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Dideji Kare. 
Paskutinė senųjų metų savaitė! 

praėjo be didesnių ir svarbą turin 

čių musių; kituose frontuose buvo 

vien maži susirėmimai ir artileri-1 
jų besišaudymai, kad kareiviai j 
neužmirštų, jog jie karėn išėjo, j 
Smarkesnis kariumenių veikimas 
buvo vien Rumunijos fronte, nes 

( 
čia sujungtoms vokiečių, austrų,1 
ibivlj<tfrų ir '.urkų kariumenėms ęe- j rausiai sekasi, rumunai ir mažai 

rusų jiem? atsiųsta kariumenė ne- 

įstengia atsilaikyti, todėl vokiečiai i 

su mažais ąpsistojimais stumia ru-j 
munų ir rusų kariumenę prie Ru- Į 
sijos rubežit£ Xuo čia vokiečiai Į 
su mažais apsistojimais stumia 

rumunų ir rusų kariumenę prie: 
Rusijos -rubezių. Nuo čia vokie-! 
čiai rengiasi traukti prie svar- j 
biausio pietinės 1 įsi jos miesto' 
Odesos. Jeigu miestas tas teks vo-! 
kiečiams ir jų draugams, rusai' 
turės išsižadėti Konstantinopolio, j 
Juodosios j u r ės atsiras vokiečių! 
ir turkų rankose ir atsiųsti pagel- 
bą rumunams bus beveik negali- 
ma. Veikimas todėl Rumunijoj 
yra labai svarbus, o kad toj fron- 
to daly j vokiečiams sekasi, tai jie' 
ir stengiasi visoms pajiegoms sa- 

vo tikslą atsielct? greitai, nors tam 

reiktų aprubežiuoti veikimą kituo- 
se frontuose. 

Dabar mažiau kalbama apie patį| 
karės vedimą, bet už tai daugiau 
apie ga'imą taiką, pradėjimą tary- 
bų ir apie pasekmės atsišaukimo 
Vokietijos į jos priešus su pa-i 
kvietimu taikytis ir atsišaukimo 
prezidento VVilsono su patarimu 
užbaigti karę, kadangi ji kenkia 
ne vien karę vedančioms tautoms, 
bet ir neutraiiškoms tautoms. į 
Amerika gi bijosi,^kad ji n^bttUįi 
karėti įtraukta del skandinimo J 
pu-klių laivų, $u mūriais kartais 
žūva ir amerikonai. Kadangi dau- 

gumas amerikonų neprilaiikus vo-j 
kiečiams, tai jeib atsitikimas,' 
kt'omet nukenčia ir koks ameriko-' 
nas, Amerikoj sukelia žmones j 
prieš vokiečius, kurie gali ką tokio 
padar>t:, kad karės nebūtų gali- 
ma išvengti, liet ar tie raginimai 
prie tarkos išduos laukiapius vai- j 
sius, sunkti dabar įspėti. Bet bent j 
ttiom tarpu nuo taikos tarybų 
purtosi visi talkininkai. Vokieti- 
jos pakvietimą prie taikos tarybų 
talkininkai atmetė todėl, kad Vo- 
kietija savo pakvietime savę per- 
statė kaipo pergalėtoja ir karę lai- 

mėjusi ir savo atsiliepime nepa- 
duoda išlygų, ant kokių sutiktų 
taikytiesi. Prezidento gi atsilie- 
pimą talkininkai neprilankiai pri- 
ėn ė odei, kad jis savo atsišaukime 

į karę vedančias tautas lygrj eilėj 
statė talkininkus ir juos iššaukusius 
ir laužančius labiausiai tarptau- 
tiškas teises vokiečius ii jų drau- 

gus. Su taikos pageidavimu at- 

siliepė ir neutrališki kraštai, kaip 
Šveicarija, Ispanija ir Skandina- 
viškos tautos (Danija, Norvegija 
ir Švedija), bet jos išreiškė vien 
norą taikos, nes karė ir joms nuo- 

stolius atgabena, bet vengia da- 
ryti karę vedančioms -tautoms pa- 
tėmijimu9 ar patarimus, nesisiu'o 
nei j taikytojus, ką mėgina daryti 
prezidentas YVilson. 

Nors talkuvnkai neatsiliepia su 

tarkos reikalavimu, tai Vokietija 
nesiliauja pradėto besi-tengino, 
matyt taika dabar, kuomet ji savo 

rankose laiko tulus kraštus, kuo- 
met ji lyg pergaltu>ja išrodo, o 

N tgs rolės, užsitraukiant karei, ma- 

y" tyt nesitiki palaikyti, jai išrodo 
reikalingiausia. Kadangi talkinin- 
kai atmetė pirmutinį Vokietijos 
pakvietimą .prie fa&os tarybų to- 

dėl, kad savo pakviesime Vokie- 
tija nepadavė išlygų, ant kokiu su- 

tiktų taikytiesi, tai ji dabar, kaip 
praneša laikraščiai, af'untė prezi- 

dentui \Yisonui ir savo susitaiky- J 
mo išlygas, bet su pasarga, kad j jos uebutų garsinamos, butų lai-; 
komos paslapty j, prezidentas gali 
jas perduoti su pasarga, kad jų 
negarsintų, vien talkininkams, o jie 
gali ant j u pamato arba priimti 
pakvietimą prie tarybų, arba jas 
atmesti ir nuo tarybų atsisakyti., 
Nors Amerikos dipliomatai tankiai 
laužo civilizuotų tautų priimtas 
formas, bet ir jie, turbut, slaptų 
rastų turinio, ypač jeigu prašoma 
tai paslaptyj laikyti, ne išpliaukš 
laikraščiams, nes kitaip darant, 
Amerika visai nustotų užsitikčjimo 
ir nieks prie jos slaptu reikalu 
kreiptiesi negalėtų. 

Tuom tarpu laikraščiai jau gar- 
sina neva Vokietijos paduotas su- 

sitaikymo išlygas, kurias prašyta 
laikyti paslaptyj, garsinama ir tal- 

kininkų išlygos. Reikia todėl ma- 

nyti, kad tos neva oficialiskos iš- 

lygos# yra vien laikraščių išsva- 
jotos. Nors žinios butų paremtos 
ant pasakojimo vokiško ambasado- 

riaus, tai jos visgi bus neoficia- 
liškos, nes raštas su išlygoms juk 
buvo pasiųstas ne ambasadoriui, 
bet Suvienytų Valstijų prezidentui. 
Ambasadorius kartais tyčia laik- 
raščiams suteikia neteisingas žinias 
suklardinimui jų skaitytojų, arba 

išmėginimui, ką ant tokių netei- 
singų žinių atsakys tie, kurių ta- 
me nuomonė yra labai svarbi. Cet 
toki ambasadorių informavimai 
laikraščių nėra tai oficiališkos ži- 
nios, valdžia nuo ambasadorių pa- 
leistų paskalų visuomet paskui ga- 
li atsisakyti ir ambasadoriai pasa- 
ko, kad tai buvo jų asabiška nuo- 

monė, be ne oficiališkas jų Val- 
džios pranešimas. 

Sulyg laikraščiu pranešimo, pa- 
remto ant informacijų \Vashmg- 
tc/io valdininkų, Vokietija sutin- 
ka pasitraukti iš Belgijos ir su- 

grąžinti jai paglemžtą ncprigulmy- 
stę, bet Antverpeno tvirtovė turi, 
but panaikinta, k~ip ir pa ubežių 
tvirtovės. Vokietija sutinka Bel- 
gijai išmokėti pilną atlyginimą už 

padarytus joje nuostolius, nes įsi- 
veržimas jon buvo būtinai reika- 

lingas, kitu keliu vokiečiai Fran- 
ctizijon įeiti negalėjo. Už tai Vo- 

kietija reikalauja nuo talkininkų 
pilno atlyginimo už nuostolius rusų 
padarytus Prūsų Lietuvoj ir Ga- 
licijoj. Sutinka Vokietija suma- 
žinti savistovystę Serbijai ir Mon- 
tenegro karalijoms, bet ne po da- 

bartinių dinastijų valdžia. Sutin- 
ka palikti neprigulniinga ir Ru- 
muniją, bet Rumunija Austrijai 
ir Bulgarijai turi atiduoti juostą sa- 

vo žemės į šiaurvakarius nuo Ser- 
bijos tartp Vengrijos ir Bulgari- 
jos, kad Vokietija turėtų užtikrin- 
tus liuesus susinėsimus su Fersi- 
jos įlanka. Albanija, kuriai bu- 
vo duota nepriklausomybė, turi but 
padalinta tarp Grekijos ir Serbijo*". 
Bus tai užmokesnis Grekijai už 

nesu.<idėjimą su talkininkais, o 

Serbijai atlyginimas už atidavimą' 
žemės šiaurvakaruose. 

Vokiečiai reikalauja, kad išLen-' 
kijos ir Lietuvos butų padarytos • 

neprigulmingos karalystės ir pri-Į 
duria, kad prieš tą reikalavimą tai-« 
kininkai nieko turėti negali, nes 

jie juk sakosi, kad jie kovoja už 

laisvę mažų tautų, o Rusija Len- 
kams pažadėjo savivaldą. Iš Fran- 
cuzijos vokiečiai žada pasitraukti 
be jokio atlyginimo. Vokietija 
nuo tauininkų reikalauja, kad jai 
butų sugrąžintos visos talkininkų 
paveržtos jos kolionijos. Vokieti- 
ja sutinka tartiesi su didėmsems 
tauioms ir apie aprubežiavimą be- 
siginkiavinio. Jeigu talkininkai, 
sužinoję apie šitas taikos išlygas, 
nenorės taikytis, sako vokiškos am- 

basados valdininkai, tai karė 

trauksis dar metus ir paskui vo- 
kiečiai kitokius statys reikalavi- 
mus. Apie tai, turbūt, talkininkai 
gerai žinc ir be vokiškų valdinin- 
kų gazdinimo. Jeigu jie dabar ne- 

panorės ant panašių į šitas išlygų 
taikvtiesi, tai tas bus ženklu, kad 
jie tikisi iškovoti neblogesnes, bet 
geresnes taikos išlygas. Kaip tal- 
kininkų karvedžiai ir žymus vei- 

kėjai išsitaria, jie nesibijo tęsti 
karę toliau, o jų karvedžiai už- 

tikrina, jog galų gale talkininkai, 
ne vokiečiai karę laimės, todėl jie 
nenori tartiesi ant vokiečių siū- 
lomų taikos išlygų, bet stato savo, 
labai sunkias vokiečiams išlygas, 
kokias tik paklupdyti ir galutinai 
pergalėti vokiečiai priimti galėtų. 
Išlygas tas garsina laikraščiai, tik 
apie jų oficiališkį paėjimą reikia 
abejoti. 

Sulyg laikraščio ''Spectator" 
pranešimo, talkininkai pareikalaus 
vokiečiu ir jų draugų ne tik pasi- 
traukimo už rubežių prieš įkarę bu- 
vusių, bet reikalaus surgąžinimo 
Prancūzijai 1871 m. atimtų Alza- 
tijos ir Lotarengijos. Vokiečiii 
turi pasitraukti iš Belgijos ir Lu- 
xemburgo. Sugrąžinti žemes Ser- 
bijos, Rusijos, Rumunijos ir Mon- 
tenegro, claniečui apgyventą Šles- 
wigo dalj. Reikalauja atidavimo 
Poznaniaus, Vakarinių ir Rytinių 
Prūsų (Prūsų Lietuvos) ir Ga- 
licijos tveriamai Lenkijos karaly- 
stei (yra dar Prusttose lenkų ap- 
gyventas 'kraštas Viršutinė Silezi- 
ja, turinti su viršum milijoną gy- 
ventojų, o,Austrijoj Opole apskri- 
tys neprigulintis prie Galicijos. 
Galicijos rusinai, o jų yra daugiau 
negu lenkų, nenori Lenkijai pri- 
gulėti). Iš Austrijos slaviškų pro- 
vincijų Bosnijos, Hercegovinos, 
Krainos, Chorvatijos turi but 
sutverta atskira slaviška karaly- 
stė, Čechija turi tapti ner'iulmm- 
ga, Rumunų apgyventa Transyl- 
vanijos dalis turi but prie Rumu- 
nijos priskirta. Tyrol, Tricst, 
Istria ir kiti italų apgyventi Au- 
strijos kraštai turi Italijai tekti. 
Turkija turi atiduoti Konstanti- 
nopoli ir jūrių siaurumas Rusijai. 
Rusija yaims Armėniją. Arabija 
bus neprigulminga, o Syrija ir 
Mesopotanija bus po talkininkų 
globa. Vokiečių kolionjios pasi- 
laikys talkininkai. Vokiečiai tu- 
rės išmokėti atlyginimą už nuosto- 
lius padarytus visuose jų užimtuo- 
se kraštuose ir užmokėti už kiek- 
vienu paskandytą keno nors laivą. 
Vokiečiu "kariškas laivynas bus 
talkininkų konfiskuotas. Talkinin- 
kai Vokietijoj jves demokratišką 
valdžią. Kielo kanalas bus pave- 
stas tarptautiškai komisijai, taigi 
bus nuo vokiečių atimtas, nors jis 
vokiečių padirbtas ir yra Vokie- 
tijoj. 

Reikalavimai yra taip priešingi 
viens kitam, kad jų sutaikyti ne- 

galima ir kol Vokietija galutinai 
nepaklupdyta, čia priverstų talki- 
ninkų reikalavimų ji priimti negali. 

Iš Kares Lauko. 
VOKIEČIAI IŠBLAŠKO 
RUSUS; DAR 3000 
BELAIVIŲ. 

Londonas, gruod. 28 d.—Senai 
kalbamas žygis ant Odesos matom 1 

prasideda. Mackenseno pajiegos va- 

rosi toliau linkui Sereth linijos, 
Lloldavijoj. Sulyg Berlino, rusai 
tapo išblaškyti iš naujų poziciją 
anapus Ramnicu-Sarat ir vokiečių 
kareivijos briaujasi linkui Brailos 
ir Galaco. 

Puolimas ant Mačino, Dobru- 
džoje, priešais Brailą, eina toliaus. 
Bulgarai ir turkai išvertė rusus iš 
tvirtumuotų augštumų šiaurvaka- 
riniame provincijos kampe ir pa- 
ėmė kaimą Rakei- 

Savo veikimuose šiaurinėje Ram- 
nicu-Sarat pusėje vokiečiai vakar 

paėmė dar 3000 belaisvių,. Devin- 
toji vokiečių kariauna, sakosi, paė- 

muši daugiau kaip 10,000 belais- 
viu Ramnicu-tiarat mūšyje. Vo- 
kiečių pranešamą rusų pralaimė- 
jimą patvirtina rusų: aficialis pa- 
skelbimas. 

Dobrudžoje 11110 žemutiniojo 
Dunojaus j pietus eina smarki ko- 
va. Su anglų šarvuotų motorinių 
karų pagelba Sacharovo kareivi- 
jos stato atkaklų pasipriešinimą, 
Smarkus vokiečių užpuolimai tre- 

čiadienyj tapo atmušti ir ant ry- 
tojaus sulyg Petrogrado "kubili- 
nis" būrys privertė priešą trauktis 
atgal. 

Iš vėliausių pranešimų iš rumu- 

nų karės lauko galima matyti Ma- 
ekenseno siekiamas tikslas. Išva- 
lęs visą Dobrudzą, Mackenseaiplia- 
nuoja pereiti Dunojų} arti Galaco. 

Jei šitie išvadai įyra teisingi, 
tai galutiniu vokiečiu vado tikslu 
yra Odesa- 

HOLANDAI MATO. 
ANGLŲ RANKĄ TAIKOS 
JUDINIME. 

Zurich, gruod. 28 d.—Laikraš- 
čio Z u r i c h e r N e u s t e Na- 
c h r i c h t e n rotterdaminis kores- 
pondentas telegrafuoja šitaip: 

"Męs čia Holandiioje žinome la- 
bai gerai, kad Anglija sparčiai ar- 

tinasi prie išsisėmimo storio ir kad 
ji mirtinai sužeista- 

"Prezidento \Vilsono raštas yra 
priėmimu vokiečių taikos pasiulini- 
nio be tiesaus padavimo rankos vi- 
durinėms valstybėms. Tai yra 
greičiau išsireiškimas taikomas An- 
glijos naudon, kuriai dabar gręsia 
pasmerkimas. 

P-nas Wilson jau nebegrumoja 
vidurinėms valstybėms. Męs visai 
nesistebėsime, jei kada ateityj bus 
sužinota, kad VVilsoiią remia svar- 

biausios Anglijos įtekmės, nes jos 
jau neturi iliuzijų sulvg tikro da- 
lykų stovio." 

Holandų. socialistų organizacija 
prez. Wilsojiu,i. pasiuntė šitokią 
telegramą: 

"llolandų socialistų partija kuo- 
stipriausiai paremia jusų iniciaty- 
vą taikos naudon ir atsišaukimą į 
kovojančias šalis jusų pasiulinimą 
priimti." 

GREKIJA SIUNČIA NAUJĄ 
PROTESTĄ PRIEŠ 
BLOKADĄ. 

Londonas, gruod. 28 d.—Žinia 
iš Atėnų sako, kad yra pasiųstas 
talkininkams antras Grekijos pro- 
testas prieš Grekijos uostų bloka- 
vimu. 

Jame primenama talkininkų val- 
stybėms, kad jei blokados spau- 
dimas nebus sumažintas, tai Gre- 
kijos Valdžia kreipsis į žmones. 

Anglų ir Ilellenų Lyga apturė- 
jo žinią iš Salonikų, kurioje sako- 
ma, kad grekų divizijai pasidavusia* 
bulgarams Kavaloje, karalius Kon- 
stantinas paliepęs apleisti Goerlit- 
zą, Vokietijoje, kur ji buvo lai- 
koma,. ir eiti Macedonijos šonan 
stoti kovon prieš talkininkus. Bet 
žinia iš Atėnų tvirtina, kad "pa- 
vogtoji" divizija pasiliksiantį Goer- 
litze iki karė? pabaigai. 

Jei salonikmis nepatvirtintas pra- 
nešimas pasirodytų teisingu, tai jis 
butų lygus Grekijos apskelbimui 
karės talkininkams. 

VIENNA RENGIASI 
TUOJAUS PASIŪLYTI 
TAIKĄ ITALIJAI. 

Londonas, gruod. 28 <1.—Čia 
yra atvira paslaptimi,.kad Austri- 
jos ir Vengrijos ciesorius Karolis, 
kiek galint, artimiausioje valando- 
je nori padaryti taikai ir šituo 
tikslu gal pasiūlys Italijai vienai 
užbaigti ginčus tarp tu dviejų ša- 
lių. 

Nuo sosrto užėmimo, laiko nau- 

jasis ciesorius parodė savo nepri- 
gulmingą upą, kuris nępatiko gro- 
vui Tiszai ir tulien*^ Potsdamo 

Į partijos nariams dvigubos cieso- 
irystės ministerijoje.. Jo šalis tu-] 

rėjo nešti visą spaudimą g jlj- li- 
nių sunkenybių vidurinių \" y- 

bių ir dabar yra atsidur c 
it* 

bado krašto. Todėl jo pasirengi- 
mas atskirai su Italija derėtis, 
tuoju tikslu, kad galų gale visai 

[iš karės pasitraukus, yra supran- 
tamas. 

Rolė, kurią Austrija loš atei- 
nančiuose taikos derybų laipsniuo- 
se, yra svarbiausiu šios dienos pa- 
dėjimo dalyku. 

Iš visų didesniųjų kovojančių Ša- 
lių Austrija nukentė daugiausia 
karės aukomis ir ekonominiai bei 
finansiniai. Nežiūrint to kaip grei- 
tai taika bus padaryta, ciesoriui 
Karoliui liks šalis mažne visa išnai- 
kinta. Ekonominis Austrijos pa- 
dėjimas vargiai gali buti aršes- 
niu- 

Ciesorius, patariamas buvusio 
užsienio sekretoriaus grovo Berch- 
toldo, bando prašalinti Burianą ir 
kitus grovo Tiszos įrankius. Sa- 
vo trumpu valdymu jis parodė 
nuoregumą, pasirįžimą ir tikrą no- 

rą iš Vokietijos aiagų ištrukti. 
Italija lošė savo rolę gudriai ir 

gerai ir vis dar tebelekia, bet važ- 
mos senkenybės pastatė ią į keblų 
ekonominj padėjimą. 

Paskutiniu laiku sąlygos žymiai 
pagerėjo, bet jos vis dar nėra tiek 
geros, kad tam tikro neramumo 

nekeltu. Bet Italijos siekiniai ši- 
toje karėje yra aiškiai apriboti ir 
ji žada laikytis savo, kol jie ne- 

bus atsiekti.. 
Pranešimai apie atskirus Austri- 

jos pasiulinimus Italijai jau Itali- 
jai įteikti, bet jie pergreiti. Gal- 
būt ciesorius Karolis turi dideles 
viltis greitai užbaigti karę ir su- 

tinka verčiau padaryti didelius pa- 
aukojimus teritorijos Italijai, negu 
matyti, savo šalį išdraskytą, bet 
Italijos diplomatai brangina visu 
padėjimu ir mato prajvaftumus 
apturėsiamus karę tęsiant toliaus. 

RUSAI PRUSUOSE. 

Berlinas, gruod. 28 J.—Sulyg 
Karaliaučiaus statistikos biuro tik 
ką paskelbtų skaitlinių, rusai 1914 
m. užėmę Rytų Prūsiją, išžudė 
6048 civilistus. Tarp jų buvo 99 
moterįs. 

TALKININKAI LAIMĖS 
FRANCUZIJOJ, SAKO 
HAIG. 

Londonas; gruod. 29 d.—Ang- 
lijos kareivijų vadas Sir Douglas 
Ilaig savo pranešime apie Som- 
me kovą, sako, kad talki- 
ninkai laimės karę ir kad karės 

laimėjiimae j vyle s vakariniame ka- 
rės lauke. Jisai Somme kovą va- 

dina didelė talkininkų pergale, 
kur vokiečių vakarinę kariauną 
•išgelbėjo nuo visiško susmukimo 
ir persvcrianėio sumušimo tik 
blogas oras, neleidęs franeuzų ir 

anglų pajiegoms pilnai pasinau- 
doti jų- pasekmingu žengimu. Bet 
jis yra įsitikinęs, kad jie sumuš 
vokiečius, kaip laikas ateis. Jis 
sako. kad priešo galybė nėra dar 
sutrinta ir nėra galčma pasakyti, 
kaip ilgai karė tęsis, bet Somme 
kova bc mažiausios abejonės pa- 
rodė, kad talkinii.kai įstengs tą 
padaryti. Peržvelgęs įvairius vei- 
ikimo laipsnius, gen. Haig padaro 
tokius išvadus: 

"Trįs didieji tikslai, kuriais 
rne-s pradėjome ofensyvą, buvo 
pasiekta, nežiūrint to, kad dideli 
rudens lietus neleido. _pilnai pasi- 
naudoti tinkamu padėjimu, su- 

tvertu mušu žengimo, kuomet 
mums buvo viltis dar svarbes- 
nius laimėjimus turėti. Ve.du- 
nas buvo paliuosuotas, didžiosios 

vokiečių pajiegos buvo laikomos 
vakariniame šone ir priešo stipru- 
mas tapo žymiai nusilpnintas. 
Kiekvienas šitų rezultatų savaime 

yra užtenkamu Somine kovos pa- 
teisinimui. Trijų pasistengimų 
vaisiai pilnai atlygina kareivių 
narsą ir pasišventimą. Jie didelį 

žingsnj padarė linkui galutinės 
talkininku pergalės." 

HINDENBURG PLIANUOJA 
LAIMĖTI KARĘ 
PAVASARf. 

I Amsterdamas, gruod. 29 d. S.u- 
lyg I n t e r 1:. N e \v s S e r .v i c e 

( 
korespondento apturėtų privati- j 1 nių žinių, Hindenburg rengia- 
si ikaro Ia;.mėti prieš pavasarį. 
Žinios esį gautos iš ištikimų šal- 
tinių. Be to jos yra paremtos 
šitais faktais: 

1. Militarinė Vokietija, pradė- 
jus nuo Hindenburgo ir baigus 
jauniausiu naujoku, netiki, jog 
taika jvyks, jei vienas, ar dau- 

giau talkininkų nebus sumušti. 
2. Pas Vokietijos žmonės yra 

tvirtai įsigyvenus mintis, kurios 
laikosi taipgi valdžia ir kariauna, 
kad ryšis, rišantis talkininkus į 
krūvą, vis daugiaus pasileidžia ir 
rusus gerai sumušus, jis visai pa- 
sileis. Vis daugiau ir daugiau 
pradedama manyt', kad Rusiją 
galima priversti atskirą taiką pa- 
daryti. 

3. Tu rėdau v. dvigubą tikslą— 
talkininkų vienybę išardyti ir jų 
kovojamą vieką paalsinti pirma 
negu jie gaus progą rutartinį 
ofensyvą pavaryti, vokiečiai plia- 
nuoja didelį ofensyvą vienu ir tuo 

patini laiku vakaruose ant Ver- 
duno ir rytuose ant Odesos. 

Pirmą ir antrą punktus patvir- 
tina du dalykai. Iš Londono ži- 
nios praneša apie laikraščio 
S p e c t a t o r statomas "taikos 

išlygas," o Berlino ir Paryžiaus 
< ficialiai pranešimai pasakoja apie 
vokiečių ofensyvą ant vakarinio 
Meuse ivp.es kranto. 

TALKININKAI ŽIURI 
Į VOKIEČIUS KAIPO Į 
PAVOJINGUS PASAULIUI. 

Paryž/us, gruod. 3o d.—Talki- 
ninkai, skaitliuje 10 tautų, atsa- 

kydami bendru raštu j vokiečių 
ir jų šalininkų pasiulinimus tai- 
kytis, saiko, kad jie, atsisako žiū- 
rėti pasiulinimų, kurie yra tušti ir 
be nuoširdumo." 

Raštą įdavė Su v. Valstijų am- 

basadoriui William Graves Sharp 
premjeras Briand ir tuo patini lai- 
ku tas raštas buvo paskelbtas Pa- 
ryžiuje ir Londone. 

