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No. 49 

Dideji Kare. 
Iš Petrogrado ir Londono pra- 

mesa, jog Rumunijon ir Transyl- 
vanion atėjo daugiau rusų karei- 
viu rumunams ragelbon ir ant 

visos linijom si**nušė sujungtą vo- 

kiečiu, austru ir bulgaru kariume- 

nę. liet tuoj iš kitur einančios ži- 
nios paduoda visai ką kitą: kau 
vokiečiai su padėtoj2is arčiau pri- 
ėjo prie Rumunijos -ostinės P»u- 

charesto ir jau pradėjo jj bombar- 

duoti, o visos valdžios įstaigos iŠ 

jo išsikraustė ir tapo perkeltai j 
kitą didelį Rumunijos miestą Jas- 
sy. Mackenseno gi kariumcnė 
nuo pietų persikėlė per Dunajų 
ir' taipgi, nors palengva, kartas nuo 

karto a pastodama, lenda vis gi- 
liau tikrojon Rumunijon ir arti- 
nasi taipgi prie Bucharesto. Taigi 
aišku, kad bent šiuom tarpu Ru- 

munijos padėjimas labai blogas ir 

ji pati to padėjimo be svetimos 

pagelbos įtaisyti neįstengia, pa- 
dėti gi jai vien rusai gali. Jie 
rods duoda rumunams pagelbą, bet 

s. ji permaža, ios neužtenka Rumu- 

nijos išgelbėjimui. 
Rusai, išgelbėjimui Rumunijos 

ne tik atsiuntė daugiau kareivių 
prie Bucharesto, bet pradėjo smar- 

kesnį pirmyn žengimą aut viso to 

fronto nuo Bukovinos ir Bessara- 

bijos. P4ie Bucharesto efna smar- 

kus mūšiai. Sujungta rusų ir ru- 

munu kariumenė stengiasi priversti 
vokišką generolą Falkenhayn nuo 

ten pasitraukti, bet tas iki šiol ne- 

pasisekė, nors rusai smarkiai a+a- 

Ičuoja sujungtą austrų, vokiečių ir 

turkų arrųiją ir Karpatų kalnų dbt. 
Prie Kirlibaba rusams pasisekė to- 

liau nužengti. Smarkus mūšiai 
eina ir prie Rumunijos sostinės 
Bucharesto, vienok iki šiol čia ne 

tik nepasisekė .vokiečių nuvyti, bet 

jie dar arčiau prie Rumunijos so- 

stinės priėjo. Rods vokiečių ka- 
riumenė pasitraukė iš aplinkinių 
j pietų? nuo Bucharesto, bet ta 

pasitraukusi kariumenė sudrutino 

kariumenę esančią šiauriuose nuo 

Bucharesto. Lia vokiečiai ne tik 

atsilaiko, bet įšlenge net arčiau 

prie Rumunijos sostinės prieiti, jie 
priėjo taip arti prie miesto, kad 
iš sunkiujų kanuolių gali j j bom- 
l>ar<luoti ir tą' pradėjo jau daryti.1 
Rumunų karlumenės vadovas fran- 
cuziškas generolas Berthelot pri- 
sakė, kol dar galimu, iš miesto iš- 

sikraustyti visiems nekareiviams, 
ypač moterims ir vaikams, nes jie 
miestą ginti padėti negali, o jiems 
gręsia toks jau pavojus kaip ir 
miestą ginantiems kareiviams. 

Ir j pietus nuo Bucharesto, kaip 
praneša iš Beriino, generolas Ma- 
ckenset; sumušė 3 gruodžio dieną 
rumunus prie Arges. Vokiški ge- 
nerolai palengvi sueina krūvon, 
nes susijungę tuvisi geriau atsi- 
remti, net jeigu pagelbon rumu- 

nams daugau ateitų rusų. Suėjo 
jau krūvon kariumenės veikusios 

skyrium generolų Kuehne, Krafft, 
von Morgen ir susitiko jau su 

austri; kariut.ienė. Kairysis su- 

jungtos kariumenės sparnas užėmė 

Torftorišteo, generolas Krafft r fi- 

gai nustumė pirmąją rumunų ka- 
riumenę. 

Pietiniame Balkanų fronte nie- 
ko svarbesnio neatsitiko. Muš* a i 
smarkesni eina vien Monas^jro di- 
strikte, bet iki šiol' nei r.a neiš- 
davė svarbesniu vaisių. Vokiečiai 
ir austrai giriasi, buk toj karės 
fronto daly j jie "sulaikė ne vien 
serbus, bet taipgi italus ir francu- 
zus ir stipriai buk laikosi pareng- 
tose, pasitrauks iš Monastiro, po- 
zicijose. 

Nesutikimai talkininkų su Gre- 
kij£ buvo priėję jau arti visiško 
trūkimo, bet dar pasisekė su- 

laikyti, gal tik amt. toliau atidėti. 
Buvo ja't kruvini mūšiai Atėnų 
gatvėse karaliaus karumenės su 

franeuzais; kuomet jie ėjo gre- 
kų kariumenės ginklus paimti, 
grekiški kareiviai pradėjo j juos 
šaudyti. 2iroma, fran.azai taip- 
gi netylėjo ir tokiu bitdu užgimė 

gana smarkus mušis, kuriame kri- 
to 200—300 kareivių iš abiejų pu- 
sių. Kuomet miestą pradėjo bom- 
barduoti portc stovėję francuziški 
kariški laivai ir tapo išsodyta dau- 
giau 'iemės kariumenės ir fran- 
cuzams padėti atkako anglai ka- 
reiviai, grekai nusilenkė. Grekų 
kariumenės vadovas mušį aiški- 
no nenusipratimu, nes buk kariu- 
menci neliepta šaudyti. Tuom 
pasiganėdino franeuziško laivyno 
vado/as ir iŠ Atėnų išgabeno di- 
desnę dalį ten atsiųstos kaiiume- 
nės. Nors Grekija tikro prilanku- 
mo talkininkams nerodo, bet atvi- 
rai priešintis negalėdama, turi nu- 

silenkti, todėl vėl kokiam 'likui, 
iki naujo nesusipratimo, bus ramu 

'Grekijos fronte. Sutiko ji ati- 
duoti franeuzams 5 baterijas ka- 
nuolių, ko frantuzai neužsiti- 
kėdami Grekijai, bijodami neti- 
kėto užpuolimo grekų iš užpaka- 
lio, nuo jų pareikalavo. Kaip 
praneša iš Grekijos, karalius slap- 
ta rengiasi karėn su talkininkais ir j 
prie tinkamu aplinkybių pasiren- 
gęs šokti ant talkininkų. Sulai- 
ko jį nuo karės vien tas, kad vo- 
kiečiai jam padėti negali, o jo 
kariumenė sudemoralizuota ir ne 

kam verta, o ir tos turi "vos aoie 
30,000, taigi mažiau negu jos turi Į 
revoliucionierių vadovas Venize- 

( 
los, kuris turi apie 50,000 gerai, 
viskuom aprūpintų Venrzelosui ir 
talkininkams atsidavusių kareivių. 

Itališkame fronte smarkus arti- 
ferijų veikimas traukiasi prie Adi- 
ga, Astico ir Brenta klonyj. Desso 
ir Monte Celuggio klonyse buvo ir ( 
Infanterijų susirėmimai, bet maži, į 
neturinti svarbos nei įtekmės ant: 
'karės bėgio. Julianiškuęse Al-į 
puose ir Plava distrikte smarkiai 
veikia austrų ir vokiečių artileri- 
ja. Artilerijų imtynės eina Go- 
ricoj net iki jūrių ir Triesto di- 
strikte. prie Carso italai nužengė 
300 metrų toliau ir tokiu budu 
išlygino čia užsilaužušį savo ka-Į 
rumenės frontą. Triesto distrikte 
infamterijos veikimas vėl pasiliovė.1 
Tarne frante austrų paj'iegos yra i 
nedidelės, o italai taipgi iš to 
fronto pasiuntė daugiau kariume- 
r"s padėti francu/ams prieš mė- 
ginimus karėn stoti Grekijos ka- 
raliaus šalininkus. Kaip rodosi, 
italai nuo Balkanų mėgįs ir Trics- 
tan prisigriebti, nors nuo čia yra 
daug toliau negu nuo Goricos. 

Vakariniame fronte pereitą sa- 

vaitę svarbesnio priešingų kariu- 
menių veikimo nebuvo. Mat ka- 

riumenių veikimą sulaiko lytiis1 
pagadinę kelius ir miglos, trukdan- 
čios net artilerijoms priderančiai 
veikti. Bet Somrne cfistrlkte vei- 
kė kaip tik tokiose aplinykbėsą 
yra galima, abiejų pusių artileri- 
jos, jos smarkiai veikia Belloy de 
Santcosa ir Meuse paupiuose taip- 
gi prie Verduno fortų Vaux i* 
Douaumont. Argonne distrikte 
veikta minomis, kurioms mėginta 
ardyti priešu grabes. Infanteriju 
veikimo nebuvo, o vienoms mi- 
noms be infanterijos nedaug nu- 

veikti galima. Vokiečiai is savo 

sunkiųjų kanuolių bombardavo 
francuzų pozicijas prie Naacy. 

Ir "anglų fronte smafk;,,.u vei- 
kia abiejų pusių artilerija. Smar- 
kiai šaudosi prie Les Boeufs, prie 
Neuville St. Vaast, taipgi prie 
Ypres ir Annentieres. Anglai 
mėgina pirmyn žengti.- Belgijoj, 
bet, kaip iki šiol, be didesnių pa- 
seknvų. Apskritai pereitą savaitę 
visuose karės frontuose nieko tik- 
rai svarbaus neatsitiko. Veikė 
vien artilerijos, orlaiviai, arba bu- 
vo susirėmimai mažų kariumenės 
dalių ir didesnių pat rolių. Vien 
vokiški subtnarinai paskandino 
čielą eilę laivų, bet tarp jų buvo 
tik pirklių laivai, nieko bendro su 

karę neturinti. Vokiški orlaiviai 
atsilankė Anglijoj ir išmestoms 
bomboms užmušė porą dešimkių 
mntęrų ir vaikų, bet toki laimėji- 
mai, suprantama, karės galo ne- 

Įpr^rtina. bę tokių begąrbių lai- 

mėjimų kare ""galėtų ir turėtų ap- 
sieiti. 

Ilgai besitraukianti karė, jos ] 
daromi nuostoliai ir atgabenamas; 
vargas gimdo žmonių neužganė- 
dinimu tas ypač apsireiškia Ang-I 
lijoj. Dėlto žmonių neužganėdi- 
nimo turėjo nuo vietos pasitraukti 
Anglijos kariško laivyno vadovas, 
nes j ii neįstengė išvalyti jūrių nuo 

vokiškų submarinų, kurios Ang- 
lijai daugiausia daro nuostolių. 
Vadovų angliško kariško laivyno 
tapo paskirtas- admirolas Beaty. 
Ar jam seksis geriau apsaugoti 
nuo išnaikinimo angliškus pirklių 
laivus, tas tik vėliau pasirodys. 
Kalbama taipgi apie pasitraukimą 
ministerių pirmininko Asąuitho, a/- 
ba karės ministerio Lloyd George, 
nes yoač šitiedu ministeriai ne- 

gali susitaikyti., 
Šiaurrytiniame fronte pareitą sa- 

vaitę vokiečiai griebėsi ofensyvo 
Volyriaus gubernijoj j pietus nuo 

Sviniuchy, bet tapo rus y atmuš- 
ti. Rystrzyca paupiuose buvo 
vien didesnių patrolių susirėmi- 
mai. Didesni priešininkų kariu- 
menių susirėmimas^buvo Narl- 
jovka paupiuose. B.: čia, be 
svarbesnių pasekmių susirėmi- 
mai jau nuo seniai pasitaiko. 
Lietuvoj nebuvo nei susirėmi- 
mų, bent ajpie juos nei viena ka- 
riaujanti įpusė nieko nepraneša. 

^Karpatų kalnuose svarbesni 
mūšiai eina prie Worachty, kur 
sujaugta vokiečių,.austrų ir tur- 

kų kariumenė norėjo atgauti nu- 

žudytas pozicijas, bet tas nepa- 
sisekė. Nepasisekė vokiečiams 
užpuolimas ir prie Kirlibaba. 

Rusijos durnoj naujasis m mi- 
sterių pirmi, inkas Trepov, aiš- 
kindamas Rusijos siekius, užgrie- 
bė taipgi klausimi! ateinančių 
laikų Lenkijos, likimą Tufkijos, 
'Kuriai pranašavo visiską išnyki- 
mą. Pasakė, "jog Rusija nuo tal- 
kinimkų turi pažadėtą Konstan- 
tinopolį ir Dardanelius. Lenki- 
jai po Rusijos globa žadėjo visus 
lenkų apgyventus kraštus. Bet 
dabar kalbėti ąpie tai, kas ką 
gaus, yra peranksti, nes karė dar 
nepasibaigė, apie tai, kas ką gaus, 
■bus kalbama laike taikos tarybų. 
Kad gauti Konstantinopolį ir 
Dardanelius, reikia juos savo ran- 

kose turėti, o dabar Rusija nuo 

jų taiip toli, kaip buvo prieš ka- 
rę. Anglai ir framcuzai norėjo 
tame Rusijai patarnauti, bet tas 

jiems nepasisekė, kraštai tie dar 
vis turkų rankose. Ir Lenkiją 
apdovanoti Austrijos ir Vokieti- 
jos lenkų apgyventais kraštais 
negalima, kol tie kraštai nepaklius 
j rusų rankas. Dabar ne tik Ga- 
licija ir Poznanius dar ne rusų 
rankose, ibet Rusijos Lenkiją ir 
Lietuvą valdo vokiečiai, o rusai 
ir tuos kraštus nemėgina iki šiol 
nuo vokiečių atgauti. 

Iš Kares Lauko. 

ANGLIJA SUSIRUPINUS 
DEL SUBMARINŲ 
PAVOJAUS. 

Londonas, gruod. i d.—'Susi- 
rinkime, kiikyitame reikaluose 
stiipresnes jūrinės politikos, admi- 
rolas Bar. Beresford savo kalbo- 
je pasakė: "Męs esame negirdė- 
tame ligšiol pavojuje. Karės 
kryzis užeina dabar. Nuo to lai- 
ko, kaip priešo submarinai savo 

veikimą, rruo pakraščių ir seklu- 
mų perkėlė į juros sietuvas, pa- 
vojus reikalaują naujos strategi- 
jos ir naujos taktikos, bet kol lčas 
sistematinių priemonių tam ne- 

matyt." Šita nauja strategija ir 
nauja taktika reikalingos apsau- 
gojimui Anglijos pirklybos, nes 

"vokiečiai rengiasi savo suibma- 
rinus pasiųsti į Pacifiką ir vi- 
sur, kur araglų vaizbos eina ke- 
liai." Anot jo dalyikų stovis la- 
bai nepatinkamas. Tūkstančiai 
tanų maistų, kurie turėjo buti at- 

gabenti Anglijon* tapo oasjysta 
Vokielijor^ 

" 

'stmue oruBEery" flood ugmted* 
LIUOSYBĖ. 

Kiekvienas ateivis, kuomet jo laivas įplaukia New Yorko 
uostan, pirmiausiai atkreipia atydą j šitą stovyklą. Tai yra gar- 
sioji "Liuosybės" stovyla, pastatyta' arti mažos salukės prie įėji- 
mo į New Yorko uostą. 

Dabar ją apšvietė elektrine šviesa, taip Jcad ji aišk'iai visa 
žibės ir nakties laiku. Šitą stovyklą padovanojo Amerikai Fran- 
cuzija. ~ 

į_į 

MUŠIS GREKŲ SOSTINĖJ. 
Londonas, gruocĮ. 2 d. Žinios 

iš Atėnų šį rytą praneša, kad ant 

Akropolio pašlaisčių jvyko susi- 
rėmimas fraincuzu jtireivių su 

grekų atsarginiais. L 
Po to, kaip kaęalit#- Konstan- 

tinas atsisakė išpildai sąjungi- 
ninkų reikalavimu. atiduoti jiems 
kanuoles ir amįjaicijl,-anglų ir 
francuzų laiv'yrib I^oi^anduotojas 
tuoj aus paliepė jU£ei\jpams išlipti 
ant kranto. Grėl$* .vaJdžiai jis 
pranešė, kad-jis -zjyĮa Jpaimti' gin- 
klus, ir jei bus kpįtŠiil pasiprieši- 
nimas, rūsčių 

1 

p'ssįekfhių reikės 
laukti. "rL 

Nors grekų val&i«' karaliaus 
raginama, prašė ramiai 
užsilaikyti, bet įv^ko Spsimainy- 
mas šūviais Atėnėse,. delei ko 
apie 200 tapo suže&tjįfi" 

Sąjungininkų užsispyrimas iš 
grckų ginklus atimini -yrą aiškina- 
ma tuo'mi, kad karpius Konstan- 
tinas yra priešingi junginin- 
kų plianams ir tik^v^kiria, lauk- 
damas progos sukijti brieš juos, 
kuomet R u mu ni isa paim- 
ta ir austrai su/y^kijpčiąis galės 
pasiųsti pagelbą. ]>^gąrams Salo- 
nikų apygardoh-Įį&jJejus pagel- 
bai ir grekams ja^iltfs, sąjungi- 
ninkų kareivij'os -'.'į^siflurtų sun- 

kiame padėjime ^Įito laukiamo 
padėjimo išvenginiiti pareikalau- 
ta nuo grekų giiiK^ps; atiduoti. 

G KIJO S KARALttJS 
ĮSIMAIŠĘS Į SUKIBIMĄ 
ATĖNUOSE. 

Lonodonas, gruTjrti. "5 d.—Atė- 
nų korespondentą^ savo prane- 
šimuose j Piraeufe kur sąjungi- 
ninkai kontroliuoja telegrafines 
linijas, sako aiškiąją kad padėji- 
mas Grekijoj yra sunJčus. Jie 
tvirtina, kad susirėmimas Atė- 
nuose pereitą savaitę buvo išeiga 
tyčia pataisytų, spąstų, pasa- 
liai sumanytų karaliais ir jo val- 
džios, kad 25,000 karejvijos buvo 
sustatyta j policijas f šitos ka- 
reivi jos užpuolė sąjungininkų 
kareivijas skaitliuje 3000. Toji 
gynėsi, kol šovinių tttfejo, paskui 
pasidavė, išskyrus 100 kareiviu, 
kurie bandė pabėgti; iš tų pa- 
bėgę tik 30. 

Sulyg šitų pačių pranešimų: 
karalius Konstantinas slapčia 
mobili zuinia kariuopieng ir ren- 

giasi 'karėn su sąjungininkais, 
prisidedant prie feldmaršalo von 

Mackenseno pajiegų, kuomet tos 
Monastiro šoną pasieks. 

Londone nepasitenkinimas ka- 
raliumi Konstantinu auga ir gir- 
dėt reika'avfmai, kad su juo aš- 
triau butų pasielgiama., 

Grekijos pasiuntinys Londone ir 
Grekijos -konsuliai Londone ir 
Manchesteryj atsistatė, sakyda- 
mi, negalį toliau s karaliaus &on- 
stantino politikos atstovauti. 

ARTILERIJŲ BESIŠAU- 
DYMAI EINA SMARKYN 
SOMME ŠONE. 

Paryžius, gruod. 4 d.—Sulyg 
vėliausių francuzų biulėtinu: ar-1 

I tileriniai besišaudymai šiaurinėje 
Somme pusėje eina smarkyn. 

Pereitą naktį Barleux apieliti- 
keje fraiiicuzai atmušė du vokie-j 
čių užpuolimų. Tokis pats vo- 

kiečių pasikėsinimas Alzacijoje,: 
nuo' Mastėral į p.iet-r)čius, taipgi 
buvo be pasisekimo. 

Vokiečiai praneša, kad jie at- 

mušę anglų užpuolimu rytinėje. 
Le Sars pusėje. 

ITALŲ ŠONE TIK ARTI- 
LERIJA VEIKIA. 

Rymas, per Londoną, gruod. 
4 d.—Per paskutinės 24 valandas, 
austrų ir italų šone tik artilerijos 
ir žvalgai veikia, lakūnams šiek 
tiek prisidedant. Vienuos prane- 
šimai tą patį patvirtina. 

SERBAI PAIMA TVIRTAS 
BULGARŲ POZICIJAS. 

Salonikai, per Londoną, gruod. 
4 d.—Serbų šios dienos aficialis 
pranešimas sako apie paėmimą 
tvirtų bulgarų pozicijų rytinėje 
pusėje Černos upės, Serbijoje. 
Pranešimo turinys toks: 

Po karštai kovai, uuri be per- 
traukos tesėsi kelias dienas, ne- 

žiūrint blogo oro, iicpatogumų 
vietos ir atkaklaus priešo besilai- 
komo, vaicar musų kareivijos, už- 

puolę, paėmė visą eile bulgarų 
tvirtų pozicijų nuo Grunište ir 
B-udimirca j šiaurę. Senovinės 
tvirtovės iros yra musų rartkose 
ir bulgarai bėga šiaurėslink, pa- 
likę inušląukyj daugybę negy- 

)£• 

RUSŲ PAGELBA R ULIŪ- 
NAMS PERVĖLAI ATĖJO. 

Berlinas, gruod. 4 d.—Rusų 
didysis pasistengimas paskuti- 
nėje valandoje prašalinti Rumu- 
nijos katastrofą padarytas pervė- 
lai. Rusų ofensyvas miškuotuo- 
se Karpatuose jau dabar artinasi 
galo. Pietinėje Bucharcsto pu- 
sėje rusų pastiprinimai rumunų 
nelaimes greičiau padidino, negu 
jas sumažino, Rumunai, padrą- 
sinti rusų pagelbos, pastatė visas 
savo pajiegas prieš vokiečių ne- 

atsilaikomą pajiegą ir tuomi lei- 
do save išnaikinti. Mušis buvęs 
tokis kruvinas, kad, kaip Berli- 
nas sako, rumunai turėjo nužu- 

dyti kolcius 300,000 kareivių. 
Petrogradas aficialiai prisipažįsta, 
kad ties Gradistea ik pavyko ir 
kad veltai buvo bandyta vokie- 
čiai sulaikyti, nes rumunų karei- 
vijos, badžiusios priešą užpulti 
iš užpakalio, ipačios buvo pri- 
verstos trauktis. 

VOKIEČIAI TIES BU- 
CHARESTU SULAIKYTI. 

Londonas, gruod. 3 d. Sulyg 
vėliausių visu karės žinybų pra- 
nešimų Rumunijoje dalyk; i ši- 
taip stovi: 

Rusų pastiprinimai, nuėję pa- 
gelbon rumunams ginantiems 
Buchare9tį nuo pietų pusės, bent 
'laikinai sulaikė feldmaršalo von J 
Mackenseno gulimą ant sostinės 
po jo persikėlimui per Dunojų. 
Mackensenas buvo priverstas 
laukti pribuvimo ateinančių ge>n. 
von Falkenhayno kareivijų, atei- 
nančių ant sostinės nuo šiaurva- 
karių. 

Falkenhayno kariaunos pasie- 
kė Gaesci, 30 mylių atstu nuo 

išlaukinių Bucharesto fortų šiau- 
nncjc puseje. 

Milžinišku pasistengimu pasku- 
tinėj valandoj neleisti didžio- 
sioms Mackenseno ir Falkenhay- 
no pajiegoms, susijungti, rumu- 
nai su rusų ipagdba stojo k^von 
apie 50 mylių šonu pagal Arges 
upe. 

Beriinas praneša, kad upė pe- 
reita vienoj vietoj. 

Sulyg Petrogrado ir Buchare'- 
sto pranešimų: pietinėje Bucha- 
resto pusėje rusai ir rumunai su- 
mušė Mackenseno kareivijas, ei- 
nančias j pietus. Antra vertus, 
rumunai pripažįsta, kad vokie- 
čiai bando apsupti rumunų ko- 
liumną pietinėj sostinės pusėj. 

Tuo tarpu rusų ir rumunų 
ofensyvas Karpatuose ir dalyje 
Tranpylvanijos Alpų per pasku- 
tines 36 valandas be pertraukos 
eina toliaus. 

Berlino priede prie vakarykš- 
čio pranešimo apie karės veiki- 
mus yra svarbi ekonominė žinia 
apie įsteigimu Rumunijoje mili- 
tarės valdžios. Jame yra šitokis 
pasakymas: "Šalies dorojimas 
bus vedamas sulyg pirmiaus pri- 
imtų principų, fyurie iš dalies at- 

sako Rumunijos reikalavimams 
ir iš dalies sulyg reikalavimų vi- 
duriniu šalių, Anglijos atkirstų 
priešingai tarpautiniams įstaty- 
mams." 

SĄJUNGININKAI NUŽUDĖ 
15,000-000. 

Berlinas, gruod. 5 d.—Sulyg 
skaitlinių, paduotų Draugijinių 
Karės pasekmių Tyrinėjimo D- 
jos, Kop«nh<igoje, šitoje karėje, 
kaip Overseas News Agency pa- 
duoda, sąjungininkai visa turė- 

ję nuostolių i5,000,000 (?). Iš to 
sfcaitliaus Anglija nužudžiusi i,- 
200,000 vyrų; Rusija 8.500,000; 
Francuzija, 3,700,000; Italija, 
800,000; Serbija, 480,000; Belgi- 
ja 220,000 ir Rumunija 200,000. 

Šitos skaitlinės veda prie įdo- 
mią •' išvedimų. Šitai Serbijos, 
Belgijos ir Rumunijos nuostoliai 
padaro tris bertainius Anglijos 
nuostolių, o kadangi prie Rumu- 

.nijos nuostolių priskaityta tik du 
pirmutiniai mėnesiai jų karės, 
tai šitos trįs tautos yra padarę 
pasišventimus tokio paties dioj- 
mo, kaip pasišventimai vi?os Bri- 
tinės ciesorystės. Italijos nuo- 

stoliai iau dabar Cgdąro du tjręč- 

daliu Anglijos nuostolių, nors 

ji įstojo karėn dešimčia mėnesių 
vėliau. 

Francuzų nuostoliai tris kar- 
tus didesni už Anglijos nuosto- 
lius ir padaro ketvirtą d?.iį visų 
sąjungininkų nuostolių, c Rusi- 
jos nuostoliai septynis kartus di- 
desni už Anglijos nuotolius, ku- 
rie padaro 8 nuoš. visų nuosto- 
lių, nors prie jų priskaitoma 
nuostoliai kanadiečių, australie- 
čių, naujaželandiečių, pietų afri- 
konų, rytų indų ir kitų. 

