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Dideji Kare. 
Vis dar karės svarbumas šiuom 

k tu yra ne karės frontuose, 
bet iiigšciausių karvedžių, val- 

donų ir augštij valdininkų su- 

sivažiavimuose. Pereitu savaitr 

Viennoj atsibuvo susivažiavimas 
centralrių valstijų valdonų, o Ber- 
line jų politikos vedėjų, Ryme 
gi talkininkai tarėjo susivažiavi- 
nv prašaliu imui tarp jų kilusių 
nesusipratimų. Vokiečiai jau 
džiaugėsi, buk Italija .įori nuo 

talkinti>ruktt pasitraukti ir atskirą 
taiką daryti, todėl tai Ryme ir 
buvo surengta talkininkų vei- 
kėjų susivažiavimas. Viennoj gi 
atsJbuvo centranų tautų susiva- 

žiavimas prikalbėjimui, Austri- 

jos laikytiesi rysyj su kitais cent- 

ial:a .j krantais, nes buk naujasis 
Austrijos ciesorius Karolius sten- 

giasi nuo vokiečių globos ir įtek- 
mes pasiliuosuoti ir su Austri- 
jos priešais atskira laiką daryti. 
Ar susivažiavimai prašalino t rp 

tautų vieno ir kito ryšio visus ne- 

susipratimus, sunku pasakyti, nes 

ir vieni ir kiti susi važiavusieji 
slepia sav0 tarybas ir nutarimus, 
bet kaip rodosi, bent š/uom tarpu 
kilusius ir vienoj ir kitoj vedan- 
čių karę tautų pusėj nesusiprati- 
mus pasisekė prašalinti, kai nekils 
vėl nauji, o jie kilti gali nes ka- 
rė visiems nusibodo ir abiejose 
pusėse yra taikos pageidaujančių, 
todėl tarp karės ir taikos reika- 

laujančių, prašalinus vienus ne- 

susipratimus, kils nauji. 
Kas nutarta Viennos ir Berli- 

no susivažiavimuose,, to laikraš- 
čiai negarsina ir del susivažia- 
vimo didelio džiaugsmo ir en- 

tuzijazmo nei centralių tautų 
laikraščiuose nematyt, nes karės 
sunkumų nei joki susivažiavi- 
mai prašalinti negali, o Austri- 
jai ją tęjti nelengva, nes iš di- 
džiųjų Europos tautų ji priguli 
prie neturtingiausių ir vargin- 
giausių, tarp jos tautų vienyfbės 
nėra, nors tai valdžia stengiasi 
paslėpti. Slavai, kuriu yra dau- 
guma, nenori didesnio vokieči j 
susidrutinono, o karės laimėji- 
mas vokiečius vien sudrutintr, 
o su susidrutinusiais slavams bu- 
tų sunkesnė kova. Dabar slavai 
pradeda imti viršų ar.t vokiečių 
o jeigu vokiečiai karę laimėtų, 
jie Austrijoj vel atsigriebtų ir 

pradėtų vel slavus spausti, kaip 
spaudė pirma. Todėl Austrija, 
nors ji karei pradžią davė pasta- 
čiusi Serbijai aštrius reikalavi- 
mu*, turėdama daugelį priešų, 
•prieš •kuriuos negali atsiremti, 
taikos reikalauja. Ji gerai žino., 
kad skyrium nuo vokiečių besi- 

laikydama, geresnes sau išderėtų 
išlygas, kuomet tęsiant karę su 

jais drauge, jeigu vclkiečiai butų 
įveikti, jai daugiau negu vokie- 
čiams r<iktų aukauti. 

Susi/apavimas talkininkų vei- 

kejų Rvme, kaip rodosi, vėl su- 

taikė visus talkininkus ir juos 
įstengė krūvoj palaikyti. Laik- 

raščiai vel rašo, jog Francuzijos 
ir Anglijos ministerių pirminin- 
kai pertikrino italus, jog talki- 
ninkai tikrai karę laimės, rci- 
>kia tik jų vienybės ir reikia karę 
tęsti toliau. Bet norinti rvšyj 
(palaikyti Italija kitaip kalbėti 

negalėjo, turėjo jai rodyti karės 

laimėjimą ir didesnį pelną toliau 

ją tęsiant. Italijos kariumenės 
vadovas generolas Cadorna ta<po 
apdovanotas augščiausiais fran- 
cuziš'kais ir angliškais ordet.ais. 

Rymo gyventojai entuziastiškai 
sveikino ^večius, kur tik jie pa- 
sirodė. 

Kati susivažiavimas Ryme pra- 
šalino buvusius tarp talkininkų 
nesusipratimus, rodo tą ir tole- 

snis jų veikimas. Tuoj po susi- 
važiavimui visi talkininkai, tame 

Ir Itaiija, vcl pareikalavo nuo 

■Grckijos išpildymo visų jai pirma 
pastatytų reikalavimų į 48 va- 

landas. Italijai talkininkai pa- 
J žadėjo ne tik italų apgyventus 
Austrijos kraštus: Tiroliu, Istri- 
ją, Goriciją, Triestą, bet ir Al- 
baniją visą. kurios pietinę dalį 
buvo jau Grckija užėmusi. Tie 

pa/adėjimai, turbut.. labiausiai 
prisidėjo prie palaikymo Italijos 
talkininkų ryšy j. Gal tas patar- 
nauti talkininkams ir tame, kad 
ji pasiųs savo kariumenę padėti 
talkininkams ir Balkanuose, ko ji 
iki šiol daryti nenorėjo, siuntė 
vien savo »kariumene- apvaldyti 
italų apgyventus Austrijos kraš- 
tus. 

Apie taikos tarybas tarp karę 
vedančiu Europos tautų nutilo 
kalbos, i.ors per laikraščius ir 
viena ir kita pusė, priešo išmė- 
ginimui, leidžia pas)kalus apie iš- 
lygas ant kokių sutiktų susitai- 

kyti, bet išlygos tos taip skiria- 
si vienos nuo kitų, kad priešin- 
goji pusė ant jų besiremiant r 

mėginti taiky tiesi nenori. Bet 
žinios apie taikos išlygas vienos, 
ar kitos pusės, laikraščiuose tal- 
pinamos, nėra oficiališkos, jos 
talpinamos laikraščiuose vien iš- 

mėginimui, ką ant jų atsakys 
priešingoji pusė. Vokiečiai savo 

išlygose stato atsikiras Lenki- 
jos ir Lietuvos karalystes, tal- 
kininkai gi apie Lietuvą visai 
nemini, nes ją nori savo .glėbyj 
laikyti jų tlraugf Rusija. Nors 
likimas Lenkijos ir Lietuvos pa- 
eis nuo susitaikymo karę vedan- 
čių tautų, bet ypač Amerikos 
lenkiški laikraštininkai, kurių ve- 

jdanti tai'kos tarybas, turbut visai 

^nefklaus, ko jie nori, kalbina len- 

^ 
kus kelti protestus prieš atsky- 
rimą lietuvių apgyventų kraštų, 
ypač Suvalkų gub., nuo ateinan- 

čios laisvos Lenkijos. Žinoma, 
gali sau lenkai protestuoti, jų 
protestai nesvers daugiau negu 
'"erė pirma j^ maldavimai ir 

priminimai galę turintiems, kad 
lenkams jų neprigulmystę iš- 
kovotu, bet protestai vien rodo 
lenkų ibesotystę. Suvalkų gu- 
bernija yra lietuvių apgyventa, o 

jie lenkų gllobos visai nepagei- 
dauja, >kaip jos nepageidauja nei 
rusinai, nei žydai. 

Ant karės lauko nei viename 
fronte svarbesnių permainų nė- 

ra. Rumunijos fronto rumu- 

nams h rusams visr n«siseka. 
Rods sujungta jų kariumenė bu- 
vo sulaikiusi sujungtą vokiečių, 
austrų, bulgarų .ir turki Tiu- 

menę, bet ne ilgam. Dao_ .u- 

munų priešu kariumenės jau pri- 
ėjo Rusijos rubežių, o rumunai 

I 
turi arba priešus sumušti, arba, 

,kadangi to padaryti negali, trauk- 
tiesi vis toliau j rytus, į Rusijos 
lygumas, kur gintiesi yra daug 
sunkiau negu 'kalnuotuose Ru- 

munijos kraštuose. Vokiečiai tu- 

ri atvirą įkelia svarbiausin pieti- 
I nės Rusijos miestan Odeson. 

Rumunijos .pajūrių visi svarbiau- 

j si miestai jau vokiečių apvaldy- 
ti. Sujungta rusų ir rumunų ka- 
! riutnenė turėjo mažus laimėji- 
,;nus j vakarus nuo Foczan. Ir 

, į įpietus nuo Foczan rusai atmu- 

I šė visus vokiečių ir bulgarų už- 

, puolimus. Ir prie Raspica rusa' 

I nužengė truputį toliau. Bet kaip 
j rodosi, visi tie rusų laimėjimai 
yra nesvaraus. Svarbesniais 
yra vokiečių laimėjimai Sereth 

paupiuose, kurie užėmė svarbų 
miestą Braila ir tokiu budu jų 
laivai gali reikalingus daiktus 

privežti iki Juodųjų jūrių be jo- 
šų pusės trukdymų. 

Makedonijoj netruko kariume- 

nių susirėmimų, bet jie buvo 

menki, neturinti didesnės svar- 

bos. Ar.glai mėgino apvaldyti 
toliau jsiki^ueias bulgarų pozici- 

jas, bet tas jiems nepasisekė. 
Prie kalvos 208 italai nužengė 
500 jardų toliau. Visame tame 

fronte smarkiau veikia vien abie- 
jų pusių artilerija. 

j Tąsynės su Grekija eina savo 
keliu. Del blokavimo Grekijos 
portų pi'.iriiko Grekijoj maisto ir 
ten, kaip Austrijoj ir Vokietijoj, 
žmonėms duona duodama tik 
ant valdžios išduotų kortelių. Ir 
karalius atsišaukė j valdžią pra-1 
šydamas duonos kortelių sau ir 
Šeimynai. Bet daro, turbut v-ien 
pasirodymui piliečiams kaip Ui 
jis geras ir teisingas, kenčia 
drauge su krašto piliečiais, o duo- 
nos jis, turbut gaus tiek, kiek 
(panorės. 

Mesopotamijoj, Tigris paupiuo- 
se anglai vel sumušė turkus ap- 
linkinėse Kat el Amara, kur per- 
nai nelaisvėn tapo paimta dalis 
angliškos kariumenės. 

Itališkame fronte svarbesnio 
veikimo kariumenių nebuvo. B.i- 
vo tame fronte vien artilerijų 
besišaiulymai ir patrolių ir mažų 
•kariumenių dalių susirėmimai, 
koki ant visos karės įtekmės ut- 

rėti negalį. Bet ir tie maži su- 

sirėmimai ne Austrijos naudon 

išpuolė. 
Galicijoj ir Karpatuose pereiti 

savaitė perėjo gana ramiai, toj 
fronto (laiyj nei rusų, nei austrų 
svarbesnio veikimo nebuvo. Už 
tai rusai, kaip rodosi, norėdami 
•padėti savo kariumenei Rumuni- 
joj, g, iehiasi ofensvvo šiaurryti- 
riame fronte, kur gana ilgai, gal 
net per ilgai, laikėsi gana ramiai. 
Viena iš svarbius;u Rusijos ne- 

pasisekimų priežastis yra tame, 
'kad ji pervežimui kariumenės iš 
vienos vietos kiton permažai 
turi geležinkelių. Seniau Rusi- 
joj manė, kad geriausiai Rusiją 
apgina stoka geležinkelių .ir ki- 

tokių gerų kelių. Dabar vienok 
pasirodė, kad tokia nuomonė yra 
visai klaidingi; kuomet vokiečiai 
visuomet gali sugabenti daugiau 
kariumenės net nuo vakarinio 
fronto į rytus, tai Rusija nei ta- 

me jau fronte del geležinkelių 
stokos neįstengia surinkti tiek 
kareivių, kiek reikia kokioje nors 

vietoj. Tanje tai yra didžiausia 
priežastis rusų nepasisekimų. 
Vokiečiai, užėmę Lietuvą, ten 

savo veikimą pradėjo nuo dirbi- 
mo naujų geležinkelių, o Rus>i- 

ja, net gavusi tam nuo francu- 

zų pinigus, apie dauginimą Lie- 

tuvoj geležinkelių visai nesiiru- 
pino. 

Pereitą savaitę rusai griebėsi 
ofensyvo visame ilgame fronte 
nuo Ealtiko jūrių iki Volyniaus 
apskričio, bet, turlnit veikia, kaip 
paprastai, perdaug miegusa, nes 

niekur nieko svarbesnio nenu- 

veikė. Smarkiau rusai veikti pra- 
dėjo Kuršėj, aplinkinėse Min- 

taujos ir Rygos aplinkinėse, bet 
ir vienoj ir kitoj vietoj tapo 
atmušti. Rygos aplinkinėse da- 
įbar eina smarkesnis artilerijų 
foesiišaudymas. Prie Dvinsko vo- 

kiečiams teko maža salutė Dau- 
guvoj. Rusai norėjo ją atgauti, 
bet tapo atmušti. Buvo didesni 
kariumer.ių susirėmimai ir Lucko 
dlistri'ktc, Volyniaus gubernijoj, 
bet be svarbesnių pasekmių. 
Vien Aa paupiuose, Kuršėj, rusai 

laimėjo kiek teritorijos, ką ir 
vokiečiai pripažįsta. 

Vakariniame fronte taipgi nie- 
ko svarbesnio nenuveikta. Bel- 
gijoj smarkiau veikė artilerija 
pajttriuose prie Nievvport Bains. 
Champagne distrikte kanuolių 
šūviais išvaikyta vokiečių patro- 
lės. Ivleuse paupiuose prie Ver- 

dun, bet be svambesnių pasekmių, 
buvo mušiafi prie kalbos Fille 
Morte. Prie Vaux vokiečiai ata- 

kavo francuzų stovyklas.. b< : be 
pasekmių. Vosges kalnuose 
franctizai atmušė vokiečių atakų s 

prie Sainte Marie. 
Angliškame fronte buvo maži, 

susirėmimai prie Armentieres 
Ypres ir Wytschaete Kitur šau- 
dėsi vien artilerija. Pri« Arras 

anglai mėgino pirmyn žengti, bet, 
kaip praneša Perlijo raportas, 
tapo atmušti. Miglos ir lytus 
trukdo tame fronte ir artilerijai 
veikti. 

Iš Kares Lauko. 
NEUTRALES ŠALIS 
BIJO VOKIEČIU 
ĮSIVERŽIMO. 

Londonas, saus. 3 d.—Jau aiš- 
kėja, kad dar trjs Europos tautos: 
šveicarai, norvegai ir holandai—| 
stovi ant karės krašto. | 

t 

Iš Christianios ateina gandas, 
pranešantis, kad Norvegija stovi 
tiesiame pavojuje tapti karėti 
įstumta vokiečių pliafiais pradėti 
smarkesnį veikimą submarinais. 

Pranešime išreikšta viltis, kad 
Suv. Valstijos įsikiš ir neleis Bei-1 
gijos tregedijai Norvegijoj atsi-į 
kartoti. 

Žinia k llagos sako, kad dabar 
visų Holandijoj manoma, jog IIo- 
laivdija netrukus bus karėn įtrauk- 
ta. Girdi, vokiečiai yra pasirengę 
tuojaus Holandijon įsivežti, jei 
llolandijos valdžia ką nedraugin- 
go padarytu vidurinėms valsty- 
bėms. 

Francuzija privengia vokiečių 
karcivijų besibriovimo per Šveica- 
riją. nusiminime pasikėsinę pra- 
laužti francuzų ir italų linijas ir 
tuomi sumažinti talkninkų karcivi- 
jų spaudimą tuose dviejuose šo- 
nuose. 

Paryžiuje jau senai, yra kalbama 
apie vokiečių įsiveržįmą Šveicarijos 
žemėn kaipo apie galimą daiktą. 
Dabar intekmingieji francitzų laik- 
raščiai mano, kad tas galimumas 
virto laukiamybe. 

Francužams vienas dalykas yra 
tikras, beje, kad prie feldmaršalo 
von Hind/nburgo Vokietija 
stato tfisas savo pajiegas, 
taip civilines, taip milita- 
rines persveriančiam smūgini ir jei 
praeitis gali buti mastu ateičiai, 
tai ji smogs šitą smūgi su tokiu 
jau žaibišku greitumu, su kokiu 
ji pervarė savo legijomus per ma- 

žutę Belgiją karės pradžioje, 1914 
m. 

Prancūzų raštininkai sako, kad 

jei Vokietija parodė savo nepami- 
nimą sutartomis teisėmis savo pa- 
sielgime sti viena šalimi, tai nėra 
ko laukti, -kad ji saugotųsi pana* 
šaus laužymo teisių Šveicarijos at- 

sitikime. 
Todėl Herve sako, kad anglai 

privalo paimti dar didesnę dalį 
francuzų laikomos linjos, kad tuo- 
mi paliuosavus užtenkamą francu-į 
zų kariuomenės dalį sudarymui j 
"manevrinės kariaunos"'—tokios ju-} 
dornos pajiegos, kuri butų pasiruo-, 
šuši sustiprinti kiekvieną dalį va- 

karų šone, pastatytą pavojun vo 1 

kiečių puolimu. 
Herve taipgi nurodo, kad Vo 

kietija sumobilizavo 1919 m. šauk- 
tinius, kurie jai davė 600,000 prie- 
dkv'ų kareivių, o jos civilinė mo- 

bilizacija paliuosuos pąjiegą, įvai- 
riai apskaitomą tarp 500,000 ir 
2,000,000 kareivių. 

ANGUŲ KARIUOMENĖS 
FRANCUZIJOJ 2,000,000. 

Paryžius, saus. 4 d. Specialis 
Havas pranešimas iš anglų šono 
Francuzi-joje sako: 

"Gen. Sir Douglas;' I'faig dabar 
komanduoja didžiausia kariauna, 
kokia anglai kuomet yra turėję. 
Skatlius Anglijos kareivių Fran- 
cuzijoje saus. 1 d. siekė mažne 
2 milijonu pilnai išmokintų ir pri- 
ruoštų pildyti vado prisakymus 
dieną, ar naktį. 

"Šita skaitlinė apima tik anglų 
pajiegas Prancūzijoje, neskaitant 
tų, kurios yra panaudojamos gyni- 
mui Anglijos, Airijos, Indijos, Sa- 
lonikų, Egypto, Mesopotamijos ir 
Afrikos." •.? 

IŠTREMTIEJI BELGAI 
PASIŲSTI NAMON 
MIRŠTA. 

Haga, per Londoną, saus. 4d. 
—Pirmas pranešimas suteikta Su- 
vienytai Spaudai pačių belgu trem- 

tinių, kurie stovykloje Šokiau, 
Prusuose, susirgo. Škic kaliniai 
sugražinta iš Vokietijos dėlto, kad 
jau beveik mirė. Daugumas jų 
gavo 'džiovą. 

Jie sako, kad Soldau'oj jie gau- 
davę 6 valandą rytmetyj bliudelį 
nuovarų iš gilių. Vidudienyj pusę 
tikro viralo. Trečią valandą po 
pietų duodavo jiems 250 gramų 
(trpuutį daugiau kaip pusę svaro) 
juodos duonos; duona netikusi ir 
dažnai supelijusi. Vakare jie gau- 
davo pusę litro viralo, kartais pa- 
blęsto sėknimis, ar gruzdintais 
maisais. 

Prie šitokio valgio stipresnieji 
susilpnėjo, o slpnesnieji tuojaus 
susirgo. 1 6 

I 

KROATIJA, BOSNIJA, 
DALMATIJA BUSIĄ 
"LAISVA" VALSTIJA. 

VVashingtonas sau?. 4 d.—Su- 
lyg žinios pasiekusios \\ ashingto- 
ną, Kroatija, Dalmatija ir Bosnija 
sudarysią autonominę valstiją. 
Austrą-Vengri jos leidimu. Nauja 

1 vaklžia busianti duota tokia kaip 
Galicijai. 

... 

J 

Viso gyventojų sitų trijų pro- 
vincijų yra apie 6,000,000; visi tik- 
ri slavai. 

Sakoma, kad šitos naujos valsti- 
jos įsteigimo ti'kslu yra prijungti 
prie jos kaipo slavų valstijos Ser- 
biją ir Montenegrc«, jei vidurinės 
valstybės galės sąlygas diktuoti 
po karei. 

VOKIEČIAI PAIMA 
PASKUTINIUS MIESTUS 
DOBRUDŽOJE. 

Londonas., saus. 4 d.—Rusai 
evaikavo Dobrudžą ir žygiavimas 
ant Odesos laukiamas. 

Vokiečiams paėmus Mačiną ir 
kitas svarbias pozicijas šiaurvaka- 
riniame provincijo' kampe, sulyg 
Tetrogrado, Sacharovo kareivijos 
pradėjo trauktis linkui Brailos, to- 
jo Rumunijos j'vyno ant Duno- 
jaus vakarinio kranto. Dabar ant 

Rumunijos žemės yra pasilikusi 
tik maža rusų užpakalio sargyba, 
kuri įsikabinusi, laikosi siauros 
juostos žemės arti Galaco. 

Rusų evakuojamasis judėjimas 
buvęs be nuostolių, bet puolimuo- 
se ant Mačino ir Žižlos kaimų 
Mackenseno kareivijos paėmę 1000 

belaisvių ir 10 mašininių kanuolių. 

RUMUNIJA PASKELBIA 
PANIEKĄ. 

Jassy, Rumunija per Londoną, 
saus. 5 d.— Sulyg atstovų buto 
nubalsavimo, vienu balsu Rumu- 
nijos valdžia prisakė visuose 
miestuose išlipinti*' paniekos pa- 
skelbimą." 

Paskelbimas, kurį atstovas Jor- 
gc perskaitė bute, skamba šitaip: 

"Rumunijos istorijoj ligšiol du 
vardai buvo didžiausi: Steponas 
Didysis ir Mikas Narsusis. 

"Ar priešas laukia atsakymo iš 
mus? Čia męs jį duodame. Jis 
gali sudeginti musų javus, išnai- j kinti mūsų turtus, pasiųsti j kapus 
musų jaunuomenės žiedus; jis gali 
sunaikinti musų senovinės dailės 

turtus; jis gali girtis užleidimu ne-, 
doraisiais vengrais, begedžių tur- 

^ kų gaujomis ir pragobėliais šykš- 
tuoliais bulgaiais, bet jis nematys 
teatrinio musų nusižeminusios 
dvasios žaidino ir juomi nesigėrės. 

"Męs daugelį priešų išvarėme iš 
šitos žemės ir dar galime laimėti 

viršų." 

TALKININŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS RYME. 

Londonas, saus. 5 d. Premje- 
ras Lloyd-George ir anglų kares 
tarybos narys vicegrovis Milner 
su savo oficialiais patarėjais pri- 
buvo Ryman tartis su francuzų 

Ir italų valdžiomis apie visuotiną 
'padėjimą, kaip ofieialis praneši- 
mas skelbia. Gen. Palicin, at- 

stovaujantis rusų žinybą, žada 
taipgi dalyvauti šitame suvažiavi- 
me. Havas agentūra savo pra- 
nešime iš Rymo Paryžiun sako: 

"Anglijos ir Francuzijos mini- < 

sterijų narių pribuvimas sukėlė 
laikraščiuose prielankią nuomonę 
apie suvažiavimą kaipo ženklą 
artesnės talkininkų vienybės ir 
(pradžią didesnio ir smarkesnio 
veikimo. I 

"C u r r i e r e d" 11 a d i a sa- j 
'ko, kad suvažiavimas turėsiąs to-j ikią svarbą, kuri nebus ntfpatė-į 
myta Berlino ir Vienuos, kaddii į 
gi jis parodys, jog talkininkai, ( 
ažuot susilpnėjus nuo grumoji-į 
mo taika, yra pasirįžę tvirtai va-į 
ryti karę toliau iki talkininkų, 
tikslas nebus atsiektas." 

Sulyg Šveicarijos laikraščio 
L a u s a ii n e G a z e 11 e, centra- 
linės valstybės rengia antrą raštą 
talkininkams, kuriame aiškiau pa- 
duosią taikos išlygas. 

Popiežius Benediktas XV. atsa- 

kydamas j Naujų Metu linkėji- 
nus Rymo didžiunijai, pasakė: 
"Aš tikiu, kad taika paremta tei- 
sėmis ir teisingumu, tuojaus su- 

grįš pasauliui.'' 
I Overseas News Agentūra 
apie premiero Llovd-George ir 
vicegrovio Milnerio atsilankymą 
Ryman sako: 

j "B e r 1 i n e r T a g e UI a 11 
^ nurodo, kad didėji kflrės taryba ( 

suvažiavo Ryman gal tam, kad 
gavus reikalingą italų pagelbą : 

Balknauose. kadangi kitaip fran- į 
euzų gen. Sarrail kariauna bus 
tikrai pražuvus. Laikraštis pri- 
duria, kad šita taryba bent aiš- 
kiai parodo neišeinamą talkinin- 
kų padėjimą Balkanuose." l 

TALKININKŲ PADĖJIMAS | 
ATĖNUOSE GRASUS. 

