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Dideji Kare. 
lialkanų fronte, kaip rodosi, vo- 

kiečiai galutinai ant Rumunijos 
paėmė vir.sij ir rumunai savo vien 

pajiegoms atsigriebti negali, nors 

kaip kur ir gali priešų pirmyn žen- 

gimu sulaikyti ikokiatn laikui. 

Rumunija prieš savo nedideles pa- 

jiegas per daug turi priešų; to- 

dėl ją i.š nelaimės galėtų ištraukti 

vien svetimų pagelba, už kurių 
reikalus ji, tikėdama ir pati šj tą 

pelnyti, davėsi karėn įtraukti- 
Šiuom kartu jai pagelbėti ga- 

lėtų vien rusai, bet iki šiol jie per 

mažą pagelbą atsiuntė. Kiti tal- 

kininkai, veikianti prie Grekijos 
rūbelių, Ma«_rdonijoj ir prie Mo- 

na.- tiro yn> per toli. Kad jie ga- 

lėtų Rumunijai pagelbėti, turėtų 
pirm? galutinai sumušti turkus ir 

"bulgarus, bet tam Salonikų di- 

stikte jie permažai turi kariu- 

menės, o ir tos visos sunaudoti 

negali, dalį jos turi apversti dabo- 

jimui Grekijos, kurj, vokiečių kar- 

stoma, gali netikėtai su jais susi- 

dėti ir mažas talkininkų pajiegas 
Macerlonijoj iš užpakalio užpulti. 

Padidinimui nelaimės, pačioj 
Rumunijoj, taip kaip ir Grekijoj, 
yra daug Vokietijos šalininkų; 
kaipo krašte, kurį valdo vokiška 

valdonų dinastija. Vokiečių ša- 

lininkai Krajova distrikte mėgino 
prieš karaliaus vaklžią revoliuciją 
sukelti, o karaliumi apšaukti kitą 
karaliaus Fer<*..iando broli Wil-. 

helmą, atėjusi Rumunijon su vo-j 
kiška kariuoienė. Šiuom kartu 

vokiečių plianas nepasisekė, bet jie1 
prie geresnės progos gali jį at-j 
naujinti-, Vokiečių šalininkams 

padeda daug karės nepasisekimai. 
Vokiečiai apskaito, buk Rumu- 

nija vien nelaisviais nužudė 112,- 

ooo kareivių, o užmuštais ir su- 

žeistais net 300,000 su 500 kanuo- 

lių, o vokiečių nuostoliai buk bu- 

vo, sulyginant su priešų nuosto- 

liais, labai maži. Žinoma, vokie- 

čiai priešų nuostolius labai didi- 

na, o savo mažina, bet galima ti-, 

keti, kad rumunai nužudė daug,! 
o kad jie turi pajiegų mažiau už 

savo priešus, tai ~>er tai jų padė- 
jimas yra blogas. 

Rumunijoj vokiečiai spėjo jos 
gyventojams parodyti visą savo 

godumą ir žiaurumą. Visuose už- 

ir>;uose miestuose ima tokias mil- 

žiniškas kontribucijas, kokių dar 

iki šic-l n eks niekur ant apvaldytų 
miestų krauti nemėgino. Gabena 
Vokietijon net nuo privatiškų 
žmonių atėmę maistą ir viską, ką 
tik sau tinkamo randa. Tą žiuo- 

nodami, rumunai Krajova distrik- 
te išnaikino kerosino sėmyklas 
kad iš jų, vokiečiai negalėtų nau- 

dotiesi. Bet vokiečiai išgriautas 
sėmyklas gali pataisyti, nes kero- 
sino ir benzino visoj Vokietijoj 
trūksta. 

Viestc Reni, prie Dunojaus, su- 

sivažiavo apkalbėti karės vedinio 
reikalus Rumunijos karalius su 

Rusijos caru Nikalojumi. Konfe- 

rencijoj liyvavo ir daugelis abie- 

jų kraštų ministerių Bet ar val- 

donų konferencija įstengs patai- 
kyti karės nepasisekimus, tą vėliau 

pamatysime. 
Vokiečiai giriasi, buk jie jau 

apvaldė visą Valachiją, jų rankose 
buk yra jau 50,000 mylių Rumu- 

nijos teritorijos Sulyg gi Petro- 

grado žinių, besitraukrianti ru- 

munų kariun.enė sUsila.KČ i rytus 
nuo Ploeszti ir čia mėgina vokie- 

čius „sulaikyti ir buk nuo jų ateivė 

jų pozicijas už upės Grikoval, bc:, 
kaip rodosi, neįstengs čia pasto- 
viai užsilaikyti, nes austrų ir vo- 

kiečių kiritunenė įstengė persi- 
kelti į kitą pusę upės Jalovica prie 
feenanu, į šiau."rytus nuo Bucha- 
r«8t> 

C na skaitlinga rusų kanumenė 
jsiveržė nuo šiauriu Transylvanijon 
ir traukia pagelbon ntmunams. 

Smarkus mūšiai prasidėjo prie 
Kirlibaba ir Oorna Vatra, bet 
Berlino raportas užtikrina, kad be- 
si veržianti nuo rytų Transylvani- 
jon rusai tapo atmušti, todėl jų 

ofensyva negali turėti įtekmės ant 

vokiečių veikimo VaLchijoj. 
Macedonijoj serbai ir francu- 

7.a;.» Cerna linijoj mėgino pirmyn 
žengti, bet kaip užtikrina vokie- 
čiu raportas, tapo atstumti, be nau- 

tlos sau buk vien dikčiai kareivių 
nužudė, o iš to vokiečiai turėtų 
džiaugtiesi, bet jie, matyt turi ge- 
rą širdį, nes tų priešų nuostolių 
gailisi. 

Visi laukia greitai svarbių at- 

sitikimų Europoj, nes 12 gruodžio' 
atsidaro parlamentų susirinkimai 
veik vienu kartu Berline, Viennoj 
ir Sofioj. Mano, kad parlamen- 
tuose bus kalbama apie taikos ?š- 
lygas, kokias manoma talkinin-; 
kailis pastatyti. Rods laikraščių1 
korespondentai nuo seniai rašo | 
apie taikos išlygas tai vienos, tai j 
kitos pusės, bet suprantama, kad 

tikrų išlygų jie žinoti negali, o 

tie, kurie jiems tokias išlygas pa- 
sako, duoda tokias, kad butų ką 
nuderėti, o ir tas taip neaiSkiai pa- 
duoda, kad jose ir viską galima 
rasti ir nieko. Kad Berline parla- 
mento susirinkime bus apie taiką 
kalbama atviruose, ar slaptuose 
susirinkimuose, apie tai nieks ne 

abejoja, nes ir vokiečiai trokšta 
kares užbaigimo, bet ar tos kal- 
bos ištik d atgabęs taiką, ar ją 
suskubjs, tas tik vėliau pasirodys. 

Tąsynės talkininkų su Grekija 
eina toliau, bet iki šiol dar vis 
nežinia kuom jos pasibaigs- Grei- 
čiausiai Grekijos karalius atvirai 
stos vokiečių pusėn, o talkininkai 
rems Venizolosą, kad jis supara- 
li uotų karaliaus valdžią. Tokios 
vaidų išeigos ir talkininkai laukia, 
todėl stato karaliui vis naujus rei- 
kalavimus ir tai ultimatumų for- 
moj. Dabar talkininkai pradėjo 
blokuoti Grekijos portus, kad ji 
nieko iš svetur parsigabenti ne- 

galėtų, o nuo karaliaus pareikala- 
vo, kad tuoj butų paleista 1600 
suareštuotų Venizeloso šalininkų. 
Bet, kaip praneša iš Amsterdamo, 
karalius atsisakė kame nors nusi- 
lenkti prieš talkininkus, o jeigu 
jie su juom pertrauktų ryšius, jis 
atvirai susidės su vokffečiais. Tas 
gal ir talkininkams bus naudin- 
gesnis negu dabartinis gužinėji- 
mas ir paslapėas tarnavimas vo- 

ikicčiams. Karalius jau sumoDili- 
zavo 75,000 kareivių ir viskuom 
juos aprūpino taip, kad jie eali 
tuoj su vokiečiais susidėti, talki- 
ninkai gi su Venizeloso pagelba 
mėgina karaliaus jiems vodingą 
veikimą suparalizuoti. "Frank- 
furter Zeitung" praneša, buk tal- 
kininkai nutarė detroniuot» Gre- 
kijos karalių Konstantiną, o kara- 
liumi apšaukti jo 8 metų sunų 
Petrą, o prie jo regentų paskirti 
Vetiizelosą, kuris valdytų kraštą 
nemečio karaliaus vardu- Talki- 
ninkų pasiuntiniai išsikraustė iš 
Atėnų į Piraeus, išsikraustė ir 
Francuzijos, Anglijos ir Rusijos pi- 
liečiai, ne3 pabūgo, kad sukursty- 
tos minios nesurengtų jų sker- 

dynių. Grekija užmiršo mat, kad 
jos neprigulmystė pirkta anglų, 
franeuzų ir rusų kraujų, kuomet 
Vokietija iki šiol nieko jai gero 
nepadarė, ir Bulgarijos neprigul- 
mystė pirkta rusų kareivių, o ne 

vokiečių ir austrų kraujų, o tur- 

kai, su kuriais jos prieš savo iš- 

liuosuotojus susirišo, vien skerdė 
Duigarus. Tautų politikoj mat 

greitai užmirštama lygiai geradė- 
jystės kaip ir skriaudos- 

Kaukazo fronte ir Azijatiškoj 
Turkijoj pereitą savaitę nieko 
svarbesnio neatsitiko, tame fronte 
nei didesnių mūšių nebuvo. Ma- 

tyt iš to fronto abidvi karę vedan- 
čios pusės daug kareivių pasiuntė 
j kitus frontus-—Rusija gelbėti 
Rumuniją, o Turkija pa&elbon vo- 

kiečiams besiimantiems su rusais 
Rumunijoj ir Transylvanijoj, tai 
kokiam nors svarbesniam veikimui 
Azijoj liko per mažai abiejų kraš- 
tų kareiviu. 

Itališkame karės fronte smar- 

kesnių musių nebuvo. Carso lini- 
joj smaikiai darbuojas? vien abje- 

jų pusių artilerijos, bet ir jų vei- 
kimui kenkia blogas oras, pusty- 
mai ir miglos kalnuose- Vien. ar- 

tilerija veikia ir prie Voyusa, Al- 
banijoj. 

Šiaur rytiniame fronte taipgi 
nieko svarbesnio neatsitiko, mat 

rytuose visas karės svarbumas 

(persikėlė į Rumuniją. Smarkesni 
priešingų kariumenių susirėmimai 
buvo' Karpatų kalnuose, nes nuo 

č:a rusai mėgina padėti rumu- 

nams, negalintiems atsiremti prieš 
didesnes priešų pajiegaš. Lietu- 
voj didesni susirėmimai buvo vien 
prie Dvinsko, kur rusai norėjo 
persikelti nuo šiaurinės, pietinėn 
Dauguvos pusėn, bet tas nepasi- 
sekė. Buvo maži susirėmimai Vil- 
niaus gubernijoj prie Smorgainių, 
bet visi tie susirėmimai yra men- 

ki. Nors didesnės kariumenės 
mūšiai buvo Volyniaus guberni- 
joj, bet tie susirėmimai didesnės 
svarbos neturi, kaip neturi svar- 

bos ir buvę tame fronte maži or- 

laivių susirėmimai. 
Praneša, buk Krakove tapo su- 

areštuotas, ne->;nia ui ką, organi- 
zatorius Austrijos lenkiškų liuo- 
snorių legijonų Pilsudzki. 

Vikariniame fronte smarkesni 
mūšiai buvo vien prie Verduno, 
kur franeuzai atgavo vokiečių pa- 
veržtą kalvą 304, Somme pa- 
upiuose smarkiai veikia vien arti- 
lerija prie Bouchave=nes ir Bia- 
ches. Prie Apręmont vokiečiai 
buvo paėmę porą šimtų pėdų 
grabių, bet kontratakų fran- 
euzai jas atgavo. Arrcre pa- 
upiuose anglų fronte veikė smar- 

kiai vien abiejų pusių artilerija. 
rereitą sanvaitę kas svarbau9 

atsitiko, tai atsitiko ne ant karės 
lauko. Svarbiu yra susitvėrimas 
Anglijoj karės ministerijos po va- 

dovystė David Lloyd CfDrge su 

neaprubežiuota diletatoriška val- 
džia ir prižiūrėjimui karės vedi- 
mo sutvėrimas kariškos tarybos, 
Lloyd George apreiškė, kad Angli- 
ja tol karę ves, ikol Vokietija ne 

bus jveikta, bet tam reikia, kad 
Anglija pastatytų dar 2 milijonų 
kareiBvių. Todėl Lloyd George 
įves, parlamento pritarimo nesi- 
klausęs, Anglijoj priverstiną tar- 
navimą kariumenėj. Ir Francu- 
zijoj įsteigta karės tarybą- Ten 
nuo kariumenės vadovavimo at- 
statė generolą Joffre ir vadovy- 
stė pavesta jaunesniam, kuris ener- 

giškiau turės karę vesti. Vokieti- 
ja atsišaukė į talkininkus, kvies- 
dama juos pradėti taikos tarybas. 

Iš Karės Lauko. 
VOKIETIJA SIŪLO IŠ- 
LYGAS IR REIKALAUJA 
TAIKYMOSI TUOJAUS. 

Londonas, gruod. 12 d.—Be- 
vielinė žinia "iš Berlino skelbia, 
kad kancl *ris von Betlunann- 
Hollvveg savo kalboje reichstage 
šiandien pasakęs, jog Vokietija 
su savo talkininkais, "numanyda- 
ma savo atsakomy1 ę prieš Die- 
vą, prieš savo tautą ir prieš žmo- 

niškumą," pasiūlė priešingo- 
sioms šalims pradėti taikos ta- 

rybas. 
Pusiau aficialė O^verseas Ne\vs 

Agentūra ši rytą išleido tokį 
paskelbimą: 

"Kancleris šį rytą suteikė au- 

dienciją vienas po kitam Suv. 
Valstijų, Ispanijos ir Šveicarijos 
atstovams, vadinas, afstovams tų 

: šalių, kun'os saugoja Vokietijos 
rerkalus svetimose priešų šalyse, 
Kancleris įdavė jiems raštą ir 
prašė jų paskelbti jį priešų val- 
džioms. Šitą raštą kancleris 
šiandien skaitys reichstage. 

"Kašte keturios susijungusios 
i (vidurinės) viešipatybė?, pasinio 
taikės išlygas. Pasiu'.inimai, su- 

lyg jų tvirto įsit'4rinimo, yra 
tinkami įsteigimui pasiliekamos 
taikos. 

"Valdžios Vienticie. Konstan- 
tinopoly ir Šulijoj įdavė tokius 
pat jaštus ir taipgi susirašė su 

Šventuoju sostu ir kitomis neu- 

tralėnus šalimis^ _ f .. r ~. 

Anglijos parlamento pensijų 
ministeris ir karės ministerijos 
narys Arthur Ilendersoii savo 

kalboje pasakė, kad jis yra prie- 
šingas taikymais; pirma laiko. 
Girdi, aš taip pat noriu taikąs, 
kaiip ir kiekvienas Uitas, bet toji 
taika be mačiausios abejonės tu- 
ri pastatyti mus anapus dabar- 
tinės katastrofos atsikartojimo. 
Tegul mūsų amerikiniai draugai 
ir kitos neutralės šalįs sudaro 

tautų lygą, kuri ^adėtų princi- 
pus taikymuisi, tąsyk aš eisiu 
su jais, bet ne dabar. Kalbėti 
apie taiką kuomet visos ne-ąži- 
ningiausios militarinės galybės 
yra priešais mus, yra žingsniu 
prie kovos antru kariu už tą pa- 
tį dalyką. 

BUCHARESTAS PAIMTAS. 

Berlinas, (Sąyvillės besieliu),' 
gruod. 6 d.—Šiandien aficialiai 
pranešta, kad Rumunijos sostinė 
Bucharestas paimta. v 

Ploesci, svarbus ge1žke).ių su- 

sijungimo^ miestas, 36 myliose 
nuo Bucliaresto į šiaurvakarius, 
taipgi paimtas. 

Vakar feldmaršalo von Ma- 
ckenseno buvo gimimo diena. 
Jam suėjo 67 metai. Taipogi 
100 dienų nuo Rumunijos apskel- 
bimo karės Austrą vengrams. 

Bucharestas buvo iena di- 
džiausių niilitarinų Europos 
stovyklų po Paryžiaus. Jis yra 
vienu gražiausių ir linksmiausių 
Europos miestų. Normaliis jo 
gyventojų skaitlius siekia 300,- 
000. 

Jokio apgulimo ir net bombar- 
davimo nebuvo. "Tvirtovė puo- 
lė pati. To to kaip paskutinis 
gynėjų pabėgimo kelias į šiaurę 
pateko j rankas priešui drauge 
su Ploesti, 32 myliose atstu nuo 

miesto, toliau ginta nebuvo ap- 
siskaitymo. 

Po užduotam paskutiniam 
smugiu: ar gal net pirma to, 
sumuštos rumunų pajiegos turė- 
jo tik v,ieną pasirinkimą arba I 
bėgti Bucharesto Černavodos 
gelžkeliu, arba duotis apsupti | 
miestą beginant. 

Ir dabar eina d'ramatingiau- 
sios ir nuostabiausios iš visos 
karės lenktynės. Rumunų Ka- 
reivdja būdama iš visų pusių ap- 
supta, palikusi savo sostinę prie- 
šų rankose, karalių ar valdžią 
pabėgus pasienin, pasirengusius 
sprukti "svetimoni žemėn, šalį 
turtingą visokiamis gėrybėmis 
maitinant jos priešus, bėga orie 
paskutinės paliktos spragos. / O 
ten kitoj pusėj Dunojaus Ma- 
ckenseno dorbrudžinė kariauna 
pasirengusi pereiti upę, kad bė- 
gančius rumunus nagauti. 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
KALNĄ 304 TIES VĖR- 
DUNU. 

Berlinas, gruod. 7 d. Kalnas 
304 svarbiausia strateginė augš- 
tuma ant kairiojo Meuse uipės 
kranto vakar perėjo į verduninės 
vokiečių įpėdinio kariaunos ran- 

kas, tai užpuolus franeuzus iš 
nežinių. Prie to phimta nelais- 
vėn penki aficierai ir 190 karei- 
vių. Franouzų pranešimas mini 
tik apiie franeuzų užpuolimą ry- 
tinėje pusėje Metzeral, Alzacijo- 
je, kitun esą nieko svarbaus ne- 

atsitikę. 

GREKIJOS KARALIUS 
ATŽAGARAS. 

Londonas, gruod. 8 d.—Karės 
svarbumo centras Staiga tapo 
perkeltas Macedonijos šonan. 
Londonas yra susirūpinęs didžio- 
sios salonikinės sąjungininkų 
ekspedicijos saugumu. 

Nežiūrint blokados, sulyg pra- 
nešimų prasidėjusios nuo vakar 
8 vai. ryto, kuri žada atgabenti 
badą Greikijai per 2o;dienų, Gre- 
kijos karalius vis atžageresnis 
daros. 

Sulyg beviieliaiės žipios iš Ry- 
mo: Vidurinės. Valstybės pasisiū- 
lė Grekijai įdaryti kelius, že- 

me, jei karalius Konstatinas 
paskelbtu kare sfyunghiinkams. 

Žinios iš Salonikų skelbia, buk 
karalius Konstantinas prisakęs 
mobilizuoti Grekijos kariuomene. 

Sulyg kitų žinių, iš Salonikų 
vokiečių kareivijos visu Mona- 
stiro šonu yra smagiai sustiprin- 
tos. Spėjama, kad jos yra ati- 
trauktos nuo Rumunijos karės 
lauko. I 

Paryžius praneša apie smarkią 
kovą einančią Macedonijos šo- 
ne. Stravinos apielinkėje ser- 

bai atmušė tris vokiečių ir bul- 
garų užpuolimus. 

Amerikos miinisteris Droppers 
kabeliu pranešė Valstybės sky- 
riui .Washingtone, kad neutraliai 
diplomatai. Atėnuose padavę 
•bendrą įprotestą karaliui pnieš 
leidžiamą betvarkę ir aplamą ka- 
linimą Venizeloso pasekėju. 

NAUJOJI ANGLIJOS 
MINISTERIJA. 

Londonas, gruod. 10 d.—Nau- 
jasis ministerių pirmininkas Da- 
vid Lloyd George šiandien pa- 
skelbė naują ministerių karės ta- 

rybą. Priskaitant jj patį taryba 
susidės iš penkių žmonių, kurie 
atsakys už karės vedimą. Tary- 
bon jėjo šitie: David Lloyd 
George, lordų tarybos pirminin- 
kas ir Lordų Buto valdžios vedė- 
jas grovas Curzon, ministeriai be 
porttelio. Arthur Henderson ir 
lordas Milner ir viešpatystės teis- 
mo patarėjas bei valdžios vedėjas 
Žemutiniame Bute Andrew Bonar 
Law. 

Buvusis premieras Asąui'h ir 
buvusis užsienio reikalų sekreto- 
rius Grey neturės balso nei karės 
taryboje, nei naujoje ministerijo- 
je. 

•Lloyd George kaipo karės tary- 
bos galva patampa tikru diktato- 
riumi karės reikaluose ir gauna 
daugiaus gal*s, negu kuomet nors 

ligšįol Anglijoje yra kas jos tu- 

rėjęs. 
Naujoji ministerija susideda iš, 

12 Liberalų, 15 Unijistų,-3 Dar- 
bo Partijos narių ir Amatų bei 
Švietimo pirmininkų, kaipo jau ir j 
siuntybos kontrolininko, kurie 
prie jokios partijos nepriklauso. 

Sulyg lordo Nortchiffe'o orga- 
no 

" W eekly D i s p a t c h pre- 
imiero Lloyd George programas 
bus tokis: 

Apginkluoti pirklinius laivus 
apsaugojimui jų nuo submarinu 
pavojaus; 

Prisirengti prie pavasarinio 
ofensyvo; 

Sumobilizuoti civilinius gyven- 
tojus pradėjus nuo 16 metų iki 60 
metų amžiaus; 

Padaryti blokadą veikesne; 
Gyventojų maitinimą nustatyti 

išleidžiant maisto tikietus; 
Padidinti naminių maistų pro- 

'dukciją; 
Uždrausti darbą nereikalingą 

karei; ^ 

Įvesti draudimą pertekliaus; 
Įsteigti dienas be mėsos- 

VOKIEČIAI PAĖMŪ 70,000 
RUMUNŲ. 

Londonas, gruod. 9 d.—Afi- 
cialis pranešimas austrų ir veng 
rų žinybos, apturėtas Londone iš 
Viennos, sako, kad rusai su rumu- 

nais kaip drūti bėga nuo feldmar- 
šalo Mackcnscno padunojinės ka-j 
riaunos ir kad rumunų kariauna, 
kuri ėjo prieš dešinį gen. von Fal- 
kenhayno kariaunos sparną, yra 
išnaikinta. Rusų pajiegos, ban- 
džiusios susijungti su rumunais 
iš kalnuotosios apielinkės traukia- 
si. 

Tuo tarpu iš Berlino praneša- 
ma, kad smarkus rusų užpuolimai 
Karpatų miškuose atmušti. Nuo 
Dorna Vatra j šiaurę ir nito Tro- 
tus klonio į pietus rusai gavę 
viršų su dideliais sau nuostoliais. 

Vakarų Rumunijoje vėl paimta, 
keli tūkstančiai belaisvių ir dau- 

gybė kanuolių; rumunai traukiasi 
atgal su didele paskuba- Nuo 
gruod. i d. rumunai nužudę dau- 
giau kaip 70,000 kareivių ir 184 
kanuoles, 

RUMUNAI VALACHIJOJ 
TURĖJO PASISEKIMŲ. 

Londonas, gruod. ii d. Sulyg 
žinios iš Petrogrado, p^asakotas 
iš Rymo bevieliniu telegrafu, be- 
sitraukianti atgal rumunų kariau- 
na; pastačiusi pasipriešinimu rytų 
Valachijoje nuo I'loesti į rytus, 
nuvarė vokiečius atgal kelis kilo- 
metrus. Įvykusiame mušyj rumu- 

nai išnaikino du vokiečių eska- 
dronu- 

Laikraščio Times korespon- 
dentas prie rumunų kariaunos, ra- 

šydamas iš gruod. 3 d., patvirti- 
na senesnius, nors ne taip a.skius 
pranešimus, kad rumunai pasirū- 
pinę užbėgti už akių toj šalyj. Ko- 
respondentas rašo: 

"Dcreitą savaitę visi šuliniai, 
grynyklos, žibalo kubilai ir kiti 
įtaisymai Prahovos klonyj tapo 
sunaikinti taip, kad žibalo pro- 
dukcija šitoje Mitingoje žibalu 
apielinkėjc nėra galima. Didėsčs 
benzinos prekinės tapo sudegintos. 
Morcni'je, svarbiausiame Rumu- 
nijos žibalo lauke, ypatingai su- 
naikinimas pilnas, nes nenorėta 
palikti vokiečiams išnaudoti didie- 
ji žibalo klodai. 

TURKAI ŽADA PAŠAUKTI 
KARIUOMENĖN DAR 
2,000,000 VYRŲ. 

