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Dideji Kare. 
Kilę dcl skandinimo ne '.tralis- 

jkų krantų laivu vaidai Suvienytų 
Valstijų su Vokietija dar nepasi- 
baigė ir vis dar nežinia, kas gali 
iš to išeiti. Dipliomatiški ryšiai 
su Austrija dar iki šiol nepertrauk- 
ti, bet kaip mano, be pertraukimo 
ryšių neapsieis ir Jie greitai turės 

but pertraukti, nes Austrija darys 
t:j pat j, ką daro Vokietija ir jos 
neapleis. Nepertraukti ryšiai taip- 
gi su Turkija ir Bulgarija, bet ši- 
tie kraštai šioje karėje menką lo- 
šia role, todėl mažiau jau rupina- 
masi, ką jie veiks ir kaip užsilai- 

kys toliau; ypač jie menką lošia 

rolę vaiduose Vokietijos su Ame- 
rika, net jeigu tarp jų kiltų tikra 
karė, nes jie mažai galėtų savo 

draugams padėti, o dar mažiau jų 
priešui užkenkti. Amerika juk ne 

Balkanuose yra, o Turkija ir Bul- 
garija tik ten gali svarbesnę rolę 
sulošti, bet ten Amerikai nėra nei 
reikalo savo kariumenę pasiųsti. 

bet ^ad Vokietija nesiliauja 
skandinimo pirklybiniij laivų, gali 
pa-kandyti ir amerikoniškus, arba 
i: kitų kraštų, o su jais gali žūti 
ir amerikonai, tai ir prie didžiausi0 
Amerikos taikos troškimo, ji gali 
but karėn įtraukta. Kiekvieno 
krašto valdžios pareiga yra ginti 
savo piliečius, jų gyvastį ir nuo- 

savybę, tai pats Amerikos piliečiai 
gali priversti savo valdžią, nors ji 
ir I;asžin kaip norėtų karės iš- 
vengti, pareigas piklyti, nes kitaip 
visur Amerikos įtekmė turėtų nu- 

pulti ir su ja mažai kas skaitytųsi. 
Todėl Amerika, nors aišku, kad ji 
karės negeidžia, turi rengti savo 

kairškas pajiegas ir jas, kiek gali, 
didinti. Bet ir tame iki šiol vis- 
kas eina želvės žingsniu. Suma- 
nymų yra daug, bet ir tų sumany- 
mų išpildoma mažai. Svarbiausia 
padauginimo kariumenės kliūtis 
yra tame, kad norima kariškas 
pajicg.s padidinti liuosnoriais, o 

tų ncatsišaukia tiek, kad butų ga- 
lima žymiau jas sudrutinti. Tik- 
ram jų sudrutinimui reikia ir 

Amerikoj įvesti priverstiną tarna- 
vimą kariutnenej visų piliečių, kaip j 
tai jau seniai padaryta Europoj 
arba ir Japonijoj. Ir -Europoj 
prie to privedė ne valduos užsi- 

manymas, bet tikras reikalas. Kaip 
dabar tarp civilizuotų tautų yra, 
jos reikalavimų klauso tik tvirtų, 
bet su turinčiais silpnas kariškas 
pajiegas mažai skaitosi. Preziden- 
tas Wilson siuntinėjo Vokietijai 
diktai dipliomatiškų notų su rei- 
kalavimais ir perspėjimais, bet 
Vokietija jų visai neklausė. Kitaip 
Vokietija butų besielgusi, jeigu 
Amerika turėtų atsakančią savo 

gyentojų skaitliui kariumcnę, vi- 
suomet galinčią paremti valdžios 
reikalavimus. Ir dabar milžiniškų 
žmonių skerdynių nebūtų Europoj, 
jeigu Vokietija ir Rusija nebūtų | 
maniusios, kad jos, jeigu ne geriau,' 
tai lygiai gerai yra kar^n pasi-' 
rengusios Jau senovės rymionai' 
nanė, kad iš taikos galima pride- 
rančiai naudotiesi turint tvirtas 
kariškas pajiegas. Tas geriausiai 
rodo jų patarlė: si vis pacem, para 
bellum (jeigu nori taikos, rengk 
karę). Tautų sutarimai yra geri, 
kol jų laužyti nieks nenori. J«- 
Jagaila prieš niušj prie Gruenvval- 
do kryžiokų pasiuntiniams atka- 
kusiems su dokumentais juk atsa- 
kė: Tu prie manęs su raštais, o aš1 
pas tave su kardu. Nieks gal kitas 
tiek sutarimų nelaužė, kiek jų lau- 
žė vokiškas kryžiokų ordenas, ku- 
ris su silpnesniais niekada suta- 

rimų ir dokumentų, morališkų 
principų neprisilaikė; tvirtus gi nuo' 
užpuolimo visuomet saugojo jų 
tvirtumas be sutarimų ir doku- 
mentų. 

Tuom tarpu Ameriką nuo smar- 

te.-iiio beriginklavimosi sulaiko ir 
kjlanti dideliuose miestuose maiš- 
tai del maisto brangumo. Tą mai- 

,to brangumu, be abejonės, g»nV> 
Ine viena, let daugelis priežasčių 
J Ant to atsiliepia ir žemiau Ame- 

rikoj negu vakariniuose Europos 
kraštuose stovinti žemdirbystė 
ir didesnis negu paprastai išgabe- 
nimas maisto Į karės apimtus Eu- 

ropos kraštus ir spekuliantų iš- 

naudojimai, kurie laiko maisto 
produktus krautuvėse, nesiunčia 

ju ten, kur jie labiausiai reikalin- 
gi, kad galima but kuobrangiau- 
siai parduoti. Be abejonės ant to 

atsiliepia ir vokiškų agentų ir vo- 

kiečių draugų agitacija, kuriems 
ir reikia sukelti maištus pačioj 
Amerikoj, kad ji negalėtų dalyvau- 
ti karėj Europoj, :rs prisieitų na- 

minius maištus malšinti. 

Vokiečiai vėl paskandino garlai- 
vj "Laconia", su kuriuom žuvo 
dvi amerikonės, kurios nieko bend- 
ro si1 karė neturėjo. Tas atsiti- 
kimas vėl auerzįs Amerikos gy- 
ventojus ir sumažįs vokiečių pri- 
tarėjų skaitlių Amerikoj. 

Filipinų salų kongresas priėmė 
pasiūlymą senato f rezidento Que- 
zon, tikro filipiniečio, kad Fili- 
pinų salos karei su Vokietija, jei- 
gu ji kiltų, suorganizuotų kariu- 
menę iš 25,000 kareivių. Tai labai 
mažai, kuomet Filipinų salos turi 
su viršum 8 milijonus gyventojų. 

Karės frontuose rytuose nieko 
tikrai svarbaus neatsitiko. Kaip 
praneša iš Berlino, rusai užpuolė 
vokiečių stovyklas Tekorių perėji- 
me, Karpatų kalnuose, bet gana 
dideliais nuostoliais tapo atgal at- 

mušti. Nieko svarbesnio neatsi- 
tiko lygiai Macedonijoj, kaip ir 

Albanijoj. Balkanuose vien arti- 
lerijos veikė, bet ir jos veikė vien 
Macedonijoj, kitur buvo gana ra- 

mu, nes kariumenės 1111a veikimo 
sutaiko blogi keliai, kuriais Į pa- 
skirtas vietas kariumenių ir kanuo- 

lių pervežti negalima. 
Del talkininkų blokados Grekiją 

atlankė badas. Karalius atsišau- 
kė j talkininkus su prašymu leisti 
privežti maisto, bet gavo atsaky- 
mą, kad blokada tik tuomet b'1.s 
nuimta, kuomet karaliaus valdžia 
išpildys visus talkininkų reikalavi- 
mus. Talkininkai j Salonikus ir 
Aibanijon gabena daugiau savo ka- 
reiviu. Aišku todėl, jog jie, kaip 
kituose, taip ir Balkanų fronte 
rengia tikrą ofensyvą pradėti, nuo 
kurios paeis karės išeiga ir taika. 

Mesopotanijoj, nors turkai gina- 
si, kad paskutiniuose niušiuose 
Tigris paupiuose jie užriušė net 

30,000 anglų, taigi gal daugiau 
negu jų ten išviso buvo, turkus 
pasiekė gana dideli nepasieskimai. 
Prie Kut-el-Amara anglai visai 
atskyrė nuo likusios turkų kariu- 
menės kelis fortus tos tvirtovės ir 
paėmė nelaisvėn net 544 turkus. 
Persikėle per Tigris upę anglai 
užpuolė turkų pozicijas prie Scn- 

naiyat ir paėmė keturias jų apkasų 
linijas. Tokiu budu beveik ap- 
siautė tvirtovę Kut-el-Am«*ra. Su- 
lyg velesnių žinių turkai su visu 
pasitraukė iš Kut-el-Amara ir tą' 
pagarsėjusia paėmimu nelaisvėn | 
čielos dalies anglų kariumenės ati-j 
-.iavė anglams. 

Kaukazo fronte ramt ten jau 
reniai rusai nei jokio savo veiki- 
mo neparodė. Betgi jie iš tos pu- 
sės tikėjosi Konstantinopolį pa- 
siekti, kuomę! nepasisekė talkinin- 
kų plianai per Dardanelius ten 

prisigriebti ir Turkijos sostinę kai- 
po dovaną j rusu rankas perduoti. 
Talkininkams nepasisekus, patiems 
rusams prisiėjo savo troškimus už- 
ganėdinti, bet jiems nei tiek nesi- 
seka, kiek talkininkams, kurie bent 
Gallipoli pussali buvo apvaldė. 

Italijos fronte smarkiai veikia 
abiejų pusių artilerija. Smarkiau 
irtilerijos šaudos. Astico ir Tra- 
fignolo klonyse. taipgi pr<'e Carde- 
t'tde, But ir Goricia aplinkinėse. 
Ka'p rodosi, italai pasirengę pra- 

dėti nuo pavasario smarkesnį vei- 
kimą Balkanuose drauge su kitais 

talkininkais, todėl sulaikė savo 

kariumenės žengimą prie Triesto, 
nors jis yra svarbiausiu tikslu ita- 

lų, kok, jie per karę tikisi atsiekti. 
Italai vienok Austrijoj laikosi už- 
imtose pozicijose ir bent iš jų ne- 

siduoda išstumti. Jeigu tame fron- 
te italai daugiau nieko svarbesnio 
nenuveikė, tai ir austrai neturi pa- 
mato girtiesi, nes jie nei tiek ne- 

įstengė nuveikti, nes italai valdo 
gana didelius ir tai gana svarbius 
Austrijos teritorijos plot is, o au- 
strai negali jų atgauti. 

Šiaurytiniamc fronte, taigi Lat- 
vijoj ir Lietuvoj rusai lyg neno- 

rėdami neva pradeda ofensyvą, 
bet, matyt, griebtiesi tikros ofen- 
zyvos nei nemėgina, per tai vokie- 
čiai savo tikslams stengiasi Lat- 
viją ir Lietuvą išnaudoti. Ofen- 
zyvą rusai pradeda su mažoms pa- 
jiegoms, per tai nieko atsiekti ne- 

gai, viskas apsirubežiuoja vien ka- 
reivių žudymu. 

Susirėmimai rusų su vokiečiais 
buvo aplinkinėse Baranovičių. Čia 
rusai nušovė vokišką acrc£>lianą, 
bet jo paimti neįstengė, nes nu- 

puolė ant vokiečių linijų. Prie 
j jienvenki ir Lescenaty vokiečiai 
paleido j rusų pozicijas debesis 
troškinančių gazų, bet su tuom 
nieko neatsiekė, nes vejas gazus 
išblaškė. Bet visi toki susirėmimai 
išrodo kaipi vaikų žaislas. Su to- 
kiais nieko svarbesnio atsiekti ne- 

galima. Bet tame fronte nei vo- 
kiečiai iki šiol nieko svarbesnio 
vciku nemegina. 

Į vakarus nuo Aa, Kuršėj, bu- 
vo susirėmimai rusiškų patrolių su 

vokiečiais, bet patroles, kaip ir 

galima buvo laukti, tapo atmuš- 
tos. I'atrolių nieks neatlieka su 

didelėms pajiegoms. Kadangi ta- 
me fronte gana tankiai buva su- 
sirėmimai rusų patrolių su vokie- 
čiais, tai, matyt rusai tirinėja prie- 
šų pajiegų paskirstymą rengda- 
miesi prie kokio svarbesnio veiki- 
mo, nes kitaip tie menki patrolių 
susirėmimai butų visai be pra- 
mės, visai bereikalingi. 

Panašus rusų susirėmimai buvo 
prie geležinkelio tarp Kovelio ir 
Lucko, bet be jokių svarbesnių pa- 
sekmių. 

Vakariniame fronte tuom tarpu 
smarkiau veikia vien anglai, o 

franeuzai, nužudę daug kareivių 
pirma buvusiuose mušiuose, dabar 
ilsisi. Jie sutrumpino žymiai savo 

frontą ir tokiu budu žymiai su- 

drutino savo linijas. 
Anglų fronte Somme paupiuose, 

vokiečiai, pasinaudodami iš miglos, 
atgal pasitraukė ant didelio fronto 
ploto. Anglai užėmė buvusius vo- 

1.iečių rankose m.estus Pys, Serre, 
Miraumont Petitt Miraumont ir 
Butte de Warlencourt. Vokiečiai 
visame anglų fronte pasitraukė be 
aiškios priežasties 3 mylias atgal. 
Tvarko jie -kitoj vietoj savo fron- 
tą. Anglai tiki, kad vokiečiai ati- 
duos ir pagarsėjusį jau mūšiais 
miestą Bopaume. Traukiasi atgal 
vokiečiai ir Ancre paupiuose. Pa- 
sinaudojo vokiečiai iš šalčių ir iš- 
vežė didesnę dalį savo sunkiųjų 
kanuo'-.ų. Matyt vokiečiai trum- 
pina savo fronto liniją, kad ją su- 

drutin-.s, nes pavasaryj laukia vi- 
same vakariniame fronte talkinin- 
kų ofensyvo. 

Mūšiai be svarbesnių (pasekmių 
buvo prie Ypres ir Arras ir gi- 
riose Apremont, kur francuzp.i 
užėmė vokiečių grabes, kurias iš-1 
naikinę, sugrįžo į savo senasiass 
pozicijas. 

Iš Kares Lauko. 
ATĖNŲ BERLINO 
LINIJA PERTRAUKTA. 

Londonas, vas. 22 d.—Re uti- 
nio žinia iš Salonikų sa1'o, kad 
talkininkams pavyko perkirsti 
k rasinį susinėsimą tarp Atėnų 
ir vidurinių valdybių vakar, su- 

sijungiant franeuzų ir italų 4ca-J 

reivijoms ir nuvarant priešų ka- 
reivijas nuo kelio tarp Goritzos, 
pietų Albanijoje ir Laskovie. Vi- 
durinėms valstybėms dabar pasi- 
liko susinėsimas tik bevieliniti 
telegrafu ir ėroplanais. 

ITALAI PLUSTA Į 
SALONIKUS. 

Salorikai, saus. 46 (Associa- 
ted Press korespondentas).—Kas 
kelios dienos į Salonikus pribū- 
va naujos kareivijos, ypatingai 
dideli italų būriai sustiprinimui 
talkininku kareivijų. 

| Salonikuose kal'bama apie pa- 
varymą šį pavasarį ofensyvo, ku- 
ris buvo rengiamas'pernai pava- 
sari ir kuri sulaikė vokiečių guli- 
mas ant Verduno. ; 

Nei vienas apsipažinęs su da- 

lykais talkininkų afeieras Macc- 

donijos karės laukėj nelaukia jo- 
kio smarkesnio vokiečių užpuoli-, 
mo ant Salonikų. • 

Pavojaus graikų užpuoliipo iš 
pietų pusės karės žinovai niekuo- 
met nelaukė. Dabar graikų 
kariauna yra Peloponese, 
kur talkininkų laivynas saugoja 
vienintelę vietą, Korinto siauru- 
mą, kuria graikų kariaunos ga- 
lėtų eiti šiaurės linkui ir pavojus 
Konstantino kareivių užpuolimo 
yra prašalintas. 

lAlkyvaizldoje šitų apystovų j 
nuolatini pribuvimą didesnių su- 

stiprinimų Macedonijoje, visoj 
Graikijoje žiūrima kaipo į prisi- 
rengimą prie ankstyvo ofensyvo 
perkirtimui vokiečių susinėsimo 
linijos tarp Berlino ir Konstanti- 

nopolio. 
Macedonijoj dabar apskritai 

yra apie 80,000 -fr^neuzų, 100000 

anglų, 10,000 rusų, 'kokios 80,000 
serbų ir gal 80.000 italų, drauge 
su .paskutiniais pribuvusiais, vi-.;o 

apie 350,000. Dar laukiama pri- 
buvimo apie 150,000 kareivių pir- 
ma, negu bus galima ofensyvas 
pradėti. 

ANGLAI KALTINAMI 
UŽ HOLANDŲ NUO- 

STOLIUS. 

Berlinas, Sayvillčs bevieliu, 
vas. 25 d.—Per Overseas 

N e \v s Aigeturą paskelbta sekan- 
tis oficialis pranešimas: 

"Sulyg telegramų, apturėtų iš 

Holandijos vas. 22 d. 5 vai. po 

pietų keli holandų laivai tapo su- 

naikinti, kurie, vokiečiams sutin- 
kant, turėjo apleisti draudžiamąją 
juositą ir iš Falmoutho bei Dart- 

moutho plarkti vakarų linkui. 
"Po apskelbimui karės juostų 

holandai laivų savininkai prašė 
anglų paliuosuoti jų, 33 laivus sto- 

vėjusius Falmouthe ir Dartniou- 
the. Vokiečiai- buvo sutikę pada- 
ryti išėmimą šitiems laivams, bet 
anglai (pareikalavo, kad jie išplauk- 
tų nevėliaus 'kaip vas. 10 d. naktį. 
Laivų savininkai sutiko su tuo ir 
padėkavojo anglams, >bet del ne- 

išaiškinamų priežasčių negalėjo iš- 
gauti savo laivų iš Anglijos van- 

denų. Jie panaujino savo prašymą 
ir jiems leista išplaukti kovo 17 d. 
su pilna apsauga, arba vas. 22 d. 
*1 daline apsauga. 

"Jei holandų žinia apie žuvimą 
8 laivų teisinga, tai holandai patjs 
turi save kaltinti u: tai." 

ANULŲ VEIKIMAS 

MESOPOTAMIJOJ GELB- 
STI TALKININKAMS 
VAKARUOSE. 

Londonas, vas. 22 d.—Dabar- 
tiniai anglų, veikimai tolimuose 
Rytuose padaro griežtą veikmę 
i a'belną (padėjimą neleidimu tur- 

kų pasiųsti savo' kareivijas pa- 
?elban savo drąugams Europoje. 

S11 lyg geiT. Mauricc, turkai netik 

negali pasiųsti pastiprinimų Euro- 
pon, bet dar yra priversti traukti 
savo pajiegas iŠ kur galėdami, kad 
atlaikius savo pozicijas ties Kut-el- 
Amara ir Sinąi. 

Kares lauktjoser Europje maži 
susirėmimai ir "bombardavimas 
rieni kitų įtinai atsitinka, bet 

dideli susirėmimai niekur neįvyk- 
sta* 

'Vokiečiai Belgijoje arti Rood- 
poort ir Prancūzijoj nuo Vermel- 
les į rytus ir nuo Neue Cliapelle 
į pietus padare įsibriovimus j tal- 
kininkų linijas, bet sulyg Pary- 
žiaus ir Londono pranešimų, bu- 
vo atmušti su dideliais jiems 
nuostoliais. 

Bcnlimas praneša, kad arti Ar- 
mentieres anglai įsiveržė į vokie- 
čių pozicijas, bet vėliaus tapo iš- 
vyti, palikdami 200 negyvų ap- 
k' suose. Verdu n o sektore ti«'S 
Cote du Poivere smarkus artile- 
rijų veikimas einąs toliaus. 
* Vokiečių aficialiame pranešime 
•nupasakojama apie mažus rusų 
užipuolimus Naroč ežero apie- 
1 iivkėje a/pie pasekmingus vokie- 

čių įsiveržimus Galicijoje, arti 

Zlochovo, kur 250 rusų paimta 
(nelaisvėn ir apie mažus puoli- 
mus Kapatina miškuose, lvaiipa- 
tuose, k u j: viršų gavę austra 

vokiečiai. 

VOKIETIJA ŠAUKIA 
NEUTRALIUS PASIUN- 
TINIUS KONFERENCIJON. 

Londonas, vas. 25 d.—Kanicle- 
ris von Betlrmann—Hollvveg, 
sulyg Kopenhageno E x c h a n g e 

T e 1 e g r a p h korespondento 
pranešimo, pakvietė "neutralių 
šalių ambasadorius ir njiniste- 
rius konferencijom Vokiečių už- 

sienio raštinėm. Sakoma, kad 
susirinkime dalyvavęs ir užsienio 
reikalų ministeris Zimmermann. 

'VOKIEČIAI PASITRAUKĖ 
Iii MYLIŲ ŠONU. 

Londonas, vas. 26 d.—Anglų 
žeiiigimas pagal Ancre upę pasie- ! kė dviejų mylių tolį vienuolikos 

(mylių šonu, kaip anglų oficialis 
| pranešimas iš Prancūzijos pa- 
1 duoda. 

Pilnas vokiečių pasitraukimas 
Somme plote dar neišsivystė. Su- 
sirėmimai tarp anglų avanpostų, 
besiskverbiančių per naujai už- 

imtą žemę ir vokiečių užpakali- 
nių sargybų traukiasi toliaus. 

Anglai traukia pirmyn visa li- 

niją nuo Gommecourt pietų pu- 
sės.. linkui Le Transloy; Le Tran- 

sloy matomai yra vieta, nuo ku- 

rios vokiečiai pradėjo trauktis at- 

gal. 
Anglų linija slenka artyn gar- 

sios vokiečių tvirtovės Bapaume. 
Buvo pranešimų, ka'J garnizonas 
sunaikinęs taip vadinamas ne- 

paimamas aptvirtintas rusis ir 

kitus požeminius įtaisymus, ku- 

riuos vokiečiai taisė per du metu. 

Keliai vedą j Bapaume taipgi, sa- > 

koma, užkimšti milžinais me- 

džiais, minų duobėmis ir kitais 
užtvarais. 

Kur vokiečiai gali apsistoti, nė- 

ra žinios, bet yra spėjama, kad 

jie pasieks Arras ir Combrai, nes 

apie tą vietą jie rtfngė tvirtumas, 

talkininku ofensvvo sulaikvmui. w ✓ J 4 

ANGLŲ LAIVAS 
PASKANDINTA BE 

PRASERGĖJIMO; TRIS 
AMERIKIEČIAI ŽUVĘ. 

Londonas, va s. 26 d.—Cu nardo 
linijos laivą Laconia, turėjusį 27 
amerikiečius, 7 .pasažierius ir 20 

įgulos, vokiečių sufomarinas pa- 
skandino pereitą naktį ties Airi-, 
jos pakrantėmis be prasergėjimo. 
Septyni amerikiečiai pasažieriai : 

buvo clncagiškiai. 
Yra tvirtinama autoritetingai, 

kad Laconia buvo torpeduotas be 
prasergčjimo. Jis nuskendo maž- < 

ne toj pačioj vietoj, kur 1915 m. 

Lusitania buvo paskandinta. 
267 išsigelbėjusieji išlaipinta 

ant kranto Oueensto\vne, Airi- ] 
joje. Ant Laconijos i uvęs 291 < 

žmogus, tarp tų 75 pasažieriai, i 
iš kurių- 6 buvo amerikiečiai; jgu- < 

los buvo 216; tarp jų 25 ameri- ; 

kiečiai. Išgelbėta, 278 žmonės 1 

Yra tikrai sužinota, kad tanp žu- < 

vusių yrą trjs amerikiečiai, * 

I* 

Laconia, nuo 18,099 tonų fi.į, i, 
yra pirmutinis šito didumo žuvęs 
nuo submarinų po vas. 1 d. Jis 
apleido New Yorką vas. 18 d- ir 

plaukė Liverpoolinl gabeno 5000 

maišų Suv. Valstijų krasos siun- 

tinių. 
Laivas buvo vertinamas ant dau- 

giau kaip $6,000,000; įkrovoje si- 
dabro buvo daugiaus kaip už $10,- 
000,000. Su ekspreso ir krasos 
siuntiniais nuostoliai mažai skai- 
tant išneša $20,000 000. 

!S AMERIKOS; 
MILIJONIERIAUS SUNUS 

NUSIŠOVĖ. 

Brunsvvick, Ga. Laike medžio- 
nes nusišovė sunus žinomo Ame- 
rikos milijonieriaus iš Xe\v Vor- 
ko, Ecluin Gould. Kuomet jis su 

karabino kulbe inuše pašautą meš- 
kiną, karabinas išmovė ir šūvis pil- 
van Gouldą pataikė. Kūną jo Xe\v 
Vorkan gabeno. 

SUŽEISTA GIESMININKĖ. 

