St. 

Kviečiame visus. 

Įvairumai. Fotografas Stan- 
kūnas pereita nedčldienį nutrau- 

kė fotografiją Chicagos Centralio 
Komiteto, j-rengtisio "Lietuvių 
Dieną" sykiu su visų kofionijų 
komitetais. 

— šiomis dienomis Chicagos 
Cehtrali.s Komitetas išsiuntinėjo 
visoms Chicagos rinkikėms padė- 
kavony už pasidarbavimą "Lie- 
tuviu Dienoje." 

Daugiausiai aukų surinko p. 
Jasnauskienė nuo \Vcst Šitie. ji. 
prigelbstant p. Radomskiui, su- 

rinko apie $216.00 (tame skait- 

L'uje gauta $250.00 nuo Schoen- 
hoferi Bre\ving Co.). Jauniausia 

I Chicagos rinkike buvo p-lė AI- 
don? Stalili :niute, 4 metu mer- 

! J * 

.gaitė. surinkusi $3.70. Aldonytė 
I ir savo' visusj sutau-pintas centus 

'dėžutėn supylė. Sako, "aš apsi- 
! eisiu be kcndžių, nes maži bro- 

I liukai ir sesutes Lietuvoje be 
duonelės verkia." Ji daug ttirė- 

įjo "kostu-meriu" tarp savo am- 

žiaus lietuviuku. I • 

Tęvai- gali pasididžiuot tokiais 

parkais. 
** 

— Gentralio Chicagos Komi- 
teto susirinkimas atsibus atei- 
nantį ipanedėlj šv. Jurgio moky- 
kloj, 7:30 vakare. 

— Pereitą subatą Lietuvos Su- 
nų draugija apvaikščiojo Mildos 

svetainėj 21-mctines savo sukak- 
tuves. Kalbėjo "Lietuvos" re-' 
daktorius, adv. K. Balutis,— 
apie tai, kaip reik'lietuviams lai- 
ke šios karės užsilaikyti. 

— Ateinantį nedėldieriį Mildos 
svetainėj. 3142 So. Halsted St., 
atsibus Tėvynės Mylėtojų. Drau- 
gijos Vakaras su Programų. 

IŠBARSTYS JO-PELENUS PO 

, VISĄ PASAULĮ. 
Chicago, 111 Joe Hill buvo I, 

W. W. veikėjas ir poetas. Me- 
tai tam atgal jis tapo apkalt-.itas 
valstijoj Utah už žmogžudystę pir- 
mo laipsnio ir tapo nušautas,, ne- 

žiūrint to, kad pats prezidentas 
Wilson du sykiu mėgino j j užtar- 

ti, kad -jam butų gyvastis dovano- 
ta. Prieš'mirtį Joe Hill paraše 
eilėmis savo testamentą, kuriaipe 
jis prašė, kad jo pelenai butų vė- 

jų išbarstyti. 
1/ W. W. organizacija išpildė 

Jb reikalavimą. Sudeginus jo la- 

voną, pelenai tapo išdalinti į 600 

kopertų ir išsiuntinėti j visus mie- 
stus, kur tik yra I. W. W. .{In- 
dijstrial Workers of the World) 
kuopos. Sią savaitę Chicagoje 
atsibuvo metinė I, \V. W. organi- 
zacijos konvencija ir čia tapo iš- 
dalinta 150 kopertų su Joe Hill 

pelenais; Aidoblistai (I. W. W.) 
skaito Joe Hill kankintiniu, atida- 
vusiu gyvastį už savo idėjas. 

Laiškas į 
Redakciją. 

M'.ms ateina pusėtinai laiškų 
su išreiškimu užuojautos mušu 

darbui ir su įvairiomis padėkavo- 
nčniio už naudingus patarimus. 
Smigu yra žinoti, kad musų skai- 

tytojai moka atjausti ir apkai-' 
nuoti mus it sunkų darbą. 

Laikraštininko darbas papras- 
tai yra nelengvas, bet dar prisi- 
einą vesti kovą su įvairios rū- 

šies paleistaburniais, kurie be 

joki0 atsižvelgimo drapsto" pur- 
vais viską aplink. Redaktorius 
ir laikraštis savo yipata ir savo 

vardu turi atlaikyti ir tankiai nu- 

kęsti už gynimą tų nuomonių ir 

tų idealų, kuHuos išpažįsta jo 
sikaitytoiai. Todėl, kaip minėta, 

yra smagu žinoti, kad ir skaityto- 
jai atjaučia tam sunkiam ir ne- 

maloniam darbui, jšreikšdami už- 

uojautos žodžius. Kuomet laik- 
raščio sandarbi-.inkai iį. skaityto- 
jai eina ranka rankon, kuomet 
vienas kitą remia, vienas kitam 

prigelbsti, vienas kitą apgina, 
tuomti ir sunkus Herbas pasidaro 
lengvas, ir nemalbflumai ne' taip 
■nemalonus ir darbas geriaus at- 

liekamas. Todėl nię^uiUžiai kai- 

nuojame ir šitą laiškelį, kurį že- 

miaus talpiname. 