Lausanne, Šveicarijoj. Lapkr. 
7 d.—Sulyg specialio Daily 
N e w s korespondento praneši- 
mo, Lausanne (Lozanoj) gauta 
žinių iš Turkijos, kurios prane- 
ša, kad *en iš paskutiniųjų sten- 

giamasi išplėšti priverstinį tar- 

navimą kariuomenėje kuopla- 
čiaiisiai, idant varius karę to- 
liaus ir garbingai ją pabai-i 
g,as. Kaikurie turkų laikraščiai 
skaito, jog galima dar 2 ar 3 mi- 
lijonai kariuomenės surinkti. 

TAIKA TOLI LLOYD-GEOR- 
GE'U! ATĖJUS PRIE VAIRO. 

Sulyg aplamos diplomatų nuo- 

monės Washingtone, David 
Lloyd-George patapus Anglu jos 
ministerių pirmininku, visokia 
viltis greito susitaikymo kariau- 
jančių šalių žuvo. 

Vokietija, kiek galėdama, taiko 
pabaigti karę laimėjusios pusės 
išlygomis be tiesaus, ar aplinkinio 
j ieškojimo susitaikymo ir tuomi 
ipastato save j padėjimą šau- 
kiančios sau ramuno. Į suirutę 
Anglijos valdžioje ir atstatymą I 
miinisteriii nuo vietų už nepasi- 
sekimus karėje, drauge su to- 

kiais pat kryžio apsireiškimais 
Prancūzijoje, Vokietija žiuri kai- 
po j aiš'kų pripažinimą, jog ji 
ligšiol turi viršų. 

Jei A. Bonar Law butų buvęs 
išrinktas minis terių pirmininku, 
tai sulyg šitų diplomatų nuomo- 

nės, Voketija butų galėjusi for- 
maliai pasisiūlyti taikytis, grei- 
čiausiai paprašydama prezidento 
Wilsono patarpininkauti. 

Bet išlinkimą Lloyd-George'o 
Berlinas skdit0 nauju iššaukimu 
kovon. Lloy-4 George buvo skel- 
bęs karę "iki sumušimo" ir Ber- 
line jis yra skaitomas "muša- 
muoju ministerių." Vokiečių 
aficialai sako, kad vokiečiams 
dabar pradėti apie taiką kalbėti 
reikštų vis tiek, ką prisipažinti, 
kad jie bijo Lloyd George "mu- 
šamosios karės." 

"VVasftingtone yra sutinkama 
su tuo, kad Lloyd George iškėli- 
mas įeiškia Anglijos smarkesni 
varymą karės dr jos mažesnį no- 

rą klausyti taikos pasiulinimų. 
Jei Lloyd-George-ui bent šiek 
tiek seksis, yra laukiama, kad 
'karė l^us vedama iki 1918 m. ar 

dar ilgiaus. 
Taip pat washingtoniniai di- 

plomatai mano, kad vokiečiai dar 
vis norėtų, kad prezidentas Wq1- 
son pasiimtų tarpininkavimą ant 
savo atsakomybės be jokio for- 
malio prašymo iš vokiiečių pu- 
sės. Bet prezidentas neturi no- 

ro daryti žingsnį .nepatinkamą 
Anglijai, o paskyrimas Lloyd 
George'o preziidento pasisiulini- 
mą padaro dar daugiaus negail- 
imų 

d 

Anglijos karės politikoje yra 
laukiama griežtos permainos. 
Karės vedimas Balkanuose su- 
teikė vieną svarbiausių skirtumų 
tarp Asąuitto ir Lloyd-George. 
Pastarasis reikalavo sukoncen- 
truoti sąjungininkų veikimą Bal- 
kanuos. Asąuith, atsižiurėda- 
mas j tolumą, laivų stingimą ir 
vokiečių bei austrų submarinų 
veikimą Tarpžemiinėse jūrėse, ši-, 
tą pieną skaitė netinkamu. Da- 
bar laukiama, kad Lloyd-George 
j j išbandys. 

—T"" 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
BIUDŽETAS. 

Wasningtcn, D. C. Suvienytų 
Valstflų išlaidos sekantiems me- 
tams apskaitytos ant 1,666,000,- 
ooo dol., didesnes jos už per- 
nykšoias ar-t 84 milijonu dolia- 
riu Karės ir kariškam laivynui 
įeikalaujama milžiniška sumą, 
666 milijonų doliarių. 

VOKIŠKAS KONSULIS 
TEISMAN PATRAUKTAS. 
San Francisco, Cal. Čia tei- 

sman tapo patrauktas generališ- 
kas vokiškas kdnsulis Franz 
Bopp ir 8 kiti vokiečiai už suo- 
kalbius, neuirališkumo laužymą 
ir mėginimą sprogdinti laivus 
gabenančius talkininkams amu- 

niciją. Byla jų jau prasidėjo. 

REIKALAUJA BETARPINIO 
PREZIDENTO RINKIMO. 
Washlngton, D. C. Senatorius 

iš Kansas valstijom Thompson, 
iš Colorado Shafrath ir Johnr 
son iš So. Dakota įnešė senate 

reikalavimą pridėti Suvienytų 
Valstijų konstitucijon, kad pre- 
zidentai butų renkami ne per 
rinkėjus, bet gyventojų balsais, 
kaip dabar yra renkami senato- 
riai. 

FARMERIAI NENORI ŽMO- 
NIŲ IŠNAUDOJIMO. 

St. Paul, Minn. šitos valsti- 
jos farmeriai nepritaria išnau- 
dojimui gyventojų su valgio 
produktais. Kad spekuliantų! 
išnaudojimui už akių užbėgti, 
larmerių organizacijr Equitv 
Cooperative Exchange pastatė 
už 2PO,ooo dol. elevatorių, į ku- 
rį faįmeriai sugabęs javus, o iš 
jų galės sau pirkti be pagelbo-s 
tarpininką produktų reikalaujant 
ti. 

AMERIKA ATMETĖ PA- 
KVIETIMĄ NEUTRALIŠKŲ 

ŠAL'Ų. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų prezidentas atmetė pa- 
kviietimą neutrališkų šalių atsių- 
sti Amerikos delegatą konferen- 
cijon apkalbėjimui, kaip jos gali 
geriausiai laike šios karės ginti 
savo reikalus. Konfercncijon 
atkaks delegatai: Švedijos, Nor- 
vegijos, Danijos ir Šveicarijos; 
Amerika vienok atsisako joje da- 
lyvauti. 

PANAIKINTA MIRTIES 
BAUSMĖ. 

Tuha, Ariz. Valstijos Arizona 
gubernatorius pagarsino, jog 
Arizonoj tapo panaikinta visai 
mirties bausme. Turėtų tai pa- 
daryti ir didėsės Suvienytų Val- 
stijų valstijos. 

PAČTAS NORI PAKELTI 
KAINĄ LAIRKAŠČIŲ .. 

SIUNTIMO. 
Washington, D. C. Pačto per- 

dėtinis žada pakelti kainą laik- 

raščių siuntinėjimo, bet mano 

sumafcinbi kainą laiškų siuntinė- 
jimo iki ic už unciją, vietoj 2C. 

PASEKMĖ NUSIMINIMO. 
Gray Lake, Vis.. "Farmeris 

Drokod Madole, kadangi jam 
pradėjo nesisekti, įpuolęs į nusi- 
minimą, pašovė savo pačią, be* 
kad išsyk neužmušė, tai išncal 



t, 
kieman įkišo jos galvą į pila) 
vandehs lovį ir tol laikė, koi 

moteris neapmirė. Taškui už- 

rakino namuose penketą savo 

vaiky, namus apliejo su kerosinu 
ir uždegė, kuomet ugnis juos ap- 
ėmė, su paskutiniu revolverio 
šuviu p-"u nusišovė. Vaikai 
vienok išsigelbėjo ir pašauta ir 

apalpusi motina tai'pgr atsigavo. 

|| Exčhange Telegraph C'o. ap- 
skaito, buk nuo įsikišimo karėn 
rumunu nelaisviu išgabenta Vo- 

kietijon 100,000 žmonų ([tniilaut 
drauge .su civilistais).. 

|i Rusijos valdžia oranešė Su- 

vienytu Valstijų valdžiai, kr.d ne- 

'eis Amerikos daktarų į nelaisviu 
stovyklas. Mat Rusijos susižino- 

ta, kad prašant vokiečiams, ame- 

rikoniški daktarai norėjo atlankyti 
nefo.»vių stovyklas Rusijoj. 

|| Paskutinėj konsistorijoj Ry- 
me popiežius y paskyrė 10 nauju 
kardinolų. 

|P Alpų kalnuose tiek prisnigo, 
kad sniegas užnešė , geležinkelius 
ir perėjimus kalnuose, visi susi- 
nėsimai šiaurinės Italijos ir Švei- 
carijos su Prancūzija turėjo pasi- 
liauti. Greitasis traukinys bėgan- 
tis Milanan sniege nuklimpo. 

|| Iš Grckijos sostinės Atėnų ir 
ten gyvenę rusai išsinešdino, pa- 
siliko ten vien italai. 

|| Mexikos banditai vėl užmušė 

tris amerikonus: Fosterg, Gilemo, 
Snyman ir Grayą. 

| Frartcuzijos parlamentas 344 
balsais prieš 160 pripažįno mini- 

sterijai užsitikėjimą. 

|! Bavarijoj, mieste Bayrguth 
pasimirė vienas iš žymesnių vokiš- 

kų muzikų, Hans Richter. Gimęs 
jis 1849 m- taigi jau nejaunas 
buvo. Jis buvo dirigentų VYag- 
nero operų Ti.yreuth teatre. 

|[ Iš Paryžiaus praneša, buk iš 
Atėnų iš ii k raustė ne tik francu- 
zų ir anglų kariumenės, bet ir ton 

gyvei.ę francuzai. ir anglai, civi- 
listai. Matyt pabūgo, kad kara- 
liaus šalininkai iš pasalų nesu- 

rengtų sjccdynių. Karalius žada 
suvaldyti* greitai Venizeloso suki-1 
Įima, bet slapta šaukiasi prie vo-i 

kiečių, melsdamas pagelbos prieš 
talkininktis, tik vokiečiaį šiuom 
tarpu padėti negali. 

Į Aingtijoj norima nuo- ^ietų 
prašalinti scus mirvisterius, o jų 
vietoj paimti jaunesnius* Pasi- 
traukia nuo vietų: Asąuith, Bal- 
lour ir Grey. 

•Į Teismas Erfurte pasiuntė 
pt.su metų kal/ėjiman moterį 
turtingo fabrikanto iš Strauss- 
fcrto už užmezgimą meiles ryšių 
Su vienu francuzų belaisvių. Jos 
jat'nesnėji sesuo, kaltinama už 
tokį jau prasižengimu, pirm nu- 

teisimo nusižudė. 

Vokietijos univetsitetas iš 
Rusijos' paeinančius, studentus 
gali priimti ir baltus, taigi vo- 

kiečių iŠ Latvijos paeinančių 
vaikus, ^o kitus vien, kurių tėvas 

ilgai Vokietijoj gyveno. Visi 
turi gerai pažinti vokiečių kalbą 

j Švedija aštriai pareikalavo 
nuo Vokietijos, kad tuoj sugrą 
žintii su visoms prekėms subma- 
rinų pagautą Švedijos vande- 
nyse laivą Reserv. 

|Į Mcxikoį Vilios banditai už- 
mušė galvijų prekėj ą Molinavą 
už tai, kad palaikė ryšius su 

amerikonais. 

Harrisburg, Pa. ČionykŠčios 
plieno dirbtuvės 10% pakėlė sa- 

vo 1200 darbininkų algas. 

f| Ant salos San Domingo vėl 
buvo susirėmimas vietinių gy- 
ventojų su išsodintais apt kran- 
to nuo laivų Suvienytų Valstijų 
jūreiviais, kuriame sužeista vie- 
ną oficierą ir 10 Suvienytų Val- 
stijų laivyno kareivių. Čiabuvių 
užmušta it, o 6 sužeista. 

(] Ryme pasimin vienas iš 

garsesnių itališkų muzikų*F. P. 
Tosti. Gimęs jis 1847 m. Mili 
zikos mokslą baigė Neapoles kon- 

servatorijoj. Kaipo komponis- 
tas atsižymėjo savo dainoms, ku- 

rit^ daug parašė. 

Popiežius raštų atsišaukė į 
Amerikos kardinolą Gibbons 
prašydamas jj raginti menkos 
katalikus dėti aukas sus*. >imui 
del karės vargą kenčiančių Bel- 

gijos vaikų. Bet nemažesni, 
turbut, vargą kenčia ir Lietuvoj 
katalikų vaikai, bet raginimo 
jiems aukauti nėra. 

Į| Rusijos dūmos pirmininkas 
Micliael Rodzianko, del asabiš- 
kų užgauliojimų juodašimčių 
atstovo Markovo buvo atsisakęs 
nuo vietos, bet durna net 255 
balsais prieš 26 jj pirmininku 
išrinko, o Markovą 15 posėdžių 
iš durnos prašalino. 

[Į Netoli salos Wight 22 lap- 
kričio dieną vokiečių subinarina 
be perspėjimo paskandino ame- 

rikonišką garlaivj "John Lum- 
bert." 

) 

Garsus Mexikos banditas 
Villa, užėmęs miestą Chihuahua, 
tuoj griebėsi žudymo žymesnių 
gyventojų. Pirmą dieną tapo 
nužudyta miesto majoras IIol- 
gain ir 8 žymus piliečiai. Už- 
mušta 40 chiniečių ir daug kitų 
svetimtaučiu. 

|Į Austrijoj neišpasakytai pa- 
brango čeverykai ir kainos jų- 
vis kįla. MėneSis atgal Krako- 
ve moteriškų čeverykų porą ga- 
lima buvo gauti už 40 iki 50 
kronų, o dabar reikia mokėti 6q 
—80 kronų. Už vaikų č^very- 
kaiicius reikia mokėti 40 1.roiių. 

|Į Nors Suvienytos Valstijos 
uždraudė gabenti amuniciją Mc- 
fcikan, bet per tai jos gabenimas 
netapo sulaikytas. Carranza per 
Vera Cruz vėl gavo milijoną 
dėžių patronų.' 

Į Norvegija sutiko duoti Vo- 

kietijai 15% jos žvejų sužvejo- 
tų žuvių, o VoKietija sutiko 

Norvegijai duoti daugiau anglių, 
k0 jai trūksta taipjau kaip Vo- 
kietijai maisto 

|| Ant Hollandijos protesto 
prieš deportavimą Vokietijon 
Belgijos gyventojų, kaip paduo- 
da Londono laikraštis "Times", 
Vokietija atsJcč, kad Hollandi- 
ja rūpintųsi vien savo reikalais. 

|| Gubernatoriui Rumunijos so- 

stinės Bucharesto tapo paskir- 
tas vokiškas bencrolas Hemrich. 

[ Prie Rusijos tapo priskirta 
Ciesoriaus Nikalojaus II žemė, 
gulinti šiauriuose. Surado ją ka- 
pitonas Vilkitsky. 

[f Kaip mano, naujasis Angli- 
jos ministerių pirmininkas Lloyd 
George suskubjs apdovanojimą 
aiirių savivalda. 

ĮĮ Anglijo^ valdžia uždraudė 
pardavinėti kavą, visą atsargą ko- 
kia buvo Anglijoj, paėmė valdžia. 

|| Vokiškas militariškas kriti- 
kas apskaito, buk nuo karės pra- 
džios Rumunija vien belaisviais 
nužudė 112,000 kareivių, taigi 
šeštą dalį savo kariškų pajiegų, 
o sužeistais ir užmuštais net 

300,000. Vokiečiai apvaldė 50,- 
000 vietų Rumunijos teritorija. 

|| Kaiip praneša iš Stockholmo, 
{ dvi savaiti vokiški submarinai 
paskandino 16 laivų gabenusių 
Rusija! amuniciją. 

|| Pasitraukdami iš Ivangoro- 
do (dabar jam sugrąžino seną 
lenkišką vardą Dęblin) rusai, ne- 

galėdami su savim paimti, Visloj 
paskandino botus su amunicija 
ir maistu. Rotus tuos dabar 
vokiečiai pakelia ir randa juose 
dar tinkamą ten maistą—mesą ir 
javus ir iš jų naudojasi. 

FRANCŲZŲ GENEROLAI. 
Ateina žinių, kad francuzai mano 

atstatyti gen. Joffre nuo vyriausios 
vadovystės, o jo vieton paskirti kitą, 
grbesnj generolą. Kalbama, kad jo vieta užims arba gen. Petain, arba 
gen. Neiville, arba gen. Foch. Pa- 
veikslais parodo žymiausius francu- 
zų gvfterolus: 1) Gen. Joffre (pats dešinysis) 2) gen. Castelnau, 3) gen. Foch 4) gen. Petain (pačiam viduryj). 

IS DARBO LAUKO. 
Clirfield, Pa. Central" Penn- 

sylvania Operatar Assooiation 
per teismą uždraudė Moshanan 
Coal Co. pakelti darbininkų al- 
gas, o ji norčjo jas ipadidiritr ant 

trečdalio, 
J 

I New York. Guaranty Trust 
Co. paskyrė 300,000 dol. dova- 
noms 1000 tarnaujančių. Bus 
tai graži Kalėdų dovana. 

Watertown, N. Y. Interna-Į 
tional Paper Co. pakelia ant 

10% savo 7000 darbin'nkų algas.' 
I 

Pittsburg, .Pa. Pittsburg j 
Steel Co. ir Pittsburg Steel Pro-j rlucts Co. pakele ant 10% algas 
savo 7000 darbininkų. 

_ Į 
Chicagc,'111. Atchinson, To-' 

peka ir Santa Fe geležinkelio 
kompanijos pakelia algas; darbi-j ninku dirbančių jai mažiausiai) 
du metų, o negaunančių 2500 
dol. metams. j 

IVestern U-iiion Taleg-raph Co, 
apreiškė,''jog pakelia algas 6% j 
visiems tarnaujantiems gaunan-j 
tiems mažiau kaip 2000 dol., o j 
daugiau kaip 1200 dol. metams.! 

* 1 
Gaunanti mažiau kaip 1200 dol. 
gaus y°/o daugiau. 

I Brockton. Pa. Pakelta ant 

10% algos darbininkų čevery- 
•kų dirbtuvių George E. Keith. 
Dirba ten apie 10,000 darbinin- 
kų. Dirbtuvės pakėlė an$ 10% 
darbininkų algas, bet pakėlė ui 
tai ant 25—33%" čeverykų kai- 
nas. Yra tai iš ko didesnes rlgas I 
mokė'ti, lieka dar geras pelnas. 

LIETUVA IR KARĖ, 
VOKIEČIAI NORI LIETUVĄ 

PASILAIKYTI. 

Chicago, 111. Gerb. Redakcija: 
Chicagos laikraščio Daily 
News (korespondentas Berline 
apvažinėjo didesnių vokiškų laik- 

raščių redakcijas, kad sužinoti, ką 
tikrai vokiečiai mano apie karės 
pabaigimą ir ką jie trokšta laimė- 
ti karėje. 

Aną dien skaitau apie to kores- 
pondento pasikalbėjimą su redak- 
cija vieno iš žymiausių vokiškų 
Frankfurter Z e i t u n g. i 
Gal bus žingeidu "Lietuvos" aka!- 

tytojams, ką šis laikraštis mano 

apie Lietuvą. 
Pirmiausiai atpasakoja apie tai, 

kad vokiečiai ^nenorėtų pasilaikyti 
sau Belgijos, į-bet kad gal jie bus 
"priversti'.' tai padaryti, kad "ap- 
sisaugojus" mio Anglijos. Pas- 
kui, kalbant apie Rusijos frontą, 
F .r a ilk fcu t t"e r Zeitung ma- 

no. kad rtiilžiniška. vokiečių didu- 
ma "nesipriešintų," jeigu prie Vo- 
kietijos butų prijungta Kuršė ir 
Lietuva. Štai kaip apie tai minė- 
tame laikraštyje rašoma: 

"Klausimas apie prijungimą 
[prie Vokietijos] užkariautu' Bal- 
tiko provincijų yra visai kitas ne- 

gu klausimas apie Belgijos pri- 
jungimą. Kuršė yra vis viena lab- 
jaus vokiška negu rusiška. Pri- 
jungimas Kuršės ir Lietuvos 
prie Voktiejos reikštų, kad atei- 
nančio j karėj su Rusija įsiverži- 
mas j Ryt-prusių provinciją butų 
negalimas Įiuomet butų įsiverži- 
mas į Lietuvą—bet kas tai jiems 
apeina? Šitas išsireiškimas aiškiai 
parodo, kaip "tėviškai" vokiečiai 
žiūrėtų į Lietuvą- A. 5.]. Teisy- 
bė, tenai yra daugiaus latvių ir 
lietuvių negu vokiečių ir vokie- 
čiai rusiškose Baltiko provincijose 
praeityj padarė permala, kad lai- 
mėti simpatijas kitų ten gyvenan- 
čių tautų. [Suprask kryžeivių lai- 
kus]. Tas turi buti pataisyta (1) 
ir jeigu butų tų šalių prijungimas, 
tai neprivalo buti vokietinimo 
žmonių, kuriems turi buti leista 
liuosai vartoti, jų locna kalba ir 
papročiai." 

Taip pasakoja F r a n k f u r- 

t e r Z e i t u n g. Ir šita nuomonė 

yra vokiečių didžiumos nuomonė. 

Kryžiokai kryžiokais kaip buvo^ 
taip ir yra. Bet ir lietuviai kaip 
buvo taip ir' yra—kaip anais lai- 
kais kovojo liž savo/nepriklauso- 
mybę, taip ii dabar kovos- 

A. S. 

DIDELIS VEIKALAS SVETI- 
MA KALBA APIE LIETU- 

VIŲ' DAINAS. 
Kun. A. Sabaliauskas. 

(Ūžbaiga) 
o 

IlI-ji knygos dalis—daina ir 

gyvenimas. Čia kalbama, kokia 
vieta fyuyo dainai seniaus lietu-Į 
vių gyvenime ir kokia jai yra 
dabar. Aprašomas dainų ryšys,1 
kada dainuojama. Iš Juškevi- 
čiaus, savo, Basanavičiaus, rin- 
kinių duoda didžiųjų giedotojų 
vardus ir skaičius jų mokėt" dai- 
nų. Ten matome Bakštienę su 

508 dainomis, Smilgienę vsu 401. 
Juškytę su 324 ir tt. Palyginti 
primena Suomių didžiausiąją 

giesmininkę Larin'a Paroskę iš 
Šiaurės Ingrijos. iš kurios esą 
surašyta 1152 dainos. Kaip ži- 
noma, suomiai tokiuos žmones 
labai gerbia; Paraske'nės pa- 
veikslą piešė net du kart jų ge- 
riausieji dailininkai, kaip va 

Edelfelt. 
lV-ji knygos dalis—dainos vy- 

stymasis. Iš pradžių aprašomas 
skirtingumas giesmės nuo dai- 
nos su daug gaidų pavyzdžių, o 

toliaus kalbama, iš ko daina pra- 
sidėjo ir kai]) augti. 
D-ras N. sako, kad 
daina' prasidėjusi iš žmogaus no- 

ro išreikšti, išlieti sivo jausmą, 
kurs tokiuo budu iš pat pradžių 
buvo tik šauksmu; atkartojant, 
pasidarė dvieilė dainelė. Tatai 
išparodo pavyzdžiais iš savo ir 
Juškevičiaus rinkinių, ypač nu- 

rodydamas į priedainius (re- 
frain); pats priedainis jau ir bu- 
vęs daina. Tuo rašytojas sten- 

giasi išversti Biicher'o teoriją, 
kurs savo knygoje "Arbeit und 
Rhytmtis" išveda dainos pradžią 
iš darbo. Eilių atsikartojimas 
dainose matomas visoje Lietu- 
voje, nct\ ir Prūsų Lie- 
tuvoje, pas latvius, suomius, 
igaunius. \Iš eilių kartojimo iš- 
augęs ir choras. Pirmutinės dai- 
gos esą darbo, vestuvių, šokių. 
Iš žodžių ypač ritmas pasidaręs 
tvarkesnis. Ritmingos net buvę 
giesmės, giedamos dievams, 
kiek matoma iš Totoraičio pa- 
vyzdžių, nes regimai buvę gies- 
mės, giedamos einant. Čia taip 
pat duoda giesmių pavyzdžių, 
aiškiai turinčių ryšį r>u mitolo- 
gija. Toliaus rašytojas tyrinė- 
ja svodbines dainas. Paprotis, 
apeiga reikalavę, kad dabina nesi- 
mainytų, užtatai, girdi, ir esą 
svodbinės dainos trumpos, dau- 

giausiai ketureilės, kaip matome 
Lietuvos šiaurės rytuose ir kaip 
kad lietuvių beveik visos tokios. 

Senesnis dainos tipas ar trum- 

putės dainos; pavyzdžių daug. 
Paminėta šį: 

Saulele, motinėle, 
Mūsų, šalin, mūsų šalin! 

Juodieji debesėliai, 
Gudų šalin, gudų šalin! 

nes esanti žinoma visai Lietuvai 
ir latviams, ir igauniams, ir suo- 

miams, lig pat Laplandų sienų. 
D-ras Nieini's rašo ne vien 

apfe lietuvių, bet ir apie latvių 
dainas. Taip, šioje vietoje ap- 
rašo latvių dainų budą ir jų rin- 
kimus. Latvių dainų esą sura- 

šytų (1911 m.) 215. 715 varijan- 
čš kurių atskirų dainų butų 

apie 27—30 tūkstančių. Atski- 

ros dainų rūšys dainuojamos sa- 

vais metų laikais ir vadinas dai- 
nos: gavilešanas, rotašanas, ly- 
gošanas ir tt. Dainos daugiau- 
sia esą 4-eilčs, bet paprastai at- 

sikartoją ir pasidarą 8-eilėmis. 

