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Dideji Kare. 
•Daug erzuiiimj pa<larę prieš iš- 

važiavimą Suvienytų Valstijų ir 

Vokietijos ambasadoriai jau ant 

galo iš savo vietų išvažiavo ir 
tokiu budu padarė galą visokiems 
erzinantiems pasikalams ir kal- 

boms. Nors, be abejonės, nei vie- 
na tauta karės negeidžia, nes jos, 
nors kam nors laimę atgabena, 
tautoms visuomet yra kenksmin- 

gos, todėl norinti karę turėti, iš 

jos turinti pelną, visokiais paska-j 
lais stengiasi tautą erzinti, kad 
ir ji karei pritartų. Kad skaity- 
tojams įtikti, laikraščiai leidžia 
svietan visokius kartais išmisly- 
tus, nieko bendro su teisybe ne- 

turinčius paslkalus. Taip laik- 
raščiai darė ir prieš Am rikos ir 

Vokietijos ambasadorių išvažia- 
vima. 

i 

1'rieš išvažiavimu Amerikos, 
ambasadoriaus čia platinosi viso-1 
ki aliarmuojanti paskalai, buk Vo- 

kietija suėmė Amerikos anrbasa-j 
dorių ir Vokietijoj buvusius ame- 

rikonus, o Vokietijoj platinosi ži- 
nios apie užpuolimus ant Vokie- 

tijos ambasadoriaus, kas, jeigu 
butų teisybė, išteisiirttų sulaikymą 
Vokietijoj Amerikos ambasado- 
riaus. Kadangi užpuoHmai ant 

■pasiuntinio ir jo sulaikymas yra 
priešingi tarptautiškoms teisėms, 

pasiuntinių ypata net pas lauki- 
nes tautas yra šventa ir nepa- 

liečiama, tai suprantama, kad ži-| 
nios apie priešingas teisėms 
ir nuo amžių išsiviežpatavusiems 
tarp tautų paipročiams net karės 
laike erz:no abiejų kraštų gy- 
ventojus, o jeigu paskalai tie bu- 

tų teisingi, jie galjjo kary su- 

skubinti, bet ir nieko bendro ne- 

turinti su teisybe ^aska.lai erzino 
žmones. Amerikoj niekas nei 

sapne nemanė užpulti ant Vo- 

kietijos ambasadoriaus, kuris am-| 
basadoraudamas Amerikoj ilgus 
•metus, mokėjo su amerikonais ge- 
rai sugyventi. Ir Vokietijoj vai-j 
džia gal nei nemanė suiminėti 
ten buvusio Amerikos ambasado-i 

riaus, ir ten atsiradusių amerikonų' 
bet gal but, kad su išdavimu jiems 
pas<portų nesiskubino, laukė išva-, 
žiavimo iš Amerikos savo amba-j 
sadoriaus ir konsulių, bet jų į 
suimti turbūt visai nemanė, 
nes tuom vokiečiai butų save pa- 
statę ^emiau puslaukinių tautų. 
Nors šioje karėje vokiečiai ne 

kartą laužė tariptautiškas teises 
ir nuo senai įsigyvenusius tarp 
tautų papročius, bet laikymas sa- 

vo nelaisvėj svetimo krašto pa- 
siuntinio butų jau per dideliu 

.prasižengimu, perdaug žeminan- 
čiu civilizuotą t vi tą, o vokiečiai 

juk, nors karėj jie yra gana 

žiaurus, visgi laikomi civilizuota 
tauta. Sulaikymai kokiam laikui 

ambasadorių po pertraukimui di- 

tpliomatiškų ryšių iki šiol kartais 

pasitaikydavo Turkijoj ir mažuo- 

se Balkanų kraštuose. Buvo at- 

?įtikimai, kad ir Rusija sulaiky- 
davo Turkijos ambasadorių, kol 
rusiškas ambasadorius iš Kon- 

stantinopolio laimingai namon 

nesugrįš, nes ji bijodavo turkų 
užpuolimo ant rusiške ambasa- 
doriaus, nes Rusija Turkijai dau- 

giausia blogo darė. Vakariniuose 
vienok :ivilizuotuose kraštuose 
nieko panašaus nebūdavo. Todėl 
mažai kas Amerikoj tikėjo, kad 

jos ambasadorius Vokietijoj butų 
lai'komas kaipo belaisvis, o Vo- 

kietijoj mažai kas tikėjo, kad 

Amerikoj butų daromi 'i>emalo- 
r numai vokiškam ambasadoriui. 

Bet dabar bent dėl to erzinan- 
tiems paskalams bus atimta dir- 

va. 

Bet išnykus vieniems erzini- 
mams, žmonės mėgstami juos iš- 
randa kitus, lyg norėdami kad 
kritų karė. Erzinančių žinių ne- 

trūksta laikraščiuose ir dabar; 

ypač Amerikos laikraščiai mėgsta 
erzinti vokiečius, todėl lcklžia 
viskius jiems skaudžius paska- 
lus. Laikraščiai paleido paskalą, 
buk esanti Amerikos portuose, 
prieš karę juose pasislėpę vokišt 
laivai tapo konfiskuoti, o jų jgu- 
los nelaisvėn paimtos. Ir tai 

prezidentas Wilson žmonių ra- 

minimui turėjo užgitnčyti. Pre- 
zidentas paaiškino, kad nei vo- 

kiečių pinigų, esančių Ijankuose 
niekas nemano konfiskuoti ir j 111 

I 
nekonfiskuos, kaip nckonfis'kuos 
privatiškos vokiečių, ar austrų 
nuosavybės, nors karė kiltų. Xe 
konfiskuota nei vokiškų laivų, 
nes jie yra privatiiška nuosavybė, 
net tąsyk, jeigu juos tyčia ga- 
dintų jų įgulos, nes prrvatiškas 
savininkas su savo nuosavybe ga- 
Ii daryti, 'kas tik jam patinka; 
"jeigu nori, gali ją ir išnaikinti, 
nei jokia valdžia į reikalus pri- 
vatiškų savininku k<'štiesi negali, 
ar jie butų Amerikos piliečiai, ar 

s/etimi. Europoj rods karę ve- 

dančios tautos kcnfiskuoja priešų 
ir privatišlką nuosavybę, bet tem 

yra ikarė, o Amerika dar su nie- 
kuom karės neveda, o preziden- 
tas žada nekonfiskuoti vokiečių 
ir austru nuosavybės net tąsyk, 
jeigu kiltų karė. 

Kaip dabar dalykai stovi, sun- 

ku jspėti, ar Amerika bus karėu 
su Vokietija jrtaukta. Žinoma, 
apart ginklų ir amunicijos dirb- 
tuvių savininkų, mažai yra Ame- 
rikoj karės trok&talnčių, nes per 
karę Amerika nieko pelnyti ne- 

gali, bet aplinkybėj gali Ameri- 
ką karėn įtraukti, ypač, kad Vo- 
kietija nežada prašalinti tas prie- 
žastis, dėl kurių tapo pertraukti 
tuipi'omatisKi ryšiai; ji nezaaa at- j sisakyti skandinimo .neutrališkų 
kraštų laivų. Rods Vokietija ža-' 
<la leisti Amerikos laivus ir j 
blokados užimtus jūrių plotus, 
■bet tik tokius laivus, kurie ne- 

turės karės kontrabandos. Vo- 
kietija gi karės kontrabanda lai- 
ko veik visiką: ginklus, amuni- 
ciją, vari, visokius metalus, mais- 
tą, net žalią medegą ir anglis, be 
kurių apsieiti nieks negali. Tą vi- 
siką gi Amerika ir gabena Euro- 
pon. 

Ncjstabu todėl, jeigu Amerika 
atsisako nuo tarybų su Vokietija, 
nes svarbesniuose, ypač Ameriką 
laLjausiai apeinančiuose dalykuo- 
se Vokietija nežada nusilenkti 
nei Ame'ikai. Todėl tai Ameri- 
ka skubina karėn prisirengti, kad 
nepasirengusi nebūtų karėn 
jtra.mkta, o karėn ji gali būti 
įtraukta net netikėtai. Tegul vo- 

kiškos su1>marrnos paskandina 
kokj kad ir ne amerikonišką laivą, 
su kuriuom žutų ir kiek ameri- 
konų, o karės jau jcbus galima 
išvengti. Todėl Amerika skubiai 
rengia karėn savo kariškas pajie- 
gas, lygiai karišką laivyną, kaip 
ir žemės kariumenę, kurion šau- 
kia liuosnorius, bet jų neatsišau- 
kia tiek, kiek karei reikia. Fab- 
rikantai siūlo valdžiai savo dirb- 
tuves, kurias leidžia paversti j 
ginklų ir amunicijos dirbtuves. 
Turtuoliai ir siūlosi karėj valdžią 
sušelpti visokiais budais: vieri 
pinigais, kiti net žada parūpinti 
orlaivių eskadras ir jas savo lė- 
šomis užlaikyti; toliau gal atsi- 
ras ir telkiu, kurie ir savo dar- 
bininkus organizuos kar.amenei. 
Kongresui paduota sumam»ymai 
kariškų pajie^ų padauginimo. Tą 
klausimą vienok greičiausiai iš- 
rištų išmėgintas jau Europoj pri- 
verstinas tarnavimas kariumenėj 
visų piliečių, ten visur įvestas po 
karei 1871 m., kuomet dėl ne- 

prisirengimo Francuzija tapo ka- 
rėn gerai prisirengusių vokiečių 
įveikta. 

Vokiečių submarinos smarkiau 
veikia visose jūrėse. Į vieną 

tik savaitę laiko jos paskandino 
įpirklybi'n-ių laivų 140,000 tonų, 
o tame 'buvo 100,000 tonų maisto 
gaibenamo Anglijon. Bet ar 

skandinimas pirklybinių laivų iš- 
ti'kro atgabęs greitai taiką, dabar 
peranksti apie tai Spręsti. Bet 
jau tas rodo, kad kitaip Vokie- 
tija nesitiki savo priešų jvei'kli, to- 

dč![griebiasi(pasikiu'tiinio!budo, nors 

jis yra priešingas tarptautiškoms 
teisėms ir sutarimams. Anglijos 
žemdirbystės niinisteris parlia- 
mente apreiškė, jog Anglija mai- 
sto turi pakaktinai, nes jo už- 
tektinai slapta prisigabeno prieš 
karę ir laike karės prieš vokie- 
čių su'bmarnių smarkesnį veiki- 
mą. 

Visuose karės frontuose perei- 
tą savaitę nieko svarbesnio neat- 

sitiko. Vokiečiai prisipažįsta, 
kad Šiaurinėj Rumunijoj nieko 
jie nenuveikė, nes 'buk dideli ten 
esanti šalčiai irneleidižia kariume- 
nėms veikti, o greičiausiai su- 

jungta rusų ir rumunų kariume- 
nė toj ironto dalyj vokiečius su- 

laikė. Pirma ir vokiečiai juokė- 
si iš talkininkų, kuomet jie blo- 

gu or'i ir šalčiais teisino savo 

neveiklumą, o dabar pats vokie- 
čiai to paties besiteisinamo grie 
biasi. 

Kituose Balkanų fronto kraš- 
tuose svambesnio priešingų <ca- 

riumenių veikimo nebuvo. Ma- 

ccdoinijoj ir Albanijoj veikia vien 
artilerijos, smarkiausiai veikė 
•prie užsisukimo -tupės Černa ir 
Doiran apskrkyj. 

Laikraščiai praneša, buk Gre- 
kijos karaliui Vokietijos ciesorius 
praneša, jog tuom tarpu vokie- 
čiai jam padėti negali. Todėl 
karalius liovėsi besipriešinimo 
talkininkams. 

iMaži anglų susirėmimai su tur- 

kais -buvo Egypto fronte. Di- 
desni jau mūšiai, bet taipgi ne- 

turinti svanbos, 'buvo Mesopota- 
mijoj, Tigriso paupiuose, bet be 

svarbesnių pasekmių. Nors tur- 

kai giriasi savo neva laimėjimais, 
bet anglai palaiko savo svarbes- 
nias pozicijas, tai aišku, kad tur- 

kai svarbesnių laimėjimų turėti 

.negaiejo. 
Itališkame fronte nieko svar- 

besnio neatsitiko, nors vokiečiai 
garsina apie austrų laimėjimus 
tame fronte, 'bet kad italai lai- 
kosi vis ten, 'kur pirma buvo, tai 

matyt kad ausi ų laimėjimai ne- 

s/vaflinis ir nedideli buvo. Sulyg 
austrų praneišimo: Goricios dts- 
trikte austrų kariumenė įsiveržė 
naktj j italų stovyklas, daug jų 
išimušė ir nelaisvėn paėmė 15 
aficierų ir 650 kareivių, 10 kul- 

kasvaidžių, 3 minų mėtytojus ir 

daug kitokios rųšies karės mede- 

gos. Bet italų poziciją, matyt 
neįsteinigė paimti, nes su tuom 

nesigiria. 
Šiaur-rytiniame, taigi rusiška- 

me karės fronte, sumažėjus šal- 
čiams, prasideda smarlkesnis prie- 
šingų kariumenių veikimas. Prie 
Pastovų, K?uno gub. ir prie Zlo- 
czevo rusai mėgino pirmyn ženg- 
ti, bet kaip užtikrina savo pra- 
nešime vokiečiai, tapo atgal at- 

mušti. Stockhod paupiuose vo- 

kiečiams teko kiek rusų nelais- 
vių, bet daugiau ten vokiečiai 

nieko nelaimėjo, nes nesigiria. 
Mažesni mūšiai buvo ir Karpatų 
kalnuose aplinkinėse Kirlibaba, 
bet pasibaigė be svarbesnių pa- 
sėkmių. 

Mažesni susirėmimai (buvo Ry- 
gos distrikte ir Kuršėj Aa pa- 
upiuose, bet taipgi pasibaigė be 

svarbesnių pasekmių. Toj fron- 
to dalyj matyt priešai rengiasi 
prie svarbesnio veikimo, bet įš- 
tikro jo dar nepradėjo. Toj fron-j 
to <lal<yj priešai vien mėgina tuom 

tarpu viens kito pajiegų paskir- 
stymą ištirti, todėl nerengia di- 
desnių mušiu. Bei užstojus pava_] 
sariui tame fronte reikia laukti 
smarkesnio priešingų karrumenių' 
veikimo, jeigu iki pavasario ne 

bus už/megsios taikos tarybos. 

Mat Vokietija pasitarti apie tai- 
kos išlygas vėl rengiasi talkinin- 
kus pakviesti. 

Vakariniame karės fronte Som- 
me paupiuose anglai mėgino pir- 
myn žengti Beaucourt -apielinkė- 
se, bet, kaip užtikrina vokiečiai, 
tapo atgal atmušti. Dabar Som- 
me fronto dalį laiko vien anglai, 
o francuzai sutrumpino savo 

frontą ir visas savo pajiegas su- 

traukė prie Verduno, Meuse pa- 

lūpius ir prie Šveicarijos rubežių, 
nuo kur tikimasi vokiečių Fran- 

cuzijon įsiveržimo. Į šiaurius 
nuo Somme simarkiai veikia ang- 
lų artilerija. Į šiaurius nuo La 
Bassee kanalo buvo gana smar- 

kus anglų su vokiečiais mušis, 
kuris traukėsi 6 valandas, bet 

kaiip užtikrina vokiečiai, pasibai- 
dė be pasekmių, anglai turėjo 
atgal trauktis. 

Meuse paupiuose, įprie Ver- 

duno, smarkiai veikia1 franeuzų 
artilerija. Ailly 'girioj ir abiejo- 
se pusėse upės Moselle francu- 
zai mėgino pirmyn žengti, bet 

kaip užtikrina vokiečiai, tapo at- 

mušti. Matyt mūšiai čia 'buvo 

maži, didesnių nefouvc. 

Iš Karės Lauko 
ANGLAI PRADEDA 

NAUJĄ ŽYGĮ ANT BA- 
FAUME. 

Londonas, vas. 7 d.—Svarbus 
kaimas vokiečių ginyklose Grand- 

court, į vakarus nuo Bapaume, 
pateko j anglų vado Hai'go ka- 

reivių rankas. Gretkies įginykbs 
taipgi paėmė angliai. 

Šitas paėmimas yra svarbiau- 
siu anglų laiimėjinu- vakarų šotae 

po pasibaigimui Ancrc ofensyvo 
lapkričio mėnesyj pernai. Jis 
ile.idz.ia jiems gerai įsikabinti į 
vokiečių linitją Ancre sektore r 

skina kelią užpuolimams ant 

tvirtovių Miraumont ir Pys. 
svarbiausių Bapaumes tvirtumų 
vakaruose. 

Likusiame vakariniame šone 

mažesnieji veikimai buvo skait- 

lingi, žvalgai ir puojamieji būriai 
iš abiejų pusių atsižymėjo nepa- 
prastu veiklumu. 

Berliinas praneša apie paėmimą 
60 belaisvių ir trijų mašininių 
fkanuo'lių, vokiečių gi nuostoliai, 
sulyg Paryžiaus ir Londono pra- 

nešimų, buvę nepaprastai dideli. 

AUSTRIJA ŽADA ATI- 
DARYTI JURAS AMERI- 
KIEČIAMS. 

Londonas, vas. :o <].—'Praneši- 
mai iš Viennos, apturėti Hagoje 
ir persiųsti Exchamge T e 1 e- 

graiph kompanijai, sako, kad 

austra-vemgrų valdžia tariasi su 

Amerikos ambasadoriumi Petiu- 
fie.1du klaiuisiane 'leidimo ameri- 
kiečiams keliauti be kliūties po 

Tarp žemines juras, tikėdamasi 
tuomi iišvenigti sutraukymo di- 
plomatinių ryšių su Suv. Valsti- 

jomis. 
Vienok nematoma, kad tas pa- 

vyks, nes Vokietija nenori duoti 
užtikrinimo amerikiečiams, pasi- 
remdama tuomii, 'kad tas suisilp- 
nytų blokadą Tarpžeminėse jū- 
rėse, o Austro-Vengrija pati 
viena be Vokietijos sutikimo ne- 

gailimti užtikrinimo duoti. 

KAIZERIS ŠAUKIA KON- 
FERENCIJĄ. į 

Londonas, v,a®, ii d.—Kaizeris 
sušaukė svarbią konferenciją, 
apkalbę j imui submari- 
nii klausinio. Ciesorystės Kanc- 
leris dr. von Bethmann-Hohveg 
ir augštieji kariaunos 'bei laivy- 
no viršininkai yra suvažiavę ši- 
ton konferencijom Spėjama, kad 
šitoje konferencijoje bus apkal- 
bama, ar negalima bus su neutra- 
lėmis šalimis susitaikyti, sušvel- 
nijus išlygas, išdėtas vėliausiame 
vokiečių memorandume. 

SUBMARINAI UŽDRAU- 
STOJ JUOSTOJ PASKAN- 
DINO 75 LAIVUS. 

Londonas, vas. 9 d.—Vokiečių 
submarinai vėl paskandino šeši- 
laivus; iper devynias sulbmariiii- 
nės karės dienas submarinai ipa- 
skandino 75 laivus. T-arp šitų 
paskandintųjų yra: Amerikos 1; 
kitų neutralių šailių 28; anglų 39; 
kitų kariaujančių šalių 7. 

BERLINIŠKIS AMERIKOS 
AMBASADORIUS GERARD 

ŠVEICARIJOJ. 
Zuerich (per Paryžių), vas. 11 

d.—Suv. Valstijų ambasadorius 
James VV. Gerard pribuvo Švei- 
carijos pasienin Schaffhausman 
šiandien 4 vai. po pietų. J j pa- 
sitiko šveicariški s Amerikos am- 

basadorius easant A. Stovall. 
Ji'S atvažiavo su 120 kitų ame- 

rikiečių ir tuojaus nuvažiavo Ber- 
nan, įkur užtrukęs dvi, ar tris 
dienas, važiuosiąs Paryžiun. Iš 
Berli.no Šveicarijon pribuvo be 
jokių nuotikių. 

CHINAI PROTESTUOJA. 
Pekin, vas. 9 d.—rAtsakyman j 

Vokietijos paskelbimą nevaržo- 
mos karionės submarinais Chinų 
užsienio reikalų ministeris [davė 
raką Vokietijos ministeriui, ku- 
rio tekstas yra tokis: 

"Naujos priemonės kariavimo 
submarina. kurias Vokietija 
paskelbė, stato pavoju-n Chinų 
valstiečių gyvastis ir turtus dau- 
gi aus dar negu pirmesnėsės, ku- 
rios Chinams jau atsiejo dauge- 
liu gyvasčių, ir yra laužymu tarp- 
tautinių teisių. Toleravimas jų 
panaudojimo butų įvedimu tarp- 
tautinesna teisėsina sauvalio prin- 
cipo, ^nesuderinamo su teisotais 
neutralių ir (kariaujančių šalių 
santikiais. 

"Todėl Chilnai aštriai protes- 
tuoja prieš vdkiečių priemones, 
paskelbtas vas. 1 d., ir širdingai 
pasitikti, kad neutralės valstybės 
bus 'pagodojamos ir kad minėtos 
priemonės nebus panaudotos. 
Jei gi šitas protestas bus be pa- 
seikmės, tai C kinai su dideliu ne- 

noru priversti bus sutrankyti di- 
plomatinius ryšius. Nėra reikalo 
sakyti, kad Chinų žingsnis yra 
diktuojamas noro įvykinti taiką 
ir tarptautibes teises palaikyti." 

EERLINE TIKIMA, 
KAD KARĖ SU SUV. 
VALSTIJOMIS NEIŠVEN- 
GIAMA. 

Kopenhagen, per Londoną, 
vas. ii d.—Berline nedaug vil- 
ties turima, kati karė su Suv. 
Valstijomis yra išvengiama, ar 

kad yra galimas koks susitaiky- 
mo būdas akyvaizdoje dabartinio 
(pasistatymo šitų dviejų valsty- 
bių. 

Valdžių ir didžiumos žmonių 
noru yra išvengti karės kokiu 
ndbuk budu, suderinamu su da- 
bartine sufbmariinine pakraipa, 
bet inie kiitaip. 

Sutinkamai su tuo, kai,p A s- 
s o c i p te d Press sužinojo iš 
ištikimų šaltinių, submarinų ko- 
mandų o to j am s prieš pradėjimą 
jų pasiuntinystės duota įsakymai, 
susiduirus su neutralių šalių, pa- 
tingai Amerikos laivais, laikytis, 
kiek galint, saugiosios pusės. 

Pirklimiai priešų laivai, gerai 
ipažinus, 'kad jie yr.a tokiais, pri- 
sakyta skaimdimti nieko nelaukus, 
bet neutralių šalių pirkliniai lai- 
vai ti ri buti -pravergiami, jei 
prasergėjimas jų nuomone sutin- 
ka su karės tikslu ir savo pačių 
laivų saugumu. 

Vienok po prezidento \Vilsono 
greito ir griežto pasistatymo pa- 
matyta, kad tokie prisakai gali 
tik sumažinti ir tik nutęsti, o 

ne prašalinti galutini persisky- 
rimą. Taipogi., jei prezidentas 
\Vilson laikytųsi savo paskel- 
bime, kad sunaikinimas ai *eri- 
kiečijį gyvasčių, ar laivų bus skai- 

tomą nevidoningu darbu, tai su- 

sirėmimas karėje .ankščiau ar vė- 

liau turi įvykti,—gal anksčiau 
ne vėliam, <nes daugelis amerikie- 

čių randasi ant priešų laivų. 
Yra manoma, kad išvengimas 

susirėmimo ginklais yra galimas 
it ilk tąsyk, jei viena, ar kita pusė 
sutiks nusileisti. Bet kiek gali- 
ma spręsti kš vokiečių užsienio 
reikalų miinistcrio Ailfredo Zim- 
mermamno ir kitų oficialų išsita-i 
rimų j Associated Press berliniš- 
kius korespondentus, tai sunku 
tikėti, kad Vokietija šiuo kartu 

nusileistų, atiba kad ji .atsižadėtų 
savo įpradėtos nemielaiširdingos 
kovos budo. 

Vokietijos ir Amerikos santi- 
kiai ne sykį perėjo tartam ne- 

pataisomus kryžius, bet dabarti- 
nis; kryzis yra sunkesnis negu 
pirmesnieji ir net optimistui sun- 

ku yra matyti ramų susitaiky- 
mą. 

W ASHINGTONAS LAUKIA 
NAUJŲ PAŽADŲ. 

Washington, vas. 12 d.—Šį va- 

karą buvo išreikšta įsitikinimas, 
kad yra surasta bendras pama- 
tas tolesnėms apšnekoms, kurios 
gali prašalinti fizinį Suv. \ralsti- 
ju susirėmimą su Vokietija. 

Valstybės Departamentas pa- 
skelbė#memoraindumą Šveicarijos 
pasiuntinio d-ro Paul Richter, 
veikiančio čia vokiečių val- 
džios vardu; šitas memorandu- 
mas nurodo į galimumą išrišti 
dabartinį kryzį. 

Aišku m parodymu savo padė- 
jimo, parašytu matomai prezi- 
dento, Suv. Valstijos atsakė, kad 
tik suderinimas Vokietijos sub- 

j rita riminės karionės su jos paža- 
dais, duotais Sussex atsitikime, 
gali šitą valdžią pamasinti prie 
konferencijos. Šiandien buvo iš- 
reikšta nuomonė, kad bendras 
pamaltu, tolesnėms ap šnekom s 

surasta. 

Vokietija reikalauja, kad į jos 
p irklinį blokavimą Anglijos ne- 

būtų kišamasi. Suv. Valstijos 
savo atsakyme išreišlkė ue norą 
kištis j tokj blokavimą, tik rei- 
kalavo, kad Vokietija atnaujintų 
savo pasižadėjimus saugoti ame- 
rikiečius juroje ir tų pasižadėji- 
mų laikytųsi. 

Tuo tarpu visomis pajiegomis 
stengiasi įvykinti šitą .pasitari- 
r-ą tie patįs veiksniai, kurie su- 

L toje paskatino Vokietiją savo 

cficia-lį pasiulinimą duoti. 

2oo,ooo VOKIEČIŲ 
HOLANDIJOS PASIENYJ. 

Kopenhagen, vas. 12 d., per 
Londoną.—-Penki vokiečių ka- 
riaunos korpusai, sutraukti llo- 
1. ndijos pasieniai (puikiai išaiški- 
na priežastis, kodėl Holandijos 
aidžia nepaklausė prezidento 

YVilsono paraginimo neutraliu 
šalių saiitraukyti diplomatinius 
ryšius su Vokietija del jos nesi- 
\aržomo .kariavimo submarinais. 

Vokiečių kareivijos buvo su- 

trauktos gana dideliais skaitliais 

Holandijos pasienio apielinkėje, 
kai<p buvo šnekama nvil i t arimuo- 
se Berlino rateliuose, keliomis 
savaitėmis dar .prieš dro von 

Bethmamln—IIoLKvego paskelbi- 
mą naujos submarininės kario- 
nės. Jų laikymas ten tuoju lai- 
ku, kuomet Vokietija kalbėjo 
apie taiką, buvo aiškinamas tuo- 

mi, kad to reikalavęs plianas pa- 
Į skaidymui strateginės atsargos 
pavasarinei kovai. 

Kokia udbutų priežastis su- 

traukimo didelės kareivijų pajie- 
gos Holandijos pasienin Vokie- 
tijai submariminę karę beprade- 
nant ir prezidentui Wilsoaiui šaiiL. 
kiant neutralias tautas prisidėti 
prie Amerikos, apsaugojimui 
neutralumu reikalų nuo Vokieti- 
jos, jis parodo, kaip mažri Ho- 
landija gali veikti prieš vokie- 

Ičius. Vokiečių durtuvai ir eko- 
nominės bei politinės priežastįs 

I - -77 
pašau.) aiškiai, kodėl Holamlija 
nenorėjo paklausyti prezidento 
Wilsono ipatarimo. 

