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Dideji kare. 
Vokiečiai bent nuo šiauri.] pu- 

sės veržiasi Rumunijon ir jeigu 
rusai neatsiųs greitai užtektini 
kariumenės pagelbon rumunams, 

vokiečiai iscikro gali apvaldyti ir 

išnaikinti Rumuniją, kaiv i ša vai- 

kino ir apvaldė Serbiją. kie- 

čiu pranašystos tąsyk ga'ėtų iš- 

sipildyti, kad milžiniškoji ';arė 

Kuropoj pasibaigs ant Balkanų. 
Grekijos karaliaus nenoras riš- 
tiesi su talkininkais butų ištei- 
sinamas, įtekmė talkininkų šali- 

ninkų nupultų, o drąsiau galvą 
Grekijoj pakeltų vokiečių ir ka- 
raliaus šalininkai. 

Rumunijon šiaurinėn dalinj 
vadinamoti Valachija, kaip sako, 
įsiveržė apie pusė milijono vo- 

kiečių, matyt nuo kitų frontu 
čia atsiųstų. Rumunai šiauriuo- 
se tiek kaVeivių neturi, les jiems 
reikia >nuo turkų ir bulgarų ginti 
Dubrud. ą, taigi pietinę savo te- 

ritorijos dalį; rusų matyt, atsių- 
sta permažai, kad susijun- 
gę su rumunai?, galėtų sulaikyti 
skaitlingą priešų kariumenę iš 

visų pusių Rumunijon besiver- 

žiančią. Vokiečių vadovas ge- 
nerolas Falkenhayn apvaldė veik 
visą vakarinę Valachijos dalį, 
su viršum 10,000 ketvirtainių 
mylių plotą. Vokiečių kariume-; 
nė paėmė taipgi Orso<vą, gana 
svarbią Rumunijos tvirtovę prie 
Dunojaus, priešais taip vadiną-! 
mus Geležinius Vartus, taipgi 
svarbų, pramoningą miestą Tur-j 
nu Severin. 

Apvaldęs miestą Krajovą, kuri 
■buvo didelės R- '.»ijos kariu- 
menės krautuvės, paėmęs 300 
maisto ir karės reikr.^niį .pri- 
krautų geležinkelio vagonų, ge- 
nerolas Falkenhayn skubiai 
traukia. Rumunijos sostinės Bu- 

charesto linik. Rumunai renka, 
kiek tik gali, sa\j» kareivių, Alu- 
ta paupiuose jie nori mėginti ne- 

leisti vokiečiams kiton upės pu- 
sėn persikelti. Bet, matyt, ne- 

turi didelio užsitikėjimo, kad tas 

galėtų pasisekti, nes vėl garsiai 
Rumunijoj kalbėti -pradeda apie 
valdžios perkėlimą Rusijon. Tą 
ištikro prisieis padary*:, jeigu tik 

pamatys, kad Bucharesto nebus 

galima apginti. Vieni rumunai 
to padaryti neįstengia, tai v'Sa 

jų viltis yra Rusijos pagelboj, 
bet ta užtenkančios ""pagelbos at- 

ąiųsti nesiskubina, atsiųstos toli 
neužtenka; net didelio rusų spau- 
dimo ant vokiečių kitose fron- 
to dalyse, kas galėtų rumunams 

padėti, taipgi nemanyti. Todėl 
rumunai vis garsiau ant rusų ru- 

goi?. nors Rumurvijos likimas ir 

Rusijai gana i»*arbus. Jeigu 
sujiungta vokiečių, austrų, bulga- 
ru ir turkų kariumenė įstengs 
a>pvaldyti Rumuniją, iš tos pusės 
per Basarabiją turės jos paran- 

kesnį kelią į pietinės Rusijos ly- 
gumas. 

Dulbntdžoj pasiliovė smarke- 
snis priešingų kariumenių veiki- 
mas. Nekartą iš Bucahresto 

buvo garsinta, buk vokiškas ge- 
nerolas Mackensen, veikiantis 

Dubrudžoj, atsirado pavojuje, 
tapo beveik aę-stotas, bet iš to- 

lesniu atsitikimti pasirodo, kad 
ne jam, bet jo priešams gręsia 
didesnis ^.aįvojus. Dabar Ma- 
ckensen iš Dubrudžoj stengiasi 
persiveržti per Dunoju tikrojon 
Rumunijon, bet prie Zimmica 
persikelti jam nepasisekė, čia jis 
sujungtų rusų ir rumunų kariu- 
menių tapo sumuštas. Rumunai 
išnaikino visus tiltus, bet jeųv. 
tik pasiseks kur nors vokiečiams 

pereiti kiton upės pusėn, jie gal; 
greitai sau pasistatyti pontonų 
tiltą. Sujungta rusų ir rumunų 
fcariumenė smarkiai atakuoja de- 

šinjjj sparną Mickenseno kariu- 
ar.enės, ipertraukė jos liniją ir 
atėmė penkis kaimus ir prisiar- 
tino prie jų Unijų prie Konstan- 
cos ir Černvada, bet, žinoma, 
paimti ne bus lengva, nes tai la- 
bai svarbios vietos, su didelėms 
aulcoms vokiečių Jaimėtos, tai jie 

nesigailės aukų jų palaikymui. 
Rusai priėjo jau. iki ežero Ta- 
shault ir persikelė per upę Kar- 
tai. 

Macedonijoj talkininkai pa- 
lengva žengia toliau, stumdami 
bulgarus, o Albanijoj francuzų 
kariumenė krūvon suėjo su ita- 
lais. Macedonijoj anglai ir 
franciai pasiekė jau Nizipole, o 

serbai užėmė Repeš, j šiaurius 
nuo Monastiro. Sujungtų karlu- 
inenių vadovas francuziškas ge- 
nerolas Sarrail nuo Grekijos pa- 
reikalavo atidavimo porto Ka- 
terina. Kadangi ten esantis gre- 
kų garnizonas nenori klausyti, 
tai generolas Sarrail pranešė, jog 
panaudos prievartą ir iš to mie- 
sto išvys Grekijos karaliaus ka- 
riumenę. 

Konstantinopolio raportas pra- 
neša apie svarbius turkų laimė- 
jimus, buk Kaukazo fronte tur- 

kai atgal nustumė rusus net ioo 

mylių fronte. Matyt iš to fronto 
rusai daug kareivių pasiuntė kitur, 
greičiausia pagelbon rumunams 

ir Galicijon, kur taipgi pasitaiko 
smarkesni mūšiai, kitur gi -rusiš- 
kame fronte nebuvo visai smar- 

kesnio veikimo jau nuo seniai. 
Ant austro-itališko fronto nie- 

ko svarbesnio neatsitiko; tame 
fronte nei svarbesnių mušiu ne- 

buvo, lyg italai gailisi Austri- 

jos, duoda jai laiko atsigriebti po 
mirimui seno ciesoriaus. Po 
Franciškui Juozapui sostį už- 
ėmė jo giminaitis Karalius Fran- 
ciškus Juozapas, nes sunaus cie- 

turėjo, jo sunų užmušė vyras jo 
suviliotos moteries. Naujasis 
Austrijos valdonas valdys kraš- 
tą kaipo Karolius I. Ar valdono 
permaim turės kokią nors įt-1:- 
mę ant k?'ės bėgio, galima ali- 

joti. Daugelis mano, kad prie 
naujojo ciesoriaus Austrija bus 
dar dručiau su Vokietija suriš-' 
ta. Bet dručiau surišti, turbūt, 
nei negalima. Ir prie senojo cie- 
soriaus Austrija veik visai savi- 
stovystės neturėjo, persenęs jos 
valdonas- pats savistovumo ne- 

turėjo, tai visą kraštą valdė Vo- 
kietijos vokiečiai, elgėsi- taip, j 
kaip kad Austrija butų Prūsų 
provincija, kaip Priusų Lietuva 
arba. Poznaniaus provincija. Vo- 
kietijos kariumenės štabas s 

Austrijos kariumenė elgėsi taip, 
kaip kad ji butų vokiška. At- 
statinėjo Austrijos generolus, 
jeigu jie kuom nors Vokietijc., 
generolams nepatiko ir jų vie- 

toj skyrė savuosius. Vien Adri- 
jos jūrėse, nes ten Vokietijos 
laivynas prisigriebti negalėjo, 
Austrijos laivynas parodė dau- 
giau negu žemės kariumenė sa- 

| vistovumo ir jam čia pasisekė 
ip&skandyti kelis francuziškus ir 

kelis itališkus laivus. Žemes gi 
kariumenė vien ten labiau atsi- 
žymėjo, kur ji veikė drauge 
vokiška; kur gi veikė viena, ten 

arba tapo sumušta, arba nieko 
nuveikti neįs^ngė. 

Mano, kad naujasis Austrijos 
ciesorir.3 bus dar prilankes-nis vo- 

kiečiams. Kad jis, kaipo vokie- 
tis. norės gerą vokiečiams daryti 
su skriauda kitokios kilmės pi- 
liečiu, to laukti galima, nes tą 
darė ir pasimiręs Austrijos cie- 
sorius, tik kas žin, ar tą galės 
daryti skriausdamas slavus, ku- 
rių tautiškas susipratimas jau 
žymiai pakilo. Austrija gi yra 
labiau slaviška negu vokiška 
viešpatystė, nes joje sHvų yra 

daug daugiau, tai dauguma ne- 

siduos mažumai save skriausti 
ir išnaudoti. 

Šiaurrytiniame karės fronte 
svarb't atsitikimų nebuvo. Ma- 
ži susirėmimai buvo prie ežero 

Naroč, kur rusams teko vienas 
kuikasvaidis. Tas jau rodo, kad 
nedidelis ten mušis buvo. Prie 
Kreve vokiečiai bombardavo ru- 

sų pozicijas, o p;skui mėgino 
atakuoti, bet užpuolimas jų tapo 
atmuštas. Matyt vienok kad ir 
čia aedideįįla byvo mušis, kad 

A- 

vokiečiai su mažoms pajiegcms 
griebėsi atako. Didesni mūšiai 
buvo vien Stochod paupiuose, 
kur jie, vienok be svarbesnių 
pasekmių nuo seniai jau traukia- 
si. Dabar net kelis kartus vo- 

kiečiai iš krūmyno, kur buvo pa- 
sislėpę, stengėsi apvaldyti ve- 

dantį į Kovei geležinkeli, bet su 

dideliais jiems nuostoliais tapo 
atgal atmušti ir pasitraukė į se- 

nasias savo grabes; savo užpuo- 
limu nieko nepelnė, -nužudė vien 
kelis šimtus kareivių. Menki ka- 
ri u menių susirėmimai buvo prie 
Smorgainių ir Rygos distrikte. 
Tas rodo, ikad iki šiol nei vokie- 
čiai neįstengė giliau Rusijon nu- 

žengti, nei apvaldyti visų žemės 
kraštų lietuvių apgyventų. Vo- 
kiečiai žadėjo Velykas jau Pet- 
rograde apvaikščioti, o visgi jie 
nuo Petrogrado dar vis taip toli, 
kaip buvo pernai, 'neįstengia iki 
šiol paimti nei Latvijos sostinės 

Rygos, nei senos tvirtoves Dvin- 
sko, nei tvirtai atsitoti kitoj 
Dauguvos pusėj. Bet ir rusai 
iki šiol nemėgina dar vokie- 
čius iš jų užimtų Lietuvos plotų 
laukan vyti, vis dar vokiečiai 
Lietuvį naikina ir jos žmones 
kankina. Pasitraukimas nuo vie- 
tos Sturmero ir paskyrimas Nara- 
tovo užsienių ministeriu ant karės 
bėgio, tunbut, neatsilieps. s 

Didelius nepasisekimus vokie- 
čiai turėjo vakariniame karės 
fronte pre Verduno. Cia be di- 
delių nuostolių, tai-įy lengvai, kaip 
nei netikėjo, francuzai nuo vo- 

kiečių atėmė jų apvaldytą fortą 
Donauinont. Dabar jau vokie- 
čiai neturi nei vieno Verduno 
forto, ^ jų buvo jau kelis užėmę. 
Turbut dalį kariumeries nuo Ver- 
duno kitur pasiuntė, gal išga- 
beno iš Francuzijos kitur, tik 
anglai ir franouzai dar nesusekė, 
kur vokiečių linija labiausiai ta- 

po apsilpnyta. 
Anglų fronte smarkiai veikia 

artilerija Lesboeufs ir Beaucourt 
aplinkinėse, taipgi abiejose pusė- 
se La Bassee kanalo. Vokiečių 
užpuolimas prie Paisieux su di- 
deliais jiems nuostoliais tapo at- 
mušti. Anglų fronte buvo ir 

mūšiai ore. Vienas vokiečių or-_ 

laivys tapo išnaikintas, o keli 
kiti taip drūčiai pagadyti, kad 

turėjo nusileisti vokiečių lini- 

jose. 
Francuzų fronte užstojo ra- 

mumas, tik prie Nancy smarkiai 
veikia abiejų įpusių sunkiosios 
kanuolės, bet infanterija ii" čia 
dar .nesigriebia atakų. Francu- 
zai praneša, buk Somme paupiuo- 
se jų orlaivininkai išnaikino 5 
vokiškus orlaivius. 

Sulyg vokiečių pranešimo, An- 
ere paupiuose anglai mėgino ata- 
kuoti vokiečių linijas, bet tapo 
atmušti. Apskritai vakariniame 
fronte kariumenių veikimą sulai- 
ko nesiliaujanti lytus ir jų pa- 
gadyti keliai. Bet visgi prie Bou- 
chavesnes franeuzai mėgino pir- 
myn žengti, tik, kaip užtikrina 
voikiečiai, neturėjo pasisekimo, 
turėjo grįžti j savo grabes. 

Iš Kares Lauko 
RUSŲ DIDŽIULIS 
LAISVAS SPROGO. 

Petrogradas, lapkr. 23 d.— 
Šiandien išleista tokis praneši- 
mas: Rusų didžiulis laivas Im- 

'peratrica Marija nuskendo nuo 

vidujinio sprogimo. 
Spalio 20 d. kilo gaisras pryša- 

kiniame magazine. Gaisrui iški- 
lus, tuoj aus įvyko sprogimas ir 
ugnis pasiekė petrolio kubilus. 
Laivas paskendo, bet didesnė lai- 
vininkų dalis išgelbėta. Prapuo- 
lė aficieras, du pirmo laipsnio 
aficierai padėjėjai ir 149 jūrei- 
viai; 64 jūreiviai numirė vė- 
liaus. Laivas nuskendo .negilio- 
je vietoje ir yra viltis jį iškelti. 
Imperatrica Marija pastatytas 
1913 m. ir turėjo įtalpos 22,000 
top&, 

SĄJUNGININKAI ANA- 
PUS MONASTIRO 
SULAIKYTI. 

Berlinas, lapkr. 23 d.—Bulgaru 
ir vokiečių kareivijos, kaip 'ka-į 
rės žinyba skelbia, ryti- 
nėje Ochrida ežero pusėje, Ma- 

cedonijoje, priverte sąjungininkų 
kareivijas tisuktis atgal. Smar-j 
kųs susijungusių kareivijų už-j 
puolimai rytinėje Paralove pusė-' 
je atmušti. Aficialis vokiečių 
pranešimas taip skamba: 

Susirėmimai rytinėje Ochrida 
ežero pusėje pasibaigė priešo pa- 
sitraukiau atgal. Smarkus už- 

puolimai ant musų ipozicijų aug- 
štumosc nuo Paralove į rytus 
tapo atmušti. 

SRITIS PAIMTA LYGI 
BELGIJAI. 

Berlinas, lapkr. 23 d. Dešimts 
tūkstančių ketvirtu otų mylių pui- 
kiausios Rumunijos žemės yra 
beveik ipairtita jau vokiečių karei- 
vijų. Šitas didžiulis plotas, to- 

kio didumo kaip Belgija, paimta 
su savaite laiko. 

Rumunai visuose šonuose yra 
priversti gintis. Pasitraukimas 
atgal kariaunos, sumuštos gen. 
von Falkenhayno dešiniojo spar- 
no ties Tirjujiului yra perkirstas. 
Ji .bando bėgti per kalnus į ry- 
tus. Rumunai palieka šaudykles, 
šovinius ir kitus daiktus. Gen. 
von Falkenhayno dešinysis 
sparnas .pro Krajovą eina linkui 
Alt klonio. 

Paimtas didelis plotas žemės 
turi neapsakomą vertę vokie- 
čiams daugybe ten esamų mai- 

stų. Jiems dabar jau nereikia 
gabenti maistas iš toliaus kaip 
per šimtą mylių kalniniais ke- 
liais. 

Upė Dunojus, Orsova, Krajo- 
va ir Krajova-Vidin gelžkeliai 
yra puikiais susinėsimo keliais. 
Yra laukiama, kad gen. von Fal- 

kenhayn tuoj aus įsitaisys naują 
bazą ir pradės veikti toliaus di- 
deliu plotu. 

GREKiJA SĄJUNGININKŲ 
REIKALAVIMAMS ATSA- 
KĖ. 

Londonas, lapkr. 23 d. Grekų 
valdžia atsisakė išpildyti sąjun- 
gininkų reikalavimą atiduoti 

jiems ginklus ir amuniciją. 
Havas agentūros pranešimas iš 

Atėnų sako, kad vice admirolas 
Du Founiet prispęs vokiečių 
ir kitų vidurinių v;il£tybių amba a- 

doriams Atėnus įpleisti del to, 
kad vokiečiai yra nusprendę 
skandinti visus laivus gabenan- 
čius grekų revoliucionierių ka- 

reivijas. Šitą nusprendimą Four- 
net paskaitęs apskelbimu karės 
grekams revotliucijonieriams. 

KAIZERIS ŠAUKIA 
NAUJĄ ARMIJĄ. 

Londonas, lapkr. 24 d.—Sulyg 
■pranešimo iš Amsterdamo Reu- 
tero agentūrai apie aipšnekėjimą 
biliaus paduoto didžiąjai reich- 

stago komisijai, vidaus sekreto- 
rius von Loebell vokiečių pagel- 
binės tarnystės bilių skaito pra- 
nešančiu savo .svarba visas bu- 
vusias ligsiol karės priemones. 

Sekretorius von Loebell atida- 
rė apkalbėjimą įnešimo, kuris 
reikalauja tarnavimo visų vyrų 
nuo 17 iki.: 60 metų, amžiaus. 
Šitas įnešimas, jo nuomone, duo- 
siąs ne-tik milijonus fcareivių ka- 

reivjai, bet taipgi paliesiąs 3,000,- 
000 kitų kitokiems .patarnavP 
mams šitoje karėje? kadangi tai 
esą "ne tik karei vijų karė, bet 
ir politinės ekonoinyos, tafitų ka- 
rė." Girdi, "šitas biliu^ turi pa- 
rodyti visam pasauliui, 'kad Vo- 

kietya yra nusprendpsi kovoti vi- 
somis jiegomis iki jpaskutinos." 

Šito biliaus tikslu? yra sumobi- 
Hzavimas darbininkų; kuomet 
karės pradžioje bui^o darbo sto- 

kaj tai dafyir stinga darbininkų, 
ypatingai prie dirbimo šovinių ir 

gairių kitu ikarėą. daiktu 

AL. TREPOV Į 
ŠTURMERO VIETĄ 

Londonas, lapkr. 24 d. Sulyg 
Reutero pranešimo iš Petrogra- 
do, Rusijos gelžkelių ministeris 
Aleksandr Trepov caro paliepi- 
mu tapo paskirtas premieru į 
Štuermero vietą. Valstybės Ta- 
ryba caro paliepimu tapo palei- 
sta iki gruod. 2 d. 

Iš daugybes įvairių tvirtinimų, 
prieštaraujančių patįs sau, bet 
paeinančių iš dūmos ir valdžios 
ratelių, sunku yra padaryti aiš- 
kus išvedimas apie tikruosius 
santikius valdžios ir parlamento. 

VOKIEČIAI 47 MYLIOSE 
NUO BUCHARESTO. 

Berlinas, lapkr. 26 d.—Karės 
žinyba šiandien pranešė, kad gen. 
von Falkenhayn kareivijos, įji- 
verž'usios vakarinėn Rumunijon 
iš vakarų ir šiaurių pusės, susi- 
jungė su feldmaršalo .von Ma- 
ckenseno pajiegomis atėjusiomis 
iš pietų ir įėjusiomis Rumunijon 
per Dunojų. 

Eidamos ant Bucharesto, Ma- 
ckenseno kareivijos .pasiekė Alek- 
sandriją, 47 mylios atstu nuo 

Rumunijos sostinės. 
Rumunai, besitraukdami iš že- 

niutino Alt klonio rytų linkui, 
degina miestus. 

Nors Dunojaus venduo yra 
augštai iškįlęs, bet Maekenseno 
"isa kariauna, paskirta veiki- 
mams vakarų Rumunijoje, perė- 
jo per upę 'visa. \ Von Fa'.ken- 
hayn kareivijos, eidamos į pietus 
Alt kloniu, paėmė Ranv.ūcu ir 
Valcea. 

Rumunų aficiera' paimti ne- 

laisven pasakoja, kad rumunus 

nelaimės ištikę del to, kad talki- 
ninkai jiems neparupinę užten- 
kamai kanuolių, mašininių šautu- 
vų ir kitų karės daiktų. 

ANGLIJOS LAKŪNAI 
BUCHARESTE. 

Londonas, lapkr. 25 d.—Su- 
lyg Reutero pranešimo iš Ru- 
munijos sostinės Bucharesto, 
daugybė Anglijos aeroplanų ir la- 
kūnų pasiekė tą miestą ir drau- 
ge su seniaus atlėkusiais francu- 
zais ir anglais lakūnais prisidėjo 
prie rumunų kariaunos. 

SĄJUNGININKAI PAREI- 
KALAVO IŠ GREKŲ 
ATIDUOTI KANUOLES. 

Atėnai, per Londoną, lapkr. 
25 d.—Admirolas Du Fournet, 
'komamduotojas sąjungininkų es- 

kadros, pareikalavo iš grekų val- 
džios, kad ji iki gruodžio 1 d. 

pavestų sąjungininkams dešimtj 
•kalninių kanuolių baterijų; jei 
valdžia iki paskirto laiko to ne- 

padarysianti, tai admirolas pasi- 
rūpinsiąs pats jas paimti. Gre- 
kijos valdžiai atsisakius tą išpil- 
dyti ir padaVus priežastis to at- 

sisakymo, admirolas atmetė pa- 
duotas priežastis ir paskyrė 
'gruod 1 d. kanuolėms atiduoti 
o gruod. 13 d. šaudyklėms ati- 
duoti. 

BLOGAS ORAS SULAIKO 
KOVĄ. 

Berlinas, lapkr. 25 d.—O v e r- 

s e a s N e w s Agentūra sako, 
kad nepaprastai blogas oras di- 

džiąją Somme kovą yra sustab- 
dęs. Užpuolančiosios jiegos pa- 
tyrė, kad daugelis jų bombų vi- 
sai nesprogsta nupuolę j šlapią 
žemę, o kareiviai nepakenčia šal- 
čio ir šlapumo. Tie užpuolimai, 
'kurie buvo daromi, buvo bergž- 
di. 

Pusiau aficialis vokiečių pra- 
nešimas prikiša anglams, kad jie 
visur pirmoje ugnyje panaudoja 
ne savo namiškius kareivius, bet 
iš kolonijų, ypatingai austra- 
liečius. Pranešimas sako, kad 

australiečiai ir želandiečiai Som- 
me kovose nužudė 40,000 vyrų, 

trjs jl. divizijos buvo visai išnai- 
kintos. Taippat kanadiečiai tu- 

rėję didelius nuostolius Ypres 
kovose birželio mėnesyje, bet ne- 

žiūrint to, rags. mSnesyje jie bu- 
vo pastatyti pirmon ugnia So .1- 

pi£ koYiCįę, 

Tas pats priekaištas yra daro-j 
ina ir francuzams, kad jie taipgi, 
visur pirma savęs stumia kolio- j 
nijų kareivijas. 

RUSAI, KIEK GALĖDAMI, 
STENGIASI PAGELBĖTI 
RUMUNAMS. 

Londonas, lapkr. 27 d.—Rusai 
iš visu pajiegų stengiasi neleisti 
vokiečiams visai apvaldyti Ru- 
muniją. Rusai pasiuntė šviežius 
pastiprinimus iš Karpatų į vidu- 
rinę Rumuniją, kad pagelbėjus 
sunkiame padėjime esančioms ru- 

munu kareivi joms tarp .\lt klo- 
nio ir Bucharesto. 

Petrogrado karės žinyba pra- 
neša, kad rumunų kareivijos lai- 
kėsi iki paskutinos ir pabėgo nuo 

suėmimo, tvarkoj besitraukda- 
mos linkui Bucharesto. Rumu- 
nai, besitraukdami, sudegino mi- 
lijonus bušelių javų. 

IS AMERIKOS. 
VOKIŠKA S-UBMARINA 
"DEUTSCHLAND"' VĖL 

IŠPLAUKĖ. 

New London, Conn. Pagarsė- 
jusi vokiška pirklybinė submari- 
na Deutschland, kuri buvo iš- 
plaukusi, bet pagadyta turėjo at- 
gal sugrįžti, 21 lapkričio dieną 
vėl išplaukė ir šiuom kartu jau 
dingo. Gal dabar nereiks atgal 
grįžti. 

PERGALĖS PASVEIKINO 

PERGALĖTOJĄ. 
Lakewood, N. Y. Pralaimėjęs 

rinkimuose ir po rinkimų ilgai 
besipriešinęs, nenorėjęs pasiduo- 
ti republikontį partijos kandida- 
tas prezidento vietai Charles E. 

Hughes ant galo pasidavė ir per- 
galėtojui Wilsonui pasiuntė te- 

legramą su pasveikinimu ir lin- 
kę j ima's ir tuoin pripažino Wil- 
sonui laimėjimą. 

8 VAL. DARBO DIENA 
PRIEŠINGA KONSTI- 

TUCIJAI. 
Kansas City. Teisėjas William 

C. Hook, kurio teisme buvo per- 
kratinėjama geležinkelių kompa- 
nijų protestuojančių prieš kon- 
greso užgirtą Adamsono, arba 8 
valandų darbo dienos bilių, gele- 
žinkelininkams, pripažino prie- 
šingų konstitucijai tą bilių. Tai- 
gi jis panaikino bilių užgirtą at- 

stovų 80 milijonų Amerikos pi- 
liečių ir tokių budu tarnaujan- 
čius ant geležinkelių verste ver- 

čia streikuoti, nors streikas iš- 
mestų iš vėžių visą Amerikos gy- 
venimą. Teisėjo Hook nuspren- 
dimu, be abejonės, nepasiganėdjs 
geležinkelininkai, bet kreipsis į 
Central j Suvienytų Valstijų tei- 

smą. 

