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Dideji Kare. 
Susierzinimas Suvienytu \ alsti- 

jų, pertraukimas diplomatiškų ry- 

šių su Vokietija iv to pasekmės 
dar nepriėjo galo. Dar vis neži- 

nia, kas iš to gali užgimti—karė, 
ar susitaikymas. Iki šiol nei vie- 
nos pusės laikraščiai apie susitai- 

kymą, kadangi tą tik nusilenkiant 

galima atsiekti, nekalba, nes nei 
viena pusė nusilenkti nenori. Bet 
tas nereiškia, kad katra nors pusė 
kares norėtų. Karės nieks nenori. 

Suvienytos Valstijos karen ne- 

pri*irengusios, o karėn nuo seniai 

pr irengusios Vokietijos kariškos 

pajiegos visos užimtos kitur, prieš 
Ameriką mažai jų pastatyti ji galė- 
tų. Todėl ir Vokietija karės bi- 

josi, nors vokiški laikraščiai ir vo- 

kiški valdininkai net per garsiai 
šukauja, kad jos nesibijo. Šuka- 
vimai vienok tai dar ne karė. 
Visoki laikraščiuose garsinami su- 

manymai tai dar ne karit menės 

organizavimas, tam reikia ko kito, 
bet ne šukavimų ir statymo viso 

kių sumanymų. Sumanymų gi 
Amerikos laikraščiuose paduoda- 
ma daug. Laikraščiai užtikrina, 
buk buvęs Su/ienytų Valstijų pre- 
zidentas Roosevelt nori karėn įsi- 
kisti ir pasiųsti kariumenę pa- 
gelbon talkininkams, nors to val- 

džia daryti visai nenorėtų. Roo- 
sevelt, kaip garsina laikraščiai, 
i.jri apsieiti visai be valdž'os pri- 
tarimo ir pagelbos. Jis mano su- 

organizuoti ir apginkluoti liuosno- 

rių kariumenę is kokių 200,000 

kareivių ir pats nori ją nuvesti 

pagelbon talkininkams Francuzi- 
jon. Jeigu valdžia trukdytų orga- 
nizavimą tokios kariumenės Su- 
vienytose Valstijose, tat jis mano 

ją organizuoti Kanadoj. Bet vi- 
sas tas sumanymas labai panašus 
j paprastą laikraštininkų fantazi- 

ją, kurią jie vien Roosevelto var- 

du pridengia. Juk 200,000 liuos- 

norių kareivių apgynimui viso 
krašto S. Valstijų valdžia neįsten- 
gia namieje surinkti, tai visai ne- 

galima tai padaryti privatiškam 
žmogui, kuris butų priverstas sa- 

vo fantastišką liuosnorių kariume- 

nę organizuoti svetiniam krašte. 

Butų tai privatiška karė privatiš- 
V.os kariumenės. kokios jau nie- 
kur nėra ir būti negali. Laikai, 
kuomet valdonai, kaip tai darė ma- 

ži vokiški kunigaikščiai pasipelny- 
mui, 'š savo piliečių organizavo ka_ 

riumenę ir ją už pinigus parsam- 
dydavo kiekveinam muštiesi norin- 

čiam, jau seniai praėjo. Šiądien 
kares veda trttos, jų valdžios, bet 
ne privatiški žmonės. Jeigu Roo- 
sevelt ir nuvažiuotų su pora tūk- 

stančių liuosnorių iš Amerikos 
b^tų tai neverta minėji- 
mo, permenka pagelba, kuri talki- 
ninkams pergalės atgabenti nega- 

lėtų. Ir karėj 1871 m. buvo 10,000 
amerikonišku liuosnoriu, be abeio- 
nes susidedančių iš Amerikos fran- 
cuzų, bet ir su jų pagelba fran- 
cuzai prieš didesnes vokiečių pa- 
jiegas atsilaikyti negalėjo. Turbut 
ir Roosevelt nesurastų savo pri- 
vatiškai kariurnenei dau6i?u liuos- 

norių, nes kas norėjo karėj tal- 
kininkams padėti, tie jau pirma 
karėn iškeliavo su Kanados ka- 
riumene. Re;,:ia todėl manyti, kad 
su tuorr. fantastišku padėjimu tal- 
kininkams Roosevelt neiko neturi. 

C»ali talkininkai sulaukti Ame- 
rikos militariškos pagell>os, bet ne 

privatiškos,—jeigu kiltų karė Su- 

vienytų Valstijų su Vokietija, nors 

Suvienytos Valstijos ir nenorėtų 
siųsti savo kariumen^ Europon. 
Nieks pradėjęs karę, negali įspė- 
ti, kur jį gali išsiplatinti ir kur 
gali pasibaigei. Žino tai gerai ir 

vokiečiai, tode! jie visokioms pa- 
taptoms intrigoms, gimdydami 
maistus kaimyniškuose su Ameri- 
ka kraštuose, jau dabar stengiasi 
jai taip patarnauti, kad jos kariu- 
omenė namieje butų reikalinga, 

kari jos Europon negalėtų pasiimti 
'net tąsyk, jeigu kiltų tikra kare 
su Vokietija. 

Kadangi Amerikoj dar nieks ne- 

gali įspėti, kas iš kilusių vaidų 
j su Vokietija gali kilti, todėl ir ji, 
I kiek tik gali, drutina savo kariškas 

pajiegas. Kongresui paduota su- 

manymas įvesti priverstiną tarna- 

vimą kariumenėj visų vyrų. Be 
abejonės tas bus ir Amerikoj Įve- 
sta; nors iki karei su Vokietija 
neprieitų, bet vaidai su ją patar- 
naus šalininkams didelės kariume- 
nės. 

Gazdinimui Suvie» > ai Valstijų 
ir Vokietija griebiasi ne vien 

sprogdinimo amunicijos dirbtuvių, 
bet griebiasi ir tikrų komedijų. 
Kuomet tik tapo pertraukti dip- 
liomatiški ryšiai su Vokietija, kjla 
tuoj kariumeuės revoliulija ame- 

rikonų sutvertoj Kubos republikoj, 
kur vokiečiai turi nemažą jtekmę. 
Labiau subruzdo ir Mexikos ban- 
ditų vadovas Villa, kuris pasiren- 
gęs tam tarnauti, kas daugiau už- 

įmoka. Jis su savo šalininkais vi- 
sai prisiartino prie Suvienytų Val- 
stijų rubežių. Kalba, buk jis slap- 

ita Japonijon iškeliavo, su kuria 
nori kokiu*; ten ryšius užmegzti, 
nors Japonija vokiečių nerems, 
nes su jais iš vien su talkininkais 
karę veda. Panašiais gazdinimais 
vokiečiai stengiasi Suvienytas Val- 

stijas nuo karės sulaikyk. Jie 
nori, kad jos siųstų savo kariu- 

nienę ant salos Kubos, arba Me- 

xikan, vietoj talkininkams padėti. 
Tas, rodosi pasiseks, nes prireng- 
ta jau 5000, ar 7000 kareivių pa- 

siųsti ant salos Kubos. Rods tai 

nedaug, bet Suvienytos Valstijos 
mažai kariumenės ir turi, tai joms 

į ir 7000 daug sveria. 

f Kares Irontuose ypač ryimiame 
fronte ir Balkanuose nieko svar- 

besnio neatsitiko. Rumunijoj ne- 

tikėtu užpuolimu rusai paėmė vo- 

kiečių apvaldytas kalvas prie kai- 
mo Okna, kur pakliuvo nelaisvėn 
keli šimtai vokiečių. Bet tie lai- 

mėjimai nesvarbus. Kituose Bal- 

kanų fronto kraštuose, Macedoni- 

joj, frie Salonikų ir Albanijoj, 
nirko svarbesnio neatsitiko. Toj 
fronto dalyj nei didesnių susirė- 

mimų nebuvo. Čia jau nuo seniai 
veikia vien talkininkų artilerija. 

Kaukazo fronte, Mesopotamijoj 
ir prie Egypto rubežių visai tuom 

tarpu pasiliovė priešingų kariume- 

nių veikimas Čia pereita savaitė 

praėjo be didesnių susirėmimų. 
Vien Tigris paupiuose buvo di- 
desni susirėmimai prie Sennayat, 
kur aivglai apvaldė 450 yar4ų tu.- 

kų grabių. Kitose vietose, kur 

anglai buvo toliau nužengę, :e 

sugrįžo j savo senasias pozicijas. 
Anglai toliau nužengė tik pie:i- 

iniame upės Tigris šone. 

Itališkame fronte pereita savai- 
tė praėjo gana ramiai, nes kariu- 
menių veikimu trukdė nupuolęs 
kalnuose sniegas ir šalčiai. Čia ir 

paskui negalima laukti didesnių 
mušiu, nes kariutnenių veikimui 
ir paskui dar ilgai kenks neperei- 
nami keliai kalnuose, ir 

sniego lavinos, kas sulaikys abie- 
jų kariumenių veikimą. Artilerija, 
kaip visuomet, veikia Isonzo pa- 
upiuose ir Goricia distrikte. Italų 
veikimas Istrijoj pasiliovė; jie su- 

laikė savo karhrmenės žengimą prie 
Triesto. Apsistojo jų kariumenės 
veikimas ir Trento distrikte. 

Galicijoj ir Karpatų kalnuose 
pereita savaitė praėjo gana ramiai. 
Didesnių mušiu toj fronto dalyj 
nebuvo. Austrijoj svarbesniu už 

pasisekimus, ar nepasisekimas ka- 
rės frontuose yra visur kjlančios 
demonstracijos su taikos reika- 
lavimais. Žmonės vis garsiau rei- 
kalauja taikos, nes karė ir jos 
pagimdyta maisto stoka visiems 

skaudžiai duodasi jausti. Kaip pra- 
neša iš Bernu, Šveicarijoj, didi- 
nasi nesutikimai A1: crjios su Vo- 
kietija, k,į žinių cc:i/;oiiaj sten- 

giasi paslėpt.. Austrija norėtų 
nuo vokiečių pasiliuosuoti, nes 

Austrijoj vien valdžia yra vokiš- 

ka, o gyventojų 1*uguma yra nc 

vofitieviai. Ta dauguma nenori, 
kad juos savo vystykluose vokie- 
čiai la:kytų ir verstų už vokiečių 
reikalus kraują lieti ir vargą kęsti. 
Ta vok* čiams neprilanki gyven- 
tojų dauguma vis garsiau taikos 
reikalauja. 

Dipliomatiški ryčiai Austrijos su 

Suvienytoms Valstijoms dar ne- 

pertraukti, bet daugelis politikos 
vedėju Amerikoj mano, kad jų ne- 

bus jalima ilgai palaikyti. Au- 

strijos ambasadorius dar vis ne- 

turėjo progos Amerikos preziden- 
tui savo įgaliojimus perduoti. 

Rusiškame karės fronte smar- 

kesni mūšiai buvo tik Rygos ir 
Dvinsko distrikt 'ose, bet ir juos 
ne rusai, bet vokiečiai pradėjo. 
Bet kaip rodosi, vokiečiai ir pa- 

vasaryj nemano ;>j fronto dalyj 
visur ofensyvą pradėti, nors iš 

pradžių štabo perdėtinis Hinden- 

burg manė, kad tinkamos taikos 
iškovojimui pakaks rusus įveikti; 

|dabai>ir Hindenburg įau mato, 
kad laikos nebus be pergalės va- 

i kariniame fronte, todėl ten nuo 

pavasario jis rengia smarkią vo- 

kiečių ofensyvą pradėti, o ryti- 
niame fronte karts nuo karto jis 
griebiasi ofensyivo vien savo mie- 
rius vakariniame fronte norėda- 

mas paslėpti. Ir pereitą savaitę 
tame fronte didesni mūšiai buvo 
vien Dvinako distrikte prie Law- 
hes, j pietvakarus nuo Dvinsko. 
Bet, matyt, nedktelio ir čia mu- 

šoi buta. Vokiečiai iš syk įsiveržė 
į rusų grabę ir paėmė 50 nelai- 
svių, bet kontratakų rusai juos 
iš užimtos grabės išvijo. 

Smarkiausi mūšiai pereitą sa- 

vaitę buvo anglų fronte Ancre 
paupiuose, I:rancu/.ijoj. Jie paėmė 
1J/2 mylios fronte vieną mylią 
vokiečių grabių ir tai su labai ma- 

žais nuostoliais, kuomet vokiečių 
nuostoliai buvo labai dideli, vien 
nelaisvėn paimta 773 vokiečiai; 
anglams teko taipgi lulas kulka- 

svaklžių skaitlius. Prie Barles- 
court vokiečiai, užpuolė anglų po- 

zicijas, bet su labai dedeliais nuo- 

stoliais artilerijos tapo atmušti. 
Sn:;.rkesni mūšiai buvo taipgi j 
vakarus nuo Arras ir į pietus nuo 

Ypres, kur anglai išnaikino dalį 
vokiškų apkasų. 

Prancūzų fronte smarkesni mū- 

šiai buvo prie Troyon, Chamb- 
rettes, prie Bois le Pretrc, kur tapo 
išnaikinti vokiečiu apkasai. Prie 
Bezonvaux ir St. Michiel vokiečiai 

naktyj užpuolė fracc; -ų pozicijas, 
bet tapo su dideliais jiems nuo- 

stoliais atgal atmušti ir nedryso 
atnaujinti užpuolimo. 

Iš vokiečių atakų matyt, kad 
vakariniame fronte jų kariumenė 
tapo sudrutinta. Taigi talkinin- 
kai pavasaryj laukia jų ofensyvo 
ir prie to prisirengė. Jie taipgi 
sudrutino savo kariumenę. Vien 

francuzų kariumenė tapo sudrutin- 
ta 350,000 kareivių pašauktų tar- 

nyston, kurie turėjo kariumenėn 
stoti 1918 metuose. 

Iš Kares Lauko. 
Į400 AMERIKIEČIŲ BE 
IŠTEKLIAU S KOPENHA- 
GENE. 

Kopenhagen, per Londoną, vas. 

19 d.—Keturi šimtai amerikiečių 
susirupinę laukia progos pargrįžti 

'Amerikon!; jie yra likę be pinigų ir 

jei ilgi aus megalės Amerikon iš- 

plaukti, turės i miestą kreiptis, 
kad juos užlaikytų. Šitie keturi 
šimtai amerikiečių yra drauge su 

diplomatine Amerikos partija, 
lydėjusią Amerikos ambasadorių 

Clias. J. Vapteka, įkuris atstovavo 
Amerikos reikalus Balkanų val- 
stijose ir 'kuriam paskui buvo 
i i op t a grįžti mainon. 

BERLINAS PALIUOSAVO 
SUV. VALSTIJŲ JŪREI- 
VI US. 

Londonas, vas. 16 d. Septynios- 
-dešimts du Amerikos jūreiviai, 
kurie buvo paimti nelaisvėn amo 

angelų laivo Yarro\vdale, tapo pa- 
liuosuoti. Šitas .palliuosavimas 
«pnašalino reikalą Suv. Valstijoms 
statyti ultimatumą Vokietijai ir 
>po jo rengimąsi karėm su Vokie- 
tija. Vienok Suiv. V^stijos ren- 

giasi -prie karės ikiek drūtos. Ši- 
tas besirengimas ypatingai Apsi- 
reiškia laivyno Skyriuje. 

ANGLAI MESOPOTAMIJOJ 
PAIMA 1,995 TURXUS. 

Londonas, vas. 17 d.—Šios die- 
nos oficialiame pranešime pa- 
skelbiama aipie kelis svarbius lai- 

mėjimus Mesopotamijoj prieš 
turkus. Neskaitant to, kad tur- 
kai tapo nuvaryti atgal ties Tig- 
ris iiiipe, anglai paėmę 1995 turkus 
nelaisvėn. Tanpe belaisvių yra 
89 oficierai. Be to paimta pen- 
kios mašininės kainuolės, 2500 
šaudyikilių ir daugybė šovinių -bei 
kitokiu daiktų. 

Tunikų oficialiai pranešimai pri- 
pažįsta pastiraukimą ant Tigris 
upės. Vienas sako! "Po to kaiip 
užpuolimas ant dešiniojo vokie- 
čių sparno (buvo atmuštas, musų 
pozicijos, sulyg paliepimu, tapo 
apleistos, kad žvengus 'bereika- 

lingų nuostolių!" Kitas praneši- 
mas sako: 'fTigro šonas.—Męs 
tru'p.uftj pasitraukėme atgal, 'kad 

išvengus bereikalingų ujuostolių." 

GRAIKAI MIRŠTA 
BADU PO TALKININKŲ 
BLOKADOS. 

Washington, D. C., vas. 18 d. 
—-Graikijos pasiuntiniai išdavė 
tolkį paskelbimą: 

Pasuntimija yra apturėjusi ži- 
nių, kad talkininkų (blokavimas 
Graikijos pakraščių nuo gruod. 
8 d. yra kuoliiukiiausias. 

Janinoj ipaduota 10 mirčių 
nuo bado, Arkadijoj 10, Pevzoj 2, 
Euibokoj i ir Męssinijoj 1. Be- 
turčiai maitinasi žolėmis; žarnų 
ir iliuosų vidurių epidemijos spar- 
čiai platinasi. 

•Nežiūrint įto, kad talkininkų 
ultimatumas pilniai išpildytas, 
blokada nei kiek nesumažinta, 
Žuvaujamosios valtįs yra sikan- 
dinamos, arba atimamos blokuo- 
jančių laivų. Plaukymas pakraš- 
čiais visiškai uždraustas. 

988,329 VOKIEČIAI 
UŽMUŠTA IKI VAS. 1 d. 

Londonas, vas. 18 d.—Vokie- 
čių nuostoliai u ž sausį, neskai- 
tant kolionijiinių kateiįvijy, siekia 
77,534 oficierus ir kareivius. 

Sulyg oficialių suraštt nuosto- 
liai tokie: 

Užmuštais, 15,906; sojiniiniais 
1.645; prapuolusiais, 11,874; su- 

žeistas, 48,109. 
Skaitlius vdkiečiiį užmuštų, ar 

mirusių nuo žaizdų ar 'ligos da- 
bar siekia 988,329^ Viso nuosto- 

lių nuo 'karės x>"adžios vdkiečiai 
panešė 4,087,692. 

ANGLAI PAIMA 800 

FRUSŲ GVARDIJOS. 
Anglų stovyudos Prancūzijoj, 

vas. 18 d., per Londoną.—Skait- 
lius belaisvių, kuriuoi anglai va- 

kar ipaėmė, eidami abiem Ame re 

upės kramtais linkui Mitraumont 
ir Pys, siekiąs 900, nors visi ba- 

talijonan dalyvavusieji susirėmi- 
me dar nėra įprisiuntę savo galu- 
tinių pranešimų. y 

Visi suiminiai 

yra Prusai. Tairp jų yra 12 ofi- 

cierų ir suviršx£0 paoficierų. 
Migla, kuri •bąį'VO; užėjusi va- 

kar, ir neleidusi nieko veikti, šiek 
tiek išsiblaškė ir vo/kiėeiai bandė 

i užpulti anglus, bet jie tapo at- 

mušlti su dideliais jiems nuosto- 
liais. Nekurios vokiečių rotos, 
•užpuolusios anglus, tapo visai iš- 
m a iki rotos; tie, kurie nebuvo už- 

mušti, pateko nelaisvėn. Neku- 
rie foelaisviiai priklauso prie gar- 
sios 89 grenadierių gvardijos. Vi- 
si vokiečiai 'buvo apsikrovę pa- 
veik šiliniai s atviru'kiais ir paiše- 
liais. Daugiaus kas vargiai jpas 
juos bebuvo. Atviruikai dau- 
giausia buvo serotimentalingi, 
daugumas jų piešė /kareivių na- 

mon grįžimą. 

IS AMERIKOS. 
GELEŽINKELIŲ KOMPANI- 

JŲ PASIŪLYMAI. 
New York. Vedėjai geležinke- 

liu kompanijų pranešė preziden- 
tui, jog jeigu kritų; karė su Vo- 
kietija, jie atiduoda savo kelius, 
vagonus ir visiką reikallingą ka- 
riumenės reikalams. Bet kilus 
karei visuose civilizuotuose Skros- 
tuose karės vedėjai visai neprašo 
geležinkelių kompanijų malonės, 
ibet ar jos sutinka, ar ne, paima 
geležinkelius ka'iumeinės glofoon. 
iKrašto apginimas yra svarbesniu 
už kompanijų reikalus ir norus. 

VOKIEČIUS AMERIKOJ 
APIMA BAIMĖ. 

-Vokiečiai veikėjai Amerikoj, 
kurie pirma pajuokė iir kurstė 
imonis prieš prezidentą ir Su- 

vienytas Valstijas, dabar pučia 
j visai kitokią dūdą ir mokina 
Amerikoj gyvenančius vokiečius 
birti ištikimais Amerikai, nes ji 
vien yra tikra Amerikos vokie- 
čių tėvynė. Matyt pabūgo kur- 
stymų pasekmių. Su pritarimu 
Iprezidenitui ir Suvienytų Valsti- 
jų valdžiai atsiliepė prezidentas 
didžiausios Amerikoj organiza- 
cijos—Vokiško Bundo. Panašiai 
kalba ir buvę Vokietijos šalinin- 
kai kongresnianai—Mamn iš Illi- 
nois ir kongresmanas Kahn iš 
Kalifornijos. Net laikraštininkai 
vokiški fanatikai jau atsargiau 
savo kurstymus varo. 

SUDUŽO AUTOMOBILIUS. 
Kansas City, Mo. Susidaužė čia 

su pasivažinėtojais automobilius. 
Užmušta prie to 3 žmones, o vie- 
inas tapo pavojingai apkultas. Už- 
muštas tapo ir automobilio 
chauffeuris. 

AMERIKOS LAIVAI GALI 

APSIGINKLUOTI. 

Suvienytų \"alstijų valdžia lei- 
do Suvienytų Valstijų pkklybi- 
miams laivams, atsigynimui nuo 

vokiečių sulbmarinų, kanuolėms 
apsiginkluoti. Laivų savininkai 
vienok reikalauja, ka<l valdžia 
jiems ir kantioles parūpintų. Tas 
klausimas i'ki šiol dar gailutinai 
neišrištas. 

VALSTIJOS SENATAS U Ž- 
GYRĖ PANAIKINTI 

SALIUNUS. 
Illinois valstijos senatas 31 bal- 

su prieš 18, taigi daugiai* negu j 
dviem trečdaliais balsų, priėmė su- 

manymą panaikinti visoj Illinois 
valstijoj saHtfnus. Bet kad su- 

manymas taptų teisėmis, neuž- 
tenka, kad jj priėmė senatas, bet 
reikia, kad jį priimtų ir žemes- 

nysis lcgisliaturos rūmas. 

ŽADA ATIDARYTI SAVO 
PORTUS TALKININKAMS. 
Washington, D. C. Kalbama 

čia. buk Suvienytų Valstijų val- 
džia mano atidaryti savo portus 
visokiems talkininlkų laivams, 
kurie gailės portuose tol stovėti, 
kol tik panorės, doikuose galės 
taisyti savo laivus. Žinoma, Ame- 
rika gali tai padaryti, bet dėlto 

j Vokietija be abejonės jai karę 
I apšauktų, nes tas butų sulaužy- 
mu tarptautinių teisių ir remi- 

mu atviru vienos karę vedančios 

pusės. 

VILLOS BANDITAI VĖL AT- 

LANKĖ SUVIENYTAS 
VALSTIJAS. 

El Paso, Tex. Mexiko banditai, 
kailp mano, Vilios vedami, per- 
žengė Suvienytų Valstijų rubežių 
Naujame Mexike, išpiešė, galvijų 
augintojo formą ir daug galvijų' 
Mexikan nusivarė. 

moteris galės daly- 
vauti IR PREZIDENTO 

RINKIMUOSE. 

Columbus, O. Valstijos sena-' 
tas priėmė Reynoldso brlių, ku- 
ris reikalauja, kad moterims bu-> 
tų 'pripažintos balsavimo tiesos 
ir renkant Suvienytų Valstijų 
prezidentą. Bilių tą jau pirma 
priėmė žemesnysis legisliaturos 
rūmas, tai reikia vien guberna- 
toriaus parašo. 

AMERIKA NENORI PRIPA- 
ŽINTI SENO SUTARIMO. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų valdžia .nenori pripažin- 
ti seno, 1799 »r sutarimo su 

Frusais ipadaryto, «kuris net karės 
laike pripažįsta vokiečiams daug 
tiesų: šioje karėje pats vokie- 
čiai laužė tą sutarimą, nors jis 
vien jiems naudingas. Jau vo- 

kiečių kova s-uibmarinomis visai 
į nidkus tą sutarimą paverčia. 

STAIGA MIRĖ GUBER- 
NATORIUS. 

Santa Fe, Cal. Neseniai j val- 
stiją pakelto Naujo Mexiko ant- 
ras gubernatorius De Vaca staiga 
pasimirė. Giminės manė, kad 
jis <tik užmigo, bet bivvo tai jau 
?~ržinas miegas. 

PRIVi»TIŠKV TELEGRAMŲ 
NEPRIIMAMA. 

Postai Telegraiph Co. pagarsi- 
no, jog Ibevielinio telegrafo staci- 
ja SayviMe, per kur vokiečiai 
siųsdavo daugaiusiai melagingų 
žinių, nepriiminės visai persiun- 
timui privatiškų telegramų.' Sta- 
cija dabar priima vien įpirMybi- 
tiius ir laikraščiams telegramus. 

KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOS. 

Washington, D. C. Karės mi- 

nisterija mano parengti speciales 
eltovyklas, į kurias, jeigu kils ka- 
rė su Vokietija, bus suvaromi vi- 
si neištikimi Amerikai žmonės, 
atsidavę vokiečiams, taipgi Alme- 

rikoj gyvenanti vokiečiai. Vieną 
tokią stovyklą manoma parengti 
netoli Chicagos, Fort Sherid-ane. 

SUMANYMAS PRIVERSTINO 
TARNAVIMO KAR1UMENĖJ. 

Washirigton, D. C. Suvienytų 
Valstijų kariu'menės štabas pa- 
dalė sumanymą karės ministe- 
ri'iii (priverstino ėmimo ikariume- 
nėn vyrų, galinčių ginklus ne- 

šioti. Toki priverstinai paimti 
vyrai tarnautų kariumenėj metus 

laiko. Klausimą tą mimisteris 
nori pavesti per referendum nu- 

balsuoti patiems gyventojams. 

AUSTRIJOS AMBASADORIUS 
DAR NEPRIPAŽINTAS. 

Washington, D. C. Nesenai 
atkakusio Amerilkon Austrijos 
ambasadoriaus, lenko grafo Tar- 
no\vskio, iki šiol prezidento ne- 

priėmė ir ambasadorius neturė- 

jo progos prezidentui savo Įga- 
liojimus perduoti, todėl jis iki 
šiol Austrijos ambasadorių dar 

nepripažintas. Gal jam išpulti 
be pripažinimo grįžti namon ne- 

buvus visai ambasadoriumi Ame- 

rikoj. nes Suvienytos Valstijos 
mano ir su Austrija pertraukti 
dipliomatiškus ryžius. 