BUCHARESTAS PAVOJUJ. 
Berlinas, lapkr. 30 d.—Miestas 

Tzomama (Comana) pusiaukelėj 
tarp Gittrgu ir Bucharesto, sto- 
vintis prie gelžkelio sujungian- 
čio šituo du miestu, šešiolikoje 
mylių nepriėjus sostinės iš pietų 
įpusės, pateko j vokiečių rankas. 
Jis stovi 12]/2 mylios nuo kraštu- 
tinių Bucharesto fortų į pietus. 
Jo atidavimą rusų pranešimas 
taipgi pripažįsta. 

L o k a i A 11 z e i g e r laikraš- 
tis &avęs žinią, buk civiliniams 
Bucharesto gyventojams prisaky- 
ta apleisti tvirtovę j penkias die- 
nas. Tas reikštu, kad sostinę ža- 
dama ginti. 

Falkenhayno ir Mackcnseno 
kareivijos per paskutines dvide- 
šimts keturias valandas paėmė 
5000 belaisvių. Šitas mažas be- 
laisvių skaitlius patvirtina ma- 

nymą, kad rumunai., aplamai 
imant, gerai laikosi (prieš didžiu- 
lį vokiečių pasistengimą juos pa- 
sigauti. 

Šios dienos vokiečių karės pra- 
nešimas sako: Dunojaus kariau- 
na žengia pirmyn, kovodama. 

Vakarykščiame biulėtine buvo 
rašyta: 

Rumunijoj padėjimas bc atmai- 
nos ir mums sekasi toliaus. 

Overseas News Agentūra sako, 
kad paimtos Rumunijoje imtu- 
vės iki lapkričio 28 d. buvę taip 
didelės, kad kol kas sunku yra 
viskas apskaityti. Vienok iš pa- 
tekusių vokiečiams daiktų, ji pa- 
duoda šitokias skaiclimes: 

Du gelžkelio traukiniai pilni 
galvijų. 

Didelės kaimenės galvijų. 
Didelė apštis javų. 
Didelė daugybė žibalo. 
Vienuolika šimtų vežimų, dau- 

gumas (prikrauta karės daiktais 
ir maistais. 

Šeši kariniai automobiliai. 
1870 gelžkelio vagonų, kurių 

daugumas yra pilni daiktų. 
Šeši garlaiviai, 79 valtjs, 16 

pripiltos kukunuzų ir miežių. 

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAI 
RYTINĖJE VILNIAUS PU- 

S£JE SULAIKYTI. 
Petrogradas, lapkr. 30 d.-Va- 

karų šone. Perepliankos kaimo 
apygardėje, nuo v'murg.onių j 
šiaurryčius (rytinėje purėje Vil- 
niaus) nedideli vo'oečių karei- 
vijų būriai mėgino užpulti ant 

rusų apkasų, bet rusii savo šū- 
viais juos sulaikė ir nuvarė atgal 
į j u pačių apkasus. 

Pranešimas toliaus priduria, kad 
rusų artilerija išblaškė tris prie- 
šo koliumnas, apie po batalijoną 
kiekvienoj, kurios iš mažo »"ie- 
stelio Gorotilri ėjo rytų linkui. 

IS AMERIKOS, 
PAKELTA LAIKRAŠČIŲ 

KAINA. 

Pittsburg, Pa. Nuo i gruodžio 
dienos pakelta kaina visu po pie- 
tinių angliškų laikraščių, čia iš- 
einančių, nuo ic and 2c už nu- 

merį. Žada pakelti ir apgarsini- 
mų kainą. Tas daroma del po- 
pieros brangumo. 

RENGIASI SAVO KRAUTU- 
VES ĮSTEIGTI. 

New Orleans, La. Čionykštė 
Moterų lyga, apsaugojimui žmo- 

nių nuo spekuliantų išnaudojimo 
ir gyvenimo brangumo, nutarę 



parengti dvi rinkas produktų par- 
davinėjimui. Moterys pirks sta- 

čiai nuo farmerių: sviestą, paukš- 
čius, kiaušinius ir pardavinės juos 
!be tarpininkų stačiai jų reikalau- 

jantiems ir tokiu birdu tikisi už- 

bėgti už akių produktų brangu- 
mri. 

AMERIKOS LENKŲ TAU- 

TIEČIŲ PROTESTAS. 

'Amerikos lenkai tautiečiai su- 

rengė smarkų protestą prieš vo- 

kiečių užsinianymą tverti iš len- 

kų kariumenę ir prieš siuntimą jos 
u>. vokiečių reikalus prieš tautas, 
kurios --lenkams niekada nieko 

blo»go nedarė. U i tai lenkai so- 

cialistai pasiuntė vokiškam am- 

basadoriui išreiškimą pri tarimo 

vokiečių tveriamai iš lenkų ;ao- 

gy yitų kraštų trupinių neva ne- 

prigulmingn i.enkiją, kuri savo 

vaikų kraujų turės už tą neva 

n^prigulmystę užmokėti. 

SUNAIKINO 100,000 KIAU- 

ŠINIŲ. 

Erie, Pa. Čia šaldyklose, no-s 

miestas nedidelis, ra»!o 100,000 

supuvusių kiaušinių. Kad palai- 
kyti augštas kainas, tol laikė 
juos šaldyklose, kol jie supuvo ir 
(pasidarė valgiui netinkamais. 
Taip jau daroma dėlto paties ir 
su kitokiais valgio produktais. 
Tas labiausiai ir prisideda prie 
brangumo valgio produktų. 

PREZIDENTU NETAPO, 
BUS. ADVOKATU. 

Lakewood, N. J. Neisrinktds 
prezidentų republikonų kandida- 
tas prezidento vietai ^Charles E. 
Hughes pagarsino, ,.ad nu0 atei- 
nančių metų jis darbuosis kaipo 
advokatas firmoj Runds Schur- 
sor Nepakliuvo nuo teisėjo j 
prezidentus, tampa advokatų .prie 
firmos, taigi firmos pagelbininku. 

NUMIRĖ BUVUSIOS RE- 
PUBLIKOS PREZIDENTAS. 

Blocraington, III. Staiga, laiky- 
damas įprelekciją moterų kliube, 
pasimirė čia buvęs buvusios Pie- 
tinėj Afrikoj Orange republikos 
preziclertas Martinus Steyn. Jis 

1857 m. Universitetą lan- 
kė Hollandijoj ir Anglijoj. Pre- 
zidentų duvo /mio 1896—1900 m, 
Orange republi'rs tapo Anglijos 
užkariauta, ji buvo hollandų 
įsteigta ir apgyventa. 

NENORI PRISIEKTI. 
Paimti tarnyston Illinois mi- 

licijos pirmo regimento p'rmo 
batalijono kareiviai, paskirti tar- 

nauti Centralėj Suvienytų Val- 
stijų jcariitmenėj, atsisakė pri- 
siekti, nes bijosi, kad jų Mex!- 
<Von nepasiųstų, bijosi, kad ns- 

reil-tų jiems traukti MexLkon 
Nežinia, ką su jais darys, bet 
pasipriešinti jie turi tiesą, nes jie 
ipastojo vien valstijos milicijoj, 
bet ne reguliariškon kariurrrenėn. 

BEDUODA AMBASADORIUI 
LIUOSOS KELIONES. 

Anglija valdžia neduoda liuo- 
sos kelionės Amerikon Austrijos 
naujam ambasadoriui grafui Tar- 
nowskiui. Anglija pripažįsta, 
kad tas yra priešingu tarptautiš- 
koms teisėms, bet nurodė, kad 
tus teises Vokietija ir Austrija 
pirmiausia laužyti pradėjo, kuo- 
met spvo 2-mbasacIas ir konsulia- 
tus -pavertė šnipų prieglaudas. 

PERSERGĖJIMAS 
BANKA'MS. 

Suvienytų Valstijų valdžia iš- 
siuntinėjo bankams peresergėji- 
mjf, kad jie vien tąsyk svetimiems 
kraštams skolingų pinigns>, kuo- 
met jie-duog atsakantį-už pa- 
skolą jižti'krinšną. Iki šiol Ame- 
rikos bankai išmokėjimui dirb- 
tuvėms už ginklus ir amuniciją 
skolino pinigus Francuzjai ir 
Anglijai vičn ant žodžio, be jokio 
užtikrinimo. 

ATSISAKĖ NUO PASKOLOS. 

Talkininkai, kurie bu/o sutarę 
su Morgano 

~ 

£o. pasiskolinti 
Amerikoj 50 milijonų doliarių, 
atšaukė sutartj ir nuo paskolos 
atsisakė, nes Amerikos valdžia 
riepriiankiai žiuri \ svetimas pa- 
skolas duodamas bė atsakančio 
užtikrinimo. Talkininkai mat no- 

ri Amerikai parodyti, kad be jos 
pinigų gali apsieiti. 

Įj Indi jose, francuziškoj valcly-Į 
L»oj Pondichery siautė vėtros ir 
audros. Žuvo su viršum 300 
žmonių. , 

įj Reutcro žinių agentūrą nra- 

įnesa, buk vokečių valdžia v. 'S 

vyrus nuo 16 iki 50 metų ir nu 
toris turinčias siuvamas mašinas 
iš miestų Hasselet ir Lanagc iš- 
gabeno su prievarta Vokietijon. 

[Į Vyriausiu vadovu Galicijoj 
sutvertų lenkiškų kariumenės le- 
gijonų tapo paskirtas grafas 
Szeptycki, brolis buvusio Kra- 

Įkoro katalikų archivyskupo Ani- 

| riaus Szeptyckio. 

Įj Kaip matyt iš surinktų sta- 

tistiškų /.ir.iu, Saksų karalystėj 
pasielgimo drauge gyvenimas ap- 
sivedusių porų. 1904 m. 52, 19% 
apsivedusių porų drauge gyvcn"> 
su viršum 20 metų, 0^1913 m. jau 
po tiek išgyveno 62,33%. Ir per- 
siskiriančių apsivedusių porų 
drauge gyvenimas pailgėjo. Iš 
šimttt 'hesiskyrusių porų 1904^m. 
7,45% persiskyrė išgyv-enę ilgiau 

1 kaiip 20 metų, o 1913 m. tokių 
[buvo 11,42%. 

jj Vokietijos pačtas kas mėnc- 
sis atgabena po 7 milijonus siun- 
tinių belaisviams nuo jų išsiun- 
čia po 10 milijonų siuntinių ir 
laiškų, taigi išviso 17 milijonų 
laiškų ir siuntinių kas mėnesi*. 
Tame buva 500,000 laiškų ir siun- 
tinių rusams, 9,100,000 francu- 
zatns ir tik 1,400,000 anglams. 
Daugiausiai laiškų ir siuntinių 
gauna francuzai, nors jų yra ma- 
žiau negu rusų. 

{ Paryžiuj vėl atsibuvo talki- 
ninku konferencija, kurioj šiuom 
kartu dalyvavo taipgi atstovni 

Rumunijos, Belgijos, Serbijos, 
Montenegro ir Italijos. Italijos 
atstovas skundėsi ant berefkalin- 
gumo ilgesnio karės tęsimo ir dėl 
nepaisymo visai reikalų mažųjų 
tautu, kurias karė puldo. Buvęs 
'Portiugalrjoa ministeris apreiškė, 
jog karė jo šalį baigia naikinti. 

|| Iš Stockholmo /praneša, buk 
neva neprigulmlngos Lenkijos 
karaliumi bus paskirtas Bavarijos 
•kunigaikštis Leopold. Pirma jo 
paskyrimui priešinosi pasimiręs 
Austrijos ciesorius, kuris reika- 
lavo, kad Lenkijos karaliumi bu- Į 
tų paskirtas Austrijos kunigaikš- 
tis. Naujasis Austrjos ciesorius 
ir tame (nusilenkia prieš Vokie-' 
tiją. 

|| Ledinių kraštų tirinėtojas, 
pasiekęs pietinį žemgalį, norve- 

gas kapitonas Roald Amundsen 
rengiasi orlaiviu keliauti prie 
šiaurinio žemgalio. Jis netiki, 
kad amerikonas Peary butų žem- 

galį pasiefkęs. Amundsen atkako 
New Yorkan, kur nori įpirkti ke- 
lionei du hydroaeropliami. Lėk- 
ti jis ketina vasarą 1918 m. Ti- 
rinėjimais šiauriniuose kraš- 
tuose jis užsiims per dg metu. 

|| Iš tyIexiko prieštaraujančios 
ateina žinios: sulyg vienų, Car- 
ranzos kariumenė sumušė' -Vilią 
ir jo kariautojus išvijo :š miesto 
Chihuahua; sulyg gi kitų, iš ten 

tapo Vilios išvytas Carranzos 
generolas Trevino. Aišku, kad 
katros nors pusės besigyrimai 
yra be pamato, nežiffia vien kat- 
ra pusė meluoja. 

Į| Vengrijoj nori pastatyti mi- 
rusiam ciesoriui Franciškui Juo- 
zapui paminklą iš atimtų nuo ru- 

sų kanuolių. 

|| T?.rp Trancuzijos ir Vokieti- 
jos padaryta sutartis vėl paliuo- 
suoti civiliškus belaisvius. Da- 
bar >bus iš Vokietijos paleista 
20,0u0 cįvilistų francuzų, senelių, 
moterų ir vaikų iš Francuzijos 
Vokietijon išgabentų. 

|| Kviečių šiemet surinkta: 
Anglijoj ir Vali joj 55,643,000 bu- 
deliu, Italijoj 176,533,000 bušelių. 
Ispanijoj, Airijoj, Norvegijoj 
(čia beveik nesėja visai kviečių), 
Hollandijoj, Rumunijoj, Europi- 
nėj Rusijoj, Šveicarijoj, Kanadoj, 
Suvienytose Valstijose, Indijose, 
Japonijoj, Egypte, Tunise 2,229- 
914,000 (Francuija surašė nepa- 
m.nėta, ners ji kviečių surenka 
daugiau negu Italija, nes jų d^u- 

RUMANIJOS SOSTINĖ. 
Kol šitie žodžiai paseiks skaitytojus, .Rumunijos sostinė Buctiarestas gal jau bus vokiečių rankore. Paveikslas parodo keletą tc^ miesto reginių: Karalienės palocius 2) ir 4) Mokslo įstaigos 3) Tvpiška rumanų ^ažnycia 5) Turtingo rumuno narnai.^ 
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giausiai sėja ir duoną vien kvie- 
tine valgo). 

|Į Nuo i gruodžio dienos Ang- 
lijos valdžia j. savo rankas paima 
visas Valijos anglių kasyklas, 
nes" bijosi, kad nekiltų angliaka- 
sių streikai. 

|| Į laidotuves Austrijos cieso- 
riaus Viennoje. atkako Bulgari- 
jos sosto jpėdinis ir Vokietijos 
ciesorius. 

|| Nuo pradžios ateinančių me- 

tų Vokietijoj žmonėms sumažin- 
ta bulvių porcijos nuo svaro ant 

Y\ svaro žmogui. * 

U Amerikoniško kariško laivy- 
no vadovas prie San Domingo 
visame krašte įve\1s karės laiko 
teises, nors San Domingo nepri- 
guli Suvienytoms Valstijoms. 

Į| Vokietijoj belaisvių stovyklo- 
se buvo iki šiol 1,663,794 be- 
laisviai. Iš jų numirė 29,297 be- 
laisviai. Iš jų 6,032 mirė nuo 
džiovos, 4201 nuo drugio, 6270 
nuo sužeidimų, tik 0.1% nusi- 
žudė. 
jp 

|| Sulyg statistikos' biuro To- 
kio pagarsintų žinių, pačioj Ja- 
ponijoj yra 53.3o6»295 gyvento- 
jai; apart to Koreoj yra 15,169,- 
923, ant salos For'mosa 3,263,169 
ir ant salos Sachalin 1691. Iš 
viso Japonija turi 71,793,978 gyv. 

| Vokietija pranešė Amerikos 
valdžiai, jog ji užmokės atlygi- 
nimą už paskandinimą angliško 
garlaivio "Marina," su kuriuom 
7.UV0 6 amerikonai, jeigu pasiro- 
dys kaltė vokiškos submarinos 
kapitono. 

|| Tarpžeminėse jūrėse, netoli 
salos Malta tapo paskamdytas 
gabenantis kariumenę francuziš- 
kas transportinis laivas "Kar- 
nak". Paskandino jį vokiška sub- 
marina. "Kamak" turėjo 68<to 
tonų įtalpos. Kiek su juom žu- 
vo kareivių ir įgulos žmonių, dar 
apie tai žinių nėra^, 

Į Kaiip Lenkijoj ir Lietuvoj, 
taip ir vokiečių Hižimtuose Ru- 
munijos kraštuose jie suorgani- 
zavo savo valdžią. Rumunijos 
karišku gubernatorių tapo pa- 
skirtas vokiškas generolas Tuelff 
von Tscheppe, o jo padėjėias ge- 
nerolas W eidenbach. 

15 DARBO LAUKO, 
livV' 

i' J & O 
Chicago, 111. International 

Hąrve&tcf'Co. pakėlė algas savo 

28,000 darlDinin'kų ant 10°/o. Mi- 
nėta kompanija turi dirbtuves 
valstijose Illinois, Ohio, Minne.- 
sota, New York ir Wisconsin. 

/ 
Passaic, N. J.—Nuo Gruod. 

r ir 4 d. daugiau kaip 15000 dar- 
bininkų pakelia nioikestj 10% ši- 
tos kompanijos: Forstmann- 
Hoffmann Co., Bc/tany VVorsted 
Mills, Garfield Worsted Co., Ncvv 
Jersey VVorsted Spiniiing* Co. ir 
Gera Mills. 

Žinantis. 

fl East Newark, N. J—The 
Clark Thread Co., kurios dirbtu- 
vėse E. Nęwątfke, New Yorke ir 
Greenvillėj. dirba 4500 darbinin- 
kų, paskelbė pakėlimą algų dar- 
bininkams 10% nuo gruod. 6 d. 
Šiemet jau antru kartu šita kom- 
panija pakelia algas savo dar- 
bininkams ir sutrumpino darbo 
laiką viena valanda; dabar dirba 
9 valandas. 

Žinantis. 

Rockland, Conn.—Penkios 
kompanijos paskelbė, kad pakel- 
sią^, mokestį savo darbininkais 
nuo Iaipkr. 27 d. šių metn. To- 
mis kompanijomis yra šitos: 
Hockanum Mills Co., Rock Mfg. 
Co., James J. Regan Mfg. Co., 
American Mills Co. jr Daniel 
Mfg. Co. Visbs užsiima vilnos 
.V "5*1 \ 
įsdirbyste. 

žinantią. 

LIETUM 18 KARE. 
* 
5t 'p > 

Jau saiukiartil baltabiliečiat Pe- 

trąpilyje»" Baltabiliečiai bus taip 
žiūrimi: *1*9f6' m. šaukimas—nuo 
spaliij 25f'd. ligi ląipkričio 15 d., 
1915 sauk.—iifuo lapkričio 17 d. 
ligi gruodžio 9 d., 1914 m. šauk. 
—nuo gruodžio 12 d. ligi sau.«:^' 
4 d. (1917 1913 in. šauk.—1 
nuo sausio 7 d. ligi sausio 27 d.,' 
1912 m. šaiik.—nuo*sausij 30 d.1 
ligi vasario 21 d., 1911 n. šau-1 
kimas--nuo vasario 23 d. ligi ko- 
vo 15 d., 1910 m.—nuo kovo ij\ 
d, ligi balandžio 1% d. 

Tremtinių šelpimo reikalai. 
Juridinio Biuro prie D. K. Tat- 
janos Komiteto spalių 13 d. po- 
sėdyje retrograde nuspręsta iš- 
leisti satfo įstatų ir vyriausybės 
cirkuliarų leidinį, paliečiančių 
ttemtiftius ir apskritai nukentė- 
jusius nuo karės, > 

Leidinio re- 

daktorių kuopelė susideda iš 3 
žmonių: Seminino, Kelpšo ir Šal- 
•kausikio. 

Sekcija tremtinių klausimo 
medžiagai rinkti prie D. Kun. 
Tatjanos Komiteto saivo spalių 
14 d.v posėdyje nusprendė kreip- 
tis j visokias įstaigas, vyriausy- 
bės ir privatinės ir net į atskirus 
žinovus žmones suteikti Sekcijai 
tam tikrų žinių. Nuspręsta- taip 
pat prašyti tautinių organizacijų 
sudaryti pas save sekcijas, ku- 
rios galėtų šiuo klausiniu ben- 
drai dirbti su Tatijanos Komite- 
tu ir padėtų atlikti darbą, gana 
plačiai sumanytą. 

K. S. 

Pastaruoju laiku Petrograde 
Tam Tikrojoje Taryboje pasiro- 
dė, 'kad kuo toliau, tuo daugiau 
atsiranda pabėgėlių. Skaičius 
vis didinas ir didinas ir skirtu- 
mas tarp to, kiek buvo ir kfek 
dabar < yra skaitoma', daros vis 
didesnis ir didesnis. Aiškinama, 
tai tuo, kad Tam Tikroji Tary- 
ba, reikalaudama smulkiai su- 

statytų ir gerai pamatuotų sena- 
tų, privertė ypač tautų organi- 
zacijas padaryti gerą visų trem- 
tinių registraciją ir sutraukti ži- 
nias apie visus pabėgėlius.—Ati- 
džiai atliktas darbas parodė, jog 
pabėgėlių yra daug didesnis 
skaičius, negu buvo nlanoma ir 
skaitoma kadaise. 

Drauge buvo iškeltas spalių 15 
d. posėdyje finansų ministerijos 
(kredito draugijos atstovų klausi- 
mas aipie tai, ar gali Tam Tikro- 
ji Taryba pripažinti padidinimą 
sąmatų paskutiniam bcrtainiui, r. 

y> spalių, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiams, kuomet Tam Tikro- 
sios Tarybos tendencija tur būti 
mažinti* išlaidas tremtiniams. 

Tam Tikroji Taryba nuspren- 
dė, jog įstatais ir visokiomis tai- 
syklėmis ,tas didinimas yra gali- 
mas. by tiktai pašalpos nebūtų 
skiriama daugiau, kaip 50% vi^ų 
tiemtinių tos arba kitos tautos. 

Tarp^ kitų, už paskutinįjį suma- 

nymą balsavo ir pirmininkas En- 

gedgardtas. 

Lietuviai Belaisviai 
Vokietijoj. 

fcetikėtati teko mums gauti po- 
rą numerių "Dabarties," laikraš- 
čio einančio dabar Kaune. (Pir- 
miaus jis ateidavo tankiaus, bet 
vėliaus vokiečiai, matyt, nenorė- 

jo, kad žinios iš Lietuvos išeitų 
svietan, ir jo siuntinėjimą užru- 
bežin sulaikė). 

Į ateinančius "Lietuvos" nu- 

merius įdėsime daugiaus žinių iš 
šito laikraščio; šiuo m tarpu pa- 
duodame surašą lietuvių belais- 
vių, .esančių Vokietijoje, vyriau- 
sioje belaisvių stovykloje A rys. 

Sulyg "Dabarties" pranešinu), 
teu randasi sekantieji lietuviai 
belaisviai ^paskutinis vardas pa- 
rodo vietą, iš kurios belaisvis pa- 
eiina): 

Štampas, Ivan, Renieiki 
Šukas, Ivan, Bandery 
Stankevič, Ivan, Hohzemberg 
Stepanovič, Martin, Vežinty 
Stankevič, Osip, Mosuns 
Silkevič, Ivan, Skersnemune 
Šavounas, Alexander, Aloloty 
Srogis, Julius, Simkuny 
Svilas, Pavel, Dragiliški 
Spranoitis, Michail, Kumpa 
Sobolevski, Piotr, Bitrzyn 
Stassaitis, Stanislav, Mitva 
Suleki, Kazimir, Kelini 
Telentis, Juri, Kaupeni 
Terevidovič, Franz, Glinsk 
Vassilevski, Franz, Sevki 
Vengelis, Ivan, Pojendri 
Vaičeljuns, Piotr, Mimetroy 
Vederis, Ivan, Starkony 
Valilanis, Amton, Pušolat 
Ambrasaitis, Josef, Kosanjaki 
Anušis, Ivan. Dabenska 
Adamovič, Porfiri, šišmory 

i Ado-mavič, Alexey, Malt 
Batusk, Emtiljan, Cerni 
Barvinski, Ivati, Bialystok 
Burdni, Semion, Slonim 
Bajoris, Marzellin, Cfiutor 
•Brušos, Ivan, Skrebiški 
Balčas, Ignac, P-nevo 

•Bendikas, Franz, Buden 
Bočkuis, Osip, Simpen 
Butenes, Osip, Akmenja 
Benkur, Konstantin, Bukur 
Bojarin, Konrad, Babici 
Danilov, Osip. Lvskdv 
Dauševič, Ivan, Vederi 

Daujuievski, įvarti, Wilna 

Daniluk. Jakob, Kajly 
Eniks, Semion, Tilčeva 
Fedoruk, Vasili, Subovo 
Leskun, Ustin, Tilčev 

Lupač, Ivan, Lunači 
Miškinis, Ustin, Jucliseni 
Oesdis, Baltromej, Vilgiski 
Ossvpovič. Semion, Rezize 
Pavlovski, Anton, Mešu 
Pavlovs'ki, Kazimir, Kowno 
PiHbaitis, Benedikt, Kowno 
Punis, Egor, Kowno 
Remeikis, Konstantin, Alovša 
Rubšis, Josef, Lag} 
Stepčuk, Vasilis, Skabuty 
Sinčuk. Kalinkin, Andruši 
Serkutis, Pavel, Pučekany 
Semutis, Franz. Šatra 
Saletnonovič, Ivan, Kiški 
Sačunis, Anton, Neruš 
Lcnuta. Leon, Kedanzy 
Stcros, Osip, Kolusin 
Sbrumberg, Andrėj, Kowno 
Skrabis, Semion, Kovvno 
Šindolis, Kasimir, Dinzade 
Sa'kaliz, Vincenz, Matusjaki 
Šulpis, Josef, Šankonek 

šli'šys, Y^ncen-z, Kowno 
Šau'lis, Josef, Daukše 
Tomašaitis, Vincenz, Kilkniče 
Vaj vadas, Antcm, Tauroggen 
Vešnevski, August, Gelsa 
Valetitinovič, Anton, Kuti 
Vaškelis, Anton, Koteli 
Grašis, Vaclav, Kowno 
Sodaikis, Stanislav, Galac 
Gailinis, Jurgis, Šeminiski 
Jurėnas, Ivan, Dauknišk 

Judina, Peter, Skibki 
Jausnaš, Ivan, Kaure 
Jučas, Ivan, Grodno 
Julpis, Josef, Šolkenek 
Sergeičyk,; Andrei, Radioniski 

Javoiš, Jan, Ponievieč 
Varnelis, AJolf, Vevešany 
Arncčus, Osiip, Tubči 

Aleksjuk, Osip, Papsy 
Armanovič, Kazimir, Kiškany 
Andrulaitis, Ivan, Pavidoven 
Bredis, Jiuris, Senten 
Bulovas, Anton, Kowno 
Bukont, Klementi, Juvdeiki 
Bečcs, Peter, Masuri 
Biruč, Osip, Pasolton 
Biasis, Osip, Wilna 
■Budrevtč, Stanislav,- Tapsy 
Bovša, Osip, Kowno 
Bilim, Niikolai, Eniczy 
tBakun, Ivan, Grodno 

Hobis, Andrėj, Nabiuče 
Bruces, Stanislav, Doltorin 
Dcmenelis, Ivan, Skerane 
Derginčus, Nikod., KujulikinČ- 

ki 

Eidenas, Stanislav, Kclveta 
Eserski, Kazimir, Nomfniki 
Gesna, Stanislav, Urkamin 
Gref, Eduard, Bausk 
Grigalunas, Pavel, Naronsk 
Gryšus, Dominiki, Ajmoncy 
Genutis, Michael, Vozajki 
Jurkus, Franz, Kintrinov 
Kurtis, Juri, Palanga 
Kunce, Michail, Prevoškj 
Kavelis, Ivan, Kalemini 
Karlau, Osip, Morgaševo 
Losimki, Osip, Pomois 
Leskovski, Osip, Naransk 
Mačullis, Franz, Betokolo 

DIDELIS VEIKALAS SVETI- 
MA KALBA APIE LIETU- 

VIŲ DAINAS. 