PIRMUTINĖ MOTERIS 

KONGRESAN. 
Laike paskutiniu rinkimų kon- 

gresan tapo išrinkta pirmutinė 
moteris, mergina Jeaįiette R,n- 
kin. Jos išrinkimui išleista 887 
dol. 

PASIMIRĖ AMERIKOS 
RAŠTININKAS. 

Santa Rosa, Col. Ant farmos 
netoli nuo čia pasimirė vienas iš 
žymesnių Amerikos raštininkų, 
novelių rasėjas Jack London. 
Mirė jis staiga. Gimė jis Cali- 
fornijoj mieste San Francisco 
1876 m. 

NORI UŽDRAUSTI 
IŠVEŽIMĄ. 

Washington, D. C. Dėl augi- 
mo kainų maisto produktų nori- 
ma kongrese pakelti klausymą 
uždraudimo gabenti iš Amerikos 
svetur tokius produktus. Bet 

kėlimą kainų gimdo ne tiek svie- 
tur išgabenimas, kiek spekulia- 
cija turtingų 'vietinių spekulian- 
tų, kurie nuo producentų super- 
ka tokius .prodokbus ir laiko juos 
krautuvėse, neleidžią pardavimui 

ir tokių budu už juos ima tokias 
kainas, kokių nori. Žmonės be 
maisto apsieiti negali, todėl turi 
spekuliantams u-> jj tiek mokėti, 
kiek jie gauti nori. 

AMERIKOS FIRKLYBINIS 
LAIVYNAS. 

New York. United States Ship- 
building Co. pirko 32 akrų že- 
mės netoli Ne\v London, Conn., 
kur parengs prieplauką savo 

pirklybiniams laivams. Minėta 
kompanija žada sutverti savo 
lėšomis priklybinį laivyną. Ame- 
rikos pirklybinis laivynas yra 
menkas, menkesnis net už .nor- 

vegišką, todėl net savo prekes 
ji turi vežioti svetimais laivais 
ir (už pervežimą didelius pinigus 
išmoka. 

GAISRAI. 
Lockport, 111 Sudegė čia dirl> 

tuvės Northern Illinois Cereal 
Co. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant 250,000 dol. 

AMERIKOS PIRKLYBA. 
Washington, D. C. Per 12 mė- 

nesių iki 1 lapkričio d. iš Suvie- 
nytų Valstijų išgabenta prekių už $7,463,000,000, arba ant 1,506.- 000.000 dol. daugiau negu pernai, 
o ant 2y2 milijardo daugiau ne- 
gu užpernai. Spalio mėnesyj iš- 
gabenta už 490.~>oo,ooo dol. 

APVIRTO VALTIS. 
San Francisco, Cal. Motorir.5 

valtis, gabenusi 50 jūreivių, su- 
simušė su garlaiviu "Apache'' apvirto ir žmonės supuolė j jū- res. Kiek prie ta žmonių pri- gėrė, dar tikrai nežinia. 

IŠ DARBO LAUKO. 
New York. Pl;°no korpora- cija United States Steel Corpo- ration pagarsino, jog pakelia nuo 

10 gruodžio dienos darbininkų algas. 

K Boston, Mass. American 
Woolen Co. pagarsino, jog pa- kelia ant 10% algas 35,000 dar- 
bininkų savo dirbtuvėse New 
England ir Xe\V York valstijose. 
Kompanija gi Arlingcone ir La\v- 
rence taipgi pažadėjo pakelti dar- 
bininkų algas, bet» nepagarsino 
dar ant kiek nuošimčių. I 

Ii Rochester, N. Y. Dirbtuvės 
Eastn.^n Kodak (_o. pagarsino, 

jog del L "augumo gyvenimo reik- 
menų, nuo 6 gruodžio iki 25 ba- 
landžio sekančių metų mokės 
darbininkams: po 15% gaunan- 
tiems nužiau negu 20 dci. savai- 
tėj, o gaunantiems daugiau- 
priedą po 3 dol. savaitei. 

f Gloversville, N. Y. Čionykš- 
čios pirštinių dirbtuvės paskyrė 
50,000 dol. padidinimui darbinin- 
kų algų. Iki šiol darbininkų af- 
goms buvo paskirta 250,000 dol. 
metams, dabar paskirta 300,000 
dol. 

Manchester, N. H. Naujos 
Anglijos audyklų savininkai, del 
gyveninio reikmenų brangumo, 
didina darbininkų algas. Amos- 
keag Manufacturing Co. jau tre- 

čią kartą šiemet pakelė ant 10% 
darbininkų algas. Dirba jos dirb- 
tuvėse 18,000 darbininkų. Ir ki- 
tos audyklos žada nuo 4 gruo- 
džio dienos pakelti darbininku 
algas, 

Sharon, Pa. čionykščios plie 
no dirbtuvės pakelia ant 10% 
darbininkų algas. Bet čia dar- 

bininkai buvo blogai apmokami**' 



fl Belleville, N. J.—Ke'.L Mo- 
tor Corporaton iš Nevv Yorko 

padėjo čia statyti naują automo- 

biliu dirbtuvę, kurios pastatymas 
atsieis daugiau kaip $r,000,000 
ir reikalaus daugiau kaip 2500 
darbininkų. Kompanija turi nu- 

pirkusi 18 akrų plotą žemės tarp 
.\Vashington Ave. ir Passaic 

upės. Bellevillėj lietuvių negy- 
vena,, bet daugumas turi nusipir- 
kę piečiais, daugiausiai nevvarkie- 
čiai. Žemės kaina kįla. Gera 
bus proga ir Xorth Arlingtono 
lietuviams gauti darbo, nes Ar- 
li ngtonas su Belleville tik per 

upe nesusiduria. 
Ten Buvęs. 

S VISUS. 
Į| Dėl studentų riaušių tapo ne- 

aprubežiuotam laikui uždarytas 
Grekijos sostinės Atėnų universi- 
tetas. 

|| Iš Londono prmeša, buk pa- 
sitraukia nuo vietos Vokietijos ui- 

sieiiių ministeris vor. jagaw. Jo 
vietą užinv dibaninis jo padėjėjas 
Dras Zimmermamu 

H Naujasis Fi'.ipinų salų kongre- 
sas likosi atidalytas 16 spalio die- 

ną. Moros giminės atstovas yra 
tikras moros senatorius Hadji Bu- 

tų, buvęs pe** metų eiles ministe- 
rių pirmininku sultano Salu salų. 
Apait šito, kongrese yra dar du 
čiabuviai Sukiniai atstovai. Lau- 
kinių tautų atstovai yra tik trjs 
kongrese. 

ĮĮ Vokiškas socialistų organas 
"Vorvvaerts" vėl tapo neaprubc- 
žiuotam laikui uždraustas Vokie- 

tijoj. 

ĮĮ Vokietijos valdžia savo globon 
fido žmonių paėmė visus sodų vai- 
sius visoj Vokietijoj. Kasžtn ką 
ji dar, griebs? 

|Į Iš Berlino praneša, buk esan* 

tis Švedijoj Rusijos prispaustų 
tautų lygos komitetas, po kalbai 
Anglijos ministerių pirmininko 
Asfjuith'o, užtariančiai už skriau- 
džiamus ai menus, pasiuntė jam 
telegramą, su nurodymais, jog la- 
biau už armėnus Rusijoj yra pri- 

spausti milijonai finų, lietuvių, 
baltgudžių, žy-'ų, ukrainų, georgie- 
čių (gruzinų arba Kartvebų), kau- 
kaziečių, totorių ir tautų vidurinės 
Azijos, "kurios, prisakius Rosijos 
valdžiai tapo iš j r namų išvytos, 
badan įstumtos, apiplėštos, išsker- 
stos. Musų tautiška civilizacija, 
kalba ir tikėjimas nuola'iai buvo 
persekiojami ir prispausti nuo lai- 
ko, kuomet mes es^me po Rusijos 
valdžios globa. Musų Kentėjimas 
Rusijoj yra' didesnis, sako teleg- 
ramo siuntėjai, negu armėnų, bet 
musų skriaudos y a užmirštos. 

j| Kūnas garsaus lenkiško raš- 
tininko Henriko Sienkiewiczo, pa- 
jimirusio mieste Vency, Šveicarjoj, 
tapo palaidotas pereitos seredos 
dieną. 

|Į Vokiečiai ar.!- 10 milijonu d»- 
liarių padidino kontribuciją Belgi- 
jos mokamą kas mėnesis vokie- 
čiams. Iki šiol Belgija kas mėne- 
sis mokėjo vokiečiams po 40 mi- 
lijonų doliarių, o nuo dabar turės 
mokėt po 5o mttijonų. 

][ Ambasadoriai Vokietijos, Au- 
strijos, Turkijos ir Bulgarijos 
Grekijoj išpildė franeuziško admi- 
rolo Fournet reikalavimą'ir iš Atė- 

nų prasišalino. Grekiškų garlaiviu 
jie iškeliavo j bulgarų rankose1 
esantį portą Kavala. 

■jj Naujos Zelandijos avių augin- 
tojai ir vilnų p-ekėjai nutarė Ang- 
lijos vakLia": parduoti visas turi- 
mas vilnas už tokias kainas, 
kios buvo prieš karės prasidėįj&s^, 
■taigi 1914 metuose. Australijos 
avių augintojai mat elgiasi visai 
kitaip negy Suvienytų Valstijų 
spekuliantai. Austraiiečiai kilus 
karei sėmgiasi valdžiai padėti, l>et 

ne išnaudoti kraštą. 
r* 

$ Amerikos airiai, jų kalbėtojai 
gazdina Angliją nauju ^ukjlirau 
Airijoj. Bet Ai-ijos tautiečiai apie 
sukilimą nemano. Prie sukilimo 
kursto vien vottiečių šalininkai. 

|| Azijoj užbaigta dirbti tunelį 
prie Taurus. Yra tai paskutinis 
trnelis Bagdado geležinkelio. 

I 

|| Anglijoj pagarsinta karaliaus 

paliep'.nas laikyti karės kontraban- 
da auksą, sidabrą, metalinius ir po 

Ppicrinius pinigus, Čekius ir viską, 
kas tik turi pinigų vertę. Tokiua 
daigtus angliški kariški laivai atims 
ir nuo neutrališkų kraštų laivų. 

Į Londone pasimirė pagarsėjęs 
orlaivių pagerintojas George Whi- 
tc. Jis Anglijoj uždėjo pirmą or- 

laivių dirbtuvę. 
• *■ -A 

|| Mexikoj banditai, Vilios veda- 
mi vėl smarkiau veikti pradėjo 
Chihuahua apskrity j. Prie miesto 
prisiartino apie 3500 Vilios, ka- 
riautojų ir net kelis kartus mėgi- 
no jį veržti be pasekmių, nes visi 
užpuolimai tapo atmušti. Iš viso 
aplinkinėse Chihuahua Villa turi 
su viršum 6000 kariaut >jų. 

|| Anglija pagavo .'.idelę vokie- 
čių submariną. 15 įgulos žmonių, 
o tame du oficieių paimta nelai- 
svėn. 

f| Pasitraukė nuo vietos Rusijos 
ministerių pirmininkas Sturmer. 
Jo vietą užėmė kelių ministeris 
Alėksandr Trepov. Rusijoj ma- 

no, kad naujasis ministeris eis pa- 
žangos kelių, bet apie tą pažangą 
reikia abejoti. Trepov yra toks 
biurokratas kaip Sturmer, o taip 
augštų Rusijos biurokratų pažangių 
žmonių nėra. Trepov gimęs 1862 
metuose. 

Į Į laidotuves Austrijos cieso- 
riaus atkako Ispanijos karalius, gal 
atkaks ir Vokietijos.čiesorius. Nau- 
jasis ciesorius priiins vardą Karo- 
liaus I. Vainikavimas naujojo cie- 
soriaus atsibus pirmoj pusėj gruo- 
džio mėnesio. 

/ 

j Rusijoj trūksta, ypač vaka- 
ruose, duonos. Rusija javų duonai 
turi- daugiau negu jai reikia, bet 
kad iruksta geležinkelių ir geros 
tvarkos, tai negalima privežti ten, 
kur jų trūksta. Volgos paupiuose, 
iš kur daugiausiai javų išgabenda- 
vo, sustojo malūnai, nes nėra ką 
malti, trūksta grudij. 

|Į Serbai iki šiol išvalė nuo prie: 
šų i2ooo mylių Serbijos terito- 
rijos. 

|Į Grekijos kariumenės rezervis- 
tai apšaudė traukinį, kuriuom į 
Salonikus važiavo Rusijos amba- 

sadorius DemiJ v; atgal jam j Atė- 
nus grjžtant, suokalbininkai iš bė- 
gių išmetė jo traukinį, bet nieks 
prie to nenukentėjo. 

|Į Mexikoj tapo sušaudytos trįs 
moterįs. Mirtimi. jas pasmer'<e 
Carranzos teismas neva už šnipinė- 
jimą Viliai, 

j| Chicagos bankai paskolino Clii- 
nų rcpublikos valdžiai 5 milijonus 
doliarių. Neilgam tų pinigų už- 
teks. ) ■ 

|| Laike smarkios vėtros likosi 
išnaikintas naujo typo vokiškas 
Zeppelirv"* .. !aivys išlėkęs iš Fried- 
rickšhaven į Wilhelmshaven. Iš 
jo įgulas išsigelbėjo tik vienas 
žmogus. 

|| Belgai smarkiai protestuoja 
prieš vokiečius todėl, kad jie su 

prievarta gabena belgus Vokietijon 
dirbti amunicijos dirbtuvėje ir kas- 
ti vokiečiams grabes prie Verduno. 
Bet vokiečiai ne vien belgus prie 
tokių daroų iš jų tėvyškės gabena; 
dar gal daugiau jie išgabeno Lie- 
tuvos ir Lenkijos žmonių. :.ors tas 

yra priešingu tarptautiškoms tei- 
sėm«. 

|! Iš Stockbolmo praneša, buk už 

kalbą durnoj teisman patrauktas 
yra durnos atstovas profesorius 
T/iuiukov, o dūmos vice pirminin- 
kas pasitraukia nuo vietos. Jis tei- 
sinasi, kad vokiškai nesupranta, to- 

lei kuomet Miliukov skaitė straip- 
snį iš vokiško laikraščio, jo stab- 

dyt^ negalėjo. 

jį Laidotuvėse lenkiško raštinin- 
ko Henriko Sienkiewiczo dalyvavo 
ne tik neutnJškų kraštų atstovai, 
bet buvo atstovas ir kariaujančių 
tautų. Ir popiežius atsiuntė tele- 
gramą 

1 "™ — 
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PRIE AUSTRIJOS CIESO- 

RIAUS LAIDOTUVIŲ. 
Mirus Austrijos seniui cieso- 

riui, atsibuvo iškilmingos laido- 
tuvės su daugybe įvairių ceremo- 

nijų. 
Ant laidotuvių atsilankė ir Vo- 

kietijos kaizeris Vilius _II-ras. 
Vršutinis paveikslėlis parodo 
karstą skaitlingomis žvakėmis 
aptaisytu. —Apačioj—senobinė 
kapucinų bažnyčia, kurioj palai- 
doti /visi Austrijos ciesoriai iš 
Hapsburgų giminės.' 

Kaujas Austrijos Ciesorius. 

Didkunigaikštis Karolis Pra- 
nas Juozapas,, pasimirtfsio cieso- 
riaus Prano Juozapo giminaičio 
sunus, Austrijos ir Vengrijos so- 
sto pai'i'dėtoju tapo ačiu už- 
mušimui didkunigaikščio Pr^no 
Ferdinando prieš dabartinei ka- 
rei išsiveržiant. 

Jis gimė rugp. 17 d.; 1887 m. 
Jo tėvu buvo pusprotis jaunesnis 
Prano Ferdinando brolis, didku- 
nigaikštis Otto, pasimirusis aš- 
tuoni metai atga-1. Jo pati yra 
Parmos kunigaikščiutė Zita iš 
Burbonų namo. Ji Vra viena iš 
dvidešimties šeimynos vaikii, ku- 
rių septyniolika buvo silpnapro- 
čiais. Bet jaunosios poros vie- 
natinis vaikas, sunus Karolis 
Prana-s Juozapas Otto gimusis 
lapkr. 2 (t, 1912 m. ir du'ktė gi- 
musi saus. 3 d. 1914 m. atrodo 
sveikais ir pilnai normaliais. 

Apie naujo ciesoriaus asmeni- 
nius papročius, pamėgimus ir ne- 

mėgimus maža kas yra žinoma, 
išskiriant tiek, kad jis yra leng- 
vo budo, myli gyvenimą ir ne- 

kenčia valdymo reikalu. Pinrra 
užmušimo Prano Ferdinando 
daugumas žmonių Viennos cieso- 
rystės r-ume, sako, nebuvo jo 
matę. Dažniausiai jis savo lai- 
ką praleisdavo [vairiuose savo ru- 

muose su savo gražia pačia ir 
vaikais, medžiodamas, ar knygas 
skaitydamas." 

Kairei (prasidėjus jis paėmė ve- 

sti ^kariauną ryty šone? Iš pra- 
džių jis laimėjo kelias menkas 
pergales, bet paskui ištiko jį ne- 

laimė. Rusai jo 'kareivijas sumu- 
šė ir paėmė daugybę nelasivėnji 
po šitam pradėta kalbėti, kad; 
Austrijos, kaipo militarės galy- 
bės dienos suskaityta. Bet vor 

kiečių aficierams atėjus j pa- 
gelbą ir kar^Tvijų vedimą paėmus 
j savo rankas, Austrijos kareivi- 
jos sudrutėjo. Ligšiol jaunasis 
ciesorius buvo rytiniame "šone, 
bet miiitarinėš strateguos klau- 
simus sprendė vokiečiai. 

Nežiūrint jo apturėtų nepasi- 
selimų karėje, jaunasis ciesorius 
yra labai popolerus pas Austri- 
jos ir Vengrijos «ėmonės. Esant 
sosto jpėdiniu Pranui Ferdinan- 
dui, buvo -kalbama, kad dvejybi- 
nė monarchija .tuojaus suirs nuo 

jo aštrumo; kad jis nemokės nu- 

sileidimais žaisti, kurie vieni 
margą sąjungą palaikė nuo pasi- 
dalinimo į tris ar daugiaus ka- 
ralysčių. 

Bet didkunigaikščiui Karoliui 
patapus sosto įpėdiniu, tos kal- 

bos Austrijoje aptilo. Buvo jau- 
čiama, kad jo geras būdas, de- 
mcfesatinis ūpas k .noras nuai- 

v. • 

leisti pacjaris, ,jo valdymą tokiu 
populerum,; kaip ir jo garsaus 
prodėdžio. 

Apie naująjį .ciesorių ipasakoja- 
ma visokių dalykų. Jis mylįs 
operą ir. lengvesniąją muziką. 
Teatrą tąip xra pamėgęs, kad, 
kaip jis .pats (yra sakęs, Shake- 
speare'a veikalą "Linksmosios 
Našlės" yra ijąatęs scenoje pen- 
kias dešimtis jkartų. Prieš karę 
jis nesykį (ątlereipdvo vienmečių 
domą j saVe vežimėlyje vėžinda- 
mas miesto gatvėmis savo vai- 
kus. "Bet keisčiausiu vienme- 
čiams dalyku yra jo neapkentimas 
visokio išdidumo ir puikės. Tuo- 
se garnizonuose, kur jis buvo 

paskirtas kariaunos aficierum, 
jis net paprasčiausius aficierus 
nustebindavo $avo gyvenimo pa- 
prastumu, Iš jo yra puikus šaur 
lys, geras medžiotojas ir užside- 
gęs motoristas. Kaiip ir daugu- 
mas austriečių, jis yra geru kal- 
biumi. Jis kąlba vokiečių, ven- 

grų, francuzų, anglų, italų, čekų 
ir lenkų 'kalbomis. 

Nors jis nuo pradžių buvo au- 

klėjamas sostuį bet iki didkuni- 
gaikščio Prano Ferdinando už- 

mušimui, jis buvo laikomas nuo- 

šaliai. Jis buvo pirmas Haps- 
burgo ciesorių namo narys, ku- 
ris mokslu gavo viešose metro- 

polijos mokyklose. Būdamas 
vaiku, jis mokykloje sėdėjo vie- 
name suole su darbininkų vai- 
kais ir pertraukose drauge žaidė 
su jais. 

! 
Didkunigaikštienė Zita po savo 

apsivedimui gyveno daug spuliau, 
negu būdama pas tėvą Parmos 
kunigaikščio nabašninką Schwar- 
zau'joj, ibet po didkunigaikščio 
Prano Ferdinando mirčiai įvyko 
permaina, 

1875 m. Modrnos .kunigaikštis 
paliko Este turtus Austrijos so- 

sto įpėdimmi. Šitie turtai duoda 
metinio peJfto frpie $16,000,000 ir 

sulyg palffifimb .yra nuosavybe 
kiekvieno isOstO įpėdinio iki jis 
sostą užimdavo Toji išlyga bu- 
vo padėta taikos laikui; jeigi tarp 
ItaJijos ir Austrijos kįla karė, tai 
visi įplauki'mai nuo tų turtų pa- 
tampa karės fondu Modenas ku- 

nigaikštystes atašteigimui. Da- 
bartiniu laiku nškilus karei tarp 
Italijos ir. Austrijos, tas taip ir 
padaryta. Didkunigaikštis Karo- 
lis buvo senio ciesoriaus myli- 
mas. Kuomet tragedija Saraje- 
voje iššaukė senį ciesorių karalių 
Praną Juozapą važiuoti iš jo 
nuo šalys tės kalnuose Išliuje j 
Vienną, dklkunigaikštis Karolis, 
išėjo ji pa<sitikti, mažoje gelžke- 
lk> stotyj" ar# Schoenbrunno rū- 

mo. Karoliui buvo patariama nei- 
ti ciesoriaus pasitikti, kadangi 

tas įpranešęs, jog jis nenorįs jo- 
kių pasitikimų. Vienok seniui 
atvažiavus ir pamačius Karolį be- 
laukiant, jis jį pasiėmė pas sa- 
ve j karietą ir nuvažiavo su juo 
drauge į savo kambarius. 
Schoenbrunne. Po to daug kar- 
tų jį ciesorius kvietė pas save 

visokiuose klausimuose pasitar- 
ti su jiuo ir prašė atsivesti savo 

pačią su vaikais. 
Ateinančią gruod. 2 d. butų 

buvę senio ciesoriaus 68 metų 
valdymo Sukaktuvės ir senis ši- 
tą dieną buvo paskyręs apšauki- 
mui sosto įpėdinio r.avo bendra- 
vald^iiu, kadangi senis norėjo nu- 

sikratyti tas sunkenybes, kurias 
karė ant jo dėjo. Bet senis to 
laiko neiulau'kė ir pasimirė. 

1 

" 

Kun. A. Sabaliauskis. 

Didelis Veikalas Svetima Kal- 
ba Apie ILiatuviy Dainas. 

Ypač šiuo metu, kada, nuken- 
tėję labiau už kitas tautas, tei- 
singai keliame balsą visose šaly- 
se, kad mums toji nuoskauda bu- 
tų atlyginta' liuosybe savo žemę 
tvarkyti patiems, turi buti mums 

įdomu, ką apie mus mano ir rašo 
•.svetimtaučiai. 

Knyga, apie kurią noriu lietu- 
vių visuomenei pranešti, kaip tik 
ir padrąsina mus prie tų reikala- 
vimų, išrodydama, kad męs savo 

istorija ir 'kultura pasirodome tu- 
rime teisės prie savivaldybės,- iš- 
tvėrę per tiek šimtų metų savu 
veidu ir lig šiol nepamatę tautu- 
mo sąmonės, nežiūrint taip sun- 

kių dienų, priespaudų ir nuo- 

skaudų, kurias lietuvių tauta nuo- 

latos kentėjo. 
Toji knyga vadinasi: "Tut- 

kimuksią Liettua'laisten kansan- 
laulujen a'alta." (Lietuvių tau- 
tos dainų tyrinėjimas) ir pata- 
šyta dar 1913 m. d-ro A. R. Nie- 
mi'o, mokslo tikslais keliais atve- 

jais važinėjusio po Lietuvą ir 
tyrinėjusio jos praeitį. Kaip ir 
knygos vardas rodo, joje ypač 
kalbama apie lietuvių tautos tve- 

rybą, apsireiškusią jų dainose. 
Bet rašytojas, pasakodamas sa- 

viškiams apie lietuvių dainas, 
jautė savo pareigą pranešti jiems 
ir a<pie pačią tą tautą, kuri dai- 
nuoja, ir del to buvo priverstas 
tyrinėti jos praeitį. Ir toji Lie- 
tuvos istorijos apžvalga užima 

knygoje 76 puslapius. (Visoj 
knygoj 327 pusi. ir spalvuotas lie- 
tuvių apgyventos žemės žemėla- 

pis). 
Tik reikią pasakyt, kad ši Lie- 

tuvos istorija tai ne lietuvių vai- 

— -v- 

-tybės istorija su .jos viešpačiai > 

ir karais, bet lietuvių kulturos is- 
"torija, kulturos ypač tų, kurie 
tas dainas tvėrė ir išlaikė,'vadi- 
nas, lietuvių sodiečių. Ir šitoji 
lietuvių istorijos apžvalga—tai 
plačiausioji lietuvių istorija suo- 

mių kalba. 

Žinių tam darbui d-ras Niemi's 
stengėsi semti iš pirmųjų rankų, 
vadinas, iš istorijos šaltinių, tuo 

labiaus, kad slavų—lenkų ir rū- 

sti—literatūra tuo dalyku jam 
buvo neprieinama. 

Lietuvos istorijos apžvalga to- 

je knygoje padalyta į tris dalis: 
i) priešistorinis laikas, 2) istori- 
jai brėkštant ir 3) istorijos lai- 
kas. 

1) Pirmosios dalies istorijai 
naudojosi kalbos mokslo ir ar- 

chajologijos išvadomis, remda- 
masis Thomsenu, Bezzenberge- 
riiu ir kitais. To laiko- tarpo d-ro 
Niemi'o tyrinėjimų 'švada toki, 
kad "Aestiorum gentes" (aisčių 
tautos) buvo prūsų, lietuvių, lat- 
vių, jotvingų, galindų protėviai. 