Talkininkai tvirtina, kad susi- 
taikymas yra negalimu, kol ne- 

bus gauta atlyginimo už sulaužy- 
tas teises ir laisves, kol nebus 
užtikrintas laisvas buvimas ma- 1 

žoms valstijėlėms ir nebus susi- 
taikyta del busimosios pasaulio 
apsaugos. 

Raštas sako. kad vidurinių val- 

stybių pasiulinimas nėra jokiu, tai- 
kos pasiuliniryii, tik "karės ma- 

nevru." Girdi, jis "apskaitytas 
klaidingu aiškinimu karės budo 
praeityj, dabar ir ateityj." 

Rašte uėra paduota nei vienos 
talkininkų valstybės griežtų karės 
tikslų, išskiriant Belgiją. Belgija, 
raštas sako, prieš kare neprašė 
nieko daugiau, kaip tik ramiai 
su savo kaimynais gyventi ir 
būdama užpulta nežiūrint jos ne- 

paliečiamybės užtikrinimo sutar- 

timis, paėmė ginklą ginti savo nc- 

prigulmybę ir "savo neutralumą, 
Vokietijos sulaužytą." 

Talkininkai—Belgija, Frai.cuzi- 

ja, Anglija, Italija, Japonija, 
Montenegro, Portugalija, Rumu- 

nija, Rusija ir Serbija—šitame 
savo rašte sako, kad dabartinės 
karės geidė, ją iššaukė ir apskel- 
bė Vokiteija ir Austro-Vengrija 
ir kad Vokietija nesistengė ramiu 
budu Serbijos ir Austro-Vengri- 
jos klausimą išrišti, bet Anglija, 
Francuzija ir Rusija stengėsi; 
kad taika, padaryta sulyg .vokie- 
čių sutVianymo, duotų patogumus 
vidurinėms valstybėms, 'kuomet 
nelaimės karės pagimdytos rei- 

kalauja nubaudimo, atlyginimo ir 
■Užtikrinimo; kad vokiečių pasiu- 
linimai yra taikomi pakreipti ka- 

rę ateityje ir pabaigti ją vokiečhj 
prisivertimu taikytis; kad šitų 
pasiuliniinų yra taipgi tikslu pa- 
gandinti viešą neutralių šalių nuo- 

mone ir vidurinėse valstybėse; ir 
galiaus šitais pasiulinimais ban- 
doma pateisinti pasaulio akyse 
naują eilę piktadėjysčių—karę 
sufomarinais, trėmimą, priverstiną 
darbą ir priverstiną gyver.tojy 
ėmimą kariuomenėn. 

VOKIEČIAI SUMUŠA 
RUSUS 600 MYLIŲ 
LINIJOJ. 

Berlinas, saus. i d.—Vokiečių 
įsiveržimas Moldavijon prasidėjo. 
Su lyg Petrogrado karės žinybos 
oficialio pripažinimo: gen. Ge- 
rock'o pajiegos, padarančios kai- 
rįjį sparną von Mackenseno ka- 
riaunos virtynės, puola-..dios Se- 
retli šoną, Moldavijon įsibriovė 
daugiau kaip aštuonias mylias. 
-Rusų pranešimas taipgi pripa- 

žįsta, kad vokiečių centras yra tik 
13 mylių nuo Focsami į vakarus 
ir kad dešinysis sparnas yra tik 
10 mylių nuo B r ai los. 

Focsami, kraštutinė aptvirtintos 
Sereth linijos vieta yra tikslu tri- 
jų kariaunų, einančių ai.t jos nuo 

šiaurės, pietų ir vakarų. Brailos 
puolimas Berlir.e laukiamas kas 
valanda. 

Nuo Pinsko pelkių iki Juodųjų 
jurų svarbiausiose 600 mylių lini- 
jos vietose rusai turėjo didelių 
nepasisekimų, kaip Berlino karės 

žinyba sako; Berlino tvirtinimą 
rusai oficialiai pripažįsta. 

Kas sykis vis daugiaus aiškėja, 
kad Mackensen tttojaus. kaip tik 
Sereth linija puls; žada pavaryti 
ofensyvą visu šituo didžiuliu še- 
nu. 

VOKIEČIAI DARO 
KELIĄ UŽPUOLIMUI 
ANT VAUX. 

Londonas, Saus. i d.—'Yokie* 
čia sosto įpėdinis neatsižadėjo 
vilties atgauti žemę nesenai fran- 

cuzų atimtą ties Vertlunu. Išti- 
sas dienas vokiečiai bombarda- 

vo francuzų linijas ir paskui be 

pagreitinimo artilerijos tempo gy- 
nėjų prasergėjimui padarė užpuo- 
limą ant Chainbr.ttes ūkės, ant 

dešiniojo Meuse upės kranto. Bet 

užpuolikai buvo išblaškyti. 
Cham*brettes ukė įsikiša j vo- 

kiečių poziciją ir yra nuolatiniu 

pavojumi naujo ju-dėjimo prieš 
įpėdinio linijas. Kol šitas pavo- 
jus nebus prašalintas vokiečiai ne-: 

gali tikėtis Douaumont ar Vaux 

atgauti. 
Vokiečiai taipgi baiidė du kar- 

tu pulti ant Au'berive Šampanijoj; 
taipgi buvo atmušti. 

IS AMERIKOS. 
ANGLEKASIO LIKIMAS. 

Peni.sylvania valstijos darbo 

biuras pagarsino, jog per 9 pa- 
skutinius mėnesius, Pennsylva- 
nijos kasyklose užmušta 333 
darbininkai, o sužeista 6958. 
Kietųjų anglių kasyklose žuvo 

c6 amerikonai, 74 lenkai, 43 lie- 

tuviai, 33 rusina', 21 slovakas, 
32 italai, 18 austrų, 6 vokiečiai, 
7 valijonai, 4 airiai, 3 vengrai, 
2 škotai, 1 anglas. 

ŠALČIAI VAKARUOSE. 
Vakarinėse Suvienytų Valsti- 

jų valstijose 26 gruodžio diena 
buvo šalčiausia šios žiemos die- 
na. Mieste Helena, Mont. ter- 

mometras rodė 290 žemiau 7.ero. 

Washington0 ir- Montana val- 

stijose sniegas užnešė geležinke- 
lius ir per tai traukiniai j laiką 
neatėjo j paskirtas vietas. 

TORNADO. 
Little Rock, Ark. Baisus tor- 

nado atlankė pietinius šitos valstijos 
kraštus, laike jo siautimo žuvo ii 



kiek žmonių, nors tikro žuvusių 
skaitliaus dar nežino, nes teleg- 
rafai tapo išnaikinti. Žinia vie- 
nok, kad Englande surasta 5 

negyvėlius, o vietoj'Keo 17. 

MIRĖ KATALIKŲ 
VYSKUPAS. 

Grand F.apids, Mich. Pasimi- 
rė čia nuo plaučių uždegimo ka- 

talikiškos Grand Rapids diece- 

zijos vyskupas, vokietis Henry 
I. Richter 

TURBUT SENIAUSIA 
AMERIKONE. 

Ottumwa, Iowa. Apvaikščiojo 
Kalėdas negrė Mary Talbot, iii- 

gyvenusi 120 metų. Yra tai, 
turbut, seniausia amerikone, ji 
buvo dar vergė, kuomet Ame- 

rikoj buvo negrų verguvė pa- 
naikinta tik 1863 metuose, kuo- 
met nei Europos kolionijose ji 
panaikinta 20 metų • pirmiau, o 

ipaoiojį Eurr-poj verguvės jau nuo 

seuiai nebuvo. 

PALATAI PROFESORIAUS 
MUENSTERBERGO. 

Cambr/dge, Mass. Staiga pa- 
simiręs Harvardo r. "*rsiteto 
profesorius Dras Hugo Meun- 
sterl erg paliko turtus- vergės 

5000 doj. Matyt, kad jis ne biz- 
nierius h'uvo. jeigu besidarbuo- 
damas mokslo dirvoj per ilgas 
rnett' eiles, taip mažus turtus 

paliko. Bet moksliški ir tautiš- 
ki darbai mat nevisuomet to- 

kiems darbininkams turtus at- 

gabena. 

PREZIDENTO GIMIMO 
DIENA. 

# 

Wasnington, D. C. 27 gruo- 
džio VVashmgtone apvaikščiojo 
gimimo dieną prezidento \V1 šo- 
no. Sukako jam jau lygiai 60 
metų. Prezidentas iš visų Ame- 
rikos kraštų gavo daugybę pa-, 
sveikinimų ir telegramų su lin- 
kėjimais. 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 
Bruceville, Ind. Oliphant John- 

son kasyklose atsitjko duj^ ex- 

pliozija, kuri užmušė du darbi- 
ninku, o »5- sužeidė. Oloj buvo 
užberta 150, bet ikitus pasisekė 
išgelbėti. 

ŽEMVALDŽIŲ BANKAI. 
Washington, D. C. Valdžia 

* 

parengia 75 bankas žemval- 
džiams. Kiekvienas bankas tu- 
rės po $750,000 kapitalo ir skolis 
fvr.igus žemvaldžiams ant palu- 
kenų vier.u nuošimčiu mažesnių 
i>egu skolina "kiti bankai. Pa- 
imta paskola turės but bankui 
sugrąžinta nuo 5 iki 40 m. Jaų 
<la!>ar j bankas paskolų jieškan- 
čių atsišaukė daugiau, negu ban- 
kai turi pinigų. 

MAISTO IŠGABENIMAS. 
Per vienuolika pereitų metų 

mėnesių, iš Amerikos Europorn 
išgabenta maisto už 670 milijo- 
nų doliarių. Duonos produktų 
(javų ir miltų) išgabenta už 404 
mil'jotviis doliarių. Mėsos ir 
farmų produktų išgabenta už 
245 milijonus doliarių. Tik iš- 
gabenhnas gyvų galvijų: jaučių, 
avių, kiaulių, pereitą metą buvo 
mažesnis negu užpernai. 

PRIVERSTINAS KAREIVIA- 
VIMAS AMERIKOJ. 

Washinfcton, D. C. Paskelbta 
slaptas pranešim' s, jog karei 
esant, arba jos laukiant, leidžiant 
prezidentui, karė.* departamen- 
tas, be kongreso pritarimo, gali 
karuimenėn pašaukti visus ame- 

rikonus nuo 18 iki 45 metų. To- 
kiu budu Amerikoj prezidentui 
duodama drdesnė val?a negu dau- 
geliui Europos monarcho. Da- 
bar Europo' karę vedančios tau- 

tos laužo galvas, kaip panaikinus 
Europoj militarizmą, bet jis, iš- 
naikintas Europoj, gali sau lizdą 
sukrauti Amerikoj. 

MOKINIŲ STREIKAS. 
Scranton, Pa. Dėl atsisakymo 

duoti mokin'ams sakaitę dyklai- 
Jkio, sustreikavo čia 15.000 mo- 

kinių. Iš viso ScraMono mo- 

kyklas lanko 22,000 vaikų, tai 
streikuoja jų didesnė dalis. 

VALDŽIOS POPIEROS 
DIRBTUVĖS. 

Washington, D, C. Kadangi 
lAmerikoj neišpasakyta' pakilo; 
popieros kaina, tai valdžia savo 

fjeikalams rengiasi įrengti savo 

locną popicros dirbtuvę. Valdžia 
kas metai reikalauja vien spau-| 
diniams 30 milijonų tonų popie-1 
ros, tai valdžios dirbtuvė gali 
a<psimt .ėti. 

FILIPINŲ GUBERNATORIUS 
PASITRAUKĖ. 

W>shington, D. C. Pasitrau- 
kė nuo vietos Filipinų salų guber- 
<nat >rius Filopio Menderson St. 
Martin. ✓ Matyt jis negalėjo susi- 
taikyti su Amerikos politikieriais. 

RADI AUS PRODUKCIJA 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Sulyg at- 

skaitos geologiško biuro, pereituo- 
se metuose kaštais 300,000 tkvl. 

Amerikoj pagaminta radiaus už 

milijoną doliarių. Didesnė jo da- 
lis išdalinta dideliems Amerikos 

ligonbučiams. 

DVASIŠKIJA NEPRITARIA 
TAIKAI. 

Su viršum 50 žymių visokių ti- 

kėjimų dvasiškių Amerikoj išleido, 
j tautą atsišaukimus, persergėdami 
prieš per greitą taiką, kuomet 
klausimai, del kurių eiha karė, nejt 
bus išrišti ir žmonijos skriaudėjai 
nebus nubausti ir suvaldyti. Už 
svarbiausią žmonijos skriaudėją 
jie laiko Vokietiją susidėjusią su 

nekrikščioniška Turkija. 

|| Pasimirė garsi Francuzijos 
pranašė Thebes. Mirė ji savo 

dvarelyj Mour.g sur Loire su- 

laukusi 72 metų. Jai kelis kar- 
tus pasisekė išpranašauti kelis 
atsitikimus pirmiau, negu jie at- 

sitiko ir per tai jos garbė Pran- 
cūzijoj "buvo gana didelė. Ji 
pirmlaiko išpranašavo ir dabar- 

tinę karę Europoj; Išpranašavo 
žemės drebėjimus ant salos Ja- 
maica ir San Francisco. Ji lei- 
sdavo ikalerrdorių su pranašys- 
toms matams. Sulyg jos prana- 
šystos, Francuzija dabartinėj 
karėj atgaus savo senąją garbę, 
r.ors ir negaus visko, ko pagei- 
dauja. 

|| Mejv'i! j, mušyj su Vilios' 
kariautojais tapo užmuštas Car- 
ranzos generolas Lokes Herrera. 
Mušis tas buvo prie Torreon, 
kurį Viliai atidavė Carrar.zos 
kariumenė. 

į Į| Šioje karėje, iki 30 rugsė- 
jo dienai užmušta 14400 Vo- 

kietijos mokyklų mokytojų. 
|| Pietinėj Amerikoj, mieste 

Buenos Ayres sustreikavo duon- 
kepiai ir per tai mieste pritruko 
duonos; jos trūksta ir duonke- 
pių šeimynoms. Miestas Buenos 
Ayres turi su viršum milijoną 
gyventoju. 
r 

|| Iš 36,247 Francuzijos val- 
sčių 2345 yra vokiečių rankose. 
Vertė vokiečių apvaldytos fian- 
euzijoj žemes yra: Šiaurinėj 
Francuzijoj (skaitant už hektaru 
1240 frankų), 4,433,000,000, Pas 
de Calais departam<mte 2.992,- 
000,000 fr., Somme departamente 
1,809,000,000 fr. Taikos 'laike vo- 

kiečių užimti Francuzijos plo- 
tai produkuoja 28 milijonus 
centnerių javų vertės 90 milijo- 
nų fr. Tupse kraštuose yra rū- 

pinančios Prancūzijai cukrų 
dirbtuvės. Čia yra 25,763 
francuzijos dirbtuvių. Užimti 
plotai Francuzijos iždan moke- 
sč: t, mokėdavo kas metas po 
811 milijonų frankų. Vokiečių 
užimtuose Francuzijos ikrastuose 
'ir gyventojų skaitlius didinosi. 

Ispanijos karalius Alfonso 
atsišaukė į Vokietijos valdžią su 

pra'umu "bent dalį su prievarta 
išgabentų Vokietijon belgų pa- 

l leisti namon. 

|Į Francuzijoj, mieste Montlu- 
con pasimirė -senas metalo darbi- 
ninkas Louis Coulor.s. Tai buvo 
vyras turėjos ilgiausią barzdą. 
Jo barzda buvo 3 metrų (ap;e 
10 pėdų) ilgio, o u^ii bavo 1.50. 
metro. Būdamas 12 metų, jis 
turėjo barzdą skusti. Prie darbo 
jis suringuodavo kaip. mater^cą 
sav<> barzdą ir nešiodavo aut 

kr.ucinės po marškiniais. Mirė 
jis turėdamas $0 metu. 

ftaotos by American Press Asiociatlon. 

JIE NORJ KARIAUJANČIUS SUTAIKINTI. 
NeutraliŠkos šalįs, vadovaujant prezidentui Wilsonui, geiclzia sutaikinti kariaujančius ir 

užbaigti karę. Šiame paveikslėlyj parodyti tu .šalių valdonai: _i) Danijos karalius Kristijo- 
jonas; 2) Susivažiavimas .Danijos, Švedijos -ir Norvegijos karalių; 3) Ispanijos karalius 
Alfonsas; 4) Švedų karalius Gustavas, 3)' Hblandijos karaliene Wilhelmina; 6) Grekijos 
karalius Konstantinas ir 7) Šveicarijos prezidentas Edmundas Schulthcss. 

[Į 'rancuzijos mokykloje kiek- 
vienoj bus mokinama bent dvi 
svetimos kalbos. Iki šiol pri- 
verstinai ter: mokino anglišką 
ir vokišką, dabar, kur tas pasi- 
rodys reikalingu, bus mokinama 
itališka, ispaniška ir rusiška. Ru- 
siškos kalbos mokina jau "Tr Švei- 
carijoj Gene vos ir Lausanndj uni- 
versitetuose. 

Į| Vokietija pranešė Šveicarijai, 
jog ji nemano per Šveicariją 
suėsti savo kariumenę Francuzi- 
jon ir kad užlaikys Šveicarijos 
r.eutrališkumą. Jeigu nereiks, 
gal užlaikys žadamą neut'rališ- 
kumą, "bet jeigu tik pamatys, kad 
per Šveicariją pasiusta kariume- 
nė gali francuzus įveikti, paža- 
dėjimo nepaisys, .bet sulaužys 
taip Šveicarijos neutrališkumą, 
kaip sulaužė Belgijos ir Luxen- 
burgo. Pažadėjimai daromi vieu 
šveicarų raminimui, kad jie ne- 

sirengtų atmušti galimą vokiečių 
įsiveržimą. 

| Pietinėj Amerikoj, Argenti- 
noj šiemet, del stokos lytaus, 
javų užderėjimas menkas. Iš- 
galbenimui svietur kviečių bus 
ten tik pusė to, :ką ji 'kitais me- 

tais išgabendavo. 
• 

[j, Mexikos tuomtarpinis prezi- 
dentas Carranza vėl pareikalavo, 
kad iš Mexikos butų atšaukta 
Suvienytų Valstijų kariumenė. 

jKaip sako, jo ambasadorius Wa- 
shi.ngtone gavo paliepimą grįžti 
namon. 

| Kadangi angliški ir francu- 
ziškri kariški laivai neleidžia Vo- 
kietijon pačto siuntinių ir laiš- 
kų, tai Vokietija mano bent su 
Amerika palaikyti sus: nešimus 
suhmafinoms, -bet tas atsieis 
daug brangiau. Apart paprastos 
5c. markutės reiks mokėti extra 
mokestj 48c. už laišką sveriantį 
20 gramų. 

|| Ryme laikraštis "Corriere 
della Sera" praneša, buk lenkai 
atsišaukė prie popiežiaus su pra- 
šymu, kad jis pakeltų protestą 
prieš priverstiną ėmimą lenkų 
[vokiečių kariumenėn. Varšavoj, 
del ėmimo vyrų kaniumenėn gy- 
ventojai 'kėlė protestus, buvo 
taipgi sukeltos riaušes miesto 
gatvėse. 
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|| Petrogradp laikraščiui patal- 

•pino žinią gautą iš Lauzannos. 
buk lietusių tautiškoji taryba į 
neutrališkus kraštus išsiuntinėjo 
protestus prieš vąrymą Lietuvos 
gyventojų dirbti vokiečiams vi- 
sokius darbus ;.r gabenimą lietu- 
vių dirbti Vokietijon'. Taryba 
•protestuoja taipgi prieš norą pri- 
versti Suvalkų guberniją prie 
Lenkijos, nes ji ne lenkų, bet 
lietuvių' apgyventa. 

|Į Lenkai dabar turi 3 lenkiš- 
kus universitetus, kuomet lietu- 
viai nei yieno. Varšavos uni- 
versitetas turį 1131 studentą, 
Lvovo (Lemfbergo) 1174 ir Kra- 
kovo 12$ i. 

|| Francuzijoj, taip kaip ir Vo- 
kietijoj, pakviesta valdžios tarny- 
ston visi fraucuzai, lygiai vyrai, 
ka.ip ir moterys, nuo 17 iki 60 
metų, 

|| Koreoj, mieste Seoul pasi- 
įmirč vokišika§ muzikas Fraux 

Eckert, kuris sukomponavo ja- 
ponišku tautišką hyniną "Kimi- 
gayo". Europinė muzika Japo- 

inijon įvesta lik 1877 Eckert 
•buvo kapelmeisteriu Japonijos 
kariško laivyno. 

Į| Laikraščiai paduoda, greičiau- 
siai j u pačių išmislytas, talkinin- 
kų taikos išlygas. Sulyg tu žinių, 
talkininkai reikalauja: i) Pasi- 
traukimo vokiečių iš Šiaurinės 
Francuzijos, Belgijos, Luxcnbur- 
go, sugrąžint^ teritoriją Serbijos, 
Rusijos (^iettfvą ir Lenkiją), Ru- 
munijos .jLr J^ontenegio, 2) Al- 
zatija ir Lotaringija turi but su- 

grąžinta Eransuzijai, Daniška da- 
lis Slezwigo Danijai, Poznaniaus 
provin,, |j^afc»niai ir Rytiniai 
Prusai Lenkijai, o Galicija turi 
but priskirta prie vokiečių daro- 
mos Len&jos.^) Bosnija, Harce- 
'oviną, IJpJmatija, Kroatija ir ki- 
tos slaviškos .Austrijos provinci- 
jos turi tverti .gaują slavišką vieš- 

įpatystę. 4^. Čęfihija turi gauti ne- 

priklausomybę.'5) Rumunų apgy- 
venta Transylvanijos dalis turi bu- 
.ti priskirta prie Rumunijos. 6) 
Tyrolius, Istrija, Triest ir kitos 
italų apgyventos Austrijos dalys 
turi likti Italijai. 7) Turkija turi 
atiduoti Rusijai Konstantinopoli 
ir jurių^saaurunias. 8) Rusija pa- 
ims savo globc/n Armėniją. 9) 
Arabija liks neprigulminga, o Ma- 

žoji Azija, Mesopotanija ir Syrijm 

j turi but išdalinta tarp talkininkų, 
i 10) Vokiečių kolionijas pasilaikys 
talkininkai, vokiečiai turi sumo- 

kėta atlyginimą už nuostolius pa- 
darytus Francuzijoj, Rusijoj, Bel- 
gijoj, Serbijoj, Montenegro kara- 
lystėj. ii) Mokiečiai turi užmokė- 
ti atlyginimą už kiekvieną jų pa- 
skandytą pirklių laivą. 12) Vokie- 
čių karišką laivyną konfiskuos tal- 
kininkai. 13) Kiel kanalas taps 
tarptautišku. 
>Taip laikraščio aprašo talkinin- 
kų reikalavimus, bet turbut jie nė- 
ra tikri. Tokius reikalavimus ga-» 
Įima statyti tik pergalėtam priešui,- 
o iki šiol talkininkai vokiečių nę-\ 
pergalėjo, bet vokiečiai turi užėmę 
gana didelius priešų plotus. To 
dėl nėra vilties, kad ant talkininkų 
paiduotų išlygų dabar jau taika 
duotųsi daryti. 

Į| Rusija atmetė Suvienytų Yal- 
įstijų užtvirtintą vaizbos sutarimą 
su Ąmerika, nes jame reikalauja- 
ma liuoso važinėjimo Rusijoj žy- 
dų. Rusija aut to atsako, kad sve- 

timi žydai negali turėti daugir.;i 
tiesų negu vietiniai, rusiški žydai. 
Antra: neužtvirtinimo priežastis 
yra tame, kad jį ir kiti talkininkai 
turi užtvirtinti, o be jų pritarimo 
Rusija nep^li sutarimo užtvirtinti 
ir jį priimti. 

* 

|Į Maskvos komendentas su vi- 
su uždarė šito miesto apskritį vi- 

sokiems iš savo gimtinės pabėgė- 
liams. Buvusius čia pabėgėlius iš 

Rumunijos išsiuntė Siberijon. 

Į| Holandijoj užgirta pakelti par- 
lamento pasiuntinių algas iki 1200 

dol. metams ir duoti jiems dykai 
kelionę. Apart to gaus jie iki 800 

dol. metinę pensiją. 

| Vokietijos ambasadorius VVa- 

shingteme apreiškė, jog Vokietija 
sutiks atlyginti nuostolius belgams 
padarytus, kuomet Rusija atlygįs 
u/, nuostolius padarytus Prusu 

Lietm-oj, o talkininkai išmokės at- 

yginimą Grekijai už nuostolius. Kad 

butų atlyginta nuostoliai padaryti 
ir kitoms mažoms tautoms. Bet 

tąs\k ir Vokietija turėtii atlyginti 
nevien belgams, bet taipgi lietu- 

| viams ir ltukamg. 

IŠ DARBO IMG, 
Johnstown, Pa. Cambria 

Steel Co. didina savo dirbtuves. 
Padidinimui dirbtuvių skiriama 
7,000,000 dol. 

1 

New York, N. Y. Rubsiuvių 
streikas artinasi -prie galo, pasi- 
baigs jis darbininku laimėjimu. 
Jau darban sugrįžo geersnėmis 
išlygomis dr.rbininkai daugelio 
vaikų drabužių dirbtuvių. Strei- 

kuoja dar didesnė pusė darbi- 
ninkų. • 

LIETUVA IR KARĖ, 
BAIGĖ MOKSLĄ. 

MASKVA. Šį rudenj baigė 
augštesniuosius mokslus Mask- 
voje tokie asmens: Bu'kavietis, 
Liudžius, Milčinskas ir Zaikau- 
skas (visi teisininkai). 

Karės mokslus baigė: Leonas: 
Liaudanskas, Liandsbergis ir Ste- 
ponaitis. 

Dabar imama karės mokvklos- 
na, Chmieliauskas, Jablonskas, 
Jodynis, Hofmanas, Kavaliaus- 
kas, Kregždė, Mieželis, Radusis, 
Čerkeliainas, Mašiotas. Visi— 
Maskvos mokyklų studentai. 