' Lygiai tokiame pat padėjime 
yra ir kitos šalinės neutralės ša- 
lįs—Danija, Šveicarija; jos bijo, 
kad vokiečiai su jomis mepadary- 
tii to paties, ką padarė su Belgi- 
ja, Serbija ir Rumunija. 

VOKIEČIŲ DUOTAS 
PRASERGĖJIMO LAIKAS 
NEUTRALIŲ ŠALIŲ 
LAIVAMS PASIBAIGĖ. 

Amsterdam, per Londoną, vas. 

13 d.—Su lyg čia apturėto Berli- 
1110 oficiaiio pranešimo, visi pra- 
sergėjimo laikai neutralėms ša- 
lims neiti j vokiečių uždraustas 
juostas, pasibaigė. Sulyg jo, At- 
lantiko ir Anglų kanalo juostų 
prasergėjimo laikas pasibaigė 
vas. 12 d. naktį; Šiaurinės juros 
juostos, vas. 6 d. ir Tanpžeminės 
juros juostos, vas. 10 d. 

Tame praineškne sakoma: 
"Todėl nuo šio laiko prasergė- 

jimas, kuris buvo išduotas, yra 
pilnoje galėję ir pirklimiai laivai 
negali daugiau tikėtis individinio 
prasergėjimo. Tie lai'vai, kurie 
įeis uždrauston juoston, darys tą 
pilnai žinodami 7tucs pavojus, ku- 
rie juos ir jų Įgulas laukia. Yra 
aiškiai pasakyta, kad visos žinios, 
paėjusios iš priešų šaltinių apie 
torpedavimą neutralių laivų įprieš 
minėtas datas be prasergėjimo, 
yra neteisingos." 

RUSIJA PERSERGSTI NEU- 
TRALES VIEŠPATIJAS. 

Petrogradas. Rusų laikraš- 
čiai mena, kad jeigu Europos 
meutrališkos viešpatijėlės pa- 
klausytų Suv. Valstijų ir per- 
trauktų diplomatiškus ryšius oti 

Vokietija, tai iš to galėtų buti 
nauda ne talkini inkams, bet Vo- 
kietijai. Vokietija, mat, lengvai 
galėtų užpulti jas ir su- 

trinti pirma, negu talkininkai pa- 
apėtų su pagelba. Laikraštis 
Birževįja V i e d o m o.s.t.i 
ri'šo, kad tokiame atsitikime Vo- 
kietija lengvai galėtų užimti 
Hollandiją ir Da/nija, kas vokie- 
čiams suteiktų svarbius strate- 
giškus patogumus. Todėl šis 
laikraštis pataria, kad "talkinin- 
kų diplomtija privalo pranešti 
įieutrališkcms viešipatijums, jog 
jos gali stoti karėn tik ant savo 
riziko." 

IS AMERIKOS, 
UŽĖMĖ BEVIELINIO TE... 
.. LEGRAFO STACIJĄ. 
Atlantic City, N. Y. Suvieny- 

tų Valstijų valdžia paėmė vo- 

kiečiu bevielinio telegrafo staci- 
ją Tuckerton. Visus ton tarna- 
vusius vokiečius nuo vietų at- 
statė. 

UŽDRAUDĖ PARDUOTI KI- 
TIEMS VOKIEČIŲ NUO- 

SAVYBĘ. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas išleido įprokliamaciją, kuria 
uždraudžia iperduoti kitiems ko- 
kią nors vokiečių nuosavybę Su- 
vienytose Valstijose: dirbtuves, 
pramonę, ypač gi A>merikos po>r- 
tuose esančius vokiečių laivus. 
N'ieko nuo vokiečių negali per- 
imti nei amerikonai. 

Iš Panamos kaualo juostos vo- 
kiečiai tapo prašalinti. Nuo vo- 

kiškų laivų stovėjusių Honololu 
porte. ant ITavai salų, tapo pa- 
imtos jų įgulos, o ant laivų sar- 

gybos pastatytos. 

LYNCHAI AMERIKOJ. 
tqi6 metuose Suvienytose 

Valstijose lvnchuota. taigi mi- 
lių teismu nužudyta 54 žmonės, 
:ame 50 negrų ir 3 moterįs. Treč- 
dalis visų lynchų buvo Georgia 
valstijoj. 



PRAŠALINO VOKIEČIUS 
DARBININKUS. 

Nevvport News, Va. Iš čiamyk'- 
ščių laivų dirbtuvių prašalino vi- 
sus vokiškos kilmės darbininkus 
nqpas»tojusius Suvienytu Val- 
stijų piliečiais. Prie dirbtuvių 
tapo p.'statyta sargyba. 

Iš kerosino valymo įstaigų Ba- 
ton Ronge tapo prašalinti visi 
vokiečiai darbininkai. Padirbta 
či«. gazotina paskirta Ita'lijai ir 

Anglijai, tai bijomasi, kad jos 
vokiečiai darbininkai neišnaiki»n- 
tll. 

BURNETTC 3ILIUS PRITM. 
TAS PRIEŠAIS PREZIDEN- 

TO VETO. 

Ir sonatas su viršum dviem 
trečdaliais halsu priėmė garsų 
apsunkinanti ateivy stę biKų. Pir- 

ma tokia jau balsų dauguma jį 
priėmė ir atstovų rūmas. Todėl 

bi'.ius tas priešais prezidento veto 

pavirsta įstatymu. Lietuvius gali 
siekti tik vienas jo paragrafas 
kuris reikalauja, kad nemokanti 
rašyti nebūtų Amerikon įleidžia- 
mi, nors tokių netrūksta ir pa- 
čiose Suvienytose Valstijose, 
ypač pietinėse valstijose, kur lie- 
tuviai visai nekeliauja. Del bi- 
liairs priėmimo kils vėl vaidai su 

Japonija, nes bilius reikalauja 
išskyrimo ir mongolų ateivystės. 
Ja.jonai nemėgsta inusilenkti ir 

neleidžia kam nors savę įžeisti. 

PRIEŽASTIS POPIEROS 
BRANGUMO. 

• 

Iš tirinėjimo pasirodė, kad 1915 
m. 100 svarų popieros fabrikan- 
tams atsiėjo 163 dol., o 1916 m. 

tik 168,r2 doi., bet fabrikantai 
pakėlė popieros kainą ant 400%, 
o mažiausiai kainą pakėlė ant 100 

iki 200%. Taigi popieros bran- 
gumą gimdo vien fabrikantai. 

JIEŠKO PILIETYBĖS. 
Po pertraukimui ryšiu Ame- 

rikos su Vokietija ypač daug vo- 

kiečių kreipiasi į valdžią norė- 
dami išgauti , ;'ietybes popicraa, 
nes bijosi, kad kilus <karei, jiems 
nereiktų iš Amerikos išsikrau- 
sto j. Vieną tik dieną Chicagoj 
išduota pilietybės popieras 364 
ių jieškan tiems, o tame buvo 
253 vokiečiai. 

SUĖMĖ VOKIŠKĄ ŠNIPĄ. 
Bridgeport, Conn. Suareštavo 

čia kokj ten Castro, kuris sakosi 
esąs švedas, bet jj nužiuri, kad 
jir» yra vokiškas šnipas. Tarna- 
vo jis kaipo sargas 3rkljeport 
Gas Co. ir gaudavo dienai po 2 

dol. o gyveno geriausiame hote- 
lyj, kur vion už ruimą mokėjo 
daugiau, negu iš viso uždirbda- 
vo kaipo kom-panijos sargas. 

KONGRESAS PRITARĖ 
PREZIDENTUI. 

Atstovų rimas seniau jau pri- 
tarė prezidentui 'pertraukusiam 
dipliomatiškus ryšius su Vokie- 
tija, dabar tam pritarė ir sena- 

tas 78 balsais prieš 5. Prieš pre- 

zidento pasielgimą balsavo du 
senatoriai demokratai ir 7, re- 

publfkonai. 

ŠVEICARIJOS AMBASADO- 
RIUS PAĖMĖ VOKIEČIŲ 

AMBASADĄ. 
Astovaujantis Suvienytose Val- 

stijose Vokietiją Šveicaiijos am- 

basadorius užėmė Vokietijos am- 

basadą \Vasliingtone, o vovisikus 
konsiuliatrs paima Šveicarijos 
konsuliai. Vokiški konsuliatai 
yra miestuose: Atlanta, Chieago, 
Cincinati, Denver. Xew Orleans, 
Nevv York, Philadelphia, San 
Francisco. Seattle, St. Louis, St. 
Paul ir Manila. 

DEUTSCHLAND" NEAT- 
KAKS AMERIKON. 

Daug trukšmo savo atkakimu 
padaręs Uremos Lloyd submari- 
nas "Deu'tschland", kaip pats 
Lloyd garsina, yra Brenios por- 
te ir Amerikon neplaukia. At- 

plaukė jis čia tik du kartu. Ar- 
gi tai del dviejų vien kelionių 
reikėjo tiek triukšmo daryti, kiek 
dėlto darė vokiečiai? Dabar dar 

daugiau triukšmo tpadarė sudegi- 
nimą'; prekių prirengtų Deutsch- 
Izndo prilkrovimui, kurios, kaip 
matyt, uždegta su žinia submari- 
nos savininkų. 

KLOJA MINAS. 
Mobile, Ala. Suvienytų Val- 

stijų laivyno laivai pradėjo kloti 

minas prK' jėjimo į portus, kad, 
karei kilus, priešų laivai negalėtų 
į portus įeiti. Paklota jau minos 

prie įėjimo į portą Mobile, Ala- 

bamoj. 

STUDENTAI SIŪLOSI 
KARIUMENĖN. 

New Haven, Conn. iooo stu- 
dentų Vale universiteto itsišau- 
kė j Suvienytų Valstijų kariškas 
valdžias prašydami, kad ipasrkirtų 
juos j prirengiamą oficierų kor- 

; pusą, kaip tik bus reikalas. 

VOKIEČIAI PABĖGO NUO 

LAIVŲ. 
Nevv York. Kaip praneša laik- 

raščiai, nuo sulaikytų Suvienytų 
Valstijų .portuose vokiškų laivų, 
nors juos dabojo valdžios pasta- 
tyta sargyba, pabėgo didesnė da- 
bs jų įgulų žinomių ir nieks ne- 

; žino nei kada .tas atsitiko, nei 
kur dabar yra tie pabėgėliai. Įgu- 
los laivų susidėjo iš 5640 žmo- 
nių, o iš jų pabėgo su viršum 
4000. 

PABĖGO PRASIŽENGĖLIS. 

Aurora, 111. Iš čianykščio kalė- 
jimo pabėgo baltsipalvis prasi- 
žengėlis George Mears, išsėdėjęs 
ten 14 metų. Ant rytojaus ji už 
gerą elgimasį butų paliuosavę vi- 
sai, bet jis to nežinojo. Pabėgu- 
sį dar apvogė, ipavogė nuo jo 72 
dol. Bet jis vėl Chicagoj tapo 
suimtas. Dabar vėl bus nubau- 
stas už pabėgimą. 

FABRIKANTAI ŽADA PA- 
REMTI VALDŽIĄ. 

Washington, D. C. Daugumas 
Amerikos fabrikantų pranešė val- 
džiai, jog jeigu Amerika butų 
įtraukta karėn su Votkietija, jie 
paveda valdžiai savp diflbtuves 
di -bimui karėj reikalingų daiktų. 

INDIJONAI SIŪLO SAVO 
KARIAUTOJUS. 

0 

Navaja indijonai nutarė, jeigu 
kiltų (karė Suvienytų Valstijų su 

Vokietija, duoti Suvienytoms 
Valstijoms 10.000 gerai apgink- 
luotų imdijonų kariautojų. 

NERINKS AUKŲ 
VOKIETIJAI. 

Prezidentas svarbiausios vo- 
kiečiu organizacijos Amerikoj 
Bundo, Dr. C. J. Hesamer, pa- 
garsimo, jog jeigu kiltų karė Su- 
vienytų Valstijų su Vokietija, 
Amerikoj nebus renlcamos aukos 
nei Vdkietijai, nei Austrijai, o 

jau surinktos 'bus pavestos Ame- 
rikos pašelpos įstaigoms. 

GAISRAI. 

Utica, N. Y. 9 vasario dieną 
siautė čia didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant pusės mi- 
lijono doliarių. Ugnis išnaikino 
3 namų blokus. 

South Betlehem, Pa. io vasa- 
rio vienoje grekiš'koj valgykloj 
užgimdė gaisras. Sudegė ten ir 8 
žmonės. 

Minneapolis, Minn. Sudegė čia 
12 vasario dieną Kenwood ho- 
tclis. Sudegė ir apie 20 žmonių. 

Pittsburgh, Pa. Sudegė čia dide- 
lis amunicijos dirbtuvės Switch 
and Signal Co. Nuostolius ug- 
nies padarytus skaito ant pusės 
milijono doliarių. 

ŽADA PADILBTI PO 175 
ORLAIVIUS SAVAITĖJ. 

Susitvėrusi dabar orlaiviu kom- 
panija atsišaukė j prezidentą \Vil- 
soną, kuriam žada valdžios rei- 
kalams, jeigu įkiltų kare, padirb- 
ti po 175 orlaivius savaitėj. 

NORI APRUBEŽIUOTI 
KONGRESO TIESAS. 

VVashington, D. C. Kongresan 
paduota kongrcsmano Galla\vay 
jUrnanymas, kad prezidentui ir 
kongresui butų atimta tiesos ap- 
šaukti kam r.ors karę. Karę gali 
apšaukti vien tautos referendum. 
Bet kartais priešas b? karės ap- 
šaukimo gali Ameriką užpulti, 
kaip antai vokiečiai užipuolė Bel- 

giją. o surinkimui referendumu 
balsų visuomet reikia ga>na ilgo 
*-iiko. Todėl prezidentui ir kong- 

| resui turi but leista be referen- 

Į durno rupitfitiesi vien atmušimu 

priešų. 

NEW CITIZEHS JRHE ,ORTH OE FiLLE6WHCE TO UNITEO STRTES&J 
Photo by American Press Assoelatlon. 

SKUBINASI TAPTI PILIEČIAIS. 
Visose Suv. Valstijose ;būriai svetimtaučių pradėjo imti ukėsystės popieras, įkuomet 

pasklido žinia apie pertraukimą ryšiu su Vokietija. Tarp jų daugiausiai yra vokiečių, kurie imdami popieras sako, kad jeigu bus reikalas, tai jie kovosią net ir prieš Vokietiją 

INDIANA VALSTIJA SAUSA. 
Indiana valstija nuo balandžio 

mėnesio sekančių metų bus sau- 
sa. Gubernatorius jau pasirašė 
po legisliaturos a.pic tai užgyri- 
inu. Visoj valstijoj saliunai auto 

bailandiio mėnesio sekančių me- 

tų bus uždaryti. 

MILIJONIERIAUS PA- 
SIŪLYMAS. 

Washington, D. C. Daugelis 
Amerikos milijonierių atsišaukia 
į prezidentą su visokiais pasiūly- 
mais, jeigu Ameritka butų, įtrauk- 
ta karėn su Vokietija. Gyve- 
nantis Londone tivrtingas ame- 

rikonas I. J. Bliss apsiėmė ka- 
rėn išrengti 12 viskuom aprūpin- 
tų orlaivių, o 24 atsargoj laikyti, 
kurie bus karėn pasiųsti, kaip tik 
tam bus reikalas. 

VOKIŠKAS AMBASADORIUS 
IŠVAŽIAVO % 

Vo'kiškas ambasadorius Bern- 
s.torff pereito utarninko dieną su 

visais konsuiliais ir ambasados ir 

konsuliatų tarnais danišku gai lai- 
vių "Friedrich VIII" iškeliavo iš 
Amerikos. 

iš mm 
|[ Bcrlino laikraštis "Tage- 

blatt" praneša, jog dar Vokietijoj 
yra 2600 Suvienytu Valstijų pi- 
liečių, iš jų yra dar Berline 35c 
amerikonų. 

Į| Italijoj trūksta anglių. Ge- 

novoj visada būdavo 150,000 to- 

nų anglių, o dabar ten yra. tik 70,- 
000 tonų. Laipkričio mėnesyj ten 

atkako tik 5 angliški laivai su 

anglims vietoj 50, kaip papra- 
stai būdavo. 

|Į Hamburgo vokiškos kariu- 
menčs komendantas uždraudė 
neturintiems dar 16 metų vai- 
kams rūkyti. Neranda mat jis 
kitokių priešų, tai užsimanė ko- 
'voti su vaikais. 

|Į 7 vasario dieną susirinko 

Anglijos parlamentas. Nieks ne- 

sitiki, kad jis karės reikaluose 
kame nors pasipriešintų karės 
ministerio George Lloyd veiki- 
mui. 

Vokietijoj, mieste Zcvcnar, 
netoli Ilolanrlijos rubežių, išlėkė 

j padanges anilinių parvų dirb- 

tuvės. Prie to užmušta ir su- 

žeista daug žmonių ir išgriauta 
namai prie dviejų gatvių. 

Į] Prie upės Lozva, Permo gu- 

bernijoj, prie Uralo kalnų rade 

plotus, turtingus auksu ir pla- 
tina. Bus čia ]rengtos "kasyklos, 

ĮĮ Paryžiuj gauta žinia, buk vo- 

kiečiai gabcnia Vokietijon rumu- 

nus nuo 16 iki 67 metų. 

| Italijos kunigaikštis Abruz- 

zi atsisakė nuo vadovystės Ita- 
lijos laivyno. Jo vietą užėrri^ ad- 
mirolas Thara di Revel, 

"VVasliingtone gauta žinia, 
buk Amerikos ambasadorius Vo- 
kietijoj Geraird a'tlkako į Berną, 
Šveicarijoj. Taigi jo Vokietijos 
valdžia nesulaikė, kaip tai laik- 
raščiai garsino. 

> 

U Suvienytų Valstijų užsienių 
minisrteris nuo kongreso pa/reika- 
lavo 500,000 dol. sugrįžimui na- 

mon Europoj esantiems ameri- 
konams, neturintiems (kelionei lė- 
šų. 

|| Ttfrkija mokytiesi amatų pa- 
siuntė Vokietijon 10,000 jaunų 
turkų nuo ii iki 18 metų. Mo- 
kiniai -tie mokysis 3 metus, o 

paskui sako ininisteriams du me- 

tų už mokslą turės atidirbti. 

Į| Brazilijoj, prie Nictheroy 
užtiko slaptą, vokiečių parengtą 
Nevietinio telegrafo stotį, kuri- 
siuntinėjo žinias vokiškiems lai- 
va-ms, esantiems Brazilijos pa- 
kramtėse. 

|j Ryme pasimirė vienas iš žy- 
mių katalikų bažnyčios perdėti- 
nių, kardinolas Dirmede Salconio. 
Pirma jis buvo -popiežiaus atstovu 

Suvienytose Valstijose. 

ĮĮ Vokiečių submarina paskan- 
dino anglišką garlaivį "Turino". 
Su juom žuvo vienas amerikonas 
kūrėjas, negras George Washing- 
ton, kuris nieko bendro neturi 
su garsiu Amerikos patriotų Jur- 
gių \Vashingtonu. 

Į| Vokiečių sukurstyti Belgijos 
flamai pareikalavo flamams au- 

tonomijos ir sutvėrė Centralę 
Flamų tarybą, kuirion priguli 200 

flamiškų. Flamai yra tai belgai. 
Belgijoj gyvena dvi tautos—fran, 
cuzai ir flamai Vokiečiai ten 

stengiasi su'kelti flamus prieš 
francuzus. 

j| Vokiečiai pasidirbdino nau- 

jus, maryčius orlaivius, kurie ga- 
li iškilti 7ooo pėdų, taigi taip augš- 
tai, kad jų ir kamuolių šūviai pa- 
siekti negali. Francuziški orlai- 
viai gali pakilti tik 5000 pėdų. 

j| Airijos nacionalistų vadovas 
John Rediriont apreiškė, jog airiai 
laikosi talkininkų pusės. Jis rei- 
kalauja, 'kad -Anglija pasiskubintų 
suteikti Airijos savivaldą, kad vo- 

kiečių -Šalininkams butų atimta' 
dirva kurstymui prieš Angliją | 
airių ir sustiprinimui talkinin- 
kams ipfi'clanlkių airių tautiečių. 

jj Ispanijos valdžia paėmė j sa- 

vo irankas visas buvusias priva- 
tiškose 'rankose bevielio tele- 
grafo įstaigas. 

Vokiečių sutverta Lenkija 
jau ir ministerius gavo. Užsienių 
ministeriu taipo grafas Rost\vo- 
rowski iš Galicijo*, vidaus rei- 

kalų—St. Lempicki (žinomas 
vokiečių šalininkas, buvęs Rust- 

jos durnos narys); pirklybos ir 

pramonės—Dras Janko\vski: ap- 
Švietos—Kuno\vski; viešų darbų 
—MiCoulovvs'ki-Pomorsflci, iždo— 

St. Dzurzbicki. Karės minisie- 
rio <lar nėra. 

|| Iš Amerikos Rusijon pačtas 
dabar eina per Vladivostoką. 

|| Francuzijoj labiausia trūksta 
anglių ir popierus. Paryžiaus 
laikraščiai todėl tapo sumažinti. 

|| ii sąnariu Rusijos darbinin- 
kų partijos suėmė Petrograde. 
Visą tą partiją kaltina, buk ji 
stengiasi perkeisti Rusiją j so- 

cialistišką republrką. Apart tų, 
suimta dar keturi, kurie užsiėmė 
demonstracijų organizavimu. 

| Laikraštis "Kolokol" prane- 
ša, jog iš Vladivostoko pasiųsta 
Petrogradan, Maskvon ir Odeson 
28 milijonai čebatų ir čeverykų 
porų-iš jų nei viena pora neatėjo 
j paskirtą vietą. Matyt viską ke- 

lionėj pavogė. Tokios milžiniš- 

kos vagystos karės laike tik Ru- 

sijoj pasitaiko, o Rusijoj pasi- 
taiko beveik laike kiekvienos sun- 

kios tautos karės. 

|| Pasimirė vienas iš žymiausių 
laike karės su Rusija Japonijos 
kairvedis feldmaršalas Oyama 
Lwau. Gimęs jis 1842 m. 

LIETUVA IR KARĖ. 
VILNIAUS LIETUVIŲ GIM- 

NAZIJA. 
IVadėjo antruosius savo veiki- 

mo metus. "Ryto" Draugijos 
Vilniaus Lietuvių gimnazija. Už 
mokslą reikia apmokėti po 5 rub. 
nuo moTciinio mėnesiui, 25 ru»b.— 

pusmečiui. Gimnazijos Direkto- 
rium yra Mykolas Biržiška. 

"MŪSŲ KALENDORIUS" 
1917 METAMS. 

Vilniuje išėjo šiems metams 

'Musų kalendorius" Išleido 
"Žinynas." Kalendorius 80 pus- 
lapiu Farm. 8. Ką galima su- 

trų mp m r-s. L; "Marsų Kalendo- 
riaus" siunčiu "Lietuvos" Skai- 
tytojams. 

MUSŲ KULTUROS GYVENI- 
MAS. 

Lietuvių Draugijos. 
Yisų'pirmiiausia pažymėti reikia 

plačiausiai iš visų musų draugiją 
veikusis vilniškės Lietusiu drau- 
gijos nukentėjusiems del kairės 
šelpti Komitetas ir josios vil- 
niškis skyrius. Papildytas nau- 

jais žmonėmis, Komitetas taip 
1915. taip 1916 metais darbavo- 
si nenuilstamai, kaip ir pirmais 
savo gyvel ruimo metais: tik del 
nesavo prižascių negalėdamas 
susižinoti su skyriais, turėjo pasi- 
tenkinti veikimu pačiame Vilniu- 
je. Čia jis išlaikė šitokias labdn- 
ryfbės j-taigas: 

1) Didžioji vaikų prieglauda. 
Subačiaus g. Num. 16 ir 23; šioje 
prieglaudoje užlaikoma ligi 150 
vaikų,—su užveizėtojais ir tar- 

nautojais ligi 170 žmonių; pui- 
kus. erdvi trobesiai prieglaudai J 
su daržu išgauti vyriausiai gerb. 

Emi'lijos Vileišienės rupesniu. 
Didžiosios prieglaudos globėjas 
yra kuln. J. Kukta. 

II) Antakalnio prieglauda, Va- 
saros gat. No. 7; 45 vaikai; ši' 
prieglauda yra vilniškio skyriaus 
žinioje; jos globėjas—>kun. Pr. 

Bieliauskas; 
III) "Žvėrytno" prieglauda— 

Fabriko gatvė No. 32; 80 vaikų; 
globėjas kun. dras J. Stankevi- 
čius; 
į IV) šnrpišikio prieglauda—<>0 ■ 

vaiku; globėjas J. Šernas; 
V) Šv. Vincento a Paulo prie- 

glauda 80 vaiku; prieglaudos glo- 
bėjas kun. dras J. Bakšys. 

Be to Komitetas šelpia: 
VI) Draugijos beturčiams vai- 

kams globoti prieglaudą—55 vai-; 
(kai; globėjas- kun. L. Tezukevi-1 
čius;* 

| VII) Klin. Lėgfeus lęSomis lai- 
komą 2-ją Antakalnio prieglaudą 
—20 vaikų. 

Prie visų tų prieglaudų yra 
drauge ir lietuvių mokyklos; mo- 
kina jose: O. 'Matulaitytė, T. Ma- 
čiokaitė, M. Grigaitytč, O. Dzvi- 
laitė, J. Tomkevičius ir Kl. Ru- 
ginis. 

Be vaikų prieglaudų Komite- 
tas išlaiko dar šias jstaigas: 

i) Moksleivių bendrabutį—70 
mokinių; 

II) Mergaičių bendrabutį—50 
mergaičių. 

III) Ligolndų bendrabutį—23 
'ligoniai seneliai; 

IV) Lietuvių valgyklą, Domi- 
nikonų g. No. 12. 

V) Šv. Zitos D-jos tarnaičių 
virtuvę, kasdien vai!go čia 50-80 
žm. 

VI) Dviklesę mokyklą prie 
Liet. susišelpi 1110 Draugijos, ku- 
rios globėju yra Dras A. Vilei- 
šis. 

j Liet. Draugijos Komitetas šel- 
pia dar "Ryto" Draugiją su jos 
mokslo įstaigomis ir Liet. kata- 
likų vyrų Sv. Mikalojaus draugi- 
ją. Prie didžiosios prieglaudos 
Įtaisyta koplytėlė, kur vaikams 
kas šventadienis laikomos šv. mi- 
šios ir sakomas pamokslas. 

Prie dftlžiosios prieglaudos yra 
didelis daržas ir sodnas, kur vai- 
,ikai mokinas daržininkavimo ir 
ūkio dalykų. Be to daržo komi- 
tetas savo įstaigoms maistą rū- 

pinti 1916 m. buvo išnuomavęs 
apie 25 dešimtines darių ir pie- 
vų Belmonto priemiest/je. Tie 
daržai pavesta glolbai apeciailisto 
aigronomo Ail. Stulgi nsko. Ko- 
mitetas laiko dar kelioli'ką kar- 
vių ir arklių, taip <pat ožkų ir 
kiaulių. 

Liet. Komiteto triusu sudary- 
ta lietuvių skyrius vokiečių val- 
džios atidarytoje nuolatinėje. 
Vilniaus rankdarbių parodoje. 

Prie skyriaus įsteigta dribtuvė, 
kurioje rudenį 1916 m. darbavo- 
si ligi 30 nuolatinių darbininkų, 
audžiusių ten lietuvių juostas, 
kadangi jų dauguma—zitininkės. 
tai ir visa tos dinbtuvės priežiū- 
ra [ja vest a zi t minki u pirminiinikui 
kun. Pr. Beliauskui. 