Kun. A. Sabaliauskis % • 

(Tasą iš pereito numerio). 
Po tos tatai įžangos prasideda 

tikrasai darbas apie lietuvių dai- 
nas. ^Pirmajame skyriuje, kurs 
užima beveik šimtą puslapių (77 
—168), d-ras Niemi's dėsto lietu- 
vių" dainų rinkimo istoriją. Ir ši 
musų dainų rinkimo istorija—tai 
plačiausia/ koki tik lig šiol buvo' 
parašyta. Pradeda 16 amžiumi 
ir baigia 1912 metais. 

Visttpirma primena tuos, kurie 
tik netičiomis palietę, trumpai 
paminėdami, šitą musų tautos 
tverybos rūšį. Ir toKių vardų 
nemaža. Paminėtini vokiečiai 
Ruhig'as, Lessing'as, Herder'is, 
Gocthe. Gal ne visiems žinoma, 
kad Goethes daina žaidimas: 
"Die Fischerin"—tai išversta lie- 
tuvių daina, viena iš trijų Ru- 
hig'o užrašytųjų dainų. 

Toliaus poeiliui aprašomi visi 
didieji ir mažieji mūsų dainų rin- 
kiniai: ir spausdinti, ir rankraš- 
čiuose. Vienas skyrius paskir- 
tas Rhesai, pirmajam musų dai- 
nų rinkėjui, surašiusiam Prosų 
Lietuvoje 85 dainas ir 7 gaidas; 
jo toji knvga "Damos oder Lit- 
thauische Volkslieder" išleista 
1825 m. 

Kitas skyrius pavadintas: nuo 

Rhesos Hg Neselmanui. Čia mi- 
nimi: a) Heinvichsvaldo vargo- 
ninkas Budnius (mlrėxi852), su- 

raškisis—vis Prūsų Lietuvoj—37 
dainas su gaidomis, kurios iš- 

spauzdintos 1848 m. "Neue 
Preussische Provincialblatter" 
laikraštyje, b) Petras von Boh- 

len'as, Karaliaučiaus universiteto 
profesorius (mirė 1849) su 130 
dainų (rinkiniu, iš kurių 101 su 

gaidomis; kaN kurias iš jų .pats 
surašė Prūsų Lietuvoje, kai ku- 
rias pasiėmė iš svetimų. rinkinių. 
Šis rankraštis (148 pusi. ir 4:0). 
Bohlen'o dukters Agnesės, išva- « 

žiavusios Anglijoi. gyventi, bu- 
vo išsivežtas ten, Kristupas 
Bartsch'as vos jį sujieškojo Lon- 
done ir 1880 m., pasirūpino iš- 

gauti j] iš Bohlenaitės ir, par- 
veždinęs Tilžėn, sudėjo Liet. 
Lit. Draugijos archive. Ar šitos 
karės žygiuose jis, kaip ir visas 
minėtosios Draugijos archivas 
Tilžėje išliko sveikas, dabar nie- 
ko negalima pasakyti. Ten yra 
30 dainų su gaidomis, kurių Nes- 
selmanas neturi, c) Edvardas 
Gisenius, gimnazijps mokytojas 
Tilžėje, miręs i83o m. Jo dainų 
surašyta išviso 246; jos buvo su- 

dėtos taip pat Liet. Lit. Draugi- 
jos archive Tilžėje. D-ras Nie- 
mi's, tame archive besidarbuoda- 
mas, jas sunumeravo. Tai di- 
džiausias po Kalvaičio rinkinys 
dainų iš Prūsų Lietuvos. Nes- 
selman'as ir iš jo pasiskolino 53 
dainas, visai del to nepasiaiškin- 
damas. d) Fridrichas Kuršaitis 
(1806—1884) Karaliaučiaus uni- 
versiteto profesorius, išleidęs 
daug knygų apie lietuvių kalbą. 
savo lietuvių kalbos gramatikoje 
įdėjo 25 lietuvių clainų gaidas, 
e) Augustas Schleichcr'is (1821 
—1868), Jenos universiteto pro- 
fesorius. Jo lietuvių kalbos skai- 

tymo knygoje (Lesebuch 1857 
m.) įdėtos 63 dainos, iš kutrių 35 

jo .paties surašytos. Pagaliaus 
Nesselman'as Ilein. Ferd. (181 r 
—1881), išleidęs 1853 m. lietuvių 
dainų rinikinj, kur jeina 410 nu- 

merių, kurios be to, metringai iš- 

verstos vokiečių kalbon. Dau- 

guma dainų paimta iš .pirma jo 
padarytųjų rinkinių, nors Ness, 

nevisur prie to prisipažįsta. D« 



ras Niem'is ,»asako visus nume- 

rius, kurie pasisavinti i.š Gisevi- 
jaus ir Rhcics. 

Toliaus eina skyrius— liet. dai- 
nų rinkėju Prūsų Lietuvoje, p" į- 
sidėjus tautiniam nubudimui, iš 

vadinamojo Žema'čių perijedo. 
Čia atrašyti vyrai: Stanevičius, 
Jucevičius, Daukantas, Valančau- 
skis, Ivinskis ir dar Narbutas ir 
Brz020\skfs. Tarp kito ko šia- 
me skyriuje kalba ir apie knyge- 
lę: "Grovo Kyburgo kelionė Lie- 
tuvon 1397 ,;1>" ncs Dr. Basana- 
vičiaus versta iš lenkų kalbos 
knygos, spauzdintos 1856 m.; 
mat joje kalbama irgi apie liet. 
dainas. Taigi d-ra* ivier. i's cia 
išrodo, kad toji knyga, kaip iš 
viso ko "»atyti, tai falsifikatas, 
parašytas tuo laiku tikslu paro- 
dyti lenkams, kad lietuviai anais 
!aikais nebuvo tokie laukiniai, 
kaip juos piešia lenkai. 

Šitame pačiame skyriuje padė- 
tas sąrašas iš Baltramaičio kny- 
gos vertimų lietuviu dainų į len- 
ikų, rusų, čekų, francuzų ir vokie- 
čių kalbas. 

Šeštasis skyrius paskirtas jau- 
nesniųjų laikų svetimtaučiams 
dainų rinkėjams, kur jeina var- 

dai šių vyrų: Fortunatovo su 

MiHeriu, Geitlerio, Kolbergo, Le- 
skien'o sn Bnigman'o, Bezzen- 

berger'io. Bartsch'o, ir pagaliaus 
prof. Volterio. ši^Tj ypač mok- 
slo vyrui teisingai ..aug vietos 
paskirta, nes retas kas taip daug 
musų tautos tverybos t; rinėji- 
mui yra pasidarbavęs, kaip jis. 

7*sis skyrius paskirtas Juške- 
vičiams, Basanavičiui, Silvestra- 
vičiui ir P. Kriaučiūnui. Lietu- 
viams šie vytai tai4> žinomi, kad 
apie juos nėra ko plačiau kalbė- 
ti. 

8-me skyriuje kalbama apie 
Prūsų Lietuvos vėlesniuosius dai- 
nų rinkėjus: Jankų ir Kalvai- 
tį. Paprastas paštininkas (pa- 
štai ijon©-) Kalvaitis surinko ir 
1905 m. išleido visai nenia/ą rin-J 
kinį: "Prūsijos lietuvių dainos," 
kurių .iš viso 542. 

Čia pridėtas sąrašas įvairių liet. 
dainų knygelių, išleistų Prusuose 

1892—1911 m. 

Šiame taip pat skyriuje paduo- 
tas liet. tautos dainų sąrašas, 
įvairiausių žmonių surašytų, ku- 
rios išspauzdintos Liet. Litera- 
ttiros Draugijos laikraštyje (Mit- 
teilungen). 

9-+-.S skyrius—Burba, Slančau- 
skas, Žiogas, Šimtakojis, Bruožis 
ir Grigonis. 

10-me skyriuje—ilga eilė ( 870 
—1912) knygų įvairiomis kalbo- 
mis, kur arba įeina lietuvių dai- 

nos, arba kas nors apie jas kai- 
bama; matyti čia naudotasi Bal- 

tramaičiu. Tame sąraše iš meti] 
1894 matom Mailos Tavlio var- 

dą, kurt suomių laikraštyj "Suo- 
mcn Kuva'chti" No 21 duoda ~ 

iiet. dainas, išverstas suomių kal- 
bon, ir kur aprašo lietuvių tautos 

poeziją. Tai prof. Mikkolos 
žmona, (pasirašiusi pseudonimu. 

H skyriuje d-ras Niemi's pri- 
mena rinkėjus: prof. Mikkolą, 
Pogodiną, Šimkų ir aprašo savo 

kelionę po Lietuvą 1910—11 me- 

tais. Pirmaisiais metftfe surašys 
1640 dainų ir antraisiais—Val- 
kininkų, Marcinkonių, Merkinės 
apygardoje—.2000; šalia to, į fo- 
nografą suėmęs 333 dainų gai- 
das. Vilniuje d-ras N. sukatalo- 
gavęs L. M. Draugijos archive 
esančias daiftas, kur pasirodo 
(1912 m. pradžioje) bečsą 3600 
numeriai dainų iš 81 žmogaus 
135 rankraščiuose. Galop iš 
"Liet. Tautos" paduoda Basana- 
vičiaus, Totoraičio, Sabaliauskio 
ir £iogo straipsnius, kuriuose ra- 

šoma apie lietu' ių dainas. 
II knygos dalis—169—177 pusi. 

— lietuvių dainų tyrinėjimo isto- 
rija. Čia rašytojas sako, kad 
mirsų dainų tyrinėjimas vos tik 
pradedamas. Palyginimo sni ki- 
tų tautų dairiomis maža esą; vie- 
nas Lautenbacha,-. yra lyginęs su 

latvių dainomis. Apie dainų ai- 
stetikos pusę ir labai maža rašy- 
ta esą, kur paminėti: R. ve; der 
Meulen, Samogita, Zofija Čiurlio- 
nienė. » 

Kad liet. dainų tyrinėjimas bu- 
tų galimas ir eitų pirmyn, retkia 
daugiau rinkti. Ir tiesa, lig šiol 
mūsų dainas rinko tik mėgėiai; 
organizuoto rinkimo nėt?; užtat 
ts kai kurių Lietuvos apygardų 
visai nėra užrašytų dainų. Ne- 
žiūrint to, d-ras N. vadina Lie- 
tuvą dainos ir tautinės mt'zikos 
pažadėtąja žeme; muzikaKngu- 
mas esąs lietuvio kiraujuje. Tau- 
pos muzilca laukianti savo tyrinė- 

tojo. Nors tautos dainoje niu-' 

zika ir tekstas eina iš 1 Iena, bet 
tik lig žinomai sienai; paskutinis 
žodis pridera muzikai. Daina 
tautoje neamžina; nauji laikai 
stato naujus reikalavimus; bet 
tik tada tautos daina ramiai ga- 
lės sau mirti, jei jos—ištirtos— 
dvasia bus padėta naujosios tau- 
te tverybos pamatau. Geogra- 
fijos žvilgsniu mažai tautai, visų 
šalių vėjams atvirai pučiant, la- 
bai reikia saugoti ir globoti atei-^ čiai savo sielos branguinyną, gi- 
liausią kalbą,—gaidą. 

(Rus toliau.) 
x> 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
NEW VORKO VALSTIJOJ 

SURINKTOS AUKOS. 

Binghamptone, lapkr. 20 d., 
prakalbos surengtos SLA. 200 

kuopos; aukų surinkta $27.47. 
Amsterdame TMD. prakalbose 

bažnytinėje svetainėje. Kun. J. 
Žydanavičius uėsakė iš sakyklos 
ir -pats prakalbose dalyvavo. 
Aukų surinkta $39.98. 

Schenectady, lapkr. 24 d. Šv. 
Juozapo D-jos praikalbose aukų| 
surinkta $27.34. 

Albany'je, lapkr. 26 d., kun. B, 
Matulaičio surengtose prakalbo- 
se bažnytinėje lenkų parapijos 
svetainėje aukų surinkta $29.50.1 

Niagara Falls, lapkr. 27 d, 
SLA. 270 kuopos prakalbose au- 
kų surinkta $19.60. 

Aukos iš Albany, N. Y. pasių- 
srta Centrais in išdan (Liberty 
Bank, New York CitvA). 

A. M. Martus. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
Iš Lietuvių Dienos veikimo.— 

Besiartinant Lietuvių Dienai tarp 
vietos lietuvių apsireiškė nepa- 
prastas judėjimas. Ypatingai vie- 
tos komitetas ėmėsi darbo su di- 
džiausiu pasišventimu. Be ko- 
miteto atsižymėjo savo pasišven- 
timu keliatas karštų tėvynainių, 
kurie vaikščiojo po namus, ra- 

gindami kitus dienos uždarbį au- 
koti, ar kokį kitą darbą dirbdami. 
Amsterdamo lietuviai ipasirodė ti" 
krais Lietuvos sunumis ir dukte- 
rimis. Dienos uždarbiais suau- 
kota apie $800.00. Senas ar jau- 
nas, mažas ar didelis, kas tik 
kiek galėjo, kiekvienas aukojo 
badaujantiems savo broliams ir 
seserims. Čia mūsų mergincs 
pasirodė labai dos>nios; aukojo 
Po $3, $5, ir daugiaus. Jos savo 
aukomis pranešė ir vertelgas, ku- 
rni vieni atjautė labai savo bro- 
lių nelaimę, bet kiti, paprašius 
aukųt pirma prišnekėdavo kiek 
nereikia, paskui išmesdavo kofcj 
dolerj, ir tai susiraukę. Vienas 
jų,—<mėsinankas, turėjo savo širdį 
taip supinėjusia, kad jokiais aiš- 
kinimais brolių nelaimės didu- 
mo negalima buvo suminkštinti 
jos. Paprašius ipas jj aukos, jis 
ciniškai nusišypsojo ir pradėjo 
filosofuoti, sakydamas: "ką čia 
jus užsiimate niekais; man tik 
juokai iš to. Aei tie pinigai nu- 
eis, nei tie pavargėliai gaus 
juos, todėl tegul mano auka lie- 
ka pas mane kišeniuje." 

Manydamas, kad jis 'štikro 
ibcjoja, jog amerikiečių surink- 
tos aukos badaujančius lietuvius 
pasieks, bandžiau jam išaiškinti, 
kad kiekvienas gali žinoti -nuo 

amerikiečių siųstų delegatų ir 
šiaip atvažiavusių iš Lietuvos 
žmonių, kad musų aukos mūsų 
brolius Lietuvoje tikrai pasiekia; 
xaa auKos yra dalinamos visiems 
pagal reikalą, nedarant jokio skir- 
tumo tarpe šelpiamųjų ir kad 
gal jo paties broJiai ar tėvai ban- 
dų miršta. O jis .man j šitą ve 

ką atsako: "Tegul miršta; anks- 
čiau, ar vėliau vis reikės mirti; 

x,p numirs anksčiau, tai kitą sy- 
'kį nereikės mirti. Didelio daik- 
to; ir pats su sauhe negyvensi, 
bet numirsi." 

Šitas beširdis dvikojis gyvulys 
tik j 'kitus su tokiu nepaisinimu 
žiuri; jis pats nenori mirti anks- 
čiau; jam norisi ilgiau ir geriau 
(„•gyventi. Ir tam jis reikalau- 
ja, kad jj kiti paremtų; kad eitu 
pirkti pas jj. Argi čia nereikia 
prie jo pritaikyti jo paties filozo 
fija? Jei tokis veršis numirs, ar 

prapuls kur anksčiau, tai draugi- 
jai bus ne tik vis tiek, bet dar 
geriaus, nes mažiaus draugija tu- 

rės tranų. 
Męs turime mėsininkų, ir kitų 

sankrovininikų, kurie yra gerais 
žmonėmis; kurie atjaučia imo- 

niu nelaimes. Sitai- kooperatyve 
mėsinė nukentėjusiems nuo ka- 
rės paaukojo $200. Tokie ver- 

telgos be abejonės užsipelno pa- 
garbos ir visuomenės parėmimo, 

Musų draugijos taipgi gražiai 
pasirodė; aštuonios draugijos 
sumetė $960.00; kooperatyvis sa-Į 
liūnas aukojo $25. 

Kadangi lapkr. 1 d. buvo ne- 

patogu Lietuvių Dieną rengti, 
tai ji buvo perkelta ant laipkr. 4; 
d. Rinkėjų turėjome 300. 

83 rinkėjus nUsiuntėm talkon 
albaniečiams, 50 trojiečiams ir 
apie tiek schenectadiečiams. Iš- 
vakaro vakare buvo atlaikytos 
pamaldos; kun. J.~ Židanavičius 
per pamaldas prašė susirinkusius 
melstis, kad Dievas duotų gražų 
orą aukoms rinkti. 

Ant rytojaus, kiek liko rinkė- 
jų, šimtas suviršum 9U mokyklos 
vaikučiais stojome prie aukų rin- 
kimo namie. Klebonas, atlaikęs 
mišias rytmety j, taipgi išėjo aukų 
rinkti ir rinko iki pačiam vaka- 
rui. Jis turėjo pagelbon J. Ka- 
ružą ir per dieną surinko $302; 
su jo paties pridėtais $50, viso 
jo surinkta suma padaro $440. 
Visų rinkėjų tą dieną surinkta 
$1346; su dienos uždarbio ir 
draugijų aukomis viso pasidaro 
$3241.00. 

Prie surengimo Lietuvių Die- 
nos p. F. Velička atsižymėjo, pa- 
rūpindamas gražius straipsnius 
vietos anglų laikraščiams apie 
lietuvius, ir p. S. Simanavičius, 
atsižymėjo savo nenuoalsumu ši- 
tame darbe. 

Be šitų taipgi atsižymėjo savo 
pasišventimu 7r daugelis kitų, ku- 
rių vardus neleidžia paminėti vie- 
tos stoka. 

"Lietuva" tiesą pasakė, kad 
anisterdamiečių negali niekas 
pralenkti. Męs visi dirbome, 
kiek kas galėjoje. Bet įgiję 
šitą vardą, žiūrėkime, kad ir to- 
liaus mus niekas nepralenktų. 

M. Kerbelis, Viet. Kom. pirm. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 
Veikė visi išvieno L. D.— 

Lietuvių Dienos Komitetas rū- 
pestingai darbavosi Lietuvių 
Dienoje. Aukų rinkėjų buvo: 
r'.ieboygane, 52, Sheboygan Falls 
2, Flymouthe 4. Aukų surinkta 
$676.49. Lapkr. 14 d. pinigai pa- 
siusta per Raud. Kryžių išmokė- 
jimui Centro Komitetui Wilkes 
Barre, Pa. 

Visos aukų rinkėjos stengėsi 
•kuodaugiausia aukų surinkti. 
Daugiausia surinko p-nia M. Ju- 
tienė, $31.27 ir p-lė F. Baltru- 
šaičiutė, $25.95. 

Vakare 8 vai. [vyko prakalbos 
su programų. Pirmininkavo p. J. Rimkus. J. Naujalis kalbSjo apie apšvietą. Žmonių buvo ga- 
na daug, ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių. Visas tos dienos 
išlaidas padengė vietos draugi- 
jos. 

Mūsų miestelyj taip, kaip ir 
kitur lietuviai, skirstosi į srioves, 
bet Lietuvių Dienoje visi lietu- 
viai susivienijo j vieną stiprų kū- 
ną ir nuveikė, galima sakyti, di- 
delį darbą musų nukentėjusiems 
Lietuvoje broliams; galime pa- 
sigirti, kad męs visi veikėme 
bendrą darbą, užmiršę apie savo 
partijas. 

Lap>kr. 6 d. įvyko vietinių 
draugijų delegatų susirinkimas, 
kuriame buvo nutarta surengti 
vakarą lapkr. 26 d. pagerbimui 
aukų rinkėjų. Visų rinkėjų ir 
komiteto bus nutrauktas paveik- 
slai ir bus išdalinta rinkėjams at- 
mintin dykai. 

J. Mickeliunar-, rast. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Gabijos Brolių ir Seserų D-jos 

balius.—Lapkričio 24 d. jauniau- 
sia Harrisono lietuvių Gabijos 
Brolių ir Seserų D-ja surenge- 

;pirmą l.„akinj balių. Nors balius 
surengta šiokioj dienoj, bet pu- 
blikos prisirinko apsčiai ir ba- 
lius nusisekė labai gerai, išski- 
riant maršą. Maršas nepavyko 
dėlto, kad ji pasiėmė vesti to- 

kie, kurie apie tai neišmano. 
Tarp tų buvo vienas apsitaisęs 
neva jureiviu, kuris turėjo be ga- 
lo palaidą liežuvį. Taip pat pa- 
laidais liežuviais buvo ir apsitai- 
siusieji indijonais. Jie pliauškė, 
ypatingai prie moterų, negražius 
angliškus žodžius nei patįs neži- 
nodami, i:ą tie žodžiai reiškia. 
Laikas susiprasti ir stengtis su- 
sirinkime elgtis mandagiau. In-Į dijoniškas pasielgimas, kadir indi- 
jooiQ uieidėjuSj cįvUizuo-1 

rai 

tam žmogui ,netinka ir jo reikia 
vengti. 

Puikiausiai ir keisčiausiai ap- 
sitaisiusiems buvo davinėjama 
dovanos. Kiek uždarbio nuo ba- 
liaus liko, neteku sužinoti, bet 
uždarbis, matyt 
darbininkai, vyra 
bo kuogeriausiai.j 

Šita draugija, 
energingai žengi 
nuomenei, taip 

Baliaus 
terįs, dir- 

una, bet 

f'in ir jau- 
nus, taip 
prie jos merginoms patarčiau 

prisirašyti, kas dar to ligšiol nė- 
ra padaręs. Tai yra gera ir nau- 

dinga draugija. 
Gabijietis. 

— L 

IŠ MANCHESTĖR, N. H. 
Draugijų veikimas. Praėjus L. 

Dienai pas mus jvyjco šiokių to- 
kių nesusipratimų ir permai- 
nų. Komiketas, susidedantis iŠ 
visų vietinių draugijų delegatų, 
veikusis iki Lietuvių Dienos ir 
po jai, taipo visas perrinktas ir 
žada darbuotis toliaus. Naujais 
'komiteto nariais yra šitie: pir- 
mininku R. Kundrotas, pagelbi- 
ninku A. Zubkus, raštininku A. 
Staugasr kasininku J.' Svetikas, 
korespondentu korespondenci- 
joms rašyti j laikraščius, A. Zub- 
kus. 

Šio mėnesio pradžioje buvo de- 
legatų susirinkimas delei Katali- 
kų Spaudos Savaitės, bet nieko 
gero nenutarta, tik užsipuolimai 
daryta ant socialistų ir pirmeivių, 
nors socialistai yra įsileidžiami 
j komitetą. Ateitis parodis, ką 
naujas komitetas įstengs padary- 
ti. Manch. Koresp. 

Iš ROCHESTĮER, N. Y. 
ALTS. 21 kp. prakalbos.— 

Nors šita A. Lięti Taut. Sanda- 
ros kuopelė nesenai susitvėrus, 
bet ikišiol jau daug yra pasi- 
darbavusi kulturos dirvoje. Lapk. 
26 d. ji surengė prakalbas Ge- 
dimino D-jos svetainėje. Publi- 
kos prisirinko suviršum 300 žmo- 
nių. Lėšų padengimui surinkta 
$28.91. Kas nuo 4ėšų ̂ atliko, pa- 
siųsta j L. G. F. 

Vakaro kalbėtoju b|ivo p. M. 
Šalčius. Jis kalbėjo diiem atvė: 
jais. Pirmoj savo kalbos dalyj 
jis aiškino Lietuvos isteriją nuo 

senovės laikų iki šiai gadynei. 
Po šitai jo kalbai f-lė St. Mali- 
nauskiutė gražiai padekliamavo 
eiles. Po to buvo trumpa per- 
trauka, kurioje buvo renkama au- 

kos. 
•Astroje savo kalbos dalyj kal- 

bėtojas kalbėjo apie lietuvių li- 
teratūros ugdinimą, pradėjus nuo 

Sim. Daukanto ir vysk. Valan- 
čiaus iki Kudirkai, Basanavičiui 
ir Šliupui, kuriuos jis pavadino 
vieninteliais tautos gaivintojais. 
Jis pabriežė, kad lietuviai apsi- 
gynė nuo rusų biurokratų rusi- 
nimo pastangų ir sugebėjo ap- 
švietę išiplėšti po visą Lietuvą 
ačiu šitų vyrų literatūriniams 
darbams. 