St. Louis, Mo. Pagarsėjusi 
sviete vokietė operos giesmininkė 
Ernestine Schumann-IIeink tapo 
si'nkiai sužeista, kuomet jos auto- 

mobilius susimušė su gatviniu ka- 
ru. Dėlto ji turėjo pertraukti sa- 

vo koncertus. Dabar ji gyvena 
savo namuose mieste San Diego, 
Kalifornijoj. 

MAISTO BRANGUMO 
PRIEŽASTIS. 

Speciale komisija, tirinėjanji 
priežastis maisto brangumo Ame- 
rikoj. paaiškino, kad viena iš di- 
džiausių brangumo preižasčių yra 
besididinantis maisto išgabenimas 
Europon. Gabenama ten jo dau- 
giau, negu Amerika Įstengia iš- 
produkuoti. Išgabenimas kaip ko- 
kiu maisto daiktu nuo 36%, pakilo 
iki 134 7%. Kondensuoto pieno 
pernai išgabeno tiek :ad jo dviem 
metams užtektu visiems New Yor- 
ko gyventojams. 

SUIMTI POLITIKIERIAI. 
Gary, Ind. Suėmė čia miesto 

majorą, miesto policijos perdėtinj 
ir keletą kitų -politikierių už suk- 
tybes laike paskutinių rinkimų. 

SUKALBIS ANT PREZIDEN- 
TO GYVASTIES. 

Laikraštis "Provklence Journal" 
praneša vėl nepaprastą žinią, buk 
policija Amerikoj susekė sukalbi 
ant gyvasties prezidento Wilsono. 
P>et kam Wilson gali kenkti? Jo 
jali neužkęsti vien apjakę, fana- 
tizmo apimti vokiečiai. Jeigu vie- 
toj \Vilsono butų kitas Amerikos 
^rezidentas, jau seniai butu kilusi 
<arė su Vokietija, kurią vokiški 
"anatikai butų savo pasielgimą iš- 
iaukc, \Yilson net iper daug yra 
)aikantrus. 

;UAREŠTAVO ROOSEVELTO 
GIMINAITĮ. 

Jacksonville, Fla. Suareštavo 
:ia Jamesa R. Rooseveltą, arty- 
ną giminaitį buvusio Suvienytų 
Valstijų prezidento Roosevelto. 
Jž ką jj suėmė, tikrai nežinia. Pa- 
eistas jis ant kaucijos 50,000 dol. 

TORNADO. 
Smarkus tornadas siautė valsti- 

ose Alabama, Geor^ia ir Missi- 

įsippi. Kiek iki šiol žinia, užmušta 
13 asmenų, o gal užmuštų pasi- 
"odys daug daugiau, o sužeista su 

riršum šimtas. Daugiausiai nuo- 

tolių padaryta Alabama valstijoj. 

SUĖMĖ TURKUS. 
Ycungstown, Ohio. ČianykštS 

)olicija susekė sukalbį Vokietijos 
.alininkų, kurie buk buvo sutarę 
šstprogdinti dirbančias amuniciją 
lirbtuves "The Youngsto\vn Sbeet 
md Tube Co," kuriose dirba 10,000 
fisokių tautų darbininkų. Suėmė 
lu turku, pas kuriuos rado diktai 
linamito, < 

AUTOMOBILIAUS NELAIMĖ. 

Cincinnati, Ohio. Turistų au- 

tomobilius prie 19-tos gatvės susi- 
mušė su priešais bėgančiu gatviniu 
karu. Užmušta prie to penki žmo- 

nės, o daug jų sužeista, o iš jų keli 
yra mirtinai sužeisti. 

NEDUODA ĮGALIOJIMO 
PREZIDENTUI. Į 

j Washington, D. C. Senato 
komisija atmetė reikalavimą, ki. 
prezidentas savo valia vaiduose su 

Vokietija galėtų panaudoti Suvie- 
nytų Valstijų laivyną ir kariumenę, 
kur tas jam pasirodytų reikalingu. 

GAZDTNA KOMISIJOS 
NARIUS. 

Os\vego, N. Y. Sanariai užsie- 
nių reikalų kongreso komisijos 
gavo gazdinančius laiškus. Žada- 
ma juos tuoj užmušti, jeigu jie 
nepasipriešintų karei su Vokieti- 
ja. Apie tai laikraščiams pranešė 
komisijos narys Luther Mott, kuris 
gavo taipgi tok j grasinanti laišką. 

TEISIŲ SUMANYMAS. 
Springfield, UI. Atstovas Kirby 

padavė legisliatttrai reikalavimu 
teisiu, kad butų baudžiami 10 dol. 
visi vaikai iki 18 metu uikanti po- 
pierosus- Tokių jau bausmių rei- 
kalauja jis mokytojams \ iešai rū- 

kantiems. Bet mokytojai yra pil- 
namečiai. o rūkymas \ra tai jau 
jų privatiškas reikalas. 

PERSHING VIETOJ 
FUNSTONO. 

Washington, D. C. Vietoj stai- 
ga pasimirusio generolo Funstono, 
vadovu Suvienytų Valstijų kariu- 
metiės prie Mexikos rubežių liko- 
si paskirtas generolas Jolin J. Per- 
hing. vadovas įsiveržusios Me.\i- 
kan gaudyti \'illa kariumenės. 

PUSĖ MILIJONO KAREIVIU. 
V/ashington, D. C. Laikraščiai 

rase, buk prezidentas pareikalaus 
pusės milijono liuosnorių vyrų nuo 

20—24 metu kariunienėn. Pusė 
milijono kareivių Amerikoj tai 
daug, bet Europoj tai mažai. Ten 
j mušius stoja milijonai kareivių. 
Su viršum pusę milijono kareivių 
karėn pastatė net toki maži kraš- 
tai, kaip Rumunija ir Bulgarija, 
o su viršum milijoną pastatė net 

Turkija. Jeigu Suvienytos Val- 
stijos nori svieto politikoj lošti 
svarbesnę rolę, jos negalės pasi- 
ganėdinti liuosnorių kariutnenė, 
bet turės įvesti priverstiną tarna- 

vimą kariumenėj visų liliečių vy- 
rų. 

SAUSOS VALSTIJOS. 
Sausos valstijos Suvienystose 

Valstijose, kur nevalia pardavinėti, 
nei iš kitur atsiųsti alkoholinių 
gėrimų yra: Alabama, Colorado, 
lieorgia, Io\va, Maine, Mississippi, 
Nebraska, North Dakota, Nortli 
Carolina, Oklahoma, South Caro- 
lina, Dakota, Virginia ir \Yest 
Virginia. 

Į KANSAS VALSTIJĄ NE- 
BUS GALIMA GĖRIMUS 

GABENTI. 
Washington, D. C. Kongresas 

Jideliu balsų daugumu priėmė prie- 
dą prie .pačto teisių, kuriuo-.n už- 
drausta gabenti alkoholinius gė- 
limus j valstijas, kur tie gėrimai 
yra uždrausti. Beveik trečdalys 
valstijų yra dabar sausos. 

BELGŲ KOLIONIJA. 
San Francisco, Cal. 50,000 ak- 

rų žemės Kalifornijoj norima pa- 
vesti įsteigimui prasišalinusių iš 
savo tėvynes belgų ikolionijos. 
Tuom užsiima "\ atican Coloni- 
sation Board." Mano, kad ta orga- 
nizacija yra sutverta kardinolo 
Mercier. Mat ir po karei belgams 
)us ankšta jų tėvynėj, nes Bel- 
gija tai tirščiausiai apgyventas 
aaštas ant žemės: ant vienos my- 
ios (geografiškos) išpuola ten 10 

ortų daugiau gyventojų negu Su- 

valkų gubernijoj, kuri yra tirš- 
nausiai apgyventa Lietuvos dalis. 



NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Sioux City, S. D. Netoli Gar- 

rctson susimušė trau nys Great 

.\V|esiern geležinkelio su prekių 
trauKiniu. Užmušta prie to 3 vy- 

jąi, o keturi sunkiai sužeista. 

GAISRAS. į 
rrovdence, N. J. Siautė čia 

gaisra.'- krautuvėse Taylor Syuionds 
Co. Nuostoliu ugni- pridirbo aut 

250,000 dol. 

Detroit, Mich. Namuose Ge- 
neral Graur Co. 20 vasario dieną 
siautė didelis gaisras, kuris pri- 
dirbo nuostolių ant 350,000 dol* 

ĮGALIOJIMAI PREZI- 

DENTUI. 
V ashington, D. C. Administra- 

cija stengiasi išgauti nuo kongreso 
įgalioj imą pavedantį prezidentui 
pilną valią panaudoti laivyną Jr 

kariumenę ten, kur jam rodysis 
tas reikalingų. Met tokio įgalio- 
jimo neturi nei valdonai daugely j 
monarchiškų kraštu. Tokios valios 
neturi nei Anglijos, nei Italijos 
karaliai. Tas pats yra Skandina- 

vijoj. 

500 MILIJONŲ LAIVYNUI. 
Washingt.on, D. C. Senato ko- 

misija pripažino šiems metams Su- 
vienytų Valstijų laivyno reika- 
lams 500 milijonų doliarių, arba 
1^8 milijonais doliarių daugiau, 
negu tam paskyrė kongresas. 35 
milijonai doliarių skiriama subma- 

rinų dirbimui, kurios turi but ge- 
resnės už vokiškas. Bet jų geru- 
mą reikia išmėginti- 

MAISTO RIAUŠĖS. 
Del brangumo maino New Yor- 

ko moterys sukėlė smarkias riau- 
šės. Miesto majoras pareikalavo 
milijono doliailų maisto nupirki- 
mui, kurį miestas parduotų už tiek, 
už kiek pats pirko. 

Maisto riaušės buvo ir Philadel- 
phjoj. Čia jas sukėlė moterys 
streikuojančių cukraus dirbtuvių 
darbininkų. Susirėmime su poli- 
cija užmušta jau vienas žmogus, 
« kelis sužeista. 

000 PIEMENŲ MEXIKAN 
ĮSIVERŽĖ. 

EI Faso, Texas. 600 covvboys 
(piemenų) įsiverže Mexikan iš Su- 
vienytų Valstijų 2tkeršyti n»exi- 
kona' i, kurie, nusivedę savo pusėn 
3 piemenius, paimtus prie Corner 
Ranch, ten juos užmušė. Mexikos 
banditai prie Gibson Ranch, į va- 

karus nuo Columbus, užmušė du 
amerikonu. 

MIRTIS ŠNIPAMS. 
Washington, D. C. Senatas 80 

balsais ^rieš 10 priėmė sumanj.ną 
bausti mirtim šnipus tarnaujan- 
čius svetimam priešų kraštui- Mir- 

ties bausmės laike karės, arba jon 
besirengiant šnipams yra nuo se- 

niai Europoj; šnipų neglostydavo 
ir Amerikoj lail 2 naminės karės. 
Nuo štiipų kiekvienas krąštas turi 
tiesą gintiesi, tik karės laike, kuo- 
met nėra laiko pilnai viską ištirti, 
kaipo šnipai žuva ir daug nekaltų 
žmonių. 

PASiMIRĖ GENEROLAS 
FUNSTON. 

San Antonio, Texas. Čia stai- 
ga pasimirė Suvienytų Valstijų 
kariumenės vadovas prie Mexikos 
rubežių generolas Frederick Fun- 
ston. Labiausiai jis, kaipo ka- 
riumenės vadovas atsižymėjo ant 

Filipinų salų, kuomet prieš ameri- 
konus sukilo čiabuviai po vadovy- 
ste Aguinaldo. Funston Aguinal- 
dą nelaisvėn paetnė. 

100,000 VOKIŠKŲ ŠNIPŲ 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Senatorius 
Overman iŠ N. Dakotos apreiškė 
senate, bnk Suvienytose Valsti- 
jose yra 100,000 vokiškų šnipų, 
Siuo kurių reikia apsaugoti laivų 
ir submarinų stovyklas, Panamos 
kanalu, visas amunicijos krautu- 
ves ir kitokias Suvienytų Valstijų 
kariškas įstaigas. 

UUVĘS PREZIDENTAS TAFT 
UŽSIRAŠĖ KARIUMENĖN. 
Hartford, Co>m. Buvęs Suvie- 

nytų Valstijų prezidentas Taft už- 
sirašė atsargos kriumenėn Con- 
neetieut vasltijo?. Taft turi 66 
metus ir sveria 265. Iš jo, del jo 
nutukimo i~ amžiaus kariumenė, 
turbut nedaug turės naudos. 

iž VISUR. 
| Vokietijos kancleris pakvielė 

konferencijon esančius Uerilne 
ambasadorius neutraliskų kraštu. 

Konferencijoj dalyvavo ir Vokie- 
tijos užsienių ministeris Dr. Zi- 
minurmann. liet nežinia apie ką 
jie tarėsi. 

jl Paryžiuj dabar visai nėra 
šviežios duonos; ten žmonės nuo 
<la ar valgys vien seną ir džiovin- 
tą duoną. 

Anglijos valdžia nutarė su- 
mažinti jgabenimą Anglijon po- 
picros, nes mano, kad gyventojai 
gali apsieiti su mažesniu laikraš- 
čių puslapiu skaitliumi. Angilja 
iš svetur gabendavo 1,200,000 to- 

nų popieros j metus, o nuo dabar 
galės įgabenti tik 640,000 tonų, 
taigi mažiau negu pusę senojo 

Į įgabenimo. 

|| Kaip praneša japoniški laik- 
raščiai, Pacifiko oceane pasirodė 

t jau vokiški submarinai. Matyt 
jie apkeliavo aplink visą Afriką, 
nes kitu keliu ten negalėjo prisi- 
griebti 

Į Prancūzijos parlamentas pri- 
ėmė rezoliuciją reikalaujančią pa- 
leidimo namon senų kareivių pa- 
šaukimo nuo i883—1889 metų, 
nes jie reikalingi laukų apdirbi- 
mui. 

Į| Anglija uždraudė įgabenti 
Angltjcn: žemdirbiškas mašinas, 
odinius apautuvus ir pirštine?, če- 
batus, žalius vaisius išsky-us li- 
monus ir oranžius, stiklinius daik- 
tus, lašišas ir vėžius dėžėse, Šil- 
kus, odas, kailius, maistą su cuk- 

riumi, išėmus pieną, rašomas r.ia- 

šinas, vyną ir medžius. 

jį Šveicarija mano Italijos pra- 
šyti pavesti jai, privežimui reika- 
lingų daiktų portą Genoa, nes jai 
paskirto franeuzijos porto Cette 
neužtenka. 

ĮĮ Laike kratos laivo "Frederick 
VIII" kuriuom su palydovais na- 

mon iškeliavo iš Washington Vo- 
kietijos ambasadorius su vokiškais 
konsuliais pas vieną angliški mui- 
tininkai rado net 200 šlafrokų ir 
visus juos konfiskavo, nes vienam 
žmogui tiek jų nereikia 

|| Prasišalinęs iš Berlino buvęs 
ten Suvienytų Valstijų ambasa- 
dorius Gerard, apvažiė;£j Šveica- 
riją ir Paryžių, atkako Ispanijos 
sostinėn Madridan. 

|| Kopenhageno kelionių biuras 
siūlo geriausią kelionę Amerikon 
per Rusiją ir Siberiją. Nuo Ko- 
penhageno per Petrogradą, Sibe- 
riją, per Pacificą Ne\v Yorkan yra 
15,000 angliškų mylių. 

Įl Anglijoj, matyt, vėl laukia 
airių sukįlimo, nes ten vėl pradėjo 
suiminėti žymesnius airių veikė- 

jus. Suėmė advokatą ir laikraš- 
tininką brolius Keelly ir kelis ki- 
tus airių taštininkus. Miestuose 
Dubline, Limerick, Gahvay, Ski- 
hereen suėmė airius sanarius jų 
tautiškos organizacijos Sinn Fein.' 

Į| Kanados valdininkai nuo por- 
te llalifax sulaikyto garlaivio 
"Frederick VIII", kuriuom iš 
Amerikos namon iškeliavo Vokie- 
tijos ambasadorius,, paėmė visus 
kietos gumos griežinius ir fono- 
grafų rekordus. 

Iš Stockholmo vėl praneša, 
jog vokiška submarina "Bremen" 
nežuvo, bet tapo apginkluota ir 
priskirta prie veikiančių vokiškų 
kariškų sabmarinų. Amerikon ii 
visai nei nemanė plaukti. Paska- 
las apie jos išplaukimą buvo tyčia 
talkininkų klaidinsimi paleistas. 

!| Danijos sostinėj yra 400 ame- 

rikonų, kurie iiegali namon sugrįž- 
ti. o pinigus visai išbaigė. Gyvena 
jie vien iš svetimo krašto labda- 
rybės. Kaip sako, yra dar Vokie- 
tijoj diktai amerikonų, kurie taip- 
gi negali namon sugrįžti. Ilgiau 
Vokietijoj užsiliko ir Suvienytų 
Valstijų konsuliai, bet jie jau Švei- 
carijon keliauja. 

Į Varšavoj pasimirė vienas iš 
žymesnių tepliorių, lietuvis Ka- 
zimieras Alchimovicz. Ar jis mo- 

kėjo lietuviškai, nežinia, bet jo 
brolio sunus, būdamas Varša\ 
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moteris ant karės fronto 
Šitos Šitos moteris tankiai būva kariškoje ugnyje ant Framcuzijos fronto. Jos yra auto- mobiliu "clraiveriais ir joms tankiai prisįejna važiuoti (keliais, kuriuos apšaudo priešo ka^uolės. 

universitete laikėsi su lietuviais ir 
lietuviškai kalbėjo. Teplioriaus Al- 
chimoNviczo geriausi abrozdai, už 
kuriuos jis gavo dovanas, buvo iš 
Lietuvos istorijos: Jūratė, Laido- 
tuvės Gedimino, Mirtis Margirio, 
Lietuvių kunigas Lezdeika ir jo 
duktė Pojata. Alchimowic buvo 
jau nejaunas: °;imė jis 1838 me- 
tuose Dembrove, Lietuvoj. Lankė 
tepliorystės akademijas Mueniche, 
o paskui Paryžiuj ir Ryme. 
Jo abrozdai buvo ir Amerikoj pa- 
rodose išstatyti. 

LIETUVA 18 KM. 
PAJIEŠKGJIMAS GIMINIŲ 

IR PAŽĮSTAMŲ. 
Liet i vos atstatymo klausimas 

apima įvairiausias darbo rųšis. 
Vienas :š pirmųjų bene bus tai 
pagelbėjimas surasti musų išsi- 
mėčiusius ir išblaškytus žmo- 
nes, atsk rtus nuo šeimynų, ne- 

besusirand:i,iv"iu, nebesusižinan- 
čių. To pirmojo darbo pirmu- 
čiausiai ir imasi Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovė, jau užmezgusi 
ryšius su tam tikromis lietuvių 
ir kitataučių draugijomis ir laik- 
raščiais Europoje ir Amerikoje. 

Šiuomi Lietuvos Atstatymo 
Bendrovj praneša: 

1.—-Kas nori surasti savo gi- 
mines ar pažįstamus; likusius 
Lietuvoje, ar paibėgusius su ru- 
sais į Rusi-ją, tegul kuoveikiau- 
siai atsišaukia i L. A. Bendrovę 
šiuo adresu: 

Lithuanian De*'elopment Corp., 
200 Fifti A ve., Room 1125 A., 

New Yonk, i,. Y. 
2.—'Atsišaukiant reikia pra- 

nešti, kiek ytpatųj ipajįieM<oma, 
kad L. A. Bendrovė žinotų, kiek 
aplikacijų kortelių išsiųsti. 

3.—Reikia prisiųsti atsakymui 
krasos ženklelių už 2c. 

4.—Liet. Atst. Bendrovė, ga- 
vusi tokį atsišaukimą, tuojaus 
išsiųs atsišaukusiai ypatai išpil- 
dymui reikalingas blankas ir ki- 
tokias instrukcijas. Gavus tas 

blankas atgal, Bendrovė darys 
visą, kas galima, kad pagelbė- 
jus musų žmonėms susirasti ir 

susirašyti. 
Be to Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė mietai ansiima per- 
siuntinėti laiškus į vokiečių už- 

imtąją Lietuvą. 
Visokių informacijų reikalau- 

jant, reikia ikreipties į Bendrovę 
viršiaus nurodytu adresu. 

Lietuvos Atstatymo B-vė. 

POPIEŽIUS IR LIETUVA. 

T h e Ne w W o r d d, katalikų 
Drgainas, einantis iš Chicagos pa- 
rlu'oda sekančio turinio telegra- 
mą: 

Rymas, Vasario 20 d. 1917 m. 

—Popiežius Benediktas parašė 
laišką Žemaitijos vyskupui Kare- 
vičiui, išreikšdamas savo širdin- 
gą užuojautą lietuviams jų bai- 
siame kentėjime laike karės ir 

dėdamas savo ypatišką auką dvi- 
iešimts tūkstančių frankų iš savo 
sumažinto iždo. Jo Šventybė 
aipgi autorizuoja Lietuviškąjį 
rpisfcopatą atsiliepei prie vysku- 
pų visam pasaulyj vardam savo 

jžgautų avelių naudos ir prašy- 
li jų, kad paskirtų dienf- įcurio- 
ie melstųsi ir aukas rinktų lic- 

tuviams, jisai pats patardamas 
šeštinių nedėldienj. 

(Skaityk taipgi redakcijos 
straipsnį apie tai, ant 4-to pus- 
lapio). 

NORI LIETUVOS. 
Nors apie Lietuvos neprigulmy- 

bę bambtelėjo vieną sykį iš Wa-i 
shingtono biivusis vokiečių am- 
basadorius von Bernstorf. bet iš 
pačios Vokietijos vis tankiau 
ateina balsai, kurie šaukia, kad 
Lietuva turi esą pasilikti po Vo-| 
kietija. 

Reuterio telegramas iš Am- 
sterdamo praneša, kad Prūsijos 
Landtage buvo kilę ginčai, delei 
biudžeto, laike kurių Lamltagoį 
atstovas Herr Tulirmann užkliu- 
dė prezidento VVilsono plianą] 
apie visa9vietime taiką, o taipgi 
ir Vokietijos reikalavimus šioje 
karėje. Jis aiškiai pabriežė, kad1 
Vokietija neprivalo atsisakyti 11110 

tų žemių, kurias ji dabar užėmė 
ir Kalbėjo šitaip: 

"Feldmaršalas von HindeiYburg 
nurodė dideli svarbumą minera- 
liškų kraštų Briey ir Long\vy 
(šiaurinėj Prancūzijoj) ir mes 

neleisime, ka'd šiuos 'kraštus nuo 

mus atimtų. Xet socialistai su- 

tinka, kad nekurie musų rubežiai 
turi but pastumti pirmyn. 

"Jeigu musų politikai sugrįžtų 
iš karės be Briey, Longvvy, Bel- 
gijos, Kurliaudijos ir Lietu- 
vos, tai istorija pavadintų juos 
graboriais Vokietijos galybės ir 
didybės. Męs inegalime leisti, 
kad musų viešpatija išeitų iš šios 
karės be padidintos galybės." 

Jau kelintu kartu girdime iš 

Prūsų sugriausiu įstaigų pana- 
šius balsus kas'link Lietuvos. Be* 

tegul nesirodo vokiečiams, kad 
lietuviai duotųsi lengvai suvalgy- 
ti vokiečiams. Keistučio ir Vy- 
tauto laikų lietuviai dar 'nepamir- 
šo, o jų tautiškoji dvasia diena 
nuo dienbs eina vis stipryn. At- 
sinaujins vėl kova lietuvio su teu- 

tonu, nes lietuviai iki gyvai gal- 
vai neatsisakys nuo savo protė- 
vių šventų palaikų. 

Vienas is'Bulgarijos jaunų gt- 
rtorolų, pasižymėjusių šioj karėj. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Sako, Bulota—menkas istori- 
kas. Vasario 18 d. man teko 
Brooklyne girdėti prakalbas p. ; 
Bulotos, buvusio duimos atstovo j 

ir advokato ir dabartinio socia- 
istų fondo agento. 

lkišiol buvau daug girdėjęs 
apie įvairias p. Bulotos politiš- 
kas herezijas, bet kad pats nebu- 
vau savo ausimis girdėjęs, tai 
maniaui kad gal but ir neteisy- 
bė. Bet dabar pats savo ausimis 
išgirdau ir matau, kad teisybė. 
P-no Bulotos politiškos teorijos 
nedaug ko vertos, todėl kad jis 
jas paremia falšyvais faktais. O 
kada jis nori pasiremti istorija, 
tai parodo, kad arba jis ją pa- 
miršo, arba jos nepažįsta, arba 
tyčia ją f alsuoja. Nedaug mok- 
slo reikia turėti, kad tai suprasti, 
kada klausaisi Bulotos įpraka'lbų. 

Šiose prakalbose Bulota, pa- 
vyzdžiui, sakė sekančiai: musų 
tautininkų ir klerikalų diploma- 
tiški 'prašymai ir maldavimai ir 
dekliaracijos kaslink išgavimo 
Lietuvai laisvės esą tuščias dar- 
bas ir nei kiek neprisideda prie 
Lietuvos išliuosavimo. Nėra, sa- 

ko, tokio atsitikimo istorijoj, kad 
koki galinga viešpatija, arba 

viešpatijos butų paliuosavę kokią 
kitą tautą iš geros valios arba 
dal maldavimų. Nei Rusija, ne 

Anglija, nei Francuztja, nei Vo- 
kietija esą niekados 'nėra paliuo- 
savę nors vienos tautos del jų 
maldavimų bei prašymų. 