Beto parodon pristato juostų 
lietuvių prieglaudų vaikai. Lie- 
tuvių .skyriui parodoje puikiau- 
sia sekės ir 1916 met. kas mėnuo 
išparduodama buvo parodoje mū- 

sų juostų ir kitų dirbinių dau- 
giam1, kaip už 2000 mar. Viso 
lietuvių skyriaus prižiūrėtojas— 
dfiiHininikas A. Žmuidzinavičius. 

Be kun. Bartuškos ir dro Biel- 
skio, Lietuvių Komitetą buvo 
aplankęs lapkričio 18 d. 1915 m. 
Dras Soder'berg'as, atsiųstas Šve- 
du—Lietuvių Komiteto Stokhol- 
me' sudaryto iš žymiųjų Švedijos 
veikėjų. Dras Soclerber^as, pa- 
grįžęs iš Vilniaus Stokholman, 
suruošė ten paskaitą apie lietuvių 
reikalus. Iš Švedų komiteto 
Liet. Draugija gaudavo ir dabar 
gauna pašalpą pinigais ir drabu- 
žiais. 

Sausio 31 d. 1916 m. buvo ap- 
silankę Vilniuje žinomojo Ame- 
rikos milijonieriaus—labdario 
Rockfclerio atstovai: \Yilcot ir 
Witney. Liet. Komitetas, pasi- 
naudodamas tą progą, įteikė 
jiems raštą apie Komiteto reika- 
lus ir prašė paskelbti per Ameri- 
kos laikraščius Lietuvos krašto 
reikalus. 

Taip pat kreipėsi Komitetas 
per vokiečių valdžią j Vokietijos 
katalikų vyskupus, prašydamas.' 
kad jie padarytų Vokietijos baž-, 
nyčiose rinkliavą Lietuvos gy- į 
ventojams sušelpti. Liet. Dr-jo? 
Komiteto pirmininku yra A. 

Smetona; iždininku adv. Kyman- 

tas, sekretorium—kuri. Dogelis. 
Vilniškio skyriaus pirmi/ninkas 

—'kun. Pr. Bieliauskas, sekreto- 
rius—K. Daunoras. Paaninėtina 
dar ir vilniške "Lietuvių Draugi- 
ja nukentėjusiems del karės gy- 
ventojams agranomitjos ir teisių 
pagalbai teikti." ši draugija ligi 
1916 111. pavasario veikė visoje 
Lietuvoje vyriausiai šelpdama 4 

mokinius 1916 m. Pradžioje buvo 
įsteigusi maitinimo punktus Kur- 
šėnuose ir Papilyje. Žemaičiuose 
^i,—Šiauliuose—vaikų prieglaudą. 
1916 m. gegužės mėnesyje D-jos 
veikimas buvo apribotas vien 
Vilniaus miestu. Tuomet D-ja 
į'iteige čia tris savo prieglaudas— 
mokyklas r Zaikrete,—Vedėja Ra- 
dzevičienė; 2) Užupyje—vedėja 
E. Rucevičienė; 3) Snipi&yj*— 
vedėja Sakalauskaitė. Mokinių 
jose 1916 m. buvo apie 150. 

''Lietuvių M o ik s 1 o 
[•ra irgi j a taip pat rodė gyvu- 
mo. Birželio 13, 14 ir 15 d. pe- 
nai metais įvyko Vilniuje kaip 
•paprastai, visuotinis metinis jos 
narių susirinkimas ir. kaip kas- 
inėtai, buvo paskaityti keli mok- 
slo referatai. Skaitė D-jos 
pirmininkas d-ras J. Basanavičius 
du referatu: 1) "Apie kuiturą 
praistorijos laikais" 2) ".Apie Vi- 
štyčio istoriją XVI-XIX šimt- 
mečiais ; M. Biržiška: "Apie 
prof. d-rą L. Rhezą, kaipo damų 
rimkėją'; Aug. Janulaitis: "Apie 
Lietuvos Statutą ir jo istoriją"; 
P. Klimas: Apie kelis senovės 
lietuvių kulturos bruožus." iš 
ttraugijos veikimo apyskaitos pa- 
sirodė, kad jos didžiausias rū- 

pestis pastaraisiais metais buvęs 
i: tebesąs vadovėlių parupinimas 
Lietuvos mokykloms, ypač vidu- 
rinėms. Vadovėdiams leisti sunau- 
dota apie 8500 ru'b. iš jų cik 2319 
r. iš tam tikrojo Vadovėlių fon- 
do ; kiti gi pinigai pasiskolinta iš- 
vadinamojo L. M. ir L. D. D-jų 
namų fondo. Valdybon 1916- 
1917-iems metams išrinkta; D- 
ras J. Basanavičius, M. Biržiška, 
A. Janulaitis, kun. dr. M. Reinys, 
A. Smetona, Al. Stulgi nskas, dr, 
J Šaulys, A. Vileišis ir T. Vi- 
leišis. Dėlei kelionių sunkumo 
tan susirinkiman buvo atvykę tik 
vieni nariai vilniečiai, iš viso 27 
nariai ir 22 naujai per susirinki- 
mą draugijom jsirašusieji ir šiek 
tiek svečių. Susirinkimas buvo 
šv. Mikalojaus liet. salėje. 

Vilniškė švietimo drau'gija 
"Rytas" Liet. Komiteto pade- 
dama, atidarė Vilniuje savo gini- 
nrziją. 

1916 mėty pradžioje Vilniaus 
lietuviai turėjo dvi Vartotojų 
krautuvį: viefną Šnipiškyje, antrą 
pačiam mieste. Tečiau Snipiškio 
krautuvės nebeištesėta išlaikyti 
ir 1916 m. vasarą ji perleista 
lenkams. Užtat antroji lietuviu 
vartotojų draugijos "Laimės" 
krautuvė tuo pat vardu vertėsi 
visai neblogai ir 1916111. rudenį 
\i Bonifratų gatvės persikėlė j 
erdvesnį Imtą šv. Jono gitvėje. 

Veikė ir vilniškė šv. Zitos mer- 

gaičių tlraugja po senovei globia- 
ma kuln. Pr. Bieliausko; jtaisė 
Si.vo virtuvę, gi ranka-darbių pa- 
rodoje, lietuvių skyriuje, suorga- 
nizavo juostų audinio dirbtuvę. 
D r-jos pirmininkas kimi. Pr. Bie- 
liauskas, vice—"pirmininkas dr- s 

A. Vileišis, iždininkas kun. Kuk. 
ti, sekretorius K. Daunoras. .Va- 

lių 580. 
liana svarbus mušu draugijinio 

gyvenimo, ypač vilniečių gyveni- 
mu, atsitikimas pereitais metais 
tai Lietuvių katalikų vyrų Šv\ 
Mikalojaus draugijos įsikūrimas, 
ši draugija, taip reikalinga Vil- 
niuje, senai jau buvo pageidauja- 
ma. Veikti ji pradėjo 1916 m. 

rudeiti'į, nusisamdziusi sau gražų 
butą prie Durnosios gatvės, kur 
įsitaisė pigią valgyklą savo na- 

riams ir 'kur Vilniaus lietuviai 
gali dabar dorai praleisti linosąjį 
\ i karo daiką. Dr-jos narių mo- 

kesnis; įstojamųjų 6 markės ir 

netiesinių 40 fen. ;tečiau delei ka- 
rės įstojamasis mokesnis suma- 

žinta ligi 1 markės. Tos drau- 
gijos pirmininkas kun. J. Bakšys, 
padėjėjas K. Krikščiukaitis, sek- 
retorius P. Žukauskas, iždinin- 
kas K. Strazdas; Valdybos na- 

riai: P. Insoda, V. Lietuvaitis, V. 
^JiterH. A. Malkutėnas ir P. Le- 
bedys. 

Be tų draugijų iqi^> m. veikia 
1ar Vi<!lr."iu'je lietuvių švietimo D- 
ia "šviesa." Kaune veikė itgi- 
iusi "Saulė," kuri įsteigė ten lie- 



PO SARGYBA. 
Pertraukus ryšius su Vokietija, 

Amerikos valdžia tuojaus pastatė ka- 

reivių sargybą prie savo uostų, ka- 

rišku dirbtuvių ir prie didelių tiltų, 
kad apsisaugojus nuo dinamitavimo. 

Photos by American Trena A*aoclation. 

tuvių 'gimnaziją ir Sv. Kazimiero 

D-ją knygoms leisti. Sen atpilė je 
1916 m. vasarą vokiečių vyriau- 
sybės leidimu atgaivinta "Žibu- 
rys." 

Kokios dar kitos draugijos Lie- 
tuvoje veikė ir ką nuveikė perini 
metais,—-negalėjome tuo taripu 
patirti de'ei visiems žinomo sim- 

ll;umo susinėsimuose; tat skaity- 
tojai, kaiip ir tos draugijos, me- 

name. neipaakaitys mums to blo- 

gu. 
Jonas Aukštuolis. 

Stokholmas II—1—17. 

ŽINIAI TŲ, KURIE TURI GI- 
MINES NELAISVĖJE. 

T -nas J. Revet prisiuntė manus 

adres? kuriuo pasinaudodamas 
ji: greitai susirašė su savo gitni- 
nėmi= ir prašo mus įdėti "Lietu- 
von" naudai tu, kurie nori susi- 
rašyti su savo giminėmis nelai'- 

vėje Vokietijoje ir Austrijoje. Jis! 
pataria jiems taip: raūant ipas sa- 

vo gimines nelaisvėje, Vokietijo- 
je, ar Austrijoje, reikia parašyti j 
iaiš'kas, jdėti konvertan ir neužli- j 
pinus jo užadresuoti tam, kuriam! 
laiškas rašoma. Paskui -šitas lai-1 
«!:as reikia įdėti į kitą konvertą, 
užliipinti ir ant konverto paklėti 
to/kis adresas: The Chicf Postai 
Onzor (Prisoners oi \Var 

Br.anch) Strand Kulise, Portu- 
£al Street, London, W. C. 

Lietuvių belaisviai Vokietijoje. 
Vokiečių vyriausybė pradėjusi 
rinkti lietuvius belaisvius vienon 
vieton, kad tokiu budu sudarius 
Ibeiu* 'a lietuvių belaisvių stovy- 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
Iš BALTIMORE, MD. 

Bulotos prakalbos.—Nedėlioję 
vas. 4 d. 2 va»l. po pietų LSS. 14 
kp. ir LDLD-jos kuopa suren- 

gė prakalbas Bulotams ir Žctr. i- 
tei. 

Bulota išėję-; kalbėti apipasa- 
kojo abiejų kariaujančių šalių 
kariavimo tikslą. Jis tvirtino ir 
su tuo galima sutikti, kad da- 
bartinė karė yra, vedama ne pa- 

vergtųjų tautų paliuosavimui, 
bet naujų rinkų apvaldymui, sa- 

vo vakiybų išplėtimui ir nuleidi- 
mui kraujo susipratusiems dar- 
bininkams. 

Taip pat galima sutikti su juo, 
kuomet jis sako. kad jei šitų val- 
stybių ir 'bus sutvertos neprigul- 
minga Lietuva ir Lenkija, tai 
tik dėlto, kad jų pačių reikalai 
to reikalaus. 

Bet kuomet jis atėjo prie 'lie- 
tuvių draugijų, tai visiškai nete- 
ko lygsvaros. Jis atrado, kad 
tautininkai, katalikai, sandarie- 
čiai negeriems tikslams šelpimui 

s nukentėjusių nuo karės surink- 
tus pinigus sunaudoja ; kad d-ras 
Bielskis ir kun. Bartuška po 
Lietuvą besi važinėdami išleidę 
$floo iš fondo (nukentėjusiems 
inuo karės.—"Ar matote, kaip jie 
rūpinasi pavargėliais!"- ^>^pasa- 
kojęs tai Bulota sušunka. 

Paskui paėmęs "Dratągo" 138 
num., 1916 m., skaito ęublikai, 

kad fondas du tūkstančiu clol<?riti 
s::viršum išleidęs visokiems be- 

reikalingiems tautiniams reika- 
lams. 

Ta padėjęs, Išsitraukė "Lietu- 

ms" numerj (nepamenu ikokį) 
ėmė prirodinėti. kad R. Karužos 

organizuojamoji bendrovė ir kun. 

J. Žilinsko Žemės Išpirkimo 
Bendrovė esą ne kas daugiaus, 
kai>p organizavimas išnaudotoj ij 
ir skriaudikų lietuviams. Mat 
tos bendrovės žada skolinti pi- 
nigus žmonėms, todėl jos busią 
išnaudojimo įstaigomis; bet jei- 
gu žydi* bankos skolintų ūkinin- 
kams pinigus ir luptų didei. >is 

procentus nuo jų, ta s ui y g Bu- 
ilotos tas nesvarbu. 

Perskaitęs minėtų bendrovių 
tvėrėjų vardus jis vėl sušįvn'ka: 
"Jiems tik. žmonių įpilnagai rupi 
ir išnaudojimas nukentėjusios 
nuo karės Lietuvos, o ne žmonių 
gerove. 

lA'ntgalo jis labai išjuokė Ka- 
ružą ir Yčą, sakydamas, kad 

jie važiavę Ryman (Ryman buvo 
nuvažiavęs tik vienas >p. Yčas: 
Rekl.). popiežiui ipantaplin bu- 
čiuoti vien del savo politinių rei- 
kalų. 

Kadangi jis šitaip tik šmeižė 
savo politikos priešus, iškraipy- 
damas tikruosius faktus, tai jam 
pabaigus kalbėti, J. Lietuvninkas 
jo užklausė: "Jei Amerikos lie- 
tuviai, išreikalaudami Lietuvių 
Dieną ir joje surinkdami $160.- 
ooo aukų nukentėjusiems nuo 

karės lietuviams nepadarė blogo, 
tai kokis blogumas įbutų išėjęs, 
jei minėti vyrai Karuža su Yču 
butu išreikalavę iš katalikų baž- 
nyčios galvos vieną dieną visa- 
me pasaulyje rinkti aukas katali- 
ku 'bažnyčiose nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvos žmonėms? 

J šitą paiklausimą išdidusis Bu- 
lota sugefbė tik tiek 'pasakyti, kad 
tai ne Karužos ir ne Yčo buvęs 
reikalas, tik kunigų reikalas tą 
padaryti ir kad jie prie popiežiaus 
kreipdamiesi tik sugadinę tą rei- 
kalą. Vienok kaip jie sugadino 
jj Bulota nepaaiškino. 

Po J. Lietuvninkui Bulotą pra- 
dėjo imti nagan SLRKA. Sekre- 
torius J. Vasiliauskas. Jis klau- 
sė jo, ką tokio socialistai nuvei- 
kė daugiaus už tautininkus ir ka- 
talikus ir kur jų tie geiieji dar- 
bai.—Čia jis .pataisė Bulotą, kad 
$2000 išlaidų katalikų atskaitoje 
'yra imti ne iš fondo nukentėju- 
siems nuo karės, bet iš tam tikro 
fondo. 

Šitą .pataisęs Vasiliauskas pa- 
klausė jo: ""Kiek tamista su sa- 
vo kompanija išleidi iš tų pini- 
gų, kurie yra surinkti .nukentėju- 
siems nuo karės šelpti?" 

] šitą Vasiliausko paklausimą 
ir kitus jo paaiškinimus Bulota 
neturėjo ką pasakyti. 

Am. Liet. Atletų Kliulbo Cho- 
tas tarpe prakalbų sudainavo ke- 
lias daineles. Publikos (buvo vi- 
sai nedaug. Aukų surinkta tris- 
dešimts dolerių su centais. 

Po diskusijų publika sustojo ir 
švilpdami visi išėjo iš svetainės. 
Prakalbų vedėjas prašė sėstis, 
nes dar Choras sudainuosiąs, bet 
publika jo neklausė ir demon- 
stratyviai išėjo 'laukan. Pasi- 
liko tik afie penJo IjSS. 14 kp. 

nariai ir dainininkai neturėjo 
kam dainuoti. 

Ap!ei<lusieji svetainę žmonės 
buvo baisiai įpykę ant Bulotos ir 
»akė, kad jis turi' buti atsiųstas 
Rusijos juodašimčių, kad lietuvių 
visuomenės darbą ardyti ir pa- 
kenkti Lietuvos nepritgulmybės 
išgavimui. 

Bulota, mat, kelis kartus sakė, 
kad lietuviams nereikia rūpintis 
autonomijos ivgaviiinu, nes dar- 
bininkams jokios naudos nebusią, 
jei Lietuvos vyskupai bus gu- 
bernatoriais, teisėjais ir .kitokiais 
viršininkai j. 

Dar lietuvių kunigų valdžios 
neturėjome, tod<e'l negalime saky- 
ti kokia ji butų ir net jei žinotu- 
me kokia, dar sunku butų pasa- 
kyti, ar jai sektųsi šeimininkauti 

autonominėj Lietuvoj, "bet Bulo- 
ta dreba prieš ją ir sako, kad ge- 
riau butų turėti kazoko magailką 
ant savo mvgaros, arba 'buti vo- 

kiečių valdžios geležinėse replė- 
se, kaip, saugolk Dieve, kunigai 
užviešpatautų. 

Jei kokij pusprotis ii ogelis 
šitaip tauzytų, tai nebūtų ko ste- 
bėtis; bet jei šitokius niekus 
tanžija Lietuvos inteligentas, 
daug apie save manąs advokas 
—'Bulota ir taškas, tai 'abai rei- 
kia stefbetis, kaip jis gali nesu- 

prasti, kad jis juodindat >as kitus 

j u- traukdamas lietuvius į viso- 
kiais šunkelius, tik pats save juo- 
dina. ir pats sau kenkia. 

Socialistas. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Keletas žinučių iš lietuvių gy- 
venimo.—Saius. 20 ir 21 d. Biru- 
tės Di'-ja statė scenoje istorinę 
ipenkių veiksmų dramą "Kova- 
ties Žalgiriu." Nors veikalas yra 
gana dideJlis, bet aktoriai atliko 
savo roles gana gerai. 

Po teatrui Birutės Choras po 
St. Vadtelio vadovyste sudaina- 
vo keliatą dainelių; dainos taipgi 
gerai nusisekė. Be choro buvo 
dainuota solo ir duetas; taipgi 
gerai pavyko. Žodžiu vakarai 
nusisekė puikiai. 

Birutė yra veikliam sia musų 
miestelyje draugija, veikianti 
tautos ir apšvietos labui. Ji at- 
vaidino kelis veikalus naudai nu- 

į kentėjusių nuo karės ir šiaip daiž- 
(nai pastato puikius veikalus, ar- 

Įba dainomis ipailinksmina keno- 

jshiečkvs. Be to la».>o susirinvki- 
įmus su programais, susidedan- 
čiais iš dainų, eilių, monologų, 
paskaitų ir tt. Pastaruoju laiku 
įsteigė 'knygynėli, iš kurio nariai 

jgiuna nemokamai 'pasiskaityti 
knygų. Ji labai atsižymi savo 

veiklumu ir -kenoshiečiams .patar- 
tina butų kuosk a i tlin gi au s i ai 
prie jos .prisidėti. Padidėjus na- 

rių skaitliui, dar daugiaus galima 
į butų nuveikti. Daibar ji turi 263 
Įrarius ir kasoje $1863.91. Visa 
tai ji Įgijo per trejis savo gyva- 
vimo metus. 

Saus. 27 d. SLRKA. surengė 
\ rakalbas. Kalbėtojais parsi- 
traukė p»p. Cfbulskį ir Pošką. 
Firmas kallbėjo p. Cibulskis; iis 
aišikino SLRKA istoriją ir agita- 
vo prie jo rašytis, bet jo agita- 
vimas buvo prastas. Jis rinko 
visoikius fakhju?, bet ndsugeibiė 
jčis nieko pasakyti. Geriaus jau 

sėdėtų S2U namie i: gaMjriiįni.* 
vietos neužimtu. 

.' s! 
Poška aišikiio sp^iuo^jgalybį*. 

Jis .pradėjo nuo pirmutmni laik- 
įv^čių rašytojų ir 'priėjo prie 
Prancūzijos revoliucijos, užbaig- 
damas mūsų socialistais, Jis ai- 
škiai dergė jii darbūs, ir peikė jų 
spaiudą. 

Saus. 29 d. p. JĮStc.poiiavičia 
aj: si vedė su ip-lė B. fusaite. Lai- 
ke vakarienės namų sav ininkas 
P. Jusis trumpais žodžiais r.tsi- 

liepė į svečius, pirmindr.nias 
jiems suvargusią musų tėvyfnę. 
Po jo kalbėjo p-lė Skarbalikė, pa. 
ra gimdama svečius įprie aukų. 
Užbaigusi kalbą ji perėjo per 
svečius ir surinko $17.25. Au- 

kojo £itic asmenis: J. Steponavi- 
čia, iš Beloit, \Vis. $5.00; P. J il- 
sis $1.25; J. Nevulis, J. Kreucius, 
I. Stankauskas. A. Beitas, A. Iva- 

redkas, po $1.00; B. Steponavi- 
čienė, I. Stcponavičia, A. Kamin- 

skas, M. Kasparavičiūtė, K. Bu- 

kavičia, P. Južėnas, J. Kamin- 
skais, A. Jankauskas, P. Skarbali- 
kė ir B. Adoniavičia po 50c. 

Aukos bus perduotos vietos 
fondui. Visiems aukavusiems 
tariu širdingą ačiū. 

Kenoslios fondas smarkiai vei- 
kia šelpimo da^be; jis neaplei- 
džia nei vienos prt.*gos aukoms 
j arinkti. 

Darbai tuo tarpu pas mus su- 

mažėjo ir iš kitų miestų važiuo- 
ti čia del darbų nepatarčiau. 

Rustys. 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

LDLD. prakalbos.—Vasario 4 
d niaujai sutverta vietos socia- 
listų LDLD. kuopa am galvos 
TMD. 103 įkuoipai sure.igė savo 

pnatkalbas miesto svetainėje. 
Prakalbos prasidėjo nuo ti'jų po 
tpiet ir traukosi iki 6 vai. Zmo- 
Iniit susirinko aipie šešios dešiin- 
tjs. Ka'lbėjo "Laisvės" redakto- 
rius L. Pruseika. Pirmą kartą 
išė'jęs kiailibėtojas kalbėjo apie 
Europos karę ir josios žudynes. 
Čia jis išpeikė prezidentą \Yilso- 
ną su jo demokratine valdžia, 
sakydamas, kad jis ir Ameriką 
norįs įtraukti į tas "Europos ka- 
rės baisenybes. 

Baigdamas savo (pirmą kalbą, 
sau paprastu budu užvažiavo vy- 
čiams, 'kunigams ir kunigų gas- 
padinėms. 

Po trumpai pertraukai išėjęs 
antru kartu, paaiškino, kad šios 
prakail'bos esą surengtos LDLD- 
jos vietinės kuopos ir kad jis 
esąs tos draugijos sutvėrėju ir 
pirmininku. Toliams aiškino tos 

draugijos mierius ir uždavinius, 
išimamas savo draugiją kaiip 
drūtas. Vienu sykiu jis sakė, 
kad ta draugija turilnti, narių 
3000; antru syk sakė ji turinti 
apie 3000, o trečiur syk pasakė, 
4000,—kas sykis vis kitaip. 

(Sutvėrimą LDLD-jos jis 1110- 

tivavo taiip. Girdi, gal *vas pa- 
srjkis, kad ir TMD. raštų leidimu 
užsiima,—taip užsiimia, bet ji ne- 
leidžia dart)in:nkiškai socialistiš- 
kų riaištų, o ši LDLD., kaip sy- 
kis tik ir užsiims vien tokių ra- 
štų leidimu. Bet giliaus kriti- 
kuoti TMD. šiuo sykiu, girdi, 
susilaikau ir draugams sociali- 
stams patariu viešoje agitacijoje 
■prieš TMD. laikyti liežuvį už 
dantų. 

Iš šito jo patarimo draugu- 
čiams išeitų, kad jo argumenttai 
■prieš TMD. yra taip s i lipni, kad 
jis nedrįsta juos viešai vartoti, 
bet slaptoje agitacijoje jie bus 
tinkami ir jam ir jo draavgučiiams. 

Toliau Pruseika su ironingu 
nusišypsojimu pasigyrė, jog so- 

cialistų laikraščiai daugiausiai 
skaitytojų turi ir Liet. Šelpimo 
Fondas dvigubai daugiau aukų 
surinkęs negu "tų fbiedĮnų tau- 

tiečių L. G. F." Bet jis, šitą sa- 
kydamas, pamiršo paaiškinti, ko- 
dėl sociaiHstų LŠF, tiek daug au- 

kų surinkęs neski'učia jų Lietu- 
vos baduoliams, kurie šimtais, 
yipačiai moterįs ir maži vaikai 
iš bado miršta, ir pasitenkina 
vien įleidimu tų aukų užlaikymui 
Bulotos ir jo šeimynos, kurie ir 
patįs galėtų sau pragyvenimą pa- 
sidaryti. Šito Pruseika nepaaiš- 
kino; matyt jis taipgi laikė liežu- 
vį už dantų. 

Kiek prisirašė naujų narių 'prie 
LDLD. neteiko patirti. 

Vietinia. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
p. A. Martaus prakalbos. Šio- 

mis dienomis laukėsi pas mus p 
A. M, Marius su -prakalbomis. 
Prakalbas surengė S. L. A. 87-tą 
kumpa, kurios įvyko 1 ir 2 d. va- 
sario. 

Amt nelaimės per tas dvi dieni 
pasitaikė nepaprastai dideli šalčiu 
—buvo 24 lapsiniai /.ėmiaus žero 

kas, žinoma, sulaikė puib'.iką nu( 

atsilankymo, ypatingai toliaus 
gyvenančius. Bet visgi, nežiū- 
rint viso to, žmonių atsilankė 
po keletą desėtkų ir prakalbos 
buvo laikomos. 

Pirmą vakarą p. A. M artus 

•pašventė vien aipipaskojimui ka- 
rės pabėgėlių vargų, su kuriais 
jiems reikėjo susidurti apleidus 
savo tėvyne. 

Antrą vakarą kalbėjo, išreikš- 
damas neabejotiną vilti, kad po 
šios baisios Europinės karės, 
Lietuva paliks neprigukfllflga 
valstija; nupeikė tuos 

sriovių vadovus, kurie dip'tattla- 
tijos keliais j ieško, ar reikalauja 
vien "katalikiškos" Lietuvos, o 

kiti vėl išneša rezoliucijas prie- 
šingas Lietuvos neprigiilmystei. 

Nurodęs tuos mūsų dešiniųjų 
ir kairiųjų brolių netaktiškus pa- 
sielgimus, aiškino, kaiip karei pa- 
sibaigus pargrįžus j Lietuvą ir 
su maža suma pinigų galima bus 
užsiimti kokia nors verteivystė, 
pasidarant lengvesimj ]>r a gyveni- 
mą negu čia Amerikoje. 

Manantiems grįžti į Lietuvą ir 
užsiimti žemdirbyste, jisai patarė 
stoti j Agrikultūros mokyklas, o 

norintiems užsiimti vert ".i vyste— 
į Komercijos mokyklas. 

Aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės suaukauita sekančiai: 

T. Kažnagys $2.00; po $1.00 
aukavo: I. Biliūnas, T. Biliū- 
nas, M. U žūti a rys, J. Lapienvs, 
K. Laučius, V. Akromas, P. Va- 
lioškis, K. Jonevičietmė, J. An- 
drikonis; smulkiais surinkta $5.- 
75; viso laibo $10.75. 

Auka~ p. A. Martus pasižadėjo 
perduoti j Lietuvos Gelbėjimo 
Fondui. 

J. M. Biliūnas. 

IŠ NEW PHILADELPHIA. 
PA. 