Lietuvių ir latvių daiinų pra- 
džia esanti ta pati; kaip latvių, 
taip ir senesnėsės lietuvių dai- 

nos—trumpos. Bet delko lietu- 

vių daina plėtusis, o latvių pasi- 
likusi tame pačiame laipsnyje, 
d-ras N. spėja, kad tai' padaręs, 
žinoma, dar priešistoriniais lai- 
kais lietuvių kulturos pakilimas, 
duodamas sielai pajėgų plėsti ir 

dainą, tuo tarpu, kad latviams to 

plėtojimosi {rūkę; gal but, girdi, 
buvę atstumti nuo kulturos cen- 

trų ar lcitaio kaip. Kaip sako 
Niemi's, daina auganti kartu su 

kultura. Taip ir lietuvių daino- 
se toks esąs skirtumas: žemes- 
nio laip'snio esą Lietuvos šiaurės 

rytų dainos, kiek augštesnio— 
dzūkų, o labiausiai Įsiplėtę—apie 
Velioną. Tatai esą pasidarę 
priešistoriniais laikais. Jis čia 

lygina musų šiaurės rytus pu 

Suomijos vakarais, kurios dainos 

esį labai žemo laipsnio). 
V-ji knygos dalis—lietuviu ir 

latvių dainų bendrumai (kontak- 
tas). Daroma tatai einant Lau- 
tenbacho "Očerki iz istonii litov- 

sko-latišskago narodnago tvor- 
čestva." (1896), kur lyginama 
20 rusių dainų. Tik tiek daug 
Niemi's nesutinka su Lautenba- 
chu, kad mitologijos dainos esą 
seniausios. Lautenbachas, tyri- 
nėdamas dainas iš mitologijos 
atžvilgio, laiko jau seniausiomis 
vien dėlto, kad rado jas pas abi- 
dvi tęuti. Bet d-ras Niemi's yra 
tos nuomonės, kaip ankščiau yra 
išrodęs, kad plačios dainos nega- 
li buti seniausių laikų. Taip pat 
kaip visai atmeta Manhandto 
nuomonę, jog( platesnės dainos 
esą pirmesnės, o trumpumas jų 
esąs ženklas vėlesnio sumenkė- 
jimo. 

Knygos gale pridėtas Lietu- 
vos etnografinis žemlapis einant 
"Lietuvos Ūkininko Bendrovės" 
leidiniu. 

Pavarčius tą storą 327 pusla- 
pių knygą, matoma, kaip ji svar- 

bi lietuviu tautos tvcrybos ir 
šiaip lietuvių tautos tyrinėto- 
jams; musų .dainų tyrinėtojas be 
jos neapsieis; o gal kartais—ir 
tatai butų labai naudinga—pri- 
sieis ilgainiui ją mums išversti 

lietuvių kalban. 
Ši knyga tai prof. Niemi o lie- 

tuvių dainų tyrinėjimo vaisius 

į ir tai tik galima sakyti, -pirmoji 
dalis, nes d-ro N. pirmasai tik- 
slas buvo palyginti suomių dai- 
nas su lietuvių ir latvių daino- 
mis. Bet kada ėmėsi to darbo, 
pasirodė lietuvių dainų neužten- 

kama. ir tyrinėtojas, vietoje tie- 
sioginio tikslo, ėmėsi jų rinki- 
mo. l?e išleistųjų dainų su ma- 

dini, kaip jau minėjau, profeso- 
riui turi rankraštyje daugiau ne 

2000 lietuvių dainų. Tai reikia 
mums įsidėti, nes kada imsimės 
savo tautos tverybos organizuo- 
to rinkimo, reikės jo rankraštis 
įtraukti j savo rinkinius. Taigi, 
antroji d-ro tyrinėjimų vaisiaus 
dalis dar tebelaukia pasirodant 
vieša-i. Jei Dievas duos jam 
sveikatą, ilgainiui ir sulauksime, 
bet tik vėliaus, nes šiuo metu, 
būdamas vienas iš suomių dainų 
leidėjų, Niemi's yra užimtas šiuo 
darbu. O dabar tas milžiniškas. 
Nutarta išleisti suomi ij dainos 
20 tomų—po keturius kasmet; 
viename tome in S-no maj. po 
700—900 puslapių. Jau atspauz- 
dinta 3 tomai; gražiais aptaisais 
moka po 20 markių. Jų mokslo 
draugija tam tikslui pinigus ga- 
vo prenumeratos budu. 400 
žmonių pasižadėjo duoti tam 

tikslui po 400 markių; daug kas 
ir iš karto sumokėjo. Spausti' 
nama 600 egzempliorių. 

Dar, tiesa. Kritika labai pa- 
sidžiaugė, įšvydus -i<albamąją d- 
rc Niemi'o knygą apie lietuvių 
dainas, sakydama, kad tai pla- 
čiausia knygą, kuri yra apie lie- 

tuvių tautos tverybą ir lietuvius. 
Ir dar reikią priduri, kad autorius 
labai gerai pažįsta* lietuvių tau- 

tos padėjimą ir užjaučia juos, 
kovojančius už šviesesnę ateiti. 

Dar vėl. Prakalboje išreiškia 
padėką tiems vyrams, be kurių 
pagalbos beveik nebūtų galėjęs 
atlikti, savo kelionės Lietuvon 

tyrinėjimo tikslais, tai Basanavi- 
čiui, Aleksandrui Kuršaičiui Til- 
žėje ir kun. Alšauskiui Kaune. 

r 

Priminimas Visvomsrsi. 

Karė tęsiasi jau treti metai, 
ir musų broliai Europoje neturi 
dar ne tik ipolitiškos laisvės, bet 
didižiuma jų nei pastoges, nei 
aprėdalo, nei žmoniško valgio. 
Ir šioj valandoj, kuomet męs čia 
laisvoje Amerikoje rengiamiies 
linksmai Kalėdų ir, Naujų Metų 
šventes praleisti, ten už jūrių su 
ašaromis akyse ir įpusplikiai mu- 

sų broliai ir sęserjs vargą, skur- 
dą* kenčia ir sunkiausią vokie- 
čių arba rusų jungą velka. 

Nereikia, regis, ilgiau nei aiš- 
kinti, nei karštai šaukti visuo- 
menę pa'galbčVri. Užtenka pri- 
minti tik dalykų stovį ir tą pa- 
reigą, kuri čia Amerikoje ant 
mii£ų yra uždėta—atmokėti sko- 
lą savo tėvynės broliams, kuo- 
met anie yra dideliame varge ir 
pavojuje, dedant aukas nuo ka- 
res nukentėjusiems musų bro- 
liams sušelpti ir Lietuvai laisvę 
išgauti. 

iSeje, šiais dalykais, ypač ka- 
rės nukentėjusių šelpimu, rūpin- 
tis męs visi lietuviai galėtume 
ir privalėtume bendrai. Ir musų 
sriovė nekartą buvo ištiesusi 
ranką musų broliams iš dešinės 
:r kairės pusių, kviesdama iš- 
vien eiti, bet... vis veltui. Susi- 
ląiikdavom paskui <lar ir pasity- 
čiojimų. Taigi įpritirimų pamo- 
kinti ir dabar nors rengiamasi 
dar kartą tartis del bendro dar- 
bo, męs kreipiamieę į visuomenę 
kviesdami šiuo Kalėdų švenčių 
metųf neužmiršti musų brolių tė- 
vynėje ir siųsti, kaipo Kalėdų do- 
vaną, į Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondus. Męs nuo 

vienybės neatsisakome ir jeigu 
sutartis įvyks iir fondai bus su- 

vienyti—tuo bus smagiau dides- 
ne suma prisidėti. Bet kol kas 
remkime visr savuosius fondus, 
kaišp kiti1 kad remia savuosius. 

Ypač atkreipiame visų musų 
žmonių domą į Lietuvos Laisvės 
arba Autonomijos Fondą. Šis 
Fondas yra ir pasilaks A. L. T. 
Sandaros globoje kaipo iždas, iš 
kurio yra ir bus remiama laisvės 
išgavimas ir jos įkūnijimas Lie- 
tuvoje. Karei baigianties ir pa- 
sibaigus jai, reikės didelį darbą 
atlikti, ir todėl kiekvieno laisvę 
mylinčio žmogaus Kutu pareigą 
šį fondą ypatingai paremti. Čia 
primename užmirštą sumanymą 
—kad atsirastu iooo lietuvių, 
kurie Lietuvos laisvės išgavimui 
mokėtų po $10.00 ir tuo budu 
padarytų $10,000.00. Lig šiol 
tesusirado vos kelesdešimts... 

Žodžiu, reikia 'rūpintis viso- 
kiais budais, kad Lietuvos Gel- 
bėjimo ir Autonomijos Fondų 
jplaukos kaip galint daugiau pa- 
sididintų. Dabar, prieš 
ir per Kalėdas, mažiau pirkime 
dovanų arba prezentų, sumažin- 
kime ir kitokias išlaidas, o dau- 
giau aukokime mto karės nuken- 
tėjusiems nuisų broliams sušelp- 
ti ir Lietuvos laisvei išgauti. 

Lietuvos Gelbėjimo ir Auto- 

nomijos Fondų Komitetas: 
Pirminiu. Dr. J. Šliupas. 
Sekretorius A. RirAka. 
Fin. rašt. J. S&svičius. 
Iždininkas T. Paukštis. 
T. M. D. Atstovas A. Rama- 

nauskas. / 

P. S. Siunčiant aukas money 
orderį reikia išrašyti ant vardo 
iždininko T. Paukščio 13 Mill 
str-, Pittston, Pa. ir pasiųsti fi- 
nansų raštininkui J. Sekevičiui, 
10r Oak str., Lawrence, Mass. 

T. M. D. NAUJOSIOS ANG- 
LIJOS APSKRIČIO KUO- 

POMS PRANEŠIMAS. 

Po Tautiškos savaites tuojau 
prasidės ir N. A. apskričio T. M. 
P. maršrutas Su prakalbomis 
važinėtis apsiėmė M. Šalčius iš 
VViilkes Barre. Kuopos, kurios 
dar neužsiregistravo prie mar- 

šruto, malonėkite iš laiko užsire- 

gistruoti, kad butų galima pa- 
skirstyti laiką. Atskiros kolio- 

nijos, kur T. M. D. kuopų nėra, 
o norėtumėte surengti sykiu 
prakalbas bei sutverti T. M. D. 

kuopas, malonėkite užsiregis- 
truoti. Kiekviena kuopa valdy- 
bos adresus malonėkiite priduoti 
apskričio sus. raštininkui že- 

miau nurodytu adresu. Del 
maršruto lėšų ir kitų patarimų 
kreipkitės prie sus. raštininko: 
A. Geniotis, 79 Vine str., Mon- 

tello, Mass. 
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frontą, turi visados dabotis, nes priešo submarinai visuomet to- 
kius la'vus medžioja. Kareiviai visuomet yra apsijuosę gelbėji- 
mosi diržais. 

LAIŠKAS | REDAKCIJĄ. 
Gerbiamieji! 

^Malonėkite suteikti vietos Jūsų 
gerbiamame laikraštyje ėmiaus 
paminėtiems žodžiams, kaipo pa- 
aiškinimui prie korespondencijos, 
tilpnsios "Lietuvoje" 47 iš Mon- 
tello, Mass. 

"Vardan teisybes.'' 
•Korespondencijcj, tilpusioj 

"Lietuvos" 47 iš Montello, Mass. 
liko apsmeižtas St. Turskis, kurį 
męs pažįstame iš mažens. 

St. Turskis, pia<iedant 1904 
metais, būdamas miesto mokyklo- 
je (Tel evskoje Gorodskoje Uči- 
lišče), atsidavė muzikai: tuvo vie- 
nas iš geriausių "sopranų'' moky- 
kloje ir taipogi dalyvavo muzika- 
liame balalaikų orchestre. P?sku» 
einė privatiškas lekcijas pas Vieti- 
nj mokytoją Borščevakį, kuris 
skaitėsi vienas iš geriausiu muzi- 
kos mokytojų Kauno redyboje ir 
vėliaus (1913 m ) buvo dirigentų 
Kaune riuų Archijerejius cerk- 
vėje, (v Petropavlovskom Sobore). 

Montellos korespondento "Kli- 
puti 'o argumentai:, kad S. Tur- 
skis "bekapodamas kui^pius, kom- 
pozitoriumi liko" neišlaiko jokios 
kr.tikos ir yra pilnas absurdas. 

Žmogus, dirbantis dirbtuvėje, dir- 
bantis bile kur kad patį prasčiau- 
sią} j darbą, gali vakarais lankyti 
mokyklą, gali studijoti muziką- ir 
likti advokatu, daktaru, kompozi- 
torium ir t. t.,—tiktai 'eikia no- 

ro, pasiryžimo, atsidavimo. 
Tokią korespondenciją gali ra- 

šyti tiktai blogų norų žrr >gus no- 

rintis apšmeižti, priklausantį prie 
kitos negu jo politiškos partijos. 

P. Turskis v*da choruj priešin- 
go* partijos ir tame turbut yra vi- 
sa priežastis. Bet reik nepamiršti, 
kad dailė—bepartyviška. Kas su- 

pranta dailę pilnoje to žodžio pra- 
smėje, negali smerkti žmogų už 
tai, kad jis veda chorus ne jojo, 
bet kitos partijos. 

St. Turskis, kaipo mylintis mu- 

*iką, (dabar irgi Chicagoje lanko 
konservatoriją) turi veikti bepar- 
tyviškai. Jis turi tiesą, jeigu jis 
supranta, vesti chorus visokių par- 
tijų,—muzikui visos part'jos turi 
but lygios—ir už tą negalima jo 
šmeižti. (Šmeižti už nieką nega- 
lima- Red). 

St. Valančauskas, Adomas Fo- 
lir.as, A. Laudansakitė, A. Svei- 
kus, A. Mačiuiis. 

Nuo Redakcijos. Nepažinda- 
mi palytėto korespon 'encijoj as- 

mens, męs pasitikėjome korespon- 
dento teisingumu. Matyt, apsiri- 
kome tame. Redakcijos geriaus 
guodoja atvirą priešą, negu mela- 
gingą prietelių, nes neteisingos ko- 
respondencijos bereikalingai pri- 
daro nesmagumu laikraščiui '»* ki- 
tiems žmonėms, bereikalingai uži- 
ma brangią laikraštyj vieią ir berei- 
kalingai nuskriaudžia palytėtą' 
žmogų. Musij laikraštyje retai 
pasitaiko tokios rūšies korespon- 
dencijos, vienok męs turime iš- 
rauti jas su šaknimis iki paskuti- 
nės ir 'todcl jeigu sykį pagausime 
neteisingą korespondentą, dau- 
giaus tokiam nebus vietos mūsų 
laikraštyj. | 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
PENNSYLVANIJOS LIETU- 

VIŲ ATYDIAI. 
Šiuo laiku no Ohio valstiją va- 

žinėja p. A. M. Martus (Martu- 
sevičius) su prakalbomis apie 
Lietuvos reikalus, apie tremti- 
niii-pabegėlių gyvenimą Rusijo- 
je, apie mūsų ekonominius ir 
kulturinrus dalykus, ete. Jis yra 
Įgaliotas nuo Lietuvos Gelbėji- 
mo ir Autonomijos Fondo val- 
dybos per prakalbas rinkti au- 

kftH-j šiuos du Fondu. Taigi at- 

sikreipiu prie Pittsburgo ir 
apielinkes lietuvių kolionijų, kad 
jų veikėjai, kur tik lietuvių 
šioks'toks "skaitlius randasi, pa- 
veikslan, kad ir 50 ypatų, kad 
rengtumeties ir pasirapintmnet 
p. A. M. Martui surengti prakal- 
bas. Mums gerai žinoma, kad 
Pittsburgo apielinkėse yra to- 

kių vietii, kur lietuvių randasi 
keletas šimtų, o prakalbų dar 
niekad nėra buvę (Duquesne, 
Leechburg, etc), taigi butų ge- 
niausia kad Pittsburgo tautie- 

čiai išdirbtų maršrutą ir j j tuo- 

jau viešai laikraščiuose paskelb- 
tų. Žinoma, ne visur lietuv.iai 
skaito laikraščius, kartais by ko- 
kio pranešimo nepaiso, taigi ge- 
riausia, kad Pittsburge susitve- 
ręs komitetas tiesiog laiškais 
kreiptųsi prie k >lionijų-victų vei- 
kėjų, jog tokią tai dieną jie 
rengtų p. A. M. Martui prakalbas. 

(Butų labai džiuginančiu da- 
lyki, jeigu mūsų Susivienijimo, 
TMD. ir kitos draugijos bei 
kuopos prisidėtų prie šio mar- 

šruto surengimo ir pačios dar 
rengtų p. M a'tu i prakalbas). 

Lietuva kenčia neišpasakytus 
vargus. Pasilikusieji ten žmo- 
nės gyvena tokiose baisiose iš- 
lygose, kad būtinai mums ame- 

rikiečiams reikia juos šelpti. 
Kitaip musų tautai gresia pavo- 
jus, išnykimas. Taigi visi, kas 
tik galite, nepasigailėkite savo 

truso, Hko, o svarbiausia aukų 
Lietuvai. 

Lietuvos Gelbėjimo Fondas 
surinktas aukas tuoj išsiųs j 
Lietuvą. Šis Fondas bepartyvi- 
škai ir neskirtinai dalina vi- 
siems nukentėjusiems lietu- 
viams. Kaip tėmijote nesenai 
šio Fondo dvimetines atskaitas, 
tai jis daug pagelbėjo nukentė- 

'siems musų broliams, tėvams, 
seserims. 

Taigi dar kartą kviečiu Pitts- 
burgo ir jo apielūnkės lietu- 
vius, Vuriuos tik atlankys p. 
Martus, kad detumet auku kuo- 
daugiausia. 

Kaip tik susiorganizuos Pitts- 
vurge komitetas p. Martaus pra- 
kasų rengimui, tuoj pranešiu jo 
adresa. O dabar su p. Martum 
galite susinešti sekančiu adresu: 
A. M. Martus, 2004 St. Clair ave, 
Cleveland, Olvo. 

Visi broliai dirbkime, o vaisai 
bus milžiniški. 

J. Sekevičius, Lietuvos Gelbe- 

jimo ir autonomijos Fondo fi- 

Įnansų sekretorius, 101 Oak st., 
Lawrence, Mass. 

IŠ WATERBURY, CONi;. 
Waterbury'o Lietuviu Drenos 

Komitetas, ?u?rcledąs iš 107 atsto- 

vų 11110 visų Waterbury'o lietuvių 
draugijų savo susirinkime, laiky- 
tame lapkr- 28 d., 1916 m. svetai- 
nėje pn. 883]/^ Bank St., vienu 
balsu išnešė šitą rezoliuciją: 

Męs Watcrbury'o lietuviai, ma- 

tydami vienybės pasekmes Lietu- 
vių Dienoje, kur męs,, atmetę 
sriovinius reikalus, visi kaipo lie- 
tuviai isvieno dirbome šelpimo 
darbą ir svarstydami tolimesnius 
veikimo pienus Tėvynės Lietuvos 
gelbėjimui ir palengvinimui var- 

go bei kančių, karės padaromų 
inusų broliams ir sesutėms Lie- 
tuvoje ir kitur, reikalaujame, kad 

Kuogreičiausiai butų sušauk- 
tas visų esančių fondų ir sriovių 
suvažiavimas ir jame padarytas 
iš visų esančiųjų fondų vienas 
fondas. Tik vienybė yra galybėje! 

Suvienydami fondus, suartinsi- 
me ir visas srioves, traukdami jas 
prie bendro darbo. Lai pranyksta 
iš inusų tarpo nesutikimai! Mū- 
sų vienybės reikalauja ir musų tė- 

vai, broliai, seserįs, išblaškyti po 
plačiąją Rusiją, Vokietiją, kęsda- 
mi didžiausią vargą. To paties 
reikalauja iš musų ir pati musų 
Tėvynė Lietuva. 

Tad j darbą vienybėje. 
Trisdešimts devynių Waterbu- 

ry'o lietuvių draugijų vardu 
Lietuvių Dienos Komitetas: 

Pirm-, Jurgis B. Šaliunas 
Rašt., A. Baniulis 

Kas. K. Kažemėkas. 

IŠ SCHENECTADY, N. Y. 

Apie katalikų "susitaikymą'' su 

socialistais Liet. Dienoj.—"Ko- 
vos" 43 num. korespondentas iš 
Schenectady, pranešdamas apie 
vietos lietuvius socialistus, kad 
Lietuvių Dienoje jie rinksią au- 

kas atskirai, pripasakojo nebūtų 
dalykų ir bereikalingi! pasigyri- 
mų. Taigi čia aš nors trumpai 
noriu parašyti kaip ištikro buvo. 

Iš pačių .pradžių socialistai bu- 
d užsispyrę reikalauti už jų 

darbą iš vieno su katalikais, tre- 
čios dalies aukų toms įstaigoms, 
ar žmonėms, kuriuos jie paskirs. 
Katalikai, matydami jų reikala- 
vimą neteisingu esant, -nesutiko 
su juo sutikti ir del to išėjo daug 
g.nčų. 

'Prašalinimui šitų ginčų spal. 
8 d. buvo sušauktas viešas susi- 
rinkimas, į kurį atvyko ir kun. 
Zidanavičius iš Amsterdamo su 

dviem draugiais. Šitame susirin- 
,kime socialistams pareikalavus 
trečios dalies aukų jų nurody- 
toms įstaigoms, Siminavičia pa- 
siprašęs balso, nurodė, kad ne- 

naudinga yra aukos skirstyti, 
kad geriausia yra visas aukas 
per Riud. Kryžių pasiųsti Lietu- 
von, o ten jos bus padalintos 
taip, kaip geriausi žmonių rei- 
kalai reikalaus. Visa publika, 
išskyrus socialistus, jam įpritare 
rankų plojimu. Socialistai pra- 
dėjo zurzėti ir pasigirdo balsai, 
reikalaujantis neduoti balso so- 

cialistams. Kun. Židanavičius 
norėjo ką kalKėtT, "bet vienas so- 

cialistas, C. S. Žvirblis, matyt 
jsikaušęs, pradėjo jį visaip ko- 
lioti. Kun. Židanavičius jam at- 

sakė, kad jis ir jo draugai nieko 
bloga nesako ir kad jeigu susi- 
rinkimui nepatinka jų asmenis, 
tai jie galį išeiti sau. Kunigas 
ėmė eiti laukan, ir publikoje kilo 
didelis trukšmas; vieni reikalavo 
Žvirblį išmesti laukan, kiti suki- 
lo eiti namon. 

Aišku-buvo, kad bendrus 
kinias yra negalimas. Katalikai 
išėjo i kitą svetainę, pasiskyrė 
sau komitetą ir pradėjo darbą.i 
Socialistai, sužinoję tą, ant ryto- 
jaus nubėgo pas miesto majorą 
išsiimti leidimą aukoms rinkti. 
Išsiėmę leidimą, jie džiaugėsi, 
kad dabar katalikai .negaus kito 
leidimo ir priversti bus pas juos 
atėję prašytis socialistams padė- 
ti aukas rinkti. 

Bet išėjo kaip tik priešingai. 
Leidimas iš socialistų tapo atim- 
tas ir duotas katalikams. Visas 
jų lakstymas nuėjo per nieką. 
Be to dar jiems buvo didelė gė- 
da, pasigyrus dideliais nuveiki- 
mais, o dabar net aukų rinkti ne 

turėjo teisės. Tas, juos privertė 
ateit/i pas katalikus prašytis pri- 
imti juos sykiu darbuotis. Da- 
bar jie sako, kad jię tą padarę del, 

šventos ramybę (įal but, kad 
jiems gėda nedavė ramybės ir 
jie tokiu bud bandė jį paslėpti. 
Kaip ten nebūtį beti nauda vi- 
suomenei kadir iš tokios vieny- 
bės, yra didesnė, kaip iš tuš- 
čių vaidu. 

Jurgis. 

IŠ PAINESjįĮALg, "MICH. 

Apie L. D. veikimą.—Męs, 
painesdaliečiai darbąvomėsi nu- 

kentėjusių nuo karės mūsų bro- 

liu labui nuo pat karės pradžios. 
Taip pat nepraleidome progos 
pasidarbuoti Lietuvių Dienoje. 
Išgirdę, kad Suv. Valstijų prezi- 
dentas <p. \Vilson paskyrė lietu- 
viams dieną, tuojaus išrinkome 
komitetą. Komitete buvo: pirm. 
Kun. Juozas Jakštys, rast. Be- 
ned. Olšauskas, kas. Vitoldas Ta- 
raškevičius. Komitetas savo 

priedermes atliko kaip jis geriau- 
siai jas suprato. Išgavo nuo 

miesto majoro leidimą septinių 
dienos ir pasirūpino gauti viso- 
kius reikalingus aukų rinkimui 
daiktus iš Centralinio Komiteto. 
Centr. Komitetas visus reikalau- 
tus daiktus prisiuntė į laiką. 

•Rinkėjų buvo suorganizuota 
išpradžių dvidešimts; paskui pa- 
sirodžius to skaitliaus permaža, 
pasirūpinta gauti jų daigiau. 
Prieš pat Lietuvių Dieną jjauta 
dar dvidešimts rinkėjų. Taigi 
viso rinkėjų buvo keturiosde- 
šimts ir visi kuopuikiausiai savo 

užduotis atliko. Kuriems teko j 
kitus miestelius nuvažiuoti už 

tikietą užmokant? iki $2.00, pada- 
rė tą su mielu 4pru savo nuvar- 

gintos tėvynės* labui. Garbė 
jiems už tai. 