2) Antrajai Lietuvos istorijos 
apžvalgos daliai naudojosi rašto 
šaltiniais—kronikomis, nuplėšda- 
mas Lietuvos kulturos ir istori- 
jos paveikslą iš Mindaugio—Ge- 
dimino—Vytauto laikų, kaip yra 
"YVegenberichte" (kelionių apra- 
šymai, tame laike lankiusių Lie- 
tuvą vyrų), Scriptores rerum 

prussicarum, £odex epistolaris 
(Vytauto laikai). Ilgiau apsi- 
stoja rašytojas prie to laiko tar- 

po, kada (kryžiuočiai užpuldinė- 
davo Lietuvą. Lietuva patekusi 
vokiečiams ir lenkams, Vadinas, 
viena jos dalis germanizacijai, 
antra gi 'polonizacijai, nors, girdi, 
abi pusi jautėsi esą vienu kunu; 
tautos dvasia visad gyva buvusi 
ir niekuomet nebuvus visai už- 

gesusi. Abidvi pusi' ėmė gyventi 
vienodai liūdną gyvenimą, varg- 

'dami tuos pačius vargus ir gie- 
Įdodami vienodai liūdnas savo 

dainas. 
Kur kalba apie Kęstutį—Vy- 

tautę., d-ras Niemi's nors įr pripa^- 
žįsta Vytauto didelius nuopelnus 
Lietuvai ir jo karės gabumus, 
vienok sprendžia apie jį kitaip, 
kaip tai paprastai daro lietu- 
viai istorikai. Imant paskuti- 
niuosius Lietuvos stįibmeldybčs 
laikų 10 metų ir žiūrint į daly- 
kus iš augštesnio matymo punk-^ 
to, krikščionies a'kimis, Vytau- 
tui, girdi, "nenoriu duoti vardo 
"Didysis." 

Jei tiktai žiūrėti į tai, kaip jis 
Lietuvos sienas praplėtė, tai, ži- 
noma, tas vardas gal jam ir pri- 
tiktų. Priežastis Lietuvos silp- 
nybės, nors Vytauto laikais taip 
išaugusios, jis, d-ras N., mato jos 
vidaus silpnybėje. Lietuva, per- 
daug ilgai pasilikusi stabmeldė, 
negalėjusi turėti augštesnės' kul- 
turos už kaimynes lietuvių paidi- 
tąsias tautas ir dėlto nestengusi 
jų siurišti stipriu vieno kuno ry- 
šiu. 

3) Trečioje dalyje, kuri užima 
daugiausia vietos—23—76 pusi.,' 
—d-ras N. duoda Lietuvos ūki- 
ninko padėjimo paveikslų, eida- 
mas šimtmečiais. 16—17 šimt- 
mečiams ima žinių iš Jono Lasic- 
kio "Dedus Samagitarum," Stryj- 
kovskio Guagnino \ "Descrijptio 
Sarmatiae Europeae," "Descrip- 
tio Lituaniae," Lepnerio "Der 
Preusische Littauer," Pretorijaus 
"Deliciae prusicae," Brandino 
"Reysen durch die Marcu Bran- 
denburgą.'" 

18-jam amžiui naudojosi 
Bodk'o "Versuch einer -vvirt- 
schaftlichen Naturgeschichte von 

Preussen," Gervais'o "Notizen 
von Preussen," Donelaičio raš- 

\ 
tais. 

19-jam amžiui—Schultzo "Ei- 
nige Bemerkungen ūber die Na- 
tionalitat der' Litthauer" (rank- 
raštis Karaliaučiaus universiteto 
bibliotekoje), Čado Cappellero 
"Kaip senieji lietuvninkai gyva- 
no." Ir daugybė kitų. 

Plačiausiai, žinoma apsistota 
prie dabarties Lietuvos stovio; 
paduota jos statistika, admini- 
stracija, mokyklos, paminėti žy- 
dai. Girdi vardus "Aušros," 
"Saulės" su Alšauskiu, "šv. Ka- 
zimiero D-jos su Dambrausku, 
Tumo, Kuršaičio1. Vydūno, Basa- 
navičiaus su "Mokslo Draugija," 
Žmuidzinavičiaus su "Dailės E}r- 
ja," "Blaivybės" dr-jos, kuri, gir- 
di, tik pradedanti savo veikimą. 
Paminėtųjų draugijų paduota ir, 
statistika. 

Baigia daktaras šitą savo ap- 
žvalgą tokiomis pastabomis 
Matoma, girdi, kad lietuvis u'ki- 
ninkas buvo apleistas i-r net ii 
visų pusių nepalankių sau dva- 
sių apstotas, bet iau toliaus jo 
sunus ir dukters nebevirs j kitas 
tautas, nes dalis jo suniv jau su- 

prato, ko reikia daug vargusiaJ 
motinai. Didesnioji dalis kunigų 
iš ūkininkų ir pasilieka' tautai, 
Ir tai esanti didelė Bažnyčios 
dovana tautai, nes tų švietimo 
ir tautos blaivinimo draugijų ve- 

dėjai—kunigai, neka'lbant, kad ii 
rašytojų dauguma—taip pat jie. 
Vis auga būrys ir pasauliniu 
sviesuolių iš tii pačių ūkininkų. 

Paminėta ir Amewkos .lietu- 
'vių spauda ir Prūsų: Kuršaitii 
su "Litausche Litararische Ge- 
sellschaft" ir Vydūnas, turįs {ta- 
kos ir 'Didžiojoj Lietuvoje. Eko- 
nomijos srityje darbas einįs 1 
priešakj, pasigaudamas naujų me- 

todų. Ūkininkai eina iš bendra 
žemės valdymo (iš sodžių) { 
viensėdžius; Suvąlkiečiuose ir 
Žemaičiuose tatai jau pabaigta, 
"Pertat pasidaro stipresnis pama- 
tas ir dvasios kulturai. Iš to vi- 
so matoma, kad lietuviams pra- 
sideda naujas laiko tarpas jų eko- 
nomijos ir kulturos gyvenime ii 
nebėra ko abejoti, jog artinasi 
jiems geresnė ir šviesesnė atei- 
tis. Ir jei tik tą prakilnų švieti- 
mo darbą bus galima tęsti ir to- 

liaus, ,po daug šimtmečių nakties 
aušra virs giedria diena. (b. t) 

("L. L.") 

JIEbKO GIMINIŲ. 

Žemlaus talpiname turint lalšk* 
iių, atėjusių į "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisven, 
arba nuo pabftgėlių- Jie jieško ta- 

vo giminių, arba iiaip pažįstamų- 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, 
čia savo giminę arba pažįstamą, 
skubiai jam parašyk lalikolj; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 

mink, kad jų padfijimas yra baisus. 
Jie laukia,/jeigu ne pašalpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. f 

Abromaitis Edvardas, karės 

tremtinis, nori susižinoti su Juozu 
ir Kristijonu Žigais ir Karoliu 
Raiteriu. Adresas: Russia, mie- 
stečko Žlobin, Mogilevskoi gub., 
Naberežnaja ul., d. Agarii Pošu- 
kovoi, G-žė Elenie Klike, peredat 
Eduardu Abromaitisu. 

Stepulevičia Pranas, karės 

tremtinis, Suvalkų gub., Kalvari- 

jos apsk Šventažerio parap., \"a- 
dalioto k. nori susirašyti su savo 

broliu Jonu ir pusbroliais Prajin 

ir Vincu Stepulevičiais, su drau- 

gais Jonu Lenkunu, Jonu Andruš- 
kevioium ir Kaziu Ažuku ir drau- 

ge Magde Kuzmaičiute. Adresas: 

Russia, m-čko Žlobin, 120 Želiez- 

nodorožnaja Rabočaja Rota Fran- 
cu Stepulevičiu. 

Tiljautas Jonas, Kauno gub.f 
turįs Amerikoje tėvą, tarnauja ka- 

riuomenėje, yra vargingame padė- 
jime ir prašo pinigų. Adresas: 

Russia, "236 Graivoronskij piech. 
polk, 8 rota, Dieistvujuščaja Ar-" 

mija. Ivan Tibautas. 

Getmcntas Stanislovas, karės 
belaisvis, nori susižinoti su Jonu 
Minkum ir Kazimieru Doleikiu. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager Germersheim, Stanislova* 
Getmant, No. 419. 

Toleikiutė Zofija, nuo karės 

pabėgusi Rygon, iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos p&v. 7 varstuose -nuo 

vokiečių sienos, j ieško savo se- 

sers Marijonos Savickienės, gy- 
venusios Chicagoje. Zofija 'klaus- 

dama apie savo seserj, parašė 
laišką Juoz-ui Kašiu^ai. P, O. 
Box 82, Torrington, Conn., ap- 

rašydama jam savo padėjimą ir 
ios ipabėgitną iš Lie'.avos ir J. 
Kašiuba gali daug apie ją pra- 
nešti. Pabėgėlės adresas toks: 
Russia, g. Riga, Augustinka gat. 
No. 2, kv. 9, Zofija Toleikiutė. 

Čulada Motiejus, karės belais- 
vis, Vilniaus gub., Trakų pa v., 

Žaslių par., Paparčių k. turi daug 
pažįstamų ir giminių Amerikoje, 
su kuriais nori susižinoti. Ra- 

šyti pa* j] galima tik lenkų, ru- 

sų, vokiečių, ar kokia kita kal- 

ba tik esą lietuvių kalba užginta 1 

(?!—korektorius) Adresas jo 
toks: Germany, Gcfangeiienhger 
Merseburg (Saale), komp. 7, Bar. 
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KARAS. 
(Užbaiga). 

..."Daug ko apie Sekcijos dar- 
inis nerašyčiau, bet kadangi esi 
Sekcijos narys, manau, neprošalį 
bus apie šį-tą parašyti. Koki yra 
Sekcijos veikimo programa, priva- 
lai žinoti iš suvažiavimo rezoliu- 
cijų, kurios urbi r t orbi po 
laikraščius buvo paskelbtos. Su- 
darę valdybą ir Vykinamąją ko- 
misiją, ėmėm pirmąjį Sekcijos tik- 
slą vykinti,—būtent rupinties že- 

mųjų technikos kursų steigimu. 
Kursų programa jau galutinai nu- 

statyta, mokytojų turėsime, o mo- 

kinių netruks. Sunkiau kiek ei- 
nasi antrajai pusei—agronomų sky- 
riui. Agronomų tuo tarpu ant vie- 
tos turime labai mažai. Bet ir 
esantieji dirba energiškai. Jau 
pradėjo nuomoti dvarus, greit įstei- 
gsim ir Ifarsus. Visa (Troli. Ati- 
taisymo) Sekcija susideda iš 4 
skyrių: agronomijos, taikomosu > 

dailės ir "architektūros, mechani- 
kos ir technologijos ir elektrotech- 
nikos, Pats veikliausios skyrius, 
žinoma,—elektri-kų, nes jų daugiau- 
siai yra (cu provincija 15 žm.) 
Kiekvienas skyrius pradėjo nuo 
literatūra , nes kaip tik turime su-; 
skubti iki kursų atidengimo priruo- 
šti reikalingus mums vadovėlius 

iki 15 dienai balandžio visi sky- 
riai privalo pristatyti rankraščiui: 
iš bendrosios elektro technikos, 
apie garo katilus ir mašinas, che- 
miją ir mechaniškąją fizikos dalį. 
Apsiėmiau parašyti mechaniškąją 
dalį fizikai ir elektro technikai. 
Begalo sunkus darbas. Jei mums 

nepadėtų filologai, nė iš vietos ne- 

galima bntu pajudėti. Reikia ži- 

noti, kad ligšiol jokior, techniškos 
terminologijos neturėjome, o jei 
kas nors apie techniką ir buvo 
rašyta, tai tokia baisia kalba, nors 

spiauk. Dabar mums padeda p. 
Buga Pas jj ir Jablonskį neišse- 
miamas rinkinys visokių technikos 
užvardinimų, kuriuos lietuviai var- 

toja. C) kad žinotum, kokių gra- 
žiu užvardinimų yra lietuvių kal- 
boje: "pruzina"—invija, "provo- 
<lnik"—laidas, "bezkoniečnost' "— 

begaiumas, "objom"—tura, turi- 
nys "teploprovodnost"—šilum ^s 

laidumas, "provodimyj"—laidus, 
"latun' "—skaistvaris, "teplojem-į 
kost"—šilumos jamumas, "eiektro-! 
jomkost"—elektros jamumas, "si- 

pučij"—birtiohs, "vmiestimij" tal- 
pus, "ploskost"—lėkštumą,' "luk" 
—svaidokas, "strėla—jrvaida,— 
"(ioluboj—žydras," "tekučest—ta- 
kumas. 

Pavaišinau Tavę geriausiais žod- 
žiais, bet laikui bėgant, kuomet pri- 
rinks daugiaus, turėsime juos pa- 
skelbti laikraščiuose.*) Jau ir da- 
bar manoma apie technikos ir dai- 
lės laikraščio įkūrimą; viską pa- 
darytum, kad tik pinigų butų. 
Turime insisteigę net ir savo biurą, 
kur nuolat kol kas dirba 4 žmo- 
nės, tik but*s permažas ir gausim 
vasarai didesnį jieškotis. Visa 
Sekcija susideda iš visokios spal- 
vos žmonių ir darbas gerai eina. 
Politikos męs nepripažįstam. Kas 
politikas—tas ne -technikas. Ži- 
nai, Jurgi, be perdėjimo tvirtinu, 
jei kas pirm kelių metų galėjo bū- 
ti tik svajotma, tai dabar yra dirb- 
tina ir vykdoma." 

Baig:ant apie triobėsių atitaisy- 
mo ir technikos Sekciją, reikia pa- 
sakyti, kad jos projektuoja atei- 

tyje supirkinėti statomąją medžia- 
gą netolimos pozicijų, arčiau prie 
Lietuvos. 

Paskutiniu laiku prie Centro įsi- 
kūrė dvi nauji se'cciji—Ko-ope- 
raciios Sekcija, kuri rūpi- 
nas praplatinti kooperacijos įdėją 
ir Medicinos Sekcija. Sekcijos 
pageidaujama, kad Centro komi- 
tete butų vienas narys gydytojas. 
Ten, kur pabėgėliu yra daugiau 
15,000, privalo buti gydytojas ir 
steigiama savo vaistinė, kur ma- 

žiau—felčeris. Sekcijos yra jau 
.sutaisytos gailestingoms seselėms ir 
broliams pamokos, o taipojau lai- 
komos pamokos rt*>: ie hygieną. 
Sekcijos yra patėmyta, kad tarp 
kitų ligų, apspitusių pabėgėliu?, la- 
bai yra išsiplatintosios veneriškos 
ligos, net tarp vaikų. Suprojektuo- 
ta keliatės brošiūrų. Merginas nu- 

tarta si tematingai atitraukinėti nuo 

fronto. 

Neperseniausiai susitvėrusi Sek- 

cija [**dės doroti pabėgėlių gyve- 
nimą, Ilėda didelė tame, kad vi- 
si musų geresniejie ir jaunesnie- 
ji gydytojai yra rusų karo val- 
džios senai pašaukti prie darba- 
vimosi, ant fronto. 

Užbaigiant apie lietuvių pabėgė- 
lių gyvenimą Rusuose, reikia pri- 
minti tas faktas, jog dainai ikti- 
džiamasi buk su pabėgėli .is nety- 
k.;3iai elgiamasi šiurkščiai kalbama." 
dažnai figūruoja bylos delei "ran- 
kos bučiavimo." Re abejo daug 

♦) Kaip jau mano minėta Sekcijos 
Sluo metu yra baigiamos vengti tech- 
nikos žodynas. J. 3. 

yra kas taisytino, netikusio, pa- 

šonėj ųsiu musų žmonių santikiuo- 

-e; j tai Centralinio Komiteto se- 

niai jau kreipiama dotna ir kiek 

galima, kovojant abelnai delei pa- 

bėgėlių buvio pagerinimo, kovoja- 
ma taipojau su netikusiu elgimusi 
o ypatingai, anot vienos korespon- 
dencijos, su ''mažais raštininkė- 

iliais," "kultūrai" įgavusiais vals- 

čiaus raštinėse ir kitose tolygiose 
palaimintose vietose. 

Keičias vienok laikai, keičiamės 

ir męs patjs. 
Dar kart reik pažymėti tai fak- 

tas labai mums naudingas ir di- 

dilę įtaką padaręs į svetimas tau- 

tas, būtent apsilankymas p. M. 

Yčo kartu su rusų atstovais sveti- 

mose valstijose. Audiencijos pas 

popiežių, pas anglų, belgų ir italų 
karalius, pas franeuzų respublikos 
prezidentą, pas lordą Grcy'ų suda- 

rė tiek, kad daug staigiau plačioj 
■Europoj buvo tariamas "naujas," 
"lietuvių klausimas." 

Išvažavęs dabar p. Yčas kart su 

kun. Žiliumi Amerikon daug galės 
pranešti naujo, jdomaus, besita- 

riant, bekalbant, naują tėvynę be- 

statant. 

Jau ne kartą esu minėjęs savo 

straipsniuose, rašytuose Amerikos 

lietuviams, apie musų brolius lie- 

tuvius ištremtus iš Mažosios Lietu- 

vos, vienok "man matos, čia taip 
svarbus dalykas, jog visiems vertė- 

tų apsistoti delei to ilgiau. Jiems 
šelpti dar prieš vokiečiu užėjimą 
taj>o sutverta draugija: "Globa— 

musų broliams1 lietuviams iš Prū- 

sų Lietuvos šelpti."*)- Pasiklausy- 
kime trumpai žodžių "Globos" 

įsteigėjos ir pirmininkės p. F. 

Bortkevičienės. 

— "Belaisvių padėjimas yra ne 

vienodas; yra vietos, kur mede- 

giškai dabar aprūpinti o kitur po 

senovei badauja, nes negalima 
prie jų prieiti. Medegiškai aprū- 

pina juos Amerikos konsulio ko- 

mitetai, bet kas svarbiausia nevi- 

sli r tinkami žmonės juose sėdi. 

Prūsų žmonių (Mažosios Lietuvos) 

daugiausiai yra Saratovo. Sama- 

ros, Simbirsko gub. (po keletą 
tūkstančių nuo z iki 5) paskui 
Ufos gub. apie 300 žm., ties pat 
Orenburgu ir Astrachaniu. Si- 

bire tik vienam Bolagansko pa- 

viete, Irkucko gub. Barnaule—mo- 
zūrai, o Tobolske vakarinių Prū- 

sų vokiečiai. Pats blogiausias 
kampas tai Samara, tiesiai dar ne- 

įkandama iš atžvilgio pagerinimo 
sąlingų. Tiems, kurie apgyven- 

dinti miestuose, iš visų atžvilgių 

yra daug geriau, o sodžiuje jie 
turi gyventi nearčiau 25 verstų 

nuo gelžkelio. Išskirstyti ant la- 

bai didelio ploto policijos "'sta- 
ntio?e." Iš vieno "stano" į kitą 
perkelti jų negalima, bet pačiame 
"stane'' kilnoja juos iš vietos j 
vįetą kas dvi savaiti ar kas mėnuo. 

\ alstiečiai turi jiems duoti butus 
ir duoną poeiliui, kuomet vienas 

sodžius permaitina 2 savajti, perke- 
lia į kitą. Pačiame sodžiuje talpi- 
na dvejopai: ar atskiruose butuo- 
se ir tuomet valstiečiai privalo 
duoti jiems duonos, o kitą valgį 
(jei neužtenka už ką pirktis) turi 

eigėtauti. 
Arba—patalpina po veną-du 

kiekvienoje grmčioje ir tuomet už 

maistą turi dirbti. Paskutinis bū- 
das pats biauriausis, nes žmonės 

ir liuosybės nustoja, dirba ir nie- 
ko sau uždirbti neguli. Kaslink 
uždarbio, tai amatninkai uždirba 

gerai ypač siuvėjai ir kalviai 
neblogai ir kurpiai. Kurpiai dirba 

klumpes, kurios labai įeina madon, 
nes batai labai brangus. Tvirtas 
darbininkas irgi gali uždirbti. Bet 
ir tvirtų darbininkų ir amatininkų 
gal bus 10% ir tai vargiai, daugu- 
mas—Lai "negaliai" ir dar pusba- 
džiai gyvendami labai apsilpninti. 
Daugiausia stoka drabu';u, skalbi- 
nių, apavos. Samitari nadėji- 
mas blogas. Vaikai ik, metų 
ko nevisi išmirė jau iš pat pra- 
džios. Pilvo ligos ir šiltinė ("žie- 
mos laiku) nuolat juos kankina. 
Miršta alelnai 15—20%, gal da- 
bar sumažės tas nuošimtis—visgi 
turėjo apsiprasti. Bet dvasios rei- 
kalai visai -pleišti. Reikalauja 
visur kunigo, tai tik dabar pasise- 
kė į Simbirską išsiųsti. Konsulio 
komitetai noroms—nenoroms juos 
vokietina." (Žinios surašytos 
14-12-16.) 

Vienok praėjus 3—4 mėnesiams, 
ir Simbirske ir Saratove tapo 
įsteigti "Globos" skyriai, o tas jau 
nepaprastai didelės svarbos atsitiki- 

mas. 

Viena,—ne tik žmonėms iš šalies, 
bet ir "Globos" nariams prieiti 

*) Globos adr.: P. Bortkevičienė, 
Podolskaja 15 Petrograd "Globa." 
Taipojau kaipo Globos įgaliotinis pri- 
imu visas aukas, siuntinius (knygas) 
ir susirašau visais Globos reikalais: 
Jurgis- Savickis, Skodsborg ven Ko- 
benabven; Danmark. 

prie belaisvių pirma didžiai su- 

varpyta buvo; antra—įsisteigę vo- 

kiškai—amerikoniški" komitetai di- 
džiai lietuvius vokietindavo; tat 

susitvėrę nauju du komitetu įstengs 
j atsispirt prieš vokietinimą ir tikrai 
padės šiems nelaimingiems žmo- 
nėms vargti svetimoje šalyje. 

Pažiūrėkime, kaip gyvenama tų 
dviejų naujų komitetų. Saratove 
iš Mažiosios Lietuvos gyvena 400 
belaisvių. Daug yra apielinkės 
miesteliuose. Saratove "Globos" 
skyriaus tapo įsteigta 37 vaikams 
mokyklos; vasarai vaikai kart su 

į tėvais išvežti sodžiun. Visi išblaš- 
kyti belaisviai traukiami vienon 
vieton. Simbirsko komiteto, susi- 
tverusio neseniai, pirmininku iš- 
rinktas reform. kunigas A. Šernas. 

L Tarp '"Globos" uoliausiais vei- 
kėjais yra p. l'ortkevičienė, adv. 
Sleževičius ir pagalios tiesiog en- 

tustiatiškaa atsidavęs tam darbui 
stinj. Valaitis. 

Taigi darbas, tiesą pasakius, kaip 
ir naujai pradėtas dirbti, nes pla- 
čioji visutomenė iki šiol kaip ir 
nekreipė domos į tąjį dalyką, per- 
mažai interesavosi, užtat dabar 

sunkų darbą staigiai reikia atlikti. 

Į Lai buna visiems mums ūkinin- 
ko I. Birskąus šauksmas nuolatiniu 
pritiimu, jog neprivalome už- 
miršti ir įsižadėti mušu brolių iš 
Mažosios. Jis rašo: 

"Jus juk esate laisvi, žinote sa- 

vo valstijos kalbą, instancijas, kur 
su prašymais reikia kreipties. Ko- 
dėl taip šaltai į mumis žiūrite ? 
Berods, męs ne vienos tikybos siv 

Didž'osios Lietuvos visuomene, bet 
mus nejungia tikyba, tik tauta ir 
kalba." 

Anuomet, bekeliaujant po Rusų 
plotus pabėgėlių tvarkymo reika- 
lais, teko pasipažinti ir su Mažo- 
sios Lietuvos lietuviais, teko pasi- 
pažinti ir su minėtu J. B:rškumi. 
Tai ūkininkas, neperdaugiausia ir 
žemės turįs, bet ganėtinai skaitęs, 
išrašydavęs anais laikais "E. Ži- 
nias" ir "Viltį," atsidėjęs klausida- 
vęs "ka §ako Didžioji," taip uoliai 
ir širdingai atsidavęs tė\ynės ge- 
resnės ateities darbui. "Sunku, 
sunku su musų žmonėmis," pradė- 
davo jis kalbą, bekalbant apie kai- 
mynus nuo Ragainės ir kitur. 

Taip, ilgais metais begyvengami 
po vokiečių slėgimu, ganėtinai jie 
yra įgavę svetimos įtaikos. Vie- 
nok męs statome jau klausimą, su- 

siartinimo lietuvių su latviais, argi 
nepradėtumėme tikriau kalbėti ir 
aktualiau veikti susivienijus su 

žmonėmis iš Mažosios? 
Taip męs turim ginti musų ru- 

bežius Rytuose nuo lenkų įtaikos, 
bet męs turim stipriai saugoti ir 
rubežius Mažosios,—tuo didesnis 
bus džiaugsmas taikos' metu, pra- 
bylus visiems vienoda kalba. 

Mūsų šios dienos politikos tari- 
muose ir reikalavimuose griežtai 
ir aiškiai turi buti pastatytas Ma- 
nosios Lietuvos klausimas. Vienok 
męs jokiomis faragrafuotomis re- 

zoliucijomis ir nutarimais a prio- 
ri nieko doro atsiekti negalėsorr e; 
męs turim, jei dar nevėlu, paveikti 
į pačią liattdį ir visuomenę M&žo- 
Isios Lietuvos. Šiądien Birškų yra, 
atsiranda vis daugiau ir inteligen- 
tų, paeinančių iš Mažosios, visa 
■širdimi atsidavusiu Lietuvos dar- 
'bui; vienok šie Mažosios Lietuvos 
inteligentai vieni, be, musų, nieko 
•nepajiegs taip trumpu laiku nu- 
veikti. Gyvenantieji Mažoje Lie- 
tuvoje yra mums šia valanda be- 
veik neprieinami; bet užtai turime 
tukstaneius musų vientaučių iš- 
tremtų Rusuosna, vargstančių didį 
vargą, nuo vargo mirštančiu; męs 
privalome jų padėjimo palengvini- 
mu pasirūpinti. Tuomet ir jų šir- 
dys nuo "amžino nežinojimo" su- 

kietėjusios, atsileis; tuomet tai ir 
bus padarytas svarbių svarbiausias 
darbas, pilnos pasekmės kurio ga- 
lės tik vėliaus, buti apkainuotos. 
Aiškiai duokime pajusti, jog męs 
esame tie patįs broliai, įskiepyki- 
me ir jiems tą norą gyventi vie- 
nos Lietuvos gyvenimu. Aiškiai 
tariu:—neužmirškime jų, siųskime 
jiems dovanų, priglauskime, nu- 

raminkime^ paisiguoskime vienas ki-j 
tam. Nuolatiniuose susirinkimuose 
Amerikos lietuvių aptarus, kaip 
gelbėti Lietuvą, nors maža valan- 
dėlė turi buti pavesta musų bran- 
giems ir nuvargintiems broliams 
iš Mažosios. 

