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Dideji Kare. 
\ aulai \"o!<ictijos su Suvieny- 

tomis Valstijomis dar nepriėjo ga- 
lo ir dar vis nežinia, kas iš to 

Kali i>eiti. Pereitu savaitę prezi- 
dentas \Vilson naujam terminui 
užėmė savo vietą 11* prisiegą su- 

dėjo- Tas taipgi turės šiek-tiek 
įtekmės ant Suvienytų Valstijų 
užsienių p iiukos. Tvirtai savo 

vietoj atisstojęs, be abejonės pre- 
zidentas stos drąsiau prieš viaiis 
Amerikos priešus ir, be abejonės, 
dabar jis ra-, didesnį tarp gyven- 

toju pritarimą, kuomet aikštėn iš- 

ėjo vokiečių valdžios intrigos, va- 

romo* prieš Ameriką. Mat Su- 

vienytų Valstijų valdžia susekė, 
kad X okietijos užsienių ministeris 
Zimnierniann tengėsi su Mexikos 

pagelba atitraukti nuo talkininkų 
Japoniją, ir rengėsi drauge su 

Mcxika, Japonija užpulti Suvieny- 
tas Vaistija-. Užtai ypač Mexi- 
kai siūlė didelius Suvienytų Val- 

stijų plotus, kurie pirma Mexikai 

prigulėjo (Texas, Naują Mexiką 
ir Arizoną). Žinoma, karės laike 

kiekviena tauta stengiasi esantiems 
ir galimiems priešams kenkti ir 

prieš juos intrigas varinėja, bet 

nieks nenori, kad jų intrigos per- 
anksti aikštėn'išeitų. Todėl ma- 

noma, kad nuo vietos pasitrauks 
Vokietijos užsienių ministeris ne 

dėlto, kad jis intrigavo, bet todėl, 
kad savo intrigų geriau paslėpti 
nemokėjo. Sužinojimas apie vo- 

kiečiu intrigas prieš Ameriką, ku- 

riai įkalbinėjo veidmainingai savo 

prielankumą žymiai sumažino 

Amerikoj vokiečių pritarėjų skait- 
Ii ii. Mat gyvenime taip du va, 

kari kas kitam grabę- kasa, pats 
dažniausiai ton grabėn įpuola. Se- 
novės patarlė sako: ką Jupiter no- 

ri nubausti, tam protą atima, las 

atsitiko su vokiečių politikos vedė- 

jais, kuriu purvini darbai visame 

sviete veik išnaikino vokiečiams 

(pritarimą; jie manė savo intrigo- 
mis galimam priešui užkenkti, o 

užkenkė pats sau, nes visur suma- 

žino (pritarimą ir užsitikėjimą vo- 

kiečiams, pirm laika priešus 
persergėjo, parodė jiems, ką vo- 

kiečiai jau dabar rengia, nors karė 
dar neužgimė, parodė vokiečių 
valdžios dorišką vertę ir jos veid- 

mainirvngumą. 
Bet, kaip rodosi, dar AmeriKOj 

,-okiečiai perdaug tarp politikierių 
Siiri pritarėjų, kurie t»ukdo darbą 
Vitų* Nors atstovų rūmas dideliu 

halsų daugumu pripažino prezi- 
dentui "pilr.ą valią daryti, kas bus 

ginkluotam neutrališkuruui reika- 

l:nga, o .enate, nors tik 12 sena- 

torių buvo priešingų balsavimui, 
jie tiek padarė, kad neprileido prie 
balsavimo. Todėl biliaus negalima 
bus priimti 64 kongrese ir per tai 

prezidentas, jeigu nebus surasta 

nieko prieš u>simanymus senato 

mažumos, turi surištas rankas, 
nieko krašito ir jo garbės apgyni- 
mui veikti negali. Kaip senovės 

Lenkijoj vienas apjakėlis, sušau- 

kęs "veto" (neleidžiu), galėjo j 
niekus paversti svarbiausius seimų 
nutarimus, tay Amerikoj keli se- 

natoriai, susitarę, gali prie balsa- 

vimo neprileisti ir tokiu bud u ir 
svarbiausius kongreso nutarimus 
nuo išpildymo sulaikyti. Prita- 
rianti prezidentui senatoriai išleido 
j tautą atsišaukimą, po kuriuom 
pasirašė 68 senatoriai, pripažinda- 
mi prezidentui tiesą daryti, ką jis 
ras reikalingu. Senatas nepripa- 
žino prezidentui tiesą apginkluoti 
Suvienytų Valstijų pirklybinius 
laivus atsigynimui nuo vokiškų 
submarinų, nes biliaus neleista už- 

girti, o kongresas turi užsidaryti 
12 vai. kovo 4 dieną. Todėl su 

tuom reikės laukti iki kito kon- 

greso susirinkimo, nors vėliau jis 
gali buti visai nereikalingu. Ką 
dabar prezidentas mano daryti, dar 
tikrai nežinia. 

\ okietijos užsienių ministeris 
visai nesigiria, kad mėgina Mexi- 

ką ir Japoniją ant Suvienytų Val- 
stijų užsiundyti, bet Japonija už- 

tikrina, jog Vokietijos pasiūlymo 
'negavo, o jeigu ir butu gavusi, 
jis butu be pasekmių, nes Japonija j 
talkininkų, su kuriais prieš karę 
susirišo, neapleis iki karės galui. 
Japonijos besiteisinimas gali buti 
teisingas, nes vokiečiai labiausiai 
'japonų nekenčia, su jais sun- 

ku vokiečiams ir pirkly boj konku- 
ruoti, rytuose isur japonai vo- 

kiečius išstumia- Už neprielanku- 
mą ir vokiečiams japonai ne meile 
užmoka. 

Anglijos ir Vokietijos ambasa- 

doriai pakvietė Chinus sekti Su- 
vienytų Valtijų paveikslą ir taipgi 
pertraukti dipliomatiškus ryšius su 

Vokietija, už ką pažadėjo dova- 
noti atlyginimą ant Chinų uždėtą 
už bokserių sukilimą po 38 milio- 

Įnus doliarių kas metai. Chinų mi- 
nisteriai nu.*, r ė tai padaryti, bet 

prezidentas atsisakė po ministerių 
nutarimu pasirašyti. Dėl to mi- 
nisterių pirmininkas :.uo vietos 

[aitraukė. Aišku, -ka'1 vokiečiai 
visur turi įtekmingus savo šali- 
ninkus. 

Mieste Hoboken, N. J. pas vo- 

| kietį F. Kolb užtiko dvi bombas, 
kurios buk buvo vokiečių neken- 

Įčiamam prezidentui Wilsonui pa- 
skirtos. Bet iki šiol tas suokalbis 
ant prezidento gyvasties dar ga- 
lutinai neišaiškintas. 

Vokietijos kariškoji komisija, 
besirūpinanti karės našlaičiais, at- 

metė Amerikos auką pusės miliono 

doliarių, nes buk tų našlaičių tėvus 
užmušė Amerikoj talkininkams pa- 
dirbti šoviniai- Dėto, turbut, Ame- 

rikoj nieks neverks. 

Karės frontuose nieko netikėto, 
svarbaus neatsitiko. Iš Berlino 

praneša, buk Rumunijos fronte ru- 

sus pasi' .e nepasisekimai. Kar- 

patų kalnuose ir Putna klonyj vo- 

kiečiai paveržė kelias gana svar- 

bias rusų pozicijas. Ten vokie- 
čiams teko 1,300 nelaisvių ir 20 

kulKasvaidžių. Rusai naktiniu 
kontr-ataku mėgino atgauti nužu- 

dytas pozicijas, bet tik vienoj vie- 

toj tas pa. <sekė. Kitur vokiečiai, 
išnaikinę rusų apkasus ir grabes, 
sugrįžo j senasias pozicijas, nes 

rusų kariumenč tapo sudrutinta ir 

prieš ją vokiečiai nesitikėjo atsi- 

laikyti. Rusai prisipažjsta, jog 
tarp Jakoben ir Kvmpolung vo- 

kiečiai paiveržė pcricijas kalnuose, 
be'- kontr-ataku iš didesnės jų 
dalies tapo išvyti. 

Macedonijoj ir Albanijoj svar- 

besnių mūšių nebuvo; tame fronte 

smarkiau veikia vien abiejų pusių 
artilerija; veikia ir patrolės, ku- 
rioms s te .giamasi ištirti priešų 
pajiegų paskirstymą. Bet tarne 

fronte talkininkai vis tvir- 
čiau atsistoja. Dabar jiems visai 

pasisekė perkirsti susinėsimus Gre- 

kijos su Austrija ir Vokietija- 
Mesopotamijoj anglai vis muša 

turkus ir stumia juos vis toliau 
nuo Tigris paupių ir nuo Persiš- 

kos įlankos. Ir rusiškame fronte 
(Kaukazo j fronte prasideda smar- 

kesni mūšiai, nors iki šiolei dar 

gali įtekmės turėti ant visos 
karės išeigos. 

7usai pradeda veikti ir Persijoj, 
i. > tas veikimas neturi didelės 
įtekmės ant karės Europoj. Rusai 

pradėjo ofensyvą Bįjak apielinkė- 
se ir užėmė Khanikalc. Kovo 4 
dieną rusai užėmė gana svarbų 
I ersijos miestą Hamadan. Gana 
smarkus rusų su turkais susirė- 

mimas dažnai pasitaiko tarp Ha- 
madan ir Kaswin, bet jie neturi 
įtekmės ant karės besitraukiančios 

Europoj. Persija yra pertoli nuo 

svarbesnių karę vedančių kraštų 
Europoj, vien Rusija ir Turkiia 
su p rubežiuoja, bet ir jos neturi 
ten ko jieškoti. šiaurinė Persija, 
nors neva savistovi, yra jau be- 
veik rusų rankose; ten kraštą vai-j 
do rusišJci kazokai. Pietinę Per- 

sijos dalį valdo anglai; nors ji dar 
turi savo valdoną, bet jis turi 
klausyti, jeigu nori ant savo sosto 
sėdėti, lygiai rusų, kaip ir anglų. 

Itališkame fronte Sugana klo- 
nyj smarkiau negu paprastai vei- 
kia ab' jų pusių artilerija- Prie 
Scurelle italai mėgino pirmyn 
žengti, bet kaip užtikrina Vienuos 
pranešimr.i, austrai privertė juos 
grįžti :~gal j jų senasias pozicijas. 
Assach tarpkalnyj Tiroliaus šau- 
liai naktyj įsiveržė į italų grabes 
ir paėm" tūlą nelaisvių skaitlių. 
Bet tuom viskas ir pasibaigė. To- 
ki vienok laimėjimai vienos, ar 

kitos pusės negali turėti įtekmės 
nei ant karės bėgio, nei ant jos 
išeigos. 

Šiaur-rytiniame karės fronte, nei 
Galicijoj, nei Lietuvoj ir Voly- 
niaus distrikte nieko svarbesnio ne- 

atsitiko. Maži susirėmimai buvo, 
kaip visada, Lucko distrikte be jo- 
kios svarbesnės išeigos. Vokiečiai 
teisina savo neveiklumą dideliais 
šalčiais. Bet jie pats pirma juo» 
kėsi iš franeuzų, kurie savo ne- 

veiklumą aiškino šalčiais. Gal ir 
vokiečių neveiklumą gimdo ne 

vien šalčiai. Matyt nuo rytinio 
fronto daug kareivių pasiųsta 
Francuzijon, kur vokiečius prade- 
da stumti jų priešai- Rusai gi ne- 

veikia, nes jie prie svarbesnio 
veikimo dar vis neprisirengę. 

iKaip praneša iš Kopenhageno, 
'••.įsai iš nelaisvės paleido dalį jų 
paimtų Prūsų gyventojų. Stock- 
holman atkako 160 paleistų. Tarp 
tų nelaisvai buvo daugiausia Prū- 
sų Lietuvos gyventojų, o tarp jų 
buvo ir labiau lietuviams pažįsta- 
mas vienas iš Aušros" uždėtoj .1, 
Martinas Jankus. Gal bent dalį tų 
lietuvių paleido iš Rusijos. Bet 
ir vokiečiai turėtų paleisti jų iš- 
gabentus Rusijos lietuvius, tarjr 
kurių taipgi yra tuli lietuvei vei- 
kėjai, o tarp jų Janulaitis. 

Anglų veikimas vakaruose gana 
smarkus yra nuo Ypres, Belgijoj, 
iki Peronne. Anglų artilerija pri- 
vertė vokiečius trauktis atgal nuo 

Ancre paupių, nta jų grabės tapo 
išardytos. Tapo čia perkirstas ir 
maisto privežimas- Paėmė anglai 
vokiečių liniją 1,200 yardų į ry- 
tus nuo Baucbavesnes. Apart to, 
anglams teko 173 nelaisviai ir 3 
kulkasvaidžiai. Atgal vokiečiai 
traukiasi ir prie Gommecourt. 

Toj fronto dalyj veikia anglai. 
Jie paėmė jau miestą Bapaume. 

Bet ir francuzų fronte ramumo 

nebuvo. Meuse paupiuose eina 
smarkios artilerįjų imtynės Cour- 
rieres giriose, taipgi Eix apielin- 
kėse, prie Verdun. Prie Lieve- 
terie vokiečiai buvo įsiveržę į 
francuzų pozicijas, bet paskui ta- 

po iš jų išvyti, francuzai atgavo 
visas savo pozicijas. Mūšiai fran- 
cuzų su vokiečiais buvo ir Alza- 

tijoj, bet jie pasibaigė ne vokie- 

čių laimėjimais. Francuzai atmu- 
šė vokiečių užpuolimus prie Am- 
mertzviller, Burnkaupt ir Haute 
Braye apielinkėse. Tarp Oise ir 
Atsne francuzai išnaikino vokiečių 
grabcs- Apskritai vakariniame 
fronte vokiečiai niekur nei jokių 
laimėjimų neturėjo. 

Iš Kares Lauko. 
KAIP VOKIEČIAI MANĖ 
AMERIKĄ UŽPULTI. 

Washington, D. C. Kovo i d. 
Sprogusi įbomba įbutų nepada-1 
riusi tolkio triukšmo, kokį pada-' 
rė Washingtone žinia, kad Vo- 

kietija jau inuo seniai plianavo, 
kaip užpulti Ameriką ir 

kaip atimti nuo jos keletą valsti- 
ją jeigu kiltu karė tarp Ameri-' 
kos ir Vokietijos. 

Vokietija manė veikti per 
Meksiką, kurią kalbino prisidėti 
prie Vokietijos ir davė patarimą 
Meksikai, kad ji pritrauktų taip- 
gi Jajpoaiiją, kad ši užpultų Ame- 

riką iš užpakalio. Vokietija pri- 
sižadėjo gelbėti Meksikai pini- 
gais ir kitokiais budais. 

Visa tai paaiškėjo iš laiško, 
kurį Vokietijos užrubežio mini- 
steris von Zimmerniann išsiuntė 
vokiečių ambasadoriui von Eck- 
hart, esančiam Mexiko City. šį 
laišku turėjo jam perduoti vokie- 
čių ambasadorius \Yashhigtone, 
grafas von Bermstorf, kuris vie- 
na ranka amerikonus kasdien 
gflostė, o kita ranka gelaiulo 
Amerikai peilį. 

Zimmermamo laiškas vokiečių 
niinisteriui Meksike skamba se- 
kančiai : 

"Berlinas, sausio 19 d. 1917 
m. Vasario 1 d. męs manome 

pradėti neapžebotą karišką vei- 
kimą suibmarinais. Nežiūrint to,' 
mūsų intencija, yra. stengtis Uii- 
'kyti neutrališkai Suvienytas Val- 
stijas Amerikos. 

"Jeigu šitas mėginimas m e pa- 
sisektų, tai męs siūlome alliansą 
(susivienijimą) su Meksika ant 

sekančių pamatų: Kad męs sy- 
kiu kariausim ir sykiu padary- 
sim taiką. Męs duosime abelną 
piniginę pagelbą ir tikimės, kad 
įMeksika atkariaus atgal savo 

pr alk iš ta s žemes Ne\v Meksiką, 
Texasą ir Arizoną. Smulkme- 
nas paliekame jums nutarti. 

"Jums paliepiama pranešti 
Meksikos prezidentui apie tai, 
kas čia viršuj pasakyta, didžiau- 
sioj paslaiptyj, kaip tik bus tikrai 
žinia, kad bus karė su Suvieny- 
tomis Valstijomis ir patarkite, 
kad Meksikos prezidentas, savo 

locnu sumanymu, susineštų su 

Japonija ir patartų jai prisidurti 
tuojaus prie šito pliano; tuom 

pačiu laiku tuojaus pasisiūlyk 
tarpininkauti tarp Vokietijos ir 

Japonijos. 
"Meldžiamasai atkreipk Mek- 

sikos prezidento atydą j tai, kad 
neapždbotas panaudojimas sub- 

marinų dabar žada priversti An- 

gliją taikytis į keletą mėnesių. 
Zimmermann." 

VALDŽIA TURI IR 

DAUGIAU PRIRODYMŲ. 
Washington, D. C. Kovo i d. 

Zimmermano laišką paskelbė 
Associated Press telegra- 
mas, bet Wasliingtone sakoma, 
kad Amerikos valdžia dar nei 
pusės nepasakė to, ką ji galėtų i 
pasakyti aipie Vokietijos intri- 
gas šioje šalyje. Iš užtiUMinų 
šaltinių pranešama, kad valdžia 
turi pj-irodymų, jog Vokietija 
mė'giir.o ne tik Meksiką ir Japo- 
niją sukurstyti karėn prieš Ame- 

riką, bet kad ji ruošėsi ir pačioj 
Amerikoj sukelti vidurinę revo- 

liuciją. Dabar išeina aikštėn 
daugelis vokiškų intrigų, kurios 
buvo vedamas šioj šalyj viso- 
kiais budais. 

Japonijos ambasada YVashing- 
tone praincšė, kad Japonijos val- 
džia nieko apie Vokietijos suo- 

kalbį nežino ir kad jai lokio pa- 

siulijiino nepadaryta, bet kad 

jeigu vokiečiai ir mėgintų ati- 
traukti Japoniją nuo talkininkų 
ir sukurstyti ją prieš Ameriką, 
tai Japonija jokiu b^idu to nepa- 

darytų. Japonijos ambasadorius 
laibai pasipiktino tokiu Vokieti- 

jos nachafliškumu. 

Kokiu budu Amerikos valdžia 

sugavo tą svarbų Zimmermano 

laišką, to tikrai niekas nežimo ir 

gal nežinos. Vokiečių užtarėjai 
ir šalininkai, kurių šioj šalyj ne- 

trūksta, tuojaus pradėjo skleisti 
žinias, kad tas laiškas esąs su- 

fabrikuotas tyčiai, kad Ameriką 
karėn įtrau'kti. Kiti vėl aiškino, 
kad, girdi, turbūt a?r.glų šnipai 
gal sugavo j j ir perda\ė Ameri- 
kos valdžiai. 

Ą 
Amerikos seoatas, po ilgų 

ginčų, perleido 'rezoliuciją, ku-Į 
rioj prašoma Prezidento Wilso-i 
no. kad jis pran,eštų Senatui, ar [i 
toji žinia apie Žimmefmano hir! 
šką yra teisinga, ar ne, I 

PREZIDENTAS PATVIR- 
TINA ŽINIOS TEISIN- 
GUMĄ. 

Washingtonas, kovo 2 d.—Ga- 
vęs senato rezoliuciją, preziden- 
tas tuojaus žinią patvirtino, kad 
ji yra teisinga ir kad Amerikos 
valdžia turi prirodymus, kad 
Zimmermano laiškas yra auten- 

tiškas t. y. ti'kras, o nepadirbtas. 
Prezidentas Wi'lsan persiuntė 

senatui laišką valstijos sekreto- 
riaus Lansingo, pridėdamas, kad 
jis tą laišką patvirtina. 

Lansingo laiškas į prezidentą 
yra sekamtis: 

'Prezidentui:—Kaslink rezo- 

liucijos, priimtos per Suvienytu 
Valstijų Senatą kovo i d. 1917 
m. ir kurioj prašoma, kad jam 
suteikti... visas žinias, kurias jus 
turite apie notą, memamai išsių- 
stą sausio 19 d. 1917 m. per Vo- 
kietijos užrubežio ministerj vo- 

ikiečių ministeriui Meksike, aš 
turiu garbę pransėti, kad valdžia 
turi prirodymus, kurie patvirtina 
faktą, jog minėtoji [vokiečių] 
nota yra autentiška ir kad ji 
randasi Suvienytų Valstijų val- 
džios rankose, ir kad šitas pri- 
rodymas tapo jgytas bėgyje šios 
sąvaitės." 

Sekretorius Lansing toliaus 
praneša, kad jo manymu, dabar 
negalima viešai skelbti kur ir 
kokiu budu tas dokumentas bu- 
vo pagautas. 

GALI DUOTI TIK 
Į DU ŽANDU. 

Washington, D. C. Kovo 2 
d.— Kuomet pasiklydo žinia apie 
tai, kad Vokietija mėgino atskel- 
ti nuo Suvienytu Valstijų tris 
valstijas ir sukurstyti prie už- 

puolimo ant Amerikos Meksiką 
ir Japoniją, daugelis kongresma* 
nu ir senatorių, kurie buvo prie- 
šingi prezidento politikai, stojo 
daibar ui prezidentą ir ui savo 

šalį. Kongrese ir senate sušuko 
balsai, kad matant tokį pavojų, 
prezidentas ir taip buvo per- 
kantrus, kad visos partijos turi 
dabar dingti, kad neprivalo buti 
nei ^epublikonų, nei demokratų, 
bet visi turi buti amerikonais 
ir remti prezidentą kuolaibjau- 
siai. 

Atstovų bute dideli įspūdį pa- 
darė. Joseph Cannon, žilagalvis 
senis ir per kelias, dešimts metų 
atstovas iš 111. valstijos. Jis pa- 
kilo ir pradėjo kalbėti už tai, 
kad krongresas perleistų "gink- 
luoto neutrališkumo" bilių, ku- 
rio prašė prezidentas apsaugoji- 
mui ir apgynimui Amerikos 
teisių. Cannon iki šiolei ihuvo 
vienas iš didžiausių prezidento 
Wi'lsono politiškų priešų, bet 
dabar, išgirdę.-; apie Vokietijos 
suokalbi prieš Ameriką, jis pa- 
sakė kad Amerikos teisės pri- 
valo but apgintos bile kokia kai- 
na kaip ant jūrių, taip ir 
ant sauszemio. Suvienytos 
Valstijos, tęsė jis toliaus, darė 
viską, kas tik buvo galima, (kad 
palaikyti neutrališkumą, 'bet da- 
bar Amerikos teises mindžioja 
po kojų. Ant paibaigos jis taip 
užbaigė: 

"Męs galime sekti Viešpaties 
pamokinimą ir atsukti antrą pu- 
sę veido, bet, kaip tas senas ne- 

gras sykį pasakė: trečio žando 
tai jau perdaug.'' 

Atstovų butas užgyrė "gink- 
luoto neutrališ'kumo" bilių visais 
balsais prieš trylika. Tarp šitų 
tryliikos yra 8 republikonai. 4 
demokratai ir vienas socialistas, 
šitie kietagalviai dar vis negali 
sutprasti, kokis pavojas gresia 
;iai šaliai. 

VOKIEČIŲ VEIDMAI- 

NYSTĖ. 
Londonas, kovo 3 d.—Prieš 

keletą dienų vokiečių kancleris 
Bethmann-Hohveg savo prakal- 
boj reichstage kritikavo Ameri- 
ką ir skundėsi, kad ji esą ne- 

gražiai pasielgė su Vokietija, 

(pertraukdama su ja diplomatiš- 
kus ryšius. Esą, Vokietija visa- 
dos 'buvo draugiška sulyg Ame- 
rikos, o Amerika vis palaikyda-| 

Ivo jos priešų pusę. Jis tuomet j 
j dar nežinojo, kad Amerikos vai- j džia jau turi savo rankose jo i 

tarno, Zimmermano, notą į Mek- 

jsiką. Amerika todėl turi gerą 
I progą persitikrinti, kaip Vokie- 
įtija yra veidmaninga ir kaip ji 
vieną sako ,o kitą daro. 

VOKIEČIAI PRISIPA- 
ŽĮSTA, BET SKUNDŽIA 

i AMERIKĄ. 
| Berlinas, kovo 3 d.—Telegra-j 
mai, pranešusie apie tai, kad 

'Amerikos laikraščiai paskelbė) 
j žinias apie sugautą vokiečių suo- 

kalbi, 'padarė čia dideli įspūdį, 
bet neišsyk. Išpradžių manyta, j 
kad tai esą Anglijos išmislas Į 
ir Anglijos intrigos, kad tik 

Ameriką sukurstyti prie karės. | 
Bet tas neilgai tęsėsi. Kuomet 

korespondentas atėjo prie Beth- 
! mann-Hohvego ir užklausė, ai 

teisybė, kad tokia r.ota buvo iš- 
I 1 

siųsta per Zimmennanną vokie-| 
čių ministeriui Medike, tai jis 
negalėjo užginčyti ir pripažino, 
ka<l teisybė, bet jis tuojaus pra- 

dėjo teisintis, kad esą Vokietijai j 
reikėjo taip pasielgti, o apart j 
to jis vėl pradėjo kaltinti Ame- 

riką, buk ir ji to»kius suokalbius 

mėginusi daryti prieš Vokietiją, 
dar užpernai norėdama sukelti 
•prieš Vokietiją Pietinės Ameri- 
kos respublikas. 

[Sitą apkaltinimą Amerikos 

valdžia atmetė kaipo neteisingą 
| vokiečių prasimanymą]. 

Kl\tom pivčiiu laiku vokiečių 
oficialč telegramų agentūra pa- 

' skelbė, kad Zimmermann ištik- 
I 
j rujų tokj laišką siuntęs, bet vo- 

kiečių valdžia aiškinasi taip: 
Kadan i, esą, jau iškalno nu-1 

tarta nuo i d. vasario pradėti ne-| 
apžcbotą karę sufbmarinais ir ti-j 
kėtasi, kad tas gali priversti Vo- 

kietiją prie karės su Amerika, 
tai, esą, valdžia ne tik kad galė- 
jo, bet jos pareiga buvo padary- 
ti tokį žingsnį, kokį ji padarė 
linkui Meksikos ir Japonijos. 

CHINIJA GALI 
STOTI KARĖN. 

Washington, D. C. Čia suži-, 

nota, kad tarp Chinijos ir tai-1 
kininkų eina tarybos, kurių tik-, 
siu yra tas, kad Chinai stotų 
karėn prieš \'okietiją. Sulyg 
diplomatų nuomonės, dabar be- 
veik nėra abejonės, kad Chinai 

pertrauks ryšius, o vėliaus stos į 
ir karėn su Vokietija, jeigu tik 
talkininkai užganėdins Chinų 
reikalavimus. 

Tie reikalavimai yra šitokį. 