Londonas, saus. 6 d.—Žinios 
iš Atėnų praneša, kad talkininkų! 
padėjimas Atėnuose yra grasus ir 
sako, kad galybė pereina į rankas 

atsarginių, kurie rengiasi sukilti 

taip, kaip buvo sukilę gruod. i d. 

Daugumas šitų žinių yra atėję 
per Syriją ir yra daugiaus kaip 
savaitė senos, bet M o r 11 i n g 
P o s t korespondentas iš saus. 3 
d. tvirtina, kad padėjimas s/rekų1 
sostinėje nurodo, jog Atėnų val- 
džia rengiasi prie kokio tai griež- 
to žingsnio. 

RUSAI PUOLA Į 
VOKIEČIŲ LINIJĄ 
ŠIAURĖJE. 

Londonas, saus. 6 d.—Smarki! 
kova eina pelkėtose apielinkėse ar- į 
ti Rygos, šiauriniame rusų šono 
gale. Dvidešimtyje mylių nuo | 
Rygos j pietvakarius rusai paėmė j 
kelią arti Babil ežero, dvi vok i e-1 
čių kasinių eili ir kelis šimtus be- 
laisvių. Po to rusai paėmė tvirtą 
poziciją nuo Kalnzem kaiim j piet- 
vakarius ir 275 belaisvius. 

Tarp pakraščio ir Mintaujos ke- 
lio nuo Aa upės j rytus, rusai taip- 
gi įsiveržė į vokiečių pozicijas, 
kaip Berlinas pripažįsti., "batalijo- 
no platumu." Vokiečiai atgaliu 
veikimu paėmė 900 belaisvių ir ke- 
lias mašinines kanuoles. Stoclio- 
do sektore, Yolynijoj ir Galicijoj, 
rusų žvalgai ir puolamieji būriai, 
kaip Petrogradas skelbia, durtu- 
vais užklupo didelį skaitlių vokie- 

čių ir austrų kareivijų ir jas iš- 
blaškė. 

AUSTRIJOS SILPNĖJIMAS 
GALI PRIVERSTI PRIE 
UŽBAIGIMO. 

Londonas, saus. C d.—Cenzūra 
suminkštėjo ne tik talkininkų šaly- 
se, bet ir vidurinių valstybių. Pir- 
nui kartu po daugelio mėnesių yra 
galima rašyti apie daugelį dalykų. 

'Pav. Austrijoj taikos reikalavi- 
mas vis eina garsyn ir garsyn, 
Vengrijos premieras Tisza įturi 
trauktis šalia ir jo vietą gal 

(užims atviras taikos šalininkas ko- 
! kia nebūk kaina grovas Andrassy. 
[Kituose šalies kraštuose vokiečių 
' įtekmė sparčiai nyfcsta. Barono 
Macchio ir jo pasiuntinio grovo 
Forgaeh atsistatydinimas nuo už- 
sienio reikalų vedimo vietos reiš- 
kia kitą žingsnį linkui įaikos. 

Ciesorius Karolis jau parodė no- 

rą būti neprigulmittgu ir valdyti 
savo ciesorystę be patarimų iš 
Potsdame, bet jam reikia dar pa- 
rodyti sugebumas vienam stovėti. 

| Padėjimas Austrą-Vengri joj yra 
[blogas, bet sulyg atviro Rusijos 
Į pripažinimo, Rusijoj jis nėra geres- 
nis. Štiurmerio prašalinimas galę 
įteikė Protopopovui, kurio atvirti- 
mas iš pirmeivystės į atžagarei vy- 
stę yra vienu karės mįslių. 

Dabartinis ekonominis kryzis 
Rusijoje išdalies paeina nuo blogo 
važbos sutvarkymo. Ačiū tam vie- 
name šalies krašte maistų didelė 
daugybė, kitame jų visai nėra. 

Nors kaizeris graudingai yra 
pasakę?, kad ''akyse Dievo ir žmo- 

nių sunki atsakomybė už tolimes- 
nes baisias aukones, nuo kurių iš 
jus norėjau išgelbėti, pul. ant ^ie- 

nų priešų valdžių," bet labai gali 
buti, kad nedaug tų tolesnių auko- 
nių bus. 

Jei viena kuri kariaujančių šalių 
pasitrauks, tai galima tikėtis, kad 
karė neilgai tesitrauks. Kaizeris 
turi dabar nuspręsti, ar stumti su- 

lyginamai trumpą Sereth liniją. 
Rumunijoje Besarabijon linkui 
Odesos, ar atsukti Maekenseno 
pajiegas prieš Monastirą. Be au- 

strų pagelbos jis negali toli eiti. 
Iš šitų faktu galima numanyti, 

ar karė tęsis iki kitos vasairos, ar 

ne. Nėra nei vienos kariaujančių 
šalių, kuri negalėtų kovot: del ka- 
reivių stokos, ar kuriatgalėtu r.e- 

trukus jų pritrukti. Bet antra 
vertus, nėra nei vienos kariau- 
jančių šalių, kuri nebūtų ekonomi- 
nio sunkaus padėjimo paliesta. 

DIPLOMATU SUVAŽIAVI- 
MAS RYME PASIBAIGĖ 

Rymas (per Paryžių), saus. 7 
<1.—Talkininkų valdžių atstovų su- 

važiavimas pasibaigė antru susi- 
rinkimu vakar po pietų. 

Buvo paskelbta, kad suvažiavi- 
mas vėl atnaujino pilną talkininku 
pažvalgu vienybę sulyg įvairių 
klausimų, kurie buvo apšnekami, ir 
kad diplomatai apleisią Rymą tvir- 
tai pasižadėję įvestį didesnį susi- 
klausymą savo pasistengimuose pa- 
sekmingai karę užbaigti. 

Bet šitas suvažiavimas Ryme, 
nuomone vieno įžymaus diploma- 
to, buvęs sušauktas vi<ai kitu tik- 
slu; jj sušaukęs Italijos premie- 
ra, kadangi tarp Italijos ir kitu 
talkininkų išėję ginčų su lyg atsa- 

kymo j taikos išlygas, kuriomis 
kiekviena šalis norėtų taikytis. 

Sulyg šito diplomato nuomonės. 

Italija niekuomet nesutiksianti stai- 
ga k galutinai uždaryti duris tai- 
kai negavus tam tikro užtikrini- 
mo, kurio talkininkai nėra pasi- 
rengę jai duoti. Tarp šitų užtik- 
rinimų esąs atidavimas jai po ka- 
rei Albanijos šmoto ir Grekijos 
salos Korfu. 

Be to Italija niekuomet nenorė- 
jusi įsileisti Rusijos į Tarpžeminės 
juras. O jei Rusijai nebus talki- 

ninkų užtikrinta laisvė Tarpžemi- 
nės e jurose, tai jie žino, kad ii ne- 

kariaus del jų. Taigi del šitij 
dL.ykų ir buvęs suvažiavimas. 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
3910 RUSŲ NELAISVĖN. 

Londonas, saus. 8 d.—Apsu- 
pamu veikimu vokiečių kareivi- 

jos Rumunijoj ties Focsani pra- 
laužė rusų liniją, paėmė tą mie- 

stą ir arti 4000 belaisvių. Nuo 

Transylvanijos kalnų iki Diuno- 

jaus vokiečių puolimo linija ne- 

sustojamai traukia i pietus. 
Foscani puolimas 2>miai su-« 

silpnina gynėjų poziciją Rumuni- 

joj ir gręsia Seretho linijai. Da- 
bat* strategų yra abejojama, ar ru- 

[sai su rumunais bandas Seretho 



Arii'yt gelbėti ar Galacą ginti. 
Yra manoma, kad vokiečiai ap- 
•Akas ir stovės Sereth linijoj. 

(Vokiečiai paėmė 3ųio belais- 

vių, 3 kanuoles ir kelis kulkas- 
•Vaidžius ties Focsani. (Foscani 
yra prie gel/.kelio linijos eit.an- 
clos per via.'j Moldviją; jis taip- 
gi yra ranktu pozicijoms rusų ir 

rumunų linijai pagal Sereth upę. 

JBfcAILA PAIMTA. 
Berlinas, saus. 5 d.—Sulyg ofi- 

cialio vokiečių pranešimo vokie- 
čiai ir bulgarai paėmė svarbų 
•va'zbinį Rumunijos miestą Brai- 

lą. Tokiu budu rumunai iŠ visos 
Dobrudžos išvaryti. 

LENKAI PABĖGĖLIAI 
AMERIKOJ. 

New Y »rk. Laivu "Nieun 
Amsterdam" atkako čia iš Rot- 

tcrdamo 965 pabėgėliai iš Iiel- 
gijos it Lenkijos. Atkakę lenkai, 
j.,} atkako 744, yra tai pabėgę iŠ 
Vokietijos lenkai nelaisviai; bel- 
gų pabėgėlų atkako 221. Lš Ful- 
nnuth iaivą' išlydėjęs angliškas 
torpedinis laivelis užbėgo ant 

minos ir jo& expliozijos tapo. j 
padanges išmestas; prie to už- 
mušta 7 įgulos žmonės. 

GERAS JAVŲ UŽDERĖ- 

JIMAS. 
Washington, D. C. Sulyg pra- 

tiešinio žemdirbystės departa- 
mento, vertė surinktų Suvieny- 
tose Valsh' >se javų pereituose 
metuose siekia 10 milijardų do- 

liarių, arba 2,163,<>89.000 dol. dau- 

giau neęu užpercituose. Dau- 

giausiai javų surinkta Texas 

valstijoj, bet ji ir yra didžiausia 
" 

Suvienytų Valstijų valstija; 
antrą vietą užima Iovva, o 

trečią Illinois. 1915 m. Illinois 

valstija užėmė antrą vietą. 

IŠGABENIMAS PREKIŲ Iš 

AMERIKOS. 
Iš Suvienytų* Valstijų perei- 

tuose metuose išgabenta prekių: 
Angtijon už 2 milijardu doliairių, 
•Franettzijon- už milijardą, o ;š 
Kanados už t5oo,ooo dol., Vokie- 

tijon išgabc Tta prekių tik už mi- 

lijoną dol., o Austrijon vos už 

100,000 dol., Japonijos už 9,400,- 
000 dol., Kubon už 14,500,000 d., 

Ch.r.ijon už 29,000,000 dol., Ru- 

sijon už 144,000,c 1 dol. Į Pie- 

tinę Ameriką už 197,000,000. Tai- 

gi ai^ku, kad Amerikos turtus 

lab'a;: iai didina Europa, bet ne 

kitos pasaulio šalįs. Todėl tai 
Amerika'ir bijosi kuom nors nu- 

sidėti daugiausiai nuo jos per- 
kančioms šalims. 

SUAREŠTAVO MEXIKOS 
. KONSULIŲ. 

Ncw Ybrk. <*ia suareštavo Me- 
xikos konsulių Juaną T. Burns 

ir keturis kitus mexikonus neva 

už gabenimu ginklų Mexikan, 
taigi už laužymą neutrališkumo, 
kurį pati Amerika, pasiuntusi sa- 

vo kariumenę Mexikan, senai su- 

laužė. 

VĖTRA SUGRIOVĖ 
MOKYKLĄ 

Muskogee, Okla. Laike smar- 

kios vėtros čia likosi sugriauta 
vieša mokykla, kurioj bu vo 50 
mokiniu. Iš jų užmušta 15, o 

kiti tapo sužeisti, o tanp sužeistu 
yra (liktai ir sunkiai ir ; avojin- 
gai sužeistų. 

BOBRŲ PADIRBTAS 
PYLIMAS. 

Madison, Wis. Farmeris Dave 

Sjnr*ac atsišaukė į valstijos ko- 

misiją su reikalavimu pagelbos, 
mes daugybė prisiveisusių Deer 

ežere bc«!>rų padirbo didelį py- 

limą ir per tai vanduo užliejo jo 
farn.; Pylimas turi 400 pėdų 
ilgio ir 8 pėdas augščio. \Yiscon- 
sino valstijoj uždrausta ardyti 
bdbrų pylimus. 

NAUJI MOKESČIAI 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Kadangi 
sekdama Europos paveikslą ir 
Amerika užsimanė ginkluotiesi, 
o čia užlaikymas kariumenės at- 

sieina daug brangiau, nes ka- 
reivius .eikia samdyti, uždengi- 
mui išlakių neužte ika surinktų 
papr<*otAis mokesčiais pinigų, tai 

rengiama čia naujus mokesčius.. 

N'orima uždėti mokesčius nuo 

automobilių, pianu, guminių lan- 

kų automobiliams, fonografų ir 

jiems rekordų, kavos, cukraus, 
vilnonių drabužių ir kitokių daik- 

tų, be kokių, kaip valdžia mano, 

žmonės gali apsieiti. 

MIRĖ LAIKRAŠTININKAS. 
St. Paul, Minn. MiesL. Los 

Angeles pasimirė žinomas vaka- 
ruose laikraštininkas, George 
Thompson, leidėjas laikraščio 
"St. Paul DUpatch l'ioncr Press". 

Jis sirgo jau nuo seniai. 

IŠ SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
GYVENTOJŲ STATISTIKOS. 

Sulyg paskutiniu ccnsaus bir.ro 

surinktų ir pagarsintų žinių ma- 

tyt, kad žmonės nuo -'armų ne- 

šdinasi j tli<lelitis miestus, taigi, 
kad Amerikoj apsireiškia tas 

pats, kas yra ir Europoj. Iš viso 

Suvienytų Valstijų gyventojų 
skaitliaus 40,9% gyvena miestuo- 
se turinčiuose daugiau kaip 8000 

gyventojų, o iki 1910 m. ten gy- 
veno tik 38,9% žmonių. 

Iš viso Suvienytose Valstijo- 
se 1916 m. buvo 102,017,_ 2 gy- 
ventojų, o su teritorijoms ko- 

lionijoms gyventojų buvo i»\- 

444,620. 1 

Valstijose Kansas, Pietinėj 
Dakotoj ir VVyominge nuo 1910 
m. gyventojų skaitlius sumažėjo 
2,9%. Floridoj gyventojų skait- 
lius per tą laiką pasididino 
22,5%, kuomet Iowoj tik 6%. 

Didžiausi Suvienytu VJstijų 
miestai yra Ne\v York su 5,602,- 
000, jis užima jau antrą vietą 
tarp didžiausių pasaulio miestų, 
pralenkė jau gyventojų skaitliu-! 
m i Paryžių. Chicago turi 2,497,-! 
ooo gyv., Philadelphia 1.709,000,' 
St. Louis 757,800, Boston 756,-' 

,400. Clevefand 674,000, Baltimorej 
589,000, Pittsburg 574,000, De- 
troit 571,000, Buffalo 468,000, 
San Francisco 463,000, Mihvau- 
kee 436,000, Cineinnati 410,000. 
Xewark 408,000. New Orleans 
371,000, \Vasliington 368,000, 
Minneapolis 363,000, Jersey City 
306,000, ICat.sas City 297.000, 
Portland 295,000, Indianapolis 
271,000, Denver 260,000, Roches-1 
ter ^Ou,ooo, Piovidence 254,000,' 
St. J'aul 247,000, Louisvilte 238,- 
000, -Columbus 214,000, Oakland 
191.00©, .Toledo 191,000, -Atlanta 

190,000, Birmingham 181,000, 
Omaha 165,000, Worcester 163,- { 
000, Richimond 156,000. 

|| Danijos sostinėj Kopenha-j 
gen pasimirė pirmutinė Danijos 
moteris daktaras Niclsine Niel- 
serv. Turėjo ji 66 metus. Me- 
dicinos mokslą baigė Kopenlia- 
geno universitete 1889 metuose. 

Kaipo daktarė išsyk ji apsigy- 
veno Kojenhagene ir čia didelę 
•ptaktiką išsidirbo, 

j| Mohometonų Šventojo mie-Į 
sto Mekika perdėtiiis išvijo iš 
miesto turku garnizoną ir va- 

karinius Arabjos kraštus pagar-j sino neprigukningais kaipo Ile- 
^ 

jaz sultanatas, o savę apšaukė 
jo valdonu. Ilejaz kraštas apima 
visas rytines pakrantes Raudo- 
nųjų jūrių, užima plotą 100,000^ 
ketvirtainių mylių. Muskato 

( 
imamas jau seniau atsiskyrė nuo 

Turkijos ir pasigarsino nepri-, 
gttlmingu. Tokiu bud u veik visa! 
Arabija atsiskyrė r.uo Turkijos 
jau nei apšaukimas šventos ka- 
rės įprieš krikščionis negali ara- 

bų prie Turkijos patraukti. At- 

siskyrėlius remia Anglija ir 

Prancūzija. 

|Į Rasijoj tapo nužudytas gar- 
sus rusiškas pranašias vienuolis 

Rasputin, kuris ant caro ir visos 

jo šeimynos turėjo įtekmę, bet 
tos jteikmės nepanaudojo pakrei- 
pimui jo geron pusėn. Spėja, kad 

ji nužudė augštas užimanti vietas 
^ 

valdininkai, kurie jo bijojo, su[ 
pagelba tulų rusiškų aristokra- 

tų. Bet laikraščiai jau kelis "kar- 
tus garsino apie Rasputir.o nu- 

žudymą, bet žinio6 neteisingos j 
pasirodė. 

| Suvienytų Valstijų valdžia 
via daugiau turi nesusipratimų 
su valdžia, tuomtarpinio Mexikos 

prezidento Carranzos. Carranza 
atsisakė pasirašyti po protokolu 

—Evans in Baltimoro American. 

EUROPIŠKOS RISTYNĖS. 
Kariautojai negali išsiskirti. Yokietys parmušė talkininkus ant žemės, bet ir pats vis- 
gi atsikelti negali, nes anas j j už nosies dantimis kiek tik sveikas laiko. 

užgirtu taikos komisijos, kol iš 
Mcxikos nobus atšaukta Suvie- 

nytu Valstijų kariumenė, kuri 
Mexikos pusėj nieko ten gero nc-| 
<hro, ar gal nenori daryti. Car- 
ranza atšaukė ir savo pasiuntinį 
iš \Yashingtono. 

| Kaip Anglija, taip ir Japo- 
nija nutarė apginkluoti savo pirk- 
lių -laivus, kad jie pats galėtų 
atsiginti nup tykojančių jūrėse 
vokiškų submarinų. Apie tai 

pranešė Washingtonan ir už- 

klausė, ar clelto apginklavimo 
Amerika netrukdys Japonijos lai- 
vams pcnplati'kti Panamos kana- 

lą. 

Į| Kadangi Norvegija neišpildė 
kokio ten Anglijos reikalavimo, 
tai ji uždraudė Norvegijou anglis 
gabenti. Norvegija savo anglių 
neturi, o iš kitur jų taipgi par- 
sigabenti negali. 

|| Mušyj Rumunijoj tapo už- 

muštas vokiškas kunigaikštis 
Friedrich von Fuerstenberg. 
•Gimęs jis Badene 1898 m. 

|| Iš Berlino praneša, jog nuo 

vietos pasitraukė Rusijos teisių 
mit.isteris M. Makarov, o jo vie- 
tą užėmė senatorius Dobrovols- 
kyj. Rusijos teisių ministeriai 
visuomet buvo atžagareiviai biu- 

rokratai, tokin buvo ir Makarov. 

|; Berline gauta žinia, buk 
Petrograde tapo užmuštas Ru- 
sijos durnos atstovas M. Jallos, 
rodosi žydas. Jis prigulėjo du- j 
moj prie kadetų partijos. 

|| I^įcosi suareštuotas chi kar- 
tu jau buvęs prezidentu San Ma- 
rino republikos prezidentas Olin- 
to Amati už pasisavinimą 400,000 
dol. iždo pinigų. Republikai tu- 

rinčiai vos 10,000 gyventojų yra 
tai labai dideli nuostoliai. 

|| Vokiškas konsulius Ispanijos 
mieste Barcelionoj pašaukė tar- 

nystoiY kariumenėj visus Ispa- 
nijoj gyvenančius vokiečius nuo 

16—60 metų. Ir kariumenėn ne- 

tinkanti invalidai turi pas konsu- 
lių užsimakluoti. Bet. jie iš Is- 

panijos Vokietijon keliauti negali, 
nes reiktų keliauti per priešų 
kraštus, kur jie butų suimti. 

|| Ls Amsterdamo praneša, jog 
tautiškoji Lenkų tary.ba susidės 
ne ii žmonių balsais rinktų lenkų 
atstovų, bet vien iš Austrijos ir 

Vokietijos valdžių skiriamų. Vo- 

kietija paskirs 15, o Austrija 10 

lenkų tarybos narių. Taryba 
pradės posėdžius laikyti nuo 9 
sausio dienos. 

| Netoli Zapata, Rio Grandjfc 
paupiuose, Mexfkoj, 7 sausio die- 
ną buvo susirėmimas ameriko- 

n i akos pa.trolės su Mexiko bąi«- 
clitais. Užmušta 4 banditai, o ki- 
ti paibėgo. Amerikonai nuosto- 
liu neturėjo. 

Ant prigulinčios Japonijai 
salos Formosa siaikė salos vidu- 
ryj žemės drebėjimai. Užmušta 
300 žmonių, o sugriauta 1000 na- 

mu. 
I. 

Į Austrijos ciesorius apkeitė 
mirties -nusprendimą 4 žymiems 
cechams ilgu kalėjimu, parla- 
mento atstovas Kramarz gavo 
15 metų, Rasin 10 metų, Cerven- 
ka 6 mętus, Parnasai 6 metus. 

Šiaurvakariniuose Iii'dijų 
kraštuose neramu. Prieš Angli- 
jos valdžią suki" o tert Mahmaud 
tauta gyvenanti prie Afganista- 
no rubežių. Ar.iglai savo sto- 

vyklas saugoja vien tokiu bildu* 
ikad jas apveda vieloms, o jas 
elektrizuoja, per elektrizuotas 
vielas čiabuviai negali kiton pu- 
sėn pereiti. 

|| Pasimirė nuo plaučių užde- 
gimo vyriausiasis Bulgarijos j 
štabo perdėtinis, bulgariškas ge- 
nerolas Mo,ximilian Wielenians 

Įj Vokiečiai praneša, jog jie 
sutaisė pagadinimus kerosino 
sėmyklų Rumunijoj. Dabar esą j 
2000 vagonų kerosino persiunti- 
mui Vokietijon. 

|| Anglija vėl nuo savo piliečių1 
užtraukė naują paskolą karės ve-| 
dimui. | 

|| U>pč Reinas išsiliejo per' 
Ikrantivs ir vanduo užliejo dide-1 
lius Vokietijos ir Holandijos plo- ^ 
tus. Daug ir didelių miestų yra 
vandens apsemtų 

~]| Petiiiėj Austrijoj nuo kalnų 
nusiritusios sr.iego lavinos už-j 
jnušė 69 žmones ir daug triobų 
sugriovė, užmušė ir daug galvi- 
jų. Netoli Brenner lavina nu- 

sirito į pulką taisančių kelią dar- 

bininkų, io" jų- užmušė, o 18 ap- 

kūlė. 

|| Mejyikoj, netoli San Juan del 
Rio Nąujų IVIetų dieną susimušė 
du gėlęžinkęjio traukiniai. Prie 
to užmušta ir sunkiai sltžeista 

apie 300 žmonių, o tame daug 
moterų ir vaikų. 

IS DARBO LAUKO. 
/«? 

fi Kearny, N. J. Nainį Lino- 

leum Co. pakėlė mokestį savo | 
darbininkams 10% ant doliario 
ir dart>o valandos yra 9; se- 

niaus dirbo 10 vai. 

Newark, N. J. New Jcrsey 
R. R. stato naują stotj .prie Broad 

gatvės; atsieis daugiau $400,000. 
Nauja Šv. Trejybės lietuviška 

bažnyčia ant kampo Adams ir 
Warwick gatvių atsieis $60,000; 
fundatorius kun. Doflbužinskaa. 

Išviso šitam mieste pastatyta 
nauju namų ir fabrikų per vie- 
nus 1916 metus daugiau kaip už 
$8,000,000 vertės. 

Žinantis. 

]f Hammond, Ind. Sustreikavo 
čia 4^ darbininkų United States 
Metals Refinmg Co. nes kompa- 
nija atsisakė pakelti darbininku 
algas. 

/ j Chicago, 111. Vežėjų organi-| 
zacija pareikalavo 10% didesnių 
algų, kitaip žada streikuoti. Darb- 
daviai vienok netiki, kad jie strei- 
kuotų, todėl jų rekalavimo išpil- 
dyti nenori. Organizuotų vežėjų 
yra 0,000. 1 

LIETUVA IR KARE. 
LIETUVOJE. 

Vilnius. Kaip pranešą rusų 
laikraštis "Rieč," Vilniuje laiš- 
kus tegalima esą rašyti tiktai vo- 

kiškai. ši aplinkybė sudariusi 
naują amatą—vertėjus i^ vokieč'ų 
ir į vokiečių kalbą. Pačiame mieste 
vargas ir brangenybė: jiems suma- 
žinti įsteigta valgyklų, kuriose 
pietų porcijai mokama pigiai, po 
5 pfetiingus. Yra atskirų valgy- 
klų krikščionims ir žydams. Ne- 
turinčius darbo vokiečiai vara ka- I 
sti apkasų. Rusų rublio kur- 
sas—r markė 90 pf.. Rusų .pini- 
gai vis mažiau esą vartojami. 
Daug esą naujų geležinių vokiš- 
kų pinigų. Mieste esą daug vo- 

kiečių ir austrų kariuomenės. 
Nuo 10 vai. vakaro visokis judė- 
jimas mieste sustojas. Daugelis 
namų esą rekvizuota. Apskritai, 
karės režimas jaučiamas esąs 
kiekviename žingsnyje. 