NORI ILLINOIS VALSTIJĄ 
PADALINTI. 

Springfield, 111. Senatorius I. 
T. Denvir iš Chicago įnešė val- 

stija® legisliaituran reikalavimą, 

kad iš Illinois valstijos tbutų pa- 
darytos dvi—Šiaurinė, susidedan- 
ti iš Cook pavieto arba Chicagos 
ir Pietinė, susidedanti iš likusiu 
ioi pavieto. 

MEXIKO BANDITAI UŽMU- 
ŠĖ TRIS AMERIKONUS. 
Columbus, N. M. Mexiko ban- 

ditai, įsiveržę į Suvienytų Val- 
stijų pusę, išplėšė Corncr Ranch, 
su gyvulių bandai nusivarė Mexi- 
ko pusėn tris piemenis (co\v- 
•boys) ir ten juos užmušė. Ku- 
lius užmuštų piemenų surado. 
Banditų vadovas, Viblos genero- 
las Salazar, gązdina įsiveržimu } 
/rrrienyitas Valstijas, kur kas su 

didesnėmis pajiegomis, negu bu- 
vo įsiveržimas prie Columbus, N. 
Mexico. 

NORĖJO GIESMININKĄ 
SULAIKYTI. 

Kelios dienos atgal Bostoinn 
atkako ateivys Dominic Pacifi- 
čio. Ateivių užveizdos valdinin- 
kai, dėl jo silpno kuno sudėjimo, 
norėjo jį atgal gražinti. Ateivys 
vienok aiprciškė, jog js yra ope- 
ros giesmininkas ir prašė duoti 
jam progą savo išlavinimą ir ga- 
bumą parodyti. Tas jam buvo 
leista. Jis atgiedojo ariją iš ope- 
ros "Tosca"' ir už tai nuo su- 

sirinkusių gavo bravo. Tas gal 
bus jam geriausiu ,pasportu Ame- 
rikon. 

GAISRAS. 
Sheboygan, Wis. Sudegė čia 

stalų dirbtuvės Joems Brothers. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 

150,000 d<j>. 

SVETIMTAUČIAI TURĖS 
UŽSIMELDUOTI. 

Washington, D. C. Kongresan 
į-nešta reikala-vinas, kad visi Su- 
vienytose Valstijose gyvenanti 
svetimtaučiai, ne jų piliečiai, už- 
simelduotų policijoj. Priversti- 
nas uzsimel'davmias yra visur 
Europos civilizuotuose kraštuose. 
Ten turi uisimelduoti policijoj 
ir vokiečiai iš kitur atkakę, 
ne vien svetinių .kraštų piliečiai, 

UŽDARĖ PORTAN ĮĖJIMĄ. 
Norfolk, Va. Adimirolas Mc- 

Lean pagarsino, jog stipriu plie- 
niniu tinklu tapo uždarytas 
Hanupton laivų kelias ,kad vo- 

kiečių submarinos 'negalėtų por- 
tam įeiti. Tinklus tokius vartoja 
Anglija apsaugojimui inuo sub- 
mariniai savo portų. 

IŠ VISUR. 
į| Dit vyriškiai a>nt gatvės ret- 

rograde su revolveriais užpuolė 
Rusijos laivyno nvinisterį admi- 

rolą Grigorovičą, bet jo nesu- 

žeidė. Užpuolikų vienok suimti 

nepasisekė, abudu .pabėgo. 

|| Rusijoj, mieste Nizne Nov- 
gorode sudegė žydų (pabėgėlių 
prieglauda, kurioj buvo 2000 ru- 

munų pabėgėlių. Sudegė 150 pa- 

bėgėlių, o 450 sunkiai apdegė. 

|| Grekijoj, Atėnų porte Piraeus 

amunicijos dirbtuvėse kilos gai- 
sras, apėmė visą miestą. Ugny- 
je žuvo ir daug žmonių. Gesinti 

ugnj atkako franeuziški ir ang- 
liški kareiviai ir nuo tų kraštų 
kariškų laivų išsodinti jūreiviai. 

|| Prancūzijos parlamentan 
Įnešta reikalavimas, kad laivams 
ir jų įguloms, už kiekvieną pa- 
skandinimą voki'šikos sti'bmariaios 
butų skiriama dovana po 100,- 
ooo dol. Davaną tokią turėtų 
gauti visi laivai. 11c vien francu- 

ziški, bet ir neutralški. 

|| Buvęs Suvienytų Valstijų 
ambasadorius \"o-kieti joj James 
W. Gerard iškeliavo jau iš Švei- 

carijos Paryžiun. 



|| Pagarsėjęs Amerikoj kruto- 
irm paveikslų teatrų aktorius 
Charles Cha/plin paskolino Ang- 
lijai karės vediniui 150,000 dol. 

|| Prancūzijoj smarkiai siaučia 

tarp žmoniij egyptiškas akių už- 

<lėgir>'ais (Trachoma). Matyt ji 
Francu/ijon atgabeno kareiviai 
iš Afrikos. 

|| H aminirge, prie Bcrgcdorf 
■tuščias traukinys jbėgo j traukinį, 
kuriuom važiavo 400 darbinin!:g. 
Užmušta prie to 7 žmonės, sun- 

kiai sužeista 7, o lengviau 80. 

Vokietijoj nuo tirpstančio 
sniego upės užtvino, l'pė Rei- 
nas išsiliejo per krantus. Ivla 

•neišpasakytai greitai vanduo ir 

kitose Vokietijos upėse. 

|Į Mieste Mexiko išlėk? i pa- 
danges valdžios ęxplioduojančių 
medėgu krautuvės. Exp4iozija 
uimušė 10 žmonių, o kelias de- 
šimtis sunkiai sužeidė 

|| Pagarsėjęs Rusijos kariume- 
■nės vadovas kunigaikštis Niikolai 

Nikokujevič serga, tolei negalė- 
jo apimti jam pasiūlytos icariu- 
me>nės vadovystės Rumunijos 
fronte. 

|| Japonija pažadėjo vijoms sa- 

vo kariškoms pajiegoms oarenti 
Chiinus, jeigu jie, del pertratiki- 
nio ryšių su Vokietija, butų ka- 
rėti jtraukti. Todėl tai Clrnai 
iš^lryso kelti protestą prieš vei- 

ki-mą vokiškų suibmarinų, prieš 
skandinimą pirklybinių laivų, su 

•kuriais žūva ir chinų piliečiai. 

| Iš Londono praneša, buk 

Anglija rengiasi pasiųsti savo ka- 

Tiumenę j Taunpico, Mexikoj, 
saugoti anglams prigulinčias ke- 

rrsino grynyfklas. 

|| Katalikų Vyskupu Rusijoj, 
likosi paskirtas kuni^ Mikola 
Godlewski. Jis valdys Lucko- 
Žitomiro vyskupystę, bet pilri>ij 
ir toliau pareigas nrofesoriaus 

Petrogrado katalikų dvasiškos 

akademijos. 
f | 

I Bėrimo veterinarijos institu- 
tas pripažino Vokietijos sosto 

įpėdiniui laipsnį gyvulių daktaro, 
Žmonių daiktiru jo nieks pripa- 
žinti negaii, nes jis nwka amo- 

nis vien skerdimui vesti, nes nie- 
ko krto neišmano. 

|| Kaip praneša rusiškas laikraš- 
tis "Novoje Vremia", talkininkai 

tarp 12 ir 20 balandžio vėl Ryme 
m?no turėti susivažiavimą ap- 

kalbėjimui karės reikalų. 

Įį Svarbiausias Kubos sukilė- 

lių vadovas ppuikininkas Balda- 
mero Acouta likosi užmuštas, o 

sukilėlių gene.olas Errique Log- 
caz sužeistas. 

|Į Iš EI Paso pran;Ša, buk gar- 
sus Alexiko bantlitų ir revoliu- 

cijonieriu vadovas Villa persirė- 
dęs, slapta japonijon iškeliavo 
kokiom ten politiškon konieren- 

cljon. Bet rodosi, kad žinia ta 

tyčia, erzinimui Suvienytų Val- 

stijų yra platinama. 

Į| Austrų subma<rina netoli sa- 

los Sardinijos pask" ndino ame- 

rikoniuką laivą "Lyman W. 

Lavv," ga'benusj įemdarbiškas, 
mašinas. Ir įgula, susidedanti 
iš 12 žmonių, tame buvo 8 ame- 

riikonai, išsige/iibėjo. Juos atga- 
beno į miestą Co^liari. 

|Į Kaip praneša iš Stockho'.mo, 
vdkiečiai tarp paimtų nelaisvėn 
rusų kareivių, esančių Vokieti- 
joj, išrenka paenančius iš vokie- 
čių užimtų kraCtų, taigi lenkus 
ir lietuvius, su prievarta gabena 
juos Lenkijon ir atiduoda Len- 
kijos kariunenėn. 

|| Washi«gtone gauta žinia, 
buk vokiečiai liepė nuimti nuo 

Amerikos ambasados Belgijoj 
amerikonišką vėlavą, o ambasa- 
dorių \Yhitaską kaipo belaisvį 
laiko, neleidžia jam išvažiuoti. 

j 

|Į Pirma negj įkils karė su o- 

kietija, Suvienytos Valstijos gali 
tvut jtrauktos learėn su Kubos 
revoliucijanieriais. Generolas 
ITugh L. Scott gavo prisakymą 
surinkti 501*0 amerikoniškų ka- 

rciviu ir būti pasirengusiu ke- 
liauti ant .salos Kubos ten kilu- 
sią revoliuciją malšinti. Kubos 
prezidentas atsišaukė j tautą, 
šaukdamas stoti liuosnoriais ka- 
riumenėn vyrus nuo 18 vki 45 
metu. 

Vokietijoj, prie Beelstein, be- 
sikeliant žmonėms per užtvinusią 
u,pę Mosel, upės viduryj apvirto 
besikėlimo prie tais a ir žmonės 
vandenin supuolė. Iš viso iš- 

gelbėjo tik vieną mergaitę ir du 

mokiniu, o 11 žmonių prigėrė. 

Ilerlitio universitetan šiam j 
pusmečiui užsirašė 9437 sttfden-i 
tai: 474 teologai, 1898 j,,ristai, 
2,141 medikas, o tame 148 den- 
tinai, 4624 filosofai, o iš jų 2255 
filologai ir istoriikai, 1013 mate- 
matiku ir gamtininku, 6000 žem- 

dirbių, 300 chemikų ir Iio far- 

maceutų. Svetimtaučių užsirašė 
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([ Varšavos 'universiteto žie- 

miniame pusunetyj yra 1747 stu- 

dentai, o tame 149 moterys. Tei- 

sių fakultetas turi 534 studentus 
ir 11 studenčių, medicinos—800 

studentų ir 55 studentes; filoso- 

fijos fakultetas—393 studentus, o 

ir 83 studentes. Ajptiekorvstos 
kursus lanko 105 klausytojai ir 

10 merginų, kurioms ne nuo se- 

niai leista užimti provizorių vie- 

tas aptiekose. I 

|į Suvienytose Valstijose mano, 
kad kariurienės sukėlimą ant sa- 

los Kubos ir įsiveržimą mexiko- 

riiiškų banditų Suvienytų Valstijų 
teritorijon pagimdė vokiečiai, ka- 

dangi tas atsitiko tuomet, kuo- 

met Suvienytos Valstijos atsirado 
aiti karės su Vokietija. Vokie- 

čiai, sukėlė maištus valstijų kai- 

minystoj, tuom norėjo sulaikyti 
Amerikos laivyną namieje, kad 

jis negalėtų plaukti Europon. 

|| Suvienytos Va.lstijr>s rengiasi 
pertraukti dipliomatiškus ryšius 
ir su Vokietijos draugais* ypač 
su Turkija, kuri trukdo maisto 

privežimą badaujantiems syrijo- 
n<vms ir armėnams ir mieste Bei- 

rut suėmė iooo Amerikos piliečių 
turbūt armėnų ir syrijonų ir ne- 

žinia kur juos išgabeno, 

Besitraukiant "karei, Prr 

Lietuvoj, kuri visai buvo i? ai- 

kiuta, atsirado daug vilkų, kurie 
čia iš Rusijos atbėgo, nes ten 

šaudymai jiems ramumo neduo- 
da. 

|| Washmgtoti ga-uta žinia, bet 
ilki -šiol nepatvirtinta, ibuk Chi- 

inų repu'blikos .'aidžia, dei skan- 
dinimo įpirkty-bimų laivų, su ku- 
riais žuva; ir Chinų piliečiai, taip- 
gi pertraukė diplomatiškus ry- 
šius su Vokietija. 

1$ DARBO LAUKO. 
Sui^mit, N. J. Sti eikuoj a šil- 

ku audėjai Summit Silk Mill Iš 
viso streikuoja 250 darbininku. 

ff Chicago, 111. Sustreikavo jau 
10,000 drabužiu siuvėjų. Suareš- 
tavo jalu diktai vyrų ir moterų 
Už dalinimą ant gatvių atsišau- 

kimų į dar dirbančias siuvėjas, 
kad jos greitai prie streiko prisi- 
dėtų. 

f Johnstone, Pa. Sustreikavo 
šito distrikto anglekasiai Porta- 

lo kasyklose. 

LIETUVA IR KARĖ. 
KUN. OLŠAUSKAS APIE 

LIETUVĄ. 

Lietuvių Centr. Komitetas 
(Petrograde) pasiiimtė kum. K. 
OLšauskį Ryman, kad pasirūpin- 
tų įsigauti pas popiežių Lietuvių 
Dieną visose katalikų bažnyčio- 
se. 

Kun. Olšauskas atkeliavęs 
Londonan 2 d. sausio, o aplei- 
dęs 4 d. Būdamas Londone, 
jis paipasakojo žinių apie Lietu- 
vi, kurias jam -pasisekė surinkti. 
Aipie Lietuvą ir lietuvius jis, 
anot "Išeirių Draugo," papasa- 
kojo sekamC iai; 
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g) RklĘfZlCfiH PtįSS BięoęiftTtON\Wa 

AMUNICIJOS SANKROVOJ. Šitas paveikslėlis parodo šimtus tūkstančių šovinių kanuolėms. Anglija turi daugybę tokių dirbtuvių, kurtos dirba dieną ir inaktj, kad kariu menti (nepritruktų amunicijos. Paveikslėlyj ma- tyt Anglijos karalių Jurgį. kuris atėjo pažiūrėti dirbtuvę. 

< >| 
"Žmonės 'PO kaimus turi už- 

tektinai maisto, tik miestuose 
brangu ir trūksta. Jokių riau- 
šių ir revoliucijos Lietuvoje ne- 

buvę. 
Rusijoj daug mūsų lietuvaičių 

teką už rusu. Rusai varžosi už 

musų mengmas, ba jos ištekėję 
tuoj su'gdba sutvarkyti ir pakel- 
ti nusususias rusų ukes. Rusi- 
joje neramu1. Pavasariop lau- 
kiama didelių riaušių, jei ne tik- 
ros revoliucijos. Kariumenės 
upas irgi neužtikimas. Gana 
tankiai visos rotos atsisako eiti 
į atakus. Ir didžiausi rusų pa- 
trijotai nesitiki iškrapštyti vo-; 

kietiuką iš Lietuvos ar Lenki- 
jon" 

AMERIKIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOJE. 

'Perduodamas amerikiečiams 
širdingą ačių nuo Pirmininko 
\ iln-iaus Komiteto nukentėju- 
siems del karės šelpti, tp. A. Sme- 
tonos, už įprisiųstas aukas, prane- 
šu, kad gavau sekančias aukas:— 

1) 400 do'liarių nuo parapijonų 
Sv. Jurgio parakvijos Pliiladel- 
phi.joje per kun. J. J. Kaulakį; 

2) 2235 kroinas nuo lietuvių iš 
Amsterdamo, per "Lietuvos" re- 

daktorių p-rną B. K. Balutj; 
3) 2000 kronų nuo \Vest Side 

Lieturvių Dr-^jų organizacijos iš 
Chicagos, per iždtnidką R. Zaurą. 

Šias aukas persiunčiau Vilniaus 
komitetui p. A. Smetonos vardu 
ir pakvitavimus iš "Stokholmo 
Enskildo banko"! apie persiun- 
timą minėtų pinigų savo laiku 
išsiuntinėjau prisiuntėjams pihii- 
gų; gavus gi kvitus iš Vilniaus 
tuojau prisiųsiu minėtiems žmo- 
noms. 329 kronas 10 erų nuo 

M2-tos kuopos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, prisiųstas 
per Kaz. Braževičią persiunčiau 
sykiu su jo laišku Petrogradan 
atstovų Januškevičiaus ir Keinio 
vardais, nes. taaip buvo prašyta. 
Iš gautų gi 35,273 kronų iiš "Tau- 
tos Fondo," per G. Miliaudką, 
persiųsta 14,000 krolnų. Viiliniaius 
Komitetui A. Smetonos vardu ir 
7,040 kronų Kauno Komitetui 
nukent, del karės šellpti; likusios 
gi 14,233 kronos guli Švedų—Lie- 
tuvių komiteto kasoje. Greit 
persiusiu Vilniaus komitetui per 
du sykių, nes A. Smetuna prašo 
delei nekuriu priežasčių siuntinė- 
ti tankiau ir įmanesnėmis sumo- 
mis. Gavęs pakvitavimą iš Vil- 
niaus komiteto persiusiu P_no G. 
Miliaucko vardu, dabar gi siuii> 
čiu tik kvitą apie persiuntimą 
minėtų pinigų. Apie budą per- 
siuntimo pinigų Lietuvon prane- 
šiu ateinančiame laiško. 

Tonas Aukštuolis. 

LIETUVOS ZEMLAPIAI. 
Šveicarijos lietuviai išleido 

Berne du Lietuvos žemlapėliu 
francuzų kalboje. Vienas paro- 
do rubežius istoriškos Lietuvos 
Vytauto laikais, o kitas parodo 
dabartinę etnografišką Lietuvą. 
Jie bus geri svetimtaučių infor- 
mavimui. Nekurtos vietos turi, 
apart oficialio vardo, dar ir lie- 
tuvišką vardą. Gaila tik, kad 
daugelis tokių vardų yra netei- 
singų. 

PAJIEŠKOJIMAI IŠ LIETU- 
VOS. 

lAmerikosi atėjo daugybė laišku 
iš vokiečių užimtos Lietuvos. 
Žmonės šaukiasi pagelios ir j ie- 
ško savo giminių čia Amerikoj. 
Žemiaus paduodame su-rašą tų 
žmonių, k-uriems atėjo laiškai. 
Šituos laiškus gaiima atsiimti 
iš "Tėvynės" redakcijos. Radę 
šiame surašė savo laišlką, rašykit 
laišką, nurodydami jo numerį, 
sekančiu antrašu: V. 'K. Rač- 
kauskas, 307 W. 30-th New 

York, N. Y. 

212.—J. )Skripkęnienė, iš Aunalls- 

k'.ų, jieško Vinco Kaminsko (Bliss- 
ville, N. Y.). Prašo pašalpos. 

213.—Anfelė Siikienė, iš Akmenės, 
jieško Eufemtjos Šukienės (% Mr. 

Chapman, Sprlng Valley, N. Y.). 
214.—Longinas Šveikauskas, iš Ši- 

lagalio, jieško Pbvylo Sieko, (Pitts- 
hurgh, Pa., 61—19th). Praneša, jog 
motina Agota mirė. 

215.—Vlar. Kamaroski, iš Gadle- 

vos, jitško Onos Mickevičienės 
(Scranton, Pa., Penu Av. 431). 

216.—Veronika BudnikaB, iš Pau- 

žalų, jieško Kazimiero Budniko 

(Chesor, Pa.); praneša, jog Aleksan- 
dra Bergą. 

217.—Ona Andrukaitls, iš Skirsti- 

monio, jieško Jono Andrukaičio 

(Park Place, Pa.). 
218.—Valerija Aleksainis, iš Aly- 

taus, jieško Jono Aleksainio (40 
Union Ave., Pittsburgh, Pa.), pra^o 
500 markių. 

219.—Rozalija Mažulatienė, iš Vir- 

balio, jieško Jono Mažuiaičio (24—-3 
str., Wyoming, Pa.); motiaa Marė 

mirė. 
220.—Juozas Ruseckas, iš Veiverių, 

jieško Jono Rusecko (1527 Ross Ave., 
Scranton, Pa.). Pasiųsta. 

221.—Jonas ir Marijona Jokubau- 

skal, iš Raseinių, jieško Jokūbo Jo- 
kubausko (Scranton, Pa., 1203 Sum- 
ner Ave.); praneša, jog tėvas serga. 

222.—Justinas Masiliūnas, iš Pane- 

vėžio, jieško Petro Kučo (Carrol- 
town, Pa.). 

223.—Barbora Kazėnas, iš Johaniš- 

kėlės, jieško kun. Magnaus Kazėno 
(Donorą, Pa ). Pasiųsta. 

225.—Jurgi s Kairys, iš Pakalnių, 
Panev. pav., jieško Petro Kair.o 
(Pittsburgh, Pa., S. S., 42nd str.). 

226.—M. Doptartieni, jieško Petro 

Doptarto (Wilkes-Barre, Pa.). 
227.—Ona Baltramaitis ir Ant. 

Domkus, iš Šiaulių )av., jieško Juo- 
zo Domkaus (Firtou, Ohio). 

228.—Agota (pavardė neišskaito- 
ma), jieško Stan. Mankevičiaus 
(Pittston, Pa., 48 Johnson str.) ir 
prašo pašalpos. 

zz».—vincaa ovueini#, is muitaao 

?od., Vilkm., jieško Igno Svileinio 
(Brooklyn, N. Y., 54 Maujer str.). 

230.—Jieva čukiinienė, iš Veisėjų, 
įieško Juozo Markevičiaus (Ply- 
rnouth, Pa.). 

231.—Ant. ir Konstan. Liakareckai, 
iš Kuršėnų, jieško Ant. Kanteikio 
(Rumford, Me., 44 Exchange str.); 
rašo: "muinb viskas sudegė, prašom 
atsiųsti pinigu pašalpos." 

232.—Adelė ir Petras, iš Kupiškio, 
jieško Onos Bugailiškis (Lewiston, 
Me., Box 5). 

233.—Marijona Černiauskienė iš 
Karbarinų kaimo, jieško Jurgio Čer- 
niausko (Klein, Mont. Box 16); ra- 
šo: "Ona Černiauskienė serga." 

234.—Janas Kvedaravičius, iš Nlel- 
bonių kaimo, jieško Juozo Kvedara- 
vičiaus, (Wanamie, Pa.). 

?35.—Juzefą Mankus, iš Klapatinės, 
jieško Jono Klasausko (Meriden, 
Conn.). 1C 

236.—Elzb. Toleįkienė, 13 Vėžaičių, 
jieško Roz. Repeiris (Essex County 
Hospital, Park Grove, N. Y.). 

237.—Agota Vaitkienė, iš Judenių, 
jieško 8imono Venckaus (Chicago, 
111., 1827 So. Union Ave.). Rašo, 
jog tėvas mirė. 

238.—Mat. Bėrutis, iš Venslaviš- 
kių, jieško Elzbietos Bėrutis (Chica- 
go, 111., 716 W.? Place). 

239.—Z. Vinckevičienė au vaikais, 
iš Raseinių jieško savo vyro Franc. 
Vinckevičiaus (Pittston, Pa., 32 Penn 
Ar*). 

240.—Petras Kaubris, iš Užgirių, 
jieško Jono Kaubrio (Ruinford, Me., 
215 Franklin str.). 

241.—Daukfai ir žiulpai, iš Dabiki- 
nės dvaro, jieško Ch. Daukšo (Eure- 
ka, Cal., P. O. Box 28). Rašo: "An- 
tanas ant karės; mirė Kazimieras ir 
Mykolas.' 

242.—Emilija Ritter, iš šilelės, jie- 
ško Ritterio (Braddock, Pa., 307—4 
Ave.). 

243.—Monika Andriulis, iš Rasei- 
nių, jieško Jono Andriulio. 

244.—Juozas česnilevičius iš Kal- 
varijos, jieško Antano česnulio (Stel- 
larton, Can., 3ox 587). 

245.—Barbora Jagelovič ir Marijo- 
na Karaševlč, iš Kalvarijos, jieško 
Juozo Jagelevlčio (Sheboygan, Wis.). 

246.—Ona Breškis, iš Širvintos, jie- 
ško Mykolo Breškio (Frankfort). 

247.—Jonas Bagdonas, iš Pavande- 
nio, jieško Stanislovo Raillo (Detroit, 
Mieli., 451 Dearborn Ave.). Rašo, 
kad mirė Genutis. 

248.—Elz. Suzaitis, iš Josvainių, jio- 
ško Antano Linevičiaus (Hoosick 
Falls, N. Y.). 

249.—Marljona Paulauskienž, iš 
Akmenės, pajieško Jono Paulauskio 
(201 E. 5 str., Des Moines, Iowa). 
Rašo: "duktė Ona ir tėvas mirė." 

250.—Oca Toleika, iš Roglaičių, jie- ško Antano Toleikio (Batvia, 111.; 
27 Hutchin str.). Rašo jog tėvas labai 
serga. 

251.—Roza Ezrachowitz, iš Rokiš- 
kės, jieško M r. Jawa. 

252.—Albertas Meyhoefer, iš Slavi- 
kų, jieško Alberto Meyhoefer'o 
(Stratford, Conn.). 

253.—Jokūbas Hamer, iš Abiejų jie- ško Mor. Hamer'o (Brdgeport., Conn.). 
254.—Dominikas Abojus, Iš Dom- 

browkos, nuo Kupiškio, jieško Aleks. 
Abojaus (Hedudden, Conn.). 

255.—Ona Adomaitis rašo Ant. Ada- 
mavičiui (Can Falls, Me., Box 572), kad pinigus priėmė. 

256.—Elzbieta Ambrasunas, iš Ska- 
piškiu, Raseinių pav., jieško Petro 
Haatauskio (arba Simo Arabrasuno), New Rockford, N. Uakota. 

257.—Ona Amon, iš Kėdainių, jie- ško Jurgio Amono. 
258.—Petron. Anelin, iš Pakalniš- 

kiu, nuo Kėdainių, jieško Juozo Kon- 
tovt'o. 

259.—Kazimiera Arbačau6kis, iš Ra- 
seinių, jieško Kazimiero Arbačausko. 

260.—Ona Asmaviče, iš Blogosla- 
venskio, jieško Agn. Mitzkunas 
(West Filada?) Rašo, kad Juozas 
Asmaviče mirė. 

261.—Juozas Raulynaitis iš Kauno, 
jieško Juozo Raulynaičio (Wilkes- 
Barre, Pa., Allen str., pas Adomą 
Beržynską). Rašo, kad serga ir rei- 
kia pinigų. 

262.—Juzefą Brazdeikienė, iš 
Gronstų, nuo Sedos, jieško Juozapo 
Beūsio (Poquonock, Conn.-, Box 149); 
rašo gavusi 46 markes, žiur. No. 267. 

263.—Jonas Bildušas, iš Pajūrio, 
jieško Konstanto Dermeičio (Eliza- 
beth, N. J., Prairie str., 232); rašo, 
jcg senuolis serga ir labai reikia pa- 
DiX-ipUH. 