Atėjęs prie dabartinių laikų jis 
prisiminė apie priklausymą Lie- 
tuvai neprigulmybės ir apie mažą 
rūpinimąsi ja. Čion kiek platė- 
liau priminė apie Lietuvių Dieną. 
Amerikoje, apie lietuvių vienybę 
ir nesusitaikymus. Čia jis priki- 
šo socialistams jų nesubrendimą, 
kuris apsireiškia jų pavydumu, 
neapykanta ir trumparegyste, pa- 
remdamas savo žodžius paimtais 
rš gyvenimo faktais. 

Žinoma, tokia atvira kalba, 
kaip ir galima buvo laukti, klau- 
santiems jos socialistams'nepati- 
ko ir jie bandė ją trukdyti. Pir^ 
moje kalbos dalyje vienas gerai 
įsitraukęs socialistų pasekėjas 
įsižeidė kalbėtojo žodžiais, kuris 
pasakė, kad suvalkiečiai daugiau 
apsivietę už kauniečius, ir atsi- 
stojęs pradėjo šaukti, bet tvar- 

kaclariai jį tuojaus išprašė lau- 
kan. 

Antru kartu kalbėtojui išėjus 
atsirado daugiau^ vukdytojų, bet 
pirmininkui juos tUibaųdus jie ap- 
simalšino. P-nas M Šalčius pa- 
sakė jiems kelias karčias teisy- 
bes ir jie neišlaijcę spruko per- 
duria susigėdinę. Šiaip publika 
buvo labai užganėdinta kalbomis. 
Prie Sandaros tą vakarą prisirašė 
dešimts naujų narių. 

Lietuvių Diena. Ne prošalį 
bus paminėjus kaip męs darbavo- 
mės Lietovių Dienoje. TMD. 52 
kp. ir ALTS. 21 kp. šitam dar- 
bu? suteikė g^!>;ausius savo žmo- 
nes. P-nas A. Zimnickas dau- 
giausia surinko; jis surinko dau- 

giau kaip $35. 'P-no A. Norke- 
yįoįau§ rjibsįuvįn šapojs s.urink- 

— ^ 
j ta suviršum $ 110. Ukrainiečiu 
J bažnyčioj, pasitartus su jų kuni- 
gu surinkta $20. Vis tai ačiu 
ALTS. pirmininko—p, A. Zim- 
nicko. pasidarbavimui. Taip pat 
delegatai išreiškia savo padėką 
p. St. Klimaičiui už gerą proto- 
kolo surašymą. Bet didžiausios 
padėkos yra vertas kun. J. Kasa- 
kaitis, kuris daugiausia ir sun- 
kiausia dirbo. 

Soc. Koresp. 

IŠ NEW HAVEN, CONN. 
Po Lietuvių Dienos. Suvedus 

galutines atskaitas, pasirodo, kad 
Ne\v Ilaveno komitetas surinko 
Lietuvių Dienoje išviso $3633.86. 
Čia jau įskaityta ir draugijų au- 

kos, o taipgi ir aukos lietuvių 
iš Branfordo. Branfordas yra 
mažas miesčiukas, apie 8 myliose 
tiiio Ne\v Haveno. Męs išgavo- 
ine tenai leidimą rinkti aukas ir 
vietiniai lietuviai (kurių yra la- 
bai maža) ipasižadėjo pasidar- 
buoti ir surinktas aukas prista- 
tyti New Haveno komitetui. 

Branfordo lietuviai surinko 
Lietuvių Dienoje $94.00, prakal- 
bose $6.00, o Lietuvių Brolių 
dr-stė paaukavo $50.00. Taip 
kad išviso branfouliečiai suda- 
rė lygiai pusantro šimto dolia- 
rių. (Rinkėjų surašą ir kiek keno 
surinkta apleidžiame; nors ir la- 
bai norėtume visus rinkikus ir rin- 
kikes iš visos Amerikos pagar- 
sinti, bet kiekvienas supras, kad 
delei stokos vietos laikraštyj jo- 
kiu budu to negalime padaryti, 
Red.). 

Taigi, kaip minėta,, sykiu su 

Branfordo aukomis New Haveno 
komitetas surinko išviso $3633.86. 

Iškasau pasidarė $123.36. Li- 
kusioji suma $3510.50 tapo iš- 
siųsta Raudonam Kryžiui į Wa- 
shingtori, D. C. 

K. A. M. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
Nedavė pinigų, tai šovė—Či- 

žauskas, žadėdamas apsivesti su 
našle J ieva Brogiene, turinčii 
trejetą vaikų, prieš vestuves ge- 
rai išsigėrė. Tą pačią dieną po 
pietų jis nuėjo j Zimitravičiaus 
smuklę ir pas smuikininko .bro- 
lį, kuris už baro stovėjo, papra- 
šė pinigų paskolinti. Tam ne- 

paskolinus, jis atėjo vėl bertainis 
po penkių vakare ir radęs už 
baro patį savininką, paprašė pas 
jį paskolinti vieną dolerį. Smu- 
klininkas taipgi jam atsakė. Tą- 
syk jis išsitraukė revolverį ir šo- 
Vė į jį. Kulka pataikė į kairįjį 
šoną krūtinėn, bet širdies me- 

kliudė. Buvusiėji smuklėje tuo- 
jaus Čizauską suėmė ir pašaukė 
policiją. Atvykusi policija nuga- 
beno policijrs teisman, kur jis 
prisipažino šovęs, bet nenorė- 
jęs užmušti. Kadangi sužeistasis 
Zimitravičius prašė nagrinėjimą 
atidėti ant lapkr. 28 d, tai kalti- 
namasis buvo paleistas po kau- 
cija $1000. 

Čizauskas yra 28 metų am- 

žiaus ir dirbo kaipo molderis. 
Pereito b-rželio mėnesyj jis bu- 
vo augštesniojo teismo pasmer-i 
ktas 6 mėnesiams kalėjimo už! 
gyvenimą be šliubo su ZosinaĮ 
M<ar>kas iš New Jersey. Kuomet 
jj tąsyk suareštavo, tai jis prašė 
Zimitravičiaus. kad užstatytų 
kauciją už jj; bet tas atsisakė ir 
dabar, spėjaima, jis šovė į jj pik- 
tumą turėdamas ant jo už kau- 
cijos nepastatymą. 

Lapkr. 28 d. Čižauskas vėl bu- 
vo pašauktas policijos teisman.! 
Teisman stojo ir Čižausko per- i 
šautasis smuklininkas Zimitravi- 
čius. Čižauskas paklaustas, ką 
jis turi pasiteisinimui pasakė, kad 
jis nieko neatmena. Jo byla ta- 

po perduota augštesnin teisman 
gruodžio laikui ir pareikalauta iš 
jo kaucijos $1,000. (Iš "New Bri- 
tain News"). 

L. S. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
.Bulotos prakalbos. Lapkričio 

25 d. čia atsilankė visa p. Bulotos 
misija, laikė prakalbas. Daug ko 
apie jas negalima pasakyti, mes 

kas buvo .visur, tas buvo ir pa; 
mus. Vieną dalyką, vienok, ga- 
lima butų patėmyti. P-as Bulo- 
ta įžanginėj savo kalboj suma- 

nė pakritikuoti Amerikos kalbė- 
tojus, kad jie esą nemoką užsi- 
laikyti "ant steičiaus." 

Pasisakęs, kad jis dūmoje daug 
kalbėjęs ir "mokąs kalbėti," p. 
Bulota žadėjo parodyti, kaip 
reik kalbėti: "Žiūrėkit, sako, ot, 
atsistosiu ant vietos, o po "stei- 
čiu" nelakiosiu, ir kalbėsiu, Na| 

ir kalbėjo: davė pipirų visiems 
komitetams ir net vardais iššau- 
kė tuos, kurie jam. p. Bulotai, ne- 

ipatinka, arba kurie p. Divlotos 
darbų negražumą išrodinėjo. 

Amerikoj jokis, šiek-tiek ge- 
resnis kalbėtojas niekados nuo 
"steičiaus" vardų nešauks ;r jų 
nekolios, nes kožnas žino, kad tas 
yra špetnas ir įkaradnas būdas. 
Tik patjs įprasčiausi kalbėtojai, 
kurie nieko apie prakalbas ne- 

nusimano, Amerikoj vardais ko- 
lojasi. Tai man išrodo, kad p. 
Bulota, jeigu jau kitus mokina, 
kaip reik kalbėti, turėtų ir pats 
nors tų elementariškų taisyklių 
išmokti. 

Brunas. 

IŠ RACINE, WIS. 

T. M. D. prakalbos.—Lapkr 
26 d. TMD. 121 kp. surengė pra- 
kalbas. Kalbėjo TMD. pirminin- 
kas dr-as A. J. Zimontas. Jo 
kalba buvo be jokių užgauliojimų 
ir visiems patiko. Kalbėjo jis 
apie Amerikos lietuvius ir jų or- 

ganizacijas, ypatingai apie TMD- 
ją ir jos principus. 

Žmonių prisirinko neperdau- 
giausia, bet visi buvo užganėdin- 
ti prakalba ir prie kuopos prisi- 
rašė 10 naujų narių. 

Be prakalbos buvo dar ir kitų 
programo dalykų. Dvi mažos 

mergaitės M. ir P. Petkiutės pa- 
dainavo kiškelį; p-lė M. Sakaus- 
kattė padeklamavo eiles "Pasau- 
lis" ir M. Kasparaitis pasakė 
Vaičaičio eiles "Šalis." 

TMD. 121 kp. puikiai gyvuo- 
ja. Tuoj po Kalėdų rengia vaka- 
rą s-u pastatymu ir ketina pa- 
rengti eilią prakalbų ir paskaitų. 
Gero pasisekimo apšvietos dar- 
bui. 

J. A. Baukus. 

NEW BRITAIN CONN. 
Susibaręs su motina bandė nu- 

sišauti. V. Jakavonis apie 21 me- 

tų amžiaus, nuo senai dirbo šo- 
feriu United Electric Light and 
Water kompanijai ir gyveno prie 
motinos. 

Lapkr. 28 d. jis susibarė su 

motina dcl pinigų už valgi ir va- 

karė nuėjęs į savo kambarį bandė 
nusišauti iš revolverio. Jis iššo- 
vė penkis šuvius, bet tik vienas 

jų pataikė jam j šoną. Davus 
žinią policijai ir tai pas jj pribu- 
vus, jis gulėjo lovoje kruvinas. 
Nuvežus į .ligoninę jam išėmė 
kulką ir spėjama, kad jis pa- 
sveiks. 

L. Savickas. 

Žinios-Žinelės. 
Kansas City, Kans. 

= Lietuvių šitame miestelyj 
apie 300. Yra maia bažnytėlė 
ir dvi draugiji: Šv. Kizimiero D- 
ja ir Vytauto Kliubas. Pirmoji 
turi fipie 50 narių, antrasis apie 
30 Abi bažnytini. 

Eureka, Utah, 
= Čia yra kasyklos švino, va- 

rio ir sidabro; jose dirba dve- 
jom atmainom .po 8 valandas. 
Moka už darbą po $3.50 j dieną, 
o kontraktininkai mašinistams po 
$4.00. Darbas labai sunkus, uni- 
jos nėra, darbininkai lenktyniuo- 
ja. Pragyvenimas baisiai bran- 
gus, už valgį ir kambarį $40 mė- 
nesiui. Lietuvių yra 3 šeimynos 
ir apie 20 pavienių; jų sutikimas 
negeriausias. 

Bisbee, Ariz. 
= Bisbee stovi netoli Meksi- 

kos sienos; gyventojų turi apie 
1,500, tarp jų yra ir lietuvių. 
Darbai daugiausia kasyklose. 
Prastas darbininkas uždirba $5.- 
25 į dieną, prie mašinų dirbantis 
gauna $5.50 ir $6.00. 

Boston, Mass. 
Lapkr. 19 d. Symphonv 

svetainėj žydai turėjo susirinki- 
mą nukentėjusių nuo karės žy- 
dų reikalais. Kalbėtojų sujiudin- 
ta minia davė pinigus be atsi- 
žiūrėjimo; netekę pinigų metė 
žiedus, laikrodėlius, plunksnas ir 
kitokius daiktus. Vienas numetė 
ant estrados ploščių. Pinigų su- 

dėta $100,000. Amerikos žydai 
sumanė sudėti $10,000,000 nu- 

kentėjusiems nuo karės žydais. 

Cleveland, O. 
= Policmonas Troutville, pali- 

kęs savo automobilių gatvėje, už- 

ėjo i>as rųbsiuvį kclinitį suprosin- 

Įti. Kada jis nusiavęs laukė kol 
ans suprosins, kaž kas pasakė, 
kad ^olicmono automobilių va- 
gia. Po'licmonas be viršutiniij. 
kelinių dumė per duris laukan 
vagj pagauti ir tuomi sutraukė 
aplink save didelį burj žingei- 
daujančių, kuriems buvo gražu 
matyti policmonas be kelinių. 

Rockford, 111. 
= Darbai pastaruoju laiku 

truputj apsistojo. Kol kas be- 
darbių dar nėra, bet ir atvažiavu- 
siems sunku tikėtis darbas gauti. 

Westville, III 
== Neprigulmingieji katalikai 

niekaip nenorėjo tikėti, kad jų 
klebonas -kun. Jankaiuskas apsive- 
dė su savo tarnaitė M. Gurz. 
Taigi jie išrinko komitetą ir pa- 
siuntė jj klebonijon sužinoti, ar 
jų kunigas tikrai yra apsivedęs. 
Tas nuėjo ir patyrė, kad taip— 
kunigas apsivedęs, šitą išgirdus 
parapijonams ir blusos numirė. 
Dabar neprigulmingoji parapija 
ir klebonija uždarytos. 

Elizabeth, N. J. 
= Elizabethiečiai aukų surin- 

ko $2494.13. Stambesnes aukas 
davė šitie: šv. Kazimiero D-ja 
$200.00; Šv. Jurgio D-ja, Šv. My- 
kolo D-ja, Ražancevos Mot. D- 
ja, po $100.00; Šv. Jurgio D-ja, 
Sirr\. Makauskas, po $50.00; šv. 
Petro D-ja, Aug. Litvinas, po 
$25.00. Kitos aukos buvo smul- 
kesnes. Rinkėjos daugiausia ši- 
tos surimko: Jieva Mažeikiutė 
$82 suviršum; ip. Povilauskienė 
$6c);~p-<nia Litvinienė $66; p-nia 
Brazinskienė $58 ir p-nia Lauce- 
vičienė $54. 

Sim. Makauskas, viet kas. 

Boston, Mass. 
= Kun. J. Žilinskas praši 

"Ateities" redakcijos pažymėti, 
kad jis sutiksiąs važiuoti kalbėti 
apie Lietuvos vargus tik i tas 
vietas, kur visi lietuviai veikiu 
išv;eno ir ji visi išvieno kvies. 

Springfield, Mass. 
= M. L-ienė labai nenorėjo 

smulkius pinigus laikyti. Kaip 
tyčia atėjo pas ją j namus kaž- 
koks nepažįstamas vyras ir pa- 
prašė jos jam šimtinę smulkiais 
išmainyti. Ji tuojaus atsinešus 
atskaitė jam šimtą do-lerių ir pa- 
rėjus vyrui namon gyrėsi jam, 
kad dabar pinigai bus patogiai 
laikyti, nes ji išmainiusi juos ant 
stambių. Bet kada vyras tą 
"šimtinę" pamatė, tuojaus paži- 
no, kad tai tik paprastas kupo- 
nas, už ku-į vertelgos žada do- 
vanas duoti. 

Montello, Mass. 
= Trjs draugijos: ALTS., 

TMD. ir L. M. D. nutarė veikti 
išvieno kulturos ir apšvietos dir- 
voje. Jos rengs paskaitas, pra- 
kalbas, vakarus ir tt. 

Valparaiso, Ind. 
= Vietos moksleiviai Lietuvių 

Dienoj surinktas aiukas $129 pa- 
siuntė per Raud. Kryžių, Wa- 
shingtone. Iš paties universite- 
to pasiųsta $130. Viso labo iš 
Valparaiso aukų pasiųsta $259. 
——■—— 

ANGLŲ LAIVYNO VADAS. 
Buvusis iki šiolei Anglijos lai- 

vyno vyriausiu vadu admirolas 
Jclicoc tapo paliuosuotas, o jo vie- 

ton paskirta jaunas ir gabus ad- 
mirolas Si r Davkl Beatty, kuris 
jau du sykiu atsižymėjo savo nar- 

sumu šioj karėj. Beatty yra ve- 

dęs amerikietę; dukterį Marshai 
Fieldo i£ Chicagos. 



Vilt lulkraAčini siunčiami rank.'&ii- 

fclal turi butJ pa*ym«ti autoriaus pa- 

raiu Ir adreau. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

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

siunčiamus jai rankrsččnu trumpinti 

Ir taisyti. 
Netinkamus laikražčiui rarkrr.i'Mus 

Redakcija, pareikalauta, grąiina auto- 

riui at*al jo Iššrmls. 
Peikia visnda rašyti plunksna lr tik 

ant vi^no* popioros pi»3ės, paliekant 

plarius tarpus tari oUučiij. 

Gabrielius Landsbergis. Eu- 

ropos lietuvių laikraščiai pranešė 
liūdną žini^ apie Gabrielio 
Landsbergio mirtį. 

# 
Amerrkos lietuviams jis geriau* J 

yra .žinomas Žemkalnio vardu—! 
taijy jis po savo veikalais pasira-1 
šinėdavo. Plačioms amerikiečių 
minioms g"al ir Žemkalnio vardas 

nebus labai artimai pažįstamas.1 
Bet kuomet pasakysime, kad mi- 

rė autorius "Blindos" ir "Biru-į 
tės," tai vargiai rasi Amerikoj 
tokį lietuvį, kuris butu jų nema-1 

tęs, arba atpic juos negirdėjęs. 
Taigi mirė Landsbergis-Žem- 

kalnis. Jo ypatoje lietuvių tau- 

ta nustojo vieno stambiausiu 
tautiškųjų veikėjų: gabaus rašė- 

jo, miklaus publicisto, karšto pa- 

trioto ir geriausio Lietuvos sū- 

naus. 

Peržvelgus jo gyvenimą, per- 

žiurėjus jo skaitlingus tėvynės' 
labui darbus, nelengva butų pa- 

sakyti, kame vra jo didžiausi 

matopelnaK-~i Kiekvieną darbą jis! 
įdėdavo savo karštą patriotišką 
sielą. 

Bet turbūt neapsiriKsimc, pa-, 

sakę, kad velionis /isuomet bus 

minimas kaipo lietuvystės apaš-1 
ta'las tarp sulenkėjusios lietuvių j 
bajorijos. 

Landtfbergis-Žemknlnis pats 
buvo bajoru ir dvarininku (Šiau- 
lių pavieto, Linkuvos parapijoj). 

•Kuomet lietuvių tautiškasai at- 

gimimas plačiomis vilnims apėmė 
visus musų kaimieėius-sodiečiu-., 
ir iš jų paeinančią inteligentiją, 
Lietuvos dvarininkai ir bajorija 
dar ir iki šiai dienai negali iš-1 

lysti iš tų lenkystės samanų, ku- 

riomis jife per 500 metų apaugo. 

Velionis buvo vienas tų dva- 

rininku ir bajorijos atstovų, ku- 

rie pirmi išgirdo naujai atgim-! 
stančios lietuvių tautos balsą ir 

visa savo širdim r.ėmė lietuviu 

tautiškąjį judėjimą. Lietuvos 

bajorai ir dvarininkai, permirkę 
lenkų dvasia, kreivai žiurėjo j šitą 
"litvomaną;" mekurie s>u juo de- 

lei to barėsi, kiti net ir pažintį 
s»u juom todėl pertraukė, bet ve- 

lionis buvo kaip uola: ne tik ne- 

pasidavė sulenkėjusiai bajorijai, 
bet visuomet nešė jos tarpan lie- 

• tuvystės evangeliją, ragindamas 
sulenkėjusią Lietuvos bajoriją 
nusimesti svetimą švarką ir grįž- 
ti savo tautos globstin. 

Velionis susilaukė jau fipyse- 
inio amžiaus—apie 70 metų. Nors 

buvo lenkę vedęs, tačiaus vaikai 

išauginti lietuvių dvasioje. Lietu- 

vių laikraštijoje, kaipo publici- 
stas, jis užėmė žymią vietą ir 

turėjo "tin aštrią plunksną. 
Mūsų raštijoje jis yra geriau- 

siai žinomas kaipo sceniškų vei- 

kalų gamintojas—autorius vir.Š- 

minėtu "Blindos" ir "Birutės." 
Buvo jis didelis teatro mėgėjas 
ir lietuvių scenoje nemažai pasi- 
darbavo. 

Savo pažvalgpmis jis bene ar- 

čiausiai stovėjo prie tautininku 
sriovės. 

Ilsėkis ramiai, uolus tautos 

darbininke! 

Kongresas ir 8 valandų darbo 

diena- Jau anam "Lietuvos" nu- 

meryj buvo nurodyta apie tai. 

jeigu kongresas perleido 
Adamsono bilių ir pripažino iie- 

kuriems geležinkelių darbinin- 
kams 8-nių valandų darbo die-- 

ną, tai toks pats įstatymas turė- 

tų buti įvestas ir visiems kitiems 
vlarbininkams. Prezidentas, pa- 
remdamas Adamsono 'bilių, taip 
ir išsireiškė, kad įvedimui 8 va- 

landų darbo dienos pritaria vi- 
suomenės nuomonė. 

Bet tam nepritaria kongresas 
—senatoriai ir kongresmanai. 
Jie sako, kad įvedimas 8 valandų 
darbo dienos priklauso tik gele- 
žinkelių darbininkams ,ir tai ne 

visiems, (nes bilius palyti tik tuos 

darbininkus, kurie dirba ant trau- 

kinių). 
Suprantama, kad tuomet pas 

| Kiekvieną kįla klausimas: 
! Kodėl visi kiti darbininkai tu- 

rėtų dirbti ilgiau už geležinkeliu 
darbininkus? Kodėl kongresas 
neperleidžia tokio įstatymo ku- 
ris padarytų 8 valandų darbo die- 
vą visos šalies darbininkams ly- 
giai? 

[ šitokį .užklausimą jums nt- 

|sakys taip: kongresas kad ir no- 

į rėtit, tai to negali padaryti, nes 

kongresas neturi tiesos kisti savo 
ijosies tarp darbdavio ir darbi- 
inmko; kongresas turi tiesą įsi- 
kibti j reikalus tik tų darbininkų, 
ktric priklauso prie tarpvaUtiji- 
nės vaizbos, t. y. kongresas ga*i 
tvarkyti prekybą, kurį eina iš į 
valstijos Į valstiją, bet ne tokią 
prdky.bą, kuri atsibūva pačflos 
valstijos viduje. Geležinkeliai 
priklauso prie tanpvalstijinčs 
vaizbos (interestate commcrcc), 
todėl kongresas ir gali juos re- 

guliuoti ir įstatymus sulyg jų iŠ-Į bidinėti. .1 
Taip aiškinasi kongr"§as. Ir! 

tas yra teisybė, kad kongresas 
neturi tiesos kištis į vidujinius, 
taip sakant, naminius valstijos 
reikalus. 

Bet palaukim. Kongresas ne- 

labąi i;n."i užgynė dirbti dirbtu- 
vėse vaikams, jaunesniems negu 
14 metų (daug tokių vaikų dirb- 
davo "pietinėse valstijose). Ko- 
kią tiesą kongresas turėjo kištis 
į tą vaikų darbo reikalą? Juk 
vaikiu darbas—tai vidujinis Val- 
stijos reikalas, tai ne tarpvalsti- 
jinė prekyba ir kongresas, kišda- 
masi į tuos reikalus, peržengia 
šios šalies konstituciją. 

— L aliai, gerai,—pasakė tuo- 
met kongresas,—męs ištikro, su- 

lyg konstitucijos, neturime tie- 
sos reguliuoti .»kų darbo, tai 
męs ir uereguliuosim. Bet męs 
turime tiesa tvarkyti tarpvalsti- 
jinę pramonę ir todėl męs iš- 
duodame štai kokį įstatymą: kad 
visos prekės (tavorai), prie ku- 
rių išdirbinio pris:dės vaikai jau- 
nesni negu 14 metų, negali buti 
pervežtos iš vienos i kitą. 

Dirbtuvės, naudojusios mažu 

vaikų darbą, tuojaus pamatė, kad 
jeigu taip, tai bus blogas biznis 
ir visos "savo noru" pasiliovė 
naudoti mažų vaikų darbą. 

Taigi ir dabar, kada kalbama 
aipie 8 valandų darbo dieną:— 
jeigu yra teisinga, k<td geležin- 
kelių darbininkai gali dirbti tik 
8 valandas j dieną, tai turi buti 
teisinga, ♦ kad ir visų dirbtuvių, 
ofiso ir \ t. darbininkai dirbtų 
Lik 8 valamLs į dieną. Jeigu 
kongresas apsidirbo su vaikų bi- 

lium, tai tą pat jis gali padaryti 
ir čia. Viskas, kas jam reik pa- 
daryti, tai pasakyti: "Joki tavo- 

rai, prie kurių išdirbimo darbi- 
ninkai dirba daugiaus negu 8 va- 

landas j dien!į, negalės pereiti iš 

valstijos į valstiją." 
Jus tuomet nerasite nei vienos 

tokięt dirbtuvės, ofiso, kurL ga- 
lėtų prieš tokj Įstatymą atsilaiky- 
ti. O kuomet visos dirbtuvės, 
oTisai ir t. t. turėtų vienodo ilgio 
dieną, tai vi?' turėtų tas pačias 
progas, kaip ir dabar. 

Krizis Europoj. ^Kuomet tau 

nesiseka, tai esi .piktas; kuomet 
esi piktas, tai turi norą kam nors 

įspirti—jeigu gali, ir kuomet įsipi- 
ri, tai, žinoma, pasidaro "gval- 
ta*," apie kurį ir kaimynai išgir- 
sta. 

Taip atsitinka dabar ir Euro- 
poj, tarp kariaujančių tautų. Tik- 
tai apie tai mę. sužinome iš kito 
galo—vadinas, pirmiausiai išgir- 
stame riksmą, o iš to galime su- 

prasti, kad kam nors nepasisekė 
ir kad kas inors užtai gavo jspi-- 
ii. 

Pirmiausiai šiuosmet tas atsi- 
tiko su vokiečiais. Vyriausio 
stabo perdėtinis Falkenayn "ga- 
vo "išpinti," ir jo vietą užėmė von 

flindenbflrg. Tas buvo ženklu, 
kad vokiečiai nusisufko sau spran- 
dą ties Verdunit, pakloję ten 
šimtus ^ukstančių kareiviu ir ^lie- 
ko nepeię. 