Tremtinių organizacijų revizi- 
ja. Varšavos magistraio prezi- 

j'dentas A. A. Mileris jau beveijį 
i pabaigė Maskvos .tremtinių or- 

ganizacijų reviziją. Tautinės or- 

ganizacijos jau išrevizuotos, lie- 
ka tik patikrinti lenkų komiteto 

J apyskaita; po to A. A. Mileris 
revizuos miesto įstaigas. 

Kaip sako A. A Mileris, visos 

tautinės organizacijos dirbo labai 

energingai, bet kai kurių nc visai 
taisyklingai buvo vedamoa apy- 
skaitas. Nurodytieji "defektai tuo- 

jau buvo atitaisomi; Daugiau- 
sia, revizoriaus žodžiais, trukumų 
rasta Lietuvių Komitete. Latvių 
komitete A. A. Mileris rado, jog 
globojamieji latviai tremtiniai ne 

visada gyveną tinkamuose butuo- 

se. Lenkų organizacijoj, kaip sa- 

ko revizorius, tremtinių-, šelpimas 
Į pastatytas kuopuikiausiai. Tiesa, 
tremtinių laikymas lenikams at- 

sieinąs brangiau, negu kitoms or- 

ganizacijoms, bet užtat daug pla- 

čiait esanti teikiama pagalba; pu- 
oėgėliams arba tremtiniams ati- 

daryta gimnazijų, mokyklų, prie- 
glaudų, bendrabučių; darbe da- 
lyvaują daug energingų lenku 

veikėjų. Didžiai pagiria A. Mi- 
leris ir žydų organizaciją, kur 
išleidusi tremtiniams t, 600,000 
rub., gi iš vyriausybės paėmusi 
tiktai 200,000; kiti pinigai susi- 
darė iš antsidėto sau mokesnio; 
daugelis, mat, turtingų žydų kas 
mėnuo moka žydų komitetui po 
1000—2000 rub. A. Mileris kon- 
statuoja džiuginantį apsireiškimą, 
kad žydų organizacija labiau 
esanti linkusi jduoti tremtiniams 
paskolas, o ne pašalpas.' Kaip 
tiktai žydas atsistoja i .saver ko- 
jas, pašalpos jam nebeduodama, 
o kai kada jis net turįs sugrąžinti 
gautuosius pinigus. Žydų komi- 
teto apysikaitos vedamOs esą pui- 
kiai. 

C'L; B.".) 

Lietuviu karininkai. Paimta 
karės mokyk los na šie I kurso stu- 
dentai: Jacevičius, Karvelis, Jak- 
štys ir Kairiūkštis. Iš-senesniųjų 
paimtas dar' Petruškevičius. 

Užimtųjų kraštų susižinojimas 
su užsieniu. "Vilnaer Zeitung" 
pranešimu, susižinojimas paštu 
užimtosioms vietoms su užsienių 
principialiai ir formalui vokiečių 
vyriausybės jau buvo leistas, bet 
dabar staiga vėl nežinia del kokių 
priežasčių užgintas. Net užgin- 
ta imtiniams ir šiaip patiems ka- 
rininkams susirašinėti su vietos 
gyventojais. 

Kuro reikalai. Vilniaus miesto 
valdyba buvo susirusinusi ruoši- 
mu kuro miesto gyventojams žie- 
mai, bet, matyti, negalėdama iš- 
vengti visokių kliūčių "'praneša, 
kad ji negalėsianti pakankamai 
patenkinti to reikalo. Miesto 
valdybos galės buti duota kiekvie- 
nam žmogui tik nuo ijĄ ligi 1V2 
kub. metro malkų arba to vietoje 
tiek pat dunpių ar briketo. Kam 
reikalinga daugiau turėti kuro 
žiemai', turi pats juo rupinties. 

Rusų vyriausybės miškai ^im- 
ti dabar vokiečių valdžios nuosa- 
vybėn ir eksploatuojami jos nuo- 
žiura, bet privatinių miškų savi- 
ninkai gali naudoti savo turtą savo 
valia, gali kirsti ir parduoti, kiek 
tik nori. 

Vilniuje dabar malkos be at- 
vežimo j namus 9 markės 50 pf., 
o su atvežimu—J2 m. 50 pf. kub. 
metrui. Vienas atvežimas paima 
ketvirtą dalį kainos. 

Vilniaus kanalizacija. Kanali- 
zacijos darbas Vilniuje dirbamas 
smarkiai ir toliau. Daugelyje 
vietų jau pabaigtas. Tik sunku 
iš "Vilnaer Zeitung" pranešimo į 
suprasti apie to padaryto d arba 
didumą, nes gatvių vardai ir Vil- 
niuje, kaip ir visuose užimtuo- 
siuose miestuose, perkrikštyti vo- 

kiškai.^ \ 

("N. L.") 

VILNIEČIAI ŠAUKIASI PA-' 
GELBIMO. 

Švedų-Lietuvių Komiteto sekre- 
torius Dr. Sederbergas Gruodžio 
mėn. 3 d. gavo nuo Vilniaus Lie- 
tuvių Draugijos Komiteto laišką, 
rašytą Lapkričio 3 d. 1916 m., ši- 
tokio turinio:- 

Gerbiamas Daktarai! 
Žinodami Jusų karštą atsineši- 

mą j likusius Lietuvoje ir kenčian- 
čius visam kame didelę stoką, var- 

dan Komiteto kreipiuosi į Tam- 
stą tokiuo meldimu: 

Lietuvių įstaigos Vilniuje, už- 
laikomos ligišiolai Komiteto, pa- 
teko j labai sunkų stovį. Visos 
lėšos jau išsekė ir neturima jokios 
vilties gauti iš kur nors pašalpa. 

Reikalavimas didelis. Skaičius 
vienų vaikų, užlaikomų komiteto 
jo bendrabučiuose, siekia (>00. Be 
to dar turi Komitetas užlaikyti 
daug ligonių, senių ir negalinčių 
savęs išlaikyti. Kad išeiti iš to 
sunkaus stovio, reikalinga mažiau- 
siai 25,000 markių mėnesiui. Ko- 
mitetas meldžia Tamstos, Gerbia- 
masai Daktarai, pranešti apie mū- 

sų sunkų dalykų stovi į užsienį. 
Su širdingais linkėjimais. 

KOMITETO pirmininkas 
A. Smetona. Į 

Prie šio laiško pranešu, kad j 
Švedų-Lietuvių Komitetas spalių 

22 d. š. m. pasiuntė vardu A. 
Smetonos paskutinius buvusius 

'mušu kasoje pinigus—20,000 msr^ 

kių. 
J 'iias Aukštuolis,. 

MAISTO KLAUSIMAS VO- 
KIETIJOJ LABAI PAVOJIN- 

GAS. 

Sulyg laikraščio Bcrhncr Ta- 
goblatt parodymo, maisto klau- 
smias Vokietijoj labai išgąstingas. 
Jis apsireiškia Šitokiais faktais: 

Bulvės, kurių pirmiaus duoda- 
vo po pusantro s.varo į dieną ant 

žmogaus, nuo saus. i d. yra duo- 
damos tik po tris bcrtainius svaro 
į dieną. 

Mėsos porcija sumažinta iki ma- 
žiaus kaip puses svaro į dieną 
valgomose dienose. 

Pieno trukumas labai didelis ir 
jo kainos kjla. 

Valdžia buvo priversta duoti ka- 
rįs pašeipą žmonėms turintiems 
jeigu $1125. Iš pradžių pašalpa 
buvo duodama tik tiems, kurių įei- 
gos siekė S525. 

Daug reiškiantis T a g e b 1 a 11 o > 

straipsnis tvirtina, kai po karės 
Maitybos Įstatymo maistams rū- 

pinti turi sekti Pagelbinės Tary- 
bos Įstatymas (šoviniams rūpinti). 
Girdi: 

"Po šešių mėnesių bandymo yra 
sunku manyti, kad .karės maitybos 
žinyba ateityj geriaus įstengs atlik- 
ti savo uždarinį negu praeityj. 
Priešingai, išrodo, kad juo ilgiau 
karės maitvbos žinyba savo funk- 
cijas atlikinės, juo mažiaus ji bus 
tikus savo veikimams. Žinoma, 
reikia saugotis perdidelio pesimiz- 
mo. Bet tiek pat yra nepateisina- 
mas lengvos širdies optimizmas, 
kuris bijosi pažiūrėti teisybei į 
akis. O jei pasižiūrėsime į daly- 
kus taip, kaip jie yra, tai turėsime 
pasakyti, kad nežiūrint sulygina- 
mai gero užderėjimo, maistų sun- 

kenybės didelei daliai žmonių žy- 
miai padidėjo per paskutinius še- 
šis mėnesius. 

"Ar reikia sakyti, kad bulvių 
1 

porcijos, kurios iš pradžių siekt 

•svarą ir pusę j dieną, Berline su 

i mažėjo iki 6 svarų per savaitę ir 
kad visuotinas sumažinimas kas- 
dieninės porcijos iki trijų bertai- 
nių svaro į dieną įvyks nuo saus. 

i d.? Ar reikia atkreipti domą į 
nesmagų dalyką, kad dabar <r 

duonos porcija iš 1900 gramų 
(apie keturi svarai) į savaitę dau- 
gelyje atsitikimų su vargu yra 
gaunama? Ar galima nežiūrėti, 
kad mėsos neužtenka žmonėms ? 
Nuolatinis pasitikėjimas, kad mė- 
sos porciją galima padidinti, su- 

vylė, nors žvėriena ir iki tūlam 
laipsniui paukštiena yra gaunama 
tiktai su bilietu. Gi daugelyje 
vietų negalima jau gauti mėsos 
250 gramų (apie pusė svaro), o 
tik 200 gramų, ar mažiaus. 

'Laimingas esi, jei gauni 60 
gramų (truputi daugiaus 
kaip tivi uncijos) sviesto j savai- 
tę. '.Suris senai iau yra nežino- 
mas paprastiems žmonėms. Pie- 
nas daugiu daugiausia parūpina- 
mas tik vaikams ir ligoniams. 
Retkarčiais Įcarės maitybos žiny- 
bą išteidžia suraminantį lapelį, bet 

paprastai darbai žodžiu nq)aseka. 
Antra vertus, mažne kasdien pri- 
tinama, kad maistai, kurie ligiol 
buvo gaunami, pranyko iš. rinku. 
O kas galima da<- pirkti, parduoda- 
ma negalimomis kainomis. 

"Tiktai pasižiūrėkime į baisias 
kainas prašomas už vaisius, už an- 

glis ir už svogumus. Taip vadina- 
mos aukščiausios kainco kilo ir 

iškilo; taip dabar, rodos, yra su 

raugintais kopūstais. Mums da- 
bar siūloma smagi viltis padidėji- 
mo kainos cukrui. Kuomet prie 
visa to pridėsime išvežimo draus- 
mes, kurios senai turėjo pasiliauti, 
o tikrumoje dar vis naujos pride- 
dama, tai gausime nelaimingą Įspū- 
dį pilnos suirutės." 

Tageblatto straipsnis toliaus sta- 

to reikalavimą, kad butų padėta tik- 

ra ikontrolė visoj ciesorystėj, panai- 
kinanti žemininkų •pirmystes ir ypa- 
tingai priverčianti visas valstijas 
savo specialių pirmysčių išsižadėti. 

V o r w a e r t s tuo patini laiku -* 

pagarsino straipsnį užvardintą "Pa- 

skutinis ilgų kalbų rezultatas,' ku- 

riame aštriai kritikuojama Prūsi- 

jos seimo debatai, ir sako, k.id 

vieninteliu nauju dalyku yra žemi- 

ninkų reikalavimas, idant fnaisto 
kliutįs dar ilgai tęstus po taiko# 

padarymui. 
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Pranešama, kad Princa.» Adalbcrt, trečias Kaizerio sū- 

nūs, išvažiavo j Sofiją ir Konstantinopoli su sekretna 
misija. Spėjama, kad jis tarsis apie taiką. Princas 
turi 33 metus. 

"Maistinio diktatoriaus" Ilerr 
von Batccki'o padėjimas nėra v.ž- 

vydttinas. Nera dar mėnesio, kaip 
jį aplankę visų Vokietijos oficialu 
draugovių pasiuntinystė ir reikala- 
vo, kad valstybės viršininkai gaut 
priedines porcijas duonos, bulvių 
ir riebalų. Ilerr von Batocki iš- 
reiškė d kielę užuojautą, bet pasa- 
kė, kad, kas atsieina duonos ir bul- 
vių, jis daugiausia ką gali pada- 
ryti, tai pažadėti priedinius duo- 
nos bilietus, ypatingai reikiamuo- 
se atsitikimuose. O kas atsieina 
riebalų, tai išvaizda nekokia ir ne- 

galima laukti pieno ir sviesto išdo- 
vio padidėjimo be šiltesnio oro su- 

grįžimo. 
Finansų ministeris Prūsijos sei- 

me d r. Lentze pasakė, kad pragy- 
venimo brangumas tolydžio kįla ir j 
tolydžio apim? sunkenybėms .»au-' 
jus žmonių luomus. Jis parodė, Į 
kad kur pirmiau valdžia davinėje 
pašelpą tik žmonėms turintiems j 
jplaukų mažiau kaip $520, tai pa- | 
skui pakėlė laipsnį iki $825, o da- j 
bar iki $l 125. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ NEW YORKO, BROOKLY- 

NO, N. P. SIUVFJŲ 
STREIKO. 

Streikas žoliaus tęsiasi. 
Nors jau apie ketvirta dalis 

firmų susitaikė su unijos reikala- 
vimais (2 vai. mažiau j savaitę ir 
$1.00 daugiau užmokesties), bet 
dar didžiuma bei didesnės firmos 
nenori t.iikintis. 

Tais^i dar rci'kės toliaus strei- 
ką vesti. Unija 54-to, 58 ir mer- 

ginų lietuvių, priklausančių jrie 
A. C. VV. of A. 28 d. gruodžio i 
nutarė dapiklyti streiko komitetą 
—išrinko ii'iininką J. Matjošaitj 
su $500.00 kaucijos ir J. Buivydą 
iždo globėju. 

Taipgi d?fcar prie progos turi- 
me pranešti lietuviškai visuome- 
nei, o ypač New Yorko ir Broo- 
fclyno biznieriams kurie prajau- 
čia streikieriams ir be prašymo 
jau suauknvo suviršum $200.60' 
kad laikytumėtės aukavimo tvar- 

kos. Siunčiant aukas, visuomet 
reikia če)kį ar money orderį išra- 
šyti ant iždininko vardo: J. Ma 

jošaitis, 133 Roeblmg Str., Broo- 
klyn, N. Y. Bet siųsti ar priduo- 
ti reikia rašt. A. M. Auginąs 
101-103 Grand Str., Brooklyn, N. 

Laiške reikia pažymėti, kad au- 

ka streikieriams. 
Darbininkai, kurie praueda 

dirbti, prisižada atiduoti dešimtą! 
nuošimti nuo savo uždarbio taip j 
ilgai, kol streikas tęsis, be to į 
mums užjaučia ir pašaliniai žmo- 

nės, A. Daukšys, karčiamninkas, 
paaukavo $30 ir E. Grinkevičius, 
valgyklos savinitvk.—$5. (Abu- 
du vietiniai). 

Nutarė demonstruoti.—A. C. 
W. of A. Centro valdyba nutarė 

surengti didelę demonstraciją-1 
apvaikščiojimą visit Xe\v Yorlco, i 
Brooklyi.o siuvėjų, kurie strei- 
kuoja ir kurie jau pradėjo dirbti, į 
ai yra susitaikę. Apvaikščioji- į 
:nas atsibus sausio 3 d. 1917 m. Į 
Tam centro vaklybes nutarimui 
pritarė visi unijos skyriai. 

Streikierių u p a s — Lietuviu 
streikierių ūpas yra pavyzdingas, 
lietuviai eiua sergėti streiklaužiu 
j Ne\v Yorką ir kitas miesto da- 
lis pagalbon svetimtaučiams. 

Areštavimai atsitinka tankiai,' 
kur yra ž'aitri policija. Iš lietu- 
viu jau bu.vo areštuota 12 ypatų. 

Pikietninkams patarimai.— 
1) Niekuomet nevartokite fiziš- 

ką spėką, aiškiai atkalbinant streik- 
laužį, bet stengkitės gražumu at- 

kalbinti nuo streiklaužiavimo. 
2) Niekuomet neišsikalbinėti 

prieš policiją, bet geriaus palie-1 
pimo klausykite. 

3) Nereikia užvesti jokių kal- 
biu su poliemonais. 

4) Nevaikščioti ..rti dirbtuvės 
didelėms grupoms, bet kartu 00 

2-3 ypatas. 
Streikas ..unai baigsis, jei tik 

bus gera vienybė. 
Prcsos komisija:— 

P. Montvila, 
Iz. Jakimavičienė, 

A. Sedekcrskiutė. 

IŠ HAFRISON, N. J. 
Birutes Choro Vakaias. Sau- 

sio C d. vietinis Birutės Choras, 
kuris .susideda iš Harrison ir 
Kearny, X. J. merginų ir vaiki- 
nų, parengė jau antrą tam pana- 
šų vakarą. Vakaro programas, 
labai užganėdino publiką; buvo 
rodomi krutanti paveikslai, ku- 
riuos rodė p. Račiūnas iš Brook- 
lyr.o. Paveikslai buvo rodoma 
iš Lietuvos, kaip Vokiečiai šei- 

mininkauja, Lietuvą užėmę ir 

■kaip atiminėja viską nuo gyven- 
tojų, šiaudus, patalus ir neša j 
tranšėjas ir kaip priverčia gy- 
ventojus jiems tranšėjas kasti. 

Priegtam, parodė, ir juokingus 
paveikslus, iš kurių publika labai 
daiig juoko turėjo. Taipgi tar- 

pais buvo ir dainuojamos lietu- 
viškos dainelės, kurios priminė 
ne v'enam tą brangią musų Tė- 
vynę Lietuvą; prie' kiekvienos 
dainelės, buvo pritaikinti paveik- 
slai iš Lietuvos. Ponia Račiū- 
nienė sudainavo šias daineles, 
skambindama pijami: "Kur ban- 
guoji Nemunėlis", "Grožybė Lie- 

tuvos'', "Mariu Paukščiai", "Už 
giružės teka upė". Taipgi ir 

Vietynis Birutės Choras po va- 

dovystė p. Kaminsko, sudainavo 
šias daineles: "Giedu dainelę", 
"Sesutė", "Sudiev Lietuva", 
"Karvelėli" ir Lietuvos tautišką 
himną, liet kas link publikos, tai 
turiu pažymėti, kad mustt lietu- 
viai tai mažai žino svarinimą k^ 
tai reiškia himnas, nVs kada cho- 
ras dainavo, tai iš publikos nei 
vienas neatsistojo., kaip tai pas 
kitas tautas yra, kada. tauuską 

himną dinuoja. Žinoma, daugu- 
ma ir nesupranta skirtumo tarp 
himno ir paprasti' dainelių ir 
publika, a.š manau, butu išpil- 
džius, jei vakaro vedėjas butų 
paaiškinęs pirm su.damavimo, kad 
reikia atsistoti, bet vakarėlio pir- 
mininkas to nepaaiškino. 

Publika buvo labai užganėdin- 
ta ir pasilieka dėkinga Birutės 
Chorcrh nes aiškiai pasirodo, kad 
nei ant vienos vietinės draugi- 
jos parengtų vakarų taip skait- 
lingai neprisirenka, kaip ant Bi- 
rutės choro parengto vakarėlio; 
publika laike dainavimo užsilaikė 
ramiai ir viskas galima sakyti, 
buvo atlikta kuopuikiausiai; bu- 
tų laibai gerai, kad tokių vakarų 
butų dažniau parengiama; tas ga- 
lėtų labiau pripildyti meile musų 
lietuviškas širdis ir geri a u.s mes 
godotume tėvynę Lietuvą ir lie- 
tuvių tautą. 

Lai (Jvvuoja, Birutės Choras! 

IŠ CLEVELAND, O. 

C. L. T. Teatr. Choro vakaras. 
Man buvojant Clevelande, C. Liet. 
Tcatr. Choras gruod. 3! d. statė 
scenoje veikalą "Kerštinga Mei- 
lė." Veikalas paimtas iš šios die- 
nos gyvenimo ir yra gana užiman- 
tis. Vaidinimas taipgi gerai pavy- 
ko; ypatingai p-lė J. Baltruko- 
niutė gerai atliko Mildos draugės, 
Onytės role. Ji savo gyvu pasi- 
'krutinimu ir gražia iškalba tiesiog 
užžavėjo publiką. 

Taipogi gerai savo roles atliko: 
p-lė H. Miliauskutė Mildos rolę, ir 
J. Kazlauskas Mariuos rolę. P. 
Kiveris Ožgio rolę atliko neper- 
geriausia; jis be reikalo bėgiojo 
lyg ką pametęs ir nuda\ imo jain 
truko. 

Pertraukose buvo sakomos dc- 
kliamacijos. P-lė Al. Baltruko- 
niutė labai jausmingai padekliama- 
vo eiles "Išsiilgimas matušės." 
Taipgi gerai padekliamavo p-lė Al. 
Grigaičiutė "Gimtinė šalis" ir O. 
Graudžiutė "Vėjalis." 

Toliaus sekė dainos, kurias pa- 
dainavo C. L. Teatr. Choras, prita- 
riant kanklių orkestrai. Pirmuti- 
nė daina "Sužadink jausmus" 
skambėjo labai gražiai. "Pavasa- 
rio saulutė šviečia," "Senovės at- 
siminimas" ir "Lietuva Tėvynė 
Musu" taipgi neblogai išėjo. Be 
to dar giedc\ta solo: p-lė J. I.Iaro- 
žiutė "Pavakarėlių" ir p-lė J. Dau- 
džiutė "Rožė ir Pijolka." Čia tik 
galūnės žodžių nelabai tinkamai 
buvo suderinta, bet tai buvo mo- 

kytojo kaltė, kad taip išmok'no, 
o mokytojas nežinojo geriau, nes 

buvo lenką;. 
Norėčiau duoti patėmijimą C. 

L. T. Chorui, kad daugiau tvar- 
kos prisilaikytu, nes dabartine 
tvarka daug nemalonumo publikai 
daroma. Sitai programas prade- 
dama daug vėliau negu yra pa- 
sakyta: antra duodama \isai kas 
kita, negu buvo pasakyta. Darau 
šitą patėmyjimą, manydamas, kad 
choras pasirūpins visa tai pataisy- 
ti. 

Publikos buvo nedaugiausia, gal 
dėlto, 1-*d antru kartu buvo sta- 

tomu. 
Alpukas. 

IŠ Nx£W PHILADELPHIA, 
PA. 

Gruod. 27 d. pusė po 8-tos vai. 
atsirado K. Jasevičius. Laike pa- 
starųjų 5 mėnesių jo tėvai tik 
tiek apie j j žinojo, kad laikas 
nuo laiko anglų laikraščiai pra- 
nešdavo iš-<viciiur-kitur, kad 
"Kid Gleason" (tai K. Jasev. sla- 
pyvardis) "is arrestcd." 

Į puse vai. po Ka£io atsiradi- 
mo, štai ir automobilius sit ket- 
vertu "vyrų." Jie vidun įėję, ap- 
stojo duris ir tuoj Kazį suėmė. 
Pridursiu, kai vienas ar du> joki 
policistai "nedrįsdavo'' Kazį are- 

štuoti. Jis šioj apielinkėj yra 
pirmu pugilistu, tai .policija jo 
kumščių yra "paragavus." 

Pottsvillėri nugabentas pas P. 
J. Martin Alderman'ą (teisėjas), 
Kazys prisipažino, kad rugpjū- 
čio mėn. pavogęs iš krautuvės 
new Phila-joj 2 revolverius. Re- 
volverių vogimas, tai butų dar 
pusė bėdos, bet, matomai; poli- 
cija jieško kitokios "šaknies:" 

Rugpjučio mėnesyj šale New 

Phila-jos buvo užšautas tūlas \V. 
Pauls. Prieš keletą savaičrs' jo 
lavonas iškasta iš kapo, kad gaut 
mierą ku-lkų, kurios tebebuvo la- 
vone iki tol. Menama, kad po- 

licija gal norį padaryti, kokį sį- j 

ryšį tu revolverių su l'auls uir- 
čia. 

Kazys Jasevičius?, dabar ran- 
lasi apskričio kal^įinrf^ Jo tė- 
vai sako, kad uegąlmia jiems 
prie su tūlus prieiti, .ici žodį iš- 
tarti. 

Pepor. 
T 

IŠ CLINTON, Ii&D. 
» 

., 31 leatr. vakaras; Martaus pra- 
kalbos. Gruod. 30 d. (Teatro MC- 
gėjų kuopele iš 'Blonford (?) Ind. 
pastate scenoje komediją "Dede 
atvažiavo." Yaidimrtias nusisekė 
neblogiausia, tik gailą, kad mažai 
publikos prisirinko,' gal apie 100 

žmonių; pati publika susidėjo dau- 
giausia iš moterų, t Mat musų 
Vyrai daugiau mėgsta smuklėj ba- 
rą atrėmę laikyti, kad neišvirstų ir 
todėl kur kitur jiems sunku ateiti. 