Atliksime tuomi nepaprastai 
svarby pilietišką darbą. 

Jurgis Savickis. 

Musų visi i pastebė- 
jo iš paskut -aščiti nu- 

mcriti, jog d. Brook- 

lyne, N. Y., pasirašiu 
sis, tapau išr j. ir A. F. 
finansų sekret#}ui^ Iki šiam 
laikui, apskritaiir A. F. 
dar vedė p. Sirvydas. Ir dabar 
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tik nuo šios dienos paėmiau į sa- 

vo rankas visas Fondų knygas 
ir kitus dalykus ir jau pradėjau 
veikti. Ar mano veiksmas bus 
pasekmingesnis, ar dar prastesr 
nis, tai ateitis parodys. Bet pa- 
sižadėjau veikti, kiek tik mano 

išmintis ir spėkos pavelys. Vie- 
nam, žinoma, bus Sunku prie vi- 
suomenės prieiti, dažnai rašy- 
ti, raginti, ir t. t. Deltogi į susi- 
nėsimų raštininkus pakviesta ir 

naujosios valdybos patvirtinta p. 
Alb. Rimką, "Ateities'' Redakto- 
rius, kuris prie laikraščio sėdįs ir 

pnegtam dar kuogeriausiais ga- 
bumais apdovanotas, pagelbės 
Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomi- 
jos Fondui išsivystyti ir atsistoti 
ant įpilnutėlių keturių stiprių ko- 

jų ir vargstančią, žūstančią Lie- 
tuvą gelbėti. Taipgi, manau, 

musų scnasai veikėjas, musų 
Fondų galva-prezidentas Dr. J. 
Šliupas, kuris iki šiam laikui nors 

dar nedaug tepasidarbavo musų 
Fondų naudai viešos agitacijos 
keliu, t. y. spaudoj ir kitur, bet 
turėdamas savo. tarpe du nauju 
sandarbininku, atgims išnaujo, 
paliks tokiu energingu, kokiu bu- 
vo tulą laiką po sij si tvėrimui mū- 

sų Fon<lų ir vieši agitacija, ypa- 
čiai musų organuose, daug įneš 
gyvumo ir energijos L. G. ir A. 
Fondo reikaluose ir musų visuo- 
menę paskatins prie energingo ir 
darbštaus Lietuvos gelbėjimo ir 
Autonomijos klausimo rupinimo- 

!Si- 
Svarbiausia turiu viltį ant Lie- 

tuvos Gelbėjimo i-r Autonomijos 
Fondų skyrių, kurie yra išmėtyti 
po plačiąją Amerikos žemę ir ku- 
rie jau trečias metas darbuojas 
tarp savo kolionijos lietuvių ir 
nenuilstančiai aukas < renka ir 
siunčia X. G. ir A, Fondui. Pa- 
sitikiu ant Jusų, draugužiai, sky- 
rių viršininkai ir nariai, kad dar 

daugiaus sukrusite, dar daugiaus 
atjausite- Lietuvos nelaimes ir au- 

kas. kur tik galima rinksite ir 
siųsite į Lietuvos Gelbėjimo ir 

Autonomijos Fondus. Be Jusų 
Draugai-Veikėjai pagalbos aš, 
taipgi nei kiti L. G. ir A. F, val- 
dybos nariai, negalėsime visa ko 

ipadaryti. Visi turime dirbti, visi 

musų tautos kunan spiestis ir 
ypač dar, kur nėra musų Fondų 
skyrių, ten juos organizuoti ir 

musų Lietuvos-Tėvynės šelpėjų 
armiją didinti. 

P-as J. O. Sirvydas, buvęs L. G. 
ir A. Fondo fin. sekretorius, 
įplaukas į abu Fondu skelbė kas 
savaitė. Ir ąš taip darysiu, nes 

visais atžvilgiais, kaip aukoto- 
jams, taip ir mums knygas ve- 

dant, yra gera. Senasai sekreto- 
rius savo pranešimus, atskaitLi, 
aukas; etc. pirmiausia skelbė 
"Vien. Liet.," o aš kaipo arčiau- 
sia, pasirenku vieną iš musų or- 

ganų—"Ateitį" ir jon pirmiausia 
siųsiu visokius reikalingus-pra- 
nešimus, atskaitas ir visa 'ką, kas 
tik pasirodys musų agitacijai rei- 
kalinga, o iš "Ateities," tuo pačiu 
metu, kada straipsniai susistatys, 
bus atmušta korektos ir išsiunti- 
nėta musų laikraščiams, būtent: 
"Vienybei," "Lietuvai," "Ameri- 
kos Lietuviui," "Dirvai" ir svar- 

besnieji dalykai—"Tėvynei." 
Taiip kad tą pačią savaitę musų 
svarbesnieji dalykai galės patilp- 
ti visuose musų laikfaščuose. 

Dar žodelį norėčiau ištarti apie 
musų didesniųjų koHęirijų veikė- 
jus, ypač apie tuo6,r.;kurie turi 
laikraščius ir turi didesnį skai- 
čių inteligentijos. Jau nieko ne- 

sakant apie B-rooklyną-, Bostoną, 
bet daug reikėtų pasakyti apie 
Chicagą. Jie L. Q. ir, A. F. ma- 

žai ką pagelbėjo, dargi, rodos, 
sutverę Sandaros kuopą, nesu- 

tvėrė L. G. ir A. F. skyriaus, o 

apie apielinkes jau ir kalbos nė- 
ra. Taigi nors dabar, kada turi- 
te Sandaros prezidentą, sukrus- 
kite visi. Turėdami Sandaros 
kuopas steigkite I.. G. ir A. Fon- 
dų skyrius ir kolioniju veikėjams 
duokite darbo. Patįs Chicagie- 
čiai, kaž 'kodėl, iki šjol mažai at- 

kreipė domos ir agitacijos į L. G. 
ir A. Fondų gyvenimą, o iš to- 

kios .dideles kolionijčs, kaip "Chi- 
icaga su apjelinkėinis, daug galė- 
I ty mūsų Fondai ir mūsų Sanda- 
ra sv stiprėti ir pagalbą kur tik 

butų jinai reikalinga suteikti. 
Siuotn kartu užteks. Tuoj aus, 

kitame numeryje, daugiaus pa- 
kalbėsime apie musų reikalus. 
Dabar tik šaukiu Visus prie dar- 
bo. 

J. Sekevičius, 
101 Oak st., Lawrence, Mass. 
L. G. ir A. F. fin. sekrrtorius, 

P. S. Aukotojai, siųsdami au- 

kas j Lietuvos Gelbėjimo Fondą 
ar1)a j Lietuvos Autonomijos 
fondą, turi šiaip pasielgti: Čekį 
arba money orderį išpirkite ant 

vardo musų kasininko Thomas 
Paukštis, 13 Mill st.. Pittston, 
Pa.f įdėkite j laišką ir užadresuo-. 
kite mano, finansų .sekretoriaus, 
adresu. Taipgi galima siųsti 
aukas į musų laikraščių redakci- 
jas, pažymint, kad jos butų per- 
duotos Lietuvos Gelbėjimo arba 
Autonomijos Fondui. 

J- Sek. į 

DĖKIME AUKAS Į LIETU- 
VOS GELBĖJIMO IR AUTO- 

NIMOJOS FONDUS. 

Lietuvių Diena kai kur jau 
■prasilaiko, kai kur dar vis ren- 

kama, aukojama, etc. Bet nevi- 
si lietuviai, vyrai ir nioterįs, 
aukojo, ypač ten kur kolionijos 
mažos, negalima buvo Lietuvių 
Dienos surengti. Taigi 
šiuomi aš atsikreipiu į tuos vi- 
sus lietuvius-lietūvaites, kas dar 
neatnešė grašio ant Tėvynės 
Lietuvos aukuro—pašvęsikite sa- 

Mo dienos uždarbį (jeigu jau 
viso negalima, tai nors dalį) ir 

pasiųskite jį Lietuvos Gelbėji- 
mo Fondui. Tas Fondas tuo- 

jaus išsiųs j Didžiąją Lietuvą, 
kur dabar vokiečiai musų bro- 

lius, seseris, tėvus, visus musų 
ten pasilikusius viengenčus kan- 
kina. Nebūkite šykštuoliais. Jus 
pašvęsdami Lietuvos žmonėms 

keletą dolarių nejausite nieko, 
kas Jus apsunkytų, nes Jus dir- 

bate, gyvenate taikos šalyje, o 

ten Lietuvoje žmonės neturi kąs- 
nio duonos. 

Taigi Lietuvos Gelbėjimo, 
Fondas priiminės Lietuvių Die- 

nos aukas, ir susirinkus dides- 
niai sumai, tuoj išsiųs į Lietu- 

vą. Visų aukavusių vardai-pa-, 
vardės ir suma aukų bus pas-1 
kelbta visuose laikraščiuose, ku- 

rie tik remia L. G. Fondą. 
Pinigus siųskite banko čekiais, 

pačto money orderiais, arba re- 

gistruotais laiškais Lietuvos 

Gelbėjimo Fondo kasininko T. 
Paukščio vardu būtent: 

Thomas Paukštis, 13 Mill st., 
Pittston, Pa., arba čekį bei mo- 

ney ordcrj išrašę T. Paukščiui 
pasiųskite jį Uetuvos* Gelbėjimo 
ir Autonomijos Fondo raštinin- 
kui J. Sekevičiui, 101 Oak St., 
Lawrence, M: s. 

Siųsdami Lietuvos žmonėms 

pašelpą, taipgi neužmirškite, kad 

Lietuva reikalauja Laisvės, Ne- 

pngulmybės, o kad tą atsiekti 

reikalinga bus pinigų, kaštų, 
taipgi paskirkite vieną kitą dolarj 
Autonomijos Fondui, kuris rū- 

pinas ir rūpinsis visomis 'šga- 
lėmis išgauti Lietuvai laisvę. 
Atminkite broliai, kad niekas 

kitas apie mus nesirūpins, męs 

patįs turime visomis išgalėmis 
apie savo reikalus rūpintis, tu- 

rime su savo skatiku prisidėti 
prie Lietuvos išliuosavimo. 

J. Sekevičius. 

L. GELBĖJIMO IR AUTONO- 

MIJOS FONDŲ REIKALE. 

A. L. T. Sandaros senos ir 

naujai—per seimą—išrinktos val- 

dybų posėdyje, nedėlioj 22 d. spa- 

lių, "Vienybės Lietuvninkų" re- 

dakcijoj, Brooklyn, N. Y.,—tar- 
pe kitų musų sriovės reikalų bu^ 

vo svarstyti L. Gelbėjimo ir Au- 
onomijos Fondų reika 

psžinta reikalingu kiek pakeisti 
Fondų valdybas, per darinkimą 
—prie darbartinių narių,—dar 
vieno nario,—būtent p. J. Sekevi- 
ėiaus, pavedant jam pildyti susi- 

nėsimų sekretoriaus priedermes 
vietoje Dr. K, Drangelio,—gi p. 
A. Ramanauskui pavedant finan- 
sų sekretorystę, vietoje p. J. O. 

Sirvydo, atsisakiusio pildyti fi- 

nansų raštininko (priedermes.— 

Ponui A. Ramanauskui vėliaus 
atsisakius priimti nominaciją,— 
dalykai persikeitė ir pasirodė 
naujų nominacijų reikalingumas. 

Užtatai,—šiuomi p. J. Sekevi- 
oitts yra nominuojamas L. Gel- 
bėjimo ir Autonomijos Fondų fi- 
nansų sekretoriumi, gi p. A. Rim- 
kas—susinėsimų sekretoriumi,— 
ir jiems pavedamas yra abiejų 
fondų raštinės reikalų vedimas 
bei tvarkinimas. Siunčiant, to- 
dėl, mokesčius į by katrą tų 
dviejų fondų,—reikia kreipties 
prie p. J. Sekevičiaus, 101 Oak 
Str., Lawrence, Mass., gi susinė- 
simų reikaluose.—adresuokite p. 
A. Rimką, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 

Romanas Karuža. 
A. L. T. Sandaros pirm. 

Philadelphia, Pa. 11-15-16. 

TAUTIŠKOS SAVAITĖS 
RENGĖJAMS. 

Kadangi knygų ir laikraščių 
leidimo firmos ir leidėjai lig šiol 
man nepranešė, kokiomis sąly- 
gomis jie savo leidinius tą savai- 
tę atiduotų, ir aš dėlto negaliu 
'klausiantiems nieko atsakyti, tai 
Tautiškos Savaitės rengėjai, no- 

rėdami keno nors leidinius pla- 
tinti, del sąlygų ir kt. malonės 
tiesiog kreiptis į tas firmas, bū- 
tent (skelbiu pagal alfabeto): 
Ateitis Pub. Co., 366 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Amerikos Lietuvis, 15 Millbury 

str., \Vorcester, Mass. 
Dirva, 2004 St. Clair str. Cleve- 

land, Ohio. 
Lietuva Pub. Co. 3252 S. Hal- 

sted str. Chicago, 111. 
S. L. A. ir "Tėvynė" % A. B. 

Strimaitis, 307 W. 30 str. 
Nevv York, N. Y. 

T. M. D. knygius M. J. Damijo- 
naitis, 901 W. 33 st. Chicago 111. 
Vienybė Lietuvninkų % Pauk- 

štis ir Co. 120 Grand str. 

Brooklyn, N. Y. 
Tautiškų savaičių rengėjai tu- 

rėtų gauti naujai jspausdinainų 
A. L. T. Sandaros programų. 
Spausdina "Vien. Liet." firma. 
Praeitasis seimas taipgi nutarė 
išleisti Dr. J. Šliupo raštą apie 
Lietuvos laisvę. Be to, Pitts- 
burgho konferencija ir Prookly- 
110 seimas yra pritarusios pla- 
tinimui S. L. A. išleistos knyge- 
lės "Lietuvos Tautos klausimas 
Europos karės metu'' ir A. L. 
Spaudos d-jos išleistos Dr. J. 
Šliupo angliškos 'knygos apie lie- 
tuvius Lithuania in Retrospect and 
Prospect). 

Visais 'šitais ir kitais leidiniais 
Tautiškos Savaitės rengėjams 
reikėtų apsišarvuoti. 

A. Rimka. 1 

KAIP ŽYDAS BĖGO IŠ VO- 
KIEČIŲ NELAISVĖS. 

(Užbaiga) 

Plianuoja, kaip pabėgti. 
M.ntis apie pabėgimą iš ne- 

laisvės visados buvo mano gal- 
voje, bet man nebuvo laimės, 
kad mane paskirtų prie lauko 
darbų. Pagalios, vasario mėne- 
syj 1916 metų, mane nusiuntė į 
Kluze, Vestfalijoj (ar.ti Holandi- 
jos rubežiaus). 

Musų būryje buvo 15 vyrų, o 
ant geležinkelio stoties męs ra- 
dom dar 30 vyrų. 

Visus mus subruko j namą, 
kur pirmiaus buvo sviesta- dirb- 
tuvė. Langai buvo geležinėmis 
grotomis apkalti. Drėgnumas ir 
smarvė buvo neapsakomi, šeštą 
valandą kas rytas sargai paimda- 
vo. mus ir nuvesdavo pas kaimie- 
čius ir išdalindavo mus tarp jų 
visai dienai. Su jais męs dirb- 
davom iki 7 vai. vakare. Po to 
mus aitgal suvarydavo j barakus.. 
Aplink sviesto dirbtuvę buvo 
aukstinuotos vielos tvora aptver- 
ta. 

Męs pradėjo rimtai galvoti apie 
pabėgimą. Penkiese sutarėme 
bėgti ir vieną sykj mėginome, 
bet nepasisekė. Vėliaus per vie- j 
ną draugą, dirbusj pas kaimyną j ūkininką, sužinojome, kad netoli 
upės yra valtis. 

Bet sunku buvo tą valtį pasi- 
imti. Valtis buvo ištraukta iš 
upės ir gulėjo tarp kluono ir 
ūkininko stubos. Reikėjo dvejis 
vartus pereiti, taipgi reikėjo pe- 
reiti pro sargybą ir šunis. Vie- 
nok męs nusprendėm pamėginti 
ir balandžio 11 d., atsisveikinę 
su draugais, leidomės pavojingon 
kelionėn. ' 

Pasikasę po namo siena, męs 
išlindome iš namo. Prisiartinę 
prie fanuos, .palikome savo rišu- 
lius ir nuėjome linkui vartų. Pir- 
mus vartus perėjome pasekmin- 
gai, bet antri vartai sugirgždėjo 
ir farmos lange tuojaus pasirodė 
šviesa. 

Matomai, mus ncpatėmyta, :nes 
netrukus šviesa vėl užgeso. Ke- 
turiese paėmėm valt j, penktas 
nešė irklus—ir pradėjome eiti 
prie upės. Kelio nežinojome, o 
valtis buvo sunki. Pagalios pa- 
siekėm upės, bet čia atradom, kad 
•prie upės yra pastatyta sargyba. 

Kuomet patrolis atsisuko kiton 
pusėn, męs tykiai nuleidom valtį 
ant vandenio, ir persikėlėm skersai 
upę. Anoj pusėj upės ištraukėm 
valtį iš vandens ir paslėpėm kru- 
ni uose. 

Dabar, pirma negu pasiekti Ho- 
landijos rubezrų, reikėjo pereiti 
per dvi linijas sargybų. Auštant, 
męs suradome vietą miške ir par 
sislėpėmė, per visą dieną gulėda- 
mi samanose. Sutemus, leido- 
mės toliau. Tą naktį męs laimin- 

jgai perėjome per pirmą liniją sar- 

gybų. Sargas-ka.eivis užsnudo 
ant savo vietos ir męs prasmuko- 
me po pačia jo nosim. Po to 
mums prisiėjo klampoti per balas. 
Kitą syk kojos taip įsmigdavo, 
kad negalima buvo jų ištraukti. 
Kuomet pradėjo aušti, męs vėl 
turėjome pasislėpti, bet šiuoin 
kartu prisiėjo gulėti vandenyj. 

Pagalios atėjo trečia naktis ir 
vėl pasileidom kelionėn. Rytui 
besiartinant, turėjome .pereiti ka- 
nalą, Manėme perbristi, bet buvo 
pergilu. Eidami išilgai, suradome 
tiltą. Bet čia stovėjo sargas savo 

budelėj. Naktis buvo tamsi. Aš 
buvau paskutinis iš penkių. Ant 
nelaimės draugas, ėjusis prieš ma- 
ne, užgavo lentą. Sargas tuojaus 
išėjo iš budelės. Pasinaudodamas 
tamsa, aš prisiglaudžiau prie že- 
mės. Sargas pastovėjo, paklausė 
ir pagalios sugrįžo budelėn. Lai- 
mingai perėjau ir as kiton pusėn 
tilto. 

Po ilgų klajojimų, besislapsty- 
dami nuo kiekvieno žmogaus (nes 
nežinojome tikrai, ar jau perėjo- 
me rubežių), męs pagalio^ prisi- 
artinom prie n.iestelio. Persitik- 
rinom, kad męs jau Hollandijoj. 

Policija, mus pamačiusi, sulai- 
kė visus. Sužinojusi, kad męs 
esame rusai ir kad pabėgome iš 
vokiečių nelaisvės, jie pasveikino 
mus, karštai paspaudė rankas ir 
tuojaus nusiuntė mus į policijos 
stotį; kur mus viešningai priimta 
ir papenėta. Ant ryto] aus nusių- 
sta mus pas kcnsulį. Ivlusų ke- 
lionėje žmonės ir Hollandijos 
valdžia apreiškė mums daug vie- 
šningumo. Visi spaudė mums 

rankas, sveikino ir šį-tą duoda- 
vo Aš visuomet su dideliu dė- 
kingumu atminsiu širdingą priė- 
mimą, kurio męs patyrėme Hol- 
landijoj. 

Vertė A. Šulas. 

KELI INDOMUS FAKTAI 
apie 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĘ. 

(Lithuanian Development Cor- 
poration). 

Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės tikslas: suspieti j krūvą mū- 

sų žmonių sutaupytus pinigus, 
sudaryti, iš jų didelį kapitalą ir 
pavartoti pastarąjį išteriotos Lie- 
tuvos atstatymui. 

Lietuvos Atstaymo Bendrovė, 
todėl, turi du tikslu: patriotišką, 
—pastatyti lietuviškus kapitalus, 
reikalingus Lietuvos plėtojimuisi, 
prieš vokiečių, žydų, rusų, len- 
kų kapitalus,—>ir tokiu budu ap- 
ginti Lietuvą nuo svetimtaučių 
ekonominio užgriebimo.—Antras 
tikslas, užlaikyti lietuvių rankose 
tokį pelningą bižnį, kaip Lietu- 
vos atstatymas bei ekonominis 
sutvarkymas.—Abu tikslu rišasi 
į vieną,—auklėti savitas ekono- 
mines spėkas, kad užtikrinti mu- 

šu tautiškam plėtojimuisi gali- 
mybę. 

Kur bus dedami pinigai. 
Žengiant prie to tikslo, Lietu- 

vos Atstatymo Bendrovė dės sa- 
vo kapitalus į tokias Lietuvos fi- 
nansų, komericjos bei pramonės 
įstaigas, kurios po karei, su vieti- 
nės valdžios leidimu, galės susi- 
organizuoti ir pradėti savo vei- •s- 

kimą Lietuvos ekonominio 
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Vl»l laikraščiui siunčiami rankraš- 
tial turi butl ps žymėti autoriaus pa- 

radu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, Ir savo tikroji vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 

Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Vokietija "kulturina" Belgiją. 

Nuo apie inetų laiko Vokietija 
pradėjo daboti savo rubežius taip, 
kad nei pelė negalėtų [lysti, arba 
išlvsti iš Kaizerio imperijos. Ne 
tik žmonėms negalima įvažiuoti, ar 

išvažiuoti, bet laiškai, laikraščiai 
ir net mažiausi s popiergalis jiegali 
pereiti Vokietijos rubežiaus. 

Tam turi buti priežastis. "Reik 

apsaugoti kariškų plianų paslaptis. 
Reik apsisaugoti huo šnipų. Turi 
•imti aštri cenzūra, turi buti akylas 
pridabojimas..." Taip mums aiš- 
kina vokiečiai, norėdami pateisinti 
tas negirdėtai aštrias priemones. 

Bet taip kalbėdami, vokiečiai pa- 
sako (lai/ tik pusę teisybės. Pa- 

slaptis, kaip pasirodo, jiems reika- 

linga ne tik kariškų'sekretų užlai- 

kymui, bet taipgi^ir paslėpimui nuo 

pasaulio akių visų tų bjaurybių 
ir žiaurumų, kurie užviešpatavo 
kaizerio garbingoj, ''kulturingoj" 
imperijoj. ^ 

A 'ienas iš didžiausių, civilizaci- 

jos laikais negirdi.. 4 žiaurumų— 
tai masinis varymas žmonių iš jų 
tėvyne Vokietijos nelaisvėn. Apie 
tai męs jau esame girdėję nuo pat 
to laiko, kaip vokiečiai užėmė Lie- 

tuvą. Tūkstančiai ramių Lietuvos 

gyventojų—jų tarpe daug moterų, 

senių ir vaikų,—tapo prievarta iš- 

viUai Vokietijos giiumon ir kaip 
galvijai laikomi barakuose—tvar- 
tuose. Apie tai męs esame gir- 
<lėję iš laiškų, kurie savo laiku pra- 
smuko pro Vokietijos rubežių. 

Kas atsitiko su lietuviais, tas 

pats patiko ir lenkus. Bet ne lie- 

tuviai, nei lenkai »:®jgalėjo atkreipti 
pasaulio akių į šitą naujagadynį 
barbariškumą. Gal jis butų ir li-> 

kęs taip nepatėmytas, jeigu ne 

belgai. 
Pastaraisiais laikai vokiečiai pra- 

dėjo vilioti belgu- iš jų tėvynės ir 

grūsti juos Vokietijon, po kelis 

tuksiančius kasdieną—ir tai ne iš 

fronto apiclinkių, bet ir visos Bel- 

gijos kelios dešimtįs tūkstančių vy- 

rų išplėšta iš šeimynų ir jau tapo 
nnbrukta Vokietijon ir kaip vergus 

pristatyta dirbti amunicijos ir ki- 

tose dirbtuvėse, kad paliuosuoti ten 

.buvusius vokiečius karėn. V aro- 

ma ne tik vyrus, bet ir moteris. 

Žodžiu, mėginama visą tautą^ išnai- 

kinti vien todėl, kad Vokietijai 
reikalingi darbininkai ir kareiviai. 

; Tokiu atsitikimų, g&lime rasti 

tik senovės barbariškuose laikuose, 
kuom pergalėtojai ištisas 

tautas, į retežius apkalu tarė ver- 

gijon. 
Tik hnnnai ir kitos pusiaulattki- 

nė3 ordos anais t&tkais kariavo taip, 
kad "neliktų nei žolės, kur jų koja 
pastovės." 

Bet.... juk siądieniniai kultūrin- 

gi" vokiečiai yra ne kas kitas, kaip 
ti/ garbingų hūnnų garbingieji ai- 
niai. Senovės būtinų buvo tas pats 
obalsis, kaip ir šios dienos jų "kul- 

tūringų" ainių: "Reikalas nepripa- 
žįsta jokių Įstatymų." 

Musų nelaisviai. Sakoma, kad 
kuomet švarkas pr; 'eda plyšti, 
tai plyšta visomis, pusėmis: vie- 
nos skylės nesuspėjai užlopyti, 
ziurėk*—jau kitur dvi atsirado. 

Taip dabar yra ir si* mumis 
lietuviais. Didžioji karė užgriu- 
vo musų nelaimingą tautą tokio- 
mis sunkiomis nelaimėmis, kad 
nuo visų sykiu ir apsiginti nega- 
linu. I uręjome pabėgėlius—rei- 
kėjo juos šelpti ir, kiek galėjome, 
tieik šelpėme, šiądien jų padėji- 

X mas yra jau bent pakęstinas. Po 
to akis atkreipėm ant likusių 
Lietuvoje, kurių padėj.imas dar 
•'unkesrits ir už pabėgėlius. Su- 
rengėme jų naudai "Lietuvių 
Dienąkrutame, kiek musų silp- 
nos ir suskaldytos jiegos išneša, 
kr.v« jiems pagelbėti. 