Dabar girdime, kad tarp An- 

glijos ministerių iškilo dideliau- 
sis trukšmas. Anglijos premje- 
ras Asquith ir didesnė dalis mi- 
nisteriu žada gauti "Įspirti." 
Priežasčių, žinoma, neskelbia, bet 
nesunku jas atspėti. Tas aiš- 
kiausiai parodo, kad anglų poli- 
tika Balkanuose—Rumunijoj ir 

Grekijoj—nenusisekė: Rumanijjf 
vofkiečiai baigia imti, o Grckijoį 
talkininkai tokiu budit negali 
savo pusėn karaliaus patraukti. Di- 
deles imtynės tie? Somme upe, 
Fcancuzijoj, tarppat, sakoma, at- 

.siejo brangiau, negu talkininkų 
laimėjimai yra verti. / 

yisi tie nepasisekimai erzina 
anglų tautą ir ji yra pasiryžusi 
"įspirti" užtai savo premi'crui 
taip, kaip jspyrė anglų laivyno 
vadui, admirolui Jellicoe, kuris 
nesugebėjo apginti Anglijos pa- 
krančių nyo vokiškų submarinų. 

Panašių dalyką matome ir Ru- 
sijoj, kur nesenai nusirito nuo 

savo urėdo premieras Stuermer. 
Bet, matyt, rusų tauta nėra už- 

ganėdinta ir iš jo įpėdinio Trepo- 
vo. Tą galima numanyti iš to, 
kad aną dien Trepov viešai pra- 
nešė durnoj apie (padarytą su tai- 
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kininkais sutartį, sulyg kurios tal- 
kininkai yra prižadėję rusams 

Konstantij|tp)(jlį|—jeigu jie kary 
išloštų. 

Sutartis,rjĮci|f; žinoma, yra pa- 
daryta dar pernai. Jos apskelbi- 
mas tik šiuo m laiku nurodo i I 
tai, kad reikia tautai duoti labai 

1' 'i stvprių 'payilioiimų, kad tauta 
ir toliaus'remtu valdžią. 

Nuo karės žmonės visur yra 
nuilsę, tai viena; o antra—talki- 
ninku tautos aiškiai yra neužsi- 
ganėdinę savo gaidžių nerangu- 
mu ir nemokėjimu karės vesti. 

Tuomi ir pasiaiškina tankios 
ministerių ir vadovų ipermainos. 

Talkininkų Bazaras Detroite, Mich. 
I 

Keletas mėnesių algai Talkinin- 
kai (Allics) uoliai pradėjo dar-1 
buotis Detroite, Mich. surengimui 
pašelpos bazaro nukentėjusiems 
nuo karės savo žmonėms. Tam 
tikri žinovai ilgą laiką darbavosi j iki nesuorganizavo Ji tautų į vie-, 
ną milžinišką draugiją po vardu j 
"Allies Charity l>azaar", ar Talki- 
ninkų Pašelpos Bazaras. į tą ba- 
zarą įėjo e.cančios tautos: lietu- 
viai, lenkai, kanadiečiai, serbai, 
čekai, velčiai (valiėčiai), frantu-j zai, anglai, škotai, belgai ir ar-' 
menai. Amerikiečiai prisidėjo kai-1 
po neutralė šalis ir visas įplaukas ^ žadėjo padalinti viršui minėtoms, 
tautoms po lygią dalį. 

Nerašysiu čionai apie kitas tai^j 
tas dalyvavusias šiame bazarc. 
Išties u, daug reiktų laik- pašvg-, 
sti, kad nors kiek atvaizdinus jų i 

skyrius; mus apeina labiausiai lie- j 
tuvių skyrius. Noriu tik trum- j 
pai patėmyti, jogci puikiausias Į 
KiosKas uuvo traiicuzu. i'askui la-j bai graiųs buvo: bęlgų, valiečių, 
škotų, kanadiečių ir k. tautų. Lie- j 
tuviai taipgi neatsiliko nuo <kitų ■ 

tautų; ne tik i.nusų žmortės gerč- 
josi savu kiosku, bet ir svetimtau- j 
čiai gyrė jo išvaizdą. Vieta mums Į 
buvo palikta kuo-praščiau.sia t. y. 
pačioje paitogėje, kur stogas ga- 
lima buvo ranka pasiektf, ir to- 
liausiame pakraštyje. Lenkų kios- 
kas užėmė beveik patį centrą sve- 
taines su puikiausiomis dekoraci- 
jomis, kurios jiems atsiėjusios apie 
$6,000.00. Uuvo nupiešti visi Len- 
kijos miestai ant kiosko sienų, o 

tarp jų ir Vilnius. Tas mus pas-', 
katino prie protesto; taigi ir nigs,! 
lietuviai, užsispyrėme svetimtau- j čiams parodyti, kad Vilnius, ne į tik nėra Lenkijos miestu, bet dar 

yra Lietuvos sostinė. Delei to pa- 
dirbome du didžiausiu dekoraty- 
viu posteriu, parodančiu vienas 
Vilnių, antras Kauną. Vilniaus 
posteris rodė Vilniaus miestą su 

Gedimino Kalnų ir vingiuojančią 
Vilija aplinkui su parašu: "Vil- 
nius" H'ilno capital of Lithuania. 
Kauno plekatas atvaizdino Kauno 
mie tą ant .pusalio tarp upių Ne- 
nutilo ir Vilijos su puikiausiais 
raliuojančiais aplinkui kalnais ir 
po kojomis Nemunu plaukiančiais 
laivais ir garlaiviais. Parašas ant 
šito buvo toks: "Kaunas," Kozuno, 
The Stronghold o f Lithuania. Be- 
to, ant vienos pusės kiosko buvo 

dekonityviai pieštas VytJ&uto port- 
retas su parašu: "Vitold, Grand 
Duke of Lithuania, conqueror of 
teutous,' 1410." Iš kitos pusės bu- 
vo nupieštas baltas Žirgvaikis ant 
raudono lanko su parašu apačioje 
"Lithuania"t apačia kiosko buvo 
išrašyta paveikslas lietuviškų ro- 

žių, kurios dažnai matomos Lie- 
tuvoje "rutų darželiiiose". Ypač 
daug rožių buvo sugrupuota ties 
Vytauto paveikslu ir ties Žirgvai- 
kiu. Vidurį kiosko puošė mus 

darbščių lietuvaičių puikiausi di- 
vonai ir rankų darbo įvairiausi 
mezginiai bei gentaro karoliai. 
Taipgi aliejiniai paveikslai kabo- 
jo, Kurie atKretpe ciomą ptakilne- 
snės klasos žmonių j musų kioską. 
Turėjome didelį Lietuvos žemla- 
pį, parodantį istoriškos ir dabarti- 
nės Lietuvos rujbežius. Daug sve- 

timtaučiu įdomavo tuomi. Vie- 
ni fakė, kad dažnai buvo girdėję 
apie lietuvius, bet mane, kad jie 
gyvena kur ten pas Tarpžemines 
Juras. Kitiems'išaiškinus lietuvių 
reikalrs, jie atsakydavo: "kad jū- 
sų reikalai dar labiau esą susipynę 
negu Balkanuose". Teko patė- 
ntyti, kad lietuviais daugiausiai 
įdomavo kanadiečiai: taipgi anglai, 
škotai, francuzai, velšiai (valie- 
čiai), čekai, serbai ir amerikie- 
čiai. Lenkai labai širdngai Į mus 

atsinešė, kas vakaras kas nors* ili 

lenkų kio?ko atsilankydavo pas 
savo brolius "litwinus". Daugu- 
ma ir pinigus su noru leido mušu 

kioske. Bet ar ir jštiesų buvo jie 
lenkai, tai dar yra klausimas, nes 

dauguma lietuvių lenkams tarna- 

vo, pav. Poni Jagminienė, budamf 
tikra lietuvaitė, žmona lietuvio 
dailininko Jagmino, atstovo pir- 1 

mutinės Dūmos, vedė leiikų "Di- 

djjj Maršą" ir daug lenkams pa- 
sidarbavo rinkime pinigų bazarui. 
Čia nėra p. Jagminienės kaltė; už- 

klausta, kodėl lenkams tarnauja, 
atsakė,' kad manės lietuviai neno- 

rėjo; du sykiu, sako, siulijausi ir 
vis atsakė, kad nereikia. Visgi 
poni Jagminienė labai puikų pa- 
veikslą padovanojo p. thalmers 
pieštą įnusy kioskui. Amerikonai 
stebėjosi lietuvių gabumu, sakyda- 
mi, kad lietuviai dirba ne tik sau, 
bet ir lenkams gelbėjo, mes da- 
Ijar aiškiai jus iš lenkų atskiria- 
me. Daug tame pagelbėjo mums 

paskelbimai anglų laikraščiuose, 
kad Sinkevičius, buvęs lietuviu. 
Paskelbimas aipie Eitel'į, sunų 
kai šerio Lietuvos karalium mums 

padare daug gero. Padėjome di- 
delę iškabą, protestuodami prieš 
tokį vylingą kaizerio pasielgimą. 
Tas labai daugf talkininkų patrau- 
kė prie rtiusų sekcijos, žmonės 
skaitė: "C.\owh wilh Eitel, pro- 
posed King o f Lit įmania. Loti g 
live the Allies!" Svečiai grūdosi, 
kad kuodaugiausia pagelbėjus taip 
drąsiems ljet'uviams. Nuo to sy- 
kio lietuviai'bazare pasidarė labai 

populeriais, ypač čekai mums iš- 
reiškė savo širdingumą, tankiai at- 

silankydami mūsų kioske. Įdo- 
maujantiems lietuvių tauTą, o jų 
buvo labai daug visokios kilmės 
žmonių iš visų tautų, aiškinome 
lietuvių reikalus, dalydami knygu- 
tes: "A Pica for the. Lithuanians," 
"Pro Lithuania"Sketch of Lith- 
uanian Natibn" ir kitokias. Ypač 
anglai mums užtikrino pilną laisvę, 
tik ne iš kaiserio malonės. 

Didžiausia garbė priguli sekan- 
tiems musų viengenčiais ui uolų 
pasidarbavimą surengime Lietuvių 
Skyriaus "AHies Bazare" Detroi- 
te, Mieli.: p. Jonui Vaitckuniii,. 
daugiausia prisidėjo darbu ir iš- 
kašeiais prie surengimo Bazaro. 
Jis vienas palaikė lietuvių sekciją 
tarp kitų tautų, !:ada kiti lietu- 
viai manė, jog iš to nieko neišeis. 
v Kitas vaikinas, Alexandras Abi- 
šala, dar jaunas vaikinas, daug 
prisidėjo prie išdavimo raportų 
apie Lietuvių Skyriaus stovį cent- 
ralinei "Allies Bazaar'o" komisi- 
jai. Juodu kartu su p. Vaitekū- 
nu, viens surašydavo raportą, o 
kitas ant atminties išmokęs Piešai 
prieš kelis šimtus žmonių viso- 
kių tautų pasakodavo, ką Įiątuviai 
jau yra nuveikę savo sekcijos de- 
lei. Iš pradžios, kol, nieko dar 
nebuvo nuveikta, nes "Allies" jau 
nuo kelių mėnesių organizavo tą 
blzarą, tai tuodu vaikinu ir pa- 
laikė lietuvių bazaro 9kyrių. Jiems 
lai buna djdžia'usia garbė ir jie 
kaipo tikri tietuvos sunųs, lai pa- 
sefctrungai "darbuojasi ir toliaus 
Tėvynės labui. , 

P-lė Monika bepaičiutė darbš- 
čiausia lietuvaite] kuri daugiau- 
siai surinko pinigų ir daigtų lietu- 
vių Bazariii. "taipgi uoliai Har- i # bavosi pardavinėdama daigtu? lai- 
ke bazaro; net viena amerikietė 
patėir;jo, kad jį atsižymi savo 

d"bštuanu visame bazare ir pa- 
dovanojo jai labai gražią lėlę ir 
daug kitokių dovanų josios (lie- 
tuvių) skyriui. 

Kun. kleb. Kazimieras Skripka, 
daug pagelbėjo lietuvių bazarui, 
apsiimdamas parduoti iooo tikie- 
tų įžangos j minėtą bazarą ir 
uoliai darbavosi surengime prog- 
ramo lietuvių dienos bazare. Nors 

užimtas naujai statomos bažnyčios 
reikalais, bet surasdavo laiko pa- 
sidarbuot ir bazarui. Laimė de- 
troftiečiams turintiems tokį darbš- 
tų kleboną. 

Di D. Čiapas, neatsižvelgda- 
mas j savo nuostolius, apleidus 
ofisrj, darbavosi kaipo vedėjas 
lietuvių sekcijos, jis taipgi buvo 
išrinktas j tikietij komisija eentra- 
liniame Ailies liazaro komitete. 
Daug darbavosi prieš bazarą ir 
laike bazaro. 

P-as Kazimieras šeštokas, kon- 
traktorius naujai statomos'lietuvių 
bažnyčios, dave 600 pėdų lentų 
kioskui ir nesuskaitomą daugybę 
kartų pats su automobiliu tarna- 
vo lietuvių bazarui. Pats su savo 

darbininkais atliko staliorląus dar- 
bą ir nė kiek nereikalavo atlygi- 
nimo. 

P-as Matas Čiurlionis, btolis 
musų didžiojo dailininko nabašnin- 
Ciurlionics, daug pasidarbavo su- 

rengime lietuvių skyriaus "Allies 
Bazare." Turėdamas reikalus su 
amerikonais ii lenkais, jis pirmu- 
tinis sužinojo apei rengiamą "Al- 
lies Bazarą" ir padavė mint j De- 
troito lietuviams, karstai ragin- 
damas prisidėti surengime lietuviu 
skyriaus. 

P-as F. Mastauskas, būdamas 
advokatu, buvo išrinktas Centra- 
liniu Sekretorium viso "Allies Ba- 
zaro." Daug pridavė mums ener- 

gijos, užtikrindamas kad jis mus 

užtars, jei kas norėtų nuskriausti, 
arba kitokiu budu pakenkti. 

P-ia Marijona Sitkaitienė laike 
bazaro buvo ka.-iere prie registe- 
rio; ji taipgi davė papuošimui lie- 
tuvių kiosko labai puikius lovų 
užtiesealus jr kitokius daigtus. 

P-ia Leškevičienė paskolino ba- 
zarui savo registerį ir nenuilstan- 
čiai darbavosi laike bazaro, par- 
davinėdama daigtus ir rinkdama 
aukas. 

Pagalios reik neužmiršti p. Jo- 
no Šileikos, lietuvių dailininko, ku- 
ris daug darbo padėjo, visą lietu- 
vių kioską išpuošdamas įvairio- 
mis dekoracijomis, kaip tai augš- 
čiau minėta. 

Daugybę buvo prisiųsta iš kitų 
miestų [vairiausių dalykų lietuvių 
bavarui, už ičą, kaip viršui minė- 
toms ypatoms, taip ir savininkams 
tų daigtų tebūnie širdingiausias 
ačiū už jų pasidarbavimą nuken- 
tėjusių nuo karės lietuvių labui. 

Pelnas nuo- bazaro dar tikrai 
nėra žinomas; tikimės, kad Lietu- 
vai teks apie $10,000; Lenkijai 
apie $28.000: Kanadiečiams apie 
$30,000 ir t.t. proporcijonaliai vi- 
soms tautoms, kiek kurios padarė 
savuose kioskuose ir po lygią dalį 
nuo amerikonų kiosko ir pusė 
jžangos lygiai bus padalinta ant 11 

tautų. 
Korespondentas. 

Lietuvių Dienos Garsai. 
Aukos dar vis^>laukia, Tarp 

17 ir 26 d. lapkričio atsišaukė 
komitetai dar iš 18 vietų ir padi- 
dino "Lietuvių Dienos" aukas 
dar arti ant septynių tūkstančių 
doliarių, taip kad suiyg_ Am. 
Liet. Centralinio Komiteto pra- 
nešimo: iki lapkričio 26 d. viso 
labo "Lietuvių Dienos" aukų pa- 
sidarė $157,403.78. Dar iš apie 
30 vietų komitetai nėra iki šiolei 
Centrui savo aukų raportavę. 

Savo atskaitoj Num. 3 Am. 
Lietuvių Centralis Komitetas iš 
Wilkes-6arre skelbia sekančias 
aukas. 

Ikišiol buvo paskelbta 
$150,622.32. 

159.—Portland, Ore. ..i(k).50. 
160.—Harrisburg, Pa. ..182.91. 
161.—Cambrid'ge, Mass. 2,550. 
162.—Chicago, Heights, 111... 

163.—Sujar Notcli, Pa. 
164.—Forest City, Pa. 
165.—Mcritlen, Conn.. 
166.—Utica, N. Y. .. 

167.—'L^rain, Ohio, .. 

168.—Lewiston, Me. 
169.—Tamaąua, Pa. 
170.—Atlantic City, N. 

171.—Syracuse. N. Y. 
172.—Bristol, Conn. 
173.—Buckner, 111. ... 

174.—Hoosik Fajis, N. 

175.—iBennington. Yt. 
176.—Lockport, X. Y. 

6.781.46.! 

Viso iki šiol ?I57*4°3*7®* 

—Greens in N«w York Evcning Telegram. 

AR MATOT TĄ ŽMOGUTĮ 
Kuomet trąukinys .geležinkelio kompanijos) užšoks ir susi- 

daužys su 8-nių valandų darbo diena, tai nuo to turės nukentėti 
tas mažas žmogutis (visuomenė). 

MARGUMYNAI. 
NORI CENTRALINĮO KOMI- 

TETO. 

New Haven, Conn. Gerb. Re- 

dakcija: Pasakykit man, kokia pik- 
ta dvasia apsėdo mūsų Amerikos lie- 
tuvius, kad jie, atlikę vieną gerą 
darbą (Lietuvių Dieną), ir vėl 
dabar nori" pradėt peštis? 

Sutvėrėme Amerikos Lietuvių 
CentralinĮ Komitetą \Yilkęs-Bar- 
•riuosc ir nors tik dvi sriovės pri- 
sidėjo lygomis teisėmis, bet ar 

buvo "blogai? Ar nenuveikėm 
gražaus darbo? Ar neaiprimo pas 
mus tam laikui begaliniai ginčai 
ir peštynės, kurios pirma viešpa- 
tavo? Ar buvo kas blogo iš to, 
kad dvi .sriovės (tautininkai ir 
katalikai), darbavosi, kaip lygus 
su lygiais? Kiekvienas pasakys, 
kad nieko blogo nuo to neįvyko, 
kad niekam tas n-užkenkč. Jei- 
gu užkenkė, tai užkenkė tik po- 
litikieriavimui ir politikieriams, 
nes jie tuom tarpu neturėjo pro-1 
gos politikauti ir naujus vaidus 
kelti. 

Jeigu taip, tai ar nebūtų gerai, 
jeigu jųs, lietuviški veikėjai ir 
vadovai, susitartmnet ir sutver- 
tumėt tokį Centralinį Komitetą, 
j kurį įeitų dar ir trečia sriovė ly- 
giomis teisėmis (jeigu ji to no- 

rėtų) ir tai tik dviem tikslam— 
šelpimui ir Lietuvos neprigulmy-' 
bei, arba autonomijai. 

Rodos, jeigu tas jvyktų, męs J 
viii išvieno galėtume tokį komitp-j 
tą paremt, ir toks sutartinas da~-| bas, be abejonės, atneštų didelę 
naudą. 

"Lietuvių Dienos" męs negali- 
me pamiršti, nes ji mums parodė, 
kad męs galime vienybėje 
dirbti, jeigu tik norime. Čia, 
New Havene, visi išvieno darba- 
vomės tą dieną, vieni kitiems nie- 
ko nekaišiodami, ir buvo gerai. 

Pasakykit man, Gerb. Redak- 
cija, dar ir tai, kodėl "Naujienos"' 
su p. Grigaičiu (priešakyj taip 
begėdiškai tą mūsų senį Dr. Šliu- 
pą užgaulioja? Teisybė, ir kiti 
socialistų laikraščiai dergia jį pu- 
sėtinai, bet vis netaip, kaip "Nau- 
jienos." Kas gi tam p. Grigai- 
čiui pasidarė, kad jo plunksna 
pasUlarė palaidesnė, nelyginau c, 
ir už lietuviško piemens botagą? 
Juk man rodos, galima kritikuo- 
ti ir tuom pačiu laiku v y r u bū- 
ti. 

Pranas C-as. 
i 

Nuo 'Redakcijos. Centralinio 

Komiteto reikale męs pirmiau- 
siai, nes pačioj pradžioj karės 

sumanydami Seimo šaukimą, pa- 
davėm patarimą, kad Centralinis 
Komitetas geriausiai veiktų jeigu 
vi?os tris sriovės įeitų lygio '■ 

mis teisėmis. Tos nuomonės 

męs esame ir dabar, bet, dėja, 
kitos sriovės vsu tuom, berods,! 

I 

sutikti nenori. 
.(/' 

CIU-CIU! CIU-CIU! GERAS 
ŠUNYTIS!.. 

Pittsburgh, Pa—Gerh. Redak- 
cija:—Ka/cla, būdavo, Jonas nori 
pa^igautį Vileiką, tai jis, iškišas 
ranką su sausos duonos pluta, 
sako: "Ciu-ciu! Ciu-ciu! geras 
šunytis, geras!"... O jeigu Vil- 
čikas sausos plutos nenori, tai 
Jonas j j botagu iš užpakalio ker- 
ta. 

Tas man'labai primena ir da- 
bartinį Lietuvos ir Lenkijos pa- 
dėjimą, kuomet Vokietija vienai 
apskelbė, o kitai buk pažadėjo 
apskelbti "neprigulmybę." 

Netrukus po apskelbimo "ne- 
prigulmingos Lenkijos," telegra- 
mai atnešė tokią žinią. 

"Lapkričio 9 d. vyriausioje 
Reichstago (t. y. vokiečių par- 
lamento) komisijoj vokiečiu kan- 
cleris von Bethtnann-Holhveg 
•pranešė, kad Vokietijos prižadė- 
jimas sutverti naują Lenkijos ka- 
raliją buvo tik su išlyga, kad 
pasteles plianas .apie suorganiza- 
vimą lenkiškos armijos, kuri ka- 
riautu už Vokietiją. Jeigu skait- 
lius lenku, {stojančių savanoriai 
j tą armiją, butu neužtekiinas. tai 
Vokietija įvestų prievartą ^kon- 
skripciją), o jeigu lenkai priešin- 
tųsi, arba jeigu projektuojama 
lenkų armija pasirodytų Genera- 
liškam štabui neatsakar'.i, tai Im- 
peratorius (Kaizeris) tuomet pa- 
naikintų savo prižadėjimą kas- 
link sutvėrimo uiaujos karalijos." 

Tai tokia "neprigulmybč,".. O 
kiti jau apsidžiaugė vokiečių ge- 
raširdingiumu. 

Skaitytojas. 

AČIU! 

Chicago, 111.—Gerb. Redakci- 
ja:—Jau bus penki metai, kaip 
skaitau "Lietuvą." Skaičiau ir 
kitus laikraščius, ir dabar dar 
porą turiu, bet ""Lietuva" visa- 
dos yra mieliausis svečias mano 
namuose. Tadei, kad "Lietuvoj" 
žinių yra, o tuščių barnių ma- 

žiausiai. 
"Lietuvą" skaitydamas, suradau 

savo broLį Vokiečių nelaisvėj. 
"Lietuvą" skaitydamas, išsily- 
džiau, nes buvau įlindęs pas tuos 

humbugiškus daktarus ir jau arti 
šimto doliarių buvau išklojęs, o 

nieko nemačino. Paskaitos "Lie- 
tuvoj" a-pie tuos daktarus apga- 
vikus, nuėjau pas teisingą dakta- 
rą ir už keletą doliarių išsigy- 

Įdžiau. Tai už viską labai ačiu, 
kad jus žmonių gerove rūpina- 
tės. 

Ignas Jankus. 

PATĖMIJIMAS. 
Pereitam "Lietuvos" numeryj, 

vieton 3-čio puslapio, tapo įdėtas 
(penktas, o vieton penkėo-trečias. 
Ta nemaloni klaida pasidarė per 
spaustuvės ir pressnvanų neapsi- 
žiūrėjimą, už ką skaitytojai teik- 
sis atleisti. 

Redakcija. 



Iš Centralio Komiteto Veikimo. 
^DHci užpuldinėjimų kituose 

laikraščiuose). 
Perskaitę^ "Dr-go" N r. 200, 

p. Gineičio raštą, vardu "Nedo- 
vat>otino3 K!aicU»>," pastebėjau 
jame negražių ir visai neteisi>!>- 

gų Centralio Komiteto apkalti- 
nimų neveiklumo ir pareigų ne- 

pildyme, delefr kurių, sąžinės ver- 

čiamas, negaliu tylėti ir skai- 
tau sau už pareigą ?.pie tai para- 

šyti. i 
Mano šis raštelis palytėsiąs 

tik tąsias p. .Gineičio sfaipsnio 
vietas, kurios paliečia Centralio 
Komiteto Raštinės veikimą VYi'l- 

kes-Barre, Pa. Likimo buvo 
lemto, rašančiam šiuos žodžius 
dirbti Centralio Komiteto rašti-1 

iiėje ir todėl, paėmti ir matyti, 
kaip joje ėjo visas darbas ir kaip 
>is buvo atliekamas. 

Mano Luta Centro Rastinėje 
n»«o 16 d. spalių, ligi 2 d. lapkri-i 
čio, kaip tik .tuomet, kada Cc-troJ 
Ko-to rastinėje buvo užstojusi] 
tikra rugiapiutė: * 

type\ ntęnų ] 
tarškėjimas, telefonų skambini- 
mas ir telegramų su specialiais 
laiškais pribuvimas,—uuvo sta- 

čiai begalinis. 
Tai buvo laikas, kuomet J>uvo| 

patsai didžiausias garsinimas ^ 
Lietuvių Dienos svetimtaučiuo- 
se, kuomet buvo išsiuntinėjami 
tūkstančiai laiškų [ visus katali- 
kų ir protestantų kunigus po vi- 

są Ameriką, j miesto majorus, į 
teisėjus, j prekybos rumus ir kt.; 
lieto, tuomet dar-gi buvo ir pat-( 
sai tirsčhusis Vietos Ko-tų re-' 
gistravimasis ir pastarųjų viso- 
keriopų užsakymų reikalavnuas 
bei jų išpildiircėjinjas. Žodžiu—! 
visas didokas kambarys buvo vie- 
nu popieriniu laužu. 