264.—Elzbieta Butkevič, iš Mariam- 
polės jieško Miss Elzb. Podolskiutės 
(Toronto, Ont., Canada, 22 McDonnell 
Lane). 

265.—Julijona Baltramaitis, ič Kir 
baičiŲ, nuo Šiaulių, jieško Apolinaro 
Petraičio (Pittsburgh, Pa.). 

266.—Agota Bružienė, iš Joniškėlės, 
jieško M. Paugio, (Manchester, Conn., 
P. O. Box 832). 

267.—Juz. Brazdeikienč, iš Gronstų, 
nuo Sedos, Meško Mikolo Brazdeikio 
(Poąuonock, Conn., Box 149). žiur. 
No. 262. 

268.—iyi. Bagdžiunienė, iš Trašku- 
nų, jieško savo dukters Marg. Bag- 
džiunaitčs (11.111 Euclid Ave., Cie- 
veland, Ohio). 

2G9.—Agota Baginskienė, iš Vilka- 
viškio, jieško Mik. Daukšio (Seltzer 
City, Pa., R. P. D. No. 1, Box 14), pra- 
šo kiek galint sušelpti. 

270.—Anelė Bajorfenė, nuo Pajūrio, 
jieško Petro Bajoro (Bajohren), 
Luekburg, Pa. 

271.—Jul. Baltramaitis, iš Kirbai- 
fiy, jieško Felikso Baltramaičio. 

272a.—Ferdin. Bajoras, iš Batakių, 
jieško Gustavo Maušo, Canada 

273.—Marijona Baltuškaitė, iš La- 
pinCių, nuo Panevėžio, jieško Juliaus 
Baltuškos, (Calle Cerutte, No. 922, 
Carwe Cerie Palermon, Argentina). 
Reikia pinigų. 

274.—E. Burba, iš Gadeikių, nuo 
Msėdžių, jieško Zenono Burbos (Mo- 
lessen, Pa., Box 615). 

275.—Jokūbas Budvitis, nuo Vėžai- 

čių, jieško Tamo Budvičio (Bartlett, 
N. H., Box 1501); rašo, kad mirė bro- 
lis Steponas. 

276.—Luise Daman-Biederm?m, iš 

Ventpilės (\<ndava), jieško" M re. J.' 

Peterson; praneša, jog tėvas serga; 
laiškas rašytas latviškai 

277.—Jurgis Birunas, iš Skiautarl- 
škių, jieško Mykolo 3iruno (Levls- 
ton, Me.); brolis serga. 

278.—Jokūbas Burokas,..iš Vilkmer- 
gės, jieško Kazlm. Buroko (Racine, 
Wis., 610—7th str ). Prašo pašalpos. 

279.—Kazim. Budreviče, Iš Rokiš- 

kės, jieško sunaup Juozo Budrevl- 
čiaus (La\vrence, Mass.). 

280.—Juozapas čelkis, iš Eržvilku, 
jieško Stanislovo Janušo. 

281.—Johanna Chodakiewicz, iš 
Kauno, jieško savo vyro Jono Nagi- 
nionio (ir rašo, kad tėvas nori at- 
važiuoti.). 

282 ir 283.—B. ir Ant. čiužai,- iš 
šiuraičių, nuo Švėkšnos, jieško Jono 
Sprogio ir rašo, kad visi yra vargin- 
game padėjime (2534 W. 45 Flace, 
Chicaro, 111.?). 

'284.—P. Daubara, iš Meištų jiedko 
Justino Daubaro (Car Dell, Sack., 
Can.); praneša, jog mirė J. Salias; 
prašo pašalpos. 

1 285.—P. Daubara, iš Meištų jieško 
W. Babušio (Cal Dell, Sask, Can.). 

286.—Anelė Dirvinskaitž, iš Rasei- 
nių, jieško Petro Umanto (Cantera 
Francesa Los Pinos, Argentina). 

287.—Jonas Doveika, Iš Pagervių, 
nuo Akmenės, jieško savo dukters 
Brigitos Doveikiutės ir prašo pašai- 
pus. 

288.—Michalina Dudežinski, Iš Sli- 

šų, nuo šakių, jieško Nikodemo Nor- 
kaus (Roche Harbor, Wash., Box 33). 

289.—Katarina Dambrauskienė, iš 

Šilagaliu, Panev. pav., jieško Povylo 
Daniuno (Orchard Lake, Mich.). 

290.—'Jadvyga Dagniel, nuo Jurbar- 
ko. jieško Vinco Ausinkalčio (New 
Haven, Conn., 299 Walla str.); tė- 
vas serga. 

291.—Fr. Dambrauskas, iš Krepštų, 
nuo Žarėnų, Telšių pav., jieško Mls6 
Just. Dombrovvsky (198 Pulaski st, 
Brooklyn, N. Y.). 

292.—Pilypas Dovkindas, iš Nagor- 
skių, Telšių pav., jieško Stanislovo 
Mačuko (Rei Mondwill, Mo.?). 

293.—Felicija T. Eidynt, U Telšių, 
jieško Juozo Daugverkio (?), (21 Wil- 

ford str., New Britain, Conn.). 
294.—Aleksan. Franckeviče, iš Gir- 

štupių, jieško Simono Jakupčionio 
(1844 Oregon Ave., Cleveland, Ohlo). 

295.—Rozalija Goiševska, iš Kauno, 

jieško Jono Margio (Scranton, Pa.). 
296.—Uršulė Gadelkienė, iš Kuršė- 

nų, jieško R. Gedeikio (Mt. Carmel, 
Pa., 320 So. Popiar str.); reikia pi- 
iueu. 

297.—Jonas Gili«, iš Šiaulių jieško į 
Juozo Bekerio (Lester, Pa., P. O.).! 

298.—Ona Grigaliūnienė, Pakišklų 
(Miškinė), Jieško Pr. Grigonio (53 Į 
Hudson Ave„ Brooklyn, N. Y.); pra- 
šo pašalpos. 

299.—Ona Grigalius, iš Joniškės, i 

jieško Povylo Grigaliaus (1103, Brad- 
dock Ave., Braddock, Pa.). 

300.—Stanislovas Gurskis, iš Roju- 
nų, nuo Panevėžio, jieško Antano 
Gurskio (Brooklyn, N. Y.). 

301.—Marija Inamaltls, lš Kalnė- 
nu, jieško J. J. Inamaičio (4 Curtis 
Str., Naugatuck, Ct.). 

30J—Marija Jastingienė, iš Baiso- 
galos, Pašušvio, jieško Konstantino 
Mežocho (YVindsor Lock, Conn., Boi 
766). Rašo: "Pinigus priėmiau. Jusų 
žmonos nėra Karalinėje, išvažiavo i 
Rusiją, su kitais." 

303.—Kazimieras Juozapaitis, iš 
Promeniliu (nuo Pašušvio, Šiaulių 
pav.), jieško Jono Starolio (1137 Lau- 
rel str., Pittsburgh, Pa., N 5). Rašo, 
jog reikia greitos piniginės pagalbos. 

304.—Veronika Jokūbaitis, iš Kvie- 
cianų (nuo Kretingos), jieško Liud-1 
viko Jokubaičio (Bensbush, W. V.; i 
Box 58); prašo pašalpos. 

305.—Jurgis Jokubauskis, jieško 
Antano Kleivos (T. Nomas, W. Va., 
Box 517); prašo pašalpos. 

306.—A. Joseph, iš Kretingos u o- 

langenstrasse, No. 1), jieško Franko' 
Freeman'o (Des Moines, Iowa, 921 
W. 2nd str ); prašo pašalpos. 

307.—Julija Judeikis, iš Tuleišių, 
nuo Akmenės, jieško Stanislavo Juo-' 
deikio (4C9 Collinsville Ave., East St.' 
uouia, m.j. 

308.—Elena Juškevičienė, iš Pcril-: 
gių, nuo šaukėnų-Kuršėuų, jieško sa-! 
vo vyro Augustino Juškevičiaus 
(Le\viston, Me., Box 35). Rašo: 
"Mums labai reikia pinigų, jei gali; 
esame sveiki." 

309.—Antanas Jurkšus, iš William- 
polio (Georgenburgstrasse, N. 106), 
Kauno gub., jieško Igno Jurkšausj 
(2112 Jackson Ave.. Scranton, Pa.), ir 
prašo piniginės pašalpos. 

310.—Andrius Jurevičius, iš Pane- 
munėlės, jieško Mykolo Jurevičiaus 
(Coketon, \V. Va., B"* 168). Rašo, 
jog tėvas mirė ir reikia pašalpos. 

311.—Petrė Gudauskienė (ar —iu- 
te) ?, iš Plungės, Kartinos gatvė, N 
16, jieško Leono Miklovo (3285 
Lexington str., Mason City, Iowa) lr 
prašo pašalpos. 

312.—Emilija Kudirk3, iš Kuderevl- 
eiznos, Post Dombrova, gub. Grodno, 
jieško Liudviko Kudirkos (Kuderkas, 
Elizabeth, N, J., 155 Cloak Place (ar 
Kiak?); prašo pašalpos. 

31c.—Veronika Kocin, iš Polekėnų, 
nuo Jurbarko, jieško Jono Kucino 
(Montreal, Can„ B. A., 164 Kyde 
str.). Rašo: "Mums reikia pinigu. 
Duktė Bronislava mirė. 

314.—Anna Kuczewska. Iš Vladis 
lavovo, jieško Jurgio Pusdešrio (Mi!- 
linockel,, Me., 366); prašo pinigine"* 
pagalbos. 

315.—Ona Karpovič, iš žyžmarių. 
nuo Kaišedarų, jieško Vladislavo Kar- 
pavičiaus (Lincoln, N. H Box 212, 
U). 

316.—Karolina Karvelis, iš šaduvos", 
Ponewieschstrasse, 8. jieško Miss Ke- 
revičiutės (195 North? str., Brooklvn. 
N. Y.) Ir prašo pašalpos. 

317.—Petronėlė Kasparaitė, iš ('i 
pirikų kaimo, nuo Kuršėnų, jieško 
Juozapo Kasparo (Kenosha, VVis., 

922 Denn str.). Prašo greitos pašal- 
pos. 

318.—Juozapas Kodis, iš Šeirių, nuo 
Kuršėnų, Jieško Juozapo Kodžio 
(Montreal, Conn.); prašo pašelpti. 319.—Vincenta Kazlauskienė (ar— lutė?), iš Luknikų, Trischkenatrasse, paCtas Kuršėnai, jieško Dominlko 
Kazl®uskio (Lincoln, N. H., Box 556). 

320 ir 321.—Marė Kirmelevičienė, iš Kisinlškių, nuo Vilkaviškiu, jieško Jono Kirmelevičiaus (Scranton, Pa.). Rašo, jog reikia pagalbos ir duktė 
serga. 

321a.—Veronika Kiršienė, 13 Užpel- kių, nuo Kuršėnų, jieško savo duk- 
ters Onos Kiršiutės (11 Knox str., Le\viston, Me.). 

322.—Vincentas Ki»šis, iš Dolna 
Avanta, nuo Utenos, Jieško Jono 
Kiauses (20 Greeu Lane, Brooklyn, N. Y). 

323.—Magdalena Keiraitis, iš Kaz- liškių, nuo Kauno, jieško Kazimiero Stanulio (South Sagin?). Reikia pini- gų. 

324.—Barbora Kubilsky, iš Strimiš- kių (nuo Vilkaviškio), jieško Rou. Cunnoh. Praneša, jog serga. 325.—Jona# Kripaitis. iš Vilniaus, Ostrobramska gatvė, N 43, 4, Jieško Juozapo Kripaičio (Elizabeth, N. J., 151 First str.); prašo pašalpos. 326.—Franc. ir Apolonija Klimai, iš Raseinių, jieško Agn, Klimiutės (Bayonne, N. J., 14 East 22nd str.). 327.—Jurgis Krakaitis, iš Lankeli- škių, Suvalkų gub., jieško Pijaus Kra- kaičio (Toledo, Ohio, 207 Aust'a str.). Rsšo, jog švogeris Tarnas Stumbris mirė. 
328.—Uršulė Knsėiunienė, Kiblų, Šiaulių pav., jieško Fran. Kriščiūno (3418 N. 34th Str, South Omaha, Nebr.). prašo skubinai sušelpti. 329.—Ona Kubilienė, iš udralių, nuo Skuodo ir Sedos, jieško Juozapo Kubiliaus (ar Kubilo, 220G Gatiaven str., East St. Louis. 111.). Rašo: Mums reikia kuogreičlausiai pinigų; mirė Jonas." 
330.—Barbora Kubilas, nuo Sedos, i* Žadeikių, pajieško Kazimiero Ku- bilo (223 YVarkmen str., Montreal, Can.); prašo pasiųsti jai 200 markių. 331.—J. Kvainlauskiutė, iš Seinų, Kalvarijos gatvė; jieško Prano Chvai. nausko (Shenandoali, Pa.. 412 \V. Huckleberry Ali.). Prašo pašelpoa. 332.—Konstancija Laurinaitienė, iš Šiaulių (Schadovistrasse, žilinskio na- mai) jieško sunaus Fran. Laurinaičio vDayton, O., 225 irt str.). Rašo "Tė- vukas serga, reikia pinigų; atsiųsk, sunau, kiek gali." 
333.—Afrozina Liebienė, iš Mosė- džiu, nuo Sedos, jieško L Liebaus Montreal, Can., 195 St. Charles, str., 3rd floor). Prašo kuogreioiaubiai sių- sti pinigu. 
„„-r.—v/na i_auRienė, Iš Vamoirakių, nuo Pagermonių, jieško Kazio Laukio (Newark, N. J., 77 Niagara str.). 335.—Antanas Lauruševiče. iš Pa- nemunės, jieško Juozo Miliausko berton, Pa., Box 43). 
336.—Ant. Lessings, iš Kelmės, Šiaulių pav., jieško Fr. Budraičio (Angelus Hospital, Los Angeles, Cal.). Prašo pašalpos. 
337.—JuliCTs ir Petronėlė Lenkau- skai, iš Keturakių, nuo Teisių, jieško Dominiko Grochovvskio (Poąuonock, Box 216); prašo pašalpos. 338.—Jonas Littinskas, lš Vilkavi- škio (Kaiser-Wilhelm strasse, N 8), jieško Vinco Littinsko (Fasselt, Can., Box 41). 
339.—Marijona Lukošienė, iš Liaukščių, nuo Jurbarko, pajieško Jono Lukošiaus (133—33rd str., Brooklyn, N. Y). 
340.—Jurgis Lukoševiče. iš Osteiiuų (nuo Panevėžio), jieško C. Masiliūno (Port Washingtun, \Yis., Box 574). 341.—Ona Markūnas, lš Sujetos, nuo šaduvos, jieško Juoz. šantos (>'2 John str., Hartford, Conn.); praneša, jog tėtušis mirė. 
342.—Valerija Mažonienė, iš Rieta- vo (Post I-augalennach 6t. Retowo, Kreis Wiežejcie, Kaiser \Vllhelm strasse), jieško Jono Mažonio (1728 Jackson str., Scranton, Pa.). Rašo: "Mums labai reikia piuigų del nupir- kimo karvės, labai daug kaštuoja." 343.—Uršulė Mažiliauskienė, su vai- kais, j'eško Jurgio Maziliausko uioo- versville, Pa.). Box 94. Prašo pašal- pos. 

344.—Juzė Mabel, iš Širvintos, ..ie- ško J. Mabel'io (Perth Amboy?). Prašo patalpos. 
345.—Antanas Mikėnas, 15 Taujie- nų, nuo Vilkmergės, jieško Bronislovo Mikėno (Mc Ke?s Rccks. Pa.). Rnso, jog Just. Vilkas mirė. 
346—Klcm. Misulis, iš Sipinlų, nuo Joniškčs, jieško Aleks. Dvelio. 
347 —Marijona Mockus, iš Akme- nės. jieško Kozimiero Mockaus 348.—Ona Mockus, iš Medvalakių, nuo Papilės, jieško Vilimo Mockaus. Ansonia. Ct., 10 Oak str.). 
349.—Petras Montvila, iš šė»03, Vilkm. oav., jtfško Mykolo BalziniU, (Barsi lian?). 
3i0.—Dom. Nabas, iš Vabalų, nuo Kelmės-Laukuvos, Jieško Jone Petu- ko. Rak>, jog 12 d. kovo, 1916, mirė mitina. 

351.—E. Nowosenitz, iš Kelmės 
flUrchczvtr"S®e. N 10") 5!^'-ko M. No- 
VVice (Pleasant Unity, Fa.). Reikia 
pašalpos, 

352.—Aleks. Obudauskienė, Iš Pa- balti, nuo Šiaulių, jieško Julijono Ob»u- 
dauskio (Montreal, Can., 215 Knox 
str.). 

353.—Elzb. Pakštienė, iš Babtų, Ivauno gub., jieško savo vyro Jono 
Pakito (Silver Creek. Pa.). Prašo 
pašalpos. 

054—Pacovski, iš Kilbių, nuo 
fiabtų Janavoa, jieško Juozapo Pacov- 
}kio (305 Alland ave., Plttsburgh, 
Pa.). Rašo: "Esamo labai suvargę, 
•eikaliiga pašalpa." 

355.—Juzeflna Padagas. iš Veviržė- 
iu. jieško Adomo Padago (Sexton, 
W. Vh., Box 82). 

:jr.6.- Lina Pilypavič, iš Plungės, 
Įieško Jono Simenausko (154 VV. 4tb 
?tr., Lima, Oliio), 



Žvaigždėta Amerikos vėliava yra liuosyhčs ženklu. Jokia kita vė- 
liava nesuteikia tiek Ikrosybės kaip šita vėliava. Čia niekas neper- 

sekioja už politiškas pažvalgas, nei už tikybą. Kiekvienas pilietis 
privailo huti ištikimas šiai šaliai ir ši?i vėliavai. 

357,—M. Pusdeiris, iš Vladislavo- 
vo (Roellstrasse, N 13), jieško savo 

vyro Jurgio Pusdeirio (Milllnocket, 
Me). 

3R8.—Konstancija Ravinavič, iš 
Kiaulių, jieško Fran. Ravinavičiaus 
(Dayton, Ohio, 225 N. Art Str.). 
Rašo, jog tėvas serga. 

369.—rr»n Rainevlčienė, iš .Sara- 
vii, jieško savo vyro Kazimiero Rai- 
nevčiiaus (Korest City, Pa., Bo* 701). 
Rašo: "Sunku gyventi, tėvas serga; 
duok kiek gali pinigų; rašyk grei- 
čiausiai". 

360.—Juoz. Radaviče, iš Pajūrio, 
Jieško F. Bernoto (Mcntreal, Can.). 

361.—Katar. Ramanauskienė, iš 
Gadlevos, jieško Antano Ramanau- 
sko. Prašo pašei poh. 

362.—Magdalena Rimkus, iš Gerž- 
delių, nuo Kuršėnų, Jieško Antano 
Rimkaus (Racine, YVis.). Prašo pa- 
fialpos. 

363.—Ona Rinkevičs, iš Kampiškių, 
nuo Kauno jieško Juozo Rinke-'i- 
čaius (Roosltar, Pa., Box 444)). Pra- 
si o sušelpti. 

364.—Ona, Marijona, Jonas ir Ka- 

zimieras Rusteikai, iš Rietavo, įieš- 
ko Jono Rusteika (732 \V. 18 str., 
miestas?). Prašo pinigų. 

365.—Jonas Rudaitis, iš Povidonių, 
jieško Leono Rudaičio (North Fun 

Du Lac, Wis, Box 103). 
366.—Emilija Rubaževski, iš Vidu-, 

gervės, nuo Vilkmergės, J! iško savo I 

vyro Kazimiero Rubaževskio (Mc-į 
Donald, Pa., Box 900, Washington,1 
CO.J. 

367.—Felik. 9teponaviče, iš Rasei- 
nių, jleSko Antano Stepheni (Scran- j 
ton, Pa.); prašo pašalpos ir rašo, jog' 
motina mirė. 

368.—Vincenta Stadalnikienė iš Bin-j 
gėlės, nuo Mereėo, jieško Adolfo Sta-, 
dalnlko (Branford, Conn., Box 1). j 

3C9.—Elena Steponavičiene, iš Piu-Į 
kių, nuo Panevėžio, jieško Benedikto 

Steponavičiaus (Duckotsvn, Tenn., | 
Box 143). 

370.—Ona Sidaraviče, iš Liudvina- 

vo, jieško A. Sideravičlaua (Momreal,' 
C'au., &2 Durnas ave.). j 

371.—Marijona Šidlauskienė, ič Via-' 

dislavovo, jieško Vinro Šidlausko1 
(Povėli Rlver, Can., Box i«). Hašo: j 
"Mums labai reikia pinigų pašalpos, 
esa-ne labai pavargę, prašome pagel- 
bėti." 

372.—Marijona Savickienė su duk- 

tere, iš Vladislavovo (Samborski 
strasse, 8), j'eško sunaus (ar žen- 

to?), Stan. Andriuiaičio (Wanamie, 
Pa.) ir prašo pašalpos. 

(T""-' js). 

Lietuvos Klausimas Taikai 
Basiartinant. 

iTauKa dar negreitai bus, bet 

apie taiką jau pradedama kalbėt. 

Toks didelis ir keblus karas bus 

sunku užbaigti. Per jį juk su- 

sipainiojo viso .pasaulio tarptau- 
tiniai saintykiai, viskas iširo. Ir 
dabar rodos nėra pasaulyj to- 

kios pajėgos, kuri r/gesintų to 

karo gaifą. 
Taika ateis, bet ar atneš ji 

taiką Lietuvai? Ar bus paten- 
kint. lietuvių tautos norai? Ar 
bus lietuviams suteikti galimu- 
mai savystovio tautinio augimo 
ir išsivystimo? Ir viena ir kita 

kariaujančiųjų pusių skelbia, jos 
kariaujančios del mažųjų tautų 
labo. l iesa, karas prasidėjo del 
Serbijos, paskui tarytum dar ir 
del Belgijos. Bet tai tik buvo 
•pirma (priežastis, <pradžia suirimo 
intemptų politikiniai ekonominių! 
santikių. 

Tas karas buvo pradėtas kur- 
«as anksčiau, negu liepos 19 d. 
1914 metu. Susivienijusi \ okie- 

tija po 1871 m. pradėjo taip aug- 
ti, Ikad jai nebeužteko savųjų ri- 

bų, ji pradėjo' plėstis į užma- 
rius, "jieškoti naujų pasaulių,' 
ji ėmė visai rimtai grėsti anglų 
kolonijiniam vieš'pata'viinui. Ir 

vokiečiai rengėsi nuveikę Fran- 
ciui ją kuomet nors patogiu laiku 
išbandyti savo pajėgas ir prieš 
anglus. Iš kitos pusės Bismar- 
ko aprubež'uota nuo šiaurės Au- 
strija vis labiau plėtėsi piet^ 
Imk. Vėlgi Vokietija bendrai su 

Austrija renge sau kolią per 
Konstantinopoli, Bagdadą in In- 
diją ir dar toliau į rytus. Iš 
kitos pusės Anglija, Prancūzija 
ir Japonija su Rusija kovojo del 
savo ateities išrokavimų. Toks 
karas kaip dabar, visviena kuo- 
met nors, buvo 'neišvengiamu. 

Bet vokiečiai mato dabar, kad 
visigi galutinai nuveikti jiems to- 
ki didelį skaičių priešų bus ne- 

galima. jie jieško jau kompro- 
misų. Pirmas didelis jų kom- 
promisas buvo paskelbimas len- 
kų karalystės. Visai ne iš kokios 
nors ypatingos meilės padarė jie 
tat. \ okietijoj lenkų nekenčia- 
ma ir jų nenurimstanti nepastovi 
dvasia gerai pažystama. Ir ne j 
tik del pažadėtųjų keturių armi- 
jų buvo jiem i paskelbta karaly- 
stė. Vokiečiai neperdaug tykė- 
jo tokioms lenkų pažadėtosioms 
kompensacijoms. Ligšiol iš pa- 
žadėtojo vieno milijono savano- 
rių teužsirašė "lenkų armijosna" 
361 žmogus. Vokiečiai norėjo 
taikos ir todėl davė ženklą, kad 
jiems neberupi svetimų tautų pa- 
vcrgimas. 

Dabar, kuomet eina visokie 
gandai apie tai'ką ir apie sąlygas 
tos taikos, dažnai užtinkama 
laikraščiuose žinios, kad vokie- 
čiai tarp kitko, reikalausią ir iš 
Lietuvos sudarymo savysto\1ės 
karalystės. Tokios žinios atei.V ir iš Amerilkos, ir iš Iloiandijos, ii iš Šveicarijos, ir po visą Skan- 
dinaviją jos sklysta. Tikros ofi- 
c:jalės vokiečių taikos išlygos dar nežinomos, bet tie gandai 
visgi nebe pamato. Vokiečiai 
mato, kad jeigu nepasiseks pri- 
jungt i nižimtųjų 'kraštų, -tai jiems 
dabar būtina, ikad no-s tie kra- 
štai visai n e si įgrįstų j jų priešų 
ranka:. Jų visas dabar uždavi- 
nys jų politikinis tikslas sutver- 
ti iš užimtųjų Ikraštų politikines 
vienatas. Ir žinoma visa pa- 
lenkti taip, '.tad tos naujos val- 
stijos kiek tik galima pasiliktų 
politikinėj ir ekonominėj vokie- 
čių su austrais globoj. Nega- 
lėję pasisavinti kardu, iie steng- sis pasisavinti tas žemės kita- 
is rsk u oudu. Bet žinoma toms 
tautoms, jeigu tik jos mokės su- 

siorganizuoti ir jeigu jas parems 
dabartiniai sąjungininkai, visuo- 
met bus lengviau atsispirti prieš 
vokiečių ekonominę įtekmę. 

Ką gi mano ištiesti vokiečiai 
padaryti su Lietuva? 

Su lyg vienų žinių, jie n»a«.. 

srdaryti iš Lietuvos karalystę, 
kari aipimtii Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų, Gardino ir Kur'.andijos 
gubernijas. Lietuva turėtų pa-į 
imti savo karaliumi vieną Ho- 

hcncolernų. Turėtų su \ okicti- 

ja padaryti prekybinę sutarti ir 

įeiti Vokietijos-Austrijos politi- 
ikinėn sąjungon. Kai kurių laik- 

raščių dar pranešama, kad Lietu- 

vos sostapilc busiąs ne Vilnius, 
o Mintauja. Jei ištiesų taip at- 

sitiktų ir jeigu tikrai Kurlandija 
manoma priskirti prie Lietuve,*, 
tai tuomet aišku, koks likimas 

ištiktų naują Lietuvos karalystę. 
Ji tektų Kurlamdijos vokiečių ba- 
ronų ran<kosna. Ir išeitų ne Kur- 

landijos prie Lietuvos prijungi- 
mais, bet Lietuvos prie Kurlandi- 

JUS. 
Kitur neminima Kurlandija 

Lietuvos sąstatoj; ji manoma 

pilnai, kaipo vokiečių senovinė 
nuosavybė priju'ngti prie Vokie- 

tijos. Bet Suvalkų gu-b., o pa- 
staruoju lailku net ir Gardino, vi- 
suomet skaitomos kaipo būtino- 
sios dalys busimosios Lietuvos. 
Iš šito matyti, kad vokiečiai 'nu- 

sivylę lenkais, mano kaip tik 

daugiau sumažinti lenlkų karaly- 
stę. Bet prijungimu tokių sveti- 
mų etnografijos žvilgsniu lietu- 
viams kraštų, jie mano politiki- 
•niai susilpninti ir Lietuvą. Vie- 
nu žodžiu—"vokiečiai sveti- 
miems" nekariauja. 