M. 
ORENBURGAS. Orenburgo 

karės mokyklą baigė 3 lietuvių 
studentai: A. Puzinas, S. Pundze- 
vičius iiv J. Treigys. Pirmasai 
paskirtas j Slmibirską, antrasai— 

j Penzą ir trečiasai—į Ufos gub. 
Varu var0 dirbti. "Birž.*Vie- 

įdom." rašo, kad Vilniuje eir.an- 
tis lenkų laikraštis paskelbę vo- 

kiečių valdžios pranešimą, ku- 
riame pasakyta, kad visi Vilniaus 
ir jo apskrities 17—^60 metų am- 
žiaus vyrai bus peržiūrėti. Visi 
tie, kuriuos pripažins, kad jie ga- 
li darbą dirl)ti, bus varomi val- 
džios nurodytų dartbų dirbti; ka- 
nigai, mokytojai, daktarai nuo tų 
darbų paliuosuojami. Už tai jie 
moka 69 markes. Tais pinigais 
bus perkami irabužiai darbinin- 
kams. 

Rusų draugija nukentėjusiems 
nuo karės šelpti. "Dabartis" pra- 
neša, 'kad nesei.ai. .Vilniuje bu- 
vęs posėdis rusų draugijos nuo 

karės nukent, šelpti. Draugija 
laikanti penkias mažiems vai- 
kams mokyklas ir šelpianti apie 
200 mokinių beturčių. Draugija 
rūpinantis taip-pat gauti savo na- 

riams darbo. Be to, ji šelpianti 
daugelį rusų tremtinių. 

Del dailininko J. Zikaro veikalo. 
Kaip jau buvo minėta, š| rudenį 
J. Zikaras pabaigė Petrapilio Dai- 
lės Akademiją ir, pristatęs baigia- 
mąjį konkursinį darbą, gavc lais -1 
vojo dalininko vardą. J. Zikarui 
už jo dailės darbus buvo atleistas 
bendrojo lavinimo cenzas (J. Zika- 
ras buvo tik laisvuoju klausytoju); 
Baigusių Akademiją su laisvojo 
dailininko laipsniu paskutinius di- 
plominius darbus Akademija pa- 
prastai atlieja savo lėšomis ir sta- 

to parodoje. Artimiausias J. Zikaro 
profesorius Beklemiševas del kaž- 
kokių nesuprantamų priežasčių J. 
Zikaro darbo nesutiko lieti Akade- 
mijos lėšomis. Tada J. Zikaro dra- 
gai dailininkai, susitarę savo tarpe, 
augštai vertindami musų dailinin- 
ko tvarinį, nutarė atliedinti jį savo 

lėšomis ir padovanoti -autoriui. 
F }f. Beklemiševas, pamatęs, kad 
dalykai taip nukrypo, ir negalėda- 
mas nesiskaityti su anų žymių dai- 
lininkų, pasiėmusių J- Zikaro dar- 
bą atliedinti, nuomone, buvo norė- 

jęs jau pats' savo lėšomis tai pada- 
ryti, bet anų dailininkų būrelis 
nesutiko ir pasiryžo patys pabaig- 
ti pradėtą darbą. Šiomis dieno- 
mis Zikaro veikalas jau bus atlie- 
tas ir išstatytas Dailės Akademijos 
darbų parodoje, kuri šiomis die- 
nomis prasidėjo ir bus kckį mė- 

nesį. 
("L. B.") 

ALIOJIZAS RACEVIČIUS. 
Rugpjučio'13 d.^ buvo sunkiai 

sužeistas inžinierių kanuomenės 
aficierius Racevičius, o po trijų 
dienų, po sunkių kančių, t. y. 
rugp. 16 d. pasimirė; turėdamas 
vos 23 metus amžiaus. A. a. A. 
Racevičius kilęs iš Vilniaus gub., 
Žiežmarių miesto; mokėsi vieno- 

je Vilniaus gimnazijoje, kurią 

pabaigęs įstojo į Maskvos uni- 
versiteto teisių fakultetą. 1915 m. 

įprazidoje, iš pirmojo kurso buvo 
pašau'ktas j kariuomenę; pakliu- 
vo į karės lauką ir kaipo kareiv:s 
turėjo daug vargo, alkio, šalčio, 
ilgų vargingų karės žygių ir kito- 
kių sunkenybių pritirti, ir kaip 
pats prisipažino, keletą kartų 
mirtis pažvelgusi jam j akis. Po 
ištisų metų kareiviavimo, t. y. 
1916 m. pradžioje a. a. Aliojizas 
pakliuvo j karės inžin. afic. mo- 

kyklą Petrapilyje, (kame išbuvęs 
6 mėnesius liepos I d. gavo ka- 
riuomenės inžin. pra'porščiko laip- 

>31. į. 
A. a. Aliojizas buvo karštas 

tautietis patrijotas ir Vilniaus ir 
Gedimino kalno mylėtojas. Bai- 
gęs mokslą, rengėsi atsiduoti, pa- 
sišvęsti tėvynei ir joje apsigy- 
venti. Pažymėtina, kad jis nepri- 
pažino partijinės 'kovos tarp "pir- 
meivių"' ir "klerikalų" taip 'giliai 
jleidusios šaknis musų tautos ki- 
lime. Jis buvo tikras ir karštas 
savo tautos' mylėtojas, kokių 
šiandieną retai terasirae. Kada 
užsimindavome apie musų vei- 
kėjus, jisai sakydavo: "kas man 

galvoje, kuo jis apsivilkęs? man 

rupi jo darbo vaisi-ai tautos dir- 
voj, ką jis padarė ir ką ketina 
daryti." Arba kada kas nors pa- 
klausdavo, kuriuos jis užjaučia, 
jisai atsakydavo: "vadinkit ma- 

ne, kuo .norit, jei kitaip negalite 
suprasti lietuvio. Man rupi tau- 
tos gerovė ir užjaučiu tuos, kurie 
daugiau dirba jai." 

Kaip karštai jis mylėjo savo 
^ šalį, tautą ir jos kalbą, galima 

butų šimtai pavyzdžių rasti. Kad 
ir šis faktelis: kariuomenės mo- 

kyklos sienose Visada drąsiai !r 
garsiai kalbėdavo su manim lie- 
tuviškai, nors lenkai patrijotai * 

girdėdami mudu bešikatbanį sa- 

kydavo: "lai visi žino, kad ir 
lietuviai gyvena ant žemės ka- 
muolio:...'" Kada rinkome va- 

kansijas, jisai pirmoje eilėje pa- 
statė vakarų frontą, sakydamas: 
"jei ir'galvą prisieis ten padėti, 
vis bus lengviau, nors" ne mano 

tėvynėje, tai nors arti jos." 
Ir padėjo.... prie jos ar.gosL 
Budo a. a. Aliojizas buvo karš- 

to. gyvo, linksmo ir narsaus'.' 

Draugėje visad (būdavo linksma® 
ir smagus, sumanūs ir veiklus. 

P. Gurcakas. 

. JUOZAPA* MICHAILA. \ 
Spalių 6 v'teną karės lau- 

ke užmuštas armotbs šoviniu lie- 
tuvis afk'eris inžineris Juozas 
Michaila. A. a. Juozas M. kilęs 
iš Vilniaus gub., Trakų apskri- 
ties, Jezno valsčiaus ir parapijos. 
Tai buvo jaunuolis, gamtos ap- , 

dovanotas nepaprastais gabu- 
mais, nenuilstama energija. Ve- 
lionis gyveno Vilniuje ir vien 
savo pajiegomis prasiskynė ičelią 
į mokslą: jis pats mokėsi ir pats 
iš savęs gyveno. 1914 m. išlaikęs 
Orle eksternu.iš gimnazijos kur- 
so brandos egzaminus ir P. mie- 
ste—iš kadetų korpuso, jis įstojo 
Varšuvos Politechnikos Institu- 
tai! kalnų inžįnerių kariuomenėn 
ir 1916 m. vasario 1 d. pabaigė 
inžinierių mokyklą Petrapilyje. 
Nuo to laiko velionis visas liku- 
sias savo trumpas dienas išbuvo 
fronte. Šiauri karės dalis ir io 

neaplenkė: vieną gražią dieną, 
kada jis B. upės pakrantyje vei- 

zėjo statomą tiltą, šovinys, taiky- 
tas tiltan, suardė tą palapinę, ku- 
rioje buvo draugas Juozas. Tai- 
gi, nustodami dr-go Juozo M., 
męs draugai vilniškiai netekome 
darbštaus ir ypač gabaus draugo, 
kuris ateityje rengėsi vien tik 
kelti, kelti musų Tėvynę, paplu- 
dusia kraujuose ir varguose. 

Lai Tau bunie, mielas Drauge, 
lengva svetimoji žemelė! 

Draugas Juozaj Vileišis. 

Ignas Jurkūnas. 

LIETUVIŲ LENKŲ KLAU 
SIMAS VOKIEČIŲ SPAUDO- 

JE. 
Lietuviai lyg karės piadiiai 

tiek vokiečiams buvo težinom^, 
kai.p ir apsfkrita'. visai Europoi. 
Lietuviu gi stengimasis pasiskelb- 
ti apie save patiems nebuvo per- 
diclelis ir, žinoma, \oks savęs 
skelbimasis negalėjo taip labai 

ęurapięoiams inponuoti. O lenkai 

Europoj jau buvo žiromi gerai. 
Jų irgi buvo pasirūpinta^ kad 
lietuvis europiečiui atrodytų toks 

pat lenkas, tik iš kitos provinci- 
jos. Bet dabar, kada Lietuva 



'okieoių rankose, išk-lo pats >a-' 
airnc didelis jdomavimasis vo- 

kiečiu literatūroj tuo kraštu, jo 
i- tori ja, jo gyventojai*. Prirašy- 
ta i.einaža knygų apie Lietu, n, 

daug įvairiausių straipsnių. Ži- 
noma, ne be tendencijos, ne be 
vilties, jog ta nauja žemė jau 
amžinai pasiliks prie V6k;ctijos. | 
Lenkai, kurie dabar visko laukia j 
iš vokiečių, kaip resenai iš rusų, I 

pabūgo del to indoniavimosi lie-j 
tuviais. Vikietijoj iš knygų II. 
v. Revelšteino, Kcslerio. v. i 

Broedrich-Kurmalmo ir dr-oj 
Gechlino rr iš stra psi.ių dr-o 

Michaelio, Geizerio, dr-o Kar- 
geis, profesoriaus Saki o ir dau- 

gelio kitų, pasidarė jau gana aišT 
ku, kad Lietuva tai kur ne pati 
Lenkija, kad lietuviai ti^k pat 
svetimi lenkams kaip ir vokrc- 
čiamt, kad jie tur: savo sėną 
savistovią ir gražią, kai-p ir visa 
kulturą, kalbą, ir 'kad jų pasku- 
tiniųjų dešii..čių metų tautitvs 
augimas—tai jx*siliuosavimas nuo 

nelaimingų Liublino ir Horodlės 

nn'jų, griežtas nusigrj/imas nuo 

visiko svetimo, nuo lenkiško.. 
Visi tie autoriai, kalbėdami del 

užkariautųjų kraštų ateities, sa- 

ko, kad naujas sujungimas Lie- 
tuves su Lenfc'ja, kaip apie tat 

sapnuoja dabar nenirbusdami vi- 
si lenkai, negalima jokiu budu. 

Perdėm vis>uo.->c tuose raštuo- 
se ir straipsniuose pabrėžiamas 
nepaprastas lietuvių patraukimas 
ir gabumas prie mokslo, jų is- 
toilnis patvarumas didžiausiuose 
varguose ir nelaimėse. Visur 
lietuviais gėrėjaniasi ir džiaugia- 
masi savo nuožiura. 

Lenkai gi, matydami, kad jų 
melas apie vienodumą ir broliš- 
kumą lietuvių su lcntkais išdrai- 

kytas, ėmė iš pykčio ir apmau- 
do šmeižti lietuvius visokiais bu- 

dais, manydami nors tuo jiems 
jei bent ne atkeršyti, tai pakenk- 
ti. Nuo tokio ginklo prieš lietu- 
vius dargi neatsisako ir profeso- 
riai, vadinamieji teisybės skel- 
bėjai. Pavyzdžiui, proiesorius 
Sokolovskis, ka;p cituoja dr-as 
Gaigalaitis savo polemikoj su 

•profesorium Briukneriu, rašo ei- 
nančio v'ier.oj "Polska" laikraš- 
čio Xo. 68, kad Lietuvoj sunku 
rasti sodžių, kuria ne galėtum 
užtikti nors vieną mokant j skai- 
tyti žmogų. Taigi šit kokia bar- 
barų Lietuvai Tuo tarpu gi v. 

Revelšteino rašoma apie Lietu- 

vą, kad tena*, sunku rasti žmogų, 
nemokantj skaityti. Jei lietuviai 
ir nenoromis leisdavo vaikus mo- 

kyklon, bijodami, kad nesurusė- 

tų, tai užtat motinos mokinda* 
vusios vaikus r.anvie iš maldų 
knygų. 

Berlyno gi profesorius Briuk- 
neris, lenkas vokiečio pavarde, 
rašo p. m. kovos mėn. Frankfur- 
ter Zeitmvg" autoritetingai ir 
skambiai pavadintą straipsnį, 
"Tiesa ąpie Lietuvą." Sit kokia 
ten tiesa skelbiama: "Jeigu le 

Lenkijos įsikišimas, mažutė ,:etu- 
vių tautelė šiandien jei bent ne- 

būtų prabuvusi, tai but susmul- 
kėjusi lig etr.ografinio kurjozo"... 
"Tik sąjunga su Lenkija ir priė- 
mimas katalikų tikėjimo išgelbėjo 
Lietuvą nuo nutautimo ir apsau- 
gojo jos, kaipo valstybės gyveni- 
mą lig 1773 metu. Taip Lenkija 
atliko savo uždavinį ir suteikė 
lietuviams progos tautiniam iš- 
sivystymu'. Tik lietuvių apatija 
ir tingumas neleklo sunaudoti tos 

pTogos." Girdi, Lietuvių Statu- 
tas—tai rusų įpročių teisė. Vie- 
nu žodžiu, Lietuvių Kunigaikšti- 
joje niekas lietuviška neveikė, ir 
lig Šiolei Lietuva gamir.usi tik 

neki^turingus elementus. Lenkų 
•neapykanta, esą t.ii ttk valstiečio 

psichologija ("nes tik iš valstie- 
čių išeina smulki lietuvių inte- 
ligentija"), leikiančiosi prieš 
stiprųjj, prieš rusą, ir drįstančio 
savo neapykantą rodyti silpna- 
jam lenkui.... "Lenkų kultura 
•žaisdama užkariavo kraštą ir 
žtnones (suprantama-r-Lietui ą 

Ig. J.), niekuomet tam nevarto- 

i da-ma prievartos.'' Ir aišku, kad 

ji, kas jos užkariauta, turi visą 
teisę pasilaikyti sau." O lietuvių 
dar norima .laturaliu būdui pra- 
kištos etnografinės že'nlės... at- 

kariauti atgal pagalba atgailėita- 
vimo, pamokslų ir lietuviškų gie- 
dojimų—ir dar kitokių panašių 
naivumų." Bet, g:rdi, visa tat 

veltui, nes nei leukai, nei baltru- 

I 

šiai nieko, lietuviška nenori pri- 
pažint' ir neįsileidžia 'nesupranta- 
mos lietuviškos kalbos. "Kam 

istorija savo kryžių pastatė, bai- 
gia .profesorius, to nieks neatmai- 
nys." 

J tą straipsnj ir j k'tus prof. 
I5riukner,v) šmeižimus balandžio 
mėn. didžiausiam Pareii.io laik- 
raštyj. "Rhc:nisch-\Vesttal. Zei- 

tung," atsako labai rinitai ir nuo- 

sakiai dr-as Gaigalaitis. Jis išdė- 
sto visą lenkinimo istoriją, išro- 

kuoja jos 'nepriverstinas" ir 
"kultūrinės'' priemonės. Pakar- 

toja vokiečių pastabas, susipaži- 
nusių su lietuviais per šitą ka- 
rą, apie jų darbštumą, patvarumą 
ir apie jų kur kas švaresnį ir knl- 

trtringesnį gyvenimą, uegu pa- 
čių lenkų, taip plačiai šaukiančių 
ap;e savo dorybes.'' Jeigu len- 
kai labiau suspausti Prusnose, 
negu kur kitur, tai jie visam pa- 
sauliui neduoda ramumo savo 

skundais, bet kai sušvito jiems 
ska'stesnė ateities saulelė, tai jie, 
sėdėdami ant aug'to žirgo, smei- 
gia savo silpnesniems kaimy- 
nams peili j nugarą"... Patys 
"'er.kai turėtu buti daug dėkin- 
gesni lietuviams, kurie suteikė 
jiems viešpataujančią dinastiją, 

| garsiausius poetus ir mokslinin- 
kus, dabartinę šaunią bajorų gi- 
minę ir visuomet buvo Lenkų 
gelbėtojai karės nelaimėse." Vie- 

j ton v'so to lenkų vėl rimuoja- 
ma pasigriebti Lietuvą, projektuo- 
įjatna jurų uostas Palangoj ir taip 
pat kolonizavimas Lietuvos prūsi- 
šku budu. Tat sakydamas dr. 

Gaigalaitis pripažįsta: "Turiu pa- 

aiškii.ii, kad aš, kaipo Prūsų land- 

tago atstovas, negalėjau pritarti 
vokiečių politikai Prusuose, nes 

laikiau ją neteisinga. Aš gailes- 
tavau del Lenkijos tylėdamas*. Afi 
matau, aš esu iš pat pamato prie 
tos politikos prisidėjęs." Taip, 
dr. Gaigalaitis, užjodamas lenkus 

Poznanėj, nesitikijo, kad tie patys 
Poznanės lenkai bus tie patys pru- 
sai. 

Žinoma, prof. Briuknerio pro- 

fesoriškoji ambicija neleido nu- 

tylėti toltius dr-o Gaigalaičio iš- 

vedžiojimus. Jis surinko visas 

savo pajėgas, sutrankė visą savo 

tulžj ir drožia gegužės mėr:. ta- 

me pačiame "Rhein*sli-Westfal. 

(Zeitung" dar vieną straipsni. 
Bet redakcija jau, dėdama tą 
straipsnį, iš karto pp. spėja, kad 

ji visai nesuprantanti straipsnio 
išvadų, o tik leidžianti išsipasa- 
koti priešingąja! pusei. 

Briukneris "luo atveju pradeda 
nuo Vilniaus. Tai smarkiausias 

argumentas parodyti lietuviu 
' menkumą. Tau, girdi, nuo XV 
amžiaus lietuviai r.eturi jokio tei- 
sėtumo Vilniuj, c jau dabar lie- 

tuvių Vilniuj tai lygiai kaip ir nė- 
1 

są. Juk miesto gyventojai—tai 
49 nuošimčiai lenkų ir 47—žydų v 

Čia per 250 metų veikusi lotynų 
.akademija ir lenkų universitetas. 

į"Vis0 krašto inteligentija sulyg 
'trupinio lenkiška"... O "lietuvių 

j universitetas Vilniuj—vienas var- 

J lės pūtimasis. Jeigu jis ir bus 
kuomet nors ir.steigtas, tai ne 

tokiame lenkiškame mieste, kaip 
Vilnius." 

Vėl primena, kad jokios lietu- 
viškos valstybės nė nebuvę. Ne- 

gi barbarai galėję ją sudaryti. 
Jėgaila buvęs joks lietuvis—"juk 
gi tai sunus rrsės. Jokių lietu- 

viu l>ajoru irgi nebuvę—tai tik 

rusai atėjūnai. Litvomanai pa- 
sisavinę sau buvusios rusu lie- 

Į tuviu kuniga:kštijos vardą, ku- 

rioj lietuvis neturėjęs jokios 
svarbos. Į vokiečių autorių iš- 

vadas, kad lietuvių unija su len- 

kais tai buvusi aiški pražūtis 
Lietuvai, Briukneris atrėžia: 

"Kaitp lenkai galėjo ką nors lietu- 

viams a^mti, ko tie patys niekuo- 

met nė neturėjo!'' 
Vėl gi einant Briukneri0 aute- 

ritetingais žodžiais, Jėgaila pada- 
ręs su Lenkija ne asmens uniją, 
bet dovanojęs, "inkorporavęs" 
"savo Lietuvą" amžių amžiams 

Lenkijai. 

Atsakydamas Gaigalaičiui ir. 
pamokydamas vokiečius Bruikne-1 
ris sako: ką jus ten kalbat apie Į 
lietuvių patvarumą, kadangi jie ] 
pusę savo tautos atidavė baltru- i 
siams, labiausiai nuskurusiai ir su- 

j stūignisiai slavių tautai. Ir dabar j 
tie lietuvių sunųs kalba t'k bal- j 
trusiškai ir tyčiojas iš savo tėvų I 
šabaldavimo." Del lietuvių tau-j 
tos iškrikimo Briukneris dar pa-1 
sityčiodamas priduria, kad Prūsų! 
lietuviai, žmonės tarytum tos pa-j čios tautos, nė pažint' nenorį sa- 

vo brolių iš Didžiosios Lietuvos. 

Taigi čia Briukncrio suvartota 
visa profesoriškoji erudicija ir 
mokyto žmogaus sąžinė, kad tik' 
nors vienais žodžiais su tryny s 

Lietuvą ir sumindiius Lietuvio 
vardą. 

I tą stra;psnį dar kartą atsako 
dr. Gaigalitis. Čia jis naudojasi 
Becenbergio veikalais, o prieš 
BecenbergerĮ, kaipo giliausi da- 
bartinį vokiečių istoriką, turi nu- 

silenkti be abejo ir pats Briuk- 
ncris. Gaigalaitis teisingai išro- 

dinėja, kad Vytautas buvęs* ne 

tik pats galingasis Lietuvos ku- 
nigaikštis, bet ir tikriausias to 
laiko lietuvis. Jis stengėsi įvesti 
lietuvių kalbą j kunigaikščių ru- 
mus, stengėsi ją pakelti lig val- 
stybės 'kalbos. Lenkai gi kovo- 
ję prieš Vytautą bjauriausiais 
budais. O per Horodlio uniją, 
•bijodami markios susipratusių 
lietuvių bajorų opozicijos, jie ap- 
gaulingu budų suviliojo į savo 

pusę 47 lietuvius bajorus. Vėl, 
remdamasis tuo pačiu Becenber- 
geriu, dr. Gaigalaitis atsako Briuk- 

1 
neriui, kad lietuvių etnografines 
sienos nuo pat seniausių laikų pa- 

! silikusios tos pačios. O jei len- 
kai ir davę lietuviams tykėjimą, 
tai už tat lietuviai turėję jiems be 
galo brangiai atsimokėti. 

I 

įdomus, ginčų pabaigimas iš 
"Rheinisęh-Westfal. Zeitung*" re- 

dakcijos pusės. Redakcija pripa- 
žįsta Gaigalaičio išrodmėjimus 
prieš prof. Briuknerį visai pakan- 
kamais. Del Vilniaus gi-ji pa- 
brėžia, kad lygiai ta pat tiesa Vil- 
nius gali buti laikomas ir žydų 
miestu, kaip ir lenkų. Bet pats 
mieste gyfentojų skaičius nieko 
nereiškia. Vilnius yra dvasios ir 
kulturos centras visos Lietuvos. 

I Visoj gi Lietuvoj apskritai lenkų 
gyventojų skaičius labai menkas. 
Universitetas gi steigiamas ne vie- 
nam miestui, bet visam kraštui— 

f Redakcija primena neužmiršti, kad 
ir Suvalkų gubernija yra Lietuvos 
kraštas; jos gyventojai veik išim- 
tinai lietuviai. O del to, susipa- 
žinti su lenkų-svetimų tautų to- 

lerancija redakcija prašo tik pa- 
žiūrėti į lenkų ir ukrainiečių san- 

tikius Galicijij. 1846 metais 
ukrainiečiai buvo sukėlę net visą 
revoliuciją prieš lenkų prispaudimą 
dar ir dabar danuojama viena dai- 
na iš tų laikų, kuri vedė ukrainie- 
čius j bevilčią kovą su lenkais. 

Žinoma nestinga ir kitų pikčiau- 
sių straipsnių, parašytų tai lenkų 
daktarų, tai publicistų lietuviams 
niekinti. Aš paminėjau tik du ir 
ypatingai profesorių. Aiškus pa- 
vyzdys, koks didelis,. nepaprastas 
lenkų įniršimas prieš lietuvius. 
Dabai jie stverias visokių priemo- 
nių, kad dar kartą "inkorporavus" 
Lietuvą j Lenkijos išalkusį prie- 
globstį. Bet čia jie susitinka ne- 

paprastą pasipriešinimą. Lietu- 
viai be abejo dabar jiems nieku 
negalėtų priešintis- Lenkams at- 

sistojo priešakin patys vokiečiai. 
Lenkų universitetas žiemą buvo 
užgintas Vilniuj tik dėlto, kad ap- 
saugojus lietuvius nuo lenkinimo. 
Jiems užginta steigti mokyklos 
Kauno ir Suvalkų gub. O dabar 
neduodama steigti naujų mokyklų 
ir Vilniaus gub. Vietoje lietuvių 
kovoja vokiečiai su lenkais. Bet 
del tų pačių lietuvių. Vokiečiai 
tikisi sugebėsią varyti tautinimo 
darbą kur kas nuosakiau, negu 
lenkai. Jie—sistemingesnė tauta. 

Vėl gi vokiečiams visai nėra noro 

didinti lenkų skaičių- Jau ir taip 
persmarkios lenkų aspiracijos. 

O vis tik galima pasakyti, kad 
vokiečiu kova su lenkais del lietu- 

vių bus pačių lietuvių naudai. 
Kur du pešas, trečias visuomet 

pelno. Be to, dar jie duos susi? 
prasti lietuviams, kad lietuviai ver- 

ta tauta, kad del jų verta kovotf. 

Jie iškels lietuvius jų pačių akyse. 

ISPANŲ PAgCARLĖS. 