Vasario 4 <1. atvyko čioin Coai- 
nlale'o mėgėjų trupa ir ,pobainy- 
tvnėj lietuvių salėj vaidi'no tea- 

trą. Tą teatrą vietos kun. Matu1- 
•laitis gerai' iš sakyklos išgarsino 
kaipo "labai pamokinančią dra- 
mą." Todėl ir publikos buvo pil- 
nutėlė salė, daugiausia vaikučiai. 

Coaldalie<:iai verti ipaigyrimo ui 
savo darbštumą. Jie dažnai pa- 
rengia vakarėlius savo kolionijoj, 
o retkarčiais atsilanko ir j kitas 
kolionijas. Drauge su coalda- 
iliečiais darbuojasi ir jų klebonas 
kivn. Gudaitis. Jų tarpe yra ga- 
bių žmonių ir jei jie paipultų tpo 
gera disciplina, tai 'butų gerų 
uu-strjų. 

'Skaitytojas, perskaitęs virš 
esalačias eilutes, paklaus: o kur 
teatro vardas, kas yra jo autoriu- 
mi? Atsaikysiu. Teatro vardas, 
tai "Motiejus Pilvelis," o jo au- 

toriumi, tai ipatys lošėjai. "Mo- 
tiejui Pilveliui" bučinys innta iš 

revoliucijos laiku Lietuvoje. Jei- 
gu tas vaizdelis butų parašytas 
žmogaus su tam tikra dovana, 
tai Ibutij ne mano dalykas spręsti 
apie jo ventę. Bet kada tą vei- 
kalą pagimdė ir iš kepurės sulo- 
šė tokie, kurie netik kad nieko 
nesupranta apie teatrą, bet var- 

giai tegali perskaityti patys pa- 
sirašę savo pavardę, tai, mano 

nuomone, coaldaliečiai tik savo 

nežinystę parodė. Jeigu pana- 
šius teatrus gimdys nieko nenu- 
simanantis ajpie juos paprastas 
angliakasys, ar mėsininkas, tai 
kam tos kolegijos, universitetai 
butų? Kam tų įstaigų auklėti- 
niai su išlavintais talentais dailė- 
je? Juk lietuviai turi šimtus vei- 
kalų—veikalehų, tai kodėl nepa- 
sirinku.-; patinkamo ir išmokus 
pasirodyti publikai? 

Toflcs veikalas, kaip coaldalie- 
čių "Motiejus Pilvelis," žiūrėto- 
jui akis plikyto plikina. Kartais 
pradeda kalbėti (scenoje) ant 

syk kokie 4 aktoriai. Žinoma, 
katras turi stipresnį balsą, tas ir 
nutildo kitus. P»cto labai blogą 
įspūdį darė ir tas, kad (lošėjai per- 
stato Lietuvoj gyvenimą, o var- 

toja amerikiškus žodžius: "sy," 
jes" dresė ir t. t. 

Stc'bėlilna, kodėl tuos lošėju o 

kun. GudaOtis nesudraudžia, ma- 

tydams tekį teatro vardo darūy- 
nią. Plaušinis. 

IŠ ROCKFORD. ILL. 
TMD. vakaras.—Žiemos laike 

•pas mus paprastai rengiama vi- 
sokie vakarai. \ as. 3 d. TMD. 
117 kip. surengė vakarą su teatru, 
C.i.'inomis ir šokiais. Žmonių at- 

silankė nemažai, todėl laukiama, 
kad kuopai ir pelno dar bus. 

lYaidi'nta veikalas "v' ilkata." 
Teatras pavyko neblogai, bet ge- 
riausiai patiko muzika, kuri už- 
ganėdino šokančius. Tiek var- 

gas su- mūsų žmonėmis, kad jie 
nemoka žmoniškai užsilaikyti. 
Blogas publikos užsilaikymas 
kenkia vaidintojams savo roles 
atlikti. £iuo kartu ypatingai at- 

sižymėjo savo blogu pasielgimu, 
vienas didvyris davatka. Išėjus 
vy/ui ne jo pakraipos dainuoti, 
ji'S nudavė, kad jį labai dideli 
juokai paėmė ir jis ranka užsi- 
gnia-U'žęs nosį pakilo iš sėdynės 
ir prukidamas išėjo; tam pabai- 
gus dainuoti, jis vėl sugrįžo savo 

sedynėn šypsodamos, ners ten 

vištai nebuvo iš ko nei šypsotis, 
nei juoktis. 

Toksai nevykęs pasielgimas 
ypatinga i nepritinka tokiam, ku- 
ris, kaip dabar jis, nešasi dideliu 
inteligentu, atstovauja parapiją, 
yra draugijos pirmiuiinku ir laik- 
raščiuose įdėjęs savo paveikslą, 
pavadina save vietos lietuvių va- 

du. 
Męs negalime visi vienos pa- 

kraipos būti, bet galime Kiti vy- 
rais ir galime vyriškai elgtis, o ne 

vaikiškai. Vietoje sėjus neapy- 
kantą savo tarpe, ar negeriaus 
butų jei pradėtume meilę ir bro- 
liškumą skleisti? 

S. Pielelė. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

TMD. 52 kp. vakariene.—Ne- 
dėlioję, vas. 4 d. TMD. 52 kp. p. 
Slaveoko svetainėje surengė tau- 

tišką vakarienę su tautiškomis 
žaismėmis ir tautiškais šokiais. 
Jaunimui 'buvo gera proga gra- 
žiai ir linksmai Įtaiką praleisti. 
Pati vakarienė buvo apie 7 va- 

landą. Laikė vakarienės buvo 
sakomos trumpos kalbos. Pir- 
miausiai kuopos .pirmininkas p. 
P. Petronis trumpoj kalboj nu- 

piešė TMD. svarbą ir reikalingu- 
mą kiekvienam prie jos prigulė- 
ti; po jo kaillbėjo trumpai kiti: 
K. J. Semaško, A. Šmi'gelskis ir 
St. Kiemaitis. Be to dvi inengi- 
nos (pavardžių nežinau) gražiais 
balsais piiamu skambinant padai- 
navo ketlias daineles. 

Po vakarienei buvo renkamos 
aukos Neprigulmybės Fondan: 
surinkta $10.15. 

Visas vakaras svečiu praleistas 
d r a u'gišk u o s e «pa s iiš nekė j i m uose. 

Tokj vakarėli kaip šitas jau se- 
nai rocbesteriečiai yra turėję. 
Svečiu prisirinko daugiau negu 
buvo tikėtasi, apie 100 žmdnių. 
Butu geistina dažniau1 tokius va- 

karėlius rengti; tas butų nau- 

d;nga ir .pačiai draugijai ir tiems, 
kurie susirenka j tokius vakarus. 
Minėtame vakare prisirašė daug 
raujų narių. 

Svečias. 

kenosha, wis. 

Martaus prakalbų atskaita.— 
Xors "Lietuvoje" jau buvo ra- 

šyta apie Martaus prakalbas, bet 
aš norėčiau, kad ir atskaita tų 
prakalbų butų įdėta. 

Aukos surinktos p. A. M. Mar 
taus prakallbose saus. 16 ir 17 d. 
bus pasiūtos j Lietuvą per Stock- 
lioliną, per Raudonąjį Kryžių. 
Jose aukavo šitie asmenįs: J. 
Bainaravičia $i'o.oo; kun. A. Ba- 
linskas, $2.00; St. Andriulis, J. 
Vaibalinskas, F. Bunkotis, J. Mi- 
lašius. O. Panaiftikė, A. Jutaitė, 
Pr. Barodica, St. Bytautas, R. 

Baliauskas, P. Siekis, J. Trakše- 
Įlis, J. Kandrotas, T. Balčaitienė, 
P. Šileika, A. šeštokas, A. Ka- 
tutis, R. Stankus, B. Karnčys, I. 
Bartkus, Y. Bytautas, P. Jusis, 
J. Šileika, po $1.00. Smulkių au- 

kų $27.68; nuo įžangos tikietų 
$14.35; Viso įplaukė $77.03. Iš- 

laidų buvo $8.00. N uo p. M ar- 

ta us tpaimta knygų už $9.00. Vi- 
so išlaidų buvo $17.00. Parduo- 
tr knygučių už $3.50. Gryno pel- 
no nuo p. Martaus prakalbų liko 

i $63.53. 
A. Kvedaras. 

j IŠ LAWRENCE, MASS. 
■Turėjo but debatai, bet nebuvo. 

\ asario 4 d. lenkų svetainėje 
tapo sušauktas didelis lietuvių 
susirinkimas. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė svetainė,—ne visi ir vie- 
tų gavo. Mat, buvo išsiplatinus 
žinia, kad šiame susirinkime 
įvyfks debatai tarp kunigų apie 
religijos reikalus, o mūsų žmo- 
nės labai žingeidavo pamatyt, kas 
iš to išeis. 

La\vrcnce dabar, mat, yra dvi 
parapijos: viena 'regulai-' Rvmo- 
kataiikų parapija, o kit kaiip ją 
čia vadina "tautišk^a-i-kalalikiš- 
ka." Pirmoj kleboiim yra kiui. 
Yermairs'kas, o antroj "kun." 
Mickevičius. Tarpe tų dviejų 
-parapijų, jų klebonų ir paraoi- 
jonų yra baisus nesutikimas, ku- 
ris labai blogai atsiliepia ant vie- 
tinių lietuvių viešojo gyvenimo. 
Žmonės iržsikaršėiavę ir daug ne- 

malonumų vieni kitiems daro. 
Taigi keno ten sumanyta su- 

šaukti didelis susirinkimas, pa- 
kviesti abudu klebonu ir tegul jie 
"paaiškina žmonėms." "Kum." 
Mickevičius atvyko, bet kun. 
Vermauskas, žinoma, nei nemanė 

atvykti, nors pas jį vėliaus buvo 
pasiųsti tam tikri kviesliai. 

Neatvykus kun. Vermauskui, 
žinoma, ir debatai negalėjo įvyk- 
ti, o "kun." Mickevičiaus prita- 
rėjai iš to išvedė, kad katalikiški 
kunigai esą bijo stoti Į debatus, 
nes esą neturi kuom apsiginti. 

Panemunės Juozas. 

I 

Žinios-Žineles. 
Gardncr, Mass. 

= Gardne-ro lietuviai pasigen- 
da nuosavos svetainės; yra par- 
duodama cementinis namas už 

$10,000; apačioj krautuvės, vir- 
šui salė, namas lietuviams kaip 
tik ir tiktų; savininkas reikalauja 
įnešti $iooo. Lietuviai žada jį 
pirkti. 

Elizabethport, N. J. 
— Saus. 26 d. Brookly.no 

Dram. Dailės Dr.ja pas-tatė diu 
vei'kalu scenoje: "Gairės" ir "Jau- 
Ir.ikis; režisierium buvo .p. A. Vit- 
kauskas: jo padėjėju P. Norkus. 

Waterbury, Conn. 
= Prie A LTS. Sandaros susi- 

tvėrė Lietuvos Neprigfuimybės 
kuopa; prisirasiusieji pasižadėjo 
11 okėti po 25c. kas mėnesis. Taip 
pat Sandaros kuopa išrinko ko- 
misiją, .kuri eis per draugijas ir 
ten organizuos Liet. Xepr. Fon- 
dą, rinkdamas iš pasižadėjusių 
mėnesines mokestis. Reikale 
siuntimo atstovo Europon San- 
daros kuopa nutarė, jei galima 
butų, pasiųsti tris atstovus ir ne- 
it i.navo šituos asmenis: d-rą J. 
Šliupą ir pp. O. Ši r vyrią ir B. K. 
Ba'lutį. 

Cleveland, O. 
— Apie pavasarį Clevelando 

lictiivviai žada statyti lietuviu sve- 

tainę, kuri priklausis lietuvių ben- 

drijai. Namas atsieis apie $50,- 
oco. 

New York, N. Y. 
= Pasklidus gandui po Xc\v 

Yorką apie Suv. Valstijų per- 
traukimą diplomatinių ryšių su 

Vokietija, prasidėjo niedžojimas 
\ okiečių šalmiukų ir pasakyti ką- 
nors užjaučiamai vokiečiams yra 
neatsargu. 

Scattlc, Wash. 
= Medžio išdirlbystėje darbai 

eina labai gerai ir uždarbis nepra- 
stas, tik pragyvenimas labai bran- 
gus. 

Kempton, W. Va. 
== Kemptone lietuvių yra 5 šei- 

mynos ir 11 pavidnių; visi jie ap- 
švietoje žemai stovi ir tautos rei- 
ka.lai jiems taip maži i rupi, kad 
jie nežino net, kas tai yra atikos 
nukentėjusiems nuo karės. 

East St. Louis, 111. 
= Gyvulių skerdyklose balt- 

veidžiams užėjo blogi laikai; 
darbdaviai bailtveidiius darbinin- 
kus ipra<ša'li.na nuo darbų ir ne- 

grus jų vietose pastoto, nes ne- 

grai yra nuolankesni ir neatsi- 
sako straiklaužiauti. Baltvei- 
džiams parsieina apleisti šita vie- 
ta ir kitur sau darbo jiešketis. 

Izidoras Milius. 



Vlal laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
radu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

nia), lr savo tikroj J vardį. 
Redakcija pasilieka sau teisę at 

siunčiamus jai rankraščius trumpini 
lr trUsytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiu.' 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučly. 

Apžvalga, 
"Tautiškos parapijos." Pasta- 

ruoju laiku mūsų spaudoje ir 

šiaip viešose prakalbose pradėjo 
rodytis vardai "tautiškai-katali- 
■kiška parapija," "tautišlcai-katą- 
likišk..s kunigas" ir 1.1. Šitie 
vardai paprastai yra duodami ten, 
kur žmonės, neužganėdinti vieti- 
niais Rymo-kataliku kunigais, 
atskyla nuo parapijos ir susitve- 
ria sau naują parapiją, pasikvies- 
dami sau kokj nors "neprigul- 
inirtgą kuimgą." 

Šiuom sykiu męs nemanome 

plačiai svarstyti apie tai, kokios 
priežastjs tokias parapijas pa- 
gimdo. Užteks tik paminėjus, 
kad tokias '"parapijas' sirclaro 
tie patjs gerai tikintieji kata'ikai, 
kurie, negalėdami sugyventi su 

savo kunigu, išpradžių barasi, 
vėliaus streikuoja, pagalios par- 
sikviesta sau 'kokį "apaštalą" ir 
sutveria "neprrgulmingą" parapi- 
ją vietiniam klebonui "ant zlas- 
ties." Męs dar neesame girdėję, 
kad kur >rvors susitvertų tarp lie- 

tuvių tokia .parapija dėlei kokių 
kitokių priežasčių, ar dėlei kokių 
kitų gilesnių idėjų. Lenkai, sa- 

kysim, turi maž-daug idėjinę 
"tautišką bažnyčią." išaugusią iš 

neiprigulmingos (bažnyčios. Pis 

juos, kiek galima patėmyti, nor? 

retai, bet yra vienutės tikinčios 

j tai, kad jų bažnyčia turėtų 
būti "tautiška." Pas mus lietu- 
vius *o nėra. Ir todėl panašias 
atskilusias paraipijas vadinti "tau- 
tiškomis," ar*ba "tautiškai-kata- 
likiškomis," yra gyvas nonsensas. 

Diar didės™s nonsensas yra va- 

dinti tokių parapijų klebonus 
"tautiškais," ar "tautiškai-katali- 
tJci&kais" kunigais. 

Męs nepažįstame tarp j m nei 
vieno, kirria butų tokio vardo 
vdrt!as. Męs nepažįstame nei 
vieno, kuris su atsidavimu, iš 

/persitikrinimo, is pasišventimo 
savo idėjai dirbtų toj dirvoje. 
Nei vieno tarp jų nėra "refor- 
matoriaus," bet daugelis jų yra 

paprasčiausios rūšies ne tik igno- 
rantai, bet ir tpalptfasti aferistai, 
jieškantieji lengvos duonos. 

Musij -rimtesnė spauda, ypač 
tautininkų spauda, privalo laikas 
nuo laiko apie tai viešai pažy- 
mėt* Tr ne todėl, kad męs gin- 
tume dabartinius nvusų kunigus, 
ar jų pa-apijas, arba tikėjimą. 
Tautininkus tie reikalai neapei- 
na—tikybos reikalai nėra jų pro- 

gramoje. Bet tautininkai turi 
apie ti»i laikas nuo laiko primin- 
ti, iries tas apeina jų ^partiją ir jų, 
kaipo sriovės, gerą vardą. 

Neturėdami nieko bendro su 

tikyba, kaip jie gali leisti, kad 

jiems ant kaklų kabinėtų viso- 
kius tikybinius "cedelius?" Įsi- 
leisdami savo platformėn tikybi- 
nius 'klausimus, jie gria'.tų tą 
pačią savo platformę; tylėdami, 
jie duotu -progą po jų stk vernu 

pasisiopti visoKi~ms ateristams, 
kurie yra toki tautininkai ir tiek 

savyje tautiškumo turi, kiek ožys 
" pielno. Aišku, kad tautininkai, 

kuriems gyvai rupi tautiškumas, 
j panašius reikalus nesikiša, ir 
savo partijos vardu tokių tan- 

kiausiai šarlatanu oupridengia. 
Tą jiems stengiasi primesti kiti 
—tautininkų priešai. 

'Kunigai, kuriems noroms-nq- 
noroms inrisieina su tais "neza- 
ležnmkais" kovoti (Ines tai yra 
jų reikalas), tankiai primeta to- 

kius "nezaležninkus" tautinin- 
> kams ir jų sriovei. Ir ne su kitu 

tikslu, kaip ti!: tautininkų srio- 
vės pažeminimui, pakenkimui— 
ypač kuomet toki nezaležninkai 
blogais darbais susitepa. Nesu- 
pran^, itieji reikalo zmoneliai, ne- 

apsižiitrėję, kitą syk ar iš savo 

neišmanymo, ar lenkus pamėg- 
džiodami, taip pat pradeda to- 
kias aferas vadinti "t«Jtiškomis" 
parapijomis, o tokius aferistus 
"tautiškais" kumtgais. 

Jie nieko bendro neturi su 

"tautiškumu." Atpenč, jie kenkia 

tikram tautiškumui ir tautininku 
riovei, nes, kaip minėta atlaš- 
iau. ipas juos nėra nei idėjos, nei 
>atriotiznio. nei ,nieko kito pra- 
kilnaus. Ne už idėją jie kovoja, 
ics jos nesupranta ir tankiausiai 
suprasti negali. 

Tankiausiai tai yra paprasti 
<inčai-kivirčai su vietiniais kle- 

bonais, arba nekuriu aferistu 
"profesija." Ir todėl kilta tauti- 
ninkų partija, jos laikraščiai ir 

jos nariai neprivalo tylėti, 'kuo- 
met prakilnaus tautiškumo vardą 
valkiojama ir juotn' dangstoma 
visoki ginčai, arba privatiški kro- 
meliai. 

Kas nori, gali buti sau "pri- 
gulmingu," ar "neprigulmingu"; 
knori, gali sau prie vienų ar 

kitų priklausyti, bet tautiškumo 
valkioti prie to nedera. Tik tau- 

tiškumo priešai >nori tai tautinin- 
ku sriovei primesti. 

Istorija atsikartoja. Menkas 

yra tas žmogutis, kuris ir didžiau- 
siame /pavojuje, yra taip 
apjakęs, kad nesugebi savo priešui 
"duoti kre:'ito" už jo gerus dar- 

bus, jo gerus norus ir geras pa- 
stangas. Bet dar menkesnis yra 
tas, kuris dėlei savo politiškų par- 

tijinių išrokavimų urzgia ir loja 
ant žmogaus, kuris iš visų savo 

jiegų stengėsi ir stengiasi apginti 
nuo gaisro net te paties lojiko 
namus. 

Tokiame padėjime yra šiądien 
šios šalies prezidentas VVilson, ku- 

ris kuonr visų erzinamas', bara- 

mas, apjuokiamas, stengėsi išlaiky- 
ti šitą šalį nro karės ir dabar dar, 
nežiūrint didžiausių kliūčių, sten- 

giasi užlaikyti jos ramybę ir jos 
garbę. Jau arti trįs metai, I aip 
ta milžiniškai sunki našta guli ant 

jo pečių ir visgi iki šiolei jis jos 
nenumetė: stengėsi laikyti šią šalį 
nuo Europos gaisre-, stengėsi ke- 
lis syk sutaikinti kariaujančius ir 
net dabar, kada dipliomątiški ry- 
šiai su Vokietija truko, jis visgi 
iš pasfkutinųjų stengiasi ramybės 
apaštalu buti. Ištikrųjų Amerika 

gali buti dėkinga, kad šiuom pa-! 
vojaus laiku savo priešaky'e turi 

panašaus idealo ir panašios kan- 

trybės žmogų. Ir visgi, nežiūrint 
to viso, atsiranda žmonių, kurie 

matė visas jo pastangas laike pa- 
skutinių trijų metų, o betgi drįsta 
nueiti net taip toli, kad įtaria jį 
"parsidavime kapitalistams"; įta- 
ria tame, buk jis nori karės, kad] 
kapitalistams pasitarnauti. Męs1 
nesame tos pačios partijos, "ie1 

kurios priklauso prez. VVilsona ' 

bet mums išrodo, kad panašus įta-, 
rimai—tai didžiausi prezidentui 
skriauda. 

Vienok ne jis pirmas ir ne jis 
paskutinis. Daugelis ir didžiausių 
istorijoj vyrų turėjo kentėti nuo 

panašių partizantiškų apjakėiių, 
kurie nepripažins savo politiškam 
priešui nei vieno gero darbo, kad 

jis ir angelu butų. 
Penkiosdešimts penki metai at~ 

;gal Amerika buvo maž-daug to- 

kiam pavojuj, kaip dabar. Tuo- 

met gręsė jai didelė brolžudiška 
Naminė karė. Tuomet ji turėjo 
prezidentu žmogų, kuris daugeliu 
atžvilgių primena dabartinį prezi- 
dentą. Juomi buvo neužmiršta- 
mas didis humanistas Abrahomas 
Linkclnas. Jo pažiūros į kare 

daugeliu atžvilgių buvo labai pa- 
našios į prezidento Wilsono pa- 
žiūras. Pora ištraukų iš Linkol- 

no tuomlaikinių prakalbų bus ne- 

Iprošalį paminėti: 
"Aš padarysiu viską, kas tik ga- 

lima,—sakė Linkolnaš, kad tik pri- 
vesti prie ramaus užbaigimo mū- 

sų bėdos. NTėr tokio gyvo žmo- 

gaus, kuris butų labjaus atsidavęs 
taikai, negu aš esu atsidavęs. Nie- 

kas nepadarytų daugiaus, kad ją 
[taiką| palaikyti, bet gali prisi- 
eiti pastatyti koją drūčiai." 

Kitu sykiu jis tarė: 

"Nebus kraujo praliejimo, kol 

prie to nebus valdžia prispirta. 
Valdžia nepavartos jiegos (su- 
prask: ginklų), nebent jiega bus 

pavartota prieš valdžią." 
O štai ir dar viena ištrauka iš 

jo prakalbos, kurią jis pasakė, žiū- 

rėdamas j Amerikos armiją, kuo- 
met karZ su pietinėmis valstijo- 
mis išrodė jau neišvengiama: 

"Xors aš esu nepaprasta? dėkin- 

gas, kad galiu matyti parodymą 
jusų kariškos galybės, bet iš gilu- 
mos širdies aš tikiuosi, kad mums 

nereikės j a pasinaudoti; kad jiems 

niekados neprisieis lieti kraujas, 
o ypitnigai niekuomet broliškas 

kraujai Aš prižadu. kad kiek 
nuo maro išminties priklausys rei- 
kalus vesti—jeigu toks Mcaudus 
reikalas Į kraujo liejimas] kokiu 
nors buf'i* atsitiktu, tai tas nebus 
per mano kaltę..." 

Nežiūrint tokio prakilnaus per- 
sitikrinimo, ir tuomet aut Linkol- 
no ur?gįia ir lota; apjakčliai, nyk- 
štukais būdami, negalėjo pažinti 
ir apkainuoti didžiojo. \ ienas tu 

apj akelių net pakėlė ranką ir savo 

apjakime atėmė jam gyvastį. 
Istorija atsikartoja. Smulkiu 

partizantu, žemu politikierių ir da- 
bar netrūksta, kaip j u netruko 
prieš 50 metų. 

Irgi humbugas. Kuomet u. pc- 
rcit.'i savaitę pasklido žinia apie 
tai, kad SuvieJn/yto? Valstijos bu- 
vo priverstos pertraukti di'plio-J 
matiškus Tyšius su \'okietija, 
daugely j vietų tuojaus prasidėjo 
įginčai. Chicagoje, ikiek mums 

teko girdėti, jau tą pačią dieną, 
vienas lietuvys ko-tik negavo 

lupti kailiu už tai, kad jis "kri- 
tikavo'' Ameriką. Kitose vieto- 

se, kaip laikraščiai tpraneša, (buvo 

atsitikimų, kad tpanašųs ginčai 
užsibaigė (peiliais ir revolveriais. 
Visa tai žinodami ir panašius 
atsitikimus per matydami, męs ir 

persergėjome savo skaitytojus 
nuo neišmintingų "kritikavimų," 
(patardami jiems išmintingai elg- 
tis, kuomet panašus politiškas 
"karštis" užeina. Męs taipgi nu- 

rodėme, kad būdami šios šalies 

piliečiais, męs privalome buti jai 
ištikimi, kaip doram žmogui iš- 

puola buti. 

Bet štai išeina "Ilumbugiškų 
Daktarų Organas" <r mėgina 
mums primesti, buk męs kursto- 

me prie karės, buk męs tos ka- 
rės norime, buk męs -darbininkus 

apigaitdinėjame ir juos karėn stu- 
m ir m e. 

Vyrai, pasiliaukite! šitoks 
humbuigas jums tikrai nepasiseks. 
Musų skaitytojai nepagadino saui 

akių, skaitydami apgavikų-'dak- 
tarų apgarsinimus, todėl gali ge- 
riau prikaityti ir žino, kad męs 

jų niekados įprie blogo incvedėm 
ir apgavystėmis nemaitinom. 

Stambus aukautojas. "Atei- 
tis" praneša, kad tūlas lietuvis, 
kuris nenori, kad jo vardas butų 
garsinamas, sudėjo "Ateities'' re- 

daktoriaus, p. Rimkos, rankosna 
$1,200.00. Šitą didelę su 4 auko- 
damas, jis išreiškė norą, kad ji 
butu sunaudota lietuvių tautiš- 
k'-miis reikalams. 

įai yra retas atsitikimas, kad 
lietuvis panašiai stambią auką iš- 
syk padovanotų tautiškiems reika- 
lams. Kad jis, tokią auką dėda- 
mas, nenorėjo nei tiek garbės, kad 
jo vardas butu žinomas,—tai tas 

yra dar retesnis atsitikimas, ir, be 
abejonės, suteikia jam dar didesnį 
kreditą. 

Gal ir ne visai butų vietoj čia 
paminėti ir apie kitą dalykėli, ku- 
ris vienok arti rišasi su viršpami- 
nėtu ir todėl negali buti užtylėtas. 

F-as Rimka, pranešdamas apie 
tą auką, išsirekliamavo daugiau ir 
už aukautoją, su pamėgimu pa- 
brieždamas, kad tai esąs maž-daug 
jo "vienmintis" ir prie tos progos 
nusispirdamas ant Lietuvos "kle- 
rikalų ir nacionalist ų." Po- 
nas Rimka todėl manąs, kad ta 

auka turėtų sustiprinti Lietuvos 
demokratus. 