Iš sąjungininkų purės Lietuvos 
klausimas dar niekur nebuvo pa- 
judintas. Nei oficialiai, nei Pin- 

tai spaudoje. Kas jų manoma 

toliau daryti sir Lietuva, sunku 
nuspėti. Dar ir vokiečių juk nie- 
ko nėra rimtai pasakyta. Ir kad 
jie dabar daug visokių gandų 
skleidžia, tai tik bando tuomi 

sąjungininkus. Bet vistifc ir iš 
t'esų gali atsitikti, kad vokiečiai 
•padarys su Lietuva taip, kaip su 

Lenkija. Ypač kuomet taikos 
pasiulimimai iš vokiečių pusės vis 

sąjungininkų atmetami. Tuomet 
vo!kiečiai pasakys, kaip jie dabar 
gresia', kad jeigu su jais nenori- 
ma taikintis, ta: jie priversti pa- 
tys vieni rišti tarptautinius klau- 
sinius. 

Kaip iš viso matyti, Lietuvos 
klausimas prieis prie to, kad jis 
bus iškeltas taikos kongrese. Ji 
iškels priversti prie to patys vo- 

kiečiai. Tam laikui lietuviai tu- 

rėtų -būti pakankamai pasiruošę, 
kad mokėti ginti savo reikalus. 

Jurkunas. 
"V 

Anglijos Padėjimas Akyvaiz- 
doja Vokiožly Blokados 

Sobmarinais. 
Klausimas kila, ar vokiečių b»! > 

kavimas Angljios suibmarinais, jei 
jis butų pasekmingas, privarytų 
Angliją įprie ba<lo. 

Vokiečiai saiko, kad jų blokavi- 
mas privaris Angliją prie bado 
per keturis mėnesius. Anglai gi 
sako. kad vokiečių submarinams 
parsieitų paskandinti du syk tiek 
laivų, ikiek jie yra paskandinę, 
kad Anglija bent pajaustų bloka- 
vimo pasekmes. 

Sunkenybes, su kuriomis Angli- 
ja susiduria, galima bus suprasti 
sulyginus josios plotą ir produik- 
tyviugumą su plotu ir prodivkty- 
vingumu Mlinojaus ir Indianos 
valstijų. Anglija, Škotija, ir Va- 
1""ja, kurios padaro Didžiąją Bri- 
taniją, neskaitant Airijos, turi 54- 
606,800 akrų. 

Anglija ir Valija turi gyventojų 
36,960,684, o Škotija 4,728,500, kas 
drauge suėmus padaro 44,689,184 
gyventojus. Apsikritai imarnt, An- 
glijos, Škotijos ir Vali jos plotas 
išneša 90,000 kct. mylių. 

Sulyginus su juo, suclčtinis Illi- 
nojaus ir Indianos vad«tijų plotus 
išneša 92,000 '.et. mylių arba 59,- 
532.160 akrų. 

Jei vokiečių blokada butų pa- 
sekminga, Anglijai parsieitų mai- 
tinti 40,000,000 žmonių iš žemės 
ploto mažesnio 'kaip IIlinojaus ir 
Indianos plotas—iš ploto, kuris 
mažiaus išduoda valgomų dalykų 
ntgu šitos dvi Amerikos valstijos. 

Anglų skaitlinės parodo, kad 
Anglijos ir Valijos surikimas 
valgomųjų daiktų-kvieeių, miežių, 
avižų, pupų. žirnių, bu?lvių, sėti- 
nių neskaitant ideno ir sųpvynių, 

yra apie 28,000.000 tonu, kurių 
13,000,000 tonų p^teroj«čtiniai. 
Metinė produkcija aleso^r kiau- 
šinių 1.265,000 ton^+lr^555,ooo 
tonų pieno. 

Anglija ikas metami jgjp|endavo 
aipie 14,000,000 tonų maistų. Xor- 
n.alė naminė prodirafcija^ra apie 
12,000,000 tonų, Ija ši®biet del 
kurės produkcijai s6$ną-'^|us.. įga- 
benti reikės iš kitujvapi(^; 16,500,- 
000 tonų. Šitą jga'oeninrį maistų 
Anglijon Vokeitija stengiasi nu- 

kirsti saivo beir.iclaširdinga kare 
submarinais. Kaip 'tas dalytkas 
vokiečiams pavyks, sunku dar pa- 
sakyti. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
WATERBURY, COH&; 

Teatras. \Yaterburio LteUirių 
Dramatiška dr-ja "Varpas," va- 

sario 10 d. statė scenoje keturia- 

veiksmę komediją ''Vagįs.'' Tai 
yia bene vienas iš geriausių 
sceriškų veikalėlių lietuvių (kal- 
boje. 

Putblikus buvo prisirinkv ktiipi- 
•na svetainė; kelios dešimtįs žmo- 

nių dar turėjo grįžti nuo svetai- 
nės durų namo, o aipie pusė šim- 
to priversti buvo dėl stokos sė- 

dynių per visą vakarą stovėti. 
Išviso publikos galėjo buti virš 
400 yipatų, ir draugija turės gra- 
žaus ipelino. 

Publika užsilaikė pavyzdingai, 
nors šij-tą galima 'butų pastebėti. 
Pavyzdžiui, yra tokių, įkurie sten- 
giasi pamėgdžioti aktorius, įkas. 
žinoma, yra negerai. 

Patartina butų musų publikai, 
(pasimokinti iš amerikonu, kaip 
yra užsalaiicaina .teatruose; nieka- 
dos pas juos negirdėsi; panašių 
pamėgdžiojimų, o Kaslink juokų, 
tai publika juokiasi/ bet po trum- 

pos pauzos, ir kada aktoriai vėl 
pradeda kalbėti, t^ui ir vėl pub- 
lika momentališkai nusiramina. 

Kaslink paties vaidinimo, tai 
buvo gerai suvaidinta, ir, kaip 
iš aktorių mėgėjų, tai geriaus nei 
negalima reikalauti, Vaidino šios 
ypatos: Kark1 "nis-^senas, ūkinin- 
kas, J. Lukau xas; savo užduotį 
jis atliko gerai, tik matyt buvo 
pastatytas ne į savo vietą, nes 

kaipo Lietuvos ūkininkas, tai per 
aukštas buvo kalbos baisa?, ir 
per daug didvyriški judėjimai. 

Kaip matyt, p. Lukauskas, turi 
talentą labjaias prie dramatiškų 
rolių ir todėl butų (patartina jam 
imti dramatiškas roles; kaimiečio 
|rclė, kaip matyt, jam yra pusėti- 
nai su-nlku atvaidinti. 

K. Silkaičiutė, Mortos rolėj, .pa- 
rodė daug gab.imų; turėtų ji la- 
biaus išlavinti savo balsą, kuris 
yra per lėtas ir perlengivas. 

A. Replikiutė butų buvusi nie- 
ko sau, jeigu nebūtų išrodžiusi pa- 
naši -greičiaus j bajoro, o ne į 
kaimiečio dukterį, bet lošė ji vi- 
dutiniškai. 

J, Trečiokas turi puikią kail'bą, 
ypatingai turi gražų akcentą, ir 
kad kitose rolėse, tai gal bu-t ir 
nudavimus pataikinęs, bet meiliš- 
kuose, tai nepergeriausia jam se- 
ikėsi. A. Bainiulis, kaimyno su- 

naus rolėje, vaidino vidutiniškai. 
Rene geriausia suvaidino, S. 

Lietuvninkas, Karflclėnio tarnas. 
Jis yra tikrai geras komiškas. 
Reik dar paminėti ir šiuos: V. 
Kiaušias iš kalbos buvo tikras iz- 
raelio vaikas, bet judėjimai buvo 
visai nežydišlki (nors jis Jošė pir- q 
mu syk—lai at-leiątina); K. Joku- 
taičiutė, turėjo mažą rolį, bei rei- 
kėtų žinoti, kad ant scenos negali- 
ma juoktis, kada veikalas to ne- 

reikalauja. 
Abelnai veikalas b«vo suvai- 

dintas gerai ir publika vakaru bu- 
vo užganėdinta. 

Publikos buvo>cir iš" aplinkinių | 
miestų, iš Hartford, Ne\v Havcn. 
Girdėjau, kad "tfknpieėius" kvie- 
čia į Xew Haven^su šįi^oro: veika- 
lu. 

"Garbė "Varpo" nariams, už to- 
kį ivakarą, ypatingai kad pataikė 
subatos vakarą, nes tokiu budu 
gal ne vieną atitraulkė niuo stnu- 

kiių. Butų gerai, jeigu varpie- 
čiai, eidami a«nt scenos, pasirū- 
pintų geriaus nusigramiruoti: 
nors typai buvo maž-daug atsa- 

'•kauti, bet butu geriaus, kad ak- 

toriui nebereiktų scenoje taisytis 
galva, arba (kad mepultų barzda. 
Ir šiuomi tarpu buvo Jokubui ne- 

smagumo įvalias, kada plaukai 
nusisuko j lri'tą pusę-; beto ir pu- 
blikai nesmagu žiūrėti, kada ma- 

tai. kad aktorius gali galvą pa- 
mesti. 

Pilna galvis. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Paiapijos susirinkimas.—Yas. 

; d. vakare Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje buvo tosios parapijos 
susirinkimas. Šits susirinkimas 

yra įdomus dvi'm atžvilgiais: 
vena, jame paaiškėjo, kad Šv. 

Jurgio parapija ne tik jokios sko- 
los netari, bet dar savo kasoj pi- 
nigu turi $800.00. Tas parodo 
geni parapijos klebono <kun. M. 
Sėdvydžio šeimininkavimą. 

Antru svarbiu •šito susirinkimo 
dalyku buvo aipk aibėj i iiras lnidų 
įsteigimui !:etuvių parapijinės 
mokyklos. Visi rimtesnieji pa- 
rlipi jonai suprato šitos mokyklos 
reikalimeuma ir kun. Šėdvydis 
padavė labai gerą mokyklos įsi- 
gijimui sumanymą. Jis sialkė, kad 
dabartinės bažnyčios stogą gali- 
ma 'butų pakelti ir am jos pri- 
statyti antrą augštą mokyklai. 
Šitame ve reilkale kun. Šėdvydis 
ir norėjo pasikalbėti su susirin- 
kusiais parapijoniais. Bet kur 
tau! Atsirado keliatas tokių, ku- 
riuos nei pats nežinau kaip pa- 
vadinti, ir pradėjo piestoj vande- 
!.• grūsti. Kalbėjo, kalbėjo ir 
ant gaJo pasekmė to buvo tokia, 
kad mokyklos klausimas išėjo tik 
muilo burbulu. 

O vienok lietuvių vaikučiams 
sava mokykla yra labai reikalin- 
ga ir įprie gerų norų nesunku bu- 
tų ji įsigyti. Kada ant gal o męs 
suprasime mokyklos svarbą? 

Senas Parapijonas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Vietos lietuvių veikimas ir jo 
trukumai.—Kaip yra žinoma 
(ii Ka-pidse lietuvių yra nuo 

trijų ilki keturių tūkstančių. Jie 
turi net šešias paselpines drau- 
gijas ir draugijos turi nemaža 
narių. Liet, Sumų Dr-ja, Sitn. 
Daukanto Dr-ja, šv. Petro ir 
Povilo Dr-ja ir Šv. Jurgio Dr-ja 
•tiri net savo nuosavybes, o Šv. 
Jurgio, Šv. Petro ir Povilo, ir 
Liet. Sunų Jr-ja turi gana pui- 
kes svetaines šokiams ir tea- 
trams. 

Be to tarpe vietos lietuvių ne- 

trūksta ir 'kitokių visokių kuopų 
ir 'kuopelių. Akyvaizdoje to rei- 
kėtų manyti, kad vietos lietuviai 

'supranta svarbą organizuoto dar- 
bo. 

Bet prisižiūrėjus, kas tveria 
tas didžiąsias draugijas ir viso- 
kias kuopeles, ką jos vei- 
kiai ir kaip jos gali veikti, pasi- 
redis risai 'kitaip. 

Pašelipines draugijas privertė 
lietuvius tverti du dalykai: vie- 
nas, kad gavus pašelpą ligoje; 
antras, net gėda sakyti, pamylė- Į 
j imas rudžio su ponu šnapsevi-Į ėiuni. Mat Grand Rapidse ne- 

dėldieniais visos smuklės yra už- 
darytos ir šitų "Dievo dovanų'' 
negalima gauti, todėl ir parsiėjo 
tverti draugijos, kad gavus progą 
smukles suorganizuoti. Tam 
tikslui daug pagelbėjo bravorai, 
duodami ipasikolą svetainių pa- 
statymui. 

Dabar pasižiūrėkime, ką veikia 
musų kuopos didžiųjų organiza- 
cijų. Nors ipas mus ir butų kas 
veikti visuomenės dirvoje, bet 
trūksta inteligentinių pajiegų 
ir visuomenės darbas neina kaip 
reikia. Čion butų pageidaujama 
turėti lietu vys daktaras, ar ad- 
vokatas; jis pats sau galėtų gy- 
venimą pasidaryti ir visuomenės 
darbą pavaryti pirmyn. Be inte- 
ligentinių spėkų yra sunku vi- 
suomenės darbas varyti; visi vei- 
kia kaip kas išmano. 

Teisybė, turime kunigą, bet jis 
politika neužsiima. Šitai 
turime parapijinę mokyklą, ku- 
rion lankosi gana didelis skaičius 
vaikų, bet šita mokykla peni vai- 
kučius amerikonystės dvasia ir 
su lietuvių kalba bei su lietuvy- 
stės reikalais niekas jų nesupa- 
žindina. Tokia mokykla tai tik 
bereikalingas pinigų išmetimas, 
nes tokj patį mokslą, tik gal dar 
geriaus išguidomą ir nemokamai 
galima rasti ir viešoje moky- 
kloje. 

Nors -a a s link lietuvių kalbos 

lekcijų jvcclimo paraipijonai ir 

bažaytinės draugijos sy'kį buvo 
pakėlę klausimą, bet iš to nieko 
neišėjo. Šituo dalyku pasiėmė 
r-ipintis \*yčiai, bet jie susitarė 
su kunigu ir kaip kunigas nori, 
ti'.ip jis daro. Jie -pradėjo rūpin- 
tis lietuvių kalbos pamokų įvedi- 
rui dar 'pernai rudenį, o dabar 
jau žiema beveik baigiasi ir kaip 
tų -pamokų nebuvo "lietuviškoj" 
mokykloj, taip ir nėra. 

Neikurie žmonės pradėjo jau 
šnekėti apie įsteigimą vakarinės 
mokyklos suaugusiems, pa^imo- 
kinimui skaityti, rašyti ir skait- 
mtnuoti ir, kaip girdėjau, net 

pats "kun. Gervickis sutikęs pa- 
remti šitą sumanymą, bet Lietu- 
vos \*yčiai vėl .sutiko tuo dalyku 
pasirūpinti ir daibar rūpinasi, tik 
mokyklos kaip nėr, taip nėr. 

Šitie musų didvyriai tik ki- 
tiems nori kelią užbėgti, suma- 

nytą darbą sutrukdo, o patįs da- 
lyko neišmanydami, negali nieko 
nuveikti. Taip viskas ir eina ra- 

tu ant vietos be nužengimo pir- 
myn. 

A. M. Virbalis. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Brolių ir Seserų Gabijos Dr- 

jos p. akalbos.—Vas. 11 d. Bro- 

lių ir Seserų Gabijos Dr-ja su- 

rengė prakalbas. Pirmu kalbė- 
tųjų buvo Am. Liet. Cenir. Ko- 
miteto sekretorius p. M. Šalčius. 
Jis kalbėjo apie Lietuvą ir kas 
yra Lietuvos laisvė. Pirmiau- 
siai gana iškalbingai jis papasa- 
kojo kaip Lietuva buvo galinga 
viduriniuose amžiuose 'kokius ga- 
bius vadovus turėjo—Gediminą, 
Algirdą, Keistutį, Vytautą, pa- 
skui apibriežė Algirdo laikų Lie- 
tuvos rubežius, parodydamas 
V a i p ji b iv v o įplaiti, turėdama savo 

globoje rusus, totorius ir 'kitas 
tautas; čia jis patėmijo. kad lie- 
tuviai svetimų tautų nespaudė, 
davė jiems tokias laisves, kokios 
tanais laikais buvo tautoms rei- 

kalingos. 
Toliaus kalbėtojas papasakojo, 

kūip Lietuva per Kryžiuočių 
prievairtą apkrikštyta pateko >pir- 
ma po lenkų į/tekmę, paskui ,po 
kieta rusų valdžios letena. Jis 
priminė ir dabartinio laiko Lie- 
tuvos balsą, būtent, jos norą iš- 
gauti pilną laisvę po šiai karei. 
Paminėjo taipgi Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondą ir jo uždavi- 
nius. 

Jo kalbai pasibaigus, buvo rink- 
ta aukos Liet. Neprigulmybės 
Fondan Surinkta aukų $27.26. 

Po Šalčiaus kalbos Birutės 
Choras, vedamas p. ,Kaminsko, 
sudainavo dvi daini ir lietuvių 
tautinį himną "Lietuva "Tėvynė 
mūsų:" himną giedant visi atsi- 
stojo. 

Antru kalbėtoja 'buvo TMD. 
Cent. Kasininkas ip. Litrtkauskas. 
Jis'ai paaiškino apie Brolių ir Se- 
serų Gabijos Dr-jos gerus sieki- 
mius. Mat šita draugija yra pa- 
sistačiusi Savo tikslu Harrisone 
ipasisltatyti 'Tautos Namą. Taigi 
jis pasakojo, kaip svarbus yra 
šitos draugijos tikslas. Girdi, 
Amerikos lietuviai yra pristatę. 
Amerikoje daugybę Rymo Kata- 
likų bažnyčių, 'bet jos visos, nors 
yra statytos lietuvių pinigais, už- 
rašytos ant airių vyskupų ir jei 
dabar po šitos karės Lietuva 
gautų laisvę, gyvenimas joje -pa- 
gerėtų ir beveik visi lietuviai iš 
Amci.^os grįžtų Lietuvon, nes 
ten jiems lengviau butų gyventi, 
savo pastatytas bažnyčias palik- 
dami airiams; jie jų negalėtų 
parduoti, nes tai ne jų -nuosavy- 
bė. Lietuviams kuone visiems 
išvažiavus Lietuvon, lietuviams 
kunigams čia taipgi nebūtų kas 
veikti ir jie paskui žmones taip- 
gi važiuotų Lietuvon, palikę sa- 
vo bažnyčias airiams. 

Bet kitaip yra su Tautiškuoju 
.Namu; jis vis pasiliks lietuvių 
nuosavybe ir, jei jiems parsieitų 
Lietuvon grįžti, jie gali jį parsi- 
duoti ir apturėtus pinigus ap- 
versti taip, kaip jiems matysis 
geriausia. 

Reporteris. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Vietinis gyvenimas ir sąlygos. 

—Mūsų apygardoje šaltis drūčiai 1 

laikosi ir daugelis žmonių serga 
oiaucių uždegimu ir kaiku-ric -nu- ■■ 

miršta. 

Darbai čia eina labai gerai, tiic 
žmonių visur trūksta. Garsuš 
iiethlehem StecJ Co. kiltą mėnesi 
su 4000 iki 5000 darbininkų pra- 
dės statyti penkis laivus ant syk. 
Kita vėl laivų statymo bendrovę 
Shooting Island dirba sylkiu dvy* 
lik.'į laivų. Šitas darbas prasidi- 

> 11110 saus. 3 d. ir darbininkams 
už darbą gerai užmoka; papras- 
tas darbininkas už 8 vai. dietią 
uždirba nuo $3 iki $5. Darbą 
č:a gali gauti kiekvienas, kas tik 
nori, nes anglų laikraščiuose to- 
lydžio j ieškoma darbininkų. 

Lietuvių tarpe didelių naujie- 
nų nėra. Vestuvių maža, turbut 
dėlto, kad šaka, ar gal karės 
žmonės bijo. Iš verteivių dau- 
giausia čia smuklininkų; kitais 
besivertimtais verčiasi žydai. 
Musų broliai nesigrieibia į 'uos. 
Matyt, jiems smuklės vedimas yra 
lengviausia "profesija". 

Vietinis. 

Žinios-Žineles. 
Cambridge, Mass. 

«= Kadangi "Lietuvos" 6-m« 
iium. bmo pažymėta-, buk vienas 
Bartkevičius esąs kaltas už pa- 
kvietimą ant prakalbų "kun." 
Strazdo ir Bagočiaus, tai reik pa- 
aiškinti, kad Bartkevičius už- 
kvietė juos tik tuomet, kada Liet. 
Dienos komiteto susirinkime visi 
t a-m pritarė. Čia 'kalbėjo visolkių 
pakraipų kalbėtojai: kalbėjo Y"v- 
Uiitis, Strazdas, Baigočius, Biel- 
skis, o rytnpor-yt gal kalbės ir 
kun. Kemėšis—todėl kad vietinis 
komitetas nori palaikyti vienybę 
tarp visų lietuvių. Delei tos 
priežasties Bartkevičiaus užgavi- 
mas buvo nepamatuotas. [Ko- 
riai talpindami atitaisymą apie 
p Bartkevičiaus užgavimą, męs 
visgi pasiliekame sau teisę many- 
ti, kad "susiikompromiitaivusiems'' 
viešame gyvenime kalbėtojams 
neprivalo buti vietos ant estra- 
dos. Nieko neturime prieš kitų 
sriovių kalbėtojus jeigu tik jie 
nc-ra "susikompromitavę" Red.]. 

Worcester, Mass. 

= Čia atsibuvo flieletas pavyz- 
dingų vestuvių, kuriose nepamir- 
šta sušelpti -nukentėjusius nuo 
karės. Juozo Venčausko ir Ago- 
tos Backuniutės vestuvėse suau- 
kauta $8.50; G. Nattaaus ir M. 
Kuzinevičiutės vestuvėse $350, 
o J. Raukčio ir Onos Putelaitės 
vestuvėse—$4.25. Aukos išsiųstos. 
Gelbėjimo Fondo sekretoriui J. 
Sekevičiui, 101 Oak St. La\v- 
rence, Mass. 

Youngstown, O. 
= Vietos lietuviai pradeda 

daugiau krutėli, vakarus rengti. 
Darbai eina dieną ir naktį. Lie- 
tuvių iš kitur atvažiuoja kasdien, 
tik inteligentų trūksta. 

Brooklyn, N. Y. 
— Apsigyvenus Biookiyne, pr 

A. Vitkauskui, "prasidėjo smalkus 
veikimas scenos srityje. Statyta 
"Gairės,"' "Jaunikis"' ir "Tar- 
nas;"' Mokinamasi Žemkalnio 
Bluvdiį.'' 

Naugatuck, Conn. 
= Naugatucke ir Union City 

lietuvių yra apie du trįs tūkstan- 
čiai. Visokių draugijų ir kuopų 
trylika. 

Lewiston, Me. 
= Nuo Naujų Metų čia yra 

uždarytos smuklės ir užginti 
pardavinėti svaiginamieji gėrimai, 
Dtt lietuvių namuose atsirado 
?laiptų smuklių. 

Mew Bedford. Mass. 
= Saus. 26 d. naktį iškilo gai- 

sras pas Rimsevičiius ir gana sun- 
<iai apdegė trjs vaikai ir p-aiia 
Rimsevičienė. Vienas vaikų mi» 
*0, pati motina ligoninėj. 

Eiarvey, 111. 
— Lietuvių Harvey'je apie 100 

šeimynų ir truputi daugiau kaip 
šimtas nevedusių; draugijų yra 
jjs: Tauit. Kliitbas, Sv. Juozapo 
l>r-ja ir Sv. Onos Dr-ja. Darbai 
ilna gerai; pageidaujama gerų 
neclianikų. Yra 6 lietuvių smu* 
c'ės, 2 valgomų daiktų sankro- 
vos ir viena duonos kepykla. 



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

raSu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paJuotl, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjį vardą. 
Red ikcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamui jai rankraščius trumpiui! 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redak .ija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga 
Persūdyta. Paskutinė neikur'u| 

lietuviu mada—tai "demokratiš- į 
kūmas." Šitą demokratiškumą J 
nekuric privaro iki absurdui. Im- 

kime kad ir mušu lietuvių santi- 

kius su Prūsų Lietuva. Nuo pat 

kai^C-s įpradžios—o ištikro, net 

daug ankščiau—Didžiosios Lie- 

tuvos (lietuviai išreiškė pageida- 
vimą, kad karei užsiba:gu.-> prū- 

sų lietuviai nebūtų daugiaus at- 

skirti >nuo Lietuvos kuno, bet 

abidvi <laljs Lietuvos butų vėl j 
Iciuvon sujungtos ir kad tokiu; 
bud u suskaldyta anuomet .per 
"tironus" lietuvių šeimyna vėl 

susivienytų. 
Ir štai dabar pas mus čia Ame- 

rikoj atsirpoda teiktų balsų, ku- 

rie, vardan navatno deino1 -atiš- 

kumo, pakelia klausiniu: ar męs 

lietuviai turime teisę reikalauti 
nuo savo brolių, prūsų lietuvių, 
kad jie įbutų vėl priimti šcimy- 
non, iš kurios juos prievarta 
anuomet musų prispaudėjai iš- 

plėšė ir bausmėmis, apgavystė- 
mis bei priespauda juos taip iš- 

augino, kad jie beveik kuo .e pa- 

n.iršo savo tikrą motiną; Var- 
dan to navatno, iki absurdo pri- 
varyto "demokratiškumo" jie 
"reikalauja." kad prūsų. lietu- 
viams butų duota proga "savęs 
apsisprendimo," t. y. kad jie "nu- 

balsuotų," kur ji*- geriaus norėtų 
buti—sugrįžti prie savo tikros 
-motinos ir savo tikrų brolių, ar 

pasili'kti su vagiu, kuris juos iš 

motinos glėbio išplėšė? 
Ir apie tokius dalykus žmonės 

mėgina kalbėti tnet su pilnu ser- 

joziškumu. Ištikro, progresas 
ir demokratiškumas pas mus ki- 
tg syk nuprogresuoja ilki ajbsur-i 
do. 

Miri kun. Pranaitis. "Žvaigž- 
dė" praneša, kad vasario ii d. 
š. m., Petrograde pasimirė kun. 
Justinas Pranaitis, buvusis Pet- 
rogrado Katalikų Dvasiškos Aka- 
demijos profesorius. 

