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Draugams Linkime 

Linksmu ir Laimingu Kalėdų! 

Kalėdų Rytas. 
ATMENU šviesų i; linksmą 

Kalėdų rytą Lietuvoj... Tam- 

sioji naktis, išvydusi pirmuosius, 
priešakinius aušros sargus, tik- 

ką nusirito-nugarmėjo vakarų 
bedugnėn. Iš rytų," pirmieji, ilgi 
ir skaistus spinduliai smarkiai 
šovė augštyn per dangaus sklian- 

tųs, drąsiai vydami šalin pasku- 
tines liekanas tamsiosios nak- /* 
ties, tarsi taisydami kelius savo 

besiartinančiam viešpačiui—sau- —^ 
lei. 

Jos dar nematyt. Bet netru- 

kus ir ji iškilmingai išeis visoj 
savo dangiškoj grožybėj, kelda- 

vma iš miego dar apsnudusią že- 

mę. Ir visa gamta, tarsi nujau- 
sdama greitą tos dangaus kara- 

laitės atvykimą, nurimo, nutilo, 
kvapą sulaikė, belaukdama. Vė- 

jalio—nei ženklo, apkibusios 
sniegu šakelės — nei krust; 
net pusiau užšalęs upelis 
pasiliovė murmėjęs... Tik žemę 
apklojusis sniegas paraudo, tarsi 

iš džiaugsmo; tik vingiuojanti 
dūmai, tarsi kodylas, kila augš- 
tyn iš bakūžės kamino... 

Pamuš, tylus, gražus Kalėdų 
rytas!... Tik, štai, prabilo toli- 

mos bažnyčios varpas!... Vie- 

nas, antras, trečias... Ir visi, su- 

lieję balsus krūvon, staiga su- 

skambėjo-sugaudėjo, skleisdami į 
visas šalis linksmą žinią į "Kalė- 

dos! Kalėdos! Kristus gimėl 
Atėjo paliuosuoti žmoniją iš ver- 

gijos pančių! Bukite linksmi, vi- 

si geros valios imonės!"... 

tw 

KALĖDŲ ATSIMINIMAS. 
— Ei, kelkitės, vaikai, skubėkit visi! 
Jau teka žvaigždelė, aušrinė šviesi. — 

Taip žadino mane ir kitus drauge, 
Mieloji matulė Kalėdų ryte. 

Koks buvo tai džiaugsmas! Rods, patsai dangus 
Linksmybe pripildė mus* visus namus. 
Čia stalas apklotas žaliaisiais šienais,. 
Ir ualtom drobulėm, ir valgiais skaniais. 

Ten kiemuos' šuneliai viens po kitam loja, 
Kaimynai bažnyčion eina, važiuoja; 
Ir kaimas net skamba nuo linksmų kalbų,— 
Mat, šventės!—paleido visus nuo darbų. 

Tos šventės Kalėdų prieš kelis metus 

Tėvynės šalelėj džiugino visus; 
Dabar ta linksmybė tenai užmiršta... 
Ne? musų Tėvynė karės prislėgta. 

Baisu prisiminti, koki ten laikai! 
Močiutės nežino, kur jųjų vaikai, 
Netur ką pakviesti prie stalo Kūčių, 
Nei kuo pavaišinti brangiųjų svečių. 

Ten visiems jau trūksta net duonos sausos. 

Ir šiltos pastogės, grintėlės menkos. 
Duobėse gyvena, žemelėj šaltoj 
Ir laukia, ką žada likimas rytoj. 

*3 1 Iš jų gražių vietų 4r Šiltų namų 
Tik riogso krūvelės degėsių juodų, 
O Lietuvos ly^ųs, derlingi laukai — 

Tai josios sunų ir josios priešų bendrieji kapai. 
Naruševičius. 

O, kaip aiškiai prieš akis man 

šiądien stovi tas Lietuvos Kalė- 
dų rytas!... Kaip jis buvo gra- 
žus ir linksmas, ir kaip šiądien 
jis turi buti liūdnas ir skaudus, 
kuomet mūsų tėvynė stena-de- 
juoja karės pančiais suvaržyta?! 