Gerbemoji Redyste:— , 

Siunčiu čion Jums $3.00, malo- 
nėkite priimti kaipo užmoktai 
už siuntinėjimą m.ar Jusų gerbia- 
mo laikraščio "Lietuvos" perei- 
tais metais, kuomet aš biivau dar 

[Bą'ldwin—\Vallace kolegijoje, B e- 

ir e a O h i o. 
v 

Nors dabar aš vis dar mo'ki- 
nuosi ir todėl finansiškai «ėsu 

turtingas, vienok -išgircjęs Tami- 
stų priešus bandalit Jus skandin- 
ti ir augščiausiai vertindamas Jū- 
sų nuoširdų ir teisingiausią tar> 

navimą lietuviškai visuomenei 
per daugelį ilgų metų, aš rtegaliu 
•užtylėti, neišreiškęs savo gil'bs 
simpatijos Geiib. Olšauskui, Jo 
šiandienini'e kovoje su lietuvių 
nevidonais, ir nepadė'kavtojęs 
"Lietuvai" už taip ištikimą ir 
.vyrišką gynimą lietuviškų reika-? 
lų. Todėl šiuomi ir skubinuosi 
pirmiausiai atsilyginti skolą, o 

paskui ant visados pasilikti dė- 
kingu "Lietuvai"—su Jos išlei- 
dėju ir visais bendradarbiais, ku- 
rie taip atsidavusiai tarnavo lie- 
tuviams. 

Su širdingiausiais linkėjimais 
.visokių laimių ir paseikmių Jusų 
tame šventame darbe, 

Pasilieku Jusų, 
P. J. Purvis. 

Nevv York City. \ 

Prince Albert ima 
viršų savo kokybe 

) i 
Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo dalinami su 

Prince Alberto pypkiniu bei cigaretiniu tabaku. Męs 
geriaus duodame kokyby! Nei tautiniai, nei valstijiniai 
varžymai premijų, ar kuponŲ vartoji- 
mo negali turėti veikmės į Prince 
Alberto pardavojimą. Gali rūkyti 
Prince Alber kaip ilgai nori ir kiek 
nori Tas yra dėlto, kad jis yra pada- 
rytas patentuotu budu, kuris pra- 
šalina k i r p u mą ir degumą. 

PRINCE 
Albekt 

the national Joy Btnokm 

tai takis tabakas, kuris patinka vy- 
rams visokių skonių visame pa- 
saulyj. šiądien jis yra visuoti- 
nu rukymu. Prince Albert yra 
tokis vėsus ir kvapsnus, kad jis 
užganėdina ii visų pusių. .Ir 
p«H 'er^spj sbjj 'e2»p įb^įį sį{ 
gali ilgai rūkyti, ar ji idė~i j sa- 

vo numylėtą senąją pypkę, ar 
jusufcsi j; ) cigaretą. 

flsepA 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO„ Winrfo».S«]«n. N. C 

kirkiu Prince Albert vuu ftudonuose maišeliuose. 5„- raudonos bllkinis, 10*; rva- 
r* Y. P**?*, naro blikos :hu- 
mtdortai Ir krysfn mio stik- 
lė naro humidoria, ra W 

ėrigintoja tiriu. 

GAILA. LABAI GAILA! 
Žinoma, tu, brolau, matei aklą 

žmogų, einanti gatve. Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko be šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina naktis, amži- 
nas tamsus kalėjimas. 

Tu tokiu aklu nenorėtum buti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 

rėtų buti? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, 
kiek j ii ant šios šventos žemeš šliaužioja. Jie yra truputį kitokį. 
Jie patįs sau" ąklybę pasidaro. Jie galėtų "matyt, jeigu norėtų- 

Aną dien,' girdžiu, vienas vyras sako -kitam: 
— Dabar * užėjo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, tai kaip aklas miške: kur neisi, tai vis į 
medį atsiimt?!'ir nosį nūsimuši.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Nemokytam žmogui dabar labai 
sunku. Jeigu nori laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 

j dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti» 
viską matyi. ^jflk- tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, 
tik tada gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

1 

Geras laikraštis paprastai buva gęriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir 'pigiausiai atsieina. 