Kun. Pranaitis nemažai Duvo 

žinomas lietuvių viešame gyveni- 
me. Ypačiai gi apie jį pradėta 
daug kalbėti laike pagarsėjusios 
politiškos Beilis'o bylos Kic.e. 
Kun. Pranaitis buvo žinomas, kai- 
po žinovas senovinės hebrajiškos 
kalbos ir yra parašęs veikalą, lo- 
tynų kalboje "Christianus in Tal- 
mudo Iudacorurr" (Krikščionis 
žydų Talmude), kuris, sakoma, 
yra išverstas į koletu kitų >albų. 

cLaike minėtos bylos reikėjo iš- 
iftti svarbus klausimas, ar žydai 
ištikro vartoja krikščionių krauju 
savo "elykinėse macose. Prisi- 
ėjo remtis įvairiais žydų tikybi- 
niais rištais, tarp jų ir talmudu. 
Tei man tapo pakviestas ir kun. 
Pranaitis, kaipo hebrajiškos kal- 
bos žinovas. Jis vertė nekurias 
talmudo vietas, kurios, sulyg jo 
vertimo, išrodė kenksmiitgos žy- 
dams. Su Pranaičio vertimu ne- 

sutiko kiti hebrajiškos kalbos 
ekspertai. Beilis tapo paliuosuo- 
tas ir Pranaičiui vėliaus prisiėjo 
daugelis nesmagumų iškentėti, nes 

j-j perstatė tokioj šviesoj, kad jis 
nesąs jokis hebrakiškos kalbos 
eikspertae. O kadangi toje byloje 
kun. Pranaitis buvo liudininku iš 
prokuroro pusės, tai kun. Pranai- 
čio prier u metė ant jo dėmę, buk 
jis buvęs rusų valdžios šalinin- 
kas. 

, 

šitas atsitikimas turėjo didelę 
jtekmę ant Parnaičio ate'ties, nes 
vėliaus, kuomet pasiliuosavo Kau- 
no vyskupijos kėdė, kun. Pranai- 
tis buvo minėtas, kaipo kandida- 
tas j Kauno vyskupus. Vieni pa- 
sakoja, kad jeigu ne I'eilis'o by- 
los atsitikimas, kun. Pranaitis 
butų tą vietą gavęs, bet po to at- 
sitikimo rusų valdžia esą nedrį- 
susi jo kandidatūros remti. Bet 
"Žvaigždė," kurios redaktore yrS 
tikroji velioniu sesuo, p-lė Julia 
Pranaičiutė, nurodo, kad rusų vai- 

džia visai velionio neglosčiusi/lr 
ministerijos departamentas pada- 
ręs jam užmetimą, buk jis e.»ąs 
ne lietuvis. 

Toje pat ''Žvaigždėje" randame 
'<eletą akyvų žinių iš velionio gy- 
venimo. 

"Pirm 20 metų—rašo "Žvaigž- 
dė"—paskųstas valdžiai... a.a. kun. 
Justinas buvo nuteistas rusų val- 
džios (su kitais 24 kunigais) ant 

sušaudymo. Ypatingai rusų val- 
džia anuomet buvo užsispyrusi, 
ant kun. Pranaičio už tai, kad 
ans .keletą caro giminaičių j kata- 
likystę atvertė ir aniems slapta 
šv. Sak-amentus dalino. Tas nu- 

sprendimas bet buvo suminkštytas 
ištrėmimu 6 metams j Tvenų, kur 

išbuvęs apie pusantrų metų, buvo 
paburkuotas." 

Velionis paėjo iš Panenupių 
kaimo, Griškabūdžio par., Nau- 
miesčio pav., Suvalkų gub. Mok- 
slus ėjo Marijampolės gimnazijoj, 
Seinų seminarijoj ir Petrogrado 
Akademijoj; studijavo taipgi ir 
užrubežiuose. Viena jo sesuo, 

kaip minėta, yra "Žvaigždės" re- 

daktorium, kita ištekėjusi už žino- 
mo spaustuvininko Kaune, p. S. 
Banaičio. Apart to turėjo dar 

vieną -e.-crį ir du broliu. 

Kun. J. J. Jakaitis, minėdamas 

apie jo mirtį "Darbininke," pra- 
neša dar vieną įdomų dalyką, ku- 

ris mažai kam buvo žinomas Ame- 

rikoj, būtent, kad "kai-kurių Ame- 
rikos lietuvių veikėjų jisai buvo 
statomas kandidatu į Amerikos 

lietuvių vyskupus." 
Apart Dvasiškos Akademijos 

Pet- >gradc, kun. Pranaičio veiki- 
mo vieta buvo Vidurinėj Azijoj, 
kur jis išbuvo ilgesnį laiką. 

Kelios mintįs apie karę. Už- 

ėjus pavojui karės tarp Suvieny- 
tu Valstijų ir Vokietijos, įvairių 
balsų pasigirdo iš visų šalių. Vie- 
ni reikalauja, kad Amerika nesi- 

kištų karėn, kad ten ir kas-žin 
kas atsitiktų, o kiti sako, kad karė 
turėsianti buti, jeigu Vokietija ir 
toliaus skandys Amerikos pasažie- 
rinius ir prekinius laivus. Tie, j 
kurie garsiausiai šaukia prieš ka- 

rę, užmetinėja kitiems, buk jie 
nori karės, vadina juos kapita- 
listų klapčiukais, o prezidentu va- 

dina jų pastumdėliu. 
Žinoma, kada toks politiškas 

karštis užeina, įsikarščiavę žmo- 

nės gali visa ko pripasakoti. Vie- 

nok gerai yra laikyti šaltas gal- 
vas ir šaltai dalykus svarstyti. 
Tuomet daug bereikalingo nesma- 

gumo užsičėdytų, o taipgi ir ma- 

žiau blėdies šiam kraštui pasida- 
rytų. 

Dalykas yra pirmiausiai tame, 

kad niekas kares nepageidauja. 
Vargiai rasite tokį žmogų, kuris 

tos bjurybės norėtu. Bet iš to 

dar neišeina, kad todėl ir karė 

negalėtų iškilti. Niekas nenori 

peštynių, o kitą sykį net ir lėčiau- 

siam žmogui prisieina prieš savo 

norą susimušti. Ir aišku kodėl. 

5fCad nebūtų muštynių,'kad nebūtų 
karės, o kad butų ramybė, reikia, 
—neatbūtinai reikia—kad abidvi 

pusės jos nenorėtų ir nejieškotų. 
Bet jeigu viena pusė yra peštu- 
kas, mušeika, arba užpuolikas, tai 
kad ir labjausiai to nenorėtum, 
muštynės, arba karė turi kada 

nors buti, ves tuomet pasilieka 
viena iš dviejų: arba ginti save 

ir savo teises, arba jeigu ne, tai 

atsigulk ir tegul tavo priešas sa- 

vo čebatais tau nugarkaulį sulau- 
žo. Kitokio išėjimo nėra. Taigi 
palaikymui taikos neatbūtinai rei- 

kalinga, kad abidvi pusės tos tai- 
kos norėtų, kad abidvi pusės 
šauktų: "Nenorim karės, šalin ją!" 
J »et kuomet viena pusė taip šauk- 
tų, o kita pusė tau juodus akinius 
taisytų, tai, žinoma, iš to nieko 
neišeitų ir negali išeiti. 

* * 

Socialistai išleido savo atsišau- 
kimą prieš karę, kuriame sako, 
kad "Amerikos darbininkai neturi 

jokiu barnių su Vokietijos dar- 
bininkais." Teisybė. Bet ir Ame- 
rikos valdžia neturi jokių barnių 
su Vokietijos darbininkai*. Ji 
turi barnius su vokiečių valdžia, 
su vokišku militarizmu, kuris sa- 

vo submai inais sulaužė visus žmo- 
niškumo įstatymus. Betgi Vo- 
kietjios socialistai per savo at- 

stovus Reichstage nuo pat pra- 
džios Vokišką valdžią rėmė ir da- 
bar dar jų partija tą valdžią re- 

mia (nors pastaraisiais laikais keli 
iš jų atsimetė nuo savo ipartijos). 
Ir jeigu Amerikai kada nors pri- 

sieis kariauti su Vokietija, tai ji 
bus priversta kariauti ne prieš 
Vokietijos darbininkus, bet prieš 
Vokietijos utilitarizmą, kuriam jo- 
ki įstatymai nėra šventi. 

* * 

Vienas laikraštis, ginčydamasi 
su mumis, nori prirodyti, kad 
męs klystame, tvirtindami, buk 
Vokietija yra kaltesnė už kitas 

viešpatijas. Jis taip nupasakoja: 
Anglija laužė tarptautiškus įsta- 
tymus, kada paskelbė blokadą Vo- 
kietijai "ištolo" ir užgynė laivams 
per nekurias vietas plaukti. Vo- 
kietija dabar taipgi laužo įstaty- 
mus su savo submarinais. Vadi- 
nasi, abdivi kaltos. Jeigu Ameri- 
ka nėjo karėn su Anglija, tai ji 
neturi eiti ir su Vokietija. 

Teisybė, kad ir Anglija ir Vo- 
kietija sulaužė įstatymus. Bet už- 
mirštama vienas dalykas. Angli- 
ja, sugavusi laivą uždraustoj vie- 

loj, paima jį į portą ir atiduoda 
tam tikram teismui, ku is nuspręs, 
ar jis vežė kontrabandą, ar ne. 

Nei žmonės gyvasties nenustoja, 
nei prekės neprapuola. Vokietija 
gi ipasirįžo daryti kitaip: ji žada 
skandinti kievieną laivą—pasažie- 
rinj, ar prekinį,—nepaisydama ne 

tik ant prekių (tavorų), bet nei 
ant žmonių gyvasties Preziden- 
tas YVilson labai teisingai nuro- 

dė, kad su tavorais galima ir 

palaukti, kad tuos ginčus ir po 
karės galima išrišti trečiųjų teis- 
mu, kad už tavorus galima at- 

lyginti, bet nuskandintų žmonių i 
gyvasties trečiųjų teismu neat- 

gaivinsi ir pinigais jo gyvasties 
neatlyginsi. Anglija, nors ir lau- 

žo tarptautiškus įstatymus, ibet 

nuo to laužymo dar nei vienas 

žmogus nežuvo; vokiečiai laužo 

įstatymus tokiu budu, kad jau keli 

tūkstančiai žmonių nekaltai nuėjo 
jūrių dugnan, kaip pavyzdžiui 
Lusitanijos laivą nuskandinus. 
Tarne yra didelis skirtumas. 

* • 

Kitas laikraštis sako, kad Ame- 
rikos garbė ir interesai, esą, darbi- 
ninkus nepalyti, kad tai esą tik 

kapitalistu reikalai—tegul jie ne- 

sunčia tavorų Europon. Viršuj 
jau nurodyta, kad Amerikos su- 

sikirtimas su Vokietija nėra už 

tavorus, bet už didelį ir svarbų 
principą, kurį męs jau pirmiaus 
išaiškinome. Ir tas principas ap- 
eina kaip kapitalistus, taip ir dar- 
bininkus ir visus šios šalies pi- 
liečius. Ant Lusitanijos, kurią 
nuskandino submarinas be jokio 
persergėjimo, žuvo arti 2,000 žmo- 

nių— jų tarpe kefi šimtai mote- 

rų, nekaltų .vaikų ir Ikudikių; jų 
tarpe žuvo ir vienas (o gal ir 
daugiau) lietuvis; jų tarpe buvo 
ir keletas šimtų darbininkų. Ar 
tas neapeina darbininkus? Tas 
turi apeiti kiekvieną ž m og ų. Ant 
kiekvieno laivo ir dabar yra dar- 
bininkai, kurie sulyg teisių turi 
tiesą sau duoną pelnyti savo už- 
siėmimu. Ar jų gyvastis, tai ne- 

darbininkų ne visų piliečių rei- 
kalas? Tik toji šalis ir toji tau- 

ta gali gyvuoti, kuri užstoja ir 
apgina savo pilietį, kad ir men- 

kiausį, prasčiausj žmogelį. Kito- 
kia tauta nėra verta kad ji gy- 
vuotų. Visi už vieną, vienas už 

visus. Toki" privalo buti princi- 
pas kiekvienom tautos, jeigu tas 
"vienas" yra neteisingai nuskriau- 
stas. 

Taigi, kaip matome, kiekvienas 
medalis turi dvi puses ir reik 
pirmiaus abiem gerai prisižiūrėti, 
kad teisingu nuomonę išreikšti. 
Reik pirmiaus teisybę surasti. Už 
neteisingą dalyką neverta ne tik 
karėn eiti, bet neverta nei nusi- 
spjauti. Bet teisingą dalyką kiek- 
vienas dora; žmogus privalo gin- 
ti net iki g^lui. 

Amerika yra laiminga šalis, kad 
šiuom laiku ji turi prezidentu 
VVilsoną. Jis gali turėti visokių 
silpnumų, bet vieno silpnumo jis 
neturi: jis neįvels Amerikos ka- 
rėn, jeigu tik jis suras kokius 
nors garbingus kelius, kuriais ga- 
lima butų nuo karės išsisukti. 
Tame galima prezidentu -pilnai 
užsitikėti, nes jis yra prigimtas 
karės priešas. Jeigu karė kiltų, 
tai ne jo ir ne Amerikos bus 
kaltė. 

Tautos Fondo Valdybos Ap- 
linkraštis. Kitoj vietoj telpa 
Tautos Fondo Vartdyibos aplink- 
raštis, ikavis. matyt, y:a išsiun- 
tinėtas visiems Centralimio Ko- 
miteto skyriams. Tai vra aky- 
vas dokumentas. Tautos Fomlo 

vaMyba toficialiu keliu pasisakė, 
l.ad ji krilįcda tir kenkia Lietuvos 
šelpimo dar^tni, jeigu tas darbas 
nėra po jjos sparnais. Iki šiolei 
socialistai tą darė. Dabar ir kle- 
rikalai tą ipadarė viešai, atvira", 
ciniškai. Ar .ir tautininkai taip 
padarys?n Manome, kad ne. Jie 
dirbs tolaaus, tneboikotuodami ir 

nekrikdyniami kitų fondų. Te- 

gul sau i vieniji farizejai šaukia: 
"Yiešipatie, męs esame geresni 
už tą muitininką!"... 

Leis Knygą Apie "Lie- 
tuvių Dieną". 

C. K-to Raštinė galutiniai nuta- 

ri išleisti knygą apie Lietuviu 
Dieną. Knygos kaina bus ne 

$1.50, kaip įbuvo manyta, »bet įtik 

$1.00. Visi (pasižadėjusieji ir no- 

rintieji 'turėti tą 'knygą su visais 
faktais apie Lietusių Dieną ir su 

daugybe fotoį.afijų, pinigus 
($1.00) turi prisiųsti išikalno C. 
K-to Raštinės vedėjui g. M. Šal- 
čiaus vardu—200 Fifth Ave., 
Nevv York City. Visų įprisinn- 
tusiųjjų pinigus vardai bus pa- 
skelbti tuojaus '"Tėvynėje" ir 

"Venytėje Lietuvninkų." 

A. L. CENTRALINIO KOMI- 

TETO VEIKIMO PLANAS. 

Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas, vaisingai užbaigęs 
Lietuvių Dienos darfoą, musų 
visuomenei reikalaujant,—išnau- 
jo pradeda vargstančiai Lietuvai 
darbuotis. Uižbriežiamame dar- 
be Centralis Komitetas daugiau- 
siai svarbos deda ant palaikymo 
savo senųjų skyrių ir suorgani- 
zavimo naujų 'visose kolonijose, 
kuriose tik yra lietuvių. Todėl 
Centralk: Komitetas kviečia vi- 
sus lieluivitts bei lietuves, kas tik 
atjaučia Lietuvos vairgams, į tė- 
vynės gelbėjimo darbą. 

i 
Centralis Komitetas savo vei- 

kimą, kaip minata, mano parem- 
ti. ant vietos komitetų, Lietuvių, 
Dienoje tdkių savo skyrių—vie- 
tos komitetų—Centralis Komite- 
tas "turėjo 212/ 

Būtinai reikalinga visiems tiems 
vietos komitetams tinkamai pri- 
siruošti įprie inaiujo darbo. Lietu- 
vių Dienos dart>e vietos komite- 
tai susiorganizavo ant greitųjų, 
turėjo 'todėl savo organizacijoj 
daugelį spragų. Dėlto butų rei- 
kalinga dabartės vietos komite- 
tams išnaujo persiorganizuoti,— 
atsistoti ant pastovesnių ipa'matų. 
Tame Cerctralis Komitetas pata- 
ria sekantį (plainą. Kiekvienoj 
kolionijoj visos vietinės dratigy- 
stės (ant kiek tasai galima) lai 
kronika delegatus, nuo i iki 6 iš 
kielkvienos draugystės,—sulyg 
vietos sąlygų ir pareikalavimų. 
Visi tie delegatai sudaro vietos 
komitetą, išrenka reikalingą 
valdyibą bei kolektorius ir 
pradeda 'darbuotis, palaikant 
tame nuolatinius ryšius su Am. 
Lietuvių Centraliu Komitetu, 
reikalaudamas nuo jo reika- 
lingų daiktų rinkimui aukų, su- 
1 y g jo ipatarimų, siunčiant ■per 
jį surinktas aukas ir tt.—Di- 
desnių Ikolionijų vietos komitetai 
privalo turėti memažiau 20 na- 
rių, jei norima turėti reikalingos 
įtakos visuomenėje ir gero pasi- 
sekimo darbe. 

Kiekvienas vietos komitetas 
tuoį po susiorganizavhnui priva- 
lo sušaukti mass-mitingą, kuria- 
me tam tįkslui užkviesti kalbė- 
tojai išaiškintų žmonėms Lietu- 
vos gelbėjimo svarbą ir paragintų 
prie aukavimo. Vienas svambiau- 
siųjų darbavimosi įbudų thrėtų 
buti įvedimas nuolatinio mokes- 
čio nukentėjusiai, Lietuvai. Vie- 
tos Ikomi'tetų (kolektoriai turės 
rinkti tokias mėnesines mokestis 
iš pasižadėjusių ljetuvių. Delei 
mokesčių vienodumo butų gerai 
pasižadėjimus darylti sulyg už- 
darbio,—sakysim, ipo ic. nuo už- 
dirbto doliario. Mokesčių pasi- 
žadėjimus reikia rinkti mass-mi- 
tinge. Surinktus mass-mitimge 
prisižadėjimus vietos komitetų 
raštininkai sutvarko sulyg antra- 
šų ir paveda komiteto kolekto- 
rinius tuos mokesčius iškolektuo- 
ti. 

Šalyj nuolatinio mokesčių rin- 
kimo, vietos komitetai dartmoja- 

m aukų rinkime dar ir kitaip vi- 
sokiais galimais budais, būtent 

—rengiant koncertus, teatrus, ra- 

f'.lus, vakarus, darant aukų ko- 
lektas draugyj tėse ir šiaiip tarpe 
žmonių, pardavinėjant atvirutes, 
Lietuvos žemlapius ir tt. Visus 
surinktus pinigus iš nuolatinių 
mokesčių, vakarų, kolektų ir tt. 
vietos komitetas pasiunčia j 
Centrali Komitetą, kuris juos per 
duos į Lietuvą nuo karės nuken- 
tėjusiems įvairioms draugijoms 
sulyg savo nuožiuros arba auko- 
tojų reikalavimo. 

Tinlzamas atvirutes, Lietuvos 
ž'envlaįpius, laičkus-atsišaukimus j 
draugystes, dėžutes 'pakabinimui 
krautuvėse, aplamai—visą agi- 
tacijai reikalingą medžiagą vie- 
tos komitetai gali /parsigabeni iš 
Centra/lio Komiteto. 

Apart 'teikimo reikalingų .vie- 
tos komitetams blanku, agitaty- 
vės medžiagos bei aukų rinkime 
patarimų, ajpart tvarkinimo sysite- 
matiško aukų rinkimo nuvaingin- 
tai Lietuvai tarpe musų žmo- 
nių,—Amerikos Lietuvių Cen- 
tralis Komitetas ves kuoplačiau- 
sią aukų rinkimui agitaciją tar- 
pe amerikonų, iš kurio šaltinio 
galima tikėtis 'labai didelių ipa- 
sdkmių,—kadangi A. L. Centra- 
lis Komitetas kuopuikiausiai iš- 
garsino save per Lietuvių Die- 
nos daubą ir yra jau žinomas 
plačiąjai amerikonų visuomenei. 
Tam C. K. perkėlė savo ofisą j 
New Yorką. 200 Fifth Ave. 

riatus darbas yra užbriežtas. 
Bet jo pasekmingumas įpriklauso 
nuo inusų lietuvių visuomenės,— 
nuo visuomenės nuoseklaus su- 

siorganizavimo j vietos komite- 
tus. Už/tatai A. L. C. K-tas dar 
kartą ragina visus gėjos valios 
lietuvius ir lietuvaites ianaujo su- 

grusti, sutvarkyti, stipriai peror- 
ganizuoti vietos komitetus ir juo- 
se pradėti darbą, .nuo kurio pri- 
klauso musų tėvynės ir tautos 
ateitis.—Atminkite broliai ir se- 

sers, Ikad dviejų suvirs metų 
barniai ir peštynės dalcido mums 
atlikti begalo mažą <lart>o dalelę. 
Srioviniai ginčai kliudė mums 
t'nka<mai susitvarkyti. Lietuvių 
Dienos darbas,—sutaikintas, be- 
•partyvis darbas,—tai šviesesnis 
spindulys musų au Iringame gy- 
venime. Ir žiūrėkite į pasrkmes, 
Viena diena davė apie ? .*00,000. 
—<daiugiau, negu visų besipešan- 
čių fondų d^bas >per ištisus du 
r.etus!—'Amerikos Lietuvių Cen- 
tralis Komitetas ir ant toliaus 
darbuosis bešališkai, bepartyvi- 
škai, be kišimo j savo veikimą 
politiškų vaidų. To reikalauja iš 
jo plačioji visuomenė, pratęsiant 
L. A. Centralini Komiteto veiki- 
mą amt taip ilgo laiko, Ikaip Lie- 
tuva vargą kentės nuo karės. 
Darbas milžiniškas, bet Centra- 
lis Komitetas itikisi jj atlikti su 
musų lietuvių visuomenės para- 
ma ir pagalba. 

Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas, 200 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Nepriguhnybės Fon- 
do valdytba yra mutarusi kreiptis 
į visas Amerikos lietuvių draugi- 
jas ir idiubus su prašymu iš liuo- 
so noro užsidėti tam tikrą mokes- 
tį. ir šiaip šiek-tiek paaukoti iš sa- 
vo iždo j Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondą del Lietuvos laisvės 
išgavimo. 

Dėlto šiuomi kreipiuosi į geros 
valios žmones pranešti man sa- 
vo kolionijos ipašalpinių ir kitokių 
di augi jų sekretorių arba (prezi- 
dentų adresus, idant (butų galima 
toms draugijoms pakvietimai 
pasiųsti. 

Su tikra pagarba, 
A. Rimka, 

L. G. ir Neprigulmybės Fondo 
sekretorius, 

366 Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

IŠĖJO "TARKA." 
"Tarka." juokų ir satyros mė- 

nesinis laikraštis, kuris buvo tū- 

lą laiką sustojęs, daibar vėl pasi- 
rodė. Turi (karikatūrų ir šiaip 
jau visokių juokingų pasakoji- 
mų. Kaina metams $1.00, pa- 
vieniai numeriai po 10 centų. 
"Tarkos" adresas: "Tarka." 120 

Gra-nd st., Brooklyn, N. Y. 

ŠIOS ŠALIES TĖVAS. 
Jurgis \Vashingtonas, kurio gimimo diena išpuola 22 d. vasario, 
iškovojo 'šiai šaliai liuosybę ir buvc jos pirmu 'prezidentu. Jo ir 
Liavkolno atmintį gerbia kiekvienas šios šalies gyventojas ir gerbs 
kol tik Amerikos vėliava plevėsuos. 

MARGUMYNAI. 
PASIPIKTINO CIRKULIARU. 

Abidene, T e x. Pateko man 

i rankas Tautos Fondo Valdybos 
išleistas cirkuliaras, kuriame ma- 

ginama ardyti Centralinis komi- 
tetas. Perskaičiau jj ir man net 

plaukai ant galvos pasistojo, to- 

de-1 kad jiems ne Lietuva ap- 
eina, bet tik vis katalikystė. 

Mainas neapeina atstatymas 
Komos, ba aš neesu katalikas, 
■bet man apeina Lietuva, nes 

aš esu lietuvis. Del Lietuvos, 
kas j'is nebūtų, turi kiekvienas 
dirbti. Aš neesu katalikas, bet 
kada atėjo Lietuvių Diena, aš 
mielai dirbau tanp svetimtaučių, 
ba čia lietuvių nėra, ir pasisekė 
surinkti apie $75.00. 

Man rodosi, kad ar tai socia- 
listai, ar katalikai, ar kdki jie ne- 

būk, turi sueit į vieną ryšį, turi 
užmiršt savo partijas ir savo Ro- 
mą, o turi visi laikyt vienybę. 

Man rodos, (kad nereikia čia 
kišti >nei tikėjimo, nei partijos, ba 
ne visi lietuviai yra vieno tikėji- 
mo ir vienos partijos. Susieiki- 
me ir dirbkime visi kaipo lietu- 
viai. T. S—as. 

NORI PADARYTI LIETU- 
VIUS SPANGAIS. 

G r a n d R a p i d s, M i c h. 
Gerb. Redakcija:—Kaip pažiuriu 
dabar į musų laikraščius, tai dau- 
giausia juose visokių nesąmonių 
ir tvrnių, o kad žmogus norėtum 
ko i'š pasimokinti, tai retai ka- 
cia gali, nes didesnė dalis laikraš- 
čių mėgina ipadaryti iš mus lie- 
tuvių spaugus savo partijų na- 

rius. Nors yra keli laikraščiai, 
ikurie neužsiima tokiomis sjpan- 
gystėmis, <bet jų nedaug. "Lietu- 
va," "Vien. Lietuvninkų" ir "Tė- 
vynė," kaip aš matau, tikrai rū- 

pinasi siavo tautos reikalais, o ki- 
ti tai yra pasiryžę paversti lie- 
tuvių liaudį į baisius fanatikus, j 
aklirs fanatizmo mylėtojus. Jei- 
gu musų žmonės jų klausytų, tai 
jie paverstų musų liaudį j žvėris 
ir vieni kitus sudraskytų j šmo- 
>tus. Jie savo fanatizmu išplėšė 
iš lietuvių sielos gerumų ir mei- 

lingumą, kuriais lietuviai nuo se- 

•rrovės pasižymėjo. Jie varo mu- 

sų liaudį į prapultį ir tame darbe 
aš inemia-tau skirtumo tarp musų 
socia'lisitišlkų ir klerikališikų laik- 
raščių,—ir vieni, ir kiti sėja vi- 
suomenėm nuodus, įplatindami 
spangą, (bjąurų, fanatizmą. Jų 
vardai ikitoki, bet darbo vaisiai 
bus vienodi: pridirfbs aklų fanati- 
kų, kurie vieni kitus pjauti pra- 
dės. Jau įpradėjo tąsytis už Moc- 

kų—sulauksim dar 'bjauresnių da- 
lykų, jeigu tarp ir toliaus eis. 