Tas, kas vadin&>la^|panų pa- 
tarlėmis, yra ispanjĮy mauru, žydu, 
ar rytiečių petarlių mišinys ir jos' 
yra vadinamos ispp|| patarlėmis 
dėlto, kad Ispanijoj ►Iena i yra var- 

tojamos. Jos yra Aftmbios, sąmo- 
jingos ir gvvenini<jg\'ra Arerais pa- 
mokinimais, XorsR|'«®us į kitą 
kalbą jos nužudo BR oBkandumą, 
bet parodo ispanu iBįanymo būdą* 
Šitaip ispanai papeikimui globėjų 
už jų eikvojimą jiems pavesto tur- 
to sako: "Globėjai valgo nuo si- 
dabro, bet miršta kalėjime." Jei 
jijj nori papeikti tuoty kurie maž- 
možius taupo, o nežiūri didesniu 1 ( 

•dalyku, sako: "Jis renka pelenus, 
o barsto miltus." Apie vyrą, kuris 
veda del pinigų, sako: "Žento drau- 
gingumas tai žiemos saulė.'' ''Kur- 
pius visuomet be batų," pa's juos 
pakeista: "Peiliausx name blogas 
peilis. 'Tietoj žiūrėk savęs" jie 
pasako: "Nežiūrėk į kito laik'ia- 
Stį," arba "Nekišk savo rankos ki- 
tam už ančio." Prietlerir/ dorai 
elgtis iki paskutinos jie pasako: 
"Verčiau žemes graužk, o ne blo- 
gą darbą daryk." Gerą darbinin- 
ką jie palinl^uina žodžiais: "Aleno 
žmogus visur gali gyventi." Vietoj 
lietuvių patarles "JeL vilko bijai i 
girią neik," jie sako:j"Kas nerizi- 
kuoja, per juras neperplauks." J ieš- 
kančiam progos ginčytis jie sako: 
''Per tris pėdas siekia katės-" Kuo- 
met mokslininkai įšaukiama nusprę- 
sti dalyką, o kitiems. liepiama ty- 
lėti, pasakymas H a i e n cartas 
y callen barbas galima išver- 
sti, "Tegul raidės kilba. o barzdos 
tegul nekruta." -trasaugoj imas 
nuo vyliaus skamba: "Nesirašvk 
po tuo raštu, kurio tu neskaitei," 
arba "Negerk to vandens, kurio 
nematei." 

I "Kaminas be ugnies reiškia tiek 
■pat ką karalius be upsto.," skamba 
kaip skyrius Adomo Smitlio kny- 
goje. Kitos patarlėj taipgi nuosa- 
kios ir sąmojingos. s "Aštrus dan- 
tįs kietai duonai."r Koks ponas 
toks ir šuo." "Blogas pinigas 
geras nakčia." "Balnas" ir karčiai 

J padaro arklį perkamu.' "Neša ge- 
ležį į Vizcaya" (berždžią darbą 
daro) "Baltos vištos sunus" (žmo- 
gus gimęs turtuose.) "Nerodyk 
žmogui kartuvių, neparodęs jam 
miesto" (nebūk pirma šiurkštus pa.. 
skui geras, nes šiurkštumas gali 
pasilikti jo atmintyje)' "Keturiais 
negeistinans dalykais yra: "Daržai 
be vandens, namai be stogo, pati 
be meilės ir vyras be išminties-" 
Jei žmogus turi blogus palinkimus 
net savo senatvėje, ispanai apie 
jį sako EI lobo p i e r d e ias 
d i e n t e s 111 a s no 11 s m i e n- 

tes. (Pasaulis žudo jo dantis, bet 
ne jo norus). Pavydi moteris sa- 

ko: "Beždžione ir šilkuos būdama 
beždžione pasilieka." Išgalė pata- 
riama patarle: "Pasaulis tai jura 
ir tas, kuris nemoka plaukti, eina 

'dugnan." Nusiminime sakoma: 
''Bloga žinia visuomet tikra," ar- 

ba "Proga vagį padaro." Apie 
•gyvenimo tuštybes sakoma: "lo- 
džius ir plunksnas vėjas neša;" 
apie veidmanį, kad turi "šventojo 
žodžius, o katės nagus." 

Su alma e n su paima 
(žmogaus gyvenimas yra jo ranko- 
je). Vietoje "Lojantis šuo nie- 
kuomet nekanda," jie sako "Lojan- 
tis šuo niekuomet gerai nemedžio- 
ja." Išvengimui kliūčių ispanai 
pataria "Nebūk skolingas turčiui ir 
nieko nežadėk vargšui." Apsive- 
dantie'ms jie sako, "Kuomet apsi- 
vedi, tą dieną užmuši save, ar įš- 

gydai" "Jei rūpestis miega, ne- 

kelk jos," arba "Lapė žino daug, 
bet tas, kurs ją gaudo, Hr.o dau- 
giau," yra sąmojingos patarlės. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
;t; •). 

'I 
IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Eglaitės vakaras-—Gruod. 25 d. 
vietos klebonas kun. ].' Jonaitis 
pdbažnytinčje svetainėje surengė 
lietuviu vaikams e$aitėš v.\karą 
su graium programų. Atėjus 8 
valandai užėjo biaurus oras—lie- 
tus, žaibai ir perkūnijos. Manyta, 
kad maža kas ir beatsvlankis eg- 
laitės vakaran. 

Vienok žmonių prisipildė pilna 
svetainė, daugiausia vaikų; su di- 
deliais prisirinko apie 200 žmonių* 
Vaikai tik laukia ką jiems Kalėdų 
diedukas suteiks. 

Pirmiausia kun. Jonaitis pasa- 
kė prakalbą, kurioje paragino tė- 
vus rūpintis Įsigijimu lietuviu 
nuosavos mokyklos, kad apsaugo- 
jus vaikučius nuo ištautėjimo. 
Paskui lenkų benas, susidedantis 
iš vienos šeimynos, sugrojo keliatą 
gabalėlių ir vaikų choras puikiai 
pagiedojo Kalėdų giesme; "Svei- 
kas Jėzau M a/iausis." Publika 
šituo giedojimu atsigėrėti negalė- 
jo. 

Pc giesmės vaikai vienas po ki- 
tam padekliamavo eiles; publika 
visiems garsiai plojo. 

Toliaus išėjo keturios mažų 
mergaičių poros tautiniuose dra- 
bužiuose ir dainuodamos pašoko 
"Noriu miego." Po tam būrys 
vaikų ir mergaičių gražiai pasuko 
malūnėlį ratu apie eglaitę; sukla- 
mi vieni šaukė "Diludilu malūnė- 
lis"; kiti: "Šiaudų kūlio vežimė- 
lis;" treti: "popieriniai ratai;" ke- 
tvirti: "Stikliniai čebatai." Balsai 
jų buvo gražiai suderinti ir išėjo 
graži savotiška muzika. Publika 
net pilvus susiimdama juokėsi." 

Po malunėliui apie eglaitę eida- 
mi sudainavo "()i tu jieva jievu- 
že." 

Ant pabaigos vaikai parodė 
kaip aguonas sėjo; kaip jos dygo 
ir tt. Visi vaikai savo dalis pui- 
kiai atliko. 

Programų i pasibaigus kitame 
kambaryj suskambėjo skambalus 
ir visi vaikai sužiuro, kas čia 

i bus. Atsidarė durjs ir išėjo Ka- 
lėdų diedukas didele žila barzda 
raudonai apsitaisys, nešinas do- 
vanomis vaikams. Su dalyvavu- 
siais prggrame vaikais. Diedu- 
kas" pasis eikino ir apdovanojo 
juos dovanomis, saldumynais. 
Paskui apdovanojo tuos, kurie 
sėdynėse sėdėjo. 

Po progranuu kun. Jonaitis pa- 
dėkojo tėvams už leidimą vaikų 
'vakarui, su "engti ir prisidėju- 
siems prie surengimo vakaro— 
tūlai anglei p-niai Broudes už 

padovanojimą ir papuošimą eg- 
laitės, lenkų benui už pagrojimą 
ir p-niai O. Žalpienei už išmoki- 
nimą vaikų žaismių ir tt. 

Kun. Jonaičiui priklauso padė- 
ka už surengimą tokio gražaus 

Į ir naudingo vakarėlio. Linkėti- 
įna butų, kad jis ir toliaus tokias 
pramogėles surengtų. 

Dailininkas. 

IŠ TORONTO, ONT., CANA- 
DA. 

Atsakymas į priekaištą. "Lie- 
tuvos" 43 num. 1916 m. jclėta 
korespondencija iš Toronto tulo 
Mylinčio Tautą, kuris labai i.e- 

teisingai aprašė Lietuvos Sunų 
Draugiją, sakydamas, buk ji sam- 

džiusi žydus muzikantus savo 

pasilinksminimo vakarui, aplenk- 
dama lietuvius muzikantus, ne- 

žiūrint to, kad žydai paima po 
$15, ar $18, kuomet lietuviai tą 
uarbą atlieka už $6, $8. 

Tas yra netiesa. Lietuvos Su- 
nų Draugija niekuomet nemokėjo 
muzikantams nei $15 nei $18. 
Žydus gi muzikantus tik tąsyk 
paėmė, kaip lietuviai muzikantai 
dviem dienom prieš rengiamą va- 

karą atsisakė Draugijai patarnau- 
ti ir nuėjo groti ruso vestuvėse. 

Draugijai, likus be muzikos, ne- 
buvo kas daugiau daryti, kaip 
kreiptis prie žydų ir prašyti, kad 
jie tik ateitų, nes kitaip Draugija 
butų turėjusi didelių nuostolių; 
be muzikos pasiinksminimo va- 

karo nepadarysi, o oia jau viskas 
buvo surengta. 

Taigi ką Mylįs Tautą pasakis 
j tai; kad lietuviai muzikantai su- 

laužo savo pasižadėjimą ir tai dar 
paskutinėj valandoj, ir eina ru- 

sams tarnauti? Kam kaltinti 
Draugiją, kuomet muzikantai yra 
kalti ? 

Korcspandentas rekomenduoja 
Dr-jai J. Butkų. Jei jis su savo 

muzika nori Draugijai patarnau- 
ti, tai tegul jis ateina j Draugijos 
susirinkimą ir atsirekomenduoja, 
o Draugija mielu noru sutiks pri- 
imti jo pasitarnavimą. Ligšiol 
Draugija vis samdė K. Jurėių, 
bet po jo suvedžiojimui draugi- 
jos, ji atsisakė jį daugiau samdy- 
ti. 

Taigi lietuviai muzikantai te- 

gul patįs save kaltina, o ne Lie- 
tuvos Sunų Draugiją. 

Lietuvos Sunų Draugijos vardu 
V. Jusaitis, rast. 

IŠ BUFFALO, N. Y. 

Riaušėse smuklėje sumuštas 
j mii0.-r-Lietuvnj laikraščiuose ne- 

daug terandama žinių apie Buffa- 
los lietuvius. Nors čia jij yra 
kelios šeimynos, bet jos išsimėtę 
tarp lenkų ir apie jų gyvenimą ne- 

daug- težinoma lietuviams. 
Čia pranešu apie baisu atsili- 

kimą, turėjusį vietą Kalėdų šven- 
tėse. 

Stasys Šuleika su trimi kitais 
lietuviais pasimylėję svaiginan- 
čiais gėrimais pirma tarp saviš- 
kių paskui švenčių užbaigimui 
užėjo j lenko smuklę. Nakčia 
apie 2 valandą kilo peštynės lie- 
tuvių su smuklininku ir jo sve- 
čiais lenkais. Peštynių pasekmės 
buvo tokios, kad Stasio Šuleikos 
galva buvo perskriosta peiliu ir 
jis nugabentas ligoninėn 7 vai. 
ryto pasimirė, o smuklininkas 
Roman Ruscinski ir jo du drau- 
gai sėdi kalėjime ir laukia teismo. 

Stasys Šuleika .£2 metų am- 
žiaus, nevedęs, Amerikoje išgy- 
veno 10 metų; gyycaio prie Juozo 
Navicko 228 Ot.eida St. Velionis 
paėjo iš Kūrų kaimo, Zapyškio 
par., Suvalkų gub. Jis buvo 
švelnaus budo ir tarpe lietuvių 
buvo godojamas. Kadangi jis bu- 
v0 sutaupęs šiek tiek pinigų tai 
buvo gražiai palaidotas su kata- 

likiškomis apeigomis lenkų ka- 
I puose. 

Velionis turi brolį rodos, Scran- 
tone. Pa., bet jo adreso nežinau. 

A. K. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Liet. Dailidžių B-vės susirin- 

kimas.—Gruod. 24 d. Šv. Jurgio 
D-jos svetainėje buvo Lietuvių Į Dailidžių B-vės susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo kuone visi j l bendrovės nariai ir daugelis pa- 
šalinių svečių, kuriems buvo jdo-! Į mu pasiklausyti bendrovės tari-j 
mų ir susilažinti su jos veikimu. 

Posėdi atidarė pirmininkas p. j L. Braakvs. Jis-pasakė karštą 1 prakalbą ir paaiškino bendrovės 
tikslą. Po to buvo skaitytas pro- 
tokolas iš pere'to susirinkimo, 

į Protokolas priimta vienu balsu. 

Į Toliaus ėjo apkalbėjimas* ben- 
drovės vardo; po ilgo apšnekėji- 
mo ir diskusijų liko priimtas var- 
das "Lietuvių Dailidžių JB-vė." 

Dalies (šėro) kaina po ilgo 
apšnekėjimo didžiuma balsų nu- 

tarta palikti ta pati, $100.00. Ap- 
dirbimui B-vės pamatų ir susi- 
žinojimui su kitomis bendrovė- 
mis likosi išrinkta Veikiamoji 
Komisija iš penkių narių. Komi- 
sijon jėjo: A. J. Bernotas, Ch. 
Valinskas, P. Orintas, M. K. Ži- 
linskas ir A. Bagdonas. Šita 
komisija, jieškodama informaci- 
jų, kreipsis į įžymesniuosius vei- 
kėjus, Bendrovių direktorius taip 
Amerikoje, taip Lietuvoje ir j 
plačiąją visuomenę. 

A. M. Virbalis. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Dailės Myl. D-jos vakaras.— 

Gruod. 25 d. Dailės Mylėtojų D- 
ja parengė vakarą su plačiu pro- 
gramų. Vakaras buvo pobainy- 
tinėj svetainėj parapijos naudai. 
Statyta scenoje du veikalai: trijų 
veiksnių veikalas "Visi Geri" ir 
vienaveiksmis "Knarkia palie- 
pus." 

Vaidinimas pavyko kuopuikiau- 
sia; visi artistai atliko savo roles 
•kinogeriausiai. 

Be vaidinimų buvo dar dekla- 
macijos, monologai ir dainos. De- 
klamavo J. Vakulskaitė "Atminkim 
mes tą numylėtą šalį"; p-nia M. 
Darmaitienė, "Myliu aš tą kraštą, 
p-nia M. Gagelienė, "Anksti ryvą 
jau prašvito." ir maža mergaitė V. 
Biržetaitė. "Oi berželi svyruoneii" 
P-nas Ant. Jončis pasakė monol^. 
gą. "Į socialistų rojų." Monologas 
socialistams laibai nepatiko. 

Buvo dar sudainuota kelios gra- 
žios dainos; sudainavo didelių ir 
mažų vaikų chorai vedami vietos 
vargonininko P. J. Molteriaus. Vi- 
sų laubiausia publikai patiko ma- 

žų vaikučių choras. Publikos 
buvo pilna svetainė ir visi užsi- 
laikė ramiai, išskyrus porą so- 

cialistų, kurie nerimavo dėlto, 
kad juos išvedė iš pirmutinių re- 

zervuotų sėdynių ir pasodino pa- 
sikutinėse. 

Koresp. 

Žinios-Žineles. 

Wi1gus, Pa. 
— Gruod. 17 d. apie 9 vai. va- 

kare italas i.usovė Miką Mali- 
nauską. Italas pasitiko jj keliu 
einant namon ir iš revolverio pa- 
leido tris šuvius j jj; du jų nuėjo 
pro šalį, o trečias pata'kė krūti- 
nėn ir užmušė. Malinauskas tu- 
rėjo 35 metus amžiaus, ir paliko 
pačią su penkiatu vaikų. 

Kansas City, Mo. 
= Iš vietos metodistų bažny- čios vagiliai pavogė varpą. Var- 

pas svėrė 800 svarų. 

Boston, Mass. 
= Čia susitvėrė komitetas var- 

du Amerikos Vaikų Fondas. Jo 
tikslu bus vaikų rinkimas aukų 
badą kenčiantiems vaikams Eu- 
ropoje. Į šitą komitetą priklauso 
daug įžymių žmonių. 

Hartiord, Conn. 
= Hartford gražus miestas! gy- 

ventojų* 110,000: nemaža lietuvių, 
lenkų ir žydų. Lietuvių daugu- 
mas sulenkėję. Cia augęs jauni- 
mas labai ištautėjęs. Lietuvių 
visuomenė pasidalinusi į tris srio- 
ves—socialistų, tautininkų ir ka- 

Įtalikų; katalikų didžiausia. Be to 
Ilietuviai čia dalinasi pagal vietas; 
iš kurių paeina—į kauniečius, su- 
valkiečius ir vilniečius—ir savo 
tarpe pravardžiuojasi ir net susi- 
peša. Vis, žinoma, prie alučio. 

Brcoklyn, N. Y. 
= P-no A. Vitkausko Teatr. 

Trupa del pinigų stokos pakriko. 
Trupos narių įnešimus trupos ve- 
dėjas p. Vitkauskas žadėjo atmo- 
kėti naują trupą suvėręs. 

Worcester, Mass. 
= Kun. Žilinskas organizuoja | Banką Vilniuje; \vorcesteriečiai 

paėmė dalių apie už $4000.00. 

So. Boston, Mass. 
= Columbia Gramofonų kom- 

panija padarė naują sutartį su n. 
M. Petrausku [dainavimui 30 nau- 

jų lietuviškų dainų.—"Ateitis." 

Waterbury, Conn. 
= Daugiausia darbų čia žalva- 

rio išdirbystėje. Darbo diena 10 

valaaidų. Uždarbis nuo $12 iki 
$20 savaitei. Už $20 darbas sun- 

kus, durnuose ir neišlaikomas 
šviežiam. Darbininkų privažiavo 
perdaug ir visiems darbo neuž- 
tenka. Prie fabrikų Susirenka, 
šimtai bedarbių. 
Brooklyn, N. Y. 

= Molonhuer Cukraus Valymo 
B-vės dirbtuvėj Stanislovas Va;- 
ciekauslkas jpuolė j cukraus ku- 
bilą, ten ji cukrumi užpylė ir jis 
užtioško. Kaltas tam bendrovės 
neprižiurėjimas. 

Virginia, Minn. 
— Mesaba Range rudakasių 

straike areštuota 600 darbininku 
ir jų moterų. Iš 17 areštuotų 
kaltinamų žmogžudystėje- paliuo* 
suota tiik 4. 

Baltimore, Md. 
— Baltimorės lietuviai deda 

pastangas naujos svetainės įgiji- 
įmii. Puikiausioje vietoje prie 
Hollins gat. apipirko taip vad. 
"Knapps Instututą" ir žada sta- 

tyti gražią svetainę. Daugiausia 
tame darbuojasi p. J. Čėsna. 

New York, N. Y. 

= Gruod. 26 d. Ne\v Yorke bu- 
vo didžiulė demonstracija strai- 
kuojančių kriaučių; joje da*lyva\o 
dešimtįs tukstar.čių įvairių tautų 
darbininkų. Po demonstracijai 
firmos pradeda išpildyti darbino* 
kų reikalavimą. 

Worcester, Mass. 

= Gruod. 16 d. Randai šovi- 
nių dirbtuvėje mašina sprogo ir 
Jonui Kriaueiunui išmušė 5 d a n-* 

bis. 

Scottville, Mich. 

= Apie Scottville lietuvių ūki- 
ninkų gyvena apie 50 šeimynų; 
visų geros ir derlingos ūkės. Lie- 
tuviai Scottvillėj jau ir parapiją 
turi, bet dar bažnyčios nėra. Pa- 
maldas laiko kun. J. Kelmeli*. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 

rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Re.'.akcljos ži- 

niai, lr savo tlkrt}j( vardą. 
Rodakcija pasilieka sau teise at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiu? 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popleros puses, paliekant 
plačiua tar;us tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Lietuviškos pravardės. Kuomet 

tautiškasai lietuvių judėjimas api- 
ma jau vis didesnius plotus; kuo- 
met lietuvių subrenidmas priaugo 
jau iki to, kad jie rimtai svarsto 

apie Lietuvos nepriklausomybę ir 

mano tvirtai už jį kovoti, bene 

butų laikas atkreipti rirrtą atydą 
dar į vieną žaizdą ant lietuvių tau- 

tiškojo kuno.—j musų lietuvių iš- 

kraipytas, sudarkytas pravardes. 
Jokioj tautoj pravardės nėra taip 
(nesvietiškai darkomos, kaip pas 
lietuvius. Geras rašėjas galėtų 
apie tai visą komedij-j surašyti. 

ntvažiavo Amerikon kokis nors 

Vincas šukaids ir ant rytojaus jis 
jau William Schukz'. kitas Kazys 
Jonaitis štai tau pavirto j Charley 
Johnson; trečias Jurgis Matulai- 

tis—j Džiordž Matthews; jonas 
Bagdonas prisilipdmo sau "šlia- 
chetską" uodegą "Bogdanowrcz"; 
Urbikąs persikeitė j "Urbrkovvsky" 
ir taip be pabaigos. Skaitydamas 
laikraščius, tankiai užeini pravar- 
des ir duotum kvoderį, kad tai 
arba vokietys, arba lenkas, arba 

angla3, arba airys—tik ne lietuvys. 
Gi pasirodo, kad tai lietuvys, pa- 

sipuošusis kokia nors svetima 

•pravarde. Tokiu budu męs turime 

gyvą veroetą visokių, Whitų, 
Johnsonų, Brownų, Schultzų, 
Smithų ir kvaraba žino kokių ki- 

tokių baidyčių. 
Šio numerio "Vietinėse Žiniose" 

rasite įdomiu žinutę, kur lietuvys. 
stebuklingai jgijo pravardę "Shi- 

gezu Mibu." 

Kur tik lie*uvys "ukeliaus, tuo- 

jaus jis pradeda beždžioniauti: 
taiko srvo pravardę prie tos ša- 
lies, kur jis yra. Tas parodo dklelį 
lietuviu vergiškumą, 9toką savipa- 
guodonės. Aut lietuvišku biznių 
tankiausiai rasite vardus iškraipy- 
tus: lenkiškus, angliškus, vokiškus 
ar net rusiškus, tik ne grynai tik- 
rus savo lietuviškus. 

Rei!: teisybę pasakyti, kad ue- 

kurie lietuviai gavo tokias iškrai- 

pytas pravardes nuo savo tėvų, 
bet daugelis patįs prasimanė. 

Daug neparankumų iš to. Atei- 

na, sakysim, surašai užmuštų, su- 

žeistų, arba karės belaisvių—negali; 
A 

iš pravardžių įspėti, ar tai lietu- 

viai, ar ne, nes ir Petrauskas yra 
pasidavęs rtPiotrowski", arba Stin- 
kus yra Stinkiewicz, arba Stinkovv- 

ski, arba Stink. Laikraščiai negali 
paduoti apie juos žinios, nes ma- 

no, kad tai yra nelietuviai: Atei- 
v na j krasą daugelis laiškų, kuriuos 

delei blogumo adreso krasa prašo 
garsinti. Ir vėl tas pats. Laikraš- 

ti^ n*gali atskirti lietuvio nuo len- 
ko, nes galūnės yra ne lietuviškos, 
bet tankiausiai lenkiškos. Bet už 

vis svarbiausia tai tas, kad tokips 
piavardės parodo njenką lietuvių 
tautišką susipratimą. Nei vokie- 
ty.s, nei franeuzas, nei anglas, net 

tamsus italų ateivis niekuomet ne- 

mainys nei savo vardo, nei pravar- 
dės, b«t pas lietuvius tas įėjo į 
prakeiktą madą. 

Su šita mada vertėtų praoėti .<o- 

va. Rašyk visur savo pravardę 
tikrai lietuviškai: jeigu vadiniesi 
Petrauskas, tai taip ir rašyk, o ne 

"Piotrovvsky", jeigu esi Akimavi- 
čius, tai nebūk Akimowicz ir t. t. 

j 
Smagu yra patėmyti kad neku- 

rie lietuviai jau tai suprato ir pa- 
darytas klaidas taiso. Chicagoje, 
pavyzdžiui, męs žinome bent ke- 
letą atsitikimų, kur "Szimkosvic?" 
atsimainė atgal j Šimaitį. Sliepi- 
kowski—j Slipiką ir 1.1. Nekurie 
net su teismo pageiba tai padarė, 
kas čia Amerikoj visai nėra sunku, 
Imant ukesiškas popieras ypatingai 
reik daboti, kad vardas ir pravar- 
dė butų tikrai lietuviškai užrašyta. 

Nekuriems stambesniems se- 
niems biznieriais, kurie padarė 
tas klaidas dar pradžioje lietuvių 
atgimimo, yra sunku dabar atsi- 

mainyti, bet daugelis kitų lengva" 
tą gali padaryti. 

\ 

Kuomet lietuvis {rali sau su leng- j 
va širdim persimainyti į kokius 
Hermanus, Millerius, Johnsonus 
arba Shigezu Mibu, tai didelis 
laikas atkreipti j tai rimtesnę aty- 
dą. 

Kodėl tautininkai išrodo silpni. 
Jau ne sykį girdėjome prikišimą 
iŠ musų kairiųjų ir dešiniųjų, kad 
esą tautininkai yra baisiai silpni: 
jų fondas esą mažiausis, jų orga- 
nizacija esanti silpna ir t., t. Jeigt^ 
jie esą nori šiądien vienybės, tai 
tik todėl, kąd užslėpti savo silpny- 
bę. Kęs jau nurodinėjome, kad 
toki priekaištai yra neteisingi ir 
bereikalingai visuomenę klaidina. 