Ką norės remti aukautojas, tai 
jo šventa valia. Bet mums labai 
nepatinka p. Rimkos atnaujinimas 
kalbų apie Lietuvos "demokratus" 
ir tuos, kuriuos jis vadina "nacjo- 
nalistai.s." Kaip žinome, tie "nac- 
jonalistai" Lietuvoje, tai tie patįs 
tautininkai Amerikoje. Gi p. Rim- 
kos minėti Lietuvos demokratai, 
kuriuos čia taip nevykusiai atsto- 

vauja p. Bulota, nieko bendro ne- 

turi su Amerikos tautininkais. 
Amerikos tautininkai visai nepri- 
taria <p. Bulotos demokratijai, nei- 
gi mano ją remti. Jeigu gi yra 
kita tos demokratijos dalis Lie- 
tuvoje (apart Bulotienės)—tai ji 
yra susiliejusi su Lietuvos tauti- 
ninkais (sulyg p. Rimkos—"naci- 
jcnalistais")—ir darbuojasi išvien. 
—visi kaipo geri lietuviai-tėvvnai- 
niai. Todėl mums nesuprantama, 
kam Amerikos tautininkų organas 
šiuom laiku vėl pradeda minėti 

apie frakojonalizmą. Geriaus pa- 
likime tuos "akademiškus" klau- 

simus nuošaliai, o darbuokimės 
vienybėje;>visi kaipo geri lietuviai. 

r, h: —h 

Permainos '"Drauge." Perei- 
tą savaitę'ijvvko permainos "Drau- 
go" redakcijoj. Dabartinis Savai- 
tinio Dratigo ir Dieninio Draugo 
redaktorius, kitn. Maliauskas, kaip 
pranešama* "Drauge," rezignavo. 
Kas jo vietą užims, kol-kas, nepa- 
skelbti. rv 

Eina visoki gandai: vieni 
kad redaktoriaus kėdę užims kun. 
Augustaitis iŠ Pennsylvatiijos; k> 
ti vėl, kad bene kun. Dobužiuskis 
iŠ Rytinių valstijų. Kol-kas, bene 
veda laikv; ščius pp. Brandukas ir 

Ginaitis 
Yra taipgi ir kitokių gandu, ku- 

rie gali buti nebe pamato. Neku- 
ric mena, kad kun. Maliausko re- 

zignacija nebuvusi visai iŠ !:uoso 
noro. Šitą spėjimą paremiami 
tuom, kad jo rezignacija įvyko ne- 

trukus po Pittsburgo susivažiavi- 
mui, kuriame kun. Kemėšis gar- 
siai kalbėjo apie "vienybę katalikų 
tarpe." Pastaruoju laiku ta'*n kun. 
Kemėšio ir kun. Maliausko buvo 
j vykę pusėtinai stambus nesusi- 

pratimai, kurie apsireikšdavo* i 11 

rėdomuose laikraščiuose. Kurt. 
Maliausko pasitraukimas todėl, 
anot šios nuomonės reiškia, kad 
"Kemėšinė partija" gavo viršų, 
kun. Maliauską "paliuosavo," o io 

vietą užims esą kuris nors kun. 

Kemėšio "adjutantas." 

Žingeidus Papasakoj/mai iš Lietuvos Pargrįžusių. 

Šiame numeryj pašvęsime dau-' 
giaus vietos žingeidžioms ži- 
nioms apie Lietit'vą, iš kurios ne-Į 

daug žinių pastaruoju laiku atci-j 
davo. 

Laibai akyvų žinių suteikia p.: 
A. Petrauskienė, porą savaičių! 
atgal atvykusi j Gardner, Mass., 
o iš Lietuvos išvažiavusi apie j 
pradžią pereito gruodžio mene-i 
sio. Ji paeina i Vabalninku ir 

pasakoja, ką matė ir girdėjo sa- 

vo apielinkėje. "Darbininko" ko- 

respondentas plačiai tai atpasa- 
koja savo laikraštyj, iš kitrio že- 

miaus paimame įdomesnes vie- 
tas. , 

Antras pluoštas nemažiau svar- 

bių žinių tapo atpasalkota tulo 

žydo iš Vilniaus, kuris apleido 
Lietuvą apie tą patį laiką ir ne- 

senai pribuvęs Ne\v Yotfkan, at- 

pasakojo viską anglų laikraščiams 
Svarbesnes vietas jo pasakoji- 

mo paduoda "Tėvynė," kurios 

vertimu ir męs pasinaudojame. 

IŠ PETRAUSKIENĖS. 
PASAKOJIMŲ. 

Vokiečiai j Vabalninkus atėjo 
liepos 22 d. 1915 m. Męs buvo- 

me pasirengę jų sutikti—išsika- 
sėme sau duobes, viską sukavo- 

jome žemėn. Kaip pradėdavo 
žaudytis, tai męs bėgdavome į 
duolbes. Vokiečių "kareiviai pas 
mus buvo iper dvi nedėlias taip 
tirštai, net vietos nebuvo. Rusų 
kareiviai labai suvargę, ir atėję 
tik prašydavo duonos; ką tik su- 

griebę, imdavo. Kazokai vištas 

jau buvo išgaudę. Jie, galvas nu- 

sukę, kieik pakepinę ant ugnies 
val'gy<Lavo. Daug tokių "miela- 
širdingų" darbelių yra pridarę, 
kad negali apsakyti. E .nė, plėšė, 
kas papuolė. 

Vokiečių kareiviai ne taip iš- 
vargę ir išalkę. Jie atėję prašė 
sviesto, sūrio, kiaušinių ir mėsos 

ir tą darė, kas jiems buvo nau- 

dinga. Mokėt nemokėjo, išduo- 
davo talonus ir tie talonai daž- 
nai buvo pajuokianti. 

Pranciškų Skdeni sušaudė vo- 

kiečiai. Jo kaimynas K. Vaice- 
lėnas turi apsivedęs vokietką ir 
ta vokietka jj apskundė, kad jis 
iš savo mąjuno nušovė vokiečių 
kareivį. Tame jis visai nekaltas. 
Iš jo malūno kazokai nušovė vo- 

kiečių kareivį. 
Tą nekaltą žmogų vokiečiai su- 

ėmė, surišo rankas, primušė ir 

tpririšę prie arklio pakinkyto tos 

skundėjos ir riščia nuvažiavo iki 

Lamokielų pas vyresnį;;. Tas 

vokiečių perdčtinis paklausė, ką 
jus norite su juo daryti, ar jj 
ant mirties sušaudyti. Jo kai- 

mynas Vaičelėnas atsakė, kad 
geri aus ant mirties. Apsigrįžę 
vokiečiai vežė kaip šunį iki Stu- 
kų, kur buvo vokiečių štabas ir 

ten išdavė nekaltam mirties de- 

kretą. Išvežę amt lauko sušaudė. 
Paskiau šieną bepjaunant atrado 

jo kuną pakavotą, davė žinią pa- 
čiai, pati išsikasė it parsivežė į 
savo kapines. 

Junkunų sodžiun atėjo du vo- 

kiečių kareiviai, blogos valios 
žmonės. Tas atsitik., subatos 
vakare. Atrado merginas ir mo- 

teris duobėse. Kitas užčiupo 
klėtyse begulint, ir darė su joms 
kas jiems patiko. Koks ten bu- 
vo baisumas, klyksmas, rėksmas. 
Bėgo na'ktj, kur kam papuola, ki- 
tos net j Vaibailninkus pasiekė. 
Paleistuviai, atlikę begėdišką dar- 
bą. suėjo "j klėtį, užsidarė ir už- 
migo. Starosta nubėgo į Ra- 

mongalius pas štabą ir pasakė 
kas ten atsitiko. Du aficieriu 
sykiu su starosta anksti nedėlios 
rytą atėjo į Junkunus, sušaukė 
ta? nuskriaustąsias, išklausinėjo, 
sustatė protokolą ir patįs aficie- 
rai prikėlė tuos paleistuvius. 
Anie atidarė duris ir vieną afi- 
cierą ant vietos nušovė. Kitas 
aficieras su žmonėmis nubėgo 
toliaus. Piktadariai paliepė, kad 
žmonės prasiskirtų, žmonės pra- 
siskyrė, ir nušovį tą paskutinį 

aficierą. Paėmė nuo jo pinigus 
ir tą protokolą ir nuėjo savo ke- 
liu. Paskiaus atjojo daug karei- 
vių ir suėmė tuos piktadarius, 
atvedė atgal pas tas merginas ir 
klausė ar tie buvo. jos pripažino, 
kad tie. Tai, tuos piktadarius 
nusivedė. Ką jiems padarė, ne- 

žinia. 
Žmonės visi labai mylėjo tą 

aficierą, jis buvo geros valios 
žmogus, katalikas, iš Berlyno. 
J j palaidojo Ramongaloj. Daug 
žmonių lydėjo ir tos merginos 
begalo gra'žiomis gyvomis gėlė- 
mis išrėdė jo karstą. Už dviejų 
mėnesių jo tėvas atvažiavo iš 
Berlyno, išsikasė ir nusivežė na- 

mo. 

Vokiečių Tvarka. 

Kaip rusų kariumenę nuvarė 
toliaus, tai po dviejų mėnesių už- 
vedė tvarką. Išlipde plakatus, 
kad be leidimo vokiečių valdžios 
nieko negalima parduoti, ką ru- 

sų kareiviai bėgdami ^paliko. Nie- 
kur negalima važiuoti nuo ryto 5 
vai. iki c) vai. vakare. Kad ka3 
išvažiuos viršminėtą laiką, tai 
bus nubaustas 100 markių ar 

kalėjimu. Be pasiporto negalima 
važiuoti j kitą kreisą, arba ap- 
skritį. Medžiai nukirsti kur so- 
džios augo- Užgynė nešioti če- 
batus ilgais aulais, sakydami: "jus 
norite būti puikesmi už karei- 
vius.'* Kai pamatydavo einantį 
su ilgais aulais čebatais, tai nuo 

kojų nutraukdavo, atimdavo, kad 
ir žiemos laike. 

Žmones visus surašė, išdavė 
pasportus su paveikslais ir su 

piršto antspauda. Paskiaus su- 
rašė visus gyvulius, ir daug jų 
atėmė. Tairp jei ūkininkas turė- 
jo 10 karvių, paliko tik 3, kas 
turėjo 6, tam paliko 2, ir taip 
panašiai su kitais gyvuliais. Mo- 
kėjo, bet pigiai. Vištas ir tas 

nabages surašė ir suskaitė, kiek 
kiaušinių deda. Jei atranda daug, 
tai nurodė kokią dalį kiaušinių 
reikia atiduoti vokiečiams. Ant 
šunų uždėjo mokesčius, tai žmo- 
nės greit juos nužudė, nes neturi 
iš ko mokėti. Nevalna pulkais 
vaikščioti. Užgynė pjauti kiau- 
les be leidimo valdžios. Kam at- 
sibosta sausa duona valgyti ir pa- 
sipjauna, jei valdžia sužino, tai 
nubaudžia 50 markių ir atima 
tą mėsą. 

Kiekvieną mėnesj reikia duoti 
valldžiai po pusę svaro sviesto. 
Kad ir karvės yra bergždžios 
vistiek turi duoti, kas neduoda 
ta kotavoja nagaikomis. 

•Be leitenanto leidimo Yabal- 
tiiinkų V. Vaitekūnas pardavė 
avelių kailius ir milo. Žandarai 
dažinojo, atėjo ir nubaudė 300 
markių ir dar jo pačią išgązdino, 
nes buvo įrėmę revolverį krūti- 
nėn. Ji Ibuivo nėščia. Patį Vai- 
tekūną ir-gi aplupo. Už tą Vai- 
tekūnas padavė ant teismo pas 
Biržų kreisamtmaną. Žandarai 
dažinoję, kad jis buvo pas krei- 
samtmamą atlėkė vėl pas jį smar- 
kiai su nagaikomis prikapojo ir 
permušė 3 skyles galvoj. Teis- 
me Vaitekūnas dar užismokėjo 
500 mark. ir atėmė nuo jo pa- 
skutinius gyvulius. O nuo Gai- 
žiūnų Gesiaučios atėmė pasku- 
tines karves už tai, kad jis sykį 
buvo pas kreisamtmaną. 

Žastaučių Vileišių nušovė per 
pačios priežastį. Jis buvo vedęs 
moterį iš A ulių Dagičių. lai 
po vestuvių jai atsirado vaikas, 
už tą jos vyras pradėjo neap- 
kęsti. Žmonės sako, kad ji su- 

sitarė su savo kavalierių vyrą nu- 

žudyti. Ji išleido naktį laukan 
karves. Kavalierius buvo už 

klojimo, kaip Vileišis nuėjo su- 

varyti atgal karves į tvartą ir jį 
nušovė. Klojimą uždegė. O 
kitas jo sėbras apskundė Palšį, 
kad jis turi šautuvą ir nušovė. 
Žandarai atjojo, padarė kratą, 
nerado šautuvo. Tada suėmė tą 
plkundiką. prisirišo prie arklio ir 
vedžiojo iš vieno sodžiaus Į kitą. 
Tada suvarė apielinkės visus 
žmones žiūrėti. O tą sikundiką 
korė. Kaip tik užnėrė kilpą ant 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 

—Ding !n Now York Tribun*. 

KAS Iš TO IŠEIS? 
Šuo—tai Amerikos draugiškas atsinešimas sulyg Vo- 
kietijos. Kaizeris su savo notomis jau antrą maz- 

gą mezgą šuniui int uodegos. Dėdė Šamas (Ame- 
rika), žiūrėdama į tai per langą, sako: "Žiūrėk, nesi- 
skųsk ant manęs, jeigu šuo į'kas." 

MARGUMYNAI. 
KĄ. DARYTI SU PINIGAIS. 

P 1 y m o u t h, P a.—Gerb. Re- 
dakcija: Jeigu kiltu karė Ameri- 
kos su vokiečiais, tai kaip gali 
buti, kas turi (pinigus padėjęs j 
bainką. Ar juos turi atimti, ar 

gali pinigai ir toliaus stovėti? 
Kai'p man rodos, vokiečiai negali 
ateit čia iš Vokietijos, o kurie 

gyvena Amerikoj, negali sukilt, 
nes jų yra maža šyla,—ikiba pe- 
reit j Mexiką ir iš tenai baderį 
daryti. Tai bukit malonus paaiš- 
kinti, nes pas mus vieni taip, o 

kiti kitaip pasakoja, tai nežinom 

kaip 'geriau butų. 
Konstantas Amešėjus. 

Nuo Redakcijos. Vokiečių įsi- 
veržimo j Ameriką tuotn tarpu 
nėra ko ibijotis, nes jie turi ir 

Europoj daugiau darbo, 'negu ga- 
li apsidirbti. Sulyg įstatymų pri- 
vatišk'as žmonių turtas net ir 

laike karės negali žuti. Todėl 

nesirūpinkit. Jeigu butų kokis 

pavojus, tai 'laikra"ščiai perspės 
savo skaitytojus ir duos patari- 
mą. 

NEPAPRASTAS NEGYVĖ- 
LIS. 

C h i c a g o, 111. Šio Mėne- 

sio 'pradžioj mirė tu'as Thonias 

Skilti. J j nuvežė pas grabo rių 
Sheklon. Vasario 2 d. lavonas 

netikėtai atgijo; buvusis kaimba- 

ryj gralboriaus pagelbinkikas iŠ 

persig&udimo vos iš kaiilio neiš- 

šoko. Vasario 8 d. Skiltį vėl ra- 

do negyvą kambaryj ir nuvežė 

pas gralborių Galvin. Apie pu- 

siaunaktį laikraščio reporteris 
užtelefonavo graboriui, klausda- 

mas, koks yra mirusio padėji- 
mas. 

— Palaikyk dratą; aš pažiū- 
ri siu—atsakė gra/borius. Už va- 

landėlės jis sugrįžo prie telefono 
ir sako: "Jis dar vis yra negy- 
vas ir išrodo, kad šiuo kartu to- 

kiu ir pasiliks." 

GIRIA LIETUVIO PAVEIK- 
SLUS. 

D e trr oi t. Mieli.—Gerb. Re- 

dakcija: Priiiunčiu iškarpą iš 

lenkų laikraščio O g u i s k o 

D om o w e, kuri ipati paaiškins, 
kame yra reikalas. 

Ištrauka iš šito laikraščio že- 

miaus seka: 
"Buvusis auklėtiniu Lenkų ae- 

minarljos | Detroite 1 p. Jonas Ši- 

leika. dailininkas—tepliorius, ga- 
vo pirm$ dovanu paveikslų paro- 
doj vietinėj Dailės galerijoj už- 

nepaprastai pataikintu ir artis- 

tišku nudavim^ typų kaiminių 
musų brolių lietuvių. Vietiniai 
laikraščiai (amerikoniški) nesi- 
gaili pagirimų jaunam artistui, 
kuriam lemia didelę ateitj. 

"Ponas J. Šileika yra lietuvis." 

Toliau s aprašinėjama, kokiose 
mokyklose tp. Šileika mokinosi 
Jaiilės Amerikoj ir Europoj. 

L. 

KAS SIUNTĖ RUSIJON PI. 
NIGUS? 

(Laiškas 'p. Leono, adresuotas p. 
Sirvydui). 

Maskva (4-taja Tverskaja— 
Jamskaja 20, k v. 85, 

Gruodžio 1 1916. 
Gerbiamas Tamista! 

Jau daugiaus kaip du mėnesiu 
atgal esmi gavęs per Rusų-Ame- 
rikos liniją 980 rb., bet iki šiam 
laikui negaunu žinios, kas siuntė 
ir koikiam tikslui (draugijai ko- 
kiai?). Jei Tamistai apie tai nie- 
ko nežinoma, tai malonėk šį ma- 
no užklausimą per laikraščius 
paskelbti. 

Su gilia ipagarba. 
P. Leonas. 

UŽINTERESUOTIEMS ŽINO- 
TINA. 

Kazakevičius Juozapas, Pane- 
vėžio Savitarpinės Paskolinimo 
^Banikos vedėjas šiuotni praneša 
amerikiečiams, padėjusiems toje 
batikoje pinigus, kad šios bankos 
•valdyba dabar yra Smolenske, 
Soidatskaja Stoboda, Namai No. 
12. Dabar valdyta išmoka pusę 
padėtos sumos, o a'ntra pusė su 
prakaitomais nuošimčiais bus iš- 
mokėta Panevėžin. Kauno gub. 
sugrįžus. Kazakevičius tarpinin- 
kauja dovanai visiems tiems, kurie 
krei!piasi su j ieškojimui giminių, 
arba kitokiais reikalais. 

Prašau visų kitų lietuvių laik- 
raščių šitą pranešimą persispaus- 
dinti. 

Su auigšta pagarba, 
Juozapas Kazakevičius, 

Smolensk, Russia. 

SAKO, VOKIEČIAI DARYS 
"TROBELĮ" Iš MEKSIKOS 

Providence, R. I.—Laikraštis 
"The Providence Journal," (kuris 
visuomet sujieško nepaprastas ir 
paslaptingas vokiečių žinias, 
praneša sekančią įdomią žinią: 

"Jeigu Vokietijai pasiseks 
įtraukti Suvienytas Valstijas į 
karę, itai ji užduos pirmą savo 

smūgį Amerikai per Meksiką. 
Per paskutines dvi savaiti—sako 
tuli-aiu šitas laikraštis—vokiečių 
ambasodrius prižiūrėjo, kad apie 
300 a.ficierių vokiškos armijos, 
kaip reguliarišlkų, taip ir rezer- 

vistu, persikeltu iš Suv. Valstijų 
į Mexiko City, kur jų jau laukia 
paliepimai, nurodanticji, ką jie 
turės toliaus veikti. 

"Ne visi iki šiolei žinojo, kad 
didelis skaitlius 'vokiškos armi- 
jos aficierų, kurie pateko rusų 
nelaisvėn, pabėgo Amerikon per 
Chinus. 

Nuo pereitos subatos prasidė- 
jo plaukimas Mexikon tų vokii- 

kų aficierų, kurie dair buvo iki 
šiol užsilikę šioj šalyj ir mažiau- 
siai 200 aficierų, ar rezervistų 
mažais būreliai i:kdiatvo į Mexi- 
■ko City." 



KAS LIETUVOJ DAROSI. 
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kaklo, tai tas iškišo mėlyną lie- 
žuvį. Jei kas nusigrįžo, nežiū- 
rėjo, tą su nagaikoinis lupo ir 
liepė žiūrėti. Saikino žmones, 
kad karės metu nevalia meluoti. 
Nepabaigė karti. Tą skundiką, 
kavalierių ir Palšį nusivežė į 
Biržų kalėjimą. 

Daug bėdos su nelaūviais. 
Rusų belaisvių yra pabėgę vien 

Kauno gubernijon apie 8,000 ir 
jie slapstosi po Lietuvą. Nuo 
vokiečių valdžios yra užginta 
juos priimti ir begalo smarkiai 
baudžia. Bet ką darysi. Jie at- 
eina naktimis prašo maisto, duo- 
nos. Neduosi, gali užmušti ar 

padegti ir aš pati vieną belaisvį 
užlaikiau 3 mėnesius. 

ę 

Žąslnyčių dvare gyven:: vak- 
mistras ir keletas /ambrų. Vak_ 
mistras jojo su savo reikalu, ir 
gale Petrošifkių susitiko du žmo- 
nės. Tai buvo rusų kareiviai. 
Jie užkabino, o jis davė po ci- 
garą. Tie du žmonės nutraukė jį 
nuo arklio ir papjovę pa1'iŠo po 
kelmu. Vyrai Petrošiškių so- 
džiaus paėmė tą arklį ir parvedė 
j Žąsinycius pas žandarus. Klau- 
sia žandarai, kur padėjot vak- 
mistrą, jie sako nežinome. Sa- 
kė žandarai j ieškoti ir atrado pa- 
kastą po kelmu. T ida visus to 
sodžiaus žmones lupo, kotavojo, 
su šunimis pjudė, vis/ką atėmė ir 
išrvarė į Vokietiją visais nuo se- 

nelių iki mažiausių kūdikių be 
duonos kąsnio, nuplyšusius, ap 
drisdcu.oius. To negana visą tos 
zandar -t; s žmonės baisiai koro- 

I'o ir gyvulius atėniK :ki Galvokų, 
r dar turėjo už..;okėti bausmę 

3,000 markių, Trišakiai 1.300 
markių. 

Deiskiškių socUiuin atėjo kele- 
tas šnipų ir juo3 žmonės, pri- 
lupo. Pasfkiau atjojo žandarai, 
baisiai apiplėšė visus gyvento- 
jus ir be mielaširdystės prika- 
pojo. Suėmė šias ypatas: P. 
•Kaulmslką, Sukinką, Dačins! :ėlj, 
J. Ragaišį ir dvi merginas A n- 

dreliunaitės. * Kauliu ka labai 
nežmoniškai kotavojo, nes jis 
pirmas užpuolė ant vokiečių šni- 
pų. Jam primynė sia'ivtalo skver- 
ną, o už plaukų kėlė augštyn ir 
drasikė. Pasikiaus pririšo prie 
arklio ir varė j Diržus. Arklys 
bėgo keliu, o jam reikėjo bristi 
per vandenį. Jis pailso, užduso 
ir ėniė bėgti kraujas iš gerklės. 

Daug šnipų randasi iš lietuvių. 
Svirpdėnų sodžiaus "ra du šnipai. 
Neioli nuo Svirplenų yra viena- 
sėJis. Ten buvo du rr.sų be- 
laisviai. šnipai atėjo ir laužėsi 
pro duris. Kaip tik išlaužė du- 
ris, tai runų belaisviai vieną šni- 
pą nušovė, kitas (pabėgo. Tai sa- 

vininkė turėjo apleisti savo na- 

mus, nes jai gręrė mirties baus 
mė. Deikišfkius, Čepienius ir II- 
laukj nubaudė po 3,000 markių. 
Žandarai gavo žinią, kad Lėliš- 
kt"S ar Gruodžių sodžiuje užlai- 
ko rusų. belaisvius. Jie ten nu- 

lėkė, padare kratą, belaisvių ne- 

rado. Tik žmonės apiplėšę. 
Viename kieme rado 10 žąsų, 
kitame ančių ir daugiaus mėsos. 
Prisikrovė du vižimais ir išsive- 
žė. Prie Vabalninku sutinka J. 
Braždžių važiuojant. Jis buvo 
išvažiavęs peak.oms minutėms 
anksčiaus. Už i.ai bausmės už- 
mokėjo 100 markių. Vakmistras, 
aficierai išsirenka gas-padines iš 
lietuvių merginų bei moterų, kur 
tik gražesnės jaunesnės. Užli- 
ko jas gražiai nuperka čebatė- 
lius iš Vokiet ios. Joms gerai 
gyventi. Vaibaiininkų Ragaišytė 
iš lruosos valios išvažiavo su "o- 

kiečiu sficicru. 

Vokiečiai turi bjaurius šunis. 
Jeigu kas negali užmokėti pa- 
galvių ar bausmės, tai užpjudo 
šunimis. Žinoma gerai žmogų 
ir apdrasko. 

Per lauką kartą važiavo vak- 
mistras, ir mažas įpiemenėlis me- 

tė akmctnį į šunį. Prisišaukė tą 
vaiką prie savęs, sudav* keletą 
kartų per veidą ir su ruo šunim 
užpjudė, nepagailėjo, kad ir vai- 
kas su ašaromis prašė dovanoti. 

Belaisvius laiko Šiauliuose, Pa- 
nevėžy j ir Biržuose. Jie yra la- 
bai išalkę, suvargę, išblyškę ir 
dirba su jais sunkiausius darbus. 
Kad kur reikia malku r akmenų 
atvežti, tai kur didesnis, Vj.Kinko, 
o kiti iš šalių ir užpakalio stu- 
mia. Taiso belaisviai gat\rs. 
Prie kojų belaisvių yra pridėtos 
gclcžįs ir jie su kojomis daužo 
akmenis. Jeigu k-\s iš žmonių 
numeta kokj šmoteli duonos ar 

pyrago, tai jie neapsakomai dė- 
kavoja. 

Yra prižadėta, kad k^s rusų 
belaisvį suims, tam duos iooo 

markių. Čepienių sodžrtm atėjo 
5 belaisviai ir vyrai su vėzdais 
varė belaisvius. V abaininkuose 
žaindarai paėmė iiuor belaisvius, 
o belaisviai apskundė čepienius; 
kad juos už.aikė du mėnesiu. Už 
tą tas motcr's ir vyrus sm,'"1 iai 
nubaudė nagaikomis ir pintgiš- 
kai. Mat yra prisakyta, kad rei- 
kia belaisvį suimti ir duoti žinią 
žandarams, tai bus gerai Jun- 
lcunų sodžiuri atėjo keletas rusų 
belaisvių. Bet jų buta tikrų vo- 

kiečių šnipu). Suėmė juos ir 
davė žinią žandarams. Atjojo 
žandarai, varė juos j Vabalnin- 
ku s, jie pradėjo šnekėti vokiškai 
ir pasisakė, kad esą šnipai. Juos 
tai paleido. Jai.kunų vyrus už 
tą pagyrė, sako, kad gaus 1000 

markiu. 

Kaip Vabalninkai nukentėjo. 
Apie Vabalninkus nedaug su- 

deginta, tik nekurie sodžiai yra 
sudegę po du ar tris kiemus- 
Bažnyčia apgriauta ir dabar yra 
apdengta šiaudiniu stogu. Visas 
miestelis sudegęs, tik ant galu 
palikę sveiki. Aug. Sklcnis, kuris 
išstatė įpuikius namus, ^isas su- 

degė, tik vienas kaminas išliko 
sveikas, kaip Babilijonijos bokš- 
tas. Kun. Miežinis eidavo mi- 
šių laikyti anksti rytą. Jis ėjo 
j 'kleboniją mišias atlaikęs per 
šventorių. Tuotn sykiu krito 
bomba netoli nuo šv. Panelės iš 
Liurdos paveikslo. Jis nuo to 
trenksmo parpuolė ant žemės ir 
ilgai gulėjo be žado. Atsipeikė- 
jęs sugrįžo į kambarį. 