V. G. 

KODĖL TAIP YRA DARO- 
MA? 

Scranton, Pa., Gerb. Re- 
dakcija: Socialistai vadina Bulo- 
tą "nesusipratusiu liaudininku"; 
kiti lygina jį net 'prie Grikšto. 
Tuom tarpu Bulota važinėja po 
lietuvių kokiomijas, laiiko socia- 
listams prakalbas, keikiamas juos 
j padanges; renka aukas j socia- 

listų fondą, kuris rūdija Ameri- 

•koj; niekina savo bendramintį 
Rimką; (keikia tautiečius ir kata- 
likus ir, atsigrįžęs, prašo pas 
juos aukų. 

Kunigai sako, myli Lietuvą ir 
savo brolius lietuvius katalikus; 
sako, kad dirba del Lietuvos ir 
lietuvių katalikų gerovės, ypač 
kada šiądien lietuviai-katalikai, 
Lietuvoje miršta badu ir 
šaukia ipagel'oos. Kunigai sakosi, 
pirmutiniai puolasi juos gelbėti. 
'Tuom tarpu, atsigrįžę, tie patįs 
kunigai ardo lietuvių vienybę, 
niekina ir bjaurioja Centrallnį 
Komitetą, kuriame jie patįs buvo 
ir dar ir dabar yra«, ir per kurio 
pasidarbavimą Lietuva ir lietu- 
v ai^oatadikai sulaukė didesnės pą- 
šalpos viena diena, negu sudėjus 
visus kunigus, negu sudėjus 
Amerikos lietuvių fondus bėgyje 
trijų metų? 

[Tai kodėl taip daroma? Mel- 
džiamieji, paaiškinkite šiuos da- 
lykus, mes tas išrodo toks kvailas 
dalykas, kurio prasftas žmogelis 
negali suprasti. 

Tautietis. 

Nuo Redakcijos. Atsalkymą gal rasi/le musų 'bendradarbio 
straipsnyje "Pažinome juos," ku- 
ris telpa šiame numeryj. 

I APIE TAUTIŠKĄ VĖLIAVĄ. D e (t r o i t. M i c h. Gerb. Re- 
Įc!akcija:—Bukit malonus 'paaiš- kinti, kokias spalvas Amerikos 
lietuviai turi naudoM savo tautiš- 
kose vėliavose ir ženlkleliuose. 
l'as mus yra visokių nuomonių, vieni sako, kad vėliava turi buti 
baltai-mėlyna, kiti vėl, kad ža- 
lia-^balta-raudona ir t. 

J. Tribula. 

Nuo Redakcijos. Męs pama- riam laikytis baltai-mėlynos spal- 
vos, kurią v'si Amerikos lietuviai 
nuo pat pradžių naudojo. Apie tai nesykį plačiai buvome ra-šę 

|"Lietuvoje" ir ten išaiškinome 
visas priežastis, kodėl Amerikos 
lietuviai ^privalo visi laikytis 'bal- 
tai-mėlynos spalvos. Prūsų 'lie- 
tuviai vartoja kitokią spalvą, o 

Lietuvoje tautiškų vėliavų neva- 
lia buvo vartoti. Kada visos da- 
lįs Lietuvos susitars vartoti ko- 
kią nors vieną vėliavą, tai tada 
visi ją ir priimsime, bet neanks- 
čiau. Jeigu ant vėliavos butų dat 
uždėtas ir Lietuvos herbas žirg- 
vaikis, lai herbo lauikas privalc 
luti raudonas,.o žirgas baltas. 

NEGALIMA RUGOTI. 
Jeigu kartais, malonus skaity- 

tojam, negautum savo užsakytų 
knygų taip greit, kaip paprastai 
gaudavai, tai nerugok ir dantų 
negrieži: netrukus jas gausi, o 
tuom tanpu geriaus sėsk ir pa- 
rašyk gražų laiškelį p. M. Sta- 
pulionrui—ir nepamiršk jo pa- 
sveikinti. P-as M. Sta'pulionis, 
"Lietuvos" knygyno užžiurėto- 
jas, Užgavėnių dienoje apsivede 
su p-le Elzbieta Brežgiute iš 
Chicagos. Musų geriausi veliji- 
mai lydi jaum'vjdžius jų naujam 
gyvenime. 

Redakcija. 



PAŽINOME JUOS! 
Paskutiniai keli metai, kaip 

prasidėjo Lietuvoj kare, daug ko 

lietuvius išmokino. širdįs mums 

skaudėjo, žiur'nt ant Lietuvos 

neapsakomų vargų; širdis mums 

spaudė, žiūrint j mūsų nesutiki- 
mus ėia Amerikoj. Bet per tą 

skausmą turėjome daug ko labai 

svarbaus pasimokinti. Amerikos 

lietuviai pagalios turėjo progą pa- 

žinti, kas yra tikri Lietuvos vai- 

kai ir prijteliai, kas yra lietuvių 
falsifikuos patriotai ir kas yra 
Lietuvos prieiaii. 

•Aišku luri buti visiems Ameri-< 
kos lietuviams, kad daflguma mū- 

sų socialistų vadų yra mūsų tė- 

vynės priešai. Prirodymų tam 

•netrūksta. Kapsukas, socialistų 
organo "Kovos' redaktorius, iš 

visų -pastangų mėgina savo pa- 
sekėjams įskiepyti pragaištingą 
mintį, buk lietuviai darbininkai 

neprivalo nei galvoti apie kokią 
ten savo 'tėvynę ir esa socialistų 
dbsisiu yra "kas ne su mtrmis, 
tas musų įpriesais." Išeina taip, 
kad visi lietuviai, kurie geidžia 
sa«*o tėvynei laisvės, yra socialistų 
priešais; ir abpeirč, socialistai yra 
priešai visų tų lietuvių, kurie 

trokšua ir ikovoja už Lietuvos, sa- 

vo tėvynės, laisvę.. 

Aną sykį inusų socialistų vadai 

(kaip Kapsulkas, Pritseika ir kili) 
susirinko Brooklyne ir, girdi, po 
ilgų visapusiškų apsvarstymų 
vienbalsiai nutarė, ikad Lietuvai 
nereikia laisvės, arba nepr.ignlmy- 
bės. Ir tokį idiotišką "nutarimą" 
•padarę, "linksmam" upe išsiskir- 
stė." 

(Tas man primena vieną atsiti- 

kimą, aipic kurį skaičiau apie 10 

'metų atgal laikraštyj. Tas lailc- 
tašitis pranešė, Ikaid esą Lietuvoje 
vbname ailksnyne susiėjo "bure- 
ilris" d raugų-.socialistų ir <po visa- 

pusiško apsvarstymo v'-nbalsiai 
nutarė pasmerkti Rusijos carą." 
Kiek Rusijos carui las "draugų" 
nutarimas že.nklmo, tiek, turbut, 
ženklins ir tas Brooklyno "draugų" 
vienbalsis pasmerkimas Lietuvos 

nefprigulmybej. 
Bet s v a r b u.s yra tas faktas, 

kad atsirado tokiu nesusipratė- 
lių, kurie viešai ir atvirai prisipa- < 

žino Lietuvos laisvės priešais. 
Arba paimkime dar musų so- 

cialistų dabartinį samdininką, p. 
Buiotą. Skaitau laikraščiuose, 
kad jis savo pralkaiboje "aiškino" 
žmonėms, kad, 'girdi, jeigu Lie- 
tuva atgautų neprigulmybę, <tai 

iš 'to, girdi, lietuviams bufų tillc 
blėdis, nesa dabar rusk:s laiko 
ru.&ius žandarus, tai gali kalbėt, 
ką nori—jie mesuipras; jeigu Lie- 
tuva liktų po vokiečiu, tai žan- 
darai 'butų vokiški ir taipgi ne- 

suprastų, ką žmonės 'kailba, o jei- 
gu Lietuva 'butų laisva ir nepri- 
gulminga, tai, girdi, žandarai 
butų lietuviški ir tad>, 
megalėtų žmonės laiisvai kal- 
bėti—nebūtų Lietuvoj laisvės. 
Dab'ar esą daugiaus "laisvės".... 
Vadinas, Lietuvos neprigulmytbė 
ingi nereikalinga. 

Jeigu p. Bulota, važinėdamas, 
tdkius nonsensus ištikro kalba 
žmonėms, tai žioplcsinio argu- 
mento dar turbut niekas neiš- 
niisli'iio. Žn.ogus, kuris tokius 
nuodus mūsų visuomenei mėgina 
įskiepyti, nėra vertas lietuvio 
\aruą nestoti. 

Taigi matome, prie ko męs lie- 
tuviai prisigyvenome. Lietuvos 
žemelė išsiaugino sau vaikų, ku- 
rie aitvirai pasisako, kad nenori, 
kad jų močiutė iš kapo atsikel- 
tų. Tas man primena iteismgą 
"filosofiją" vieno seno lietuviško 
amerikono, kuris anais metais 
taipgi *prie "-usipratelių" socia- 
listų priklausė, o paafkui, pama- 
tęs kokiais keliais jie eina, aiški- 
no taip: Sako, visi dėjomės j 
krūvą, •platinom "susipratimą," 
apėvietą, mokslą—'kaip toji višta, 
tupėjome ant kiaušinių ir perė- 
jome... Manėme, sako, kad išpe- 
rėsime tain viščiukus; ogi pasfkui 
žiūrime, kad 'lizde—rupužė... 

\Yell, tai ką padarysi? Turi- I 
me atvirų Lietuvos laisvės prie- 
šų ir tą turime sau užsirašyti 
ant sienos, kad nepamirštum, jog 
ne tik ruskis, lenkas, ar vokietys 1 

nenori Lietuvos laisvės, bet yra 
ir tokių išsigimusių lietuvių. 

Ret tz,z dar tik pusė bėdos. 
Su atvirais priešais męs gailime • 

lengviau apsiddnbiti, nes žinai su 

kuoiti reikalą turi. Daug yra (pa- 

vojingesni 'paslapti įpricšai, kurių 
iš pirmos rkies nepažinsi. Daug 
sunkiau yra kovoti su toikiais, 
kurie akyse—tavo geriausiais 
draugais nori pasirodyti, o už 

akiij tau luobę kasa. Su tokiais 
tai visados look ou<t! 

Tokiais paslaptais, neatvirais 

lietuvių priešais yra mūsų falsifi- 
kuoti pfa^riotai, kurie visuomet 

apsidengę kauke garsiai šaukia 

esą dideli patriotai, o mintyje 
turi ue Lietuvos gerovę, nc jos 

įiitercsus, bet savo locuus, arba 
sr.vo "g a n g v ė s, arba savo luo- 
mo interesus. 

V ra ir tokių tarp lietuvių. V ra 

jų tanp 'biznierių, kurie šauki" 
'"'lietuviai pas lietuvius," lietuviai 
:paretnkit savo tautietį," o kuo- 
met ateina koks tautiškas reika- 
las, tai jų nėra; tada jie spjau- 
dosi amt Lietuvos ir ant savo 

tautiečių. Tai falsifikuoti, ne 

ūkti painoiai. 
Bet daugiausia jų turbut yra 

susispietę į vieną luomą. Tie 
įmonės ir j 11 pakalikai labjausiai 
rūpinasi tik vieno luomo, o ne vi- 
sos Lietuvos interesais. 

Tai mūsų k 1 e r i k a 1 a i—ne 
katalikai, bet klerikafllai. Jie iš- 
viršaus apsidengę yra įploščium 
meilės Letuvos, nusiduoda esą 
gerais patriotas, bet jais nėra, nes 

jiems visų pirmiausiai rupi, kaiip 
savo luomo sparnais apdengti vi- 
są Lietuvą taiip, kiaid joje galėtų 
tik jie vieni įbosauti, be kitų žmo- 

inių pritarimo. 
Tai Llsiifkuoti .patriotai—tie 

klerikalai. Jiems rupi visų pir-' 
miausia, kad visi Lietuvos reika- 
lai pakliūtų į kunigų rankas. 

\esaikyčiau, Ikad visi kunigai— 
tai jau ir klerikalai. Juk'turėjo- 
me Vartančių, turėjome Baranau- 
ską, Strazdelį, Jaunių. Lietuviai, 
kas jr? nebūtų, visados su pagar- 
ba minės šituos ir jiems panašių 
vardus, nes jie 'buvo tikri tėvy- 
nainiai—darbavosi Lietuvos la- 
bui. Aš manau, kad ir dabar 
yra* tarp kunigų ne vienas tikras 
tėvynainis, geidžiantis savo tė- 
vynei laimės, o ne saivr> luomo 
viršenybės ir viešpatavimo. Yra 
tokių. Bet tui'buic mefatpsiriksiu, 
sakydamas, kad didesnė dalis ku- 
nigijos yra širdyje (klerikalai. 
ju-k. męs girdėjome jau senai 
įų šauksmą: "Tegul geriaus (pra- 
smenga Lietuva, jeigu ji nebus 
katalikiška." Ir dabar vėl nese- 
nai kunigiškas laikraštukas "Do- 
ra ir Tikyba" slkelbia, kad girdi 
nereik Lietuvai laisvės, ties joje 
palotu užponavot laisvamaniai ir 
bedieviai, ir kiti nekuniginiai. 
O Ikleri'kalų vadas "Darbinin- 
kas" ramina savo tą draugužį, 
l:a<l nesibijotų, nes jie sau duo- 
sią rodą su tais "bedi "iais" ir 
valdžią vis vien paimsią į savo 
rinkas. Apie (patį principą jis 
neursimėria; jis nenurodo, kad 
toks patriotizmas—tai tik falsifi- 
kuotas patriotizmas. Ir kaip nu- 

rodys, kad ir jis ipats mano, kad 
gerai butų Lietuvos neprigulmy- 
bė, bet kad tik kunigai joi vai- 
az\ą turėtu. 

Kunigai anuomet gai/ą guldė už Lietuvą ir 'kraują liejo, 'bet 
tai buvo dar prieš paibaigą 14-to "šimtmečio. Nuo Jogailos laikų kunigai niusų kraštą sulenkino, 
3 datbar nors lietuvina jį atgal, tai kaip matyt todėl, kad patiems 
ioje valdžią gauLi. Jie savo val- 
lžią, savo interesus labjaus myli 
regu Lietuvos interesus. Pas 
jvos pirmoj vietoj kunigija, ir 
ios interesai, o antroj vietoj Lie- 
tuva,—ijezuitiškai tariant: "Vis- 
<a.s Lietuvai, o Lietuva Kristui." 
Taigi permaina nedidelė: pir- Tiiaus jie buvo ištikimi Lenkijos 
tarnai, o dabar, kuomet Poškos, 
Daukanto, Valančiaus, Kudirkos. 
Basanavičiaus dvasia atgaivino 
lietu ius, 'atskyrė juos nuo len- 
:ų, tai jie iš lenkiškų agentų /irto Rymo agentais. 

Visa tas aiškiausiai pasirooė 
po Lietuvių Dienos, kada musų 
;uni,gai, vadovaujant savo šului 
Kemešiui, pačiu begėdiškiausiu 
!>udu, pasiremdami šlubais pre- 
tekstais ir priekabėmis, suma- 
lė suardyti Cer tralinį Amerikos 
Lietuvių Komitetą—geriausią 
r naudingiausią lietuvių įstaigą. 

Kodėl jie ją ardo? Jie gali 
laug priekabių tam surasti, bet 
ios neišlaiko ir neišlaikys jokios 

'kritikos. Svambiausios priežas- 
|ties jie aiškiai neparodo, o ji yra 
j tame, kad klerikalai negalėjo 
gauti viršaus da'bartin ame Cen- 
tra'liniame Komitete \r prie 'to- 

kių sąlygų negalėjo jo už apyna- 
srio vadžioti. Dirbti visi galėjo 
lygiai—ir gerai komitetas pasi- 
darbavo, bet bosauti nei viena 
sriovė jame negalėjo. O jie įnori 
bosauti. Jie patįs sako tą atvi- 
rai, nesą, anot jų. "katalikų yra 

|daugiau," tai ir jie privalo turėti 
1 daugiau atstovų komitete." 
i Tas reikalavimas butų teisingas, 
i jeigu musų klerikalai nepamirštų, 
kad jieškodami didesnių privilegi- 
ji;, jie privalo nepamiršti ir apie 
didesnes priedermės, t. y. norėda- 
mi didesnių teisių Komitete, jie 
privalo ir -daugiau darbuotis. \ ie- 

■ nok iš Komiteto darbavimosi jau 
matėme, kad klerikalų atstovai ko- 
mitete beveik nieko nesidarbavo, 
palikdami pati sunkiausi darbą at- 
likti tautininkų .atstovams. Rei- 
škia jie manė, kad esą męs turėsi- 
me privilegijas, o jus—darbą, ki- 
tais žodžiais tariant: jųs busite 
jaučiais, o męs jumis arsime ir 
už jųsų darbą męs atsiimsime 
sau nuo istorips užmokestį. Ir 
(po to viso jie dar drįsta kalbėti 
apie "demokratiškumą."... 

Tautiną nikai sutiko ne syfkj tu- 
rėti komitete ir mažumą atstovų, 
bet ar tas gelbėjo sueiti piki011 
vianybėn? Ne. Ir nieikados ne- 
gelbės, nes klerikalai nori ne vie- 
nybės, Ibet 'bosatvimo. Vaidinasi 
jiems galų gaje ne Lietuvos rei- 
kalai rupi, bet pirmiausiai savo 
luomo viršenybė. Falsifikuoti 
jie yra patriotai, ir nors sykį 
męs juos pažinome. 

Ir visuomenė turės su jais ko- 
voti lygiai tiek, kiek su aitvirais 
Lietuvos priešais—dar net dau- 
ginus, nes toki falšyvi patriotai 
yra net pavojingesni mūsų tau- 
tai, negu atviri jos priešai—so- 
cialistai. 

Kad tautininkai norėjo sueiti 
širdingo n vienybėn su fleitomis 
sriovėmis, tai dalbar (po trijų me- 
tų, jau visiems aišku,—aiškiau 
ir negaili būti. Ir todėl jie tuni 
visų sveikai protaujančių lietu- 
vių užuojautą. 

T'kras Lietuvis. 

Hulaj Dusza Bez Kon- 
tusza!" 

Taip šukauja lon'kai, kuomet, Į įsismaginę puotoje, leidžiami j 
pusiau girtą šokį. Če.batų kur-! 
kos tuomet skįla, nuo padlagos j skiedros lekia, kėdės lūžta.... "Po- 
l&ik liula bez ikorutusza/' (Lenkas 
uliavoi'i be kontušo—bc švarko). 

Tofkis (paveikslas mam dabar 
stoja prieš aikis, kuomet aš per- 
skaičiau paskutinį Tautos P'on- 
do Valdybos atsišaukimą, kuris 
išsiuntinėta į visus Am. Lietuvių 
Centralinio Komiteto skyrius. 
Per iporą mėnesių musų kleritka- 
ki elgėsi žmoniškai, įvyko šio- 
kia-tokia a-ienybė, darbavosi lie- 
tuviai išvieno ir visiems lietu- 
viams įbuvo ant širdies lengviau, 
nes gerą darbą dirbo. 

Bet štai atsirado tarp katalikų keletas fanatiškų politikierių, ku- 
rie intrigomis ir visokiais budais 
Lžsimanė tą vienybę ir tą nau- 
dinga darbą suardyti, ir suardė. 
Jie suskaldė Centrailinį Komitetą ir užsimanė pakrikdyti taipgi ir 
visus vietinius komitetus—su vir- 
jum 200 jų buvo. 

Klerikalų fanatiški pravadyrai 
veidmainingai įprisidengė katali- 
kybės ploščium ir užgrajino ar- 
dymo muziką. Tautos Fondas, 
nusimetęs švarką, pasileido šokin 
—na, ir "Hula dusza bez kon- 
tusza..." 

Stai kokį begėdišlką atsišauki- 
mą išleido tas Tautos Fondas j visus Am. Liet. Centralinio Ko- 
miteto skyrius, 'kad katalikus su 
tautininkais supjudyti, kad tuos 
komitetus iškrikdyti ir kad jų ilcišiolei naudingą darbą—'nuken- 
tėjusių nuo karės lietuvių šelpi- 
mo darbą—panaikinti. Tas bus 
svarbus "istoriškas" dokumentas, L 

kurį verta todėl padubti ištisai: 
Tautos Fondo "'aplinkraštis." 

kerbiamieji TamiStos:— 
Jau patįs žmomršikumo jausmai 

verste verčia kiekvieną musų' 
šioje sunkioje prislėgimo valan- 
doje šelpti Lietuvą. Tr ar galė- 
tume męs šaltai žiūrėti ir vadin-1 
tis Lietuviais, kuomet musų Bro-| 

!iai—Sesers baisiui kenčia Tėvy- 
nėje šaltį ir lml$',njci męs gausiu 
amkų neaukoitumd) kad tu nelai- 
mingųjų vangus sumažinus ir jų 
gyvastį pratę&'.i... 

Tečtaus šelpimo darbas negali 
sparčiai eiti. jei tas Lietuvos šel- 
pimas nebus lorganizuotas. Dėl- 
to tai, 'kaip įtik Lietuviai Katali- 
kai veikėjai! išsirūpino Lietuvių 
Dieną, i Lapkričio 1916, tuojau 
pasirūpino pakviesti visus Lietu- 
vius į tą išganingą darbą. Įvy- 
kusiame \Vilikes Barre's Seime, 
į Ikurį susivažiavo nuo visų di- 
desniųjų organizacijų atstovai, 
nutarta sutverti laikinį Lietuvių 
Dienai Komitetą iš įvairių sriu- 
vių, vardu Centralinis Komite- 
tas, kuris tvarkytų aukų rinkimą 
Lietuvių Dienoje. Tečiaus Cen- 
traliinio Komiteto sutvėrimas bu- 
vo galimas tiktai su dideliu Ka- 
talikų pasišventimu. 

Į M'usij bedieviai, kurių kaip 
kiekvienam žinoma nėra >nci de- 
šimtos dalies mūsų visuomenės, 
pareikalavo, Ikad pusė Komiteto 
narių "butų išrinkta iš jų pusės. 
Nors tai buvo labai juokingas 
reikalavimas, bet kadangi Kata- 
likams rūpėjo, kad musų partijų 
kivirčai nepakenktų aukų rinki- 
niui <tanp Amerikonų ir kadangi 
tvėrimas Komiteto vienai dienai 
1'ebuvo la;bai svarbiu daiktu, dėl- 
to KataMkai sutiko priimti į Ko- 
miltetą įpusę narių iš bedievių pu- 
sės. Taip netdbu'lai del vienos 
tik Lietuvių Dienos sutvertas 
Komitetas ilgiau nei negalėjo gy- 
vudti. Tečiaus 'bedieviai užsima- 
nė Wiilkes Barre's Seimo nutari- 
mus sulaužyti: Katalikams nepri- 
tariant ir protestuojant, jie bandė 
sušaukti sriovių susivažiavimą j 
Brookly.ną, kad kitų sriovių pri- 
tarimą išgavus Cerotralinio Ko- 
miteto gyvavimą prailginti. Bet 
tasai 'bedievių "šiposas" .pasirodė 
p'Inu nepasisekimu. Katalikai 
ir Socijalistai liberalų sušaukta- 
me susivažiavime Fondo ir kitus 
savo sriovės reikallus, nieko ne- 
pešę turėjo išvažinėti, nes susi- 
važiavę vienos įtik laisvamanių sriovės atstovai, neturėjo teisės 
Wiilkes Barre's Seimo nutarimų atmainyti, Ikadangi tie liuvo iš- 
dirbti visų sriovių atstovų. Ir 
šiandien, jei kas vardu Centrali- 
nio Komiteto ir 'bandytų aukų rinkti, tai aišku, kad tai butų ne- 

sąžiningų bedievių darbelis, nes 
Katalikai dabar darbuojasi karės 
nukentėjusiems per savo TAU-1 
TOS FONDĄ. ! 

ivaaaingi Centralinis Komitetas 
del Lietuvių Dienos, savo užduo- 
tį atlikęs jam nustoja gyvuoti, o 
reikalas Lieituvos gelbėjimo vis 
eina didyn, del'to TAUTOS 
FONDAS, kaipo didžiausioji ir 
jtekrningia/usioji Amerikos Lietu- 
vių organizacija, kuri daugiausiai pinigų, sušelpimui nuo karės nu- 
kentėjusiems, pas untė j Lietuvą, jaučia už -priedermę pakviesti vi- 
sus įvairuose miestuose susitvė- 
tusius Lietuvių Dienos Komite- 
tus, kad jie prisidėtų prie TAU- TOS FONDO. Didesnėse Lie- 
tuvių kolonijose visur yra TAU- TOS FONDO skyriai, kurie jau treti metai pasekmingai dar- buojasi naudai vargstančių Bro- lių-Seserų Tėvynėje. Į tą lai- ką jau TAUTOS FONDAS surinko apie $65,000.00, ku- rie visi (išėmus tik apie $8,000.) jau persiųsti Vilniaus ir Kauno Komitetams (kurie tas aukas išdalino karės nukentėju- siems Lietuvoje) ir Šveicarijos Komitetui Lithuania'i (kuris Lie- tuvius kareivius Vokiečių nelai- 
svėje esančius šelpia). Kad sutverti TAUTOS FON- DO skyrius reikia penkų žmonių, kurie paaukotų karės nu- kentėjusiems po $1, ir išsirinkę iš 
saivo tarpo valdybą, ipasiųstų jųi vardus sykiu sp aukomis (Moneyi Order išpirkti vardu Iždininko :{* B. Vaišnoras) sekretoriui K. Pakštui (917 W. 33rd St., Chica- 
go, Illl...) Tuomet skyrius gauna numerį, čartėrj, įvairias blankas etc. 

Atsižvelgiant į didį Tėvynės sušelpimo reikalu, pasitikime, ka<l ir Tamistos neatsisakysite nuo triip išganingo darbo, suorgani- zuosite TAUTOS FONDO sky- rių šarvo mieste, r iš širdies pa- sidarbuosite gyvasties prailgini- mui likusių Brolių Seserų Tėvy- nėje. 
Su augs ta pagarba, 

TAUTOS FONDO VALDYBA. 

I 

Lietasiy Vakaras Syracuse 
Universitete. 