Pagalios turime atkreipti atydą 
ir j trečią musų nelaimę—į paim- 
*'is nelaisvėn lietuvius. Tule- 

3tančiai jų kankinasi sunkioj ne- 

laisvėj jau treti metai. Koks 
jy padėjimas? Apie tai nėr ką 
kalbėti. "Lietuvoj" buvo" jau 
daug straipsnių, kurie parodė ai- 
škioj šviesoj tų nelaimingųjų pa- 
dėjimą. Reik ir juos gelbėti— 
reik išp<askutiniosi.os. Reik jiems 
medžiagiškos pagelbos, reik ir 
dvasinės. O kas gi ir apie }uos 
gali ipasirupinti; jeigu ne ameri- 
kiečiai ? 

Jeigu negalime daug jų p&gelba' 
padaryti; jeigu negalime tiek iš- 
tesėti, kiek norėtume,-"-darykime 
bent tiek, kiek galime. Štai ne- 

senai^JTėvynės Mylėtojų Drau- 
gija išsiuntė jiems keletą tūk- 
stančių savo knygų. Reikė' £ jų* 
siųsti daugiau, nes turime atmin- 
ti, «cad lietuviškoji knyga belais- 
viui—tai, nelyginant, kaip ištroš- 
kusiam lašas vandens. 

TodeJ męs dar sykį atkreipiame 
musų skaitytojų atydą į telpantį 
šiame numeryj p. V. K. Rackau- 

jsko atsišaukimą. 

Į Permainos Rusijoj, šios sa- 
vaitės telegramai vėl pranešė apie 
permainas Rusijos valdžioj. Šių 
metų pradžioj paskirtas Rusijos 
premieras Stuermer apleido savo 
vietą, kurion įtapo paskirtas Ale- 
xandras Trepov. 

Kadangi Stuermer buvo žino- 
mas kaipo atžegareivis, o Trepov, 
anot telegramų pranešimo, pri- 
kluasąs prie libeialų, tai daug 
įvairių išvadų iš to daroma. Te- 
legramai taipgi mini ame tai. 
kad nuvertimas St"c-rmerio—tai 
dūmos laimėjimas ir kad Rusi- 
jos valdžia pagalios yra priversta 
daugiaus skaitytis su parlamento 
nuomone. 

( Sunku butų tikėtis, kad Rusijos 
valdžia staiga pakryptų ant pla- 
taus liberilišiko kelio, bet nuola- 
tinis premierų ir ministerių, mai- 
nymas, sodinimas atžegareivių, 
vietom liberalų, liberalų vieton 
atžegareivių, parodo, kad Rusijos 
vidurinėj poliikoj eina smarki fer- 
mentacija. 

Valdžia, nelyginant kaip girtas, 
klajoju iš vienos pusės Kiton. 
Nėr abejonės, kad ateis laikas, 
kuomet Rusijos valdžios vadeles į 
po dūmos ir plačios visuomenės 
•spaudimu, pateks į liberalų ran-Į k:.s. Ir tas laikas gali but visai 
netolimas. y 

Gandai apie taiką. Nors talki- 
mukai nesiliauja davę Amerikos 
amunicijos dirbtuvėms milžiniš- 
kus užsakymus, kurie turi but 
pristatyti net 1918-uose metuose, 
bet paskutiniais laikais paplito 
labai daug visokių gandų ir kalbų 
apie taikymąsi. 

| Įdomu pastebėti, kad visi šitie 
gandai ir kalbos eina iš Vokieti- 
jos ir ypatingai iš Austrijos. Jų 

, visų turinys toks, kad Vokietija 
iir Austrija esą neatmestų pa^iu- 
1 lijimo taikintis, jeigu tokį pasiuli- 
jimą tfdarytŲ kokia nors neutralė 
viešpatija. Tuom pačiu laiku nu- 

rodoma, kad prezidentas Wilson 

j tinkamiausiai tai galėtų padaryti. 
Kas iš tų kalbų ir gandų išeis, 

dabar dar peranksti butų spėti. 
Vienok turfout neapsiriksime, pa- 
sakę, kad vokiečiai gerai supran- 
ta, jog jie daugiaus nieko laimėti 

negali,, o pralaimėti galų gale gaji 
viską. Jie patjs neslepia, kad 

jie dabar taikintų?! maž-daug je. 
liktų toki patjs rubežiai, kaip prieš 

, karę. Bet iš kitos pusė>, talkininkai, 
'.nežiūrint savo laikinų pralaimėji- 
Įtnų, matyt, nelabai apie tokią tai- 

ką nori klausyti. Jie mano, kad 
jūrės kraujo ne tam pralieta, kad 

Vokietija už keleto metų ir vel 

galėtų dar baisesnes skerdynes 
< įrengti (nes jie yra persitiki- 
nę, kad jeigu ne Vokietija, tai ši- 
tos karė* nebūtų buvę). 

Todėl talkininkai, kaip r.»atyt, 
padarė stiprų ipasiryžymą ir, su- 

kandą dantis, varys karę patol, 
pakol, galų gale, vokiečių galy- Į 
bė truks. 

Apie tai kalba jų toii-mesni pri- 
sirengimai, tą patvirtina ir jų ne-| 
norėjimas nei užsiminti apie taiką | 
šiuom laiku. 

Apie 8 Valandų Darbo Diena. 
i: ii 
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Kaip jau mūsų skaitytojai žino, 
prieš porą mėnesių Suv. Valstijų 
kongresas perleuio taip vadinamą 
Adamsono bilių, kuris nustato aš- 
tuonių valandų darbo dieną gele- 
žinkelių darbininkams. Teisybė, 
kongresas nelabai norėjo tą įsta- 
tymą praleisti, bet prezidentas 
VVilson, norėdamas apsaugoti visą 
šalį nuo generalio geležinkelių 
streiką kurtuom darbininkai 
grasino, ir pripažin- 
damas, kad "visuomenė užjaučia 
įvedimui aštuonių valandų darbo 
dienos," parudojo visą savo įtek- 
mę, kad tą bilių užtvirtinti. 

Bet geležinkelių kompanijos ne- 

mano taip lengvai pasiduoti. Su- 
vienytų Valstijų valdžia susideda 
iš trijų didelių šakų: į s ta ty in- 

dą v y s t ė s šaka (kongresas) 
įstatymus dirba ir išleidžia; pil- 
domoji šaka (prezidentas) 
prižiūri, kad išleisti įstatymai butų 
pildomi, ir .t e i s m a d a r y s t ė.s 
šaka, kuri prižiūri, kad išleisti 
įstatyma butu tinkamai pritaikin- 
ti ir kad jie nebūtų piiešingi Su/. 
Valstjų konstitucijai, kuri yra vi- 

sų j statymu pamatu. Visa šitos 
trečios šakos galybė randasi Augš- 
čiausiam Suvienytų Valstijų Teis- 
me (United States Supreme 
Court). AugšČiausis teismas gali 
panaikinti bile j statymą Kongreso, 
arba bile žingsnį prezidento, jeigu 
jie atranda, kad toks įstatymas yra 
priešingas Suvienytų Valstijų kon- 
stitucijai. Žodžiu saksnt, Augš- 
Čiausis Teismas taria paskutinj žo- 

dį, ar tūlas įstatymas yra geras, 
ar blogas. 

Geležinkelių kompanijos dabar 
ir nori išmėginti tą Adamsono bi- 
liaus įstatymą ir stumia visą reika- 

lą į Augščiausį Suv. Valstijų Teis- 
mą Washingtone. 

Kouipanijos tvirtina, kad įstaty- 
mas, pervarytas per Kongresą, 
ačiu prezidento rpaudknui ir ge- 
ležinkelių darbininkų grąs'iimui, 
yra priešingas konstitucijai,—va- 
dina?, negeras ir negali buti Įves- 
tas gyvenimam 

Prieš šitą Adamsono bilių dabar 
kovoja visos geležinkelių kompa- 
n.jos. Iš priešingos pusės, bilių 
gina keturios milžrnišk6s" geležin- 
keli] darbininkų "brolijos," o jį 
taipgi remia ir visa Amerikos Dar- 
bo Federacija.' Girdisi balsai, kad 

jegu AugšČiausis Teismas nuver- 

stų Adamsono bilių, tai visos uni- 

jos apskelbtų genetalį geležinkelių- 
streiką. 

Washingtone valdžia yra didžiai 
visu tuom susirupinusi. Nurodi- 

nėjama, kad jeigu geležinkelių 
kompanijos negalės su "brolijo- 
mis", susitaikinti ir Adamsono bi- 

liaus priimti, ir jeigu iš to turėtų, 
kilti generalis streikas, tai val- 

džia pasirūpins paimti geležmke-j 
lius į valdžios ranka?-, taip kaip 
beveik visi geležinkelį a i Europoj 
yra valdžių rankose. 

Geležinkelių kompanijos tun sa- 

vo išrokavimus, dėlei kurių jos 
nenori Adanrsono biliaus pripažin- 
ti. Augščiausis Teisinas, pasirem- 
damas nektiriais konstitucijom 
punktais, gali tą bilių nuversti. 

(Pavyzdžiui, sulyg konstitucijos 
negalima išleidinėti '"klev.nių' 
įstatymų, t. y. tokių, kurie palyti 
ne visus lygiai, o tik tūlą grupę 
žmonių. Adamsono bilius pripa- 
žįsta 8 V2l. darbo dieną nc visos 

dalies darbininkams, i 

įsiems geležinkelių' darbininkams, 
bet tik geležinkelių darbininkams, 
susiorganizavusiems į viršminėtas 
'"broljas"). Bet jeigu Augščiau- 
sis Trsmas ir nuvertų Adamsono 

bilių, tai nuvers jį dėlei tulų jo 
nedateklių, bet tuomi neišriš pr .ies 

"aštuonių valandų darbo dienos" 

principo. ^ 

Kas reikalinga kongresui, tai ne 

Adamsono bilius, pripažįstantis 8- 
mių valandų darbo dieną tik' "bro- 
lijų" nariams—tiems darbininkų 
"ai istokratams," kurie yra daug ge- 
riau apmokami, negu milijonai kitų 
darbininkų—bet toks bilius, kuris 
pripažntų aštuonių valandų dieną 
visiems darbininkams, visoj šalyj 
ir nežiūrint prie kokių darbų jie 
•dirbtų. Šioj šalyj, abelnai kalbant, 
visi žmonės perdaug yra į mulus 
pavirtę—perilgas valandsa dirba rr 

pirm laiko galą gauna. 
Jeigu tas teisybė, kalbant apie 

visus Amerikos žmones aplamai, 
tai dar didesnė bus teisybė, kal- 
bant apie darbininkus, ir juo grei- 
čiau "aštuonių valandų dienos*' 
norma bus nustatyta, ji* j bus ge- 
iriaus. Sakoma, kad karalius Sa- 

liamonas neleido savo darbinin- 
kams daugiaus dirbti kaip 8 va- 

landas j diena, o kadangi, tam 
senini išminties netruko, ta ir mū- 

sų dienu galvočiai galėtų tos pa- 
čios išmirtos pasisemti--nors ir 
dvidešmtanje anpžiuje. 

-ti—U 

Atsisvčftiiiij Žodis. 
Atsisveikinant su Amerikos lie- 

tuviais, tariu nuo širdies ačiu vi- 
siems už mudviejų su kunigu, 
Žilium misijos rėiųįmą ir už su- 

dėtas aukas nukentėj įsių lietu- 
vių naudai. Musų tiesioginis at- 

silankymo tikslas nebu o a u 

rinkimas, bet ruošdami viimir ki- 
tur prakalbas, laikėme sau už pa- 
reigą šiuo sunkiu metu parinkti 
aukų nuvargintai tėvynei. Rink- 
dami aukas, laikėmės visai neu- 

traliai kaslink suridariusių fon- 
dų. Nematydami tuo tarpu vie- 
nybės. ta-rp Amerikos lietuvių šel- 
pimo darbe, vengėme nusirišti 
bent su viena katra organizacija, 
ir .surinktas per musų prakalbas 
aukas nesiuntėme nei į vieną fon- 
dą. Tų prakalbų musų 'buvo pa- 
sakyta Chicagoje—3, Clevelandė 
1, Pittsburge ir apielinkėse—3. 
Philadelphijoje—2, Waterbury— 
1, Bostone—1 ir Brooklyne—2; 
išviso pinigų, surinkta $3,094.46 
iš jų $493 palikta Bostone L. 
Dienos komiteto kasoje, o kiti 
eina nukentėjusių lietuvių naudai 
ir bus mano induoti Centro Ko- 
mitetui, (Rusijoj, Red.) .kurio 
įgaliotiniais mudu esame. 

Mano tiesioginės pareigos spi- 
ria mane apleisti Ameriką ir sku- 
binties į V. Dūmos posėdžius, 
kurie prasidėjo 14 š. m., o kuni- 
gas Jonas'Žilius pasilieka dar p«>- 
rai mėnesių pasidarbuoti ame- 

rikiečių tarpe nukentėjusias Lie- 
tuves naudai. Jis. kaiipo Lietu- 
vos Centralinm Komiteto įgalio- 
tinis, lankys tas kolionijas, kur 
męs nesuskubome atsilankyti :r 
laikydamas!*, prakalbas, ri'\kis au- 
kas nukentėjusiems nuo karės. 
Surinktos aukos, vis-tiek kas tas 

prakalbas fuošUi, eis tiesiog per 
Stockholmo kdmitetą nukentėju- 
siems ir jos' bus kunigo Jono Ži- 
lia-us priimamos. Palinkėdamas 
dar kartą amerikiečiams visiems 
pageidaujamos vienybės, bent pa- 
šalpos klausime, ir išreikšdamas 
pageidavimą, kad susidarytų iš 

visų sriovių vienas Centras, su 

kuriuo šiuose reikaluose butų ga- 
lima susinešt, atsisveikinu su 

amerikiečiais, tikėdamas tvirtai 
su daugeliu iš jų pasimatyti ka- 
rės audrai praužus prie geres- 
nių sąlygų Lietuvoje. 

Martynas Y:r,s. 1 

Siijsk'me Lietuviams 
.Nelaisviams Knyp, 

Nekartu laikraščiuose rašyta, 
ka<i lietuviai, pairuti į Vokieti- 
jos nelaisvę, kenčia ir -medžiagiš- 
ką ir dvasišką skurdą, šielę-tiek 
sušelpė juos Šveicarijoje įsistei- 
gusi lieuvių draugija "Lithua- 
nia," gavusi truputį aukų nuo 

Škotijos lietuvių ir, tur but, nuo 
Amerikos !:etuvių vieno ar kito 
fondo. Bet tos pašalpos toli gra- 
žu .neužtenka. Girdėjome, jog 
rupesniu kun. Steponavičiaus tarp 
paimtų Vokietijos nelaisvėn rusų 
rasta apie 20,000 lietuvių. Norint 
jiems suteikti nc-rs po vieną do- 
larį vertės kokio nors maisto ar 

knygų, reikia bent 20,000 dola- 
rh|!.." ,£!'/ 

Lietuviai-lcaf'feiviai, patekę ne-Į 
laisvėn, yra'taip pat nelaimingi ir 
pašalpos reikalingi, kaip ir kiti 
lietuviai, nukentėję dėl karės. 
Neiurime teisės" jų užmiršti, nesa 

ir u s 
jie yra mųšų tautos vaikai, nors 

tie, kas juos fcarėn išvarė, juos 
jau uimirsęį.. ^ 

Jiems reikia11 medžiagiškos pa- 
šalpos pinigais.1 Nėra abejonės, 
kad musų ffonSai pasirtiipins pa- 
siusti pinigų "Lithuaniai." Bet 
greta^piniginės pašalpos jiems rei- 
kia ir <ivasiesJ maisto. Jie per 
minėtąją draugiją šaukiasi į 
mus, Tcad duotume jiems knygų! 

Žemiaus prfsitašęsis parįžau paJ 
siųsti "Lithuaniai" naujų knygų, 
kad išdalinus jas lietuviams ne- 

laisviams šiuomi tad kviečių 

,musų išleistuves, knygų krautu- 
ves ir šiaip geros valios astneni 
paaukauti nelaisviams knygų, kad 
butų galima drauge vienu siun- 
tiniu išsiųsti. Knygos turėtų bū- 
ti geros, neapdrai-kytos ir tokios, 
sulyg kurių nėra jokios abejonės, 
kad jas perleis cenzūra. 

Aš aukauji} knygų vertės |»o.oo 
dolarių. Atsiliepkite, kas kiek 
aukauja ir siųskite maino vardu 
(307 YV. 30-th Street, Nevv York, 
N. Y.). Pilna atskaita bus pa- 
garsinta "Tėvynėje" ir kituose 
lakraščiuose. Kaiip tik. susidarys 
tinkamas siuntinys, tuoj įšekspe- 
dijaiosime. Siųsdami knygas, ma- 
lonėkite pridėti ir pilną jų surašą. 

Laikraščių, kurie prijaučia už- 
manymui, meldžiu šį mano atsi- 
šaukimą perspausdinti. 

V. K. Račkauskas. 

Lenkų Legijonai ir 
Lietuviai. 

Iškilus didžiajam Europos ka- 
rui, lenkai suorganizavo save legi- 

į 
jonus. Nesvarbu mums tikslas, 
kuriuo jie vadavosi tai darydami. 
Ir apskritai, nevertėtų mums kliu- 
dyti legijonų, jeigu jie neliestų ir 
mūsų. Bet yra antraip, ir męs ne- 

galime nutylėti. 
Koi nebuvau matęs legijorių, ne- 

turėjau apie juos ir supratimo. 
1 ariau, kad jie susideda iš vienų 
lenkų, kad kitų tautų žmonių te- 
nai nėra. Bet ne taip esama: len- 
kų legijonuose tarnauja nemažas 
ir lietuvių skaičius. Jau šiandien 
'š jų galima butų sudaryti geras 
atskiras batalijunas. Rusų vy- 

riausybė dar ir šiandien nelabai 
tesugeba atskirti lietuvį nuo lenko: 
ji, sanprotaudaina senoviškai, jog 
jei katalikas—tai ir lenkas, dažnai 
visiems katalikams, nežiūrėdama 
jų tautybės, pataria stoti j lenkų 
legijonus. Žinoma, apskritai 
imant, vis tiek, kame tarnauti ka- 
riuomenėje, bet tautybės žvilgsniu 
tai ne vis tięk. 

Lenkų legijonuose viskas daro- 
ma lenkiškai: ir komanda atlie- 
kama lenkų kalba, ir daino5 dai- 

nuojamos lenkiškos patrijotinės, 
ir ženkleliai lenkų. Ne be to, kad 
nebūtų legijonų kareiviams kvė- 
piama tam tikra lenkų patriotybė. 
Musų nesusipratusiems tautie- 
čiams lietuviams, ypač iš lenki- 
namųjų vietų, yra daug pavojaus 
tautybės žvilgsniu. Be to, jeigu 
lietuviai kada sudainuoja lietuviš- 
kai, tai dažnai išgirsta iš lenkų 
paisityčiojimų ir pajuokimų. 

Mums turi rūpėti kiekvieno lie- 
tuvio, taigi ir lietuvio kareivio, 
likimas. Mums turi rūpėti, kad 
visi, kas išliks po šio karo, išiik- 
tų gyvas ir tautai, kuriai taip 
trūksta darbininkų. Reikia dar 
atminti %ir tai, kad kareiviai, su- 

grupuoti legijonuose, greičiau ir 
daugiau žuva, negu išsklaidyti vi- 
soje rusų armijoje. O mums lie- 
tuviams nėra prasmės, kad musų 
tautiečiai ypačiai guldytų galvas 
už lenkų idealus ir obalsius, kurie 
mums visai svetimi. N 

Musų visų lietuvių pareiga ati- 
traukti savuosius iš lenkų legijo- 
nų, aiškinant tiems, kuriems reikia 
•stoti j kariuomenę, kad nestotų j 
legijonus. Jeigu kartais lietu- 
viams, kaip katalikams, vyresnybės 
bus patariama stoti j lenkų legi- 
jonuj, reikia, kad lietuviai pasiai- 
škintų esą ne lenkai, bet lietuviai. 
Kurie jau .yra patekę į legijonus, 
tiems sunkiau iš jų išsikrapštyti, 
bet ir tie tegu kreipiasi kur rei- 
kiant su prašymais, kad juos iš- 
keltų iš legijonų į bendrąją armi- 
ją. Nors tai sunku, bet, girdėti, 
buvę atsitikimų, kad tokie pra- 
šymai buvę išpildyti. Jei tokių 
prašymų bus daug, tai ir pati vy- 
riausybė pastebės aną klaidingą ap- 
sireiškimą ir pasistengs jį atitaisy- 
ti, arba bent naujų nebeskirs į le- 
gijonus. * 

(L. B.) 

TAUTIEČIAI! 
Nuo Gruodžio g-to iki 17-to 

bus "Tautiška Savaitė." Visi 
geri tautiečiai darbuosis tada, 
kad labjaus išplatinti gerus 
laikraščius ir geras knygas. 
Prisidėkit ir jųs prie to gra- 
žaus darbo. Platinkit tautiš- 
kus laikraščius. Jie platina 
tautiška Lietuvos dvasiu. 

—NashvilU Tanneisaan. 
KODĖL VISKAS DABAR BRANGU? 

Visi daiktai, reikalingi pragyvenimui, dabar baisiai pabran- 
go. Visi klausa—kodėl? Ir beveik kiekvienas iigirs atsakymą kad karės ranka traukia daug maisto iš Amerikos j Europą, todd 
esą ir brangu. Išdalies, tas ir teisybė, liet apart karės pasi- naudoja ir daugybė visokių spekulantų, kurie po karės priedan- 
ga. lupa augštas kainas. 

maroumynai. 
DELEI LIETUVOS NEPRI- 

GULMYBĖS. 
Daug dabar rašoma apie tai, 

kad vokiečiai buk žadą duoti Lie- 
tuvai neprigulmybę, kaip kad da- 
vė lenkams. Lenkai jau apsi- 
džiaugė, bet lietuviai ne toki 
greiti. 

Lietuviai gali įgyti neprigul- 
mybę, arba autonomiją tik tuo- 
met, kada teutonai bus visiška, 
sumušti,—tada, kada jie antro 
savo Žalgirio susilauks. 

Kodėl? Štai keletas minčių: 
Rusijai, delei ekonomiškų prie- 

žasčių, yra neatbūtinai reikalin- 
gas Largraclas (Konstantinopo- 
lis). Žinoma, francuzams, an- 

glams ir italams rtrpi, kad Rusija 
gavus Konstantinopolį, ne per- 
daug sustiprėtų, nes tuomet ji 
galėtų likti pasaulįo diktatorium. 

Talkininkų interesai reikalaus, 
kad Rusija, gavusi kelią į jūres 
per Bosforą ir Dardanelius, už 

Konstantinopolį atsisakytų n«o 

kitų įplotų žemės—būtent Balti- 
ko jūrių pakraščiuose. Kitais 
žodžiais tariant, talkininkai gali 
pasakyti: "Męs duosim tau Kon- 
stantinopolį, nes be jo tu apsiei- 
ti negali, bet tuomet tau Baltikas 
nereikalingas ir Lietuva bei Len- 
kija turi gauti neprigulmybes, ar- 

ba jau mažiausiai, autonomijas." 
Tokio reikalavimo galima tikė- 

tis taikos kongrese. Vokietija, iš 
savo pusės, prakišus šią karę, pri- 
tars kiekvienam plianui, kuriuo 
galima bus Rusiją nusilpninti ir 
nuo jos ?tsidalinti kitų viešpatijų 
siena. Šiame atsitikime nepri- 
gulmingos Lietuva ir Lenkija, 
kaip sykis ir sudarytų tokią sie- 
ną tarp Vokietijos ir Rusijos. 

* 

Abelnai reik pažymėti, kad kol 
Vokietija ou Rusija draugaus, kol 
jos eis išvieno, tol nei Lietuva, 
nei Lenkija nieko gero tikėtis 
negali. 

D. S ar gumas. 

RUSŲ KUNIGAIKŠTIS—IŠ 
LIĖTUVIŲ. 

Chicago, 111. Gerbiama Re- 
dakcija! Manau, kad skaityto- 
jams bus žingeidi ^ita žinia, 
kurią aš patėmijau Chicagos laik- 
raštyj Tribūne (iš-karpą pri- 
deda). 

La Marąuise de F o n t e- 
n o y skyriuje aną dieną skaitau 
žinią apie mirimą Petrograde ži- 
nomo rusų mokslinčiaus, kuni- 
gaikščio Boriso Galicino. To 
skyriaus vedėjas štai ką turi apie 
tai pasakyti. i 

"Kunigaikštis Borisas Galicii, 
kuris tik ką mirė Petrograde, bu- 
vo vienas iš didžiausių Rusijos 
mokslinčių r jis išrado stebėtiną 
intsrumentą pažymėjimui žemės 
drebėjimo judėjimų-—vis viona, 
kokioj pasau1;o dalyj jie butų; 
šisai instrumentas dabar galima 
rasti kiekvienoj šiek tiek svar- 
besni oj observatorijoj. Jis buvo 
direktorium Nikai o j aus observa- 

torijos Petrograde, perdėtinm 
meteorologiško Rusijos departa- 
mento, vice-prezidentu Ciesoriš- 
ko« Mokslų Akademijos ir garbės 
profesorius įvairiose mokslo 
įstaigose visose pasaulio šalyse. 

Į "Kunigaikštis Galicin prieš ke- 
letą metu atsilankė taipgi Suvie- 
nytose Valstijose sąryšyje su sei- 
įsmologiškais tyrinėjimais ir čia 
atkreipė begalinę atydą Ameri- 
kos mokslinčių pasaulyje." 

Toliaus aprašinėjama f apie 
svarbumą Galicinų šeimynos Ru- 
sijoj,—kad jeigu jie butų norė- 
ję, šiądien jų šeimyna butų buvu- 
si ant Rusijos sosto, nes dabar- 
tinių Galicinų ,pratėvis, kunigaik- štis Bazilius Galicin buvo vie- 
nas iš keturių kandidatų ant Ru- 
sijos s^sto 1610 metuose. Vie- 
nok kunigaikštis Bazilius, kaip ir jo dienų kunigaikštis Trubec- 
koj, tuomet atsisakė ir užleido 
vietą. Mijcolui Romanovui, dabar- 
tinės Rusijos carų šeimynos pri- 
tėviui. 

Rašydamas apie kunigaikščių Galicinų paėjimą, autorius sako 
sekančiai: 

"Galicinai paeina mio Gedimi- 
no, didžio Lietuvos kunigaikščio, kuris buvo pragarsėjęs keturio- 
liktame šimtmetyj." 

D. M. 

POZNANIUS BRANGESNIS 
UŽ LIETUVĄ. 

Apskelbus vokiečiams, Lenki- 
jos "neprigulmybę," subruzdo 
Amerikos lenkai. Kuone vienu 
balsu visi sušuko, jog jie nori, kad visos trjs dalįs buvusios Len- 
kijos butų sujungtos krūvon.— 
vadinas, kad Austrija atiduotų 
Galiciją, o Vokietija Poznanių 
(Wielkopolską). Įdomią poziciją 
užėmė lenkų socialistai. 