Sausio 2 d. čia buvo prakalbos, 
parengtos ALTS. 22 kp. Kalbėjo 
p. A. \r. Martus; jis gana aiškiai 
nupiešė musų tėvyrip.' Lietuvos iš- 
naikinimą, apipasakojo žmonių 
vargus, Lietuvos davatkų tamsu- 
mą ir sulygino jas .su čionai esan- 

čiais lietuviais socialistais, kuriuos 
jis teisingu pavadino lietuvių tau- 
tos duobkasiais. 

Kalbėtojui paraginus sutverti 
Lietuvos Gelbėjimu komitetą, susi- 
rašė 5 žmonės; prie šito komiteto 
dar nei vienas šitų darbininkų ge- 
radarių neprisidėjo. 

Buvo renkamos aukos nukentė- 
jusiems nuo karės; surinkta $9.15. 

Vienas socialistų pradėjo už- 
klausimus davinėti kalbėtojui, i ku- 
riuos ji> rimtai atsakė. 

Jonas Skinderis. 

IŠ JERSEY CITY, N. J. 
i Atsargiau su įnamiais.—Pas V. 
'Stulpiną 354 Hcnderson gat. ap- 

įsigyveno įnamis J. Bartkus. Pa- 
! buvęs kokius tris nietaesius, jis sr.- 
.. .. 

cjo { artimus rysius su seiminin- 

ke. Tarp vyro ir pačios kilo ne- 
N 

sutikimai ir gruod. 24 d. įvyko 
namuose muštynės. Kaimynai 
išgirdę triukšmą, atbėgo pažiūrė- 
ti, kas ten dedas ir pamatė įnamį 
su šeimininke šeimininką mušant. 
Jie vyrą atgynė, b&t šeimininkė 
su įnamiu antrą dieną KaJ.ėdit pa- 
bėgo ir išsinešė vyro $200 pini- 
gų, palikdama vyrą su penkiatu 
vaikų sunkiame padėjime. Vai- 
kai visi maži; vyriausia mergaitė 
yra 9 metų, jauniausia vienų me- 

tų ir 8 mėnesių. Grįčia šalta, vai- 
kai "išalkę verkia, o tėvas "grįėią 

[Užsirakinęs išeina ir vaikščioja 
lyg žemes pardavęs. Kaimynams 
pagailo vaikų ir jie pasiėmė juos 
po vieną pas save. 

Po keturių dienų atsirado ir 
pabėgėlė, bet jau viena. Ncišdrįs- 
dama pati eiti į savo namus, pra- 
nešė ape savo srgrįž-tuves per ki- 
tą kaimyną. 

Žinoma, tokiu pačios pasielgi- 
mu pasibjaurėjo ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, kuriems teko 
šita istorija girdėti. Dabar šitos 
šeimynos gyvenimas suardytas ir 
jį sunku yra išnauja pataisyti. 

C. S. 

A. L. T. SANDARA METAMS 

PRAĖJUS. 
Pernai šiuo laiku, kuomet Plii- 

lade'lphijoj buvo Įsteigta A. L. 
T. Sandara, vidurinėj sriovėj bu- 
vo nepaprastas judėjimas. A. L. 
T. Sandaros seime, kuris tęsėsi 
dv.i dienas* buvo suvažiavę apie 
100 vidurinės sriovės veikėjų bei 
inteligentijos. Suvažiavimas ra- 

do reikalingu tverti organizaci- 
ją, kuri rūpintųsi kulturos ir po- 
litikos reikalais Amerikoje ir Lie- 
tuvoje, pirmoje vietoje pastaty- 
dama lietuvybės palaikymą ir de- 

mokratybės principus. Tame 
pačiame seime buvo -daug- kalbė- 
ta apie šelpimą nuo karės nu- 

kentėjusių lietuvių ir nutarta 
tartis su kitomis sflįavėmįs Lie- 
tuvos šelpimo ir jos .f laisvės rei- 
kalais. Seimo išrinktoji komisi- 
ja tuojau ėmėsi darbo ir viso- 
kiais budais bandė susitarti su 

kitomis sriovėmis. Bet kadangi 
kitoms sriovėms rūpėjo ne tiek 
šelpimo ir Lietuvos laisvės rei- 
kalai, kiek savoji politika, tai iš 
tų tarybų nieko neišėjo ir vieny- 
bė neįvyko. 

Vėliau, uirželio mėnesį, sanda- 

riečiai turėjo savo konferenciją; 
Pittsfburghe. Konferencija pa- 

tiekė programos projektą. Spa- 
lių gi 19 ir 20 d. Brooklyno se:-* 

m a.s gahvtniai priėmė ir pa t v r", 
tii.o A. L. T. Sandaros progra- 
mą, o lapkričio 9 <1. 1916 m. Illi- 
nois valstijoj tapo išimtas čarteris. į 

Naudingas darbas buvo suma- 

nyta A. Rimkos—tai tautiškoji 
savaitė, kuri, pritarus musų bro- 
li a:n& sa duriečiams, buvo 9-17 
gruodžio iyi(> 111. Per tą savaitę 
kuopos surengė apšvictos vaka- 
rų, platino geru knygų ir laik- 
raščių, prirašinėjo naujus narius 
ir t. t. Vaisiai tos tautiškosios 
savaitės gana žymus: prisirašei 
keliosdešimts naujų narių, susi- 
tvėrė kuopų, parduota ir išplatin- 
ta daug literatūros. 

A. L. T. Sandara auga gana 
sparčiai ! Per vienus metus su- 

sitvėrė 31 k-pa ir daugiau 1000 
nariu šiądien dirba greta 
senesniųjų vidurinės sriovės vei- 
kėjų. A. I.. T. Sandaros progra- 
ma nušviečia mums kelią ir aiš- 
kiai parodo, kur link męs turime 
eiti ir ko jieškoti. Laisvė Lie- 
tuvai ir kitoms tautoms, gerovė 
visiems žmonėms ir demokraty- 
bė. Štai ko nori ir prie ko eina 
tautiečiai sandariečiai. 

Pradėdami 1917 melus., broliai 
samlariečiai, sustiprinkime savo 
eiles ir pakelta dvasia bei su di- 
desniu pasišventimu ir energija 
stokime i jau pradėtą darbą. 
Dirva yra plati, reikia tik ji iš- 
dirbti. Aiškinkime visus A. L. 
T. Sandaros idealus, o kaip žmo- 
nės juos supras, tai nereiks jų 
kviesti, bet patįs ateis mums Į 
.pagalbą musų žmonių apšvieti- 
mą, kulturą ir gerovę kelti. 

Stasys Mockus, 
A. L. T. Sandaros Centro 

sekretorius. 

VISUOMENĖS ŽINIAI. 
P-nas A. M. Martus keliaus su 

prakalbomis po lllinojaus ir \Vis- 
consino valstijų kolionijas šitaip: 

12 sauso 7:30 v. vak., Aurcca, 
I!!. 

J3 
" 

7:3° v- vak., De Kalb, 111. 
14 nedėl. 2:30 po pietų. $t. 

Charles, 111. 
15. 

" 

7:30 v. vak., \Yaukega11, 
111. 

16. " 
7:30 v. vak., Kenosha, 

\\'is. 
!7- 

" 

7:3° v- vak., Racine, WIs. 
18. " 

7:30 v. vak., Sheboygan, 
Wis. 

*9- 7:3° v- vak., Beloit, Wis. 
20. " 

7:30 v. vak., Tort Wa- 
shington, Wis. 

21. " nedėl. 2:30 po pietų, Mil- 
\vaukee, \Yis. 

22. " 
7:30 v. vak., Rockford, 

111. 

23. 
" 

7:30 v. vak., Elgin, 111. 
25- 7:30 v. vak. Kankakce, 111. 
26-27. " 

7:30 v. vak. Westville, 
111. 

28. " ned. 2:30 po pietų George- 
to\vn, 111. 

29. 
" 

7:30 v. vak., Harrisburg, 
111. 

3°- 
" 

7:3° V. vak. Ledford, 111. 
31. " 7:30 v. vak. Centralia, 111. 

\"asario mėnesyj: 
1 d. vasario 7:30 vai. v., Cliris- 

toplier, 111. 
I 2 " " 

7:30 v. v., Buckner, 111.1 
3 

" " 
7:3° vai. v., I-Ierrin, 111. 

4 
" ned., 2130 po pietų, W. 

Frankfr/rt, 111. 
5 

" " 

7:30 v. v., Johnston, City, 
111. 

6. " " 
7:30 v. v., Collinsville, 111. 

7-8 " " 
7:30 v. v., E. St. Louis 

10 " " 

7:3c St. Louis, Mo. 
11 d. v. ned., 2:30 po pietų, 

Benld, 111. 
12 

" " 
7:30 v. v. Virden, 111. 

13-14 " " 

7:30 v. v., Spring- 
field, 111. 

J5 
" " 

7:3° v- v- l'eru, 111. 
16 " " 

7:30 v. v., Joliet, 111. 
17 

" " 
7:30 v. v., Rockdale, 111. 

18 d. vas. ned. 2:30 v. po pietų, 
La Salle, 111. 

19 
" " 

7:30 v. v., Oglesby, 111. 
20 " " 

7:30 v. v. SpringA-alley, 
111. 

21 " " 
7:30 v. v., Led, 111. 

22 
" " 

7:30 v. v., Cherry, UIT 
23 

" " 

7:3° v- v- Benne, 111. 
24 

" " 

7:30 v. v., Moline, UI. 
25-27 

" " 
7:30 So. Omaha, Neb, 

3 d. Kovo 7:30 v. v. Des 
Moines, Ia. 

Pastaba. Viršminėtose vietose 
malonėkit surengti prakalbas mi- 
nėtose dienose ir malonėkit duo- 
ti atsakymą kuogreičiausiai ad- 
resu : A. M. Martus C//° Dr. K. 
D range lis, 3261 S, Halsted, St. 

Chicago, 11L 

Zinios-Žinelčs. 
Cincinnati, O. 

= Tūlas P. 1>. apsivedė; šliur 
bą ėmė civilį; apie už 15 mėne- 
siu gimė kūdikis; nunešė jį pas 
kunigą krikštyti, bet kunigas at- 
silakė bedievio vaiką krikštyti. 
Tąsyk jauni tėvučiai kabaldų- 
kabaldu nuėjo pas kunigą ir paė- 
mė šliulbą kai]) žmonės—bažny- 
čioje. Taigi dvi paklydusios avis 
sugrįžo vėl avijon. 

Vincukas. 

West Frankfort, 111. 

= Geg. 5 d. 1915 m. lapo už- 
muštas S. Dabkevičius; jis su 
M. Dranginiu apie pusiau vie- 
nuoliktą nakties ėjo namon; juo- 
du užpuolė valkatos ir Dabkevičių 
užmušė, bet Dranginis užmušiko 
nepažino. Bet gruod. 5 d. 1915 
m, nabaštiko giminės patraukė 
tieson M. Ambrulevičių, teismas 
ji rado kaltu nebaštiko užmuši- 
me ir nuteisė jį 14 metų kalėji- 
mo. Kaltinamasis sako, kad jis 
nekaltas ir apeliavo augštesnin 
teisman. 

Great Neck, N. Y. 

= A. Valentino žmona pasodi- 
nus 2 metų mergaite ant grindų 
sale degančio gazimu pečiaus, paii 
išėjo laukan. Lauke būdama iš-j girdus ją verkiant, nesiskubino at- 
eiti, bet įėjus rado mergaitę lieps- 
nose. Nors užsidegusias draparuis 
užgesino, bet mergaitė labai apde- 
gė ir už kelių valandų ligoninėj 
mirė. Motina irgi apdegė begesin- 
duma. 

Butte,' Mon. 
— Čia lietuvių nemažas būrelis. 

Yra ir SLA. kuopa, bet silpna. 
Daugumas lietuvių kitokio užsiė- 
mimo nežino, kaip girtuokliavi- 
mą. Kur namuose yra mergina, 
ten tolydžio užimąs, armonikų 
griežimas ir darnos. Darbai va- 

rio kasykloje gerai eina; dirba 8 
valandas kas dien ir mokama po 
$4 75 i dieną. Atvažiavusiems 

I taipgi galima gauti darbas. 

Lavvrence, Mass. 
= Gruod. 17 d. palicija, užklupo 

kazirninkų lizdą ir vienuoliką jų su- 

areštavo. To lizdo šeimininkas M. 
Sakalauskas užsimokėjo $50, o 

svečiai vieni po $5, kiti po $3. 

Hudson, Mass. 
= Nors miestelis nedidelis, bet 

lietuviai jame* turi savo koopera- 
tyve sankrovą, kuriai gerai sekąsi 
ir kooperatija galvoja apie įsigiji- 
mą savo nuosavo namo. 

East Rochester, N. Y. 
= Gruod. 21 d. iš darbo ėjol 

keturi y ra i: du lenkai ir du lietu-! 
viai; vienas jų ėjo kiek pirma, trįs! 
truputi toliaus paskui jj. Ateinan-j 
tis iš užpakalio traukinys tris už- 
pakalinius pagavo po ratais ir su- 

truškino, ėjęs gi pirma spėjo pa- 
bėgti. Tarp suvažinėtų buvo lie- 
tuvis jaunas vaikinas Pranas La- 
bei'ka iš Andrioniškio miestelio,: 
Ukmergės pavieto. 

Wcst Frankfort, 111. 
= Nors \Yest Frankfort yra 

skaitomas blaivininkų miestu ir 
svaiginami gėralai nėra pardavi- 
nėjami (atvirai), bet girtuokly- 
stė turbut niekur taip nežydi, 
kaip šitame blaivininkų mieste. 
Girtuokliavimas ir lošimas yra 
skaitoma pramoga. 

Rochester, N. Y. 
— Davis Maciūne Tool Co. 

šiemet savo darbininkams Kalėdų 
dovanu davė po $1.00 kiekvienam 
sn linkėjimu laiškeliu. "Merry 
Christmas." Žitaipos dovanomis 
išbalino $300. Matyt, darbinin- 
kai kompanijoms brangesni šie- 
met, kaip kadaise buvo. 

Nashua, N. H. 
— Liejyklų darbininkai čia 

straikuoja jau bus trjs mėnesiai; 
darbdaviai prisisamdė straiklaa- 
žių, bet tie jiems daug nuostolių 
pridirba. Tikimasi, kad straikas 
bus laimėtas. 

Valparaiso, Ind. 
= Gruod. 25 d. lietuviai moki- 

niai surengė vakarėlį Demenčio 
kambaryj. Suėjo apie 30 moki- 

nių, jų tarpe buvo 5 mokinės. 

Kiekvienas pasakė po trumpu 
prakalbėlę. 'Vakarėlis tęsėsi iki 
3 valanti. 

Philadclphia, Pa. 
= Joanna Šiburskienė į pn- 

gesusį pečių užpylė gazalinos, kad 
atsidegtų. {vykus ekspliozijai, 
užsidegė jos drabužiai ir ji žmo- 
na taip.apdegė, kad gali numirti. 
Ji guli llahncmanno ligonuiėj, 
kur taip pat guli jos vyras Kazys 
ir įnamis \Volf, kurie apdegė vei- 
dus ir rankas, begelbėdami ją ir 
begesindami gaisrą. 

Milwaukee, Wis. 
=• Čia lietuviai labai mainosi; 

daug atkeliauja iš kitų miestų, 
bet ir vėl greit išvažiuoja. Čia 
yra įvairių darbų, bet lietuviai, 
matyt, jų nemyli. Antra prie- 
žastis yra tame, kad suniku su 

kašubais (lenkais) sugyventi. 
Jei nemoki lenkų kalbos, tai kad 
ir geriausiu darbininku busi, ne- 
dirbsi; jie pasistengs tave išėsti. 

Shenandoah, Pa. 
= Lietuviu Moterų Labdarin- 

ga Dr-ja, j rie kurios priguli su 
viršum 30 prakilnesnių Shenan- 
doah'rio moterų: per Kalėdas pa- 
aukojo' Sioo pavargėlių šeimy- 
noms; taipgi davė maisto va- 

gingesnietns /.menėms. Lietu- 
vių Dienoje Šita Draugija paau- 
kojo S;00 nukentėjusiems nuo 
karės. 

Lavvrence, Mass. 

■<= Kalėdų vakare bažnytinėje 
svetainėje lietuvių vaikams buvo 
parengta eglelė. Buvo progra- 
mėlis ir vaikams dovanos. 

Sheboygr.n, Wis. 
«-= Tarp Sheboygano lietuvių 

draugijų įvyko toiks draugingu- 
mas, kad jei viena kuri draugija 
parengia kokią pramogą, tai vi- 
sos kitos stengiasi į ją ateiti. 

Hammond, Ind. 
= I'ricš Kalėdas Čia labai pri» 

stigo anglių. Standard Car Plant 
dirbtuvė net sustoti turėjo anglių 
pritrukus. Delei to 2500 darbi- 

ninkių turėjo švęsti. Be to Ham- 
mondui gresia vandens trukumo 
pavojus, nes neturint anglių, ne- 

galima vandens pumpuoti. 

VVaterbury, Conn. 
= Barzdaskučio Vinco Lietu- 

vio namuose ekspliodavo katilas, 
labai su-žeidė jo žjfioną į galvą ir 

'daug nuostolių padirbo namuose. 

iTą pačią dieną susigadinęs <5*at- 
vekaris taip. kad jo negalima bu- 
vo sulaikyti, iššoko iš bėgių ir 
atsitrenkęs į mėsinės sieną, Įlenkė 
jos kampą. Bet žmonių niekas 
nebuvo sužeistas. 

Baltimort, Md. 
— lialtiniorėjj pernai metais lie- 

tuvių mirė: turinčių daugiau kaip 
i' metų amžiaus 39; jaunesnių, 
38. 

Cleveland, O. 
= Marė Maliattskienė bandė 

nusinuodyti gazu. Xamo savinin- 
kas, užuodęs gazo smarvę, pašaukė 
policiją ir toji, nežiūrėdama Ma- 
liauskienės grūmojimo nušovimu 
to, kas eis vidun, įsilaužė ir rado 
ją gulinčią lo\oj atskuktais gazo 
kranais. Kuvežu« ją šv. Aleksi- 
jaus ligoninėn, ji pssisakė, kad 
norėjusi nusižudyti del nepaken- 
čiamų gyvenime sąlygų. 

Webb, Sask., Canada. 
— Lietuviu čia keturios šei- 

mynos ir tijs pavieniai. Visi už- 
siima žemdirbyste, kaikurie net 

nuo dešimts metų. Pereitų metą 
javai labai gerai užderėjo ir gera 
kaina buvo. tai kiti net nežino 
kur pinigus dėti. Jie sako, kad 
jie niekuomet nebuvę taip turtin- 

gais kaip dabar. Žinoma, ne visi 
gali taip sakyti; daugelis atva- 

žiavo čia turtingais, bet daugu- 
mas pradėjo gyventi iš savo de- 
šimties pirštų. Taigi tiems la- 
bai linksma, kad šiandien kelis 
tūkstančius gali paskaityti. 

J. Stankus. 

So. Manchester, Ccnn. 
= Vietos socialistai skubina 

marinti TMD. io3 kp-, kad jos 
turtą pernešti*- j ju tveriamą T.iet. 
Darb. I_.it. Dr-.jus kuopą. Stropus 
vyrai. Kaip kurmiai kasasi. 

Vietinis. 



Viri laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymeH autoriaus pa 

rafiu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti. Reaakcljos ži- 

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

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popieros pur,ė3, įailekaut. 
plačius tarpus ta»p eilučių. 

Apžvalga 
Išmintingas patarimas. Praė- 

jusiais laikais jau keletą sykiu męs 
buvome nurodinėję, kaip tankiai 
lietuviai-streiTcicriai, visokių karš- 
tuolių jkafointi įsvrlitrti, laike strei- 
kų daugiau* sau bėdos prisidirbda- 
vo negu naudos gaudavo: daugelį 
jų suniušdavo, suareštuodavo, ne- 

kuriuos net užmušdavo laike riau- 

šių. Ir vis tankiausiai todėl, kad 
lietuviai "ugnin verždavosi," ko- 

von eidavo su pliku kumščių. 
Streikų lietuviškieji komitetai, ap- 
sėsti visokių karstagalvių agitato- 
rių, kurie savo "kruvinomis" kalbo- 
mis karstydavo juos, retai kada 

rūpinosi streiko i š m i n t i r g u 

vedimu. 

Smagu todėl yra patėmyti, kad 

dabartinis lietuvių kriaučių streiko 

komitetas, New Yorke ir Brook- 

lync paduoda stre>Vieri«rr> prak- 
tiškus patarimus, kaip reik užsilai- 

kyti laike streiko, kad išvengti 
visokių nemalonumų ir bėdų. Kiek 

tėmijome, tsi bene pirmu sykiu 
lietuvių streiko vedėjai panašias 
pasargas suteikia viešai. Tas yra 

labai išmintinga. 

Agituoja prieš TMD. Tėvynės 
Mylėtojų Dra-gip, vienatinė 
rinito ir visapusiško švietimo lie- 

tuvių draugija Amerikoj, ramiai 

nieko ne»kabi».dama, niekam sker- 
sai kelią nestodama. Rodosi vne- 
turėtų ir jos niekas kabinti. 

Atpenč, k*ekvienas lietuvis, tu- 

rir*is bent unciją smegenų gal- 
voje ir tikrai geidžiantis lietu-1 
viams labo, turėtų tą labai nau- 

dingą draugiją remti. 
Ai,t nelaimės ne visados taip 

buvw. Užsikaršciavusie, užfana- 
ti/.uoti žmonės jgijo tiek drąsos, 
kad net keikia tą medį, nuo ku- 
rio obuolius patįs valgo. N'esenai 
socialistai, neužganėdinti TM. 
Draugija todėl, kad ji nenori 

krypti nuo apšvietos pamatų ant 

partyviškų, socialistiiskų pama- 
tų, su dideliu trukšmu susitvėrė 
sau savo locuą "Darbininkų .Li- 
teratūros Draugiją" ir pradėjo 
kandžioti ir agituoti prieš T. M. 

Draugiją. Po tulo laiko tie kan- 
džiojimai nutilo. Bet štai dabar 
matome, kad laike L. D. D. pra- 
kalbų Lawrc.ice, Mass., sociali- 

stų šulas, J. B. Smelstorius, vėi 
•pradeda aštrią agitaciją prieš 
TM Draugiją. Anot jo, kaip pra- 
nešama laikraščiuos', TMD. "jau 
atgyveno savo dienas, tik jon 
priguli keletas buržujų ir viskas.' 
TMD. išleistus taštus ji-: taip pat 
išpeikęs. 

Jeigu taip elgtųsi koks nors ne- 

išmanėlis, kokių tarp agitatorių 
netrūksta, tai neapsimokėtų apk 
tai ir įkalbėti. Bet kuomet pa- 
našiai pradeda elgtis žymesni sc 

cialistų šulai, tai prisieina tik 
pasigailėti ir paties 'kalbė- 

tojo i.* tos draugijos, kuri leidžia 
panašiai savo narius "šviesti." 

Tėvynės Mylėtojų Draugi j;j 
jau r.e sykį "griovė" ne vienas 
smarkuolis ir visi jie atsikando 
dantis. Draugija dar labjau iš- 
bujojo—nes ji stovi ant tvirtų 
tikros apšvietos pamatų. 

Reik tikėtis, kad "Darb. Lit. 
Draugija" pasirūpins, kad atei- 
tyje po jos vardu tokių kvaily- 
bių neatsitiktų, nes tas tik jai 
pačiai, o ne TMD. užkenktų. 

Beje, įkalbant apie TMD., ga- 
lima taipgi pranešti, kad didelis 
ir gausiai paveiksluotas veikalas 
"Kulturos Istorija" jau tapo 
spaudon (prirengtas ir s>p?,ustu- 
vėms išsiųsta padaryti jo spau- 
dos apkainavimas. Netrukus 
taipgi bus atiduotas spaudon dar 
vienas didžiai žingeidus veikalas 
"io metų tautiniai kulturinio dar- 
>bo Lie'tuvoįr" 

Istorija atsikartoja. Karei tik- 
prasidėjus, "Lietuvos" ir kitų 

laikraščių sumanymu, tapo ap- 
skelbtas pakvietimas sušaukti 

abelną lietuvnj seimą. Katali- 
kai,—teisingiau, kur.. Kemėšis— 
pasirūpino užbėgii tam už akiu 
šaukiant stirną anksčiau j Chi- 

cagą. Pasekmės to buvo, kad 
vienvbėn nesueita ir per pustre- 
čių metų amerikiečiai pešėsi. 

Dabar. Susiėjusios krūvon 
dvi srovės "Lietuvių Dienoje." 
buvo pasiryžę sutverti pastovų 
Centralinj Amerikos Lietuvių ko- 
mitetą, ir su h g paties kun. Ke-, 
mėšiu sumanymo Ce-'ralinis 
VVilkes-Barrių komitetas paskel- 
bė ahcliu» susivažiavimą į Nc\v 
Yorka ant 14 d. šio mėnesio. 