Raštinėje, be centro sekreto- 
riaus g. M. ŠTičiaits ir manęs, 
dirbo dar ir šesios-septynios ste- 

rvogiat'ės-mcrginos. Gi be tų dar- 

bininkų dar kiekvieną popietį 
ateidavo .nutns pagalbon ir vic-j 
nas vietos jaunas vaiki nelis, p. A. 
Vaitkevičius. O vakarais, iki '•*- 

lumai, dirbdavo g. K. Demikis, 
\Vyomingo Seminarijos studen- 
tas ir tuli garbė? verti—10 jų iš- 
vijo -jaunuoliai (lės) iš Pitiston, 
Pa. Pastarieji, žinoma, nedirb- 
<^vo visus vakarus, nes, reik ži- 
noti, kad iš Pittstono \Vilkes- 
Barriuosna grįžtanti kelionė ap- 
sieina po 30c. ypatai. 

Stenografės buvo samdytos, to- 

dėl jos dirbdavo tik savo regu- 
liarėmis valandomis. O Gentro 
sekretoriaus ir mano stačiai net į 
n«i nežinota, kas tai yra tos 

'"valandos," nes nebuvo laiko1 
apie kokias ten valandas nei į 
mintyti. Visos Centro Raštinės 
tuom laiku gyventa ir degta tik 
vienu noru—kad geriausiai kaip 
galim?, išgarsinus Lietusiu Die- 
ną tarp svetimtaučių, kad įjudi- 

is nutsų žmonelius j darbą iri 
d jiems pristačius visą, kas 

užtikrintų gausų šukų surinki- 
mą Liet. Dienoje. Ir visa, kas 
tik buvo Centro Raštinės galėję, 
—buvo. padaryta: sumanytieji 
laiš-kai, straipsniai,, atsišaukimai 
ir paliudymai—visur buvo išsiun- 
tinėta. Visos priešpaskutinosios 
savaitės bėgyje, beveik v>303 

Wi)kes-Barrės spaustuvės, už- 

kinkytos darbam, nespėjo gamin- 
ti reikalingų spauzdrnių. O Ko- 
mitetai, iš visų kampų—-prisi- 
spirdami reikalauja: "prisių9kite 
šio, prisiųskite to." Prisėjo pil- 
dyti tie užsakymai ir Centro Raš- 
tinės sąžiniška/ buvo išpildyti. 
Visi projektuotieji išsiųsti iš Cen- 
tro popierai, trimrs dienomis prieš 
buvo pabaigti išsiuntinėti. 

Todėl kaip skaudžiai gali atsir 
liepti dirbusiųjų Raštinėje žmo- 
nių širdyse tokis ^neteisingas že- 
minimas Centralio Komiteto 
darbo,—žmonių, kurie patįs nie- 
ku nematė, drįsta lengva flrdimi 
mesti apkaltinimus neveikkmio 
ir ncištpUdymo savo pareigų? 

Centro Rašti-nėje, visas mėne- 
sis įprieš Lietuvių Dieną, dirbta 
Jaug iT S'tnkiai, įtempus visas 
savo galės, nepaisant -nuovargio 
nei nuoilsio. 

Tai buvo visai Centro Raštinei 
—->gg. pirn.inmkui J.'Copatai, sek- 
retoriui M. šalčiui ir visiems jų 
padėjėjams,—tikros vargo dienos. 
Supratimui bei »sivaizdinimu:., 
jog tai ištikro buta vargo dienų, 
papasakosiu faktą. 

štai. Kis rytas, Raktinės ve- 

dėjai ateidavo otjsan pusė po 

aštuonių ir išeidavo namo puse 
dvyliktos naktį,—o kartais dar 
ir vėliau. Pietus ir vakariene 
valgyta artimiausiose valgyklose 
ir ta dar su paskuboms, kad ne- 

gaiši nus brangaus laiko. Sku- 
biai ir atįydžiai—-tai buvo tų die- 

nų Centro Raštinės obalsiai. 

Reikia suprasti, kad po 16-17 
vai. protinio ypačiai ir fizikinio 
darbo, pilname dulkių, o oro 
mažai tetaikinančiam kambaryje, 
reik truputis ir primigti. Gi dar 
reikėjo ir kitais gyvenimo reika- 
lais apsirūpinti. l»et pastaraisiais 
nebuvo kada rūpintis. O kad ra- 

šomieji faktai nėra pasakoms, o 

tiktai grynutė-lė tiesa, tai gali 
patvirtint ir visi vršminėti žmo- 
nės dirbu ieji Centro Raštinėje. 

Per pastari dvi savaiti Cen- 
tro Raštinė gaudavo mažiausiai 
40-50 laiškų per dieną. Buvo 
jie jvairaus turinio su įvairiau- 
siais reikalavimais—pradedant 
paaiškinimais, kas tai yra tags 
ir kam jų reikia ir baigiant už- 
s .kymais dėžučių ir kt.,—iš 
įvairių vįetų. Juosius Raštinėje 
atplėšdiniėta, krauta krūvon ir vi- 
sus atsakinėta paeiliui ir pildyta 
reikalavimai tuojau, be jokio ati- 
dėliojimo. Ir visi tie laiškai bū- 
davo išpildyta tą pačią dieną, ku- 
rioje gauta, nepaliekant ant* ryto- 
jaus, n Atsimenu, kai vieną dieną 
suplaukė jų tiek daug, kad už- 
baigta rašyti atsakus jau pusėj 
po dvyliktai nakties.... Minimų- 
jų bei kalbamųjų laiškų dclei, 
Centro Kašt:nei ir prisiėjo Ugai 
ir daug dirbti. 

Ir dabar, po tokio darbo, sta- 
čiai daugiau kai nuostabu yra iš- 
girsti, jog tuli iš jų nebuvę bei 
palikę neatsakytais. Mano su- 

pratimu, Cenitras negali tosios 
nuodėmės nieku budu ant savęs 
prisiimti, kurią papildė arba. pa- 
tįs siuntėjai blogai juosius už- 
adresavę, arba krasa prapuldžius. 

Ir ne tik, jau esmi viršui 
minėjęs, kad Centro Raktinė j vi- 
sus laiškus atsakinėjo, bet <lar-gi 
ir užsakymus kuoveikiausiai ir! 
kuo sąžinii'kiausiai išpildė. Pa- 
vyzdin, įgaliojimus, čekius, laiš- 
kus biznieriams, pre-i. proklama- 
cijas ir paliudijimus, sulyg rei- 
kalavimo, siųsta pačių, o raikš- 
čų, tagsų ir dėžučių užsakymus, 
dienos sutrauktoje,—sipecialiais 
laiškais pasiuntinėta kas vakaras 
pip. Karužai, Račkauskui. Dau- 
guma musų žmonių, tam ipana- 
šių reikalų niekad neturėję, tan- 
kiai prirašydavo menkniekių, o 

kas svarbiausia—pavyzdžiui, kiek 
ir ko rei/kia bei *sią,—ne- 
pranešdavo. Tokiems _ ju siun- 
čiami specialiai laiškai, kad teik- 
tųsi kuo veikiausiai/ (telegramo- 
mis) pranešti,- kiek ir ko jiems 
Liet. Dienoje reikėsią. 

Ar tai per neišmanymą daly- 
kų, ar per kit-ką, ateidavo tokių 
uižsa'kymų, kad tiesiai reikėjo 
stebėtis. Pavyzdin, iš kelių vie- 
tų ir net inteligentiški žmonės 
atsiųsdavo tokių ^užsakymų: 
"prisiųskite visą ko reikia Liet. 
Dienai ir ką turite?" Tarsi 
Centro Raštinė jau žino, kiek jie 
turės rinkėjų, kiek kur yra gy- 
ventojų... Kiti užsakymai buvo 
stačiai beprasmingi, nesąmonin- 
gi. Pavyzdin, prašo prisiųsti bei 
atsiųsti 50 dėžučių, 200 tagsų d 

kitur—15 dėžučių ir... 10 tūk- 
stančių tagsų!.. Pataisius nuo 

savęs Komitetui, kiti išreikšda- 
vo nepasitenkinimą ir teisinos, 
kad jų taip buvo nutarta. 

Reikėjo išdalies dirbti ir Pre- 
sos Komisijos darbas ir nuolatos 
jį klabinti darlan. Ir Centro 
Raštinė prie tokių sflygų vis-gi 
įstengė pagaminti 6 straipsnius, 
Pr. Kounariui, kun. Paukščiui ir 
kitiems porrižūumą gelbstint. 
Rašančiajam teko savo ranko- 
mis vieną kartą prirengti ir vi- 
siems Vietos Komitetams iš ei- 
lės išsiųsti, o daugumui—dides- 
nesna kotionijosna, ir po daugelį 
kartų. Veik4 visada, kada tik bu- 
vo rašomas laiškas, jglauzdinėta 
ir po tulą—tankiausiai po keletą 
i* kalbamųjų straipsnių, čekių, 
proklamacijų ir kt. Tekiau, jei-, 
»u by •kurios kolionijos Vietos 
Komitetai nesugebėjo tų spauz- 
(ttnttt lapelių tinkamai suvartoti, 
tai juk nėra Centro Raštinės kal- 
tė. 

Gerai' atmenu, kad veik kiek- 
vienu kartą, kadą ti< kalbamieji 
straipsniai buvo laiškuosna jglau- 

džiami, visada kuoaiškiausiai bu- 
davo pabriežta: "paduokite vietos 
anglų laikrašėiuosna." O ant 

dviejų—An Appeal from Li- 
thuanians. ir "The Land of Sor- 
rovv" ant jų net su mašinėle bu- 
vo uispauzdintą^ "Paduokit Į 
Anglų Laikraščius!" 

Žodžiu—daryta viskas, kas tik 
buv0 Centro Raštinės suprasta 
darytina, kad kalbamieji straip- 
sniai atsiektų savo ikslą, kad jie- 
ji kuo tinkamiausiai ir kuo tik- 
slingiausiai butų suvartoti. Ir 
Centro Raštinė tą darė ir pildė 
visą, ką tik ji'galėjo padaryti. 
Ir kaip skaudu gali buti Centro 
Raštinėj dirbusiems paskui gir- 
dėti iš kokių ten žmonių, -pasi- 
slėpusių po slapyvardėmis, (Ra- 
šėjas yra pasirašęs savo tikra pa- 
varae. Ked.j ncištyrusių daly- 
kų. mesti j visuomenę tokius 
sunkius, neteisingus apkaltini- 
mus. 

Nieku kitu tu apkaltinimų ne- 

galima išaiškinti bei pateisinti, 
kaip tik noru pasiknisinėti ipot 
įstaiga, kuri vieną kartą suvie- 
nijo bent dvi lietuvių visuome- 
nės srovi bemlran darban ir at- 

baidyti visuomenę nuo sau ne- 

patinkamos sriovės žmonių, pa- 
naudojus aiškiai neteisingus fak- 
tus. 

Julius Acus. 

Kun, J. Žilinsk6 
Prakalbos. 

Varde Lietuvių Centralio Ko- 
miteto sekančioje savaitėje ren- 

giuos pradėti laikyti toliau pra- 
kalbas, minėtinai tose vietose, 
kuriose su p. M, Yču nebuvova' 
atsilankę. (Cent. Komitetas iš 
Europos, Red.). 

Kadangi Centralis Lietuviu 
Komitetas -bent viduryj vasario 
mėnesio mane jau nori turėti 
Europoje, tai laiko yra maž ir 
ke'ionę reikės paskubinti. Kad 
negaišinti laiko ir kad negrįžti 
kartais jau į pravažiuotas vLtas, 
kartais gal aš pats busiu pri- 
verstas u^proponuoti prakalbas. 

Atsilankydamas aš manau— 

L, Rodyti paveikslus iš sunai- 
kintosios Lietuvos ir iš gyvenimo 
tremtinių. Paveikslų yra apie 
šimtas. Bet paveikslai galės bū- 
ti rodomi tiktai ten, kur yra 
tinkama salė ir kur yra elektriš- 
koji liktarna. Tokią liktarną ga- 
lima vienam vakarui nusisamfly- 
ti. 

2, Manau, kalbėti apie vargin- 
gą Lietuvos padėjimą ir jos su- 
naikinimą, apie tremtinių gyve- 
nimą Rusijoje ir apie Vargus be- 
laisvių Vokietijoje. 

Kolektas ir aukas surinktas 
nuo šios rūšies prakalbų, sulyg 
nurodymo Centralio Komiteto, 
privalau siųsti tuoj per Stockhol- 
mo švedų Komitetą į Lietuvą. 

3) Manau laikyti prakalbas 
apie politišką Lietuvęs padėji- 
mą laike karės, apie Lietuvos 
autonomiją ir neprigulmybę.' a 

Nuo šios rūšies prakalbų ko- 
lektos turėtų eiti politiškiems tik- 
slam? minėtinai: įsteigimui spau- 
dos biuro ir leidimui biulletinų 
anglų kalboj čia Amerikoje ir 
leidimui" laikraščio arba biulletinų 
vokiečių kalboje Vokietijoje arba 
Skandinavijoj ir t. p. J.ei kur 
vienu vakaru butų vienos ir ki- 
tos prakalbos, tai kolekta turėtų 
buti skiriama pusiau—badaujan- 
tiems ir nukentėjusiem nuo ka- 
rės, kita pusė politiškiems reika- 
lams. 

4) Kolonijose kuriose viršmi- 
nėtos rūšies prakalbų del kokių 
nors priežasčių suruošti nebūtų 
galima, ten, gavus nors menkutę 
salę, galėčiau pakalbėti apie pro- 
spektus "businesso" Lietuvos po 
karės ir paduočiau bent kelis 

praktiškus patarimus norintiems 

grįžti j Lietuvą. Prie šitos rū- 

šies prakalbų jokios kolektos ne- 

turėtų buti daromos. 

Nuo i dienos Gruodžio iki 15 
Gruodžio manau apkeliauti lie- 
uviškas New Englando koloni- 

jas. 
Kun. Jonas Žilinskis, 

jo W. Sixth Str., 
So. Boston, Mass. 

-Tr-Trr_ —— 

Žiūrėkit ką1 sakot ir kam 
sakot. 

Męs jau 11c syk] buvome "Lie-. 
tuvoje" minėje ir' skaitytojams 1 

nurodėme, kalt šiais laikais vi-! I j; -j # 
! siems lotuviams reik buti labai 

atsargiais—ypač politikos klau- 
simuose. 

N e reik manyti, kad čia, Ameri-j koj, toli už jurių-marių, laisvės 
šalyj, galima viską kalbėti, ką tik 
seilė burnon atneša. Politikos 
reikaluose ir tuose klausimuose,' 
kurie palyti Lietuvą ir lietuvius,' 
reik buti l^bai atsargiems. Kaip' 
vokiečiai, taip talkininkai turi šio-! 
je šailyje daugybę visokių šnipų,' 
agentų ir tyrinėtojų, kuritj už- 
duotim yra susekti viską, ką laik- 
raščiai rašo, ką draugijos veikia, 
ką žmonės pasakoja ir t. t. 

Cia Amerikoj yra įtaisyti viso-, 
ki "biurai," su šakomis visuose 
didesniuose ir mažesniuose mie- 
stuose, kurie atlieka šnipinėjimo 
darbą ir apie viską įpraneša savo| 
centrams Europoje. Gi Europos 
politikieriai ir valdžios tomis ži- 
niomis naudojasi savo politikai 
su.lyg Lietuvių tautos. 

Todėl gali buti labai pavojinga1 
įpasakoti nepažįstamiems žrno- 

^ 
nęms, kad tas ir tas asmuo, ta ir 

| ta organizacija, tas ir tas laikraš- 
tis stovi "už talkininkus" ar "už 
vokiečius." Neatsargu taipgi pa- 
sakoti, kad "męs geriaus norė- 
tum buti po vokiečiu, ar po rus- 
ki u." 

Vienatinis ir geriausis atsaky- 
mas visuomet privalo buti, kad 
"męs, lietuviai, nors esame ne- 

kalti, bet daugiausiai už visus 
nukentėję ir norime to, ko kiek- 
viena tauta tyi teisę sau rei- 
kalauti—neprigulmijigos Lietu- 
vos." 

Tai y/a vienintelis kelias, ktt- 
riuomi eidami, nesuklysime 

i 
Kaip gudriai mokama visokias 

žinias žvejoti, parodo kad nors' 
ir š/toks pavyzilys 

Aną dieną gįaunąme laišk.c iš j vienos' žinomos vokiškos firmos, 
Amerikoj, kurios niekas negalėtų! 
"agentystėj nužiurėti. O vie- 
nok iš laiško turinio nesunku yra 
atspėti, kam tokios žinios yra 
reikalingas. • 

Žingeidumo delei paduodame 
to laiško turinį vertime: 

"Nną dien,—rašo mum?-tosios > 
I firmos manadžieflius,—mano 
( draugas, kuris yra rašėjas (?),- 

prašė manęs, ar aš negalėčiau I 
jam gauti tulų informacijų apie 
Lietuvius Amerikoje, nes jo ži- 
nota, kad aš turiu dikčiai drau- 
gu jų tarpe. 

"Aš prižadėjau jam, kad pasi- 
stengsiu jr .paprašiau, kad jis pa- 
rašytų klausimus, kuriais jis žin- 
geidauja. 

"Taigi štai iitie klausimai: 
1.) Kiek yra lietuviu Su vien. 

Valstijose? s 

2.) Kiek jų yra Chicagoje? 
3). Kiek jų gyvena Illinois, 

Nebraska, Michigam, "VVisconsin 
ir Iowa valstijose? 

4). Ar Lietuvos Šelpimo Fon- 
das laikosi vokiečių pusės? 

5). Kokios buvo "Lietuvių 
Dienos" pasekmės? 

6). Kiek lietuvių laikraščių iš- 
eina Chicagoje? 

7). Kurie jų laikosi vokiečių 
pusės. 

8). Kokia buvo jų nuomonė 
apie atnaujinimą Lenkų karali- 
jos ?v 

9). Ar Chicagps kunigai yra 
rusų šalininkai ? 

10). Ką jųs ž^ote'apie ,p. Yčą? 
11). Kaip> vadina?? žymesni lie- 

tuvių kliubai Čhicagoje? 
12). Ar Lietuvos Šelpimo Fon- 

das aukavo Lietuvos sušelpimui? 
J3). Ar visi pinigą} nuėjo \ Vo- 

kietiją, ar į Rusiją^ 
"Jeigu jus gijiite atsakyti j vi- 

sus klausimus1, tai tuomi padary- 
tumėte man didelę' malonę ir aš 
prižadu, jeigu tas yni reikalinga, 
kad aš jaisų atsakymus užlaiky- 
siu pilniausioj pasiaptyj. 

Su pagarba N. N....'' 
Nesunku iš ta stiprasti, koka 

"rašėjas" yra tasai v'draugas" ir 
kam tos žinios reikalingos. Ir 
[panašių klausirmj, išskyrus pir- 
mus tris, (įkurie pastatyti tiktai 
akių atvedimui) niekuomet ne- 

reik atsakinėti nepažįstamiems 
žmonėmi» 

Vis dar apie Bulotą. 
(Atsakvmas L. Bulotai.) 

r. Kiek matyti iš Amerikos "Nau- 
jienų" (ž.r. "Liet. B." No. 70, 
Valdemaro straipsnis), Bulota 
skelbia tenai, kad Yčo gimnazi- 
jos esančios įkurtos Voroneže 
ne tiek vargšams mokiniams 
šelpti, kiek tokiems imaaėms, 
kaip aš ir kiti tolygus, maitinti. 
Tarp ko kita1, jis stebėdamasis 
sako: "Žemaitė, prasta moteriš- 
kė, išsimaitina, o Jablonskis, gir- 
dit, universitetą baigęs negalėtu 
sau duonos užsipelnyti!? Tas 
pats su Mašiotu ir kitais.'' Iš 
to ir kitų Bulotos skelbimų ame- 

rikiečiams išeina, kad aš ir kiti 
tokie žmonės, čia valgydami duo- 
ną, atimam ją iš vargšų, netu- 
rinčių prieglaudos pabėgėliu. I 

Kodėl tokie melai skelbiami 
šiuo metu musų broliams ame- 

Skiečiams,—to niekaip negaliu 
suiprasti. Čia tiek tenoriu pa- 
braukdamas atsakyti: 

Rusijoje įvairių 'komitetų yra 
šelpiami girrrnazijose tiktai moki- 
niai. Ar tie mokiniai bus išsi- 
mėtę po visą Rusiją, po įvairias 
jos mokyklas, ar gyvens susipie- 
tę vienoje kurioje mokykloje,— 
jiems nerupi. Vi&ur tie moki- 
niai yra šelpiami maž-daug vie- 
nodai. Komitetai skiria jiems 
laikyti visur tam tikras sumas— 

bi^tapis, duonai, drabužiai, mo- 

kslui. Komitetai patiems moky- 
tojams skyrium už tuos pabėgė- 
lius nieko neduoda. Visur, tiek 
vyriausybinėse, tiek privatinėse 
mo/kyiklose, aš esu, šiaip air taip, 
samdininkas. Čia, Voroneže, gy- 
veriu iš algos, kurią gaunu už sa- 
vo dasbą; man, kaip ir kitiems 
mojcytojarns (ir tiems, kurie pa- 
čios mokslo vjt. čia atsiųsti), al- 
ga susidaro iš tų mokesnių, ku- 
rie gaunami ii komitetų už mo- 

kinių mokymą. Pats aš išran- 
du, kad šiuo sunkiuoju metu 
mums geriau y:a betgi nesiblaš- 
kyt! po įvairias plačiosios R i- 
sijos mokyklas. Susvpietę vie- 
non vieton, jaučiamės kiek ra- 
miau/ mokomės ir tėvų kalbos 
(mokykloje, kaip čia, yra ir lie- 
tuvių kalbos pamokų)... Tas 
dalykas, kad, mano supratimu, 
reikia gyventi dabar mums krū- 
voje, mane daugiaus;a ir paska- 
tino vaiiuoti į Voronežą: čia yra 
daug susispietusios ištremtosios 
musų jaunuomonės. Čia man 

tenka ir lietuvių kalbos mokyti, 
del ko taip trokšdavau daugiau- 
sia tapti mokytoju savo krašte. 
Esu daug kuo nusidėjęs savo 

kraštui, bet kaltinti mane, kad 
aš nesipelnąs duonos savo darbu 
ir imąs ją iš pabėgėlių—doras 
žmogus, man rodosi, vis dėlto 
neturėtų. Pabėgėlių pilvui ir kū- 
no sveikatai bus vis tiek, kur 
mudu su Mašiotu dirbsiva arba j 
duoną sau pelnysiyos šiuo di- 
džiojo vargo metu. 

J. Jablonskis — 

Voronežas 
1916 m. rugs. m. 29 d. 

("LB."). 

PEIKIA BULOTĄ. 
Sako neperdavė aukų kur 

reikėjo. 
Kad p. A. Bulota nepildo au- 

kautojų nora, kad jis elgiasi su 
aukomis savarankiškai ir kad jas 
perduoda kitur, negu aukautojai 
jam prisako—toks yra paskutinis 
užmetimas p-ui Bulotai. Šitokį 
užmetimą jam daro Moterų Ap- 
švietos Draugija iš Chioagos, ku- 
ri anais laikais paskyrė šimtą 
rublių nukentėjusiems nuo karės 
ir pasiuntė juos Lietuvon ant 

p. Bulotos rankų. 
Dabar šita draugija griaudina- 

si, kad taip padarė, nes aukos 
nuėjo visai oie ten, kur aukau- 
tojos norėjo. Bet tegul apie tai 

papasakoja pačios aukautojos. 
Moterų Aipšvietos Draugijos 
sekretorė, p-lė M, Radzevičiūtė 
štai ką rašo, prašydama tai pa- 
skelbti laikraštyj: 

Papeikimas p. A. Bulotai. 
"Lietuvių Motery Apšvietos 

Draugija duoda papeikimą p. Bu- 
lotai už jo neteisingą pasielgimą 
su aukomis. Liet. Moterų Ap- 
svietos Draugija paaukavo šimtą 
rublių del kares nukentėjusių lie- 
tuvių ir pasiuntė per p. Bulato 
rankas, dar jam bfanant Lietu- 
voje. 

"Praėjo jau ganaf ilgas laikas, 
bet p. Bulota nieko nepranešė-^ 

ar tie pinigai pasiekė badaujan- čius lietuvius, ar >nc. Taigi, at- 
vykus Amerkon p. Bulotai, Liet.' 
Moterų Apš vietos Draugija nu-į tarė kreiptis prie jo su užklausi- 
mu, k*į jis padarė su tomis au- 
komis ir kodėl nieko iki šiolei 
net-nepranešė, kad tas,aukas ga- 
vo. | draugijos užklausimą p. j Bulota atsakė sekančiai: Taip,' turiu už garbę pranešti, kad mi- 
įfėtus pinigus,-šimtą rublių, pri- 
ėmiau ; neturėdamas artimesnių 
instrukcijų (Jis visas instrukci- 
jas turėjo. M. R.), įdaviau tuos 
pinigus "Žiburėlio" draugijai. Atsiprašau Apšvietos Draugijos, kad učprisiimčiau pakvitavonės,1 
nes buvau užmiršęs. i 

"Visgi p. Bulota neturėjo tie-1 sos taip pasielgti ir ipats nuo sa- j 
vęs tuos pinigus paskirt ten, kur! 
jis norėjo, o ne ten kur aukavusi 
draugija, tas aukas siųsdama, pa- žymėjo, kam jos yra skiriamos. 

"Nors yra reikalinga mokslei- 
vių draugijas šelpti, bet pirmoj 
vietoj stovi badaujantieji žmonės 
ir juos pirmiaus reikia gelbėti— 
tai viena; o antra—kokį užsiti- 
kėjimą gali turėti visuomenė prie 
žmogaus, kuris neipaiso au- 

kautojų noro ir s>kiria aukas ten 
kur jam patin-ka? 

"Taigi, akyvaizdoje šitų faktų, 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija duoda p. Bulotai papei- kimą ir prižada per .jo rankas 
daugiaus jokių aukų nesiųsti. 

Vardan L. M. Aipšv. Draugijos, 
M. Radzevičiūtė, Sekr. 

Chicago, 111. 
Lapki*. 30 d. 1916 m. I 

Nauja Aukso Že- 
me Siauriuose. 