Chinai nori, kad talkininkai 
paliuosuotų Gilinus nuo mokėji- 
mo kontribucijos, kuri tapo ant 

Chinų uždėta po garsaus bok- 

serų judėjimo. Iki šiolei Chi- 
nai turėjo mokėti Europos vieš- 

patystėms po $30,000.000 'kontri- 

bucijos kas metai net iki 1940 

metų—tai yra atliginimas \\ž 
nuostolius padarytus europi?- «' 

čiams laike tos garsios revoliu- 

cijos. Jeigu ji dabar stotu karėn 

su Vokietija, tai ji galėtų atsi- 
mesti muf> mokėjimo Vokietijai 
ir Austrijai, bet ji nori pasiliuo- 
suoti ir nuo mokėjimo kitoms 

Europos tautoms. 

Amerika taipgi dalyvavo bok- 

seri] judėjimo numalšinime, bet 

savo dai; kontribucijos ji pado- 
vanojo Cninams, paskirdama tą 

sumą mokinimui jaunų chinieč'ų | 

Amerikos mokyklose- Chinija h 

yra už tai Amerikai dėkinga ir I 
kuomet prezidentas Wilso:i per-' j 
traukė ryšius su Vokiėtija ir pa- J< 
kvietė kitas neutralės šalis tą I] 
patj padaryti, tai Chinija taip'j 
pat stojo su aštriu protestu priešu 
Vokietiją, grasindama partrauk- j ] 
ti ryšius su ja. jeigu ji nesiliaus (.l 
toliaus vesti savo sirbmarinų ka- f 
r ės. [( 

fS AMERIKOS, 
NELAIMĖ ANT 

GELEŽINKELIO. 
Altoona, Pa. Prie stacijos 

Mount Union į stovintį pasažie- 
rinj traukinį įbėgo prekių trau- 
kinys ir sudaužė užpakalinius va- 
lgomus. Užmušta prie to .16 va- 
žiuotojų ir negrą tarną. Užmuš- 
tas tapo anglių kasyklų savinin- 
kas Chester Mends, jo pati, 4 
vaikų ir tarnaitė. 

KANUOLĖS AMERIKOS 
LAIVAMS. 

Washington, D. Z. Laivyno 
departamentas dirbdina 2,40b 
viensvarių kanuolių, 350 trisva- 
rių ir joms reikalingą amuniciją. 
Kanuolėms tom? bus apginkluoti 
Suvienytų Valstijų pirklybiniai 
laivai atsigynimui nuo voki^ky 
submarinų. 

VALDŽIAI PAVEDA SAVO 
DIRBTUVES. 

tWashington, D. C. G. S. 
Blakslee & Co. Chicagoj, atsi- 
šaukė į valdžią pranešdama, jog 
jeigu butų reikalas, jeigu kiltų 
karė, ji paveda savo dirbtuves 
ir darbininkus valdžiai, ypač gi 
dirbimui laivynui reikalingų daik- 
tų. Su panašiu pasiuylmu į val- 
džią atsišaukė ir Cyril I. Atkin- 
son iš Mihvaukee. 

SENATAS PRIĖMĖ MOKĖS, 
ČIŲ SUMANYMĄ. 

Washington, D. C." Senatas 
priėmė valdžios sumanymą *»nt 
350 milionų doliarių padidinti iž- 
do Įplaukimus naujais mokesčius 
ir bondsų išleidimu. Už suma- 

nymą paduota 47, o prieš jį 33 
balsai. 

COLUMBIA DISTRIKTAS 
SAUSAS. 

Washington, D. C. Atstovų 
rūmas 273 balsais prieš 137 pri- 
ėmė sumanymą visame Columbia 
ilistrikte, kur yra visų Suvienytų 
Valstijų sostinė Washmgton, už- 
drausti pardavinėjimą ir dirbimą 
alkoholinių gėrimų. Tokiu budu 
distriktas tampu sausu, visi sa- 

linuai, kokių ten buvo dikčiai, 
bris uždaryti. Turbut norima, 
kad tautos atstovai j kongreso 
posėdžius ateitų su blaivu protu. 
Bet nemažiau butų gerai, jeigu 
jie ateitų ir su t\irtais persitikri- 
nimais, kad vien tautai, ne kam 
<itam butų pasirengę tarnauti. 

GAISRAS. 

Pueblo, Col. Vasario 8 dieną 
uidegė čia augštesnėji mokykla. 
S'uostolių ugnis pridirbo «infc 
>200,000. 

SUSIMUŠĖ AUTOMOBILIUS 
SU TRAUKINIU. 

Lima, O. Kovo i d. geležine 
<elio traukinys užfbėgo ant sker- 
sai kelio važiuojančio automobi- 
iaus ir jį sudaužė, Užmušta prie 
.o 7 žmonės, o 12 sužeista. 

3RYAN PAREMS WILSONĄ\ 

Washington, D. C. Didžiau- 
sias Amerikoj vokiečių šalinin- 

:as nevokietis buvo buvęs Ame- 
ikos užsienių tninisters \\*illiani 
ennnigs Bryan. Būdamas tni- 

įisteriu, jis, >nors vokiečiai guiu 
:rzin<lavo Ameriką, nedrįso da- 
yti nieko tokio, kas vokiečiams 

galėjo .nepatikti. Peikė kiekvie- 

įą prezidento žingsnj, kuris vo- 

kiečiams galėjo nepatikti, o ,1a- 
>ar apreiškė, jog jis vaiduose su 

/okietija visame parems orezi- 
lentą Wilsoną. 



LIETUVOS RABINAS 
AMERIKOJ. 

• Virginia, Minn. Atkako čia 

pabėgęs iš Siberijos žydų rabi- 
nas Lazarus A<lien. Jis buvo 

'rabinu, turbut Kauno gubernijoj 
[(laikraščiai paduoda Kovono Ko- 

M brcn, bet tas turbut reiškia Kau- 
ino guberniją). Jis Sibcrijoj ne- 

laisvėj išbuvo metus, bet jam pa- 
sisekė pabėgti ir po r i savaičių 
kelionės, jis Amerikon atkako 
Su juotn pabėgo 40 žydų, bet 

tuos kazokai išgaudė ir atgal 
sugrąžino ir ten sušaudė, Bent 

apie tą vien pabėgėlių sušaudy- 
mą pasakoja čia atkakęs rabinas, 
nors tas nei.Šrodo teisybe (lai 
rabinas išgabenimą pabėgėlių ki- 
ti, r .laiko jų sušaudymu. Ji'k 
•Maakolijos valdžia moka ir kitaip 
gana skaudžiai bausti. 

DAUG KAR^IVIV APSIRGO. 

EI Paso, Texas. Čia 30,000 
kareivių prisiėjo gabenti i laza- 
rietus ir į kvarantinos stovyklas, 
nes tarp kareivių neišpasakytai 
platinasi plaučių ligos. Kvaran- 

tinoj kareiviai bus laikomi dvi 
""».vaiti. 

MUŠTYNĖS. 
Tat bore, N. C. Kovo 3 d. bu- 

o čia gatvėse kruvini susirėmi- 
lai žmonių su policistais. Už- 
i'tšta 2 policistai, o miesto ma- 

>ras mirtinai pašautas. 

LAIVYNO REIKALAMS 

$535»000»000- 
Washington, D. C. Kongresas 

.paskyrė kariško laivyno reika- 
lams 535 milionus cloliarin. Nau- 

ju laivu dirbimui paskirta 150 
milionų doliarių. Subniarinų no- 

rėta padirbti 50, bet 'bus padirbta 
tik 20. Tai išviso Suvienytos 
Valstijos turės tik 38 submari- 
nas, kuomet Vokietija turi jų 
su viršum šimtą ir skaitlių jų vis 
didina. 

VOKIEČIŲ ŠNIPYSTĖ. 
Nevv Yorke atsakomybėn pa- 

traukti 3 vokiečiai už šnipystę. 
Jie ma>nė Arrglijon keliauti kavpo 
Amerikos laikraščių koresponden- 
tai ir teu sirpinėti Anglijos ka- 
riškas paslaptis- Ir Havanoj su- 

ėmė vokietį Drehezą, draugą su- 

kilimo mdovo Gomezo (taipgi 
už šnipinėjimą ir kurstymą žmo- 

nių prieš valdžią. 

PRIGĖRĖ 9 GELBĖTOJAI. 
Norfolk, Va. Gelbėtojai, iš- 

olauky gelbėti -pavojuj atsiradusį 
laivą Lousiana, ant jūrių apvirto 
ir žmonės vandenin supuolė. Pri- 
gėrė 9 gelbėtojai. Nelaimė ta 
atsi iko inetoli Ocean City, Md. 

IŠ VlSiiU. 
|| Netoli Paryžiaus, Prancūzi- 

joj, kaip pranešama iš Berlino, 
išlėkė į padanges amunicijos dirb- 
tuvės. Užmušta prie to 200 

žmonių, o 700 sunkiai sužeista. 

Expliozija išnaikino 80,000 tonu 

amuncijos. 

|| Švedijoj, netoli Holmstebei, 
susidaužė traukinys, gabenantis 
iš Vokietijos rusiškus nelaisvius, 
jau kariumenėn netinkančius — 

bekojus, berankius ir aklus. Iš 
jų užmušta 65. 

|| Kaip praneša iš TTavanos, 
prezidento kariumenės vadovas 
Petaucourt iš»vaikė maištininkų 
kariumenę prie Bayasno. Mais- 
tininkai pabėgo į Jiguani. Tai 
išrodytų, lyg 'kad valdžia ima 
viršų ant maištininkų. Bet Ame- 
rikos neprigulmingiiose kraštuose 
valdžios pranešimams ne visuo- 
met galima tikėti. Carranza jau 
tiek kartų gyrėsi, buk jo priešas 
Yilla jau tapo "apstotas, o «o ka- 
riautojai išvaikyti, bet i^tikro jis 
vis laikosi ir karts ruo karto su- 

Į.jria gerai Carra-nzos kariumenę. 

|| Prancūzijoj, porte Calais ^ėl 
atsibuvo konferencija Anglijos ir 
Francuzijos valdžios atstovų. 
Konferencijoj dalyvavo: Framcu- 
zijos ministenų pirmininkas Br- 
and, kares mini.-teris generolas 
Lyautey, kariumenės vadovas 
generolas Nivelle, Anglijos mi- 
nisterių pirmininkas Lloyd 
George, kariumenės vadovas ge- 
nerolas Dou-ęlas Haig ir štabo 

perdėt'nis generolas \Villiam R- 
fRobertson. 

[[ Prusuo.se, va'džios kasyklose 
Ostfeld, netoli (ileivvitz, užgimė 
gaisras. I '/mušta 8 darbinimkai, 
o tūlas ju skaitlius sužeista ex- 

plio;-ijos .gaisro pagimdytos. 

|[ Vokietijoj sulaikyta keturi1 
Amerikos konsulai. Jie bus tol 
sulaikyti, ko! Suvienytos Valsti- 
jos neleis buvusioms Suvienyto- 
se Valstijose vokiškiems konsu- 
lams liuosai keliauti j Pietinę 
Ameriką. 

f 

!j Rusijos juodašimčiai išmetė 
iš savo organizacijos garsų du- 
rnos atstovą reakcijonierių Puriš- 
'kevičių. Apšaukė jį revoliucijo- 
nieriu. 

|Į Danijoj uždrausta pardavi- 
nėti alkoholinius gėrimus. Tokiu 
budu Danija bus pirmas nepri- 
gulmmgas kraštas, išdrįsęs tai 
padaryti. Tas jau senai padaryta 
Finliandijoj, bet ji nėra neprigul- 
minga, ji priguli Rusijai. 

Danija rengiasi uždrausti ga- 
benti mėsą Vokietijon. Iki šiol 
iš Danijos Vokietijon gabendavo 
tukstančius kiaulių o dabar no- 

rima tai uždrausti. Danija mat 
skaudžiausiai nori Vokietijai at- 

monyt už s»kandininia danišku 
pirklybiniu 1a wn 

IĮ Francuzijon, įlankon Upės 
Gironde laimingai per vokiečių 
bdokados jūrių plotus atkako di- 
delis Amerikos garlaivis Roches- 
ter. Nuo apgarsinimo blokados 
Prancūzijos pal r ančių tai jau 

jtrečus Amerikos garlaivis su 

į maistu ir amumicija prisigriebia 
jFrancuzijos portan Bordeaux pro 
vokiečių su'bmarinas, turinčias jū- 
res 

ĮĮ Pietinės Amerikos respubli- 
ka Argentina atsišaukė į kitas 
ispaniška. Amerikos respublikas, 
kviesdama suvažiuoti konferen- 
cijon a'pkaibėti, kokiu keliu gali- 

į ma butų karės Europoj galį pa- 
daryti. Suvienytos Valstijos 
konferencijon visai nepakviestos 
turbut todėl, kad gali prisieiti 
ir jas taikyti kaip ir besipešan- 
čias Europos tautas. Konferen- 
cija todėl rengiama lotyniškų 
Amerikos tautų, o Suvienytos 
Valstijos yra ne lotyniška, bet 
anglo-saksų respublika. Lotyniš- 
kos Amerikos respublikos labiau 
bijosi Suvienytų Valstijų negu 
užsitiki, nes kartais ir be reikalo, 
nepakviestos į jų naminius rei- 
kalus kišasi. 

Į| Mexikoj, mieste Juarez plė- 
šikai įsiveržė j vokišką konsu- 
latą ir iš ten paėmė svarbius kon- 
sulato raštus ir dokumentus. 

| + 

|| Franciui jos valdžia mano, 
kadangi vyrai karėn išėjo, gro- 
mafcnešiais paskirti moteris. 

|| Amerikoniškų daktarų komi- 
sija, buvusi Vokietijoj, atkako 
Kopenhagenan ir grįžta namon. 

Grjžta ne tik daktarai, bet ir 
ligonių prižiūrėtojos. 

|| Kaip praneša iŠ Londono, 
Vokietijos valdžia, panaikino mai- 
nymą moterų m adų.. Molerįs tu- 
rės nešioti tokius jau drabužius 
žiemą ir vasarą, nes Vokietijoj 
trūksta medegos jų gaminimui. 

|| Anglijos valdžia leido Had- 
field Limited dirbtuvėms dirb- 
dinti Amerikos laivynui kanuo- 
lėms amuniciją, ką pirma buvo 
uždraudusi. Užsakyta buvo mi- 
nėtose dirbtuvėse tokios amuni- 
cijos už 3 milionus doliarių. 

|[ Austrijos ciesorius prašalino 
nuo vietos Austrijos kariumenės 
štabo perdėtinį generolą von 

HoCtzendorf. Jo vieton tapo pa- 
skirtas generolas von Strauzen- 
berg. 

|| Belgijoj, mieste Gaudavoj 
sudegė vokiečių Zeppelino orlai- 
vis. Jo jgula žuvo. Ugnis, kaip 
mano, atsirado nuo padegimo. 
Suėmė du nužiurėtu belgu. 

|| Vokietijos valdžia, kadangi 
žmonėms trūksta maisto, apru- 
bežiavo iki 25% senos produk- 

cijos alaus dirfoimą. Bet Vokie- 
tijoj alus lošia beveik tokia iau 

| Photoa by American Press Assoclatlon* 

SUOKALBININKAI. 
i) Yon Scfioen, pasiųstas iš vo- 

kiečių ambasados į Mexiką. 2) 
Yon Zimtnermann, Vokietijos už- 
rubežio mini'steris, rašiusis notą. 
3) Japonijos ambasadorius Wash- 
ingtone, kuris tik pasijuokė iš vo- 

kiečių taisomo suokalbio ir 4) Ca- 
brera—Mexikonas, kuris yra į tą 
suokalbį įmaišytas. 

rolę kaip ir maistas. Daugelis 
vokiečiu alaus išgeria daugiau 
negu vandens. Jau buvo Vo- 
kietijos mieste Muenchene maiš- 
tai "dėl alaus pabrangimo, bet 
trukumo jo ten dar nebuvo. Pri- 
sieis dabar vokiečiams mažiau jo 
tpilvan pilti, o miežių reiks dau- 
giau žmonių maistui apversti. 

|Į Pietinėj Austrijoj, Brenner 
apielinkėse nuvirtusi nuo kalno 
300 metrų ilgio sniego lavina 
pagriebė norinčius per sniegą ke- 
lią nukasti žmones, užmušė 7, o 

15 jų sunkiai sumankė. 
\ 

|| Austrijos valdžia panaikino 
visai '9utvertą 1879 metuose Če- 
chijos ministeriją. Paskutinis 
ministeris buvo cechas Dr. Ro- 
zik. 

|| "Naujienose" tilpo atsišauki- 
mas vieno iš senesnių lietuviškų 
raštininkų, Vilniaus advokato Ja- 
nulaičio (kaipo raštininkas jis yra 
■žinomas po pseudonymu Lizdei- 
ka). Jis yra vokiečių nelaisvėj, 
laikomas civiliškų nelaisvių sto- 

vykloj mieste Czersk, Vakarinėj 
Prūsų provincijoj. Savo atsišau- 
kime jis prašo atsiųsti jam laši- 
nių ir lietuviškų sūrių. P.et tą 
jo prašymą nelengva bus išpil- 
dyti. 

IS DIRBO LAUKO. 
Washington, D. C. 100,000 

geležinkelininkų pasirengę strei- 
kuoti, jeigu augščiausias teismas 
nepanorės sv^rsiyti tuoj 8 vai. 
dari)© dienos Adamsono bilių. 

✓ 

fl Philadelphia, Pa. Bakhvin 
Locomotive Works dirbtuvės 
prašalino nuo darbo 1800 darbi- 
ninkų. Minėtos dirbtuves dirbo 
amuniciją talkininkams; po šešių 
mėnesių, kuomet bus užbaigti vi- 
si užsakymai, bus prašalinta dar 
daugiau darbininkų. 

LIETUVA IR KARĖ. 
PROFESORIUS SIMANAS 

APIE TAIKĄ. 
Berlyno universiteto profesorius 
Simanas, kalbėdamas su švedų 
"Aftonbl." laikraščio bendradar- 
biu, išdėstė savo pažiūras j taikos 
sąlygas. 

"Sunku pasakyti,—kalbėjo pro- 
fesorius,—ar taika bus tuojau, ar 

centro sąjungos kariuomenei pe- 
reiti per Dauguva, užimti Besa- 
rabiją ir Italijos šiaurės dalis, 
priešknrflčams įtikinti, kad jų pa- 
staneos D.riešiaities becerzdžios. 

j Mano nuomone, mūsų priešinin- 
kams butų daug patogiau taikin- 
ties dabar. Man rodosi, kad mū- 

sų priešininkai galėtų kalbėti apie 
Seribijos atgaivinimą (be Juodojo 
Kalno, kuris 'bus po austrų ir 
vengrų protektoratu), apie Bel- 
gijos (atėmus iš jos nedaug te- 
ritorijos) ir Rumumijof atstaty- 
mą, pastoroji netektų, kad lindo, 
kur nereikia, tik Dobrudžos. 
Francuzija, gaudama atgal savo 
šiaurės provincijas, galėtų apsi- 
mainyti su mumis ĄUiriumi ir 
Moroko. Su Francuzija, aš ma- 

inau, kad susikalbėsime. Del An- 
glijos, tai ji gautų sugrąžinti at- 
gal mums musų kolonijas, taip 
pat leisti laisvai plaukioti jurė- 
mis. Tokiu budir, be Italijos, 
kuri pasitenkintų status quo 
a n t e, lieka tik Rusija. Lenkų 
byla jau išrišta. Negalima atsi- 
sakyti Vokiai nuo Kuršo, kaip 
pusiau vokiečių provinoijos. Gin- 
čų įkils, ži'noma, del LIETUVOS, 
flcuriai greičiausia reiks duoti au- 

tonomija ir palikti Vokios protek- 
toratui. Žinoma, Galicija turi 
buti sugrąžinta Austro-Vengrija:, 
ir Armėnija—Turkijai, pridėjus 
dvi ar tris Kaukazo gubernijas." 

MASKVIEČIAI REIKALAUJA 
VIENYBĖS. 

Maskvos lietuvių kolonija, su- 

sidedanti iš įvairių sriovių žmo- 

nių, apsvarsčiusi bendrą Lietu- 
vos dauartinę situaciją ir numa- 

nydama, kad:. 
: i) šio didžiausio istorijoje ka- 
ro ir laukiamų po jo didelių 
politikos atmainų toms tautoms 

(šalims), kurios tame kare daly- 
vauja; 

2)" stipresnėsės tautos, kaip 

ĮŠtai: Vokiečiai, Prancūzai, Ang- 
lai ir kit., kad tikriau apsigynus 
nuo to pavojus, pametusios na- 

minius ginčus, sujungė visas pa- 
jėgas vienam tikslui; 

3) Lietuvai, priverstai daly- 
vauti šifme kare, gresia didesnis' 

pavojus^, nei kokiai kitai tautai, 
nes: a) jį yra pačiame karės lau- 

ko viduryje ir del jos varžosi 

galingieji, b)' Lietuvos, kaip po- 
litikos vienatos, ateitimi tesirū- 
pina tiik viena lietuvių tautr (jo? 
brandolys), įeiti gi Lietuvos pi- 
liečiai, ne lietuviai, sa™'0 interesų 
yra spiriami jos likimą rišti su 

kaimynų. i&imu, c) Lietuva dar 
nėra gaiusi tarptautiniame balsų 
chore pilietybės teisių pripaži- 
nimo. 

4) del išrodytų p. 2 priežasčių 
reikalavimas Lietuvai geresnės 
politikos tvarkos turi boiti stipriu i 
balsu ištartas;—nutarė: 

(pripažinti, kad lietuvių tautai 
būtinai reikalinga veikti bendro- 
mis visų sriovių sujungtomis pa- 
jėgomis, idaht išreikalavus savo 

šailiai ooliti'kog savistovybe. 

YČAS NUSUKA SPRANDĄ 
"NAUJIENŲ" PASKALOMS. 

I "Naujosios Lietuvos" No. 47, 
jidėta apie mane žinutė "Nejau- 
gi taip butų?," kurioje kartojama 
žinia, neva pakartota (Čikagos) 
"Naujienų" iš mano pasikalbėji- 
mo su "Pittsburgh Disipatch" lai- 
kraščio reportcriumi. 

Atsilankę Amerikon, kada Wil- 
sono buvu paskirta Lietuvių Die- 
na, mudu su kunigu Žilium, pa- 
siųstu Lietuvių Draugijos Cen- 
tro Komiteto n. d. k. šelpti kaip 
jo įgaliotiniu, drauge su kitais 
musų tautiečiais, rūpinomės kuo- 
plačiausiai išgarsinti musų nelai- 
mes per Amerikos laikraščius. 
Kur mums teko kalbos kalbėti, 
visur vietos kolonijos veikėjai 
pakviesdavo laikraščių atstovus 
ir tie musų klausinėdavo apie 
musų atsilankymo tiksdą. Be to, 
pavyko iš syk j kelias dešimtis 
laikraščių prieš 1 lapkr. įdėti ma- 
no straipsnis apie Lietuvos ne- 

ilaimes. Daug nesąmonių ame- 

rikiečių laikraščiai spauzdino, ne- 
va musų pasakytų. Žinodami ge- 
rai amerikiečių retporterius ir 
laikraščių būdą, męs ne reagavo- 
me prieš iškraipymus. 

Visiems ten žinoma, kad re- 

porterių fantazija labai didelė, 
kad jie paskelbę, ką sakai, dar 

daug daugiau prideda, ko tu vi- 
sai nesakei. Jei visiškai atsisa- 
kysi kal'bėtis su laikraščio atsto- 
vu, vistiek rytoj pamatysi visą 
•šipaltą, kur tavo vardu išreikšta 
visoflcių nesąmonių. Lietuvių 
amerikiečių rinktieji laikraščiai 
žino gerai, kc tokie reporterių 
(paleisti "taksai"' verti, nereguo- 
ja. Tiktai "Naujienos" ir kiti, ku- 
rierru rupi tanp lietuvių sensaciją 
paleisti, pakartoja tas žinias dar 
su didesniais iškraipymais. Taip 
"Pittsiburgh Dispatch" rašo, kad 
Yčas, važiuodamas pro Jaiponi-. 
ją, turėjęs, svarbių reikalų prie 
Japonų vyriausyfbės, o "Naujie- 
mos" jau prideda, kad jj atsiun- 
tusi Amerikon Rusų valdžia ir 
kad ponas Yčas yra mokamas 

Rusų valdžios agentas." 

Važinėjome mudu su kunigu 
Žiliumi Amerikon Lietuvių Cen- 
tro K. jgalioti, ir mano oficijali- 
niuose dokumentuose, kuriuos 

turėjau, tas irgi aiškiai pažymė- 
ta. Mudu tik Lietuvos, nuken- 

tėjusios nuo karės, reikalams, ne 

kitokiems, ir atotovavova ir jais 
rųpinovos. Iš Rusų vyriausybės 
nei prie Japonų, nei prie Chinų 
ir Ilonolulų vyriausybės jokių 
misijų neturėjova, nors per ten 

ir važiavova. 
•AJ \ '• Martynas Yčas. 

APIE PRŪSŲ LIETUVIUS 
BELAISVIUS. 

Daug kas, si'šelpti norėdami, 
'klausia Martyno Jankaus, Maž. 
Lietuvos veikėjo, adreso. Gali- 
me pranešti, !kad Jankus paimtas 
yra su savo šeimyna, didžiai ne- 

; laimių suvargintas, pašelipos rei- 
jkalingas. Jo adresas toks: Se- 
lo Novo-Boriskin, Borisoglcbskoj 
volosti, Bugulminskago ujezda, 
Samarskoj gub., Martynu Janku- 
su. Kas nori tegu pats bando 
pinigus siųsti stačiai Jankaus 
vardu, o ne, tai šiam reikalui 
apsiima tarpininkauti "Globos" 
Valdyba;. 

Petrapilio medikai lietuviai yra 
įteikę "Globos" Valdybai 500 
rub.—pehią iš jų ,sutaisytojo va- 

karo; be-to, minėtieji medikai jau 
kuone metai, kai savo lėšomis lai- 
ko dvi "Glofbos" mokyki i be- 
laisvių lietuvių vaikams. Pra- 
nešdami lietuvių visuomenei apie 
tokį medikų dosmumą, sakome 
jiems nuoširdų ačiu! 

Aukos siųsti ar kitais rekalais 
į Prūsų Lietuvių belaisvių "Glo- 
bį" kreipties galima šitokiuo ad- 
resu : Petrapilis, Voronežo gat- 
vė, n. 72, 'but. 10, Lietuvių "Glo- 
bos" sekretoriui J. Z. Valaičiui. 

KINEŠMA (Kastram. gub.) 
Gruodžio 2 ir 3 dieną Kiineš- 

moje revizuojamos buvo tremti- 
inių šelpimo organizacijos. Re- 
vizoriai buivo ir pas lietuvius. 
Kadangi Kinešmos skyrius jau 
uždarytas ir jo raštinė nukelta 
Kastromon. tai revizoriai apžiu- 
rėjo tiktai bendrabučius ir vaikų 
prieglaudą. Vaikų prieglauda re- 

vizoriams padarė gerą įspūdį. 
Prieglaudos vedėjai P. Vėjelytei 
išreiškė padėką už gerą vaiką 
aptaisymą^ gerą prieglaudos tvir- 

ką ir švarumą. 
Kastramietis. 

TĖVYNĖ. 