I ... 

Katalikai,—teisingiau, tas pats 
įkun. Kemešis—(pasirūpino, kad 
butų sušauktas kitas panašus sei- 
mas Pittsbnrge.... 11 d. šio mė- 
nesio. 

Klausimas. Kokia dabar 
bus pasekmė iš to išmintingo 
darbo? J-c! Istorija atsikartoja, 
ir pasekmės atsikartos. O į vi- 
sa tai žiūrint, galima patobulinti 
lenkų patarlę, kuri skarrtbėjo ši- 
taiip: "Mądry polak po szkodzie" 
(Išmintingas lenkas po "iška- 
dai"). Apie nekuriuos lietuvius 
galinia bus sakyti: "A litvvin i po 
S/ckodzie glupi (O Lietuvis ir po 
'iškados' pasilieka kvailas). 

Šliupas ir Gugis. Siame nume- 

į ryj telpa turinys lai.;ko. kurj Dr. 

Į Šliupas buvo išsiuntęs Raudo- 
namjam Kryžiui ir kunuo pasi- 

remdami, socialistai tokį baisų 
Igvoltą buvo pakėlę prieš "Lietu- 
vių Dieną", kad juos Šliupas 
buk denunejavęs. 

Jeigu tai viskas, ką Dr. Šliu- 
pas Raud. dryžiui rašė, tai aiš- 
ku, kad socialistų laikraščiai iš 
adatos vežimą priskaldė. Musų 
manymu gal nevertėjo tame laiš- 
ke visai apie soc'alistus mit.ėti. 
Tačiaus matome, kad jeigu jau 
paminėta, tai paminėta keletas 
neuž^i neinamų fatkų; neminint 
jokių socialistiškų kemitetų ar 

fondų n#i čia Amerikoj,, nei ten 

Lietuvoj. 
Iš to, ką iiki šiolei girdėjome 

apie p. K. Gugio, L.Š.F. prezi- 
dento, skundą tą pat j Raudonąjj 
Kryžių, galime spręsti, kad p. 
Gugis detališkai įvardijo bene vi- 
sas Lietuvoje veik'ančhs drau- 
gijas jas šiokiu ar kitokiu budu 
pasmerkė." 

Bet kad sulyginti vieno pasiel- 
gimą su pasielgimu kito, reikėtų 
turėti pilną turinį taipgi to laiš- 
ko* kuri ^asiuntė Raudon. Kn- 
žiui p. Gugi.s. Tik tuomet galima 
butų padaryti tikrą išvadą. 

•Gal dalbar ir p. Gugis teiksis 
paskelbti kopiją savo laiško? 
Tas yra dabar labai reikalinga. 

Rasputino nužudymas. Ateina 
žinios, kad Petrograde paslap- 
tingu budu tapo nužudytas pa- 
garsėjusis stačiatikiu vienuolis 
Rasputin'as, apie kurį kalbėta, 
kad jis turėjo didžiausią įtekmę 
prie rusų cariško dvaro ir buk 
iš užpakalio va." visą Rusijos 
politiką. 

Vieną dieną, anot šitų prane- 
šimų, Rasputin'as dingo paslap- 
tingu budu ir tik vėliaus j0 la- 
ronas surasta po Ne vos ledu. 
Tyrinėjimai privedė prie to, ka-d 
užmušystė padaryta palociuje ku-i 
nigaikščio Jusupovo, kuris per 
savo žmoną yra susigiminiavęs 
s>u caro šeimyna. 

Užmušystė yra, be- abejonės, 
politiška. Kokias ji pasekmes 
turės, kol-kas sunku permatyti. 
Aplamai paėmus, Rusijoj buvo 
išsidirbus tokia nuomonė, kad 
Rasputin'as yra "pikta Rnsijos 
dvasia", neleidžianti tai viešpati- 
jai pakilti iš atžegareivystės pan- 
čių. 

Įdomu viciiok yra ipatėmyti,1 
kad dar ir Šiądien Rusijoj poli-' 
tiškos permainos yri daromos 
orientališku, viduramžiniu budu 
—stovi kas skersai kelia, tai leng-' 
viausiai jį nušluoti paslaptinga | 
užmušyste. Viduramžių laikuo- 
se visoj Europoj toki budai buvo 
vartojami. Bet šiądien, jie, kaip; 
matyt, pasiliko tik Rusijoj ir 
Turkijoj bei Azijos šalyse. 

"Lietuvių apetitai" ir lenkų 
tulžis. Siame r.umervj skaityto-i 
jaii ras pilną telegramą, kuriame j 
yra išdėstyta? p. Yčo pasikalbę-1 
jima.3 apie Lietuvos reikalus su i 
Associated Press korės- j por<le<ntu. 

Berods, nieko jame nėra tokio. | 'kas lenkus galėtų įžeisti, ar už-1 
ksfci nti. Musų atstovas aiškiai 

perstatė tik Lietuvos reikalus 
Todėl yra labai stebėtina pama- 
tyti lenku tiesiog putojimąsi ant 

p. Yčo ir ant lietuvių už tą tele- 

gramą. 

Chicagos lenkų "Dziennik 

Xorodo\vy" lupa sieksninį straip- 
snį at.tgalviu "Lietuvių Apeti- 
tai". Šisai laikraštis tiesiog ne- 

gali susivaldyti ir negali sau iš- 

sivaizdinti, kaip p. Yčas gali kal- 
bėti apie prijungimą prie Lietu- 
vos Suvalkų gubernijos. "Kodėl 

?są nebūti atviiram ir nepasa- 
!<yti, kad prie lietuviškai-latviš- 
kos respublikos turi priklausyti 
dar ir 'Podlasie rir Polesie i Juo- 
doji Rusija ir Baltoji Rusija, o 

gal uct ir Volynius ir Ukraina?" 

Jeigu esą lietuviai mano '"ap- 
lietuvinti" ir baltgudžius ir Lie- 
tuvos lerokus, tai esą 'keturi mi- 

ljonai lenkų ir baltgud/.ių |juos 
tasai "mokytas" laikraštis jau 
vadina "baltlenkiais"] turės ap- 

reikšti dviem milijonams lietu- 

vių, kad jiie [tai yra tie Lietu- 

vos "lenkjij' ^"■baltleiikiai"] tu- 

ri tokias pat tiesas prie Lietuvos, 
kaip ir lietuvnai. o net ir dides- 
nes, nes jų dvigubai daugiau.*' 

Jeigu šisai laikraštis turi dnį- 
sos pasidaryti sau i.š Suvalkų 
gubernijos' Lenkiją tai kg. 
jau kalbėti apif kitus jo išvadžio- 
jimus? Rįfik tik stebėtis, kad jie 
neturi daf pf-įjtensijų prie Clii- 

cagos, ar Ne\v Yorko, kur taipgi 
lenkų yra. 

Lietuviai niekados nenorčjo ir 
nenori nei pėdos žemės, kuri 

jiems nepriklauso. Lenkai taip- 
gi gali žinoti dar ir tai, kad nc- 

prigulmingoj Lietuvoj nei len- 
kams nei baltgudžianis niekas jų 
teisių r^atimdinės. Vytauto lai- 
kai ger. Alsiai liudija, kad lietu- 
viai nekuomet neturėjo "apeti- 
tų" aut gyvenančių joje kitų 
tautų. 

Pastebėtinai, kaip lenkai turi 

daug tulžies, kuomet ti-k užsi- 
menama apie Lietuvą. 

Kelione iš Lietuvos Amerikon Karės laiku. 
Jonas Kunickas, gyvenantis 

Chicagoje, prie 320(3 Auburn, 
ave., turėjo didelį džiaugsmą pe- 
reitą savaitę. Jonas gyveno čia 
Amerikoj ir sunkiai dirbo, kad 
užlaikusius savo šeimynėlę, pasili- 
kusią Lietuvoje. Netikėtai iški- 
lusi ikarė atkirto nuo Jono jo jau- 
ną žmot.ą Jievą su dviem dukre- 
lėmis—Mariute 6 metu ir Vero- 
nika 9 metu* kurios gyveno ma- 

žam Ramanavo ikaimelyj, Kalva- 
rijos paviete, Suvalkų gubernijoj. 

Dienomis ir naktimis rupiuosi 
Jonas. Karės gaisras apėmė Su- 
valkų guberniją, vokiečiai su ru- 

sais po kelis kartus brukosi^per Suvalkų guberniją ten ir atgal, 
o nuo šeimynos nei žodelio, nei 
žinelės. 

— Gal r.uo pabludusios kulkos 
žuvo, gal iš vargo ir bado mirė? 
Kas gali žinoti? Juk su tūk- 
stančiais jau taip atsitiiko. Gal 
atsiliko tas ir s>u mano šeimynė- 
le... 

Takios ir panašios mintįs ne- 

davė Jonui nei miego,v nei r?my- 
bės. Nes savo šeimyną Jonas 
širdingai mylėjo. 

Vieną dieną gauna jis laišką. 
Iš pačtos štempelio nepažįsta 
vietos. Atplėšė. Nuo žmonos 
laiškas—rašytas iš gilumos Ru- 
sijos, iš Tūlos miesto. Vadinasi, 
ačiu Dievui, pabėgo ir nors gy- 
vastį išnešė. 

Neilgai truko. Jonas tuojaus 
pasirūpino išsiųsti jai laivakortę, 
kad parsiiga'benti ją Amerikon. 

Žinojo jis, kad laivas iš Rusi- 
jos turėjo ate'ti Amerikon apie 
šitą laiką. Laukia, nesulaukia 
savo pačiutės atvažiuojant... 

Tik štai vieną dieną, telegra- 
mai praneša žinią, kad rusu lai- 
vas Kurskas, plaukiantis iš 

Rusijos Amerikon, užšoko ant 

minos Anglijos pakraščiuose ir 
•nuskendo. 

— O gal ir mano J ievutė ten 
buvo. Kas pasidarė, kas su ja 
atsitiko? Gal žuvo?.... 

Ir vėl vyras baisiai susiriipino. 
Ir teisybė Jievutės važiuota: 

tuom laivu. Teisyibė* kad laivas 
užšoko ant minos ir .pradėjo skę- 
sti. Bet p. Jieva Kunickienė ne- 

žuvo. Nežuvo ji karėj, nežuvo 
tar"p pabėgėlių vargų, nežuvo ir 
Atlantiko vilnyse: pereitą savai- 
tę jii laimingai pasiekė Chicagos, 
kur su iškėstomis rankomis ją 
pasitiko jos vyras Jonas. Ir to- 

dėl, kaip sakyta, didelis džiaugs- 
mas buvo Jono namuose. 

Šitą džiaugsmą per pusę su- 

mažino tas, kad dvi jų dukrelės 
negalėjo šiame džiaugsme daly- 
vauti—'jos abidvi nebagėlės žit-l 
vo nuo karės vargų, mirė* toli- 

mose, svetimose Rusijos vieto- 
se.... 

Bet apie visa tai tegul toliaus 
papasakoja pati p. Ji e va Kunic- 
kienė. 

— Tai gal tamista papasako- 
sit apie atsitikimus iš savo ke- 
lionės?—buvo pirmas užklausi- 
mas. 

— Jau keliias dienas aš pasa- 
koju visiems—atsakė p. Kunic- 
kienė.—Čia man nei atsilsėti ne- 

duoti,0. Visi nori žinoti. Bet ir 

jums papasakosiu. 
—• Kokią kelionę turėjote į 

Angliją? 
— Kelionė buvo bloga. At- 

plaukus į Murmanską, šiaurinėj da- 
w Rusijos, stovėjome apie tris 

• • 

savaitės. Baisiai buvo uostas pri- 
sigrūdęs, vežė viską—vis karės 

reikalams. Kiti pasakojo, kad vo- 

kiečių submkrinai esą apie tą lai- 

ką pasirodė toj apielinkjj ir kadi 

kariški laivai tuom laiku juos vai- J 

kė, kad kelią laivams tiuo j u a p-j 
valyt. Čia matėme neišpasakytai 
ž ingei d 11 dalyką—š i a u r i ų ži- 

bėjime; visas dangus nakties 
laiku dega visokiomis, šviesomis.' 
Maitino mus ''ant laivo K u r s k 

blogai: vis grikiu košė ir grikių j 
•košė—-nusibodo. 

Kursko skendimas. 

— Ar tamista jutote, kuomet 

justi laivas užšoko ant minos? 
— Kaip nejausi? Buvome jau 

besiartinę prie Anglijos, kuomet 

vieną naktį, apie ii vata dą nak- 
čia išgirdome baisų sprogimą. Bu- 
vome jau sugulę į lovas. Tik 

staiga plykst!—kaip baisiatisis 

griausmas. Ir ta pačia minutapra-į 
dėjo musų kajutoj lubos griūt— 
lentos ir viskas pradėjo tiesiog ant 

mus kristi. Šokome \ ienmarški- 
nės iš lovu. 'Moteris pradėjo rėk- 

•' ji < i, 
ti: ''Skęstame, skęstame!" Vaikai 

pradėjo klykt. Visi šoko prie du- 

rių, kad išbėgti ant viršaus, nes 

niekas nežinojo, kas čia pasidarė. 
Žinojome tik, kad kas nors yra 
negerai. Išlipę viršum, pamatėme, 
kad tikrai yra blogai: musų laivas 

nukrypęs vienu galu pradėjo *jau 
nertis vandenin. ( 

į Tuo tarpu bevieliniu telegramų 
i pašaukta pageiba. Laivo aficierai 
su jūreiviais pradėjo sodinti pa- 

Į sažierius j valtis ir leisti jas žemyn 
j jūres. Laike šito leidimo \:iena 
moteris ir, berods, pora jūreivių 
įkrito į jūres ir, kadangi buvo 
labai tamsu, tai jų daugiau niekas 
ir nematė. Įkritusi moteris (rusė) 
paliko ant laivo savo mažą mer- 

gaitę—taip "Jos buvo gaila: vis ne- 

bagė šauke-verkė: "Mama, ma- 
r- ma ! ... 

Netrukus atvyko du anglų kariš- 
ki laivai pagelbon ir paėmė mus 

j Angliją. Kursko laivas taip 
ir liko jūrėse. Tik čia Ameri- 
koj išgirdau, kad jis nuskendo. 

Priėmimas Anglijoj. 
— Anglijoj mus priėmė neiš- 

pasakytai puikiai: ponios, panai- 
tės penėjo; visur vedžiojo, viską 
rodė, muzika laike pietų,—viskas 
ko tik kas norėjo. Mat, viena, 
męs iš nelaimės buvome išgelbė- 
ti.. o antra, dargi buvome ir drau- 
gai karėje. Išbuvus dvi savaiti, 
atvykome Į Liverpoolį, kur mus 

kitas laivas turėjo paimti Ameri- 
kon. Pamatytum, tamista, kaip mus 

anglai lydėjo! Verkė, kad aš 

taip gyva, verkė karčiomis aša- 
romis, mus lydėdami; paėmė mu- 

šu adresus, prašė rašyti iš Ame- 

rikos,—sakytum. koki giminės. 
Čia turiu pasakyti, kad laike ka- 
rės nuo savųjų lietuvių negauda- 
vome tokios paguodos, kaip čia 
nuo svetimų. Mat ką reiškia 
augštai apšviestas, kulturiškas 
■kiaštas. Ir žmoniškumo jame 
daugiau. Nepamiršim męs nie- 
kados to anglų priėmimo. Kad 
Dievas duotų jkrns už tai svei- 
katą. 

'j 

Ir iš Anglijos išplaukus, ant 

laivo buvo tikras balius per visą 
kelionę. Šventes, Kalėdų šven-l 
tes,—šventėme ant laivo, 

Kučia ant juri^. 
— Anglai nėra Kymo-fkatalikat. 

liet g' j'e nepamiršo, kad katali- 
kai pasažieriai turės kučia ant ju- 
rių. Buvo prirengto? ir plotkelės. 
Tai buvo mano pirma kučia ant 

juriu. N'isiems katalikams išdalino 
plotkeles, kad jaustumės, kaip pas 
save namie, savo "brangioj tėvynėj. 
Silkių, visokių, žuvių, konfitūrų 
medaus buvo pilni stalai prikrau- 
ta. Buvo dar ir daugiaus, ko pas 
mus Lietuvoje kilčių vakarą nebū- 
va. Mat nc visi buvo katalikai, tai 
stalai buvo užversti taipgi ir kito- 
kiais valgiais: kotletų, keptų žąsų, 
visokios paukštienos—klek tik kas 
norėjo. Ir išsigerti alaus, lemona- 
dos netruko. 

— Tai puikias Kalėdas turėjo- 
te!... 

— Kaipgi! Teisybę pasakius, 
tai, per visą kelionę kožną dieną 
buvo kalėdos. Stalai kasdien nuo 

visko lužo. Mat vežė mus iš An- 

glijos antra kliasa, nors ant Kur- 
sko męs turėjome trečios kliasos 
laivakortes. 

Atsiminimai iš Lietuvos. 
— Na, o gal dabar tamista pn- 

pasaikotut ką nors iš Lietuvos. 
Kaip ten buvo karės, laiku. Kaip 
reikėjo bėgti iš Lietuvos? 

— Vai, Dieve! Kaip pradėjo 
vokiečiai artintis ir pradėjo visus 
žmones varyti iš namų, tai buvo 
baisus dalykas. Prievarta varė ir 
namus degino, kad nepakliūtų vo- 

kiečiams. Iš musų kaimo išbėgau 
jau paskutinė, kuomet prane:ė 
man, kad ir mano brolis Marcinke- 
vičius jau išvažiavo. Nenorėjau 
likti viena. 

Pasiėmus savo mergaites ir kar- 
vę, leidomės paskui kitus kur akys 
neša. Pėsti atėjome į Paterionis, 
—pirma stotis už Nemuno tarp 
Alytaus ir Varėnos, Vilniaus gu- 
bernijoj. Cia susigrūdimas ant ge- 
ležinkelio neišpasakytas. Mergai- 
tės jau negalėjo paeiti ir jas pa- 
ėmė ant "mašinos" (ant trauki- 
niu), o męs vėl pešti j Varėną— 
tai didelė stotis nal geležinkelio 
tarp Vilniaus ir Gardino. Kelio- 
nėje nieko valgyt neturėjau, o iki 
Varėnai apie puspenktes mylios 
kelio. Sutinkame žmones—musiš- 
kius lietuvius—prašoma, kad nors 

auonos riekutę duotų. Neduoda. 
Sako, gal ir patiems neužilgo truks. 
Kiti dar iškol'oja. Labai liūdna 
tą atsiminti apie musų brolius lie- 
tuvius. Žiurau, važiuoją kareiviai 
su obozais. Aš jų rusiškai ir pra- 
šau: "Brolyčiai, duokit duonos!" 
Tie geresni buvo ir už mūsiškius. 
Pasiėmę didelį bakanėlj, perrie-i 
kė pusiau—Še, sako.... Davė tiek, 
kad ir suvalgyti negalėjau; pasili- 
kau sau ant toliaus. Būdavo, pri- 
eini prie ežero, pasimirkai plutukę 
—'tai ir visas valgis. Gerai dar, 
kad ir plutukė yra. 

Randa mergaites 
i — Atėjome Į Varėną. Neišpa- 
sakytai dkklis vakzalas. Šimtai 
■mašiną pristatyta: vagonu neap- 
matomos eilės; kaimelių, amunici- 
jos, vežimu—kaip tik akis u amato. 

[Pabėgėliu prisigrūdę. Jieškau, 
klausinėju savo mergaičių. Kaip 
aš jas suradau tame žmonių skruz- 

dyne, tai to dabar ir pati neišma- 
nau. Kad nusidžiaugs mano mer- 

gaitės, mane pamatę! "Mamute! 
Brangi Mamute!"—-pradėjo šaukti. 

Po to geležinkeliu per Vilnių ir 
Minską nuvežė mus net į Tulą— 
didelis gubernijos miestas netoli 
■Maskvos. Čia ir išbuvau daugiaus 
metų sykiu su kitais pabėgėliais. 
Čia ir savo brangias mergaites pa-j laidojau—svetimoj šalyj nebagėlės 
guli. Mažytės, taip nenorėjo mir- 
ti!.... Viena susirgus, vis pasako- 
ja: "Mamute, aš jau mirsiu."... 

Peršalo nebagelės, karės vargas 
jas nukirto... Tūkstančiai mažy- 
čių tokiu budu j kapu? nuėjo... 

— Bėgdama, nepamiršau pasiim- 
ti v;yro adreso. Parašiau jam laiš- 
įką apie savo padėjimą. Atsiuntė 
man laivakortę ir išvažiavau į 
Archangelską. O iš ten laivu— 
j-is jau žinote, kaip toliaus viskas 
buvo... 

J 
— Ar ant Kursko buvo ir' 

daugiaus lietuvių? 
— Buvo, bet daugiausiai buvoi 

rusu. Sykiu su manim atvažiavo! 
• •• i Cbicagon p. Marcijona Gendvihe- j 

nė iš Kauno miesto, o apie kitus j 
neteko patirti. 

Telegramai buvo pranešę, kad 
laivas Kursik, minėtas šitame ap-j 
rašyme, neišsilaikė ir. nuskendo. 
Bet vėlesnės žinios šiomis dienomis 
praneša, kad ji pasisekė pritraukti 
prie kranto, tiktai baisiai sugadintą. 

Taki The wZf.PP£f} OrF F\<fr 
£n Fgoi-i MiSjCu(?i — 
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—Donnoll in St. Louis Globė-Democrat. 

MANDRA LAPĖ. 
Lapė—tai talkininkai. Yokietys padėjo savo šalme 
neva dešrą (pasiūlė taiką). Bet m and r a lapė mano, 
kad tai gali buti sląstai, todėl ji ir sako: "Pirmiaus 
nuvyniok, nes aš nekvaila." 

margumynai 
LIETUVA YRA ŽINGEIDI. 

"Ačiu labai už informacijas, ku- 
rias man suteikėt. Tai yra kaip 
sykis, kas man buvo reikalinga. 
Ateityj aš galėsiu paminėti Kos- 
clušzką. tinkamu budu Ilki šiolei 
aš maniau, kad jis buvo lenkas]. 
Aš esu labai dėkingas jums už 
pagelbę šiame ir kituose reika- 
luose. Juo daugiau aš apie Lie- 
tuvą. girdžiu, juo labjau jl daro- 
si jdomi. Išrodo uavatna, kad 
jl taip mažai šioj šalyj [Ameri- 
koj] yra žinoma. Aš širdingai 
tikiuosi, kad šios karės pabaigoj 
Lietuva galės jgyti neprigulmy- 
bę." 

Taip rašo mums p. J. II. Ray- 
moml, žinomas lektorius Ameri- 
kos uiversiletuose ir įvairiose 
draugijose. Nesenai jis laikė visą 
eilę lekcijų Kalifornijoj. P-as 

Raymond'as žada sutaisyti taipgi 
specialę paskaitą apie Lietuvą. 

DAUG PROGŲ LIETUVIAMS. 

C h i c a g o, 111. P-as Prata- 
pas, anadien atsilankęs nutsų re- 

dakcijoj. prašė pranešti, kad daug 
geru progų yra. 'kuriomis lietu- 
viai galėtų pasinaudoti ir įgyti 
geras valdiškas vietas. 

Pavyzdžiui, gruodžio 6 d. pe- 
reitų metų, turėjo atsibūti egza- 
minai ant sekančių valdiškų vietų 
Rusijoj. (Juos garsino Vaizbos 
departamentas per Civii Service 
'biurą): 

1) Vai/Jbos komisijonierius iš- 

tyrimui portų ir transportavimo 
parankiniui Rusijoj ir -Tolimuose 

Rytuose. 
2) Vaizbos komisijonierius ty- 

rinėjimui motorinių vežimų Ru- 

sijoj ir Tolimuose Rytuose 
3) Vaizbos komisijonierius ty- 

rinėjimui minerališkų turtų To- 

limuose Rytuose 
4) Vaizbos komisijonierius ty- 

rinėjimui progų "investmentams" 

Rusijoj. 
5) Vaizibos komisijonierius ty- 

rinėjimui Rusijos turgaviečių 
įvairioms mašinoms. 

Šitie urėdai yra gerai apmoka- 
mi—iki $10.00 per dieną; apart 
to apmoką kelionės iškaščius ir 

$4.00 j dieną. Panagiomis vie- 
tomis galėtų pasinaudoti ir lietu-1 
viai, nes tarp jų gali būti apsi- 

1 pažinsiu su Rusija. 
Minėti egzaminai vienok neį- 

vyko ir tapo atidėti delei stokos 

kandidatų. Yra daug gerai ap- 
mokamu valdišku vietų. Verta "S 
jas sužinoti. > Tuo tikslu reik 

ikreiptis j United States Ci vii 
Service Commission \Vasliiiig- 
ton, D. C., ir prašyti, kad prisių- 
stų surašą įvairių egzaminų, 
kurie bus laikomi. Egzaminai 
atsibūva įvairiuose dideliuose 
miestuose. 

PASĖK SĖKLĄ IR—NESI- 
KARŠČIUOK. 

S o. Boston, Mas s.—Gerb. 
Redakcija:—Anądien pakliuvo 
man Į rankas anglu savaitinis 
laikraštis L e s<1 i e 's. Į akis 
nran puolė viena jo vieta, kuri 
gali būti naudinga ir "Lietuvos" 
skaitytojams, lodei tį ištrauką ir 

paduodu. 