♦ 
v I Šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra. panašus į tą 

paveikslėlį, kuris viršuj patalpintas. Jis pats sau užsiriša akis 
NEŽINYSTĖS raikščiu ir slankioja po. šitą pasaulį, aplink gra- baliodamas, kaip tikras neregys.. Ar manai, kad jis toli nueis? ■ A 

Nuširišk tą NEŽINYSTĖS raikštį nuo akių, žinok viską, kas 
pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų 'žmonių ir pots savo gyve- 
nimą pageri^ Skaityk gerą laikraštį, kuris bus tavo draugu, 
prietelium ir jnokytoju. 

Tokio laik \ščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir savo draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių žinių, pamokjnimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik. du doliariu ui visus metus, 

vieną doliarį juųš,. pusmetį. 
Į», 

Užsisakykj-sąjjj"Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuva" 
3252-So. Halsted St., Chicago, UL 

, j. « r>-ri^TVTVV%Vt^mW,?W^H,,HW' 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą* LIETUVIŲ BALSAS rupi;\»si žadinti lietuvių tautos sąmone ^ stiprina jų dvasią, kad kantriai laiiktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ. BALSAS padeda švlesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą, ? 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautos lr tėvynės mellts Juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynėn žemelė, pagirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
grioviu laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIU BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuoplgiausia kaina 
•kelbimus-Jleškojimus, grąžina tėvams valkne, Talkams tėvus, padeda ;/ surasti nuklydusius brolius, seserie, gimines ir pažj3tamu8. 

LIETU', 1Ų BALSO kaina: Rusijojo metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3.rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 00 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 80 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. ffC kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

IS Amerikos pinigus, laiškui gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" t užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant ! 

puslapf I keturias skiltis) prieš tekstą—60 lcap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams,, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieS "tekstą 50 centų, po teksto 2& cent 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresai: 
• 

"Lietuvių Balsas" i 
PtTROGRAD, BASKOV P£R.f 29 RUSStA. : 

-T" "rT Vyriškų drabužių pigumas i 
Mf* nMima bankJeriai, bet męs gvarantuojams Tamstai ao8£> dym* 60% ant TamBtOB pinigų, nusiperkant sau drabužius pas m ui. Vy- rama it valknaans padarome ant orderio naujua siutus nuo $30.00 11d 160.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $6.UQ ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo ?LOO ir brangiau*. Vaiky siutai $2.60 iki $7X0. 
Skrynios Ir valyzai 

> S. GORDON, 
1418 80UTH HALSTED STREET GHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieaę ir vakarais iki 9 va). Subatomia esti atdaras lkl ll^val; vakare. Nedšldleniaia—fui % vai. vakare. J 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
n Attorney At Law 
Lietuvis advokatas 

:ic, 
~ 

(A, OLSZEWSKIO BANKE) 
v 3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS D ROVER 700 CHlCAliO, ILL 

Ofiso Valandos: 
> Kasflen 6 vai. vakare; Utarnlnkals, Ketveriais 

Ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo ka* 
gali tokį ilioisti. Greta įdomiai parinktą reikalingų kalendoriai iinit], jame yra keletą3 skyrių, karimose telpa Įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eiles, straipsniai 18 blstorijos, bygienos, drau- 
gi|laio gyvenimo Ir tt. S,L. A. Kalendorių jo rasite strai penius geriau- 
sių ražytojų amerikiečiu. 

VS.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitčs: 

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

[EVESKIO SS;; 
SSMOKHOA 

čii gili išmokti AacląfcalkM no pradirtas 
liti aag&ciuuUi, UiKi U^toTių, VoldtClų, 
Raių Ir Lakų kalbų; Aritmetika, AugSt 
Matematiko, latorijoa, Geograii)M, Polittf. 
Ekonomijos, KQTSVsd7StC«,DalIiaral£io, Lai- 
škų raiymo, Prekybai tdpių ir tt Cia gali 
užbaifti PUBLIC SC800L, HIGH 8CRO0L ir 
PREKYBOS KURSUS. VTCFAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIS KAL 

3106 So.Halstęd StChiflvfo 

E X T R A. 
E. ST. LOUIS, COLLINSVILLE IR 

ST. LOUIS IR APIELINK6MS. 
Registruota akušerė Ir slaugytoja, 
viena geriausiu ir atsakančiausiu 
saro darbe, kuri ddug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospi^al. Ji 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valand? ir prie li- 
goniu visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama salugomoji pagel- 
ba. Moterims patarimai suteikiama 
dykai. 