Kur bėga Šešupė, Kur Nemu- 
nas teka, 

Ten nrusų tėvynė, graži Lietu- 
va; 

Ten broliai artojai lietuviškai 
šneka, 

Ten skamba po kaimus Birutos 
daina. 

Lietuva, musų Tėvyne bran- 
gioji, lig šiol buvai taip tur- 

tinga, taip maloni savo gamtuže, 
jog tik vienas prisiminimas apie 
Tave Taivo sttnaus širdį lyg aš- 
trus kalavijas perveria, pagram- 
zdindmas ją nusiminimo gelmė- 
se. Būdavo ankstyvą pavasarė- 
li, vos tik kiek ryškiau blykste- 
rėjus šviesesniems saulutės sipin- 
duliams, augštai iškilęs vėversėlis 
čiurena savo linksmą dainelę, 
pirkios palangėse, švilpauja k 

įvairiais balsais klega varnėnai 
(špokai), sodelyje kukuoja rai- 
boji gegutė. Sesučių darželyje 
žaliuoja mylimiausios lietuvaičių 
gėlės—rūtos, žydi skaistieji pina- 
vijai, kvepiančios rezetos, lelijos 
ir kitokios įvairios Lietuvos gė- 
lelės. Lankoje nuilsę šienpjo- 
viai kad užtraukdavo linksmą dai- 
nelę: "Aš dalgelę sunkiai trau- 

kiu, vakarėlio labai laukiu", o 

dainos aidas labai toli nulėkdavo 

9e/i£&PIL LYĄUt&Y < 

GEN. LYAUTEY. 
Jis yra nesenai paskirtas fran- 

cuzų karės ministeriu ir yra 
skaitomas vienas iš gabiausių tos 
šalies generolų. 

žaliosios girelės tankumynai*. Vasaros metu, kur tik pasisuksi, visur skambėti skambėjo dainos. 
Juk Lietuva ne be reikalo u.io 
senovės praminta dainų šalimi. Į O dabar kas dedasi toje kupy- 'iio j e gyvybės, dainų šalyje, musų brangiojoje tėvynėje! Karės au- 
dra visa sunaikino, sudeginu ir 
sugriovė kaimus išdaužė sod'.uis, iškirto girias. Išvaikyti jos sū- 
nus ir dukters daugelis jau puna 
po žemėmis, kiti kenčia badą 
įvairiuose svetimuose užkampiuo- 
se. Ir rašančiam šį lašinėlį jei ir bus dar lemta išvysti savo 
n u mylėtoji Tėvynėj, gal tik jos 
griuvėsius berasiu! Gal sunai- 
kinti ir tie medeliai, kuriuos dar 
tebebūdamas piemenėliu sodinau 
gėrėjaus jų puikiu augimu. Gul 
neberasiu nei savo tėvelių, bro- 
lių, giminių ir draugų, gal jų 
kaulai jau ilsis šaltoje žemelėje. 

Tėvyne brangioji! Už ką tu 
taip skaudžiai nukentėjai? 

24—X—1616. 
Tremtinys-Skapiškictis. 

(Liet. Bal.) 

Germanavičius Juozas, moki- 
nys, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Krokialaukio vals. ir -para- 
pijos, jieško savo <broiio Juliaus, 
prieš karę gyvenusio 102 Dean 
St., Nonvood, Mass.; taip pat 
nori susižinoti su kitais giminė- 
mis ir pažįstamais. Adresas: 
Russia, g. Petrograd, Vasiljevski 
Ostrov. 6 Įklija, Xo. 43, kv. I, 
J. Germanoviču. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Prakalbos. Vasario 25 d., Ge- 
dimino salėj, buvo prakalbos, 
kurias sureifgė Liet. Drg. Polit. 
Ivliubas. Šisai kliubas, nors lie- 
tuviškas, bet lietuvystei nedaug 
ką yra pasidarbavęs. Štai ir 

Į dabar .parsikvietė sau kalbėtoją, 
kuris lapeliuose buvo į padanges 
išgarsintas ir išgarbintas, o taa 
pradėjo mėginti lietuvystę nie- 
kinti. 

Į prakalbas susirinko apie 40 
žinomi ų. Apart pagarsinto kal- 
bėtojo, žmOiiės paduoda dar vi- 
siems gerai žinomą vietinį vei- 

kėją p. Petronį už kalbėtoją. 
•Tasai, lapeliuose garsintas kal- 
bėtojas. išgirdęs, kad kalbės dar 
ir tautietis, matyt, neteko drą- 
sos ir sako, kad pirmas nekalbė- 

isiąs. Pagalios bet gi kalbėjo 
Skaitytojų laiko negaišinsiu, jo 

kalbą aprašinėdamas—res nėr 
ko nei aprašinėti. Jis •kalbėjo 
apie senai jau mums žinomas 
baikas, ir anot jo išeina, kad kai 
tik lietuviška, tai vis negera. 
Sudekliamavus p-lei Malinau- 
skaitei eilutes, pradėjo kalbėti 
p. Petronis. Jo mintis buvo to- 
kia, kad męs, lietuviai, visųpir- 
miausiai turime rūpintis apie 
save, ypač gi dabar, kuomet rei- 
kalai yra toki svarbus ir kuomet 
m u su visos tautos likimas kaip 
ant plauko k^bo. Svetimtau- 
čiai, sako, dar nėra apie mūsų 
reikalus ir sapnavę, o męs nors 

nemokame apie savo locnus rei- 
kalus rūpintis, bet yra tokių, ku- 
rie kviečia jus apie viso pasau- 
lio reikalus rūpintis. Apie visą 
pasaulį mums dab^.r r u'piuti s, 
reiškia vėją laukuose gaudyti. 
Priminė čia. kaip mekutie žmo- 

nės, kurie lietuvių vardą nešio- 

ja, nenori net ir to, kad Lietuva 
įgvtu laisvę ir butų neprigul- 
minga; nurodė, kaip Brooklyne 
susirinko musų socialistų bosui 
ir nutarė, kad Lietuvai, girdi, 
neprigulmybė nereikalinga, ir^ 
tokį niekšišką darbą atlikę, iš- 

siskirstė. girdi, "geram upe"— 
kaip katinai aruodam pridirbę... 

Žmonėms jo kalba patiko ir 

kelis sykius jie garsiai jam ap- 
lodavo. Nes teisybę ir rėžė... 

Po to vel pastato antru kariu 

kalbėti tą išgarsintą kalbėtojų 
"draugą" K. J. Vaivodą. Jam 
pradėjus seną savo dainą mi- 

nuoti, p .Petronis pakįla ir eina 

iš svetainės; žmonėms, matyt, 
taipgi nusibodo: jie pakjlę pa- 
skui Petronį iš svetainės. 

Nekurie, eidami, matyt, nela- 

bai geros buvo nuomonės anie 

"draugo" spyčių. -nes buvo gir- 
dėtis tokių balsų : "Nustok! Ga- 
na iau gana! Nezaunyk! ir t. 

t. 
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PREZIDENTO INAUGURACIJA. 
Pereitą pancdčlį prasidėjo terminas naujos preziden o AYilsono tarnystės. Su- dėjęs prisiegą pildyti Suvienytų Valstijų konstituciją, jis .pėmė šios šalies valdžią dar •keturiems metams. Paveikslėliai: viršuje—abelna išvaizda ceremonijų, apačioj—prezi- dentas priima prisiegą ir skaito savo prakalbą miniai.— 

Žmonės išėjo, palikę ant "stei- 
džiaus" "garsu kalbėtoja" su ke- 
letu draugučiu. Jiems ir tuš- 
čioms 'kėdėms kalbėtojas, sako- 
ma, toliaus savo išmintybes po- 
rino. Publikos užsilaikymas pa- 
rodo, kad ji pažjsta kalbėtojus 
ir moka atskirti pelus nuo gru- 
dų. Kas lietuvystę dergia, kam 
mūsų tauta neapeina, tai te.ęul 
sau kraustosi ant Marso misijo- 
nieriauti. Lietuviams rupi savi 
reikalai. 

Korespond. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

"Gengviniai" Veikėjai. Yra 
pas mus,--o manau, kad jų yra ir 

•kitur,—tulų žmonių, kurie serga 
fanaberijos ir "veikėjų'' liga. 
Juos aš vadinu "lokamtiais" vei- 
kėjais. Tai yra toki žmonės, ku- 
riems išrodo, kad jie vieni visus 
reikalus supranta, o kiti visi su- 

sirenka tik jų protingumo pa- 
siklausyti. 

Tie "lokatnčiai" vartoja šitokį 
'budį: susidaro jų "gengvė" iš 
keturių, ar perukių ir jie dar įprieš 
susirinkimą susitaria, j kurią pu- 
sę įpusti; atėję sitsirinkiman, jie 
viską jau varo taip, kaip buvo 
iškalno susitarę. Kiti veikėjai, 
prie tokios "gengvės" nepriklau- 
sydami, išsyk -pamato, kad čia 
2c.» -nors neger- i-, kad kitą sykj 
"g'cngve" nori pervaryti tikrai 

nenailginą, arba blėdingą daly- 
ką. Bet tas nieko negelbsti. 
"Gengvė," užsitaisiusi sau savo 

muziką iškalno, grajina iki galui 
ir tankiausia' pervaro susirinki- 

me. kad ir blogiausi dalyką. O 
•kada paskui jiems kada nors iš- 

metinėja už tai, tai jie sako: 
"O ar męs jums liepė m taip 
daryti, kaip męs sakėm'.." 

Kada jiems nepatinika koks Ki- 

tas veikėjas, tai jie jj visokiais 
budais ėda, kol išėda; po ga- 
zieias visokiuose feljetonuose, ko- 

respondencijose žmogų išdirba, 
ir nei "savo vardo nepasirašo; o 

paskui toks "gengvistas,'' pats 
tokią korespondenciją parašęs, 
žmogų apmelavęs, išniekinęs, at- 
sineša ją susiriinkiman ir ten 

skaito: žiūrėkit, ką apie jj ir laik- 
raščiai rašo. Tokia "gengvė" tai 
tikra rautlonra»akių šaika, kuri 
visokiomis intrigomis, visokiais 
nešvariais būdu i s mėgina veiik- 
'lesnitts narius iš draugijų išėsti, 
•kad patiems užponavoti ta* 

draugijas, kurias sutvėrė ir už- 

augino kiti eikėjai. 
Tai tikri musų draugijų para- 

zitai! [Korespondentas trri 
daug teisybės pasakęs, nes dait- 
pelvj vietų taip atsi'.hika. Ge- 
riausiu to pavyzdžiu yra mušu, 

tautiškos draugijos, kurias su- 
tverė ir išaugino geri lietuviai 
-tautiečiai; tu draugijų konsti- 
tucijos yra su gerais ir prakil- 
niais tautiškais tikslais; bet vė- 
liau j jas jsiikverbė panašiais 
"gengvių" budais socialistėliai, 
išėtlė iš jų geresnius veikėjus, 
rpasižefoojo prastesnius narius, 
trenkė konstitucijas į užpečkj 
ir tautiškas draugijas pavertė į 
niekus. Verta apsižiūrėti na- 

riams ir išnaikinti pas save to- 
kias "gengves." Red.]. 

Lietuvos Vaikas 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

Čia vietos S. L. A. 207-ta kuo- 
pa savo susirinkime, vasario 4 
d., buvo nutariusi surenkti pra- 
kalbas, o kalbėtojum parsikvie- 
sti žinomą susikompromitavėlį 
F. /. Bagočių iš Bostono. Bet 
kuopai užkvietus, į,avo atsaky- 
mą 'nuo Bagočiaus, kad jis dabar 
nieko bendro neturįs su S. L. A- 
je ir kviečiamas vardu S. L. A. 
niekur kalbėti nevažiuojąs. Bent 
pamokino kuopą, jeigu ji pati 
dar nesuprato, kad jai neišpuola 
kviesti SLA. ardytoją. Bet kuo- 
met musų sociailistukams nenu- 

sisekė savo "didvyrį" parsikvie- 
sti su prakalboms vardu S. L. A. 
207-tos kuopos, tai jie sumanė 
dabar šitoki budą: deda visi po 
<lo»liarį ir rengia (prakalbas vardu 
L. D. L.D-jos vietinės kuopos. 
Pastaruoju laiku, čia vietos so- 
cialistai su Vyčiais ištikrųjų 
praaėjo progresuoti: susitikę 
vieni kitus ant gatvė?, net ir 
dirbtuvėse, bjauriausiais žodžiais 
vieni kitus vaidina; net ir iš stu- 

bų vieni kitus su šluotomis vai- 
kosi ir kaip ti'k įmanydami vieni 
kitus apsikalbinėju visokiais bu- 
dais. O reikia žinoti, kad tai 
vis vaisiai musų gatvinių pra- 
kalbų ir nepraust'burnišku kal- 
bėtojų. Kuomet čia surengia so- 

cialistai prakalbas tai yt savo 

dekliamacijose, manolioguose ir 
Džen-Bambos spyčiuose ir jų 
kalbėtojas savo kalboje, stengia- 
si visokiais budais išniekinti jr 
išjuokti Vyčius, kunigus ir tiky- 
bą: o kaip surengia prakalbas ka- 

talikai, afba Vyčiai, tai tie ir 
taip-pat dekliameijose ir mono- 

lioguose ir prakalbose stengiasi 
kuonobjauriausiai išniekinti ir iš- 
juokti socialistus ir visus, ku- 
riuos jie vadina "bedieviais ir lai- 
svamaniais." Be to dar, kaip vie- 
nų taip ir 'kitų parkviesti kalbė- 

tojai jmokina savo pasekėjui, 
kaip "kovoti" su savo priešais,— 
na tai, žinoma, paskui ir kovoja 
už musų siaura-partkamtiškų kai- 

Ibėtojų pučiamus burbulus, visai 
'nesuprasdami, kad kaip vieni, Į taip ir kiti yra tos pačios mot.i- 
|nos Lietuvos suinųs ir broliai lie- 
tuviai. Kas-žin, ar jau nebuliv 
laikas kaip vieniems, taįp ir ki- 
tiems pradėti žmoniškiau protau- 
ti ir, rengiant prakalbas, stengtis 
jas rengti su švaresniais progra- 
mai*, o kalbėtojus kviesti tokius, 
kurie mums ką'nors gero ir pa- 
mokinančio pasakytų, o ne to- 
kius siaurapartjzantiškus išsigi- 
mėlius, kurie m^Kvien tik demo- 
lirizuoja 'r pjudo. 

Vietinis. 

IŠ RACINE, WIS. 

Lietuvos Brolių pašelpinė 
draugystė, kuri užsimanė navat- 
niai savo brolius "šviesti," (par- 
sigabendama. socialistų pryčerj, 
velniukų pardavinėtoją M. Moc- 
kų, surengė prakalbas 17 d. p. m. 
YYinters Hali, bet pryčeris neat- 

vyko ir žmonės išsiskirstė. Drau- 
gija pasidarė sau apie $30.00 iš- 
laidų. 

Ateinantį nedėldienj vienok 
pasirodė ir tas socialistų kuni- 
gužis Mockus. Vedėjas prakal- 
bų paaiškino, grasindamas, kad 
kam, girdi, bus perkarsta, tai 
tegul išeina. Mockus, užsiilįpęs-, 
paimė bibliją, atsivertė ir sako: 
"Šičia kunigų biznis." Publika 
pradėjo .ploti ir juoktis. Nors 
žiopliai nesuprato, kad patįs iš 
savęs juokiasi, nes jeigu tas yr.\ 
kunigų biznis, tai tas taipgi yra 
ir nepraustaburnio Mockaus biz- 
nis: jis jau aipie du metu su 
ta bi'blija važimėja, kvailiams ta 

biblija, galvas suka ir sau gerą 
foiznj daro. 

Cia aš neminėsiu to misijonie- 
riaus "pamokslų," nes jis vartojo 
tokią kalbą, kad jo žodžiai tik 
'laikraštį galėtų suteršti.. Po 
misijų, žinoma, kolekta. Ir mu- 
lai sudėjo mului aipit $24.00 už( 
nopraustaburniavi'mą. Nėr ko 
stebėtis: žmonės kitą kartą ir už 
mėšlą pinigus moka. Jeigu yra 
iš J<o stebėtis, tai iš to, ka<l to- 
kiomis kvailystėmis užsiimuinėja 
neva "progresyviška" Lietuvos 
Brolių draugija. Tikrai yra gė- 
da, kad ,pas mus yra tokių drau- 
gijų—kiekvienas nors šiek-tiek 
apsviestesnis ir padoresnis lietu- 
vis,—vis viena, ar jis butų tikin- 
tis, ar laisvamanis,—'labai gerai 
supr*n<ta, kad toks "progresas" 
ir tokia "apšvieta"—tai didžiau- 
sis žmonių mulkinimas ir demo- 
ralizavimas. Tegul ta draugija 
pasižiūri i savo konstituciją ir 
paimėgina žmoniškai suprasti sa- 

vo uždavinius. Panašias prakal- 
ba* reagd&ma, ji tik parodo savo 

didelį nesusipratimą parodo, !(arl 
tarpe jos nari^ĮĮ^Ialyt. nėra beiu 
šiek-tiek apš\pj^tH|iiij žmonių. 
Jeigu butų, 'ta^iT "draugija ne- 

darytu nei sauj/pę! Raciuio lietu- 
viams gėdos, monkey-biz- 
nius renkdamkiti| matyt, nei 
patis nesupranwVwgi bile "kor.v 
belninkas" iš jRlp&Mlumo naudo- 
jasi, kad sau IjKriĮ dlryti. (Jėdal 

Ap. 

IŠ BENTLEYVILLE, PA. 

Socialistų prakalbos.—Yas. 18 
d. TVečias LSS. Rajonas suren- 

gė prakalbas atgaivinimui pa- 
krikusios LSS. kuopos. Kalbė- 
tojas išipradžių kalbėjo apie dar- 
bininku išnaudojimą, paskui pe- 
rėjo ant prezidento \\ ilsono ir 
davė jam pipirų, kiek tik jo noras 
buvo. Jis nupasakojo, kad YVil- 
son išnaudoja darbininkus ir stu- 
mia juos j 'karę. su Vokietija. 
Antgalo užbaigė savo kalbą, peik- 
damas kunigus. 

Po prakalbų vienas anglekasys 
užklausė kalbėtojo, ar ištikro ver- 

gija bus socializmui įvykus. 
Kalbėtojas atsakė, kad jis nežinias 
ir pradėjo visai ką kita aiškinti. 
Anglekasis protestavo ir klausė 
kalbėtojo toliau s, ąr bus atimama 
motinoms kūdikiai socializmui 
įvykas. 1'žklaustaįjis atsalkė, kad 
ir dabar yra atimama motinoms 
kūdikiai. 

Antga'lo minėtas angliakasys 
paklausė kalbėtojo, ar ištikro, 
kaip jis sakė, Suv. Valstijų pre- 
/.klentas padaro augščiausj Suv. 
Valstijų teismą. Kalbėtojas, ne- 

žinodamas Suv. Valstijų Konsti- 
tucijos ir nežinodamas ką pasa- 
kyti, visai ką kita pradėjo aiš- 
kinti. Cia atsistojo D. Lekevi- 
čius ir paaiškino, kad ne Suv. 
Valstijų prezidemtas yra Suv. 
Valstijų augščiausiu teismu. 

l'o prakalbų j svetainės kam- 
barius suėjo ii>pie 15* žmonių ir 
D. Lekavičius užvedė diskusijas 
su angliakasiu. Angliakasys iš-j rodinėj 1, ikad socializmas kenkia 
Lietuvai ir visiems lietuviams ir 
kad tautininkai darbuojasi Lietu-1 
vos atgaivinimui. D. Lekavičius, 
pradėjo niekinti visus tautinin- 
kus, o labiausia drą Šliupą. Taip 
tos diskusijos ir pasibaigė. 

Teii Buvęs. | 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH.1 

Vyčių vakarėlis.—Vas. 18 d. 
Sv. Petro ir Povilo svetainėje L. j 
Vyčiai pagarsino sayo naują sti-| 
mainymą. Jie žada surengti fė- 
rus ir pardavinėti tikietus kai- 
na nuo įc. iki 25c. Jie kvietė 
visuomenę prie šito darbo prisi- 
dėti aukomis kas po kiek gali.' 

Jų sumanymas yra labai pagir- 
tinas ir męs linkime jiems geros 
kloties jųjų darbe; bet vienas, 
dalykas atrodo keistai: kodėl L. j 
Vyčiai nepakvietė prie šito darbo 
ir kitų draugijų bei kuopų? Juk 
juo daugiau veikėjų bus, juo di- 
desnis darbas bus nuveikta. 

Prisižiūrėjus arčiaus, šitas kei- 
stumas tuojaus paaiškėja. Vy-Į 
čių pirmininkas pasakė, kad su-Į 
rinktas nuo fėrų pelnas bus da-J 
linamas pusiau; viena pusė eis 

nukentėjusiems nuo karės, kita 
manomam įrengti Vyčių knygy- 
nui. Šita antroji sumanymo da- 

lis—knygynas ir yra svarbiausiu 
sumanymo branduoliu. Vyčiai 
tikisi visuomenės užuojauta nu- 

kentėjusiems nuo karės ir pats 
susišilti. Jie nori dalį šitos už- 

uojautos nutraukti ir sau kny- 
gyną įsigyti. Tuo tanpu reni gri- 
mas knygyno vietos .kolionijai 
visai nereikalingas, nes, viena čia 

yra Lietuvos Sunų Dr-jos kny- 
gynas, kuris duoda knygas pasi- 
skaitymui neštis j namus; an- 

tra, miesto knygynas prie viešos 

mokyklos taipgi duoda neštis 

ktnvgas namon pasiskaitymui; 
šitas knygynas, jei tik birtų rūpi- 
namasi, parūpintų visas knygas 
lietuvių kalboje, kokios tik yra 

išėję. Taigi Vyčių rengimas 
naujo knygyno yra bereikalingas 
darbas. Tai tik klerikalų biznis, 
o «ne visuomenės reikalas. 

Ten Buvęs. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Rėksniai neturi mielaširdystės. 
Pas mus Grand Raprds'e, prisi- 
mena dar Lietuvių Diena. Tą 
di#ną surinktos aukos 'buvo tuo- 

•jiaus pasiųstos Ra>ud. Kryžiui, i 

'bet draugijų pasižadėtosios au- 

kos užsitraukė ikišiolei. Pasiru- 

j>inju pirmicinkul, 2, J, Bemotulj 

ir raštininkui, p. D. Graičaičiui, 
jau yra jos pilnai iškolektuotos 
nuo ši tu draugijų: Šv. Petro ir 
Povilo Dr-ja $50,00; Šv. Jurgio 
Dr-ja $50.00; DLK. Vytauto ka- 
reiviu Dr-ja $50.00; Šv. Juozapo 
Dr-ja $15.00; L. Vyčių 24'kp. ir 
R. K. P. blaivininku 10 kp. 
$10.00. \ iso $199, kurie šiomis 
dienomis tapo pasiusti Centro* 
Komitetui. 

Bet ne visi taip atjaučia savo 
brolių reikalus, kaip minėtosios 
draugijos. Kitos draugijos nu- 

kreipė savo akis šalin nuo šito 
darbo ir užsikimšo sau ausis, 
kad negirdėtų vaitojimo savo 

brolių ir seserų. Ir ve tarp šitų I 
draugijų yra tokios, kurios ne- 

šioja tikrai lietuviškus vardus: 
Liet. Sunų Dr-ja ir Simano Dau- 
kanto Dr-ja; jos atsisakė duoti 
badaujantiems net ir vieną cen- 

tą už lai. kad draugijų atstovai 
konferencijoje prieš Liet. Dieną 
nesutiko skirti trečios dalies au- 

kų surinktų tą dieną LŠF. Po 
i šito noroms nenoroms šitos 
("progresyvės" draugijos sutiko 
veikti Lietuvių Dienoje drauge 
su tautininkais ir katalikais, per l 
prakalbas Ln"\ Sunų Dr-ja ža- 
dėjo net $50 paaukoti, bet savo 

pasižadėjimą užmiršo. Jiems 
"principai"' parupo ir jų delei jie 
savo tėvams broliams ir seserims, 
ir po centą nenori paaukoti. 
Jiems principai brangesni už jų 
pačių tėvus. 

A. A. Virbalis. 

IŠ MUSKEGON, MICH. 

Darbai eina gerai. Šitam mie- 
stelyje darbai eina gerai; iš ki- 
tur pribuvus, ^darbas nesunku 
gauti, ir uždarbiai nėra perblo-! 
■giausi: paprastas darbininkas I 
gauna nemažiau kaip 23—25c. Į į 
■valandi}, o amatninkai gauna su-Į 
lyg savo amato nuo iki 35 iki' 
45c.; kas dirba nuo štukių, lai' 
uždirba iki 5 doleriu j dienią. 

Darbu čia yra visokiu,—dau-į 
giaitsia geležiniai fabrikai, auto-! 
mobiliu išdirbystės, ir medžio' 
išdirbiniai; yra taipgi kelios ir j 
"roberinės" (giminės) išdirby-; 
stės. Moterims yra taipgi darbų' 
užtektinai: yra didelė dirbtuvė1 
pančiakų mesgimo, ir t. t. Išvi-' 
so čia fabrikų priskaito apie' 
pusantro šimto. Sulyg šito mie- 
sto gyventojų s»kaitliaus— tai 
darbų yra užtektinai. 

Gyventojų čia priskaito apie 30 
tūkstančių. Apgyventa įvairių 
tautų, tarp kurių ir musų tau-1 
tc»s žmonių yra nemažas būrelis. 
Tarp jų veikimas pasirodo ne-' 
blogiausis: turi keletą draugijų', 
(tautiškų). Abelnai paėmus, čia 
lietuviams yra nebloga apsigy-1 
venti; kurie apsigyvena, tuojaus 
įsitaiso savo nuosavybę—namus. į 
Tik apgailėtina, kad čia nesiran-1 
da nei jokio lietuviško biznie- j 
riaus, tai musų žmonės glau- 
džiasi prie kitataučių. Butų ne- 

blogai, kad kas iš lietuvių rastų- 
si ir uždėtų, 'krautuve valgomų 
daiktų.—gal darytų neblogi} biz- 
ni. Aš čia girdėjau kalbant apie 
įkūrimą kooperacijos statymui 
lietuviško namo, kuriame galėtų 
užlaikyti visą lietuvišką bižnj,— 
t. y. turėtų tame name savo sve- 

tainę ir krautuves. Tik nežinia,' 
ar įvyks tas užmanymas. 

J. Tamošiūnas. | 

IŠ HARRISON, N. J. 
Muštynės. Kaip tai yra ma- i 

cloje pas mus lietuvius, dažniau- 
sia žmonės lankosi smuklėse ir 

ten apkalbinėja dalykus apie pra- 
?itį ir ateitį. Bet eiinant į lietu- 
višku smuklę—tai kaip eitum į < 

pirmos linijos tranšėjas karės 
lauke. Nežinau, ar pargrįžsi svei- i 
kais, ar ne... Ir dažnai atsitinka 
tarpe lietuviu, kada tankiai rei- 
kia iš smuklės i ligoninę gabenti 
be ausies, ar nosies. O kaip ku-^ 
ric patem'ka j šalta ją už groteliu. '1 

Štai atsitikimas. Susirinko j 
būrys j smuklę tūlo. J. Svėtulio, ; 

r ten prasidėjo kivirčiai tiesiog, 
galima sakyti, už vaikiokus daly- i 
kus. 