Tūlas B. C. Forbes, aprašinėja 
gyvenimą žymių amerikonu, ku- 
rie pasiekė augštų vietų šioj 
šalyj. Šitame numeryj apra- 
šyta gyvenimas p. George M. 
Reynolds, kuris savo jaunystėj 
ant farmos vaikščiojo paskui plū- 
gą. o vėliaus tuštino "spitunus"* 
ir šlavė šaligatvius viename ma- 

žame 'bankelyj, Iowa valstijoj. 
■Šiądien jis yra prezidentu Con- 
tinental and Commer- 
c i a 1 banko Chicagoje, kuris yra 
antras iš eilės didžiausis bankas 
visoj Amerikoj. 

Kuomet jo paklausta, kokj 
praktišką gyvenimo patarimą- jis 
duotų jaunimui, jis taip atsakė: 

"Gyvenime yra kaip aut far- 
mos: pjausti tai, ką pasėjai. Su 
šios dienos jaunimu yra bėda ta- 
me, kad jie nori pjauti tą patj 
momentą, kaip tik pasėjo. To 
gamta neleidžia. Pasėjus, ar pa 
sodinus s^tlą atsargiai ir apdir- 
bus žemę sumaningai rugiapju 
tė ateis savo laiku—bet ne anka 
čiau." Kantrybė būtinai reika 
linga." 

Manau. kad tai yra la-bai geras 
pamokinimas jaunimui ir visiems, 
kurie nori atsiekti pasekmingo 
gyvenimo. Daugelis musų jauni- 
mo eina, kaip sako "šunis šukuo- 
ti" vien todėl, kad neturi užtek- 
tinai kantrybės. Pradeda kokį 
dafbą ir net mukus jį meta. jeigu 
jis tuojaus laukiamo vaisiaus ne- 

išduoda. Toki niekados negali 
atsiekti laimės. 

Jųsų Draugas. 

TIKISI, KAD PASKELBSIM. 

T h o m p s o n v i 11 e C o n u. 

Gerb. Redakcija:—Radęs '"Lietu- 
vos" numeryj i-mc, siu metu 

straipsnį apie "Lietuviškas pravar- 
des" peržiurėjau iį su atyda ir 
patėmijau, jog tarpe tų lietuviškų 
iškraipytų pravardžių nesiranda dar 
sekančių, kurias taipgi butų rei- 
kalas paminėti, būtent: 01sze\vslci, 
Tananevicz, Boczkowski ir t. t. 

Tikiuosi, jog sekančiam "Lie- 
tuvos" numeryj pažymėsite ir tas 
tikrai lietuviškai išversite. Su 
draugiškais linkėjitnais. 

Juozas J. Striabis. 

N u o Re<1 akcijos. Re- 
dakcija viską patalpins, jeigu tik 
apie bei.t kokį svarbesnį reikalą 
'bus parašyta liogiškai ir žmoni- 
škai mandagioj formoj. Skaity- 
tojai turi pilną teisę išreikšti sa- 

vo nuomones ir jos visuomet 
til'ps, jeigu rašėjas tik prisilaikys 
laikraštinių formų. 

Rašydami straipsni apie "Lie- 
tuviškas pravardes," męs pami- 
nėjome jame tiktai fiktyviš- 
kas pravardes, kaipo illiustraciją. 
Jeigu butume minėję tikrus atsi- 
tikimus iš lietuviško gyvenimo, 
butume, rasite, pažymėję ir tas 

pra vardes. 
Vienok, atvdžiai skaitant mi- 

nėtą sraipsnj apie "Lietuviškas 
pravardes," lengvai galima buvo 

ipatėmyti, kad ir viršmmėtas pra- 
vardes męs turėjome omenyje, 
kuomet išreiškėme pasigailėjimą, 
jog stanbesniems biznieriams, 
esantiems biznyje nuo ilgų mc- 



tn. kuomet j tokius dalykrs dar 

nepaisyta, dabar v,a pusėtinai 
sunku seniaus padaryta klaida 1 

istaisyti: vicna^ juo platesnis yra 

panašių žmonių biznis, juo sun- 

kesnis ir brangesnis yra legališ- 
tkas kelias, kuriifom tokias per- 
mainas galima padaryti: antra, 

žmonėms; !::*r;c plačiai naudo- 

jo apgarsinimus per ilgus metus 

ir išdirbo savo firmai plačią rek- 
liamą, yra bailiai neparanku vis- 
ką išnaujo laužyti. Męs žinome, 
kad iš virapaminėtų ypatų, neku- 
rie noriai ištaisytų savo, o g.ii 
savo tėvų, iškraipytas pravardes, 
jeigu tas tik nebūtų surišta da- 

bar su dideliais nepatogumais ir 
išlaidomis. 

Už tai jaunesnės gentkartės 
ir žmonės, nesantieji didesniam 

'biznyje, neprivalo daryti tų klai- 

dų, kokios galėjo nenoroms atsi- 
tikti dar prieš lietuvių tautiškojo 
judėjimo atsiradimą, arba jo pra- 
džioje. 

KĄ VOKIEČIAI TURĖTŲ 
PADARYTI. 

D e t r o it, Mic h.- r'.erb. Re- 

dakcija : Detroito laikarštis 'J r e e 

Press talpina ilgą straipsnį apie 
Lietuvą sykiu su žemlapiu. To 

straipsnio autorius, Mr. Erncst -L 

Hcitkams# išdėsto minč:n, 
kurios gal' buti žingei- 
džios ir "Lietuvos" skaitytojams. 
Jis, paaiškvięs, kad historiškoji 
^ietuva užėmė milžiniškus plotus 
nuo Bal-tiko iki Juodųjų jūrių, ste- 

jisi: jeigu Vokietija nori atstaty- 
ti Lietuvą, kaip apie tai minėjo 
\Vashingtono ambasada, tai apie 
kokią Lietuvą Vokietija mano? 

Ar apie dabartinę, ar apie histons- 

ką ? 
Jeigu vokiečiai,—raSo jis— 

upaustij iki Odesos ir toliau* l 
rytus, tai jie turėtų pusėtinu pro- 

gą atstatyti šitą hlstorlšką, nora 

niekados nesuorganizuotą poli- 
tlSicul, Lietuvą. Tai b'itŲ didžiai 
ambltiškat> sumanymas, bet jei- 
gu jis pasisekt:;, tai tuoml galima 
bu'/j visados Išrauti nagus Ru- 
siškai meškai. 

Partėmijęs, kad tokios istoriškos 
Lietuvos rubežiai eitų nuo Rygos, 
išilgai Dauguvos upės iki Dvinsko 
ir nuo čia žemyn net iki Dnieprui 
ir Juodųjų jūrių, paliekant Lenkiją 
vakaruose, autorius toliaus plačiai 
išvadžioja, kokią naudą vokiečiai 
iš to pliano turėtų. Sulyg jo nuo- 

monės Vokietija tuomet niekados 

neturėtų reikalo bijotis Rusijos, 
«ies tarp jų butų stipri Liet. valsti- 
ja su Dvinsko, Kauno, Gardino ii 
Lietuvių Brastos tvirtovėmis. Au- 
torius net mena, kad vokiečiai gal 
but tokį plianą ir turi. 

K. Šmiolis. 

Svatimtaučiy laikraščiai Apie 
Lietuvius. 

Chicagos laikraštyj E v e n i n g 
P o s t, sausio 3 d.,' tilpo sekantis 
ilgokas straipsnis antgalviu "Lie- 
tuviai tikisi neprigulmybės didžiai 
karei pasibaigus *" 

Londonas, Sausio 3 d.—Lie- 
tuva, užimanti rusų-vokiečių Bal- 
tiko jūrių pakraščiais didesnius 
plotus ir turinti daugiau gyventojų 
negu Švedija, tikisi išplaukti iš 
šitos karės arba kaipo nepriguln.,.i- 
ga respublika, sutvarkyta sulyg 
Amer'kos modelio, arba kaipo au- 

tonominė tauta su savo lccnu par- 
liamentu ir savivalda ir priklau- 
santi nuo Rusijos tik reikaluose, 
įkurie palyti nacionalį atsigynimą. 

Tokią pažiūrą išreiškė Asso- 
ciated P r e s s 

* 
a i Martynas 

Yčas, atstotas rusų dūmos, kurioj 
jis reprezentuoja svarbų Lietuvos 
miestą Kauną [turi būti Kauno 
gub. Red.] ir užtm? sekretoriaus 

vietą finansų komisijoj [durnoj]. 
P-ai Yčas taria H Čia su didele 
lietuviu kolionija; panašius atsi- 

lankymus jis tik-ką yra padaręs 
Suvienytose Valstijose. 

Gyventoju yra 8,000,000. 
"Reik suprasti"—sakė p. Yčas, 

--"l'ad Lietuva yra visiškai skir- 
tinga nuo Lenkijos, nors publika 
turi paprotį skaityti jas kaipo vie- 
ną. Lenkija yra didelis ccntralis 
apskritys aplink Varšavą, kuomet 
Lietuva ir Latvių žemė yra .dideli 

plotai išilgai P>altiko jūrių, su di- 
deliais uostais Riga, Liepojuin ir 
Vcnt pilių ir su Vilniaus, Gardi po, 
Kauno ir Suvalkų miestais: čia 

gyvena 8,000,000 gyventojų, t. y. 
daugiau negu bile kurioj antra-eilėj 
Ku ropos viešpatijoj. 

"Lietuva, kaip ir Lenkija, turi 
-.avo locnas viltis ir aspiracijas,' — 

tęsė toliaus p. Yčas,—"ir su savo 

kolegomis durnoje męs jai išga- 
votnc principjalį prapažinimą pil- 
uos politiškos autonomijos Lietu- 
vai. Tas reiškia tokią ]>at savi- 
valda, kaip turi Kanada,—su Lie- 
tuvos kabinetu ir Lietuvos parla- 
mentu, su lietuvių delegatais eieso* 

vystės durnoje ir su Lietuvių viče- 
karalium Į"namicstninku"|, kurj 
skirtų caras. Vra neoficialių vil- 

čių, kurios siekia dar daug toliau 
negu >itos, ypatingai tarp Amerikos 
lietuvių, liet oficialiai męs tiki- 
mos autonomijos kaipo pirmo žing- 
snio prie atstatymo lietuvių tauty- 
bės. 

Tikisi kad autonomija bus 
suteiktą. 

"Durnoje kontroliuojanti spėka, 
konstitucijiniai demokratai, arba 
kadetu partija, priėmė Lietuvos 
autonomiją principe ir per kadetų 
balsus aš, kaipo lietr.'is, tapau iš- 
rinktas finansų komisijos sekreto- 
rium. 

"Amerikoj * vienok aš atradau 
stiprų judėjimą linkui išgavimo 
Lietuvai pilnos neprigulmybės ir 
•sutvėrimo Lietuviškai-Latviškos 
respublikos. Musų lietuviškoji 
spauda Amerikoj yra labai stipri 
u/, neprigulniybę. Jie tikisi, kad 
talkini ikai tai suteiks gale karės,! 
tvirtindami, kad Anglija j stojo ka- 
rėn mažų tautų apgynimui., 
$itos viltįs vienok yra "neoficia- 
lus," o viskas ką aš galiu "oficia- 
liai" prisiimti, yra tas, kad pilna 
Lietuvos autonomija yra priimtas 
dūmos autoritetų principas. Cie- 
soriškoji valdžia dar netatė savo 

žodžio, kadangi Vokietija yra įsi- 
veržusi Lietuvon, bet kuomet rior- 
malis padėjimas bus sugrąžintas, 
tai valdžia, be abejonės, užgirs 
autonomiją, su kuria principe jau 
yra sutikusi duma."— 

Kaip matyt, n, Yčas, ir savo ke- 
lionėse nepraleidžia progos, kad 
šiokiu ar kitcfciu budu neužtarus 
Lietuvos reikalų. 

RASPUTINO SLAPTINGA 
MIRTIS SULA'KO TAIKA. 

• • 

Rusų vienuolis Gregorij Raspu- 
tin, laikomas tiinneiu viršgamtinę 
galybę, yra miręs. Ar jis buvo 
užmuštas, ar mirė savo mirtimi, 
nėra tikrai žinoma. 

Tai jau trečias kartas, kaip pra- 
nešama. j c/% jis yra užmuštu, ir bet 
nežiūrint to paskelbimo, jis gaii 
buti dar gyvu. 

Rasputinas buvo Siberijos mysti- 
ku. Jis veikė j c^ro ir carienės 
prietarus; caras ir carienė tikėjo 
bažnytinėmis svajonėmis. Caras 
yra žinomas maž-daug užsidarėliu. 

Kuomet jo tėvas, Aleksandras 
III., buvo ant sosto, Mikalojus, 
tuomet būdamas caraiciu, keliavo 
po pasaulį. Japonijoj beprotis, 
dabar jau miręs policistas rėžė jam 
j galvą ir sunkiai sužeidė. Bet iš- 
tyrusi daktarų taryba ^pranešė, kad 
jis ir taip smegenų neturėjęs. 
Aleksandras III., kuris buvo tokis 
stiprus, kad arklio patkavą galėjo 
atlenkti, tavy bos pirmininkui už to- 

kį pranešimą davė žandinę 
Jo slaviški prietarai sakoma bu- 

vo perduoti jo vyriausiam sunui, 
dabartiniam rarui su ta pasekme, 
kad visokios pasakos pradėjo skli- 
sti nuo Nevos krantų. 

Raaputinas buvo mystikas. Jis 
savo karjerą pradėjo Siberijoje, sa- 

vo gimtinėj vietoj, pavartodamas 
savo įtekme savo gimtinėj. 

Vėliaus jis persi!*s1ė tikrojon 
Rusijon, kur jis pras: sau ke- 
lią prie caro malonės, jis, kaip 
yra sakoma, Rusijos politiką pa- 
kreipė taip, kad net atitolino Ru- 
sijos susirėmimą su Austro-Vengri- 
ja prieš dabartinę karę. 

Jis buvo vadinamas dabartinio 
laiko Richelieu, nors pas j j nebuvo 
tų lapės gudrybių, kokiomis fran- 
euzų diplomatas atsižymėjo. Bet 
jo svarbiausia idėja buvo taika su- 

lyg Tolstojaus nesipriešinimo plia- 
n o. 

(Kaip Šliupas "Įskundė" Socialistus. 
Prieš "Lietuviu Dieną" socia- 

listu laikraščiai buvo sukėlę i ik- 
rą audrą rleiei to, buk Dr. Šliu- 
pas "įskundęs" socialistus Rau- 
donauijam Kfyžiui \Vashingto- 
nc, buk jis pripasakojęs visokių 
neteisybių apie socialistus ir l .ik 
norėjęs jų Šelpimo Fondui pa- 
kenkti. 

Dabar Dr. Šliupas prisiunčia 
mums kopijas tu laišku, už ku- 
riuos socialistai taip smarkiai 
ant jo užsiplu.linėjo ir prideda 
pre to nuo savęs: '"Šiądien iš- 
siunčiu kopijas laišku.. Įteiktų 
Am. Raudot.amjam Kryžiui; dė- 
lei tų laiškų socialistai taip ilgai 
ir bjaurai ant manęs užsipukli- 
nėjo. Darykit su jais, tais laiš- 
kais, ką norit. Aš nieko neturiu 
pasakyti". Žemiaus paduodame 
ištisą vertimą (liuosai) iš anglų 
kal'bos pirmojo Dr. Šliupo laiško, 
kuriame jis menamai "įskundė" 
socialistus. Antrame laiške iš- 
dėstoma tik budai šelpimo ir or- 

ganizacijos. Apie socialistus nei 
žodžiu neužsmenama ir todėl jo 
talpinti nematome reikalo šiame 

Į atsitikime. 

Dr. Šliupo laiškas. 

Rugsėjo 13 d. 1916 m. 

Raudonojo Kryžiaus Draugijos 
viršininkams:— 

'S u lyg jūsų prašymo šį rytą, 
šiuomi aš paduodu sekantį pra- 
nešim* sąryšyje su metodą (bu- 
dais) V.usų organizacijos rinki- 
mui aukų nukentėjusiems nuo 

karės 1 d. lapkričio 1916 m. 

Susirinkime, laiuytame \Yil- 
kcs-Barriuose, Pa., rugpjūčio 17 
d. 19*6 m., dalyvavo žymus lie- 
tuviai iš visų dalių Suv. Valsti- 
jų ir praktiškai visos lietuvių 
draugijos Amerikoj buvo čia re- 

prezentuotos, lyginai kaip ir vi- 
sos partijos, prie kurių lietuviai 
priklauso. 

Pirmas svarbus žingsnis 'šiame 
susirinkime padarytas, buvo— 
suorganizuoti Cer.tralĮ Komitetą, 
susidedantį iš 12 narių, kurių pa- 
reiga yra tvarkyti budus rinkimo 
aukų lapkričio 1 dieną. Komi- 
teto narių vardai, sykiu su jų 
gyvenimo vieta, yra pažymėti 
šio lakšto antgalvyje. 

Šiame susirinkime nutarta, kad 
Raudon. Kryžiaus Draugija pa- 
imtų savo globon (should take 
cliarge) visus pinigus, surinktus 
<tą dieną, jeigu su tuom Dr ja sutin- 
tų ir kad visos aukos hutų siųstos 
j Liberty Bank Nevv York e, kur 
jos butų Raudon. Kryžiaus Drau- 
gijos dispozicijoj, arba kad jos 
butų persiųstos Raud; Kryžiaus 
Diatigijai tiesiog. 

Lietuvių organizacijos įvairio- 
se lietuvių kolionijose paskirs 
įvairius žmones kolektoriais. Ko- 
lektoriai bus apžiūrėti raikščiais 
(arm'band), o taipgi tagsais ir 
baksais, kuriuos suteiks kolek- 
toriams vietiniai komitetai, o ku- 
riuos parūpins Centralis Komi- 
tetas. Vietinis kasierius priims 
visus pinigus, surinktus vietoje, 
kuri yra po jo priežiūra ir per*- 
siųs šituos pinigus į Liberty Na- 
tional Bank, o Centraliniam Ko- 
mitetui pristatys raportą. Nuo 
visų vietinių komitetų bus rei- 

kalaujama užsistatyti bondsą. 
Raikščiai ir tagsai turės tinkamą 
tam atsitikimui įrašą. 

Padalinimas auku Lietuviams 
«r 

nuo karės nukentčjuscms Euro- 
poje: 

Menama, .kad būdas išdalini- 
mui aukų gali būti geriausiai nu- 

spręstas per konferenciją tarp 
Raud. Kryžiaus Draugijos virši- 
ninkų ir Centralinio Komiteto 
narių. Jeigu per Komitetą butų 
pasiūlyta kokia draugija ar orga- 
nizacija, kurios Raudonojo Kry- 
žiaus Draugija negeistų patvir- 
tinti, tai tokia organizacija tuiė- 

tų buti išmesta iš surašo draugi- 
jų, kurios užsiims aukų dalinimu 
ir v i c e v e r s a Susirinkusių 
YVilkes-Barriuose delegatų nuo- 

monė yra, kad toks dalinimas 
aukų butų pasekmingesnis, nes 

jaučiama, kad Raudonojo Kry- 
žiaus Draugijos platus darbas 
suteikia jai progą duoti praktiš- 
kus patarimus tiems., kurie šito- 
kiu darbu užsims. Ir tik delei 
pasisekimo lietuviai sudarė savo 

.plianus šiam darbui. 
Tapo padaryti atsišaukimai 

prie Rymo-Katalikiškų bažnyčių, 
}rie įvairių protestoniškų bažny- 
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Įčių, prie žydriktj sinagogų ?r; 
prie įvairiu prganizacijų visoj 
-alyj, meldžiant jas, kad suteik- 
tu savo pagelti šiam kiltam tik- 
slui tuose distfiktųpse, kurie nė- 
ra lietuviu apgyvejuti. Kokia bus 
> i t u atsišaukif^Ų pasekmė, tą pa- 

I matysim vėliaus, bet tikimai, 
'kad visi duosniai atsilieps ir no- 

riai pagelbės lietuviams jų pa- 
stangose surinkti aukų. 

Vienatinė klintis, su kuria tu- 

rės susitikti Suvienytų Valstijų 
lietuviai, yra su lietuvių socia- 
listais. 

Lietuvių socialistų organizaci- 
jos delegatai lankosi \Vilkes-Bar- 
rių mitinge, bet susilaikė pra- 
nešti kaslink to, ar jie dalyvaus 
"Lietuvių Dienoje". Iš neofi- 
cialių šaltinių vėliaus sužinota, 
kad vienatinė išlyga, prie kurios 
lietuvių socialistai suteiks pagel- 
bą šioje dienoje, yra ta, kad vie- 
nas trečdalis surinktų aukų butų 
pavestas socialistams nuo karės 
nukentėjusioj Lietuvoj. Su tuom 
Centralis Komitetas nesutinka, 
kadangi tarp viršminėto jų rei- 
kalavimo ir socialistų proporci- 
jos linkui tikrųjų nuo karės nu- 

kentėjusių pasidaro didelis kon- 
trastas, o Komitetas yra veda- 
mas grynais humanitariškais mo- 

tyvais,. be politiškų ar tikybinių 
pakraipų. Dr. J. Šliupas. 

MOTERIS. 
(Užbaiga). 

Štai keletas pagautu iš jos lupų 
sakinių. 

.... Moteris, moteris, moteris! 
Jinai lygių tiesų su vyru reikalau- 
ja.... Broliukai! Aš ir-gi mote- 

ris, tačiaus kitaip visai tai supran- 
tu.... Nežinočiau net kaip skur- 
džiai galėčiau j austi es, jeigu šian- 
dien man vyras pasakytų—''Mo- 
terie, nuo dabar tu su manim lygi. 
Lygiomis svarstykime pasaulio 
reikalus." Rausčiau nuo to. Ka gi 
mes tame pasaulyje esame nuvei- 
kę tokio svarbaus, kad' net jau 
valdyti juomi norime? 

Ir čionai gi aiškino, jog knygy-' 
nai nepalyginamoje didžiumoje 
vyrų darbais užpildyti. Pasauliniai 
dailininkai—vyrai. Minią paskui 
save veda tiktai vyrai. Didi pa- 
saulio meilės ir taikos skelbėjai— 
vyrai.... 

.... Pasižiūrėkim, gerb. demon-' 
stantčs, ką šiandien vyras savo 

protu ir spėkomis yra pasaulyje 
nuveikęs: jis pastate didelius mie- 
stus, jis kai<p vėjas lekia žeme sąvo Į 
įiaisytomis mašinomis, kaip paukš- 
tis skrenda ore, kaip ^kurmis kni- 
sasi žemėse, kaip žuvytė nardo 
vandeniuose.... Ką moters tame 

atvejyje neveikė? Tiesa, atsiran- 
da vienutės, bet tiktai vienutės 
Jus sakot, kad vyras Jumis pa- 
vergęs, kad jis neduoda jums pro- 
gos i 

Čia ji aiškino, jog mokyklos, j 
knygynai, muzėjai, dailės institu- 
cijos yra atdaros, bent šiame 
krašte, lygiomis su vyrais. Juk 
moterjs tik tuomet galės su vyru 
sulygti, kada ištiesiu ant lygaus 
su juomi laipsnio galės stovėti, 
kuomet ne išmaldomis, ne uba- 
gavimu ant gatvių, fcad joms su- 

teiktų lygias tiesas, bet kuomet! 
privers pasaulį su savim lygiomis i 
skaitytis, kuomet moters—dic1 žy- 
niai—didmoters—savo gabumais, 
prakilniomis mintimis nusives pa- 
saulio diduomenę, kuomet pasaulis 
turės moteryse pasitikėjimą, kuo- 
met ištiesii, jos'parodys,-kad jos 
yra lygiomis—galės but lygios su 

vyrais, turės balsavimo teises, val- 
dys pasaulį..'.! ^as klausimas 
pats savaimi išsiris.... 

... .Pasaulis niekai, pasaulis su- 

puvęs, vyrai girtuokliai, kariau- 
ninkai, mes visa tai priešingon pu- 
sėn paversim: balsuosim, kad ne- 

kariautų, bals'uosim, kad smukles 
butų išnarkytos. ... Motinos pa- 
saulio sūnų! Jeigu jums rupi pa- 
saulio gerovė, jeigu jųs norite, kad 
ri&butų karių, kad tik blaivybė 
viešpatautų, jųs visa tai galite pa- 
daryti dabar. Juk jųs auklėj at 
savo sunus, jųs, pirm negu jusų 
tie negerieji sunųs surugusį ua- 

saulį pamato, juos auklėjot. Mo- 
tinos! Pirm, negu paleisit savo 
vaikus svietan—duokit jiems tai,' 
ko jųs trokštat visam pasauliui:) 

dorą, blaivybę, meilę artimo.... 
Tuomet tai nebus skriaudžiamųjų 
nei skriaudiku, nes pasaulyje mei- 
lė žydės, nebus smuklių, nes jusų 
paskleista blaivybė bujos, nebus 

j ištvirkėlių, nes tik dorybė tebus,' 
nebus karių, nes nebus kam ka- 
riauti. ... Ir 1.1, ir 1.1. 