į Vasario 14 d. Cosmupolitan 
j Kliube, Syracuse'o Universitete 
•'•atsibuvo vakaras, kurio visas pro- 
] gramas buvo pašvęstas Lietuvai. 
Bene pirmas bus atsitikimas, kad 
Amerikos Universitete taip pla- 
čiai butų pakeltas mūsų tautinis 

I klausimas. Apie tai geriausiai 
paaiilkins paties programo turi- 

nys, kuris buvo sekantis: 
Vakarą atidaro pasveikinimo 

'pralkalbėle kliubo prezidentas V. 

j K. Strgiareff (bulgaras). Muzi- 
kos ir dainų įprogramas susidėjo 
grynai iš lietuvišikų veikalų, kaip 
tai: "D. L. K. Vytautus Maršas" 
(P. Stankevičiaus) Šimkaus 
"Plaukė Sau Laivelis"—abudu 
veikalu išpildė ant pjano p. C. T. 
Anstein; Petrausko "Saulelė 
Raudona" išpildė ant smuiko p. 
\Y. Koosa, pritariant 'p-janu p-lei 
Gianini Bertorofcta. Yictrolos re- 

kordais duota sekančias lietuvių 
tautiškas dainas: "Saulelė raudo- 
na," "Jojau dieną, jojau naktį," 
"Kur banguoja Nemunėlis" ir 
"Lietuva. Tėvynė musų." Apart 
to amerikonus supažindino su 

lietuviu poezijos tvariniais p. J. 
Žuris, M. J. Kvietikus, kurie ver- 

time sudekliavamo sekančius vei- 
kalėlius: "Labora" Kudirkos ir 
"Karė" bei "Vaidyla" Vaičaičio. 
Buvo dar taipgi išpildytas ant 

pjaino per p. L. Lakhvell, Šim- 
kaus "Scherzo." 

Programo viduryj buvo turi- 

ninga D r. Jono šliupo kalba ant 
temato "Lietuvių Atbudimas." 

Dr. Šliupas, tyčia vakaran už- 
kviestas, atsilankė viršminėtan 
studentų "klkubain dar 13 d. vasa- 

rio ir daug pasišnekėjimo turėjo 
su studentais. Amt rytojaus dak- 
taras turėjo pasikalbėjimą su 
kancleriu D.ay, o dienos laiku 
skaitė lekciją studentams klasės 
profesoriaus Flick'o ir prof. Co- 
legrove. Šios lekcijos pasiklau- 
syti atvyko apie 300 studentų ir 

studenčių ir apie 10 universiteto 
profesorių. 

Dr. Šliupo lekcijos tema buvo 
"Ko»del reikia studijuoti Lietuvių 
istoriją ir kalbą." Matomai, lek- 
cija pusėtinai patiko, mes ant 

"Lietuvių Vakaro," kuris atsibu- 
vo tą pačią dieną apie 8 vai. va- 
kare, p risi r inlko net miesto veikė- 
jų ir lapie 20 universiteto profeso- 
rių, nekalbant jau apie studen- 
tus. Vakare Dr. Šliupas kalbėjo 
temoj: "Lietuviai netolimoj praei- 
tyj, šiądien ir ateityje." Kalba tęsėsi 
apie i)Ą valandos ir amerikonai 
turėjo bene pirmą progą nuodug- 
niai susipažinti su Lietuvos 
Iklausimu. 

Vietiniai anglų laikraščiai ne- 

tingėjo daug-ką parašyti apie lie- 
tuvius iš 'tos priežasties. 

Ant rytojaus Dr. Šliupas sugrį- 
žo 'namo, bet kaip teko girdėti, 
s y rac u svečiai ketina dar sykį Dr. 
Šliupą tpakviesti. 

AibeJnai paėmus, šitas vakaras 
buvo didžir.i lietuviams liaudini-1 
gas ir -užtai visa padėka priklau- į so p. P. J. Žiuriui, 'vietinio uni- 
versiteto studentui ir profesoriui 
Flidk, kurie du ši>tą visą vakarą 
surengė. Jeigu lietuviai galėtų 
daugiaus panašių valkarų sureng- ti panašiose vietose—nauda mū- 

sų tautai butų iš to milžiniška. 
Taiigi ištikro verti yra širdin- 

gos lietuvių padėkos visi, kurie! 
prie to inBMidingo darbo prisi'dėjo. I 

N. N. j 
G. A. L. Komiteto Susivažia- 

vimo Protokolas. 
Suvažiavimas įvyko sausio 16 

ei. 1917 m. \Vorld Building New 
York, N. Y. 

1 Sesija. 10 a. m. 

Susirinkimą atidaro p. J S. 
Lopatto pirm., sekretoriauja kun. 
Dr. Pr. Augustaitis. Susirinki- 
me dalyvauja šie komiteto na- 
riai: P. J. S. Lopatto, pirm., 
Kuin. Dr. V. Bartuška, kun. Dr. 
P r. Augustai't's, D r. J. Šliupas 
pp. V. K. Račkauskas, R. Karu- 
ža, M. Šalčius, F. Živatlkauskas, 
T. Paukštis. 

— P. p. J. Miliauskas ir V. 
Lukoševičius 'negalėdami asme- 
niškai dalyvauti atsiunčia ant ra- 

što įgaliojimus kun. Augustai- 
:iui juos atstovauti ir už juos 

fbolsuati visuose ^io susirinkimo 
p mariniuose. P. R. Karuža įne- 
ša, kad kun. Pr. Augustaitis 
nors ant rašto įgaliotas balsuoti 
už pp. V. Lukoševičių ir J. Mi- 

l'ctiiskiį, tečiaus balsavimo teisė 
ji'tn negali būti suteikta. P. R. 
Karužos įnešimas balsu didžiu- 
ma priimtas, Susirinkimui at- 
metus pp. J. Miliausko ir V. Lu- 
koševičiaus kun. Augustaičiui b- 
galiai suteiktus įgaliojimus, C. 
A. L. Komiteto nariai kun. Pr. 
Augustaitis ir kun. Bartuska įne- 
ša susirmikiman sekančio turinio 
piotestą: 

"Kadangi C. A. L. Komiteto 
tautininkų nariu nutarimas, ku- 
riame atmetamas pp. J. Miliau- 
sko, ir V. Lukoševičiaus Ikun. Pr. 
Augustaičiui legaliai jaim suteik- 
ti įgaliojimai atstovauti ir bal- 
suoti už juos šiame susirinkime 
užgauna visus katalikus, nepri- 
leisdamas jųjų atstovų prie bal- 
savimo; kadangi likus tokiu bu- 
du tik dviem katalikų atstovams 
prieš 6 tautininkus, nes p. J. S. 
Lopatto lankėsi nuošaliai, negali 
buti palaikyta lygsvara, (kaip rei- 
kalauja \Vilkes-Barre, Pa. visuo- 
tinojo susivažiavimo nutarimas 
ir mintis, pertai mudu žemiau 
pasirašiusiu C. A. L. Komiteto 
nariu protestuojame prieš tokį 
|C A. L. Komiteto pasielgimą ir 
už jojo nutarimų kenksmingumą 
visuomenei 'pasekmes, jeigu tai 
atsitiktų, neatsakome." 

Dr. J. Šliuipas įneša, kad šita- 
sai protestas butų atmestas ir 
protokole neminėt' vienok bal- 
sų didžiuma nutarta protestą į 
protokolą įtraukti. 

Toliau skaitomas C. A. L. Ko- 
miteto susivažiavimo įvykusio 
Lapkr. 30 d. 1916. Wilkes-Bar- 
rc, Pa. protokolas, kurisi tapo 
priimtas. 

— Ištyrimo komisijos raportas 
tags'u ir raikščiu klausime, kurį 
skaito p. M. Šalčius. Po rapor- 
tu pasirašę Ikun. J. Dobužinskas 
ir p. Strumskis. 

Sulyg daromu prikišimų Dr. 
Šliupui, buk jis įskundęs socia- 
listus R. Kryžiui, inutarta vėl, 
įkucl Dr. Šliupo laiškas butų pri- 
dėtas prie p'rotokolo ir pagar- 
sintas, iš ko paaiškės kiek tuose 
įprikišimuose esama teisybės. 

'Galutinos atskaitos klausime 
iš "Liet. Dienos" surinktų auikų 
p. M. Šalčius praneša, kad Cent- 
ralė raštinė to negalėjusi pada- 
ryti, 'nes aukos da ^is apeina, ne 
visi komitetai atsiuntė savo dar- 
bo aipyskaiitas, etc 

Apskritai imant, aukų skaitli- 
nės atrodo šitaip: 

Central Com. (ipersonal 
Checks) 300.20 
Central Com. (Cities) 4200.38 
Central Com. (perso- 

nai) 562. r 7 
Cent. Com. (Loan froin 

Litli. Fund) 896.72 
Liberty Bank (Cities * 

$36,678.67 
Liberty Bamk (personai) 256.00 

71379 Red Cross Soc. Wash- 
ington, D. C 125.802.13 Mr. VV. Lucas. tran- 
red from Rev. Augustaitis 136.07 M r. W. Lucas, Loan 
from Lith. Fund 1103.28 

Mr. VV. Lucas 718.95 

Totai $171,368.36 
Galutiną, pilną "Liet. Dienos" 

apyskaitą Cetralė Raštinė tuojau 
paskelbs spaudoje. 

C. A. L. Kom. susirinkime 
Lapkr. 30 d. 1916 m. buvo nutar- 
ta Įgalioti Raud. Kryžių pasiųsti 
£50.000.00 Lietuvon per švedų- 
lietuviu komitetą Stockholme, $10 
XX5.oo Lituaniai į Fr:,x>urg'ą, 
Šveicarijon, lietuviams belaisviams 
"šelpti ir $2.000.00 "Globai" į Pet- 
rogradą. Raud. Kryžiui neapsiė- 
mus siųsti Lietuvon pinigų, C. A. 
Liet. Kom. raštinė, susižinojus su 

■:aiip kurias 'komiteto narais irga- 
/us jųjų pritarimą, pasiuntė aug- inau minėtą sumą Lietuvon per 
5uv. Vailstijų ambasadorių Ber- 
yne. 

Priėjus prie C. A. L. K. posė- 
džio 30-X1-i6 išneštos rez( luci— 
os šaukti visuotinąjį susivažiavi- 
ną Ne\v—Yorke katalikų at- 
vtovai įmeša> protestą prieš Cen- 
:talę raštinę, kad jinai ne ti'k ką 
lutaiimo neišpildė, bet jįjį sulau- 
:ė, būtent ignuoruodama visuoti- 
iojo susivažiavimo rengime Am. 
Lietuvių Tarybą, kaipo svarbiau- 

s tąją visų Am. lietuvių katal ... 

organizaciją, nors buvo Centr, Ko- 
mitetas nutaręs susižinoti su ja ir atlikti visą prirengimo darbą. Tautininkų atstovai nemato C. 
Kastinės jokio prasikaltimo susi- 
važiavimo šaukime ir įneia nuo 
savęs protestą prieš katalikų C. 
Komiteto atstovus pasirašiusius 
po protestu. Balsų didžiuma nu- 
tarta, vienų ir kitų protestus at- 
mesti ir jųjų tekstų protokole 
netalpinti. 

Amer. Liet. C. Komiteto Raš- tinė praneša, kad Gelbėjimo Fon- dui reikalaujant grąžinimo, skola buvo atiduota. T. Fondas, ku- ris buvo 'paskolinęs C. Komitetui $1000.00, paskolos grąžinimo ne- 
ui'kalaująs ir tuos pinigus palie- kąs priskirti prie "Liet. Dienos" visų surinktų aukų. 

^ Dovanos."" P. M. Yčas ir kun. J. Žilinskas ipasfkyrė dovanas tiems, kurie daugiausiai surinks aukų "Lietuv. Dienoje" nukentė- jusiems del Ikarės šelpti lietu- viams. Pirmutinę dovaną dide- lę sidabro taurę laimėjo p. Nor- kus iš San Francisco. Antra do- 
vana—mažesnė sidabro taurė te- ko p. Venckūnienei iš Baltimore, Md. 

P. Wood dovana. P. Wood 
paskirtoms aukomis nukentėju- siems lietuviams nutarta pavesti 
pasirūpinti tuo reikalu vietiniam Ne\v Yorko komitetui. 

II SESIJA 2:30 P. M. 
Raikščiai ir tags. Šiame klau- 

sime išrinkta komisija iš p°p. V. K. Račkausko ir p. Krušinsko, kuri uodu bandytu užbaigti klau- 
simą su apvylusią L. C. Komitetą kompanija taikos keliu. Prisiė- 
jus su komipanija eiti teisman, 
komisija susižinos tame reikile 
ankietos keliu su C. Komiteto 
nariais. 

Delegacija iš C. Raštinės su- 
šaukto susivažiavimo. C. Komi- 
tetas m u taria delegaciją įsileisti 
ir išklausyti jųjų pranešimų. 

Delegacija žodžiu praneša- mi- 
nėto susivažiavimo norą išgir-.ti 
C. K-to nutarimą sulyg tolimes- 
nio jojo likimo ir prašo pertrauk- 
ti C. A. L. Komiteto posėdį ir 
dalyvauti C. A. L. Kotu. raštinės 
sušauktame susivažiavime, kuvis 
laikė savo iposėdžįus tam pačiam 
naine. Nežiūrint į karštus pro- 
testus iš katalikų pusės. kad. C. 
A. L. Komitetas neprivalo skai- 
tytis su jokiu kitu susivažiavimu 
ir baigti save posėdžius, vienok 
ialsų didžiuma nutarta svarstyti 
lclcgacijos pranešimus. Sulyg 
3. A. L. Komiteto tolimesnio li- 
<11110 išnešta balsų didžiuma se- 
canti rezoliucija: 

"Centralis Kom. sausio 16 d. 
1917 m. savo posėdyje, sulvg 
Am. Liet. Visuotinojo suvažiavi- 
mo nutarimų srusio 15 d. 1917 
m., nutaria: a) pasilikti toliau 
darbuotis ir varyti Lietuvos šel- 
pimo darbą tol kol bus reikalin- 
ga lietuvių visuomenei, likviduo- 
jant "L. Dienos" darbą; b) kreip- 
tis j vietos komitetus, pranešant 
jiems, kad jis nutarė pasilikti 
toliaus darbuotis ir pakviesti 
juos varyti Lietu *os šelpimo 
darbą." 

Perėjus balsų didžiuma aukš- 
čiau minėtai rezoliucijai, katali- 
kų atstovai komitete įnešė pro- 
test.'i, motyvuodami, kad C. A. L. 
Komitetas savo veikimo pratęsi- 
me vadovaujasi \Vilkes-Barre, 
Pa. visuotinojo susivažiavimo 
nutarimais ir jokis kitoks susi- 
rinkimas apie jojo likimą netuii 
teisės spręsti. Protesto tekstas 
tečiaus balsų didžiuma 'liko at- 
mestas. 

Sulyg-gi C. Komiteto posėdžio 
pertraukimo katalikų atstovams 
griežtai užprotestavus, svarsty- 
mai buvo tęsiami be pertraukos 
iki dienos programos užbaigimai. 

C. Raštininkui išdavus finansi- 
nį mportą, įnešta ir nutarta iš- 
rinkti komisiją iš 3 asmenų C. 
Raštinės finansinių knygų per- 
žiūrėjimui, likvidavus visą "Lie- 
tuvių Dienos" darbą. Komisi- 
joti išrinkti šie asmenys: Kun. 
J. DobužinsJkas, pp. Strumskis ir 
Strimaitis. 

Pinigy išsiuntimas: Nutarta li- 
kusius pinigus apie $100,000.00 
išsiųsti nukentėjusiems <lel karės 
lietuviams šitokiomis dalimis: 
Šelpimo draug. "Globai" Petro- 
grade $5,000.00; lietuviams be- 
laisviams šelpti Vokietijon per 
•Šveicarijos komitetą Fribourgc 
'Lithuania" $25,000.00; visus li- 



kusms apie $70,000.00 (kiek ga- 
lutina apyskaita parodys) užim- 
to r» Lietuvon j Vilnių pp. Smeto- 
nos ir kiun. I)oge»i;j vardais. 

C. Raštinės perkėlimas: p. M. 
Šalčius praneša, jog jisai apsiimąs 
ir toliau dirbti C. A. L. Dienos 
komitete ir pigesne kaina, būtent 
$15.00 į savaitę, bet tik tuomet 

jeigu Centr. Raštinė bus perkel- 
ta j Xcw V orką. nes jam pats te- 

nJ turįs keltis. !'>'• t<> C. Raš- 
tinės perkėlimą iš \Y ilkes-Barre, 
Pa. Xew York'an motyvuojama 
tuo, ka-d C. Raštinė turi būtinai 
buti didesniame Centre. Kun. 

Augustaitis ir kiti už palikimą C. 
Kastinės \Vilkes-Barre. Pa. ir be 
to kun. Augustaitis sutvarkius 
svarbesnius "Liet. Dienos" reika- 

J^ts, apsiima Centralės raštinės 
darbą atlikti dovanai. Balsų di- 
džiuma nutariama persikėlus p. 
y., kalciui į .-.'evv Vorką, perkelti 
tenai ir Centralę raštine, ir jam 
mokė u $15.00 j savaitę. 

•Susirinkimo prezidentas:— 
J.S. Lopatto. 

Susirinkimo Sekretorius:— 
Kun. Pr. Augustaitis. 

CHICAGOS KUOPAI. 

TMD. 22 kuopa turės savo 

mėnesiivį susirinkimą nedėlioj. 
\as, 25 d. Aušros svetainėje, 
3001 So. Ifalsted St. 2 tval. po 
pietų. Šitame susirinkime bus 
svarstoma daug svarbių dalykų 
liečiančių ypatingai pačios kuo- 
pos reikalus ir todėl linkėtina 
butų, kad kiekvienas kuopos na- 
rys ipasir- pintų ateiti j šitą su- 

siriiikimą. 
Kuopos Valdyba. 

VON hlNUKN BUK. C Į | 

Photo by American Frera Anoclatlou. 

VON HINDENBURG. 

Jis dabar yra galingiausia žmo- 

gus visoj Vokietijoj. Ir pats kai- 
zeris turi >jo klausyti. Jis yra vy- 
riausis perdėtinis vokiečių kariš- 
kojo štabo; jis taipgi nusprendė 
paleisti vokiškus submarinus, kad 
jie skandintų viską be mažiausio 
pasigailėjimo. 

REDAKCIJOJ. AfSAKYftm. 
p. Ponai. Sunaudosim sekant* m 

numeryj. Meldžiame ir tankiaus ra- 

šinėti. 
p. Juozas Petravičia, Lester, Colo. 

Penkis doliarius gavome. Sulyg Jų- 
bų noro $2.00 aukų nukentėjusiems 
nuo karės pasiuntėm Lietuvos Gel- 
bėjimo Fondan. Aėln. 

V. B. Jusi; raštelio negalime su- 

naudoti, nes nesuprantame apie ką. 
jame yra rašoma. 

Jonui K. D. Jusu vertimas labai 
silpnas; sunaudoti jo negalime. 

Apgarsinimai. 
NEŽINYSTĖ" NĖRA IŠSI- 

TEISINIMU. 

Nežinystė nėra išsiteisinimų įsta- 
tymini, ar higienai. Bet dažnai yra 
girdima: "Aš nežinojau, ka'd tas 

gali pakenkti mano sveikatai!" 
Tame ir dalykas: Męs labai i:i- 
teresuojamesi politika, męs be- 
e ilo užimti draugijose, bet ne- 

daug kreipiame domos j mušu 

kūną. Vienu pamatinių princi- 
pų yra užlaikymas kimo litiosu 
nuc išmetamųjų dalykų, kuriuose 
veisiasi ir auga bakterijos. Tri- 
nerio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra geriausiu iš visų 
vaistų, kurie gelbsti prašalinti iš- 
metamuosius dalykus. Jis išva- 
lo žarnas ir j-od.aug sustiprina 
jas. Vidurių užkietėjimas, gal- 
vos skaudėjimas, migrena, ner- 

vuotumas, netekimas noro valgy- 
ti ir energijos, visos tdkios ligos 
pranyksta kuną pailiuosavms ruo' 

išmetamųijų dallykų. Reikalauk 
Trinerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro, neimk pigių pa- 
mėgdžiojimų! Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Trinerio Linimentas yra 

likrai neapsieitjfcnnž||lalyku kiek- 
iui šeimynai, nies -jis suteikia 
greitį ir tikrą {>ageJ|bą nuo rama- 

tų ir neuralgijos; taipogi nuo pa- 
maitinimu, sutvnimų, ir tt. Kai- 
na 25 ir 50c, Terasa 35 ir 60c. 

Jos. Triner, iš^irbėjas chemikas, 
1333-1339 So. Aslilaiul Ave., Chi- 
c-aigo, 111. į j 

Račiūno Nauji Judomi Pa- 
veikslai iš Sihcrijos gyvenimo ir 

vargų. Vokiečių šeimininkavi- 
mas inusii tėvynėje ir Lietuvos 

pabėgėliai. Bus ir ilustruotos 
dainelės. Sudainuos p. E. Ra- 
čiūnienė. 

Bus rodomi: 

Ketvergo vakare, vasario 22-a 

1917 m. F. Burbos Salėje; Ed- 

vvardsville, Pa. 
Subatos vak. vasario 24-tą d. 

Audtorium Sailėje, Scranton, Pa. 
Nedėlios vak. vasario 25 d., 

Reeles Teatre Wanamie, Pa. 
Fanedėlio vak. vasario 26 <1. 

Slavdkų Sakalų Salėje, So. Betli- 

•lehem, Pa. 
Seredos vak.. vasario 28 d. W. 

Boczko\vsiko Salėje, Mahanoy, 
City, Pa. 

A. T. Račiūnas. 

PRANESIMA9. 
Vasario 1 d. 1916 m. John Brus 

(Brūzga) mirė kasyklose Oatman, 
Ariz., Mohave County. Jisai paėjo iš 
Kauno gub., rodos, Raseinių pav., 
buvo 6 pėdų augučio, šviesių plaukų, 
mėlynų aklų, klek žinau, buvo ne 

vedęs, turėjo seserj Chicagoje ir pa- 
liko tris tuksiančius dolerių bankoje 
ir labai daug šėrų. Visos popieros 
tebėra Tom Reed Mining ofise, Oat- 
man, Ariz. Jisai iš amato buvo šiau- 
rius. Platesnėms žibioms reikia ra- 

šyti angliškai ir kreiptis šituo adresu 
Mike White, 

Oatman, Ariz. 

Kaip Chicagos žmonėms gavus Geres- 
nę Kelionės Tarnybą? Tas yra dideliu 
klausimu šios dienos visuomenei. 

Daug yra kalbama apie proponuojamas 
naujas nuosavybes teises Kelių Bendrovėms 

—ypatingai apie TŲ TEISIŲ ILGĮ reika- 
lingą įvykinimui plataus pieno, patariamo 
Miesto Kelių bei Tunelių Komisijos. 

TEISIŲ ILGIS YRA LABAI SVAR- 
BIU KLAUSIMU—svarbiu savo lietimu 
įvairių kilnonės klausimo pusių, ypatingai to- 

kių, kaip TARNYBA. 
TARNYBA YRA VISŲSVARBIAU- 

SIU DALYKU VISUOMENEI. Tarnybos 
rūšis pirmiausiai priklauso nuo PATOGU- 
MŲ tarnybos suteikimui. 

Yra visiems žinoma, kad viršutinės ir 
augštutinės linijos yra operuojamos mažne 
iki PAČIŲ JŲ BĖGINĖS IŠGALP.S RIBŲ 
susikimšusioj dalyj paskubos valandomis. 

Kiekvienas matcrialis PAGERINIMAS 
tarnybės TURI PAEITI NUO PATOGU- 
MŲ. Žodžiu, reikia didesnės bėginės išgalės. 
Miestas augo, bet bėginė išgalė didžiajame vi- 
duriniame vertei vystės kvartale, ištisus metus 
ant vietos stovėjo. 

DIDESNĖ BĖGIŲ IŠGALĖ REIŠKIA 
TAIPGI DIDESNĮ ĮTAISYMĄ, O ABU 
DRAUGE REIŠKIA KUR KAS DIDES- 
NES KAPITALO IŠLAIDAS. 

Miesto Kelių ir Tunelių Komisija pada- vė pieną, kurs reikalauja CHICAGOS PA- 
TOGUMŲ SPARČIAI KILNONEI PADI- 
DĖJIMO 150% PER ŠEŠIS METUS, lė- 
šiuosiamo $00,000,000, ir plataus išvystymo kilnonės patogumų už $275,000,000. 

ŠITOS IŠLAIDOS PRIDĖS PRIE 
MIESTO DABARTINIO KILNONĖS TAI- 
SLO 58 MYLIAS TUNELIŲ, 157 MYLIAS 
AUGŠTUTINIŲ IR 529 MYLIAS ŽEMU- 
TINIŲ LINIJŲ. 

Pagerinimas tarnybos šituo didžiuliu pa- 
togumų padidinimu yra galimas visuomenei 
tik tąsyk, jei miestas suteiks nuosavybės tei- 
ses TOKIAM LAIKUI, PER KURĮ BUTŲ 
GALIMA ŠITOS BAISIOS SUMOS PI- 
NIGŲ SURINKTI. 

YRA ABSOLIUTAI TIKRU DALY- 
KU, KAD ŠITOS BAISIOS SUMOS NE- 
GALIMA BUS SURINKTI IR ĮDĖTOJUI 
ATMOKĖTI IŠ PENKCENTINIŲ ĮPLAU- 
KŲ PER AMŽIUS KAIP PENKIAS 
DEŠIMTIS METŲ. 

New Yorko stebėtinas spartusis kilnonės 
taislas įtaisyta sulig 50-metinių nuosavybės 
teisių. Philadelphijai duota teisė suteikti 
nuosavybės teisę 50 metams. 

Clicagos žmonėms liekasi pasakyti iki 
kokio laipsnio jie ,iori proponuojamuosius 
pagernimus padaryti. Galų gale klausimas 
virsta finansine problema. PER KOKĮ IL- 
GĮ LAIKO DUOTO NUOSAVYBĖS TEI- 
SĖMIS GALIMA SURINKTI REIKALAU- 
JAMUS MILIJONUS DOLERIŲ? 

Kelių ir Tunelių Komisija, veikianti 
Chicagos miestui pataria tam tikrus APSAU- 
GOJ AMUS DALYKUS, kurie beveik viso 
kelių klausimo kontrolę—nuosavybės teisių ilgj ir ką kita—paveda j žmonių rankas. 

Išeina tas taip: 
VIENA, LEIDŽIANT MIESTUI TU- 

RĖTI TEISĘ NUPIRKTI BY KOKlU 
LAIKU. 

ANTRA, PAVESTI MIESTUI AP- 
SKRITĄ KONTRALIAVIMĄ TARNY^ BĖS, PRAILGINTA Ų, SVA RBESNIŲ- 
JŲ PRIEŽIŪRŲ IR T.T. 

TREČIA, KUOMET SĄLYGOS PA- 
'i.NKAMOS MIESTO TARYBAI BUS 
ĮDĖTOS Į PADAVADIJIMUS, VISA"' 
PROPOZICIJA TURI BUTI PADU6TA" 
NUBALSUOTI ŽMONĖMS PRIIMTI, .AR. 
ATMESTI. 

u v Šitos išlygos apima NUOSAVYBĖS.' 
TEISIŲ ILGĮ, ILGĮ MIESTO KONT^Oį! 
LIAVIMO TARNYBĖS ir visus kitus da* 
lykus, svarbius išdirbimui plataus kilnonės. 
pieno. 