Tūlas, kaip sakoma, A. Mil- i 
:ius, pirmiausia, drožė j veidą. 1 
Kitam ir pats išbėgo iš smuklės, 
bet toli negalėjo nubėgti, nes jį J 
risas buris pasigavo ir taip ap- 1 

iirbo, kad nabagėlį du vyrai tu- 3 
■ėjo namo parvesti; paskui į Ii- j 

joninę tapo nugabentas, ir dalbar 1 

:sąs švakam padėjime, nes taip j 
abai yra sužeistas. Nekurie kiti 1 

fjpijo išgrūsti iš policijos magų, j 

šaltąją tapo patupdi-nti; tris Y. 
Marcinkevičiai V!. Bruzda ir J. 
Andriulionis, ženotas, tapo nu- 

gabenti j Jersey City ir jų neiš- 
leidžia. nei už jokią ikaueiją. 
Gaila, kad mus lietuvius naikina 
vokietys su rusais, bet dar ar- 
šiau, kada niusų broliai, vieni ki- 
tus žudo, ir daužo. Tai aršiausis 
yra pažeminimas musų tautos! 

Tarka. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Atitaisymas. "Lietuvos" num. 
8-nie tilpo p. A. M. Virbalio ko- 
respondencija, kurioj, tarp kit- 
ko, rašoma, kad "nors kaslink 
lietuvių kalbos lekcijų įvedimo 
parapijonys ir bažnytinės drau- 
gijos sy>kį buvo pakelę klausimą.'' 
bet esą tas taip ir liko—lekcijų 
nėra. Čia reik pranešti, kad apie 
mokyklą daugiausia rūpinasi L. 
vyčių 43-ta kuopa; jeigu parapi- 
jonys ir kun- < icrvickas prisidėtų 
tprie to darbo, tai mokykla įvyk- 
tų. nes komitetas uoliai datfbuo- 
ja.ū. Bažnytinės draugijos ant 

susirinkimų apie mokyklą nieko 
o ni ko ir niekad nesvarstė, gi 
parapijonys susirinkimų neturi; 
į kelius metus sykį susirinkę, 
aptaria, <ką reik pirkti, nupirkę, 
pinigus sudeda, užmoka, o •# >- 

kyklos reikalas vis ant Dievo va- 
lios pasilieka. Liet. vyčiai prašo 
kun. Gereckio ir parapijonų, kad 
visi atkreiptų atydą į mokslame. 

L. Vyčių 43 kp. Valdyba. 

IŠ NIAGARA UNIVERSITY, 
N. Y. 

Lietuvis tarp oratorių. Vasa- 
rio 14 d. čia buvo parengtos pra- 
kalbos. Kalbėjo aštuoni gabiau- 
si šio Universiteto studentai. Mat 
universitete eina taip vadinamas 
"oratorių Ikontestas," t. y. bus 
išrinktas ir dovana apdovanotas 
i šk a 1 b i n g i a u s i s universiteto stu- 
dentas-oratorius. Tarp tų aštuo- 
nių buvo ir jaunas lietuvis-stu- 
dentas, p. Mikas F. Daumantas 
iš Amsterdam, N. Y. Iš tų aš- 
tuonių tapo išrinkti pen'ki. kurie 
vėl kalbės gegužio 4. d., kuo- 
met atsibus kontestas ir pasky- 
rimas dovanos gabiausiam ora- 
toriui. P-as Daumatntas pateko 
ir j tų penkių skaitlių ir yra už- 
sispyręs pirmą dovaną laimėti. 

Studentas. 

IŠ WILKES BARRE, PA. 
Menkas vyrukas. Vasario 18 

d. S. L. A. Septintas apskritys 
turėjo susivažiavimą. Pasiunti- 
nių pribuvo virš 30 nuo aštuonių 
\ u opų. Svarbesni nu'.arimai yra 
šie: parengti Lietuvių Dieną 7 
1. birželio Lietuvių nukentėjusių 
nuo karės naiftlai. Tyrinėjant 
išlygas pas .parkų savininkus, ko- 
mitetas sužinojo, jog tūlas 
'draugutis" rašė nesvarų laišką, 
niekinant S. L. A. 7-tą apskritį. 
Prašydamas dienos socialistams, 
iisai gyrėsi, buk socialistai su- 

jauksią trigubai daugiau publi- 
kos negu sutraukia S. L. A. ap- 
skritys. Sis pats blogos valios, 
iemos doros žmogutis denumeia- 
;o Raudonamjam Kryžiui ir 
Jentralinj Lietuvių Dienos Ko- 
nitetą. Užbaigus dienos darbą, 
tapo išnešta rezoliucija užgir- 
;i Lietuvių Dienos Komiteto dar- 
ius. Susirinkimas palinkėjo, kad 
"entralinis Lietuvių Dienos Ko- 
nitetas darbuotųsi ant to'liavts 
ietuvių nukentėjusių nuo karės 
i a ūdai. 

Sv. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 
Martaus prakalbos. Sausio 18 

1. S. M. Bažnytinėj svetainėj bū- 
ro surengtos Lietuvių Dienos 
<omiteto prakalbos. 

Ponas A. M. Mąrtus kalbėjo iš 
Iviejii atvejų: pirmą 'knrtą kal- 
iojo apie vargus musit brolių, 
ešerių ir giminių, ištremtų j gi- 
unią Rusijos; antrą kartą kalbė 
o apie mūsų tėvynės likimą ir 

įmerikiečių lietuvių privalumus. 
Prakial»bos, galima sakyti, pilnai 
lavyko. 

Aukojo sekantieji asmenįs: Ad. 
Buividas $2., po $1.: P. J kim- 
ius, J. Mickeliunas, A. Juknelis. 1 

Gataveckas. A .Brusokas, J. 
Rėklaitis, A. \ 'aisvilavičius, F. 
Daugirdas, O. Maroziene, S. Re- 
rlaitis, F. Grigalutias, M. Jieva- 
auskas, F. Daugirdas, Y. Bielu- i 

evičius, P. Jekenevičius, M. Rin- < 

fis, D. Vilkas, viso $19.00; smul-| 
:esnčmis aukomis—$11.52, viso 
abo $30.52. Už kelę A. M. Mar- 3 

tui, $2.80. Pasiųsta į CcntralinJ \m. Liet. Komitetą $-7/?. 
i Ateityje įprašytum nelaukti ko! 
žinia taip pasens. R e d.). 

J. Mickeliunas. 
Raštininkas, 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Patėmijau "Lietuvos" 8-mo 
numeryje p. Jono Aukštuolio at- 
skaitą iš Stockholmo, kurioje pa- sakyta, kad gavęs pinigus per Kaz. Braževicių, SLA. 212-tos 
kuopos. Atskaitoj padaryta 
klaida, nes tie pinigai yra "Su- 
vienyti: Kenoslios Draugijų," o 
ne SLA. 212-os kuopos. Sius- 
damas viršminėtus pinigus, aš 
rašiau ant SLA. 212-tos kuopos 
spausdintų laiškų, todėl, matyt, 
p. Aukštuolis per klaidą ir paro- kavo juos nuo kuopom, nors ra- 
šte jam buvo pranešta, kad tai 
yra auka nuo "Suvienytų Drau- 
gijų. Kenosha, \Yis." 

Dabar žmonės čia pamatę to- 
kią atskaitą. Suvienytų Draugijų 

1 mitinguose ant manęs užsipulldi- 
•nėja.'buk a-š tyčiai rašęs, kad tie pini- 
gai buvę nuo SLA. 2i2-tos kuo- 
pos, o ne muo draugijų. Praneš- 
damas apie tai, noriu parodyti, 
kad tame yra ne mano kaltė. 1 [Jūsų užklausimo kaslink komi- ! tetų męs gerai nesuprantame, 

j R e d.]. 
Kaz. Braževičius. 

| SVARBI ŽINIA MASSACHU- 
SETTS IR NEW HAMPSHIRE 

VALSTIJŲ LIETUVIAMS. 
Gerb. musų veikėjas p-as A. 

M. Martus baigė jau apvažinėti 
Illinois, Indiaina, lo\va ir Xebras- 
ka valstijas su prakalboms anie 
Lietuvos vargus ir organizuoda- 
mas Įvairias kulturines ir lab- 
daringas draugijas šelpti Lietu- 
vą. Taigi kovo mėn. viduryje at- 
važiuoja j Mass. ir X. H. valsti- 
jas j lietuvių apgyventas kolioni- 
jas. P-as Ma'rtus kalbės apie da- 
bartinį lietuviu padėjimą Rusi- 
joje ir Lietuvoje: jų skurdą, me- 
džiagini, dvasinį ir ekonominį 
gyvenimą; apie įvairias kulturos 
ir šelpimo draugijas; apie Ame- 
rikos lietuvių gyvenimą ir jų 
■pareigas delei Lietuvos reilkalų. 
o svarbiausia apie Lietuvos šel- 
pimą. P-as Martus bus šiose vie- 
tose ir dienose: 

1) \Yorcester, Mass., kovo 16 
ir 17 dd., 

2) Providence.R. I.. kovo 18; 
3) Xe\v Bcdford, Mass. kovo 

19; 
4) Tauton, Mass. kovo 20; 
5) Bridge\vater, Mass. kovo 21; 
6)Ilyde Park, Mass. kovo 26, 

23 d. 

7) Stoughto'n, Mass., kovo 24; 
8) Xor\vood. Mass., kovo 25; 
9) Hyde Park, Mass. kovo 20; 
10) So. Boston, Mass., kovo 27; 
11) Cambridge, Mass., kovo 28; 
12) Brigliton, Mass., kovo 29; 
13) \V, Lynu, Mass. kovo 30- 

3i; 
14) Peabody. Mass., bailand. 1; 

4 15) Šalem. Mass., balandžio 2; 
16) Haverbill, Mass., bal. 3; 
17) Exeter. X. H., bal. 4; 
18) Derrv, X. H., bal. 5. 
19) Nashua, X. H., bal. 6—7; 
20) Mancbester, N. H. bal. 8-9; 
21) Liincoln, N. H. bal. 10; 
22) La\vrence, Mass., bal. 11— 

12—13; 
2j) Louell, Mass., bal. 14—15; 
24) Maynard, Mass., bal. 16; 
25) Hudson, Mass., bal. 17; 
26) Fitchburg, Mass., bal. 18; 
27) Gardner, Mass., bal. 19; 
28) Athol, Mass., bal. 20; 
29) Orange. Mass., bal. 21; 
30) Northampton, Mass., b. 22; 
31) Easthampton, Mass., b. 23; 
32) Holydke. Mass., bal. 24; 
33) \Vcstfield, Mass., bl. 25-26. 
Čia paminėtu vietų bei kolioni- 

jų draugijų ir veikėjų prašoma, 
kad pasistengtų tose vieose nu- 

samdyti, sales, padaryti apskelbi- 
mus ir išgarsinti visiems lietu- 
riams, kad kiekvienas žinotų ir 
tuoskaitliirgiausia susirinktų. Su 
pagarsinimu apskelbimų kreipki- 
tics prie 'Amerikos Lietuvio" 
įrba prie "Ateities". Kaip tik 
<iekvienoj dietoj bus nusamdyta 
;alė, tuoj aus reikia pranešti že- 
niaus pasirašiusiam. 

Taigi prie darbo Mass. ir Xew 
lampshire's lietuviai! Pridėję 

>avo mažą dalelę darbo prie kul- 
uros dalykų, pasitarnausite Lie- 
uvat ir lietuviams. 

J. Sekevičius, 
01 Oak st, LawrenLc, Mass. 



/lai laikraščiu! siunčiami raakraS- 
tiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 

raka ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 

niai, ir saro tlki^JJ vard*. 
Redakcija pasilieka sau teise at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo Hšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vieno3 popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Prezidentas ir kare. Pereitą 

panedėlj prezidentas, sudėjęs 
prisiegą. pradėjo naują keturių 
metų prez.dentystės terminu. 
Prie tos progos jis, sulyg pa- 
pratimo, atsikreipė prie tautos 

su prakalba, kalbėdamas apie 
dabartinj šios šalies padėjimą, 
jis negalėjo aplenkti karės pa- 
vojaus, kuris Amerikai gręsia ir 
išdėstė savo nuomonę apie Ame- 

riką ir karę. Tarp kit-ko, jis 
šiaip tarė: 

"Mus giliai nuskriaudė ant 

jūrių, bet męs nenorėjome 
(blogumu ar sk ? :uda atsimo- 
kėti; per visą laiką užlaikėme 

pasijautimą, kad stovime... 
nuošaliai... Kuomet nekurios 
rūšies mums padarytos .skriau- 
dos pasidarė nepakenčiamos, 
męs dar vis -rodėme aiškiai, 
kad męs nieko tokio negei- 
id/iame sau, ko męs nebutume 

prisirengę reikalauti visai žmo- 

nijai—bešališko elgimosi, tei- 

sybės, liuosybės gyventi ir bū- 
ti apsaugotu nuo organi- 
zuotos skriaudos... 

"Męs buvome priversti ap- 
siginkluoti, kad paremti savo 

reikalavimus... Męs stovime 

stipriai apginkluotame neutra- 

ilišikume, nes išrodo, kad jokiu 
kitu hudu męs ne. \lime paro- 

dyti, kas yra tas, ko mes rei- 

kalaujame ir ko męs negali- 
me išsižadėti. 

"Męs net galime but priver- 
sti, per aplinkybes, bet ne per 
savo locną geismą, prie dar 

veiklesnio apginimo savo tei- 

sių... Bet niekas nepermainys 
nru'-^ĮĮ minčių nei musų tikslo. 

Jie yra peraišikųs, kad galėtum 
juos užtemdinti. Jie yra per- 

giliai šaknis įleidę j musų tau- 

tiškojo gyvenimo principus, 
kad galėtum juos permainyti. 

"Męs negeidžiame nei už- 

kariavimų, nei įgijimo patogu- 
mų. Męs nenorime nieko, 
kas galima butų jgyti vien tik 
t *r kitų žmonių skriaudą." 

Šitie prezidento žodžiai dar 

sykį aiškiai parodo, kad jt3 iš 

gilumos save širdies yra taikos 

žmogus. Bet ne tik žodžiais jis 
tai parodo. Jo užsilaikymas per 
visą karės laiką, jo darbai liudi- 

ja tą patį. 
Jeigu pastaruoju laiku jis per- 

traukė diplomatiškus ryšius su 

Vokietija, jeigu jis prašė pas 
kongresą, kad jam, delei visa ko, 
suteiktų daugiau galybės, tai iš 

to kiekvienas galėjo suprasti, jog 
kas nors turi buti tokio, ko ir 
didžiausia taikos šaili-ninkas ne- 

galėjo pakęsti. 
Ir netrukus pasirodė. Pasiro- 

dė, kati Vokietija aktyviu foudu 
varė intrigas, kad prikalbinti 
Meksiką ir Japoniją prie užpuo- 
limo ant Amerikos; pasirodė, 
kad v kiečių agentai čia ^at 
Amerikoj rengia dirva revoliuci- 

jai prieš locną Amerikos valdžią, 
pasirodė, V»d vokiečių agentai 
surengė dinamitavimą ameriko- 

niškų dirbtuvių; pagalios pasiro- 
do, kad vokiečių agentai y>a 
mėginę surengti pasikėsinimą 
net ant prezidento gyvasties. 
Tame prisipažino suareštuotasai 

Vokietijos rezervistas Fritz 

KoM>, kurio kambaryje rasta 

bombos ir dinamitas. 
(Tiek męs šiądien žinome. Bet 

męs galime ?pėti, jop męs nei 

pusės dar nežinome to, ką ži- 
no valdžia \Vashingtone. Bet ir 
to, ką žinome, užtenka, kad su- 

pratus, jog šioj šalyj mėgina 
viešpatauti kaizerio kiika. To 
neg 'i leisti jokia tauta, kad ji 
ir angelą prezidento vietoj turė- 

tų. Ir todėl, jeigu šioje kritiš- 
koje valandoje net toks žmogus, 
kaip Wflson, persergsti tautą, 
aipie gręsiantį jai pavojų,—laikas 
apsidairyti ir laikas ne kvailus 

protestus prieš prezidentą kelti, 
kad jam rankas surišus, bet lai- 
kas ir kitkvieno piliečio prider- 
inę yra jį paremti. Kitaip prie- 
šas pamatys, kad Amerikos žmo- 
nės yra pasidalinę, «ka<l jie savo 

prezidento neremia, o tas įduos 
priešui dar daugiaus drąsos ir, 
vieton karę prašalinus, panašiu 
elgimusi, galima karę dar grei- 
čiaus sau ant sprando užsitrauk- 
ti. "Ant palinkusio medžio net 
ir ožka lipa"—sako patarlė, o 

kuomet turi reikalą su kaizeriu, 
tai turi reikalą ne su ož"!<a. bet 
su įsiutusiu bulium. 

Du poliai. Žemė turi du po- 
liu visai priešiguosc galuose. 
Bet nors ir toli jie vienas nuo ki- 
to, visgi jie panašus, kaip tikri 
broliai — abudu atšalę, užšalę ir 
amžinais ledais apkrauti. 

Lietuviai turi dvi (kraštutines 
srioves, kurios yra viena nuo 

kitos taip toli, kaip tie žemės 
poliai. Tai mūsų socialistai ir 
mūsų kraštutiniai klerikalai. O 

kaip jie panašus, kuomet ateina 
Lietuvos neprigulmybės reika- 
las? Ir vieni ir kili užreiškia, 
kad Lietuvai nepirigulmyfoė ne- 

reikalinga ir nepageidaujama. 
(Socialistai Brooklyno susirinki- 
me, 'klerikalai ''Doroj ir Tiky- 
boj"). Tikri broliai! 

Bet kaip žemės poliams ne- 

lemta yra lošti jokios rolės žmo- 

nijos ivilizacijoj, taip mūsų lie- 

tuviškiems "poliams" nebus lem- 
ta nusverti apie Lietuvos nepri- 
gulmybę. x 

Popiežius, "Lietuvių Diena" ir 
musų spauda. Įvairia* nuomones 

išreiškia Amerikos lietuvių laik- 
raščiai apie budį, kuriuom po- 
piežius teikėsi ipaskirti "Lietu- 
vių Dien.V ir apie ką męs jątt 
kalbėjome pereitame numery). 

Katalikų laikraščiai, kunigų rė- 

domi, kaip jau i^kalao galima bu- 
vo tikėtis, negalėjo visapusiškai 
šio klausinio nušviesti, juo lab- 
jaus karčią teisybę pasakyti. Tas 
butų, dovanotina, nes kitaip jiems 
pasielgus, dalykas išrodytų į sa- 

vo rūšies "išdavystę." Vienok 
nereik abejoti, kad šių laikraščių 
redaktoriai butų nesupratę, kad 
toks paskyrimas "Lietuvių Die- 
nes," kaip kad jis yra "-paskirtas," 
reiškia kuone pilną lietuvių poli- 
tiškai-tautišką f i a s c o Vatikane. 
Ir todėl, girdint aipie didelį tn'-j 
nėtų laikraščių "tautiškumą," ga- 
lima buvo tikėtis, kad jie tinka- 
mu 'budu ir leistinose jiems ry- 
bose bent duos Vatikanui supra- 
sti, kad lietuviai, būdami neblo- 
gesniais už lenkus katalikais, ly- 
giai neblogiau nusimano ir poli- 
tikos reikaluose. Galima buvo 
tikėtis, kad jie tai parodys vie- 
ninteliu jiems galimu budu—bū- 
tent, šaltesniu, rezervuotu užsi- 
laikymu, nes niekas triu'bomis ne- 

triubija, apie savo pralaimėjimą 
pranešant. 

Peržiurėjus, vienok, musų šios 
rųšies laikraščius, to nesimato. 
Visi jie išrodo ekstazos apimti. 

'"DaifbiniLnkas" milžiniškomis rai- 
Įdėmis praneša, kad atėjo "DIDI 

NAUJIENA LIETUVIAMS" ir 
kviečia: "B-roliai ir sesers lietu- 
viai džiaugkimės ir linksminki- 
mės iš apaštališkojo sosto malo- 
nės." 

"Draugas" taip pat neskupus 
"išreiškime džiaugsmo, nors, 

kaip jau buvo 'parodyta, labai 
kuom džiaugtis nėra iš ko. Be- 
ne tinkamiausis diplomatiškas 
pasielgimas yra apreikštas ten, 
kur mažiausiai jo tikėtasi — 

"Žvaigždėje." Ji, tarp k:t-ko, 
paminėdama apie (popiežiaus oa- 

tarimą kadi ink "Lietuvių Die- 
nos," atkreipia visą atydą į po- 
piežiaus pinigines aukas, pami- 
nėdama, kad jis jau "kiek se- 

niau prisiuntė 10,000 [fr°nkų] 
per kitas rankas," ir tame sąry- 
šyje sako, kad "Jo Šventenybė 
užjaučia tikrai tėviškai mus var- 

gus"—"vadinas, dėkavoja, už ką 
reisk padėkavoti, o apie kitą vėr- 

ei aus nutylėti. 

Sriovės Lietuvoj ir Amerikoj. 
"Ateitis" vis stengiasi prirodyti, 
ka<l Lietuvos tautininkai esą ki- 
toki negu Amerikoj. Lietuvos 
tautininkų esą beveik negalima 
<buvo atskirti nuo klerr'-vtų. Ten 
esą juos atstovauja r. Smetona, 
Silvestravičius ir kiti. Gi Lietu- 
vos demokratų priešakyje esą to- 
ki žmonės, kaip Dr. K. Grinius, 
Bortkervičitnė if t t Sulyg 

"Ateities"' Amerikos tautininkai [ 
panašus j Lietuvos demokratus. 

"Ateitis" klysta. Ji pati—taip, 
yra panaši, bet didžiuma AmJ 
tautimirokų visai nesimpatizuoįa 
Lietuvos "demokratams," kuriais 

vadovauja ne tie'k K. Grinius ir 
l'ortkevičienč. kieik ir p. A. ttulo- 
ta su savo palydovais ir "Xaujos 
Lietuvos" aiškiai socialistiškas 

,r ",,l I stabas. Męs pilnai sunj)atizuo-( 
jame Lietu vos j tautininkams, ku- 
riuos atstovauja ne tik Smetona 
ir Silvestravičius, bet ir toki mu- 

'' 

su veikėjai, kaijp Yčas, Žmuidzi- 
navičius, Dr. Ijąsanavw':i's, Šilin- 
gas, Rymša ir visa plejada musų 
patriotišku tėvynainių. Su p. 
Bulota ir jo partija męs nieko 
neturime ir nenorįnie turėti. 

Kaip Lietuva Turės 

Valdytis. 
Pereitame '*Lietuvos" numery- 

je jau buvo minėta, kad musų 
'klerikalai, .kai-j) rodosi, suardė 
•buvusią vienybę, b'odamiesi "pa- 
vesti tautos vairą" tautininkams. 

"Darbininkas" plačiai išdėsto, 
kodėl jie bijosi, nors ta baimė, 
kaip jau sakėme, yra bereikalin- 
ga. nes tautininkai niekados sau 

tokio "bosavimo" tautos valdy- 
me nereikalavo ir nereikalauja 
savo sriovei. 

"Darbininko" pajudinti klausi- 
mai išrodo mums užtektinai svar- 

bus, kad juos plačiau pagvildenus. 
Męs negalime niekuomet prieiti, 
o juolabiaus palaikyti vienybės, 
jeigu tnęs vieni kitą nuoduginiai 
nepaėstame ir esame skirtinu 
•nuomonių net ten, kur jų nėra. 

Todėl žeraiaus męs paduoda- 
me "Darbininko" pažiūras ir apa- 
čioj pridėsime savo pastabas. 

Pastatęs griežtą išvadą, kad 
tautininkams negalima pavesti j 
rankas musų tautos reikalų vedi- 
mo, jis šiaip išvadžioja: 

Kokiais principais, kokiomis 
doros taisyklėmis vaduotųsi tie 
žmonės [tautininkai], patekę į 
Lietuvos parlamentą, ministe- 
rijas?—(Kaip jie išriš žemės 
klausimą? Kaip nustatys san- 
tykius tarp darbdavių ir darbi- 
ninkų? kaip sutvarkys šalies 
teismus? Kaip paves tautos 
švietimo reikalus? Ar Lietu- 
vos jaunimas bus auklėjamas 
su Dievu ar be Dievo? Kokie 
bus santykiai tarp valstijos ir 
'Bažnyčios? Čia gailėtume daug 
panašių klausimų pristatyti, 
kurių svarba aiški kiekvienam, 
kurs žiuri j ateitį. Męs sa- 
kome, jog tikėjimas yra vie- 
šas tautos reikalas; jog Kris- 
taus mokslas ir katalikybė turi 
persunkti Lietuvos įstatymus, 
teismus, administraciją; jog 
Bažnyčia turi turėti pilną lais- 
vę savo augštiems tikslams 
siekti, jog Lietuvos mokyklo- 
se tikybinis aukilėj-imas turi bū- 
ti Lietuvos įstatymais pripa- 
žintas ir Lietuvos valdžios re- 
miamas; kad Lietuvos Bažny- 
čia ir valstija turės eiti ramka 
į ramiką, viena kitai padedant 
savo praikilnius užda\ '.nius vy- 
kinti. Męs todėl žinome, kaip 
atsakyti į tuos visus klausi- 
mus, kurių keletą viršiau pa- 
minėjau. Bet ką gi į tuos 
klausimus atsakys musų libe- 
ralai? Kol jie silpni, tai, už- 
klupti netikėtai, negudrią gri- 
masą padarę, jie astakytų: 
"well, tikėjimas tai įprivatiš- 
kas kiekvieno dalykas; tauta 
ir tautininkai nioko bendro su 
tuomi neturi." Vadinasi, iš- 
pradžių jje savo kortų dar gal ir (neparodytų. Bet kuomet jie 
sustiprėtų, tuomet jie išrištų 
tuos klausimus taip, kaip juos 
išrišo Francijos socijalistai. 
Jie imtų irukdyti Bažnyčios 
mieicmę ir veikimą, įvestų be- 
tikybines mokyklas, atskirtų 
Bažnyčią nuo valstijos, paga- 
liaus imtu ir persekioti Bržny- 
čią. Juk ir Franci jos ;,ocija- 
listai ir visų šalių laisvamaniai 
tai)ppat kalbėjo ir tebekalba, 
kad tikėjimai i*i privatiškas 
kiekvieno dalyka?. Ingave 
tečiait v'ildžią jie vri«ą savo 

energiją deda j tai. kad ir kiti 
nustotų tikėti, <-aip kaip ir jie 
nustojo.. 