Ir dar daugiau jinai kalbėjo. 
Vis taip apsikudlojusi, išrau-į 

dus.... ' 

Neklausėm daugiau. Nuėjo ai 

besišnekučiuodami!.... 
* ♦ * 

Po to—kaip ir pirmiaus—audrin- 
gas gyvenimas bėga—<banguoja. 
Lekia, kaip oras ant sparnų. Vis- 
ką jis su savim j nusineša,—gerą 
gyvenime keičia bloguoju, blogą- 
jį—priešingai suka, naiko-skrai- 
tlo žmogaus mintis,—viskas už- 

marštyje palieka. l»et šitas, anuom 

kart matytas vaizdas, niekad, ro- 

dos, iš akių išnykti negali.... 
Kada tik aš pamatau moterį, kada 
tik josios skaistus bei raukšlėmis j 
ištraižytas paveikslas man prieš 
akis stojasi,—visuomet podraug 
matau ir tas eiles gatve banguo- 
jančių jaunų, gražių, kaip lelijų, 
kaip juromis plaukiančių gulbių 
burius moterų; matau aš tą apsi- 
kudlojusią, sušilusią ir nuoširdžiai' 
'kalbančią j žmonių minią moterėlę. 
I Bet tai vėl čia vaidijasi, silpnu- 
Įtė, varguose nuskendusi ir po vy- 
jro kumštimi vaitojanti moteris... 

ii—12—16. 

JIEsKO GIJUSIU. 

žemiaus talpiname turinį laiške- 
lių, atėjusių į "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisven, 
arba nuo pabėgėlių- Jie jieško sa- 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, 
čia s-vo giminę arba pažįstamą, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne pašelpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Briedžiutė Olga, Jono duktė • 

tremtinė, jieško savo pussesrės 
Onos Ulevičiutės, Kauno gub., 
Panevėžio pav.. Biržų par., Braš- 

kių kaimo; taipogi kaimynų irf 
pažįstamų gyvenančių Amerikoje 
Adresas: Russia, Petrogradskoi 

į gub., St. Ligovo, Segaleva ul., d. 
63. kv. 8, Olga Ivanovna Bredis. 

Milauškas Liudvikas, karės be- 
laisvis, nuo rugp. 7 d. 1914 m. 

Kauno gub. nori susižinoti su sa- 

vo broliu Jurgiu Milašausku, Ka 
zimiero suiium, gyvenusiu Chica- 
goje. Adresas: Germany, Kriegs- 
gefai.genenlager Xeuhammer a. 

Ou., Liudikas Milaszewski, 1 

Komp., 4 Korporalschaft. 

Petrulis Pranas, karės belais- 
vis nori susižinoti su savo seseria 
Paulina Čeraukute gyvenusia 
Clevelande, O., imi Euclid Av. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager Neuhammer a. Ou., Franz 
Petrulis 37. 

Staskevičius Jonas, Suvalkų 
gub., Seivų gm., Valinčių kaimo 
nori susižinoti su savo broliu Mi- 
ku Staskevičium ir Antanu bei 
I\Iiku Kavaliauskais iš Seivų gm., 
gyvenančiais Amerikoje. Adresas: 
Russia, g. Smolensk, ęKatorznaja 
tiurma, na d v. rateliu Staskevičius. 

Valaitis Jonas, tremtinis. Pa- 
žeriu kaimo ir gm., Suval-kų gub., 
nori susižinoti su savo giminėmis 
Amerikoje: Vincu Navicku, Juozu 
Krakausku ir N. Žilaičiu. Adre- 
sas: Russia, g. Petrograd, Nik. Ž. 
D. Farforovski Post, d. 31 kv. iŠ. 

Vaitkevičius Juozapas, tremte- 
nis nori susižinoti su savo švoge- 
riu Mikola Tumoniu ir Juozapu 
ječ'um. Tumorus gyveno Broek- 
tone, Mass. Adresas: Russia, g. 
Petrograd Zabalkonskij Prospekt, 
d. 30, kv. 32. Litovskij Komitet 
Juozapui Vaitkevičiui. 

Apolonija Alijošaite Kelinės' 
aps., Kauno gub., iš Gineikių kai- j 
1110, j ieškau Yiktaro Jovaišio, gy- 
venančio Amerikoje (210 Eustis^ St., I\ewanee, fII.) ir kitų gimi- 
niu. Petrograd, 4 Rozdestvenska- 
ja. 

\ 

Nematomieji Mole 
kn lai ir Ką Jie 

Daro. 

Aplamai yra priimta, kad me- 

džiaga nėra begaliniai dalinama: 
kad mes, nors negalime įsivaizdin- 

! ti tokio mažo medžiagos šmotelio, 
kurio męs mintimi negalėtume da- 
linti pusiau, į ketvirtas, ar tukstan- 

; tinęs dali?, bet ištikrųjų gamta 
savo darbuose reikalauja tam ti- 
kro dydžio medžiagos šmotelių 

J lygiai taip, kaip žmonės reikalau- 
ja plytų muro statymui. Tokias 
gamtos plytas mokslo vyrai va- 

dina "molekulais." Molckulai sa- 

vu keliu yra padirbti i> mažų ato- 

mų grupių. 
Iki paskutinių kelių metų mole- 

kulų buvimas buvo spėjamu daly- 
ku ; molekula yra tokia maža, kad 
jos negali matyti net ir per sti- 

priausį mikroskopą; jos buvimu 
Įtikėta vien dėlto, kad yra negali- 
mu daiktu išaiškinti tikrąjį dauge- 
lio muisų matomų daiktų budą, 
nedaleidus molekulų buvimo. Bet 
dabar aeiu franeuzo gamtininko 
Perrino ištyrimams, molekulų bu- 

ivimas galima skaityti tikrai pri- 
parodvtu. 

Hrndžia darbo, kuris nuvedė 
Perriną prie parodymo, buvo pa- 
daryta anglo botaniko Roberto 

Browno, 1828 m. Tuo laiku mi- 
kroskopai pradėta gerinti ir 
Bro\vn, betėmydamas augmenų 
narvelius per mikroskopą didės-į 
nė^ padidinimo pajiegos, negu 
buvo vartota pirmiau, patėmijo, 
kad visos labai smulkios dalelės 
pasikabinę vandenyj buvo tolydi- 
niame judėjime, besivartydamos į 
šią ir j ten, kartais nušokdamas 
gana toli, paskui pagulčdamos va-' 
landelę ramiai ir vėl šokdamos ir 
t. t. 

į lš pradžių manė, kad tos da- 
lelės yra mažyčiais gyvais daiktai, 
bet kadangi judėjimą taippat pa- 
rodė ir maži vandeninės spalvos 
dažu trupinėliai, tai šita nuomo- 

nė neliko. Šitą rašantis 1892 m. 

nurodė, kad tas judėjimas gal pa- 
eina nuo tu dalelių apturimų smū- 

gių nuo tikrai nematomų moleku- 
lų skysčiaus, paprastai vandens, 
kuriame jie pasikabinę: ir tas išė- 
jo tikra tiesa, kaip tą Perrin pato-j 
dė. Kaip tą galima darodyti ? 

i662 m. clid\ -ai anglas filozo- 
fas, Robęrt Boyle, atrado dėsnj, 
kuris yra žinomas jo vardu. Kei- 
stas jo traktato pavadinimas bu- 
vo toki?: "Oro versmės palieti- 
mas." Jo dėsnis yra šitas. Prie 
stoviosios temperatūros, jei spau- 
dimą ant uždaryto oro dydžio pa- 
dvigubinsime, tai dydis dvigubai 
sumažės; po trigubu spaudimu 
dydis sumažės iki vieno trečdalio 
to, ką buvo; spaudimą dvigubai 
sumažinus, dydis pasidvigubina; 
ir t. t. Žodžiu, dydis yra atvirkš- 
čias spaudimui. 

Dabar, kas atsieina molekulų 
teorijos, kuomet tam tikras oro 

dydis yra sumažinamas pusiau, tai 
molekulų skaitlius, žinoma, neat- 

simaino, nes nei viena nėra su- 

naikinama; bet jos, priverčiama 
prisiartinti viena piie kitos taip, 
kad dydis lygus pradiniam dydžiui 
išstatytas dvigubam spaudimui tu- 

rėtų dvigubą molekulų •skaitlių. 
Kitaip sakant, dujos molekulų 

skaitlius tam tikrame dydyje yra 
proporcionalis tam spaudiniui, ku- 
riam jis yra išstatytas. Jei turė- 
sime oro paintę ir įpumpuosime 
apačion kitą oro paintę, tai, su- 

prantama, molekulų bus dvigu- 
bai tiek ir sudėtinis spaudimas 
bus dvigubai didesnis už pradinį. 

Męs visi gyvename ties didžiu- 
les oro juros apačia ir todėl esa- 
me išstatyti josios spaudimui. 
Ne kas kitas kaip atmosferos 
spaudimas priverčia vandeni kilti | 
sriaubiamojo] pumpoj: ir yra ge- 
rai žinomu dalyku, kad tokia pum- 
pa neiškelia vandens augščiau, kaip 
trisdešimts dvi pėdi, nes tojo il- 
gio vandens stulpas yra tokio jau 
sunkumo, ką ir oro stulpas to pa- 
ties piovio einantis iki pačiam 
atmosferos viršui. 

Sunkumas stulpo vandens 32 
pėdų ilgio ;r vienos ketvirtuotos 
pėdos pjovio yra apie šešiolikos 
svarų; jis atmosferos spaudimą 
subalansuoja taip, kad tas buva 
taipgi sunkumu stulpo oro spau- 
džiančio žemę to paties ploto, bū- 
tent, vieną ketvirtuotą colį. Gyv- 
sidabris yra daug sunkesnis už 
vandenį; darant barometrui yra« 

paprastai vartojama gyvsidarbis ir 
trisdešimts colių yra ilgis gyvsi- 
dabrio stulpo lygaus plotu tam 
jro stulpui, kuris jį atsveria. 

Kaip augštas oro stlupas? Ar 
itmosfėra pasibaigia, ar juo augš- čiau eini, juo daugiau čia ji eina 
retyn ir retyn? Sulyg šito daly- 
ko nuomonės sk'ria^i; tai yra da- 
lykas, kurio bandymu neištirsi. 
Jali buti, kad atmosfera tęsiasi 
begaliniai, juo augščiau, juo dau- 
giau retėdama. 

Bet nors šito klausimo negalima 
su tikrumu atsakyti, tai vis vie- 
nas dalykas yra tikras—yra leng- va apskaityti kokioje augšfybcje atmosferos oras turi pusę t >jo tirštumo, kuris yra ties žemės pa- viršiu. Tąja augštybe yra apie penkios mylios. O kadangi pen- kių mylių augštybe j e oro spaudi- mas yra tik per pusę to spaudi- mo, kuris yra ties žemės pavir- šiumi, tai molekulų skaitlius toje augštybėje tam tikrame dydyje, sakysime, vienoje parutėje, yra lygiai per pusę to *kaitliaus, kuris butų paintėje oro ties žemės pavir- šiu. 

Oras yra apie keturiolika kar- tų tokio sunkumo kaip lengviau- sioj! žinomųjų dujų, vandenda- ris: Sakysime, musų atmosfera susideda iš vandendario ir josios tirštumą norime sumažinti pu- siau, t. y. norime, kad paintėje vandendario molekuių skaitlius butų tik puse to skaitliaus, kuris butų paintėje ties žemės paviršiu, tai męs turėtume prisemti paintę vandendario, jei tas butų galima, augšbybėje penkis kartus po ke- 
turioliką mylių, arba -septyniose dešimtyse. Angliarukštinė duja yra beveik taip sunki kaip orais. Jei musų atmosfera susidėtų iš 
angliarukšties, tai nebūtų reikalo keltis augštyn penkias mylias kad 
gavus pusę skaitliaus molekuių paintėje; dviejų trečdalių penkių mylių, arba trijų ir vieno trečda- lio mylios užtektų. 

Iš šitų pavyzdžių yra aišku, kad 
juo tirštesnė yra duja, juo mažės-* 
nis augštis yra reikalingas suma- 
žinimui tirštumo pusiau, arba, kas 
yra tuomi patini, ką ir skaitlius 
molekuių sumažintas pusiau tam 
tikrame dydyje. 

Taigi, jei mažosios dalelės pa- sikabinusios vandenyj yra pripa- zinamos pasisklaidžiančiomis pa- gal šitą pati dėsnį, tai yra tikras 
priparodyma-', kad jos reikia skai- 
tyti vien baisiai dideičmis mole- 
kulomis. Ir jų didumas bei skait- 
lius galima išmatuoti ir galima 
turėti nuomonė apie skaitlių ir dy- dį tikrai mažųjų moJekulų. Per- 
rin'as ve ką padarė: 

Pirmiausiai jam reikėjo pri- 
rengti apštį apskričių dalelių to 
paties didumo. Jis padarė jas, 1 
Ceilono sakų nialiavots tirpalą al- 
koliolyj įpildamas vandbns; tokis 
tirpalas vandens dapylus sudrumz- 
lėin, nes mažosios ceilomakių da- 
lelės atsiskiria. Jis leido tokiaui 
drumstumui pastovėti, paskui nu- 
traukė tam tikrą sluogsnį, kur da- 
lelės buvo maž-daug vienodo di- 
dumo: šitas sluogsnis vėl su- 
drumsta ir kitas sluognis nutrauk- 
ta, kuriame dalelės buvo netoli to 
paties didumo, ir šitaip jam daug 
kartų atkarto; ant, pavyko gauti 
apštį dalelių kuone vienokio di- 
dumo. 

I Poliaus jam parsiėjo nuspręsti 
j u sunkumas. Tas buvo lengva 
padaryti išgaruodinus vandenį iš 
atsaikuotos dalies ir suradus sun- 

kumą pasilikusių kietųjų sakų. 
Bet jam reikėjo surasti kiek sve- 
ria viena dalele. Dalelė yra per- 
daug lengva, kad ją pasvėrus ir 
perdaug maža, kad išmatavus jos 
skersumą, bot leidjiiant tirpalui 
pastovėli, dalelių sluogsniai nusi- 
sėda; skaitlius dalelių sluogsnyje 
galima apskaityti ir sluogsnio il- 
gis išmatuoti. Šitokiu budu, ži- 
nodamas kiek kartų ceilonsakiai 
vra sunkesni už vandenj, jis gavo 
sunkumą vienos atskiros dalelės. 

Sitaipos prisirengus, toliaus rei- 
kėjo sužinoti augštis, ties kuriuo 
ccilonsakių dalelės pasikabinę 
vandenyje sumažėjo skaitliumi 
pagal minėtą augščiau dėsnį; bū- 
tent, kokiame augštyj jų skaitlius 
sumažėjo pusiau. Kokis augštis 
turėtų atsakyti jau paminėtiems 
atsitikimams? 

Tąs buvo padaryta šitaip: Sto- 
roj stiklinėj mikroskopo slanky- 
nėj išgręžta maža skylutė ir labai 
plonas dengiamas stiklas price- 
mentuota prie vieno slankynės šo- 
no. Tas davė mažą lovelį, kurin 
Įleista ceilonsakių tirpalo lašas ir 
vandens. Mikroskopas nustatyta 



žemyn i vandens paviršj. 
Šitas mikroskopas buvo aprū- 

pintas labai aknratum fokusuoja- 
mu šriubu su laipsniuotu indu ties 

viršum, ta:p kad fokusą pern.ai- 
nius, galima buvo sužinoti tikras 
tolis, dalinusis objektinę mikros- 

kopo žiūramosios dalies ir dalelės 

kaip bematai galima nufotogra- 
fuoti kiekvienoj valandoj. 

Leidus tirpalui pastovėti kelias 

valanda>, kad viso*; sriovės apsi- 
stotu, buvo nuimta fotografija. 
Tapeni mikroskopas prišriubuota 
tdip, kad ji> fokusuotų augštesnijj 
daleliu, sluogsnj. To to jis buvo 

nufotografuotas. Tokiu budu da- 

leliu paskaida surasta kas sykis 
vis didesnėse augštybėse. 

Iš šitokiu patėmijimų lengva 
buvo ateiti prie tos augštybės, kur 

daleliu skaitlius sumažėjęs pusiau 
o kadangi skaitlius daleliu, nufo- 

tografuotų kiekvienoj augštybėj 
galima suskaityti, ir ka- 

dangi tas skaitlius atsako skait- 
liui dujos molekulę ir, be to, ka- 

dangi yr«i žinoma, kiek kartu cci- 

lon.-akių dalelės yra sunkesnės už; 

vai.dendario dalelės, ^akysime, to- 

kiame pat vandeudario dydy j, tai 
bus galima apskaityti skaitlius cl.v 

lėlių. vadinas, molekulų tam tik- 

rame vandeudario, ar kokios ki- 
tos dujos dydyj. 

Šitas skaitlius yra baisus. I 
mažą nuopirštį patilps apie tris- 
dešimts milijonų, milijonų, milijo- 
nų niolekttlų, arba dalelių. 

Vėliausios žinios 
Petrogradas, Sausio 10 d. 

—R^sų premicras Alex. Trcpoft 
rezignavo. Jo vieton paskirta ku- 
nigaikštis Galicin. Rezignavo 
taipgi :r apšvietos niinisteris, gra- 
f s Tgnatjev; jo vietą užima se- 
natorius Kliučinskij. 

[Premieras Trcpoft išbuvo pre- 
mjeru tik du mėnesiu, kas parodo, 
kad Kjsijos politikoj yra nera- 

mu],. 

C h i c a g o 111. Valstijos pro- 
kuroras Hoyme liepė suareštuoti 
Cliicaęos policijos vyriausi perdė- 
tinj Healey, kurį skundžiama už 
kyšių ėmimą. 

KETINES ŽINIOS. 
Bazaras. Sį ketvergą tapo ati- 

darytas Talkininkų Bazaras Co- 
liseume, ant YVabash ir 16-tos 
gatvės. Milžiniškos Coliseumo 
svetainės yra kimšte užkimštos 
įvairiausiais daiktais. Labai daug 
yra žingeidžių daiktų iš karės 
lauko. Kad duoti žmonėms gerą 
supratimą apie karę, Coliseumo 
užpakalyj, po angliškų aficierių 
priežiūra yra iškastos -net tranšė- 
jos su aficicrų ir kareivių "duo- 
bėmis'' žemėje. 

Lietuvius, žinoma, labjaustw 
a-peina jų locnas skyrius. Lietu- 
viai turi šiame bazare savo kioską 
prie kurio randasi taipgi "ženat- 
vės" biuras ir "Persiskyrimo" biu- 
ras. Čia tave gali "p^ženyti" su 

visomis ceremonijomis ir už kelių 
minutų gali gauti kitoj budelėj 
"persiskyrimą." Žinoma, visa tai 
daroma juokais, kas nori pabai- 
kauti. Daug iš to juokų buva. 
A.part to, lietuvių skyriuje yra 
navatna knyga, kurioj kiekvienas 
gali užsirašyti savo pravardę ir 
pažiūrėti, koki stebuklai iš jo pra- 
vardės išeis. Iš vieno pravardės 
pasidaro paukštis, iš kito žvėris, 
iš trečio medis ir t. t. Labai žin- 
geidus dalykėlis. 

Lietuvių skyrius taipgi leidžia 
islaimėjimui didelį ir gražų pa- 
veikslu dailininko Jono Šileikos. 
Bilieto kana tik 25 centai, o pa- 
veikslas, sulyg dailės žinovu nuo- 

monės, yra didelės vert. Vieni 
rėmai kaštuoja porą dešimtų do- 
liariy. 

Chicagos lietuviai dentistai pa- 
aukavo du tuzinu pilnų setų dan- 
tims valyti: šepetukų, miltelių, 
bttr.vs plovimui prietaisų ir 1.1. 

Žingeidi yra prie jų kortelė pri- 
segta sų įrašymu: "Valyk da-ntis 
tris syk i dieną. Atmink brolių 
vargus 3 syk j dieną". 

Fotografas Stankūną? padova- 
nojo Lietuvių Skyriui milžinišką 

ir puikaus darbo I)r. Jono Basa- 
navičiaus portretą puikiuose sun- 
kiuose aržuolo rėmuose. Paveik- 
slas yra vertas apie $to.oo ir taip 
pat leidžiamas išlaimėjimui. 

Lietuviu skyriaus vedėjai prašo 
pranerti, kad visokias dovanas 
galima siusti i Lietuviu skyrių ir 
po ha/aro atidarymo, net iki 17- 
18 d. šio mėnesio. 

l'latesnj Lietuviu skyr aus ir vi- 
so bazaro aprašymą įdėsime i se- 

kantį numerį. * 

Iš Chicagos Draugijų Sąryšio 
veikimo. Pereitą panedėlj Wood- 
mano svetainėj atsibuvo Chicagos 
Draugijų Sąryšio atstovų susirin- 
kimas. Prie Sąryšio pristojo dar 
viena draugija vardu "Lietuva. 
Fėvynė Mušu" nuo To\vn of Lakei 
ir prisiuntė du savo atstovus: j>p. 
\ incentą Rapalavičių ir F. Akro- 
mavičių. 

Kaip pašildė iš valdybos ir iš 
atstovu raportų, tai Chicagos Drau- 
gijų Sąryšis sparčiai darbuojasi 
naudai nukentėjusių nuo karės 'ie- 
tuvių, nes tam jis tik ir yra susi- 
tvėrę Draugijos, priklausančios 
prie Sąryšio pradėjo bruzdėti. 
Puikią pradžią padarė Simano 
Daukanto Dr-stė nuo P>ridgeporto. 
kuri paaukavo nukentėjusiems nuo 

karės $ioo.oo ir tą auką jos de- 
legatai pristatė Sąryšio iždininkui 
pereitame susirinkime. 

Teisybės Mylėtojų Draugija 
taip pat nutarė paaukauti tam pa- 
čiam tikslui $25.00. Kitos drau- 
gystės nutarė parengti vakarus ir 
paskirti visą pelną nuo tų vakarų 
naudai nuo karės nukentėjusių per 
Chicagos Draugijų Sąryšj. Kaip 
delegatai praneša, tai tokius nu- 

tarimus jau padarė "Draugystė po 
vardu Lietuva," kuri rengia va- 

karą 15 d. balandžio (Atve'ykvj) 
Elijošiaus svetainėj ant Tow<n of j 
Lake; Šv. Antano Dr-ste nuo To\vn j 
o f Lake rengia tokį pat vakarą prieš ̂ už,gavėnias; TMD. 28 kuopa nuo 

į West Side taip pat rengia tokj pa- 
ti vaikarą. 

Dabar Cliicagos Draugijų Sąry- 
šio delegatai yra užimti surengi- 
mu didelio koncerto, kuris astibus 
ii d. vasario, Pulaskio svetainėj, 
prie Ashland ave. ir 18-tos gat- 
vės. Vakarų renginio komisija 
išdarė savo raportą, iŠ. kurio ma- 

tyt, kad geriausi Chicagos dainin- 
kai ir muzikantai yra pasižadėję 
koncerte dalyvauti už dyką, aukau- 
dami savo triūsą naudai nuo karės 
nukentėjusių. Dalyvaus Sarpaliai 
su orkestrą iš 12 muzikantų, p-lė 
Rakauskaitė, p. Jakutis, p. Zolpis 
su Harmonijos choro žinomu kvar- 
tetu ir t. t. Delegatai jau parda- 
vinėja tam koncertui ir vakarui 
tikietus. 

šiame susirinkime Sąryšio val- 

dyba išdavė platų raportą iš savo 

vei'.imo iki šiam laikui. Rapor- 
tas yra isdrukuotas ir bus išsiun- 
tinėtas visoms draugijoms, kurios 

priklauso prie Sąryšio. Sąryšyje 
yra šaunių ir darbščiu delegatų, 
kurie nori darbuotis ir energiškai 
darbuojasi tėvynės labui. Todėl 

Lietuvoj* Europos Kares Netu. 
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, 

kuriš prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos j Lietuvą, 
aprašinėja, ką jis savo akimis matė Lietuvoje laike karės. 
Ji aprašinėja: 

1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie- 
čiams. 

2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken- 

tėjusius šelpti ir jos darbavimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų 

gilumon Rusijos peščiomis bei arkliais. Pats šios kny- 
gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir u i ką. Dau- 
gelio iš jų yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. 

Ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ir 11., parduodu pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti ir. 

pamatyti mano naufo krautuvę. Adresas: 

J. VENCKUS 
903 W. 33 r d 8L, prlei pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CH' JAGO, ILL. 

inedyvai, kad ;u kiekviena diena 
Chicagos Draugijų Sąryšis vis au- 

ga, plačiau veikia ir galės daug 
naudingo nuveikti. 

j Sekantis reguliariskas Sąryšio 
delegatų susirinkimas atsibus atei- 
nant] panedėlį vakare (15 d. sau- 

sio) toje pačioja vietoje—\V00d- 
man svetainė, kampas Lime ir 33 
gatvė. 