Cia p. Bulota parodo savo men- 

ką istorijos pažinimą, nes istori- 
joj buvo nevienas toks atsitiki 
irias. Grekijai, Bulgarijai ir Ser- 
bijai kas išgavo neprigulmybę? 
Juk visi žino, kad prie Grekijos 
karaliaus dvaro užlaikymo dar ir 
dabar prisideda Rusija, Anglija 
ir Francuzija. Bet paimkime dar 
vėlesnį atsitikimą—Albanijos ka- 
ralystės aitsiraidimą. Balkanų 
karei (icju-1913) užsibaigus, su- 
sirinko tautų 'kontV ^ncija, kurioj 
tapo pripažinta Albanijai auto- 

nomija. Daugiauisia tame pa- 
sidarbavo Albanijos tautinin- 
kų vadas Ismail Kemal Bey. 
Netrukus 'po to Albanija tapo 
apšaukta ir karalyste, šešios di- 
džiosios Europos viešpatijos už- 
tvirtino Albanijos autonomiją. 
Tuos faktus p. Bulota galėtų ra- 

sti bile kokioj "Year Book." 

Bulota įpasakojo: "Mums ca- 

ras spaudą davė 1904. metuose 
ne dclto, kad mušu tautininkai 
ir kunigai siuntė carui maldavi- 
n us (?), bet dėlto, kad męs, kai- 
rieji (?), taip vadinami sociali- 
stai privertėm (?) car;\ mun. 

pandą duoti.... Nereikia manyti, 
kad caras panaikino baudžiavą, 
paliuosavo, kaimiečius dėlto, kad 
tautininkai, kaip Lelevelis ir kiti 
siuntė carui prašymus ir malda- 
vo, kad kaimiečius paliuosuotų 
nuo baudžiavos.. Caras—sako— 
p-;naikino baudžiavą dėlto, kad 
męs, kairieji, taip vadinami so- 

cialistai, privertėm tą padaryti ir 

baudžiavą .panaikinti. 
Tokius nonsensus galima sa- 

cyti tik tamsių-tamsiausiems 
žmonėms, pasitikint, kad jie is- 
torijos nepažįsta ir todėl viską 
Driims už gryną pinigą. Dauv 
abai daug nuopelnų jis čia duo- 
la socialistams, o šituose atsi- 
likimuose jie tu nuopelnų visai 
įčra užsitarnavę. 

•Prie lietuvių spaudos atgavi- 
r.o pasidarbavo tolei vyrai kaip 
Daukantas, Valančius, Baranau- 
ik«is, Basanavičius. Kudirka, Ser- 

nas, Šliupas ir aibė kitų gerų 
lietuvių patriotų, kurie 
savo -kalbą ir savo tautą mylėjo it gerbė. Socialistai prie išga- vimo spaudos tiek prisidėjo, kiek 
toji musė įprisidėjo prie arimo. 
O tas atsitikimas su musė buvo 
tokis: 

fijo sau iš lauko jautis po sun- 
kaus darbo namo. Ant rago jam 
užsitūpusi musė tupėjo. Pake- 
liui susitinka ji kitą musę ir toji 
klausia pirmos: "Kur kumute 
buvai ir iš kur keliauji?" O ta, 
tupėdama ant jaučio rago, su pa- 
siputimu atsakė: "Mudu [neva 
su jaučiu] arėva"... Tai tiek ir 
musų socialistai <prie spaudos at- 
gavimo prisidėjo, kaip ta musė, 
o Bulota dabar pučiasi ir sako: 
"Męs, socialistai, spaudą išgavo- 
me."„ Kaipgi! "Męs arėva.".. 

O jo pasakojimas apie bau- 
džiavos panaikinimą parodo, kad 
jis nei socializmo istorijos kaip reik nepažįsta. Nėra jokių fak- 
tų, kad ir Rusijos revoliuciją 
1904-1905 metais buių socialistai 
iškėlę. Juk žinome, kad toj re- 

voliucijoj dalyvavo karšti pravo- 
slavų tikybos po»pai, miestu ir 
Lajorų sąjungos, profesoriai ir 
veikėjai, kurie 'niekados prie so- 
cialistų neprigulėjo ir nepriguli. Ir Lietuvoje, Didžiamjam Vi' 
niaus Seime dalyvavo apie 200 
kunigų, dalyvavo musų daktarai, 
advokatai, veikėjai, kaimiečiai ir 
t. t., kurie nebuvo, nėra ir var- 

giai kada nors bus socialistais. 
Tas seimas tai (buvo Lietuvos 
patriotų darbas,—tu patriotų, kuriuos dar ir dabar socialistai 
purvais drabsto. Taigi, kaip ui 
spaudos atgavimą, taip ir už Lie- 
tivvos politiškas teists kovojo ir 
kovoja daugiausia musų patrio- 
tai, t. y. tie, kurie savo tautą ir 
tėvynę karštai myli; o musų so- 
cialistai yra menki patriotai, tai- 
gi ir mažai jie tame nuveikė. 

Reik žinoti, kad daug reformų įvyko ir be socialistų pagelbos; 
daug biurakratiškų valdžų krito 
ir dar kris be socialistų diktatū- 
ros. Žmonės jau nuo senų se- 
novės darė sukįlimus, darydavo 
revoliucijas, kuomet apie socia- 
listus dar niekas nei girdėti 'ne- 

gi r dėjo. Taip bus ir toliaus, ir 
todėl nė" ko socialistams savin- 
tis to, kr.s jiems visai nepriklau- 
SO. 

Pagalios Bulota savo (prakalboj dar užsipuolė ant tautininku, kad 
jie, girdi, išleido iš L. G. Fon- 
do $400.00 del Karužos kelionės 
Europon. Nuivatnas tas p. Bu- 
lota, ištikro. Juk p. Bulota, čia 
Amerikoj ant vielos būdamas, 
paidaro išlaidų $400 j mėnesį 
(žiur. L. Šelpimo Fondo atskai- 
tas). Karuža su $400 atliko ke- 
lionę Europon, o Bulota čia pat 
aint vietos tokią sumą pinigų iš- 
leidžia. Išrodo, kad j). Bulota 
socialistų L. Šelpimo Fondo pi- 
nigus eikvoja. 

Nedyvai todėl, ki.l kuomet p. 
Bulota pasirodo tokiu šiaudiniu 
veikėju, tai ir įpublika jam nesim- 
patizuoja. Ir laike šitų prakal- 
bų sumesta vos $34. Bulota 
daugiaus blėdies negu gero daro 
savo tokiomis netikusiomis pra- 
kalbomis. 

M. StakSnas. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Prikalbos.—Yas. ii d. Gabijos 

B. ir S. Dr-ja parengė -prakalbas. 
Šita draugija yra jauna, bet vei- 
kimu neapsileidžia kitomis senes- 
nėmis draugijom i?,. Šitas pra- 
kalbas ji surengė Tautiškojo 
Namo statymo reikale. Tautiš- 
ką Namą statyti visiems Kearnv 
ir Harrisono lietuviams sumanė 
Liet. Polit. ir Apšv. Kliubas iš 
Kearnv, paskui jj parėmė Gabi- 
jos Dr-ja ir tuoju tikslu parengė 
šitas prakalbas. 

Kalbėtojais buvo pp. Šalčius 
ir Liutkauskas. Pirmas kalbėjo 
p. Šalčius. Jo kalba buvo švelni 
ir tikrai tautiška. Jis nurodinė- 
jo, kaip lietuviai per kelis šimtus 
metų vargo delci rusų ir lenkų; 
kad jiems dabar atėjo laikas išgauti 
sau laisvę ir kad męs turime rū- 

pintis jos išgavimu. Čia kalbė- 
tojas įsikarščiavęs benkartais pa- 
vadino tuos, kurie nesirūpina 
Lietuva ir josios laisve. Socia- 
listai, manydami, kad šitas ak- 
muo jų kieman yra mestas, pra- 
dėjo reikalauti iš jo paaiškinimo, 
ką jis benkartais vadina, bet at- 

sakymas j šitą jų reikalavimą bu- 
vo atidėtas pabaigon. 

P-uiui Šalčiui užbaigus kalbėti, 
'Birutės Choras sudainavo porą. 
dainelių ir tautinį himną. Po to 

kalbėjo p. Liutkauskas. Tis sa- 
vo kalboje nurodinėjo kJp ir 
koks Taiutiškasai Namas turi bū- 
ti pastatytas. P-no Liut causko 
kalba buvo 'pamokinanti ir v;- 
siems patiko; ir jei lietuviai iaip 
veiktų* kaip kalbėtojas aiškino, 
tai jie daug augščiau stovėtų 
kulturoje ir neinirktų, surukusia- 
me aluje, 'kaip daugumas dabar 
kad mirksta. 

Kalbėtojas nurodė, kad tokie 
tautiški namai turėtų buti veda- 
mi be alaus ir degtinės pagelbos, 
blaiviu protu suradus ų užlaiky- 
mui tinkamus šaltinius; bet sun- 

ku yra tikėti, kad jo kalba per- 
mainytų lietuvių supratimą, nes 
daugumas yra'alkoholio šalinin- 
kais. Jie pasakoja, kad be alaus 
negalima tokio namo užlaikyti. 

P-nui Liutkauskui pabaigas 
kalbėti, p. Šalčius buvo užklau- 
stas ką, jis vadino benkartais. 
Paklaustam pradėjus aiškinti, vi- 
si pradėjo užti ir šurmuluoti. 

Vienas socialistas, pakilęs pa- 
klausė, kaip galima vienytis, jei- 
gu foenkartais vadinsima; girdi, 
aintrasis kalbėtojas nurodė, kaip 
reikia vienytis, bet, girdi, jus 
benkartais vadindami niekados 
negalėsite žmonių suvienyti; 
priešingai, dar labiaus vienybę 
suardysite su tokia kalba. Tuo- 
mi tas klausimas ir pasibaigė. 

Be to turiu paminėti apie pra- 
kalbų vedėją. Prieš Birutės 
Chorui išeisiant dainuoti jis išė- 
jęs estradon ėmė atakuoti "tūlą 
korespondentą,'' kuris liepiąs su- 

sirinkimo vedėjui priversti publi- 
ką atsistoti, kuomet tautinis him- 
nas yra giedama. 

Kadangi tuomi "tulu korespon- 
dentu" buvau aš pats ir kadangi 
mano nebuvo taip raš/ta, kaip 
'susirinkimo vedėjas pasakojo, tai 
noriu čia tą atitaisyti. Minėtoji 
korespondencija buvo atspausta 
"Lietuvos" 2 n.urn, siti metų; 
Taip pat noriu pasakyti, kad aš 

rašinėju i laikraščius ne tam, kad 
tuomi patikus, tik kad teisybę 
pasakius: o jei kam teisybė nepa- 
tinka ir jie norėtų mane baklyti, 
tai aš visgi to nenusigąsiu ir kaip 
rašiau teisybę, taip ir rašysiu. 

Nebuk-Boba. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Statoma svetainė; atsiskiriama 
nuo socialistų.—Vietos lietuviu 
parapija žada statyti naują sve- 

tainę ateinančią vasarą; svetainė 
lėšuos su viršum $20,000. Tokiu 
budu rochesteriečiai turės net dvi 
lietuvių svetaini. Dabartinėje 
DLK. Gedimino Dr-jos svetainė- 
je viešpatauja vieni marksizmo 
"studentai." nes tautininkai nuo 

jų atsiskyrė ir daugiaus ten savo 

susirinkimų nelaikįs. TMD. 52 
kp.f ALTS. 21 kp. ir L. S. ir Duk- 
terų Dr-ja nusisamdę sau kitą 
svetainę pas p. S. Glavecką, 1V4 
Josepli Ave. Iš Gedimino Dr- 

jos svetainės išsikėlė dėlto, kad 

toji draugija neprisidėjo prie ben- 
dro lietuvių darbo Lietuvių L):e- 
noje. 

Gedimino Dr-jos svetainėje 
dabar viešpatauja baisus girtuo- 
kliavimas. Nedėldieniais nuo pat 
ryto iki vėlų išvakarų likę beveik 
vieni socialistai prie alaus bon- 

kij kritikuoja šios dienos tvar- 

ką. Išsigėriniui buvo paskirti 
tam tikri kambariai; dabar šitų 
kambarių trūksta ir draugijos 
metiniame susirinki.11c buvo nu- 

tarta knygyno kambarį panaudo- 
ti alaus bačkų sukrovimui; girdi, 
minėtame kambaryj iškirtus lan- 

gą bus paranku padavinėti ge- 
nantiems alus stiklais. 

Apgailėtinas dalykas, jeigu ap- 
švietos įstaiga -parsieina paversti 
i girtuoklystės įstaigą. O "bet 

socialistai giriasi, kad jie t".;"-u- 

mą naikina ir apšvietą platina. 
Perkūne dievaiti, apsaugok mus 

nuo tokios apšvietos, kokią Ro- 
chesterio mūsiškiai susipratėliai 
platina. 

Žinoma girtuoklybė įtraukia 
juos ir j tkitus negeistinus dar- 
bus. Praeitą rudenį vienas so- 

cialistų "starša" iš East Roches- 
ter už ipeštynes likosi ištremtas 
(Kur?—Red.) trims metams. 

Adventuose po teatrui sveatnėje 
po vadovyste garsaus socialisto 
barzdaskučio įvyko tarp socia- 

listų peštynės. Dabar vėl nese- 

nai patys tikrieji socialista' na- 

riai A. B. ir A. K. B. gatvėje 



HALIFAXO UOSTAS. 
Is jo šiomis dienomis išplaukė Europon atstatytas iš Amerikos vokiečiu ambasadorius 

von Mernstorr. ilaliū\ yra Kanadoj ir visi laivai, plaukiantieji dabar iš Amerikos, turi ten dcl 
revizijos sustoti. 

akmenimis apsilygino sau žan- 
dus; vienas jų pabėgo; kitas na- 

mie sėdi nosį apsilvpinęs. Ap- 
sviestesmieji žmonės tolinasi nuo 

jų kaip nuo kokių laukinių. 
Tautininkai ir katalikai gražiai 

sugyvena. Lietuvių Dienos Ko- 
mitetas dar nepairo ir po V elykų 
rengiasi atvaidinti teatrą. Tuo 
tikslu išrinkta komisijon kun. L 
Kasakaitis, F\ Petronis, I. Sake- 
lis (vargoninkas) ir St. Klimai', is. 

Labai smagu rochesteriečiams 
darbuotis tur nt toki darbštų kle- 
boną; naujos svetainės sumany- 
mas, bę abejonės, žengs sparčiai 
įpirmyn. 

Ponas. 

IS ROCHESTER. N. Y. 
Lietuviu Kanklių Beno kon- 

certas.—Vas. 18 d. Liet. Kanklių 
Benas surengė koncertą pobažny- 
tinėj svetainėj. Tai buvo pir- 
mas lietuvių koncertas Rocheste- 
ryj, kuris padarė malonų įspūdį 
į publiką. 

Pirmiausiai Kanklių Benas pa- 
grojo kelis muzikalius dalykus, 
paskui keliatą dalykėlių pagrojo 
orkestrą. Du broliu Gudinuku 
grojo smiviika, o jų sesutė, 10 

metų mergaitė, skambino pianu; 
jų muzika padarė malonų įspūdį 
j klausytojus. Po jų, Gudinui 
pianu pritariant, vienas vaikinas 

mergiškai apsitaisęs giedojo solo. 
Po dainų sekė du monologu; 

vieną užvardini "Gydytojas" pa- 
sakė Čirvinskas; antrą monologą 
"Zacirka" pasakė St. kJimaitis; 
antrojo autoriumi buvo rodos 

'pats jo saikytojas. Nudavimas 
buvo gana geras. Po monologų 
keturių metų mergaitė F. Bara- 
nauskaitė labai maloniai pasakt 
eilių kelias eilutes. 

(Trečia programo dalis buvo 
vėl instrumentinė. Vienas. klau- 
niškai begrodamas ant visokių 
instrumentų, pridiri)o daitr? juo 
kų; J. VeMds pusėtinai kometų 
pagrojo solo. Po instrumentų 
Albinas Steponaitis ir M. i'ikc- 

aiiutė, vaikučiai po 10 metų am- 

žiau-, padainavo duetą "Žalia gi- 
rolė" ir "Vai Varge;" jiems pb- 
«nu pritarė T'. Šilkelis. Gedėto- 

jai už giedojimą gavo gėlių ry- 

P-lė Bariliutė pagiedojo solo 
"Bernuželij," Šilkeliui pianu pri- 
tariant; ji buvo iššaukta antru 
kartu. 

Antgalo CecMijos Choras, ku- 

rio giedotojos buvo apsitaisę lie- 
tuviškomis šniuravonėmis, padai- 
navo kelias lietuviu daineles, p. 
Silkeliui vedant. 

Programui pasibaigus, kun. J. 
Kasakaitis, išėjęs estradon, gra- 
žiai padtikovojo Kanklių Hemui 

ujo gražų surengimą ir ragino 
jaunimą prie jo prisidėti. Kun. 
Kasakaitis yra tikras tėvynainis 
ir yra vertas pagyrimo už jo dir- 

bus Savo tėvynei. 
Po viskam Cecilijos Choras, 

Kanklių Benui grojant, padaina- 
vo lietuvių ; himną ; himną dai- 
nuojant, publika vi>a atsistojo- 

Publika koncertu buvo labai 

užganėdinta; didžiausia padėka 
už jo surengimą priklauso beno 

pirmininkui p. V. Danilevičiui. 
Mūsų d raugučiai, taip vadina- 

mi socialistai, taipgi surongia va- 

karus "progreso" varymui; jie 
ant knygų patiesia lentą, ant 

lentos pastato bačką ir paskui 
sako monologus apie kunigus ir 
jų gaspadines; šitą jie vadina ve- 

dimu liaudies prie supratimo. 
Bet jie tuonii pasėja tik neapy- 
kantą joje, kuri paskui sugrįsta 
ir ant jų pačiu. Todėl jų paren- 
gimai jau pagriso žmonėms ir 
tokie koncertai kaip šitas atgai- 
vina jų dvasią. K a t a 1 i'k a i ir tau- 
tininkai čia ligšiol vei'kia sutiki- 
me ir vienybėje. Malonu butų, 
kad neišnyktų šita vienybė bent 
tolai, kol Tetynė reikalauja di- 
džiausios pagelios iš musų. 

Pasidarbuokome, broliai ir se- 

nutės, bent tie, kurie supranta- 
me ir atjaučiame savo tėvynės 
reikalus. Rūpinkimės jai nepri- 
gulmybę išgauti. 

Aficieras. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Žada leisti knygą apie "tai- 
ką." Senai jau rengiausi apie 
musų vietinį judėjimą parašyti, 
tik, kaip paprastai, neprisiren- 
giau. Nors pasigirti vargiai tu- 
rine kuo, bet vis viena yra šis- 
tas, apie ką vertėtų ir kitiems 
pranešti. 

5tai apie savaitę atgal užtru- 
kau Susivienijimo Lietuvių Ame- 

rikoj rastinėj ir tenai man papa- 
sakojo, buk neseniai buvęs lie- 
tu viii inteligentų susirinkimas, 
kuriame nutarę išleisti anglų kal- 
įboj knygą—apie Lietuvos klau- 
simą. Kas tą knygą rašys, pa- 
tirti neteko. Kiek vėliau girdė- 
jau pa-kalą, buk koks ten >pro-- 
fesorius kokio ten I\ew Yorko 
l'niversiteto rašysiąs tą veikalą. 
Medžiagos, sako, turi tiek ir 
tiek, tik... nei vienas neišdrįso 
dar su ta medžaga apie Lietuvą 
pasirodyt". Girdėjau dar ir tokią 
pasaką, buk ikreiptasi į tūlas New 
Yorko dienraščių redakcijas pa- 
tarimo kaslink sutvėrimo rimto 

| veikalo aiplj Lietmą; kuo daly- 
kas užsibaigė—taip ir nedažino- 
jau. l\ad yra gerų norų—abejo- 
ti nereikia. Išleidimui veikalo 
vienok vienų gerų norų neužten- 
ka. Kasžin, ar nebūtų buvę ge- 
riau vieton po redakcijas vaikšti- 
nėti—'bejieškant profesoriau:, kad 
butų kreiiptasi tiesiog j vieną 
iš profesorių su propozicija? 
ii u si nes s i s h u s i n e s s. 

Nuo tos dienos, kaip pertrauk- 
ta ryčiai Suvienytu .Valstijų su 

Vokietija, prasidėjo judėjimas 
už taikąv Pacifistai (t. y. norin- 
tieji tos taikos ant žut-but), pa- 

sijauti; e^ą perinenkais taiiką jvv- 
kdi ti, pasikvietė talkon soci- 

jalistus, vokiečius, anarchistus. 
I. \Y. W—iečius ir kitus taik^ 
ir artimą mylinčius žmonės. Su- 
sirinkimų susirinkimai kas va- 

karas. Pacifistai ragina žmones 
dėti visas pastangas—pastojimui 
\\ilsonui kelio, kad neapšauktų 
karės prieš Vokietiją. Sociali- 
stai ragina savuosius pri-e visuo- 
tino streiko, iširr.dinėti pinigus 
iš bankų ir. jei reikės, su anar- 

chistais išvien veikti. 
Anarchistai ir I. W. \Y—iečiai, 

pamatę minias rėmėjų, ,pasijauto 
galingais ir pradėjo veikti: už- 

puolė 'eleą krautuvininkų ir 

šiaip *.. .ojančių valgomas pre- 
kes nepraleido—atėmę prekes, 
apdaužė, apdraskė ir tiktai "pil- 
ną exproprijaciją" padarę, aplei- 
do savo aukas. 

Vadovavo minėtam taikos pro- 
cese "Saldžioji" Marė lianz. Ją 
vargšę suėmė ir dabar tarp .sa- 

vųjų gavo vardą "kankinės...'' 
Kovotojai ui taiką didžiumoje 

atsitikimu, ainot socialistų kallbos, 
yra proletarai" ir iki šiolei per- 
daug liekamo skatiko propagan- 
dai už taiką neturėjo, vienok 
dabar, užklausti kas užmokės už 
tas. ar už tas išlaidas atsako: ne- 

sirūpinkit, pinigai tam tikslui yra 
—1 e a v e it to m e ! 

Nei -ne nuostabu, kad jau ir 
Brooikl/no lietuviai socialistai 
protestavo, o latviai tariptautie- 
čiai ir čia ir Bosone drauge su 

vokiečiais protestavo prieš karę. 
Žingeidu ir tas: kas tik pirmiaus 
pritardavo vokiečiams, tai dabar 
visa gerkle rtfkia už "taiką." 

Vubaluks. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Delei sroviniu santikių.—Gaih 
butų užimti laikraštyje vieta to- 
kiais dalykais, kurie pirmu žvilg- 
sniu atrodo mažmožiais; bet pri- 
sižiūrėjus lietuvių tautos judėji- 
mui geriaus, šitie, tarytum, maž- 
možiai yra nemažais dalykais, 
todėl neprošalį bus jais su skai- 
tytojais pasidalinti. Noriu čia 
pakalbėti apie vietos D. L. K. 
Gedimino Dr-jos tautiškumą. 
Iš vardo šita draugija atrodytų 
•tautiška, bet savo darbais yra vi- 
sai priešinga tautystės reikalams. 
Ir negana to, kad ji stengiasi savo 
narius ištautimti, ji dar veda juos 
-ir iš doros kelio. 

Nors daugumas tos draugijos 
narių saivo mintimis ir dvasia 
yra lietuviais, bet kažin kokiu 
keistu ktulu jie leidžia keliems 
"draugučiaans" šeimininkauti ir 
tarpe jų savo ''progresą" platin- 
ti. Šitas išaiškina, kodėl gedimi- 
niečiai Letuvių Dienoje atsisa- 
kė veikti drauge su kitais savo 

broliais savo viengenčių naudai; 
fš vardo tautiška draugija, susi- 
dedanti iš tikrų lietuvių, bet ne- 
turi pasigailėjimo savo broliams 
to-kioj didelėj nelaimėj esantiems. 
Juos "draugužiai" suklaidino ir 
jie seka juos. Bet kam ir ko- 
kia iš to nauda—ar jiems pa- 
tiems, ar kam kitam? Nematyt 
jokio?. 