I Tariamąjį tautininkų vidurinės 
sriovės silpnumą gerai nušviečia 
"'Amerikos Lietuvis", kuris savo 

metinėj apžvalgoj rašo sekančiai: 
"Prakilni užduotis stovėjo prieš 

jaunutę vidurinės sriovės orga- 
nizaciją. Vieton auginus savo 
spėkas ir skleidus tarp žmonių 
savo idėjas, ji bandė nevilkyda- 
ma nei valandėlės suartinti m ti- 
sų srioves ir Jvykdintf tą. taip 
ivarbią šiame momente srovių 
vienybę.... 

Kuomet vidurinė srovė eik- 
vojo savo spėkas ir energiją. 

\ kad patraukus visus prie bendro 
darbo—gelbėti Lietuvą ir kovoti 

'už jos laisvę, katalikų ir soči- 
jalistų srovės, nebodamos nie- 
ko, neatsižvelgdamos } nieką. Iš- 
augino savo spėkas, platino {vai- 
riausiais budais savo Įtekmę, kad 
ankščiau ar vėliau užgriebus į 
pavo rankas visą kontrolę musų 
draugijinio gyvenimo. Ir ačiū 
tam nenuilstančiam darbui, šian 
dien susilaukėme tų partijų dik- 
tatorių. kurie nesldro/1 statyti 
musų visuomenei ultimatumus— 
nusilenkite prieš musų tarybas, 
prieš musų tikybinės, ar klesi- 
faės kovos vėliukus, o jei ne— 

tai vargas jums! Te žustas Lie-| 
tnva, te vargsti ir miršta musų j 
tėvai, broliai ir seseris; te pra- 
smenga žmoniškumas ir musų I 
tautos ateitis, bet lai gyvuoja 
musų partijos principai!" 

šventą teisybę "Amerikos Lietu- 
vis'' nupasakojo, kad tautininkai, 
kalbindami prie vienybės, apleido 
savo sriovės reikalus. Karštesni 
tos srovės žmonės jau >labar pra-, 
deda šaukti: "Gana to šaukimo 
prie vienybės, kuomet kitos srio- 
vės ant musų pečių savo partijas 
stiprina. Stiprinkim ir męs savo, 

partiją, o vienybę palikim šalin,' 
nes jie, išsiauginę sa>vo paritjas, 
vėliausį.nvus u^ės!" 

Bet męs visgi manome,' kad j 
šauksmas piie vienybės neprivalo 
žuti visai. 

Delei Sus/važiavimo. ^Darbi- 
ninkas" prisispyręs reikalavo, kad 
Cent-alinis Amerikos Lietuvių Ko-, 
mitetas sušauktų susivažiavimą su- 

tvėrimui pastovaus Amerikos Lie- 
tuvių Centro. Komitetas sutiko iri 
šaukia visuotinąjį Amerikos lie- 

( 
tuvių suvažiavimą j Brooklyną 
ant 15—16 d. sausio. Dabar j 
"Darbininkas" savo locnai pagini- 
dytą kūdikį smaugia *ir sako, kad 
tai tik "juokų darbas." Gi tam 

susivažiavimui "Darbinu * 
ne- 

pritaria todėl, kad, esą, .a!1's 
Komitetas nepaise į "Katalikų 
spaudos reikalavimus ir protestu*" 
ir kad jis neprivertė .liberalų (su- 
prask, tautininkų^ pirm to įstoti j 
"Darbininko" peršamą draugystę, j 

Jeigu Ceutralinio komiteto tvė- 

rėjai butų paisę į "kataliku spau- 
dos reikalavimus" (o po ta spau- 
da reik suprasti ištikro vien tik 
kun. Kemešio politiką), tai, kaip 
saulė danguje, nebūtų buvę nei 
Centralinio Lietuviu Dienos Ko- 

miteto, nei Lietuvių Dienos. Męs 
dar nematėme tokio laimingo žmo- 
gaus, kuris butų kun. Kemešį ka- 
darnors pertikrinęs. Ir visokios 
sutartįs, kaip parodė jau aipie tu- 

zinas mėginimų, su juo yra, musų 
manym* tiesiog negalimos—tai 
'tik "popiergaliaf", tariant vokie- 

čių frazeologija, arba nei ta ne- 

verta. šiądien jis žingsnį pirmyn, 
rytoj du atgal, po ryt į dešinę, 
užporyt į kairiąją Kun. Ke- 
mešis privatiskaine gyvenime yra 
malonus vyras ir, be abejonės, jis 
gali buti geras žmogus. Kaipo 
viešas veikėjas, ypatinga} kaipo 
vadas musų katalikiškos partijos, 
jis yra tiesog negalimas ir kol jis 
katalikų ratą suks, tol lietuvių 
vienybės laivas niekuomet ant gi- 
laus vandens ncišplauks. Visuo- 
met jis daužysis į uolas ir taps 
ant seklumų. 

Mums nėra smagu apie tai kal- 
bėti, bet "vienybės", yreikalas yra 
šiuo momentu taip svarbus, kad 
•nęs nedrįstame užtylėti, kas mums 

1 
išrodo vienatiniu faktorium, 
_>rie tos vienybės neprileidžiančiu 

Su ktm. Kemešiu prie katalikiškoj 
valties vairo jokia vienybė, net 

šiaudinė, nčra galima—tas jau 
aišku-. Kodėl? Todėl, kad ir tau- 

tininkai ir katalikai, savo didžiu- 
moj, turi tikrą norą išsižadėti srio- 
vinės politikos, o kun. Kemėšis 
yra iki kaulu ir smegenų politikas 
ir politikierius. Jis kad ir norė- 

tų, kitaip elgtis negalėtų. 
Jis aiškiai ir pasisako: "Į su- 

sivažiavimus važinėjame tik tada, 
kada tfįdmės. iš jų kokios naudos." 
(Apleisti': naudos savo paritjai). 

Yra baisiai blogai, kuomet rei- 
kalai eina tokiu taku, ir rimtesni, 
senesni Amerikos veiki jai turi nors 

sykj rimtai apie pamatines to 
viso priežastis pagalvoti. 

AR REIKALINGA LIETU- 
VIAMS DAILIDŽIŲ BEN- 

DROVĖ? 

Gy\ enime dažnai susitinkame 
su tokiais klausimais, į kuriuos 
vienas žiuri vienaip, kitas kitaip, 
kartais visai priešingai pirmuti- 
niam. Turint bendrų reikalų, 
tarp j u kjla neužbaigiami ginčai. 
Vienu tokių dalykų yra Grand 
Rapids'c susitvėrusi Lietuvių 
Dailidžių Bendrovė. Tautinin- 
kams ji atrodo geru daiktu, so- 

cialistams-blogu ir jie vadina ją 
buržujinių tautininkų gauja dar- 
bininkams išnaudoti. Abiejų tvir- 
tinimai negali buti te'jingais. 
Pas kuriuos tad yra teisybė? 

Šitos Lietuvių Dailidžių Ben- 
drovės tikslu yra po karės Lie- 
tuvoje jstcigti ralkandų ir kitų 
medžio išdirbinių išdirbystę. Pa- 
ti išdirbystė yra geru daiktu, nes 
žada rūpinti gyvenime reikalin- 
gus daiktus. Bendrovės tikslas 
yra taipgi geras, nes šita bendro- 
vė nori, kad iŠdirbystė butų lie- 
tuvių rankose ir kad pelnas iš 
jos neitų atėjūnams svetimtau- 
čiams, bet pasiliktų pačių lietuvių 
darbininkų rankose. Šitaip su- 

pranta ir vietiniai nesocialistai 
lietuviai; jie šitam sumanymui la- 
bai pritaria ir prie bendrovės ra- 
šosi. Bendrovės užmanytojai 
•bendrovės dalį nustatė ant $100 
ir dabar prijaučiantieji užmany- 
mui prisirašo prie bendrovės ir 
užmoka ne tik po šimtą, bet ir 
po kelis šimtus ir net po tūkstan- 
tį. Jie tikisi, kad jie tuomi pa- 
gelbės sau ir savo tėvynei Lie- 
tuvai. Kada Lietuvos pramonė 
bus lietuvių rankose, tai neturės 
progos svetimtaučiai lietuvių iš- 
naudoti. Bet jei lietuviai nesi- 
rūpins paimti Lietuvos pramonės 
į savo rankas, tai po karei vėl 
Lietuvon sugužės visokie pelnų 
j^ešikotojai—įžydai, fenkai, vokie- 
čiai, rusai ir šeimininkaus taip, 
kaip šeimininkavo pirma karės, 
skaus mūsų žmones ir išnaudos 
ant kiekvieno žingsnio. 

Taigi lietuviai neturėtų to lauk- 
ti, kad kiti jų rankomis sau iš 
ugnies* bulves trauktų. Ir va 
Liet. Dailidžių B-vės tikslu yra 
ne išnaudoti kitus, bet lietuviams 
patiems nuo kitų .išnaudojimo ap- 
sisaugoti. Lietuvos lietuviai* bu- 
vo priversti iš savo gimtinių 
sveiur keliauti ir ten svetimiems 
duoti save išnaudoti tik dėlto, 
kad namie savo pramonės nebu- 
vo. Lietuvoj šeimininkavo vo- 

kiečiai, žydai. Žydai, buvo girių 
ikaraliais. Jie kas metas iš Lie- 
tuvos išleisdavo į Vokietiją už 
šimtus tūkstančių rublių sielių ir 
krovė sau turtus iš to, o lietu- 
viai net medžio negalėjo gauti,, 
jei jiems ,'o prireikė. 

Taip pat buvo ir su kitais 
Lietuvos produktais; visi jie ėjo 
per svetimtaučių rankas ir pelną 
nešė jiems, o ne lietuviams. Lie- 
tuviams likdavo tik pats mažiau- 
sias atlyginimas ui jų darbą. Jie 
maitino ir j turtus varė kitus. 
Šitas neprivalo atsikartoti. Lie- 
tuviai patįs turi pasiriaudoli savo 
darbo vaisium. Ir va Liet. Dai- 
lidžių B-vė kaip tik tam ir yra 
įsteigta. 

Pas mus yra gabių ir nusima- 
nančių amatininkų ir męs galime 
išdinbystę, pramonę ir pačią vaiz- 
bą vesti taip gerai, kaip ir svetim- 
taučiai. Todėl nereikia paisyti 
tų, -kurie sako, kad męs žadame 
kitus išnaudoti, ar 'kad męs ne- 

įstengsime užimto darbo kaip /ei- 
kifrirt atlikti-. Tas viskas netiesa, 
ką jie sako. 

Taigi dailidės, kur tik jus ran- 

dasi kuopelė, spieskitės j krūvą 
nrir Grand Rapids'o ben- 

drovės, o kaip stfeisime geras bū- 
rys ir sudčsime kelias dešimtis 
tūkstančių doler-ių kapitalo, tai 
ir darbą gerą atliksime sau ir sa- 

vo tėvynei. 1 t 

Liet. Dail. B-vės Komisija. 
M. ŠiMnskas, 

A. J. Bernotas, 
1409 BroatUvfly Ave., N. W., 

Grand Rapids, Mieli. 

Iš G.A.L.K. Kssiitaio Raštinis 
Centralis Amer. Lietuvių Komi- 

tetas prašo visų Vietos Komitetų 
būtinai ligi 7 d, sausio 1917 metų 
pasiųsti Lietuvių Dienos pinigus 
j Raudonąjį Kryžių, arba į Liber- 
ty Banką ir pranešti apie tai Cen- 
tro Komitetui; taipogi prašo at- 

sakyti į visas Centro K-to anketas 
ir laiškus. 

Visu asmenų ir komitetų, ku- 
rie yra siuntę pinigus į Raud. 
Kryžių, arba j LiberČy Banką ir 
nėra dar apie tai pranešę Centro 
Komitetui, tegul praneša, nes be 
tokio pranešimo Centralis K-tas 
neturi tiems pinigams jokios kon- 
trolės. 

Savo pranešimuose į Centrą aiš- 
kiai žymėkite sumas, po kelis kar- 
tus jas pertikrinkite ir nurodinėki- 
te, kur jas pasiuntėte: Raud- Kry- 
žiui, ar Liberty Bankui, nes yra 
buvę nemaža atsitikimų, kad pini- 
gus pasiunčia į Liberty Bajiką, o 

praneša, kad pasiuntė į Raud. 
Kryžių. Tuo maišoma Centro apy- 
skaitas. 

Kalėdų Dienoje iš "Lithuanios" 
Šveicarijoje gauta kablegrama, 
Šaukianti pagelbos 35 tūkstančiams 
lietuvių belaisvių Vokietijoj ir 

Austrijoje. 
Žadėtieji pinigai Globai, "Li- 

thuaniai ir > Švedų-Lietuvių Komi- 
tetui įsakyta Raud- Kryžiui 23 d. 
gruodžio išsiųsti. 

Visuotinais ^Vmerikos Lietuvių 
Susivažiavimas šaukiamas 15—16 
d. sausio, ^roąjdyne, N. Y. Pa- 
kvietimai yra išsiuntinėti visoms 
Am. Liet. Čent,r. Organizacijoms. 
Am. Lietuvių Cent. Komitetas. 

— 

ŠYPSOKIS. 
v • 

■P—• ■ I- 

(Pagal H- Addington Bruce.) 
Jųs maji pasakojate, kad pasta- 

ruoju laiku jums niekas nesiseka, 
—kad jusų nervai suirę, kad jų. 
veikiai pailstate, kad jųs viskas 
erzina. Jųs sakote, buvote nuėję 
pas daktarą, bet jisai nerado pas 
jus jokios kliaudies. Jisai net ne- 

prisiminė apie tai, kokios jums 
dietos reiktų prisilaikyti, arba ką 
turėtumėt valgyti. 

Jųs patįs jaučiatės, kad jusų 
negalovė yra labiaus protiška ne- 

gu kūniška. Jųs ėsate susirupinę 
apie savo užsiėmimą, jųs save 

kvaršinate apie pabrangusį pragy- 
venimą, jums nueina per pėdas iš- 
girdus gromatnešio varpelį, kad tik 
neateitų koki "bila." 

Ir jųs suprantate gerai, kad 
čionai rūpestis nieko jums nepa- 
gelbės, vienok rūpinatės ir gana. 
Kas čia jums reiktų padaryt? 

Jeigu jųs galėtumėt nors ant 

valandėlės nuo šito visko prasiša- 
linki, tai jums rodos, kad vėl vis- 
kas butų gerai- Bet jųs negalite 
apleisti savo darbo. 

Gerai, mano prieteliau; tu gali 
savo namuose atrasti vieną daly- 
ką, kuris išvaikys iš tavo namų 
•visus nerviškus "suirimus." Ir tai 
yra labai prastutis dalykas. 

Pakilk su šypsą kiekvieną ryt- 
metį. 

I Dabar tu nešišypsai dėlto, kad 
n^si linksAias. Bet jeigu priver- 
si save š\^sotis, tai ilgainiui pa- 
siliksi Hnk^masV 

Atmink,'kad rrtintis ir kūnas vie- 
nas nuo aiitro priguli' Kiekvienas 
minties up&š, kilVj žmogus patiria, 
atranda išraiškį'jo kuno raumeny- 
se, ypač nramenyse jo veido. 

Iš antVos įfasės, senai patirta, 
kad jeigu ^žmogus priverčia savo 

mintį per verdą išsireikšti, tai 
jisai ilgainiui i&plėtos savyje tokį- 
pat minties^lip#.* 

Tegui tik žmogus tyčia išsižiuri 
rustus, ir veikiai jisai ištjkrttjų 
pasijus beesąs rustus. Tegul tik 
jis nuduoda liūdną, ir neužilgo ji- 
sai tikrai liudnuman pasiners. 
"Šitą doktą- (faktą) gerai Įsidė- 

mėkit. Ir, todėl, viskas, ką jums 
reikia darytu tai priversti save, 
kad jųs jaustumėtės linksmesni f į 
uegu dabar jaučiatės. Tam tikslui 

lavinkis, kad išmoktum šypsotis, 
—lavinkis kantriai ir daugelį me- 

tų... 
Ypatingai, lavinkis šypsotis, kiek- 

vieną rytmetį. Jokiu butlu sau to 

nedaleisk, kad pradėtumei dieną 
su apsiniaukusiu veidu. 

Nors kasžin-kaip jaustumeis su- 

šmurgęs, bet priversk/ savo veidą 
šypsotis, kuouiet keliesi iš lovos 
ryto-metą. Jeigu gali, mjslyk tuom 

tarpu apie ką-nors juokingą- Kaip 
ne buk, o priversk save šyps&s. 

Šitaip busi gerai pradėjęs dieną. 
O gerai pradėti dieną ne bile kas 
moka. Gerai pradėti" dieną,—pra- 
dėti ją su šypsą ir pusiau-linksma- 

ime upe. tokiam žmogui kaip jųs, 
reiškia pusę kovos laimėtą. 

Mindaugas Širvydas. 

VAIKAI KRYŽIUOČIAI. 
1212 m. vasarą dvi didžiulės vai- 

kų kariaunos susirinko, viei.a 
I Kolionijoj, Vokietijoj, kita Ven- 
Įdomėj, Prancūzijoj; juos sukvie- 
1 tė ten du vaikai -pranašai Stdphen 
iš Clovs'o. (Francuzijoj) ir Ni- 

'cholas iš Kolionijos (Vokietijoj), 
abu buvo apie dvylikos metų am- 

žiaus. Šitiedu vaikai pranašai 
tikėjo, ar apsimetė tikį, kad jie 
buvo dangaus įkvėipti ir kad kryž- 
karė, kurią jie skelbė, nebuvo 
tai kraujo kryžkare prieš sara- 

cėnus, tik maldos kryžfcarė. Jie 
1 žadėjo eiti pas mares, marės ke- 
tino jiems, kaip kadaisia izraeli- 
tams, prasiskirti ir jie Palestinon 
ketino nueiti sausomis kojomis. 
Ten jie ketino islamo vadovus 
atversti katalikų tikėjiman ir ap- 
krikštinti pagonus. Sujudimas 
sukeltas šito skelibimo taip iš- 
siplėtė tarpe vaikų, kad į trum- 

i pą laiką dvi didelės kariaunos 

voikiečių va,;.kų jaunesnių kaip 
'dvylikos metų, surinktų iš visokių 
; luomų, apleido Kolioniją maršuo- 
dair.os linkui Šventos Žemės. 
Pirmąją vedė garsusis Nicholas, 

' antrąją nežinomu vardu vaikas. 
1 Jų visų sykių būvy 40.000. Apie 
tuoju patini laiku franeuzų vaikų 
kariauna, siekianti 30,000 skait- 

lių, apleido. Vendomę Stepheno 
vedama. Marumas vokiečių vai- 
kų, jiems per Alpus bepereinant, 
buvo baisus. Iš francujų kariau- 
nos 10,000 išmi.ė, kol Marseillę 
pasiekė. Kariauna Stepheno ve- 

dama Genojoj pakriko, išvydus, 
kad jura nepi ..iiskiria, «kad juos 
praleidus ir kaikuriuos vai'kus ge- 

Įros širdies"* genojiečiai sugrąžii.o 
į jų namus; bet kiti nusidangino 
Pizon ir gavo nuvažiuoti laivu. 
Šventoje^ Žemėn. Dalis vaikų, 
nežinofaiojo vadovo vedama, bu- 
vo pasiųsta Palestinon iš Brian- 
disi ir apie 5000 francuzų vaikų 
buvo pasiųsti iš Marseillės, bet 
visi, kurie nenumirė kelionėje 
vandeniu, buvo parduoti tiur- 
kam? kaipo vergai. Iš 70,000 
vaikų, "kurie prisidėjo prie šitos 
kryžkarės, gal, mažiaus kaip 20,- 
ojo sugrįžo pas savo tėvus. 

DIDŽIAUSIA KNYGA. 

Daugelis mano, kad didžiausia 
knyga pasaulyj yra tai chiniška 

Encyklopedija, bet taip mananti 
klysta. Encyklopedija yra tai 
drldelė kr.yga iš šimto tomų, bet 
nėra tai viena knyga. Didžiau- 
sia (knyga pasaulyj yra tai taip 
vadinama "Vėlinio Biblija'' esan- 
ti Stockholmo karališkame kny- 
gyne. Knyga turi 90 centimet- 
hj aligščio ir 50 centimetrų plo- 
čio. Turi 300 lapų iš pergamino, 
kuriam sunaudota oda 109 
asilų. Kiekvienąs lapas turi po 
dvi špalti teksto, gotiškoms rai- 
dėms parašyto su parvuotonis 
pradinėms literoms. A>pdarai yra 
iš 4 centimetrų storų arruolir.ių 
lentų. Knyga ta taip sunki, kad 
jos pakėlimui reikia trijų tvirtų 
vyrų. Knygoj telpa senas :.r 
naujas šventraščio Testamentai, 
apima taipgi Jiebraiškus raštus, 
veikalą Izidoro iš Sev-illes, Če- 
chišką Cosmos chroniką, meta- 

vonės maldą ir užžadus gydymui 
visokių ligų ir vagių suradimui. 
Pirma jos dalis, kaip rodosi pa- 
rašyta Cecilijos klioštoriuj, Pad- 
!o\vice X šimtmetyj, o antroji 
300 metų vėliau. Knygą tą 1648 
metuose iš Pragos paėmė ir Šve- 
dijon išgabeno švediškaf genero- 
las Koenrgsmark. Sulyg legei.- 
•ięs, knygą tą per vieną tik naktį 
parašė su velnjo pagelba mirtim 
)asmerktas čechišikas vienuolis, 
jer tai ją ir vadina velnio knyga, 

arba velnio biblija. 

—Donnell In 6t Louta Globė-Dąmocrat 

t 

AR IŠKILS SAULUTĖ. 
Nuvarginta Europa, ištiesusi rankas, šaukiasi tai- 
kos-saulutės, kuri išplaukė iš^po horizonto nukloto 
karės kapais. Bet klausimas, kiek laiko užims, kol 
ji pilnai užtekės? 

( 

MARGUMYNAI 
i MTJSĘ PAMATĖ. O DRAMB- 

LIO NEPATĖMIJO. 
B r o o k 1 y n , N. Y.—Gerb. 

Redakcija: — Patėmijau, ikad 
""Darbininkas" (num. 138) rašo 
apie mano straipsnelį "Ameriko- 
nų Patriotizmas", tilpusi Mar- 
g u m y n u o s e "Lietuvos" nu- 

meryj 50-me. 
Ten buvau nurodęs, kaip ame- 

rikonai nors laike rinkimų ir ba- 

j rasi, bet po rih'kimų guodoja ir 

remia išrinktuosius savo urėd- 
ninkus. "Darbininkas" iš to da- 
ro priekaištą "Lietuvai" ir tau- 
tininkams, buk jie, mažumoje esą 
būdami, o yra "pilni fanaberi- 
jos' ir "norį turėti tokias teises 
lietuvių visuomenėje, kaip vokie- 
čių baronai kad turėjo Kuršėje." 

Šitas priekaištas padarytas to- 

dėl, ikad tautininkai nenori įsto- 
ti j "Amerikos Lietuvių Tary- 
bą," taip, kaip jiems liepia "Dar- 
bininkas." 

Aišku, kad jo priekaištas yra 
visai nevykęs. Amerikonai, rink- 
dami savo urėdninkus, turi pir- 
miaus nusistatę sau tvarką, kaip 
tie rinkimai ir visa valdžios tvar- 
ka turi buti sustatyta. Nei re- 

publikonai demokratams, nei de- 
mokratai republikonams i skalno 
nediktuoja, 'kad jųs turite taip 
daryti, kaip męs norime ir jums 
liepiame. Ne. Jie visi krūvon 
pirmiausiai susiėjo, nustatė kon- 
stitucijas, 'nustatė visą tvarku, 
o po to jau Tr renka. Bet "Dar- 
bininkas", šaukdamas prie vie- 
nybės, visai ką kitą kalba. Jis 
sako: "Jus, tautininkai ir visoki 
kitokį pirmiausiai prisidėkit prie | 
mūsų "Tautos Tarybos", tomis 

išlygomis, k-urias męs vieni, be 
jŲsų nustatėme, o jeigu iųs to 

musų paliepimo nepriimsite, tai 
męs apie vienybę ir kalbėti ne- 

norime." I 
Tautininkai eina teisingu •ke- 

liu, taip pat kaip ėjo amerikonai 
savo politikoj. Jie sako: "Gerai 
susieikim visi sykiu, pasikalbė- 
kim, pasirodavykim, kokią tvar- 

ką męs turėsim, kaip rinkimus 
darysim, o kada visi sykiu tai 
apkalbėsim ir rinkimų tvarką nu- 

statysim, tai tada jau ir rinksim 
ir tada kaip bus mus'į visų nu- 

tarta, tai taip visi ir darysim." 
Bet "Darbininkas" ima visai iš 
kito galo; todėl ir jo priekaiš- 
tas kitoms sriovėms visai yra 
ne vietoj. 

"Lietuvos'' Skaitytojas. 

PATAIKĖ. 
Philadelphia, Pa. — 

Ge/b. Redakcija:—Vienas laik- 
raštis, kuris su lyg socialistų pa- 
pročio myli kabinėsis prie tauti- 
ninkų ir visados išjuokia tau- 

tiiškumą ir patriotiškumą, sufke- 
verzojo tokj neva "juoką": 

Džiaugias* patriotų širdis: tai 
kaip plačiai dabar apie lietuvius 
patyrė pasaulis! Kad taip ka- 
ras Lietuvei da kokius metus 
tęstųsi, da daugiau patirtų. Ar 
tai nebūtų didele laimė Lietuvai? 

Savotišką liogiką turi tas laik- 
raštis. Taip pat galvojant, ga- 
lima butų pasakyti: 

Džiaugiasi socialistų širdis: tai 
kaip plačiai dabar apie socialis- 
tus pasaulis patyrė! Kad taip 
darbininkus dar ir toliaus 
smaugtų, da daugiaus patirtų. 
Ar tai -nebūtų didelė laimė so- 
cialistams? 