Rinkėjai surinko $369.02, Lie- 
tuvos Sunų Dr-ja paaukojo 
$100.00. Čekiais ir Kitokios r.u- 
kos $274.50. Viso tą dieną 
aukų surinkta $743.52. (Rinkė- 
jų vardus dėl vietoa* stokos ap- 
leidžiame.—iRed.). 

Rast. B. Olšauskas. 

IŠ NEWARKO, N. J. 
Šv. Jurgio D-jos 25 metinės 

sukaktuvės. Lapkr. 28 d. vietos, 
šv. Jurgio Draugija surengė va-Į 
karą, apvaikščiojimui 25 metų 
sukakimo nuo šitos draugijos 
jsteigimo. Vakaras buvo svetai- 
nėje pn. 180 Nev York A ve.' 
Vakaro programas buvo gana 
ilgas ir įvairus; susidėjo jis iš 
dainų, skambinimo ir prakalbų. 
Programui pasibaigus kiekvie-1 nam svečių buvo paduoti išsiger- 
ti ir užkąsti. 

f'ublikos atsilankė gana aps- 
čiai. Kad newarkie£iai Šv. Jur- 
gio D-ją laiko pagarboje, tai ma- 

tyt iš sujeiktų jai dovanų' ir lin- 
kėjimų. Moterų Šv. Uršulės-D- 
ja ir Šv. Ražancevos D-ja įdavė 
gražias dovanas, o kitos Newar- 
ko draugijos išreiškė savo užuo- 
jautą žodžiais. 

Ir pati Šv. Jurgio D-ja pasi- 
rodė gerbianti savo užsipelniu- 
sius narius. Šitfos draugijos na- 

rių skaitliuj.e yra keli nariai, ku- 
rie priklauso prie jos nuo pat jos 
jsiteigimo; per tą laiką jie nie- 
kuomet nėra ėmę pašelpos iš jos 
ir visi uoliai darbuojasi savo 

draugijos labui. Šituos narius 
draugija užsimanė apdovanoti 
per savo 25 metines sukaktuves. 
Ji padarė ženklelius po $25 ver- 

tės, ant kurių yra padėta Drau- 
gijos vardas ir vardas to nario, 
kuriam ženklelis duotas. Šituos 
ženklelius gavo šitie nariai: St. 
Pranis, D. Šopis, K. Laukaitis, 
A. Areliunas ir J. Ivanauskas. 

šv. Jurgio Draugija yra Ra- 
žangi draugija ir butų geistina, 
kad kiickvienas lietuves Newar- 
ke prie jos prisirašytų. 
Šv. Jurgio D-jos Narys A. jK. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
D-ro Bielskio prakalbos.— 

Gruod. 3 d. pobažnytinėje sve- 

tainėje buvo surengtos prakal- 
bos Tautos Fondos skyriaus. Su- 
sirinkimą vedė kun. Kasakaitis; 
kalbėjo d-ras Bielskis. Jo kalba 
buvo rimta ir gerai nupiešė 
•šiandieninį Lietuvos padėjimą-. 
Bet, manau, nėra reikalo jos at- 
kartoti; skaitytojai patįs .gerai 
žino, koks yra vargas, bėdos ir 
visokios nelaimės dabar Lietuvo- 
je ir kaip daug įlietu va pagelbos 
reikalauja. Vienok turiu paste- 
bėti vieną d-ro Bielskio nutylėji- 
mą, kuris jo rimtumui pakenkia. 
Jis, kalbėdamas apie tautų kon- 
ferenciją, buwt>ią Švedijoj, kurio- 
je dalyvavo penki lietuviu gtsto-; 

vai, priminė du Amerikos lietu- 
viu atstovu ir užmiršo priiminti 
apie trečią p. Karužą, kuris bu- 
vo nuo kitokios sriovės. Šitas 
jo užsimiršimas parodo, kad tik- 
ros vienybės tarpe sriovių nėra. 

'Be d-ro kalbos buvo taipgi 
dvi dekliamaeijos ir Cecilijos 
choras sudainavo tautinį himną. 

Ant užbaigos daktaras kvietė 
publiką prisirašyti pnic tų, kurie 
apsiima kas mėnesis mokėti tam 
ti'krą mokestį nukentėjusiems 
nuo karės ir Lietuvos laisvės iš- 
gavimui, bet nemažiau kaip po 
25c. Prisirašė labai ma/.ai, tik 
apie penkiolika ypatų. Publika 
suprato, kad visi fondai aukas 
renka atskirai. 

Aukų tą vakarą surinkta su- 
viršum $150. Garbė rochesterie- 
čiams. 

Aficieras. 

IŠ MINNEAPOLIS, MINN. 
Vietos draugijos, Lietuviu 

Diena—Gyventojų Miinneapolyj 
yra apie 343 tūkstančiai; tarp jų 
lietuvių yra 25 Šeimynos tikrų, 
6 šeimynos maišytos ir apie 
100 pavienių. Lietuvių draugijų 
via trįs: pašelpin'ė "Laisvė Lie- 
tuvių" iš 25 narių ir $400 kasoj; 
TMD. kuopa .iš 10 narių ir LSS. 
kuc ia iš 5 narių. Lietuvių Die- 
noj aukų rinkime LSS. kuopa 
nedalyvavo. Rinkėjų buvo 17. 
*3 vyrų, 3 merginos ir 1 moteris. 
Riinkėj'ai aukas rinko poromis,' 
taigi jų buvo 8 poros ir vienas ! 
užveizdas. Dėžutėmis aukų su- 
rinkta $121.46; nuo pavienių sve-, 

timtaučių gauta $276.46. Rini-1 
gai pasiųsta per Raudonąjį Kry- 
žių \Vashingtone. Padengimui 
lėšų, pasidariusių prie aukų rin- 
kimo darbo, vietos komitetas nu- 
tarė parengti balių sausio 7' d. 
ateinančių metų; jai iš pelno nuo 
baliaus minėtas lėšas padengus 
kas atliktų, bus pasiųsta nuken- 
tėjusiems nuo karės. 

Socialistai Lietuvių Dienoj jo- 
kių kliūčių nedarė; nors jų kuo- 
pa nedalyvavo Liet. Dienoje, bet 
vienas jos narių, savu noru veikė 
drauge su tautininkais. 

Aadangi pašelpinė draugija ne-į skaitlinga nariaiis, tai pereitame 
( susirinkime nutarta .priimti nau- 

jus narius papigintu jstojim :. 
^ Bus priimami nariai su $1.00, 

įstojamos mokesties. .Taigi čia. 
Mdnneapolio ir apielinkės lietu- 
viams yra gera proga įstoti ši- 
ton naudingon draugijon; ji pla-j tina apšvietą ir sušelpia ligoje 
kiekvieną narį. J'os organų yra "Lietuva" ir visi nariai ją skaito. 

Oras dabar gražus. Darbai 
truputį sumažėjo. 

A. Masiokas. 

IŠ MILLINOCKET, ME. 
Prirašinėja prie airių draugi- 

jos.—\ mūsų miestelį atvažiavo 
jvienas airys, organizatorius kaž- 
(kokios Moose draugijos ir bando 
pritraukti prie jos naujų narių. Jis pasakoja, kad šita draugija 
yra išsiplatinusi po visas Suv. Val- 
stijas ir narių turinti apie du mi- 
lijonu. — 

Mūsų lietuviai, nors čia pat tu- 
ri SLA. kuopą, išgirdę, apie šitą 
naują organizaciją, pradėjo ja įdo- 
mauti ir žydeliui patariant apie 
10 jų jau- prisirašę. Įstojamoji 
mokestis į šitą draugiją esanti', 
$5-00, o paskui po $20 kas metas, j Už tą ligoje nariams mokantį | j po $7.00 kas savaitė ir duodanti! 
daktaro įpriežiurą. 

Pati draugija gal ir gera, bet 
lietuviams nemokantiems anglų kalbos ji netinka; mažiausiame rei- 
kale jiems reikalingas bus perkal- 
bėtojas, kuris už savo darbą atsi- 
ims sau užmokesnj. Taigi minė- 
tam žydeliui butų pelnas ir jis tą 
draugiją perša lietuviams. Laikas 
butų susiprasti ir nesekti įsikabi- 
nus j žvdo skvernus. M§s turi- 
rime savų draugijų gana; šitas 
draugijas kaip paremsime, tai jos 
nebus prastesnes už geriausias sve- 

timtaučių draugijas- Mums reikia 
ne prie svetimtaučių draugijų ra- 
šytis, tik anglų kalbos mokytis. 
Tie lietuviai, kurie prie minėtos 
draugijos prisirašė, angliškai te- 
moka vos darbos pas bosą pasi- 
rašyti. Prisirašę prie airių drau- 
gijos, jie daugiaus jos neišmoks. 
Norint kalbos išmokti, reikia lan- 
kyti mokyklą. Jei atsirastų norin- 
čių mokintis, nueitų prie miesto 
perdėtinio paprašyti jiems miesto 
mokyklą atidaryti ir mokytoją 
duoti, jis tikrai tą padarytų. Ar- 
ba patėmijau nekurie lietuviai mo-' 

kosi anglų kalbos per laiškus 
jiems siunčiamus iš Chicagos. 
Norint šviestis, visaip galima, 

D-nelis. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Bažnyčios pašventinimas ir pa- 

roda.—Laipkr. 30 d. Padėkončs 
Dienoje buvo pašventinimas lie- 
tuvių bažnyčios. Ant pašventi- 
nimo buvo .pakviestos ir iš kitu 
miiestų draugijos, bet delei lie- 
taus iš kitur atvyko tik Šv. Jono 
Dr-ja iš Jersey City, N. J. Pa- 
rodoje dalyvavo tik Šita draugi- 
ja ir vietinė D. L. K. Ringau- 
do Dr-ja. 
, Paroda gatvėmis prasidėjo iš 
§•, Kazimiero airių parapijos 
svetainės; eisenoje buvo viso 
apie 150 žmonių. Fryšakyj ėjo 
Harrisono poJicijos viršininkas 
paskui jj eilė po-licistų, o jį sekė 
benas (visi italai), paskui tą j ̂ 

Ringaudo D-ja, o po jai Šv.-Jo- 
no Dr-ja. 

Eisena buvo nevisai pektiną, 
išskiriant kelis alaus garbintojus- 
dr vieną su apdraskytu veidu.i 
Tokie verčiau kad nedalyvautu 
parodoje. Nuėjus pas bažnyčią 
ir ten apsistojus, keli pasirodė 
su savo tuščiomis galvomis. Ka- 
da pašventinimo ceremonija pra- 
sidėjo, vienas ''šakės" agentas sti 
kitais savo pasekėjais išsitraukė 
Miapso DOiiKą ir pradėjo gerti. 
Šitokis jų pasielgimas tikrai! 
jiems garbės nepadarė. Ir 111' 
tiik jiems, bet ir tiems, prie kuriu 
jie priklauso; jis žemina visus 
lietuvius. 

Tokiu pasielgimu galima su- 

silyginti tik su Borneo salos gy- 
ventojais, o ne su civilizuotais 
žmonėmis. Gaila, kad draugi- 
jos laiko savo tarpe tokius na- 

rius. 

Patėmijęs- 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Vestuvės. Čia buvo antros to- 

kios vestuvės, kuriomis elizabe- 
thiečiai gali pasigirti. Šitos ves- 
tuvės parodo, kad pas elizabethie- 
čius netrūksta gerų tėvynės n.ylž- 
lojų, Kurie apie sayo brolius atsi- 
mena- Lapkr. 30 d. apsivedė B. 
Ka-pustaitis su p-iė O. Suchockiu- 
te. Į vestuvės buvo surinkęs ne- 

mažas būrelis svečių ir J. Balan- 
džiui užsiminus apie nelaimingą 
lietuviu .padėjimą Lietuvoje, visi 
sutiko, kad reikia aukų parinkti 
nukentėjusiems nuo karės. Rin- 
kikai perėjo per svečius ir surin- 
ko $11.70. Aukojo šitie asmenjs: 

Jaunavedžiai aukojo $2; M. Pe- 
trusuniukė ir O. Banikonvtė po 
$1.00; J. Balandis, K. Surgentas, 
P. Kinderavičius, O. Imbrasienė, 
j. Liuoga, F. Bakučionis, J* Ko-I 
pustas, S. Imbrasas, E. Seralis, 
po 50c; M. Dapkevičienė, O.' Pau- 
lavičiūtė, K- Lisevičienė, V. Dap- 
kevičius, K. Pulkaunykas, K. Pul- 
kaunykienė, V. Seralis, K. Balan- 
dienė, po 25c; U. Džiovalienė, M. 
Dobrikas, po 20c.; M. Markevičia. 
K. Džiovalis, po 15c; V. Markeve-j čienė, 10c. 

Aukos perduotos vietos C. K. 
M. R. D. 

IŠ ST. PAUL, MINN. 
Nors lietuvių oia yra daugiau, 

kaiip kaimyniniame mieste M Mi- 

neapoly], bet Lietuviu Dienoj čia 
niekas nieko ^nedarė sinšelpimui 
nukentėjusių nuo karės broliu. 
Yra čia ir pašelpime draugija su 

pusėtinu narių skaitlium ir tur- 
tu kasoje, bet kaip iš jos nevei- 
kimo Liet. Dienoje matyt, tai jai * 

šelpimas brolių nelabai rupi. į 
į vienas lietuvis smuklininkas už- 
klaustas, ar jie ką veiks Liet. 
Dienoj, atsakė, kad visai neverta 
tokiu darbu užsiimti, nSs, girdi, 
rinkėjai su mergomis surinktus 
pinigus pragers, o badaujantiems 
pinigų kaip nebuvo, taip ir ne- 

bus. Šitais savo žodžiais jis, 
žmogus; parodė kaip jis tamsus 
yra. Bet yra tamsesnių dar ir už 
ji. 

Svečias. 

IŠ LOWELL, MASS. 
Atgaivinta TMD. kuopa— 

Prieš keletą metų pas mus buvo 
TMD. kuopa ir gana gerai gyva- 
vo, bet vėliaus, darbštesniems na- 
riams kitur išvaži nėjus, nebuvo 
kam palaikyti kuopos ir ji mirė. 
Dabar pastaruoju laiku, ačiu p- 
Mažičiaus rupesčiui ji vėl tapo 
atgaivinta. Lapkr. 19 d. buvo 
surengtos prakalbos. Šitose pra- 
kalbose kalbėjo J. Strimaitis ir į Žemantaitis. Prakalbos pasisekė į 
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neblogai ir keli nariai prie kuopof- 
prisirašė. Toliau tikimasi gauti 

Į daugiau narių. Naujas Narys. 

I Žinios-Žineles. 
Warren, Minn. 

— \Varren apielinkėj oras gra- 
žus ir gera vieta norintiems ant 
žemės aipsigyventi. Auga kvie- 
čiai, miežiai, avižos, kukuruzai 
<ir kiti javai; kainos yra geros. 
Lietuvių yra keturios šeimynos 
ir vienas nevedęs. Visi turi po 
160 akrų žemės. Pirmutinis lie- 
tuvis čia atsirado tik septyni me- 
tai tam atgal. Butų malonu, 
kad daugiau čia lietuvių suva- 
žiuotų. Jonas Marcukaitis. 

Worcester, Mass. 
= Lapkr. 26 d. buvo sujauk- 

tas 'Ma'ssacluisfctts valstijos SLA. 
pavieniu narių suvažiavimas rei- 
kalais SLA. čarterio užregistravi- 
mo Mass. valstijoj. Suvažiavi- 
mo pirmininku buvo "Kardo" 
ailm. Neviackąs; jo padėjėju Jur- 
geliunas iš So. Bostono. Pasiro- 
dė, kad daug ko trūksta iki čar- 
terio gavimui Mass. valstijoj. 
Nutarta leisti F. J. Bagočiui prie 
SLA. prisirašyti. (Bėda, kad taį 
ne nuo jų priklauro. Red.). 

Gilberton, Pa. 
= S. Tamošiūnas atėjęs pas 

Jurkevičių į namus susiginčijo del karės Europoje. Jurkevičius 
paliepė Tamošiūnui neštis~lau- 
kan. Tas išsinešė, bet sugrįžo 
su revolveriu ir pradėjo ginčus 
iš naujo. Pasekmė to buvo to- 
kia, kad Tamoštiiino paleista kul- 
ka iš revolverio pataikė Jurke- 
vičiui į kaktą ir tas pasimirė, o 

Tamošiūnas atsidūrė kalėjime, 
So. Norvvalk, Conn. 

= Darbai gerai eina ir darbas 
lengva gauti, ypač merginoms, 
Lietuvių yra septynios šeimynos 
ir 10 pavienių. Vaikinai labai 
pasigenda merginų, nes jų čia nėi^. 

Riverton, 111. 
= Nuo tulo įaiko tarp vietos 

lietuvių atsirado paprotys slap- 
ta kaziruoti iš pinigų. Dauge- 
lis dviejų savaičių užmokestį 
pralošia vienu vakaru. Lapkr. 

į 15 d. vyrai taip jsikaziravo 
smuklėje, kad pamiršo pareiti 'namon rytmetyj. Moterjs pasi- 
gedo jų jieškoti ir su policijos 
pagelba užtiko visus prie žalio 
stalelio. Policija per muštynes 
suėmė juos ir sukišo belangėn 

Cleveland, O. 
= A. Bulota Clevelande buvo 

kalbėjęs du kartu ir trečią kartą 
žadėjo kelbėti gruod. 4 d. Bu- 
vo paimta svetainė ir išmėtyta 
plakatai,- bet paskirtam laikui 
atėjus Bulota, nepasirodė ir ren- 
gėjai, gelbėdamiesi nuo nesma- 
gumo pakviietė j jo vietą A. M, 
Martų kalbėti, kuris buvo atvy- 
kęs. Martus apipasakojęs Lie- 
tuvos vargus, pabarė tuos, kurie 
Amerikoje trukšmą kelia. 

TAUTOS KARĖS SUKURYJ. 
Rusiškas laikraštis "Yestnik 

Znania" apskaito, jog karčn 
prieš vokiečius stoja su viršum 
50 tautų. Diktai tautų, nors ma- 
žiau negu su talkininkais, karon 
įtraukta ir su vokiečiais. Su 
Fraucuzija eina: franeuzai, 1110- 

rokkonai, baskai, bretonai, kobv- 
liai, anamitai, Senegalio negrai, 
arabai, malagašai, turisai, anti- 
liečiai, madagaskariečiai, tinki- 
niečiai, negrai Domuhlo kaulo 
pakrančių, dahomayai, Kongo 
negrai, Kombodziečiai, Innezie- 
čiai ir du Monako kareiviai. Su 
Anglija eina 10 tautų skaitlinge- 
snių negu su franeuzais: analai, 
škotai, airiai, indiečiai, australie- 
čiai, kanadiečiai, Nauja Zclandie- 
čiui, būrai, pietinės Afrikos neg- 
rai, egiptijonai ir indijonai ir 
apart to dar kelios parvuotos 
bevardės tautiškos giminės. Su 
italais eina vien italai ir piliečiai 
mažos republikos San Marino. 
Su Rusija eina: baltarusia', fi- 
nai, lenkai, lietuviai, kirfožai, 
kalmukai, tunguzai, visoV :os tau- 
telės Siberijos, totoriai, lurkme- 
nai, gruzinai, rusinai, latviai, 
mongolai. Apart tų. prieš vo- 

kiečius stoja dar .šie kraštai: Ja- 
ponija, Portugalija, Belgija, Ser- 
bija, Montenegro, Rumunija, 
Albanija. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti a-itoriaua pa- 

rašu ir adresu. Pas -ačantleji pseu- 

donimais turt paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjį vurdą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus ja! rankraščius trumpinti 
ir taisyt!. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikala ta, gražina auto-1 
riui atgal jo lėšomis. 

Keikia visada rašyti plunksna ir tik 
* ant vienos popteros pusės, paliekant I 

nlačius tarpus tu.p eilučių. I 

Apžvalga. 
Neprigulminga Lietuva. Vo- 

kietija oficiališkai pradėjo tarybas 
delei susitaikinimo ir užbaigimo 
karės. Laiką ji išsirinko nepapra- 
stai gerą ir sau patogu: visur vo- 

kiečiai šitiom laiku yra pergalė- 
tojais ir todėl jiems "ne sarmata" 
kviesti kitus prie taikos—tai viena, 
o antrn-npas talkininkus visur su- 

mišimas ministerijose'del daromų 
ten permainų. 

Kas išeis iš šito Vokietijos pa- 
siulinimo—dar nežinia. Priklau- 

sys, kaip jj talkininkai priims. O 
to negalima pasakyti, kol nėra 

oficialės žinios apie tai, kokias iš- 

lygas Voki^tij* pasiūlė. Pusiau 
oficiališkai Vokietija pranešė Ame- 
rikai, kad tarp kitų reikalavimų, 
ji reikalaus įsteigimo dviejų nepri- 
guhningų karalijų—Lenkijos ir 
■Lietuvos, kuriomis ji nori atsiskir- 
ti nuo Rusijos. 

Toliaus pamatysim, kaip ta" vis- 

kas išeis. Gi tuom tarpu matome, 
kad Lietuvos likimas kabo ljaip 
ant plauko. Kiekvienas, kuris tik 
lietuvio vardą nešioja, turi pamirš- 
ti dabar apie savo partijas ir dirbti 
visomis jiegomis, kad 4o karės iš- 
tikro butų neprigulminga Lietuva. 

Sunki pergalėtojo ranka. Pra- 
nešama apie vokiečių šeiminin- 
kavimą užkariautoj Rumunijos 
dalyj. Pirmiausia vokiečių žy- 
gis, užėmus Bucharestą, buvo 
uždėjimas ant mieiio gyvento- 
jų kariškos piniginės bausmės— 
kontribucijos. Daugelis buvo 
karių, daugelis buvo užkariauto- 
jų ybet vargiai kas iki šiolei pa- 
sirodė tokiu ekspertu kontribuci- 
jų ėmime, kaip kad vokiečiai. 
Maži ir sulyginamai neturtingi 
Lietuvos miestai-miesteliai turė- 

jo "atsiipirkti" vokiečiams, užmo- 
kėdami šimtus tūkstančių rub- 
lių, kariškos bausmės. Milžiniš- 
kos kontribucijos, kurias uždėjo 
vokiečiai ant Belgijos žmonių, 
taip pat jau yra gerai mums ži- 
nomos. Bet matyt, kad juo to- 

liaus, jjo vokiečiai labjaus šita- 
me "biznyje" lavi įasi. 

Stai praneša telegramai, kad 
rumunų mieste Craiova, kuris 
turi apie 50,000 gyventojų, už- 
dėta kiekvienam gyventojui po 
du šimtu doliarių kariškos baus- 
mės; vadinas, miestas turi už- 
mokėti dešimts milijonų doliarių 
bausmės. Užėmus gi Buchares- 
tą, kiekvienam gyventojui uždė- 
ta tiesiog negirdėtą sumą—po 
keturis Šimtus doliarių nuo gal- 
vos. Buc'narestas turi apie 350,- 
000 gyventojų; vadinas, visam 
miestui išpuola užmokėti 140 mi- 
lionų doliarių. Iš pirmesnių pa- 
vyzdžių galima spręsti, kad tas 

yra dar tik pirmas "aščinčius." 
Galima, sau išsivaisdinti, koks 

butų kailio lupimas, Jeigu vokie- 
čiai pilnai išloštų šitą karę ir ga- 
lėtų padiktuoti taikos išflygas. 
18'o-uose metuose Vokietija nu- 

'ufpo nuo Francuz'jos negirdėtą 
sumą 5 miliardų frankų. Kiek 
jie dabar "iškolektuotų?1' 

Kas dirbo, to neklausia. Ame- 
rii-os Lietuvių Cen-tralinis Ko- 
mitetas Wilkes-Barriuose nutarė 

išsiskirstyti nu<> Naujų Metų. 
Męs manome, kad tas žingsnis 
visgi neapgalvotas, arba bent 
peranksti padarytas. 

Peranksti, nes—Lietuvių 
Dienos" aukos dar vis plauLia 
ir, galima tikėtis, plauks ir po 
Naujų Metų. Įvairių viet^ ko- 
mitetai jų dar vis gauna. 

Neapgalvotai, nes Cen- 
tralinis Komitetas neužklausė 
nuomonės tų, kurie savo darbu 
padarė "Lietuvių DierV' pasek- 
minga. Lietuvių Outra'is Ko- 
mitetas turi aipie 208 skyrius po 
visą Ameriką. Jie dirbo, jie su- 
rinko tuos $i&\ooo. Daugelis is 
jų atsiliepė, kad jie nori ir to- 
liaus darbuotis; nematėme nei 

vieno, kuris butų viešai pasiskel- 
bęs, kad nenorįs toliaus darbuo- 
tis auku rinktine. 

Ar. Centralis Komitetas išklau- 
sė jų nuomonės pirm negu pada- 
ryti savo nutarimą? Mums iš- 
rodo, kad jeigu kas turėjo teisę 
spręsti apie Centralinio Komite- 
to tolimesnį likimą, tai ne kas 
kitas, tik tie 208 skyriai. 

Bet mums rodosi, kad jų nei 
nesiklausta. Pasekmė bus tokia: 

męs, centralinis komitetas, "re- 
zignuojame," o jųs, 208 komite- 
tai, taip pat sau galą, pasidary- 
kit. 