Šitai su paigeliba visų Roclies- 
terio lietuvių jiems pavyko savo 

svetainę įsigyti; be kitų lietuvių, 
vieni draugijos nariai nebūtų jos 
įsigiję. Ir taipgi jie vieni negali 
jos užlaikyti; kiti gi nuo jų trau- 
kiasi. Tautininkai savo susirin- 
■k<'111 am s vietą rado 'kitur; katali- 

ai žada statyti sau kitą svetai- 
nę ; gcdiminiečiams teks likti vie- 
niems savo svetainėj. Atsitolinę 
nuo savo tautos žmonių ir jų ;ei- 
kalų jie liko vieni, be draugų. 
Musų betaučiai draugučiai ir ne- 
išmanėliai jų pasekėjai vietoje 
nužcmgti pirmyn, kaip jie sa- 
kosi. nužengė atgal. Jie savo 

progresą mato ti'k sėjime neapy- 
kantos prieš 'kitus, turinčkis ki- 
tokius supratimus negu jie, o tas1 
veda juos tik prie paikrikimo. 
Argi mums nebūtų smagu vi- 
siems kaip vienam vadintis bro- 
liais ir dirbti šis-tas brolybės la- 
ibai? Tiesa, musų socialistai, ka- 
da jiems parsieina šaukti sau tal- 
kon tautininkus, ar katalikus, ta- 

ria į juos: Brangus broliai ir se-| 
,tės lietuviai, bet kokis jji ten 

j ii brangumas jiems, jeigu jie ^ 

didžiausiame reikale yąro ginčus 
del savo principų iri atsisako 
jiems pagel'bėti. Oia jie: pasirodo 
priešingais patjs ^įauvi Tokius 
klaidingus vadovu^ sekant, gali- 
ma ir pačiam tilk k-laicLuuti. To- 
dėl patarčiau tienfeV;iv|[ broliams 
tautiečiams, Gedišino^draugijos 
nariams, kurie jpdžij^ socialis- 
tams save už nosių ,vesti, liautis 
j 11 klausius ir grižti prie didžiojo 
lietuvių būrio ir dirbti su jais 
drauige, ypač šitoje valandoje, 
kuomet mūsų tėvynės broliai tiek 
daug ipašelpos iš mus reikalauja. 

Aficieras. 

IŠ PIIILAPELPHIA, PA. 
Streike riaušės. Vasario 22 d. 

atsitiko čia kruvinos riaušės tarp 
cukernių streikierių, kurių yra 
a-p i e 2,cxx), ir 300 policijantų. 
\ ienas streikierys, Martyna? 
Petkus, tapo nušautas; vienas pa- 
šalinis tapo pašautas ir gali mir- 
ti; kaiip rašo vietinis anglų laik- 
raštis, dar trjs streikieriai sužei- 
sti kulkomis ir 13 poliemontj nu- 

gabenta ligombutiii. Cukraus 
dirbtuvės parsigabeno negrus 
streiklaužius ir moteris, sužino- 
jusios apie tai, sukėlė didelį ipasi-. 
priešinimą. Pranė Celedinie.iė, 
su kūdikiu ant ranku, sakoma, 
vedė fxx> kitų moterių, kurios 
užpuolė negrus, jiems išeinant 
iš dirbtuvių. Detektyvai jieško 
riaušių vadovų ir suareštavo ('e- 

liadinienę, kurią paleido po $1,- 
500 bondsu. Čeliadiiiienės vyras 
paaiškino, kad "mano pati yra 
gera moteris ir .policija padarė 
klaidą, ją areštuodama. Ji nėra 

j.okiu riaušių vadovu." 
Riaušės buvo labai smarkio:-. 

Sakoma, kad moteris panaudojo 
sumaltus pipirus, kuriuos ark- 
liams ir (policijai j akis barstė. 
Užmuštas Martynas Petkus turė- 

jo apie 29 m. amžiaus; Amerikoj 
išbuvo aipie 8 metus; .paėjo iš 
Jonaičių okolicos, Laukės par., 
Šiaulių pavieto, Kauno givb. Bu- 
vo gero budo ir ramus vyras; 
prigulėjo prie šv. Juozapo d'-ės 
ir prie cukernių unijos, PhPadel- 
phijoj paliko du broliu. 

M. A. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
Didelis gaisras. Didelis gais- 

ras, kokia čia nebuvo nuo 1872 
metų, įbaugino vietos gyventojus 
nakčia 21 d. vasario, kuomet pro- 
tarpyje 3 valandų išsyk kilo net 

aštuoni gaisrai. Spėjama, kad 

septyniuose atsitikimuose turėjo 
•buti padegimai, bet policija kol- 
kas kaltininkų negali sujieškoti, 
nors keletas ypatų tapo suareš- 
tuota. Gaisro nuostoliai išneša 
apie $40,000. Vos apgesinta ke- 

letą gaisrų ir ugniagesiai grįžo 
namo, kuomet pamatyta dūmai 
iš beizmęjito vaisių krautuvės, 
kuri pritklauso italui Dominlco 
Benalli ir kuri yra Jono Skritul- 
skio, buvusio SLA. kasieriaus, 
bloke prie E. Main ir Summer 
sts. 

Toks nepaprastas skaitlius gai- 
srų beveik tuo pačiu laiku suju- 
dino visą miestą. Tuo j aus tapo 
apskelbtas mieste kariškas sto- 

vis, iššaukti kareiviai pradėjo pa- 
troliuoti miesto -gatves. Sulyg 
gubernatoriaus prisakymo dvi 
komlpanijos milicijos dabojo vi- 
sas dirbtuves dieną ir naktį. 

IS PERU, ILL. 
Debatai. Vieti'nės šv. Bedo ko- 

legijos lietuviai moksleiviai pe- 
reitą nedėldinj turėjo surengi 
debatus (ginčus) temoje: "Ar 
Lietuvai yra reikalinga milicija, 
arba ikariumenė#-' 

Afirmatyvę ii3}sę, i" y. kad ji 
yra reikalinga/" gtvildeno p. P. 
Marčiukaitis, o negatyvę, t. y. 
kad nereikalinga, palaikė p. B. 
Vitkus. Negatyve pusė debatus 

laimėjo. 
V J. Žarasietis. 

IŠ SIUOX OITY, IOWA. 
Ferai; vakaras; smulkmenos. 

—Liet. Šv. Kazimiero, parapija, 
^pasidarbavus vietos klebonui ir 
komitetui, turėjo fėrus keturias 
dienas, nuo vas. ii d. iki 14 d. 
Visomis dienomis įmonių lankė- 
si vidutiniškai ir galima ti'*ėtįs, 
kad parapijai liks pelno. 

Paskutinę savaitę prieš užga- 
vėnes, vas. 18 d., Dailės Myėto- 
jų Dr-ja surentgė vakarą su pla- 
čiu programų. Tarp kitko buvo 

statyta veikalas "Gų<4 Našlė." 

aidinimus pavyko krioptiikian- j -ia. Ypatingai gerai savo roles į 
atliko M. Gavelienė, našlės rolę 
ir O. Andriunienė, Karusės ro- 

le;. 
A. Joncis dekliamavo eiles 

Kaip Tėvynė Musų Kenčia" ir 
"Kada Mums Atsitiko Mieste Bū- 
ti." (Jagelienė dekliamavo "Aš 
lietuvaitė" ir "Pirmyn, užmiršk." 

Bet publikai visųlabiausiai pa- 
tiko 5 metu mergaitė Ona Lin- 
kevičiūtė; ji dekliamavo: "Sau- 
lutė su/.įbo" ir "Tarp gelių skais- 
čiausiu." ir dainavo: "Sėdi ver- 

pčjčlė" ir '"'Sveiki oroliai daiui- 
■ninkai." Ji taip gražiai padai- 
navo, kad kita 15 metų taip ne- 

padalintos. Publika atsigėrėti 
i negale j o. 

| Taiip pat pasižymėjo p. A. Pe- 
tronis: jis padainavo solo "Ty- 
kiai. tykiai Nemunėlis teka." 
l ai buvo pirmas viešas jo pasi- 
rodymas ir matyt jis bus pirmas 
solistas musų mieste. lštiesų. 
jam negėda butų pasirodyti su 
savo balsu kur nebūk; jis buvo 
iššauktas atkartoti du kartu. 

Parapijos choras vietinio var- 

gonininko vedamas sudainavo ke- 
lias gražias daineles, kurios pub- 
likai taipgi labai patiko. Publi- 
kos atsilankė nemaža ir visi bu- 
vo .patenkinti vakaru. 

Yas. 17 d. 10 vai vakare Cu- 
daliv Packing Co. sugriuvo ce- 

mentinis stogas ant kraujamųju 
doku. Gerai, kad tas atsitiko, 
kuomet ten nieko žmonių nebu-j 
T0' Pas mus paskutiniu laiku 
merginos taip pabrango, kad vai- 
kinasi besivaržydami už jas pini- 
gus viens kitam mrtka. Prieš už- 

gavėnes buvo toks atsitikimas. 
Del vienos- merginos susivaržė! 
net keturi vaikinai. Pirmutinis, j 
kuris turėjo išsiėmęs leidimą, j 
užleido merginą kitam už $250.' 
Trečias siūle antram S350, bet 
tam pati matyt buvo brangesnė 
kaip pinigai ir jis pasiulinimo ne- 

priėmė. 
Koresp. 

IŠ POTTSVILLE, P. 

Pastaruoju laiku apskričio tei- 
sme eina gana smarkios imtynės 
smukliu užtarėjų su jų priešais. 
Imtynių priežastim Malia- 
noy City miestas. Ten til vie- 
name "\varde/ kur yra api'j jogo 

gyventejų, imai»f sykiu mažus 
ir moteris, taipo užau^yla 59 smu- 

klės. Tame skaitliuje yra nema- 

ža ir lietuviškų smuklių. Šitą 
ant smukilių ataką padarė drau- 
gija "Law and Order Society" 
už ŠMvkavimą uždraustose dieno- 
se. šitas atsitikimas sujudino 
viso apskričio Įsisenėjusią ir la- 
bai stiprią smuklių ir bravorų šei- 
mynėlę. Gali fcuti, kad tūloms 

minėtų smuklių bus sugražintos 
šinkavimo teisės, bet dauguma jų 
jau negaus. Matyt, kad minėto- 
ji organizacija nejuokauja, nes ir 

tanpe apskričio teisėjų užvirė 
smarki kova. 

Apskričio teisėjų pirmininkas 
II. O. Bechtel reikalauja, kad vi-' 
soms uždarytoms smuklėms butų 
sugrąžintos teisės (šinkuoti) be' 
jokio tardymo. Bet teisėjas R. 
H. Kock'as griežtai priešinasi 
pirmojo nuomenei ir reikalauja, 
kad nuo pirmo iki paskutinio vi- 
sus apkaltintus smuklininkus per- 
nagrinėti. R. H. Ivocko reikala- 
vimas pastatė pirmininką keblan 
padejiman. 

H. O. Bechtel kitokio išėjimo 
neturėjo, kr' tik visą tą reikalą 
atidėti iki tol, kada bus išrinktas 
trečias teisėjas mirusiojo Bruni- 
m'o vieton. 

Dabar smukliu likimas pri- 
klausys nuo to, koks trečias tei- 
sėjas bus išrinktas. Anglų laik- 
raščiai tiesiog sako, kad šis, t. 

y. Schuylkill apskritys, yra juo- 
džiausia dėmė ant \Vashingtono 
žemės. Tą patvirtina ir tas fak- 
tas, kad tokiose ikolionijose, kaip 
Shenamdoali, Mahanoy City, Gil- 

berton, Girardville, Nevv Phila- 

det-phia, Middleport, Minersville, 
Coaldale, Cumbola, St. Clair ir 
smuklininkui išpuolia nedaugiau, 
kaip po 13 kostumierių. 

Koresp. 

IŠ ROCHESTER N. Y. 

Apie prakalbas ir apie kliubą. 
Vasario 18 d. Glaveckio svetainėj 
atsibuvo Lietuvos Sunų ir Duk- 
terų draugystės prakalbos. Gai- 
la, kad publikos buvo mažai, 
nes tuom pačiu laiku "Kanklių 

i' 

Benas" buvo surengęs koncertą 
ir tas daugelj sulaikė nuo prakal- 
bų. 

Pirmas kalbėjo žinomas vieti- 
nis veikėjas p. P. Petronis. Jis 
aiškino šios draugijos tikslą, pa- 
žymėdamas, kad tai yra vienati- 
nė Rochesteryj tautiška draugy- 
stė. Paminėjo ir negražius so- 

cialistini darbus. Antras kalbė- 
jo p. S. Klimaitis. Jis kalboje 
apie tuos. kurie, prisdengę "pro- 
gresistų" vardu, kaip čia Ameri- 
koj. taip ir Lietuvoj, tik suirutę 
musų gyveniman veda. Teko 
taipgi ir "taškui" (P.ulotai), ku- 
ris irgi "progresistu" kepurę ne- 

šioja. 
Prie draugijos prisirašė apie 

10 naujų narių. Velytina šitai 
tautiškai draugijai gero bu jojimo, 

Liet. Drg. Polit. Kliubas, reng- 
damas prakalbas 25 d. vasario 
savo lapeliuose Į padanges iškėlt 
savo kviečiamą kalbėtoją, kuris 
niusų lietuvių gyvenimą suteršė 
N'avatnai pas tą kliubą einasi 
kad. kaip girdėjau, tik viena ypa- 
ta tą visą kliubą gali už nosies 
vedžioti ir visus ant savo kurpa- 
lio pradeda tempti. Kliubie- 
čianis verta apsižiūrėti, kad ic 
gero vardo nesuterštų. 

Svečias. 

IŠ DES MOINES, IOWA. 

Nelaimė namuose.—Kadir pa- 
senusi žinutė, visgi manau ne- 

prošailį bus ji pranešti. Cia atoi- 
ti'ko nelaimė vienuose namuose. 
Ona Ašmontienė Cerpetauskaitė, 
žmona 52 metu amžiau?, vas. 7 d- 
š. m. išleidusi vyią j darbą, o 

vaikučius j mok^k'lą, norėjo grei- 
tai krosnį užkurti ir vandens už- 
sikaisti skalbimui. Tuo tikslu 
ji norėjo užpilti žibalo ant an- 

glių. bet tai buta ne žibalo, tik 
gazalinos, kuri kaip bematai ply- 
kstelėjo ir jos drabužius už- 

degė. Ji žmona, degdama šoko 
per duris laukan, kur parpuolus 
ėmė po sniegą voliotis, kad ugnį 
užgesinus. Tas vienoik negelbė- 
jo. Antgia<lo pamatė ją degant 
vienas įpraeivis ir pribėgęs apsu- 
po ją antklodė; vienok ir tuomi 
ugnies neužgesino, kol drabužių 
nenudraskė. Nelaiminga tapo 
nugabenta ligoninėn, bet ten už 

keturių valandų pasimirė, palik- 
dama dideliame susirūpinime vy- 
rą ir keturis mažus vaikelius* 
vyriausias vaikas turi 14 metų. 
jauniausias 2 metu. 

Velionė buvo drūto sudėjimo 
žmona', niekuomet nesirgdavo 
ir visų vietos lietuvių buvo labai 
mylima. Ji paėjo iš Kauno gub., 
Šilalės miestelio, Raseinių pav. 

Šitas nelaimingas atsitikimas 
n*a skaudžiu priminimu musų 
moterėlėms, kad reikia b u t i labai 
itsargioms su ugnia. 

F. Taraškus. 

IŠ VVATERBURY, CONN. 
Tėvynes Gelbėtojų Dr-jos susi- 

rinkimas.—Yas. 4 d. Tėvynės 
Gelbėtojų Drja turėjo savo susi- 
rinkimą. Šitame susirinkime pri- 
sirašė šeši nauji nariai. Tas yra 
labai linksma, kad atsiranda no- 

rinčių savo viengenčius gelbėti. 
Bet nežinia dclko visai maža at- 

silankė tų, kurie buvo pirmiau 
prisirašę. Ar juos sulaikė da- 

lyko svarbumo nežinojimas, ar 

kokia kita priežastis., nežinau, 
Sekantis susirinkimas bus vas. 

28 d.; matysime kiek jų į tą 
ateis. Butų malonu, kad ateitų 
netik prisirašiusieji, bet dar ir 
kad saivo draugus atsi\estų. 
Męs privalome rūpintis savo ne- 

laimingais broliais ir seserimis 
tėvynėje, o šita draugija kaip 
tik tuo ir rūpinasi. Ji rūpinasi 
tik nukentėjusiais nuo karės ir 

jokios partijos jai ne galvoj. Jau 
yra pasiuntusi $80.00 j užimtą 
Lietuvą dro Basanavičiaus vardu 
ir siųs kaip tik surinks ir vėl. 

Taigi prie jos kiekvienas, ar 

jis butų socialistas, tautininkas, 
ar katalikas, privalo dėtis ir gel- 
bėti mirštančius tėvynėje musų 
brolius. 

Tėvynės Gelbėtojas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Tveriama "tautiškos" kapinės. 

Pastaruoju įlaiku Grand Rapidse 
pradėta kalbėti apie tautiškų ka- 

pinių nupirkimą ir tame reikale 
buvo net susirinkimas sušauktas. 

Čia yra lietuvių parapijos ka- 
pinės ir, kiek teko matyti, musų 
tautiečiai visai yra 'patenkinti to- 

mis kapinėmis. 

z»*- i i aigi tautiškųjų kapiniu jsigK 
j imu, matyt, rūpinasi .vi- 
sai kiti, o ne tautiečiai; tuonū 
rūpinasi ypatingai tie, kurie var- 

do "tautiškas" bijo kaip žydas 
kiaulienos: socialistai. Jie., ma- 

tyt, šitą sumanymą pakėlė, 'kad 
tautininkus su katalikais suerzi- 
nus. o paskui tiems pradėjus vai- 
dytis. kad jiems patiems geriaus 
sektųsi jų pačiu kuopa didinti. 

Kodėl ^i jie negali sau socia- 
listiškų kapiniu įsigyti? Kam 
jiems jos tautišku \\.rdu reikią 
krikštyti ? 

Tautietis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Socialistu protestas prieš karę. 
— \ as. 14 d. Liet. Sunų IJr-jos 
svetainėje LDLD. sušaukė susi- 
rinkimą, kad užprotestavus pritš 
Suv. \ .'i 1 s t i i 11 valdžios kėlimą ka- 
rės prieš Vokiečius. [ susirin- 
kimą žmonių atsilankė labai ma- 

ža. Iš to galima spręsti, kad so- 
cialistais niekas netiki ir jų su- 

manymams niekas neužjaučia. 
Bet įdomu yra tas, kad mūsiš- 

kiai socialistai, išskyrus kokius 
tris, nebūdami Amerikos pilie- 
čiais j miestus kelia prieš tą val- 
stybę. kurios valstiečiais jie nė- 
ra. Kur jie gali savo protestą 
pasiųsti? \Yashingtone jų pro- 
testui tikrai ne vieta. Jei bent 
Berlinan pasiųstų, kur parlamen- 
te socialistai turi nemažą balsą, 
tai gal jie sustabdytų—jei norė- 
ti}—vokiečių submariinus. Bet 
ką gelbės jų protestą siuntus 
\Yashingtonan ? 

Grandrapidsietis. 

IŠ WEST FRANKFORT, ILL. 
Sudegė su vaikais. Vasario 

22 dieną anksti ryto ištiko gais- 
ras lietuvio Jokūbo Duleko stu- 
joj. J. Divlekas atsikėlė uzskur- 
:i krosnies, pasiėmė pilną galio- 
įą gazolino ir pylė j krosnį; ga- 
zolinas ekspliodavo ir su vienai 
sekunda kilo gaisras. J. Dūlė- 
tas su dviem mažomi dukrelė- 
nis sudegė ant vietos, o jo mo- 
teris su viena dukrele spėjo iš- 
bėgti lauk. 

Vietinis. 

Zinios-Zineles. 
Minneapolis, Minn. 

= Russell Malūnų B-vė pada- 
rė dovanas savo darbininkams. 
Sausio 28 d. ji davė visiems sa- 
vo darbininkams, kurie buvo iš- 
dirbo pas ją metilo laiko, nuo 

85c iki $1.35* 
J. Čestakauskas. 

"Vaterbury, Conn. 
— P-.nų Cizauskų rupesnių bu- 

vo pastatyta operetė "Adomas 
ir Jieva" ir "Komedija be žo- 
džiu'' iš meksikonų gyvenimo. 

East St. Louis, 111. 
= Saus. 25 d. S. Jociaus kie- 

me rasta negyvas kūnas Antano 

Kirkickio, 26 metų amžiaus. 
Mirties priežastis nėra žinoma. 

Nashua, N. H. 
= Nashua Mill Co. dieniniams 

darbininkams pakėlė algą, bet 
štukiniams numušė: tarp šitų 
dirba daugiausia lietuviai ir len- 
kai. Numušė jiems mokesti d-J- 
to, kad jie strai'kave ir straikavi- 

... 

mu prrsivertę dieniniams mokestį 
ipakelti. 

Hartford, Conn. 
— T ui a dalis lietuviu moterų 

čia šį-tą. veikia, bet prie draugijų 
•nepriklauso; kitos pamėlynavu- 
siais veidais, susivėlusios prie 
"dinerkės"' mirksta. 

So. Barre, Mass. 
— Va>. 18 d. prekinis trauki- 

nys suvažinėjo 45 metų amžiaus 

Antaną Mikintą. .Traukinys jj 
pagavo jam su mergina automo- 

biliumi bevažiuojant. 

New Fork, N. Y. 
= "Tėvynės" redakcijoje vas. 

7 d. buvo Prislėgtųjų ir Prigul- 
miingųjų Tautu Sąryšio susirinki- 
mas. Dalyvavo atstovai nuo 12 

tautų. Susirinkime išrinkta jsta- 
tų ir finansų (komisijos bei val- 

dyba. Kotnisijon išrinkti: nuo 

lietuvių V. F. Jankauskas; armė- 

nų—M. W. Manuokion; airių— 
T. J. Kennedy: indų—L. Rai; 
škotų Miss M. A. Smith. 



Ylai laikraSčlul siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoripua pa- 

ra5u Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrai! vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir t-isytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redak'lja, pareikalauta, gražina aut> 

rlul atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ii tik 

ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučly. 

Apžvalga. 
Popiežius ir Lietuviu Diena. 

Atėjusi iš Rymo žinia apie tai, 
kad (popiežius padovanojo nuken- 

tėjusiems nuo karės lietuviams 
20.000 frankų ir pavelijo Žemai- 
čiu vyskupui Karevičiui atsišauk- 
ti prie viso pasaulio vyskupų 
k a sl ink Lietuvių Dienos, turi 
nustebinti kiokviena lietuvį, (ši- 
tą žinią skaitytojas ras šiame nu- 

meryj, skyriuje "Lietuva ir Ka- 

rė"). 
Sakome, "nustebins kiekvieną 

lietuvį," nes ne to lietuviai pas 

popiežių maldavo ir ne to ti- 

kėjosi. Šitą reikalą męs skai- 
tome taip svarbiu, kad turime 
kiek plačiau apie ji pakalbėti. 

Lietuviai, didelės nelaimės iš- 

tikti, beveik nuo pat pradžios 
karės klabino į Vatikano duris, 
šaukdamiesi sau pagelbės. Po- 
piežiaus prielankumas belgams, 
lenkams—net ir nekatalikam? 

(kaip pavyzdžiui, žydams ir ser- 

bams)—ar nedavė vilties ir lietu- 
viams tikėtis paramos? Ar už- 

dyką Lietuva nešioja "šventosios 
Lietuvos" vardą, kad jos vai-kai, 
j dkleliausią nelaimę įkliuvę, ne- 

galėtų tikėtis užtarimo ir para- 
mos nuo vyriausios Kataliku 

Bažnyčios galvos? Jie tikėjo, 
prašė, maldavo ir stiprią viltį iu- 

rėjo, kad jų maldavimas bus 

išklausytas. Ne pinigų jie prašė, 
žinodami, 'kad sumažėjusis po- 

piežiaus iždas negali, kari ir no- 

rėtų, Lietuvos vargus numalšin- 
ti. Jie prašė^ kad popiežius pa- 

skelbtų visose katalikų bažnv- 

cięse "Lietuvių Dieną," kaip pa- 
skelbė lenkų ir kitų tautų dienas. 

Su tuom prašymu nuolatos kla- 
bino j Vatikano duris lietuvių 
atstovai Ryme, su tuo tikslu 
tivvo Yčas, o vėliaus ir ameri- 

kiečių atstovas kun. Bartuška, ir 

tik nesenai tuom pačiu ti'kslu 

nuvyko kun. Alšauskas. 
Ir visgi lietuviai negavo to, ko 

prašė, ko tikėjosi. Nes męs ne- 

privalome buti .najiviškais kūdi- 

kiais ir privalome turėti užtekti- 
nos drąsos, kad pažiūrėti šiam 
reikalui tiesiog j akis. Todėl, 
žinodami, ko prašėme, (pažiūrėki- 
me, ką męs, lietuviai, gavome 
ir tkokias, męs iš to išvadas ga- 
ltme padaryti. 

Popiežius Benediktas "ipaveli- 
ja" vyskupui Karevičiui atsišauk- 
ti prie viso pasaulio vyskupų, 
prašant jų, kad jie paskirtu tūlį 
nedeklienį rinkimui aukų nuken- 

tėjusiems nuo karės lietuviams. 
Pats popiežius "pataria" tam tik- 

sllui šeštinių nedeildien]. 
Visųpirmiausiai nenoroms ver- 

žiasi klausimas: Kodėl popiežius 
pats nepaskirta Lietuvių Dienos, 
o tilc "pave^ja" vyskupui Kare- 
vičiui atsiliepti prie kitų vysku- 
pų? 