Tautininkai niekadcs nesi- 
džiaugia iš savo tautos r.elaimių, 
bet nuo daugelio socialistų teko 
man girdėti tokią evangeliją, 
kad esą "j^o yra blogiau, juo 
geriau",—vadinas, juo didesnės 
žmonėms nelaimės, juo jie grei- 
čiau "susipras." Tokios liogikos, 
paremtos ant žmonių nelaimės, 
tautininkai nepripažįsta; tai re- 

voliucionierių ir socialistų lio- 
gi'ka, nes jeigu nebūtų nei bėdų, 
nei skurdo, tai ne butų vietos 
nei jų socializmui, -nei jų revo- 

liucijoms. J. A—tis. 

KAREIVIJOS VAKARUOSE 
SVEIKINA 1917 m. KAIPO 

KARĖS PABAIGĄ. 
Su anglų kareivijomis Francu- 

zijoj (per Londoną), saus. 1 d.— 
Vakariniame š<j>ne anglai ir fran- 
euzai kareiviai 1917 metu atėjimą 
sveikino kaipo karės pabaigos 
pradžią. Kaip karė baigsis, ma- 
noma įvairiai, bet nėra abejonės 
511 lyg to, kad anglų karei vija yra 
įsitikinusi, jog per ateinančius 12 

mėnesių įvyks susitaikymas su 
pergale talkininkų pusėje. 

Pas anglus ir franeuzus karei; 
vius apie karės užbaigą yra ma* 
noma dvejopai. Vieni tiki, kad 
vokiečiai panorės didelius nusilei-. 
dimus padaryti; ikiti, kad lik mi- 
litariniu spaudimu galima bus iš 
jų pergalė išveržti. Abeji sutin- 
ka, kad šie metai bus paskuti- 
niais karės metais. 

—1 

LENKŲ AGENTŲ DARBAS. 

Chicago,) 111.—Gerb. Redakci- 
ja:—Anądien man pasitaikė būti 
liudininku sekančio atsitikimo 
vienoj iš didesnių aptiekų ant 
To\vri of La'ke (Chicagos dalyj): 

Įeina vyrukas,—matyt, laikraš- 
čio agentas,—ir pradeda kalbėti 
su savininku apie pasigansinimą 
lietuvių laikraščiuose. Tasai sa- 

ko, kad jisai garsinasi lenkų laik- 
raščiuose. 

— Na, tai tie apgarsinimai vis- 
įgi nepasiekia lietuvių,—įsaku 
agentas. 

— Kaip tai nepasiekia?—-klau- 
sia savininkas.—Man lenkų 
agentai sakė, ,kacl 95% lietuvių « 

skaito lenkiškus laikraščius ir 

kad tarp jų beveik nėra skirtu- 
mo. 

Taigi čia atsikartoja sena len- 
kų pasakaitė. Ne tik politikoje, 
bot ir biznyje jie stengiasi lie- 
tuviams užkenkti. 

J. B-** 



Valentin Torras y Closa. 

Ispano Gyvenimas Vokiečių Nelaisvej 
Šita dalis yra ketvirta ir paskutinė dalis aprašymo gyvenimo Vo- 

kietijos belaisvių kalėjimuose. Po didelių vargų ispanui, Aio straipsnio 
rašėjul pasiseKė atgauti lluosybę ir sugrįžti Ispanijon, čia Jla tollaua 

aprašinėja Įvairias bausmes, kuriomis baudžia belaisvius. 

Vieną dieną francuzų seržantas 

turėjo pereiti per "tarbos baus- 

^ mę" ^["kuri jau aukščiau buvo ap- 

rašyta]. Jisai buvo vyras labai 

stipraus charakterio ir atkaklaus 

budo ir visuomet protestuodavo, 
kuomet jam išrodė, kad su juom 
elgiasi ne pagal įstatymų. Jis mo- 

kėjo vokiečiu kalbą ir ginčindavosi 
su vokiškais sargais; todcl sargai 
turėjo ant jo dantį sugriežę. Šiuotn 

sykiu jam paskirta 230 sykių kri- 

sti ant žemes ir atgal atsikelti su 

tarba ant pečių, pilna plytų. Ant 

šitos bausmės žiurėjo daug belais- 

vių; aš taipgi buvau tarp jų. Męs 
pradėjome murinėti ir prašyti, kad 

to nebago pasigailėti, bet mus at- 

skyrė nuo jo siena vokiškų karei- 

vių su durtuvais rankose. 
Seržantas pradėjo priešjntis to- 

kiai nežmoniškai bausmei, tuomet 

ant jo pasipylė smūgiai. Vienas 

vokiškas pa-aticieris pailso jį be- 

mušdan as, tai perda nagaiką 
kitam- 5i;'<ti privertė nelaimingą 
francu/~ atlikti tą bausmę 214 sy- 

kių ir po to jis taipgi nuilso; tuo- 

met jis perdavė nagaiką į rankas 

trečiojo vokiečio. Bet šisai jau 
negalėjo išpildyti savo užduoties, 
nes nelaimingas franeuzas jau bu- 

vo pribaigtas. Kraujas pvlės: jam 
iš bu*nos. Ji gulėjo ant žemės 

su išskėstomis rankomis, o iŠ jo 
kuiio pasidarė viena sumuštos mė- 

sos krūva. Jį paėmė ligonbutin; 
netrukus nebagas nukeliavo į kapi- 
nes. O jo buta stipraus, sveiko 

vyro, kuris butų galėjęs gyventi 
kad ir šimtą metų. •' 

Baisus kankinimas. 
Kitas belaisvių baudimo būdas 

buvo toks: belaisvį už rankų pri- 
rišdavo prie ^elžinės štangos taip, 
kad jis turėjo iškėlęs rankas aug- 

styn, kiek tik jis gali; štanga bū- 
davo taip augAtai, kad pirm to rei- 

^ 
jcėdavo po belaisvio kojomis pai 
dėti dvi, ar tris plytas- Kuomet 

jį prie štangos už rankų pririšda- 
vo tai tada plytas iš-po jo kojų 
ištraukdavo ir nebagas tuomet tu- 

rėdavo kaboti ore, laikas nuo lai- 

ko pasiremdamas ant galų pirštų. 
Taip išlaikydavo po tris ar keturias 
valandas. Kuomet jj nuriŠdavo j 

nuo štangos, tai vyras paprastai, 
būdavo pusiau gyvas, o rankos bū- 

davo virvių nutrintos ir kraujais 
apsiliejflsios. 

Dar kita bausmė vadinasi "klėt- 

kos bausmė." Jau pats vardas 

parodo, kad b *isvį sodindavo į 
klėtką, kuri buvo padaryta sekan- 
čiu budu: žemėn įkaldavo ratu 

šešis kuolus ir juos aptemdavo ap- 
link akstinuotomis vielomis (dra-, 
tais). Tokią klėtką darydavo x> 

atviru dangum ir ją dabodavo vo- 

kiečių sargas kareivis. Į tokią 
klėtką įstumdavo "prasikaltusi" be- 

isisvį ir jis turėjo joje išste/ėti 
nuo trijų iki šešių dienų be ma- 

žiausio pasijudinimo, nes klėtką 
buvo labai siaurji, o visi vielų 
akstinai buvo rūpestingai užlenkti 

į vidų. Ten belaisviui ir valgį at- 

nešdavo, bet jo neapsaugota nei 
nuo saulės spindulių, nei nuo lie- 

taus, nei nuo sniego. Jis negalė- 
davo taipgi miegoti, nes jeigu iš 
didelio nuvargimo jis pakrypdavo 
į bile kurią pusę, tai vielų akstinai 

tuojau* įlysdavo jo kunan ir žmo- 

gus su riksmu turėjo ve! kai styga 
išsitiesti- 

Tankiausiai vartojama bausmė 

buvo "stulpo bausmė." Ji buvo 
tokia: į žemę drūčiai įkasdavo stul- 

pą ir "prasikaltusį" belaisvį pri- 
rišdavo grir jr> virvėmis per kak- 
lą, krutinę, pilvą ir per kojas. 
Rankas pririšdavo prie šonų. Vir- 
vės užtraukdsfro taip ankštai, kad 
jos įsipjaudavo kurui, ir žmos^l 
taip palikdavo ant dvylikos, o kitą 
kartą net ant 24 valandų. 

Vokiškieji kareiviai, kurie mus 

saugojo, nelabai parodydavo savo 

pasigailėjimą, ant tokių bausmių 
žiurėd-:nr.,—juo labjaus, kad kitą 
sykį ir jienjs patiems reikėjo tokių 
pačiu bausmių pamėginti. Tiktai 
''tarbos bausriiė" buvo aoeciališkai 
ir *sų naudai išgalvota, o kitas 
bausmes nidedav* ir ant vokišku 
kareivių. Aš pats mačiau daug 
musiy sargų, kurie turėjc) atlikti 
"stulpo," prba "klėtkos" bausmę 

už kokf nors apsileidimą, ar ne- 

paklusnumą. Jie paprastai kasda- 
vo savo bausmę tyliai ir kantriai. 

Pamenu, vieną dieną pasodino 
"klėtkon" riebų ir senyvą vokieti 
su auksiniais akiniais ant nosies; 
vokiečių kareiviai pasakojo, kad 

jis esąs labai turtingas* Kuomet 

po šešių valandirjį išleido iŠ "klėt- 
kos," jis nuėjo sau pietų nei žodito 

niekam nesakvdamr^, tarsi niekur 
nieko neatsiliko. 

Civiliškus belaisvius (t. y. nc- 

kareivius) prie stulpo rišdavo la- 
bai tankiai, bet į "klėtką" juos 
sodindavo labai retai, o "tarbos" 
bausme jų niekados nekankinda- 
vo. 

Nereik manyti, kad šitas baus- 
mes duodavo už kokius nors svar- 

bius prasikaltimus. Paprastai 
bausdavo šitokiomis bausmėms už 

tai, kad garsiu, pakeltu balsu kal- 
bėdavai, kuomet aficieras gaiėjo 
užgirsti, arba už rūkymą barakų 
viduje, arba už tai, kad arti prie 
tvoros prisiartinai, arba už tai, kad 
saliutavai t. y. garbę atiduodaveifl 
aficierui nelabai greitai, ar ne 

užtektinai šauniai. 

Rusų ir anglų belaisviai labjau- 
siai nukentėdavo lageriuose- Rusų 
belaisviai nėgaudavo nei pinigų nei 

siuntinių iš namų, o anglų belais- 

vių vokiečiai baisiausiai neapkęs- 
davo. 

Vokiečiai aria rusų belaisviai. 

Chemnitz'o lageryj iš rusų be- 
laisvių sudarė burius, po 25 vyrus 
į burj; juos įkinkydavo virvėmis 
j pakmklus ir ardavo jais lankus, 
kaip gyvuliais. Prie šito pažemi- 
nančio darbo nevarydavo nei fran- 
cuzų, nei anglų, nei belgų—tik 
rusų belaisvius. Lagerio viršinin- 
kai neišdrįstų užkinkyti anglą plu- 
gan, nes jie tvirtai pasakė, kad 
;ie greičiaus mirtų, negu ptie to* 
Kio žmogaus nusižeminimo prisilei- 
stų. Bet nebagai rusai kaip avįs 
klausė vokiečių. 

Vieną, dieną tūlas belaisvis iš 
Gross Poritsch gavo laišką auo 
savo žmonos. Laiškas atėjo pa- 
slaptingais keliais, kurių aš apra- 
šyti negaliu, bet kuriais aš pats 
vėliaus pasinaudojau. Belaisvių 
lageriuose reikia* buti labai gud- 
riam, kad susinešti su ^pasauliu. 
Pa/prastus laiškus su daugeliu 
įvairių uždraudimų, galima siun- 
tinėti, bet karės pradžioje nei tų 
negalima buvo siųsti. Francuzas 
belaisvis, gavusis tą laišiką, mat.ė, 
kad jis yra išsiųstas iš Rouboix, 
kur jis prieš kaię gyveno. Bet 
išsivaizdinkit jo nusistebėjimą, 
kuomet jis patėmijo ant konverto 
štempelj, kuris rodė, kad laiškas 
išsiųstas iš Cologne (Vokietijoj). 
Jo pati rašė, kad ji prievarta ta- 

po išvaryta iš Rouboftc sykiu su 

keletu kitų moterų ir išsiųsta'- 
dirbti Vokietijoj; ji atsis?1 j dirb- 
ti ir tuomet buvo nusiųsta kalė- 
jimam Nefoagas francuzas baisiai 
nuliudo ir jį pagavo tikra despe- 
racija'; jis norėjo susidaužyti sau 

galvą į sieną ir tik sai dideliu 
vargu męs jį nuraminome. 

Kova už Liuosybę. 
Dabar aš aprašysiu, kaip aš 

pats mėginau išsigauti liuosybėn. 
Šita dalis mano prityrimų, aš ma- 

nau, bti3#labai žir.geidi, nes ji nu- 

švies daugel] dalylkų kaslink be- 
laisvių padėjimo vokiškuose lage- 
riuose. 

Gruodžio 23 d. 1915 metų aš 
iparašiau laišku j Paryžių, užadre- 
stiodamas jį markyžui de Villa- 
Urrutia. kuris, kaip aš maniau, 
dar vis buvo isipanų amba- 
sadorium Paryžiuje. 

Šitie laiškai, kaip lyginai ir ne- 

kurie kiti, buvo pasiųsti tais pa- 
slaptingais keliais, apie, kūrinos 
tik-ką esu minėjęs ir kurių aš 
negaliu aprašinėti. O aprašinėti 
jų aš nenoriu delei įvairių prie- 
žasčių: pirmiausiai todėl, kad tais 
budais dar ir dabar naudojasi 
daugelis Gross Poritsch'o belai- 
svių, jeigu jie nenori, kad cen- 
zorius žiūrėtų jų laiškus; pas- 
kiaus—jeigu aš išduočiau sekre- 
tą, (keletas ypatų butų ntrbausta. 

Mano laišką, siųstą į Paryžių, 
gavo jau natijasai ambasadorius, 
markyzas de Valtierra, kuristuo- 
jaus tą mano laišką nusiuntė is-, 
panų valdžiai. Aš manau, kad 
Ispanijos valdžią nusiuntė pasi- 
skundimą į Bertiną, o Berlinas, 
aš niaivau, atsakė, kad aš esu 

portugalas ir kad pamelavau, sa- 

kydamas, buk aš gimęs Ispanijoj. 
Vieną dieną, skaitau numerį 

Le Martin—m^j gaudavome dau- 
geli fraucuziškų laikraščių, mo- 
kėdami už jik»s labai brangiai. 
Patėm'jau laikraštyj, kad(Senor Leon y Castillo tapo paskirtas 
ispanų ambasadorium Paryžiuje. 
Tam aš ir vėl parašiau laišką, 
aprašydamas jam viską, 'icas su 
manim atsitiko ir prašydamas, 
kad j:s man pagelbėtų. Kitą lai- 
šką aš išsiunčiau francuzų-'belgų 
Raudonam j am Kryžiui Genevojc. 
Šitie pastarieji patarė man kreip- 
tis prie Senor Polo dc Bernabe^ 
ispanų atstovo tterline. Aš jiems 
atsakiau, kad man neleidžia su- 
sinešti su musų ambasadorium Ir 
prašiau Raudoi.ojo kryžiaus, kad 
jis praneštų apie mano nelaimes 
ispanų atstovui Berne (Šveicari- 
joj). Raudonasai Kryžius išpildė 
mano prašymą ir ispanų atstovas 
Berne parašė Scnor'ui Polo Ber- 
lyne. 

y 

Diplomatiški keliai. 

Visi jitic mėginimai užėmė 
man daugiaus trijų mėnesiu lai- 
ko. Pagalios, kovo 25 d. aš gavau 
oficialį laišką 11110 Senor Polo dc 
Bernabe iš Berlyno. Jame pra- 
r.ešta, kad mano reikalą paėmė į 
savo rankas ispanų am'basada; 
prie laiško buvo dar pridėta 10 

markių pinigais. Ambasada pra- 
šė, kad aš pasiųsčiau du kvitų 
už gautus pinigus. Tą aš pada- 
riau tuojaus, išsiųsdamas įkvitus 
laišku, 1 'jris nuėjo paprastais ke- 
liais. 

Norėdamas atgauti liuosylbę, aš 
kreipiausi visur, kur tik galėjau. 
Taigi aš parašiau laišką dar p.' 
Barnard, kuris yra Katalikų Be- 
laisvių komitete Genevoje. Jis 
man atsakė, kad jis nusiuntęs 
laišką perdčtinei seserų kliošto- 
riaus Barcelonoj (aš jau buvau 
pranešęs, kad mano tėvas tarna- 
vo prie Barcelonos kalėjimo). 
Jis prašė perdėtinės, kad ji pra- 
neštų mar.o seniui tėvui apie tai, 
kad aš dar esu gyvas. Vasario 
4 d. mano tėvas nuėjo j Manresa 
ir išėmė mano gimimo metrikus. 
Šitą dokumentą paliudijo ispanų 
valdžia ir apart to dar j j paliudijo 
voikiškas konsulis Barcelonoj. 
bituos metrikus aš gavau balan- 
džio mėnesyj ir tuomet pasiry- 
žiau padaryti galutinį ~ygj kas- 
link savo pasiliuosavimo. 

Apsišarvojęs oficiališku laišku 
iš isfpanų ambasados Berlyne ir 
kopija savo metrikų, aš nuėjau j 
lagerio Komendantūrą i,r prašiau, 
kad man leistų pasimatyti su -la- 
gerio vyriausiu komendantu. Tas 
priėmė mane labai blogai. Aš 

pasakiau, jam, kad ambasadoriaus 
laiškas ir mano metrikų kopija 
aiškiai prirodo, kad aš esu is- 
panas; todėl aš prašiau jo, kad 
mane išleistų liuosybėn kuogrei- 
čiausia. Jis pažiurėjo j mano me- 

trikus ir po to palakė: "Tai yra 
falSyvi metrikai." 

— Jeigu jie falšyvi,—sušukau 
aš,—tai kodėl jie yra paliudyti 
per vokiečių konsulj Barcelonoj? 

Jis nieko neatsakė, neš mano 

argumentas buvo aiškus ir' per- 
stiprus. Nežinodamas, ką atsa- 

kyti, jis be jokių ceremonijų iš- 
metė mane laukan iš savo ofiso. 

vieną dieną didžiai nusistebė- 
jau gavęs laišką iš Algerijos (Alge- 
-fija yra šiaur. Afrikoj). Senori- 
ta (reiškia "panelė") Lopęs rašė 
man franctizų kalboj, klausdama, 
kas aš esu, nes ji mačiusi mano 

vardą Raudonojo Kryžiaus sura- 

jšuose. Aš jai atsakiau ir netru- 
įkus po to gavau du pakeliu su 

Į maistu. 

Liepos 16 d., vėl panaudodamas 
paslaptingą krasą, aš vėl para- 
šiau laišiką Senor'ui Polo de Ber- 
nabe j Berlyną. Jis gavo šitą 
laišką ir nusprendė pasiųsti į 
Gross Poritsch'o Jagerį Senor'ą 
Perracht?. ispanų ambasados dak-, 
.tarą. Ta« inane išgelbėjo. Se- 
itior Ferraches.?t' yko į lagerį lie- 
pos 2f» d. Aš p.p e tni žinojau ir 
pasirįžau tnotp? pasinaudoti, kad 

|nots man ir galvą už tai prisi- 
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citij paguldyti. Kaip tik pama- 
čiau daktarą, tuojaus išėjau 
iš belaisvių ir greitai prie 
jo pribėgau.! ) i 

— Atleiskit man,—tariau aš 
daktarui—bet aš ?su.„. 

Toliau aš, kalbėti negalėjau. 
Vokiškas kopjxęn^i,tas, ėjusis sy- 
kiu su SeiįOr'u Ferraches, pa- 
traukė smailiai ulaktarą už ran- 

koves. Po 'to j U šoko ant ma- 

nęs ir žiauriai, stūmė mane atgal 
Į rankas kapitono, kuris, matyda- 
mas mano drąsumą, tuojaus pri- 
bėgo. Šisai kapitonus, pagriebęs 
mane už apykaklės, pažiurėjo 
man grąsinančiai j akis ii* tarė: 
"Eik šią su manim!" 
t — Ne, ne—neisiu!—aš surikau. 
Aš esu ispanas. Jus turite mane 

•paliuosuoti. 
Kapitonas pašaukė keletą ka- 

reiviu, kurie sugriebė mane už 
ranku. Aš buvau desperacijoj. 
Atsukęs galvą linkui Senoro Fer- 
raches, kuris su nusistebėjimu 
žiurėjo ant visc šito atsitikimo, 
aš surikau iš visos i;egos ispanų 
kalboje: | 

— Matote, Ser.or, kaip apsieina 
su Katalonijos ispanu vdkiečiai 
Gross Poritsch lagerio f. 

Daktaras pada»ė ženklą, kad 
jis mane suprato ir ramiu balsu 
tarė: "Eik paskui jį!" 

Tuomet aš paklausiau ir dau- 
giaus kareiviams jau nesiprieši- 
nau. Jie paėmė mane į Komen- 
dantūrą, 'kur aš turėjau baisiai 
smarkią kalbą su -kapitonu. Aš 
prašiau, kad man leistų kalbėti 
su ispanų delegatu, bet kapitonas j man atrėžė: "Tu esi portugalas; 
tu es; portugalas."... 

Vakare atėjo tulkas (vertikas) 
ir vėl paėmė mane j komendanto 
ofisą. Senor Ferraches, matyda- 
mas, kad aš įeinu su tulku, pa- 
prašė, 'kad jam pavelytų pakal- 
bėti su manim akis-; akį, be pa- 
šalinių liudininkų. Komendantas, 
nors matyt ir be didelio noro, 
leido. Tuomet Senor Ferraches 
davė man t.«krą' egzaminą ispanų 
kalboj, 'kastiH'jiečių tarmėj. Pa- 
tėmijęš jo kastili'šką ištarimą, 
aš pradėjau abejoti. Iš išvaizdos 
įis išrodė ispafi.il Na, o jeigu 
'jis LštiJcrųjų Jjuvo ne ispanas, o 

tik norėjQ nuduoti ispaną, am- 

basados daktarai? 'Jts, matyt, pa- 
'tėmijo mano atbejojimus ir tarė: 
"Pasiaiškink man atvirai1. Ko 
bijai?" 

Tuomet aš jam atvirai ir pasa- 
kiau*: "Aš bijau, kad jus gal esa- 

te vokietys, tik kalbate ispaniš- 
kai: Aš negaliu nidko tikėti ši- 
tiems žmonėms:" 

Nejsižeidęs * šitokiu mano pa- 
tėmijinvu, jis .širdingai atsiliepė. 

— Jųs esate katalonietis. Aš 
esu iš Valencijos, bet a'š moku jų- 
sų tarmę. £cna<i, kalbėkim jūsų 
kataloniškoj tarmėj [kaip Lietu- 
voj yra žemaičių, augštaičių kaf>~ 
sų ir dzūkų tarmės, taip ir Ispa- 
nijoj yra kataloniečių, valencinie- 
čių ir kitokios tarmės. V e r t.]. 

Išgirdęs, kad jis gerai kalba ka- 

taloniškai, visi ma^o aibejojimai 
dingo ir aš jam plačiai apie viską 
iš'pasalkojau. Pasitaikė taip, kad 
Senor Ferraches pažir.o miestelį 
Jubia, netoli nuo EI Ferrol, kur 
aš buvau gyvenęs per 7 metus, 
nes mano tėva-s tenai turėjo dar- 
bą. Aš jam apipasakojau viską 
apie tą įjiiestelj, apie žymesnius 
jo gyventojus; tas jį pertikrino 
galutinai, kad aš esu baisiai ir 
nekaltai nuo vokiečių nukentėjęs. 

Liuosybes aušra. 

— Aš esu dabar pilnai persi- 
tikrinęs,—tarė jis man,—(kad tu 

esi Valentinas, Torras, paeinantis 
iš Manresa, o ne,portugalas To- 
nio Amtuan. Man buvo įsakyta 
ambasadoje pasikalbėti su tavim, 
kad ten ir kas-žin-kas. Aš no- 

rėjau tai paę^rytį šį rytą, bet, 
matydamas komendanto užpyki- 
mą, nusprendžiau. palaukti, kol 

jam nepereis,(k; Nusiramink; ne- 

trukus tu buąl liifosas. 
Senor Ferraches davė man 20 

markių pinigais, širdingai atsi- 
sveikino ir išėjo, n į Labai esu jam 
dėkingas ui jo gerumį. 

Liepos 30 d., apie 4 vai. po 
piet, mainė pašaukė į komendan- 
turą ir pranešė, kad aš bučiau 
gatavas apleisti lageri pusiau še-' 
štą išryto, nes j-paliepimas 
mane paliuosuoti. Galit supra-sti | 
mano džiaugsmą! Aš galiu ap- 
leist'. lagerį. Aš išvažiuosiu iš 
Vokietijos 1 Netrukus aš busiu 

jau Šveicarijoj, o po to savo Is- 
panijoj! Išbėgau iš Komendantū- 
ros kaip pasiutęs ir įlėkiau j la- 
gerį sukaudamas ir rankomis mo- 

sikuodamas: "Aš esu liuosas! 
Liuosas!" Mano draugai manė, 
kad aš tikrai iš gal /os išsikras- 
čiau. 

įkasiau septintą vakare nuėjau 
ir sttsijieškojau mūsų barzdasku- 
tį ir kuomet jis, pasisodinęs mar.e 

ant kėdės, skuto, prisiartino kapi- 
tonas, nuo kurio aš tiek kankini- 
mų patyriau. Prisiartinęs, jis ta- 

rė: "Na, tai rytoj jųs jau išva- 
žiuojate?" 

— Taip,—atsakiau jam, nusi- 
stebėjęs, kad jis mane jau nevadi- 
na, kaip pirmiaus, "tu," o tik 
"jųs." 

Jis nusišypsojo, o ant jo veido 
apsireiškė širdingumas. 

"Su Diev, Torras"—tarė jis— 
Linksmos kelionės. Aš tikiuosi, 
kad jus neišsivešit srr savim 
'blogų atsiminimų apie mus ir 
kad būdami Ispanijoj jųs blogai 
ndkalbėsit nei apie vokiečius nei 
apie tai, kaip su jumis apsieita 
Gross Poritscho belaisvių lage- 
ryj." 