Bet kokią ateitį žadėtų mū- 

sų tautai subedie/ėjimas? Jau 
nekalbame apie jos dorą, svei- 
katą, bet ar išlaikytų ji savo 

gyvybę? Ar neužlietų mus 
greitai svetimos "bangos, kada 
iietuvfa' nebetektų doros. Ar 
beišlaik ir'ame savo krašte vi- 
suomenišką lygsvarą ir tvarką. 
Ar įvairus musų paklydėliai, 
laisve prisidengdami, nepaver- 
stų Lietuvos į Europejišką 
•Meksiką. Ar męs norėtume 
pasukti savo tautos lik'mą tais 
keliais, kuriais eina. pavyz- 
din, kad ir Amerika, kur greta 
su materijai i ais laimėjimais 
kapitalistų eina visos šalies 
baisus dvasios skurdas ir mo- 
rališkas sugedimas. Aiuga jos1 
"turtai, aukso kalnai, bet vien- 
kart auga ištvirkimas, parsi- 
davimai, papirkimai, plėši- 
mai, kruvinos skriaudos; au- 
iuo veršio gadinimas aueri- 

ciausj Jaipsnj pasiekia; žmo- 
nes, kaip pablit'dę, nuo nervu 
'baisaus intempimo, dolerj bė- 
gau dan t viskas del pilvo ir 
kisenės, del good tinie, ne- 
bėra idealu. ,uej>ėra prakilnu- 
mo, jaunuomenė tuščia, be- 
tikslė, apie biznius vien be- 
s\.įjoja. Kapitalistu godumas 
ir plėšrumas pasibaisėtinai au- 

ga ir net \\ ilsono genijus ne- 

įstengia surasti jam vaistu. 
Laisvoji Amerika ipagrnėja, 
nes josios laisvė ne'buvo parein-' 
t? ant krikščioniškos religijos, 
l uo tarpu iš apačių, iš darbi- 
ninkų minių kjla rustus galin- 
das murmėjimas. Amerika 
prieangyje 'baisiausios pramo- 
ninės 

_ 
revoliucijos. Ir, rodos, 

nėra cia tos galvfbės. kuri ga- 
etu jos žengimą sulaikyti.— 

Ivas tai visa padarė? Betiky- 
binė mokykla ir atskyrimas 
Bažnyčios nuo valstijos. 

Jie, kurie tvarkė Suv. Val- 
stijų viešąjį gyvenimą, matyti, 
laikėsi tų pačių pažiūrų, ką 
irm-usų laisvamaniai, kad ti- 
kėjimas tai privatinis kiekvie- 
no^ -dalykas, kad jo nereikia 
nesti į n.jkyklą, kad Bažny- 
čios nereikia rišti su valstija. 
Jie buvo daug prakilnesni, 
kaip mūsiškai liberalai, jie 
gerbė tikėjimą, r.ekovojo (ir 
šiądien nekovoja) p.ieš <baž-| 
nycią, o bet gi sulaukė tų lai- 
kų, k ad? vaisiai jų padarytu 
klaidų baugina visą šalį. 

Musiskiai gi liberalai, Dr. 
Šliupo nustatyti, jau nesvkj su- 

spėjo parodyti savo siekinius. 
Jiems I+ieturą bevaldant, kata- 
likų Bažnyčia galėtų susilaukti 
panašių persekiojimų, kaip 
rrancijoje, ar Meksikoje. Tad 
ai nesistebi1 musų liberalai ir 

lai nerugoja ant kataliku, kad 
sie yra atsargus ir nesiskubina 
JU pripažinti savo vadais. Mat 

mnS„ n^norime prileisti, kad 
muoų Tevyne pengy\-entų pa- 
našias nelaimės, kurios varei- 

A™ '-1 t6b,evarg:ina Franci ją, 
Arneriką ir k.tas šalis, štai ko- 

iitikmęS emąme ir į tautos P°" 

liesa, dabar kritiškas mo- 
mentas, kuomet visi turėtume, 
bendra, dirbti Lietuvos labui. 

.tiesa ir ^i, kad dalbar jau 
tiesiami pamatai kulturos rū- 
mams busimai laisvai Lietuvai 
ir kad cia yra ir bus srioviu 
varžytinės, ir kad į bendrą 
darbą ganme sueiti tik prisi- 
laikydami tos taisyklės, kaa 
niekas neturi teisės, pasinaudo- 
damas is Tėvynės nelaimiu, 
siekti partijos laimėjimu su 

skriaudą kitų sriovių. 
* j)t 

Viršpaminėtą "Darbininko" iš- 
tirauika .parodo aiškiausiu budu, 
kad nors jame kalbama apie Lie- 
tuvių tautos ir nejprigulmingos 
Lietuvos sutvarkymą, bet iš 
kiekvienos eilutės aiškiai tryška, 
jog ne tiek pats Lietuvos tanti- 
: 'ls> "Politiškas likimas rupi, kiek 
rupi tikėjimas, anba katalikybė 
Lietuvoje. 

— Jeilgu tiTKteįjimas- bus "all 
right," tai viskas Lietuvoje bus 
"all right." Toks yra ipamatinis 
"Darbininko" supratimas ir tuomi 
jis visus savo išvadžiojimus re- 

mia. 
Męs esame truputj kitokios 

ajpie tai nuomonės. Męs norime 
parodyti, kad viešpatijoj tikėji- 
mas gali buti "all right," bet 
tautos gyvenimas buva visai ne 

"alll right/' 
Męs pripažįstame, kakl tikėji- 

mas turi įtekmę j tautos vysty- 
mąsi ir šalies gyvenimą. Jis ga- 
li buti net galingu veiksniu. Bet 
jis nėra tuom stebuklingu vai- 

.. u.-. ,. r. stu, kuriš išgydo, ar gali išgydyti 
tautą nuo visų iligų. Jis gali bu- 
ti naudimgas, kuomet jis, santar- 

vėje su kitais veiksniais, panau- 
dojamas gyvenime; bet kaip tik 
juom pradedama gydyti viską,— 
tai pasidaro, nelyginant kun. 
Kncipp'o metodą,—nei šis-nti tas. 

Tankiausiai gi pasidaro visai 
kenksmingas tautos surėdymiy 
veiksnys, nes jis pavirsta fana- 
tizmo įraekin. 

Męs jau ne kalbėsime apie in- 
kvizicijos, šv. Bautramiejaus 

maktis. husitų ir kryžeivių orde- 
ik> kares ir kitus pavyzdžius) 
kurie parodo aiškų pragaištingu- 
mą kišimo tikybos politikom Jie 
yra pavyzdžiai tų pasekmių, ko- 
kios laukia tautą, jeigu jos poli- 
tika išimtinai vadovaujasi tiky- 
bos pobūdžiais. Tai vis yra jau 
istorijos palikimas, kai/p yra ir 
Lenkijos li'kimas, kaip yra Pran- 

cūzijos didėji revoliucija. 
Šių dienų laikais niys taipgi 

turime tokių pavyzdžių. Paim- 
kime Rusiją, kur Rusijos "'baž- 
nyčia ir valstija eina ran^a į 
ranką, viena kitai padedant savo 

prakilmius uždavinius vykinti," 
kur "Kristaus mokslas ir pravo- 
slavija' [vieton katalikybės]. yra 
persunkusi Rusijos įstatymus, 
teismus, administraciją ir \ įsą 
gyvenimą." 

Ar panašaus likimo geidžiama 
ir Lietuvai? Butų vienas iš pra- 
gaištingiausių dalykų. 

Kalbėti, kad prie Francuzijos 
revoliucijos, ar Mexikos anarchi- 
jos privedė bedievybė—reiškia iš- 
tempti istoriškus faktus taip, kad 
pridengti savo plikumą. Kas gi 
tą menamąją "bedievybę" pa- 
gimdė, išauklėjo, galyibėn jvedė, 
jeigu iki tol kaip Francuzija, taip 
Mexika buvo ištikimiausiios, nuo- 

bažniausios, katališkiausios tau- 

tos? Pamate šitų revoliucijų bu- 
vo ne tikybos neapkentimas, bet 
'baisus rmomų pasipiktinimas 
įsivyravusiu tose šalyse klerika- 
lizmu. Kaip dabar pas mus, 

taip ir tose šalyse po priedanga 
tikybos buvo įsiviešpatavęs ne- 

pakenčiamas, despotiškas kleri- 
kalizmas, kurio žmonės toliaus 

pakęsti negalėjo. Tikyba nuken- 

tėjo ne todėl, kad žmonės butų 
jos, kaipo tokios, neapkentę, net 

todėl, kad po tikybos ploščium 
prisidengusių klerikalų jie pakę- 
sti negalėjo. Ir tnutarė žmonės 
kirsti tą klerikališką medį, o kur 

medį kerta, ten ir skiedros lekia: 
miu'kentė nuo to ir tikėjimas, nes 

savo pasipiktinime daugelyj at- 

sitikimų žmonės negalėjo vieno 
nuo kito atskirti. 

Šitokių atsikimų neprivalo mū- 

sų klerikalai kaišioti "bedie- 

viams"—juo labjaus tautinin- 

kams,—nes šie pavyzdžiai yra 
geriausis pasimokinimas jiems 
patiems,—tai yra pirštas, rodan- 
tis, kas turėtų atsitikti ir Lie- 

tuvoj, jeigu tikyba be jokio sai- 
ko butų panaudota politiškoms 
meklerystėms. Pačios tikybos 
nauda reikalauja, kaip sykis to, 
kad ji nebūtų kišama svietiškon 

plačion politikon, bet kad apsi- 
ribuotų vien žmonių sielos lavi- 
nimu, gi pačioj politikoj kad at- 

simuštų tik kaipo tos sielos at- 

spiudis. 
Amerika. Amerikos "supago- 

nėjimas" etc. Kodėl? Todėl, 
kad, girdi, "josios laisvė nebuvo 
paremta amt krikšeionišk >s reli- 
gijos." Męs stebiamės tokiais įš 
lengvos rainkos pasakytais žo- 
džiais ir esame priversti manyti, 
kad tas, kas juos rašė, nėra savo 

gyvenime skaitęs net šios šalies 
konstitucijos, mei nėia, matyt, vi- 
siškai susipažinęs su istorija tų 
laikų, kuomet šita konstitucija 
buvo taisoma. Męs esame pri- 
versti taip manyti, nes kitaip tu- 

rėtume rašeją apkaltinti istoriš- 
kų rekordų falsifikacijoj. 

Męs norėtume vienok duoti 
vietną užklausimą: Ar teisybė, 
kad toj "bedieviškoj" Amerikoj 
katalikų tikyba per paskutinį 
šimtą metų žymiai sustiprėjo? 
(Pažiūrėkit statistiką). O .jeigu 
tai/p, ir jeigu šalies gerbūvis pri- 
klauso nuo tikybos—nuo katali- 

kystės ypačiai,—tai ar negalima 
butų su tokia pat liogika išvesti, 
kad Amerikoj yra juo blogiau, 
juo katalikybė laJbjaus stiprėja ? 

Tad butų tokia pati liogika, 
kai-p ir "Darbininko" liogika, ku-, 
ri tvirtina, buk Amerikoj velniop 
viskas eina todėl, kad Amerika 
"pagonėja." Kur, kokioj šalyj, 
tikyba yra sulaikiusi pramoninę 
revoliuciją? Ar darbinimkų bū- 
vis yra geresnis tose viešpatijo- 
se, kur tikyba ima viršų aint poli-į 
tikos svietiškuose reikaluose? 
Rusija, Austrija, Ispanija, Tur- 

kija, Mexika, Italija mums tokių 
pavyzdžių iki šiolei nedavė. Da- 
vė greičiaus kaip tik priešingus 
pavyzdžius. 

>ftet grįžkime prie musų tauti- 
ninkų. .Jeigu jie priešinasi, ir iš 
visų jiegų priešinsis, klerikaliz- 

(Užbalga ant 5-to puslapio) 

—Harding in Brooklyn EagU. 

BERLYNO MADA AMERIKOJ. 
Kaizeris norėtų, kad Amerikos laivai butų dryžomis juostomis ir 
čekeriais išmarginti,—kitaip juos skandinsią submarinai. Kiek- vienas amerikonai turėtų taip išsidabyti, kad tik kaizeris ant jo susimylėtų. 

MARGUMYNAI. 
"DENUNCIJACIJA." 

lAnais laikais "Lietuva" išreiškė 
nuomonę, kad einantis Petrogra- 
de lietuvių laiikraštis "Naujoji 
Lietuva" yra socialistišikas laik- 
raštis. "Ateitis," kuri yra viena j iš Amerikos tautininkų organų, 
»bet ipodraug ir "Naujosios Lie- 
tuvos'' šalininkė, smarkiai tuo- 
met "Lietuvą" subarė už tai, kad 
buk "Lietuva" tokiu savo pasa- 
kymu tiesiog "denuncijavusi" -mi- 
nėtą laikraštį ir, esą, išdavinėjusi 
žmones į žandarų rankas. Mes 
jau tuomet nurodėme, kad toks 
barimas yra parkus dalykas, o šią- 
dien ir pati "Naujoji Lietuva" vi- 
sa tai patvirtina, talpindama 
straipsnelj, kuris parodo, kad ji 
yra socialistų-liaudininkų vadu, 
—ir kariškas cenzorius minėtą 
strapsnėlį praleido. Štai jis: 

SVEIKINIMAS. 
Męs, socialistų-li/audininkų darbi- 

ninkų būrys, karštai sveikiname 
"Naująją Lietuvą," savo vadą. ko- 
vojančią del šviesios ateities. 

Kviezdami ir kitus draugus sa- 
vo laikrašt} palaikyti, męs šiuo 
tarpu vieno draugų vardu įneša- 
ma "Naujajai Lietuvai" 25 rub. 
pajaus-aukų. 
Nuo Redakcijos. Draugams au- 
kautojams iš širdies tariame pa- 
dėkos žodį už svelkluimą ir auką. 

.Vadinasi, "Ateities" pabarimai 
tuščias užsimojimas. 

APVILIOJO. 

Cross, Sask., C a n a d a. 

Gerbiama Redakcija:—Duokite 
truputj vietos šitam mano pa- 
aiškinimui. 

"Laisvės" 5-me numcryj buvo 
tilpęs tokis tos redakcijos patė- 
mijimas: 

Užperattame "Laisvės" numery j 
tilpo aurašas aukautojų, kurie ves- 
tuvėse draugo B. Andriukevičiaus 
su Adele Babushiute sudėjo Lie- 
tuvos šelpimo Fondan $154.00. 

Ir čia mūsiškiai sumušė rekor- 
dą. Ligšiol tautininkai buvo besi- 
didžiuoją, kad tulo bostonlškio 
tautininko vestuvėso pavyko su- 
rinkti $130.00 Gelbėjimo Fondan. 
Tuomet visi tautininkų laikraščiai 
paminėjo tą faktą, editorialų sky- 
riuj. 

Bet apie L. šelpimo Fondo lai- 
mėjimą jie vargiai paminės. 

Ir čia musų viršus! 

Taigi noriu pramešti visuome- 
nei, kad čia cici-listai pasigyrė 
tautin.nkų pinigais. Vestuvėse 
buvo diktas būrelis lietuviu, t'k 
vienas užsislėpęs cicilikas jose 
buvo ir jis vilingi ngu bud u išsi- 

prašė tas aukas del išsiuntimo 
ir išsiuntė jas socialistų fondan. 
rTos vestuves atsibuvo 28 d. 
lapkričic 1916 m. Cross, Saska- 
tche\van, pas Antaną Baltrušai- 
ti- Francuzas, kunigas O. Hout, 
davė šliubą jaunavedžiams ir jie 
nėra joki "Laisvės" "draugai," 
ar socialistai. 

Dalbar ir tos aukos galės pa- 
kirmyti Bostone kokią porą me- 

t'.i, kaip kirinyja ir "kitos aukos, 
kurias tasai socialistų fondas vis 
pas save laiko ir nenori Lietu- 
von siusti. 

f-Taigi bereikalingas buvo "Lai- 
svės" džiaugsmas ir pasiputimas. 
"Draugučiai" susipratėliai nieka- 
dos neatsižymi duosnumu tėvy- 
nės reikalams; jie tik atsižymi 
tuom, kaiip sumedžioti ir už- 
griebti kitų žmonių sudėtas au- 

kas. 

Matęs. 

LIETUVOS GELBĖJIMO t-ONOO 
SKYRIUS. 

Lakštas 95. 
Worcester, Mass. Per J. Šimkų 

nuo J. Raukčio vestuvių 418 
Kankakee, III. Per A. M. Martaus 

prakalbas 24 d. Sausio aukojo po 1 
dol.: Ig. Viatrolika, A. Usevičlus, P. 
Tyla, K. Mynlus, V. Girdauskas, I. 
Muckus, S. KassparaTičius, J. Pa- 
pliuškius, J Grinius, V Salasevičins, 
B. Markauskas, J. Žilinskas, J. Ka- 
mantauskas, Ji Marma, J|akunavi- 
yičius, F. Kavaliauskas, J. Bugenas, 
V. Šapranauskas, A. Poderskis, P. 
Zelionika, J. Staliunas, F. Kubilius, 
F. Žebrauskas. Smulkiais—$7.45. 

Viso 30.45 
Westville, III. A. M. Martaus pra- 

kalbose 21 d. sausiof aukoje po 1 dol.: 
V. Kreivėnas, D. Urbonienė," A. Juo- 
zaitis, J. Stravinskas, P. Juraška, F. 
Balckus, K. Kačlusis, J. Uždarinis. 
St. Lucas. Smulkiais $9.45. 

Viso 17.45 
Soo. Omaha, Nebr. A. M. Martaus 

prakalbose vasario 2 d. aukojo po 1 
dol.: J. Biliūnas, F. Valiuškas, J. An- 
dikronis, P. BiUunas, M. Užunaris, 
K. Jonevičienė, V. Akromas, K. Lau- 
čius, J. Lapienis. T. Kažragis $2.00. 
Smulkiais—$5.75. 

Viso 16.75 
Des Mo4nes, lowa. Per A. M. Mar- 

taus prakalbas vasario 4 d. aukojo 
po 1 dol.: P. Taraika, J. Mileris, J. 
Briedis. Smulkių $1.25. 

\Tso 4.25 
Viso per savaitę Jplaukė 73.08 
Buvo lakšte 94 12,719.79 
Viso i L. G. F. {plaukė 12,792.87 

LIETUVOS NEPRIGULMYBETj 
FONDO SKYRIUS. 

Lakštas 84. 
New York, N. Y. Kazys Pilėną*, 

metinė mokestis $60.00 
Rea. Idaho. D. Sarguna*" matinė 

mokestis 10.00 
Viso per savaitę įplaukė 70.00 
Buvo lakšte 83 3,077.78 
Viso L. N. F. ) plaudė 3,147.78 
Viso per abu fondu (plaukė 

15,940.65 
J. Sekevičius, 

L. G. ir L. N. finansų raitininkas. 

KAIP SUSIŽINOTI SU LIETUVA 
IR SU BELAISVIAIS. 

Lietuvoje po Vokiečiu. Norėdami 
susižinoti su savo giminėmis Lietu- 
voje po vokiečiu, rašykit labai trum- 
pai ir aiškiai, tik užklausdami ar 

gyvas ir sveikas ir ar reikalauja pa- 
šalpoj. šitą laiikelj siųskite sekan- 
čiu antrašu: 
Hebrew Sheltering & Imm. Aid Soc. 

229 E. Broadvvay 
N EW YORK, N. Y. 

(Lithuanian). 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 

pristatė ten savo žmogų, kuris išvers 

jųsų laišką vokiškai ir pasiųs kur 
reik. Paduokit aiškiai savo giminių 
adresą Lietuvoje. 

Belaisviams. Rašant pas savo gi- 
mines, esančius nelalsvgj Vokieti- 

joj, reikia parašyti laiškas, (dili 
ranvertan Ir neužliplnus to konverto, 
iižadresuoti ant Jo tam, kuriam laiš- 
kas rašoma. Paskui eitą laiftką su 

užadresuotu koportų reikia jd&ti 
dtan konvertan, užlipinti jj ir ant 
tonverto parašyti tokį adresą: 

The Chlef Postai Cenzor, 
(Prlsoner* of War Branch). 
Strand House, Portufal 81 

LONDON, W. C. 



KAIP LIETUVA TURĖS 
VALDYTIS. 

(T^sa niio 4-to puslapio) 

mo įsiviešpatavimui tarp Lietu- 
viu ir busimoje Lietuvoje, tai 
ar tai reiškia, kad jie visiškai at- 

meta tikybą? Xe! rą jau nesy- 

kj jie aiškiai pabriežė. Didesnė 

autiniukų dalis yra žmonės ti- 

kintieji,--jie gali būti katalikai, 

protestonai ir abelnai krikščionįs. 
Bet jie nėra fanatikai, jie isto- 

rijos pamokinti mato aiškias ne- 

laimes, kokias ant tautos gyve- 
nimo gali užtraukti klerikalizmo 

•neapžetbotas įsiviešpatavimas. Ir 
todėl jie visai nemano panaikinti 
tikros, kaipo dvasinio veiksnio, 
bet tik geidžia jj laikyti savo 

vietoj—♦baitnyciose ir namuose, o 

ne viešoj šalies ipolitikoj. 
Tas nuolatinis mušu klerikalu 

užsipuldinėjimas ant tautininku 
ir mėginimas padaryti juos "be- 
dieviais" "laisvamaniais," "par- 
maz( nais" yra kreivas kovos bū- 

das,—visai nekatalikiškas ir vi- 

sai nekrikščioniškas būdas, nes 

dides-nėj savo dalyj jis remiasi 
ant saužinios tnisreprezentacijos. 

Kaip tautininkai žiuri į tikybą 
sąryšyje su šalies politika, pri- 
valo buti klerikalais aišku kaip 
ant delno. Skaitytojai pamena, 
kad pernai "Lietuvoje" tilpo 
"Autonom»nės Lietuvos pamati- 
ni ų įs-tatymų projektas." Ten 

buvo pridėtas ir platus priedas 
apie sarotikius tarp bažnyčios ir 

Lietuvos valstybės. Męs jj pa- 
kartojome ir savo sutikimą su 

juo princįpjaliai išreiškėme. Jį 
atkartojo, arba perdavė ir viii 

musų tautiniai laikraščiai. Bet, 
■berods, nei vienas iš musų kleri- 

kališkųjų laikraščių jo nepada- 
vė, nei gi apie j j kalbėjo. Ko- 
dėl?-' Todėl, kad jis mors krikš- 
čioniškas," bet tolerantiškas; jis 
perdaug "bedieviškas" pasirodė 
musų '"Draugui," "Darbininkui," 
arba "Žvaigždei." Jis leido Kuo- 
sai žmogui apsispręsti, prie ko- 

kios tikylvos jis nori priklausyti, 
jeigu toks butų jo gilus, nuošir- 
dus persitikrinimas. Kitais at- 

žvilgiais tasai .projektas pilnai ir 
net "rūpestingai" apsaugoja ka- 

talikybės teises. 

Musų klerikalams jis pasirodė 
vienok 'Viesugrumuliuojamu," 
perdaug liberališku,—"bedievi- 
šku," jų žodžiais tariant. O jie gal 
■nei nežino, ka4 minėto "tikybi- 
nio priedo" projektą aipdirbo, 
kaip inutns teko girdėti, Petro- 

grado Dvasiškos Akademijos 
iprofesoriai kun. Grigaitis ir kttn 

Bučys (dabartinis "Draugo" re- 

jdaktorius). 
Ne, tautinimkai nėra tikybos 

priešai. Bet jie yra klerikalizmo 
priešai. Jie stovi už tai, kad ti- 
kyba nebūtų visur valkiojama, 
bet kad butų savo vietoj, kur yra 
jos tiesioginė misija. Nuo to 

yra geriaus ir politikai, ir tiky- 
bai. Jos privalę buti atskirai lai- 
komos. Amerikos pavyzdis, pla- 
jčiai imant, gali buti geru pavyz- 
džiu ir Lietuvai šiame žvilgsny- 
je. 

Mano Audiencija Pas Popiežių. 
Nuo Redakcijoa. P-as Martynas Yčas, Lietuvių atstovas Dūmoje ir 

lu-rys parlamentarės ruaų delegacijos, atsilankuslos Ąnglijoj, Francu- 

zijoj ir Italijoj pereitu metą. pasinaudojo savo buvimu Ryme, kad 
pasimatytu su popiežium Benediktu, užtarti prieš jį Lietuvos reikalus 
ir išgauti "Lietuvių Dieną." katalikų bažnyčiose visam pasaulyj. Vė- 
liaus jis užsirašė visus savo jspudžius ir atsiminimus apie tą savo 

audienciją pas popiežių. Mums pavyko juos įgyti, esant p. Yčui čia 
Amerikoje, Ir kiek męs žLnome, Jie niekur iki š'olei dar nebuvo spaus- 
dinti. Pas Yčas, buvo juo»; pasirašęs savo "asmeniškam archyvui," 
bet vėliaus davė mums sutikimą prLe progos, jeigu matytum reikalą, 
paskelbti. Kadangi dabar daug kalbama apie "Lietuvių Dieną," tai 
tikime, kad skaitytojams bua žingeitlu ir su šiais p. fčo atsiminimais 
susipažinti. 

Birželio 9 d. Jau antrą 
kart mūsų [rusu] ministerijos 
įgaliotinis prašė de! manęs au- 

diencijos pas šv. Tėvą. Pirmą 
ikart pasakyta, kad jau užimtas 
ir negalįs man audiencijos duoti. 
Stebėjomės. Man buvo įduotas 
vyskupo Karevičiaus [Kauno vy- 
skupo] laiškas, kuriame jis mane 

rekomendavo kardinolui Gaspari. 
.Tame laiške taiip maine perstato 
Jo Excelencija, kad aš labai rim- 
tai bijojau už kardinolo katali- 

kybę. Ten buvau taip išgirtas 
kaipo reformatas... Buvo pasa- 
kyta, ū^d aš nors kalvinas, bet 
atstovauju labai gerai Dūmoje 
lietuvių-ikatalikų reikalus ir kad 
Dieve duok, kad butų tokių ka- 
talikų daugiau, kaip reformatas 
Yčas. Nurodyta jame buvo labai 
dįplomtiškai, kad Lietuva taip«i 
kaip ir Lenkija mt<kenfėjo ir kad 
lietuviams reikalinga pašalpa. 

Sunku audienciją, gauti. 

Dar iš^akaro mūsų ministeri- 

jos įgaliotinis įteikė laišką mon- 

signorui Tedeskini,—kau šis įduo- 
tų karclnnpluT Gaspari. Atsaky- 
mas gauta kitogreičiausis. Man 
ir grafui Olsuftevui audiencija 
(pažadėta skyrium. Pažadėta bi- 
lietus prisiųsti tšvakar. Bet va- 

karo sulaukęs, bilieto nesulau- 
kiau. Vėlai vakare iš Vatikano 
įgaliotiniui p. Bokui telefonuota, 
kad šv. Tėvas jau s<»vo laiką iš- 
skirstos ir negalįs mane priimti. 

— Ką gi daryti?—sakau.—Pa- 
lauksiu dar vieną dieną, t. y. bir- 
želio 10d., gal priims. Bandome 

dar kartą. Pasiųsta Bcko l?iš* 
kas. Bet gauta atsakymas, kurį 
jis man atvežė apie 5 valandą. 
Saiko, vel šv. Tėv užimtas t r 

negalįs maine priimti. 
Susidarė labai kėbl; situacija. 