SLA. Apskričio suvažiavimas. 
£1 ateinanti nedidėldicnį, 14 d. 
sausio, Mildos teatro svetainėj J 
atsibus 2-tro SLA. apskričio kuo- 

pų susivažiavimas. Tikimasi de- 
legatų iš aplinkinių SLA. kuopų 
iš Cliicagos apielinkių ir iš aplin- 
kinių valstijų. Pradžia 10 vai. iš 

ryto. 
Vakare, susivažiavimui -pasi- 

baigus, toj p\čioj svetainėj, bus 
o f f i c i a 1 i s pp'niimas nauju -narių, 
prisirašintsiių prie SLA. 1916 me- 

tuose. Visiems SLA. nariams 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

Apgarsinimai. 
PADARYK TVIRTĄ SUSI- 

TAIKYMĄ.' 
Šiandien žmonės tolydžio kovo- 

ja su savo pilvais. Šitas apgailė- 
tinas dalykas veda prie viduriu 
užkietėjimo, gazų, galvos skau- 

dėjimo, migrenos, ne/vuotumo, 
nenorėjimo valgyti, energijos sto- 

kos, aplamo susilpnėjimo ir tt. 

Padaryk tvirtą susitaikymą su 

savo pilvu! Išvalyk vidurius it 
užLikyk juos švariai su Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik- 
syro pagel'ba, kuris yra vieninte- 
liu ištikriinu vaistu nuo pilvo 
kliūčių. Jis yra sutaisytas iš kar- 
čiųjų ir didžiausios gydomos ver- 

tės žolelių, šaknų ir žievių ir 
gryno, t kukamai išsistovėjusio, 
gamtinio raudonojo vyno. Neimk 

aucoholinių kartumynų viduriams, 
kurie susilpninta virškinamuosius 

organus, kuomet Trinerio Ameri- 
kinis Karčiojo Vyno Eliksyras 
juos sustiprina. Kaina $1.00 1 

Aptiekose.—Kur susitaikymas ne- 

galimas, kaip va prie ramatų, ar 

neuralgijos, pragkik kankintoją 
su Trinerio Linimento pagelba. 
Šitas vaistas yra nesulyginamas 
taipgi susižeidus, nuo išsisnKi- 
mo, sutinimo, nušalimo ir tt. 

Kaina 25 ir 50c. aptiekose, krasa 

35 ir 60c.—Ar turi puikų Trine- 
rio Auksinį Kalendorių? J oi 
ne, orisitjsk 10c. padengimui per- 
siuntimo lėšų. Jos. Trincr, iš- 

dirbėjas chemikas, 1333-1339- So. 
Ashland Avc. Chioago, 111. 

i ■ 

GIMINIŲ ŽINIAI. 
Johnston Cityje nesenai pasimirė 

MikolaB švagždys, 55 metų amžiaus, 
paeinantis Kauno gub., Raseinių 
pav., Viduklės par., Jo..ainiy kaimo. 
Jis yra palikęs paladKų. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis prie Simano 
Daukanto Dr-jos, Box 188, Johnston 

City, 111. 

rsEECiALis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Store Club* iipo valstybes bendtroles 
4 kvortos arba 1 galionas už ,...$2.*15 

— 8 l.vurlos arba 2 galionai už ,...$4.75 32 k\-t57tŲ, arba 3 galionai už ....$6.95 
•4\USU MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 
Į f iCryna, 4 bonkos už $2.45 

<- flryna, 8 boukos už $4.75 
"Uryua, 12 bonkų už $6.95 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate gryni], 
100 laip.nių stiprumo 
degtine, o ve pusiau 
skiesti) vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite tr.usų likicrių. degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiėsit drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMIMflTF Rarantuojasn* imsg "SOUTTI SllORli CLUIV 
H I ninnilb degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 

ir gera—aiba sugrąžinsime Jums pir.igus at^al. 

JWK Al m:o dabar iki Kalėdų švenčių išiiųsiine kiekvienam 
didelį kalendorių 1917 metams. 

IR A, R. & <S. UI W. Va Buren St, Ciiicago, ill 

JUOZAS J. BACZUNAS JONAS P. PAJAŪSKAS 

Savininkai Didžiausios Lietuviškos Spaustuvės 
Amerikoje, vardu 

MILDA PRINTING HOUSE 
814 W. 33rd Street CH1CAGO, ILL. 

I. 5 

Šis laikraštis "Lietuva" yra atliekamas mušą Spaustuvėje 

A. 01szewskio Banko 

Depositoriams. 

Lietuvių UNIVERSAL STATE BANKAS 

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip 
t»ik visi pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti. 

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban- 
ko bus šatuktas A. 01sze\vskio Banko Depozitorių 
susirinkimas, kad perkelti A. 01szc\vskio Banko 

depozitus j naują Universal State Banką. 
Ant šio susirinkimo visi A. Oiszekskio Ban- 

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 

išmainys jas ant knygelių naujo Universal State 
Banko, su kuriomi jie galės savo pinigus atsi- 
imti, ar*ba laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. Į susirikimo salę L>us leidžiami tik tie kur-:e 
turės A. 01sze\vskio Banko knygeles. Todėl pa- 
sirūpinkite visi pirm laiko turėti savo Vankines 
knygelės po rinka, nes be knygelės niekas negalės 
salei; jieiti nė pinigų reikalauti, 

Kad. ant šio susirinkimo galėtume visus <le- 

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 ant jo savo naują adresą ir knygelės nu- 

merį, kad mes galėtume jus ant depozitorių susi- 
rinkimo pakviesti. 

<• R' 

u -r 

A. OLSZEWSKIO BANKO 
DEPOZJTORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

Vardas ir pravardė J.... 

Adresas * 
«T i*' 

Knygeles No. 

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi susi- 
rinkimas gali but netrukus šaukiamas. 

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

Soveros 
Lietuviškas 
Kalendorius 
1017 metams jau 
atspuuzdintas ir 
gatavas išsiunti- 
nėti. Reikalauk 
iptiekoj iirba ra- 
šyk tiesio); mums, 
o mes mielai pa- 
pigsime 

Dovanai 

Kosulys 
dažniausia buna įki- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, in- 
fluenza arba raėilun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

3*vert'a 
Gothtrd 02! 

[ Sever<vj 
Goihardička* 

Alie;us.j 
Yra žinomas kiek- 
'lenuose namuose, 
kaipo parinktina* 
linimentas trinti 
sopančia* rietas, 
ypai gimusUo O 
reumatiirao, per- 
Biialdvrao urba 
uždegimo. 25 ir 
50o. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 

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

Kaina: 25 ir 50c. 

Prašoma aptiekosc reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugotles dirb- tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardą: "Severą" prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negailias gauti, užsakius tuo- jaus bus pasiųsta. 

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 agentų. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 

Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New Yorką, Jeraey 
Cily ir aplinkinius miestelius. Jis .<• 

rašinėja "Lietuvę" ir renka apskelbi- 
mus { rnueų laikraštj. 

LIETUVA PU B. CO. 

Pajieškojimai. 
j Parduodama namas $4500 vertės; $500 reikia jmokėtl, o kiti lengvomis 
išinokestimis. Namas yra 8 šeimy- 
noms ir per mėnesį nuomu atneša 
$58. Kreiptis adresu: Juozapas Ka- 
niušas, 8424 Green Bay ave., So. 

| Chicago, 111. 

Paj ieškau savo seserų Marės ir 
Agotos Jekikių, yra vedusios, bei po 
vyrų pravardžių nežinau; ir brolių 
Fredo ir Karolio Jekių. Atsišaukti 
adre-mj: 

Jurgis Jekis, 
734 Bay St., N. itd. 2, 

Pliiladelphia, Pa. 

j T>ajieškau 3avo pažįstamų Adomo 
BalPiausko ir Paulinos Balčiauskai- 1 
tės, Užellii paliv., Joniškėlio parap, Kauno gub. ir Kazimiero Mikliuno, 
Gnstoniii k. ir Aleksandro Tamkuno, 
Vilduny kaimo. Atsisaukt adresu: 

Antanas Slmuliunas, 
7G Mill River St., New Haven. Conn. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra darbo vyrama ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voj-j. Vyrams $2.75 j dieną, nuo 26c. 
I'.ii 30c. { valandą. Adresas toks: 

At'as Employment O.r'ice, 
6300 So. Halsted St., Chicago, UI. 

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Reikalingas geras, teisingas ir ga- bus vyras, maž-Caug apsipažinęs su į šita šalimi ir mokantis lenkij, ar kl- 
tokias kalbas, prie Real Estate ir 
Bankos biznio, pardavinėti ir mainyti 
miesto nuosavybe ir farmas, skolinti 
pinigus ir statyti namus. Nereika- 
lauja buti patyrusiu tarne biznyje, aš 
išmokysiu, tik reikia kad butų geras 
darbininkas. Rašyk pa3: 

A. J. Franckewicz, 
154 W. Randofph St. Chicago, 111. | 

TIKRAI GERA PROGA 

Jaunavedžiams, norintiems savo na- 
minius rakandus įsitaisyti. Parsi- Į duoda vėliausios mados rakandai 51 
kambariams, visi sykiu, ar atskirai 
už $150; priimamojo eilė, lovos, ko- 
modės; valgomojo daiktai ir t.t. 
Daiktai vartoti 4 mėnesius; taipgi 
gražus $500 vertės pianas su kėde, 
gvarantuojamas 10 metų už $115.00. 
Deimantiniu galu adata kalbamoji 
mašina su rekordais vertės $200 už 
$55. 1520 N. Western Ave., l-ma& Į augštas, arti North Ave. 

PLATiUKIT "LIETUVA' 

P. VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių kolionijose lHnojaus 
valstijos. Pas jį galima užsirašyti 
"Lietuvą" ir nusipirkti musų laidos 
knygas. 

LIETUVA PU B. CO. 

\ ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio men. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

telephonf yards 
Dr. P. WIEGNER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musų įgaliotas Gardner ir apifr linkėjo užrašinėti "Lietuvą", rinkti 

erskelbimus ir pardavinėti knygas. 
Liet Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karitj, Ui atei- xite j MILDOS TEATRU, o čia rasite 
vėsiausi* vietj, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatru negu vidurmieVy je. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c tema. 

Prasi-leda 7 valanti* ka'- vaka.as. Subatomi ir nedėliomi Z vai. po pietį}. 
Jei liuosame laiki nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

REIKALAUJAME SS, "JSfS 
mokti barzdasku- tystės J 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima butl pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuria blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r-nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso- koff's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd Sl. 

DR. O. C. H EIN F. 
DENT1STAS 

OFISAS: Kaiap. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas viri Aptiekosj. CH1CA6O. 

F. P. BRADCHULls 
LANVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE StM CHiCAGO 

KOOMS 1107-1114 
Telcphone Kra.iklin 1173 

6YV.: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 3istSI. 
TtLEfHOKE MRlS 2C5<1 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąsa nuo f»-to pusi/) 

įžanga j šį vakarą bus už dyką, 
o pašaliniai nepriklausantieji prie 
SLA. j tą vakarą nebus įleidžia- 
mi. Vakaro pradžia 7 vai. vak. 

Kviečiami yra tik SLA. nariai 
ir ypatingai tie, kurie prisirasė 
1916 metuose. Vakaro progra-! 
mas žada buti žingeidus. 

Gražus pavyzdys. Sausio 7 d. 
Simano Daukanto Dr-stė savoj ^lietiniame susirinkime, tarp kitu 
dalykų, nutarė nupirkti du lotu1 
ant tautišku kapinių ir paauka-1 
vo $100.00 nuo karės nukentėju-, 
stems, priduodama tuos pinigus 
Cliicagos Draugijų Sąryšiui. 
Sir-ano Daukanto Dr-stė priguli 
prie Chicagos Draugijų Sąryšio 
ir jos atstovai yra pažymėtinai 
darbštus vyrai. Tiražus tai yra 
tautiškos draugystės pavyzdys ir 
kitoms tautiškoms draugystėms, 
kurios dar nėra aukavusios. 

X. X. 

Naujas įvedimas. SLA. 36-tą j kuopa nuo liridgeporto įvedė 
sav0 susirinkimuose mažas pra-' 
kalbėles savo nariams. Kiek- 
vieną susirinkimą kas nors iš 
narių trumpai apie ką nors pa- 
pasakoja. Pereitą susirinkimą 
labai žingeidžiai kalbėjo Dr. A. 
Zimontas—apie hygieną. Šitoj 
kuopoj netrūksta apsišvietusių 
vyrų ir inteligentų, todėl galima 
tikėtis kiekvieną susirinkimą ką 
nors naujo ir žingeklaus. Perei- 
tą susirinkimą vedė pirrnu^ syk 
naujai išri.vktas kuopos pirmi- 
ninkas, p. Pranas Mi.skevičius. 

X. 

Ne tik žodžiu, bet ir darbu. 
Kuomet daugelis kalba ir ginči- 
jasi dclei Lietuvos nepriklauso- 
mybės ir autonomijos, Gapšiai 
mažiau kalba, bet darbą daro. 
Nuo pat "Lietuvių Dienos"! 
Vikt. Gapšių namuose prie 3120 i 
So. EmerakI ave., žymioj vietoj 
ra*ulasi balta dėžutė. į šitą dė- 
žutę visi namiškiai įmeta po kvo- 
derį j savaitę. Užkliuvę j na- 
mu* svečiai taip pat retai pra- 
lenkia dėžutę, neįmetę į ią savo 
kW*:terio—'-nė* pp.""" Gapšiat tiki, 
Kad viciu' tik liežuviu laisves 
Lietuvai neiškovosi. 

Sausio 5 d. atidaryta dėžutę ir 
suskaityta $9.05. Visos šitos au- 
kos priduota "Lietuvos" redak- 
cijai ir pasiusta į Lietuvos Au- 
tonomijos Fondą. Vieton ser,t>s 
dėžutės pastatyta naują ir kas 

savaitė kvoderiai vėl j ją krinU. 
Ar reikia dar gražesnio ir pra- 

kilnesio pavyzdžio? 

įvairumai. Pereitą savaitę 
pabėgo Tovvri of Lake Savi rigs 
Banko (Elijošiaus Banko) kler- 
kas Ignas Zingeris. P-as Eiijo- 
šius serga ir guli ligonini tyj, to- 
dėl jo žmona patėmijo klerko 

dingimą. Žingeris, sakoma, pa- 
gletnžęs ir banko pinigų, bet 
■kiek, to dabar tikrai dar nežino- 
ma. Vieni sako, kad api^ $600, 
o kiti sako, kad apie S1500—$2000 
dingo. Zingeris, sakoma, užim- 
dinėjęs urėdus vietinėj Vyčiu 
kuopoj. Tai buvo dar jaunąs 
vyras. 

Policija jo, žinoma, jieško, 
— "Birutės" choro repeticijos 

atsibus 12 d. Armour Square 
svetainėj, 33-čia it* Sliickls avc., 
8 vai. vakare. 

— Pasirodė naujas laikraštukas 
"Laimė," kurį leidžia K'ngman 
Zinko mainu agentas A. M. Matt- 
hevvs Laikraštukas sakosi, kadi 
busiąs "pramonijos" žurnalu. Ant! 
nelaimės visa jo "pramonija" pra- j 
sideda r baig usi savo mainu gar-Į 
sinimu. Jis yra labai panašus į j ''Progresą**, kurį anuomet leido 
garsus "kunigaikštis" Jocius Phi- 
ladetohijoj. Laikraštinės vertės jis 
jokios neturi. 

— Lietuv'ų Moterių rogr. Susiv. 
2-ra kuopa rengia prakalbas Sau- 
sio J 4 <1., i va!. po pietų, Melda- 
žio svetainėj, ant West Side. 

— Užtemimas menulio, kuris 
buvo 8 d. sausio nakčia, buvo gra- 
žiai matomas Chicagoje. Dangus 
buvo blaivus ir mėnulis pilnatyj. 
Prasidėjo užtemimas apie pusiau- 
nakti. ] 

— P-aš P. Brandukas, ilgame- 
tis "Kataliko" redaktorius, nese- 

nai buvęs prie "Draugo" ir vel 
s'ugrjžusis prie "Kataliko", dabar 
vel' perejo prie "Draugo". Gal 
tuomi ir pasiaiškina, kad "Kata- 
likas'' pastaraisiais laikais visai 
buvo persiėmęs ta pačia politika 
kaip "Draugas" ;.r "Darbininkas''. 
Jo agitacija už tai, kad pakrik- 
dyti Am. Lietuvių Central] Ko- 
mitetą, buvo aršesnė ir už tų dvie- 
jų viršmimėtų laikraščių. Girdėtis, 
kad dabar, bene laikinai, "Kata- 
liką" veda p. Julius Kaupas, anuo- 

met buvusi s* "Draugo" redakto- 
rium. 

— Al. Paulaskis (842 Cass st) 
ir Ant. Ripkivįčius išsirūpino Lane 
Technical Mokykloj įsteigti vaka- 
rinius kursus kirpimo ir siuvimo 
vyrišky drabužių. Kursai bus už 
dyką. Jeigu atsiras užtektinai lie- 
tuvių, tai gali gauti ir lietuvį mo- 

kytoją. Delei tolimesnių žinių 
galima kreiptis pas Paulaskį. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmone ir stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda švlesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius Šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimta ?" 4, kas tik dora ir naudinga, o ne gabenti grįžtant tėvynėn neito, kas žemina 

musų tautą. / 
LIETUVIŲ BALSO o. blausias troškimas sujungti tautiečius viena -tautos ir tėvynės mėli -* juosta ir paruošti kiekvieną lietuv}, kad, kaip tik paliaus žvangėję jinklal, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama Ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami., LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuoplgiausia kaina '.i«!lbimus-jieškoJlniUB, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 3urastl nuklydusius brolius, seseris, gimines ir paijstamus. " LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb* 30 kap.; vienam mėneBiul 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. "Siuntinėti "Liet. Balsą" J užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapi i keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jleškantiems giminių arba darbe petito eilutė po teksto 

—10 Irapelkų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 eent 
petito eilutė, giminių jleškantiems po teksto 10 centų petito eilute. 

Adre6c.s: 

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

GERIAUSIA ŠVIESA DEL TAMISTOS 
LABAI iš paprastų, rėmų Rayo 

lempa padaryta, kad net per 
daug lengva užlaikyti čysta ir 
apturėti svarią išžiūrą. 
Eayo lempos yra labai paprasto 
sudėjimo. Nereikia nuimti stik- 
lą še5ėl| nuo šviesos, nes turi pla- 
čia apačia, daleidžia praktiškai 
galimai apvožti. 
Rayo lempos padarytos iš gryno 
misingio, storai apnikeliuota ir 

cžteks tavo visam amžiui. Jos 
3Ta daug geresnė šviesa del a- 

fcių, negu elektrikinė ar gasinė 
ir galima padėti, kur tik nori. 
Rayo lempa išduoda šviesą, kad 
visuomet yra vienoda, minkšta ir 
akimis nekenkiantį 

Daleisk savo pardavėjui išro- 
dyti Rayo lempą. Tamista iš kar- 
to pamatysite jos vertę. 
Naudok Rayo — nes nėra gere- 
snės. 

STANDARD OIL COMPANY 
[An Indiana Corporation] 

pepveR_chS 
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BAISI PASAKA! 
Je!.. Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir n2 

laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 
o ii laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-ser! 

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zieiai padilba it komanduoja tau: 

S m i r 11 o 1—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

ai,^ kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popierą pabrango. 
^~leko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

si 'o gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
nesusuks. 

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
r u oriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką j 

virsti kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

° skaitytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 

ca^ą nudugnina; ui jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

v?sas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
ą is^.uoja,- visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sienų: 
J 

— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim.... v 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir*prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų :r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- sitrynę.... 

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokj kozackį maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukV. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jus—ar neaud^s—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuottj ir £azieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizęrijii. 

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 geriaus dirbs. Ir pamačįno jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- pasciptų, o mažesnis nesimučyt... Ir atėjo jam.galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis feavo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis^—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą keiia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis j —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ! ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- šysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytu. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Mes žiūrėsim ir dabosim, kad rnusų laikraštis duotų kuo- daugiauslai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, i audingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jus ne- pamirškit gerą žodį'už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3352 South Halsted Street, : : : Chicago, 111. 

™S,?.^BUŽIV "GUMAS, X * u I Męa neesame bankierlal, bet m?8 gvarantuojame Tamstai suC& dym:* 60% aut TamstoB pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mn, Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki *50 00 už pusę kainqs. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinėB nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzaL 

S. GORDON, 1415 80UTH HALSTED SI RE ET CHICAGO, ILL. fitoraa atdaras kasdleaą Ir vakarais iki 9 vai. Subatomia e»ti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėlffienlals—11d 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
'• 

Attorney At Law 
lietuvis advokatas 

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

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metama.' 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti) reikalingų kalendorini iinii), jame yra keletas skyrių, knriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai II hlstorljos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt* S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius guriau- 
siu rašytoji} amerikiečiu. 

"S.L.A. KALENDORIUS",gražiais spalvuotais vir- 
šlallais, 240 puslnpių, didelio formato ir gražios popleros, gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negauiumet pas savo knlngų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatus. Kreipkitės: 

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

[EVESKIO M® 
tiSSMOKm Cia gali išmokti Anglų kalbos nao pradines Ilgi augMiansiai, teipci Lietuvių, Vokiečių, Rasų ir Lenkų lulbų; Aritmetikos, AugSt Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnrcTftdy»tes,Dailiar«ma, Ljv 
8kų rašymo, Prekybos teisių ir tt Či* sali užbaigti PUBLIC SCBOOL, HIGR SCHOdL ir PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- MA HETUYlSKAL » 

3106 So.H^ted St.Cluc^ 

"DRAUGAS'' 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje yra rimčiausioji Ir žymiausieji lietu- vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa duodama daug žinių iš draugijų Ir vi- suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir telsin- 
(ai. 

Prenumerata Amerikoje 12.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
te $3.00 metams, $1.50 pusei metų. j | Pažiurėjlinbl siunčiame vienaB no- 
Beris vaitui. Adresuokite 

DRAUGAS PUELISHIrJG CO. 
1800 W. 45th St., Chlcago, ilU 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 3259 So. Haisted St., Chlcago, III. i 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų' ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias,' 
užsisenėjusiaa ir paslaptingas vyrų j ligas. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo indlvidinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjimo automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tiria- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių Ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
sausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
I«ederal Ass'n of Auto Englneers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

A T Y D AI. 
E. ST. LOUIS. COLL1NSVILLF, 

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursė, 

viena geriausiu ir atsakančiausių 
Bavo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje įvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. Ji 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valanda ir prlo li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nurses pagelba. Mo- 
terims rcd^s sutelkdama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 CollinsvillB Av. c. St. Louis, III 
Viršum Yociss sales 

Tel. Kinloch St. Ciair 544R. 

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

Ofisas 
17 25 West 16th Street 
I erp Paulina ir WoodyaU 

i tone Canal 1203 
VaJtndot; 

j \ t C:EC iki 12:00 valrrto 
II 17X0 ik] 8:00 vai. vale 

Ecdtlioms 
toc C 'iC iki l&OOvaL ryto 

Rezidencija 
j 206 W .Harrison Street 

lei. Austia/i/ 

balandos; 
UW«I Iki 8:00 lclekrtMj.?tĮ 

CcaaL 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SU. HALSTED ST CMCAS& ILL 
CORNER lSth STREEr 

ŠTAI TAMSTOS PROGA 

AntlMfi Sdiotf | 
«t UofuasM 

* fcl 
Mokru* 

«• 

DYKAI 

CT«MįlUum 

Greitai išmokti ang- 
lų kalbos. Su patreVLa 

I Bioa mokyklom, Tamsta 
I Umoksi Angliškai kal- 
bėti, ra&yti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
ososo valandose. Moki- 
namspor partą visos* 
dalyso Amer. ir Kana- 
dos. T 00, kuria gali a- 
tfciti (mokyklą, moki- 
name k\esost, dieno- 
mis ir rakomi«. Čia 
Kalima išmokti dram« 
imr Ir High achoolts 
kursus. Gražiai iliust- 
ruota, su daujreliu'na- 

aiškinimu ir patarimų Katalogą siunčiau« 
dykai; loSk kalląs murkei prisiuntimui. 

AMBRICAN SCHOOL OP LANOUAaCS, 
1741 W. 471h Stnit, Cblcago, liiinalj. 

SITAI JUMS PROGA! 
įgyti geresnę vietą 
ir geresnę mokesti 
Buk rubij kirptku. 
DrnOužių kirpimas 
yra vienu geriausiu 
imatŲ. Musų sis^- 
ma yra lengva jo 
išsimokyti. Musų 
mokiniai gauna dar- 
bą geriausiose Chi- 
cagos firmose. Mo- 
kiname visbkio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
terų ir vyrų drabu- 

; žlų. Ateik, aplan- v 
kyk musy mokyklą taip dienos laika, 
taip vakare. Specialiai žemos kainos 

menes!. 
MASTER CUTTING SCHOOL 

Ji F. Kasnicka, princlpalas, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 410. 417 

Prieš City Hali 

PHONE YARC9 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. 



PIRMAS LIETUVIU 

VALSTIJINIS BANKAS 
= VARDU i 

Jau yra suorganizuotas Ir 

Rus Atidarytas Dabartiniame A. Olszewskio Banke 

3252 So. Halsted Street 
r 

CHICAGO, ILL. 
r 

Pereitą Ketvergą Sausio 11; 1917; buvo šerininkų su 

sirinkimasj išrinkimui Banko direktoriuj 
ir pradėjimui Biznio. 

Rinkimu rezultatas tilps sekančiame 
"Lietuvos" 1 Numeryje. 
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