Ir pasidarys.... O išbadėjusie- 
ji broliai Lietuvoje Jž'iugsis, 
kad jiems nuo Amerikos lietuvių 
pašalpos pilvai netruko. 

Dabar yra aišku, kad iškrikus 
šitam komitetui, naujo jau ne- 

buj. P<*r tai tuksiančius dolia- 
rių aukų į.ustosime. 

Mums rodosi, kad šitie s©S ko- 
mitetai turėtų visų reikaJjĮ paim- 
ti \ savo rankas ir stačiai para- 
šyti Centro Komitetui 

* 

(Litliua- 
nian Central Committee, 47 3e- 
nnett Bldg., Wilkes-Barre, Pa).) 
kad jie nori ir toliaus darbuotis. 
Komitetai gali patįs ir perorga- 
nizuoti dabartinį Centralį Komi- 
tetą, jeigu nekurie to komiteto 
nariai jiems nepatiktų. 

Kaip ten nebūtų, bet jeigu tie 
visi komitetai pakriktų, tai Lie- 
tuvai butų didžiausia skriauda, 
padaryta su šaltu krauju. 

Ar įvyks suvažiavimas? Nela- 
bai senai męs buvome rašę, kad 
m tisų manymu, jei^u dabartinis 
Amerikos Lietuvių Ccntralinis 
Komitetas atstovaujantis' tauti- 
ninkų ir politiškųjų katalikų srio- 
.es, bus išardytas, tai lik sveika 
ir ta menkutė vienybė, kurią t't/ 
rėjome "Lietuvių Dienoje." 

M'tįms rodos, kad musų pra- 
našavimas, ant nelaimės, išsipil- 
dys, nes minėtas Centralinis ko- 
mitetas, spiriamas "Druoininko" 
ir taip vadinamųjų katalikiškų 
politikierių, nutarė nuo ateinan- 
čių metų pakrikti. * 

"Darbininkas," kuris tik iš bė- 
dos kentė tį Centralinj Korui- 
tetį, ir kttrL atvirai džiaugėsi, 
kad ačiu Dievui, kad tokia vie- 
nybė, kokia, jvyko Wilkes-Bar- 
riuose, pasidarė tik vienai "Lie- 
tuvių Dienai—tas "Darbininkas" 
sumanė šaukti naują suvažiavi- 
mą tvėrimui naujo Centralinio 
Komiteto.x 

Nors mę3 šaukimui naujo su- 

važiavimo ir nepritarėme, bet 
Ccntralinis Komitetas gal ir gerai 
padarė, kad sutiko tokį naują su- 

važiavimą šauk a. Tuomi tapo 
nutraukta mask^ nuo "Darbinin- 
ko" politikieriavimo. Nes žiūrė- 
kite, keikią giesmelę jis dabar 
uždainavo. Jis jau abejoja, ar 

ir tas jo paties sumanytas suvažia- 
vimas įvyks ir stato tokį ulti- 
matumą: 

"Nuo vieno dalyko neatstosi- 
/ me nei ant vieno žingsnio. Vie- 

nybė tarp musų bus galima, jei- 
gu viag pirma susieisimo visi { 
bendrą Amerikos Lietuviu Tary- 

Į bą, [kurią pats kun. Kemešis su- 
organizavo lr valdo, kaip jam pa- 
tinka.]. Lai tat kitą srovių cen- 
tralinės didžiosios organizacijos 
išrenka dąr prieS suvažiavimą sa- 
vo atstbvug Į Am. Lietuvių Ta- 
rybą—tada vij-l važiuojame J ben- 
drą suvažlav.ną, lr stojame pe- 
tys j petj -J bendrą darbą. 

Taip "vienybę daryti" reiškia 
tą patį, kaip arkliui siejas ne 
per galvą, bet per uodegą niauti. 
Jau treti metai tokj patį receptą 
kun. Kemešis (jiirmiaus per 
"Draugą," dabar per "Darbinin- 
ką") lieti /ių visuomenei duoda. 
Bet vis negelbsti. Aišku kodėl. 
Kas tikrai vienybės nori, tas kitų 
per šerengą nemėgina varyti ir 
ultimatumų nestato, bet kviečia 
vi»us pasitarti, pasikalbėti ir vi- 
siems nutarti, kaip čia butų ge- 
riaus veikti,—kad daugiaus nau- 

[dos butų ir kad visi užganėdinti 
Dutų. Jau treti metai nurodinė- 
jama, kad didelė dalis Amerikos 
lietuvių visuomenės nieko ben- 
dro su Am. Liet. Taryba neturė- 
jo ir neturi ir kad todil ta Ta- 
ryba gali nustatyti įstatui tik sa- 
vo sriovei, bet negali jų meste 
užmesti kitoms sriovėms. 

To "Darbininkas" jokiu budu 
suprasti ar negali, ar nenori. Jis 

[tiesiog komanduoja: "Jųs turite 
Įdaryti taip, kaip musų partiją 
r.atarė, kad jųs darytute, Jųs 
turite taip šokti, kaip musų par- 
tija jums grajinaL... 

Ir tas vadinasi šaukimas "vie- 
•nybčn"!... Ir šitą visą komediją 
"Darbininkas" dar štai kaip až- 
raukia: 

Jei tas [ultimatumas] nebu? 
padaryta, męs matysime aiškiai, 
kac1 mūsų kitoms srovėms ne vie- 
nybe ir ne Lietuvos reikalai pir- 
moj vietoj stovi, bet tiktai savo 

srovinė politika terūpi. Tada 
mums, katalikams, nebus rei- 
kalo nei važiuoti j jų (keno? 
Red.) suvažiavimą. 

Žmogus, kuris tuos žodžius ra- 

sė, turėtų eiti išsispaviedoti iš 
savo tiesiog negirdėto farizejiš- 
kumo, nes aišku kiekvienam, 
kam partijos rupi; aišku, kaip 
diena, kad "žydas muša ir žydas 
rėkia."... 

Viską 'krūvon suglaudus, ką gi 
tas reiškia? Mums išrodo, kad 
tas reiikia štai ką: 

Visiems yra žinoma, kad "Dar- 
bininkas" k-'n. Kemešio ypatoje 

buvo neuž'^anėdi'ntas iš įvykusios 
Wilkes-Barriuiose vienybės. Jis 
"ačiavo Dievui,4' kad ta vienybė 
pasidarė tik *■ vienai uienai. 

Tą vienybę jis pasiryžo suardy- 
ti tuojaus ipo "Lietuvių Dienos" 

Suardymui Cent. Komiteto ir 

vienybės jis sunjianė šaukti liau- 

ji} suvažiavimą ir savo machi- 

nacijomis prispyrė Centrp'i Ko- 

mitetą pasikrilcdyti. Kuom. t da- 
bar Centr. Komitetas paskelbė, 
kad jis tikrai kriks nuo Nauju 
Metų, "Darbininkas" dabar dar- 

buojasi, kad ir šitas naujas Cen- 
tro Komiteto šaukiamas suvažia- 
vimas neįvyktų. 

Tuomet "Darbininkas" tikrai 

galės rankas sudėjęs pasakyti: 
"Ačiū tau, Dieve, kad vienybė 
tarp lietuvių ištikro įvyko tik 
vienai dienai—'kaip aš to ir no- 

rėjau...." 

EXTRA! 

Vokietija Nori Taikytis. 
Lietuva Turi But Neprigulminga. 
B e r 1 i n a s, gruodžio 12 d.— 

Vokietijos kancleris von Beth- 

mann-Holweg šiądien apskelbė 
reichstage (vokiečių parlan^nte), 
kad Vokietija sykiu su Austrija, 
Bulgarija ir Turkija formališkai 
pasiūlė talkininkams taiką. 

Kaizeris pranešė apie tai sa- 

vo generolams, sakydamas, kad 

dar nežinia, ar talkininkai šitą 
pasiulijimą priims, todėl tegul 
generolai kovoja ir toliaus. 

.Washingt«sn, D. C. Gruo- 
džio 12 d.—Vokiečių ambasada 

Washingtone praneša, k?d ji ga- 
vo nuo savo vąįdžios iš Berli- 
no pranešimą apie tai, kokio- 
mis išlygomis Vokietija norėtų 
tnikintis. Šitos išlygds yra se^ 

kančios: i 
x. Sugrąžinimas status quo 

a n t e b e 11 u m, (t. y. sugrąži- 
nimas tų pačiąj. rubežių, kaip jie 
buvo prieš karę) išskyrus tik kad 
turi buti sutvertos dvi naujos ka- 

ralijos— neprigulminga Lenkijos 
ir neprigulminga Lietuvos kara- 

Vokietijos Kancleris 
vo u Bėthinann-H oliveg 

lija. 
2. Vokietija sugrąžins užirtitas Belgijos ir Prancūzijos 

dalis- bet talkininkai turi sugrąžinti Vokietijai jos kolionijas. 
3. Balkanųv klausimas, kadangi jis yra labai supainiotas, 

bus išrištas pačiam taikos kongrese. 

Kaip Vokietija Nesusitaikė su Rusija. 
Vokiečiai reikalavo sau Lietuvos. 

Tankiai dideli ir svarbus atsi- 

tikimai įvyksta niekam netikėtai 
—tarsi, perkūnas trenkia iš gie- 
dro dangaus- Taip netikėtai 

prasidėjo di-delė Europos karė 

vasaros pabaigoj 1914 metuose; 
taip netikėtai ji vos neužsibaigė 
šį pereitą rudenį (bent tarp vo- 

kiečių ir tusu). Apiie tai męs iki 
šiolei beveik rtei nežinojome, bet 

pastebėtinai įdomių žinių atneša 
mums dabar Europos laikraščiai. 

Kad Vokietija jau nuo senai 

mėgino talkininkų vienybę su- 

skaldyti, apie tai jau nt sykį esa- 

me girdėję. Bet kad ji buvo 

savo tikslą beveik atsiekusi, apie 
tai niekas ir svajoti nesvajojo. 

Vokietija, nei mažiau nei dau- 

giau, įtempė visas savo diploma- 
tiškas jiegas, kad atitraukti Ru- 

siją nuo talkininkų, susitaikyti 
su ja ir užmegsti bičiulystės ry- 
šius. 

Šitas diplomatiškas grajus 
tarp Vokietijos ir Rusijos ėjo di- 

džiausioj paslaptyj ir tik netikė- 
tos rezignacijos Vokietijos ttiru- 
bežio ministerio von Jagowo ir 
rusu prcmiero Stuermerie pakė- 
lė tos .paslapties dangti. 

Berno laikraštis B e r n e r 

T a g w a c h t, kuris, sakoma, vi- 
suomet gaunąs geras informaci- 
jas, rašo, kad rusu prenūeras 
Stuermer tapo atstatytas todėl, 
kad jis pradėjęs taikos dęrybas 
su Vokietija ir ko tik jų neuž- 

baigęs. Bet rusų duma, kurią 
palaikė taipgi rusų karės ir lai- 
vynio ministeriai, atkakliai pasi- 
priešino Stuermerio politikai ir 
privertė ij rezignuoti. Maž- 
daug apie tą patį laiką ir delei 
tų pačių priežasčių turėjo rezig- 
nuoti ir von Ja'gow, vokiečių už- 
sienio reikalų mini&teris. 

Derybos tarp Vokietijos ir Ru- 
sijos. 

Derybai, kaip pr?neša laikraš- 
čiai, pradėjo Vokietija. B e r- 
ner T a g e b 1 at t, stipriausis 
pro-vokiškas laikraštis Šveicari- 
joj, sako, kad jis "iš ištikimų 
šaltiniu"" yra gavęs ir išlygr-3, 
kunias von Jago\v pasiūlė Stuer- 
mcriui. Šitos vokiečių pasiūly- 
tos rusams išlygos, tsą buvę se- 

kančios: 

Rusija turi atsisakyti nuo 
hegemonijos (vadovystės) Bal- 
kanuose ir nuo pretensijų prie 
Konstantinopolio. Už tai Dar- 
danefių siauruma butų atida- 
ryta rusų prekiniams ir karės 
laivams patol, pakol Rusija 
nesikėsintų ant neprigulniv- 
Des vokiečių draugo, Turkijos. •Piniginiai reikalai butų už- 
baigti tuom; kad abidvi pusės 
—Vokietija ir Rusija—merei- 
kalaus jokių karės atlyginimų. 

Rusija gautų tą dalį Buko- 
vinos ir Galicijos, kuriose gy- 
vena rusinai. Nuo Rumunijos 
Rusija .gautų Moldaviją. 

Rusija turi atiduoti Vokie- 
tijai tulą dalį Kuršės ir Lietu- 
vę. Ar'menij'a eitų Rusijai ir 
Rusija 'turėtų "liuosas ran- 
kas" 'inkui Persų Įlankos. 

Turkija ufctai gautų atlygi- 
nimą Egipte. Egiptą užka- 
riautų turkų-vokiečių-austrų 
armijos ir Suezo kanalas liktų 
po Vokiettij8š; kontrole. 

jeigti1 Kušija toiiaus negalė- 
tų atsilyginti savo skolų Fran- 
cuzijai, tai Vokietija pataria v 

atsis-kyti nuo mokėjimo šitų skolų Prancūzijai, o ateityje skolintis nuo vokiškų bankic- 
■^j-ių, kurie pasirodė esą stip- resni už francuziškus. 

Toki buvo vokiečių pa si u toji: 
mai rusams. Iš jų nieko neišė- 
jo, aies, kaip minėta, rusų durna 
apie tai sužinojusi, greitai su 

Siuermeriu apsidirbo. 
I Nors aštri cenzūra neleidžia, 
Į kol-kas, rusų laikraščiams atvi- 

rai ir aiškiai apie tai rašyti, bet 
anglų laikraščiai tą išdalies pa- 
tvirtina. 

Londono laikraštis Daily 
C h r o n i c 1 e, kalbėdamas apie 
Stuermeriio puolimą, rašo, kad 
Stuermerj kritikuota labiausiai 
delei dviejų priežasčių: viena, 
kad nieko nepadaryta suregulia- 
vimui maisto pristatymo, o an- 

tra, kad buk mėginta daryti "lo- 
pytą taikinimąsi." 

Kitas anglų laikraštis W e s t- 
m i n s t e r G a z c 11 e patvirti- 
na tą pačią nuomonę, sakyda- 
mas: 

"Tiems, kurie sekė dalykų 
stovį Vokietijoj laike pastarų- 
jų šešių mėveaių, buvo visai 
aišku, kaip stiprias viltis au- 

ginta kaslink padarymo atski- 
ros taikos su Rusija.. 
Kuomet šitokios žinios apie 

voflciečių-rusų derybas paplito 
svetimų šalių laikraščiuose, Ru- 
sija per savo konsulius užsigynė 
stipriausiais žodžiais. Bet todėl, 
kad Rusijos valdžia taip stropiai 
ir aštriai užsigynė, nekurie laik- 
raščiai dar labiaus yra palinkę 
manyti, kad tame turėjo buti 
daug teisybės. 

Kiti laikrašičiai atkreipia aty- 
dą dar ir j tei, kad gal ir Ruma- 
nijai rusai r.edavė greitos pa- 
gelbos todėl, kad tikėtasi greito 
susitaikymo. 

Kuomet iš šitų visų machina- 
cijų niekas neišėjo lir Vokietija 
galutinai nustojo vilties susitai- 
kyti su Rusija, tai ji paskelbė tuo- j met Lenkijos "neprigubnybę.'' I 

JIEfeKO GIMINIŲ. 
—t 

ž;miaus talpiname turinj laiške- 
lių, atėjusių Į "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisven, arba nuo pabėgėlių- Jie jioško sa- 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų- Jei|;u»* rasi, malonus skaitytojau,' čia savo giminę arba pažįstamą, skubiai jam parašyk laiškelį; pa- 
siųsk ir pinigu, jjigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimąs yra balsus. 
Jie laukia, jeigu ne pašelpos, tai 
ben* meilaus tavo žodelio. 

Bredulis, Pranės, tremtinis jie- 
ško savo dėdės Leopoldo Brada- 
vičiaus, gyvenusio Chicagoje 
(4524 So. Marshfield A ve.) Ad- 
resas: Russia, počt. Žlobin, Mo- 
gilcvskoi gub., Sortirovočnaja, 
Francu liredulisu. 

Inevičius Juozas, karės belais- 
vis, Kauno gub.. Kešonivos k. 
nori susirašyti su savo broliu 
Kazimieru luevičiu. Amerikoje. 
Adresas: Germany; Gefangenen-į 
lager Stendai, Jcseph Incwitsch,' 
2 kom., No 29437. i 

1 
Gudavičius B. J., tremtinis Kau- 1 

no gub., Raseinių pav., Eržvilko 
vai., Pikelių dv.. nori susižinoti 
su savo giminėmis ir pažįstamais 
Amerikoje. Adresas: Russia, g. 
Voronež, Gruzovaja No 28, Bro- 
nislovu Gudovioiiv 

Žaldokas Julijonas, karės be-! 
laisvis, Kauno gub., Panevėžio, 
pav., Smilgių vai., Rymiškių k. | 
nori susižinoti su savo broliu I 
M.ateušu Žaldoku, gyvenusiu 
Chicagoje. Adresas* Germany, 
Gefangenenlager 1, Altdamm, 7 
Rota Julian. Elizeušov Žaldokas. 

Smailis Juozas, karės 'belais- 
vis, ncni susirašyti su savo bro- 
liais Konstr ntinu ir Jonu, ir 
klausia kur yra jo tėvai. Adre- 
sas: Germany, Gefangenenlager 
Neuhanimer, i komp., 9 korp., 
No, 286, Osip Smailis. 

Savickas Vincentas, karės be- 
laisvis, Suvalkų gub., Vilkaviš- 
kio .pa v., Žaliosios (Zelenskoi) 
gm. nori susirašyti su, Pranu 
Abra-ičiu ir kitais giminėmis. Ad- 
resas : Germany, Gefangenenla- 
ger 2, Mūnster i. Westfalen, Vi- 
kenti Savitzki 5230 Arb. kom. 
No. 31. 

čiševskis Jurgis, karės belais- 
vis, rašo atvirutę datuotą rugp. 
27 d. š. m. savo švogeriui B. Kli- 
maičiui, 1121. Lloyd St., Scran- 
fcoti, Pa., sakosi gaVęs nuo jo 
JaiAiką birž. 18 d, ir prašo prisių- 
sti jam muilo, sausainių, cu- 

kraus, ir tabako. Atvirutė atėjo 
"Lietuvos" red. Adresa-s: Ger- 
many, Kriegsgefangenenlager 
Frankfurt A. Oder, 20 komp. No. 
614 Georgi Tschisevvski. 

PERDAUG. 
Du l?omai-tinginiai, susiėję, kalbasi apie įvedimą jsta- 

tymo kaslink aštuonių valandų darbo dienos. .Vienas sako: 
— Klausyk, Jurgi, ką tu manai apie tą 8-nių valandų dieną? 
— Ką" aš manau? Manau, kad perilga... 

margumynai 
APIE CHICAGOS BAZARĄ. 

Pažvelgkime atgal metus, ar 

kitus ir męs atrasime, kad di- 
desnė, pasaulio dalis apie lietu- 
vius kaipo tautą maiai težinojo. 
Paskutiniai, tečiaus, keli metai, 
ačiū musų veikėjų energiškam 
pasidarbavimui, padarė didelias 
permainas. Čia pat Amerikoje 
mus daugiau pažįsta, mums už 
jaučia ir gelbsti. Tą liudija ne- 

senai buvusi Lietuvių Diena. 

Chicagojc yra rengiamas "Tal- 
kininkų .Bazaras." Jame daly- 
vaus įvairios tautos. Pelnas eis 
nuo karės nukentėjusiems. Pat- 
sai bazaras yra labai rekliamuo- 
jamas, kaiip per laikraščius, taip 
ir kitokiais budais ir tikimasi di- 
deliu pasekmių. Lietuviams yra 
užleista vieta aštuoniolikos pėdų 
ilgio ir dvylikos pločio. Negana 
to. Milijonierius Mr. Patten, 
užmanytojas šio bazaro, paauka- 
vo lietuviams dar $100.00 pra- 
džiai šio darbo. Didžiausioji 
dabar svarba yra tame, ^cad pri- 
pildyti tą mums paskirtą vietą 
tokiais daiktais, kuriuos čia gali- 
ma butų lengvai parduoti ir daug 
uždirbti. 

Teisybė, keletas Chicagos 
krautuvių yra pasižadėję šį bei 
tą paaukauti, bet bazarui yra 
partraukta daugybė daiktų iš 

Rusijos,—visoldi] lišdirbinių, kaip 
tai padarytų sužeistų kareivių ir 
t. t. Juos turi kiti skyriai. 

Męs nei vieno, nei kito pada- 
ryti negalime ir todėl butų mums 

patogiausia turėti musų savų iš- 
dirbinių, o ypatingai, jeigu kas 
turi originališkų iš Lietuvos au- 

dimų, juostų, abrusų ir t. t. Ir 
todėl šiuomi yra kviečiami, ne tik 
Chicagos, bet visi lietuviai prisi- 
dėti *prie šio prakihiaus, darbo. 

Vienas, ar kitas gal nenorės 
skirtis su šiomis brangiomis lie- 
kanomis, tečiaus atsiminkime, 
kokį vargą musų broliai kenčia 
Lietuvoje? Musų brolių gyvas- 
tįs juk privalo luti mums bran- 
gesnės už tuos daiktus. 

Siunčiant daiktus, reikia pa- 
žymėti jų kainą, o pardavus bus 
už Juos atlyginta. Jeigu kas at- 

lyginimo nereikalaus, tai toji su- 
ma skaitysis kaipo auka varg- 
šams Lietuvoje nuo siuntėjo. 
Viską siųskite šiuo adresu. 

Mrs. J. Zimontienė, 
3252 So. Ilalsted st. 

Chicago, II!. 

Siųsdami už expresą nemokė- 
kite, nes bus užmokėta čia ant 
vietos. 

AMERIKONŲ PATRIOTIZ- 
MAS. 

Brooklyn, N- Y.—Gerb. Re- 
dakcija:—Lietuviai, atvažiavę j 
šitą laisvės šalį, greitai pamato 
ir pamėgdžioja amerikonų blo- 
gas puses. Bet nedaugelis pasi- 
mokina iš jų gerų.pavyzdžių. 

Sakysim, kad ir politikoj. Pas 
mus, 'kad partijos susiėda, susi- 
peša, tai pešasi iki galui, vienas 
kitą šaukšte vandens skandinda- mi. Pas amerikonus yra kitaip. Kada rinkimai—tai pešasi, bet 
po rinkimų—remia kad ir savo 
priešą. Štai pavyzdis: 

New Yorko republikoniškas laikraštis Sun buvo didžiausis Wilsono priešas prieš rinkimus. Bet kada prez. Wilsonas vėl ta- 
po išrinktas, štai ką jis parašė: 

"Išrinktasai prezidentas yra prezidentu ne tik tiems, kurie jj rėmė, bet ir kiekvienam pa- triotiškam ir atsidavusiam amerikonui; ir velijame /-gero pasisekimo jam, ir išmintybes lygios milžiniškam darbui, ku- ris jo laukia ateinančiais ke- turiais metais!" 
O iš to, man rodosi, yra toks pamokinimas: tauta tik tuomet gali buti stipri, kada jos žmonės nenorės kiekvienas pagal savo kurpalį viską daryti, bet nulenks galvą prieš didžiumos balsą. 

"Lietuvos" Skaitytojas. 

GARSUS ŽMONĖS NE VISI BUVO GERI MOKINIAI. 
Tėvai paprastai bara savo vai- kus, jeigu jie blogai mokinasi, mano, kad iš tokių nieko Oero nebus, bet ištikro ne visi pa- garsėję mokslinčiai, raštininkai, karvedžiai, nekalbant jau apie dailininkus, gerai mokinosi mo- kiniais būdami. Garsus švedų gamtininkas, sutvarkęs botani- 

kos (apie augmenis) mokslą, Ka- 
rolis Linneu buvo vienas iš blo- 
giausiai besimokinusių mokinių. Tėvas jį atėiru. už tai iš mokyk- los ir pasiuntė mokytiesi pas 
šiaučių, kur jį rado vienas dak- 
taras ir davė progą toliau mo- 
kytiesi. Blogas mokinys buvo 
pagarsėjęs vokietis gamtininkas 
ir chemikas Julius Lisbieg, mo- 
kykloj visi ji vadindavo kvai- 
liu. Ir gamt;ninkas vokietis 
Alcxander Hum'bold mokinosi 
blogai, kuomet io brolis kalbi- 
ninkas mokinosi lengvai ir gerai. 
Žinomas angliškas raštininkas 
Walter Scott prigulėjo prie di- 
džiausių asilų mokykl-oj. Uni- 
versitete Edinburge profesoriai 
manė, kad iš jo nieko nebus. 
Persikėlęs j Dubliną, neišlaikė 
egzamino, todėl Oxfordan jo vi- 
sai nepriėmė. Garsus Napoleo- 
no pergalėtojas prie \Vaterioo. 
generolas Wel'lington mokinosi 
blogai, buvo tingir.ys ir buko 
proto. Ir garsus Napoleonas 
kaipo vaikas mokinosi blogai, 
geriau mokytiesi pradėjo tik ka- 
riškoj mokykloj Brenne. Blogai 
mokykloj mokinosi garsus daniš- 
kas skulptorius Thorvvaldsen. 
Blogas mokinys buvo ir garsus 
Viennos profesorius, visam svie- 
te pagarsėjęs chirurgas Theodor 
Billrotk. 



I'atasė Valentin Torras y Closa. 