Nc\v York o laikraštis N e •/.' York Times rašo, kad jaunas švedų tyrinėtojas, Christin Le- den, atvykęs Kew Yorkan iš toli- 
mosios šiaurės, kur .jis išbuvo 
trejis metus, pasakoja atradęs žemę, kurioje aukso esą yra dau- 
giau negu Alaskoje. Patvirtini- 
mui savo žodžių jis parsigabeno I žeberklo drūtgalį viqjtos gyven- tojų nukaltą iš aukso. Jis taip- gi turi kelis specimenus kvarco 
(putnago) duodančio auksą, ku- riuos jis gavo nuo eskimų, ne- 
pasibijojusių pergalėti daugelį pavojų, kol prie jų prisigavo. Leden pasakoja aplankęs tokią žemę, kur žibalo yra tiek, kad 
net visas oras juomi'atsiduoda. 

jis ištyrė tūkstančius mylių ša- 
lies, gulinčios j šiaurvakarius 
nuo Hudsond įlankos. Nuvyko jis ten pats vienas ir su vietosi 
gyventojais drauge gyveno ir ko-> 
liavo. 

Kur ta aukso ir žibalo žemė 
yra, Leden nepasako. Vietos, kur auksas yra, jis pats neaplan- kė, nes tas butų ėmęs dar du 
metu laiko jam gyventi šiaurėje. Bet jam papasakoję apie ją es- 
kimai: anot jų pasakojimo ten 
kalnas yra taip trukęs pusiau, kad visi jo sluogsniai matos. 
Ten galima matyti ir rausvai gel- 
tonasis metalas. Leden prisipra- šė tų, kurie keliauja j šiaurius, 
surasti tą vietą. 

Eskimai, kurie išėjo jos j ieš- 
koti, turėjo didelį vargą. Jų šui 
nes pastipo ir jiems parsiėjo, 
grįžti pas jį ištikus labai blogam 
orui. Jie bandė parsigabenti ke-' 
lis didelius aukso specimenus, I 
bet sąlygos buvę tokios blogos,' kad jie turėję juos numesti. 

Vienas labai senas žmogus 
pasakojo, kai{S jo tėvo tėvas, tu- 
rėdamas senos mados šaudyklę šernams šaudyti, atrado geltoną- 
ji metaią, is kurio jis- sau kulkas 
daręs. Kaip Leden sulyg eskimų 
pasakojimų sprendžia, tai aukso 
tuose 'kraštuose yira daugiau, kaip 
Alaskoje, bet vietos gyventojai 
jo vertės nenumano. 

Ledeno ekspedicija buvo da- 
roma mokslo tikslais, kad išty- 
rus šalį ir jos žmones. Jo nuo- 
mone eskimai paeina iš tų paeiti; 
prosenių, ką ir Amerikos indi-' 
jonai. Jis savo šitą nuomonę rt- 
mia ypatingai jų pasakomis ir( muzika. Važiuodamas į šiaurę 
jis pasiėmė su savim gramo- 
foną ir parsivežė daugelį rekordų 
eskimų dainų. 

Eskimai, anot jo, turi nuosta-j 
bią kalbą. Ji yra sunku išmok- 
ti, nes tas pats žodis reiškia daus 

įvairių daiktų, žiūrint pagal pa» dėtą ant jo ,priegaidą, pagal jo išturimą ir jo santikinę vietą. Jų kalba beveik tokia pati kaip in- dijoųų. Jų mytai ir dainos taip- gi esą panašus iudijonų mytams ir dainoms. 
Kiekvienas žmogus pats savo dainas sudeda ir tuomi išreiškia 

savo jausjnus. Vieninteliu jų muzikos instrumentu yra būgnas. Keliavimas su eskimais ne tik 
yra pilnas pavojų, bet ir reika- 
lauja didžiausios diplomatijos. Jie yra prietaringi ir labai tiki 
geromis ir blogomis dvasiomis. Baltas žmogus yra laikomas dau- 
giau blogąją dvasia, kaip gerąja ir tas padaro jį juodai* "imi 
Užeis blogas oras, atsitiks kokia 
nelaimė, ar liga, visuomet balta- sis žmogus yra kaltas. Jei jis labai suserga, tai jie žino, kati 
tai yra tikras apreiškimas geros dvasios rūstybės ir jie visuomet 
randa priežastį jj palikti. 

Jis tpatyrė, kad gentės gyve- nančios per kelias mylias viena 
nuo kitos, neturi bendrų žodžių, bet jų žodžių šaknįs yra tos pa- čios. Jų kraujo gimin-ingumą, kaip jis mano, parodo jų muzi- 
kos sudėjimas ir jų giedojimas* Visa tuo jis tikisi parodysiąs 
mokslo pasauliui, kad eskimai 
pagal kraują yra giminingi indi- 
jonams, o ne mongolams. 

P-ną Ledeną yra siuntęs šituos 
tyrinėjimus daryti Norvegų Uni- 
versitetas Christianijoje. Nors 
jis turi dar tik 35 metus am- 
žiaus, bet jau penkis kartus yra 
suvažinėjęs tolrmuosna šiauriuos' 
na. 

Tavitiška Sąvaite 
TAUTIŠKOSIOS SAVAITĖS 

RENGĖJAMS. 
ŽINOTINI DALYKAI. 

Dei kalbėtojų ir kt. Kam trūk- 
sta 'kalbėtojų, literatūros ar ko- 
kių patarimų—ant greitųjų tesi- 
kreipia j šias vietas: v 

Vakaruose (Illinois valst. ir 
apielinkėse) -į "Lietuves" Re- 
dakciją, 3252 So. Halstcd str., 
Chicago, 111. 

Ohio valst. ir apielinkėse į 
"Dirvos'' Redakciją, 2004 St. 
Clair str., CJeveland, Ohio. 

New Yorko, Penna. ir N. J. valst. į "Vienybės Lietuvninkų" 
Red., 120 Grand str. Brooklyn, 
N. Y. 

Naujojoj Anglijoj—jT'Ateities" 
Red., 366 Broad\vay, So. Boston, 
Mass. 

Rengėjams. Reikėtų neuž- 
miršti, kad tautiška savaitė A. 
L. T. Sandaros jdėjų platinimo 
ir jai šalininkų j ieškojimo savai- 
tė. Tas galima atsiekti: 

a) gyvu žodžiu aiškinant A. L. 
T. Sandaros tikslą ir uždavinius; 

b) įteikiant (parduodant, už- 
rašant, dovanojant) naudingų 
knygų; 

c) užrašant A. L. T. Sandaros^ 
organus ir prijaučiančius laik- 
raščius ("Lietuvą," "Vien. Liet.", 
"Ateiti," "Dirvą," "Am. Lietuvį"' 
Red.). 

prirašant prie A. L. T. S. 
naujus narius, tveriant kuopas ir 
t- t. 

Rengėjai turėtų daboti, kad 
ypač pastarosios dvi priemonės 
•butų kuoplačiausia išnaudotos. 
Žmogus, užsirašęs laikraštį, nuo- 
latos turės progos žmonių gyve* 
inhną sekti, lavintis ir nuolatos 
A. L. T. S. įdėjomis gaivinti* 
o prisidėjęs prie organizacijos— 
jausis vienos šeimynos nariu, tu- 
rinčiu visur draugų, kurie reika- 
le parems ir pagelbės. Čia jau 
nekalbama apie tai, kad tuo oa- 

čiu bus atsiektas ir medžiaginis 
A. L. T. Sandaros ir jos organų 
sustiprėjimas ir drauge spėka, su 
kuria bus priversti labiau visi 
skaitytis. 

Kalbėtojams ir agitatoriams. 
Vienos vietos tautiškosios savai- 
tės rengėjai, prašydami atsiųsti 
kalbėtoją, ps stebi ir prašo, kad 
paskirtasis kalbėtojas "perdaug 
nesirūpinti}" kunigų ir jų gas- 
padinių reikalais, mėsa tas blogai 
atsiliepi,i j klausytojus. Iš kitos 
vietos vėl prašo siunčiamam kal- 
bėtojui "įkvėpti," kad jis "mažiau 
peiktų socialistus ir kunigus," o 

kuodaugiau aiškintų A. L. T. 
Sandaros uždavinius. 

Sitų paprastų žmonių pastabų 
kalbėtojams ir agitatoriams rei- 
kėtų neužmiršti Žinoma, kalbo- 



je negalima ir nėra reikalo nemi- 
nėti ir neparodyti^ kitų sriovių 
klaidų ar silpnųjų pusiu; bet di- 

delė klaida butu padaryta, jeigu 
kas manytų, kad kijus (kunigus 
ar socialistus) piešiant juodžiau- 
siomis spalvomis, galima sau 

draugų jgyt. Didžiairsį pasiseki- 
mą turės ir daugiausia naudos 
atneš tie kalbėtojai ir agitato- 
riai, kurie pirm'ausia ir daugiau- 
sia aiškins A. L. T. Sandaros 

programą ir jos uždavinius, o ki- 

tas srio'-^s ar jų veikėjus lies 

tiktai tiek, kiek tas bus reikalin- 

ga del aiškesnio dalykų nušvie- 

timo ir del parodymo, kuo bu- 

tent sandariečiai skiriasi nuo 

žmonių iš kitų sriovių. 
Visiems sandariečiams- Visur, 

kur tik galima, sandariečiai turė- 

tų pasistengti surengti prakalbas 
ar vakarus su tikslu 

prakalbose praplatinti laik- 

raščių ;r šiaip raštus, padi- 
dinti vietines A. L. T. S. kuopa?, 
o kur jų nėra—sutverti naujas. 
Tose gi vietose, kur viešų vaka- 

nj pj prakalbų surengti nebūtų 

galima, ki*^vienas sandarietis 
arba A. L. T. Sandaros idealams 

prijaučiantis žmogus turėtų pasi- 
stengti bent asmeniškai išplatinti 
lakra«či'j, knygų ir prikalbinti 
narių j A. L. T. Sandarą. 

Padirbėkime bent vieną savai- 

tę! 
A. Rimka, 

A. L. T. S. Apšvietos 
Komisijos sekretorius. 

C. A. L. K. SUSIRINKIMAS. 

Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto žadėtasis susirinkimas 
įvyko 30 ci. laok. šių metų C. K- 

to Raštinės bute, 48 Bennett 

Bklg., Wilkcs Barre, Pa. 

Dalyvavo visi nariai. Svar- 

biausi šio susirinkimo aptarti 
klausimai yra šitie: 

1. Išklausyta sekretorių, komi- 

sijų ir kt. raportai. Jie bus pa- 
skelbti spaudoje. 

2. Nutarta likviduoti Centrali- 
nio Komiteto veikimas ligi Nau- 

jų 1917 metų. 
3. Išrinkta komisija raiščių ir 

ta^sų 'klausimui ištirti iš 3 žmo- 

nių: p. Vinikaičio, kun. Dobu- 

žinsko ir Strumskio. 
4. Padėkojimui Prezidentui, 

sutvarkymui piu.ginių reikalų 
Liberty Banke ir Raud. Kryžiuje 
išrinkta 2 žm.: p. Lopatto, ir 

d-ras Bartuška. 

5. Tuojau nutarta įssuisti $2,- 

000 "Globai"' prūsu belaisviams 

šelipti, $50,000 Lietuvių—švedų 
Komitetui Stokholme siųsti Liet. 

Dr-jai i Vilnių. 
6. Susitarus su Am. Liet. Ta- 

ryba, sušaukti visotinas Ameri- 
kos' iietuvių suvažiavimas Nevv 

Yofke ne vėliau 15 d. sausio 
1917 m. 

7. Priimta žinia apie dovaną 
C. K-tu i p. YVood, Utica, N. Y, 
$26,000 vertės drapanų ir avali- 
nės ir pasirūpinti tų <lailctų iš- 
siuntimu. 

J-usirinkimas perėjo gražiu:. 
Visų norima vienybės. N. 

KARĖ TĘSIS DAR DU ME- 
TU? 

"pR"idence JournJ" laikraščio 

korespondentas spal. 14 d. norėjo 
kabeliu pasiųsti žemiau paduotą 
žinią savo laikraščiui iš Londono, 
bet persiuntimas kabeliu jam buvo 

atsakyta. Tąsyk jis pasiuntė ją 
laišku per Montreal. Jo prisiųsto- 
ji žinia yra tokia: 

Londonas, spsl. 14 d.—Sulyg 
šaltinių, apimančių geriausius 
Francuzijos, Anglijos ir Rusijos 
militarinės organizacijos protus, I 
drauge su asmenine "en. Joffre, 
nuomone, sąjungininkų šalyse pra-l 
dedama tikėti, kad karės pertrau- 
kimo negali buti per ateinančius 
ištisus dvejis metus. 

Sąjungininkų karės žinovų taip 
pat yra manoma, kad vieninteliu 

dalyku, kuris šitą laikotarpi galė- 
siąs sutrumpinti, yra galimas Au- 

strijos ciesorystės sugriuvimas. 
Nors padėjimai vakariniame šo- 

ne daugiau negu patenkina sąjun- 
gininkus, be1, jie nemano galėsią 
atstumti vokiečių Iinija»s atgal per 
užkariautą šalį prie kokių nebūk 

apystovų. 
Neišpasakomai padidėjus sąjun- 

gininkų orininkų žvalgybai, jie su- 

žinojo kiekvieną dalykėlį apie pa- 

dėjimą ir stiprumą vokiečių gir 
lttvi«, kurios dabar stovi prieš 
juos. Ivto- gintuvės yra milžiniš- 
kos i: tęsiasi nuo dabartinės lini- 
jos atgal per aštuonias my'ias. 

Taigi labai aišku, kad anglų 
nuostoliai dėl nesenai laimėtų per- 
galiu, suteikusių jiems apie pen- 
kias mylias priešo tranšėjų, turėjo 
buti labai didefi. Galų gale įsiti- 
kinta, kad nėra verta šituo budu 
kareiviai aukoti ir kad nėra rei- 
kalo šitokiu budu galutinė pergalė 
laimėti. 

Nuo šio laiko bus laikytasi 'en. 

Joftre sudaryto kovos pieno. i 

lyg šito pieno busią laikomasi da 
bartinių linijų visu šonu, taikant, 
kur galima, šonan kylį įspriausti. 

Gen. Joffre pasakęs, kad, jei vo- 

kiečiai dabar pasitrauktų prie tie- 
sios linijos, einančios 165 mylias 
nuo Antverpeno per N amūrą ir 

Montmody į Etain, penkiolikoje 
mylių nuo Verduno j šiaurryč'us, 
tai tokis pasitraukimas teutonų ka- 
reivijoms atsieitų dvidešimts pen- 
kias pėstininkų divizijas. 

Bet yra žinoma, kad vokiečiai 
gc-a valia nesitrauks atgal taip 
toli. 

Užpakalyj sąjungininku linijų 
sukrauta baisios daugybės šovinių, 
o prie jų tolydžio vis pridedama 
dar daugiaus. Šovinių parupini- 
mas taip pagerėjo, kad apskritai 
yra manoma, jog iki Naujų Metų 
nebus reikalo padirbtus šovinius 
gabenti iš Suv. Valstijų. 

Tikrasis' kareivijų žygis eisiąs 
per Grekiją ir Serbiją Austrijon 
ir francuzų aficierai Salonikuose, 
anaiptol, neabejoja, kad jie pajieg- 
sią Serbiją atimti. 

KODĖL? 

Gary, Ind—Gerb. Redakcija: 
Gal paaiškintumėt mums, kodėl 
dabar inčjo niadon toki dalykai, 
ant kurių pirmiaus spjaudė. Aiš- 
kiau pasakysiu: kodėl Lietuvių 
Šelpimo Fondas, kuris yra so- 

cialistų fondas, angliškai pasiva- 
dino "The Lithuanian Nation.il 
Relief Fitnd," kas lietuviškai iš- 
eina "Lietuvių Tautiškas 
šelpimo J^ondas," arba kodėl 
"Naujienos" ant savo gazietos 
rašo "National Issue" (Tautiško- 
ji laida)? Tie žmonės purtosi 
nuo tautiškumo, kaip žydas nuo 

kiaulienos, o anglų akyse tautiš- 
kumu prisidengia. Kodėl? 

A. K. J. 

Nuo Redakcijos. Gal todėl, 
kad tautiškumas dabar visur ma- 
don eina, ir tautininkai gali iš to 
tik džiaugtis. 

VAIZDELIS. 
(Iš karo lauko.) 

Jau senai juoda tamsa apsiau- 
tė visą karės lauką. Ilgos nak- 
tys. Bugu... Kažkas šiąnakt 
priešininkas ramus: ar nenori tik 
ką nors netikėtai padaryti. 

Tyla. Tamsa. Nė viena 
žvaigždelė nežiba melsvame dan- 
guje. Tik retkarčiais gird'ti at- 
balsis: puk puk, puk puk, tai 
sargybos šūviai—ir raketos pui- 
kiai nušviečia dygiąsias vielas 
ir kasinius. Lyg žvakelė, jnešta 
į tamsų kambarj,—štai iš karto 
apšviečia jį. Raketos puikiai 
skrenda augštyn, paskui, įsiplė- 
nėjusios, įsidegusios krinta že- 
mėn aipšviesdamos ją. 

Tokią naktį stovėjo sargyboje 
už vielų kareivis lietuvis. Stovi- 
jis ir mąsto, o graudi ašara rie- 
da jam per skruostus iš akių. At- 
simena jis savo Lietuvą, namus, 
gimines. Paliko jis Lietuvoje 
seną močiutę, mažas sesytes ir 

j jauną broliuką. Senai jau varg- 
,šas nebegauna jokios žinios nuo 

[savųjų? Liko jie tenai. Kas 

įsu jais? vienas Dievas težino. 
I Skauda širdį. Liūdna. Mąsto 
jis, nejaugi jam reikės grįžti j>a- 
vergton, prispauston Tėvyaėii. 
Ne! Taip negali buti! Lai ge- 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių lr sidabrinių papuošalų, ypa- Į 

tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodu 
pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus lr pažįstamus ateiti lr 
pamatyti mano naują, krautuvę. Adresas: 

J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., prieš pat iv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL. 

-riau pirmoji kulka jj nušauna. 
Kad ir griuvėsiai, kad ir pelenai, 
bi tik Lietuva laisva. 

Štai pasigirdo balsai priešinin- 
ko apkasuose. Ir ten kareiviai 
kalba. Ką? Gal ir jie t<i pat j. 
Vargšai. 

Mintis sutrukdė šūviai ir kul- 
kosvydžių terškesys. Štai ir ar- 

motos atsiliepė. Kas ten? Nie- 
kas. Tai mūsų žvalgai arti priė- 
jo prie jų vielų tvorų. Jie bai- 
siai to bijo. 

Praėjo valanda. Kareivio lie- 
tuvio sargyboje atėjo '-...<eisti ki- 
tas. 

Nuėjęs pasilsėti, jis ilgai negalį 
•žmigti. Vis jam galvoje močiu- 

te, sesytės, broliukas, Lietuva—• 
laisvė. 

Aficieris R. Burokas. 
(Iš "L. B.") 

JIS GERIAU ŽINO KAS 

MELAS YRA. 
Onelė: Pasaka yra tas pats, 

ką ir prasimanymas, o prasimany- 
mas yra melas. 

Katriukė: Visai ne. 

Onelė: Visai ^taip, nes mano 

tėtis tą sakė, o jis yra universite- 
to profesoriumi. 

Katriukė: Man vis tiek kuo 

jis yra. Mano tėtulis yra žemės 

agentas, o jis apie melavimą dau- 
giau išmano, negu tavo tėvas. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAi. 
p. Antanas K—ta.—Eilutės "Aštrus 

Vėjaiis" silpnos—netilps. 
p. B. Olšauskas, Painadale, Mich.— 

Raštelis c tėjo jau pervėlai t šitą nu- 

merį Sunaudosim 1 sekantj. Gra- 
žiai pasidarbavote, painsdeliečiai! 

Tiems, kurių raštai netilpo j šj nu- 

merį. Perziurėsim ir suuaudos^S se- 

kančiam numeryj. 

Apgarsinimai. 
NUOLATINĖ PAGYRIMŲ 

SRIOVĖ. 

Iš lapkričio krūvos pagyrimu, 
teikiamų Trinerio Amerikiniam 
Karčiojo Vyno Eliksyriu "aisi- 
me du laišku:. "Jusų vaistas yra 
puikus, jis yra nuolatai vartoja- 
mas musų šeimynoje," rašo p-ni 
Marė Veverka iš Wilson, Kans. 
"Jusų Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra labai geras ir aš 
prie kiekvienos progos rekomen- 
duoju jį savo draugaus," rašo p. 
Petar Yarich, 889 Manitoba ave., 

"YVinnilpeg, Man. Canada. Ištik- 
ro tai yra geriausias vaistas nuo 

kietų vidurių, galvos skaudėji- 
mo, nervuotumo, neturėjimo no- 

ro valgyti ir energijos, gyveni- 
mo permainos, aplamos silpny- , 

bės. Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjas Chemikas, 
I333"I3^9 S. Ashland Ave., Chi- 

cago, 111. 

MUZIKAL6 DOVANA KALĖDOMS. 
Sakysime, gramofonas, arba grąžys 

rekordai pralinksmina visą šeimyną. 
Gramofonai nuo $15.00 ir augščlau. 
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 Gatvi, 
Arti Ashland Ave., CHICAGO, ILL. 

Reikalaukite Kataliogo. 

! 
A 

i 

(C 

)• 
specialis išpardavimas 

100LAIPSNIŲ GRYN OS DENTINE S 
"South Store Club" ISpo valstybes bendtroles 

.orios arba 1 galionas už ....$2.45 
prtos arlm 2 galionai už ....$4.75 
prtų, arba 3 galionai už ....$6.95 

MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

jįyna, 4 bonkos ui $2.45 
ryna, 8 bonkos už $4.75 

Gryna, 12 bonkų už $6.95 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate gryną, 
100 laipsnių stiprumo 
dcgtiii(, o n* pusiau 
skiestą vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite mūsų likieriij, degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso pmaku. 

ATMI^flT Fka(l Karanll,0janjc mūsų "SOUTII SHORE CLUB" 
Hllll VV I "dentine turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 

I' 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

1WKAI nus ('ahar iki Kalėdų švenčių išsiųsime kiekvienam 
1 *»rVI didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & <S. "I W. Vtn Buren St. Ctileago, III. 

ŠVENTĖMS 
SPAUDINIAI 
Kalėdinius užsakymus 
išpildome trumpiausiu laiku 

Nėra reikalo mums daug pasakoti apie 
musų naujovinę spaustuvę ir uiganč- 
dinimą musų darbu. Tiesą pasakius 
mus senai Jau visi žino vardu "Kiek- 

v.eno Gero Spaudinio Namai". 

Nilda Printing House 
J, J. Baaunas ir J. P. Pajauskas, Sav. 

814 W. 33rd St. Tel, Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 

••I v r '• 

rhr-'r ■; 

A. OIszewskio Banko 
Depositoriams. 

A. Olszevvskio Organizuojamas State Bankas, 
Tardu "Universal State Bank' (vardas "Reserve" li- 
kosi pakeistas) netrukus bus gatavas. Laisnis iš 
State Illinois yra gautas, Kapitalas jau beveik vi- 
sas surinktas, ir bile dieną stockholderiai, kurie 
šėrus pirko, gaus pakvietimą ant Stockholders 3U- 

sirinkimo. Čia Stockholderiai išrinks Banko di- 
rektorius, sumokės pinigus už Šerus, pakvies State į 

Auditorių, gaus Charterį ir atidarys Universal 
State Banką. 

Prieš atidarymą šio naujo Universal State 

Banko, bus kviestas A. Olszevvskio Banko depoz.i- 
torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. 01sze\vskio Banko knygeles, o 

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

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

SUŠAUKIMUI DEPOZITORIŲ MITINGO 
YRA REIKALINGI VISŲ DEPOZITORIŲ 

ADRESAI. 
Todėl tie visi depozitoriai, kurie persikėlėte 

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

sirinkimo, kuriame bus mainomos Tcnygelės ant 

naujo Banko knygelių. Sumainymas knygelių bus 
atliktas vienu vakaru laike vieno susirinkimo. To- 
dėl visi, kurie esate permainę savo gyvenimo vietą, 
priduokite mums savo naują dabartinį adresą, iad 
reikale męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem paranku, atvažiuokite, musų Bankon 
su knygele ir męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o kani neparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laiškąf«feavo naują adresą, parašydami aiškiai savo 

vardą^ prįvardę, adresą ir knygelės numerį. Vie- 
ton laiško galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
ant jo savo- vardą pravardę, adresą ir knygelės nu- 

meri, įdėkijte ji į kopertą ir prisiuskite A. 01szew- 
ckio Bankui. 

DĘPOZ^ITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 
A. OLSZEWSKIO BANKUI. 

Vardas ir pravardė 
Adresas 

Knygeles No. 

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

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

SULAIKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma, negu jisai pakenks jusy svstemai. Ataky 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok 

SEVERA'S 
Balsam for Lungs 

(Severo# Balsam? Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra atsakanti gyduole, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
per&alimo, užkimimo, spasmodižko smaugulio, oro trlubellt), uždegimo ir gerklis skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Mušt) lodiiama patvirtinimui, Itai paduodame neieniai gautą lail- ką: "Al noriu Jum* praneiti, kad Severo* Balsaraai pilnai ataako bato tikalni. Nuo pirmutini' doto Taikai pradėjo aveikti; j t) koaulya iinyko Ir tie atakai nebesugrįš. Apie du metai tam atgal mfa vartejome tąji Baliamą nu* kokliuio ir gi iu gera paiekme." 
J. Kowaltki, Gutehogue, N. T. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Beveroa Preparatua. Nn8j*» i ap- tieka ilnrėtl, kad (autom ko reikalaujama. Neimk kitokių bei uiraduo* tojų. Negalint gauti k* reikalaujate, rai;k tieaiai J 

W. F. 8EVERA C0.» Cedtr Rapids, Iowt. 

GYVENIMO SMAGUMAI. 
Gyvenimo smagumai yra žuvę, 

jei ramatos, ar neuralgija prade- 
da pripildyti jūsų dienas kanki- 
namais skausmais. Bet ve pa- 
laimintas gandas: Trinerio Lini- 
mentas suteiks jums greitą pa- 
lengvinimą. Jis yra taipgi labai 
geras nuo painatinimų, išsisuki- 
mų, supilti;nų ir tt. Kaina 25 ir 
50c. aptiekose, krasa 35 ir 60 c. 
Nieko nepaisyti slogomis ir ko- 
suliais yra paprastu apsirikimu, 
kuris yra padaręs daugelį nuliu- 
dimo daugeliui šeimynų. Trine- 
rio Kosulio Malšintojas yra išti- 
kimu vaistu nuo slogų, kosulių, 
skaudamos gerklės, dusulio. 
Kaina \a pati. Jos. Triner, išdir- 
bėjas chemikas, 1333-1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

I 
I KELIAUJANTIS AGENTAS 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New Yorką, Jersey 
Glty lr aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus { musų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo draugės Marijonos 

Jucytės, iš viensėdžio Terpažerių, 
par. Leliuny, pav. Vilkmergės, gub. Kauno. Girdėjau, ištekėjus ir gy- 
veno 7 metus kur tai netoli Chica- 
go. Ji pati ar kaB kitas teiksitės 
duoti žinią žemiau nurodytu adresu. 