Aš nieko neatsakiau. Toks 
jo cinizmas mane tiesiog baisiai 
nustebino. 

Atsisveikinau su savo draugais. 
Jie žiurėjo j mane sn pavydu. 
Ir ne dyvai: aš ėjau j liuosybę, 
o jie turėjo toliaus likti toj gele- 
žinėj disciplinoj ir dievai tik ži- 

nojo, kiek jie dar ..rėjo gauti 
botagų, kankinimų, keiksmų ir 
•kitokių nemalonumų.... 

Neužilgo aš buvau jau savo tė- 

vynėj, Ispanijoj,—liuosas! 
(Galas.) 

Pr. Baj/scati 

MOTERIS. 
Vaizdelis. 

Tokie "jau dabar laikai, tokia ga- 
dynė užėjo- ar tau kurtar-, ar pe- 
rėtas, mokslo ar politikos laikraš- 
tis—išskyrus karę—daugiausia kal- 
ba apie moterį, jos vr-gus, karžy- 
giškutnus; kaltina vyrą už jo mo- 
ters pavergimą... O jau pačios 
moters, tai nė neišmano, ką gud- 
resnio padarius: tik organizuojasi 
j draugijas, tik tveria savo kliu- 
bus, leidinėja saus laikraščius; 
apie savais reikalus tik kalba. Ly- 
giu teisių su vyru nori. Balsavi- 
mo reikalauja... 

Daugiausia-gi tai jaučiama did- 
miestyje. Cia taf jau net ir vy- 
riškus drabužius buvo sumaniusios 
dėvėti. Kad ne vyrų griežtas pa- 
sipriešinimas, t^i šiandien vargu 
begalima butų žinoti, ką New 
Yorko gatvėse vadina ponu, ką 
ponia... 

Kartą čia surengta didelė mo- 

terų paroda. Suskambėjo apie tai 
spaudoje, žmonių lupos dar pla- 
tėliau aipie tai sušneko... 

Visi laukė ir laukta diena atė- 
jo. 

Mudu su draugu Juozu ir lei- 
domės- 

O Jėzusėliati tu mano. kas čia 
darosi!... Didelė žmonių minia 
grūdasi plačioje gatvės įtalpoje. 
Šaligatviais—nepraeisi, kaip kuju 
primušta,—moterų, vyrų, mergF" 
nų, vaikų. Ir kožnas vis tik grūda- 
si, tik spaudžiasi, kad arčiau gat- 
vės stovėjus, kad geriau pamačius. 
Ant balkonų, ant augštų namų 
stogų, laukuose—visur gužėte gu- 
žą. Jaunesnieji—šūkauja.*., 

Gatve pravažiuojančius žmones 
—policijanžai tvarke: rėkia, šukau- 
ja stumdo žmones... Neapsakomas 
klėgsys... 

Girdėtis pasikalbėjimas: 
— Ir kada čia visa tai bus?— 

klausia vienas nekantruolis. 
—• Palauk poneli, dar ne tuoj... 

Man ir jau nusibodo. Kokia po- 
ra valandų kaip jau stoviu... Sa- 
ko, kad tiktai apie pietus .pradė- 
sią; mat, daugiau įvairumo... 

— Nu, o tave kur čia nelaba- 
sis neša!? Lyg nematai, kad čia 
moteris su kudikiu stovi?!..- Poli- 
cija!... Ak, kad jus kur, toki vy- 
rai L.—-pilna burna šaukia šale 
stumdomosios stovėdama jauna 
moteris. 

Daug žmonių, ką padarysi? 
—aiškinasi policijantas- 

— Daug žmonių! Ką padary- 
si ! Viskas galima Nėra ne- 

galimo. Tik jus apsileidę, netikę! 
Pas jumis visikas supuvę—jus va- 
džia ir jus patįs!—vis šaukia en- 

tuziazmu- užsidegusi moteris. 

— Meldžiu nusiraminti tamste- 

le,—nenusigandęs ''prasėsi', polici- 
jantas.—Nekišu nosies ne į savo 

dalykus. Meldžiu neskaityti man 

lekcijų, nes savo užduotį žinau 
gerai... 

— Ak, kad tu nesulauktum, da 
jis čia man!—šoko prie policijan- 
to ir tik-tik per veidą neužsiekė. 
Tas kilstelėjo galvą ir nubėgo prie 
vežimo, kurs savo (lyselių kito 
vežimo šonan įstrigo- 

Moteris kilstelėjo savo augštus, 
tik-'ką ne vyriškus pečius ir pra- 
tarė išdidžiai: 

— Tegul tik butų pabandęs L. 
Šalc jos stovinčios ir tai ma- 

čiusios moters pajuto kaž-ką ga- 
lingo ir smagaus.- 

f Stovim ir lankiam. Žmonės vis 
'stumdosi, grumiasi ir mynioja vie- 
nas kitam nuvalytus batus..- Veik 
kokią valandą taip prastovėjom. 
Net ir nusibodo. O da aršiausia 
—priešais mus su draugu kaž- 
kokia bobelė atsistojusi, kad jau 
kalba, kad jau plepa į savo drau- 
gę apie visokius niekus: kaip ji 
su savo vyru pykstasi, kaip jis pas- 
kui ją bėgioja perprašinėdamas, 
operon vedasi, naują skrybėlę per- 
ka... Sykį, matytum, jis mane 
smarkokai aprėkė. Aš atsikerši- 
nau. Po tam, kaip tik jis parėjo 
namo—aš ėmiau .ir "apmiriau." 
Vyras, persigandęs, bėgioja kva- 
po netekęs: ir gydytoją pašaukė, 
ir geriausio vyno pagaliaus ir sal- 
dainių, braslėtą, kad tik ant jo ne- 

pykčiau, kad tik daugiau "neap- 
mirčiau." Nelabai aš tų lygių 
teisių norėčiau, nes man ir taip 
nearšiausia..." Ir da daugiau ji 
priplq)ėjo... 

Staiga viskas persikeitė- 
Žmonės sujudo, susiubavo. 
Da daugiau susispaudė. 
Kaip silkių bačkoje. Nė pakru- 

tėt. Gatvės nė kiek nematau... 
Tik augšti namai, žmonių minia 

į prieš akis.-. Jau ateina. Rodos, 
didžiausia audra atūžia, mergina 
groja... Pakraipiau alkūnėmis į 
pašones šalę mar»ęs stovintiems 
—ir prie gatvės. 

Aha, didelis moterų burvs. Kaip 
sniegas baltuose rubuosc. Vado- 
vės geltonuose, tai per petį per- 
sijuosusios tam tikromis juosto- 
mis.-. Pirmhiusia—pora vyrų ne- 

i ša dvi vėliai, toliaus kiti du— 
paveikslą. Vyro pančiuose pa- 
vergta moteris. Parašas: "Tu ma- 

ne pavergei, tu ir paliuosuok." 
Da daugiau moterų eina su iš-l 

kabomis, parašai—"Balsuokit už 
moterų balsavimą," "gana mums 

•vergauti" ir t.t. \ 

Šitas burelfs pasibaigia—j j seka 
antras, trečias. Ir taip, staiga vi- 
sa -diflžiule gatve paplito moterų 
minia- 

Jos ėjo.. Po keturias, po še- 
šias eilėse. Kaip jįjromis baltų 
gulbių eilės plaukė... Gražios, 
švarios, pilnos troškimų, užsimis- 
lijusios. 

Bet jų mintjs lengvutės, vėjo 
papučiamos, sugaudomos- 

Štai jų keletas: 
— Kas-žin ai* as dailiai atro- 

dau? 
— Ak, kad čia dabar ir ma- 

nasai butų... 
— Kad ją kur ir šimtas tą ma- 

no seserį! Taip skubėjau, kad 
nė milteliais nespėjau veidą pa- 
sitepti. Į ką dabar aš panaši?..- 
Tikra baidyklė... 

— Nežinau, motina sakė, kad 
neičiau, bet neklausiau-.. Bet ir 
liesa, kas čia naudos iš to?... 

— Ha. antai krautuvė, kurioje 
sijoną sau pirkau... 

— Ir kam čia mums tas var- 

gas?-.. 
Ir netik vienutėmis, bet šimtais, 

tūkstančiais jų panašiai mintija. 
Tik mažuma, smagesniu moterų 

gal panašiai pasvajoja: 
— Ir ištiesų, koks tas vyras 

užsispyrėlis... 
— Juk ir męs įmonės ir mums 

lygios tiesos'su vyrų pridera... 
— Kad tik jau laimėtume... 
Ir taip tai jos eina, mirguliuo- 

ja. Plevėsuoja vėliavos, groja 
muzika—visas kuone miestą? su- 

judęs. Minios stovinčiųjų ploji 
rankomis, šaukia "Ura!". 

Kožnas būrelis vis savo vėlia- 
vą neša, vadovė—išdidi, augšityn 
galvą nešina—veda jas; pirmiau- 
sia vyrų muzika; Icclios tai vaini- 
ku apsipynusios, tai didele juostai 
apjuostos. Kožnas vis kitokių 
moterų. Yc tik-ką nuč}o papras- 
tų mergaičių būrys, po jų seka 
mašinistės, už jų tuojaus pasirodo 
'la kitokięs: universitetų studen- 
tės, mokytojos, daktarės, aptieko- 
rės, dentistės, artistės tepiiotojos; 
antai slenka palengva buriukąs 
kaip lelijų mergučių, niuniuoja 
dainelę, gražią, lėtą, bet skaudžią, 
—tai dainininkės ten praėjo. Vis 
su iškabomis su parašais: "Bal- 
suokit už moterų balsavimą." 
-Ir ilgai taip ėjo. 

Per ''alsndą, antrą ir daugiau 
tai i>u mažesnėmis, tai visai ;>e 

pertrau'kų pilna gatvė moterimis 
siūbuoja. 

Slogintieji žmonės Įvairius pa- 
lucalbė j imus daro. 

— Moteris! Kas-gi ji*? Bet, žiū- 
rėk, kokias žmonių minias su- 
traukė. 

— Sutraukt sutraukė, bet kas 
naudos—laiko eikvojimas daugiau 
nieko. 

— Mano mintyje da pir- 
ma syk taip 

— Mat,n mainosi laikai—maino- 
si ir visa kas. 

— Aš nįekaip negaliu suprasti', 
kam čia tai? 

— Moters nori, kad vyrai jąms 
pripažintų balsavimo teises, tai de- 
montruoja, norėdamos pasirodyti, 
ką jos gali 

— Cha-cha, tai tau. 
— Visai kitokios nuomonės bu- 

vau: maniau, kad jau čia viskas 
i "moteriška" bus—moters neš vė- 
liavas, moters muš barabaną, mo- 
ters trubpn pus. Bet čia visai 
kitaipnet skaudu žiūrėti—moters 
sau kaip panelės eina, vyrai joms 
visa tai turi atlikti- O da nori 
lygių tiesų. Silpnutės! Čeveryko 
raištelis atsileistų—įprašytų vyro 
pagalbos 

— Ya-va, kaip tai gražu! Visa 
siela tam pnjaučia! Kokį malonų 
įspūdį daro! Jeigu tik bučiau pi- 
liečiu— tikrai savo balsą už mote- 
ris atiduočiau. 

— Spjauk, Edvardai! Tu vis, 
kas tik gražu. 

— Mano išmanymu kitaip.,.. 
— Spjauk!.... Joms tik bul- 

ves skųst, o ne politikoj daly- 
vauti. ... 

Tai vyirjj pasikalbėjimai ir nuo- 
monės. Stovinčios moters tuose 
tarpuose ir mąsto ir maloniai jau- 
čiasi. 

Kur daugiau moterų, kitaip teu 
ir kalbama. 

— Per amžius vergavus vy- 
rui—ateis ta gadyi.ė, kada lygio- 
mis pasižiūrėkim '/ienas kitam į 
akis 

— Gi lyg mes ne tok? žmonės, 
ne tokią lyg galvą ant savo pečių 
nešiojam, ne tokias rankas tu- 
rim, kad negalėtume lygiomis pa- 
saulyj gyvuoti.... 

— Na, jau kad tik gautume 
balsavimo teises—tuomet nė vieno 
girtuoklio pasaulyje, geriausia 
tvarka, ramyiė ant žemės vieš- 
patautu .... 

— Ura, ura, ura!.... 
— Balsuokit už moterų balsa- 

vimą ! 
— E, vyručiai, gana jums po- 

nauti! Moterų' gadynė už- 
stos!. ... Lar gyvuoja moters!... 

Ana ten girdžiu vyro su mote- 
ria pasikalbėjimą. 

— Na; gerai tamsta, pasakyk, 
ar tau patinka but ant kito vy- 
resniu? 

— Suprantama. 
— O kaip tau patinka, jeigu 

ant tavęs kas-nors potjavoja? 
— Suprantama, kad ne- Kur gi 

tu rasi tokj žioplį, kurs norėtų 
but kitų engiamas? 

— Taigi matai tamsta, o da tik 
k«i nesenai sakei, kad moterims 
nereikia lygybės, kad nereikia 
joms suteikt lygiu su vyru balsa- 
vimo teisių. 

— O tamsta manai, kad jau 
gavę balsavimo teises—busite ly- 
giomis .... 

— Gal ir ne. Bet mažu—pa- 
mažu—gal t r to pasieksime 

Čia da matau: viena jauna mer- 

gina entuziazmu užsidegusi, šau- 
kia keliems jaunikaičams. 

— Moters tur gaut balsavimo 
teises nepaisant jau to, kad to 

reikalauja teisybe, kad jos tam 

visas pastangas deda, bet ir dėlto, 



fca<." moters pradėjus dalyvauti 
žmonijos valdyme,—viskas žy- 
miai pagerės. Todėl tai—vyrai 
ir moters, dėkim visas savo pa- 

stangas, kad isgavuį moterims 

balsavimo teises, o tuomet nebus 

pasaulyje kariu, nebus smuklių, 
nebus vergų bei vergių. Rūpin- 
kimės, kac'. moters i-ebutų skriau- 
džiamos—o tuomi rūpinsimės, kad 

ir visą žmonija bus be skriaudų 
it be skriaudžiamųjų bei skriau- 

dikų. ... 
+ * 

Jau veitc ir galas matos. Bu- 

rehai retėja. Jau karts-kartemis 
ir vyrų būrys—kitas praeina. Tai 

moterų "simpatizatoriai". /ikras 

juokdarių būrys. Rėkia, švilpia- 
Vienur-kilar pamatysi—vaikėzas iš- 

šoko augštyn ir šaukia lyg mamos 

suplaktas vaikelis: "Balsuokit už 

moteris, duokit joms lygias tie- 

sas." Stai—vienas-kitas neša iš- 

kabas: ."Buk vyras—balsuok už 

moterų balsavimą," "Suteik jr/.ns 
lygias tiekas'*.... 

Ant pat gal > važiuoja automo- 

bili v daugybė. Apsikaišę tai vė- 

liavomis, t»,i geltonais popierais. 
Viskas durnuose nuo jų paskendę. 
Užimąs, triukšmas, klegesys.... 

Pamažu ir tai nurimsta. 

Žmonėt nuo čnįvgatvių skirstosi. 
\ is mažiau ir mažiau. 

Mudu ir su Juozu cinam na- 

molc. (iatvė, kur demonstrante^ 

praėjo—eile popierų, sulaužytų 
suolelių, aut kurių pirmiaus dau- 

gumas buvo pasistoję, kad geriau 
pro, kitų galvas mačius, tai šiaip 
šiokių nuomatų.... Eidami kal- 
bamės : apie tas pačias moteris, 
apie kita. ką kalbėsi? 

— Bet kas ten? 
— Kur? 
— Antai. 
Matytis—būrelis žmonių, susto- 

jusių ant plečiaus, Kai-kas augš- 
ciau stovi, a:it lazdos plevėsuoja 
pusė ;uoda, pusė geltona vėliava. 

— Kinam pažiūrėki.... 
Priėjom. Žmonės jsitėiftpusie 

klausos, o ant uslaniuko pasistojus 
moteris kad kalba, tai jau kalba. 

Apsikudlojusi, išraudusi.... 

(Pabaiga bus). -4 

.LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ. 

įstojo sekanti N'auji nariai už- 

sirašydami į>o :— 

1. Ona Bendoravičienė, Brook- 

1 ynf N. Y $50.00 

2. K. Dumblienė, Brooklvn. N. 

Y. 5000 

3. Benediktas J. Schegaus, 
Brooklyn, N. Y 50.00 

4. Martinas Kasparaitis, Racine, 
Wis 50.00 

5. Kun. F. Augustaitis, ^Via- 

noy City, Pa 100.00 

6. Kun. J. Valaitis Girardvi'Ie, 
Pa 100.00 

7. G. Velička, Gibertou, 
Pa 50:00 

S. A. Sodeika, Scranton, 
Pa 5000 

9. P. P. Medonis, Homcstead, 
Pa 50.00 

10. K. A. Orauska.;, Roches- 
ter, N. Y 100.00 

11. Jonas Trakimas, Philarlel- 

phia, Pa 100.00 

12. Petras Petronis, Rochester, 
N'. Y 50.00 

13. F. Živatkauskas, Scranton, 
Pa 50.00 

14. Simas Puskepalis, Phiudel- 

phia, Pa 100.00 

15. Vincas Boreika, Ne\vark, 
N. J 100.00 

16. K. J. Mekšras, Philadelphia, 
Pa 100.00 

17. Jonas Majauskas, Philadel- 

phia, Pa 100.00 

18. Juozapas Maslauskas, Phila- 

delplna, Pa 100.00 

$1350.00. 

9 d. Sausio 1917 m. 3 vai. po 
pietų, McAlpin Hotel, New Yor- 
ke bus laikytas Bendrovės metini* 
susirinkimas, kuriame bus išrinkta 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės pa 

stovi valdyba, išdirbti tolesnio 
veikimo pliamts ir galutinai su- 

tvarkyt visus bendrovės reikalai., 
Visi nariai, įstojusic į Bendrovę į 

iki 18 d. gruodžio 1916, apturė- 
jo pranešimus apie susirinkimą ir 

gali jame dalyvauti. Negalėdami 
ypatiJ<ai dalyvauti,—lai pasirašo 
ant pasiųstųjų įgaliojimų ir pri- 
siunčia juos į Bendrovės tuolai- 
kinį ofisą 2810 Richmond St. Phi- 
ladelphia, Pa. 

Lietuvos Atstatvmo Bendrovės 
Pirm. 

Komanas K ruza. 

VIETINES ŽINIOS. 
Vokiečių orlaiviai, kanuolės, 

kulkasvaidžia/' etc. viskas tiesiog 
iš Europos bus Chicagos bazare. 

Talkininkų bazaras, kuris pra- 
sidės n d. sausio ir trauksis net 

iki 20 d. sausio milžiniškoj Co- 
liscum'o svetainėj prie \\abash 
a ve. ir 16-tos gatvės, bus ne- 

paprastai žingeidus. Visos tal- 
kininkų tautos bus jame atsto- 

vaujamos ir turės savo skyrius. 
Kaip žinoma, turės sa\'o skyrių 
ir lietuviai. 

Visų įdomumų, kuriuos galima 
bus šiame bazare pamatyti, ne- 

aprašysi. Ket keletą, bent žin- 
geidesnių, galima paminėti. 

Porą dienų atgal Chicagon at- 

l vyko net pilni devyni vagonai 
prikrauti jvairių daiktų, prade- 
dant nuo vokiško zeppelino ir 
baigiant šautuvu. Situos visus 
daiktus paskolino bazarui Pran- 
cūzijos valdžia ir prisiuntė tiesiog 
iš Prancūzijos. Keletas vagonų 
prikrauta vienais tik vokiškais 
kariškais orlaiviais, kuriuos fran- 
euzai laike mušiu pašovė ties 
Verdunu, prie Somme ir kitur. 
Yra net daljs milžiniško orlaivio 
Zeppelino, kuriais vokiečiai la- 
kioja j Angliją. Paskui—atvež- 
ta milžiniškos franeuzų kanuo- 
lės, kurios sauja už keliolikos 
verstų; vokiškos kanuolės, ku- 
rias iraneuzai laike mušiu atėmė 
nuo vokiečių; yra įvairus kul- 
kasvaidžiai, kurie paleidžia į 600 
šūvių per vieną miliutą; yra 
krutomų paveikslų iš karės lau- 
ko—juos ėmė frar.cuzų valdžia 
savo niuzėjams ir istoriškam at- 

minimui ; yra ambuliansai, ku- 
riais pervežta 150,000 sužeistų 
kareivių; yra parodyti mėgini- 
mai su nuodingais gazais ir dau- 

gybė kitokių dalykų. 
Žingeidu dar tas, kad bazaro 

rengėjai parsikvietė vieną fran- 
euzų karei v j, kuris laike šios ka- 
rės buvo keilis sykius sužeistas 
įvairiuose mušiuose; jis gavo 
keletą kariškų medalių ir nesykj 
buvo viešai giriamas franeuzų 
generolų už savo narsumą; jo 
vardas yra Seržantas Roggen- 
busch ir jis apsirė lęs savo uni- 
formoj, kurioj kariavo, triuba 
atidarys talkininkų bazarą. 

Atsilankiusieji svečiai* turės 
taipgi progą pamėginti savo lai- 
mikio, nes bus daugelis d iktų 
išlaimėjimui: bus keliolika auto- 
mobilių išlaimėjimui, bus vienas 
tikrų deimantų antkaklis vertas 

$2,500.00 ir daugybė kitų daik- 
tu I 

Visa tai galima bus pamatyti 
už 5Q centu, nes tokia bus įžan- 
ga prie durti. Bet kas nusi- 
pirks sau tikietą tuojaus iš kal- 
no, gali jj gauti tik už 25 cen- 
tus. Męs patariame pirkti tikie- 
tus tuojaus. Juos galim?, gauti 
beveik pas visus biznierius jusų 
apielinkčj: lietuvių aiptiekose, 
krautuvėse, laikraščių redakcijo- 
se, klebonijose. GaliLe gauti 'r 

"Lietuvos'' redakcijoj. Iš aplin- 
kinių miestelių tuojaus užsisa- 
kykit sau tikietus laišku, pra- 
nešdami mums kiek norite ti- 
kietų ir prisiųsdami tuojaus pi- 
nigus už juos—po 25 centus už 
tikietą, jeigu pirkaite tuojaus, iš 
kalno 

Žinoma, jųs norėsite pamatyt 
ir lietuviška skyrių tame baza- 

re; noresitė pamatyt, kokiu gra- 
žumėliu lietuviai turės išstatę. 
N u o ii d. sausio iki 20 d. sausio 
visa Cliicaga atsilankys bazare. 
Bukite ir jus, nes takios progos 
kitu syk savo gyvenime neturė- 
site: čia galėsite pamatyti kuo- 
ne visą karę—ir tik už 25 centus, 
jeigu tikietą pasirupinsit sau 

tuojaus. 
Šisai bazaras ne tik akyvas, 

bet ir naudingas, nes visas pel- 
nas nuo jo eis nukeuiejusių nuo' 
karės naudai. Visos tautos at- 

lankys savo skyrius bazare. 
Lietuviai taip pat turi tenai buti, 
kad apie jų skyrių nebūtų tuš- 
čia. Ypač dabar, kuomet kalba- 
ma apie Lieuvos nepriklausomy- 
bę, reik pasirodyti, kad lietuviai 
supranta savo reikalus. 

Taigi eikite visi į šitą bazarą. 
Vaikams yra pusė kainos. Pa- 
rodykit ir jiems tuos dalykus, 
kad išaugę jie pamytų apie šitą 
baisią karę. 

Bazaras artinasi. Nedaug lai- 
ko beli'ko i'ki "Talkininkų Ba- 
zantii". Chicagojc vietinės mo- 

tei js pusėtinai darbuojasi lie- 
tuvių skyriaus surengimui. Pėt- 
nyčioje, gruodžio 29 d. atsibuvo 
susirinkimas pas p. Zimontienę. 
Dalyvavo atstovės iš įvairių Clii- 
cagos apielinkių. Išrinkta Ko- 
mitetai, kurie rūpinsis surinki- 
mų visų reikalingų bazarui daik- 

tų: nuo To\vn o f Lake p. Alijo- 
šienė; nuo 18 gatvės p. Skudie- 
nė. South Engle\vood p. Olšev- 
skiehė ir p. Giraitienė. Nuo 31 
gatvės p. Kasfparienė. P-lė To- 
leikiutė apsiėmė rinkti abelnai 
visame mieste lietuvių apgyven- 
tose vietose. 

Yra daugelis daiktų priruoštų. 
Visi, kurie yra pasižadėję ko- 

kių nors išdirbinių, yra kviečia- 
mi atlikti kuogrieėiausiai, nes 

laiko nedaug liko. Kviečiama 
visus prisidėti 'kuoskaitlingiau- 
siai prie šio svarbaus darbo. Jei- 
gu kas turi kokių nors siuvinių, 
mezginių arba audinių ir nenori 
su jais skirtis, tai gal galima bus 

(Tąsą ant 7-to pusi.) 

Apgarsinimai. 
JlJRASK PRIEŽASTĮ. 

Gerai žinoma lotynu patarlė sa- 

ko: "Prašalinus priežastį pasekmė 
nyksta." Jei. kuri kietus vidurius, 
galvos skaudėjimą, nervuotumjį, 
skilvio kliūtis sujungtas su gyveni- 
mo permaina, kasyklose ir tt. tai 
turi surasti priežastį, išvalyk skilvi 
su Trinerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro pagelba ir ta ,o 

klititįs prapuls. Trinerio vaistas 
išvalo ir sustiprina. Jis suteikia 
norą valdyti, pagelbsti virškinimui 
sustiprina nervus ir visą kuną. Bet 
nepriimk jokių pigių nudavimų! 
Tik Trinerio Amerikinis Karėtojo 
Vyno Eliksyras suteiks pageidau- 
jamą .palengvinimą. KSitia $1.00 
Aptiekose.—Didelės oro permainos 
šią žiemą yra kaltos už dauyeli^ 
žmonių ligas. Nuo raniatų, neu- 

ralgijos, nušalimo ir tt. vartok Tri- 
nerio Linimentą. Nuo šalčio ir ko- 
sulio, skaucTamos gerklės, broncfii- 
o, imk Trinerio Kosulio Maišytoją. 
Kaina šitų dviejų puikių vaistų 
yra ta pati: 25 ir 50c aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, išdir- 
bėjai chemikas, 1333-J339 S. Ash- 
land A ve. Chicago, Ifl. Jei nori 
[5>inerio Aukinio Kalendoriaus, pri- 
siųsk ioc. persiunimo lėšoms pa- 
dengti. 