Būdami maž-daug vokiečių ša- 
lininkais, jie nurodinėja, kad Vo- 
kietija, girdi, negalinti atiduoti 
Didžiosios Lenkijos (Pozna- 
niaus) ir nėra ko nuo j'į to rei- 
kalauti. Už tai lenkų socialistai 
ir "progresyvė visuomenė" rei- 
kalauja, kad, (palikus Poznanių 
vokiečiams, reik prie Lenkijos 
prijungti Lietuvą. 

Lenkų Tautiškojo susivieniji- 
mo organas, "Dziennik Związko- 
wy" toli gražu iki šiolei lietu- 
viams ne prijaučiantis, išvarytas 
iš kantrybės, pagalios sako, karl 
"Brangesnė mums yra Didžioji 
Lenkija (\Vielkopo,ska) negu 
Lietuva," nes ten e>ą Lenkijos 
lopšys. 

Ir teisybę jis pasakė. Tejul 
lenkai žiuri tik to, .kas jiems pri- 
klauso, tuomet ir lietuviuose jie 
turės draugus. Lietiuviams gi 
Lietuva yra brangesnė kad ir 
už didžiausią Lenkų karaliją ir 
todėl nuo jos jie neatsikasys kad 
ir dcl karščiausių "brolysčių." 



Miklovaitis Vincas, kareivis is 
Juškačių k., Aleksandravo vai., 
Raseinių pav., Kauno gub., jie- 
ško savo brolio Anta.no Miklo- 

vaičio, giminių ir pažįstamų. Ad- 
resas: Russia, g. Petrograd, Pe- 
trogradskaja N'aberežnaja d. 30, 
kv. 1, Vikentiju Miklovaitisu. 

Balčaitis Antanas, tremtinis, 
jieško savo sttnaus Jono Balč?.i- 
čio, Katino gub., Raseinių pav., 
Jurbarko miestelio, gyvenusio 
Chicagoje 3100 Emerald Ave. 
Adresas: Russia, Orlovskaia 
gub., g. Eli, StaroSkolskaja ul., 
ženskaja gimnazija, Antanu Bal- 
čaitisu. 

Stepanianis Konstantinas, ka- 
rės belaisvis, Lazdynėlių kaimo, 
Godutiškių vai., Švenčionių pav, 
Vilniaus gub., j ieško savo pusbro- 
lio Amerikoje Boleslavo Vaicc- 
kėno, Lekavičių k., to paties vals- 
čiaus. Adresas: Germany, Kon- 
stantin Stepanjan, KriegsgeCan-> 
wenen!ager Brandenburg a H., 7 
komp. 

Zemaitaitienė Uršulė, tremti- 
nė įieško savo brolių Kazio (vy- 
resnio) ir Kazio (jaunesnio) 
Zienių, Kalinavos palivarko, 
Freidos gnv, Mariampolės pav., 
Suvalkų gu-b., apie 12 ar 14 me- 

tų Amerikoje; ir sesers Marijo- 
nos. po vyrui Andriulienės; visi 
Lrjs pirmiau gyveno Ansonijoj, 
Conn. Adresas: Russia, g. Stru- 
gi—Bielaja, Petrogr. gub., Lies- 
naja ul., d P. Egorova, Uršulia 
2em?.Luitis. 

Pctru^auskas Jurgi3, karės be- 
laisvis, jieško savo brolių Povi- 
lo, Anir.no Ir Jono Petrušausikij, 
gyvenusių Plymouth, Pa., jie pa- 
eina iš Suvalkų gub., Klebiškiu 
gm., Strelčiunj kaimo.—Adresas 
toks: Germany, Gefangenenla- 
ger Minden (Westf.), Komp. 2, 
grup. \ Pėtruševski Jurgis No. 
29059. 

Saplis Feliksą®, Aleksandro 
sunus, karės belaisvis, jieško sa- 

vo giminaitės Agotos Papšaitės 
ir sesers Emilijos Sekanaitės. 
A-dres-s: Germany, Miinchen 

(VVcstf.), Gefangenenlager 1, 
No. 13, Feltks Saplis. 

Tavianski? Petras, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Biržų miestelio jieško Jur- 
gio Tavianskio, Jono Spekaus ir 
J»nc Moskaičio.—Adresas: Ger- 

many, Rastenburg Heilsberg, 
Pctr. Tavianski. 

Klimavičius Aleksandras, ka- 
rės belaisvis nori susižinoti su 

Bladu Klimavičium ir Sitnanu 
Beliavičir.m. Adresas: Germa- 

ny, Gefangenenlager Worm0, 
Aleksandras Klimavičius, No. 

190. 

Rauduve Mykolas, karės be- 
laisvis nori susirašyti su savo 

broliu Stasiu Rauduve, Athol, 
Mas?., Terrace "Ave., Adresas: 
Germany, Kriegsgefangenenla- 
ger YVittenberg Post Klein wit- 
<ercberg, a. Elbe, 2 konip., Bar. 
i., Mikola.'? Rauduve. 

Saldžiunas Jurgis, karės be- 
laisvis, jieško savo švoge-io Sta- 
nislovo Gleiznio ilgus metus gy- 
venančio Amerikoj. Atsišaukti 
adresu: Germany, Gefangenenla- 
ger Wittenberg, Post *Cleinwit- 
ftenberg, Jiirgis SaJdžiunas, 
komp.i, P>ar. E. 2. 

Juozapaitienė Ona, tremtinė 
iš Kuprių sod. jiešl.o savo su- 

jiaus Jono Juozapaičio, gyvenu- 
sio Baltimorėje; jai reikalinga 
H-'šeVpa Kreiptis į ją reikia šiuo 
adresu: Russia, g. Rostov N. D. 
Cemenfcnij Zavod Annie Juoza- 
paitts čerez Kazimira Žironasa. 

Kun. Juozą* Sriuoginys, Ig- 
liaukos klebonas, Antanina ir Ma- 
rė Sriuoginaitė v* iš Naumiesčio 
pav.. Suodžių k. ir Ona Arba- 
čiauskiutė iš Igliaukos gyvena 
po šiuo adresu: Rusr'a, g. Kursk, 
Verchnegostinnaja ul. No. 29, 
k v. N'astojatelia. 

Senkevičienė Ona, Laišknenu 
k., Panevėžio pav., Kauno gub. 
gyvena po šituo adresu: Russia, 
počta Vladimirsk, Kubanskoi ob- 
lasti. Prašo giminiu atsišaukti. 

Sincvičia Jurgis, karės belais- 
vis, Vasilevčiznos kaimo, Plutiš- 

kių par., Suvalkų gub., nori susi- 
žinoti su savo sunum Juozu 

[Sinsevičium ir žentu Jonu Bai- 
nu. Adresas: Gernany, Lager 
Holzminden, Bar. 18, Jurgis Sine- 

vičia, Litauen, No. 6159. 

Barbulis Antanas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Vilkuergės 

'pav., Perkalių k., nori susirašyti 
su savo seseria Alena Barbulai- 
te, gyvenančia Amerikoje. Adre- 
sas : Germany, Gefangenenlagcr 
Doeberitz, Anton Barbulis. 

i Jagello Juozas, karės belaisvis, 
nori susirašyti su Mateušu Pur- 

| veniu, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Arykščių m., Slavėnų k. ir 

į II. Kasparavičia 'to paties pav., 
Janavo miest., Letkurių k. Adre- 

Įsas: Germany, Gefangenenlager 
|Doeberitz, Josif Jagello. 

StatkeviČia Karoli, karės be- 
laisvis nori susižinoti su savo 

giminaičiu Antanu Tore ^avičia. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager Giistovv, Kari Stetkievvicz. 

Narbutas Motiejus, karės be- 
laisvis nori susižinoti su savo 

broliais Amerikoje' Vincentu ir 
Juozu Narbutais, Kauiro gub., 
Vilkmergės pav., Ragų vai., Pu- 
tiliškės k. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager Doeb«#itz Mat- 
viei Narbotas. 

A tomaitis Pranas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Venslaviš- 
kių k., nori su>iižnoti su :avo 

b.oliais. Amerikoje Antanu ir 

Juozu Adomaičiais, gyvenusiais 
Pittsburge ir su švogeriais Mo- 
tiejum ir Pranu Buručiais, Juozu 
ir Jonu Matjosaičiais, Kajetonu 
ir Jonu Martynaičiais, gyvenu- 
siais Chicagojc. Adresas: Ger- 
many, Kriegsefengenenlager 
Nuruberg,\ komp. 3, ..Sekt. 16, 
Franz Adomaitis. 

Mišnikas Silvestras, karės be- 
laisvis, nori susižinoti su savo 

pusbroliu Simu Kabziku, Jurgio 
[sūnumi, Vilniaus gub., Švenčio- 
jnių par., Jasensko vai., Mažoji 
lOlsia k. Adresas: Germany, Ge- 
fangenenlager Doeberitz, Silvestr 

Į M išnik. 

• Račis Antanas, karės belaisvis 
nori susižinoti su savo tėvais ir 
giminėmis. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager Zerbst, komp. 
8, Antanas Račis, No. 785. 

Aukštuolis Boleslovas, karės 
belaisvis nori susižinoti su savo 

giminėmis Amerikoje. Adresas: 
Germany, Gefangerienlager, Wit- 
tenberg, Post Kleiinvittenberg a. 

d. Elbe, Anbeitskommando No. 07, 
r»oleslaw Auksrrhtuolfs, 12052. 

Kučka Stanislovas, karės be- 
laisvis, nori susižinoti su savo 
broliais Domininku ir Kazimie- 
ru Kučkais ir seseria Antanina 
Kuokiute. Domininko adresas 
buvo įtoks: Box 20 Parkside Ave. 
I^ittsfield, Mass. Sesuo taipgi 
ten buvo. Adresas: Germany, 
Kriegsgefangenenlager Pr. Hol- 
land, Abt. 8, Stanislav Kutschka. 

Tremtiniai Pranas, Petras ir 

Zofija Dauniai, KaunO gub., 
Ežerėnų apskr. Čiadasų vai. pra- 
šo atsiliepti savo giminių ir .pa- 
žįstamų šiuo adresu: Russia, g. 
Tiflis, Vlauimirskaja ul.t/ d. 15, 
P. Daunis, čerez Litovskij Ko- 
mitet bežencev. 

Jurgaitis Mikolas prašo atsi- 
liepti savo brolio Vincento Jur- 
gaičio ir švogerio Stanislovo Ra- 

dausko, gyvenusių Philadelphi- 
joj, Pa. Adresas: Rtasia, v Diei- 
stvujuščiuju Armijų, Koven- 
skaja piechotnaja družina, 4 ro- 

ta, Michailu Jurga-itisu. 

Simlynas Kazys, Juozo sunus, 
Kauno gub., ir aipskr., Veliuonos 

!val., Antkalniškių 90d. jieško sa- 

vo giminių ir pažįstamų. Adre- 
sas: Russia, g Voronež, Gruzo- 
vaja ul. No. 28. Kazimiru Osi- 
poviču šimulynasu. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ NEW BRITAIN, CONN. | 
Kas buvo veikta Liet. Dienoj. 

Xew briliiniečiai Lietu v hj" Die- 
noje pasidarbavo kiek tik jie ga- 
lėjo. Ne be to, buvo ir ginčų dėl 
partijų, bet galų gale pasidarba- 
vus komitetams, sueita prie vie- 
nybės, kuri sutraukė visas lietu- 
vių spėka. į krūvą ir padėjo 
jiems nuveikti užimtą darbą pa- 
sekmingai. Iki spalio 31 d. buvo 
surinkta 280 rinkėjų. Laiškų, j 
biznierius išsiuntinėta apie 500. 
Keliomis dienomis prieš Lietu- 
vių Dieną vietos anglų laikraš- 
čiuose įdėta keli straipsniai, su- 

pažindinantieji amerikiečius su 

lietuvių padėjimu ir vargais. Be 
to buvo sušauktas visuotinas su- 

sirinkimas, į kurį atėjo miesto 

majoras p. Geo. A. Quigley. Jis 
išreiškė lidelę užuojautą lietu- 
viams. Savo proklamacijoje, at- 

spaustoje anglų laikraščiuose, jis 
ragino vietos gyventojus aukoti 
lietuviams kiek kas išsigali. 

Šitame susirinkime be jo kal- 
bėjo buvusis sektorius p. Geo. 
M. Lancler, kuris taipgi prižadėjo 
gelbėti lietu.tams kiek galėda- 
mas. Lietuviškai kalbėjo kun. 
E. V. Grikis, J. Gerdauskas, A. 
Mikalauskas ir J. Skritulskas. 
Visi priminė apie lietuvių vargus 
ir ragino visus prie da^rbo. Šitos 
jų kalbos graudų jspųdį padarj: 
j klausytojus. J. Skritulskas nuo į 
savęs paskyrė $10 dovanų tanV 
rinkikui, ar rinkikei, kuris dau- 
giausia aukų surinks. 

Dėžutės ir raikščiai buvo ant 
vietos padirbti; tagsų laukėme iš 
Centr. Komiteto. 

Paskutinėje dienoje -po pietų 
nesukukus jų, komitetas nuėjo j 

I vietinę spaustuvę ir užsisakė 
40,000 tagsų. Iki 12 vai. nakties' 
tagsai buvo padirbti ir visi darbi- 
ninkai visa k(io aprupintr. 

Po $15 aukojo:' Fr. B. Graf- 
fney, Šv. Juozapo Dr-ja ir Šv. 
Kazimiero Dr-ja. 

Po $10: .Mrs. J. 7- Landers, 
Ch. Hcffman, V. ZimitratSčius, 
C. X. Stanel, John O'Brian. 

Ražančiaus I ir II skyriai, C. 
J. Curry, City Drugstore, M. 
K". Maliauskas, SLA. 34 kp., Žir- 
gvaikio D-ja, Cremo Brevving. 

Po $5: Ch. Giedraitis. S. 
Chamberlain, J. N. Curtain, A. 
F. Curlin, SLR. 109 kp. A. Mor- 
ris, A. E. Sheehan, P. Bardek, 
M. Le Witt, J. C. Louis, Sunų 
ir Dukterų D-ja, Vyčių kp. T\im. 
Zdančiukas $4; M. Kazlauskas 
$3- 

Už proklamacijas per A. Mi- 
kalauską $16.50. 

Rinkėjos surinko $1,746.15. 
Viso $2,236.65. 

Išlaidų už dėžutes, raikščius 
ir tagsus buvo $71.05. Atėmus 
jas nuo surinkimų, lieka $2,165.- 
60. Iš/ Terryville, Conn. aukų 
prisiųsta $60.05. 

Daugiausia aukų surinko p-lė 
Jieva Kazlauskiutė—$30.15 ir lai- 
mėjo p. J. Skrituls-ko dovaną $10. 

A. Mikalauskas. 

IŠ CLIFFSIDE, N. J. j Pasekmes nėra tokios,' kokių 
laukta.—Vietos lietuviai, sekda-: 
mi viešą didesnių kolionijų vei-j kimą, neatsiliko ir aukų rinkimu 
Lietuvių Dienoje. Oficialis ruo- 

šimasis prasidėjo spal. 10 d. su- 

šaukimu pirmo ŠL \. 70 kp. ir 
Šv. Franciškaus D-jos susirin- 
kimo.; išrinkta komitetan šitie as- 

menjs: K. Stepanavičia pirm., G. 
J. Pouzene (francužas) sekr., 

alst. komiteto narys V/. M. Kel- 
ly kas., majoras Chas. Lyons ir 
Walter Bender kasos globėjais. 
Aukų rinkime buvo pritarta Bos- 
tono lietuvių sutarties rezoliuci- 
jai. 

Prisiruošimas, galima sakyti, 
buvo geras; buvo surengta keli 
vieši susirinkimai ir spal. 25 d. 
buvo surengta prakalbos. Kal- 
bėjo SLA. prezidentas S. Gegu- 
žis ir adv. F/P. Brachulis iš Chi-j 
cagos. Bc to visose žymesnėse 
vietose buvo iškabinėta apgarsi- 
nimai Liet. Dienos ir anglų laik- 
raščiuose buvo dedami straip- 
sniai apie Liet. Dieną. 

Aukbs^iet. Dienoje buvo ren- 

kamos ne tik šiame miestelyj, 
bet ir visoje šitoje apielinkėje > 

Weehawken, Union Hill, No. 

Bergen, ,West New York, Out- 
tenberg, Fairview, Edgewater, 
Fort Lee, Englcvvood, Maywood 
ir Hackensack; visi šitie mieste- 
liai New Jersey valitijoj. 

Laiškų j. ^tingesniuosius 
žmones išsiuntinėta 760. Rinkė- 
jų viso buvo )174»—59 vyrai ir 15 
moterų, tarp tų 4 lenkaitės. Rin- 
kėjai viso surinko $381.26; per 
laiškus gauta $61. Viso įplaukė 
$442.26 L. !li? 

Buvo laukia cfltlesnių pasek- 
mių, bet kadaWfi čibnai didelė da- 
lis gyventoju yca vokiečiai ir 
šiaip įžymesni turtuoliai, tai jie 
ne tik neaukojo, bet dar viso- 
kius išmetinėjimus rinkėjams da- 
rė. Maloniai sutiko aukų rink 
jus prasti darbininkai. 

Daugiausiai auicų surinko L. 
Pocius, $14.35 ir K. Steponavi- 
čienė, $13.08. 

Lėšų pasidarė $110.50; jas vi- 
sas padengė LSA. 70 kuopa ir 
Šv. FYamciš'kaus D-ja po lygią 
dalį. Daugiausiai pasidarbavo 
K. Steponavičia ir G. J. Pouze- 
ne. 

Dėžutes gavome iš vietinio 
NTew Yorko komiteto. Centras 
buvo pažadėjęs parūpinti dėžu- 
tes, bet del nežinomų priežasčių jų 
neparupino. 

čyčkų Kazys. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Bulotai minkšta gusta Rock- 

forde—Vietcs Dramos Giedorių 
Kanklių Draugijai pradėjus bi- 
čialiautis su socialistais, pavyko 
pasigauti ir jų kalbėtojai. Lapkr. 
19 d. j "Kanklių" vakarą pribuvo 
visa Bulotos šeimyna ir <p. Gu- 
gienė, p. Gugio specialiu laiš- 
ku įpiršti "Kanklių" D-jai. Bu- 
lota Rockforde buvo lankęsis 
pirmiaus ir čia, matyt, jam la- 
bai patiks rinkimas aukų. Taip ir 
pasakė, kad-čia jam gera gusta. 

Bulota savo kalbą pradėjo iš- 
reiškimu to smagumo, kurį jis 
turėjo aplaikęs draugijų užkvie- 
timą antru kartu Rockfordan at- 

silankyti. Jis, [žinoma, neminėjo 
to, kad šitas akvietimas jo buvo 

pasiųstas jam tik del jo agento 
p. Gugio piršimo^ Toliaus jis 
kalbėjo apie lietuvių politiką. 
Čia jis sakė, kad--Lietuvos labas 
nerupįs nei klerikalams, nei tau- 

tininkams ; kad tuomi rūpinasi 
tik vieni "pirmeiviai" ir kad Lie- 
tuvoc laisvė tik<-po karei per re- 

voliuciją bus galima išgauti, nors, 
girdi, gal dar ir galima bus apsi- 
eiti 'be kraujo liejinio. 

Šitoje savo kalboje jis pylė sa- 
vo tulžį ar t tautininkų ir katali- 
kų veikėjų kiek tik jis jos turėjo, 
įvardindamas juos vardais ir va- 

dindamas juos vagimis. ( ?) Pradė- 
jęs nuo šliupų, račkauskų, širvy- 
dų, yčų užbaigė žyvatkauskais, 
kurie jam gerklėj pašoko ir jis 
atsikosėjimu "tą litaniją užbaigė. 

Po jo kalbėjo Žemaitė; ji pa- 
sitenkino tiesum prašymu aukų. 
Po jai Bulotienė kalbėjo apie 
"Žiburėlį," prašydama jam aukų. 
Bulotienei išėjus aukas rinkti, 
Bulota gyrė tuos, kurie "Žiburė- 
liui" duoda aukas. 

Be dainų, kurias dainavo rock- 
fordiečiai ir p. Gugienė,—Žemaitė 
skaitė pasakaitę, kurioje bandyta 
parodyti, kad. kunigai ir katali- 
kai, veikdami bendrai su ^ču, ne- 

katalikiškai elgiasi. 
Užėjus klausimų padavinėji- 

mui J. Varnekis paklausė Bulo- 
tos, kodėl jis kitus melagiais 
bevadinamas, pats rockfordie- 
čiams drjsta meluoti, buk jį drau- 

gijos užprašę atvykti su prakal- 
bomis, gerai žinodamas, kajd iį 
jo agentas jpiršo. Žinoma, šitas 
klausimas buvo ignoruotas. 

L. Jonukas. 

IŠ AKRON, O. 
Liet. Diena ir akroniečiai.— 

/ii 

Lai 'buva leista man parašyti ke- 
lis žodžius ,.$pie; akroniečius. 
Nors priežodis sako, kad nėra 
tos klaidos, kurios negalima bu- 
tų pataisyti, bet man rodosi, kad 
męs nepataisysime savos, kurią 
padarėme .Lietuviu* Dienoj. Tą 
dieną męs nuveikėme labai ma- 

žai. Aukų surinkome tik $120.91. 
Tą dieną praleidę, kitos tokios 

jau nesulauksime,; Bet ne visi 
tam buvo kalti į -kaikurie darba- 
vosi kiek galėda-mi- Daugiausia 
aukų surinko p-lė Jasiuniutė; ji 
surinko $15.20. 

Vietinės draugijos, kurių čia 
yra penkios, 'neaukojo^nei viena. 
5v. Juozapo Draugija, visai atsi- 
sakė dalyvauti aukų rinkime, Sa- 

kydama, kad ką. su socialistais' 
bedirbus išvieno, verčiaus visai 
nedirbti. Jau svkj buvo minėta 
Laikraščiuose apie Juozapinę 

Draugiją, kad ji neverta tą var- 

dą nešioti. Ištikro ji artimo 
meilės principais visai nenori va- 

davautis. 
Dar vienas dalykas, kurio ne- 

galiu prąleisti nepaminėjęs. \Lie- 
tuvių Dienoje atėjo pora vaikinų, 
drūti ir sveiki kaip aržuoliai. 
Aš, būdamas komiteto nao"iu, pa- 
siuliau jiems dėžutės, manyda- 
mas, kad jie, kaip ir kiti, eis aukų 
rinkti. Į šivą vienas jų (B. G.) 
su pasididžia 'imu atsakė: "Mums 
ir primokėk, męs neisime aukų 
rinkti; tai gėda gatvėje elgetau- 
ti. Pamatę darbininkai įpirštais 
užbadytų." 

Tikrai nežinojau nei ką atsa- 

kyti tam gudruoliui. Bet turbut 
nėra nei reikalo tokiam ką apsa- 

kinėti. Tai yra tokis tuščiagal- 
vis, kuris nedrįsta savo nelai- 
mingiems broliams pagelbos pa- 
prašyti, bijodamas, kad kas jo 
nepašieptų už tai. Gaila toki r- 
nes jie nei patįs nežino nei kaip 
jie gyvena, nei kam. 

K. štaupas. 

IŠ LEDFORD, ILL. 

Lietuvių Diena.—Kaip dauge- 
lyje kitų vietų, taip ir čia Lietu- 
vių Dienoj negavome raikščių ir 
tagsų ir del to ran'kėjos gavo ne- 

malonumų išgirsti taip Ledforde, 
taip aplielinkėj. Joms paprašius 
aukų, įpraeiviai ne tik jų nedavė 
joms; bet dar įtarimus darė, 
klausdami jų, ar tos aukos joms 
yra reikalingos šnapsui nusipirk- 
ti. Šitaip nustota apie $100 au- 

kų. Buvo šauktasi telegramų 
prie Chicagos komiteto, bet jau 
buvo pervėlu ir nieko negauta. 

Nors Ledford nedidelis mieste- 
lis ir lietuvių mažas skaitlius, 
bet visgi aukų surinkta, suvir- 
šum $57. Aiukojo daugiausia lie- 
tuviai. 

Rinkėjų buvo šešios. P-lės 
Te>klė Adomavičiūtė ir Al. Ar- 
moskiutė surinko $30; Emma 
Gervelikė ir Br. Simanikė, $16.83; 
Ona Armoškiutė ir Adelė Kviet- 
kauskiutė $10.58. Viso $57.41. 

Aukos pasiųsta \Vilkes Barres 
komitetui; pasiuntė jas Al. Par- 
toka. 

Nors Liet. Diena ir nekaip nu- 

sisekė, bet vietos komitetas ne- 

nusiminė visiškai ir žada toliaus 
^u'kas rinkti nukentėjusiems nuo 
Karės, 

Sekr. J. Misius. 

IŠ JRACINE, WIS. 
Rinkėjų vakarėlis.—Lapkr. 12 

d. buvo čia taip vadinamas rin- 
kėju vakarėlis. Pirmiausia Liet. 
Dienos Komitetas ir rinkikai su 

rukikėirus nusitraukė (paveikslu 
grupoje pas lietuvių bažnyčią, pa- 
skui hnėjo svetainėn ir*ėmė reng- 
tis frie vakarienės. Buvo pa- 
taisyti keturi dideli stalai ir va- 
karo rengėjai nešė valgius aut 

staln. Jokių svaiginančių gėri- 
mų nebuvo. Svečių buvo apie 
70 žmonių. Baigiant vakarienę 
Liet. Dienos pirmininkas J. A. 
kaukus trumpai prakalbėjo j sve- 
čius ir pakvietė vakarėlio rengė- 
jus P. D, Prataipą ir O. Dauk- 
šienę papasakoti svečiams, kaip 
jiems pavyko vakaras surengti. 

Pratapas papasakojo, kad vis- 
kas pavyko gerai, tik pasidarė 
lėšų $12.06, kurios reikia padeng- 
ti. Taigi šituo tikslu buvo pada- 
ryta kolekta, iš kurios pasidarė 
suma vakaro lėšoms padengti ir 
dar $10.40 atliko, kurie paskirta 
nukentėjusiems nuo karės. 

Po šito, vakaro vedėju buvo 
išrinktas kun, V. Slavėnas ir su 
tuo drauge prasidėjo vakaro pro- 
gramas, susidedantis iš prakalbų, 
dekliamacijų ir dainų; užsibaigė 
jis ipadainavimu lietuvių himno 
"Lietuva Tėvynė musų." 