Tokiu bildu yra proponuojama LEISTI 
ŽMONĖMS NUSPRĘSTI, 

Tai yra antra dle apšneku 
Kilnonės klausimo. Chicago Surface Lines 

Mūsų sekantis apskclbima- šne- 
kės apie kitus nuosavybes 

teisių dalykui. 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau Marės Bagdonaitės iš 

Naujadvario, ar Liutišklų, Padovinf" 
gm., Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
Gyveno 626 Ilochford St., Kisliva,. 
kee, 111. Turiu labai svarbų reikalą. 
Atsišaukti adresu: 

Vincas Draugelis, 
7018 St. Clair St.T Cleveland, O. 

Pajieškau savo giminaitės Barbo- 
ros Rimkaitės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papylės vol., kaimo Burbiš- 
kėB. Apie 4 metai Amerikoj. Ro- 
dosi, kad gyvena Bostone, Mass. 
Ji pati, ar kas kitas malonėkite duo- 
ti žinią adresu: 

Kazimieras Daunis, 
797 Bank St., Waterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI. 
Namas, Ladd, 111., dviem pagy- venimais parduodama labai pigiai, arba savininkas sutinta išmainyti aut lotų Gary, Iud., arba ant auto- 

moblliaus. Atsišaukti šiuo adresu: Kaz. Mockus, Eox 286, Tolleston, Gary, lnd. 

PARSIDUODA SALIUNA6. 
Prie geros gatves dideliame mies- 

te, apgyventame lietuvių, lenkų lr 
visokių kitų tautų; sallunas netoli 
nuo fabrikų ir kasyklų; labai gera 
vieta kokios nebūk tautos žmogui. 
Artesnėms žinioms galima atvažiuo- 
ti, arba per laiškus susižinoti. Va- 
žiuojant reikia pataikyti subatoj, ar 
nedėlioj, nes tik t^syk esu namie; 
kitu laiku esu ant farrnos. Adresas 
toks: 3118 S. Adams St., Peoria, 111. 

I PARDAVhvIĄ PIGIAI. 
Trimi sėdynėmis barzdų skutykla 

geroj vietoj lietuviui pietinėj dalyj. 
—James J. Darry Co., 434 So. Dear- 
born St., Phone: Harrison 5839. 

I PARDAVIMĄ. 
Naujas namas, trjs mėnesiai sta- 

tytas su vieta valgomų daiktų saD 
krovai ir mėsiniai, arti lietuvių 
bažnyčios, lietuvių apgyventoj ir 
smarkiai kjlamMoj apielinkėj; namas 
su visokiais įtaisymais—gazas, elek- 
tra, maudynė; geriausia ateitis biz- 
niui. Kaina >0,500. Keturi tukstan-1 
!iai pinigais, o 2,500 išmokestimis. 
Savininkas parduoda dėlto, kad lie- 
.uviškai nesusikalba. Artesnėms žl- 
įloms reikia kreiptis adresu: 4500 
rolinan Ave., Petro Vengelausko 
imuklėj. 

KARĖ! KARĖ! 
Pamatyk Pasauli kariaujant! 300 

fotografuotų paveikslų su apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nūra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
Jvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prisiųsk 35c. Express Monpy 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
bos ženkleliais. Reikalaujama agenti*. 

Lewis Hayden, 
P. O. Box 1061, Renton, \Vaeh. 

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 i dieną, nuo 25c. 
fki 30c. j valandą. Adresas toks: 

At'as Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicag\ I1L 

3rd floor, Room F. 
Telefonas Normai 162. 

JOSEPK A. ANBROZIUS 
Llotuvla Advokatas 

?»<• Tlfikhi kflii ihiiH Itlmut 

ah.i. J 1008TltklTrotBldg ) ... 0n",• j 3214 S*. HiUtid Streit f ,IL 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 »r So. HalstedSt. 
(Gyvenimu viri Aptiekos). CHICA60. 

F. P. BRADCMULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone Pranklio 1178 

6TV.: 3112 S. HALSTED ST.. ARTI 31jl ST. 
TELEPHONE TAROS 2390 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jerse. 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" lr renka apskelbi- 
mus J mūsų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrašinėti 
musų laikraštį, rinkti apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius 
1017 metams jau 
atipauidintas Ir 
f**iavas iSsiunti- 
noti. Reikalauk 
aptiekoj arba r*- 
lyk tiesiog mums, 
o mes mielki pa- 
siųsime 

Dovanai 

Kosulys 
dažniausia būna įki- 
rėjuBiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
dzių uždegimas, in- 
fluenza arba mėžlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

8 
Cothard Oil 

[Severo* 
GoihftnJiskaa 

Aliejus.] 
Yra iinomas klek- 
/lenuose namuos*, 
kaipo p&rinktinas 
linimentas trinti 
aopanfias vistas, 
y r a f gimusias i> 
r«umatiimo, per- 
sišaldymo aiba 
oždegimo. 25 ir 
6oc. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 

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

Kaina: 25 ir 50c. 

Frašoroa aptiekoie reikalauti tilctai Severos Gyduolių, saugotUs dirb- tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakoti firmos vardą: "8ever»" 
Jirie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptlekoj negalima gauti, ulsaklus tuo- aus bus pasiųsta. 

W. F. SEVERĄ C0.9 Cedar Rapids, Iowa. 

MILDA PRINTING MUSE 
lidirbijal Visokios Rųilss 

Kalendorių 
814 W. 38rd St. Cliicago, 111. 

Telephon* Orovsr 7184 
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Tai yra sampelis kalendorių, kuriuos męs dir- 
bame dviejose spalvose raudonai ir juodai. Ši- 
tie kalendoriai yra dideli, 20 per 27 colius. 
Taipgi !3%x20i/4. Biznieriai pradeda juos var- 

toti vietoj seniau naudojamų su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašykite viršminėtu an- 

trašu. 

punusBO^ 
1-CLUB-i 

specialis išpardavimą. 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Shore Club" iipo valstybes bendtrolej 
4 kvortos arba 1 Balionas ui ,...$2.45 8 kvortos arba 2 galionai ui ....$475 12 kvortų, arba 3 K-ilionai ui ....$6.95 

RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 bonkos ui 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
Gryna, 12 bonkg ui $6.95 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate Bry»Q, 
100 laipsniu stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skirst g vandeniu, kaip 
kad Ititi parduoda. 

Pareikalaukite rr.usų _ likierių, degtinių ir vynų kainų suraio. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge sm užsisakymų, kr a sos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF Ud Raran«"0jame inu>ų "SOUTII SIIORE CLUB" 
niiiuiaiib degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

|WK AI m!0 ^abar iki Kalėdų Švenčių išsiusime kiekviena* 
lJ 1 didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & <S. III W. Vj Buren St. Chicago, III 

Lietuvoje Europos Kares Metu. 
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, 

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

Ji aprašinėja: 
1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie- 

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

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

gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny- 
gos autorius dalyvavo šio'e 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., CHICAGO, ILL. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS. 

Su 17 d. sausio, t. y. su i'ir- 

rruoju Metiniu L. A. B-vės da- 

li nin-kų susirinkimu užsibaigė 
organizacijinis Bendrovės perio- 
das Išrinkus pastovią valdybą, 
Bendrove pradėjo veikti ir plėsti 
savo pamatus. Bendrovės dali- 

ninkų ir plačiosios visuomenės ži- 

nia* čion .pranešame svr rbiausius 

■B-vės susirinkimo ir Direktorių 
Tarybos nutarimus. 

i.—Lietuvos Atstatymo Ben- 

drovės Direktorių Tarybon išrink- 

ta sekantie akmens: Trims me- 

tams;—Km. X. Petkus; R. Karu- 

ža ir J. O. Sirvydas; Dvejiems 
metams—Kun. I*. Gudaitis, K. 

Kasantis ir Dr. A. Bacevičiui; 
V'lėniems' metams—M. W. Busli 

(Bučinskas), kun. V. Matulaitis 

ir V. K. Račkauskas. 

2.—-Direktorių Tarybos valdy- 
bon išrinkta sekančiai: Pirminin- 
ku—kun. X. Petkus; i-ju Vice- 

Pirmininlku—kun. V. Matulaitis; 
2-ju Yice-Pirmininku—'Dr. A. Ba- 

cevičius; Iždininku—M. W. 
Push; Sekretorium—V. K. Rač- 

kauskas. 

3.—Bendrovės Ofisas įsteigta 
New Yorke ir rūpinamos Xe\v 
Yorko valstijoje užrekorduoti B- 
vės čarteris, įkurs yra inkorporuo- 
tas Delavvare valstijoje. 

4. Iždininkas pastatyta po kati' 

cija $10,000.00. 

5.—'Bėgantiems reikalams p;i:i- 
gų nebus laikoma daugiau, 'kaip 
$ 1,000. Visi kiti pinigai įdedama 
j vertybės popierius bondsus, ne- 

šančius ą1/j ir 5 nuošimčius. Su- 
8 darius didesnei, sumai pm'gų, 
jie bus leidžiami dar pelninges- 
>nėn apyvarton, kad iš ipelino butų 
galima padengti ekspensus ir 
mokėti dividendą. Pasrbaigus-gi 
karei ir atsidarius keliams susine- 
šinėti su Lietuva, bus jieškoina 
tudų prisidėti įprie Lietuvos pra- 
monės ir pirklybos atstatymo. 

6.—'Kiekvieno Bendrovės na- 

rio pareiga yra plėsti Bendro- 
vę, prirašinėjant prie jos naujus 
narius. Užtai Bendrovė atlygins 
šėrais, po 5% nuo užrašomos su- 

mos. 

7 — Visokiais reikalais, k. t. 
siunčiant savo mokestis, reika- 
laujant aplikacijų blankų, klau- 
siant informacijų ir 1.1, reikia 
ireipties šiuo adresu: Lithuanian 
Development Corporation, 200 

Fifth A ve., Room T" .5 A., New 
York, N. Y. 

Dabar jau prie Bendrovės pri- 
klauso 87 lietuviai paėmę suvirs 
:,ooo šėrų. Pastaromis dienomis 
■prisirašė dar sekantie viengen- 
čiai: A. Trečiokas iš \Vorces- 
terio, Mass., A. Dabrikas iš \Vor- 
ccsterio, Mass., Dr. E. G. Klimas 
iš Philadelphia, Pa. ir <kt. 

Visus, flcas -prijaučia Lietuv s 

Atstatymo darbui, kviečiame dė- 
ties ,prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. Tuos-gi, (kurie jau 
yra Bendrovės nariais, prašome 
dauginti jos marių skaičių, ks,d, 
karei pasibaigus, Amerikos lietu- 
viai galėtų a+nešti savo Tėvy- 
nei tikrą paramą ir auklėti Lie- 
tuvos pramonę, pirklybą ir ama- 

tus. 
Lietuvos Atstatymo B-vės 

Direktorių Valdyba. 

NENORI REVOLIUCIJOS, 
BET UŽ JĄ AGITUOJA. 

"Draugo" 22 num. išspausdin- 
ta sitrafpsnis iš Racine, \Vis., ku- 
iriatr.® prasaugojam'a katalikai 
nuo bedievių apaštalų ir tvirtina- 
ma, buk p. A. M. Martus surink- 
tas aukas nulkentėjusicms nuo 

karės pasilicika sau. 

Aš čia nenoriu ip. Miartų tei- 
sinti; jį pateisins patįs racinie- 
čiai, ar jų išduotą apyskaita iš p. 
Martaus prakali ų toje vietoje. 
Bet aš noriu parodyti plačiąj.ai 
visuomenei, kaip tokis melagingas 
paskalas atsiliepė į Grand Rapids 
lietuvius. Ji? čia suerzino žmo- 
nes ir, nteuau, tokios pat pasek- 
mės jau buvo kitur. Aklieji fana- 
tikai pradėjo tą nieku nepama- 
tuotą (paskalą atkartoti, įpridė 
111 i, kau Martus laikydamas savo 

prakalbas Grand Rapidse tą patj. 
esą, padaręs. 

Šitokis šmeižimas ir erzinimas 
sąmonių veda prie peštynių. Iv'r- 
*tymas žmonių tikrai nėra floras 
darbas, bet, kaip matome, ji at- 

l'oka niusų doros mokytojai, ku- 

nigai. 
ŠHą nepagirtiną jų pasielgimą 

parodo ir kitas fa!ktas. Šiomis 
'dienomis Lietuvių Dienos rašti- 
ninkas p. D. Graičaitis gavo ilgą i 

I mašina rašytą laišką nuo M'autos 
Fondo pirmininko, kuriame agi- 
tuojanua įprieš Liet. Dienos Ccnt. 

Komitetą. Ten tiesiog sakoma, 
kad jei Liet. Dienos Komitetas 

jGrand Rapidse darbuosis iš vie- 
no su Ccnt. Komitetu ir surink- 

tas aukas siųs ipcr ji, tai jis tuo- 

įmi baisiausiai inusidės savo nesą- 

žiningumu. Todėl jis pataria, 
kad minėtas skyrius pasitrauktų 
nuo Liet. Dienos Ccnt. Komite- 
to ir pataptų Tautos Fondo sky- 
liumi ir gavęs čarterį iš T. F; 
imtų darbuotis. 

Tokiais tai kreivais keliais 
\aikwrioja maršų jėzuitai; iic stu- 

mia savo reikalus pirmyn kur- 
stymu u c apykantos žmonėse vie- 

nų ant kitu ir šmeižimu savo 

priešininkų. Bet šitame atsitiki- 
me jų žygis buvo veltas, nes ne 

tam parašyt.1 kanu reikia. 
Grand Rapids'o lietuviai Liet. 

Dienoj surinko aukų daugiau ne- 

gu trylika šimtų dolerių ir tie 
pinigai Cent. Komiteto buvo są- 
žiningai pasiųsti per Raud. 
Kryžių tiems žmonėms, 
kuriems aulkos yra reikalingos. 
Ir męs neturime tnei mažiausios 
abejonės, kad minėtos Komite- 
tas ir toliaus dirbs su tokiu jau 
Sąžiningumu nukentėjusiems nuo 

karės. 
Antra vertus, Tautos Fondo 

skyrius Grand Rapidše gyvuoja 
jau treti metai, bet įką jis nuvei- 
kė per tą laiką, tiai tilk jis -pats 
vienas težino. Ir ve pasižymė- 
jusį savo darbais komitetą mūsų 
klerikalai jėzuitai bando perdirb- 
ti ant savojo, nežiūrint to, kad 
jn sutveitasai sOcyrius visai netu- 
li kuo pasigirti. Taigi iš to yra 
aišku, kad mūsų kunigams rupi 
ne Lietuvos ir badaujančių lieitu- 
■vių labas, tik jų pačių reikalai. 

M. K. š. 

VIETINES JINIOS. 
Socialistišką Aldermaną prašo 

"pasiaiškinti." Trakus ryšiams 
itatlp Amerikos ir Volkietijos, 
Chicagos socialistai surengė į ra- 

kalbas, kuriose kalbėjo, tarp kitų 
ir sociailistas John C. Kennedy, 
aldermanas iš 27-os vardos. Šio- 
se prakailibose aid. Kennedy buk 
pasaikęs, kad jeigu Amerika sto- 

tu karėti su Vdkietija, tai socia- 
listai turėtų teisę sukelti šioj ša- 
lyj "kruviną revoliuciją." Aid. 
Kennedy tvirtina, kad jis t" tai/p 
saikęs ir kad jį aifoa blo su- 

prasta', arba jo žodžius iškreipta. 
Gana vienok to, kad vardos gy- 
ventojai, ypač moterįs, alderma- 
tn.c. Kennedy prakalba labai pasi- 
piktino, nes to»ki išsireiškimai 
netinka geram patriotiškam pi- 
liečiui ir dargi miesto urednin- 
kui. Pereitą iparoedėlį miesto ta- 
tybori tapo įneštas sumanymas, 
kad butų padarytas tyrinėjimas, 
Ikaslink tos Kennedy prakalbos. 
Juridiškoji miesto tarybos komi- 
sija pakvies aid. Kennedy pasi- 
aiškinti, ar ištikro jis ske'jė 

.sytojams ne-išt tikimybę šiaj 
šaliai. Sykiu su juom duos pa- 
aisl nimus ir kitas Kennedy par- 
tijos kollega, aldermanas W. E. 
Rodriguez. 

Ristyr^s. Kas myli gražias 
ristynes pamatyti ir tuom pa- 
čiu laiku nukentėjusius nuo ka- 
rės sušelpti, tai gali atsilankyti 
j Šv. Jurgio svetainę ateinantį 
nedėldienj, vasario 25 d. Prfsiau 
penktą vai. po piet prasidės ten 

ris^ynės, kuriose dalyvaus 6 ar 

7 poros ristikų; rengėja žada 
f a i n ristynes, uies tarp kiitų 1 

ristikų žada imtis žinomas lietu- 
vių ristikas J. Bancevičius, ku- 1 

ris visuomet rndirba scenoje 
šposų. Bus taip'gi nauji lietuviai 
ristikai—Antanas Ačias iš E. St. 
Louis ir Pr. Juškausikas iš 

Springfield, Iltį., kurie, žada pa- 
rcnlyti Chicagos risti-kams, ką jie 
moka. Albudu svečiai yra mil- 
žiniški vyrai: Ačias sveria 220 

svaru, o Juškaaisikas 240 svaru. 

Gabus jaunas ristikas J. Šim- 
kus, k,turis taipgi turėjo ristis 
šiame -vakare, amt nelaimės ne- 

bus tą vakarą, nes jis ritasi su 

liga, kurj paguldė j Cook 
County ligonibutj. Vyras gaivo, 
kaip sakoma, uždegimą plaučiu, 
ir yra pavojingame (padėjime. 
Sakoma, kad sušilęs buvo užgė- 
ręs alaus. 

fnBaaMSHBBBBiHl 

Pr. Juškauskas. 

Apart šitų ritsikų, bus dar kele- 
tas porų. Dali? pelno nuo šiovaka_ 
ro, kaip mums pranešama, yra 
skiriama nukentėjusiems nuo ka- 
rės. 

Įvairumai. Vasario 24 <1., -pu- 
siau aštuonių, bus visuotinas susi- 
rinkimas reikale Lietuvių Tautiš- 

kųjų Kap'"ių. Privalo dalyvauti 
kapinių trutisaiį delegatai iš drau- 
gijų ir lotų savininkai. Susirinki- 
mas atsibus "Mildos" svetainėje. 

— "Birutės" vakaras, atsibuvu- 
sis pereitą nedėldienį Unity Club 
salėj, sutraukė gražaus jaunimo. 
Programas buvo pasekmingai išpil- 
įdytas ir pasilinksminimas buvo 
gražus. Padaryta taipgi ir gra- 
žaus pelno. 

— Šv. Roko dr-stė nuo West 
Side ujgaivėnių vakarą praleido 
smagiam pąsilinksminime Meldažio 
svetainėj. VLus vakaro pelnas 
skiriamas nuo karės nukentėju- 
siems. 

— P-nia Chmieliauskienė, žmo- 
na p. J. A. Chmieliausko, buvu- 
sio "Lietuvos" redakcijos nario,, 
sunkiai susirgo ir randasi dabar 
St. Luke's ligortbiityj. .Ligonė, 
kaip girdėti, įpradeda taisytis. 

— Jono Tananevičiaus banko 
reikalai bus nagrinėjami 28 d. va- 

sario, Monadnock BJodk'e; šau- 
kiami visi kreditoriai, kurie gali 
tame turėti interesą. Tanp kitų 
reikalų, trustisai rekomenduos, kad 
p. Tananevičienei (Jono žmonai) 
butų atmokėta $3,000 ir pavestas 
tūlas lotas ir statomas ant jo na- 
mas (berods, prie 47-os gatvės ir 
14 av.), kad ji atsisakytų nuo savo 
"dower" teisės, kurią ji gali tu- 
rėti. 

— Chicagos Draugijų Sąryšis, 
li^ip girdėti, rengiasi netrukus, iš- 
siųsti pirmą siuntinį savo surink- 
tų aukų Lietuvon. 

—Vasario 20 <1. turėjo užsi- 
baigti visi reikalai Talkininkų Ba- 
zaro; po to bus skirstomas liku- 
sis pelnas visoms dalyvavusioms 
tautoms. Tai netrukus ir lietuv'ai 
galės sužinoti tikrai, kiek jiems 
pripuls gryno pelno nuo bazaro. 

— "Naujienos" net "Darbinin# 
ką" pasišaukusios nagelbon mėgi- 
na įprirodinėti, kad "Lietuva" buk 
esati veidmaininga ir kursto žmo- 
nes prie karės. Gi "Lietuva" kur- 
sto žmones ne prie karės, bet ra- 

gina juos, kad jie butų ištikimi 
šiam kraštuj, kas yra šventa pa- 
reiga kiekvieno piliečio. Ir to 

"Naujienos" negali užginčyti. Reik 
stebėtis, kaip "Naujienos" to ne- 

supranta, nors šita šalis ir paties 
"Naujienų" redaktoriaus kailį ap- 
saugojo nuo pavojaus. 

— Džianitorių streikas, kuriame 
dalyvauja ir daugelis lietuvių, kaip 
praneša nekurie streikieriai, neina 
taip, kaip turėtų eiti. Unijos na- 
riai laikosi gerai, bet jie kaltina, 
read unijos valdyba esanti netikusi 
ir todėl, sako, gali buti streikas 
prakišta*. 

BAISE PASAKA! 
^[' ^ei' dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir n3 

įkiaščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisią pirtj. Jes-ser! 

/iuiė.<, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

S m i r n o !—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
ar a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

'ii, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popierą pabrango. 
v 

Kieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
si 'o gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 
to £enerolo visa, brolau, armija stovi; Pirmi 

ru oriai; ką gazietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ką j 
viršų ojomis raides sustato; už jų artistai,, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
i° s aitytojo gazietą j Nc v Yorką, o ne\v jorkiškio—į Chi- 

cagą nudugnina; už jų v;Soki pisoriai,. ką tavo, mielas skaity- 
°Jau> bjažų vaidą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

^ v^sasi atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
ą iss uoja, visa šita armiia smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sierių: 
— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 

taip kvitysim.... 
Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 

ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
yiežlybas*ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors ui^ektų tom3 
sk^ėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

Kaip ^ateina "pėdė" ir ka:p tokj ko2^ckj m?.šą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

Tau, m'elas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenejęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—-jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandra.1 ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
JI gyvą žemė^, suvarytų savo laiškai*—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriujį 

Pradėjo musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukaziji| 'jiepkot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko d|ugi|^us mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maud} tis—gal^ sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs, 

r pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
.» .~7~ r^Seia>> sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su įsmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 
pasciptų, o maieftrtia. rteaSmtičyt... 

a.tž-'0 ^am £alvon» kad ir jis.taip gali pamėginti. Ir 

pakele jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. ad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir as mažesni .pampvinctf?, "— — 

Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos Drennm*: 
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, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
jeigu turi draugą ar pažįstar. ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, ^ad 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 žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 

* "Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
595a South Halsted Str*et, s t :j 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 

> pamanyti mano naują. krautuvę. Adresas: 

r J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., p-ieš pat Šv. Jurgio bažnyčią 

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesą rrie banklerlal, bet mes gvarantuojame TamsUl snfil dym%50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus Vy. rams ir vaiknamfc padarome ant orderio naujus siutus nuo $30 00 iki 160.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 ĮU $60 00 anl orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. Maujas lr truputei! dSvfitas kelinės nuo $1.00 lr branaian. 
Vaikų siutai $2.60 Iki $7.50. B 

Skrynios lr valytai. 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. ®toras atdaras kasdieną lr vakarais 1U 9 vai. Subatomls esU ^atdaras iki 11 ral. vakare. Kedildientals—iki 6 vai. vakara. 

Tel. Cana! 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Komraktorius ir 
Namy Statėjas. 

2123 ff, 23 rd St, 
********** ak*** J. u, J. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- kite į MILDOS TEATRU, o čia rasito vėsiausiq vietą, atsivėdinti ir 
gražesnj Teatrą negu vidurmic.«*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
Sc ant balkono, IOc žemai. 

Subatom ir nedėliotn 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 
Jei liuosame laikr nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmirsM savo nesmagumus, Ui ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

1 

REIKALAUJAME 
įvyri/ ir vaikinu, kurie no- 

—jk reių išmokti bardasku- tystSa i 4—6 savaites sulyg naujau- Bio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima buti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuris blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystSs taipgi lr moteris, kaipo ir r^nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nobso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., j Pittsburgh; Pa. 

! I Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. I1ALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 
Dr. P. VVIEGNER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mape») 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtaa. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenky ir. lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. • ^ 

"Geriausis iemlapia lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apio jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, j 
3252 So. Halsted St., ^ 

CHICAGO, ILL. 

EVESK10MS 
SSMOKM 

čia (iii iSmokti An*lų kalbos oue pradlafe 
)!fl aueMUusIal, telpjl LUtuvių, Vold^ių, 
Runų ir Lenini kalbų: Aritmetikos, AucSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Kny eveilystes.Dailiaraačio, Lai- 
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
aibtliU PUBLIC SCHOOL, RIGH SOIOOL ir 
CREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted St.,Cmcey& 

CanaL 2111 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. H1LSTED ST CHISA33, ILL. 
CORNER 18tt» STREEr 

Pkut Keiibgtu 3S2I 

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2760 E. Am Strert ą PUUdelpkia Pt 

"DRAUGAS" 
lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarblninkų skaičiuje 
yra rlmčlausiejl lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- duodama daug žiuių iš draugijų ir vi* 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly- 
te $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUOA8 PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th 8t, Chicago, IIL 

ftl. YAHDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
9259 So. Halsted St, Chicago, 111. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
lr vyrų. Speciallškai gydo limpančias, 
užsisenėjusias lr paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

PHONE YARDS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Horgan St., Chica^o. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinčmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 

sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokls tamistą ir Buteiks Uifka- 
mus patarimus Ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriuame tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
l'edera! Ass'n of Auto Engiueerg, 12!4-1!> Jackson Rlvd. (Inc.) 

PETRAS S. REMEIKIft. 
Yra musų įgaliotas Gardner ir api& 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
rr^kelbiinus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

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

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursS, 

viena geriausių ir atsakančlausių 
Bavo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje {vairiose Chicagos ligoninės®, 
yra baigusi Memorial Hospital. Ji 
visuomet yra prisirongusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti blle valandą. ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Collinsvilie Av. E. SI. loiils, IH 
yiršum Yoclss sales 

Tel. Kinloch St. Clalr 544R. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų Ir vaikų Ilgų specialistė 

Ofisas 

1725 Vest 18th Street 
Tarp Pauliu.-, Ir Woodgat. 

fhone Canal 1208 
Y&lindoai 

Xtifi:£0ikl 12:00 r%\ryio 
jvt7£0 iki 8.00 v*L nlc. 

Kcdeiioms 
tuo 6 iki li.-O0v*L ryto 

Rezidencija 
5206 W,Harmon Street 

TeLAnatin/J/ 
Valandoss 

•Iktai ftd 8.-00 kiek?ien}rri| 



atsidarys 

Kovo=March 3 d., 1917 
Visus Lietuvius kviečia atidarymo 

dienoje atsilankyti ir užmegzti bankinius biznio 
ryšius naujame Banke. 

State Bank 
Administracija 
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