Bokas sako, kad čia rerkia siūlo 
galo jieškoti lenkų intrigose. Gir- 
di, lerrkai taip pasuko visą daly- 
ką. kad nejpriėjo nei laiškas, nei 
Boko prašymas. Svarstome, kas 
čia daryti. Išvažiuoti man iš 

Rymo. negavus pas popiežių au- 

diencijos, butų labai didelis blogas 
ir Lietuvai ir man, kaipo atstovui 
Juoktųsi lenkai, r lietuviai many- 
tų* kad manęs nepriėmė del *li- 

ky#>os skirtumo. Taigi nusileisti 

nenorėjau. 
— Žinai ką?—sakau p. Bokui 

—Eik tamista pas kardinolą Gas- 
pari ir pareikalauk būtinai paaiš- 

kinti, kodėl priėmė lenkus, o 1'e- 
tuvio nenori priimti? Pasakyk 
jam, ikacl aš dar pasilieku vieną 
dieną ir kad burnai noriu buti 
priimtas. Jei negalėtų, tai dar 
pasiliksiu kelias dienas. 

— Matai dabar pats tamista, 
kaip lietuvių reikalai blogai sto- 

įvi—tpatėmijo p. Botk.—Su hnkais 

j kova sunki. Jie šimtmečiais čio- 
nai sėdėjo ir dirtbo, o jųs dar tik 

.pradėjote savo akciją. Pasiru- 

|>pinsiu Tamistai butiniai audien- 

jciją išgauti; dabar jie negaus 
| atsakyti. Rytoj eisiu pas Gis- 
pari ir viską padarysiu. 

Lenkų intrigos. 
Laukiu rytojaus.... P-as Bok/is 

turėjo tiesiog iš Vatikano pas 
mane ateiti. Pirmas atėjo kon- 
sulas Zabiela, paskui ir Bokas. 
Iš jo veido pažinau, kad pavyko. 
Nušvytęs, pasakė: 

— Išdėjau jam visas smulk- 
menas. Jis labai nustebo, išgir- 

dęs tokj pranešimą. Patraukė pe- 
čiais ir pasakė: "Aš nieko neži- 
nojau. Man nebuvo [teiktas vy- 
skupo Karevičiaus laiškas ir jusų 
prašymas. Leiskite man, aš vis- 
ką padarysim. Rytoj atstotas 
Yčas bus priimtas šv. Tėvo. 

— Ačiu tamistai labai už pa- 
sidarbavimą! Tiek aš jums triu- 

ko padariau—pasakiau p. Bokui. 
— Tai nieko,—atsakė jis—juo 

daugiau kliūčių sutinki, juo lab- 
jau norisi jas pergalėti. Dabar 
'tamista pats matai, kaip silpnai 
;stovi jųsų klausimas Vatikane. 
1 Lenkai amžiais dirbo, o jųs dar 
tik pradedate. Daug reikia jums 
pajiegų dėti, kad užkariavus kas 

jusų tautai dera. 
Paskui atėjo kuu. Propolianis, 

kurį ta* ugi kviečiau pusryčiauti. 
Pirmojon vieton pasodinau jj, 
ka'd jis visiems geriau imfponuo- 

įtų, ir kad ambasada su juo skai- 
rtytrs. Pusrytis tęsėsi gana ilgai. 
! Prieš 4-tą pabaigę ir su kun. 
Praptrotianiu pasikalbėję, išsi- 
skirstėme. 

Priėmiau žurnalistus. Suma- 
niau užkviesti vieną korespon- 
dentą "Lietuvių Balse" darbuo- 
tis ir kuris drauge nušviestų mū- 

sų klausimą italų spaudoje. 
Susitariau. 
Paskui atėjo X. T. Bc.c'as ir 

atneįy* laišką, rašytą iš Vatikano. 
Atplėšę, radome, kad audiencija 
man paskirta rytoj, ii vai. išryto. 
Labai nudžiugome. 

Vatik 

Rytojaus sulaukęs ir fraką ap- 
sivilkęs, drožiau į Vatikaną. Už- 
važiavau pas Prapuolenį pasi- 

džiaugti—jam tą žinią pranešti, 
ijis labai interesavosi ir sirgti-sir- 
'go. k;a<l tik lenkų intrigos neimtu 
[viršaus. Labai nudžiugo, mane 
trake pamatęs. 

— Na. kaip? \r buvai?—už- 
klausė. 

— Dar važiuoju—vienuolikta 
•oaskirta, o dabar dar tik pusiau 1 vienuolikta tėra... 

Pa s i kalbėjo va. Paskui sėdome 
j auto mot) iii 11 ir važiavome į Ya- 
itikaną. Privažiavome šv. Petro 
Įplėcių. Jis išlipo ir nutarė ma- 
nęs palaukti kavinėje. Aš gi, 
apsukęs šv. Petro bažnyčią, atsi- 
dūriau Vatikano kieme. 

Prie pusiau atvirų vartų po- 
piežiaus gvardijos kareivis stovi 

t 
su ilga dzida. Spalvuotai išsirė- 

jidęs, dailus, augštas vaikinas. 
Atidarė vartus kitas kareivis, sa- 
vo dzidą augšty.n iškėlė ir mane 
saliutavo, Skrybėlę nusimovęs, 
atsakiau. Vieną kiemą perva- 
žiavę, atsiduriame kitan. Vatika- 
no palocius iš viršiaus didelio 
įspūdžio nesudaro. Privežė mane 

'įprie vienų didelių durių. Stovi 
'ne tai kareivis, ne tai 'generolas.' ' Paklausė manęs, kas aš toks. 
Parodžiau (pakvietimą, tuomet jis 
rankos judėjimu parodė j viršų. 

Ejau plačiais, augštais marmu- 

riniais laiptais. Priėjau vieną ka- 
reivį ; paklausiau, ktn tolia**s eiti. 
Parodė ranka tiesiog į dideles 
iplačias duris. Įėjau. Ton iš 
viemos ir kitos pusės keli karei- 
viai grupėmis stovėjo. Kiti vėl 
liuosai sau sėdėjo. Visi buvo be 
ginklų,—išsirėdę daugiausiai rau- 

jdonais mundieriais, su dideliais, 
tplačiais sidabriniais epoletais, 

j Įėjau viduriu kam'bario. Kam- 
barys didelis, tamsiais tapetais, 
tamsiais aržuoliniais rakandais 
mebliuotas. Rakandų jame buvo 
suvis nedaug: kelios kėdės prie 
sienų stovėjo. Ejau viduriu 
kambario, dairydamasis j visas 
puses, kur čia nusirėdžius ir 
virštinius drabužius palikus. 
Vienas storokas, juodbruvis, ka- 
reivis, pastebėjęs mane, stakte- 

lėjo iš savo vietos, priėjo prie 
manęs, paėmė i<š manęs popie- 

į rj, pažiurėjo ir parodė toliau, 
j Pasukęs po dešinei, atsiduriau 

i ruimingame kambaryj, panašiam 
| pirmąjį. Čia prie manęs pri- 
šoko išsyk du raudonai apsivil- 
įkusie vyrai * padėjo man nusi- 
rengti. Paskui priėjo laibas, 
augštas, skustas vyrukas, civiliš- 
kai apsirėdęs su anketomis koji- 
nėmis augščiaus blauzdų. 

Padaviau jam savo ".apgynėją- 
popierj." Jis, perskaitęs, davė 
iškilmingai man ženklą sekti pa- 
sku; jj. 

— Oho!—pamaniau sau.—šis 
tai jau if>us "iš augštesnių." Ejo- 

'me per vieną kambarj. Čia pilni 
iškilmingumo stovėjo Jo Šven- 
tenybės gvardijos aficierai,—pui- 
kiai išsipuošę, mandagiai galvos 
'nulenkimu mane, pro juos praei- 
nant, pasveikinusieji. 

Kambariai puikus. Palocius 

puikus, dailiomis tapetomis iš- 

puoštas, grbndjs iš spalvuoto mar- 

muro padarytos. Gražu ir jauku 
j aplink. 

Laukia audiencijos. 
Porą kambarių praėjus, sustab- 

dė mane mario palydovas ir, pa- 
rodęs į priešakyje stovinčias kė- 
lės kėdes, prašė prisėsti. Kėdės 

Ibitvo irgi lygiai, kaip viršminė- 
Uan: kambaryj,—medimės. Atsi- 
! sėdau pirniojon prie durių. Iš 
kairės pusės stovėjo du generolu 
su plačiais epoletais,—skaitųs 
raudonikiai italai. Staipčiavo tai 
ant vienos, tai ant kitos kojos; 
žiurėjo, dairydamiesi tai į mane, 
tai j tolimesnes dur:s. Per duris 
matėsi kuo^pa dvasiškių ir vienas 

aukštas frakuotas ponas. 

Pažiurėjau aint laikrodėlio. 
Buvo 10 v. 50 min. Mano eilė 
dar nepriėjo. Dešimtį minjčių 
laiko turėjau, sulyg pakvietimo, 

į Praėjo du vyslįupu su tuo aug- 
štuoju ponu, francuziškai tanp sa- 

vęs kalbedamies. \yskupai oti- 

jcialams pasiklomiojus, žemai len- 

įkė galvas. Maniau, kad jau ma- 

no eilė atėjo. Bet šit perbėgo 
per salę tas pats vaikina? ir už 
valandėlės s-u-grjžo. vedinas kokj 
žilą poną su dideliu portfeliu 
pažastyje. 

Laukiau. Ėmiau išilgai po 
kambarį vaiksciotf, kad prisižiū- 
rėti tiem* paveikslams, kurie aut 

sienų kabojo" X»'uvo tai šilkais 
išsiūti paveikslai—daugiausiai 
šventųjų gyveni lino vaizdai. 

Man bevaikščiojant, prisiartino 
vienas vyras' ir užkalbino mane 

franouzų kal'i>a. Pasisakė esąs 
popiežiaus kamergeras. Labai 
atsiprašo, kad užleido eilę kitam, 
•bet sulyg jų regulų ministeriai 
eina pirm kitu, o čia belgų mini- 
sterio Imta 

— Tai nieko—sakau—aš už- 
tektinai laiko turiu. 

Paskui išsikalbėjome apie Lie- 
tuvą, aipie mūsų [parlamentarės] 
delegacijos svarbumą, apie lietu- 
vių santikius su kitomis tauto- 
mis etc. etc... Paskui nuėjo nuo 

manęs ir, pagrjžęs, pavadino i 
kitą kamiUarJ. Ten stovėjo keli 
žmonės ir tarp jų pasirodė vie- 
nas dvasiškis, fioletais apsirėdęs. 
Laibai dailus ir malonios išvaiz- 
dos kunigėlis. 

— Tai popiežiaus kamergeras, 
—pasakė mano palydovas. 

Sis j mane kelis kartus pažiu- 
rėjo, bet nei aš prie jo, nei jis 
prie manęs rneprisiarti.no. Kiek 
laiko dar mums (pasikalbėjus su 

tuom svietiškiu kamergeru, su 

Ikuriuo iškarto kalbėjome francu- 
zų kalba, paskui anglu, o paskui 
jau net ir vokiečių pradėjome 
pinti, priėjo prie manęs tas dai- 
lusis kunigėlis ir gryna francuzų 
kalba, paprašė manęs eiti prie 
iv. Tėvo. 

Pas popiežių. 
Per vieną kambarį dar perė- 

jęs, atsidariau didelėj salėj. Pa- 
prašė manęs prisėsti ir kiek luk- 

jterėti. Kelias minutas sėdėjau 
vienas. Dairiaus į visas puses, 
nieko neturėdamas veikti, 

į Iš dešinės pusės buvo popie- 
žiaus sostas su tamsiai, rausvu 

aksomu muštas, asla kauru iš- 
klota su išaustu ant jo žodžiu 
"Smyrna" [Brangiausi kaurai, sa- 

koma, paeina iš/Smymos miesto]. 
Po kairei ėjo langai į Vatikano 
kiemą, o tiesiai buvo durįs, iš 
užu-kurių girdėjosi balsai. 

Numaniau, kad eja galėjo buti 
popiežiaus kambarys privatinėms 
audiencijoms. Kiek laiko praė- 
jus (apie 5 minut.), pasigirdo 
žingsniai, drapanų šlamėsis... Pa- 
sirodė tas gražusis kunigėlis. 

! Atsivėrė durįs. Už jų pama- 
čiau tą žilą senuką—belgų mi- 

nist^i'į, išeinant. Jam išėjus, 
mostelėjo man ranka tas mon- 

signioras. kad eičiau. Įėjau į įpla- 
tų, ilgą kambarį, raudonais tape- 
tais išmuštą. Žemo ugio, su bal- 
tais ruibais apsivilkęs, n\aža kepu- 
raite ant galvos užsidėjęs, pasiti- 
ko mane prie-pat durių'pats popie- 
žius. 

-Pasisveikiau su juo. Taškui 

jis (paėmė mane ir nusivedė j 
galą stalo, kur buvo dvi kėdi ša- 
limais sustatyta. Am vienos jis 
atsisėdo iš dešinės ir ėmėmės 
kalbėtis. Iš dviejų žodžių jau 
aš užmiršau visai, kad aš kalbu 
su popiežium, su galingiausiu pa- 
saulyje jerarchu. Man rodėsi, kad 
esu pas malonų, augštai apšvie- 
stą žmogų, ir tiek. Nėra pas ji 
tos nenaturalės galylbės, nėra 
to dirbtino iškilnumo, kurio ga- 
lėtum pas tokį valdoną tikėtis. 
Žino, kas esąs, bet nei vienu savo 

pasijudinimu, nei vienu savo kal- 
bos žodžiu to neparodo. 

— Laibai man miela matyti 
Lietuvių tautos atstovą—pasakė 
jis,—tos tautos atstovą, kuri man 

ir bažnyčiai ištikima. Kaiip da- 
bar jusų tėvynė? Jųsų sostine 
Vilnius? Ne tiesa—vokiečių už- 

imta? 
•)> 

— Taip—sakau,—užimtas mu- 

šu beveik visas kraštas ir smar- 
* 4 ikiai nuo karės nukentėjęs. Da'js 

jo perėjo iš ranku i ranka?, per 
kelius sykius. Žmonės išbėgiojo 
iš savo vietų ir nekurie tolimuose 
kraštuose, Rusijos( gilumoj, gy- 
vena, varga kenčia. 

r rc 
— Koks jųsų įspūdi? iš jųsų 

kelionės? Juk' daug matėte? 
Buvote ir ant fronto?—vėl už- 

klausė. 
— Taip, .buvau ant anglų ir 

belgų fronto—aš atsakiau.—Ap- 
lankėme belgų karalių Albertą. 

— Kaip, ar jis labai nusimi- 
nęs? 

— Daug teko, saikau. matyti, 
apžiūrėti. Belgai labai suvar- 

ginti, bet upo, sulyg manęs, gero. 
'Karalius Alibertas ant manęs 
įspūdį padarę, kad pasiryžęs tld ] 

'galui kovoti. Anglai, francuzai 
ir rusai ruošiasi labai prie ilgesnės 
karės ir matyti iš visa ko, kad 
vokiečius apgalės. 

— Ką lietuviai mano?—vėl už- 
klausė 'popiežius.—Ar < ;s norite 
su lenkais būti, ar atsikrai tino 

jV 
— Lietuviai su lenkais nenori 

'bnti—aš atsakiau.—nes gyveni- 
mas parodė, kad jie nemoka su 

mumis draugiškai elgtis. Visur 
ir visame nori .padaryti iš Lie- 
tai vos Lenkiją. Bažnyčiose ir 
tai neduodavo lietuviams savo 

kalba pasimelsti, ir tai tuomet, 
kada jie dar valdžios neturėjo, 
tai mums jokios gvarantijos nė- 
ra, kad jie mus perstos lenkinę, 
kuomet su jais drauge atsidur- 

jsime. Męs po karei tikimės gau- 
ki savo autonomiją Rusijos ry- 
bose ir prūsų lietuvius prie mūsų 
gausime p r i s id C-jusius. 

— Ar daug Prusuose turite 
savo tautiečių? 

— Apie 200.000 su viršum. 
— Tai menkas dalykas juos iš 

vokiečių gauti. 
[Audiencijos užbaigos nėra]. 
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Mūsų Fondai. 
| Kaip jau praeitą kartą minė- 
jau. kad visi Lietuvos Gelbėji- 
mo ir Lietuvos Neprigulmybės 
Fondu skyriai priduotų man, j 
centro raštinę, visų skyrių ad"e- 
sus ir valdybų narius, taigi butų 
geistina, 'kad visi skyriai tą pa- 
darytų kuogreičiausia, nes yra 
užvesta tam tikra knyga ir bus 
vedama skyrių užrašai. Taigi 
skyriams bus tuoj išsiųsta 'nuro- 

dymai aukų rinkime ir agitacijų 
lapeliai. Todėl skyriai, ar tai 
pašaliniai asmenįs, kurie turite 
Lietuvos Gelbėjimo ir L. Xepri- 
gulmyibės (buv. Autonomijos) 
Fofdų aukų rinkimui knygeles 
(collector's certifkate), ksd 
stengtumėties iki i d. balandžio 
su jomis parinkti aukų, o paskui 
man jas sugrąžinti. Kas negrą- 
žins iki id. balandžio š. m., tai 
prisieis viešai, per laikraščius, 
reikalauti. Taipgi mitinguose, su- 

sirinkimuose, ar pereinant per 
stubas, visi pasistengsite iki i d. 
balandžio kuodaugiausia parirk- 
ti aukų j L. G. ir L. X. Fondus 
ir 'paskui jas su pinigais man su- 

grąžinti. Aukavusiųjų ir rinkė- 
jų vardai bus paskelbta L. G. ir 
L. N. Fondų atskaitoje. Visos 
rinikėjų knygelės su aukotojų 
parašais pasiliks LG. ir 
LN. Fondu raštinėje ir 
po karui bus pasiųsta j Lietuvos 
Mokslo Draugijos archyvą, kad 

! matytu Lietuvos žmonės—vei- 
kėjai, kokiais męs budais darba- 
vomės, aukas rinkome ir šelpėme 
'badaujančią, skurstančią Lietuvą. 

Netoliausia jau Velykos. Ži- 
noma, daugiausia tuo metu, 
prieš Velykas, mušu žmonės ra- 
šo laiškus savo pažįstamiems, gi- 
minėms, draugams, broliams, se- 

serims, tėvams, juos sveikinda- 
mi, linkėdami linksmų švenčių, 
tai užprašydami į svečius, tai 
šiaio su j vairiais reikalais. LG. 
u LN. Fondai turi išleidę tam 

tikrus ženklelius (markes), ku- 
rias parduoda po 5c. Ženkleliai 
labai gražiai padaryti, valietava 
spalva, viduryje musų emblema 
—žingvaikis, augščiau žodžiai: 
"Neškime Lietuvai Pagelbą" ir 
apačioje musų fondų "nicialai. 

■Pas civilizuotus žmones yra 
įprotis ant laiško kairiojo .tam- 

po, arba amt vokos (konverto) 
užlipinti kokius !abdarin-v 
gus ženklelius, paveiks.an Rau- 
donojo Kryžiaus, tai k'ikįų nors 

kitų įstaigų ar mok' klų, ligo- 
ninių ir tt. r^s lietuvius pir- 
miau dar tokių ženklelių nebu- 
vo. Bet šis baisus karas, kuris 
jau po visą Europą, Aziją. Afri- 
ką siaučia trejus metelius, pri-l 

[vertė ir mus prie labdarybei,! 
Iprie* šelpimo Lietuvos. Taigi j ! LG. ir L.\. Fondų "ildyba, ka<l 
kuodau'giausia au'kų del Lietu- 

Ivoš surinkus padirbino virš pa- 
jminėtus ženklelius. Jų galima 
[nusipirkti pas mane. Vienoje 
,iknyge!ėje too markiu ir kaštuo- 
ja 5 dol. Taigi musų veikėjams, 
biznieriams ir Įvairiems profe- 
sionalams būtinai reikalinga jgy- 
ti panašių ženklelių knygelė. Ir 
šiaip geros, valios žmones kvie*' 
čiu parsisiųsdinti, tų labdarybės 
ženkleliu Jų galima pirkti ir už 
dolarj ir daugiau. Visų užsisa- 
kiusiųjų asmenų vardai bus pa- 
skelbta ir visi pinigai nuo ženk- 
ilių eis vien j Lietuvos Gelbėji- 
mo Fondą. 

J. Sekevičius, 
101 Oak si., La\vrence, Mass. 

NAUJI LG. IR LN. NEPRI- 
GULMYBĖS SKYRIAI. 

Cambridge, Mass. Vasario iŠ 
<1. suorganizavo naujas LG. ir 
LX. fondų skyrius. Įsirašė sep- 
tyni nariai ir j LX. Fondą pasi- 
žadėjo kas mėnuo mokėti: i) K. 
Galinauskas po i dol., 2) J. Ge- 
ceviėius po 50c., į) Vincas Jan- 
kauskas po 1 dol., 4) P. Lukcc- 
kas po 1 dol., 7) Juoz. Plekavi- 
čius po 25c. Valdyba išrinkta iš 
šių narių: K. Balinauskas pir- 
mininku, 719 Main st.; V. Jan- 
kauskas sekretorium, 139 Wind-| 
sor st., St. Jankauskas kasininku, 
119 Pine st., visi iš Cambridge, 
Mass. 

Naujam skyriui velijama daug 
pasidarbuoti Lietuvos labui iri 
laisvei pasekmingai ir gausiai 
renkant aulkas. 

J. Sekevičius. 

Aukos Lietuvai. 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo skyrius. 

Lakštas 94. 

Worcester, Mass. Per M. Paltana- 
vičių nuo vestuvių p. O. Natkaus su 
p-lė M. Kazinevičiuie 3.50 

Chicago. III. Per dr. K. Drangelj 
L. G. ir L. N. Fondų knygelės num. 
118, su kuria rinko aukas p-lė M. Ra- 
dzevičiūtė Sti. Enslowoode 1r apie- 
linkėje. 8.00. | 

(Aukautojų vaidai liks L. G. F. 
raštinės archyve ir po karui bus pa- 
siųsta Lietuvos Mokslo Draugijos 
archyvan). 

Paterson, N. J. Per V. K. Račkaus- 
ką, surinkta krikštynose pas p. Alf. 
Kašėtą 4.55. | 

New York, N. Y. SLA. 12G kp. per 
A. B. Strimaiti 10.00. 

Rochecter, N. Y. T. M. D. 52 kp. 
per Dom. Jokšę 13.00 

Viso per savaitę 39.05 
Buvo lakšte 93 12,680.74 
Viso Fondan inplaukė 12,719.79. 

Lietuvo3 Neprigulrrybės Fondo sky_ 

Lakštas 83. 

Chicago, III. Lietuvos Ūkininko 
Dr-ja per Joną Biežj 43.75 

Buenos Aires, Argentina. J. Pauga- 
per dr. J. šliupu 20.00 

Scranton, Pa. Dr. J. šliupas, tūks- 
tantini mokestis už 1917 m. *10.00 

Rochester, N. Y. TMD. 52 kp. va-i 
karienėjo 4 d. vasario suaukojo po 1 
dol.: P. Petronis, K. Raušakis. Po 
50c.: J. Saunoras, A. Ribukas. P. 
Banelis, A. Vaitas, St. Klimaitis. S. 
Kavaliūnas. Po 25c.: N. Juodviršis, 
P. Juodviršis, N". N., P. Povilonis, P. 
Butkus, Z. Noreika, P. Lengvinas, J. 
žigelis, J. Braknis, K. Zenkevičius, 
M. Dulksniutė. 
Smulkiais $2.35. 

Viso surinkta 10.10 
Prisiuntė P. Petronis. 
Rochester, N. Y. TMD. 52' kp. per 

Dom. Jokšą 7.00. 
Rochester, N. Y. Drja D. L. K. Ge- 

demiuo per prakalbas 7 d. sausio; 
prisiuntė per J. O. Sirvydą. J. Vis. 
niauskas. $5.70. 

Plttston, Pa. SLA. nuo Pittsbui> 
ghq, Pa. Seimo per Tomą Pauk- 
štį 500.00 

Viso per savaitę inplaukė 596.55 
Ruvo Lakšte 82 2,481.23 
Viso Fondan inplaukė 3,077.78 
Viso per abu Fondu inplaukė 

15,797.57 
J. Sekevičiug, 

L. G. F. ir L. N. F. finansų rait. 
101 Oak st., Lawrefice, Mass. 

IŠ CENTRALIO KOMITETO. 

l'žbaigta apskaitymas aukų, 
suplaukusių Centralio Komiteto 
vardu į Raudonąjį Krvžių- 
pasirodo yra S129,200.76. Tad| 
išviso Centr. K-to žinioje ligi 
22 d. vasario buvo: 
Rauid. Kryžiuje $129.200.70 
Ltberty Banke 39.575-94 
Centr. Komitete 6,013.63 
Per C. K. Iždininką 3.005.26 

$177.795-59 

Datgtais pas p. VVood 25,000.1 00 

$202,795.59 
Nuo 22 d. vasario ligi 26 d. 

vasario š. m. įplaukė: 
Grand Raipids, Mieli, šios drau- 

gystės aukavo: 
Šv. Petro ir Povylo $50.00 Šv. Jurgio $50.00 
Vytauto Kareivių 50.00 
Lietuvos Vyčių 24.00 
šv. Juozapo 15.00 
Blaivininkų 10.00 

Viso—$199.00 
Bush padėjo j Lib. Banką $138.00 
Pittston'o, Pa., Tautos 

Fondo sk. 5.00 

$342.00 
Su pirmiaus [plaukil- 

siais $202.795.59 
Viso labo $203,137.59 

Visiems aukotojams C. K-tas 
taria diilj ačiu ir kviečia prie 
tolimesnio darbo. Ai'kos bus 
skelbiamos kas savaitė laikraš- 
čiuose. 

—o— 

Liet. Dienos knygai rengiama 
medžiaga, ir bus paduotą j spau- 
dą. Prašoma Vietų Komitetų 
siųsti paveikslai, apyskaitos ir 
aprašymai savo darbų. 

Prenumerata knygai $1.00 
priimama toliau C. K-to Rašti- 
nėje 2000 Fifth Ave., Ne\v York, 
X. Y. 

kibirkštis 
Alio! Misteriai ir misiukėsL 

Nelaukėt, nesitikėjot seno Jur- 
gio—he? O aš, matai vėl 
kaip čia... Matau, kad turiu ek- 
sikiuzą padaryt, ba ir mano bodė 
man pasakojo, kad net mano ne- 
prieteliai manęs pasiilgo. 

Taigi, matai, buvo šitaip: tu- 
rėjau tokj aksideutą, arba lietu- 
viškai sakant, gavau rankon ko- 
liectvą, tai ir vakeišiną turčiau 
turėti tokj, kaip, nelyginant, aną 
metą Bartuška >pas vokiečius 
Kaune. Bet dabar vėl pasitiksi- 
nau fain,—na, tai ir vėl prie d ir- 
bo! 

x x 

Sakau tau, bratiku, kad lietu- 
vis klerikalas su nedaverku žy- 
du niekados »»esus'lygins. Kaip 
nedaverkai vienas biznis gerai 
eina, tai jis sako: "Ui, biznis is 
fain—atidarysim ir kitą breu- 
čių"... O lietuvių klerikalų bo- 
sai, pamatę, kad Centro Komi- 
tetas į vieną dieną padarė $170 
tūkstančių išalkusiai Lietuvai, 
sa'ko: "Dominus Vobiscum! Už- 
dai ykim šitą biznį greičiau, bą 
nežinosim fką su pinigais dary- 
ti.." Je, kunigo vieta prie alto» 
riaus, o ne prie biznio. 