Šitame vakarėlyj moksleivis B. 
D. Pratapas atsisveikino racinie- 
Čkis, kadangi yra gavęs darbą 
Washingtone, D. C. ir ten išva- 
žiuoja. Kaipo neturtingam mo- 

ksleiviui vakarėlio svečiai sumetė 
jam šešis dolerius su centais pa- 
šalpom. Jis, nuvažiavęs \Vashing- 
tonan, žadėjo neliauti darbuotis 
lietuvių naudai. 

Racinės Lietuvių Dienos^ Ko- 
mitetas žada veikti ir toliaus. 

J. A. Baukus. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Menka vienybė ir ta ne ilgam. 

Vos ne vos prastumėm tą taip 
svarbią Lietuvių Dieną be savi- 
tarpinės kovos ir tai tik dantis 
sukandę. Pasibaigė ta diena, pa- 
sibaigė ir vienybė; (pradėjome ša- 
lintis yienas nuo kito, pradėjome 

statyti savo partinius reikalavi- 
mus augščiau įautos labo ir jos 
reiks lų. 

Bet tautininkus, kaipo viduri- 
nę sriovę, vargiai galima kaltinti 
tame; kaip visuomet, taip ir da- 
bar jie stovi už vienybę ir visa 
širdžia neri bendrai veikti lietu- 
vių dirvoje; ypatingai tas yra 
tiesa čia Gfand Rapids'e. 

Bet to negalima pasakyti apie 
musų kairiuosius ir dešiniuosius 
elementus; nors jie ir šneka, apie 
tautos reikalus, <bet daro kaip tik 
priešingai. Šitai vietos kunigas 
J. Gervickis, savo prakalbose kar- 
štai parėmė Lietuvių Dieną ir 
Visti Šventų dienoje žadėjo net 

bažnyčioje rinkti aukas nukentė- 
jusiems nuo karės, bet jo žadė- 
jimas tik žadėjimu ir pasiliko; 
aukų bažnyčioje jis nerinko. Ne- 
gana to, vėliaus net boikotuoti 
Dradėjo šitą darbą, įkalbėdamas 
savo parapijonams, kad jie sau- 

gotųsi laisvamanių, nesusidėtų 
su jais jokiame bendrame dar- 
be. Šitokių pamokslų tikrai ne- 

galima pavadinti vienybės pla- 
tinimu. Kodėl tokia permaina 
įvyko, tai nesunku suprasti. 

Tą Patyręs. 

IŠ rockfOrd, ill. 
Vis dar neapsieina be cictiikų. 

Paskutiniais keturiais metais Rock- 
forde prakalbų netrūksta, bet tos 
prakalbos vietos i etuviams atneša 
daugiau blogo, kaip gero. Kalbė- 
tojai, kurie čia kalba, ne ■apšvieti- 
mą, ar vienybę stengiasi platinti 
žmonėse, bet neapykantą ir viso- 
kius tuščius niekus. 

Savaitė atgal kalbėjo visiems ži- 
nomas nesutikimų platintojas Bu- 
lota, o lapkr. 26 d. K. Gugis, iš 
Cliicago. Gugis kalbėjo SLA. 77 
kuopai, bet jo kalba buvo kaip tik 
priešinga, SLA. reikalams. Ui 
šitą kaltinu aš ne kalbėtoją, tik pa- 
čią kuopą, kuri stato tokį kalbėto- 
ją, kurio tikslu yra Susivienijimas 
griauti. Pirmiaus, kuomet vietos 
lietuviai tautine sąmone buvo že- 
mai nupuolę, tai tokis "spyčius" 
tautininkams, kuris juos nuo tau- 
tumo veda tolyn, buvo išteisina- 
mas. Bet dabar TMD. 117 kuopa 
ir ALTS. pradeda atjausti savo 

priedermes ir todėl kvietimas tokių 
kalbėtojų kaip Gugis ar Bulota, 
yra neišteisi namas. Šitie k Jbėtojai 
neparodo, kodėl męs neprivalome 
buti lietuviais ir todėl jų užpuldi- 
nėjimas ant tautiškumo yra tik tuš- 
čiomis zaunomis, kurios nėra ver- 

tos klausyti. 
Vietos cicilikai labai pasigenda 

"kun " Mockaus. Jo vargoninkas 
J. B. kelia klausimą aukų rinkinio 
sužinojimui, kur dabar jo "gerbia- 
'mas kunigas" yra. 

L- J- 

IŠ RED LODGE, MONT. 
Teko išgirsti koliojimų.—Lie- 

tuvių Dienoj čia surinkta aukų 
$65, Aukas rinkto Ant. Gustas 
ir Al. Savickas. Rinkikams nuo 

•lietuvių teko išgirsti ir koliojimų. 
Paprašius aukų, jiems atsakyda- 
vo, kad jie žiną kur (pasiųsti au- 

kas ir patįs jas galį pasiųsti. Bet 
tai buvo tik išsikalbėjimas. Ypa- 
tingai pasidarbavo A. Gustas. 
Didesnes aukas davė šitie: Paul 
Jankauskas $7; Jon. Jankauskas 1 

$5; Pet. Jankauskas ir Juoz.j 
Bcrniunas po $3. Nųo visų lie- 
tuvių surinkta $27; nuo svetim- 
taučių $38. Pinigai tapo pasių- 
sta per Red Loclge S* 

Raud. Kryžiui Washingtone, D. 
C. 

Mokyklos mokytojas žadėjo 
dar padaryti kolektą mokyklose, 
■bet ligšiol dar jis jos nepadarė. 
Jei jis ją padaris, tai pranešiu 
vėliaus. 

Jonac Jankauskas. 

\ 

Iš ELIZABEH, N nJ. 
Pirmos tokios vestuvės. Lapk. 

14 d. apsivedė čia p. Vincentas 
Dapkevičius su p-lė Karčiauskiu- 
te. Svečių buvo suprašyta nema- 

žas būrelis. Visi labai gražiai pa- 
silinksmino; nebuvo pamiršta ir 
apie Lietuvą, nes buvo renkamos 
aukofe nukentėjusiems nuo karės. 
Aukojo šitie asmenjs*: Jaunave- 
džiai $2.00; V. šerelis, E. kere- 
lis po $1.00; B. Kopūstas, A. Sta-' 
niulis, H. Urbonavičiūtė, po 50c.; 

M. Dobrickas 35c.; S. Boitala 30c.; 
K. Džiovala, P. Pociūnas, M. Mar- 
kevičia, V. Markevičienė, O. Pa* 
ciunienė, O. Dareškevičienė, J. Čer- 
nauskas, O. Suchockiutė, N. Da- 
reškevičins, P. Kinderavičius, F. 
Čižys, J. Cvilikevičienė, A. fama- 
ševski, po 25c.; U. Džiovalienė 
15c.; A. Cvilikevičius, K. Pocių- 
nienė po $ioc. Viso $975. 

V. S. 

IŠ PLYMOUTH, PA. 
"Lietuvių Dienoj'' aukų su- 

rinkta sekančiai: 
Draugijos, kuopos, \lokaJai su- 

aukavo $617.50. 
šv. Kazimiero parapijos ko- 

lekta $77-00. 
Mokyklose kolekta $63.06. 
Prieš Lietuvių Dieną surinkta 

biznio vietose ir šiaip pas pa- 
vienius $777.64. 

Su dėžutėmis sukolektuota 
..." : $252.70. 

Šiaip smulkių aukų be užrašu 

$4176. 
Viso Plymoutlic surinkta 

/ $1,829.66. 
M. A. Raginskas. 

IS CENTRALIJA, ILL 

Apie Lietuvių Dieną. Lietu- 
vių Dienoj surinkome čia $60.40. 
Sunku buvo aukas rinkti, nes 
čia beveik vieni vokiečiai. Dir- 
bome, kiek galėjome. Daugiau- 
siai čia pasidarbavo S. Chinskis, 
S. Perikas 'ir J. Kondrota, o iš 
rimkit] daugiausiai surinko Ona 
Vaisanienė ($13.23). 

Korespondentas. 

IS BANGOR, ME. Cia laba! 
mažai yra lietuvių—vos kelios 
šeimynos, bet ir męs nepamiršom 
Lietuvių Dienos." Susimetą pri- 

siunčiam "Lietuvos" Redakcijai 
$12.00 aukų ir prašom pridėti prie 
kitų aukų. Aukavo sekančiai: po 
$2.00—B. Karlauskas, K. Kazlau- 
skas ir P. Šukutė; K. Šlaužas 
$1.50; D. Verseckis ir T. Ceras 
po $1.00; o po 50 centų sekantie- 
ji: P. Lapenas, A. Barakauskas, 
K. Valant, K. Valent ir J. Raga' 
gulis.v 

B. Kazlauskas. 
(Šitas aukas priėmėm ir -per- 

davėm Chicagos Lietuvių Cemtna- 
liniam Komitetui, kuris nusiųs 
jas sykiu su kitomis aukomis. 
Redakcija). 

Žinios-Žinelčs. 
Harrison, N. J. 

— Lietuvis V. Cilcius, dirbda- 
mas New Jersey. Tube Co. už- 
simanė gauti misingio dude^. 
Perkant už .pinigus, nedaugiaiasia 
butų reikėję užmokėti, bet godu- 
mas privertė jį užmokėti už ją 
šimteriopai. Vaikinas pateko į 
šaltąją ir dar likosi (nubaustas 
$25. Jau antras lietuvis šitaip 
ipakliuva toj pačioj dirbtuvėj. 
Ar ne kvailystė? 

S. N. 

Wilkes Barre, Pa. 
— Spal. 29 d. Savoy teatre bu- 

vo lietuvių prakalbos; žmonių 
buvo 1,250; kalbėjo adv. Lopat- 
to, kun. Dargis, kongr. Casey 
ir p. M. Šalčius. Kalbos visiems 
patiko. Išnešta rezoliucija pade- 
kavoti kotigr. J. J. Casey ir Suv. 
Vals. prezidentui \Vilsonui už 
proklamacijos išleidimą. Lietu- 
vių diena plačiai buvo garsinama 
vietos anglų laikraščiuose; per 
40 dienų atspausta 38 straips- 
niai. Pati Liet. Diena išnaudota 
labai gerai. 

Cincinrvti, O. 
= Cincinnati'je negalima buvo 

surengti Liet. Dienos, nes majo- 
ras leidimo nedavė. Vienok au- 

kų siek tiek surinkta. Surinkta 
suma .padaro $62. 

Shamokin, Pa. 
= Spal. 29 d. Shamokine ap- 

sivodč jauna lietuvių pora. Ve- 
stuvės buvo didelės; dovanų jau- 
navedžiams sumesta $400. bet 

nukentėjusiems nuo karės nei 
centas nepaaukota. Lietuvių 
Dienoj šios vietos lietuviai tuš- 
tino bačkutes, skaldė šaut galvas 
•ir nei nežinojo, kad kituose mie- 

stuose lietuviai aukas renka ne- 

laimingiems savo broliams Lie- 

tuvoje. 



tvarlcymo srityje. Bentiivvė, to- 

dėl, rems savo kapitalais Lietu- 

voje Žemės bei Komercijos Ban- 

kas, Žemės parceliavimo įstai- 
gas, j vairių rasių dirbtuves, k. 

a. plytnyčias, cemento, medžio ap- 

dirbimo, geležies, padargų dirbtu- 

ves, ir ftt. 
Savo pinigų tam darbui pritru- 

kus, Lietuvos AtsJ '.tymo Ben- 

dvere gelbės rimtom Lietuvos 

ekonominėms įstaigoms surasti pus 

amerikiečius reikalingus kapita- 
lus bendroje srityje kur visa eilė 

žymiausių Amerikos bankinių 
firmų darbuojasi. 

Nuosekliam darbavimuisi Ben- 

drovė užlaikys Lietuvoje savo 

skyrių, kuris pridabos, kad kapi- 
talai buUj įvesdinami naudingai 
ir teisingai. 

Pelną?. 
Po karei pinigas Europoje bus 

brangus,—«ncs reikalingas. Užjta- 

tai, įvesdintas Lietuvoje kapita- 
las neš milžiniška pelną,—didės 
ir augs. Lietuvos Atstatymo 
Bendroves kapitalai, besiverčiant 

Lietuvoje, turės nepaprastai di- 

delius uždarbius. Užmatai, musų 

žmonėms yra išrokavimas dėt 3 

įpric Bendrovės su savo indėliais. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

yra organizuojama grynai ant 

biznio pamatu, kadangi yra tai 

vienintelis būdas apsaugoti sudė- 

tus kapitalus nuo betvarkau- eik- 

vojimo ir nuo pražūties. 

Ne kapitalistų įctaiga, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, 

tečiaus, rėra tai" kapitalistų įstai- 

ga, inkurta prieš darbininkus,— 
delei -tos paprastos priežasties, 
jog nėra pas mus kapitalistų, ku- 

rie galėtų užpirkti Bendrove 

kontrolę, ir apversti ją darbinin- 

kų nenaudai. Lietuves Atstaty- 
mo Bendrovė—tai visų lietuvių 

įstaiga ir jos kapitalai—Mi musų 

sunkiai dirbančių žmonių indė- 

liai,—iš kurių stisidaiys ekono-! 
minė spėka, reikalinga Lietuvos 

aipginiinui nuo svetimųjų užgrie- 
bimo. 

Lietuves Atstatymo Bendrovė, 

—bus valdžios oarteruot* korpo- 
racija, kurios valdybon ineis žy- 
miausi, didžiausio užsitikėjimo 
nuo visuomenės užsitarnavusieji j 
lietu viai-amerikiečiai, nežiūrint 

sriovinių ar politikinių jsitikini- 
mų bei pakraipų. Bus :ai lietu- 

vių,—iie srirvių, ne partijų,— 
Bendrovė. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

pradės savo veikimą Lietuvoje j 
tuoj po taikai, užbaigiančiai šią 
karę. Kadangi, itečiaus, kapitalų j 
rinkimas užima laiką, tii reikia 

jau ci«.bartės su užsirašvmais 
skubintis. 

Surinktieji kapitalai, taikai dar 

ne j vykus, bus Amerikoje dedarri 

į vertingas popieras (securities) 
ir tokiu budu neš nuošimčius, 
iš kurių bus apmokami Bendro- 
vės užLikymo iškaščiai, gi at- 

liekamas pelnąs, kaipo uividen- 
dos bus išdalinamas tarpe akci-' 

jonierių. 
.Lietuvos Atstatymo uenarove 

yra tuo tanpu korporuojama ant 

$1,000.000.00. Reikalui atsitikus, 
kapitalas bus padidintas. Šėros 
tuo tarpu yra >po $10.00, kad 
kiekvienai lietuvis galėtų lengvai 
užsirašyti. Bendrovė, tečiauš, 
nusprendė nepardavinėti mažiau 

penkių (5) šėrų. Pasižadėjus 
imti šėrų, reikia kas mėnuo įmo- 
kėti nemažiau, kaip po $1.00 nuo 

kiekvienos šėros. 
Apyvartai prasidėjus, šėros eis 

brangyn, ir bus parduodamos už 

brangesnę kainą. Čion musų 
žmonėms nurodymas skubintis su 

užsirašymas i Bendrovę. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 

tuolaikinis adresas—2810 Rich- 
mond St., Philadelphia, Pa. 

L. A. Bendrovės organizatyvus 
Komitetas. 

Pirmininkas-Romanas Karuža, 
2810 Richmond St., Phi- 

ladelphia, Pa. 
Vice-Prjzidentas—Ki;n. Jonas 

Ambotas, ^ 

41 Capitol Ave., Hartford, 
Corn. 

Susivešimu Sekr -torius—J. O. 

Sirvydas, 
120 Grand St., Prooklyn, 

N. Y. 
Finansy Sekretorius—John B. 

Valukonis, 
223 Brcadvvav, So. Boston, 

Mass. 

Iždininkas—Kun. V. Mat' litis, 
Silver Creck, Ta. 

Iždo. Globėjai:—Kun. F. Kemė- 
šis, 

242 W. Broadvvay, So. 
Bošton, Mass. 

Dr. Šliupas, 
1419 N. Main Ave., Scran- 

ton, Pa. 
Komiteto Nariai:—M. Bush, 

109 S. 5-th St., Brooklyn, 
N. Y. 

Dr. A. Bacevičius, 
161 Franklin St., Eliza- 

I beth, NvJ. 
A. J. Staknevic js, 

85 Bay Ave., Bloomfiekl, 
N. J. 

J. S. Vasiliauskas, 
112 X. Greenc St., Balti- 

more, Md. 
Vincas J. Lukoševičius, 

Minersville, ,1'a. ; 

NEMUNAS. 
Vakaras. Leidiažsi saulė. Rau- 

doni saulėlydžiai plaukia iš vakarų 
šalelės. Ten, kur dangus rausta, 
gaudžia armotos. Vis,-} laiką gir- 
dėti trenksmas. Už miško girdėti 
kažkokie balsai, lyg kas ką laužo. 
Pravažiuoji mišką—balsai vis da- 
rosi aiškesni. Žiuri—tai Nemunas, 
išsiliejęs, išėjęs iš krantų, neša di- 
džiausias ledo 'v'tis, savo žiemos 
prispaudėjus. Užia galingas Ne- 
munas. 

Ten. už jo bangų liko musų tė- 
veliai. Jie taip pamylėjo savo tė- 
vynę, kad net nepabūgo armotų 
griausmo; jie nebėgo—pasiryžo 
likti, nebijodami mirties.—Tegu 
mirsim, bet savo šalelėje. Jie pasi- 
liko didžiausioje audroje. 

Kiti išėjo kariauti... Baisu, sun- 
kus laikai! Kur ta gadynė, kada 
lietuviai kovėsi už savo laisvę, ka- 
da jie gynė savo žemę, jos šven- 
tas vietas? Gal tie laikai vėl su- 

grįš? Jie, rodos, jau arti. 
len, už Nemuno seni tėveliai 

nuliudę laukia sūnų ir nesulaukia. 
Jie nieko nežino. O šiapus Ne- 
muno vaikščioja išsiilgę sunųs ir 
svajoja apie žilgalvėlius tėvelius. 
O Nemuno bango: skiria juos. 

Nemune! tu žinai, kas ten de- 
dasi. Tegu tavo užėsys pasakys 
mums apie Tėvyne. Neris, Šven- 
toji, Šešupė, Gavena, Dubysa— 
gražus pulkelis tavo dukrelių. Jos 
tave myli, ir tu viską iš jų žinai 
apie mūsų žemelę. 

Nemune! papasakok mums apie 
musų žilgavėlius tėvelius, kurie 
mus užaugino; papasakok apie .mi- 

sų kaimą, giružę, kaip atrodo ma- 
no gimtinė bakūžė? 

Męs t^vęs klausiam, o tu tyli! 
Gal ir tu taip pat nuliudęs, kaip, 
ir męs ? 

Nemune galingas! tavo kran- 
tuose gal vėl bus kova. Ateis' 
Tėvynėn atgimimo laikai! Gal 
priešininkas neduos Tėvynei at- 

gimti. Taria bus kova! Tada 
męs, Lietuvos sunųs, stosime gin- 
ti jos. 

Tatla atbu«=k ir tu, Nemune! Su- 
kelk audrą ir paskandink bangose 
priešininką. 

Tada atgims Tėvyne, ir tn »^ėl 
ramiai ringiuosi per jos laukus. 

P. Vientautis. 

KARĖ IR VAIKŲ LYTIS. 
Jau seniai patėmy.a, kad. po ka- 

rių ją vedusiuose kraštuose gema 
daugiau vaikiukų negu mergai- 
čių, lyg gamta luom nori atlyginti 
vyrams didesnius jų niiOstolius 
karėj. Bet pirmiau sistematiška 
statistika to nebuvo vedama. Da 
bar gimimų statistika vedama sis- 
tematiškai visuose civilizuotuose 
kraštuose, tai nesunku tesingumą 
seniau kilusios nuomonės sukon- 
troliuoti. Pasirodo, kad karę ve- 

Ulančiuosč kraštuose ji yra tcisin- 
'ga. Anglijoj seniau gimdavo dau- 
giau mergaičių, dabar gi nuo pe- 
reitų metų vyriškos lyties vaikai 
persvarą įgijo. Per paskutinius 
šešis mėnesius Londone, kur pirma 
gimdavo daugiau mergaičių, giinė 
ant 1047 vyriškos lyties vaikų 1000 

mergaičių. Panašus atsitikimas 
patėmytas ir kituose karę vedan- 
čiuose kraštuose. Bet kituose karę 
vedančiuose kraštuose patėmija- 
ma sumažėjimas gimimų. Tame 
apsireiškime nieko įstabaus nėia. 
Juk daugelio tėvų nėra namieje, 
jie karėti išėjo. Atsiliepia ant gi- 
mimų skaitliaus be abejonės ir ka- 
rės pagimdytas vargas. 

Apgarsinimai. 
GERAI SAUGOJAMAS 

VIEŠAS REIKALAS. 
Tikrai yra visuomenės reikalas 

nuraminti visokią baimę populerių 
vaistų kokybės. Daugelis žmonių 
yra girdėję apie karės veikmę į 
įvairius vaistu.- Trinerio Ameri- 
kinis Karčiojo Vyno Eliksyras ne- 

priklauso prie tų vaistų, kuriuos 

palietė rūdijamas karės kvapas. Jo 
formula buvo suteikta Suv. Val- 

stijų Valdžiai, \Vashingtone, D. C., 
buvo jos pripažinta ir išdirbėjas 
turi jos grieštai laikytis. Visokis 

nukrypimas butų formulas laužy- 
mu. Trinerio laboratorija visai 

nesirūpina tuo, kaip ilgai karė tę- 
sis, nes sądėlio geriausių gydomų 
karčių žolelių ir parinktojo gryno 
vyno daugiau negu užteks, apsi- 
rūpinta visokiais galimais atsiti- 
kimais nepaisau^ kiek tas atsieis. 
Trinerio Amerikinis Karčiojo Vy- 
no Eliksyras išvalo skilvį' ir vidu- 
rius, sutaiso virškinimą, grąžina 
norą valgyti ir sustiprina nervus 

bei kuną. Kaina $i-00: Aptiekofe. 
Kokybė visų kitų Trinerio vaistų 
(Linimento, Kosulio Malšintojo ir 

k.) yra taipgi tokia pati, kaip ir 

pinv'iu. Jos. Triner, išdirbėjas 
chen.ikas, 1333-1339 S. Ashland 

Ave., Chicago, 111. Rašyk pas mus 

savo prigimta kalba. Tuose atsi- 

tikimuose, kur asmeninis ištyrimas 
nėra reikalingas, mūsų gydytojas 
mielu noru duos savo patarimą. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
P-as Račiūnas rodys krutamus pa- 

veikslus ir p-ia Račiūnienė dainuos 

naujas lietuviškas dainas sekančiose 
vietose: 

Ketvergo vakare, Lapkričio-(Nov.) 
30 d. ir Pėtnyčios vakare, Gruodžio 
(Dec.) 1 d., O'Donnell svetainėje, 12 

Higli St., Nashua, N. H. 
Utaminko ir Seredos vakarais, 

Gruodžio (Dec.) 5 ir 6 d. šv. Rocco 

jažnytinSJ "ivetainėj, Montello, Mns. 

MUZIKALP DOVANA KALĖDOMS. 
Sakysime, gramofonas, arba gražus 

rekordai pralinksmina visą. feeirayn?. 
Gramofonai nuo $15.00 ir augščiau. 
Lietuviški rekordai, gražios dainos. 
Gaidos ir vadovėliai kiekvienam in- 
strumentui, Armonikos, Koncertinos, 
Smuikai, Mandolinos ir t.t. 

Lietuviškos gaidos pianui—10c. 
Visa kas tik grajui reikia. Pirkite 

tuojaus. 
STANISLAVV S. GRALAK, 

1532 W. 47th St., ir Justine Gatve, 
Arti Ashland Ave., CHICAGO, ILL. 

Reikalaukite Kataliogo. 

-cu»- 
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specialis išpardavimas 
———————— 

JOO LAIPSNIŲ GRYNOS DENTINE S 

"Sflath Shore Clnk" išpo vilitykfs bulatiki 
4 kvortos arba 1 galionas ui ....$2.45 
8 kvortos arba 2 galionai už ....$4.75 

12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 
Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryni, 12 bonkt) už $6.95 

Atminkite, kad Pas mus 

pirkdami perkate 0*y>*Q, 
100 laipsnių stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skiestą vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite mūsų likierių, degtinių ir vynų kainų suralo. 
Pinigai turi būti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 

Air |M1 ViVpad garantuojame mūsų "SOUTH SHORE CLUB" i mr IVJ I«degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, seni ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

fAI nuo dabar iki Kaliilų Švenčių išsiųsime kiekvienam didelį kalendorių 1917 '^-etams. 

IR A, R. & (S. >>■ W. Vu Bitu St. CalHjo, III. 

VAimj DIENINE GLOBA 
f Parengi 

1—7 — 

Iškjįhįpigą Maskaradinį Balių 
Nedelioj^Čgiodžio-Deceniber 31,1916, 6tą vai. vak. 

z Sutikti Naujus Metus 

MILDOSSVET 
3142 S. Halsted St. 

Inžanga išanksto perkant 25 c. 

Prie durių 35c. 
Hus skiri'mos dovanos tiems, kurie bus puikiausiai ir įdomausįai apsitaisę. Ir dalykai j*.rstatomi iš praeities 1916m., ir visokios kitokios pramonės. 

Ililįetus iš anksto salima gauti šiose vetose: 
M. J. Damijonaitis, 901 W. 33rd St., M. J; Kiras, 3331 So, Halsted Street, F. Šatkauskas, 3423 So. Halsted St., Dr. Žimont, 3252 So. llalsted St,, ir 
Vaikų Dieninėj Globoj, 829 W. 33rd Placc. 

ŠVENTĖMS 
SPAUDINIAI 
Kalėdinius užsakymus 
išpildome trumpiausiu laiku 

Nėra rei: a'o mums daug pasakoti apie. 
musų nauiovinę spaustuvę ir užganč- 
dinimą musų darbu. Tiesą pasakius 
mus senai jau visi žino vardu "Kiek- 

vieno Gero Spaudinio Namai". 

Milda Priiiiing House 
J. J. Baczuias ir J. P. Pajauskas, Sav. 

8J4 W. 33rd St. Tel. Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 
•«į» 

/ i 

A. 01szewskio Banko 
Depositoriams. 

A. 01szewskio Organizuojamas State Bankas, 
vardu "UniversaI State Bank' (vardas "Reserve" li- 
kosi pakeiktas) netrukus bus gatavas. Laisnis iš 
State Illinois yra gautas, Kapitalas jau beveik ii- 
sas surinktas, ir bile dieną stockholderiai, kurie 
šėrus pirko, gaus pakvietimą ant Stockholders 3U- 

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

Prieš atidarymą šio naujo UniversaI State 
Banko, bus kviestas A. 01sžewskio Banko depozi- 
torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. 01szewskio Banko knygeles, o 
vieton jų duos depozitoriam naujo UniversaI State 
Banko knygeles, su kuriom jie galės atsiimti savo 

pinigus, arba juos laikyti naujame banke, kaiį> 
kas norės. 