Juk tame yra milžiniškas skir- 
tumas, kurj mums, amerikie- 
čiams, bUs lengviau suprasti, jei- 
gu męs ats«minsime savo, Ame- 

rikos Lietuvių Dieną. Sakysim, 
Amerikos lietuviai prašė pas pre- 
zidentą \Yilsoną, kad jis paskir- 
tų Suvienytose Valstijose Lietu- 
vių Dieną. Prezidentas, išsi- 
traukęs šimtinę, ar kiek, ipasaky- 
tų: "še jums auka nuo manęs, 
ir aš pavėlinu, kad \Vestvillės 
miestelio majoras atsilieptų pas 
visus kitus Amerikos majorus ir 

gubernatorius, prašydamas, jų 
paskirti Lietuviu Dieną po visą" 
Ameriką." 

Kas hutų tuomet išėję iš musų 
Lietuvių Dienos? Kokią svarbą 
turėtu \\ estvillės majoro atsi- 
šaukimas, sulyginus su preziden- 
to Wilsono atsišaukimų? Tokią 
maž-daug svarbą turės ir vysku- 
po Karevičiaus atsišaukimas, 
sulyginus su popiežiaus itsišau- 
kimti. 

•lai vien.'. O dabar pažiūrė- 
kim dar toliau ir pasiklauskim, ar 

vysikurpas Karevičius gali ir kaip 
jis gali net ir tą pavelijimą išpil- 

(lyti, kuomet Lietuva dejuoja no 
našta kariškos priespaudos ir vi- 
sokiu kariškojo stovio taisyklių? 
Juk šiądien Kaunas ir visa Lie- 
tuva yra atkirsta nuo viso pa- 
saulio! Koks yra parankumas 
tmkį atsišaukimą »•" Kauno siusti? 
Pagalios, jeigu net ir galima bu- 
tų tokį atsišaukimą iŠ Kauno iš- 
siųsti, tai *kiek jis atsieis, jeigu 
norima pasiekti viso pasaulio vy- 
skupus, kurių ir antrašų, rasite, 
Kauno vyskupijoj neturima, jei- 
gu norėtų juos "ypatiškai" pa- 
siekti takiais atsišaukimais? 

Visa įai parodo, kad Vatika- 
nas, matomai, turcjo labai svar- 

bių priežasčių, kad atsisakė pats 
paskirti ir ap'-'n'krašėiu paskelbti 
Lietuvių Dieną. Ir tas priežas- 
tis nesutikti atspėti. Jos yra po- 
iiusKos ru-sies. vatiKanui "ne- 

paranku" yra skelbti Lietuviu 
Dieną, nes tuomi užgautų lenkus. 
Skelbdamas Lietuvių Dieną, po- 
piežius ne tik pripažintų lietu- 
vius kaipo atskirą nuo lenkų tau- 

tą, be1 ir suteiktų didelį politiš- 
ką apgarsinimą Lietuvai. Len- 
kai, kurie susivijo sau gilią gūž- 
tą Vatikano priengiuose, jokiu 
būdu prie to prileisti nemano. 

Jie darė kliūtis, kad ip. Yčas ne- 

pasimatytų su popiežium; /\c, 
ka:p girdėtis, darė klintis ir kun- 
Bartuškai esant Ryme,—vis kad 
popiežius neišgirstų lietuvių bal- 
so. Bet jis išgirdo. Lietuvių 
(pasiuntiniai,—mekurie net sūrioj 
formoj,—atkreipė popiežiaus akis 
ant Lietuvos -padėjimo ir ant jos 
santikių su Lenkija. 

O visgi įas nieko negelbėjo. 
Vatikanas vėl stojo lenikų pusėn. 
Lietuvius paglostė ir gražiais žo- 
džiais nubovino.s Męs turime ai- 
škiai suprasti, kad tasai Vatika- 
no žygis reiškia lenkti .pergalę, o 

tnusų lietuvių prakišimą. 
Be abejonės, Vatikanui nėra 

išrokavimo pykinti 15 milijonų 
lenkų delei 3 milijonų lietuvių. 
Bet nuo to mums, lietuviams, 
nei kiek nėra smagiau. Lietu- 
viai maldavo vien tėvišiko užtari- 
mo, gero žodžio prieš pasaulio 
akis—nidko daugiau. Ir to ne- 

gavo. 

Ištikro, gali išsipildyti kttn. 
Bartuškos memorialo žodžiai, 
kad katalikiškai Lietuvai bus 
skaudu atminti, jog stačiatikiš- 
koji Rusija (o męs dar pridėsi- 
me,—ir pro estoniška Amerika) 
gelbėjo Lietuvą nelaimėje dau- 
giau, negu Katalikiškoji Bažnyčia 
gelbsti savo diikterj. 

Tas tttri buti skaudus lietu- 
viams apsivylimas. [Sekančiam 
numeryj męs jdėsime p. Yčo as- 

meniškus memuarus apie jo au- 

<1iencij;į pas popiežių]. 

Kelios mintįs apie karę. Tos 
pačios rūšies laikraščiai, kurie 
barė mus už tai, kad męs davė- 
me savo skaitytojams persergė- 
jir kad jie butu dabar atsar- 

gus ir ilgai savo liežuvio nepa- 
leistų, kalbėdami apie, kr.rę—tie 
patjs apkraščiai dabar garsina 
žinias, ikad nekurtose lietuvių ko- 

lionijose jau yra politiš/kit v.ol- 
džios agentų, kurie tyrinėja, ką 
lietuviai sako, kaip jie užsilaiko, 
kokias rezoliucijas išneša ''prieš 
karę" ir ar jie yra ištikimi Ame- 
rikai. "Keleivis" jau net pa- 
taria, kad jeigu lietuviai išne- 
šinėja rezoliucijas "prieš karę", 
tai kad jie savo tautos vardo 
neminėtų, nes, anot jo, "netik 
valdžia galėtų mus suvaržyt, ne- 

tik iš darbų kapitalistai galčtų 
mus išvaryti, bet ne vienoj vietoj 
ir musų gyvybei galėtų buti pa- 
vojus." Todėl s "Atsargiau su 

(protestais"—šaukia "Kefleivis." 
Bet sr.vo keliu jis ragina protes- 
tuoti, tik esą vietoj sakyti pro- 
testuose "męs, lietuviai," galima 
pasakyti: "męs, tokio ir tokio 
miesto gyventojai, ar'\a piliečiai." 

Toks patarimas, musų many- 
mu, yra negeras. Viena, kad jis 
vis vien neapsaugos lietuviu nuo 

to pavojaus, kurj ir "Keleivis" 
tuose protestuose mato, (nes šni- 
pj vis viena sužinos, jeigu jiems 
reikės), o antra, ir svarbiausia, 
kad toks patarimas mokina lietu- 
vius veidmainiauti. Męs nieka- 
dos neprivalome nieko tokio da- 
ryti, arba sakyti, po kuom sar- 

matytumės, ar bijo tumės savo, 
kaipo lietuvių, vafdą padėti. Jei- 
gu męs kitaiip darytumėm, *ai 
butume hypokritai neverti nei 
lietuvių, nei Amerikos piliečių 
vardo. Toks darbas musų žtno- 

nes tik demoralizuotų, o musii 

ateiviją pastatytų į Amerikos iš- 
matų eiles. 

Vienatinis sveikas patarimas 
yra šitoks: Męs, lietuviai, Ame- 

i rikos piliečiai, karės negeidžia- 
|me, žiūrime į ją su .pasibjaureji- 
į mu—kaip ir visi amerikonai,— 
bet męs, lietuviai amerikiečiai 
iki savo kaulų esame ištikimi ši- 
tai laisvės šaliai ir, jeigu reikalas 
bus, męs savo priedermes, kaipc 
šios šalies piliečiai, tvirčiausiu 
l>udu išpiklysime. 

Tuomet męs parodysime, kad 
męs nesame šios šalies parazi- 
tai, bet verti pagarbos (piliečiai, 
'suprantamieji savo pareigas. 

* * 

Ateinantį panedėlį prezidentas 
\Vilson pradeda savo (naują pre- 
zidentystės terminą. Sunkios 
yra jo pareigos, didelė atsako- 
mybė prieš tautą, kuri pavedė 
j jo rankas visos tautos vadžias. 
Xuo Linkolno laiku nei vienam 
prezidentui neprisiėjo nešti ant 
savo pečiu tokios naštos, kokią jis 
šiądien neša. Iš vienos pusės 
jo užduotim yra saugoti šios ša- 
lies garbę ir interesus—savo pi- 
liečių gyvybę, turtą ir teises,— 
iš kitos pusės apsaugoti šią šą- 
li nuo karės. 

Per tris metus jis pasekmin- 
gai laikė Ameriką nuo karės, 
nors ne viena iš Europos vieš- 
ipatiju mindžiojo Amerikai ant 

kojų ir j pašones ją badė. Pra- 
dedant šitą naują tarnystę, vely- 
kime jam, kad jis ir toliaus pa- 
sekmingai galėtų išlaikyti šią 
šalį nuo karės. Ji" iš prigimimo 
yra "taikos žmogus" ir galime 
jam duoti kreditą už tai iškal- 
no, kad jeigu tik galima bus gar- 
bingu keliu išsisukti iŠ karės, jis 
tai ipadarys. Bet lyginai ir už- 

tikrinikim jį, kad jeigu nebus jo- 
kio kitokio išėjimo, tai Ameri- 
kos žmonės, kaip siena, stovės 
už prezidento. Tikėkimės, kad 
viekas išeis k uogeri ausiai, bet 
bukime prisirengę prie aršiausio. 

Musų socialistai bambina ir 
laikraščiuose ir prakalbose, kad, 
girdi, musų tautininkai neprotes- 
tuoja prieš karę,—vadinasi, kad 
jie nori, kad Amerika eitų ka- 
rėn. Ne'kurie begėdžiai net drį- 
sta tvirtinti, buk tautininkų laik- 
raščiai, girdi, kursto žmonės prie 
karės. Tokiems pakvaišėliams, ir 
tokiems žmonių mulkintojams 
neverta nei atsakinėti. Męs dar 
nematėm nei vieno tautininkų 
laikraščio, kuris butų išreiškęs 
tokį norą, arba įkuris butų kur- 
stęs žmones prie karės. 

* * 

-Amorika yra laiminga šalis, 
nes stovi viena sa", už vandeny- 
nų, atokiai nuo didžiųjų milita- 

riškų pasaulio viešpatijų. Bet 

žin'geidu mums išgirsti daug rei- 

škiančią nuomonę Amerikos ka- 
riško laivyno admirolo nuomonę. 

Jis atvirai prijįpažino, kad jeigu 
Amerikai reikėtų susikirsti su 

Vokietija, tai vokiečių laivynas 
lengvai apsidirbtų su Amerikos 

^aivyinu ir po to Amerika negalė- 
tų pasipriešinai išsodinimui vo- 

kiečių armijos Amerikoj. 
Dabar Vokietija to padaryti 

nega'li, nes Anglijos laivynas da- 

boja jūres. Bet kas butų su 

Amerika, jeigu Anglijos laivynas 
butų sumuštas, o Anglija praki- 
štų karę? Ta mintis kvaršina 
galva ne vienam amerikonui. 
Ir žinant Vokietijos karingumu, 
yra apie ką pagalvoti. 

Kun. Žebrio mirties atbalsiai. 
Keletas musų laikraščių atsiminė 
apie kun. Žebrio užmušystės su- 

kaktuves. "Draugas" ir "Darbi- 
ninkas," paminėdami apie lietu- 
vis' i piktadarių nužudytąjį Ne\v 
Britain'o kleboną, prisimena ir 
"lietuviškų juodrankių," ar "rau- 

donrankių" organizaciją, apie ka- 

rią tuo laiku buvo visokių gan- 
dų ir kalbų, kurios net privedė 
prie bylos tarp "Laisvės" ir "Vie- 
nybės Lietuvninfkų"—'bylos, ku- 
ri prasidėjo, bet užsibaigė Šio? 
k i om is-tokiom i s 

" ugad omi s.:'' 
"Keleivis" taipgi prisimena 

apie velionio Žebrio mirtį, tik iš 
"kitos bačkos," ir to gero žmo- 
gaus ir tėvynainio atmintį pa- 
gerbia tokiu budu: 

"Kaip skaitytojai žino,—ra- 
šo "Keleivis"—nužudytasai 
anuomet kun. Žebris paliko 
Dabai daug turtų. Dabar del, 
šitą turtų Nevv Britaine eina 

T>yla... j teismą privažiavo dau- 
gybė kuri. Žcfirio giminių. Vi- 
siems norisi pinigų. Nors tur- 
tus kunigas susikrovė iš savo 

iparapijonų, tačiaus jais pasi- 
naudoja visai pašaliniai žmo- 
•nes. 

Žingeidi; butų' žinoti, iš ko tur- 
tus susikrovė IJ"Kelcivis" ir ar 
"Keleivis^' paliks bent ką savo 

testamente savo skaitytojams? 
Kokia yra nauda iš to, kad ir po 

Imirties žmogaus atmintis reikia 
Įmurzinti? 

Philadelphijos Streikas. Pra- 
sfclėj usis Philadelphijoj "cukcr- 
ninku" strei'kas, kuriame daly- 
vauja ir aipie 2,000 lietuvių, 11 j.o 

ipat savo pradžios jau papluko 
jkraujais. Dideliame susirėmime, 
kuris įvyiko tarp streikierių ir uo- 

'licijos, vienas lietuvis, Martynas 
j Petkus, liko užmuštas. Musų 
|korespondentas praneša, kad "la- 
ibai daug lietuvių yra sukoliečy- 
jtų: vieni turi kulkas kojose, ran- 

įkose ir t. t., o kiti turi galvas 
Isukaldytas. Visame mieste yra 
didelis sujudimas." 

Streiką, kaiip matyt, veda "pra- 
moniečiai," arba kaip juos vadi- 
na, "Aidoblistai" (I. W. VV.). Ne- 
būdami aut vietos, męs nežino- 
me. kaip jie streiką vedą—ar ge- 
rai, ar blogai. 

Bet męs ir dabar uorime duoti 
Philadelphijos streikieriams, de- 
lei jų locnos gerovės, .patarimą, 
kurį męs jau ne sykį esame pir- 
miaus atkartoję: 'brolyčiai, veski- 
te streiką išmintngai ir tvarkin- 
gai ; veskite jį galvomis, o ne 

•kumščiais ir ne akmenimis; išsi- 
rinkite sau gerus vadus su šal- 
tomis galvomis ir savo gyvasties 
ipavojitn prieš kulkas nęstatykit 
ir savo vaikų našlaičiais berei- 
kalingai nedarykit. Atminkite, 
kad plika k,a^kta sienos nepramu- 
ši, ir riaušėmis bei kumščiais 
streiko nelaimėsi. Dar nei vie- 

nas streikas tokiu budu nebuvo 
laimėtas. Šiądien streiką gali 
laimėti tiktai tię, kurie turi vį? 
suomemės .užuojautą. Publika 
užjaus jum& i r,.parems j 13 jųsų 
kovoje* kada >ji matys, kad jųsų 
pusėje yra teisybė. Ginkite savo 

reikalus ir aiesiduokite nusi- 
skriausti, bet darykit tą išmintin- 
gai, su apsirokavimu, su šaltu 
(protu—kitaip streiką prakišite, 

j kaip prakiša mūšį tas vadas, ku- 
ris kvailai varo savo kareivius 
tiesiog j kanuolių nasrus. Už 
vs labjausiai nęstatykit savo gy- 
vasties pavojun. 

Męs tikime, kad jųsų vądai 
bus tokiais išmintingais vadais, 
nes kitaip jie butų ne jųsų drau- 

gai, bet priešai. 

Vis apie tą vairą. Nuo to lai- 
ko, 'kaip mūsų klerikalai atsimetė 
nuo Am. Lietuvių Centralinio 
Komiteto, męs vis tankiai girdi- 
me apie tai, kad "katalikai, gir- 
di, atsimetė todėl, kad nenori 
užleisti tautininkams vadovystės 
vairo kaip čia, taiip ir busimoj 
Lietuvoj. Aipart to, jie prirašė 
dar ir daugybę kitolkių priežas- 
čių apie "formališkumų" laužy- 
mą, apie "įžeidimą" katalikų vi- 
suomenės, apie "ignoravimą" ir 
t. t. Bet visi šitie privadžiojimai 
yra pelai, be jokios svarbos; nes, 

jei'gu jie net ir butų teisingi, (ko 
tautininkai anaiptol pripažinti 
nenori), tai visgi visa tai yra 
tik smulki "kanceliarščina," ir 

męs netikime, jog net klerikalai 
norėtų, kad męs apie juos many- 
tume, jog taip svarbus šiuom nw- 

mentu vienybėje įveikiamas dar- 
bas pairo todėl, kad viena, ar kit? 
pusė neužlaikė, ;ar sulaužė tos 
"kanceliarščinos" regulas. 

Turėtų bliti s\art>esnė prie- 
žastis ir ji yra pačioj šio straip- 
snio pradžioj1 paminėta: klerika- 
lai menori s'deiti Vienybėn todėl, 
ikad jie nenori pavesti tautinin- 
kams tautos vairo. 

Apie tai pagalios labai aiškiai 
prabilo p. llosis Darbininke" 
(menamai, pat< jo redaktorius). 
Apie kuturių špaltų ilgame 
straipsnyje jis kalba apie tai, ko- 
dctl "męs katailikai negalime jiems 
[tautininkams] pavesti tautos 

vairo." Šiame straipsnyje yra 
jdomių išvadžiojimų ir męs pla- 
čiau apie juos pakalbėsime se- 

kamCiuose numeriuose. Šiuom 
syikiu męs norime užduoti tik 
vieną klausimą, būtent: Kada ir ; 
kuomet tautininkai reikalavo,! 

WfiUAM? • I 

Č«IC 
—Dirg in Nevv York Tribūne. 

SUMUŠTAS BLIUDAS. 
Motina (Vokietija) ipaclavė savo vavkui (kaizeriui Wilhelnrui) brangų bliudą. Bliudas ženklina Amerikos draugiškumą. Vaikiozas nėšė-nėšė—ir paleido. Motina, žiūrėdama į fcukes, rūsčiai sušuko: "Viliau, ką tu padarei?" 

kad jiems išimtinai butų paves- 
ta? "tautos vairas" ^supra^k, va- 

dovystė) ? 

Kiek męs žinome, ir kaiip męs 
dalyką suprantame, tautininkai 
niekados sau tokios išimtinos 

privilegijos nei čia Ameriikoj, nei 

dabartinėj, nei busiamoj Lietu- 
voj nereikala\o ir 'nereikalauja. 
Jie reikalauja tik tc. kad visos 
sriovės galėtų sutartinai darbuo- 
tis. Męs net ne sykį aiškiai pa- 
briežėmė, kad tautinrnkai geidžia 
darbuotis tėvynės labui, kaipo 
"lygus su lygiais." Tai buvo 
augščiausi musų reikalavimai. 

Kas valdys Lietuvą? \Yell, 
męs manytume, kad ir Lietuva 

turėtų tokiais pat principais val- 
dytis. Bet dabar męs skaito- 
me net pragaištingų delci to gin- 
čus varinėti, o dar labjaus vieny- 
bę ardyti, nes besiginčydami už 

busiainčią ir dar nežinomą Lietu- 
vos valdžią ir už jos vairą, męs 

galime ir pačią valtį, t. y. Lietu- 
vą prazuayti. 

Męs manome, kad jeigu męs 
visi mokėsime valtį iš sūkurio, 
išgelbėti, tai męs sugebėsime ir 

vairą sau tuomet nusitašyti. Ko- 

kiems pdymiams tas vairas bus 

reikalingas, jeigu per savo da- 
bartinius ginčus, barnius ir pjo- 
vynes męs valtį (savo tautą) 
pražudysim? 

Ne, tautininkai niekuomet sau 

vadovystės (to vairo) nereikala- 
vo ir nereikalauja. Jie, kaip sy- 
kis, geidžia, kad ir kitos sriovės 

nesiimtų į savo rankas absoliu- 
tiško "bosavimo." Męs netikini 

į viešpačių tirainiją, męs netikini 
ir į srioviii tiraniją. Viskas, ko 

męs geidžiame, tai sutartinio dar- 

bo broliškoj, bet ne vergiškoj 
vienybėje. 

KAS JAM PAAIŠKINS? 
B r i d g e p o r t. C o n n Gerb. 

Redakcija:—Gyvem. aš ant kalno, 
augštoj vietoj ir dklelj vargą turiu 
iu vandeniu. Ar negalėtų man 

kas suteikti žinios iš knygų, ar 

nuo gudrių žmonių, apie tai, ko- 
siu budu, ar su kokia prietaisa 
galima pažinti iš viršaus, kaip 
jiliai galima rasti vandenj? 

D. Tat—tž. 

MARGUMYNAI. 
LIKOLNO TIKYBA. 

P h i 1 a d e 1 p h i a. Pa. Gerb. 
Redakcija:—Įsismaginusieji kle- 
rikalai pas mus vadina bedieviu, 
parmazonu ir laisvamaniu kiek- 
vieną žmogų, kuris neužsimoka 
už sėdynę bažnyčioj, arba kuris 
neatneša klebonui šešių doliarių 
padotko. Žmogus gali buti ge- 
riausis krikščionis, bet kaip tik 
įjis išsižioja prieš kunigą, tai jau 
jis ir "bedievis-" Tšeina 
taip, kad ne tikėjimas yra tikė- 
jimu ir ne Dievas Dievu, bet ku- 
nigas (nors jis butų ir peiktinas 
kunigas) yra ir tikėjimu ir Dievu. 

Toksai nelemtas dalykų stovis 
atgrasina nuo bažnyčių ir nuo 

kunigų daugeli net ir gerų krikš- 
čionių. ir jie liekasi taipgi ap- 
šaukti "bedieviais." Tas pats at- 
sitiko ir su didžiausiu Amerika* 
didvyriu Abrahomu Linkolmu, ku- 
ris visame švietė yra įgijęs di- 
delio luini, nisto vardą. Žingeidi 
yra jo pažiūra j tikėjimą. Jis ši- 
taip išaiškino, kodėl jis nepri- 
klauso prie jokios bažnyčios: 

"Aš niekados,—sako Linkol- 
nas,—neprisidėjau prie jokios 
bažnyčios, nes man buvo sun- 

ku duoti savo sutikimą ilgiems. 
painiems i'šgu Minėjimam s krik- 
ščionišku doktrinų, kurios cha- 

rakterizuoja jų "Tikėjimo Arti- 
kulus" ir "Tikėjimo Išpažin- 
tis." Kuomet bi<le bažnyčia už- 

rašys -ties savo altorium, kaipo 
vienatini narystės reikalavimą, 
Išganytojo sutrauką kaip teisių, 
taip ir evangelijos "Mylėsi 
Viešpatį Dievą tavo iš visos 
širdies tavo, iš visos sielos ta- 

vo ir iš visų mislių ta .o, o 

artimą tavo, kaipo pats save," 
prie tos bažnyčios, aš pristosiu', 
su visa savo širdim ir su visa 
savo siela." 

Pas mus kunigai-vadovai ir jų 
laikraščiai žiuri ne tiek į širdį, 
kiek j paviršių. Pas juos geriait- 
sj vardą įgija veidmainiai ir hy- 
pokritai, kurie vakar buvo ate- 

jistais, o šiądien del savo bižnio, 
ar del savo ambicijos nctfbažnai 
akis į dangų verčia ir liežuviu' 
nabažnai mala, nors širdyje ko-j kiais pirmiaus buvo, tokiais ir. 
dabar yra. Panaši "politika,"—! 
d ji labai pradėjo vyruotis pas 
mus paskutiniais laikais, tveriant 
'katalikišką" rmteliigentiją,—su; 

Laiko bėgiu sudemoralizuos ir su- 
pūdys musų liaudį ir pavers ją j 
veidmainių :r hypokritų gaują. 
Liaudis ims pavyzdį nuo viršū- 
nių. Toji kova, kurią dabar per 
gerklę varo nekurie neva katali- 
kiški laikraščiai, negalės gerų vai- 
sių atnešti. 

Linkolno Šalininkas. 

NENORI, KAD VOKIEČIU? 
"GARBAVOTŲ." 

N e \v York, X. F. Gerb. Re- 
dakcija:—Aš patėmijau, kad mū- 
sų apielinkėse atsirado pastaruo- 
Iju laiku daugelis lietuvių (dariai 
iii; "tiligentų), kurie pradėjo vekie- 
jčius garbavoti (gerbti) už priža- 
dėjimą (?) duoti lietuviams kara- 
lių (.'). Nekurie net "kaizerį pra- 

rieda iš tos priežasties į padanges 
kelti. Lietuviams yra svarini, 
kad tokia liga mūsų visuomenė 
neužsikrėstų. Musų žmonės yra 
geraširdžiai žmonės ir viską už 
tikrą pinigą ima. Jie nesupranta 
kaip reik diplomatiškų t r iksų ir 
lengvai gali pasigauti ant meš- 
kerės, kurios kriukelis net nei 
slieko -neturi. Musų žmonės tu- 

rėtų žinoti, kad nei vokietys, nei 
ruskis nėra lietuvių draugu ir iš 
geros savo valios nei vienas Lie- 
tuvai neprifįulmybės neduos. Ar- 
šiausi;' nelaimė patiks musų tau- 

tą tada. kada bile kuri pusė per- 
sitikrins. kad lietuviai yra toki 
kvailiai, ka;l juos bile tuščiu pri- 
žadu galima sau nusipirkti ir 
ant virvutės, kaip veršiukus, pa- 
skui save vestis. 