Buvo cholera. 

Rusai su vokiečiais mušės auto 
sodžiaus tki sodžiaus. Užmuštų 
kareivių palaidota prie kiekvie- 
no sodžiaus. Cholera Lietuvoj 
siautė du mėnesiu. Daug žmonių 
išmirė. Vien tik apie Vabalu in- 
kus numirė apie du šimtu. 

Labai šlaipi metai buvo. Per 
50 metų nebuvę tokių šlapių me- 

tų. 
Obuolių daug užaugo ir buvo 

įpigųs. į Vokietiją daug išvežė. 
Tankiai reikia važiuoti ant 

stuikų ir kartais labai toli. Už- 
moka pigiai. 

Ant savai'tės reikia iššluoti du 
sykiu kiemas. 

Alaus nevalia daryti. Jei at- 

randa, tai alų išleidžia. 
Prieš kiekvieną žandarą reikia 

pakelt' kepurę, kas nepakelia ke- 
purės, turi užmokėti bausmės 
100 markių. 

Dabar vokiečiai užgynė malti 
grudus prdvatiškuose malimuo- 

se, taip-gi ir su naminėmis gir- 
nomis. Visi grudai reikės vežti 
j valdišką malūną. Sum? gru- 
dus tik tiek aitiduos miL.j, išro- 
kavę, kad kiekvienam tik po pu- 
sę svaro išpultų duonos ant die- 
nos. Kas to neišpiildys, ar pa- 
sieps gruaus, i>us niiDausti.s su 

nagaikomis ir visi grudai atimti. 
Mdkyklų yra įsteigta daug. 

Mokytojauja patys lietuviai, ku- 
rie yra klesavi. Žmonės negali 
vaikus leisti del brangumo ava- 

lo. Už maginių porą reikia mo- 

kėti 5 rubliai. Puspadžių porai 
7 rub. apie čebatus nebėra nei 
svajonės. Patys vokiečiai sako, 
kad jei da kokie metai karė bus, 
tai reikės avėti su zupariniais Į 
maišeliais. 

^'Ikė kaštuoja i markė ir dar 
abalninkuose nėra. Deguto gor- 

čius kaštuoja i rub. ir 50 kap. 
2ii,alo visai nėra ir žvakių labai 
stoka. Degina tik balanas. 

Gifdėti, kad buvo badas apie 
Vilnių ir pačiam Vilniuj žmonės 
valgo žoles" 

sAipie Panevėžį bado nebuvo 
Bet ir turtingiausi ūkininkai be- 
turi po dvi ar vieną karvę. Ar 
jos yra melžiamos ar ne vistiek 
turi atiduoti valdžiai po pusę 
svaro sviesto ant mdnesio. Kat- 
rie turi didesnę šeimyną po 3 
ar 4 vaikus, tai nebturi iš ko barš- 
či'i pabaltinti. Sumuši po du 
kiaušiniu į barščius ir tokius val- 

go. Ir tai vištos yra surašytos. 
Mėsos nekurie žmoneliai nebeturi 
daugiau kaip metai. Pinigų nėra, 
viskas 'brangu ir turi srėbti liesą 
sriubą. Su duona šiaip taip, dar 
užtenka. 

■Lauikai birvo apsėti visi. Tik 
išskyrus kur ilgiaus pabuvo po- 
zicijos, kaip tai apie Pa'kilę, Bau- 
ddį. Ten rugiai nebuvo pasėti 
1915 m. Toliaus prisieis ir bado 
pamatyti. 

Yra tam tikros atvirutės at- 

apaudintos ir žmonės galėtų pa- 
prašyti pašelipos iš amerikiečių. 
Lietuvoj niekas nežino apie Ame- 

riką, kad čia eina gerai darbai. 
Yra paleistos paskalos, kad Ame- 

rikoj prastai eina darbai. Ir ji 
pasirengus stoti karėn, visus lie- 
tuvius išvežę j Rusiją kariauti. 

Manęs įprašė žmonės Lietu- 

voj, kad aš parsiųsčiau paveikslą 
nusiėmus stačia, jei darbai Atne- 
rike eina gerai, ir sėdint, jei čia 
bloga. Labai manęs prašė, kad 
aš praneščiau amerikiečiams apie 
jų vargus, ir kad siųstų pinigų 
Lietuvon. 

Jaunimo Lietuvoj daug liko, 
daitigiausia merginų. Dabar vo- 

kiečiai pradeda I. ;ti iš Lietuvos 
jaunus vyrus. Juos veža į Vo- 

kietiją. Ką su jais daro. neži- 
nia. Sako, kad turės dirbti pa-( 
brikuose. I 

KAS DEDASI VILNIUJE. 
"New York Times" 28 d. sau- 

sio, rašo, kad j Xe\v Ybrką at- 

vyko vienas žydas, Vilniaus gy- 
ventojas. ir pasakoja, kas tenai 
da'bar de lasi. Jis išvažiavo iš 
Vilniaus lapkričio mėnesyje, pa- 
sirūpinus <lel to organizacijai 
The American Jewish Relief 

Committee. Vokiečiai valdi n in- 
kai visaip stengėsi įkalbėti jam, 
kad nevažiuotu, 'pasakodami, 
buk angliai paima nuo laivų vi- 
sus rusų pavaldinius ir atiduodą 
į kariuomenę. Draulge su juoni 
iš Vilnaits iškeliavo 30 žydų. 

Žydų Vilniuje beliko tik pusė 
to skaičius, koks 'buvo pirm ka- 
res. Vokiečiai, kaip tik užėmė 

miestą, tuoj nuėjo j rotušę, 'kur 
buvo pasilikusi miesto taryba ir 
pradėjo konfiskuoti rastus ten 

pinigus. Tai buvo tik pradžia 
rekvizicijų. 

Pirmučiausiai rekvizuota pata- 
linė kareiviams miegoti. Kiek- 
vienas 'šeimilnikas turėjo pa- 

rengti kneivianis tiek lovų, su 

užiklodėmis ir prieglavėmis, kiek 
jo namuose 'buvo langų. Po tam 

visiems j sakyt a parengti surašą 
kiek kas turėjo maisto ir miltų. 
Buvo užtikrinta, kad toks sura- 

šas tėsąs reikalingas vien infor- 
macijai ir kad mais>tas nebus 
konfiskuotas. Bet už 5 dienų 
maistas buvo fonfiskuotas be jo- 
kio atlyginimo už jį. ir po tam 

vokiečiai vertė gyventojus pirkti 
iš jų tą pati maistą... 

Maiste brangi mas. 
1 

Kortelės, su kuriomis galima 
gauti įpusė svaro 'duonos, išleis- 
tos 'buvo pirmiausiai ir už jas 
reikėjo mokėti ii (kapeikų, vė- 

liaus-gi—16 kapeikų, ibet duonos 
iniekaidos nebuvo užtektinai. 
Duonos Ikeiptu-vės atidaroma 6 
vai išryto o nuo 2 vai. išryto 
palei keptuvių dutris jau stovi 
būriai moterų, laukiančių savo 

eilės. Tankiai pasitaiko, kad 
moteris stovi eiilėje nuo 2 vali. 
iki 10 vai., ir, pagaliaus, sužino, 
kad duonos jau nebelikę. Kiek- 
vienai šeimynai pavelyta pirkti 
2 svaru mėsos savaitei, bet Tei- 
kia mokėti po 2 rubliu už svarą 
(su kaulais). Už kiaušinį moka 
25 kapeikas. Rudenį už žąsį 
•mokėta 45 rubliai. Cukraus vi- 
siškai negalima gauti; vieninte- 
lis saldumas—tai sacharinas. 

Vokiečiai iatuštino namus. 

Visus arklius ir vež'mus vo- 

kiečiai paėmė, ikaip tik įžengė 
į mies-tą. Automobilius jau pir- 
ma buvo ipaėmusi rusų arminį. 
Prisiartinant vokiečiams, beveik 
pusė gyventojų ipabėgo su ru- 

sais, palikę savo namus tnftmę, 
savo namus ir baldus. Vo- 
kiečiai tokius namus užėmė, 

gi visus rankančius, k. t. kėdės; 
stalius, ilovas, (pianus ir kt., iš- 
siuntė į Berliną. Apiplėšta vi- 
sos rakandų krautuvės... Nuo li- 
kusiųjų gyventojų vokiečiai atė- 
mė visus varinius randelius ir 
simavarus ir visokius misingio 
daiktus bažnyčiose; taip pat pa- 
imta visa oda ir visokie odiniai 
(skuriiniai) daiktai. 

Maisto stinga <net kareiviai. 
Tarp gyventoj ų-gi delei tos 

maisto stokos yra labai didelis 
mirtim.gnmas. Ylpa'timgai daug 
nuken'i- maži kūdikiai ir visur 
tarp jų matosi įbado žymės. Gi 
vokiečiai oficieriai visados turi 
visa, ko tik užsimano, išskyrus 
alų, kurio negalima gauti. Iš- 
pradžių aficicrai gyveno pas 
vietos žmones ir, žinoma, nieko 
už tai jiems nemokėjo; vėliaus- 
gi jie jsisteigė sau kliu'bą, kuria- 
me ir gyvena. 

J ieškojimas ipinigų yra 'nepa- 
prastas. 'Kur tik valdžia suuo- 

džia, kad šiaįp žmogus turi ska- 
tiką, tuoj jį a-tima ir išduoda po- 
pierinį vokišiką įpinigą. 

Viskas sustabdyta ir apmirę. 
Industi ialis ir pirklyltos gy- 

venimas yra "ieškai sunaikin- 
tas. Yra vienas vokiškas tea- 
tras; įleidžiama tiktai miesto ru- 

•bežiuose laikraščiai įlenkų, žydų, 
ir vokiečių kalbomis. Gyvento- 
jai daugiausiai sėdi namie, nie- 
'a u r neišeidami. Po 10 vai. vaJ 
kare nevailia bepasirodyti 'gat- 
vėse; išėjus -kadir vfenai d r 

dviem minaitėm, galima patikti 
ne^pagumas ir reiktų užsimokė- 
ti 30 markių pilnigais ir atsėdėti 
kaslėjime 5 dienas. Dienos metiį 
gatvėse vyrai laibai r^'ai tepasi- 
rodo. nes jie žino. kad bile laiku 
reikalanjarfia vyrų prie darbo 
kareiviams. 

Buvo bandyta sukelti apmiru- 
sią įpirklybą, pavelijant gabenti 
Vilniun išdirbinius iš Lenkijos, 

bet tai buvo tikiJ būdas surinki- 
iwui'.produktu: kaip tik ju dau- 
giau prisirinkdavo, vokiečiai 
tuoj atimdavo ir išsiųsdavo Ber. 
lin?n. Nežiūrint tokio didelio 
apmirimo ir apiplėšimo, pereitą 
vasarą Vilnius turėjo sumokėti 
vokiečiams visokiu mokesčių ir 

bausmių 2,400,000 markių, 
isi ji 

Kareivių žiaurumai. 

Kareiviai tankiai dasileisdavo 
dideliu žiaurumų su gyventojais. 

1 Kartais ■ivapuiMinėdavo jr mote- 

ris. Tūlas Šarkov'as (gal Ša". 
<ka ?) nelabai tepasiskubino at- 

daryti duris ipatro>liui; už tai ka- 
reiviai sulbadė'jį durtuvais, kaip 
i tik jis pasirodė tarpduryje. Vil- 
niaus užėmimo dienoje dvi mer- 

jginos ipardavinėjo '<kvasą" prie 
,'gelžkelio stoties; vokiečiai ka- 
reiviai, daug jo išgėrę, nieko ne- 

mokėjo; merginos ipaprašė už. 

molkestiies, ir kareiviai tuoj jas 
čia pat nušovė. Nelbuvo girdė- 
ta, 'kad tie kareiviai Ibutų buvę 

[nubausti už tokj savo žvėrišku- 
mą. Šiaip Igyvelntojus kareiviai 
stumdo ir muša, ir niekas jų už 
tai ai enub audžia. 

Priverstinas darbas. 

Už dviejų savaičių ipo užėmi- 
mui Vilniaus vokiečiai 'pradėjo 
versti prie darbo armijos reika- 
lams miesto gyventojus. Perei- 
tą vasarą .priėjo prie to, kad įprie 
daribo vokiečių armijai 'buvo pri- 
statyti visi sveiki vyrai iki 70 
m. amžiaus. Daugybė sveikų 
vyrų išgabenta į Vokietiją.; be- 
veik visi, kas t ilk galėjo, buvo 
priversti ką-nors dirbti priešais 
rusus, kad gelbėjus vokiečiams. 

Santykiai lietuvių su lenkais. 

Beveiik pusė Vilniaus gyven- 
tojų—įai žydai; yra daug ir lie- 
tuvių. Iš (pačių įpradžių vokie- 
čiai stengėsi sukiršinti lenkus 
su lietuviais. Leinkams jie ža- 

dėjo inepiiguliningą Lenkijos 
karalystę, iT hto patraukė į savo 

puisę lenkus (nacionalistus. Kar- 
tu su tuo 'jie drąsino ir lietuvių 
re ik ail avim u s autonomijos. Ka- 
da tarp vietinių lenkų ir lietuvių 
iškildavo ginčai, prieidavę be- 

vtik iki praliejimo kraujo, vo- 

kiečiai džiaugdavosi, sakydami: 
"Tai nutsų darbas!" 

^ydai meldžiasi, kad rusai su- 

grįžtų. 
Žydai, kaip pasakojama, (paty- 

rė, Ika'd vokiečiai su žydais clgia- 
11 daug žiauriau už rusus. Minė- 
tasis keleivis .šitaip nupasakoja: 
"Vokiečiai nuolatos 'daro tarp 
žydų inkviziciją; jų kareiviai 
muša žydus ant gatvių. Kada 
Brusilovas persilaužė per austrų 
lilnijas birželio mėnesyje, vokie- 
čiai buvo (prisirengę 'bile valan- 
dą pasitraukti iš Vilniaus,—'visi 
raibitnai sušaukė savo parapijie-i 
čius ir 'meldėsi už rusų sugrjži-1 
mą." 

i 
Vilniuje yra žydų kapinės nuo 

200 metų; jas labai gerbia visi 
žydai. Vokiečiai sulei'do į tas 

kapines nuvargusius savo ark- 
ilius ganytųs. Gi rusai visados, 
paigododavo tą šventą žydams 
vietą. Čia buvo ir žydų senelių! 
prieglauda, (kurioje kas mėnuo, 
mirdavo, abelnai imant, po 10 ar j 
12 žmonių. Kuamet-gi atėjo vo-į 
kiečiai ir suėmė j savo rankas j 
maistą, tarp gyventojų apsirei-! 
&kė skurdas; senelių žydų prie- 
glaudoje ipi aidėjo mirti po 40 j 
mėnesį. Žydai prašė komaridic- 
riaus, kad paivelytų -seneliams 
(kiek daugiau maisto duoti. Jis 
aitsakė: 

— Ir kam? Juk tie seniai 
visvien neužilgo turės mirti. 
Geriaus jiems duoti nuodų vie- 

toj maisto!... 

Vokiečiai nė kartą įtaria žy- 
dus, įbuk jip esą1 rusų šnipais. 
A'pie 1,200 žydų išgabenta iš Vil- 
niaus, kad dirbtų vokiečiams; 
jiems, mokėjo po 3o pfenigių Į 
diena (alpie 7 centus). Atėjus 
žydų šventei Yom Kipur, 200 

žydų atsisakė tą dieną dirbti.— 
vokiečiai smarkiai juos sumušė. 

V išmaus žydai gauna iš Ame- 
rikos bent \po 100,000 markių pa- 
šalpos kas mėnuo, iš tos sumos, 

kaip susekė į Time s'o kores- 
pondentas, 13,000 marikių pai.ma ] 

vokiečių komendantas. Likusie-! 

j! atkluodama žydams maistui 
ipirkties. liet jie privalo maistą 
pirkti nuo vokiečių, ir šie nusta- 

to baisias kainas, i'vzd. ui si'l- 
kc, už įkuria laikos metu mokė- 

davo 2 ar 3 kapeikas, dabar mo- 

ka arti 2 markes (apie 40 cen- 

tų)... 

Valgo Pastipusius arklius. 

Vilnių vokiečiai užėmė rugsė- 
jo mėnesyje 1915 m. Tai buvo 

gražus, jauni ir tvirti kareiviai. 
Ilp'.tuul/.io mėn. pe'«nai j vietą 
tų jaunų vyrų atsiųstai seni re- 

zervistai, beverk invalidai: seni, 
ži'li, daugelis jų su medinėm ko- 

jom, kiti—vicn.a akia. Maisto 

taip maža, kad vokiečiai jtaisė 
u/ miesto dirbtuvę, kurioje ap- 
valoma ir prirengiama maistui 

pastipusių nuo nuovargio arklių 
mėsa. Tarp vokiečių kareivių 
gana tankiai atsitinka saužudy- 
stės; jie nusižudo po tam, kaip 
goti na nelinksmais žinias iš savo 

namų... 
Kaip incsutinka lenkai su lie- 

tuviais Vilniuje, taip pat čia ne- 

sutinka ir vokiečiai kareiviai su 

austrais,—ypatingai padidėjo tie 
nesu'tinkimai po austrų puolmui 
prieš Brusilovą... 

T/ki, Kad Rusai Sugrįš. 
Ta>rp vietinių (gyventojų, net 

tanp ipačių vokiečių kareivių, yra 
j-'i'ti.krinimas, kad rusai kada- 
nors sugrįš ir prasilauš per 
vokiečių linijas. Pereitais me- 

tais, ko>vo mėnesyje ir paskui 
v a sarę, kuomet Brusilovui sekėsi 
mūšiai su austrais, Vilniuje vo- 

kiečiai buvo visai įprisirengy 
traukties Volkietijon. 

Vilnius laukia ir badauja. 

PAJIEŠKOJIMAI IŠ LIETU- 
VOS. 

Amerikon atėjo daugybė laišku 
iš vdkiečių užimtos Lietuvos. 
Žmonės šaukiasi pagelibos ir jic- 
ško savo giminių čia Amerikoj. 
Žemiau s paduodame surašą tų 
žmonių, kuriems atėjo laiškai, 
šituos laiškus galima atsiimti 
i£ "Tėvynės" redakcijos. Raidę 
šiame smiraše savo laišką, rašykit 
laišką, nurodydami jo numerj. 
sekančiu antrašu: V. K. Rač- 
kauskas, 307 W. 30-th st. New 
York, N. Y. 

1. — Mar. Ambrasas iš Antkalniš- 
kių (Suvalkų g., Vladislavovo gml- 
110) pajieško Marijono Laurinaitis 
(buv. adresas New York City, 399 
East 47th Str.); serga, reikalinga pa- 
galba. 

2. — Juoz. Tamulis iš Jurbarko 
pajieško Suzanos Tamuliutės (Hoo- 
sick Falls, N. Y., Mortir Str.). 

3. — Cecilija Jamont iš Janavoą 
Gudžionų dvaro, pajieško Zofijos Ja- 
montaitės (South Brookiyn, N. Y.„ 
353—40th street). 

4. — Bronislava Simenovicz (iš 
Kauno, Viljampol, Linkuvos gatvės, 
N. 28) pajieško Stanislovo Sumilos 
(Buffalo, N. Y., 207 Soars Str.). 

5. — Marijona Radzaj iš Suvalkų 
gub., Augustavo pav., Liudvinavo gm. 
Račkų kaimo, pajieško Veronikos Ra- 
dzaj (Brookiyn, N. Y., 50 Puliman 
Str.). 

6.—Anelė Sapalas iš Kauno gub., 
VilkmargSs pav., Kurklių miestelio, 
pajieško Antano Polio (Long Island 
City, N. Y., 367 Waive Str.) ir pra- 
neša, kad mirė tėvelis. 

7.—Mil. Grunavas iš šapališkių kai- 
mo, Jurbarko vals., pajieško Fr. Bra- 
suro (717 East 133rd Str., Ne\v York, 
N. Y.) ir praneša, kad motina serjja, 
reikia pinigų. 

8.—Aleksandras Reika, iš Paner. 
pav., Johaniškelių paeto, pajieško 
Juozo Varnelio (Oakland Farm, Page 
LO., 111.;. 

10.—Marijona Dirmeikikė iš Var- 
nalauklo, Jurbarko valsčiaus, pajieš- 
ko Vincento Norkaus (Rockdale, Jo- 
llet. 111., 50-. Moch Ave.). 

12.—Kazim. Krakienė su vaikučiais 
ir su visa gimine, iš Rietavo valsč., 
Vaugalių kaimo, pajieško Jono Kra 
kio (Waukegan, 111., N 1390),—prašo 
pinigų, kiek galint. 

15.—Anna Bohu3z iš Malovėnų, 
Šiaulių pav., pajieško Petro Bohušb 

(Argo, 111., P. O. Box 343), praueša, 
kad tėvas mire 6 d. kovo. 

17—Barbora Aidrigevičienė iš Pi- 

nevos, šaduvos vaisė., Panev. pav., 
pajieško Teodoro Aidrigevičiaus ir 
Juozo Aidr. (Geneva, 111., Box 481) ir 

prašo pašalpos nors 50 rublių. 
18.—Uršulė Sturis iš Šaukėnų, Kur- 

šėnų vaisė., Šiaulių pav., pajieško 
Karolio Hol&ringe (VVaukegan, 111., 
Lake C'o., R. D. 1). 

19.—Kazimiera Samuolis iš Kauno 
ęub., Krasny Dvor (Biliūnai), pajie- 
ško Petro Samuolio (Kankakee, 111., 
158 Junior Str.) ir prašo greitos pa- 
šalpos. 

21.—Petronėlės Lengvins iš Vevir- 
sėnų, Laugalių pačt., pajieško Vinco 
Lengvino (Danville, 111.). 

22.—Marijona KraSnowski. Iš Aly- 
:aus (Butrimancy), pajieško Banio 
Krasnausko (West Fraufort, 111.) ir 
jrašo greitos pašalpos. 

24.—Anelė Rupeikienė iš Guraglų, 
Jurščniį vąlsč., pajiešjto Mr6. Anta-. 

Įrtincs Rupeikienės (Melrose Park, III., ) 1173 Fost Bosek Str.). 
26.—Mar. Uorr.inavičius iš Bartni- 

ku. Vilkaviškio pav., pajieško Petro 
Kupsto (South Brooklyn, N. Y., 274 
—41 str.) ir praneša, kad serga. 

27.—Eizč Petrauskienė iš Šateikių, 
pačt. Pajurze, pajieško Juozo Petrau- 
okio (Hurtford, Vt., Box 13). 

28.—Magd. Klimavičius iš Liudvi- 
navo, Kalv. p., Suv. g., pajieško Jur- 
gio Klimavičiaus (23 Sheidon str., 
Hartford, Conu). 

31.—Liudvikas Kništautas iš Kauno 
gub., Sedos vaia., Mosėdžiu miest., 
pajieško sunaus Kazim. Kništauto 
(Montreai, Canada, 62 Mai .^factur 
Lruie) ir prašo pašalpos. 

32.—Andrius Jonikaitis iš Juškai- 
fiij, Švėkšnos valsč., pajieško Ana- 
stazijos Jonikaitis (200 Jefferson str., 
Newark, N. J.). 

j 33.—Petras Vasiliauskas u Seirijų 
| pajieško Kotr. Vasiliauskienės (2203 
—5th Avg., 234, Pittsburgh, Pa.). 

34.—EndrulicnS, iš Vėviržėnų, pa 
jioško Franc. Endrulio (P. O. Box 
123, Cokoion, W. Va.). 

35.—Kazim. Palubinskas Iš Pata- 

raulšelių, Panemunio valsč., K?.uno 

g., pajieško Jono Eiiitis (Box 175, 
Sugar Notch, Pa.). 

36.—Agn. Silvestravič iš čekiškių 
(Janovo) pajieško Adomo Silvestravi- 
čiaus (Bank str., 785, VVaterbury. 
Conn.). 

38.—Jonas Trauckus, iš Karuokių 
(šiauiių-Beisogala), pajieško Antano 
Trauckaus (4410 So. Wood str., Chi- 
cago, 111.), prašo pašalpos. 

39.—Stefanija Lonsoniutė iš Ašme- 
nos pajieško brolio J. Lonsono (Am- 
sterdam, N. Y., E. Maln str., 153, II), 
praneša, kad Julija serga. 

40.—Broniai, žileviče iš Skapiškiu, 
Panev. pav., pajieško Albino Guikaus 
(Cleveland O., 620 Heys str.). 

41.—Aleke. Koženevskls, iš Varei- 
kių kaimo, Vilkm. p., Kauno g., pa- 
jieško Viktoro Koženevskio (Chicago, 
111., 3417 So. Union Ave.). 

45.—Domicėlė šibas Iš Vešlntų Ku- 
piškio valsč., pajįeško Jono Sibo (Sir- 
sita, Iowa, 306 Folveroma ??). 

48.—Mar. Mecklovas, iš Plungės, 
pajieško Leono Mecklovo (Mason Ci- 
ty, Iowa, 328 South Lexington str.). 

55.—Aleks. ir Jurgis Venckai iš Se- 
dos v., Mosėdžio m., pajieško Jono 
Motuzo (Montreal, Canada, 294 Pa 
trick str.). 

57—Elena Pauplis pajieško Kazim. 
Pauplio (Natrona, Pa., Box 715). 

58.—Franc. Tamkovičienė, iš Da- 
bikinės apskr., Laižuvos par., Ra- 
kamanių kaimo, pajieško Juozapo 
Tamkevlčlau# (Baltic, Mich., Bos 
172). 

59.—Mar. ir Aleks. Mitusai iš Ak- 
menės, Šiaulių pav., pajieško Jokūbo 
Miluso (Chicago, 111., 2323 Dearborn 
str.). 

61.—Juoz. Mankus, iš Klapat.iuėa, 
pajieško Baltr. Mankaus (Bridgeport, 
Pa., Aile. Co. P. O.) ir praneša, kad 
sunus Petras mirė. 

63.—Ona Gustas iš Poleken (Jur- 
barko pačt.) pajieško Wm. Gusto 
(Hainesport, N. J., Box 94.) 

65.—Juoz. Patkus iš Braškų "kaimo 
nuo Biržų pajieško Paulinos Samoli- 
niutės (Box 534, Hapton, L. I„ N. 
Y.), praneša, jog viskas sudegę, rei- 
kalauja pašalpos. 

67.—Petronėlė Stankus iš Jokūba- 
vo, nuo Kretingos, pajieško VVilhelmo 
Augusto (Windber, Pa., Box 441). 

69.—Busikienė, iš Virbalio, pajieško 
Antano Butvinsko (Box 503, Harris- 
burg, 111.) ir praneša, jog motina mi- 
rus. 

70.—Juozas Prešpilis iš Vilkaviškio 
pajieško Jono Pauliukaičio (81 Grand 
str., Max Kobr'es Bankas, Brooklyn, 
N. V.); praneša, jog motina mirusi ir 
prašo pašalpos. 

72.—Kazim. ir Ona Keriulis, iš Cl- 
piškiij, nuo Biržų, pajieško C. Keršu- 
lio (139 W. Walnut str., St. Charles, 
111.); praneša, jog vargingai gyvena 
ir reikia pašalpos. 

74.—Jurevičienė Ir Jurevičiutė iš 
Skirijočių kaimo, Radviliškio v., pa- 
jieško Juoz. Sperskio (Box 24, Hifes, 
Pa.). 

75.—Juoz. Meiius pajieško savo su- 
naus Juozapo Meilaus (Palnsdale, 
iuiimi.;. 