SUŠAUKIMUI DEPOZITORIŲ MITINGO 
YRA REIKALINGI VIJŲ DEPOZITORIŲ 

ADRESAI. 
Todėl tie visi dėpozitoriai, kurie persikėlėte 

j kitą vietą gyventi, priduokite mums savo naujus 
adresus, kad męs galėtume jus pašaukt? ant to su- 

sirinkimo, kuriame bus mainomos knygelės ant 
naujo Banko knygelių. Sumainymas knygelių bus 
atliktas vienu vakaru lįike vieno susirinkimo. To- 
dėl visi, kurie esate permainę savo gyvenimo vielą, 
priduokite mums savo naują dabartinį adresą, '.cad 
reikale męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem iparanku, atvažiuokite, musų Bankon 
su knygele ir męs užsirašysime jūsų-naują adresą, 
o kam- neparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laišką*saiia naują- adresą, parašydami aiškiai savo 
vardą, pravardę, adresą ir knygelės numerį. Vie- 
ton lffškt)* galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
ant jo savo vardą pravardę, adresą ir knygelės nu- 

merį, ^ė^ite jį į kopertą ir prisiuskite A. 01szew- 
skio Bankui. 

DBpąZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 
A. OLSZE.VSKIO BANKUI. 

Vardai »r pravardė 
Adresas 

Knygeles No, 

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

A. OL6ZEWSKIO BANKAS. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

SULAIKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Ataky 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok 

SEVERAS 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra atsakanti gyduol?, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubeliy, uždegimo ir gerkite skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Muai) iodiiams patvirtinimui, itai paduodame neseniai gautą laiS- kit: "Aš noriu Jums pranefcti, ka^ Severo* Balaamai pilnai atsako aavo tikslui. Nuo pirmutinio dozo vaiki,: pradėjo sveikti; jų kosulys iinyko ir tie atakai nebesugrtfo. Apie du metai tam atgal in?i vartojome ti)ji Balsamą nuo kokliuio ir-gi su gera pasekme." 
J. Kowalskl, Cutchogue, N. Y. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severoi Preparatu*. Nuiję* i ap- tieki iiurėti. kad gautum ko reikalaujama. Neifak kitokių bei uivaduo* tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, raly k tieaiai i 

W. F. SEVERĄ CO.i Cedor Rapids, Iowa. 

Reikalavimai. 
KELIAUJANTIS""AGENTAS 

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

LIETUVA PUB. CO. 

.REIKALAUJA dviejų patyrusių 
merginų prie popierų sortavl- 
me. Darbas kitame mieste, 
vieti nuolatinė ir gera proga išsidirb- 
ti. Atsišaukite J "Lietuvos" redakciją. 

Reikalingi—dešrų dirbėjai ir pagel- 
biplnkai. Gera užmokestis. Atsi- 
šaukti Packing House, 220 No. Green 
St., Chicago, 111.1 

Reikalingi—dešrų dirbėjai ir'pagel- binlnkai. Gera užmokestis. Atsi- 
šaukti Pac.kiug House, 220 No. Green 
St.,. Chicago, 111.1 

Paj ieškojimą?. 
Pajieškau savo sesers Onos Ma- 

kauckienės (Gurskiutės), Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jezno vol., Puzo- 
nių kaimo. Apie 10 metų Amerikoj. Trjs metai atgal gyveno Minersvillė- je, Pa., o dabar nežinia kur. Ji pati. 
ar kas kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

Mrs. Uršulė žiukienė, 797 Bank st., Waterbųry, Conn. 

Pajieškau savo giminaičių: Prano. I 
Barboros ir Petronėlės PetruCių ir 
jy motinos Magdalenos Petrutienės, Kauno gub., Telšių pav., Kretingos vol., Robolių kaimo. Apie 8 metai 
Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. Jie 
paiįj, ar ka» kitas malonėkite duo- 
ti žinią adresu: 

Vladas Vaitkus, 
797 Bank St., Waterbury, Conn. f 

Pdjieškau savo draugo Juozapo Va- 
lūno. Gyveno Cumbola, Pa. 3 metai 
at&al. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Atsišaukti adresu: 

M. A. Mikutavičius, 
53 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo vyro Juozo Tušaus- 
ko, Eirogalos parap. ir miestelio, 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Antanina Tušauskienė, 
238 Symington Ave., Toronto, Ont., 

Canada. 

Pajieškau Prano Rupčio, pirmiau 
gyvenusio Des Moines, Iowa, o dabar 
rodos yra Illinois valstijoj. Atsi- 
šaukti adresu: 

John Suklis, 
Boone Ct., Fraser, Io\vfc. 

Pajieškafu savo pačios, Sofijos 
Krumin po tėvais, paeina iš kaimo 
Bakštonių, Ukmergės pav., Kauno 
gub., du metai atgal gyvenome Bosto- 
ne, East Cambridge, Mass. Kas Ją 
žino, ar ji pati gali atsišaukti prie 
manės, aš pasiusiu pinigų ar tikietą, 
atvažiuoti J Chicagą: 

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

Pajieškau savo tėvo Jono Pen- 
kausko; jis yra kriaučius, 5 metai 
jis apleido mus du sunu ir mažą. se- 
sutę. Mes kasdien jj turime savo min- 
tyse, saulutei tekant ir leidžianties, 
Tėveli brangus neatsižadėk mus ant 
visados, sugrjžk pas muB ir savo tė- 
v'šku žodeliu palinksmink musų var- 

gingą. namolj. 
EDVARDAS PENKAUSKAS 

51 Wood Street Ricbmond, Va. 

Ant Pardavimo. 
ISRANDAVOJIMUI. Town of La- 

koj. Pigiai geroje vietoje, su ge- 
riat liomis prietaisomis Duonkepyk- 
la, biznyje yra apie dvidešimts metu, 
biznis užtikrintas, sužinojimui atsi- 
šaukit Telephonu Yards C927. 

PLATINKIT "LIETUVA" 

1 PARDAVIMĄ. 
Parduodama sankrova valgomų daig- 
tų su mėsine ir naujas Fordo auto- 
mobiliui geriausioj vietoj, apgyvento! 
visokių tautų žmonių; biznis senas 
ir gerai išdirbias. Pardavimo priežas- 
tis, bp v'ininko nesveikata. Geriausia 
proga pigia kaina sankrovą jsigyti. 
Kreipkitės adresu; 718 W. 31st Str. 
Chicago III. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
kugpjučio mėa perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONh YARDS 

Dr. P. VVIEGNER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musų {galiotas Gardner ir apifr 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
s:3kelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

1 
Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšu, tai atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmie^fyje. 

Kainos šiokiom dienom 
S 5c ant balkono, 10c žemai. 
( Sukatom ir nedėllom 

| 10c taikonas, 15c žema. 
\ Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
> Subatomi ir nedčiioini 2 vai. po pietų. 
> Jei iiuosame laikt nori pasilsėti, atsiv&- 

dinti ir užmiršti savo ncsraa£u-nus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

REIKALAUJAME 
— mokti barzdaaku- 

tystės J 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kan dirbti kasyklose it liejyklose, jeigu galima buti pa- iiam darbdavio išmokus amato, kuris slogu laikų nežino. Mokiname barv iaskutystės taipgi ir motelis, kaipo Ir rmkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso- toff's Barber School, 1202 Penn Av, Pitt8burgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

CDR. O. C. H EIN E* 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). CHIGAGO. 

y * 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICAOO 

ROOMS 1107.11 U 
Tetephone Franklin 1173 

GTV.: 3112 S. HAiSTED ST., ARTI 31st ST. 
TEIEPHONE TAROS 23(0 



VIETINES ŽINIOS, 
• i 

Vaiky Dieninė G'.^ba turi gerą 
pasisekimų. Vaikų Dieninė Glo- 
ba, aipie kurią savo laiku buvo 
jau (plačiai rašyta musų laikraš- 
tyj, turi pastebėtinai gerą pasi- 
sekimą ir suteikia daug naudosi 
aplinkiniems gyventojams, šitą! 
Globą įsteigė Cbicagos lietuves 
moterįs tam, kad prižiūrėti mažus 
vaikus tų moterių, kurios priver- 
stos yra uždarbiauti savo pra- 
gyvenimui, o neturi su kuom pa- 
likti namie savo mažų vaikų ar 

kūdikių, 
T6ki."s molinos už mažutei j at- 

lyginimą gali palikti savo vaikus 
per visą die.ną šitoj Vaikų Dieni- 

nėj Globoj po saugia priežiūra 
ir ramiai gali sau dirbti čielą, 
dieną, žinodamos, kad nieko blogo 
ju mažyčiams neatsitiks. 

Aną dien prisiėjo mums kalbėti 
apie tai su p. Zimonf.enė, kuri1 

yra šios G!yfcc*s prezidente. ( 

—: Nuo pere to birželio mėne-į 
sio—sako f Zimont'enė—Globos] 
patarnavimu pasinaudojo jau 1547 j 
vaikų—visi lietuvių vaikai, išsky-j rais du airių. Dabartiniu laiku Į 
Globa prižiūri 30 mažučių. Vis | 
augantis "aikų skaitlius parodo, 
"kad motinos yra užganėdintos ir 
kad'šios įstaigos nauda yra ne- 

maža. 
v 

— Užlaikymas jos kaštuoja pi- 
nigu ; iš kokių šaltinių Globa tas 
Išlaidas padengia ?—užklausėm; 

— Motmos, paliekančios vaikus 
Globoj, moka po 10 centų i dięn;i 
—atsakė p. Zimontiene.—Bet iš 
to, žinoma negalima butų įstai- 
gos užlaikyti. Daugiausiai ji už- 
silaiko iš mielaširdirtgtt žmonių 
aukų, ir norėliau Čia pastebėti, 
kati nors vaikai Globoj beveik 
vien tik lietuvių, bet aukų nuo 

lietuvių gauname mažiausiai; dau- 
giausiai ju sudeda amerikonai ir 
kiti svetimtaučiai. 

—r F'arengtumete kokj gražų 
vakarą, ferus ir \ t.; nes' dalykas 
tikrai naudingas Ir remtinas.... 

— Taigi, kaip sykis, štai męs iri 
rengiame. Vakare prieš pat Nau- 
jus Metus Globos naudai rengia- 
mas Maskaradinis Balius Mildos 
svetainėj, dovanomis už įdomiau- 
sius apsirėdymus. Turėsime ir 
ferus, tikimės, kad mūsų visuo- 
menė parems tą sdąrt>$ ir paau- 
kaus jeigu ne pinigais, tai daik- 
tais fėrams. 

Globa užlaikoma prie 829 \V. j 
33r« place ir visi žingeįdaujanti 1 

Aitą naudinga įstaiga bile dicnftj 
gali atsilankyti ir apžiūrėti. Mo- 

terys neri parodyti ir paaiškinti 
vu\ką apie tai. ii'iip ji vedama, 
kaip mažyčiai užlaikomi ir t. t. 

I)c4ci iirformacijų galima kreip- 
tis laiškais ar ypatiškai ir pas 

J. Zimontienę, 3252 So. Halstcd 
st. 

Talkininkų Bazaras. Chicagos 
Centralinis Komitetas paskutinia- 
me savo. posėdyj nutarė galutinai 
dalyv auti Talkininku Bazare i Al- 
lied Bazar), kuris atsibus Coli- 
seum'e sausio mėnesyj. Centrali- 
nis Komitetas sykiu su Chicagos 
Draugijų Sąryšiu buvo pasiuntęs 
komitetą sužinojimui visų išlygų 
dal;yavimo. •' Talkininkų bazaro 

komitetas, atkreipdamas atydą j! 
letuvių padėjimą, suteikė Įietu- 
viams vietą, medžiagą ir architek- 
to patarnavimus uždyką (už vie- 
lą kiti turi mokėti ̂ 500.00); apart 
to bazaro pirmininkas "p- J- Pat ten 
ir jo brolis paaukavo po $50.00 
lietuvių sikyriaus įrengimui. Tkigi 
lietuvipro.* pasilieka tik surinkti' 
pardavinėjamus ten daiktus. Lie- 
tuviškos gražios juostos, žiurstai; 
rankų darbai (siuviniai, mezginiai 
ir t. t~) labai pageidaujami. Tolei 
darbai turėtų but sulyg lietuviško 
skonio padaryti. Ypatos, kurios 
tokius daiktus turėtų, ar galėtų pa- 
daryti, lai atsišaukia į Chicagos 
Liet. Centralj Komitetą. (Galima 
atsišaukti ir per "Lietuvos", redak- 
ciją). 

Chicagos Draugijų Sąryšis yra 
nutaręs ir jau rengiasi prie Lie-j 
tuviškų Fcrų, kurie atsibus po 
Naujų metų. 

Gavo $100.00 už 20 minučių. 
Ar nenorėtum kartais gauti $100 
už 20 minučių darbo? Žinoma, 
1 ad norėtum, nes tiek ir kaize- 
ris su caru negauna. Bet jeigu 
p. J. Ku^s teisybę kalba, tai tiek 
yra gavę^ ne koks ten kaizeris,' 
ar kitoks monarcha, bet papras- 
tas sau lietuvis. Jeigu nori ir pats! 
tiek gah.iti, tai turi vadintis Kamlrota 
ir turi turėti tiek "sylos^" kad 
viena pirštu pakeltum bent 300 
syary, o viena ranka nors 500 
svarų. Apart to reik mokėti, ir 
ristis. 

P-as A Kandrčtas, žinomas 
ir vienas iš seniausių lietuvišku 
ristikų Am^Ikoį pereitą savaitę 

i netikėtai ir tykiai, niekam 'beveik 
I nežinant, gtpyškino iš Brookly- 

no Chcagon ir tupjaus (pereitu j 
pėtnvčią) susiėmė su žinomu ris- 
tikn "Strangler" Louis. Kandro- 
ta po 20 minučių pralošė ristyncs 
—sako, nuo kelionės buvęs nu- 

vargęs ir priešas jj "triksu" paė- 
męs. l>et gauta už tą darbą šim- 
tinė .pralošimą prašiai galės už- 

tepti. o Kandrota dar žada ir 
antru sykiu atsigriebti. 

Tarp Chicagos ristikų-amerikonų 
Kandrota turi gerą vardą, nes gra- 
žiai ritasi ir apsiėjime yra "džen- 
telmanas." "Padėkavonės Dienoj" 
(30 d. lapkr.) jis ritasi didžiojoj 
Coliscum'o svetainėj (Wabash ir 

16-ta), kur svarbiausiais ristikais 
bus Stecher su Cutleru. 

"Roselandietis.—Tokiu vardu 
pasirodė Chicagoj dar vienas laik- 
raštis. "Roselan^ietis" nėra toks; 
kaip kiti visi laikraščiai. Jis žada 
užsiimdi'nčti tik,vienos savo kolio- 
nijos (Roselando) reikalais ir iš- 
eidinės vieną sykį j mėnesį. Teisy- 
bė, jame, apart apgarsinimų, drau- 
gijų mitingų surašo ir keleto vie- 
tinių žinių, daugiau nieko ir nėra. 
Redaktorium pasirašo C. Baron, o 

''managieriu" P. P. Montville (Lie- 
tuviškas francuzas?). Adresas 
naujo laikraštuko paduodama 
11004 Michigan Avo. Kaip matyt, 
sumanyta sekti amerikonų pavyzdį, 
frurie paprastai net kiekvienoj daly j 
miesto turi savo vietinius laikraš- 
tėlius. 

Lietuvių Universal State Bank 
jau beveik suorganizuotas. Iki 
šiandien yra išpirkta 1900 šery. 
Lieką pardavimui tik 100 šėrų. 
Šiuos likusius 100 šėrų gali paim- 
ti dvi ypatos po $5625.00, ar 10 

ypatų po $1125.00 ir Banką gali- 
me atidaryti. Paskutine diena šė- 
rų paėmimui yra nedėldienis, 3 d. 
gruodžio. Tą nedėldcžnį, A. Ol- 
szewskio Bankas bus atidarytas vi- 

są di?*ią iki 6 valandai vakaro. 
Todėl kurie galite, ateikite ir pa- 
imkite po vieną ar po kelis'šėrus, 
kad galima butų galutinai užbaiga 
ti visą reikalą: kaip tik šitie pasku- 
tiniai šėrai bus paimti, tai banką 
galėsime tuoj aus atidaryt. 

"'Kviečia visus 

A. 01szewski. 

Įvairumai. Gruodžio 3 d., Mil- 
dos svetainėj, 3141. So. Halsted 
st., Dr. A. L. Graičiunas skaitys 
prelekciją tėmoj "Amatai iš Hy- 
gieniško atžvilgio." P&skaitą 
rengia Am. Liet. Mokyklos komi- 
tetas. Pradžia 2 v. 30 m. po piet. 
Įžanga ioc. \ 

Peifaction Be Darniais Aliejinis Apilldylojas 
Nėra kambario nei vietos tamistos namuose, kad ne. 

butų galima padaryti priimnę šilumą su pagelba Per- 
fection be dum^r" ; aliejiniu apšildytojo. 
Padėk jį į žiaurinj kambarį, kurį tamista paprastai 
turi apleisti užėjus šaltomis dienomis busiančios žie- 
mos, ir tamista stebėsiesi, kaip tai nereikės tas pada- 
ryti.Perfection be dūminis aliejinis apšildytojos yra 
labai geras taip-ži drėgnose, šaltose dienose, prieš pa- 
prastos ugnies užkurimą. Gal tamista norite eikvoti 
laiką lipant ant angšto pasiimti žiemines drapanas ir 
užklodalus. Nereikės tamistai apsiristi, šalikais apsi- 
vynioti didelius apsautalus, kuomet 
bus Perfection ir tamista-tai nebus 
atsaią pirštai. 
PerfectioD be dūminis aliejinis apSildytojas 
yra padarytas taip, kad tinka į visus šaltus 
'<ampu3, taip kaip tamistos kišeninė maiši- 
nei. v 

GAILU, LABAI GAILA! 
•*'-Sf'H V 

< 

Žinoma, tu, brolau, matei aklą 
žmogų, einantį gatve. Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

pęr kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko |>c 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 jų ant šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputi kitokį. 
Jie patįs sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, jeigu norėtų. 

Aną diefi, girdžiu, vienas vyras sako .kitam: 
— Dabar uiėjb toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, tai kaip aklas miške:'kur neisi, tai vis į 
medį atsimuši ir nosį nusimuši.... 

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

# dasidirbti, turi^eiti su. plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti* 
viską matyi. Tik tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, 
tik tada/gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

Geras laikraštis paprastai buva geriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir pig^usiai atsieina. 

Šiais laikais l&ts 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?- 

Nusirišlc tą NTE'TNYSTĖS raikštį nuo akių, žinok viską, .*as 

pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų žmonių it pots savo gyve- 
nimą pagerink. Skaityk gerą laikraštį, kuris bus tavo draugu, 
prietelium ir mokytoju. 

Tokiu laikraščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir savo draugams.' Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių žinių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik du dgliariu ui visus metus, 

vieną doliarį už pusmetį. i 

UžsisakykjJajį^'Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuva", 
3252 So. Halsted &t., Chicago, 111. 

4H 1 
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SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ' BALSAS rupiaaBl žadinti lietuvių tautOB sąmonę, ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda avlesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, n nesigabenti grįžtant, tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ, BALSO didžiausia? tročkimas sujungti tautiečius 

viena tautos Ir!tėvynės mellts juosta lr paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tvojau grjžtv Lietuvon, nea 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirv onais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugrip.uti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-jlešjtojimus, grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažjstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei,metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 5 centai. 

18 Amerikos pinigus, laiškun gauname. Siuntinėti "Liet. Baisą" i užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslap] { keturias skiltis) prieš tekstu—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš-tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutėm 

Adrese.!: 

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

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerial, bet męs flvarantuojama Tamstai aufti- dymf 60% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaUmams padarome aut orderio naujus" siutus nuo 180.00 Iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo (25.00 iki $60.00 ant orderio darytus Bintus parduodame po $5.00 lr brangiau. —* Nanjar lr truputei! d&vėias kellnSs nuo $1.00 lr brangiau*. Valkų siutai $2.50 lkl $7.50. 
Skrynios lr valyzai # v S. GORDON, 

1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. Storas atdaras kasdiea$ lr vakarais lkl 9 vai. Subatomini esti atdaras lkl 11.arai vakare. NedSldleniais—Iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS oji 
~ 

: 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS —A— 
= 

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

TELEFONAS DROVER 700 CWCAQOt ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien ? 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergei3 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metama. v 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar nehlrSjo, nesa nebuvo kas 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingi] kalendoriui iioit). 
jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: c py sakos, eilės, straipsniai Ii bistorjjos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt« S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsniui geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 4. 

"5.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 knlngynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAIN^ TIKTAI 25 centai* Agen- 
tams rabatas. Kreipkltes: 

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

EVESKI0K5 
sssr-ram 

čia k»11 iflmokti Aaghj kalbos no pradine* 
liel augMiaasiai, teipgi lietsrių, Vokiečių. 
Rai;i ir Lenkų kalbų; Aritmetikes, AugrSt 
Matematike#, Istorijos, Geografijos, Pelttiš. 
Ekonomijos, KoygvedystSs .Dailiaraflelo, Lai- 
škų raSyao, Prekybos teisių ir tt čia sali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, KGB SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VOKAS ALŠJOHA- 
MA LUtTUYl&KAL 

3106 So.Halsted St,Chic<& 

detuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis "Draugo" sandarblnlnkų skaičiuje yra rlmčlauslejl Ir žymiausieji lietu- vių velkSJal ir rašytojaL Jame pu- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenes judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
ga'- 

Prenumerata Amerikoje f2.00 me- 
tama, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. ■ 

PažiurSJimui siunčiame vienas nu*| meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLI8HING CO. 

J800 W. 46th 8t, Chlcagci III, I 

| TaU YARD8 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, valkų lr vyrų. SpedlallSkal gydo limpančias, 
uisisenėjuslas ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

BUK ŠOFERIU. 
Lalka3 yra šauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar^ Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriauHlų 
automobilių Ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad \ tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Atfto Englneers, 
1214-16 Jackson Bml. (Inc.) 

t CanaL 21 tl 

D R. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1741 80. 8ALSTE0 SI CHI6A60, ILL 
CORKER IStta STRHET 

Liet. Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar, 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su daug* 

llu paveikslų, 142 pusi 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Vienai Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais lr 
audimo apdarais. 704 pusi... $2.26 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš srytles psycholio- 
gijos. 148 pual 40c. 

4. Ii Ko K{la Melai lr .{vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

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

6. Kankintojai lr kanklntinlal ui 
mokslu 484 pusi $140 

7. T. Liet Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusL .... 33c. 
Į kitus miestus pasiunčiu ržsaky- 

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

901 West 33fd St., Chicago, I1L 

RUBSJJJVIAMS ŽINOTINAI 
Mokiname kirpt!, ra- 
šyti lr siūti moterį 
ir vyry drabužius. 
Geriausia System*. 
Geriausia ir leng- 
viausia išmokti. 
Duodame geriausiu 
asmenines pamokas 
bei prityrimą kirpi- 
me besimokinant 
moterį; ir vyru dra- 
bužių dirbimo mok- 
slo. SpecialSs kai- 

cos dub duodamos rubsiuviams; no- 

rintiems savo systjem* permainyti. 
Praktikavimas rubsiuviams mieste ir 
anapus miesto. 

MASTER CUTTING SCHOOL 

J. F. Ktsnicka, prlnclpalas, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 416, 417 

Prieš City Hali 

maita yardi «7»i j 
Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IK CHIRURGAS 
3337 Sol Morgan St., Chicago* 

E X T R A. 
E. ST. LOUIS. COLLINSViLLE IR 

ST. LOUIS IR APIELINKĖMS. 
Registruota akušerė ir slaugytoja, 
viena geriausių ir atsakančiausių 
savo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje {vairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterim3. Prie gimdyme įalite 
prisišaukti bile valandų ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama salu«"imoji pagel- 
ba. Moterims patarimai suteikiama 
dykai. 

Ona Jonikiene 
537 CollinsTille A''. E. St. Louis, III 
Viršum "Vociss sales • 

Tel. Ivinloch St. Clair 544R. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų Ir vaikų Ilgų specialiste 

Ofisas 
17 25 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodjat 

f bose Canal 1203 
VlIudM! 

111fc£0 iki 12:G0 vai rrta 
Iki 8:00 vaL v&lfc 

^sdčlioms 
tvcfilCikl lfeOOvaL ryto 

Rezidencija 
3208 W, Harnson Strret 

Tel. Austio/J/ 

Valandos 

tiktai Iki 8J0© kiekviena*^ 
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IVALSTIJINIS BANKASI' 

mryt- 0«6.rt,ni. "'nianie ą a,. 

Cl?.°- Halstej s78l"° 8"""« 

atin's Kap ..... 25.000.oo 
Minėtas Kapitalas ir Surplus pasidaro iš parduotų 2000 Šerų. Kiekvienas se- 
ras kaštuoja $ 112.50 kas padaro visą reikalingą Kapitalą ir Surplusą $225.000.oo. Iki šiolei lietuviai išpirko 1860 Šerų, už sumą $209.250.oo. Lieka pardavimui 
«oob l!nSer1^ t15'750"0' k8S padaro visą reikal'igą Kapitalą ir Surplus $-25.000.oo. Nedelioje, 3 dieną Gruoežio yra puskutine diena Šeru pardavimui. 
,k! 'ienai v-isi serai turi buti išparduoti ir pinigai sumokėti, ir Panedelyje turi buli sudu, pristatytas pilnas iistas visų išparduotų šerų, kad jis leistų mumi Bank, atidaryti Ne- delioje, 3 Gruodžio, A. Oiszewskio Bankas bus atidarytas visą dieną iki 6 valandai vakaro, kad tie visi kurie nespejo, dar galėtų ateiti ir nusipirkti tiek šerų kiek kas gali 

, Gruodžio 3,1916, yra paskutine diena 
Todėl suskubkite Br si Lietuviai užsimokėti už paimtus Šerus ir atsiveskite savo draugus, kurie sali nors 

po vieną serą paimti, kad galėtume kuogreičiausiai atidaryti šį pirmą Lietuvių Banką, vardu 

Universal State Bank 
Kiekvienas Šeras kaštuoja $112.50 

UŽSIRAŠYTI GALIMA 

AliflHHHI 
3252 So. Halsted St. 
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