Iki šiolei musų socialistai ne- 

turėjo nei vieno artisto-dailinin- 
ko. O dabar tai bent turi kuom 
pasigirti. Gugis, sako, visas lie- 
tuviu draugijas "išmalevojo" 
Washingtone... Tik tas buržu- 
jiškas Raudonas Kryžius, matyt, 
nenorėjo socialistiško pikčieriaus 
pirkti. 

x x 

Ponedziau, kad ir priviso da- 
bar pas mus visokių daktarų— 
ir meldicinos, ir dantistikos ir 
pilvosopijos ir. girdžiu, dar nuo 

kornų daktarai yra... Bet tas 
dar vis niekis. Aną syk, bro- 
lau. buvau Chicagoj. tai man 

teko tenai matyti dar geresnį 
daktarą. Ant lango buvo para- 
šyta "Slioe Doetor" (Čebatų 
daktaras).—Gydome visokius če- 
verykus." 

x x 

"Žile galvon, velnias, uode- 
goti..." Yčas Europon, Fabjo- 
nas vėl už savo senų triksų... 

X X 

Pasirodė "Tarka." Bus geras 
biznis: kopustinių galvų per- 
daug priaugo—netruks darbo. 

x x 

Kur tas mus Andrius Bulota? 
Baubė 'kaip jautis, o dabar tik 
retkarčiais vos "cyp-čyp-cyp." 

x x 

Kun. Kemešis su konfratrais 
apskelbė Centraliniam Komite- 
tui submarinų karv. 

^ 

x x 

Musų socialistai virsta į bur- 

žujus: Lie.uvos Šelpimo Fondas 
žada eiti bizntn—sako, kis Že- 
maitės raštus. 



Protcstuokim pricl kar?! Jc! 
—vis viena kaip protestuotum 
prieš bulių... Nuo jo protestu 
neatsiminsi; geriaus dairykis, 
kur gerą kuolą laiku nusigrieb- 
tum. 

Kaip tik kun. Bačys pastojo 
"Draugo" redaktorium, tai ir di- 

džiausios, ir juodžiausios "Drau- 

go" raidės visos sulindo bučin. 
Dabar nors į gazietą panašus. 

x \ 

Vokiečiai žadėjo duoti Lie'u- 
vai neprigulmyby, kas znočina, 
kad lietuviai prie savo žemės ne- 

prigulėtij. 
X X 

'Amerika pagavo vokiečių no- 

tą Į Meksiką. \Vell, didelio čia 
daikto buta! Vokietys vel pa- 
sakys: "Tai tik popiergalis..." 

x x 

Vieton bolionės ir byfsteiko 
nesibijok gavėnios laiku siU 

uodegos paragauti, o užčedyią 
ccntuką siųsk Lietuvos Xepri- 
gulmybės Fondui. 

Jurgis Spurgis. 

Paj:eškojimai iš Lietuvos. 
Amerikon atėjo daugybė laiškų 

iš vokiečių užimtos Lietuvos. 
Žmonės šaukiasi pagelbos h jie- 
ško savo giminių čia Amerikoj. 
Žemiaus paduodame surašą tų 
žmonių, kuriems atėjo laiškai. 
Situos laiškus galima atsiimti 
iš "Tėvynės" redakcijos. Radę 

šiame surašė savo laišką, rašykit 
laišką, nurodydami jo nunierj, 
sekančiu antrašu: Vr. K. Rač- 
kauskus, .$07 \V. 30-tli New 
York, NT. Y. 

378.—Valerija Saunora, iš Kražių, 
jieško Juozo Saunoro (Rochester, 

Y.. 107 \Veeger str); prašo pa- 
šalpos. 

377.—Sadovska, iš Kauno (Moskau 
strasse, No. 28), jieško P. Chomen- 
tovskio (Manchester, N. IT., 157 Mer- 
rimack). Rašo, jog 3 d. gegužės, 
11)16 m., pasimirė tėvas. 

378.—Petras ir Petronėlė Šatkau- 
skai, iš Sumeliškių, nuo Kaišedarų, 
jieško Prano Pynelio (East Chicago, 
111., Indiana, 121 149th St.). Prašo 
pašalpos. 

370.—Julija Sereikienė (Sereiko- 
va), iš Kuršėnų, Rahnhof strasse, 
N 2, jieško Juozo Zmijevskio (River_ 
ville, \V. Va.. Rox 74); rašo: "Mums 
labai reikia pinigų, prašome pagel- 
bėti; aš einu ant kriukių; duokite 
žinią Valerijai." 

380.—Ona Selickienė, iš Kretingo*, 
Tauben. strasse, N 9, jieško Juozo 

Setickio (ar Selintckio), 3358 Ali- 
bi'n Ave., Chicago, 111. (?). 

381.—Kazim. Simanas, iš Kaltinėnų, 
nuo Kelmės, jieško Prano Simano 
(Seeleyville, Ind., P. O. Rox 195). 

382.—Jonas Sienkevičius. iŠ Kauno 
(Dardanellenzing, N 1), jieško Juo- 
zo Martinaičio (McKees Rocks. Pa.). 
Ra^o: "Prašome pagelbėti pabėgė- 
liams..." 

383 —Mariutė Skilutė. iš Vilkelis- 
kių, j eško Antosės Skilutės (Ro- 
chester, N. Y.) ir prašo patalpos. 

384.—Marijona Stirbienė, lš Pala- 
baukšių, jieško Juozo Stirbio (Yen- 
dergrift, Pa., Box 381). 

"85.—Adomas šeštokas. Iš Vikšne- 
lių (Kr. Kursehany, Feldpoet—175), 
jieško Stanislovo šeštoko (320 Simp- 

(Tasa ant 7-to nusl-) 

REDAKCIJOS ATSAKYMm. | 
p. Vaidlonių Stasys. Peržiūrėję 

jųsų straipsnį, sunaudosime viena- 
me iš artimiausių numerių. 

p. Kaz. Bubenas. To neprivalote 
bijotis. Prezidentas Wilsonas nese- 

nai yra pranešęs, kad net Vokieti- 
jos pavaldiniai neprivalo bijotis, kad 
jų turtas dingtų, jeigu karė su Vo- 
kietija prasidėtų. Amerikos valdžia 
nekonfiskuos pinigu savo šalies gy- 
ventojų. Bukit ramus. Pajieškoji- 
mas tilps sekančiam numeryj. 

pp. Stakėnas, Streikierių komisija 
(Brooklyn, N. Y.). Nors Boba, A. 
M. Martus, New Yorkietis ir S. Skin- 
deris. Jųsų straipsnius gavome jau 
pervėlai j sj numerj. Peržiūrėję, 
sunaudosime j sekantj. 

Apgarsinimai. 
LAIMĖ ŠEIMYNOJE. 

Didžiausi s piresas laimės šei- 
mynoje yra i'ga. šitos bėdos 
darytojas švaistosi aplink nuo- 

latai, bet didis šių dienu obalsis, 
prevencija, arba užbėgimas ligai 
už akiu, sulaiko ligos siutimą di- 
leliam laipsnyj. Trinerio Ame- 

rikoniškas Kartaus \'yno Elik- 
siras yra didelė pagelba ligos 
sulaikymui. Jis išvalo vidurius, 
prašalina sugedusias dalis mai- 
sto, sugrąžina normališkas funk- 
cijas grumuliuojančių organų ir 

sustiprina visą kuną. Jis neturi 
savoje nieko, kas užkenktų ir 

labjausiai sensatyviam pilvui. 
Tai yra šeimyniškas vaistas pra- 
kilniausioj šio žodžio reikšmėj. 
Konstipacijoj, galvos skaudėjime, 
nerviškume, apetito ir energijos 

nustojime, pilvo sugedime gyve- 
nimą mainant ir "t. t. Trincrio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Kliksiras yra /kaitomas kaipo 
ištikimiausi pagelba. Kaina $1.00. 
Aptiekosc.—Trincrio Linimentas 
pagelbsti sunkesniuose kaip ir 
lenęvesniuose atseikimuose. |i- 
gelbsti reumatizme, neuralgijoj, 
nelaiminguose atsitikimuose, iš- 
sisukimuose ir sutinimuose, bet 

pamėginkit j j gaivinančiu na- 

sekmių taipgi po kojų išmaudy- 
1110, tai busite maloniai nustebin- 
ti. Kaina 25 ir 50 centų, aptie- 
kose, per krasą 35 ir 60c. Joscpb 
Triner, Dirbėjas, Chemikas, 1333- 
1339 So. Ashland ave. Chicago, 
111. 

GRAŽUS TEATRAS 

Dėt Nukentėjusių Nuo Kares 

Parengtas TMD. 28-tos kuopos ne- 

dėlioje. kovo (March) 11 d. 1917 m., 

M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 

Place. Sveta-inė atsidarys 5:30 v&l. 
vakare. Programas prasidės lygiai 
6:30 vai. vak.. lnžanga 25e. ir 35c. 

ypatai. 
Visus kviečiame ant tikrai nepa- 

prasto gavėninio vakaro. Vakaras 

•upestingai prirengtas su jdouiu p r o< 

gramu, kaip tai: bus suloštas puikus 
puikus vaizdelis trijų aktų "Ant Bo- 

lugnės Krašto." Trumpa kalba, solo, 

duetai, eilės, dialogas, gardus juoikų 
šmotelis ir vodevėlius garsaus artis- 
to. Suvirs 20 artistų dalyvaus ant 

estrados. Tad galite patjs nuspręsti, 
kad atsilankę netik nesigailėsite, bet 

tikrai stebuklus pamatysite. Nepra- 
leiskite progos, nes daigiaus neatsi- 

kartos. Tuomi kartu savo skatikų 
duoteite pagelbą nukentėjusiai Lietu- 

vai. 
Tad visi, kas gyvas } vakarą.. Už- 

ganėdinimas užtikrintas. 
Kviečia TMD. 28-ta kuopa. 

Allen Biliaus Baidykle 
Kodėl užinteresuotieji agitatoriai rodo Allen Biliaus dvasią-baidyklę, o igno- 

ruoja praktiškus patarimus Traction pliano, rekomenduoto per Miesto Komisijonierius 
HICAGOS miestas por savo locną Traction 

V/ ir Subway" komisiją perstatė plianą išvy- stymui greito susinėsimo systemo, kuris atsaky- 
tų žmonių reikalams. 

Šio pliano priešininkai turi vieną svarbiau- 
si "argumentą" prieš tai. 

Tas "argumentas"—tai Allen Bilius. 
Kuomet tik patariama suteikti privilegiją, kuri leistų išvystyti plianą, pei Uatytą per Miesto 

expertus, tai sensacijų *>ecllioriai spiegia "Alleno 
Bilius!" JŲ TIKSLU YRA PALAIKYTI 
TRACTION PROBLEMĄ BEGYVUOJANT, KAIPO POLITIŠKĄ KLAUSIMĄ ,KAD 
SIRGDIN n ŽMONES DAR PER DVIDE- 
ŠIMS METŲ, KAIP JAU SIRGDINO IKI 
ŠIOLEI. 

❖ ❖ ❖ ❖ 

KAS tai yra tas Allen Bilius? 
Tai buvo bilius, įneštas DVIDEŠIMTS 

METŲ ATGAL, kuriame nustatyta, kad stryt- 
karių operavimo teise (franchise) ant penkių 
dešimtu metų turėtų buti suteikta BE LEIDI- 
MO ŽMONĖMS BALSUOTI ŠIAME KLAU- 
SIME. 

ALLEN BILIUS NENUSTATĖ, KAD 
MIESTAS TURĖTŲ TEISĘ. ATPIRKTI. 

JIS NENUSTATĖ, KAD MIESTAS TU- 
RĖTŲ GAUTI KOKIĄ NORS DALI IŠ 
KOMPANIJOS UŽDARBIO. 

ALLEN BILIUS NEDAVĖ MIESTUI 
GALYBĖS REGULIUOTI AR KONTRO- 
LIUOTI ST .YTKARIŲ TARNYSTĘ PUB- 
LIKAI. 

ILS NUSTATĖ KAD BUTŲ SUTEIK- 
TA P EN KIŲDEŠT M TŲ METŲ OPERAVI- 
MO TEISĖ, bc jokio nustatymo 'tiesto apsisau- 
gojimui 

ŠTAI TAS IR BUVO ALLEN BILIUS. 
❖ ❖ <• •> 

DABAR PRAKTIŠKAI pasvarstykim apie 
siūlomąjį bilių, sulyg Kurio platesnis trans- 

portacijos plianas, rekomenduotas per miesto 
"Traction and Subway" Komisiją, turi but pa- 
darytas pasekmingu. 

Siuolamasai bilius skiriasi nuo Allen Bi- 
liaus šiame: 
1-ma—Jis duoda Miestui teisę atpirkti bile kada. 
2-ra—Jis suteikia pilną teisę reguliuoti ir kon- 

troliuoti per Miesto Tarybą. 
3-čia—Jis nustato, kad Miestas gali atpirkti ir 

kontroliuoti propertę per pavartojimą 
Traction Fondo, kuris yra sutvertas iš per- 
vii siaus Kompanijos uždarbio. 

4-ta—Jis duoda žmonėms teisę balsuoti ant 
bile ordinanso, perleisto sulyg biliaus. 

Skirtumas tarp Allen Biliaus ir siūlomojo 
biliaus yra lai]) didelis, kaip skirtumas tarp tam- 
sumos ir šviesos. 

Prie Allen Biliaus nebuvo pridėta PLIANO 
IŠVYSTYMUI STRYTKARIŲ TARNYSTĖS 
SYSTEMOS. 

Plianas, kuri manoma įvykdinti sulyg siūlo- 
mojo biliaus, nustato ATOKIAI investinimą be- 
gyje šešių metų $90,000,000, per ką Miesto 
Strytkarių išnašumas PASIDIDINTŲ 150%. 
Jis taipgi nustato, kad vėliaus butų investyta ma- 
žiausiai $275,000,000, kad butų padirbta ir įtai- 
syta DAUGI AUS NEGU 200 MYLIŲ VIR- 
ŠUTINIŲ IR POŽEMINIŲ LINIŲ IR DAU- 
GlAUS 500 MYLIŲ GATVINIŲ LINIJŲ. 

AR bešališkas pilietis mato šitoj PRAKTIŠ- 
KOJ propozicijoj bile kokj tikrą panašumą 

j Allen Bilių? Sulyginkit abudu bilius ir pasi- 
darykit sau savo locną nusprendimą. 

Politikieriai ir sensacijų pedlioriai, kurie 
kalba apie "Traction Baronus" ir "Allen Bilių/' 
atsargiai paslepia geras puses to pliano, kurį re- 

komenduoja Miesto komisija. 
AR CIIICAGOS GYVENTOJAI NORI 

IŠRTŠTI "TRACTION KLAUSIMĄ," AR 
ATPENČ, JIE GEIDŽIA, KAD IIS IR VEIJ 
PER DVIDEŠIMTS METŲ BUfŲ VARTO- 
TAS KAIPO POLITIŠKAS FUT-BALL? 

NEDUOKIT apsigauti tiems, kurie rėkauja 
apie "Allen Bilių." JIE NORI LAIKYTI 

"TRACTION KLAUSIMĄ' ATDARĄ ANT. 
VISADOS. Jie yra, kaip humbugiški daktarai, 
kurie neduoda pacientui pagyti, nes jiems apsi- 
moka ligonį laikyti ligotu. 

MĘS PRITARIAME ATVIRAM AP- 
KALBĖJIMUI ŠITO KLAUSIMO. JEIGU 
JŲ S TURITE GERESNĮ PLIANĄ, NEGU 
TAS, KURIS PASIŪLYTA, TAI MUMS BUS 
SMAGU APTARTI JĮ SU JUMIS. PARA- 
ŠYKIT MUMS. MES ESAME PRISIRUO- 
ŠĘ DUOTI TIKRĄ ATYDĄ TOKIEMS PA- 
TARIMAMS, KURIUOS RIMTI CHICA- 
GOS GYVENTOJAI NORI SUTEIKTI.: 

Kaipo pilietis, jųs turite teisę išreikšti^avo 
nuomonę. Taigi apkalbėkim tai šitose -spačltose. 
Prisiųskite savo kritiką apie Miesto plianą, vis 
vien kad ir aštriausį. Išreiškit savo m'fritišj AR 
TŲS SUTINKATE SU MIESTO KOMISI- 
JOS PLIANU, AR NE. 

Y t it 

Tegul Žmones Sprendžia .. 

_ Musų sekantis svarstymas 
mas Traction Klausimu Chicago Surface Lines parodys tolimesnes praktiš- 0 

kas klausimo puscft, 

NUOMOJAMA 
Duonoe kepykla lietuvių ir ienkų 

apgyventoje vietoje; vieta labai tin- 
kama lietuviui. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu: 

Antanas Varapiokas, 
36 Oak St., Middleboro, Mass. 

PajieškojimaL 
Pajleškau savo sesers Emilijos 

Stancekiutės iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav., Vainotu par., Naumiesčio 
rals., Žalpių kaimo. Girdėjau, ište- 
kėjo ir gyvena apie Chicagų. Ji pa- 
ti, ar kas kitas teiksis atsiliepti ad- 
resu: 

Miss Anna Stancekiutė 
106 Nicholp et. Newark, N. J. 

Pajieškau Marės Bagdoniutės iš 
Naujadvario, ar Plutiškių, Padovinio 
gm, Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
Gyveno 625 Rochford St., Kishvau- 
kee, 111. Turiu labai svarbų reikalų. 
Atsišaukti adresu: 

Vincas Draugelis, 
7018 St. Glair St., Gleveland, O. 

Pajieškau Kazimierų Kurlintkų iš 
Biržalaukio sodos, Joną Kirškalvį ir Simaną Kvederj—abudu Vaičių so- 
dos, Šilalės parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Malonėkite atsiliepti to- 
kiu adresu: 

A. A. Jorudas, 
2130 W. 23rd PI., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI. 
Namas, Ladd, 111., d\iem pagy- 

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

KARĖ! KARĖ! 
Pamatyk Pasaulj kariaujant! 300 

fotografuotų paveikslų su apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
Jvairloso mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prisiųsk 35c. Express Money 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
eos ženkleliais. Reikalaujama agentu. 

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

Reikalavimai. 

Reikalauju darbininko, vedusio, far- 
mų darbams; darbas visados, geras 
namas, vieta vištoms ir daržovčms 
didelė, gražus padėjimas. Artimes- 
nėms žinioms kreipkitės pas 

William Wenal, 
Wrightstown, N. J. 

Reikalaujama vyrai prie darbo 
scrap-jarduose. Nuolatinis darbas, 
Kera mokestis tinkamiems vyrams. 
Atsišaukite prie Leopold Cohen Iron 
Co.. 31-ma gat. dr Homan ave. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
feriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 i dien nuo 25c. 
fki 30c, } valandą. Adresas toks: 

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

3rd floor, Room P. 
Telefonas Normai 163. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokiu bylas visuose tclsauose 
Ofisai: 

69 W. \Vashington Street 
Rm>i 1008-1008, Tel. C«tril 2579 

3214 St. Bilitei St„ Tel. Yirii 7271 
CHICAGO, ILL. 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kiinp. 31 ir So. HalstedSt. 
(6peniraas virš Apiiekos). GHICA60. 

M 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. U SALLE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telephonc Franklln 1178 

6YV.: 3112 S. HALSTED ST.f ARTI 31st ST. 
TELEPHONE YMIS 2SN 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Muių keliaujantis Agentas A. Ru 

kas lankosi po New Yorką, Jersej 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už 
rašinėja "Lietuvį" ir renka apskelbi 
mus i musų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO 

PETRAS VAIir KŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

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

"Lietuva" Pub. Co. 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- 
ety betvarkės. Del nuo- 

savaus gero yra reikalin- 
ga, kad į tokias plūgas 
butij atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei j a u t i p e i netekęs SpSkti, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei ▼trukinimo prietaisus atsakančiai 
nedirba, imk 

Severa's Balsam of Life 
(3eTeros Gyvasties BaUamas) 

Sustiprina jis vi*.> organizma ir 
prašalina viduriu aukletCjimą. 
Ea na 7r,c. — aptiekose. 

gevera's 
Kidney and Llver Remady 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo Šlapini- mosi, nuo kojų suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50'.*. ir $1.00. 

Kryžiaus skauamai išnyko. 
Ponas K. Miliauskas. 11 High- 

lftnd ave., Newton Upper Falls, 
Ma»s., praneSa mums taip: "Ken- 
tėjau skausmus kryžiuje ir Šo- 
nuose, bet skaitydamas jusų ka- 
lendorių, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jakni) ir 
veikiai pasveikau". 

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

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

MILDA PRINTING HOUSE 
Išdirbėjai Visokios Rųšiet 

Kalendorių 
814 W. 33rrt St. Cliicago, 111. 

ToUphono Drover 7184 
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Tai yra sampelis kalendorių, kuriuos męs dir- 
bame dviejose spalvose raudonai ir juodai. ši- 
tie kalendoriai yra dideli, 20 per 27 colius. 
Taipgi 13^x20^2. Biznieriai pradeda juos var- 
toti vietoj seniau naudojamų su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašykite viršminėtu an- 
trašu. 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"Stfuth Skore Club" išpo valstybes bendarolei 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 8 kvortos arba 2 galionai ui ....$475 12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 

RUSU MONOPOLINE DEGTINĖ 100 
LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
Gryna, 12 bonkų ui $6.95 

Atminkite, kad Pa* mus 

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

Pareikalaukite rr.usų likieriv), degtinių ir vynų kainvi suraio. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, kr a sos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF kad «arantuojarae mu*j "SOUTH SIIORE CLUB" 
n 111111 ai Ib degtine turinčia 100 laipsnį stirrumo, gryna, seua 
ir gera—arba sugretinsime Jums pinigus atgml. 

hVKAI nu0 dabar "d Kalėdų švenčių išsiųsime kiekvienam U * *»ni didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & (S. III W. Vi Burti SI. Ckieaga, III 

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

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

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

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

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

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

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- 
gelio iš jų yra pavaidės, taipgi gyveninio vietos pažymėtos. 

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

Norint ią gaut, siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
32*2 SO. HALSTED ST, * CHICAGO, ILL. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
8o» »tr., Scranton, Pa.h Rašo, jog 
reikalingu pašalpa; d_kt<5 Jadvyga 
mlrfi prieš Velykas. 

ASTi.- Marijona Stellut, iii Pašulto- 
nie Nowe, jieško Jono Mockaus (??5 
Wallace str.,—įruošto negalima 15- 
akaitytl); prašo pašalpos. 

387.—Skolastika Spikler, iš Kur- 
žėaų, jieško Jurgio Spiklerio 
(Nashua, N. H.). Ra^ j. Jog Boleslo- 
vas miręs; prašo pasilpos. 
388.—Jokūbas šulčas, iš Seirijg, 
nuo Alytaus, jiciko H. Sulčo (Mem- 
phia, Tenn.). Rašo, jog mirė tėvas 
ir brolis Leouaa. 

389.—Ona Sukovsk". 18 Valullškių, 
nuo Pandėlio, jieško Felikso Sukov- 
skio (St. Charles, 111., 105 VV. Main 
str.). Prašo pinigu; nori važiuoti j 
Ameriką. 

390.—Zuzana Smiskienė, iš Matu- 
ševskos kaimo, Gardino g., Jieško 
Tado Ruduko (Pr«j<vidence, R. I., 39 
Florlu str.). 

391 -Pov. Ir Barb. Strakauskai. iš 
Rietavo, jieško dukters Amelijos 
Strakauskaitžs (Cleveland, Ohio, 
5205 Arnold Ave. (?). Prašo pagal- 
bos. 

392.—Ona šukauskas, nuo Rasei- 
nių. j'sško Prano Žukausko (500 
West Pine str., ivtahanoy City, Pa.) 
ir prašo pagalbos. 

393.- -Uršule Tyške"!c, iš Laukso- 
dos, nuo Žarėnų. Telšių pav„ jieško 
lg Tyškevičiaus (314 E. Kensington 
Ave., miesto nėra. "Grocery and Mar- 
ket"); prašo pagalbos ir rašo, jog 
tėva' jau antri metai kaip serga. 

934.—Alf. Zavadzkis, iš Gonkainių, 
nuo Beisogalos, jieško Bronislavo 
Zavadzkio (adreso nčra) ir rado: 
"Neraityk i Bagdonus gromatos, ba 
neateis." 

395.—Ona žimalonskienS, 15 Pom-i 
pftnų. jieško Marijos DeksnienSs 
(Tolleston, Ind., Box 1); rašo, jog 
motina serga ir reikia pašalpos. 

396.— Petronėlf Girtautas, iš Olri- 
nikų. nuo Vdžaičitj, jieško Mykolo 
Cirtauto (2423 Cleveland ave., East 
St. Louls, 111.) Ir prašo pašalpos. 

397.—V. Turčinskis. iš Gedaičių, 
nuo Be*aogJ»'.os, JieškM Boleslavo- 
Turčinskio (Wilkes-Barij, Pa., 34 W. 
Stanton str.) 

398.—Benedikta Veršalovič Iš Dai- 
navos, nuo Budnikų, Vilniaus gub., 
jieško Konstanto Ver*alovičo (Pitts- 
burgh, Pa., 1816 Cliuton str.); prašo 
pagalbos. 

399.—Fv iksas Vidunas, Iš Sumeli- 
škl*.\ jieško Stan. Viduno (Hartford, 
Conn.). 

400.—Rozalija Vaslauc'<ien«. iš TrM 
šklų jieško A. Andrljauskio (318 
Franklin str., Port Washington). 

401.—Jurgis Velička, 15 Mariampo- 
lės, Jidško Antano Veličkos (289 
Wtlnut str., Buffalo, N. Y.). 

402.—Franc. Venckienė, iš Kelmės, 
Jieško J. Venckaus (Mexico, Me., 
Box 275). Prašo pinigų. 

403.—Marijona Venis, iš Blogosla* 
venstvo, jieško Jco Bilevičiaus 
(Long Island City, N. Y.). 

404.—Al. Antanavičienė, jieško An- 
tano Kasulio (84 Salem str., Bos- 
ton, Mass.). 

405.—Liudvika Vitkauskienė, lš 
Karpių, nuo Akmenes, jieško Juo- 
zapo Grakausko. 

40tf.—Liudvika Verketienė Ir Vero- 
nika Einlklenė. iš Stolgij kaimo, nuo 

Laugalitj, jieško Juozo ir Kazim. 
V^rkeČIy (C'aniaw (?), W. Va., Box 
44.> Prašo pagalbos. 

407.—Vizgirdiene, J5 Višak'" Ru- 
do®, jieško sunaus Antano Virilrdo 
(96 N 6th str,, Brooklyn, N. Y.) ir 
labai prašo pagalbos. 

408.—Marijona Adomaitis, 15 šau- 
kėm), jieško K. Adomaičio (Cicero, 
111.) ir p-ašo pašalpos. 

409. —Petras • iukpetris, iš Pane- 
vėžio, Jieško Mist Ninna Vllliaicis 
('•^neišskaitoma), Binghampton, N. 
Y., 1 Kaspel 3treet. 