ONA JONIKIENE, j 537 Collinsville ave., E. St. Louis, III. 
Viršum Yociss sales 

Tel. Kinloch St. Clair 544R. 

«> 

TU. YARD8 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligai. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmiuą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individlnčmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokiB tamistą ir sutelks tlrflca- 
mus patarim-9 lr nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Englneers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

Canal 211) 

D R. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. KALSTEI) Sf C8ICA30, ILL 
corner utn sraE&r 

Liet. Knygy Krautuva. 
Apart daugelio Jvalrlų knygų, dar 

galima gauti mauo krautuvėje b«- 
kaučlas knygas: 
1: Techniko® Stebuklai. Su dauge- 

liu pa' eikslų, 142 puel 35c. 
2. Tukstantia Naktų ir Viena. Ara- 

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

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

4. Iš Ko Kjla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

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

6. Kankintojai ir kankintiulal ui 
mokslą. 184 pusi $1.00 

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

Į kitus miestus pasiunčiu žsaky- 
mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicaęo, 111. 

RUBSIUVIAMS ŽINOTINA! 
Mokiname kirpti, ra- 
šyti ir siūti moterį) 
ir vyrų drabužius. 
Geriausia Systama. 
Geriausia ir leng- 
viausia išmokti. 
Duodame geriausias 
asmenines pamokas 
bei prityrimą, kirpi- 
rae besimokinant 
moterų ir vyrų dra- 
bužių dirbimo mok- 
slo. Speciaiės kai- 

dos bus duodamos rubsluviams; n?> 
rlntiems savo systemą. permainyti. 
Praktikavimas. Yubsiuviams mieste ir 

anapus miefto. 

I MASTER CUTTING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, Rrincipalas, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 41G, 417 

Prieš City Hali * 

PNONE YARC8 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago- 

KUOMET at- 
sakai i telefo- 

y 

ną, visuomet paduok 
savo numerį, savo 

pavardę ir savo fir- 
mos vardą. Nevar- 
tok žodžio "Heilo". 

CHICAGO 
TELEPHONĘ CO. 



VALSTIJ1N1S BANKAS 
Yra jau beveik suorganizuotas. Jis vadinsis vardu 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olševskio Banke 

3252 So. Hslsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Pamatinis Kapitalas $200.000.oo 
Perviršis ..... 25.000.oo 

.v X 

Minėtas Kapitalas ir Surplus pasidaro iš parduotų 2000 šėrų. Kiekvienas se- 
ras kaštuoja $112.50 kas padaro visą reikalingą Kapitalą ir Surplusą $225.000.oo. 
Iki šiolei lietuviai išpirko 1700 Šerų, už sumą $l9l.250.oo. Svetimi nori paimti 
likusius 300 šėrų už sumą $33.750.oo, kas ir padaro visą reikalingą Kapitalą ir 
Surplus $225.000.oo. Lietuviai neapsileiskime! Neatiduokime svetimtaučiams 
šito pelningo State Banko biznio, paimkime likusius 300 šeru, tada šitas Uni- j versal State Bankas bus mus, lietuvių, o ne svetimtaučių. Laikas yra labai t.nlmpas, iki 30 dienai Lap- 
kričio visi Šerai turi buti parduoti ir pinigai turi buti sumokėti. Pinigai už šėrus yra dedami į didelį 
Banką, STATE BANK OF CHICAGO, ir turi buti visi $225,000.00 ten sudėti pirm 30 dienos šio 
mėnesio. Todėl kurie imate šio Banko Šerus, išpirkite Money Order'į ar banko čekį ant vardo State 
Bank of Chicago ir prisiųskite jį tuojaus A. Olszevvskio adresu, o atgale pačta gausite receiptą iš State 
Bank of Chicago, kad jusų pinigai yra saugiame dideliame Banke, kolei atsidarys lietuvių organizuojamas 

Universal State Bankas 
Chicagiečiai atsineškitečekius ant mitinge, kuris bus laikytas Nedėlioje, 26tą Lapkričio, 1916, 2rą valandą ! 
po pietų, Mildos Svetainėje, 3142 So. Halstėd Street, ant trečių lubų Čekiai turi buti padaryti ant vardo 
STATE BANK OF CHICAGO, ir gausite to Banko recciptus už savo čekį Pasiskubinkite, nes laikas j 

baigiasi. Gaukite savo draugus kad ir jie paimtų nors po vieną šėrą, ir Banką tuojaus atidarysime. į 

I Vienas Šeras dabar kaštuoja $112.50 
— 

A. Olszewskio Banke 
3252 So. Halsted St. Ghicago, III. 

įįjiį* ■■■ 
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