Ispano Gyvenimas Vokiečių Nelaisvej. 
šitas nepaprastai žingeidūs pasakojimas tilpo laikraštyj T h o 

London Telegraph, Lietuviškame vertime jis telpa aiek-tiek su- 

trumpintas. 

Aš esu ~imęs mieste Manre- 

sa, Barcelonos provincijoj, Ispa- 
nijoj ir turiu truputį daugiau 
ikaip 36 metus amžiaus. Sulyg 
amato esu mechaniku. Aš clir- 
biu mieste Yalenciennes, Fran- 

cuzijoj, netoli Belgijos rubežiaus, 

firmoj vardu Cail. Buvau pusė- 
tinai užganėdintas ir laimingas. 
Uždirbdavau gerai,- darbdaviai 

apsieidavo su manim gėlei, ir 

jau buvau sutaupinęs keletą tūk- 

stančių franku. Kas butų tikė-i 
jęs, kad iš šito laimingo padėji- 
mo aš pateksiu j vokiškų kalėji- 
mų baisenybes?!... 

Kol gyvas busiu atminsiu vo-, 

kiečių įėjimą j \ alenciennes. ias 

buvo pusiau aštuntą išryto, rug-Į 
jpjučio *25 d. 1914 m. Jau nak- 
ties laiku męs buvome girdėję 
4canuoliij griausmą, bet dar išto- 
lo. Staiga keturi šūviai—greitai 
vienas po kito—davė mums su- 

prasti, kad neprieteliai artinasi...' 
Netrukus po to eilės pilkos 

kareivijos pradėjo traukti per 
miestą. Žmonės, pasislėpę na- 

muose, živrėjo į juos, per lan- 

gus; ant gatvių nebuvo, kaip sa- 

koma, nei dūšios. 

Ka<!angi Valenciennes mieste1 
nebuvo nei vieno franeuzu ka-i 
reivio, tai vokiečiai nesutikto jo- 
kio pasipriešinimo. Jie apsistojo 
miesto viešose įstaigose ir išlei- 
do apskelbimą šiokioj-tokioj 
franeuzy kalboj, grasindami bai- 
siomis bausmėmis, ieicu iuos 
kas užkabintų. Miesto gyvento- 
jai lygiai ̂ pasidavė priešo galy- 
bei. 

Apie antrą valandą nakties, tą 
pačią dieną, buvo ' aisi tragedija 
miesto apielinkėje, Į pietūs nuo 

Valencicnnes yra mažas miesčiu- 
kas vardu Quercnaing. Bus apie 
3 kilometrai nufo Valenciennęs. I 

Jame pasislėpė keletas angliškų 
pasimetusių kareivių ir pliatu- 
nas Dvidešimts šeštojo Francuzų 
pulko. Išviso buvo nedaugiaus 
kai'p astuoniosdešimts žmonių', j 
Aficieras, kuris apėmė šio -pul- 
kelio vadovystę, matydamas vo- 

kiečių patelius besiartinant nuo 

Valenciennes, paėmė k£/tą vži- 
mų nuo žmonių bėgusių iŠ apie- 
Knkės, ir apvertė juos ratais^ j 
virsi ant sreležinkelio tilto,—kad 
voKieČ'ai sugaišintų laiką, tą ba- 
rikadą ardydami. 

Nežmoniškas žiaurumas. 
Prisiartino prie tilto vokiečių 

žvalgai, tuojaus paskui juos se-1 
ke kanuolių baterij'os, Francu- j 
zai ir anglai, pasislėpę už veži-' 
mų, trumpai priešinos ir netru-! 
kus pasitraukė linkui Le Cateau. į 
Vokiečiai netoli juos tjo'M Bet 
vokiečių puikas įėjo j tą mieste- 
lį ir sužinojo vardus tų žmonių, 
kurių vežimai buvo ant tilto 
Tie žmonės nespėjo pabėgti iš 
miesto, nes laike trumpo mūšio,! 
apie kurį tik-ką' minėjau, negali- 
ma buvo nei pasirodyti ant kelio.1 
Visi jie buvo miestelyj, laukda- 
mi, kai pereis audra. Tame bu- 
vo jų didžiausia kaltė. Vokie- 
čiai sušaudė juos \isus—dvide- 
šimts vyrų ir dvi moterį*,—-ne- 
paisant jų ašarų ir maldavimų. 
FV) to visas miestelis tapo su- 

degintas su pastebėtinu greitu- 
mu. Miesto majoras buvo susir= 
ges tuom laiku ir negalėjo iš lo- 
vos pasikelti Jis sudegė gyvas. 

Apie t^i »nęs* sužinojome nuo 

Querenain0'o gyventojų, kurie 
atbėgo pas mus pagelbos j ieško- 
ti. 

Rugpjučfo 26 d. musų miesto j 
majoras išleido prokliamaciją.1 
patardamas gyventojams užsilai- Į 
kyti geniausioj tvarkoj, taip kad 
vokiečiai miesto nenubaustu. | 
2monės paklausė majoro patari- 
mo. Pradedant nuo rugpjūčio 
26 d. neaUsk^itJcmi kareivių pul- 
kai pradėjo traukti per miestą— 
■pėstininkai, kavalerija, artilerija, 
inžinierių, pontonų ir kulkasvai- 
džių sekcijos. Lankai ir keliai, 
kaip akim galėjai apmesti, pa- 
virto j siūbuojančias žmonių jū- 
res. Kadangi ai buvau neutralės 
šalies (Ispanijos) pilietis, tai 
nuėjau pažiūrėti vokiškų armi- 
jų. Buvau visai ramus ir žin- 
geidu man buvo žiūrėti į tą re-' 

gyklą. Bet vis viena, gilumoj j 

širdies aš velijau, kad laimėtu j 
Prancūzija—šalis, kurioj aš už- 

dirbdavau savo kąsnį duonos ir 

kurią aš labai mylėjau. 

Pasidavime franeuzų tvirtovės. 
Visos miesto krautuvės tapo iš- 

tuštintos "gražiausiu" budu. Vo- 
kiečiai pradėjo plėšti pirmiausiai 
namus tu gyventojų, kurie buvo 

pabėgę iš miesto. Gyventojai 
nusiramino ir kantriai laukė 

franeuzų sugrįžimo. Męs žino- 

jo;ne, kad Meubeuge, fraiicŲzų 
tvirtovė netoli Valenciennes, vis 
dar vokiečiams nepasiduoda. 
Bet rugsėjo 7 dieną, pirmą va- 

landą po piet, atvyko kareivių, 
buvusiu ir gynusių tą tvirtovę. 
Jie papasakojo, kad tvirtovė pa- 
sidavė vokiečiams ir kad jiems, 
sykiu su buriu kitų kareivių, pa- 
sisekė išbėgti. Jie klausė, ar 

daug yra vokiečių Valcnciemies 
mieste. Jiems atsakyta, kad čia 
yra likę tik apie 200 vokiečių, 
bet kad daiigiaus jų kariumenės 
gali atvykti >š Belgijos bile lai- 
ku. 

Aš »manau, kad apie 2,000 ka- 
reivių su kanuolėmis pabėgo iš 

Meubeuge tvirtovės. Jie pasi-( 
leido bėgti linkui Douai. Vienas 
jų 'būrelis pasislėpė neloti Or- 
chies ir pradėjo šaudyti į auto- 

mobilių, kuris vežė vokiečių ge- 

nerolą su adjutantais. Vokiečiai 
atkeršino, sušaudydami daugelį 
to rniestelk nekaltų gyventojų. 
Vokiečiai mat apskundė, kad, 
girdi, į juos šaudė gyventojai, o 

nc kareiviai. Apie tą patį laiką 
Į vokiečiai sušaudė Mainingo kle- 
boną. Nebagas kunigėlis važia- 
vo keliu ant dviračio, kuomet 
vokiečių sargas sušuko "Halt!" 
(Sustok!). Aš nežinau, kas tarp 
jų -atsitiko, bet kaip ten nebūtų 
•patrolis parsi\edė kleboną, kaipo 
belaisvį į Valencicnnes baž-nyčią Į 
ir jį uždarė bažnyčios zokristi-f 
joj ant poros dienų. Vokiškas 
katalikų kunigas nudėjo jo pa- 
žiūrėti. Žm'onės t' ,csi, kad 
jam nieko blogo neatsi. s. Bet 
jie apsiriko. Kunigas tapo ap- 
kaltintas šnipystėje ir nuteistas 
miriop. Nelaimingas kunigas 
teisinosi, kad jis valiavo į Valen- 
ciennes š:o-to pirkti, ir gauti ži- 
nių anie savo draugus. Majoras 
Už jį užstoj'o. Bet niekas ne- 

gelbėjo ir jis tapo nušautas. 
Vieną vakarą aš savo akimis 

mačiau sekantį atsitikimą Fau- 
'bourge. Vokiečių aficieras va- 

žiavo dviračiu. Vienas dviračio 
ratas sulužo ir aficieras pradėjo 
vokiškai keikti. Staiga jis nusi- 
ramino. Jis pamalė besiartinan- 
tį vaiką, sulaikė jį, atėmė jo dvi- 
ratį ir, užsisėdęs, nujojo, palik- 
damas vaikui savo sulaužyta r'---' 

ratį. Vaitkas pradėjo verkti, rėk- 
damas, kad dviratis yra ne io 
kad jis dviratį pasisamdė, kad 
jis neturi pinigų ui jį užmokėti 
ir kad tėvas už tai jį muš. Pri- 
siartinau, kad vai:ką nuraminti. 
Staiga pamačiau, kad tas aficie- 
ras grįžta atgal. Maniau, kad 
aficieras, pasigailėdamas vaikiš- 
čio, grįsta, kad jam sugrąžinti 
jo dviratį. Bet dalykai virto ki- 
taip. AficTcras, prisiartinęs, su- 
šuko. ''Tyl^k, tu bomeli!" ir iš- 
šovė iš revolverio. Vaikas griu- 
vo ar.t žei iės. Kulka permušė 
jam petį Aficieras nujojo to- 
lia us. 

Pasiutęs aficieras. 
Po 3~jtį d. prasidėjo ir mano 

nela:m£s. Rugsėjo 26 d.', 3 vai. 
po pict, aš grįžau į savo namą. 
Iki- šiolei aš dar nesakiau jums, 
kad aš buvau tik vienų vienas 
"burdingierius" tūlos našlės na- 
muose. Xetrtrkuc po sugrįžimo 
namo, kuomet aš užsidariau į 
kambarį ir išsitiesiau ant lovos, 
pasigirdo smarkus barškinimas į 
mano duris. Nežinodamas, ka- 
me priežastis, aš dikčiai nusi- 
gandau.- Kitą syk žmogus lyg 
nujauti nelaimę. Vokiškas afi- 
cieras įėjo į kambarį sykiu su 

patroliu. Tarp mudviejų prasi- 
dėjo tokia 'raiba: 

— Ar jųs esate mechanikas? 
— Taip, tamfsta. Aš dirbau 

Cail dirbtuvėje. 4 
— Labai gerai. Jus mums 

reikalingas. Eikit šią su mumis. 

— Kodėl? kam? 
—• Aš nereikalauju duoti pa-j 

aiškinimus. 
— Atleiskite, Monsieur l'Offi- 

cier, bet aš esu neutrali.škos ša- 
lies pilietis. 

— Tas nedaro jokio skirtu- 
mo. Męs norime, kad dirbtumė- 
te ». 111 geležinkelio stoties, kur 
męs padarėm dirbtuvę lokomoty- 
vu taisymui, 

— Aš negaliu, p. Aficierai, jų- 
su prisakymo klausyti. Aš ėsti 
ispanas. Ispanija nekariauja su] 
niekuom. Todėl, palikite mane 

ramybėj. Jųs galėsite rasti kitų 
darbininkų. 

Aficieras, tai išgirdęs, tiesiog 
ipasiuto. Be abejones, užijntoj 
šalyj jis buvo nepripratęs girdė- 
ti tokius pasipriešinimus. 

— Jųs esate ispanas!—sušuko 
jis piktai—Jųs esate franeuzas! 

— Xe, aš esu ispanas ir aš tai 
galiu prirodyti! 

Atidariau savo lcuparuką ir iš- 
siėmiau savo popieras. Viskas 
buvo tvarkoje. Aficieras pasto- 
vėjo ir įsmeigė j mane savo akis. 

— Labai gerai,—pasakė jis už 

valandėlės—pažiūrėsim, ką jųs 
čia turite. 

Jie atidarė du mano kitparus, 
kur aš laikiau savo drapanas, sa- 
vo pinigus ir keletą kitų bran- 
gesnių daiktų. Viskas buvo 
verta apie 4,500 frankų (frankas 
yra apie 25 centai). Aficieras 
diktavo o vienas jo kareivių už- 
rakinėjo. Po to aficieras, pasi- 
ėmęs visas mano popicras ir vi 
ką, ką aš turėjau kišenjuose, ta- 
rė: "Męs nusiųsime jus namo 

per Šveicariją. Eik paskui mus. 
Mes paimsim tave į geležinkelio 
stotį. 

— U kaip su mano kupanis? 
—užklausiau, truputį nusigan- 
dęs. 

— Jiros taipgi paims ant sto- 
ties. Mano vyrai juos pridabos. 

Pasakyta, padaryta. Atsi- 
sveikinau su gaspadine. Nieko 
nebuvau jai kaltas ir dar užmo- 
kėjęs truputį iškalno. 

[Toliaus šis ispanas, išpasa- 
kojęs, kaip jis įbrukta tratikinin 
be jo popierių, be pinigų, jis pa- 
sakoja, kaip atvyko į miestelį 
Mons, netoli Belgijos-Francuzi- 
jos rubežiaus:] 

Išlipęs iš traukinio Mons mie- 
stelyj, aš vaikščiojau aut stoties, 
kuomet vienas aficieras priėjęs 
prie manęs ir rodydamas pirštu 
į. traukinį, pilną sužeistų ir be- 
laisvių, pasakė: 

— Lipk tenai! 
— Kam į šitą traukinį?—už- 

klausiau.—Juk tai yra kariškas 
traukinys. 

— Liipk tuojaus! 
Aš 'pradėjau protestuoti. Čia 

pirmu sykiu nelaisvės šmėkla 
stoj'o prieš mano akis. Todėl 
aš aficierui atsakiau: 

— /\s nelipsiu sitan vagonan, 
kol jųs man nesugrąžinsit mano 

pasporto ir mano kuparų, ku- 
riuose randasi visi mano pini- 
gai. 

— Lipk, tu prakeiktas francu- 
ze!. 

— Aš ne esu francuzas. Aš 
esu ispanas. Aš protestuoju 
prieš tok] elgimąsi. 

Liko be vardo. 

įmonės, išgirdę ginčą, pradė- 
jo aplink mus rinktis. Ąficie- 
ras supyko ir taip baisiai ant. 
manęs pažiurėjo, kad aš net -at- 
šokau, atgal ant iporos žingsnių, 
—aš maniau, kad jis mane rėš. 
Gal but jis mane, kad aš mėginu 
pabėgti, nes sušuko keletą žo- 
džiu vokiškai ir tuojaus mane 
apsupo ginkluoti kareiviai. Aš 
net užkimau, berėkdamas ir sa- 
vo pasporto reikalaudamas, bet 
aficieras nuėjo šalin, viską su 
savim pasiimdamas Nuo tos 
baisios valandos aš palikau nie- 
Ktiom; aš negalėjau prirodyti, 
kas aš esu; buvau pražuvęs. 

Pa-af:cieris sugriebė mane už 
rankos ir trenkė į vagono duris. 
Keletas kareiviu pagriebę mane 

pakėlė ir įmetė vagonan. Kuo- 
met atsipeikėjau iš nustebėjimo. 
vagono durįs jau bu\;o uždary- 
tos, o šale vagono stovėjo du 
kareiviai su durtuvais, u-* —- 

tais ant šaudyklų. 
Traukinys pradėjo eiti. Apsi- 

dairiau aplinkui. Aš buvau va- 
gone, kokius francuzai ir beltrai 
paprastai vartoja gy/ulių >perve- 1 

žimui. Mano vagone buvo pen-! 
kiosdešimts žmonių—vis belgų ir 

{rancuzu kaimiečjai ir sužeisti 
kareiviai. Sužeistieji gulėjo ant 
išblaškytu šiaudu, kurie buvo per- 
mirkę krauju. Jų žaizdos 
vos-ne-vo's buvo greituoju per- 
rištos. Dauguma jų meldė-pra- 
šė nors lašo vandens, bet y?" | 
dens nebuvo. 

Vagonu durjs Ijuvo uždarytos 
išlauko ir traukinys išrodė, kaip 
kalėjimas anjt r.jtu. Kaimiečiai 
jokiu- bud u negalėjo suprasti, k>! 
del ir kur jie vežami. Juos iš-j vilko iš namu, nedavus laiko nei 
atsisveikinti su savo šeimyno-Į 
mis. Daug jų buvo iš Valen- 
ciennes. Išsikalbėjus su jais ir 
papasakojus jiems savo istoriją, 
jie ramiljo mane, kad aš, be abejo- 
nės, busiu paleistas, nes esą vo- 
kiečiai nedrįs nuskriausti neu- 
trališkos šalies piliečio. | 

Mušis prie Manie. 
Traukinys ėjo vėžlio žing- 

sniu. Jis sustodinėjo ant kiek- 
vienos stoties ir laukė kol kariš- 
ki faukiniai su kareiviais į 
Francuziją nepereis._ 

— Jiems dabar reikalinga ka- 
reivių, kiek jų tik turi,—pasakė 
vienas sužeistas kareivis, atsisės- 
damas ant šiaudų, 

— O, ar taip? Kodėl" reika- 
linga?—aš jo užklausiau. 

— Aš buvau prie upės Marne. 
Aš mačiau, 'kaip ten vokiečius 
sukūlė. Vėliaus mane sužeidė 
prie upės Aisne laike atako ant 
kalnelio. Čia^vokiečiai mane pa- ėmė nelaisvėn. 

Kareivis pradėjo pasakoti, o 
visi vagone su atyda jo klausė- 
si. Nuo jo męs sužinojome, kad 
prie Marine upli*£>uvo didelis mu- 
šis ir (ka<l vokiečiai ipastiraukė at- 
?al i šiaurius. Valęneiennes mieste 
męs nieko nebuvome apie tai 
girdėję. į* L 

Antrą dien pakari atvežė j Lie- 
ge, garsiu belg^ tyŠtovę, Jairi pa-1 oioj karės md <:fcj užkirto vo-j kiečiams kelij^ ; ifki tam laikui; 
mums nieko jvajg^t neduota ir j hutumc numirę bado, jeigu, 
ne mielaširdingi * belgai, kurie j ant stoties atnešdayo mums ir j per langus š'o-to paduodavo.; 
Liege mums davė sriubos: tai 
buvo buiza, kurioj plaukiojo Up- 
'ki-ten šmotai—nei pažinti neg«v| Įima, kas ten buvo. I 

Kaip minėjau traukinys buvo i 
sudarytas iš 50 vagonų. Taigi | 
mums davė 50 bliudų—po vieną 
kiekvienam vagonui. Iš to bliu- 
do, be jokių šaukštu, ar šakučių, 
penkiosdešimts vyrų turėjo val- 
gyt paeiliui. ■ 

Tą naktį praleidome Liege ant 
stoties. Musų vagone buvo tie- 
siog pekla. Smarve buvo neiš- 
pasakyta. Nekurie sužeisti ka- 
reiviai, (pasiutę nuo karščio, pra- 
dėjo giedot "Brabanconne'' ir 
"Mairseillaise" (belgų ir francu- 
ziį tautiškus hymnus). Sargai 
paliepė jiems nutilti, bet sužei- 
stieji, gavę d e 1 i r i u m, (kuo- 
met karštligė apima) juokėsi to- 
kiu baisiu juoku, kad net šiur- 
puliai apimdavo. 

Auštant musų traukinys pra- 
dėjo vėl kelionę. Vokietijos ru- 

bežių pervažiavome prie stoties 
Herbestahl. 

— Na, dabar prasidės pat ar- 
šiausia laikas,—pasakė senas 
franeuzas.—tMęs išvažiavom iš 
Belgijos ir įvažiavome Vokieti- 
jon. Maistas, cigarai ir čokola- 
das pasibaigė; dabar prasidės 
įžeidimai ir kolionės. 

Kaip vokiečiai mus priėmė. 
Kuomet traukinys ėjo pro Vo- 

kietijos laukus, dar nebuvo taip 
blogai, nors Vankiai senos tno- 

terįs ir vaikai, zvirbusieji lau- 
kuose, grąsino nyjms kumščiais 
ir mėtė mus "kulbėmis. Bet ant 
stočių visados buvp didelės žmo- 
nių minios, kurios sutiko mus 
šturmu visokių kolionii/ ir jžei- 
dimų. Aš nesupratau, ko tie 
žmonės rėkauja,^, bet niekurie 
belgai man jų keikimus išvertė. 
Mus vadino iniekšais, kiaulėmis 
ir t. t. 

Privažiavus prie. Cologne—di- 
delio Vokietijos miesto mus vėl 
užrakino vagonuose. Tikėjomės, 
kad gausiihe nors truputį maisto, 
bet apsirikome. Po dviejų va- 

landų vėl pradėjome kelionę. Co- 
logne užtėmijome įdomų dalyką. 
Vienoj gatvėj buvo keturi šiau- 
diniai žmonės padaryti ir augštai 
paiarti. Jie turėjo išvaizdinti 
franeuzus. Vienas buvo karei- 

vio pastininko munderiu apvilk- 
tas, kitas zuavo uniformoj, tre- 
čias franeuzo artileristo formoj. 

Taip męs važiavome dieną ir 
naktį skersai Vokietiją. Šitą ke- 
lionę aš atminsiu kol gyvas bu- 
siu. Tris dienos perėjo. Męs 
nieko valgyt negavome—nei mui- 
sto, nei vandens. Ant sužeistų 
niekas jokios atydos neatkreipė. 
Mums net neleido apvalyt va- 

goną nuo žmonių mėšlo, kurio 
vagone prisirinko. Žmonės alpo 
nuo kaj'ščio ir smarvės. Aš esu 

darbininkas, pripratęs prie sun- 

kaus gyvenimo ir esu drūtas. O 
visgi rugsėjo 30 d. nakčia aš ma- 

niau, kad mirštu. Nusilpnėji- 
mas, karštis, nuvargimas—męs 
neturėjome nei vietos kur ^atsi- 
sėsti. Baisus sužeistų ir gan- 
grena suėstų, kareivių reginy', 
bjauri smarvė—visa tai privedė 
prie to, kad aš apalpau. Mano 
draugai manė, kad aš mirštu. Jie 
paguldė mane ant šono, tarp mir- 
štančių. 

Zosseno kalėjime. 
Kuomet atsipeikėjau nuo apal- 

pimo, draugai man pasakė, ka 1 
męs artinamės prie vokiečių so- 
stinės, Berlino. Spalio i d. apie 
3 vai. išryto męs atvykome Ber- 
linan. Vagonuose mums davė 
po puoduką juodos kavos, rieku- 
tę duonos su sviestu ir po šmo- 
teli labai sausos dešros. Męs 
prašėm vandens, tai įstatė mums 

fcįedrą. Į vieną valandėlę jį iš- 
tustinom,—nei pusei žmonių ne- 

užteko. 
Traukinys vėl piadėjo eiti, ir 

5 valandą išryto męs atvykom 
į Zossen-Bundsdorf. Išsėda m 
iš vagonų. Daugelis negalėjo 
nei ant kojų pastovėti; nekurie 
.sužeisti gulėjo, kaip negyvi, o' 
kiek jų pakeliui numirė, to aš| 
nežinau. 

Per miestą mus pervarė karei- 
viai ir policija. Už miesto buvo 
belaisvių lageris. Tai buvo pli- 
kas smiltynas (prieskynas), ap- 
link aptvertas akstinuotų vielų 
(dratų) tvoromis. Truputį nuo- 
šaliau stovėjo mažas namelis-ko- 

1 mendantura t. y kur gyveno la- 
gerio komendantas. Lageryj 
nebuvo nei vieno namelio, nei 
vienos šėtros—absoliutiškai nie- 
ko, tik plika žemė ir aplink tvo- 
ros. Ir ant šitos plikos žemės 
gyveno ir miegojo daugiaus ne- 

gu 15,000 vyrų,—franeuzų, bei-j jgų, anglu, ir rusų. į 
1 

AUKOS LlfeTUVOS GELBĖ- 
JIMO IR AUTONOMIJOS 

FONDAMS. 

Lietuvos Gelbėjimo Skyrius. 
Lakštas R8. 

Pittsburgh, Pa. Nuo Augščiausios 
Prieplaudos 8-tosios kuopos, per A.! 
B. Strlmait} '$10.G0 

Osceol/a, Pa. SLA. 256-tosios kuo- 
pos pasidarbavimu surinktų aiiHę Lie- 
tuvių Dienoje, per A. B. Strimai- 
ti ....7 $146.03 

Nevv Philadelphia, Pa. LGF. Sky- 
riaus narų mėnesines mokestya, per'. 
S. Bulotą $12.05 

Sydney Minės, N. 8., Canada. Ka*| zimleras Pališkis $2.00 
A. Januša i v1. 1.00 j J. Januša 1.00 

J. Jasulaitis 1.00 
M. Žilinskas 1.00 
A. Vilčinskas 1.00 
V. Latvaitis 50 
V. Pučeta 251 
J. Rudzevičius 25 
O. Vilčinskienė 25 
A. Janušienė .... 25 

8o. Norwalk, Conn. 
V. švitorius 1.00 
0. Nichols 1.00 
P. Gečlunas 1.00 
B. Bonenis 1.00 
L. Karlonas 1.00 
C. Sigsavrey 1.00 
A. Zubriškis 1.00 
U. Grušienė 1.00 
L. No v ak 1.00 
A. Motiejūnas ......... ..1-00 
J. Bielis 1.00 
W. Galezniak 1.00 
J. šubonia 

,, 1.00 
M. Lukoševičius 1.00 
A. Zdanavičius 1.00 
J. Geležiūnas 1.00 
J. Bundonas 1.00 
M. žalonienė ...1.00 
1. Grušas 1.00 
S. Grušaitė 1.00 
A. švitoriutė 1.00 
P. švitorius 1.00 
J. švitorius 1-00 
A. Verlingis V. 50 
J. Tamošauskas 50 

New York, N. Y. 
(Lietuvių Dtenos auka). 