Lietuviai galės imti dėkingi tai 
pusei, kuri daugiausiai prie Lie- 
tuvos inerprigu'hiiytbės išgavimo 
prisidės, bet k;ul Luti dėkingais, 
męs turime turėti atliktą darbą 
o ne tuščius prižadus. Tuščiais 
prižadai?, kaip ir gerais norais, 
anot žmonių parries, visa pek- 
la yra išgresta. 

Tie. kurie labjausiai už vokie- 
čius užstoja, visados kaišioja j 
akis jų "kulturiškumą" ir priro- 
dinėja, kad, girdi, lietuviams vis- 

gi butų geriaus su vokiečiais, kai- 

po su kultūriška tauta. Apie vo- 

kiečių išbubnytą "kulturiškumą" 
jau daug buvo rašyta, bet vokie- 

čių garbintojams gali vertėtų su- 

sipažinti su tuom, kaip kultūrin- 

gai vokiečiai elgiasi su belaisviais 

ypač su rusų belaisviais, tarpt 



kurių yra ir kelios dešini tįs tūk- 

stančių lietuvių. 
Čia paduosiu ištrauką iš la-ško 

vieno amerikoniško franciuo, ku- 
ris prieš karę gyveno Xe\v Yor- 

ke, o laike karės buvo sužeistas, 
•paimtas vo'iečių nelaisvėn ir pa- 

galios atsidūrė Šveicarijoj. Iš 
miesto Lausannos jis rašo savo 

draugui j N'evv Y orką. Jo laiškas 
tilpo laikraštyj X e \v York 
Tribūne ir čia paduodu tik jo 
galą, kur jis kalba apie apsiėjimą 
su rusų belaisviais, ries tas palyti 
ir lietuvius belaisvius. 

"Aš skaičiau straip- 
snį "Rusų Belaisviai Vokie- 

tijoj" [trtpusj vienam Ameri- 
kos laikraštyj]. Tai yra teisy- 
bė, tik ne visa teisybė. Šitie 
nebagai [rusų belaisviai | yra 
ine titk kad nelaimingi, bet nsL 

vergai niekuomet tiek nekentė- 
jo. kiek jie kenčia. Niekas ne- 

duotų savo šuniui to, ką vokie- 
čiai duoda jiems valgyti: Xe- 
ti'k kad maistas yra niekatr ne- 

tikęs (rr»tten)f bet ir to jie 
negauna nei pusės to kiek 

jiems reikia. Francuzų belai- 
sviai daro, ką tik jie gali, kad 
neleisti nebagams rusams savo 

draugams iš bado numirti, bet 
ir to neužtenka, ir nuo karės 
■pradžios daug tūkstančių rusu 

tapo užmušta per sunkius dar- 

bus ir per maisto stoką. 
"Lageryj, kuriame aš buvau, 

zš savo akimis mačiau, kaip 
apie 300 jų mirė tokiu budu 
laike poros mėnesių, o jų buvo 
tik 5000 .mušt lageryj. Su jais 
apsieina, kaip su kriminalistais, 
dar net aršiau. Jie turi traukti 
vežimus lageriuose, ant laukų j 
ir net miestuose, kur vokiškos 
"leklės" spjaudo ant jų; visur 

jie užima vietį arklių ir jaučių. 
"Daugelis buva pririštų prie 
stulpo per 3 ir 4 valandas j 

dieną, net laike šalčio, ir di- 
delis skaičius jų tokiam pa- 
dėjime ir mirė. Rusas yra to- 
•kis geraširdis žmogus, kad jis 
niekados nesiskundžia ant nie- 
ko. Su franeuzais yra visai ki- 
tas dalykas: jie pridirba tokių 
šposų su savo sargais, kad vo- 

kietys .nieko jiems negali pada- 
ryti. V« kariški teismai turi 
•pilnas rankas darbo, teisdami 
franeuzus, kurie atsisako dirbti 
ir siunčia vokiečius j peikljį...; 
daugelį franeuzų nuteisia ant 
10 ir 20 metu kalėj i man, bet 
'jie nieko ant to nepaiso, nes 

jie visi žino, kad jie sugrįš 'it- 

gal į Prancūziją, karei užsibai- 
gus. 

"Francuzai belaisviai turi su- 

rengę teatrus, knygynus, 1110- 

įkyklas ir viską, ir visi pinigai 
uždirbti teatruose eina šelpimui 
rusu belaisvių... F. C." 

Tai toksai vokiečių šlovinamas 
kulturingur.ias. Lietuviai privalo 
turėti atvirrs akis ir mąstantį 
įprotą ir nesiduot aklai pasigauti 
ant tuščių -prižadų. 

Su pagarba, 
Pažįstantis Vokiečius. 

(V a 1 p a r a i s o Ind. Gerb. 
Reda/kcija:—Literatūriška Drau- 

gija Lietuvių Moksleivių Valpa- 
raiso Universiteto aiplaikė dova-. 
ną,—$ro.oo nuo Daktaro Vinco 
Kudirkos Draugijos iš Chicago, 
per pirmsėdj I. Zalatorių. 

Susiri'nikime. laikytame vasario 
16 d. 1917 m., moksileiviai nutarė 
išreikšti širdingą aciu draugams 
chicagiečianr, kurie neužmiršo 
lietuvių moksleivių ir kurie davė 
pavyzdį ir kitoms draugijoms. 

Ačių jums už tokią puikią do- 
vaną ! 

Vardan L. D. L. M. V. U. 
Rašt-kė A. B. Vitkienė. 

Belaisviy Gyvenimas įvairiose Šalyse. 
Xuo to laiko, kaip karė prasi-j dėjo, milijonai kareiviu pateko ( 

savo priešų nelaisvėn. Nekurie 
iš to džiaugiasi. Sako: vis nors 

galvą gyvą iineš. Bet ne visi 
>r gyv'1 galv^ išneša. Tūkstan- 
čiai j u žūva nelaisvėje, ines gyve- 
nimas ten yra sunkus, o badas 
ir ligos nedaug ką geresnės u/ 

kulkas ant fronto. 
Keletą akyvų žinių apie be- 

laisvių gyvenimą įvairiose šalyse 
surinko Rivth Dunbar. "Karės 
pradžioje,—sako Dunbar laikraš- 
tyje "E v e r y \V e e k,"—milita- 
riškos viešpatijos br o ^erai pri- 
sirengę prie to, kaip paimti be- 
laisvius. Bet kaip juos aprūpin- 
ti po to, kuomet jie jau nelaisvėn 
pateko, jog mebuvo prisirengę." 
Toliaus ji pasakoja sekančiai: 

'Praslinkus truputį daugiau ne- 

gu metams nuo karės prasidėjimo, 
Vokietija su 70 milijonų gyven- 
tojų turėjo aprūpinti įpustrečio 
milijono belaisvių, Rusija—1,600,- 
000 belaisvių; ir kitoje viešpati- 
jose skaitlius belaisvių buvo di- 
delis. Net mažutė Serbija turė- 

jo 70,000 belaisvių—kas yra lygu 
vienam ketvirtadaliui visos jų 
armijos. Šiądien Europoj yra 
daugiau negu penki milijonai be- 

itaisviųv Nedyvai todėl, kad daug 
nusiskundimo, daug rugoji nų 
męs girdime iš belaisvių lagerių 
įvairiose šalyse. 

Kuomet vokiečiai paima'karei- 
vį nelaisvėn, tai pirmiausiai -nu- 

varo jį fronto užpakalin ir ten 

jį laiko, k •! sergančius ir sužei- 
stus belaisvius atskiria nuo svei- 
kų. Ligotus ir sužeistus siunčia 
ligonbutin, o likusius laiko patol, 
kol nepersitikrina, kad jie yra 
liuosi nuo utėlių ir parazitų ir 

ipo to siunčia į belaisvių lagerius. 

Turi išsimaudyti kerosine. 
Atvarius belaisvius į lageri, 

juos laiko atskiruose barakuose 
per 14 dienų. Čia nukerpa jiems 
plaukus ir kas ketvirtą dieną 
siunčia plrtin ir disinfekcijos na- 

muorna. Belaisvio drabužius iš- 
laiko po garu per 30 minučių, o 

likusias jo drapanas, jeigu jas tu- 

ri, išvirina ir išplauja. Aršiausis 
belaisviui dalykas tai tas, kad 
apart kitų maudyklių jis yra pri- 
verstas išsimaudyti kerosininėj 
maudyklėj. Po dviejų savaičių, 
jeigu pasiliuosuoja nuo parazitų, 
jis yra siunčiamas j reguliariškus 
belaifvių barakus 

Vokiečių belaisviu lageris pa- j 
prastai yra apie 20 akerų didumo 
ir ;vpskait!liuotas ant penkių tūk- 
stančių belaisvių, 'bet tankiai j 
tokj lagerį suvaro šešis tūkstan- 
čius. Senovėje belaisvius tankiai 

laikydavo požeminiuose urvuose 

ir kalėjimuose. Šiais laikais to 
nedaro. Milžiniškas žemės plo- 
tas, aptvertas tvora iš akstinuotų 
vielų (dratų) yra saugesnvis negu 
kalėjimas, ypač jeigu per vielas 
perleidžia dar elektriką. 

Belaisvių 'barakai (mamai)—tai 
prasto i pašiūrės, arba daržines, 
greituoju iš lentų sukaltos; ne- 

kuriuose vietose seni fabrikų na- 

mai yra pakeisti į barakus, o to- 
kiose vietose, kaip Ruhleben, kur 
rantjasi didžiausis civiliškų žmo- 

nių ^ lageris, sunaudota belais- 
viams budavonės, -pirmiaus var- 

totos prie arklių len'ktymių. Pa- 
čiam lagerio viduryj yra įtaisyta 
kuknė, skalbykla, pirtis ir t. t. 

'Belaisvis, kuris čia turi apsk 
gyventi,—ir niekas nežino, kaip! 
Zlgai,—'gauna bflairfketus (marš-; 
kas), dvi eilės apatinių d r abu- j 
žių, dvejus marškinius, dvejas 
pančialcas, eilę drabužių, švarką 
ir porą čebatų. Jam taipgi duo- 
da medinį bliųdą ir šaukštą. 

Maistas, kuri gauna belaisviai 
iš kuknės, sulyg bešališkų žmo- 

nių tyrinėjimo, yra blogas ir jo 
duoda permažai. Šitas maistas 
yra toks: mažutė porcija sriubos' 
ir juodos duonos, vieton kavos— 
nei šis-nei tas, laikas nuo laiko 
duoda gabalėlį dešros, kiaulienos, 
arba sūrio, o ka:p kada raugintų 
kopūstų. Prie lagerio yra k a n- 

tina, t. y. kareiviška krautuvėlė, 
kur belaisvis, jeigu jis turi pini- 
gų. gali nusipirkti nekuriu maž- 

možių, kaip tabako, popieros, 
knygų ir t. t. 

Rusai visados alkani. 
Didesnė dalis angliškų belais- 

viu gauna iš namų siuntinius su 

valgiu iš namų. Kitaip jie visa- 
dos hutų alkani, nes jie išpila 
sriubą laukan, o juodą duoną jie 
atiduoda Rusijos belaisviams, ku- 
riems niekados neužtenka nei 
juodos duonos. Ištikrųjų anglai 
turi savo rūšies pasilinksminimą, 
penėdami visados išalkusius savo 
slaviškus talkininkus. 

Lageris yra mažutėlis mieste- 
lis. Kadangi tarp "belaisvių yra 
visokių amatų ir visokių profe- 
sijų žmonių, tai lageryj pasida- 
ro visokių dirbtuvėlių: kriaučių, 
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šiaaičių, muzikantų ir t. t. Visas 
tokias įstaigas susiorganizuoja 
belaisviai patįs sau ir jie patįs jas 
veda. nes vokiečiai leidžia jiems 
patiems išsirinkti mažesnius 
urėdiii'irkėlius iš savo tarpo. 

Lageryj paprastai bu va 

•belaisviai visokių tautų ir 
todėl belaisviai, .neturėdami ko 
kito daryti, mokinasi vieni nuo 

kitų svetimų kalbų: tokiu budu 
"mainais" mokinasi franeuzų, vo- 

'kieč.ių, anglų, rusų ir kitokių kal- 

bų. 
Lageriuose nėra taip nešvaru, 

•kaip tranšėjose, ir tik retkarčiai 
pasitaiko cholera, kuriiį atneša- 
belaisviai iš Rusijos. Aršiausis 
befeisių priešas—tai džiova. Ne- 
įžiūrint visokių 'dabojimų, džiova 
tarp belaisvių platinas, nes jie 
gyvena susigrudę, pastogė visa- 
dos yra bloga, o žiemą del anglių 
stokos yra šalta, gi blogas mai- 
stas yra geriausis džiovos drau- 
gas. Sakoma, kad trečias nuo- 

šimtis belaisvių Vokietijoj yra 
gave džiovą. 

Nekuriuose lageriuose apsieina 
su belaisviais žmoniškiau,, ki- 
tuose gi blogai. Tas priklauso 
nuo lagerio viršininkų ir nuo bu- 
do vokiškų pa-aficierių, kurie la- 
gerius daboja. 

RuhJebeiv'o lageryj, kur užlai- 
ko tik žmones išvarytus j Vo- 
kietiją, buvo sykį toks atsitiki- 
mas : 

Vokiečių pa-aticieris buvo be- 
galo žiaurus vyras ir belaisviai 
laibai ant jo nežmoniškumo skun- 
ciest. 

Vieną sykį tasai pa-aficieris, 
inėjęs į barakus, pradėjo šitaip 
belaisvius keikti: 

— Jųs angliškos kiaulės, jus 
šunės ir katės, jųs esate aršesni 
už gyvulius. Dabar aš užgesin- 
siu žiburius ir jeigu aš išgirsiu 
■nors vieną balsą, tai pamysite 
jus maine!.. 

Tokiu budu jis guldė miegan 
belaisvius. Šviesa barakuose už- 

gęso. Visuose barakuose nutilo. 
Tik staiga iš vieno kampo pasi- 
girdo garsus balsas: 

— Am! am! am!... 
— O kas teto?—sušuko supy- 

kęs pa-aficieris, kuris jau buvo 

ėjęs pro duris.—Ar aš jums ne- 

sakiau, kad nevalia laikyti šunų 
barakuose ? 

— M j-a u—m j-a u!— pasi- 
girdo katės balsas iš kito kampo. 

— K u t-k u t-k u-da, k u t- 

k u t-k u-<l a!..— pasigirdo iš tre- 

čio k*mpo, o iš ketvirto kampo 
pradėjo kas ten žviegti kiaulės 
balsu. Netrukus visas barako 

kambarys pavirto į tvartą—viso- 
kių gyvulių ir paukščių balsai 

susiliejo vienatį "koncertan." 
Pa-aficieris, iš vadinusis belais- 

vius gyvuliais, s>uiprato, kad tai 

jam surengta "kačių koncertas." 
Sunkiai nurijęs seilę, jis prabilo: 

— Tamistos! Atleiskite! Aš 

persiprašau už įžeidimą... 

Belaisviai Anglijo], 
Aingliijoj belaisvius užlaiko 

•iaug geriau negu Vokietijoj. 
Svarbiausia belaisvių vieta ran- 

dasi ant salos "The Isle of Man" 

—tarp Anglijos ir Airijos. Čia 
randasi apie 30,000 belaisvių. 
Kadangi Anglijoj yra užtektinai 
maisto, tai ir belaisviiams bado, 
sakoma, nepriseina kentėti. 
Abelnas belaisvių lagerių įtaisy- 
mas yra maž-daug toks pats kaip 
ir Vokietijoj. 

Rusijoj valdžia turi daug bė- 
dos su belaisviais, o belaisviai 
turi dar daugiau. Persiuntimas 

belaisvių į lagerius yra sunkus, 
nes geležinkelių stinga ir dauge- 
liui prisieina tankiai toli pestierns 
eiti. Kadangi Rusija nebuvo pri- 
sirengusi prie užlaikymo didelių 
'belaisvių skaitlių, tai daugelį 
jų išsiuntė Siberijon, kur neteik 
nei akstinuotų tvorų, nei sienų 
belaisvių dabojimui. Milžiniški 

Siberijos .plotai yra geriau sis už- 

tikrinimas, kad belaisvis negalės 
išbėgti. 

Vietra's lagerio urėdninkas, sa- 

koma, susikišo sau kišeniam vi- 
sus pinigus, kuriuos valdžia pa- 
skyrė belaisvių užlaikymui; be- 
laisviai iš tos priežasties turėjo 
kęsti badą ir ligos prasiplatino. 
Nekuriuose Siberijos lageriuose, 
kaip pranešama, belaisvių padėji- 
mas buvo, arba yra baisus, bet 
tas, sakoma, paerna del papras- 
tos rusiškos betvarkės: nors val- 
džia skiria užtektinai pinigų be- 
laisvių užlaikymui, bet činovnin- 

.. U; '} 
<u nesąžiningumas, vagystė ir 
apsileidimas yra didžiausi kalti- 
ninkai belaisviu sunkaus padėji- 
nio. 
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Gyvenimas Šiberijoj. 
Ateina žinias, kjid .nekurie bc- 

•aisviai, kuriuos Išsiųsta Sibcri- 
jon atdaruose^,vagonuose, atvyko 
tenai su atšalusiomis kojomis ir 
rankomis. ValclĖia paskyrė kiek- 
vienam bel'arsviui po 25 .kapeikas 
j dieną ant maisto, kurj jie turė- 
jo mrsipi<rikti sau geležinkelio 
stotyse. Bet traukiniai susitoda- 
vo taip retai, kad belaisviai buvo 
beveik pusiau gyvi, kol jie atvy- 
ko Siberijon. 

Nekurie barakai Šiberijoj yra 
šiltai užlaikomi. Keturias die- 
nas j savaitę belaisviai gauna ru- 

siškos sriubos, po svarą juodos 
duonos ir po dvi plyteles cuk- 

raus, o arbatos kiek tik jie nori. 
Bet duona yra taip rukšti, kad 
neįpratę prie jos 'belaisviai gauna 
vidurių ligą, o vanduo yra taipgi 
blogas. Kiti belaisviai yra siun- 
čiami j kaimus dirbti pas ūkinin- 
kus; jie gyvena su ūkininkų šei- 
ni vnomis ir turi daug daugiau 
laisvės. Rusų ūkininkams prisa- 
kyta^ nuo valdžios apsieiti su oe- 

laisviais mandagiai, 'kaip su sve- 

čiais ir pagelbėti jiems rasti dar- 
bą. Bet, aplamai paėmus, rusų 
ūkininkai patįs-yra taip vargin- 
gi, kad jie neturi kuom dalintis 
su belaisviais; bet kur yra tur- 

tingesnių, ten belaisviams ge- 
riaus. 

Vokiečiai, kaip sakoma, apsiei- 
na su anglų belaisviais aštriau 
■negu su franeuzais, bet austrai 
su anglais aipsieina geriaus negu 
su italais; italų austrai taip ne- 

apkenčia, kaip vokiečiai anglų. 
'Kaip franeuzai užlaiko savo 

belaisvius? Apie tai mažai atei- 

na žinių: Dalį paimtų 'bel lisviii 
franeuzai siunčia Į savo kolioni- 

jas šiaurinėn Afrikon, o kitus 
laiko pietinėj Prancūzijos dalyj. 
Afrikoj belaisviai' dirba prie ge- 
1 ei inkelių. Aiplam A i apie jų gy- 

venimą yra labai maža žinių, nes 

francių valdžia beveik nieko ne- 

leidžia laikraščiuose garsinti. 
Beveik kiekviena viešpatija nu- 

siskundžia ant savo priešų.—kad 
jie blogai belaisvius užlaiko. Gal 
mažiausiai skundų buvo i'ki šio- 
lei ant Anglijos. Laikui beeinant 

kiekvienoj šalyj mėginama šiek- 
*tiek pagerinti liūdną belaisvių 
padėjimą. 

Tiek papasakoja apie belais- 
vius Ruth Dunbar. Prie to dar 

galima pridėti, kad lietuvių be- 

laisvių yra daugiausiai pakliuvę 
į Vokiečių rankas. Daug mažiau 

jų yra austrų lageriuose. Yra 

žirnių, kad daugelis lietuvių ka- 

riauja Uižkaukazio ir Runia- 

nijos frontuose; žinome, kad buvo 

lietuvių Dardanelių ekspedicijoj 
ir yra dabartinėj Salonikų eks- 

pedicijoj. Todėl galima tikėtis, 
kad nemaža lietuvių belaisvių 
yra Turkijoj ir Bulgarijoj. Bet 

apie jų padėjimą jokių žinių ne- 

turime. Gi lietuvių belaisvių pa- 

dėjimas Vokietijoj ir Austrijoj, 
'kaip jau žinome, yra sunkus. Jų 
bu"io palengvinimu rūpinasi lie- 

tuvių draugija Li t u a n i a, Švei- 

carijoj. Šią draugiją reik remti 
aukomis. Amerikos Lietuvių 
Centralinis Komitetas nesenai 

persiuntė jai didesnę sumą pini- 
gų, kad nors kiek palengvinti tų 

vargšų vargą. 

Liūdna Istorija. 
Aną dien užėjo pas mus į re- 

c'akciją jaunis gražus vaikinas 
ir beveik su ašaromis akyse pa- 
pasakojo mums sekančią istoriją, 
kuri gali būti pamokinimu dau- 

geliui lietuvių. Tikro jo vardo 

męs neminėsim. <•. 

— Vardas ne svarbu,—sako 
jis,—dar žmonės paskui gali sa- 

kyti, kad tokis durnas buvau. 

Bet tegul kiti lietuviai iš mano 

■nelaimės pasimokina.... 
Taigi tik delei parankumo męs 

ji pavauinsitn Petru. 
Trjs metai atgail Petras atva- 

žiavo iš Lietuvos Amerikon. Ap- 
sigyveno Raciue, Wis. Dar Lie- 
tuvoj 'būdamas, kitą syk jautėsi 
negerai aplink širdį.. 

Atvažiavus Amerikon' ir pradė- 
jus dirbti, jam vis tankiau dary- 
davosi "negerai." Port' metų 
taip pcęėjpa bet niusu Petras I 
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dar vis galėjo dirbti: "negeru- 
mas" tai užeidavo, tai vėl perei- 
davo. 

Pernai pradėjo jam blogiau da- 

lytis. Susirii'pmo Petras savo 

sveikata ir nusprendė, kad reikia 
ji.-škoti daktaro pagelbos. Per 
tą porą metu susičėdijo Petkas 
keletą šimtu doliarių, ines neišhi- 
dus ir taifpus iš jo vaikinas bu- 
vo. 

Reik cit pas daktarą, bet kur, 
pas kurį? Angliškai nutsų Pet- 
ras dar neišmoko ir su anglų 
daktaru susikalbėti negalėjo. 
Pradėjo jis j ieškot i gero dakta- 
ro lietuviškose gazietose. • Gavo 
"Naujienas" ir nusidžiaugė. Pil- 
ni lapai prirašyta a<pie daktarus 
— r visi daktarai vis kuogreičiau- 
si, vis specialistai ir išgydo nuo 

visokių ligų,—ir mašinų visokių 
turi—viskas ant pikčierių paro- 
dyta.... 

— Kad Dievas duot sveikatą 
tokiai gerai gazietai, kad žmo- 
nėms taip pagelbsti—tarė sau 

Jonas.—Ot, bučiau nežinojęs l:ą 
daryti, o čia susiradau sau į., 
daktaru visą tuziną. O laikraš- 
tis tur but nemeluoja, 'nes sako, 
kad tai yra darbininkų laikraštis 
ir biednus žmones nuo skriaudi- 
ku gina. Išsirinkau sau iš to 

laikraščio kuogeriausį ir garsiau- 
sj daktarą ir važiuoju Chicagon. 
(Atvažiavau. A»paiurėjq, iškra- 
tė, visokiomis mašinomis apčir- 
š'kė. Pakraipė galvą ir sako, kad 
blogą ir sunkią ligą aš turiu. 

Esą visas mano kraujas esąs ne- 

įgeras, ipagedęs. Bet Į du mė- 
nesiu esą mane išgydys. Inrno- 
kėjau jam $105.00. o apart to 

įkas savaitė, o paskui kas dvi sa- 

vaiti važinėjau j Chicagą. Lie- 
karstvų už dyką, sako, negali- 
ma gauti, ba jos, sako, brangias, 
krajavos. Tai dar turėjau kožną 
syk j mokėti po $5.00 už liekars- 
tvas. Nusiskundžiau, kad daug 
(pinigų išleidau ir negaliu už- 
dirbti, tai '"susimylėjo" ir sako 
mokėsi /po $2.50. Tai taip aš kas 
savaitė važinėjau ir mokėjau. 
Perėjo du mėnesiu, perėjo keturi 
ir šeši mėnesiai, o man kaip ne- 

buvo geriau, taip nebuvo. Dak- 
tarai pareikalavo dar daugiau pi- 
nigų. Sako, dabar reikia ant 

nervų ir kraujo iščystijimo. Pa- 
mačiau. kad jau čia negerai yra 
ir mano sveiikatai ir mano ki- 
šenini. Kitam apgavikui buvau 
ji«u $80.00 išmokėjęs. 