76.—Stanislova Ladanauskiute, iš 
Augšladvario, pajieško Emilijos La- 
dovvska (?), Hoboken, N. J., ir pra- 
neša, kad tėvas pasimirė 27 d. kovo, 
1916 m. 

78.—Jieva Kriuglienė, iš Panevėžio. 
Kauno gub., pajieško Jone Kruglo 
(Kruger), Johnston City, 111. ir prašo, 
kiek galint, pinigų. 

79.—Marijona Tamkcvičienč, nuo 
Riiseinių, iš Išlaštakių, pajieško savo 
vyro Juozapo Tamkevičiaus; rašo: 
"prašome atsiųsti pinigų, jei neatsių- 
si, tai badu išmirsime." 

3).—Elena Klimaiticnč, iš Jurgiš- 
kių, nuo Raseinių, pajieško savo su- 
uuus Petro Baltrauskio (Rrooklvn, 
N. Y.). 

82.—Agota Gudžunas, iš Mariampo 
lės, pajieško Franclška*js Gudžuno 
(Parsons, Pa., Wells str., N. 119); 
reikia pašalpos. 

83.—Marijona Laimelienė, iš Ma- 
riampolės (Pakojinių kaimas), pajio 
ško Antano Laimelio (Courtney, Pa., 
\V. Co.); rašo; "esame sudeginti, gy- 
venu pas brolį su dukteria." 

84.—Kazim. Bajerčius, iš Kidulių, 
Naum. pav., pajieško Jurgio Bajer- 
čiaus (Pittston, Pa., Green str.) ir 
prašo pašalpos. 

85.—Jonas Glamba, lš Mariampolės, 
pajieško Antano Glambos (210 So. 
Pear Ali., Shenandoah, Pa.), prašo 
nors 25 rublių. 

86.—Jurgis Aleksejus, iš Pod&Ialov- 
kos, nuo Pandėlio, pajieško Jurgio 
Aleksejaus (F. Missler, Brasilia De 
Doreo, 105, Buenos Aires. Argentina). 

87.—Magdalena Rasikauskienė, iš 
Mariampolės. pajieško Juozo Rasl- 
iausko; prašo pagalbos. 

88.—Juozafata Franaitienė, nuo Pa- 
įevėžio, pajieško Mykolo Franalčio. 

89.—Antanas SikSnevičius, iš Mie- 
;oniij, nuo Baisogalos, pajieško Juozo 
iiksnevičiaus (P. O. Box 148, Som- 
merville, Canada); prašo pinigų. 

90.—Agota Jurška, ii Tarailių, nuo 
Tauragės, pajieško Jurgio JurkSos 
(Shaft, Pa., Shuylkill Co., Wm. 
Ponn.); praneša, jog duktė Elsa ini- 
rė. 

91.—Augusta Trumpat, iš Pajūrio, 
nuo Tauragės, pajieško Jono Trum- 
paičio (Collinsville Ave., E. St. Louis, 
111.). 

92.—Juozas Žukus, iš Baisogalos, 
pajioško Antano Zukaus (Clintc 
Ind.); reikia pagalbos. 

93.—Fran. Binkeviče, nuo Eišiškių, 
pajieško Vinco Ziminskio (Pfenik.i 
lead (?), L. I.f N. Y., G7 Frankiin. 
str.). 

94.—Marijona Razgaitė, iš Mariam 
poles, pajieško Juozo Zavricovičo 
(?), New Haven, Ct., 105 Lafayette 
str. 

95.—Jurgis Karsokas, iš Dakių, nuo 
£ekiškės. pajieško Kaz. Karsoko 
(linderella, VV. Va., Bos 58); prašo 200 ruulių. 

96.- Tarnas Morkeviče. iš Barščiu Sfjlmi apokr., pajieško Roz. Mockevi- 
čienės (Flushing, N. V.); praneša, jog brolis Antanas mirė. 

97.—Magd. Matulcvicier.ė, iš Liud- 
vinavo, pajieško Petro Matulio (Por- 
tage, Pa., Box 48) ir praneša, jog tėvas mirė. 

98.—Antanas ir Barbora Stusgai, iš 
Raseinių, pajieško Fran. Kukečkio 
(Fairfield, Ct., Box 41). 

99.—Ad. Stasiūnas, iš Sumeliškių, 
nuo Kaišedarų, pajieško Ad. Stašiuno 
(Hartford, Ct., 92). 

100.—Ant. šliukšis, iš Guodžiunų, pajieško W. Rukuižo (Mclrose Tark, 111., Bor 30). 
101.—Kazimiera Barkienč, iš Gei- 

dučių, nuo Sedos, Kauno g., pajieško 
Liudvikos Katkus (196 New York 
Ave., Newark, N. J.). 

103.—Julia Jake, i§ Džiugių, nuo 
urbarko, pajieško Alberto Jaks'o 

(Bridgeport, Conn., 260 Oleusel Str.. 
(.ar gal Uhurch st.). 

104.—Morkus ialnieroveki, iš Mer- 
kinės, Vilniaus gub., kaimas Rusko- 
je Siolo, pajieško Wm. Zalnierovaki 
(New Haven, Ct.). 

105.—Ona Kasputis (del Viktoro 
Stankaus) iš Raseinių pajieško An- 
tano Stankaus (2131 Tustln str., 
Pittsburgh, Pa.). 

1C6.—EI. Juško, iš Panevėžio, pa- jieško Pedro Juechko (Buenos Aires, 
Argentina). 

107.—Elena šveistrienė, iš Macaičių 
nuo Vėžaičių, pajieško Liudviko 
šveistrio (Rurns, Ore., Bos 13); pra- 
neša, kad tėvas miręs. 

108.—Juozas Bagdanaviče, iš Mel- 
stų, Suvalkų gub., pajieško Vinco Du- 
naičio (St. Louis, Mo., 1240 So. Gth 
str.); praneša, jog tėvas serga ir rei- 
kia pinigų. 

109.—Ona Muraška (Mirasilika?), Iš Stanaičių, Mariampolės pav., Juo- 
zo Muraškos (Marquette, Mich., 418 
So. 7 th str.); praneša, jog motina 
mirė. 

110.—Onak Asaitis, iš Pažerubių nuo 
Vilkaviškio, paj'cško Jurgio Jesaičic 
(Asaičio), 577 N. P.iverside str., Wa- 
terbury, Ct.; ;:?ncša, jog Vincas 
Asaitis mirė u I ibui reikia pinigų. 

111.—Marijona Kovecky, nuo Jur- 
barko, pajieško Antano Koveckio 
(Cokeburg, Pa., Box 312) ir praneša, 
jog Jurgis ir Franliška numirė. 

113.—Vincas Raullnaitis, Iš Oikiš- 
kių, Kvietlšklų gmino. paj'eško Sta- 
sio Raulinaičio (Mahanoy -City, Pa.). 

118.—Elzbieta Fursche, iš Prienų, 
pajieško Johanr.oc Ri!-:ov3ky (A. Si- 
mon Fursche). (Scrauton, ?a., 2506 
Briggs str.). 

119.—Kostantas Korufas (ar pal 
Kuršas?), iš Meškučių, nuo Miriam- 
rlės, pajieško Jono Korušo (ar gal 

Kuršo?)—Amsterrtara, N. Y. 
120.—Kazim. Radzeviče, Iš Veisėjų, 

pajieško Jono Radzevičiaus (St. Clair, 
Pa., Box 247); praneša, jog motina 
ir sesuo inirė. 

124.—Petronė Sakalauskienė, iš 
Užupių, nuo Virbaliaus, rajieško Juo- 
zo Tumkevičiaus (V'itiston, Pa., 64 
Centre str.)—praneš?., jog jos sunus 
JonaB mirė. 

125.—Juozas Saučiukas, iš šakių, 
Suv. g., pajieško Doros Saučiukytės 
(Brookiyn, N. Y., 437 llodney str.). 

126.—JUz. Mišelclškis, iš Rudami- 
nos, pajieško Wm. Korabovičiaus (201 
York str., Harrison, N. J.). 

127.—Ona ir Juozas Laurinaičiai, iš 
Vladlslavovo, pajieško savo sunaus 
Jono Laurinaičio (Montieal, C'ar.ada, 
21 Salande str.). 

130.—Chri6. Gustinas, Jonlškės, 
Šiaulių pav., ppjleško Mrs. Gustin 
(9954 ^rospect, Chicaso. 111.). 

131.—Barbora sirvydas, iš Akme- 
nės, Šiaulių pav., pajieško Onos Sir- 
vydas (YVashington, Ct., % H. Fre- 
wund). 

132.—Ona kriseliunlenž, 15 Pol8- 
čiv (?), nuo Panevėžio, pajieško Jono 
Krisciiuno (Lincoln), N. H., Box 597) 
ir praneša, kad motute (babunia) 
pasimirė. 

134.—Fran. Bendikas, !š Slavikų, 
nuo Marijampolės, pajieško Jurgio 
Bendiko (St. LouIb, 111.). 

136.—Andrius Sideravičiut, Iš šel- 
mios kaimo, pajleSko Magdės OMn- 
sl o8 (Cleveland, Ohio); reikia pini- 
gų. 

137.—Andrius Bačaitis, iš Gadlevor, 
pajieško Fr. Kizio (Braddoek, Conn.). 

138.—Motiejus Narijauskas, iš Vla- 
dislavovo, pajieško savo dukters 
(vardo nenurodo), Clinton, Mass.; 
prašo pinigų ir praneša, jog mama 
mirė. 

140.—Ona Narijauskiutė, iš Vladi- 
slovo, pajieško savo brolio Narijausko 
(Chicago, Iii.). Prašo, kiek galint, 
pinigų. 

141.—Marcelė Sokaitienė, iš Sintau- 
tų, pajieško Jono Sokaičio (Monticel- 
lo). 

143.—Morta Lukauskienė, iš Pik- 
eikių, nuo Kretingos, pajieško Anta- 
no Lukauskio (Kinfiold, Me., 3. V. 
s. 181, Rickards Co.). 

146.—Anastazija Gražis, Iš Klabinus, 
)ajieško Kazimiero Gražio (Plantation 
Farippille, Conn.) ir rašo: "susimilda- 
iiab, Kaziuk, pasigailėk manęs, sira- 
ytės; Juozapukas lr Antanukas rei/ 
kalingi pašalpos. 



SUNKIOJ VALANDOJ. 
Kuomet prezidentas VVilsonas yra sulinkęs po sunkios 

atsakomybės našta iš priežasties sutrau'kymo ryšių su Vo- 

kietija. Dėdė Šamas (Amerikos tauta), padėjęs jam ranką 
ant peties, sako: "Daryk, ko teisybė ir žmoniškumas reika- 

lauja, o aš busiu su tavim." 

147.—Ona Cereškieiiė, iš Konstanti- 
novo, pajieško Ant. Ccreškos (1197 
VVashington str., koks miestas—neži- 
nla). 

148.—Agota Gogas, iš Pap'skių. pa- 

jieško Stan. Gogas (Keyport, N. J., 
Box 122). 

151.—Marcijona Simeliunas, iš Gir- 

kalnio, nuo Kelmės, pajieško Antano 

Bakšio (Waukegan ,111., 1327 San 

V'iktoria str.). 

152.—Barbora Macikienė iš Vei.<ii- 

!ių, pajieško Marcijonos Laurencės 

(Rockford, 11).). 
153.—Jurgis Andrukaitis, iš Paže- 

rii;, pajieško Mykolo Jumploto, (Nau- 
gatuck, Conn.). 

154.—Marijona Mažeikiutė, iš Vla- 

dislavovo, pajieško Pijaus Mažeikos 

(Minden, W. Va., Box 135); prane- 
ša, kad motina serga. 

156.—Emilija Valeitis, iš šakių, pa- 
jieško Fr. Valeičio (Grand llapids, 
Mich., 1542 Muskegon Ave.). 

157.—Izodrius Oailydė, iš Smilgių, 
pajieško Jono Dailydės (15 Millbury 
■tr., Wor.esl.er, Mass.). 

158.—Aleks. Vaitukaitis iš Vilka- 
viškiu, pajieško Konstancijos Vai- 
tukaitis (315 So. Springfield Ave., 
Chlcago, 111.). 

159.—Ona Poževič, Iš Butviliškių, 
pajieško A. PoieviČio, (Phitadelphia, 
Pa.). 

160.—Marijona Vasilaitienė, lš Pa- 

kelniškių, nuo šakių, pajieško J. Va- 
silaičio (1345 Iiamilton Ave., Grand 
Rap'ds, Mich.). 

161.—Katrė Kazakevič, it- Pane- 
munės, Kauno g., pajieško Antano 
Kazakevičiaus (Cumbola, Pa.). 

1G2.—Vinc. šauklys, iš Romauiš- 
kių, nuo Raseinių, pajieško Antano 
&iaulio (Box 83, Dryad, YVash.), pra- 
So pašalpos. 

163.—Izabelė Žvirblis, iš Skapiš- 
kiu, Panev. pav., pajieško Emilijos 
žvirblis (New York, 353 rro?.dway, 
Capitol Lunch). 

164.—Katrė Kainit, lš S>.aponių, 
nuo Vilkmergės, pajieško Mot Ka- 
trio (Shenandoah, Pa., 233 Oat str.); 
praneša, jog motina mirė 1914 m. 

166.—Agota Birgel, iš Milaičių, pa- 
jieško Jurgio Marcinkaus (Brooklyn, 
N Y., 204 Nurth 8th str.). 

167.—Uršulė Damulis, iš Pikelių, 
pajieško Augustino ramulio (Kast 
Millinocket, Me., Box 316). 

169.—Andr. Austravičius, nuo Sim- 
no, pajieško Petro Austravičiaus 
luumDoia, ra.;. 

170.—Ona Galeskas, nuo Vilkaviš- 
kio, pajieško Juozo Liudvino (Maha- 
noy City, Pa.). 

171.—Marijona Abračinskas, iš 
Krosuos, pijieško Jono Abracinsko, 
(Sheboygan, Wl».); prašo pašalpos. 

172—K. Zajienkauskas, Iš Pilviš- 
kių, pajiešl'o Jnoz. Zajenkauskio 
(New Philadelphija, Pa.). 

174.—Ona Gaižauskienė, iš Prane- 
kabudžio, Jieško Juozo Gaižausko. 
Rašo "Gyvenu sau viena, ne pas tė- 
vus. Juozukas gnno, nėra iš ko mai- 
tint.es; motina, mirė, tėvas kitą 
vedė; nesirūpinkit labai, kitaip ne- 

bus; prisigskite pinigų, Jei galite..." 
176.—Fr. Jančaraa, iš Vladislavo- 

vo, pa j ieško Jurgio Ilgūno (Asbley, 
Fa., 136 Maine str.). 

177.—Marė BendinSkiutė. iš Prie- 
nų, jieško Jurgio Bendinsko (Maha- 
noy City, Pa., 515 *3. Maln str.). 

178.—Ona Rastauskienė, iš Gude- 
lių, pajieško Augusto Rastfusko 
(Scranton, Pa., 1405 No. Summer 
Ave). 

179.—Jieva Skerpst^vic, iš Degu- 
čių, jieško Antano Kazlausko (Maha- 
noy City, Pa., 635 E. Pine str.). 
(Pasiųsta). 

180.—Anelė Aukaitis, iš Jurbarko, 
Jieško Petronėlės Beiluniutės 'Benld., 
111., Box 331). (Pasiųsta.) 

181.—Marė Andulienė, Papiškių 
kaimo, jieško Juozo čėsnos (Des 
Plalues, 111.?). 

182—En-illja Rakauskienė, lš Su- 
nieliškJų, kaimas Musteikiai, jieško 
Augusto Rakausko (Dubols, Pa.). 

183.—Marė Marcinkevič, iš žilių, 
Jieftko J«no Marcinkevičiaus, 

184.—Juzefą Paulauskienė, (nuo 
Pajūrio), jieško A. Paulauskio (3317 
So. Halsted 8tr., Chicago, IU-); rašo 

'Muro* labai reikia pinigų, prašome 
pagelbėti." 

785.—Andrius Puidokas, iš Senųjų 
Kietaviškių, jieško Bronisl. Vėželio 
(92 s«.r., Hartford, Conn.). 

186.—Jieva Tomkienė, iš Rykavie- 
nų kaimo, jieško savo vyro Igno 
Tomkaus (1620 Ja<..»son str., Gary, 
Ind.). 

187.— Eleonora Žiliūte, iš Augšto- 
Mu, jieško Jono žiliaua (Box 21, 
Royalton, Mass.). 

188.— Marijona černevič, iš Gadle- 
vos, pajieško Jurgio černausko (Ha- 
Etings, Pa.); rašo: prisiųsk pinigų, 
kiek gali; sunus Jurgutis serga; Čer- 

niauskienę užmušė." 
189.—Ona Žukauskienė, pajieško 

Mat. Žukausko (Hartings, Pa.) ir 
prašo pinigų. 

190.—Uršulė Statkevič, iš Pažeriš- 
kių jieško Jono J. Statkaus, (St. Bo- 
naventūre Seminary, St. Bonaven- 
tūre. N. Y.); prašo pašalpos ir žinios. 

191.—Juozas Leonaviče, iš Gergž- 
de!ių II-jų, nuo Kuršėnų, jieško Ka- 
zim. Adomavičiau* (Harvey, III., R. 

| F. D., -96) ir praneša, kad serga ir 

| reikia p&ialpos. 
| 192.—Rozalija Jokubauskienč—(iu- 
i te), iš šverdiškių, jieško Jono Joku- 
bausko (Chicago, 111., 3401 So. Hal- 
sted str.). 

193.—Jonas Raul'jfaitis, iš Vilka- 
viškio, jieško brohaikio Juozo Rau- 
lušaičio (Shenandoah, Pa.). 

194.—Judita Nežinska, iš Pajesių, 
Marlamp. p., jieško Ant. Matulačio 

j (Miners'/ille, Pa.). Reikia pašalpos, 
j 195.—Salom. Pupelienė. iš T*ujie- ! nu. įieško Fr. Pupelio (Chicago, 111.). 
j 106.—Petron. Greitjurgie, iš Lapka- 
sių, ties Kuršėnais, jieško Vinco 
Greitjurgio (Chicago, 111., 1826 So. 
Halsted str.); reikia pašalpos, tėvas 
eerga. 

197.—Monika Trimišaitė, iš Raudo- 
r.'.ų, jieško Juozo Sutkaičio (Johnson 
City, 111.). 

198.—Karol. Butgeraitė, iš Pažerė- 
lių, jieško Emilijos Grumelaičlutės 
(Mancelona (?), Wis.). 

199.—Magdal. Javoskus, iš Paduru- 
ptų, nuo Šiaulių, jieško Julijono Kaz- 
lausko (Chicago, 111., 2334 So. Oak- 
ley Ave.), prašo kuogreičiausios oa- 
saipos. 

200.—Uršulė Jucčienė, iš Šiaulių 
(Sctaloss strase, N. 37), jieško sū- 
naus Jono Jučio (128 Penn Ave., 
Exeter Boro, Pittston, Pa.); rašo: 
"Meldžiu asiųsti nors kelias kapei- 
kas, neturiu iš ko misti." 

201.—Ona Gilia, iš Leparų, nuo 
Šiaulių, jieško Eleonoros Vertylis 
(Hayonne, N. J., 43 E. 17th str.), 
prašo pašalpos. 

202.—Stanislava Vidmont. iš šile- 
lės, jieško Liudviko Vidmonto (29 
Johanson str., New York), prašo pi- 
nigų. 

203.— Fridrikis Seringas, iš Šiaulė- 
nų (Šiaulių pav.j, jleško Edvardo Se- 
ringo (South Op.k Park, 111.). 

204.—Elzb. Gustaitis, Iš Mariampo- 
Ks, jieško Petro Gustaičio (Mt. Car- 
mel, Pa.). 

205.—Ona Papeika, iš Trobiškių, 
Jiešk'- Pijaus Papeikos, (Collinsville, 
111., 424 So. Chestnut str.). PasMjsta: 

206.— Marė Kausevičienė, iš Nau- 
kaimio, jieškj Jono Goptaičio. Pra- 
neša, jog motina mirė. 

207.—Jieva Jurgelevičienė, jieško 
savo vyro Edvardo Jurgelev čiaus 
(Silver Creek, Pa., Box 116); prašo 
pašalpos. Pasiusla. 

208.— Marė Žemaitis, iš Vilkaviš- 
kio, Jieško Petro žemaičio (Burling- 
ton, N. J.). 

209 —Konst^nc. Lietuvninkienė, iš 
Mokolų kaimo, Mariam,. ■ 'ės pav., 
jieško Pijaus Lietuvninko (Cliffside, 
N. J.), Box 53); prašo pašalpos. 

210.—Johana Chadakievič, iš Kau- 
no pajieško Jono Nagmionio (Blng- 
hampton, N. Y.). 

211.—Konst. Kurias, iš Meškučių, 

1 
jieško Jono Kurio (Amsterian^ N. 
Y.). 

(Tcliaus bus) 

JIEhKO GIMIMŲ. 

Dabravalskis Vaclovas, karės 
belaisvis, nuri susižinoti su savo 

giminėmis Amerikoje Antanu 
Novicikiu ir Petru Kraujaliu iš 

Eišiškių, Lydos pa. v., Vilniaus 
gu'b.—prašo (pinigu. Adresas: 

(iermany, Cottbus, Lag. I., 
Comp. 0, Vaclovas Dabravalskis. 

Valavičius Kazys, karės belais- 
vis, nori susižinoti su savo bro- 

liais Stasiu ir Jdnu Valavičiais 
(Valaičiais). Adresas: Germany, 
Lager Cottbus 1. Comp. 2, Ka- 
zys Valavičius. 

SANDAROS REIKALAI. 
" 

Dėlei Fondų atmetimo sąskai- 
tos.—Po to, kaiip p. Rimka pra- 
nešė, joge i Fondai atsisaką ap- 
mokėti Sandarai priderančią dalį 

Į.Ičšų 'prie surengimo jiems seimo, 
tapo apie tari parašyta nuisų pre- 

|/identui, adv. Fr. Krbortui. Ji- 
sai šiomis dienomis r ar o: "Apie 
tą reikalą parašiau p. Rimkai, 
kad jis dar vieną kartą pasiųst:; 
■krivulę savo Fondų valdybų mū- 

riams ir Jead bilą .užmokėtų." 
Platinkite "Lietuvos Laisvę!" 

—Samdaros naujai išleista kny- 
gutė,—"Lietuvos Laisvė" tapo 
sukrauta pas musų susinešimų 
sekretorių, ip. St. Mockų (194 
Athens Str., So. Boston, Mass.) 
Sandaros kuopos ir nariai gauna 
už pusę kainos (5c.); parsidavi- 
nėja ]K» 10c. Draugai, pasi- 
r*engkite ją platinti! 

i 
Musų delegacija Europon.— 

Daugelis draugų laiškais teirau- 

jasi, kaip daibar bus su musų 
siuntimu delegato Europoln, kuo- 
met tarpe Amerikos ir Vokie- 

tijos tapo pertraukti diplomatiš- 
ki susinėsimai. Ant šito dar ne- 

gailime tiikrai atsakyti. Bet 
mums rodos, kad šitas musų pa- 

dėjimo neatmaino. Musų dele- 
gatas siunčiamas į Šveicariją ar 

Švediją, o 11c į v'okietiją. Tik- 
tai su Did. Lietuva bus apsun- 
kinta susinešimai. 

Dar paakinimas.—'Kuopos, ku- 
rios -negavote čarterio skubinai 
pridudkite mano raštinėJn savo 

kuopų adresais, kiek kuopoje na- 

rių ir kada kuopa susitvėrė. 
J. O. Sirvydas. 

MUSŲ KRONIKA. 

Nauja Sandaros kuopa.—Wil- 
kes Barre, Pa., susitvėrė nauja> 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros k-uop<a, kuri tapo musų or- 

ganizacijoje užregistruota po nu- 

neriu 32. 
Tautos Fondo demagogija.— 

Mums tapo prisiųsta iš 'keleto 
vietų ant mimeografo spausdinti 
ptsišaukimai, kurie yra siuntinė- 

jami j vietinius Centraiio Komi- 
teto sikyrius ir pasirašyti katali- 
kų Tautos Fondo. Mums gai- 
lai, ka.d dalei mažumo vietos ne- 

galime šito "dokumento" ištisai 
perspausdimti. Paminėsime tik, 
kad atsišaukimas yra vienas iš 
niekam tikusių liaudies kursty- 
mo dart>ų, kurio musų klerikalų 
politikieriai pasigauna. Tenai 
yra aprašyta, kaip katolikai or- 

ganizuodami "Lietuvių Dienos" 
Centr. Komitetą priėmę pusę na- 

rių "iš bedievių pusės." Tie 
"bedieviai" visuomenėje nerepre- 
zentuoja nei dešimtos dalies. 
Dalbar šitie patj9 "bedieviai" 
Nevv Yotiko susivažiavime iškir- 
tę "šiposą," nutai 'ami palaikyti 
ir toliaus C. Komitetą. -Prie tų 
"bedievių" ncdaiiyvavę susivažia- 
vime nei katalikai, nei sociaflistai 
(matai -kur susitaiko atsišaukimo 
autoriai .net ir su socialistais!). 
Todėl, sako: "Jei kas šiandien 
vardu Centralinio Komiteto ban- 
dytų rinkti aukas, tai aišku, kad 
tai butų nesąžiniškų bedievių 
darbelis, nes katalikai dabar dar 
buojasi karės nukentėjusiems per 
savo Tautos Fondą." 

Tai šitokios "vienyibėc" tarĮpe 
musų trokšta tie musų kleriika- 
liški politikieriai! 

LAIŠKAI "LIETUVOS" 
REDAKCIJOJE. 

"Lietuvos" Redakcijoje yra 
Atėję taiš4ui šitokiais adresais: 

/ % u 
Boleslovui S&lntfmui nuo bro- 

lio V. Stelnonjt^ ii Vitebsko. 
Antanui Medeliui Allegheny. 

fa., iš PotrQ^rado. 
Anastazijai Malėwskai (Anta- 

nui Laučiui) a&invkns nuo brolio 
Augustino iš Minsk gub. 

Kazimierai Žvirgždinaitei laiš- 
kas nuo AiU&ip ^Jurevičiaus iš 
Caricino. s A 

Konstant/nui Malukui, atviru- 
kas nuo Vladislovo Maluko iš 
nelaisvės Vokietijoje. 

iVietimiai gali ateiti patįs atsi- 
imti; iš kitų vietų reikia prisių- 
sti "Lietivvos" reda'kcijon savo 

adresą ir už 2c. krasos ženlklelį 
laiško persiuntimui. 

I 

REDAKCIJOS ATSAKYME. 

pp. A. M. Virbalis, Senas Parapi- 
jietis. Tilps sekančiam numeryj. Ačiu. 

p .Panemunės Juozas. Visus garbi- 
nimus vienos pusės ir peikimus kitos 
pusės išleidžiame, nes koresponden- 
cijose privalo but paduoti tik fak- 
tai, o išvadas tegul skaitytojai patjs 
sau pasidaro. 

p. P. Michnevičiui. Afiu už pri- 
siuntimą. Pilnai sutinkame su jųsu 
nuomone ir jdėsiine "Lietuvos" se- 
kantin numerin. 

p. V. A. Goberys. Viena iš geriau- 
sių ir lengvesnių gramatikų męs skai- 
t>me Damijonaičio gramatiką. Kriau- 
šaičio gramatika yra siek-tiek sun- 
kesnė, ir jos mūsų knygyno nėra. 
Įjųsų laiškelį męs sunaudosim sekan- 
čiam "Lietuvos" numeryj. Ačiu už 
iritarimą. 

p. K. Rimgaila, "žemaičių žemė'* 
yia kaip buvusi ir niekur ji nedin- 
go. Žemaitija yra tik dalis visos 
Lietuvos; žemaičiai yra tik dalis lie- 
tuvių tautos; yra dar augštaičiai, 
kapsai, dzūkai, ir 1.1. Todėl, kada 
kalbame apie visus lietuvius sykiu, 
tai vadiname juos bendru vardu— 
lietuviais; o kada kalbame apie visų lietuvių žemę, tai vadiname ją 1/ i e t u v a ; tik kalbėdami apie at- skiras Lietuvos dalis, vadinamo jas Žemaitija, Dzulilja, fr 1.1. 