P. J. Purvia 10.00 
V. K. Račkauskas 5.00 
A. B. Strimaitis ..5.00 
Pr. Bajoras 4.00 

O. Alytienš 1.00 
P. C. Jurgeliutė 1.00 
K. S. Karpavičius 1.00 
St Astramskas 1.00 

II. Millauskiute SU 
Beloit, Wis. SLA. 17j-ta kuopa por T. Paukštj $5.00 
Plains, Pa. SL*„ 110-ta kp. $10.00 Nariai: 
J. Dorus $100 

..J. Taliindla 1.00 
J. Matukaltis 1.00 
A. Nakva3 ...% 1.00 
P. Maslauskas 1.00 1 
M. Maslauskas 1.00 
P. Mikelionis .* 1.00 
J. Navickas 1.00 

Viso įpiaukS $252.60 
Buvo lakšte 87 $11,971.32 
Viso įplaukė Fondan $12,223.92 

Lietuvos Autonomijos skyrius. 
Lakštas 79. 

So. Omaha, Ncbr. ALT. Sandaros 
28 toji kuopa per Jurgj Biliūnu (AL 
TS. III Seimui dovana) $2.50. 

Brooklyn, N. Y. -P-ų J. Ambrazie- 
jaus ir Kriščiūno ginčuose kas bus 
prezidentu Suv. Valstijų, išlošėjas J. 
Ambraziejus paaukojo $1.00. 

New Haven, Conn. TMD. 14-toji kp. 
per J. Noburaitj $10.00. 

Viso 
». $13.50 

Buvo lakšte 78 52.156-.34 
Viso per du Fondu .... $14.333.76 
J. Sekevičius, L. G. ir Aut. Foncių 

fin. Sekretorius, 101 Oak St., Law- 
rence, Mass. 

Lakčtas 89. 
Schenectady, N. Y. Per A. M. Mar- 

taus prakalbas 24 d. lapkričio au-. 
kavo: 

% 

Po $2.00: S. Krasauskas; Po $1.00: 
Rupšienė, A. Tumienė, S. Daugėla,' 

S. Laureckis, K. Grinienė, A. Balutie- 
nė, J. Simanavičius. U. Pizgaga, K., 
Burnickas, F. Pagojus, A. Verbyla,' 
P. Vainilavičia, J. Ginaitis, E. šečius, 
M. Dargienė; smulkiais $10.34. 

Viso surinkta $27.34 
Išlaidas atitraukus—už salę 2.50 
Už apskelbimus 2.17 
Pasilieka L. G. F $22.67 

Huntington, N. Y. Lietuvių Dieno- 
je per Adolfą Drobnj, J. Ivanauską 
ir J. Gavel} surinkta: 

T. Ivanauskas $5.00, S. Kapočiunas 
$3.00; Po $1.00: M. Pilaitienė, J. 
Stepulis. J. KirpiSkls, O. Stadelnikiu-' 
tė, Blažys, J. Kupeika, J. Shirva; I 
Viso $15.00.' I 

j Commack, N. Y. Lietuvių Dienoje 
A. Drobnio ir J. Gavelio surinkta: 

J. Gavelis ir A. Brobnis po- SoiOO, 
J. Jasulevičia $2.00, S. Sapožuik, a. 
Larsen ir X. po $1.00. Viso $15.00. 1 Viso per savaite jplaukė Fon- 
dan $52.67 

Buvo lakšte SS $12.223.92 
Vlao įplaukė Fonclan .... $12.276.50 
Lietuvos Autonomijos Fonde yra 

$2.169.84. 

Viso per abu Fondu $14,446.43 
J. Sekevičius, L. G. ir A. Fondo 

fin. sekretorius, 101 Oak St., Law 
rence, Mass. 

X 

Pažymėtom Šventes! 
v 

Ne naujieną pasakysime, pri- 
mindami Jums, malonus idėjos 
draugai, jogei prisiarcina Kalėdų 
šventės. Męs jųjų laukiame su 
kokiu tai d va si o? pakilimu, su iš- 
siilgimu. Kas metas josios atei- 
na ir praeina, ir tik gražiuose 
atsiminimuose pasilieka, jeigu Ką 
męs būname per tas linksmas 
dienas padarę ar sutverę. 

Mums gi Kalėdų Šventės dar 
ir tūbini pažymėtinos, kad ly- 
giai apie tą patį laiką mums 

pripuola (Gruodžio 23 d.) su- 

kaktuvės, kuomet rusų ministe- 
rijose tapo pasirašytas labai 
svarbus dokumentas, kuriuomi 
taipo nuimtas spaudos uždraudi- 
mo jungas. Nuo to didelio nųi- 
sų tautioje atsitikimo, kulturos 
žvilgsniu, šįmet sukanka 17-ti 
metai. Ir kada sujungiame jį su 
dabar rengiamąja "Tautiškąja 
Savaite," tai šįmet męs beveik 
visu šituo mėnesiu turime ap- 
vaikščiojimus svarbių atminimų 
ir pasitikėjimus ant didelių dar- 
bų musų Tautos ateičiai. 

Per visą laiką "Tautiškosios 
Savaitės," taipgi tuo tarpulaikn, 
kuomet sukanka spaudos išliuo- 
savimo sukaktuves, sykiu prisi- 
artinus ir šventėms Kalėdų, 
mums išpuola pasirūpinti ne tik- 
tai tą laiką sau pasilinksminimu 
ir gra^ suėjimų pasij ieškoti, 
bet podraug : u jungti linksmumą 
su amfžinai patveriančia nauda. 
Kuomet męs šitu'os žodžius ra- 
šome, mums pareina omenin du 
svarbiausi dalykai, kurie jau ne- 

be nauji, bet kitrie eina del musų 
brangyn ir didyn, juo giliau apie 
juos mastome ir juo ilgiau jie 
prieš musų akis ipastovi. Męs 
turime omenyje Lietuvos šelpi- 
mą ir Lietuvos atgaivinimą. 

Lietuvos šelpimas jau yra ge- 
rai organizuotas musų visuome- 
nėje ir musų pasišventusiai dir- 
bančiuose fonduose. Todėl męs 
drūčiai tikimės, kad visos ši- 
tos musų šventas atras sau dau- 
gybes pasišventusių darbininkų, 
<urie visus gražius susirinkimus 
jerai išnaudos ir pakalbindami 
jdną vieną lietuvį ir lietuvai- ( 

tę, išprašys iš jų našlės skatikėlį 
savo nelaimingiems broliams ir 
sesutėms nuo bado gelbėti. 

Bet Lietuvos atbudavojimas,— 
labai dar silpname padėjime! 
Męs apie tą ypatingai čionai pa- 
briežiame, ir norėtume, kad per 
ateinančias šventes, prie linksmų 
valandėlių, atsimintų Amerikos 
Lietuviai ir apie šitą labai svar- 
bų dalyką. 

Lietuvos politiškuoju ir eko- 
nomiškuoju atbudavojiinu, tikro- 
je to žodžio prasmėje, dabar te- 
sitriusia tik Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara, ir kiek iš ma- 
gesnės dalies musų broliai katali- 
kai. Kaip sandariečiai turi šven- 
tes pasitikti? 

Alęs turime užsibriežę labai 
daug* svarbiu planu. Pirmiau- 
siai rengimas įvairiu politiškų 
prakalbų ir paskaitų, su dienos 
klausimu sujungtų. Toliaus, ke- 
ravijimas kitų mažesnių draugi- 
jėlių j naudingą darbą del Lie- 
tuvos ir lietuvių. Dar toliaus, 
supažindinimas kitų tautų su 

musų sunkum padėjimu, ir pa- kėlimu musų pačių vardo akyse 
svetimtaučių, musų pačių ateities 
gerbūviui. Ant galo švietimas 
liaudies politikoje, per išleidinė- 
jimą gerų politikiško •turinio raš- 
tų. 

Šitie visi darbai reikalauja' 
milžiniškų pajiegų, kurios nors 

šimtinėje dalelėje galima bus ra- 
sti per musų vis didinamą orga- 
nizaciją. Bet ar sparčiai einasi 
pas mus organizacijos darbas? 
Nesmagu, bet reikia' pasakyti, 
kad labai nesparčiai. Štai jau 
mėnuo praėjo, o dar nei viena 
tiauja Sandaros kuopa nesusitvė- 
rė! Tiesa, męs perdaug turime 
darbų. Bet organizacijos dgr- 
bas yra tautoje vienas iš svarbiau- 
sių. Ant geros organizacijos remias 
ir laikosi visi, visi, visi! tautos 
gvvenimo reikalai ir darbai. / Todėl, mieli lietuviai l Kam 
brangi Lietuvos ateitis, kam sal- 
di nuisų tautos liuosybė, ką vi- 
lioja geresnė musų pačių ateitis 
—pasirengkite su prakilnum dar- 
bu šventes atžymėti ir su mielu 
žodžiu musų tautą pasveikinti. 
O tą padarysite štai kokiu bū- 
da: pasistengkite iki naujų metų 
sutverti Amerikos Lietuvių Tau- 
tinės Sandaros kun-pą—N^jame 
ūk miestelyje geros valios lietu- 
vių saujadę rasite! Pajudinki- 
me, vyrai, ižemę! 

J. O. Sirvydas. 
IŽDO APYSKAITA. 

Lapkritis mėnuo. 
InpIauEe: 

Ne\v York, N. Y. 30 kp. $1.00 
Nevvark, N. J. 19 kp. 1.35 
Baltamore, Md., 5 kp. 4.55 
Rochcster, N. Y. 21 kp. 6.25 
Rockford, 111., 14 kp. 3.15 
Detrolt, Mieli., 29 kp. 1.35 
Montello, Mass., 24 kp. .65 

Visu per lapkritį $13.30 
Buvo ižde (žr "V. L." Nr. 
49) Ui.'9i 
Viso inplaukė iždan 160.21. 

J. O. Sirvydas, 
ALTS. Fin. Sckr. 

LLOYD GEORGE GYVJENI- 
MO CHRONOLIGIJA. 

Naujasis Anglijos ministerių 
pirmininkas Davkl Lloyd George 
gimė- Maitchesteryj, Anglijoje, 
1863 m.; jis yra sunus pradinės 
mokyklos mokytojo Yalijoje ir 
buvo užaugintas trukumuose. Jam 
esant mažu vaiku jo tėvas YYilliam 
mirė ir jo dėdė, tėvo brolis Ri- 
chard Lloyd, likusią našlę ir vai'- 
ką pasiėmė pas save. 

Netrukus motina mirė ir kur- 
pius Richard Lloyd, žinomas Yali- 
joje, "Senio Kurpiaus" vardu lei- 
do j mokslą tris vaikus, nors pa- 
čiam beveik reikėjo baduoti. 

David Lloyd George savo jau- 
ny tėje niekuomet neragavo me- 

1 sos ir jo vieninteliu pasilepinimu 
buvo kiaušinis, kuriuomi jis s?p- 
tintadienyj su broliu pasidalinda- 
vo- 

Dėdė kurpius jam davė puiku 
pradinį mokslą. 

Kaipo mokyklos mokinys Lloyd 
George dažnai kurstydavo moky- 
klos vaikus sukilti prieš netiku- 
sius padavadijimus. 

Būdamas iš prigimties maišti- 
ninku, jis mokėjo draudimus 
apeiti. 

Sulaukęs 21 metų jis pfcbnigė 
terminą mažoj tiesų kantoroj ir 
kniro pdvokatas tuojaus uivedė 
kovą su bažnyčios padavadiumu 
draudžiančiu atskalūnas švento- 



Jiuose laidoti ir bylą laimėjo pas 

Tyriausj teisėją. 
Būdamas 27 metu amžiaus savo 

X>pulerumu ir nipasiliaujamu ko- 

*>jamu upu įsigavo parlamcntan. 
Du metu pašviemė geram apsi- 

mžiuimui su buto taisyklėmis tuo- 

}x tikslu, kad žemutinį butą pada- 
ius grasum. 

Jo pirmu įžymesniu pasirody- 
mu buvo jo pasipriešinimas gaiin- 
jojo Gladstone'o padavadijimams; 
įo to jis atsisakė klausyti Buto 

vedėjo Balfour; jis buvo išmes- 

tas, bet laimėjo žmonių užuojau- 

1901 m- užpuldinėjimus darė 

ant burų karės vedimo ir stojo 
kalbėti prieš šalies politiką. Dau- 

gelį kartų jis buvo užpuo. mas 

minios ir diiaug Iavosi savo gy- 

vastį išnešęs. 
Iki 1905 m. jis smarkiai kilo li- 

beralų ėi.ėsc; 1905 m. jis Įėjo mi- 

•nisterijoif kaipo amatų tarybos 
pirmininkas, kurioje būdamas jis 
šiurkščiais, ~5et pastebėtinai vei-. 

kiais budais gelžkelių s t raiką su- 

taikė. 
Nepaprastai loginiu ir pažatir 

gum reiklų vedimu jis greitu lai- 

ku jgijo užsitikėjimą visos šalies. 

.1908 m. premieras Asquitli pa- 

skyrė jį išdo patarėju ir jis se- 

kančiais metais įvedė sensacingą 
mokesčių biudžetą, kuris atėmė 

didelę sunkenybę beturčiams ir 

uždėjo dideles mokestis ant tur- 

čių- 
Drauge su šituo užpuolimu, ant 

neužpelnytų turtu buvo užsipuoli- 
mu ir ant lordų buto, kuris, 'kaip 
Lloyd George pasakė, privalo bū- 

ti išmestas "atmatų krūvon." 
Virto smarkum šalininku val- 

stybinės apdraudos, Senatvės, pen- 

sijų ir kitų priemonių, taikomų 
pagelbon smulkiems verteiviams ir 

<larlxlaviams. 

Gegužip mėn., 1915 m. jis gavo 

naujai sutvertą šovinių ministerio 

portfelj ir stebuklus nuveikė, orga- 
nizuodamas Anglijos pramones 

produkcijos paskubinimui. 
1916 m. rudenį pradėjo užpul- 

dinėti ant Asquitho ministerijos 
už blogą karės vedimą ir, nors, 

■nominaliai jis tapo sumuštu, bet 

privertė Asquithą ti 'tktis ir pre- 

mieryetė teko jam pačiam. 

GARSUSIS DUNOJAUS TIL- 
TAS. 

Dunojaus tilta; ties černavoda, 

kurį rumunai sunaikino, nuo vo-j 

kiečių kareivijų bėgdami, buvo vie-1 

nu garsiausių pasaulyje tiltų. Ši- 

tas tiltas, pabaigtas 1895 m., prieš 
karės prasidėjimu jungė du portu:1 
Ostendą ties Šiaurės jura ir Kon- 

sitaneą ties Juodosioms juroms. 
Kuomet jis atidaryta vaizbai, tai 

kito tilto per Dunojų žemiau Ser- 

bijos sostinės, Belgrado, nebuvo 

Inžinierius, kuris nutiesė šitą tiltą 
b vo rumunas, A. Saligny. 

Drauge su pylymais per tą pau-^ 
pio balų ir pievų dalį, kurios kartas 
nuo karto yra užplaujamos, «has 

tiltas turėjo pilnai keturioliką my- 

lių ilgio. Patsai tiltas per Duno- 

jaus vagą, buvo laibas geležies sta- 

tinys daugiau kaip 2400 pėdu il- 

gio, sustatytas iŠ penkių skliaustų, 
šitą dalį, iškeltą ant 100 pėdų nuo 

vandens paviršio, kad apačia augš- 
ciausi laivai galėtų praeiti neuž- 

kliuvę, laikė dvi didžiulės atramos 

ant dešinio ir kairiojo krantų, 
drauge >u šešiais akmeniniais stul- 

pais ir ledo laužtuvais. 
Tiltas Rumunijos valdžiai atsi- 

ėjo mažne $7,000,000. 
Tiltą pertįesu?, Bucharestą nuo 

Juodųjų j»:ni kranto galima buvo 

pasiekti gfižkeliu per septynias 
valančias Rytinis tilto kraštas 

-yra 30 mylių nuo Konstancos tie- 

siu 1 1iu. (jelžkeliu nuo sostinės 
iki porto 147 mylios 

NEGALĖJO IŠTEKTI. 
M ė s a v a 1 g i s.—Aš maniau tu 

nevalgai mėsos. 

Buvusis vegetaras.—Nc- 
valgydavau, bet bulves taip pa- 

brango, kad negalėjau ištekti ant 

M- 

SUNAUS ŽINGEIDUMAS. 
Tėvas: Aš niekuomet nepa- 

vnelavau, būdamas vaiku. 

Jonukas: Tėvuli, kada gi 
pradėjai meluoti? 

VIETINES ŽINIOS, 
Vakarai. Chicagos Draugijų 

Sąryšis,- susidedantis iš apič 50 
draugijų, pradėjo rengti eilę įdo- 
mių vakarų visose Chicagos mie- 

sto dalyse- Trįs vakarai jau at- 

sibuvo. Pereitą subatą ir- seredrį 
buvo ant 13rklgeporto, parapijinėj 
svetainėj. Nedėlioj buvo ant 

ToVn of Lake, Elijošiaus svetai- 
nėj. 

Vakarų programai surengta 
taip, ka<l butų ir žingeidu ir nau- 

dinga. Rodoma paveikslų iš ka- 
rės laukų Lietuvoje, paveikslai 
apie sužeistuosius kareivius (di- 
delį jspudj jie padaro, nes tokių 
paveikslų dar Chicagoje nerody- 
ta), paskui rodoma dar du ratai 
krutomų paveikslų-1—taipgi iš ka- 
rės. lauku. Protarpiuose publika 
turi. progą ,pasiklausyti tikrai gra- 
žios muzikos, kurią sukeikia bro- 
liai Sarpaliai su p. I'akulatu; o 

taipgi ir dainų. 
Ant Town of Lake puikiai dai- 

navo p-lė Rakauskaitė su p. Ka- 
roliu Sarpali'u ir vietinis choras po 
vadovyste p. J. Zolpio. Publika 
atkartotinai visus dainorius šaukė 
atgal ant scenos, nes tikrai gra- 
žiai jie padainavo. Apart viso to 
buvo dar naudinga adv. B. K. 
Balčio paskaita apie Patriotizmą, 
t. y. tėvynės meilę. Nemažai pub- 
liką užganėdino ir jaunas Ka- 
reiviukas savo dekliamaci jomis. 

Publika visur, kaip teko patė- 
tnyti, buvo didžiai užganėdinta. 

— Dar niekados ant Toun of 
Lake nebuvo tokio gražaus ir žin- 
geidaus vakaro,—sakė to\vnleikic- 
čiai. Ir publikos buvo prisigrūdu- 
si pima svetainė, "kad net sienos 
plyšo." 

Chięagos Draugijų Sąryšis ren- 

gia tokius vakarus dar sekančio- 
se vietose: 

P ė t n y č i o j gruodžio 15 d.— 
So. Englev/oode, Baukaus svetai- 
nėj' 8428 Vincenness ave. 

S u b a t o j, gruodžio 16 d.— 
ant 18-tcs gatvės, parapijinėj sve- 

tainėj. 
S e r e d o j , gruodžio 20d.— 

ant West Side, Meldažio svetai- 
nėj, 2244 W. 23rd Placc. 

Visur vakarai prasideda lygiai 
8 vai. vakare. 

Del. 

Iš moterų judėjimo. Ketver- 
to vakare, gruodžio 14 d., pas 
o-nią Zimontienę, 3252 South 
I lals-ted ?t-, susirinks moterįs ap- 
rengimui lėlių į talkininkų baza- 
rą, kuriame dalyvauja ir lietuviai. 
Lietuvės moterįs ir mergii.us pa- 
rengs lėles tautiškuose lietuvių 
aprėdaluose. Šios lėlės bus par- 
davinėjamos bazare, visas pelnas 
nuo kurio eis nukentėjusiems nuo 

karės. Moterįs ir merginos, no- 

rinčios parodyti, kaip dailiai jos 
moka rengti, yra kviečiamos pasi- 
darbuoti ir ateiti pas p. Zimontie- 
nę, alsinešdamos su savim adatas 
ir 1.1. 

— Vaiku "Globa" rengia pa- 
skaitą "Apie kūdikių užlaikymą." 
Paskaita atsibus ateinantį nedėl- 

dienj, 17 d- gruodžio, Fellow<shi|) 
Ilouse, 831 W. 33 Place. Paskai- 
tą skaitys Dr. Jonikaitis. Po pa- 
skaitos bus draugiškas pasikalbe- 

1 Jinias su užkandžiais. Moterjs 
i kviečiamos. Pradžia 6:30 vakare. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS AfSAKYMta 
"Naujienoms".—Nors tamistos pa- 

skelbėte savo melagio korespondento 
atvirą raan laišką, aš nemanau nei 
su juom, nei bu Jumis delei to ginčų i 
vesti. Trumpai atsakysiu: jųsą ko- 
respondentas tu'as Charles Knhones, 
klek jis kalba apie mane (kiu patjs 
gali už save kalbėti), yra pirmos klia- 
sos melagis. Kadangi jųs jam 
pritariate, nors turėjote patėmyti, kad 
jo "atviras laiškas" beveik diametra- 
liškai priešingas jo pirmesniam 
straipsniui, todėl ir jųs, saužiniai me- 
lagi palaikydami, esate tos pačios 
vjrtė3, ką, ir jųsų korespondentas. 
Daugiaus su tokia kompanija kalbėtis 
butu gėda. B. K. Balutis. 

P. A. Dambrava. Yra gerų, yra ir 
apgavingą apgarsinimu apie mokini- 
mą laiškais. Kad atsakyti jųsų klau- 
simą, turime žinoti, kokj darbą jus 
norite gauti ir norėtum pamatyt tą 
apgarsinimą. 

A. M. Virbalis. Sunaudosim sekan- 
čiam numeryj. 

A. M. Martus. Atsišaukimą per- 
vėlai gavome j šj .umerj. 

Apgarsinimai. 
GALINGI BAIMĖS BLASKY- 

70JAI. 
Lios naikina laimę šeimyno- 

je. Labai yra ko bijotis jų. 
.Bet yra saugus būdas prašalinti 
baimę ir atgauti tikrą proto ra- 

muną. Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksyras yra tuo- 

ju vaistu, kuris nuvaro visokią 
bainę. Jis prašalina priežastį, 
išmetamuosius dalykus, susirin- 
kusius viduriuose ir padarančius 
ten tikrą dirvą ligoms. Jis iš- 

tvalo vidurius, sustiprina žarnas 
r.ervns ir visą kuną ir grąžina 
energiją. Jei turi kietus vidu- 
rius, galvos skaudėjimą, migre- 
ną, nervatumą, kliūtis sujungtas 
su gyvenimo permaina, ir t. t., 
jis suteiks tikrą palengvinimą. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Dau- 
gelis žmonių nuoiatos yra bai- 
mėje nuo ramatų ir neuralgijos. 
Laikyk namuose Trlnerio Uni- 
mentą> o pamatysi, kad šitos iš- 
blyškę šmėklos negali prieš j j 
atsilaikyti. Jis taipgi greitai pa- 
gelbsti priepuoliuose, nuo išsisu- 
kimo, suputimo, nušalimo ir tt. 
Kaina 25 ir 5or. aptiekose, krasa 

!35 ir 60 c. Jos. Triner, išdirbė- 
jas chemikas, 1333-1339 S. Ash- 
Hand A ve., Chicago, 111. Jei nori 
gražaus Trinerio Auksinio kalen- 
doriaus, pasiųsk 10c. persiunti- 
mo lėšoms. 

! ŠTAI TAMSTOS PROGA 1 

Amriott Sdrtot 
ttUafingu 

♦ 

M*k7kM 
♦ 

DYKAI 
MUMUMOlt 

Oraitai išmokti ang- 
lų kalbos. Su pagolba 
šios mokyklos, Tamsta 
Ifimokst Angliškai kal- 
bėti, rąžyti ir skaityti 
visai ucsi jausdamas liu 
ososj valandose. Moki- 
nane per paSta visose 
dalyse Amer. ir Kana- 
dos. Tuos, kuris gali a- 
tsitl lir->kykla, moki- 
name kiesoss, dieno- 
mis ir vakarais. Čia 
galima ižmokti Oram- 
marlrtfi(h school«s 
kursus. Gražiai iliust- 
ruota. sn r,iii?riiu°nn- 

alikinlmų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; Įdek kelias markes priiluntimul. 

AMERICAN SCHOOL OP I.ANGUAOE5, 
1741 W. 47 th Striit, • Ghlcafs, Illinois. 

VAIKŲ DIENINE GLOBA 
Parengt 

Iškilmingą Maskaradinį Balių 
Nedelioje, Grnodžio-December 31,1916, 6ta vai. vak. 

Sutikti Naujus Metus 

MILDOS SVET. 
3147. S. Halsted St. 