— O kaip jo pravardė? 
— N. N. (čia pasakė pravar- 

dę). 
— Iš kur jųs apie jį sužinojo- 

te? Kas jums patarė pas jį eiti? 
— Mačiau jo apgarsinimą 

"Naujienose," tai ir nuėjau. 
Suėdė tie apgavikai mane gy- 

vą, ir kruvinus, sunkiai uapro- 
cevotus mano pinigus paėmė; 
neturiu nei sveikatos nei pinigų 
ir dirbti dabar negaliu. 

Užėjo žmogelis, pagalios, pas 
lietuvį daktarą ir tas surado pas 
jj širdies ligą. 

* * 

Išviso apie keturis šimtus do- 
liarių žmogelis sukišo šitokiems 
apgavikams. Ir butu jų neįkišęs, 
jeigu "darbininkų gazictoj" butų 
jų aipgarsinimų nematęs. 

"Naujienos," susilaukusios tri- 
jų metų jubiliejaus, triubija kaip 
jos įsigalėjo ir kiek jos gero yra 
darbininkams padarę. Šito ne- 

laimingo vyruko likimas yra vie- 
nas iš daugelio pavyzdžių, ko- 
kiais doliariais "Naujienos" mė- 
gina "įsigalėti" ir kaip puikiai 
jos darbininkus nuo skriaudikų 
gina. 

Visi musų švaresni laikraščiai 
išmetė tų apgavikų apgarsini- 
mus, bet "Naujienose" su kiek- 
viena diena jų vis daugiau ir 
daugiau renkasi. 

"Naujienos," "Keleivis" ir 
"Laisvė" yra vieninteliai Ame- 
rikos 'lietuvių laikraščiai, kurie 
sairžiniai tokių rakalių apgarsi- 
nimus už pinigų deda ir savo 

skaitytojus apgavystėmis mulki- 
na. Ir visi šitie laikraščiai yra 
socialistų laikraščiai; ir visi jie 
kakarines sau plėšta, kad jie yra 
geriausi "darbininkų draugai." 

Brangiai darbininkams atsiei- 
na tokių laikraščių skaitymas, 
apie ką musų Pe'i's.s persitikrino 
—tik jau pervėlai. 

APIE PHILADELPHIJGS 
STREIKĄ. 

Jau keturios savaitės, kai ei- 
na kova taupė darbininku ir cuk- 
raus trusto, 5000 cukraus dirbimo 
darbininkų kovoja už geresnį bu- 

jvį, didesnį duonos kąsnį. Musų 
są'lygos ir algos 'buvo nepakenčia- ' 
m a i blogos. Nebegalėdami užsi- 
dirbti pragyvenimui, pareK<al~vom 
i nuo savo ponų 5c daugiau į va- 

landą. Musų išnaudotojai atsi- 
sakė išpildyt musų reikalavimas; 
varu išvarė į streiką. Cukraus 
baronai apsitvėrė teismais, poli- 
cija, šnipais, streiklaužių agen- 
tais, spauda ir tt. 

Męs, darbininkai, nors begin- 
kliai, užtenkamai baugimam cu- 
kraus trustą, savo solidarumu. 
Musų tarpe pavyzdingas solida- 
rumas; įvairių tautų darbininkai 
visi laikomės išvieno; negrįšim 
darban iki darbdavius priversim 
išpildyt musų reikalavimus. 

Kompanija, kacl ir parsigabe- 
no skebų-streiklaužių iš kitu 
miestų, bet skebai, pamatę, kad 
streikininkų piketas-sargyba sto- 

jvi ,pabūgę vėl metė darbų. Randa- 
si ir iš lietuvių keletas skebų. 
Gėda, kad šiandien tokie šašai 
alkanam traulkia paskutinį duo- 
nos kąsnį iš burnos ir traukia 
kovą ilgyn. 

Būna ir 'piketų susirėmimų su 

skebais ir policija; piketus areš-, 
tuoj a ir baudžia be jokios kai- 
čios, teisėjai nesilaiko nėkiek tei- 

sybės. Kazokai raiti tiesiog šali-, 
gatviais joja a>nt žmonių ir skal- 
do galvas buožėmis nekaltiems 
žimonėms. 

i 
Daugelis strei»kierių turi dU 

deles šeimynas ir neturi, "už ką 
pirktis maisto, kad apsigynus 
nuo bado:—kambariai šalti, maži 
kūdikiai peršalę serga be valgio 
ir apdaro; vienu žodžiu, didžiau- 
sias skurdas ir vargas! 

Valstijos ir miesto atstovai 
bandė tarp įninkant, kad privedąs 
darbininkus su cukraus trustu 

•prie taikos; bet nežinia, del eco- 

kių priežasčių, cukraus trustas 
atsisakė prisiimt tarpininkyste ir 

išpildyt darbininkų reikalavimus. 
Kova didelė ir sunki; sunki tuo, 
kad męs drabininkai, negaunam 
paramos nuo plačios visuome- 
nės. Piniginė pašalpa labai rei- 
kalinga ir re'kalkiga tuojaus. 
Prašome plačios visuomenės 
giait mus nuo bado, kad tą kovą 
laimėtume. 

Pinigus siųskit kasininkui (iž- 
dininkui). 

Vienas strcikieris liko nušau- 
tas raitelio kazoko-policisto; nu- 

šautasis yra lietuvis draugas 
Martinas Petkevičius (Petkus). 

Supratę žmonės didesnį reika- 
lą kovoti del duonos kąsnio ir 
susitarę su savo moterimis ir 
vaikais, išėjo į gatves didžiausio- 
mis miniomis; ir prasidėjo smar- 

ki ikova. Policija šaudė ir daužė 
žmones; Irkg..vienas slaptas po- 
licmanas nušautas per apsiriki- 
mą; vienas tu pačių policmanų jį 
nušovė; mat jiems akįs aptemo, 
kad nebemato nė savo draugų- 
vrlkų. Ta kruvinoji kova įvyko 
vasario 21 d.; 17 strcikierių liko 
sužeista ir j ligonibutį nugabenta, 
4 policmanai gerai sužeisti ply- 
tomis ir revolverių šūviais. 

Pamatę skebai, kad del jų iš- 
tiko smariki kova, ne vienas išsi- 
žadėjo savo panų ir darbo. 

Alntgalo, išėjo padėti kovoti 
mums visi draiveriai, kurie ve- 

žioja automobiliais ir arklių ve- 

dimais Spreckelio ir McCahano 
kompanijos cukrų. Tikimės dabar 
laimėti šitą streiką, jei visi vie- 
aiybėj taip laikysimės; kompa- 
nijos nebegalės ilgiaus tęsti nepil- 
džiusios žmonių statomų reika- 
lavimų. 

Broliai ir sesers! Kurie tik- 
tai užjaučiate mus ir musų da-, 
bartinį padėjimą, remkite mus 

pinigine 'pagelba, o męs laimėję 
ir jus remsime 'kiekvienam jusų 
atsišaukime. 

Presos Komisija. 
Pinigus siųskite iždininkji 

(kasieriui): Kaz. Rutkauskui, 
131 Tasker St., Philadelphia, Pa. 

Rašt. Jonas Navickas, 124 
Greenwich St. 

II Rašt. Jonas Gricius, 133 
Morris St., Philadelphia, Pa, 
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Mūsų Fondai. 
FINANSŲ RAŠTININKO 

PRANEŠIMAI. 
Kad geriaus sutvarkius Lietu- 

vos Gelbėjimo ir Lietuvos Xepri- gulmybės Fondų reikalus ir kad 
pasekmingiau rinkus aukas ir agi- tavus mūsų fondams, būtinai rei- 
kalinga, kad jau susitvėrę ir esan- 
tis L. G. ir L. X. Fondų sky- riai priduotų man savo skyrių valdybų vietas, pavardes ir pil- 
nus adresus. Reikalingi adresai 
ypač šių vietų, kur jau yra se- 
nokai gyvuojantįs ir dirbantis skyriai: i) Nevv Philadelphia, Pa., 2) So. Omaha, Neb., 3) Dav- 
ton. Ohio, 4) Oleveland, Ohio, 5^ 
Rochester, N. Y., 6) \Vorceste.\ 
Mass., 7) So. Boston. Mass., 8) 
Broolklyn, X. Y. ir visi tie, kurie 
pastaruoju laiku susitvėrė .po 
Ohio, X. Y., Ind. ir 111. vailstijas. 

Taipgi primenu, kad visi sky- 
riai, kurie jau turi surinkę aukų 
kuogreičiaus prisiųstų Centrui 
aukas—pinigus. Taigi tūkstan- 
tiniai, kad įneštų savo aukas už 
1917 m., nes tuoj reikės parengti 
Neiprigulmybės Fondo tūkstanti- 
nių narių pilną surašą ir viešai 
paskelbti. 

Cia, žemiaus, indedu trijų laiš- 
kų ištraukas, kad parodyt, kokių 
gerų ir duosnių męs turime žmo- 
nių aukautojų. Telbuna pavyzdis 
ir visiems kitiems, kurie turi 
šiokj tokį skatiką, o neprisideda 
prie Lietuvos gelbėjimo, o svar- 

biausia, kad musų tautiečiai men- 
kai atjaučia Lietuvos laisvės, ne- 

prigulmybės reikalingumą.—Seka- 
masis p-o A. Ramanausko (iš 
La\vrence, Mass.) laiškiukas ra- 

šytas dar prieš Kalėdas, gruo- 
džio 22, 1916. 

1) "J. Sdkevičiui, 
L. G. ir A. Fondų Sekretoriui. 
Gerbiam.:—Siunčiu čion mano 

čekį ant $10. kaipo Kalėdų do- 
vaną del Autonomijos Fondo ir 
iš gilumos širdies veliju, kad 
tas fondas susilauktų keliolikos 
tūkstančių dolarių ir kuogreičiau- 
sia prisidėtų prie išgavimo nepri- 
gulmybės arba sasvivaldos musų 
tėvynėj Lietuvoj ir kad kitas Ka- 
lėdas jau švęstume savo Laisvoj 
Tėvynėj... 

Su pagarba 
A. Ramanauskas." 

2) J. Sekevičiui, 
101 Oak Si., 

La\vrence, Mass. 

Gerbiamasis:—Priglaudžiu čia 
ant $60.00 čekj j Lietuvos Xcpri- 
gulmybės Fondui. Užsidėti me- 

ines arba mėnesines mokestis ne- 

galiu, nematau, kad galėsiu 
išpildyti tai, ko gal prie geriau- 
sio noro nepasiseks išpildyti. 
Bet jeigu viskas eitų kaip eina 
ir jeigu busiu sveikas, tai gal 
ir kitąmet tiek pat užsimokėsiu... 

Su gilia pagarba, 
K. Pilėnas. 

2. 14. 17. Ne\v York City." 
3) "net miegot negaliu,—kad tik 

vokietukai liktųsi sutremti ir 
Prūsų Lietuva butų sujungta ?u 

Didžiąją. Autonomiją, savivaldą 
xr inepriklausomybę turėsime bū- 
tinai išgauti nuo rusų... Prisiun- 
žiu $10.00 į L. N. F..-" 

Su guodone, 
D. Sargunas. 

Rea, Iclaho." 

Kiek paseks mūsų tautiečių 
/iršminėtų trijų asmenų paveik- 
slą? Kiek pasirodys susipratu- 
siais, kad rūpintis Lietuvos lais- 

/e, musų politikos ir kultūros rei- 
kalais be pinigų, tų vaistų, šiuo- 
se laikuose visai negalima. Ai- 

■iai, rusinai, lenkai, čekai jau su- 

lėjo šimtus tūkstančių ir vis rle- 
la. O męs kiek? Vos trejetą 
;ukstančių per 3 metus. Taigi 
>roliai sulkruskite visi; stengki- 
:ės patjs remti Lietuvos Nepri- 
fulmybės Fondą ir kitus raginti, 
cad ypač prisidėtų kiekvienas 
nusų brolis lietuvis prie tukstan- 
itiės nario mokesties. Kam sun- 

cu jnešti iškart 10 dol., gali įneš- 
:i pusę, t. y. 5 dol., o gule metų 
eitą pusę. Dirbkime visi, o atei- 
ies Lietuvos žmonės mus per 
imžius paminės ir pagerbs. 

J. Sekevičius. 



L. G. IR N. F. SEKRETO- 

RIAUS PRANEŠIMAI. 

1. Šiomis dienomis žinomiems 
Amerikos lietuviu visuomenės 

veikėjams, organizacijų viršinin- 
kams, laikraščių redakcijoms i- 

kt. išsiuntinėjama pluošteliai L. 

XeprigMlmybės Fondo valdybos 
pagamintų "asmeniškų laiškų". 
Kas tų laiškų gaus, labai prašo- 
mas nelaikyti pas save, bet kiek- 

vieną kartą kaip tik rašo kam 
nors laišką—<po vieną tų lape- 
lių į laišką idt'kit. Kam tų laiš- 

kų pritruktų arba butų negavęs, 
o norėtų jų turėti, prašoma kreip- 
tis į žemiau pasirašiusįjį, o bus 

tuojau pasiųsta. 
2. Lig ši"l dar tik ii keliolikos 

vietų prisiųsta draugijų adresai. 
Dar kartą meldžiu pasiskubinti 
tų adresų prisiųsti, kad butų ga- 
lima ipasiųsti specialiai pakvieti- 
mai su prašymu paaukoti Lietu- 
vos N'eprtgulmybės Fondui. 

3. Šiomis dienomis sugrįžo kri- 
vūlė de! p. \. Bulotienės prašy- 
mo iš .. Gefbėjimo Fondo pa- 
skirti $1000.00 "Žiburėlio" drau- 
gijai moksleiviams šelpti Rusijoj. 
Didžiuma fondo komiteto nai'ų 
nutarta p. Bulotienės prašvmą at- 

mesti, bet savo balsavimą pama- 
tuodami didžiuma narių išsireiškė 
už tai, kad nukentėjusiems nuo 

karės moksleiviams šelpti butų iš 
L. Gelbėjimo Fondo paskiria, k 

•pasiųsta k;>d butų ne laikinajai 
"Žiburėlio" valdybai Petrograde 
o pačiai "Žiburėlio" draugijai 
esančiai Lietuvoje, Vilniuie. Ke- 
leto komiteto narių yra tiesiog 
Išsireikšta, o dviejų net padaryta 
formaliai įnešimai, k a o siunčiant 

L. Gelbėjimo Fondo pinigų į 
Lietuvą dalis butų paskirta nu- 

kentėjusiems nuo karės mokslei- 
viams šelpti. 

A. Rimka, 
L. G. ir X. F. Sekretorius, 

366 liroaduay, So. Boston, Mass. 

DAR DEL KALENDORIŲ. 
Jau syki aiškinome skaityto- 

jams kodėl šiemet jie "Lietuvos" 
kalendorių negavo. I/klausimams 
pasikartojant, dar syki pakartosi- 
me, kad šiemet kalendoriaus iš- 

Įleidimą sutrukdė p. Olszeuskio 
bankos reikalai. 

Pmas Olszevvstkis ned ka- 
lendoriaus. nežinodamas 
jo banka išeis; dabar gi Lietuvių 
l'niversal State Bankai susitvar- 
kius yra pervėlu jis leisti. Atii- 
tiko tas ne iš musų kaltės ir to- 
dėl tie. kuri2 pasigenda šito ka- 
lendoriaus, malonės aleisti. 

"Lietuvos" Administracija. 

RED AKCIJOS ATSAKYMas. 

p K. Brazevlčiue, A. M. Virbalis, 
Studentas. 

plėsime j šokant) numorj. 
p. P. Klzlaitis. Afiu už praneftim;} 

Ir už gerus velijimus. Iš Jųsų lai- 
ško matome, kad esate gero budo 
žmogus, nors m«ityt, kad apie ne- 
kurtuos dalykus svarstote paviršu- 
tiniškai ir giliau suprasti negalite. 
U i tai męs jus nekaltiname. Kas- 
link kapitalistiškų laikraščių tarp 
lietuvių, tai męs nei vieno tokio 
laikraščio nepažįstame, nes pas mus 
Jų nėra. Socialistų laikraščiai va- 
dina save "darbininkiškais," bet iš- 
mintingas imogus turi žinoti patar- 
le "n« viskas yra auksas, kas 

žiba." Velijamo jums goriausios 
klotiies jįjsų gyvenime. 

p. Vaidlonių Stasys. Tamistos 

raistelį sunaudojime, kiek galėsime. 
Norėtume podraug patėmyti, kad 
"dzūkeliai" ne taip jau tamsus, kaip 
kam išrodo. Aplamai paėmus, Dzū- 
kija apšvietos žvilgsniu nei kiek 

ne žemiau stovi už kitus Lietuvos 
kraštus. Toki garbingi musų tautoje 
veikėjai, kaip Čiurlionis, Sasnauskas, 
Žmuidzinavičius, nekalbant jau apie 
kitus, yra Dzukjos sunus. 

PAVOJUS NUO PERDIDE- 
LIO UŽSITIKĖJIMO. 

Yra manoma, kad vidurių .1 ž- 

Įkietėjimas yra mažos svarbos 
kl utimi. Žmonės sako "taip pe- 
rcis" ir tą sakydami didelę klai- 
dą daro. Užkietėję viduriai vi- 
suomet yra ženklu ligos. Nieko 
nelaukęs imk Trinierio Amerikinį 
Karčiojo Vyno Eliksyrą, kuris 
išvalo viduriu ir atitaiso tinka- 
mas kuno funkcijas. Jis pri- 
duoda noro valgyti ir sustiprina 
•nervus. Daugelyje moterų ligų, 
kilusių iš vidurių užlkietėjimo, 
arba apsunkinimų jo, nervuotu- 
me, migrenoj, galvą skaudant, 
abeluam silpnumui užėjus ir tt., 
gali atsidėti ant bito puikaus vai- 
sto. Kaina $1.00. Aptiekose. Tri- 
ncio Linitnentas yra taiip pat pa- 
garsėjęs. Šitai ve laiškas iš vas. 

5 d.: "JuslJ Linimentas ištikro 
yra geras. Pamaitinęs dešinę 
ranką, aš negailėjau jos pakelti 
ištisus metus, nepajautęs didelio 
skausmo, bet daibar Trmerio Li- 
nimentas paigetbėjo man ir aš 
galiu vėl judinti rinką len^ /ai. 

C- J?' 

Aš patariu jj kiekvienam, kurio 
nariai sustirę. Su pagarba, 
I;rank Novačėlc, \Vhite Moiith 
Lako, Man., (Sa'nadcL" Kaina 25 
ir 50c aptiekose, k+nsa 35 ir 600. 
Jos. Triner, išflirbSjas chemikas, 
į' 333"1339 S. AshĮjuid A ve., Clii- 
1 eago, 111. R * 

''Račiūno Xauji Judomi Paveik- 
slai". JJus rodomi, šiose vietose: 

Ketvergo ir Petnyčios vakarais 
kovo (Mareli) i-a ir 2-a Gudai- 
čio (Rasinio) Salėje, Gilberton, 
Pa. 

Subatos v ak- kovo (Mareli) 3- 
eia d. Columbia Sale, 112 W. 
1 ilaine Street MeAdoo Pa. 

Nedėlios vak. kovo Mareli 4-ta 
d. Opera Mouse Girardville, Pa. 

Utarninko vak. kovo (Mareli) 
6-ta d. J. Kėnna salėje, Ne\v 
Phila- Pa. 

Seredos vak. kovo 7-ta d. Mi- 

neriu Salėje, Alinersville, Pa. 

PRANEŠIMAS. 
Vaiario 1 d. 1916 m. John Brus 

(Brūzga) mirė kasyklose Oatman, 
Ariz., Moliavę County. Jisai paėjo iš 
Kauno gub., rodos, Raseinių pav., 
buvo 6 pėdų augščio, šviesių plauku, 
mėlynų akių, kiek žinau, buvo ne- 

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

šyti angliškai ir kreiptis šituo adresu 
Mike White, 

Oatman, Ariz. 

N JOMOJAMA 
Duonos kepykla lietuvių ir lenkų 

apgyventoje vietoje; vieta laba! tin- 
kama lietuviui. Artesnėms žinioms 
reikrtfl kreiptis adresu: 

Antanas Varapickas, 
G6 Oak 8t.f Middleboro, Mass. 

v 

Tegul Žmones Sprendžia 
*' .-'A 

Nuosavybes teises žodžio reikšme 
pritaikoma prie Chicagos Kilno- 
nės Taislo Gerinimo Plėtojimo 

TZ UR tik yra apšnekama kelių klausimas, 
"nuosavybės teisės" žodis vartojama. Pri- 

sižiūrėkime gerai šito žodžio reikšmei. 

Nuosavybes teisė, pritaikoma p"ie vietos 
kilnonės reiškia vien leidimą duotą miesto ope- 
ruoti tranmvajais viešose gatvėse ŽMONIŲ 
PATOGUMUI. 

Apskritai tokis leidimas, arba nuosavybės 
teisė turi vieną dviejų formų. Viena yra taip 
vadinama RIBOTA nuosavybės teisė; kita yra 
tam tikram LAIKUI nuosavybės teisė. 

R] BOTĄJA nuosavybės teise yra leidimas 
duotas kelių bendrovei operuoti iki miestas 
neatpirks, šitoji nuosavybės teisės forma yra 
priimta \Yisconsino, Indianos ir Oliio valstijose. 

Ribotosios nuosavybės teisės teorija yra to- 
kia: KADANGI TARNYBA TURI BUTI 
NUOLATINE, tai ir nuosavybės teisė taipgi 
turi būti nuolatinė—su prideramomis išlygomis 
APSAUGOTI VISUOMENĖS REIKALUS— 
parupinimu geros tarnybės. 
M ES tikime, kad ribotoji nuosavybės teise 

čia Chicagoje butų geresnė negu laiko nuo- 

savybės teisė—geresnė visuomenei ir geresnė įdė- 
lininkui. 

Bet kadangi Miestas neturi pinigų kelių 
nuosavybės atpirkimui, tai Vietinė Kilnonės Ko- 
misija mano, kad laikinė nuosavybės teisė ge- 
rinus apsaugotų viešus reikalus—klausimas yra 
tik sulyg ILGIO laiko. 

Mes savo pirmesnėje apšnekoje šito klau- 
simo paminėjome DIDELĘ SVARBĄ nuosavy- 
bės teisės ILGIO josios atsinešime į TARNY- 
BĘ. 

Mes pasakėme, kad prie dabartinių sąlygų 
visokis medžiaginis TARNYBHS PAGERINI- 
MAS turi pareiti nuu PATOGUMŲ PADIDĖ- 
JIMO. 

Mes savo žodžius atkartojame ir pabrau- 
kiame. 

M IESTO Kelių ir Tunelių Komisija yra pada- 
vusi sumanymą padidinti greitos kilnonės 

patogumus 150% PER ŠEŠELIS METUS, iš- 
leidžiant $90,000,000. Sumanymas reikalauja 
taipgi didelio išplėtojimo kilnonės LĖŠOMIS 
$275,000,000. 

Kelių ir Tunelių Komisija skaito busiant 
reikalinga penkios dešimts metų, ar aaugiaus at- 

mokėjimui įdėlininkams šitos didžiulės sumos 

pinigų. 

Kitaip sakant, Miestas suteikdamas nuosa- 

vybės teisę nedaugiau kaip penkioms dešimtims, 
metų, galės gauti ŽMONIŲ LABUI IR NAU- 
DONEI priedinius kilnonės patogumus, apiman- 
čius su viršum 200 mylių tunelių ir augštutinių 
linijų ir su viršum 500 mylių žemutinių linijų, 
drauge su tinkamu įtaisymu. 

Tai yra tikras atsitiesimas, kurį nuosavy- 
bės teisės, ar leidinio ILGIS turi j TARNYBĘ. 
ri turėti sekamas svarbias išlygas visuomenės 
apsaugojimui: * 

: 

Vo. 1—Pilniausia galimoji gale tvarkyti', ir 

U EIKIA taipgi atsiminti, kad Miesto Komi- 
^ sijos rekomenduojamas padavadijimas tu- 

užžiurėi* tarnybę. 

No. 2—Miesto teisė atpirkti visą nuosavybę 
by kokiu laiku. -n. n 

ca. ?a. 

No. 3—Bendrovei neprivalo buti leista-uždirb- 
ti daugiau negu p.iderama^ pelnas. 
Kas daugiaus, privalo eiti Miestui. 

No. 4—Padavadijimas privalo reikalauti vi- 
^uotino balsavimo nubalsavimui "Te- 
gul žmonės sprgn'džia. 

fcita yra trečia eilė apkalbejimi} 
kelių k/ausinio Chicago Surface Lines 

Mūsų sekantis apskelbimai su- 
teiks praktingą pažiūrą į Nuosa- 

vybes Teigi* klausyną, , 

Paieškojimai. 
Pajieškau Marės Bagdoniutės iš 

Į Naujadvario, ar Lii tiškių, Fadoviuio 
igin., Kalvarijos p v v., Suvalkų gjb. 
Gyveno G25 Rochford St., Kishvuu- 
uee, 111. Turiu labai svarbų reikalu. 
Atsišaukti adresu: 

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

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

Kazimieras Daunis, 
797 Bank St., \Vaterbury, Conn. 