GIMINIŲ ŽINIAI. 
Johnston Cityje nesenai pasimirė 

Mikolas švagždys, 55 metų amžiaus, 
paeinantis iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Viduklė* par., Jokainiu kaimo. 
Jis yra palikęs palaaKų. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis prie Simano 
Daukanto Dr-jos, Box 188, Johnston 

j City, 111. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, sliubinių žiedų ir 1.1, parduodu 

pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo Iraugus ir pažįstamus ateiti ir 
pamatyti mano naujį krautuvę. Adresas: 

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

CHICAGO, ILL. 

pečiaus išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"Siuth S bore Club" iipo valstybes benduoles 

rW!MSHOW 
l-cu»-l 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate gryną, 
100 laipsniu stiprumo 
degtinę, o ne pusiau 
skiestą vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 
TS'Vvdnos arba 2 galionai už ....$4,75 
12.kvortų, arba 3 galionai už ....$6.25 
Rt'SV"- MONOPOLI N F. DEGTINE 100 
r. LAIPSNIŲ. 
_ Grįha, 4 bonkes už $2.45 
m. Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
■ .^{iryna, 12 bonkų ui $6.95 

Parrikiflaukite mušt) likierių, degtiniu ir vynų kainų suraio. 
Pinigai turi buli prisiųsti drauge su užsisakymų, krascn ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF k:>d garantuojame mūsų "30UT1I SIIORE CLUB" 
Hininnillj degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

IWK Al nuo dabar iki Kalėdų Švenčių ibšiųsime kiekvienam į U didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & ©. W. Va Buren St. Chicigo, III 

Tamykit šitą vieta 

sekančią savaite! 

A. 01szewskio Banko 

Depositoriams. 

Lictuyių UNIVERSAL STATE BANKAS 

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip 
tik visi .pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti. 

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban- 
ko biis šauktas A. 01sze\vskio Banko Dcpozitorių 
susirinkimas, kad perkelti A. Olszeuskio Banko 

depozitus į naują Universal State Banką. 
Ant šio susirinkimo visi A. Olszekskio Ban- 

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 

išmainys jas ant knygelių naujo Universal State 
Banko, su kuriomi jie galės savo pinigus atsi- 
imti, art>a laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. Į susirikimo salę bus leidžiami tik tie kur.:e 
turės A. 01sze\vskio Banko knygeles. Todėl pv 

sirupinkite visi pirm laiko turėti savo bankines 

knygelės po ranka, nes be knygelės niekas negalės 
sajėn jieiti nė pinigų reikalauti. 

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus de- 

pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, kurie 
permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 

savo naują adresą. Kam parankų—ateikite į mū- 

sų Banką adresą permainyti, o kam neparanku 
ateiti, tai iškirpę šj kuponą prisiųskite mums pačtų 
užrašę arft jo savo naują adresą ir knygelės nu- 

merį, kądj mes galėtvme jus ant depo.zi torių susi- 
rinkimo pakviesti. 

H i') 
8 L 

Iv IX 

« m OLSZEWSKlO BANKO 
DEPOŽlTORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

iVardfc ii^ pravardė 

lAdresaj 
3 I Knygeles No. 

.' *) 
Paskubinkite adresus' prisiųsti, kadangi susi- ^ 

rinkimas gali but netrukus šaukiamas. 

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

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius 
1917 metami jau 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti- 
nėti. Ileikalauk 
aptiekoj arba ra- 
iyk tiesiog mumi, 
o mes mielai pa- 
siųsime 

Dovanai 

Kosulys 
dažniausia buna įki- 
rė jusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džiiį uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

Stftrt'i 
Gothard 011 

[ Severos 
Gotbarrilgltaa 

Aliejus.] 
Yra linomas kiek- 
vienuose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentss trinti 
sopančias vietai, 
ypač gimusias ift 
rcumatiimo, per- 
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS) 
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apljrėti pa- lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per- 
sišaldymo, užkimimo, nedifterinSs gerklės skaudėjimo, kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio. 

Kaina: 25 ir 50c. 

Prašoma aptiekose reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugotiei dirb- tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardą: 1 'Severą'' 
J iri e kiekvieno pirkimo. Jei vletoa aptieko] negalima gauti, uiiakiua tuo- aca bu» paiiųita. 

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

Reikalingas LINOTYPISTAS, 
suprantantis savo darbą; atsišau- 
kite laišku, adresuodami: 
MILDA PRINTING HOUSE, 

814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Taipgi reikalaujame agentu. 

f 

KELIAUJANTIS AGENTAS 

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

LIETUVA PUB. CO. 

Pajieškojimaš. 
Parduodama namas $4500 vertės; 

$500 reikia įmokėti, o k ti lengvomis 
išmokestimis. Namas yra 8 šeimy- 
noms ir per mėnes} nuomu atneša 
$58. Kreiptis adresu: Juozapas Ka- 
niušas, 8424 Greeu Bay ave., So. 
Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusseserės Onos 
Vaikšnoriutės-Skrabullenės, iš Suval- 
kų gub., Seinų par„ Leipalingio k. ir 
Antano bei Vaclovo Vaikšnorių. 
Kreiptis adresu: 

Marijona Radzevičiūtė, 
7 Comerton St., New Britain, Conn. 

Pajieškau savo draugo P. UrbaiCio. 
Pirmiau gyveno Wisconsine. Atsi- 
šaukti adresų: M. šilįnskas, 509 Leo- 

j nor St. N. W., Grand Rapids, Mich. 

Pajieškau Elzbietos Daukantaitės, 
LeviCių kaimo, Lukšių parap., Telšių 
pav., Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Kaziuue Delnausklenė.Sutkaitė, I 
Box 14, Clifford, 111. 

Reikalavimai. 

14 ar 15 metų mergaitė reikalau- 
jama } mažą. krautuvėlę. Patyrimas 
nereikalingas. Turi but gėry tėvų 
mergaitė. Adresas. Llthuanian Store 
3530 Purnell Ave. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chlca- 
voje. Vyrams $2.75 t dieną, nuo 25c. 
Iki 30c, } valandą. Adresas toks: 

• 
At'as Employment Office, 

6300 So. llalsted St., Chicago, UL 

3rd fioor, Room F. 
Telefonas Normai 163. 

GAUK KOLEGIJOS MOKSLĄ 
ATLIEKAMU LAIKU. 

The AMERICAN INSTITUTE OF 
SCIENCE siūlo dieninius ir vakari- 
nius kursus. Atkartojamusis medi- 
kams yra specialumu. Taippat aug- 
štesnėsės mokyklos, kolegijos, besi- 
vartos, kursai. Iš lygos: $6.00 už 
kuršę dvidešimts keturių pamokų, 
pageidaujama mokėti išanksto. 

Ivlauskis specialiai nemokamo mok- 
slo pasiulinimo. 

Užsitrašymas žiemos terminui pra- 
sidoda gruodžiu 30 d. 

Franklin 3019 154 W. RanduJph St. 

PLATINKIT 

P. VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių kolionijose Illiuojaus valstijos. Pas j{ galima užsirašyti 
"Lietuvą" ir nusipirkti muaų laidos knygas. 

LIETUVA PUB. CO. 

i 

! ! Pranešimas ! ! 
šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkėliau savo 
ofisą po 
3325 So. 1IALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5*31 
Dr. P. VVIEGNER 

PETRAS S. REMEIKI3. 
Yra musų jgaliotas Gardner ir aplfr linkSje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 

crakelblmus ir pardavinėti knygas. 
Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yi» per kariu, tai atei- kite j MILDOS TEATRU, o čia rasite 
visiausi) vietj, atsivėdinti ir pamatysite gražesni Teatr? negu vi<hinnle**yje. 

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

Subatom ir nedčllom 
10c balkonas, 15c žema. 

Praudeda 7 valandą kas vaka.as. Subatomi ir nediliomi 2 vai. po j>iei\). 
Jei liuosame la&* nori pasilstti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

vyrų ir vaikinų, kurie norėtų iš- ^==^== moktl barzdasku- tystės { 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima būti pa- čtom darbdaviu ištuokus amato, kuria blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r-nkadabystės*(manicuring). Ar- tesnėms žinioms raSykite: Nosso- kotf's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgh; Pa. 

Tcl. CanaI 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statgjas. 

2123 W. 23 rd St. 

DR. O. C. H EIN E 
dentistAs 

OFISAS: Kaip. 31 tr Su. HalsteiSI. 
t(ljnaimi tiri tpfiako)). GHIGiGO. 

F. P. BRADCHULls 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICACO 

ROOMS H07-?l 14 
Telcpbone Kranklio 1173 

6YY.: 3112 S. HAISTED ST.( ARTI 31st ST. 
TUEPHME TAROS »N 

"LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąsa nuo 6-fo pust.) 

jn09 išstatyti, kaipo paroc'on; 
užsibaigus bazarui viskas cbus 
sugražinta.. 

Viską siųskite šiuo antrašu 
J. Zimontienė, 

3252 So. Ilalstecl st., Chicago. 

"Shigezo Mibt*".—\Yell, o kas 
čia- per biesa^! S h i g e z o : 

b u ! Išrodo lyg "japončikas- ... 
Męs ir taip manėme, bet baisi"r 
apsirikome. Anądien afcii.a į 
Terasos sub-station No. 60 (01- 
še.ysk!o banke) "ienas žmogelis 
—tikras lietuvys, kaip Dievas 
prisakė. "Norėčiau, sako, užre- 
gistrnet laišką".... Cierai! Kler- 
kas paėmė kopėrfą, pažiurėjo ir 
'kilusia: 

<r- O kam siunčiate? 
— Xa-gi tenai yra viskas su- 

rasta. 
Aha, matau, kad j Japo- 

niją kokiam tai Mis to t ii Į $hi- 
gfczo Miku.... 
..— Taip riktik ir yra: Mister 

Stiigezo Mibu,...—atsakė žmo- 

gus. 
— Tai matyt tarite japončikų 

draugų ar pažįstami —pa- 
stebėjo klerkas. 

— Kur tau! Kokis jis ten ja- 
ponakas? Jis yra t°l« pats lie- 
tuv>s, kai'p tamista, arba aš. 
Tik Japonijoj, tai mat ir pasi- 
vadino japoniškai "Sliigęzo Mi- 
bu". ...—paaiškino /žmogelis. 

Velija laimingų Naujų Metų. 
Trįs užpuolikai Naujų Metų nak- 
čia įėjo į cigarų krautuvę prie 
132 E. 55-th St. ir "paliutfsavo" 
du buvusiu ter. vyru nuo $90.00 
pinigai*; nepamiršo .1,/gi nei jų 
žiedų ir laikrodėlių. Aplupę viską, 
plėšikai pasirodė labai nu r-dagus: 
jie širdingai vėlino visiems "Lai- 
mingų Naujų Metų" ir prasišalino 
su savo grobiu. 

Iš West Side. vietinė 28 T. 
M. D. kuopa laikė savo prieš- 
metinį susirinkimą gruodžio 28 
d. Meldažfo svetainėj. 

Vaklybon šiems metams iš- 
rinkta: R. Zaura, sekretorium V. 
Lenkauskas, iždininku B. Len- 
ką u s'.ca kr.ygium J. Žiurkau- 
iskisC 3w-sn*rikinriri«'. bui«P skaitė. 
lingas ir g] vai vedamas. Tarp 
daugelio apkalbėtų dalykų, pa- 
žymėtini yra šie: 

Kuopa nutarė reikalauti nub 
savo narių, kad jie savo liuosu 
noru atika-utų po $1.00 į metus 
nuo karės nukentėjusių naudai;, 
sykiu su 109-ta SL\. kuopa nu- 
tarta surengti iškilmingą šeimy- 
nišką vaikarą; naudai nukentėju- 
sių nuo karės mitarta "urengii 

:os laiku vakarą su per- Į 
statymu; sumanyta sutverti sa* 
vo locną kuopos chorą. 

Laike šio susirinkimo prisira- 
šė prie kuopos 5 r.*uji nariai. 

Eskulapas. 

įvairumai. P-as Zigmas Mic- 
kevičius, žinomas West Sidės pi- 
lietis, a pavedė su p-lė Margarita 
Kasubiute iš Pittston, Pa. P-lė 
Kašubiutė buvo veikli ir plačiai 
žinoma lietuvaitė. PittstonS apie- 
linkėse. Vestuvės atsibuvo Pitts- 
tonc gruodžio 26 d.—jaunavedžiai 
atvyks Chicagori apie sausio 15 d. 
ir apsigyvens prie 2305 Leavitt 
St., kur j). Z. Mickevičius turi 
Real Estate ofisą. Laimingoj 
ateities jaunavedžiams. 1 

— P-nia Mathews, užvciė per- 
siskyrimo bilą prieš savo vyrą; p. 
M; hews laiko ofisą ant Bridge- 
porto ir Chicagos lietuviai pažino 
jj. kaipo "mainų" šėrų ^ardavinė- 

l "... 
— P-as Povylas Žilvitis nese- 

nai išlaikė valstybinius gydytojų 
[kvotimus. Dr. Zffvitis yra baigęs 
Chicago College of Medicine and 

'Surgery; gyvena prie 3341 So. 
Union Ave. 

—^Pcreitį utarninką, važiuoda- 
mas per Chicagą, musų recTakci- 
joj atsilankė p. Pratapas. P-as 
Pratapas pernai užbaigė Agrikul- 
tūros skyrių Wisconsino universi- 
tete' ir dabar gavo vietą "Re- 
search" skyriuje, Agrikulturcs De- 
partamente, Washingtine. Jis, 
bene bus vienatinis lietuvys, dir-. 
bantis valdiškose. Wasbingtono 
jstaigose. "Daug yra gerų vietų, 
—įsako p. Pratapas,—j kurias lie- 
tuviai galėtų įsigauti, jeigu tik 
daugiaus tuomi rūpintųs. Kitų 
tautų jaunimas vakarais daug iš-'j 

mokstą ir geras vietas užima, tai 
kodėl lietuvių jaunimas to nega- 
lėtu?" 

— Sutikimui Naujų Metu 
Bridgeporto moterįs buvo suren- 

gusios vakarą IuTkTos teau"5 -sve- 

tainėj. Publikos buvo pusėtinai 
ir gražiai pasilinksminta. Tikima- 
si turėti ir pelno-kuris paski" tas' 
užlaikymui *Vaikif Dieninės Glo- 
bos." Šitos didžiai naudingos 
jsta'ig(« užlaikymas atsieina apie 
$1000.00 per nurtus ir Chicagos1! 
lietuvės "be jokio didelio trūkimo 
parūpina viskį reikalingą Jos už- 

laikymui. 
ĮĮ 

— Ateinantį panedėlj, 8 d. Sau- 
sio, susirinkimas Clucagos Draugi- 
jų Sąryšio VVoodmano svetainėj, 
kampas 33-čios ir Lime št. Pra- 
džia 8 vai. vak. 

— Ateinantį nedėldienį, 1 vai. 
po piet, bus 36-tos 5>LA. kuopos 
metinis susirinkimas Miklos sve- 

tainėje.— 

— Miesto majoras ir policija 
šiuosmet pasirūpino, kad visi sa- 

liunai ir restauracijos su "barais" 
butų uždarytos nedėlioj prieš N a U: 

jus Metus. Todėl ir vidurmiestyj 
šiuosmet nebuvo to pasiutimo, 
koksai būdavo anais metais sutin- 
kant Naujus Metus. Restauraci- 
jos, hoteliai ir saliunai todėl ne- 

teko šiuosmet apie keliu .milijonu 
doliarių, bet iš to nedidelė beda, 
nes tie pinigai* liko žmonių kiše- 
niuose. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS ruplyasi žadinti lietuvių tautos sąmone ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktu karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, n nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautę. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viėna tautos ir tėvynės meilės Juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtv Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
grioviu, laukia ariama ir valomą, o, nugriauti (Svų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuoplgiausla kaina 
•k^lbimus-jieakojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
ji:rasti ąuklyd"slus brolius, seserie,f gimines ir pažįstamus. 

L.7ETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap., 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
aumeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą'" i užsienius rusų cenzūra nekliudo 
SKELBIMŲ KĄINA. Petito ^smulkaus rašto) eilutS (dalinant 

puslapi' | keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, p^vteksto 25 cent, 
petito eilutė, giminių Jieškantiems ^o teksto 10 centų petito eilutfit 

Adresas: 

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

Prince Albert duoda kokybę, 
tie premijas, ar ktiponus! 

• ~ 
— 

Prince Alberto tabakas visuomet buvo pardavinėjamas be kuponų ar premijų. Mums geriaus patinka duoti 
kokybė. Taigi, kuomet prisikimši Prince Alberto pyp- 
kę, ar susisuksi cigaretą, tai pats sužinosi apie kokybės 
tikrumą—tau sutaisytą pasigerėjimą! , ( 
Kadangi Prince Alberto apsiskaitymu yra apsiskaity- 
mas vien kokybe ir be kuponų, ar premijų, tai į jo par- 
davojitną niekuomet nepadarys veikmės nei tautinis, nei 
valstijinis varžymas jų vartojimo. 

Ant fcntro ioao ratid#. •<» blešinea jut »kaitr- i. Sf'iiSf'SVBS'S t>RINCE ALBERT 
atsako kiekvienam rūkymo klausimui! Pažinrėk pats, kad jis nekerpa liežuvio ir nedegina gerklės! Įsitikink, kad patentuotasis būdas, ku- ris padaro Prince Albert patinkamiausiu daugybei vyrų visose tau- tose. 

Rūkyk jj savo numylėtoj senoj pypkėj, arba susisukęs j cigaretą—jis su- 
teikia didžiausia smagumą savo vėsumu, kvapsningumu ir skoniu. Ir rūkyk sau kiek nori be kirpimo, ar deginimo! Juo greičiau pažirvsį Prince Albertą, VtA/nTPAi^ioii K..~I — I—.— 

the national joy smoke 

j-.to greičiau busi laimingas su tabaku-. Pirkite Prince Albert vist* 
raudonuose maišeliuose, Sc 
raudonos bltkinis. U)c; sv» 
r o ir pusls naro blikos h<- 
mdonai ir krvstn ir.io st'.b. 
10 svaro huMtioriai su htm- 
tn n l-dr/gin to ja virjy. 

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

laikiaščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ir .aikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jcs-ser! 

Ziurėk,^ ateina generdlas fabrikantas,,ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant ,«''ko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą,. visai išnyko,-tai ir 
popierą pabrango. 

^icko nepadarysi 1 Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazictdfe nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
nesusuks. 

O už to -generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
rūkoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 

viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cieiii.s šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

o ska»tytojo gazietą j Ne\v Yorką, o ne\v jorkiškio—j Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki Visoriai, ką tavo, mielas skaity- 
toja.i, vi.. Ją j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

j°^ visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
a iššluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sienų: 
~~ sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 

taip kvitys|m.'M. 
Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 

on mo alfško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
įez y. as ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 

čiu ne s<»jicja, tik po nosia sau murma: 

G^U-ertėtų :r man pridėt.... Kad nors užtektų tom3 
y ems ępf tetos užlopyt, ką nuo ilgo* kėdėj sėdėjimo pra- 

sitrynę.... 
Kaip ateina, "pėdė" ir kaip tokį kozackį maršą visi už- 

triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 
Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš tor bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 

kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji g)'v3 žemėn suvarytu savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė genaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir da~ pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesniš mažesnį rija, kad dzidesnls pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. 'Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, "tai ir aš mažesnj pamėginsiu. * 

Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų manarižierius kitaip sau galvoja: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų aotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad nęs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad, mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 

/ Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai' prisių3k mums ją greitai. 
jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums geru, teisingų žinių, žingeidžių i-r juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių' pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, n naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka rankij plau- ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrair talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liati ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip'. 

"LIETUVA" 
3352 South Halsted Str^st, : : : Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Mqs neesame bankieriai, bei męs gvarantuojama Tamstai suči* dymfc 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy rams ir valknams padaromo ant orderio naujur siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki (60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. rJaujaa tr vruputfiU dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiau*. Vaiky siutai $2.50 iki $7.C0. 
Skryni6š ir valyzai. 

«1 rt S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. StoroB atdaras ka-dieaą. ir vakarais ik! 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. NedSldlenials—iki 6 vai. vakare. 

^>vv^vvv%^vvvvrv\ S<H3 

JŲQZAS A. ĄMBROSIUS 
a! Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 
(A. OLSZEWSKIO 3ANKE) 

n 3252 So. HALSTED ST. 
TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL j / 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakar*; Utarnlnkais, Ket vergai a 

iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturSjo. nesą nebuvo kas 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingu kalendorini žinių, jame yra'keletąa skyrių, kariuose telpa {vairus latfal naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eitis, straipsniai li bistorljos, byglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje Rasite straipanius griau- 
siu rašytojų amerikiečiu. 9 

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

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

[EVESKIO KffiJ 
teSMoraiA Cta gali išmokti Anglų kalbos nuo pradine; ligi aagMlaualai, telpgi Lietuvių, Vokiečių. Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. Augit Matematikos, Istorijos, Geografijos, Pollttt. 
Ekonomijos, Knygretiyates .DailliraSčlo, Lat- 
akų rašymo. Prekybos teiiių Ir tt- čia gali 
užbaigti PUBLIC SCBOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- MA LIETUVIŠKAI. 
3108 So. Halsted St Cfafc 

"DRAUGAS" 
detuvlų Katalikų Savaitini* Laikrašti# "Draugo" sandarbininkų skaičiuje yra rlmčlausiejl Ir žymiausieji lietu- vių veikėjai if rašytojai. Jame pa duodama daug žinių iš draugijų ir vi- suomenės judėjimo. Visi dienos klau- simai yra svaietoiAl rimtai ir teisiu- 

gal 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me-| tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. Pažlurėjlmui siunčiame vienas nu 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. ; 1800 W. 46th St.f Chlcago. IIL j 

Tel. YARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų lr vyrų. Speciaiiškai gydo limpančias, 
užslsenėjusias ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak* uika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutelkB tiflfca- 
inus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
?"ederal Ass'n of Auto Engineere, 1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

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

Ofisas 
1/25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodjat. 

t bene Canal 1203 
VaJandor.. 

j \»fc;£C ijaaStffrjjįMio 
lli'SilOfti 8:00 v*L vą'ac. 

ftedeiionii 
tcc l it Iki ^••OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

IelAuatin7i/ 

Valandos 
Mktal W««oiu,krtW)fF^ 

CarmL 211* 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. H4LSIE0 ST CHICA60, ILL 
CORNER UtH STREBT 1 

ŠTAI TAM8TO8 PROCA I 

AMtfctaScMI 
ctl 

* 

lUkrkt* 
* 

.DYKAI 
OMU^UKSl 

Qroit*i išmokti ««**- 
Iii kalbos. Su pareita 
■šios mokyklos, Tamsio 
U mokai Angliškai kaJ- 
b#tl, rašyti ir skaityti 
visni nesi jau adam83 llu 
osose valandoje. Moki- 
name p«ę pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana- 
dos. Tuos, k uria gal i a- 
teiti (mokyklų, moki- 
nama kleeoi«, dieno- 
mis 4r vakarais. Čia 
Kalima iSmokti Uram- 
mar Ir Hich schoolva 
kursus. Gražiai iliust- 
ruota, bq daucdiu'pa- 

aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; Įdek keliąs marke* priiiuntimui. 

AMERICAN SCHOOL OP LANGUAGR5, 
1741 W. 471h Stnit, Ctilcago, mintis. 

SITAI JUMS PROGA! 
Igytl goresne vietą 
lr geresnę mokest} 
Buk rūbų kirpiku. 
DraCužių kirpimas 
yra vienu geriausiu 
imati#. Musų sister 
ma yra lengva ja 
išsimokyti. Musų 
mokiniai gauna d°r- 
bą geriausiose Chl- 
cagos firmose. Mo- 
kiname visokio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
tery Ir vyrų drabu- 
žių. Ateik, aplan- 
kyk mūsų mokyklįi taip dienos laika 
taip vakare. Specialiai žemos kalnoi 
žj mėnesj. 
MASTER CUTTING SCHOOI 

J. F. Kasnicka, principai as, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 416, 411 

Prieš City Hali 

PNONE YARCa S7tf 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St„ Chicago 

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

8T. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursė, 

viena geriausiu ir atsakančiausių 
savo darbe, kuri daug metu prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairioso Chicagos ligonlnSse, 
yra baigusi Memorial Hospltal. JI 
visuomet yra prisirengusi patarmu* 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
valkų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos 'suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Collinsville Av. E. St. Louis, III 
Viršum Yoclss salee 

Tel. Kinloch St. Clair 544R. 



PIRMAS LIETUVIU 

Jau yra suorganizuotas ir 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olszevvskio Banke 
N 

3252 So. Halsted Street 
CHIC A Q O, ILL. 

Visi 2000 Šeru yra parduoti 
Pinigai yra užmokėti už 1910 seru - ■ $214,875.00 
Lieka neužmoketu tik 90 šeru -----10,125.00 / * 

> 
* 

Lietuviai^ liurie galite pasidalykite šitą biskutį neužmoketu šėrų ir Banką 
galesime tuojaus atidaryti. Neleiskite dėi šitos mažos sumos sugriauti ilgo 
laiko sunkiai nuveiktą darbą, Pagelbekite šį Banką atidaryti paimdami šį bis- 
kelį neapmoketų serų, o tuomi padarysite sau ir visiem Chicagos Lietuviam 
naudą ir garbę atidarydami šį Pirmą Lietuvių 

Universal State Banka 

Kviečia užsirašiusius užsimokėti ir kitus prisidėti 

Jr \. 

CIliioeig;o, 1111 
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