Natalija Staniuliutė, 
315 \Valnut St., Nevark, N. J. 

Pajieškau savo giminią J^no ir 
Jurgio Bulkių, gyvenusių Pihladel- 
phijoje, Pa., iš Kedžionių sod.; An- 
tano ar Ignaco Gyžių, gyvenusių Clil- 
cagoje, iš šermukšnių sod., Motie- 
jaus Misevičiaus, Pabojų sod., Ju- 
liaus Maslausko Daukučių vieafiė- 
džio, visi Pušalotu par., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Stanislovas Garais, 
8820 Houston ave„ So. Chicago, 111, 

Pajieškau savo broho Vincento^ 
Bagdono ir savo draugo Kazimiero 
Jonelio, pastarasis žvingi'i kaimo,1 
abudu Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno Chicagoje, 111. Atsišaukti ad- 
resu: 

J. Bagdanoff, 
Cape Town, 2 ave., So. Africa. 

Pajieškomo gavo brolių Alfonso Ir 
Antano Andriulių, Užventės parap., 
Kauno gub. Gyveno Chicagoje. At-' 
sišaukti adresu: 
Elena Andriuliutė, Stasė Cibulskienė, j 

Saloma Maseliunienė, 
262 Wallace st., New Haven, Conn. 

Pajieška(u savo pačiosj Sofijos 
Krumln po tėvais, paeina iš kaimo 

Bakštonių, Ukmefgės pav., Kauno 
gub., du metai atgal gyvenome Bosto- 
ne, East Cambridge, Mass. Kas jų, 
žino, ar ji pati gali atsišaukti prie 
manės, aš pasiųsiu pinigų ar tikietg.,' 
atvažiuoti } Chicagą: 

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

Ant Pardavimo. 

ISRANDAVOJIMUI. Town of La- 
koj. Pigiai geroje vietoje, su ge- 
riausiomis prietaiBomis Duonkepyk- 
la, biznyje yra apie dvidešimts metu, 
biznis užtikrintas, sužinojimui atsi- 
gaukit Teleplionu Yards 6927. 

P. VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių lcolionijose Illinojaus 
valstijos. Pas j\ galima uisiraėytl 
"Lietuvą" ir nusipirkti musų laidos 
knygas, 

LIETUVA PUB. CO. 

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

TELEPHONE YARDS 5834 
Dr. P. VVIEGNER 

PETRAS 3. REM EIKIS. 
Yra musų {galiotas Gardaer ir apie* 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
• apskelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Cot 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per kariti, tai atei- 

Įi kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
1 vėsiausi* vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
, graiesnj Teatru negu vidunsieftyje. 
I 

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

Subatom ir nedčliom 
i 10c balkonas, 15c žema. > 
I Prasideda 7 valandą lua valtanu, Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame laikr nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo ntsmųunue, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

REIKALAUJAME 
===== mokti b»rzdasku- tystėa i 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima buti pa- čiam darbdaviu l^moV is amato, kuris blogų laikų nežino. 

_ Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir rinkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms .ašykite: tfosso- kofrs Barber Scbool, 1202 Penn Av., Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canaf 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktorius ir 
Nami| Statėjas. 

2123 W, 23 rd. St. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kaip, 31 lr Se. HalstedSt. 
^(Gpenimas virš Apfiekos). CHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CMICAOO 
ROOMSUO7.IIU 

Tclcphonc Franklln 1178 

6TV.: 3112 S. HALSTEO ST.V ARTI 31s> ST. 
TUEPHOM TARK 2310 

PLATINKIT "LIETUVA" 



*IETIKS ŽINIOS, ! 
Tragedija lietuvių Šeimynoje. 

Pereitą utarninką Antanas Vy- 
čas, gyvenantis prie 4500 Ilono- 
re St., ant Town of Lake ^arė'o 
anksti iš ryto iš darbo (j»; įba 
naktimis) ir namie pamato baisią 
regyklą: jo jauna žmona, (a^ie 
21 m. amžiaus) paplukusi krau- 
juose, gulėjo ant lovos negyva; 
šale jos mažas .aikutis, apie pus- 
trečių met'j amžiaus mėgino 
mamą prižadinti—'kūdikis moti- 
nos kraujais visas išsitepęs. Čia 
-pat namuose ant grim'ų rado :r 

Kaz^ Vyču, Antano pusbrolį, su 

revolveriu rankoje. 
Kodėl ir kaip šita baisi trade- 

gija atsitiko—kol kas smulki 1" 
nežinia. Manoma; kad Kazys 1 

užmušė Vyčienę ir pa L- po to, 
sau gyv?9tj atsiėmė. Kazys, bu-j 
vb vedęs ir Lietuvoje moterj pa-. 
lrkęs^ R. j 

Iš sporto padanges. Pereitos 
savaitės ketvergė apsibuvo dide- 
lės ristvnės Coliseume. Jaunas 
Stecher lengvai parito garsųjį 
Cutlerį, kurį jis taip suspaudė j 
kojomis (žirklėmis), kad tas nc- 

bagas turėjo.net šauktis, jog "jau; 
gana." Iki šiolei rtechcriui nie- 
kas negali atsilaikyti—baisiai 
įfutay kojas turi tas farmeriu- 
kas; kaip apkabina savo- priešo 
pilvą k-jomis, tai ir "gud nait, 
Čarli.".... 

Turėjo ristis ir lietuvis, p. 
Kandrota iš Ne v Vorko su ita- 
lu Gardini, T>et pries pat ritimąsi 
jų ristynės tapo atšauktos. 

Savo keliu ir šitose ristynėse 
neapsiėjo be lietuvio. Musų re- 

porteris pa;akoja apie tai šitaip: 
'Apšaukė, kad dabar risis Ben 

Rubin (žydas) ra Cyclon Olson 
iš Madison, VVis. ^švedas). Ogi, 
žiuriu, kad tai ma.io geras pažį- 
stamas Juozas Šimkus. Jis gra- 
žius, šviesus plaukus turi ir pa- 
našus į švedn. 

"Rubinas labai išlavintas risti- 
kas ir "Olsoną" visgi <pasiguld€, 
bet pir'jlika turėjo ko pasižiūrėti 
ir baisii? ''Olsonui" pritari; ne- 

žiūrint l:ad jis ristyrtes prakišo, 
publika jam vis šaukė."Ura Ol- 
son, bravo svydiš."... Mat Šim- 
kus tikrai gražiai .'augęs vyras ir 

gražiai ritasi. įgijus jam dau- 
įgiaus praktikos, bus ko pasižiū- 
rėti." x 

— Jonas KTulis, ritsynrj mylė- 
tojas ir jų rengėjas, praneša, kad 
po kalėdų jis žada surengti visą 
eilę ristynių tarp lietuviu, ilstikų; 
tar* tikslui jfs i^da parsitraukti 
drūtų lietuvių rislilc iš St. 
Louis ir Springfield, 111. 

— An.^ dieną p. A. KanJręrta, 
Brooklyno drutuolis, buvo užė- 

jęs j "Lietuvos" redakciją. Kai- 

ba užėjo, ziinoma, apie drutuo- 
lius. 

"Man teko pusėtinai datrg va-j 
žinėti po Ameriką ir atradau ne 

mažai drūtų lietuvių; ypač daug 
yra tokių, kurie gali daug pa- 
kelti didelius sunkum* s nuo že- 
mės. Bet kad žinotumėt, rtą- 
vatnas dalykas: nuo žemės jis 
pakels iki krutinės augščio dide- 
lį -sunkumą, bet auigščiau galvos, 
gali sakyt, nei vienas negali iš- 
kelti. 

Melagystė.—"Naujienose," re-! 
clakcijoa straipsnyj, aprašinėja-; 
ma, kad Melrose Parke, csailti j 
Algirdo draugija, kad ji paskyrė' 
$50.00 Lietuvos Šelpimo Fondui! 
ir kad Čhicagos inteligentai esą' 
seko tuos $50.00 gauti Centrali- 
niam Čhicagos komitetui. 

"Sažinoję—rašo, "Naujienos"— 
kad minėtoji draugija dar neiš- 
mokėjo pinigų,... nupyškėjo auto-Į 
mobiliu Mclrose Parką ppl Ba- 
lutis, Kasputis, Zimontas ir Ky-: 
bortas, atvyko j draugijos susi- 
rinkimo vietą ir ėmė lysti prie 
jos, kad 'tik iškaulijus savo pu- į 
sei tuos pinigus". O toliaus dar 
štai ko pripasakota: "Į draugijos 
susirinkimą vargais negalais įsi- 
gavo p. Balutis. Atėjo ir sako, 
kad jisai girdėjęs, jogei draugija 
paskyrusi $50.00, tai jisai noris 
jai ''patarti,'' kam tuos pinigus 
siųsti. Kada susirinkime jam 
paaiškino, kad draugija ir be jo 
patarimo žinanti, kad padėti pi- 
nigus, tai kalbėtojas (?) Užklau- 
sė: "O kam-gi jųs siųsite?" 
"Naujienos" visa tai aprašo, kad 
parodyti "Lietuvos" ir tautiečių 
veidmaningumą ir sako, kad 
joms apie tai pasakojo žmonės 
tame susirinkime buvusieji ir ka t 

jos ("Nt^ienos") neturi nei 
mažiausio pamato abejoti apie jų 
žodžių teisingumą. 

\Yell,—gali "Noujienos" pri- 
imti tai už gryną pinigą. Vie- 
nok reik pastebėti, kad "Naujie- 
nas" atpie tai informavo begė- 
diški melagiai. Nei viršmi- 
nėti žmonės kada nors buvo gir- 
dėję apie tą Algirdo dr^-ją, nei 
jie buvo jos susirinkimo, nei jie 
važiavo į Melro-e iparką, kad ttr 

$50.00 kaulyti. 
Teisybė, jie (p. Kasputis) tu- 

rėjo Centraliuio Komiteto reika- 
lus atlikti ir tam tikslui jie><cojo 
pip. Strzyneckio ir LapLnskio, bet 
kad j»e, ar p> Balutis butų buvę 
susirinkime, arba kalbėję tame' 
susirinkime, arba kad juos butų 
apėjusi ta Algirdo dr-stės auka, 
apie kurią jie nei nebuvo girdė- 
ję—tai visa tai yra žioplos, arba 
kvailos galvos prasimanymas. Ir 

j "Naujienos" gali apie tai persi- 
tikrinti, jeigu jos pareikalaus tos 
draugijos protokolo, kuriame tie 

* 
dalykai turėtų but užrašyti, jei- 
gu jie buvo. 

Girdėjo vyrai, kad varpai 
skambina, bet nežino kurioj baž- 
nyčioj. 

LIETUVIŲ 
UNIVERSAL STATE BANKAS 
JAU YRA SUORGANIZUOTAS! 
Šėrai visi jau išparduoti, dicKtma 
pinigų už šėrus jau yra sumo- 
kėta ir taip' greit kaip tik reštas 
užsimokės už ,paimtus šėrus', tuo- 

jauš Universal State Bankas at- 

sidarys. 
Paskutinė dieną užsimokėjimui 

už šėrus—yra tai 14 gruodžio, 
1916. Alęs norime, kad lietuviai 
nelauktų paskutinės dienos, bqt 
užsimokėtų tuojaus, nevėliau 
kaip nedėlioję, gruodžio 10, kad 
kuogreičiausiai galėtume Banką 
atidaryti. 

Nedalioj, 10 gruodžio, 1916, A. 
01sze\vskio Bankas bus atidary- 
tas per visą dieną iki 5 valandai 
vakaro, kad čia žmones galėtų 
už paimtus šėrus užsimokėti. 

Už šėrus visi pinigai eina \ 
State Bank. of Chicago,. 135 W. 
YVashingtono St. Room 203, 2 

floor. 
Kas nori, gali pats ten pini- 

gus nuvežti, o kam ne paranku, 
tai gali užsimokėti A. 01sze\vskio 
Banke 3252 S. Ilalsted St. ir jus 
pinigai bus padėti į State Bank 
of Chicago ir to Banko recciptas 
jums gautas. 

Tik neužmirškite užsimokėti 
iki gruodžio 10. Atminkite, kad 
čia yra net 600 žmonių šėrus pir- 
kusiu. Šitie 600 šėrininkai bus 
tai geriausi šio Banko agentai, 
su kurių pagelba šis Bankas gaus 
daugiau biznio negu kuris nors 

kitas Bankas aplinkui. O kur 
biznis, ten ir pelnas, o Banko 
pelną gauna tie, kurie to Banko 
šėrus turi. 

Todėl, kurie esate užsirašę šė- 
rūs, pasiskubinkite už juos užsi- 
mokėti ne vėliau kaip gruodžio 
io 'dieną. Kas iki tam laikui 
neužsimokės, tų šėrus tada par- 
duosime kitiem. Dar yra daug 
lietuvių norinčių- šio Banko šėrit 
pirkti, todėl jei nenorite,kad jusų 
šėrai liktų kitiem parduoti, tai 
kuogreičiausiai užsimokėkite už 
juos, ne vėliau, kaip iki 5 va- 

landai Nedėlios vakaro, ?ruodž:o 
10. 

Nedėlioje, 10 gruodžio, 2 va- 
landa po pietų, iv. Jurgio parap. 
salėje bus abelnas, lietuvių susi- 
rinkimas, kur bus išduotas pilnas 
laportas*, kiek yra jau už šėrus 
užsimokėjusių. 

Jeigu iki tam laikui atsiras dar 
kiek nors neužsimokėjusių, tli tų 
šėrus f)a/ducsime kitiem. 

Ant šio susirinkirųo kviečia vi- 
sus A. Olszevvskio Bankas. 

c**S5į£!i. "Ai 

Mums Patinka i 

Duoti Kokybe! 
A 

Kuomet perki Prince Alberto' 
pypkinį ir cigaretinį tabaką, tai perki 
gerumą—ne kuponus ar dovanas. Su 
Princu Albertu jie niekuomet nedavinė- 
ta! Neigi tautiniai, ar valstijiniai var- 

žymai premijų ar kuponų vartojimo gali 
turėti kokią veikmę į jo pardavojimą. 
Prince Albert ateina pas tave be kir- 
pimo, ar deginimo. Kirpumas ir degu- 
mas yra išimama patentuotais budais, 
kuriais Prince Albert yra padaromas- 

RR1NCE ALBERT Pirkite Printe Albert rtsvi 
raudonuose maišeliu ote, S c; TuUdonoi llikinls, 10e; n» 
ro ir pusls fi'aro blibos Am- 
midoriai ir krystn inio stik- 
lo Karo humiaoriat su kem- .« _• ■ » pmi-dr/giutoja virių. t/l€ ĮUltlOtlOl JOy 8ttlORB 

tautinis pasigerėdamas rūkymas catiks 

Ant užpakalinio Prince Alhcrt 
pakulio iono yra parašytai •Process Patent-rd July iO. 190/. 

kiekvienam cigaretiniam ar pypkiniam * seniui kuogeriausiai. Jis turi puikų skonį, kuris tau juo labiaus atiks, juo daugiau rūkysi. N Tabakas ilsrai dega ir duoda pilną užgančdinimą. Prince Albert lengva vynioti, nes jis tam yra su- 
piaustytas. Susukdams cigaretą daug jo nesueikvosL 
Del savęs paties privalai šitą tabaką gerai išmėginti, nes tąsyk žinosi pats, kodėl Prince Albert yra toks geras. Ir žinosi," kodėl 
Prince Abertą šiandien taip ruko vyrai visame pasaulyj—jis yra 
vėsus ir malonus. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, VViostjn-Salom, N. C 

—Bronatrup in San Francisco Chroniolt. 

KALĖDŲ DOVANOS! 
(Didelis spyčius arba prakalbos). 

Vyrai dr moterjs, lietuviai ir lietuvaitės! • 

Norėjau; pasakyt jums spyčių apie Kalėdų dovanas. 
Bet Pbnas Dievas nedavė man nei miklaus liežuvio, nei 
stiprių kojų. Kaiip tik užeinu an steičiaus ir pradedu 
spyčių kalbėt, tai man liežuvis susipainioja, o kinkos pra- 
deda drebėt, kai nelyginant apušės lapai. Tai .prašau 
vibočyt, kid in savo vietą aš iperstatysiu jums šitą seną, 
žilagalvį, ilgabarždj, mandrą ir gerbiamą Kalėdų Diedu- 
ką, ką prieš save matot. Jis yra ekspertas nuo Kalėdų 
Dovanų, tai uvožniai ant jo kalbos tėmykit jo rodos pa- 
klausykit.. t' ? j 

Prašdrii gobiamą poną Kalėdų Dieduką čia ant stei- 
čiaus!... V i si klausytojai rankomią: pliak-pliak-pliak- 
pliak-pliaklr tai gyvuoja Kalėdų Diedukas!. Ura L). 

Orait! Tai klausykit Dieduko: 
v Vyrai ir moterįs! Jau bus pusantro tūkstančio me- 

tų, kaip aš žmonėms prieš Kalėdas dovanas nešioju, tai 
pakhusykit manęs senio, ilgabarzdžio-žilagalvio, nes per 
tiek metų daug žmonių mačiau, daug ko regėjau ir daug 
ko girdėjau. Taigi ausis ipastatykit ir su atyda išklausy- 
kit: 

1) Pirkit tokias dovanąs, kad iš jų butų ir smagu- 
mas ir nauda. Tokia dovana visados geriausia, kurią 
ilgiausiai pamena. Tai tokią ir už:undykit. 

2) Kaip iš savo ilgos praktikos uvožoju, tai ilgiau- 
siai žmones pamena laikraštį, ba jis kas savaitė ipas jį 
per visus metus net iki kitų kalėdų ateina, gražių pasakų 
ir visokių žinių ir pasiskaitymų, ir pamokinimų atneša. 
Žmogus Skaito ir tam kas laikraštį dovanojo ir man per 
visus mettfe dėkavoja ir geru žodžiu pamini: 

—1 'Ką/d Dievas duotų Jonui, arba Magdei pilną 
maišą pinigų, o tau, Dieduli, kad/duotų sveikatos, kad 
nepasentum 1 ir "Lietuvą" man vis nešiotuiry— taip sako 
žmonės, ar kaip uvožoju, kas "Lietuvą" ant Kristmas- 
prezent giminėm ar draugam užrašb, iį du doliariu už ją 
užmoka, tai jį per visus metus paskui už tai garbina ir 
dėkavoja. 

Tai, vyrai ir moterjs, paklausykit manęs senio ir 
mano patarimo: vieton pirkti kokį švikštą, arba kitą ko- 
kią balabaiką, įdėkit du doliariu į koperta (arba čekį, ar- 
ba money Orderį) ir pasiuskit tokiu adresu: 

"LIETUVA/' 3252' So. Halsted, St., Chicago, 111. 
Parašykit, kam norit tą prezentą ant Kalėdų pada- 

ryt, o aš senis beeinu, kad ant Kalėdų jj pristatysiu, kur 
reikia jusų giminei arba draugui; 

Dac ol! Nepamirškit ir padarykit' tą tuojaųs, ba 
prieš pačias Kalėdas aš turėsiu tiek darbo, kad prisieis 
maro over-taim dirbtj. O jeigu aš, poriedziau neduolf. 
nuo kojų nusivarytau, tai kas jums Kalėdų prezentus 
išnešiotų? 

•> / \ N 

ll-- — 1 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
M (t neesame banklerlai, bet męs gvarat.tuojams Tamstai snSfr dymą 60% ant TamBtos plnlflų, nusiperkant sau drabužius-paa mus. Vy« rams ir valknama padarome aut orderio naujus siutus nuo $30.00 11d '$60.00 už puBę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutu*'parduodame po $6.00 ir brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Valku siutai $2.60 Iki $7.60. 
Skrynios ir valyzaL 

5 S. GORDON, 1416 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedildienlals—Ud 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS j ijj. i 

Attorney At Law 
LIETUVIS ADVOKATAS A 

=» ; 
i (A. OLSZEWSKIO BANKE) 

3252 So. HALSTED ST. 
TELEFONAS DROVBR 700 CH1CAGO, ILL 

,t Ofiso Valandos: :» 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvergais !j Iki 9 vai. vakare. > 

Dovafta nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS- 
1916 metama; 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebnvo 1 as 

gali tokį iileisti. preta įdomiai parinkti) reikalingų kalendoriai žinių, 
jame yra keletąs akyrių, kari uoso telpa {vairus labai naudingi pasiskaity- 
raai: apysakos, eilės, straipsniai iš hlstorljos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tf S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rąžyto jų amerikiečių. 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popicros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 23 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: i 

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

įVESKIO Prabos 
ir Kalbų 

sasnoKHoa 
čia eall išmokti Aagh| kalbos nno pradices 

ligi augiciausiai, teipci Lietuvių, Vokiečių, 
Husų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSi. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politifi. 
Ekonomijos, KnygvedysUs.DailiaraMlo, Lai- 
škų raĄrmo, Prekybos teisių ir tt Cu gali 
užbaigti PUBUC SCHOOU HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVISKAL 

3106 So.Halsted St,Chic 

''DRAUGAS'* 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbinlnkų skaičiuje yra rlmčlausleji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojaL Jame pa- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės Judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 puBel metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBUSHJNG CO. 
j 1800 W. 46th St, Chlcago, Ilk S 
l. — 

Ttl. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. HaUted St, Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų lr vyrų. Speciallškal gydo limpančias, 
uiaisenėjuslas ir paslaptingas vyrų ligas. 

I 
BUK ŠOFERIU. 

Laikas yra gauti sai/ tinkamą, vie- 
ta. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą I kiekvienam pabaigusiam kursus 

I musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo indlvidinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 

| Sika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir *kltų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Englneers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

CaaaL 3111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. IALSTE0 SI 6HICA60. ILL 
CORMER lSth STREET 

Liet: Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima gauti mauo krautuvėje se- 
kančias knygas; 
1. Technikei Stebuklai. Su dauge- 

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

biškos istorijos, su paveikslais lr 
audimo apdarais. 704 pusi... $2£5 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika* 
Nauja knyga iš sryties psychottft* 
gijos. 148 pusi. 40c. 

4. Ii Ko KJIa Melai ir JvairloB skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi. .... 75c. 

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai lr kanklntinlal ui 
mokslą 184 pusL $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusL .... 35c. 
{ kitus miestus pasiunčiu yisaky- 

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

901 West 33rd St", Chicago, HL 

RUBSIUVIAMS ŽINOTINAI 
Mokiname kirpti, r* 
Syti ir siūti motery 
ir vyrų drabužius. 
Geriausia Syetorruu 
Geriausia ir leng- 
viausia išmokti, 
Duodame geri$u8iM 
asmenines pamokas 
bei prityrimu kirpt 
m e besimokinant 
motery ir vyrų dra- 
bužiu dirbimo mok- 
bIo. Specialia kai- 

nos bus duodamos rubsiuviams; ma- 

rintiems savo system^ permainyti. 
Praktikavimas rubsiuviams mieste 1* 
anapus miesto. 

MASTER CUTTING SCHOOL 

J. F. Kasnicka( princlpalas, 
118 N. LaSa.ie St. Kambariai 41C, 417 

Prieš City Hali 

PHONE YARDS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St, Chicag> 

A T Y D AI. 
E. ST. LOUIS, COLLINSVILLE, 

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursė, 

viena geriausių ir atsakančiauslų 
savo darbe, kuri daug metu prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairioso Chlcagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospltal. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti blle \aland^ ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Colltoiille Af. E. SI. Lculs, III 
Viršum Yociss sales 

Tel. Kinloch St. Clalr 544R. 

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

Ofisu v 

1725 Vest 18th Street 
Tarp Paelfaa ir Woodgat. 

Fbofie Canal 1203 
Valandoi: 

xtcS:£0 iki 12:00 vai ryto 
IU rt iki 8.-00 vai. vsic. 

ludėlioia* 
IBO Bi£C iki 12K»V»L KjVti 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Iel. Austin7i/ 

Valandos 

tiktai iki8:C0klekYien$rr n 



PIRMAS LIETUVIU 

VALSTIJINIS BANKAS 
"■ m JFi!.". ..1L. ■ —mmm ■ mmmmmmmmy—mmmmm ■ p—p^——t———t*———■—^ 

VARDU 

STATE BANK 
Jau yra suorganizuotas ir 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olszevvskio Banke 

3252 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Visi šėrai jau yra išparduoti ir diduma pinigu už 
parduotus Šerus jau yra sumokėta. 

/ 

Kurie už pirktus šėrus dą esate neužsimokėją, tai pasiskubinkite užsimokėti 
šią sanvaitę, nes męs norime kuogreičiausiai šį pirmą LIETUVIU STATE 
BANKĄ atidaryti. Kas iki Nedeliai, 10 d. Gruodžio. 1916, neužsimokes, tų Še- 
rus parduosime kitiem. Yra dą daug lietuvių norinčių šio Banko Šerus pirkti. 

Todėl pasiskubinkite jei nenorite kad jusų serai butų kitiems parduoti. 

Ketverge 14 Gruodžio, 1916, yra paskutine diena 
užsimokėjimui už paimtus Šerus Univerersal State Banko 

Bet nelaukite paskutinės dienos, Mokekite tuoj aus, 

Visi pinigai už Šerus eina į Siate Bank of Chicago. Išpirkite savo Banke čekį, arba Money Orderį ant 

vardo STATE BANK OF CHICAGO ir tą čekį prisiųskite mumi, o męs padėsime jį į State Bank 
of Chicago ir to Banko receiptą jums gausime. O jei paranku, tai patys galite savo čekį nuvežti į 

State Bank of Chicago, 135 W. Washington Street, ir ten gausite to Banko receiptą. 

Nedelioį, 10 Gruodžio A. Olszevv skio Bankas bus atidarytas per visą dieną iki 5 
valandai vakaro, kur dą galesite už paimtus šėrus užsimokėti. Todėl atminkite, 

šį Nedėldienį užsimokėti, nelaukiant paskutines dienos. 
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