*10.—Pajlefikoma Onos Linkienčs 
(21—24? ? Plttsburgh, Pa.). 

411.—J. Lipkė, iš Tauragės, jieško 
Leopoldo Lipke (83 Fort Green PI., 
Brookly.., N. Y.). 

412.—Ona Petrošonienž, Iš Valuši- 
šklų, nuo Birių, jleško Petro Petro- 
šonio (li-'dgeport, America). Reikia 
pašalpos. 

413.—Ona Kasiulis, nuo Jurbarko, 
jleško Jurgio Kasiulio (691 Rinde- 
riek atr., VVaterbury, Conn.). 

414.—Ona Gehr au vaikais, iš Ra- 
seinių, jieako Mar'jos Lehman (Les- 
ter, Pa.). 

415.—Petronilž Saevska iš Ginel- 
lfii), nuo Kelir.ės, jLesko Antano 
8a«wski (Du Bois, Pa., Box 57, Shaft 
N 1); reikia pašalpos. 

416.—Andrius Vaitkevičius, iš Pa- 
deksnlų, nuo Marlampolės, jleško 
Juozo Vitkausko (1835- So. 14th Btr., 
Sheboygan, Wls.). 

417.—Marijona Tulmynas, iš Ki- 
jerkštų, nuo Pajūrio, Jleško Povylo 
Tulmyno (55 Herman str., Newark, 
N. J). Rašo: "noriu pinigų; siųsk; 
labai reikia." 

418.—Juozas Bataitis (nuo Vladis- 
Lavovo) rašo Jurgiui Bataičiui (813 
Clara Ave. Sheboygan, Wla.): "Kurie 
gyvi esame—sveikiname. Mama ml_ 
rė Ir Petronėlė mirė. Prašome ta- 
vęs J- rgut.1, kad aplankytum mus 
su gromata. Sudlevu, masų aplan- 
kytas. Amen." 

419.—Ona Hilbrecht, nuo Pajūrio. 
Iš Putklškių, jleško Augusto HH- 
brechto (P. O. KolJer, Sheboygan, 
Wis.) ir rašo: "Prašome pagHbėt!. 
Tėvas m Iręs." 

420.—Vinc. Bukauskas, la Norroai- 
Cių, nuo šiauliij, Pašušvio, jfeško 
L. Žukausko (842—33rd atr.,—mieato 
nėra). 

421.—Marijona Gotoveckienė, ia 
Gut. Rudos, nua žyžmarių, jieško 
Pe|r<o Gotovecko (Kulwer, Mich., 
Straus Co.). 

j » 

422.—L. J. Algase, ia Balbieriškio, 
jieško Rev. M. L. Algase (1526 Edge- 
mont Ave., Chic°go, 111.). 

423.—Ona Ambrusienė, ia okolios 
01a\va. ties Mereču, jieško Jono Am- 
brusio (Buenos Aires, 90 Rap., Coidle 
Triinvirata, Argentina). Rašo, jog 
tėvas ir motina mirė. 

424.—Povylas Andrijauskas, iš Gei- 
itolių, nuo Kupiškio, jieško Petro 
Andrijausko (Rocsester, N. Y., 68 
Joiner str.). 

425.—Michalina Ancevičiutė, iš 
Tilžės, jieško Stanislovas Ance\/1čiu- 
tės (115 Motropalitan ave., Brooklyn, 
.V. Y.). 

426.—Povylas Antanaviče, iš Pim- 
piskių, nuo šaduvos, jieško Jono 
Antanavičiaus (Lincola, N. II., Box 
27"). 

427.—Ona Apanaitis. iš Pėpollij, 
nuo Janovos, jieško Antano ^panai- 
čio (Kanlcakee, Eutrance (?) 529). 
Rašo: "Esu labai biedna, gal galėsi 
yinigij atalųatl." 

428.—Valerija Apščgaitč (iš Ku- 
plškioit j.er kun. Antaną KVipaitj), 
pajieško 'uozapo Apiėgos (6524 For- 
man Ave., vleveland, Ohio). Ra- 
šo, jog Valerija serga; tėvolls ir 
Marytė numirė. 

429.—Ona Armm, is Kybartu 
(Oststrasse, 116), jieško Alck. Ar- 
mino (1916 So. lst str., Mlnneapolia, 
Minn.). 

430 -Ona Armonaitienė, Iš Vladis- 
lavovo (Koenigsbergstrasse N 1), 
jieško savo vyro Vinco Armonaičio 
(Cleveland, Ohio). 

431.—Nisson Aškevlč (iš Sokolkos, 
Bialystokor strasce, 77), jieško J. 
Aškevič (Pittsburgh, Pa., % Finkel- 

stein, 907 Icitz str. ?). 
432.—Paulina Aulinskienė, iš Lu- 

kėnų, nuo Remyga'os, jieško Stas. 

Piliponio 415 E. 2nu str., Kewanee, 
111.). 

433.—Ant. Bagdonienė, nuo Aly- 
taus, jieško Petro Radzevičiaus. 

434.—Ona Bagvllionienė, iš Spilgių, 
nuo šaduvos, jieško Antano Bagvi- 
lionio (VVestviile, (?), Pa., Box 18). 

435.—Ferdin. Bajoi.>«, iš Batakių 
jieško Roberto Kopo (Dolgeville, N. 

J.). 
436.—Juozas Baltrušaitis, iš Zalob- 

likų (?), nuo Barzdų, Jieškoi S. Bal- 
trušaičio (343 South str., Wilkes- 

Barre, Pa.). Rašo, kad namai sude- 

gę. 
437.—Pulcherija Balčiūnienė, iš 

Vilkukampio, nuo Švėkšnos, jieško 
P. Balčiūno (Danville, 111.). 

438.--Antonina Bataininaa (?), iš 

Babtų, jieško Vinco B?tiinino (?), 
(Mechanicsville, Box 728). 

439.—Mari- i.«tuerf'_, Jurbarko 

(Deutsche strasse, 20), jieško Petro 

Bauero (New Haven, Conn., ar New 

Canaan?). 
440.—Adelia Cauz, iš Vizinių (?), 

jieško Andriaus Bauzo (Jersey City, 
180 Cilver Are.). 

441.—Stanislovas Biedulis, iš Lip- 
sko-Augustavo, jieško Gladys Choi- 

ko. 
442.—A. BekŠa, iš Oranu, jieško 

F. Bekšo (Trenton, N. J.). 
443.—Mik. ir Antanina Bateikiai 

(?), iš Mei'tų, jieško sunaus Jono 
Namavičiaus (2425 W. 27 Ave.— 

miesto nėra.) 
444.—Jonaa.—Beldušaa. iš Pajūrio, 

j'eškd Kazimiero Kakicio (Glizabeth 
Port, N. J., 73 Pana str.). Rašo, jog 
reikia pašalpos, senuolis serga, 

445.—A. Bifclickl, iš Voltkunų, nuo 

Vilkmergės, jieško Kazimiero Bie- 
lickio (189 Cordoni Ave., Detroit, 
Mich.), reikia pašalpos. 

4i'i.—Marijona Bielskis, iš Kurta- 

vėnų, jieško Antano Bielskio (Rum- 
ford. Me.). Reikia pašalpos. 

447—Joh. Borrmann, 15 Vladisla- 
vovo, jieško Onos Bernotą (Pltts- 
burgh, Pa.). Rašo "Sušelpkite, kiek 

galite, keliais centais..." 

449.—Viktorija Bevelis, iš Gulbinų, 
nuo Joniškio, jieško Juozo Bevelio 
(ar Benelio?)—(Rumford, Me., Box 
263). Prašo pinigų ir rašo, kad tė- 
vas miręs. 

450.—Ona Bilienė, iš Liolių, nuo 

Kelmės, jieško Petro Kliukio (629 
Garfield Ave., 111.,—miesto nėra). 

451.—Agota Birgel, iš žilaičių, jie- 
ško Dominlko Birgelio (204 No. 8 
str., Brooklyn N. Y.). 

452.—Prane. Bitinas, mio Rokiškės, 
jieško Konstanto Laio (144 Adams 
8tr. New York, N. Y.). Prašo pi- 
nigų pašaipos. 

453.—Juozas ir Magdal. Blažaičiai, 
iš Miknfiičių, nuo Pranckabudžio, 
jieško S. Blažaičio (26 Maujer str., 
Rrctoklyn, N. Y.). 

454.— Elz. Blažys, iš Marlampolės 
(\Varsc* auerstrasse, 50), jieško Wil- 
limo Blažio (8012 Hoffmann str., Cle- 
veland, O.). 

455.—Fride Brecnman, iš Pašušvos 
nuo Beisogalos, jieško Julijos Brech- 
man (Melrose Park, 111., Box 412). 

•*56.—Antanas Borkis, iš Vladisla- 
vovo, jieško savo dukters Agotos jp 
žento Matauio. 

457.—Antanina Bruievič, lš Liepo- 
jaus, Alexander strasse, 74), Jieško 
Stanislovo Bruševičiaus (44 Mandras 
str. Nevark, N. J.;. Reiki? pažai- 
dos. 

458—P. Braka*. iš Trilukiųv nuo 

Virbaliu, jieško F. Brooks'o (Box 
761, Rockfalrd, 111.). Rašo: "Prašau 
pinigų. Mama numirė 17 d. mo- 

jaus." 
450.—Zofija Bukauskas, iii Dižlių, 

nuo Baisogalos, jieško Stanislovo 
Bukausko (10 Rver str., Hudson 
Palto, N. Y.). 

4G0.—Juozas Burdulis, iš Gudugių, 
nuo Liudvinavo, jieško Eugen Hoer- 
ner'o. Rašo, kad jauniausia sunus 

mirė. 
461.—Juzefą Burokienė, iš Kreiiuj, 

nuo Vilkmergės, jieško savo vyro 
Povylo Buroko (6—10 7th str., Ra- 
cine, Wls.). Reikia pinigų. 

462.—Antanina Butkienė, iš Kur- 
šėnų, jieško Stanislovo Butkaus (Ko- 
komo. Ind., 811 Superior str.). Labai 
reikia pinigų. 

463.—Kazimiera Butkienė, iš Kur- 

šėnų, jieško Stan. Butkaus (Kokomo, 
Ind.). Rašo: "Mums reikia labai pi- 
nigų. Mano motina pernai numirė; 
tavo tėvas nelaisvėje." 

464.—Ona Butkus, iš Raudėnų, jie- 
ško Mateušo Butkaus (37 No. 23st 
str., So. Omaha, Nebr.). 

465.—Antanas Butkus, iš Raudai- 

nių, nuo Jurbarko, jieško brolio An- 
tano Butkaus (95 Franklin str., Som- 
merville, N. Y.). 

466.—Monika Paponienč, iš Pakro- 
jaus, jieško Jono čaponio (3308 Au- 
burn Ave., Chicago, 111.). 

467.—Marija ^epanonis, iš Akme- 

nės, jieško »l >no čepanonio (712 
Centre str., Shenandoah. Pa.). 

468.—Adomas Černiauskas, lš Vil- 
niaus (Archangelskstrasse, N 4—2), 
jieško Jono Dubicko (So. \Vood str., 
C'hicago, 111.). Rašo, kad Antanina 
Černiauskienė serga. 

469.—-Agota Česnauskienė, iš Ky- 
bartų, jieško Kaz. Česnausko (Ma- 
sonic Home, Burlington, N. Y.). 

470.—Antanas čežinskis, lš Med- 
valakių, Papilio par., jieško Antano 

čežlnsklo, (25 Porter str., Brooklyn, 
N. Y.). Rašo, jojg 15 d. rugpjūčio 
pasimirė motina. 

471.—Izidorius Chumksto, iš Bia- 
licos. jieško Vin. Chmuksto (2821 
Penn Ave., Pittsburgh, Pa.). 

272.—Ona Damolis, lš Lepšių, nuo 

Šiaulių, jieško Juozo Damoiio (Long 
Island City, Greenpolnt). 

473.—Antanas Daunoris, iš šidla- 
vos, jieško Jono Daunoro (3602 Sil- 
ver str., Indiana Harbor, Ind.). 

474.—Ona Daunienė, su vaikais, 
lš žylakių, nuo Kuršėnų, jieško Juo- 
zo Daunio (31 So. Front str., Hud- 
son, N. Y.). Reikia pašalpos. 

475.—Vincas Danus, iš Raseinių 
(Dominikanerstrasse, 18), jieško Pe- 
tro Danaus (3604 Theodor str.. In- 

diana Harbor, Ind.). 
476— Elzb. Baikauskienė, iš Mi- 

dumi, nuo RoklSkio, jiešLo Povylo 
Baikausko (laiškas pasiųstas i Pe- 

trogradą. Galeinaja gavau, Simanska- 
Ji N 24). 

477—Laiškas iš Lietuvos Domini- 
kui Antonovčiui (P. O. Box 94), Va- 
re, Mass. 

478.—Katrč Didžbarzdienė iš Rau- 

donių kaimo, Suv. g., jieško Sneide- 

rio Wilhelma, Sbenandoah, Pa. Ra- 

šo, jog Feliksas miręs. 
479.—Ona DencevienS, iš Punkan- 

čių sodžiaus, nuo Kovarsko, jfoško 
Jono Pivoro (260 Snediker Ave., 

Brooklyn, N. Y.). 
480.—Karolina Dimidak, 1š Marti- 

naičiu, jlešto Stan. Dziemiadako. 

481—Antanas Dlržis lr mama, iš 

Poflušnios, nuo Rokiškio, Jieško K. J. 

Diržio (259 North 5th str., Brooklyn, 
N. Y.). Rašo, kad švogw?4sJ£onstan- 
tas M. ir jo duktė Helia mirė. 

482.—Ch. Dlsner, iš Vilkaviškiu 
(Klvchen gtrasse, N 6). jieško A. 

Disnero (56 W. Adams 8tr., Detroit, 
Mich.). 

(Užbaiga bus) 

VIETINES jINIŪS. 
Lietuvių viešas knygynas ant 

West Side. Delegatai draugijų, 
palaikančių viešąjį knygyną, tu- 

rėjo savo susirinkimą J. Mika- 
lajūno svetainėje. Buvo išduo- 
ta atskaita iš knygyno stovio, iš 
kurio galima spręsti kaip vieti- 
niai lietuviai knygynu rūpinasi 
bei juom naudojasi. 

Pinigų knygyno palaikymui 
įplaukė išviso $382.93. Išmokė- 
ta visokiems knygyno reikalams 
išviso $203.50. Tad ižde 1917 
metams pasilieka $179-43. Kny- 
gynas nuosavo turto (knygų ir 

rakandų) turi už $105.68; visas 
turtas išneša $285.11. 

Žmonės naudojosi knygynų se- 
kančiai : skaitytojų atsilankė per 
pereitus metus: vyrų—705, mo- 

terų—132. Į namus skolino kny- 
gų 90 ypatų—118 knygų. Suly- 
ginus su praeitų metų 
atskaita pasirodo, kad šiuose me- 

tuose naudojasi knygynų (per 
ketvirtdalį mažiau. Tas reiškia, 
kad draugijoms reikia daugiaus 
pasidarbuoti; Ypač reikia prie 
kiekvienos progos knygyną gar- 
linti; taipgi, ir patį knygyną 

rei'k tabulinti, ftaffTmonės noriai 
lankytus. , 

Draugijos, kaip paprastai, gan 
gerai atjaučia ir remia pagal iš- 
galės. Paskutinių laikų prisidė- 
jo dar dvi draugiji, būtent: Dr. 
IV. Kudirko ir U'S. S. 22 kp. 
Rėmėjų skaitlius vis auga, reikia 
tikėtis ir pasekmės taipgi pasieks 
augštesnio laipsnio.. Šiuom lai- fi .»;i ku knygyno stovis abelnai yra 
gan geram padėjime, ti'k vieti- 
niems lietuviams reikia juom 
naudotis. 

Knygynas yra atdaras kasdien 
nuo 7 iki 10 vai. vakaro; neda- 
liomis nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Knygų ir laikraščių duodama 
skaityti dykai. Knygynas ran- 
dasi prie 2336 S Lcavitt St. 

B. Lenkauskas. 

Vakarai. Lietuvių Jaunikai- 
čių Dainos Mylėtojų draugija 
turėjo vakarą kovo 4 d., Melda- 
žio svetainėj. Programas bu- 
vo gan ilgas, bet toksai men- 
kutis:—išėmus eiles ir dainas, ga- 
lima sakyti, tiesiog nebuvo ko 
ir klausytis. Iš monologų dau- 
giausia žmonės tikisi juokų, bet 
šiuom kartu, apart juokų, neku- 
rios vietos buvo peršlykščios ir 
tik reikia stebėtis, kad tokius da- 
lyku publikai rodytų. Patėmi- 
jau, kad iš pasipiktinimo tūli ap- 
leido svetainę, nesulaukę nei pro- 
gramo galo. Tikime, kad ši gra- 
ži draugija ateityj vengs pana- 
šių programų savo vakaruose. 

IT. M .D. 28 kp. rengia, kovo 
II d., Meldažio svetainėj, tikrai 
nepaprastą vakarą su turtingu 
programų. Sakoma, suvirs 20 

artistų dalyvaus. Dramatiškas 
>T. M. D. 28 kuopos skyrius su- 
vaidins iš liaudies gyvenimo tri- 
jų veiksmų veikalą. "Ant bedug- 
nės krašto." \ \ 

Kadangi vikaras rengiamas 
naudai nukentėjusių nuo karės 
lietuvių, tad [-ki^meiiei reiktų 
smarkiai jį paremti. 

Į 1; Eskulapas. 

Nusišovė. Perteitos seredos 
dieną nusižudė gyvenantis pne 
3610 Emerakl Ave. jaunas lietu- 
vis Jurgis Šeštokas. Mat jo su- 
žiedotinė jam pasakė, kad serga 
džiova, todėl tekėti negali. To- 
dčJ Šeštokas, parėjęs namon, iš 
revolverio nusišovė. 

Įvairumai. Atsidarius Uni- 
versal State Bankui, 'krasos sto- 
tis, buvusi per ilgus metus ant 

kampo 33-čios ir Ha'isted st., ta- 

po perkelta kiton vieton, nes 

naujasai bankas atsisakė krasos 
skyrių vesti. Krasos stotis da- 
bar tapo peleką pas p. M. J. 
Domijonaitj, 901 W. 33rd st., 
kur galima atliktj visus krasos 
reikalus, kuriuos pirmiaus atlik- 
davo A. 01szewskio banke. 

—1 Pereitą nedeldienį lietuviųj 

vienuolyne apsivilko abitais se- 
kainčos lietuvaitės: Magdalena 
Panevėžytė iš Athol, Mass.; Pe- 
tronelė Raščiuke iš Cicero, 111.; 
Anastaz: 1 Medaliutė iš Mt. 
Carmel, Pa.; Ona Sadauskiutė 
iš Scranton, Pa.Konstancija Si- 

jmonaitė iš \Yorcester, Mass.; 
Uršulė Junevičiutė iš Plymouth, 
Pa.; Leokadija Gus(taičiutė iš 

Piftston, Pa.; Liudvika Saba- 
liauskiutė iš Chocagos ir Ona 
Matusevičiūtė iš Minersville, Pa. 

| — Chicagos policijos leitenan- 
tai aną dien prisipažino, kad mo- 

kėjų po $300 kyšių už tai, kad 
juos pakelta i leitenantus. Ky- 
šiai, sakoma, ėję buvusiam Chi- 
cagos policijos perdėtiniui llealy. 
Gražią policiją miestas gali tu- 

rėti, kuomet augšeiausi jos per- 
dėtiuiai pasirodo esą grafteriais. 

— Amerikos Lietuviu Tautinės 
1 Sandaros 25-oji kucpa pereitą 
'pėtnyčią laikė savo susirinkimą 
Mildos svetainėj. Buvo renkama 
kuopos valdyba, j kurią išrinkta: 
Juozas Giraitis—^prezidentu; Dr. 
K. Draugelis vice-prezidentu; B. 
Lenkauskas sekretorium ir M. J. 
Damijonaitis kasierium. Prisi- 

rašė pora naujų narių. Kuopa 
j turi per 40 narių. Žada pasidar- 
buoti Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo naudai.— 

— Pereitą pėtnyčią vėlai va- 
kare netikėtai užsidegė namas 

prie Halsted st., netoli 32-os gat- 
vės, kur buvo "Naujienų stotis/' 
L'gniagesiai, išardę visą namo 

frontą, gaisrą užgesino. 
— Girdėtis, kad netrukus į 

C hicagą žada atvykti žirnomas 
'lietuvių drutuolis p. Petras Ži- 
linskas. Pernai p. Žilinskas bu- 
vo iš Chicagos išvažiavęs ir per 
tą laiką aplankė Ispaniją ir An- 
gliją. Dabar jis yra bene Louis- 
ville, Ky.— 

— P-as Bigelis, per ilgus me- 
tus kasieravusis A. Olševskio 
banike, susiorganizavus naujam 
banku^ apleido savo vietą. 

— Tautiškų Kapinių valdyba 
išleido atskaitą už 1916 ra, Is 
jos pasirodo, kad laidotuvių ka- 
pinėje per pereitus metus buvo 

63. Kapinių įplaukimai, sulvg 
atskaitos, siekė perani $3,400.00, 
didžiausi tame suma yra už par- 
duotus kapinėse lotus ($1923.00); 
apvaikščiojimas ir piknykas davė 
■pelno $560.00. Išlaidos už tuos 

pačius metus siekia $2720.55. 
Toje sumoje yra atmokėtos sko- 
los $1277.00. Šiems metams ka- 
soje lieka $679.75, kuomet per- 
nai buvo likę tik $244.95. Kapi- 
nių valdyboje yra: B. Liubinas 
p* r m sėdžiu: J. Skutas jo pa- 
gelto.; S. Smardak iždininku ir 
S. Danta raštininku. Kapinių 
užvaizlda yra Ed. Čepulis. Vi- 
sus kapinių reikalus veda kapi- 
nių globėjų taryba, susidedanti 
iš 10 asmenų. 

B *įf*f Į f B savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
n I k I I I ̂  apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
g\ 1 lai I 1^/ ei''V> paveikslŲ.'v*;Turi savo korespondentus'^visoje ''Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
cijoj.'Angiijoj ir Irt. >*4Ataitie«'' kaina metams J2.00. pusei mėty $1.00, Už- 
sieniuoce metama f 2.50.' Pasiturėti viena numeri siunčiame dovanai.' "" — ^ g 

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

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

tingai laikrodėlių, šliublnių žiedų Ir 11., parduodu 
pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus lr pažįstamus ateiti Jr 

./pamatyti mano naują. krautuvę. Adresas: 

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

CHICAGO, ILL. 

>yYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! M«« neesame bankierlal, bet męs gvarantuojama Tamstai sufifr dym$ 6?apjt Tamstos plnigy, nusiperkant aau drabuiius pas mus Vr ramg lr valknaiiis padarome ant orderio naujus siutus nuo $30 00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki S60 00 ant orderio darytus riutus parduodame po 95.GC ir brangiau. Naujas ir iruputSlJ dSvStas kelines nuo fl.00 lr branaUm. Vaiky ęlutal $2.50 fkl $7.50. " 

Skrynias lr valyzaL 
* S. GORDON, 1415 SaklTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais lkl 8 vaL Subatomla mu atdaras iki 11 yal. vakare. Nedildlenials—lkl 6 vai vakare. 

w 
* **************************** 

Vėsiausia Vieta, Tai ! 
MILDOS TEATRAS j 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšu, tai atei- kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite včsb jsią vietą, atsivėdinti ir pamatysite j-i —inj Teatrą negu vidurmie**yje. 

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

Subatom ir nedėliom 
ll'c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.as. Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį]. 
Jei liuosame laii;^ nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagu-aus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRA. 

reikalaujame 
^yrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardaeku- 

ijsieij i 4—6 savaites sulyg naujau*, sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima butl pa- t čHm darbdaviu išmokus amato, kurli blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r^nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso-. koffs Barber School, 1202 Penn Av., Plttsburgh; Pa. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS «34 
Dr. P. WIEGNER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 
Sutaisč 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, rubeiių tarp 
lenkų lr lietuvių ir dauge- 
1} kitų dalykų. 

"Geriausi# žemlapla lietu* 
vlų kalbsj. — PsrsUtato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė aplo Ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
325a So. Haistftd St., 

CHICAGO, ILL. 

EVESKIOSttJ 
SKMOKYKI& 

Cia (&H Umokti Asilų kalbos nuo pra4in|s 
Ilgi aaiiCiansial, teipci Lktavių, Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Icrtt 
Matematikos, Isterijos, Gtofralljos, Polltii. 
ElionoojlJoJ, KnyfiT7edyste«,Dailiar i4Cio, Lai- 
ikų ralymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
uibalgtl PUBLIC 8CBOOL, HIGR SCHOOL lr 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AloKIMA* 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St .ChicaAi 

C*naU 311) 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHI5A33, ILL, 
CORNER 18tti STR3ET 

K:asljf*«» 3521 

Dr. E. G. KSimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

27-X> E. Aan Strett Philideljhii P« 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimCiausieji lr tymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių Iš draugijų lr vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisiu- 
Kai 

Prenumerata Amerikoje $2.00 mo- 
lams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 4€th St, Chlcago, Iii 

Tol. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
.letuvis Gydytojas Ir Chirurgas 1259 So. HaUted St, Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
r vyrų. Speciališkai gydo limpančia^ 
ižsisenfijuBias lr paslaptingas vyru 
lgas. 

PHONE YAItDS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicagro* 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą rle> 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame indivldlnčmls sistemo- mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tidka- 
mus patarimus ir nurodymus. 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. 
L^ederal Ass'n of Auto Engineers. 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

PETRAS 8. REM EIKIS. 
Yra inusų {galiotas Gardner ir apl» 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
er^kelbimus ir pardavinėti knygai. 

Liet. Pub. Co, 

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

8T. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota, akušerė ir nursė, 

viena geriausiu ir atsakančlausių 
savo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje {vairiose Chicagos lig ninėse, 
yra baigusi Memorial Hospltal. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą ir prie li- 
gonių visokios* ligose moterų, bei 
vaikų suteikiami', nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikieni 
537 CollinsvilU A*. E. St. LouIs, III 
Viršum lociss sales 

Tel. Kinloch St. Clair 544R. 

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

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paolloa ir Woodgat. 

Fbone Casal 1208 
V&lando#: 

tti8;S0iki 12:00 nlryfco 
iv 17X0 iki 8A0v&l. valt, 

^ideiiODM 
BvoGiClki ryto 

Rezidencija 
5206 W,Harrison Street 

TeUmtiii/J/ 
Valandos 

tiktai lklt>:OOklelcTi8Q?Pft, 



Kovo=March 
Pirmoje atidarymo dienoje inpiauke 
Antroje dienoje 
Trečioje dienoje iki 3 valandai po 

3 d., 1917 
p 

depozitu - - $17,872.27 
5,363.37 

pietų - - - • 14,968.03 
Šitas Bankas turės geriausią pasisekimą) o jo šėri- 
ninkai gerą pelną 
Visus Lietuvius kviečia pradėti taupinimą pinigų šitame nau- 
jame State Banke. 

Universal State Bank 
Administracija 
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