Apgarsinimai. 
BE PASISTENGIMO NĖRA 

PASISEKIMO. 
Pasisekimas reiškia pasistengi- 

mą. Kiekvienas pasekmingas 
verteivis yra'uolūs darbininkas. 
]sigavęs į pryšakinę eilę negali 
ten stovėti, jei nepadarysi dar 
didesnio pasistengimo. Bet no- 
rėdamas tąjį pasistengimą pada- 
ryti, turi turėti sveikatą. Fran- 
cuzti patarlė sako; Tas, kuris be 
sveikatos, nieko neturi. Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Elik- 
syras suteikia sveikatą. Jis išva- 
lo vidurius, prašalina susirinku- 
sias išmatas, kurios nuodija žar- 
nas ir paralyžiuoja jų normai į 
veikimą. Jis suteikia norą val- 
gyti, pagelbsti virškinimui ir su- 
stiprina nervus bei visą kuną. 
Nuo vidurių užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, nervuatumo, migre- 
nos, nemigos, apskrito nusilpnė- 
jimo ir tt. šitas vaistas yra nesu- 

lyginamas. Kaina $1.00. Aiptie- 
kose. Nuo inusišaldymo dabarti- 
niu sakuoju laiku, nuo ramatų, 
ir neuralgijos, pamaitinimo, ir tt. 

geriausiu ištikimu vaistu y la. 
Trinerio Limimentas. Jis niekuo- 
met nesuvylia. Kaina 25 ir 50c. 
aiptiekose, krasa 35 ir 60c Ta 
pačia kaina gausi puikų Trinerio 
Kosulio Malšintoją, kuris sutei- 
kia greitą ir tikrą ipagelbą nuo 
šalčio ir kosulio. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, I333_I339 S. 
Ashlamd A ve., Chicago, 111. 

IŠKILMINGAS 

Maskinis Balius 
SU TURTINGU PROGRAMŲ RENGIA 

Liet. Motery Apšvietos Dr-ja 
Sub., Vasario 
17,1917 

Mildos Svet, 
3131 So. Hilited it. 

Pntžla 7 vai. vik 
Sitam baliui yra paimtos abidvi Mildo* 

svetainės, todėl bus galima ramiai laik) 
praleisti. Kaip yra žinoma L. M. A. Dr. 
visuomet parengia puikius vakarus ir kiek- 
vieną atsilankiusi užganėdina. Ir Sis Mas- 
karadinis Balius yra rengiamas dar ati- 
džiau, kad padarius jį žingeidesnių ir sma- 
gesnių, todėl meldžiam atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. Bus duodama ir daugybė dovanų tiems kurie bus navatniausia apsi- 
rengę todėl nepraleiskite progos. 

Tikietus salima gauti pas komitetr* se- 
kančiose vietose, išanksto po 25c.: 

Šatkauskienė, 3423 So. Haisted St. 
Misėiluitienė, -500 So. Emerald Ave. 
Radzevičiūtė, 8363 Kerfoot Ave. 
Balickienė, 3S43 So. Union Ave. 

Prie durių po 50c. tikietaa. 
Kviečia L. M. A Dr-joi KOMITETAS. 

Pajieškojimaž. 
Pajieškau savo pusseserės Kaziu- 

nės Kraujalaitės, Antano Kraujallo 
dukters, Kraujalių kaimo, Truskavos 
parap. Atsišt kti adresu: 

A. S. Kraujalis, 
2058 W. 22nd St. Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Antano Ar- 
lausko. Pirmiaus gyveno Phlladel- 
phijoj, 1018 Caulton St.; nuo keturių 
metų neturiu žinios apie jj. Jis pa- 
eita iš Jausodžio sod., Navarėnų 
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub. 
Kas apie jj žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Domininkas Arlauskas, 
3533 Wallace St. Chicago, 111. 

Pajieškau Mikolo Kazakaičio ir 
Juozo Sitevcos, abudu Kandročių 
Kaimo. Atsišaukti adresu: 

Juozas Kazokaitis, 
Box 48, Orient, 111. 

Pajieškau savo švogerio Prano 
Grėbliuno, Suvalkų gub., Seilių pav., 
šventažerio gm., kaimo Marciukaviz- 
nes. Apie 10 metų Amerikr). Apie 
6 metai atgal buvo Waterburyje, 
Conn., o dabar nežinia kur. Jis pats, 
ar kas kitas malonėkite duoti žinia 
adresu: 

Antanas Zoruba, 
797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau, svarbiame dėl jų reika- 
le, Waterbury'je, Conn. gyvenusių 
1015 metuose: 1) Onos žilinskiutės, 
26 Rail Road Hill St., ir 2) Jono 
Venskaus, East Clay St. Jie pats, ar 
kas kitas malonėkite duot žinią: 
K. Ch. Kažemėkas Banking House, 

797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajicškau savo brolių Jone ir Juo- 
ze Smilingių, Stanlaukių sod., Plun- 
gės parap., Telšių pav., Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

B. J. Srailingis, 
217 Gerard St., P. Detroit. M'ch 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra darbo vyrams ir mote- rims restauracijose, fabrikuose ir pri- vatiniuose namuose; užmokestis yra geriausia, kokia yra mokama Chica- voje. Vyrams $2.75 j dieni}, nuo 25c. Iki 30c. | valandą. Adresas toks: 
At'as Employment Office, 6300 So. Halsted St., Chicago, I1L 3rd floor. Room F. 

Telefonas Normai 162. 

W FARMOS! 
Kiekvienas darbininkas, vyras ar moteris, gali turėti savo nuosavą 20 akrų ukę su viena gera karve, viena gera kiaule, 20 vištų, 100 viš- čiukų ir buti neprigulmingu. $1.00 įmokėti ir po $1.00 kas savaitė. Ar- j timesnėms žinioms užeik, ar parašyk į pas: 

R. H. ENOCH, 16 N. Halsted St., L4 Chicago, III. j 
I ; ARDAVIMA PIGIAI. | Trimi sėdynėmis barzdų skutykla] geroj vietoj lietuviui pietinėj dalyj. —James J. Barry Co., 434 So. Dear- born St., Phone: Harrison 5839. 

KAR .! KARĖ! 
Pamatyk PasaulJ kariaujant! 300 į fotografuotų paveikslų su apskaity- 

mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
įvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prisiųsk 35c. Express Money 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
sos ženkleliais. Reikalaujama agentu. 

Le\vis Hayden, 
p. O. Box 1061, Renton, Wasb. 

JOSEPH A. AMBROZIUS 
Lietuvis Advokatas 

V«J| Tl»klu byla* Tliltu ttliaitit 

A(l j 1008 Tltle Ii Tnut Bld(. ) ] 3214 S*. HtUttd Street i" Cl,lc,|#- 

DR. O. C. H EI NE" 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas Tirt Aptiekos). CHICA60. 

L. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telej/hone Franklin 1173 

Gtt: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31st ST. 
TELEPHŪKE TAROS 2390 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po Ne'v Yorkę, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" Ir renka afljkelbi- 
mus i musų laikraštj. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų jgaliotas užrašinėti 
mūsų laikraštj, rinkti apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub, Co, 

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius 
1917 metams jau 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti- 
nėti. Kfikalauk 
aptiskoj arba ra- 
šyk tiesiog mama, 
o mes mielai pa- 
siusime 

Dovanai 

Kosulys 
dažniausia būna įki- 
rėjuaiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažau- 
džiŲ uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti Blogoms, 
patariama vartoti 

8j»r«rV« 
Goti.ard Oll 

ISeverng 
Goihardiikas 

Aliejus.J 
Yra linomas kiek- 
vienuose namuos*, 
kaipo parinktlnuM 
Hnimentas trinti 
topaniias vietas, 
jpai3 gimusiaa iš 
reumatizmo, per- 
sišaldymo arba 
uždegimo. 23 ir 
60c. 

SEVERA'S į 
BALSAM FOR LUNGS 

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

Kaina: 25 ir 50c. 
Prašoma aptiekosc reikalauti tiktai Severos Gyduolių, ssugoties dirb- tinų)!) ttrba falsifikacijų ir viauomet pasakyti firmos Tardą: "Severą" 

Jirie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptleko] negalima gauti, užsakius tuo- ai b bus pasiusta. 

W. F. SEVERĄ C0.t Cedar Rapids, Iowa* fį 

TUOZAS J. BACZUNAS JONAS P. PAJAUSKAS 

Savininkai Didžiausios Lietuviškos Spaustuvės 
Amerikoje, vardu 

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

Šia laikraštis "Lietuva" yra atliekamas mūsų Spaustuvėje 

BIZNIERIAI, REIKALAUJANTIEJI KALENDORIŲ 1918 
METAMS, KREIPKITĖS AUGŠČIAU PADUOTU ANTRAŠU« 

speciaus išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Skon Club" iipo valstybes bendaroies 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 8 kvortos arba 2 galionai ui ....$475 12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 

RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

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

Atminkite, kad pas mus 

Pirkdami perkate gr ynq, 
100 laipsnių stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skiesti} vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

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

ekspreso prisaku. 
ATMINIf'TF kad *w®ntuojime musų "SOUTH SHORE CLUB" 
H1 IllllAf iu degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryn*, »en« 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

IWK Al nu0 dabar iki Kalidų Švenčių išsiųsime kiekvienam 
U * Urtl didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & <S. III W. Va Buren SI. Cblcago, III 

Lietuvoje Europos Karės Netu. 
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, 

kuris prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos į Lietuvį, 
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 pėsčiomis bei arkliais. Fats šios kny- 
gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už 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„ CUICAGO, ILL, 

PLATINKIT "LIETUVA" 



HETINESJINIOS, 
Sąryšio koncertas. Keletas 

šimtų žmonių pereitą nedėldienj 
ėjo imtynėse su šalčiu—ir jį ap. 

g*Į«ję Visgi atsilankė ant didelio 
koncerto, kurį buvo surengęs 
Chicagos Draugijų Sąryšis Pu- 
lasfeio svetainėje. Vakare buvo 
toks šaltas oras, kad, anot lietu- 
vių kalbos tik šuva išvarytas na- 

mie nesėdėtu. Savo keliu prisi- 
rinko beveik apipilnė svetainė 

fcraonių pasiklausyti koncerto. 

Jų pasišventini, gerai atmokč- 

io rengėjai, nes koncerto progra- 
mas bu/o tikrai gražus ir dailiai 
itlrktas. Kiekvienas atliktas nu- 

meris užsipelnė pagyrime, bet 
<ur čia visus aprasysi i f Paminė- 
siu čia tik aplamais ruožais. 

^ isų pii miausiai tikro pagyri- 
mo užsipelnė Petro Sarpaliaui 
orkestrą, kur» padėjo, matyt, daug 
triūso šio programo orirengimui. 
Be perdėjimo galima pasakyti, 
kad bene pirmu kartu teko iš- 

girsti lietuvišką orkestrą, kuri 
tikrai buvo verta orkestros vardo 
ir (pasekmingai atliko tokius klia- 
siakus veikalu.-., kaip iš Verdi 

operos "Rigoletto," o vėliaus J- 

gebiai akoinpanijavo visuose pro- 

gramo numeriuose. 

1 okią orkestrą nesarmata bu- 

tų kadir bile kur pastatyti- Už 
tai priklauso gaiftė p. Petrui Sar- 
paliui, kuris nepasigailėjo nei 
lailko, nei triūso jos išlavinimui. 

•Dainų programas buvo turtin- 
si grazi»; parengtas ir dar ge- 
riau išpildytas. Ir nedyvai! Jei- 
gu ipainiijėsim, Jcad j j išpiklė toki 
dainininkai, kaip p. Karolis „Sar- 
palius, Pranas Jakutis, J. J. Zol- 

pis ir p-lė M. Rakauskaitė, tai 
kitokio rezultato negalima buvo 
ir laukti. « 

P-iė Rakauskaitė juo tankfcius 
dainuoja, juo labjaus yra publi- 
kos mylima už savo švelnų ,balsą 
ir g>vai atjaučiantį giedojimą. 
Ji visuomet yra tikru programo 
papuošimu. 

^ 

P-as 1 ranas Jakutis—senas jau 
Chicagos dainorius ir gerai pub- 
likai pažįstamas, šį vakarą jis 
ko tik nesukėlė laike koncerto 
revoliucijos," nes sudainavus 

jam porą dainelių, publika neno- 

rėjo jo atleisti ir nepasiliovė šau- 
kusi ir plojusi, kol jis dar keleto 
dainelių nesirdainavo ->nt "extra." 

Ypatoje p. Karolio Sarpaliaus 
jauniausio brolio Sarpalių šei. 
m&'noje, čfleagiečiai įgijo reto 

gabumo ir nepaprasto gražur-c 
■baritoną. P-a3 Karolis yra dai 
jaunas vaikinas ir jeigu jis tin- 
kamai lavins savo įbalsą, galima 

tikėtis jaiin gražios ateities. Ar- 
tistiškas jo talentas ir nepaprus- ; 
tas halso turtingumas yra ne- t 

abejotinas. i 

Jeigu apleistum nepaminėjus p. 
J. J. Zolpį ir jo vedamą Marmo- 

nijos chorą—butu tiesiog įjrie- J 
kas. P-as Zolpis labai gražiai; j 
atliko Aleksandravičiaus dainą Į 
"Meilė." Tai yra viena iš gra-ij 
žiausių lietuvišku dainų ir p. J.' 
Zolpis, kuris turi turtingą balsą,! j 
atliko ją su jausmu. Jo gi H ar- Į 
monijos choras, atlikusis porą 
dainų »u orkestrą ir be orkestros, 
be abejonės, paliko gilų įspūdi, 
ant publikos. Harmonijos cho-' 

1 
ras—yra vien \ yru choras ir ge- 

| resnio choro man neteko girdėti 
^nei Chicagoje, nei kitose lietuviu 

i'kolionijose. "Jeigu toks kur yra, 
tai norėčiau jo paklausyti. Gir- 

dėjau, kad p. Zolpis, pats besi- 

lavindamas, nesigaili nei laiko, 
nei triūso ir lavina jaunų vaii'i- 

nų burį. Ir nedovanai—Harmo- 
nijos choras gali pasididžiuoti sa- 

vo darbu; iiš tolimesnio lavini- 

j mosi galima daug ko tikėtis. 

Trečiasai Sarpalių brolis, Vin- 
cas, išpildė gilią jausmingą Rach- 
maninovo preliudiją ant piano. 

Programas prasidėjo Amerikos į 
tautiškuoju hymnu, o užsi'baigė 
Lietuvių tautiškuoju hymnu. 
Programo viduryj kalbėjo p. B. J 
K. Balutis, "Lietuvos" redakto- 
rius, ant temos iš Linko'lno žo- 

id'žių "Tikėkime, kad teisybė pa- 
idaro galyfoę, ir taip tikėdami iš- 
drjslkime atlikti iki galui savo 

pareigas, Kaip. jas suprantame." 
'Kalbėtojas priminė, kad tą die-' 

ną kaip sykis buvo Linkalno gi-Į 
mimo diena ir toliaus ka-lbėda-; 
mas aiškino, ki.kios yra pareigos; 
lietuvių kaipo Amerikos piliečius 
ir kaipo savo tėvynės sūnų. 

Po koncerto buvo šokiai. Nors 

pu'blikos, jeigu ne šaltis, galėjo 
būti daugiau, bet pusėtino pelno 
visgi liks. Pelnas skiriamas nu- 

kentėjusiems nuo karės ir visi 
artistai aukavo savo triūsą už- 

rlyką. 
Daugelis biznierių, norėdami 

paremti koncerto tikslą, aukavo 
ipo $1.00 ir po $2.00 už vieną 
eilutę savo pagarsinimo progra- 
me. B. 

O, my! Sąryšio koncerto pro- 
gratne randame nepaprastą ap- 
skeilbimą. Ant Bridgeporto yra1 
Šv. Dovydo bažnyčia,—katalikų Į airių bažnyčia. Šios bažnyčios; 
klebonas, Rev. Joseph NcNamee, 
ipaau'kavo $10.00 nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams $10.00 ir 

programan įdėjo sekantį paskel- 
bimą : 

"šv. Dovydo bažnyčia, prie 
|2-ros ir Emerald Ave. Visoms 
automs. Mišios kas valandą nuo 

ešių iki vienuoliktai nedėlidie- 
įiais. Katechizmo kliasos kick- 

ieną rytą aštuoniose. Pirma 

vomunija Velykose l'ublic 
>chodl vaikams. Neimama mo- 

:esties už Velykinę pareigą. Ne- 

rašoma pinigų už krikštus, šliu- 
>us ar laidotuves, išskyrus, ką 
imonės patįs nori duoti po atli- 
cimui ceremonijos. Neklausia- 
ma nieko apie tai, prie kokios 
autos priklausai. Visos tautos 

ygiai kviečiamos." 

Girdėtis, kad nekurie lietuviu 

cunigai pyksta u i tokią airių, 
<aip jie sako, politiką. 

Skaitęs. 

Įvairumai. "Birutė" rengia va- 

<arą vasario iŠ d. Prasidės nuo 

5 vai. vakare Unity Club svetai- 
nėj (Indiana ir 31-tna gat.). 

—• Pereitą savaite apleido Chi- 
;agą gerai \vest-sidiečiams žino- 

mas V. Lenkauskas, išvažiavu- 
sis j Braddock, Pa. Nors neilgai 
jis Chicagoj gyveno, bet pasi- 
žymėjo savo darbštumui ir buvo 

geras organizatorius ir veikėjas 
tanp vietinių draugijų. Jis taip- 
gi atstovavo Chicagos Draugijų 
Sąryšyj vvest-sidės organizaciją, 
susidedančią iš 14-os draugijų. 
Dabar organizacijos atstovu, vie- 
ton jo, likosi paskirtas p. Bag- 
donas. 

—• TMD. 28-oji kuopa nuo 

West Side jau susitvėrė sau cho- 

rą ir dailus buirys jaunimo yra j 
ji susispietęs. Organizavime 
daug prigellbėjo p. Petras Sar- 
palius, kuris bene ir chorą ves. 

Choro repeticijos atsibūva kiek- 

vieną utarninką vakarais Melda- 
žio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 

Laimingos kloties! 

— Mums pranešama, kad "Chi- 
caigos Jaunuomenė" rangia dide- 
les ristynes Šv. Jungio svetainėj, 
"kokių dar nėra buvę." Tarp 
lietuviškų dwtuolių, kurie čia 

dalyvaus, žada buti J. Bancevi- 
čius, Ant. Ačas iš E. St. Louis, 
Pr. JHiškauskas iš Springfield, 111. 
Išviso bus net septynios poros 

ristikų. Chicaga greitai virs 
centru lietuviškų drutuolių. 
Apart senų ristikų, atsiranda vis 

na,uju. K. Aleliiuinas, J. Šimkus 
ir keletas kitų šiądien jau skai- 
tomi gerais ristikais. Šios dide- 
lės ristynės atsibus vasario 25 d. 
Dalis pellno sikiriama nnkrutėju- 
siems nuo karės. Tikietus iš- 
kalno jau galima gauti šiose vie- 
tose: J. Kulio aptiekoj, 3259 So. 
Hailsted St.; P. Jakučio Barber- 
nėj, 1-j.ta/ ir Halsted gat. ir "Nau- 

jienų" ofise, 19-ta ir Halsted gat. 

Copyright t»l« 
hy R. J. Kaynoldi 

TotMCOO Co. 

Mums Patinka 
Duoti Kokybė! 

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

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

■p IPS 

Ant antro iono raudo- 
nos b!č jinis jqs skaitą 
•Ite: Procesas, patentno 
tas liepos 30 d. 190A au 

Pirkite Prince Albert visut 
raudonuose maišeliuose, 5c; 
raudonos blikinis, 10c; sv» 
ro ir f>u<is svaro bllkos hit 
tnidonai ir krysit'hiio sfik 
h naro humidoriai s* keti* 
Ptni drlgintojo virių. 

PRINCE ALBERT 
the national joy smok* 

tautinis pasigerėjamas rūkymas patiks 
kiekvienam cigaretiniam ar pypkiniam 

skoniui kuogeriausiai. Jis turi puikų skonį, kuris tau juo labiaus 
patiks, juo daugiau rūkysi. Tabakas ilgai dega ir duoda pilną 
užganedinimą. Prince Albert lengva vynioti, ner, jis tam yra su- 

pjaustytas. Susukdams cigaretą daug jo nesueikvosi. 
Del savęs paties privalai šitą tabaką gerai išmėginti, nes tąsyk 
žinosi pats, kodėl Prince Albert yra toks geras. Ir žinosi, kodėl 
Prince Abertą šiandien taip ruko vyrai visame pasaulyj—jis yra 
vėsus ir malonus. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win«ton-SaIem. N. C. 

BAISI PASAKA! 
Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir n j 

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

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
ar a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

ai, kau skudurai, is kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popierą pabrango. 
v 

Nicko nePadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
sj o gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 

.U.^ t0 £cner°l° visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
ru -oriai, ką garietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ką j 

virsij kojomis ra dęs sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius s.Iei\ai numalevoja. už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

•o s *ait> t«.)jo gazietą j Ne\v Yorką, o ne\v jorkiškio—\ Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
ojau, gražų \ardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
? i>s.uoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sienų: 
J 1 

# 

~~ Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
tOn mokslisko abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 

,.C2 ^ 'f mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik p0 nosia sau murma: 

vertčtų ;r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
y ems ant tetos užlopyt, ka nuo ilero kėdėi sėdėjimo pra- 

sitrynė.... 
Kaip ateina "pėdė" ir kaip tckj kozackį maršą visi už- 

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

Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazietįa laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyv$ žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jie^kot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko aiitgiaS-is mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 

Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar patiriate, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar' ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas sti išmistu sutaisyta: dzidesnis mažesni rija, kad dzidesnis ne- 

pasciptų, o jpažesnis nesiraučyt... 
Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- 

ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brolau, labsi. 
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 užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodj 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 doliaiiu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUV A" 
3252 South Halsted Str«et, : r t Chicago, III 

Nauja Krautuve Laikrodėliu 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodu 
pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti Ir 
pamatyti mano naują, krautuvę. Adresas: 
J J. VENCKUS 
M3 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL. 

IVyIĮšKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę« neesame bankierlal, bet męs gvarantuojame Tamstai bu66- ūym& 50% ant Taftos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mua. Vy- rams Ir YaU^naiM* padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 11d IčO.OO už puse kainos. TruputėlJ nešiotus nuo $25.00 lkl $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. 
Naujas lr truputei} dSvžtas kelinės nuo $1.00 lr branglaua. 
Valkų siutai $2.50 lkl $7.50. 
Skrynios lr valyzaL 

S. GORDON, 
1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdienę lr vakarais iki 9 vai. Subatomls esU atdaras lkl 11 yai. vakare. NedJldlenials—lkl 0 vai. vakare. 

*♦* 
Tel. CanaI 5395 w.» vuuai %j%3 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Komraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 ff. 23 rd St. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysite Gražesnį l'catr^ negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedaliom 
i(!c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vaktias. Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietų. 
Jei liuosame lau-. nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagumus, Ui ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

reikalaujame 
įvyru ir vaikinų, kurie no- 

-*• clų įamotti bardasku- tystės t 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa* fiiam darbdaviu išmokus amato, kuria blogy laikų nežino. Mokiname barz- 
daBkutystSs taipgi ir moteris, kaipo ir r-nkadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nisso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av.f Pittsburgh; Pa. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5S34 

Dr. P. WiEGNER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPI8 

(Mapa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, j ežerus, upes, rubeiių tarp 
lenku ir lietuvių lr dauge- 
li kitų dalykų. > 

"Geriausia žemlapla lietu- 
vių kalboj. — Persletato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. , 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

iVESKIO M? 
vSSmMORYKIA 

Čia gali ižmokti Anglų kalbos nao pradinės 
ligi aukščiausiai, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politlfi. 
Ekonomijos, Knygvedyjtes.DailiarašCio, Lai- 
ikų rafiymo, Prekybos teisiu ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, RIOH SCHCOL ir 

REKYBOS KURSUS. VISKAS AlSKJfiA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St.,Cmcqfti 

Can«L 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GY0YT0JA3 

1749 SO. HALSIEO Sr CHIGA3J. ILL, 
CORNER 18tb STREEr 

Pk»t Ketiiigtaa 3521 

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Ann Stnct PhHidelphia Pi 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitini* Laikraštis 

"Draugo" sandarblninkų skaičiuje 
yra rimCtausiejl lr žymiausieji lietu* 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr t1- 
auomenfis judėjimo. Viri dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir t •lala- 
faL 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly- 
tė (3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pa'lurSJlmui siunčiame vlenaa nu* 
Beris veltui. Adresuokite: 

ORAUOA8 PUBLI6HING CO. 
1800 W. 46th 8t, Chlc^ge, Ilk 

Tel. YARDS 1531 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3258 8o. Kalsted St* Chlcago, III. 

Gydo vlsokiaB ligas moterių, valku 
Ir vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užslsenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

PHONE YARDS 17*1 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. 

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 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame indlvidlnėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 

sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tirika- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstal kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
yederal Ass'n c f Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Tnc.) 

PETRAS S. RLM EIKIS. 
Yra musų jgaliotas Garduer ir api» 

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

Liet. Pub. Co, 

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

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir uursė, 

viena geriausių ir atsakanėiausių 
Bavo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorlal Hospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
p.isišaukti bile valandą ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Collinsvilie Ai. E. SI. Louis, III 
Viršum > ociss sales 

Tel. Kinloch St. CMr 541R. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 West 18 th Street 
Tarp Paulina Ir Woodjat, 

f tone Canal 1208 
Valandai! 

rttC:EO iki 12:00 v*l ryta 
I, n 7X0 iki 8.-00 vaL vak. 

Kedeiiom* 
itc 6*0 iki W--OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W ,Harrison Street 

Tel. Aastin/J/ 

Vaiandos: 
tikta' iki 9:00 kiekvienu 



UETTUVIU 

atsidarys 

Knygos, knygeles, čekiai, draftai ir vi- 
sos kitos reikalingos formos jau yra spaudoje ir kaip 
tik jas gausime iš spaustuviu bankas atsidarys. 
Kadangi Universal State Bankas užims vietą buvusio A. 01szewskio Banko, 
tai vis: A. 01szewskio Banko depozitoriai turi buti aprūpinti pirm atidarymo 
Universal State Banko. Ir todėl šiuomi kviečiame visus A. Olszevvskio Ban- 
ko depozitorius ateiti tuojaus su savo bankinėmi knygutėmi į A. 01szew- 
skio Banką, kad galėtume užrašyti jų knygelės numerį, pinigų sumą, var= 

dą, pravardę ir adresą, prirengimui pirmosios mokesties arba išdavimui nau- 
jų Banko knygelių. Jau dauguma depozitorių pridavė savo parašus ir adresus, bet pakol yra nevisi 
tai negalime pradčti nė pinigų mokėti ne naujos knygeles duoti. Todėl, tie kurie dą nesate padavę 
savo parašų ne adresų, tai ateikite tuojaus į A. 01szewskio Banką su savo Bankinėmi knygelemi 
bile dieną ar vakarą, taip kad pirm atidarymo Universal State Banko, turetume gatavus visų parašus 

■r adresus pinigų išmokėjimui arba išdavimui naujij Banko knygelių. 

Kviečia visus depozitorius, 

01szewskis 
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