Inžanga iSanksto perkant 2:f. 
Prie darią 35c. 

Bus skiriamos dovanos tiems, kurie bus puiHuuitai ir įdomausiai apsitaisė. Ir dalykai perstatomi ii praeities 1916m., ir visokios kitokio* pramonts. Bilietui iš anksto galim' gauti iios« vetose: 
M. J. Damijonaitis, 901 W. 33rd St., M. J. Kiras, 3331 So. ii-tted Street 
P. Šatkauskas, 3423 So. llalsted St.. Dr. Zimont, 3252 So. Htlsied St„ ir 
Vaikų Dieninij Globoj, 829 W. 33rd Place. 

soothšhorS 
-CIUB- 

I" 

specialis išpardavimas 
100LAIPSNIŲ GRYNOS DENTINES 

"South Store Club" lipo vaistytos teudoroles 
4 »• >rtos arba 1 galionas už ....$2.45 
8 n irtos arba 2 galionai už ..,.$4.75 

12 kS >rty, arba 3 galionai už ....$6.95 
RU|l MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 
Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryna, 12 bonktj už $6.95 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate gryni}, 
100 laipsnių stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skiesto vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite mūsų likierių, degtiniu ir vynų kainų -surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso 'įsaku. 

ATMINKIT Fkad Rarant"°jamc mūsų "south šuore club" 
HllHlmll "degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 

Ir gera—arba sugražinsime Jums pinigui atgal. 

DYKAI nu0 dabar iki Kalčdų švenčių išsiųsime kiekvienam 
U I Ilrtl didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & <5. m W, Vaa Buren St, diicago, III. 

Kalėdinius užsakymus 
išpildome trumpiausiu la^ku 

Nėra rell a!o mums daug pasakoti apie 
musų naujovinę spaustuvę ir užganė- 
dinamą musų darbu. Tiesą pasakius 
mus senai jau visi žino vardu "Kiek- 

vieno Gero Spaudinio Namai". 

Milda Printing House 
J. J. Baramas ir J. P. Pajauskas, Sav. 

814 W. 33rd St. Tel. Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 

A. 01szewskio Banko 

Depositoriams. 
A. 01szewskio Organizuojamas State Bankas, 

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

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

Prieš atidarymą šio naujo Universal State 
Banko, bus kviestas A. 01sžewskio Banko depozi1- 
torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. 01szewskio 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 naujas 
adresus, kad męs galėtume jus pašaukti ant to su- 

sirinkimo, kuriame bus mainomos knygelės ant 

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

Kuriem iparanku, atvažiuokite, mūsų Bankon 
su knygele ir męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o ltžįrn 'peparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laišką savo naują adresą, parašydami aiškiai savo 

varjįft,- j^vardę, adresą ir knygelės numerį. Vie- 
ton laiško galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
antjjp sjivo vardą pravardę, adresą ir knygelės nu- 

meq, įdėkite jį į koperlą ir prisiuskite A, Olszevv- 
skio Bankui. 

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 
A. OLSZEVVSKIO BANKUI. 

Vardas ir pravardė 
O 

Adresas. 

Knygeles No, 

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

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

SULATKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma, negu jisai pakenks jusy p/stemai. Ataky 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok 

SEVERAIS 
Balsam ior Lungs 

(Severos Balsams} Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodJSko smaugullo, oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Musų lodiiams patvirtinimui, Stai paduodame neseniai Rautą laiš- 
ką: 'Aš noriu Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako Baro tikslui. Nuo pirmutinio dozo vaikai pradėjo aveikti; jų kosulys išnyko ir tie atakai nebeaugrjio. Apie du metai tam atgal męs vartojome toji Balsamą nuo kokliušo ir-gi su gera paaekme." 

J. Kowalaki, Cufhogtie, N. 7. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. Nuijęt i ap- tieka liurfiti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei uivaduo* tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai i 

W. F. SEVERĄ CO.» Cedar Rapids, Iowa. 

MUZIKALĖ DOVANA KALĖDOMS. 
Sakysime, gramofonas, arba gražus 

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

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

tuojaus. 
STANISLAVV 8. GRALAK, 

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

Reikalaukite Kataliogo. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvį" ir renka apskelbi- 
mus ] musų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

Pajieškoj'imaf. 
Pajieškau savo draugės Marijonos 

Jucytės, iš viensėdžio Terpažerių, 
par. Leliūnų, pav. Vilkmergės, gub. Kauno. Girdėjau, Ištekėjus ir gy- 
veno 7 metus kur tai netoli Chica- 
go. Ji pati ar kas kitas teiksitės 
duoti žinią. ž» miau nurodytu adresu. 

Natalija Staniuliutė, 
315 Walnut St., Newark, N. J. 

Pajieškau savo giminių Jono ir 
Jurgio Bulkių, gyvenusių Pihladel- 
phijoje, Pa., iš Kedžionių sod.; An- 
tano ar Ignaco Gyžių, gyvenusių CIū- 
cagcje, iš šermukšnių sod., Motie- 
jaus Misevičiaus, Pabojų sod., Ju- 
liaus Maslausko Daukučių viensė- 
džio, visi Pušalotu par., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Stanislovas Garnis, 
8820 Houston ave., So. Chicago, 111, 

Pajieškau savo krikštu tevo Juozo 
Alekso, iš Lukšiu parapijos, Naumie- 
sčio pavieto, Suvalkų rėdybos, ketu- 
ri metai atgal gyveno Chicagoje. 
Norėčiau greitu laiku su juomi susi- 
žinoti. Jis pats, ar kas jį žino malo- 
nėkite pranešt šiuom adresu: 

Kajetonas Bakas, 
32C5 So. Halsted st., Chicago, 111. 

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

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

Ant Pardavimo, 
Parduodama pigiai angliavežystės ir 

vežeikystės užsiėmimas; nuolatiuis 
clafbas: 3237 Wallace St., Telephone 
Drover 8443. 

P. VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių kolionijose Illinojaus 
valstijos. Pas jl galima užsirašyti 
"Lietuvį" ir nusipirkti musų laidos 
knygas. 

LIETUVA PUB. CO. 

! ! Pranešimas ! ! 
I 

Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 80. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 553» 

Dr. P. VVIEGNER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra mūsų įgaliotas Gardner ir apl» 

linkėję užrašinėti "Lietuvę,", rinkti 
or3kelbimus lr pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Hals'ed St. 
Jei vasaros laike yra per karš j, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čk rasite 
visiausi) vietą, atsivadinti ir pamatysite 
gražesni Teatru negu vidurmit.'tyje. 

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

Subatom ir nedėiiom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas v&ka.as. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po piety. 

Jei liuosame lai!;* nori pasilsėti, atsiva- 
dinti ir uinliršti savo nc&magu-uus, tai 
ateik j 

MILDOS-TKATRĄ. 

{REIKALAUJAME .t 1 
mokti barzdasku- itystės J 4—6 savaites sulyg naujau- | sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima būti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuria blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r-rnkadabystes (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso- koff's Barber SchooJ, 1202 Penn Av.( Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. MezlaiszMs 
Generalis 

Kon\raktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 *. 23 rd St. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

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

Li a 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-1114 

Tctcphone Franklln 1178. 
GTY.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31s! ST. 

TELEPMOHE TAROS 2390 

PLATINKIT "LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąga nuo 6-to pusi.) 

West Side Draugijų aukos. 1 

P-as R. Zayra, West Sidės drau- 
gijų iždininkas, praneša, kad gavo 
iš Stockholmo lietuvių komiteto 
žinią apie tai, kad Wcst Sidės 
drajgijų aukos gautos ir nusiųstos 
Lietuvon nuo kares nukentėju- 
siems. 

\Ycst* Sidės draugijos puikiai 
pasidarbavo ir vienu sykiu išsiun- 
tė Lietuvon 2,000 kronų. Lietu- 

vių įgaliotinis Stockholme, p. J. 
Aukštuolis, rašo sekančiai: 

Stockhoim, lapkričio 10 d. 1916 m. 

P-ul Rafolul Zaurai, 
VVest Sido Licf4Jvių Dr-jų 

organizacijos Iždininkui. 
Didžiai Gerbiamasis: — 

Pirmo ..amlstų laiško su draf- 
tu aš negavau, muset žuvo kely- 
je, bet vakar gavau antrą tami- 
stų laišką, su dublikatu drafto 
No. 1763 ant 2,000 kronų, sulyg 
"kurio gavau 3,227 markes ir 80 
fenigų, kuriuos ir persiunčiau 
pirmininkui Draugijos nukentėju- 
siems del karės šelpti, Antanui 
Smetonai, paminėdamas, kad šie 
pinigai yra nuo Tamistų ir ski- 
riami nukentėjusiems nuo karės. 
Prisiunčia čia tamatomn kvitą 
apie siti; pinigų persiuntimą i 
Vitaių A. Smetonos vardu. Apio 
gavimą šio kvito meldžiu man 

pranešti. širdingą ačiu išreiš- 
kiu Vardan A >jsų žmonių liku- 

siųjų Lietuvoje, žinomas daly- 
kas, gaip galės, jie patjs taml- 

^toms praneš ir padėkavos, bet 
dabar labai sunku jiems susi- 
nešti su tamistoms. 

Su tikra pagarba. 
J. Aukštuolis. 

Westsidieciai vel darbuojasi. 
West Sidės draugijų organizacija 
vė! pradėjo gerą darbą. Nutar- 
ta, kad kiekvienas narys iš savo 

liuc o noro aukautu huo karės nu- 

kentėjusiems tulą sumą—$1.00 už 

i()iy metus. Nariai, priklausan- 
tieji prie kelių draugijų ar kliubų, 
moka tik vieną sykį ir gauna pa- 
liudijimą, kad jų užmokėta. Vi- 
sos šito.- aukos sumokama į orga- 
nizacijos iždą,» o delegatai nutars, 
pet kurį fon.'ą siųsti. Aukauto- 
jas, jeigu nori, gali ir pats pažy- 
mėti; ,i<okiam fondui jis aukauja. 
Tuomi organizacija nori išvengti 
partyviškumų ir duoti progą kitk- 
vienam nariui au-kauti teri,*ur jis 
nori. Su tc«<iu sumanymu orga- 
nizacija išsiuntė po du delegatu \ 
visų draugijų priešmetinius susi- 
rinkimus. Nekurios draugijos jau 
atžgyrė tą tikrai gerą sumanymą. 
T.ii bent vyrai, tie vvestsidiečiai! 

West Sidčs Draugijų atsk*'»a. 

VVcst Sidės Lietu v. Draugijų or- 

ganizacija paduoda atskaitą įplau- 
kų ir išlaidų už laiką nuo rugpjū- 
čio 18 d. iki šiolei. 

Įplaukos: 
Pas iždininką Zaurą buvo $128.49 

Aukos nuo: 

Lietuvos Ūkininko Dr-ja .. $28.00 
D.L.K. Algirdo 4.37 
Nuo prakalbų 29 d. rugs. 150.10 
Nwj Liet. Ūkininko dr 92.96 
Nuo Liet. Piliečių P. Kliubo 24.35 
Nuo Aušros Vartų š. M. P. t 

(vyrų) 15.00 
Aukos kviečiant rengt Liet. 

Dieną 2.10 

Lietuvos Vyčių 24 kp 21.00 

SLA. 109-ta kuopa 10.00 

f M D. 2S kuopa 32.00 
Aušros Vartų Šv. M. P. 

(moterų) * 
10.00 

D.L.K. Algirdo Dr-stė ....50.00 
Apšvietimo Brolių dr-stė .. 10.00 

Įvairių įeigų 0.60 

Viso $578.97 

Išlaidos: 
Spauda atviručių $4-25 
Spauda apskelbimų prak 3.75 
Laiškai aukų rinkėjoms L. D. 2?oo 

Krasos ženkleliai 3.23 
Priduodant "Liet. Dien." pini- 

gus pridėta < 2.1c 

Apskelb. "Liet. D." teatruose 1.5c 
Auka "Lietuvių Dienai" .. 500.0c 

Viso $516.83 
Pas iždininką lieka $62.14 

Pasirašo valdyba: 
V. Lenkauskas, Pirm. 
J. Krūmas, Raštinin. 
R. Zaura, Iždininkas. 

Vyčių koncertas* Pereitą ne- 

dęldienį šv. Jurgio par. svetai- 
nėj Chicagos apskričio Vyčiii 
choras turėjo koncertą. Pro- 

gramas buwo išpildytas po p 
A, Pociaus vadovyste. Nekurie 
numeriai nusisekė visai neblo- 
gai, bet ,keletas išėjo silpnais; 
gal todėl kad ahoras, sulygina- 
mai, yra dar jaunas. Choras yra 
didelis ir turi progą manyti, kad 
su laiku iš šitos medžiagos galės 
pasidaęy.ti -pusėtinai gerų daino- 

rių. Publikos buvo beveik pilu; 
Svetainė. 

Rep. 

Įvairumai. Lietuvių ristikų se 

zonas prasidės ateinantį nedėldie 

nį, gruodžio VJ d., kuon *;t J. Ban 

cevičius,' žinomas lietuvių ristikas 

mėgins paguldyti didelį-. vokiet 

j. 

Herman Cook. * Ristynės atsibus 
Mėldažio svetainėj, 2244 W. 23'pl. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus ir dau- 

giau rlstfkų. 
— P-nia Jurgelioniene, nuvykus 

YVasbingtonan j "moterų taikos 

konferenciją", kuri nori užtarti 
pavergtas mažas tauteles, papasa- 

<ojo apie... social-demokratų judė- 
jimo augimą Lietuvoje- esą Lie- 

I tuvos social-demokratai vadovavo 
kovoje su lenkais, o paskui su 

rusais, kitų tautų kalbėtojai gynė 
savo tautiškus reikalus. * 

— McCormicko dirbtuvės pakė- 
lė algas visiems darbininkams, die- 
niniems ir nuo štukių dirbantiems. 
Tik ne visiems lygiai pakėlė. 

— VVest Skies Lietuvių Drau- 
gijų Organizacija, kaip praneša- 
ma, žada nieko bendro ateityje 
neturėti su "Naujienomis" už jų 
neteisingus užsipuldinėjamus ant 

! minėtos organizacijos. 
— "Naujienos" skelbia, k^d Vi- 

! to smuklėje rasta "didelę dėžę" 
Chicagos Centralinio Komiteto at- 

viručių, kurios buvo siuntinėjamos 
rinkikėms su padėkavojimu už''pa- 
sidarbavimą. Esą tų atviručių 
rasta koks trejetas tūkstančių. Gi 
faktas yra, kad Ceirtralis Komite- 

: tas iš viso spausdino tik tris tūk- 
stančius ir kuone visos buvo vieti- 
niams komitetams išdalintos, po 
kelias dešimtis ir po keletą šimtų. 
Vadinas, vėl melas. 

1 LIETUVIU 
UNIVERSAL STATE BANKAS 
JAU YRA SUORGANIZUOTAS! 

Šerai visi išparduoti, bet dar 
ne visi pinigai sumokėti. Dar 
yra apie ketvirtas dalis šerini si- 

kų, kurie ėmė šėras ir neužsi- 
mokėjo. Jiems rašyta jau 3 sy- 
kius, bet iki šiolei negauta užmo- 

kesties. Kadangi jie iki šiolei' 
dar neužmokėjo, ir nežinia ar už- 

simokės, tai męs kviečiame vi- 
sus kitus lietuvius paimti po 
vieną ar kelis šėrus tuojaus, kad 
šj biskelj šėrų užbairti ir Uni- 
versal State Banką atidaryti. 

Kviečiame visus prisidėti su 

šėra, ar keliom ir pagelbėti 
mums atidaryti šį pirmą ir di- 
džiausią lietuvių Universal State 
Banką. 

Kiekvienas šėras kaštuoja 
$112.50. 

Šėras galima užsirašyti kiek- 
! vieną dieną. l 

A. 01szewskio Banke 

v 3252 S. Halsted St. 

PERFECT LEMPA 
KADA pirksi lempą, pirk Rayo. 

Tamista gausi lempą, kori yra ir 
ažima tikrai saro vietą; kori išduoda 
geriausią patarnavimą ir kuri bna pa- 
grąžinimui ir parankumui; kuri iS- 
(luoa neatmainomą, tolvgia šviesą, ti- 
krai tinkančia, kokios tamista reika- 
lauji. 

Rayo lcmpo3 yrr puikios paprasto 
šdirbimo. Jos tinka harmoniškoi į bi- 
l* kftmbari. 

2&yo lempos yr& veiklios, išduodan- 
čios tolyn minkštą, šviesią, ilguose 

žiemos vakaruoso, be jokio akimis 
kenkimo. 

Rayo lempos yra geriausios, kokias 
mes galėjome atrasti lr prekė mažės* 
nė, negu kad yra reikalaujama už ki- 
tus švies;}, išduodančius, bile kokį sn 

jų verte. 

Prašyk savo pardavėjo parodyti 
Bayo lempas. Tamista tuojau pripažj- 
aite jai viršenybę. Tamista matysite 
ir suprasite visai nežmonišką pigumą 
ir atsakančiai kito vietos užėmimą šio 
perpilno sumanymo. 

STANDARD OIL COMPANY 
[An Indiana Corporation] 

O t' 

—Bronstrup in San Francisco Chroniclc. 

KALĖDŲ DOVANOS! 
(Didelis spyčius arba prakalbo^). \ 

Vyrai ar moterįs, lietuviai ir lietuvaitės! 
Norėjau pasakyt jums s>pyčių apie Kalėdų dovanas. 

Bet Ponas Pievas 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 .p ašau 
vibočyt, kad in savo vietą aš perstatysiu jums šitą seną, 
žilagalvį, ilgabarždj, mandrą ir gerbiamą Kalėdų Diedu- 
ką, ką prieš save matot. Jis yra ekspertas nuo Kalėdų 
Dovanų, tai uvožqiai ant jo kalbos tėmykit jo rodos pa- 
klausykit. 

Prašoiri gerbiamą poną Kalėdų Dieduką čia ant stei- 
čiaus!... (Visi klausytojai rankomis: pliak-pliak-pliak- 
nliak-pliak... Lai gyvuoja Kalėdų Diedukas!. Ura!..). 

Oraitl Tai klausykit Dieduko: 
Vyrai ir moterjs! Jau bus pusantro tūkstančio me- 

tų, kaip aš žmonėms prieš Kalėdas dovana? nešioju, tai 
paklausykit manęs senio, ilgatyarzdžio-žilagalvio, nes per 
tiek metų daug žmonių mačiau, daug ko regėjau ir daug 
ko girdėjau. Taigi ausis ipastatykit ir su atyda išklausy-1 
1-!i. 
kix; 

1) Pjirjtįt lokias dovanas, kad iš jų butu ir smagu- 
mas ir nauda. Tokia dovana visados geriausia, kurią 
ilgiausiai pamena. Ta! tokią ir užfundykit. 

2) Kaip iš savo ilgos praktikos uvožoju, tai ilgiau- 
siai žmonės pamena laikraštį, ba jis kas savaitė- pas jį 
per visus jnetus 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 1 

visus metite dėkavoja ir geru žodžiu pamini: 
— Kai Dievas duotų Jonui, arba Magdei pilną 

maišą pinigų, o tau, Dieduli, kad duotų sveikatos, kad 
nepasentum ir "Lietuvą" mąn vis nešiotum—taip sako 
žmonės, iir kaip uvožoju, kas "Lietuvą" ant Kristmas- 
prezent giminėm ar draugam užrašo, ir du doliariu už ją 
užmoka, tai jį per visus metus paskui už tai garbina ir 
dėkavoja. 

Tai, vyrai ir moterįs, paklausykit manęs senio ir 
mano patarimo: vieton pirkti kokį švikštą, arba kitą ko-» 
kią balabaiką, įdėkit du doliariu į kopertą (ai^a čekį, ar- 
ba money.Orderį) ir pasiuskit tokiu adresu: 

"LIETUVA.'' 3252 So. Halstcd, St, Chicago, 111. 
Parašykit, kam norit tą preffceiuą ant Kalėdų pada- 

lyt, o aš senu beeinu, kad ant Kalėdų jį pristatysiu, kur 
reikia jusų giminei arba draugui. j 

Dac ol! Nepamirškit ir padarykit tą tuoj aus, ba 
prieš pačias Kalėdas aš turėsiu tiek darbo, kad .prisieis 
ma-n ever-taini dirbti. O jeigu aš, ponedziaCT^fieduok, 
nuo kojų nuaivarytau, tai kas jums Kalėdų prezentus 
išnešiotų ? 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
l/lęs neesame bankieriai,'bet męs gvarantuojame Tamstai sufiC* lyniį 5U% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.U0 ir brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Valkų siutai $2.60 Iki $7.G0. 
Skrynios lr valyzal. 
\ S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais lkl 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai! vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 4?—; 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

ŲETUVIS ADVOKATAS 
(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
" 3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasa:en 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar netarSjo, nesą nebuvo kjs 
gali tokį iileisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriai iinių, 
jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorijos, bygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt* S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

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

A. 5. Strimaitis , 

307 W. 30-th 5t. - ■ New York, N. Y}/ 

SKIOKSS 
vŠSIIOKYKIA 

čia call Iflmolrti Aaglų lulbos oao pradings 
Ilgi auEiCiausiai, Ulpji Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų! Aritmetikos, Aupit 
Matematikos, Istorijos, Gtorralijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Kny cvedystBS.DaillaraSčie, Lai- 
škų raiymo, Prekybos teisių ir tt čia rali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GR SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVlSKAL c' 

3106 So.Halsted St,ChiCĄ& 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbinlukų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr tymiauBieji lietu ▼ių veik&jai tr rašytojai. Jame pa duodama daug žinių lš draug(jų ir vi- 
suomenės Judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svaistomi rimtai lr teisiu- 
gaL 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose šaly 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. I Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu 
meris veltui. Adresuokite: \ DRAUGAS PUELISHINC CO. 
1800 W. 46th St, Chlcago, UI. 

I 

Te!. YARDS 1532 

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

Gydo visokias liga3 moterių, vaikų 
ir vyrų. SpeciaJlškai gydo limpančias, 
užsisenijiu-ie j ir paslaptingas vyrų 
ligas. / 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkam;}, vie- 
t^. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liajp da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai. 
pamokJs tnmistg. ir suteiks tiriTia- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai "netrūksta geriausių, 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistni kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visjs kursas £23.00. 
I'ederal Ass'n of Auto Fr.gineers, 1214-1G Jackson Blvd. (Inc.) 

ConaL 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO SI CHISAG3. iLL 
CORNEK ISth STK&er 

Liet. Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio jvalriy kuygu, dar 

galima gauti mana krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- 

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

biškos istorijos, bu paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasios Gyver'no Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycbolio- 
gijos. 148 yiisl 40c. 

4. tš Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 43 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintinlai už 
mokslą. 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 

I kitus miestus pasiunčiu žsaky- 
mus. Adresas: 

M. J, DAMIJONAITIS, f 
901 West 33rd St., Chicago, 111. 

ŠITAI JUMS PROGA! 
Įgyti geresnę viet? 
ir geresnę mokesti 
Buk ruby kirpiku. 
Draūužių kirpimas 
yra vienu geriausiu 
amatui. Musų sis'.rt" 
ma yra lengva ja 
išsimokyti. Muau p 
mokiniai gauna uar- j 

geriausiose Clii- 
cagos firmose. ^Mo- 
kinamo visokio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
tery ir vyrų drabu- 
e.iif. /VIC1K, "UUldll" 

kyk mušu mokyklą taip diencs laiku, 
taip vakare. Specialiai žemos kaincs 
šj mėnesi. 

MASTER CUTTING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principai *s, 

11S N. LaSalle St. Kambariai 41C, 417 
Prieš City Hali 

PHONE YARCS 2721 x 

D r. J. JOMIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. 

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

^ ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė / 

ir nur*ė, 
viena geriausių ir otsakančiaufiių 
savo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje {vairiose ^fhicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. Ji 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą, ir prie li- 
gonių visokiose ligose mcterų. bei 
vaikų suteikiama nursSs pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Gollinsvilie Ar. E. St. Louis, II! 
Viršum Yociss salo3 

Tel. Kinloch St. Clair 544R. 

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

Ofisas 
l7 25 West 18th Street 
larp Paulina \i Woodjat. 

P berne Canal 1203 
Val&ndos: 

It 19:80 iki 12:00 v*l ryto 
l\ 7:C0 iki 8.-00 vaL vat 

Nadelioma 
m c £ M iki 1S4.-00 vai. tJV) 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

lel. Aiutin73/ 

Valandos 
tiktai iki 8:00 kiekvieną ryt ̂  



PIRMAS LIETUVIU 

VALSTIJINIS BANKAS 
3fl 

VARDU 
i 

Jau yra suorganizuotas ir 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olszevvskio Banke 

3252 So. Halsted Street 

Cfi-SICAGO, ILL. 

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

Dą yra apie % dalis šėrininkų neužsimokėjusių už paimtus serus. Jiem rašėme 
jau 3 sykius kad užsimokėtų, bet negavome nė užmokesties nė atsaymo. To- 
kiu budu yra maža viltis kad jie užsimokės, ir todėl vieton neužsimokejusių 
kviečiame naujus lietuvius, kad paimtų tą biskutį neužsimokejusių šerų, kad 

kuogreičiausiai galėtume atidaryti šį 

Universal State Banka 
Paimk?te kas galite po vieną ar kelis Šerus ir šis biskelis Šerų bus išpar- 

duotas ir tuojaus Banką galėsime atidaryti. 

Kviečia visus prisidėti 
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