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Senkaus Plungės pačto, Telšių pav.. 
Kauno gub. Gyveno keli mėnesiai 
atgal Shiirley, P. O. Hox 81, Mass. 
Atsišaukti adresu: 

Antanas K. Vilkas, 
57 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau Antano Gališauckio, 
Triškiu miestelio, Šiaulių pav., Kau- 
no gub. Atsišaukti adresu: 

Kazimieras Paulauskls, 
Box 381, Manchester, Conn. 

Pajieškau suaugusios merginos, ar- 
ba našlės prie namu darbo. Mano' 
žmonai numirus nora kam vaikų pri- 
žlureti. Atsišaukti adresu: 

Petras Ašmontas. 
1022 E. Dayn St.. DesMoines Ia. 

Ant Pardavimo. 
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI. 
Namas, Ladd, 111., dviem pagy- 

venimais parduodama labai pigiai, 
arba savininkas sutinka išmainyti 
ant lotų Gary, Ind., arba ant auto- 
mobiliais. Atsišaukti šiuo adresu: 
Kaz. Mockus, Box 285, Tolleston, 
Gary, Ind. 

1 PARDAVIMĄ. 
Naujas namas, trįs mėnesiai sta- 

tytas e^ vieta valgomų daiktų san- 
krovai ir mėsiniai, arti lietuvių 
bažnyčios, lietuvių apgyveoitoj ir 
smarkiai kjlančioj apielinkėj; namas 
su visokiais Įtaisymais—gazas, elek- 
tra, maudynė; geriausia ateitis biz- 
niui. Kaina $0,500. Keturi tūkstan- 
čiai pinigais, o 2,500 išmokestimis. 
Savininkas parduoda dėlto, kad lie- 
tuviškai nesusikalba. Artesnėms ži- 
nioms reikia kreiptis adresu: 4500 
Tolman Ave., Petro Vengelausko 
smuklėj. 

KARĖ! KARĖ! 
Pamatyk Pasauli kariaujant! 300 

fotografuoti; paveikslų su apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
{vairiose mušlauklų dalyse Europo- 
je. Prlslųsk 35c. Express Money 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
bos ženkleliais. Reikalaujama agentu. 

Lewis Hayden, 
P. O. Box 1061, Renton, Wash. 

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, ] valandą. Adresas tokB: 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 16S. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. Washlngton Stiest 

Roemi 1008-1009. Tcl. Central 2579 

3214 S*. Hilited St„ Ttl. Yardi 7271 
ChlCAGO, ILL. 

DR. O. C. HEINE 
DENT1STAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). CHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-11 U 

Telephone FrankMn 1173 

6YV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31si ST. 
TELEPHORE TAROS 2310 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus { musy laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musu {galiotas užrašinėti 
mūsų laikraštį, rinkti apskelbi* 
mus ir pardavinėti knygas. 

Į "Lietuva" Pub. Co. 

dažniausia gema nuo ink- 

šti; betvarkės., Del nuo- 

eavauH gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias 6logas 
butŲ atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jautiesi netekęs BpSkg, silpnas, be noro valgyti, arba jei 

virškinimo prietuisoa atsakančiai 
nedirbu, imk 

Severa's Palsnm cf Life 
(Scvcros Gyvasties Būlsamai) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
jiraSufir.a vidurių Kukictėjimą. 
Kiina 75c. — sptiekose. 

igevera's 
Kisinsy and f.ivei Bsnied; 

(SEVEflOS GYDUOLE KUO INKŠTI] IR KEPENŲ) 
vorta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
mofi, nuo koju suputinio, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50c. ir $1.00. 

Kryžiaus skausmas išnyks. 
Tonas K. Miliauskas, 11 Iiieh- 

land uve., Newton Upper Palis, 
Mass., prane/a mūras taip: 'Ken- 
tėjau skausmus kryžiuje ir Šo- 
nuose, bet skaitydamas jūsų ka- 
lendorių, ėmiau vartot Severos 
Gyduoles nuo inkstų ii jaknų ir 
veikiai pasveikau". 

SEVEROS 
GYDUOLES 
galima pauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų "Seve- 
ros" gyduolių, bet neimk ki- 
tokių, arba užsisakyk, jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

MILDA PRINTING HOUSE 
ISdlrbėjai Visokios Rušios 

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

Telephon* Drover 7184 

OMlSiF JANU1RT 1917 teai 
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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 13^x20^4. Biznieriai pradeda juos var- 
toti vietoj seniau naudojamų su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašykite viršminėtu an- 
trašu. 

specialus išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Shore Club" išpo valstybes bendaroles 
4 kvortos arba 1 galionas ui ....$2.45 8 kvortos arba 2 galionai ui ....$4.7S 12 kvortų, arba 3 galionai ui ....$6.95 

RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 bor.kos ui $2.45 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
Gryna, 12 bonkų ui $6.95 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate gryną, 
100 laipsnių stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skiesta vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite tr.'.tsų likieiig, degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

eksprcfo prlsakf 

ATMINKITE k''lJ Karan'"°ianie musų "SOUTII SIIORE CLUB' 
niuumiiu degtine turii.čia 100 laipsnių sti/rumo, grj. a, sena 
ir gera—arba sugrąžinsime Jums pir.igus atgal. 

|WK Al nuo dabar iki Kilėdų švenčių išsiųsime kiekvienais 
didelį kalendorių 1917 metams. 

1RA, R. & <§. III W. Va Buren St. Cfiicago, III 

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

kuris prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos į 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 darbivimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų 

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

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- 
gelio iš j 11 yra pavardes, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. 

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

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu: 

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

PLATINKIT "LIETUVA" 



Aukos Lietuvai. 

Lietuvos Gelbejimo Fondo Skyrius. 
Lakitas 93. 

Allcquipa, Pa. d. L. A. kuopa per 

Oną Palublnsktenę 7.90. 
Nevvark, N. J. A. L. T. S. 19 kuopa 

per V, K. Puod; ną. 19.35. 
Dayton, Ohio. Per A. M. Martaus 

prakalbas 20 d. gruodžio, prisiuntė 
T. SkalĮcauškas 20.00. 

Amsterdair;, N. Y. Per J. J. UrbdJ 
r-.5r». 

Rabine, Wis. Pt;r A. M. Martaus 

prakalbas surinkta 26.68. (Aukojo po 

.♦ietiij doliarj: A. Vi.štartas, J. Jalins- 

Yaa, V. Stavlckas, kun. V. Slavynas, 
0. Ju'kt-viče, B. Vaitkus, J. čypas, A. 

typa.;, J. Lardauskas, K Matulionis, 
Ant. Kudak.is, Dr. Ordinas, K. Vištar- 
tienž, P# Stoponis, O. Sakelienė, A. 
Kakanauskas, M. Kasparaitis, Smul- 

ku; ? 11.68. Prakalbu surengimas, 
salė Ir k. d. $10.00. I L. G. F. jėjo j 
*18.63). 

Vifco per .;avaitę jplaukė 79.48 
Buvo lalšte 92 12,601.26 
/iho j \j. G. F, jplaukė ....12,680.74 j 

Lietuvos Neprigulmybės Fondo 

Skyrius. 
Lakštas 82. 

Racine, Wi«. T. M. D. 121 kuopa, 
per M. KasparaitJ $ 10.00. 

Lincoln, N. Y. S. L. A. 104kp. 
per Ant. žilaitj 55.75. Aukojo sekan- 
ti nnriai-asmenys: po 10 dol.: Jurgis 
Puidokas, Pranas Masaitis, Kazys 
Mickunas. po 5 doL: Ant. žilaitis. 
Po 2 dol.: Jonas Pazikas, Ant. že- 
maitis. Pr 1 dol.: Ant. Puidokas, 
įJom, Kazlauskas, Jonas KniupStia, 
Simas Stelmokas, Stasys ValkaviČe 
K^zya Majauskas, Jok. Steponaviče, 
Juoz. Trumpaitis, Julius Kalenda. 

Lawrence, Mass. A. L. T. Sandaros 
12-toji kp. 9.50. 

Front Royal, Va. Vinaas Jurgaitis, 
1.54. 

Waterbury, Conn. S. L. A. lltoji 
kp. per J. žem&ntauski}, metine (už 
1917) kuopos mokestis 10.00. 

Grand Rapids, Mich. A. M. Mar- 
taus prakalbose 15 d. gruodžio su- 
rinkta 32.60. 

Aukojo už 1917 m. po 10 dol.: Pra- 
as Greičaitis, Pranas Butkus, Leo- 

nas Braškis. Po 25c,: M. Ruseckas, 
A. Kedis, P. Petryla, A. Ambromai- 
t.ls, J. Besasparas. J. Beinora 20c. 
ir r,mulkių aukų $1.15. 

Nevvark, .4. J. A. L. T Sandaroa 
19 kuopa, per V*. K. Puodžiūną $19.- 
35, M. Marazas 1.50. 

Viso per savaitę jplaukė 140.24 
Buvo lakstė 81 2,340 99 
Viso jplaukė j L. N. P. 2,481.23 
Viso J abu Fondu Jpla'ukč 15,161.97 
J. Sekevičius, L. O. ir Neprigulmy- bės Fondų finansų sekr., 101 Oak st., Lavvrence, Mass. 

VIETINES jm 
Vyrai turi giliukj, bet jų negali 

:asti. Iki šiolei žinoma, kad 
bent du lietuviai išlošė buvusia- 
me talkininkų bazare dideles do- 
vanas. P-as S. Sunpis (o gal 
Tumpis,— neaišku), kurio ad- 
resa buvo paduotsa prie 1701 
So. Canal, St., išlošG už 25 cen- 
tus puiku koncertinį mažą forte- 
pjamą, kurio vertė yra, kaip pra- 
nešama, $750.00. Fortepjanas jo 
laukia bet laimingo vyro po vir- 
šminėtu adresu negalima buvo 
rasti ir niekas iki šiolei negalėjo 
nurodyti, ku.* jis butu. Antras 
vyras turėjusis taipgi gerą laimi- 
kį, ir išolšusis dovaną vertės 
$75.00, yra Juozas Podziunas (ar 
gal Podzius), kuris padavė savo 
adrerą prie 10636 Edbrook Ave-, 
Roseland. Šisai vyras pirko lai- 
mingą tikiotą pas p. Giraitienę. 
P-nia Giraitienė nei nežino, ar 
jis yra vedys, o vertėtų žinoti, 
nes jis laimėjo $75.00 vertės mo- 

terišką siutą, kurį prisižadėjo pa- 
d. yti pagal orderį p. Kasparas, 
kriaučius ant Wentworth ave., 
netoli 31-os gatvės. Šito vyro 
taipgi negalima rasti. Jeigu kas 
juos pažįsta, tegul jiems prane- 
ša apie tai ir tegul jie tuojaus 
atsiliepia pas p. A. Zimonticnę, 
325° So. Halsted st. 

Dt»ei Šileikos paveikslo. Dai- 
lininko J. Šileikos paveikslas, ku- 
ris buvo leidžiamas išlaimėjimui 
Talkininkų bazare, negali buti 
islaimėtas, kol nebus sugrąžintos 
visos knygelės su tikietais, ku- 
riuos paimta pardavinėti. Šitos 
"šėrų knygelės" turėjo buti su- 

grąžintos iki 20 d. vasario, bet 
ir iki šiolei dar trūksta 16-os kny- 
gelių. Tie, kurie j?.* ėmė ir 
"šėrus" iš jų pardavinėjo, privalo 
kjogren-iausial sugrąžinti p, A. 
Zimonti nei, 3252 So. Halsted st. 
•Trūksta knygučių su sekančiais 
numeriais: 201. 451, 3101, 3401, 
345«. 35oi. 355^. 3601, 3651, 3701, 
375'. 3801, 3851, 3901. 3951 ir 
5351 

Nuskendo dvi čigagintes. Ant 
laivo L a c o n i a, kurį bc per- 
sergėjimo terpei I a vo vokiečių 
submarinas pereitu ncdėldienį 
nakčia netoli Airijos krantų, žu- 
vo tarp kitų ir dvi čikagietes: 
Mrs. Mary E. Ifoy ir jos duktė 
Elizaibeth Hoy. Jos vyras buvo Į 
apsigyvenęs Londone ir motina j 
s-u duktė re važiavo namo. Tarp 
kitų čikagiečių, buvo ant laivo 
dar F. Giibbons, laikraščio Tri- 
būne kores»pondentas, kurio vie- 
nok išsigelbėjo. 

Įvairumai. Stasys Tanancvi- 
Cius, brolis Jono Tanauevičiauj, 
šiomis dienomis išvažiavo Į Hous- 
ton, Texas, su savo žmona ir 
maža mergaite. Sakoma, kad; 
jis gavęs pradžią džiovos ir tiki- 
si pagyti pietinėse valstijose. 

— buvusios pereitą nedėldienj 
ristynės šv. Jurgio svetainėje da- 
vė šiek-tiek pelno ir nukentėju- 
siems nuo karės paskirta $15.00 
aukos. 

— P. J. Chmieliauskas šią su- 

bafą išvažiuoja į Cleveland, Ohio, 
kur ji užkviesta nedėlioj su pra- 
kalba. 

—. Nedėlioj, C. S. P. S. svetai- 

nėj, prie 18-tos gatvės, rengiama- 
si sulošti žinomą Fromo sceniš- 
ką veikalą "Palocius Ežero Dug- 
ne." Stato L. M. F. S. A. vietinė 

kuopa. Pradžia 4 vali. vakare. 
— Kovo 1, 8, 15, 22 ir 29 d. 

bus laikomos paskaitos apie džio- 
vą City Cluib of Chicago kam- 
bariuose. Paskaitos yra sutaisy- 
tos po priežiūra "The Chicago 
Tuberculosis Institute" ir įžanga 
bus uždyką tiems, kurie išanksto 
atsišauks prie viršminėto institu- 

to, 8 S. Dearborn st., Chicago. 
Pradžia bits 6:30 vakare. 

— Ši.'i suibatą, Fellowship 
Ilouse, prie 33-čio PI. bus išpar- 
davimas senu drapanų ir rakan- 
du naudai Vaiku Dieninės Glo- 
bos. Išpardavimas tęsis visą die- 
ną. Dieninė Globa labai reika- 
lauja piniginės paramos, nes pri- 
siartinus vasarai, paprastai dau- 
giau kūdikių reikia užlaikyti. 

— Šią pėtnyčią, kovo 2 d. San- 
daros 25-toji kuopa turės savo su- 

sirinkimą Mildos svetainėje, 8 vai. 
vakare. Visi nariai teikitės ateiti. 
SLA. 36-tą kuopa ten pat turės 

į susirinkimą nedėlioj, kovo 4 d., 
1 1 vai- po piet. 

Dr. A. L. GRAICUNAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias !^as vyrų, moterų ir vaikų. 
3310 5o. Halsted Street Chicago, III. 

Telephone Yards 3162 

Priėmimo valandos: 8 iki 10 ryte, 12 iki 4 popietų ir 6 iki 9 vakare. 

Gerbiamasis Tamista:—Meldžiu jsitėmyt^ š| mano apskelbi- 
mą. Tikiuosi, kad atydžiai teiksies perskaityti. Užtikrinu Tam- 
stą, kad aš nesikreipiau iki šiol su panašiu apskelbimu prie jo- 
kio asmens, bet, matydamas ir tikrai datyręs, kaip begėdiškai 
musu žmonės yra 'šnaudojamj svetimtaučių gydytoji ir kaip be- 
sąžiaingal nekurie lietuvių laikraščiai išnaudoja mūsų žmones, 
talpindami humbugierfškų daktarų apskelbimus, aš išdrjsau var- 
dan žmoniškumo kreiptles prie Tamstos, melsdamas pagelbėti 
man kariauti su žmonijos parazitais.—Visus ligonius apžiuriu ir 
iškvočiu su pilnu atsidavimu nežiūrint Į tai, ar jis yra pasiturintis 
ar biednas. Visus neturčius gydau ir reikale operaciją padarau 
uždyką. Todėl, tikiuosi nuo Tamstos širdingo prijautimo ir pa- 
ramos. 

DR. A. L. GRAIČUNAS. 

Žinotina:—Kokia nors liga ussirengtumei ar susižeistumei 
ii jei nori greitu laiku išgyti ar bent nors teisingą patarįmą gau- ti T%oje, tai nesunku surasti Daktaras A. L. Graičiunas, kuris gy- 
vena -po numerių 3310 So. Halsted str., Cl.icago, 111., artba pasi- šaukti j namus prie ligonio—.Telephone "Yards 3162." 

Dr. A. L. Graičiunas yra žmonių sveiil'atimgumo ir jųjų gy- venimo žinovas, turintis daugiau,negu 15 metų atydžiai tyrinė- 
tos praktikos prie ligonio lovos. 

Todėl jo augštas mok.las ir ilgų metų patyrimas suteikia 
tiems ligoniams, kurie ipas jį kreipiasi, geriausią progą paf.įtgydytį. Gydo visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų. Gydo visus su atsi- 
davimu, ar jis bus turtingas ar biednas. Suvis netu*.tingus gy- do už dyką. Užtat jį visi r.iyli ir godoja. Maži vaikeliai susirgę, stačiai priverčia savo tč' us šaukti Dr. A. L. Gra^čiuną, kito gy- dytojaus neprisileidžia prie sav£s.—Jeigu šitas apil'clbimas nėra 
Tainistai reikalingas, tai perduokite savo pajj'taniam g.ribą drau- 
gui. 

Įsitėmyk:—Jeigu Tamsta mariai, kad žis apskelbimas yra tik 
vyliugystė arba humbukas. tai ,'eikale malonėk išmėginti ir per- sitikrinti. 

SLA. ir TMD. kuopų domai:—i.abai naudinga ir nešanti ap- čiuopamus vaisius paskaita iš svenratos sryties yra pagaminta Dr. A. L. GraiČuno temoje: "Amatai Sveikatos Atžvilgiu"; prieg- tam toje paskaitoje yra }skiepyta uritatyviška mintis SLA. ir 
TMD. naudai. Todėl kuopos kaip SV^įaip ir TMD., norinčios 
padauginti skaitliu narių savo kuopt ae ir praleisti naudingai il- 
gus žiemos vakarus, malonės atsikreipti laišku dasižinojimui išlygų sekančiu adresu: 

DR. A. L. GRAIČIUNAS. 
3310 So. Halsted St., Chicago, 111. 

"Palopius Ežero Dugne" 
K. FROMO TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMĄ. 

Stato Scenoje 

L. M. P. S. A. 9-ta Kuopa 
C. S. P. S. SVET., 1126 W. 18th St., Chicago, 111. 

Ned., Kovo=Miarch 4, 1917 
Pradžia lygiai 4 vai. vak. Įžanga 35c. ir augščiau. 

Pastatymui šio veikalo yra pakviesti geriausi Chicagos ar- 
tlstai-loSėjai. šiame veikale yra daug dainų, kurias dainuoja undinės savo palociuje. Dainininkes-lošėjas sumokinti dainų yra pakTiesta poni GUGIENĖ. Režisierauja M. DUNDULIENĖ. 

—1 ■ T"n^T| sav0 skaitytojams duoda labai daug naudingų raitų 11 I b I | I apie žmoni# sveikatą ir ligas, taipgi aoysaky, juoky, l f | eiliy, paveikslu'*. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. ^Ateitie#" kaina metams S2.00. pusei mėty $1.00. Už- Į sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti riena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

BAISI PASAKA! 
i •« Je!': ^er' ^a^ar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir na 

ai rasčiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, įLabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-ser! 

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

Smirno! sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
ar a ant šilko sau ją drukttokis. Dabar, matai, tokį geri lai- 

ai,^ "ad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
S1 "o gazictos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 

iP .U.^ *° Senerolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
ru °riai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 

viršų ojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius s eivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
cao- 

S ^a^,e^ą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 

tn"^ nU U^nina' J1! visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 

tor^1' varc^ i knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

^a"U.!'.. ^ vlsas> atsiųstas ko:espondencijas iš ofiso "per klai- 
i.ss uoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sierių: 
— Mokėk, sako, šunsnuki aaugiaus algos mums, ba ki 

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

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

Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
sk} .ėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

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

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
jęs ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
Jis yra mandra.* ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
J i gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riesta aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo Tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis 
ir u.sazijos jieskot, kaip iš duobės išlindus. 

Ko daig^aps mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 
maud\tis—gal jsako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs, 
r pamaerao. J®n, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, »r ar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

.. 
ra£eJai\ sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 

išmis u sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 
p«.sciptų, o mažesnis nesimučyt... 

a.t^° ^am galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakele jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

v 

ac^ .^au. r^' rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir as mažesnį pamppinęui. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- 

ratos Kainą Kena. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako ji3 —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 "pamatyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mu.ns ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodj už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- Ųarj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3952 South Halsted Street, t : : Chicago, 111. 

Nauja Krautuve Laikrodėliu 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodu pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 

lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti ir 
pamatyti mano naują krautuvę. Adresas: 

J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai suči- dyma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio nauju* siutus nuo $30.00 iki 150 00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau* Valkų siutai $2.50 Iki $7.50. 
Skrynios i* valyz&L 

S. GORDON, 
1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedildieniais—iki 6 vai. vakare. 

Tel. Canal 5395 » 

J. G. Mezlaiszlris i 
Gencralis 

Koniraktorius ir 1 
Namų Statėjas. 

2123 f. 23 rd St, S 
II 

5 Vėsiausia Vieta, Tai 

į MILDOS TEATRAS 
(3138-42 So. Halsted St. 
S Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei* < kite į MILUOS TEATRĄ, o čia rasite N vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite ^ gražesnj Teatrą negu vidurmicMyje. 
s Kainos šiokiom dieno/.i 
s 5c ant balkono, 10c žemai. 
\ Subatom ir nedeliom 
l 10c balkonas, 15c žema. 
< Prasideda 7 valandą kas vaka.-as. ( Subatomi ir nedėlioini 2 vai. po pietį}. 
( Jei liuosame laiL-. nori pasilsėti, atsivė- S dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai f ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

reikalaujame 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardasku- 

iyai.es } 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi lr moteris, kaipo ir r-'nkadabysiCc (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber Scbool, 1202 Penn Av., 
Pittsburgh; Pa. 

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

ofisą po 
8325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YA.RDS 5834 
D r. P. VVicGNER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPiS 

(Me» p>e*) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausia iemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persi. 4.ato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

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

CHICAGO, ILL. 
ma M mm m 

MEŠKIO Prekybos 
ir Kalbų 

sjuorykia 
čia gali iStiiokU Anglų kalbos cuo pridlnSs 

Ilgi augžfiiauslai, taipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnypvedystSs.Dail'araiCio, Lai- 
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
uibalgti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS ALINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St.,Caiceyįi 

Carui. Zl(1 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYT0JA3 

1748 SO. HALSTEO SI CHIGA33. ILL. 
CORNER 18tb STREET 

"httit Kwil>r*i 3321 

Dr. E. Q. Kl'rmis 
LIETUVIS CYDYKUA5 

2769 E. Am Stmt Phl r jclphla P« 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkij skaičiuje 
yra rimčlausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i f rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos kla>; 
slmai yra svarstomi rimtai ir teisia- 
faL 

į Prenumerata Amerikoje $2.00 m* 
|tams, $1.00 pusei meLų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.F0 pusei meti). 

I Pažiūrėjimai slunCiame vienas a» 
paeris veltui. Adresuokite: 

Į DRAUGAS PUBLI8HING CO. 
:1800 W. 46th St, ChlcsgOi III. 

t«L YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 8o. Haltted St, Chlcago, IIL 

Gydo visokias ligas moterių, vaiku 
Ir vyru. Speclallškal gydo limpančia* 
užaiBenėjuBiaB lr paslaptingas vyr{ 
lioas. 

PHONB YARDS 2711 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan StM Chlcago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mea duosime užsiėmimu 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mušu mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame indlvidinėmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
bokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą lr suteiks tlAca- 
mus patarimus lr nun. lymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas (25.00. 
?ederal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

PETRAS S. REM EIKIS. 
Yra musų {galiotas Gardner ir apl» 

linkėję užrašinėti "Liatuvg,", rinkti 
s:skelbimus ir pardavinėti knygai. 

Liet. Pub. C o, 

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

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursė, 

viena geriausių ir atsakančlausių 
eavo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje Įvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. Ji 
visuomet yra prisirengusi patarnar* 
ti moterims. Prio gimdymo galite 
prisišaukti blle valandą, ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ons Jonikiene 
537 Colliitsillle Ai. E. SI. Loiils, Iii 
Viršum \ oclss sales 

Tel. Kinloch St. Clalr 544R. 

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

uiims 

1725/W cst 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodjat. 

Ihone Canal 1203 
V aiandoa: 

ixi6:£0 iki 12:00 vai ryta 
j.\ 1*3X0 iki 8:00 vai. vale. 

Kadčlioms 
įBotiCiki l»*>0v»L ryw 

Rezidencija 
5206 W .Harrison Street 

lel. Austb/J/ 

Valandos: 
tiktai ikiojoo kiekriaaarn, 

'-7X2mr Tsysiwxzz:j3w .i» 
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