Bet tėmyk, brolau! Per skau- 

smu,s ir ašaras, erškiečių keliu 
keliaujant, gal ir musų tėvynei 
Lietuvai netrukus prašvis laimin- 
gas, gražus ir linksmas rytas, 
kuomet ir jai prašvis liuosybės 
ir neprigulmybės saulutė. 

Dar jos nematyt. Bet drą- 
sus spinduliai jau kerta pro dan- 

gaus skliautus, pranašaudami 
Lietuvai neprigulmingą karaliją, 

u, Bus dar didėlė, atkakli kova,— 
kova tarp neteisybių, prispaudi- 
mo nakties ir šviesaus, skaistaus 

ryto. Bet kaip kad ir tamsiau- 
sios nakties rukai galų gale pra- 
nyksta prieš brėkštančio ryto 
spindulius, taip ir svetimtautiš- 

koji-priespauda, vergijos pančiai, 
kuriuose tiek amžių musų nu- 

mylėta Lietuva iškentėjo, trukj 
ir subyrės į šmotelius, užgimus 
naujai Lietuvos liuosybei. i 

Liūdnos, skaudžios yra mums 

šiuosmet Kalėdos... Bet nenu- 

stokim vilties! Sulauksim gere- 

snių laikų! Sulauksim dar, kad ir 
vel Lietuvoj—bet liuosoj ir ne- 

prigulmingoj Lietuvoj,—išgirsime 
linksmai gaudžiančius varpų bal- 
sus: "Kalėdos! Kalėdos! Bukite 

linksmi, visi geros valios žmo- 

nės!" 
Patriotas. 



Dideli Kare. 
'* — / 

Vokietijos atsišaukimas į tal- 

kininkus su užmanymu pradėti 
taikos tarybas, bent iki šiol neiš- 

davė vaisiu, talkininkai oficiatiš- 
kai ant pakvietimo atsakymo ne- 

davė. Vietoj priimti pakvieti- 
rnį bent Francuzijoj .smarkiau 

veikti -pradėjo. * Naujasis Pran- 

cūzijos kariumenės vadovas ge- 

nerolas Nivelle Verdui o Irome 

spėjo jau gerai sumušti vokie- 

čius. Nuvrrė juos ton vieton, 

kur jie stovėjo vasario mėnesyj. 
Naujasis frafncuzišlcos kariume-* 

nes vadovas užtikrina, jog vo- 

k'ociai tikrai bus sumušti. Ti3 
vi nok nieko nereiškia, tokius 

užtikrinimus kalbėjp ir nuo va- 

dov ycJ.es pasitraukęs generolas 
Joffre. Kariumei.ės vadovas ki- 

taip kareiviams Iralbėti negali, 
turi jiems laimėjimą ateity! ro- 

dyti. nes kitai«p kareiviu r1 vašia 

nupultų. Bet pradžia veikimo 

naujojo francuziškos kaKumenės 
vadovo tokias viltis sustiprina. 

Rusijos duma labai neprilar.- 
kini priėmė Vokietijos atsiliepi- 
imą, nors Rusija ant karės lauko 

daug mažiau turi pasisekimų ne- 

gu vakarų tautos.. v<si Vokie- 

tijos priešų laikraščiai taipgi 
neprilankiai atsiliepia apie jos 
•pakvietimą prie taikos taryfbų. 
Prieš besi kubinimą su taikos ta- 

ryboms pei sergėjo ir Francuzi- 

jos ministerių pirmininkas 
Briand. Angliški laikraščiai veik 

visų pakrarpij priešinasi taikai, 
kol Vokietijos miilitarumas ne 

t.%o sutrupintas, o tą dabar, ei- 
nant prieš jj daugeliui tautų, 
daug lengviau padaryti negu 
ateityj, 'kuomet jj trupinti galė- 
tų daug mažesnis vokiečių prie- 
šų skaitlius. Vokiškai valdžiai 

tarnaujanti laikraščiai pritaria 
net nusiginklavimui, jeigu sunia- 

žjs kariumeues ir kariškus laivy- 
nus ir kitos tautos, tame ir Su- 

vienytos Valstijos, įkurios ypač 
pradėjo drutinti savo kariškį lai- 

vyną. Nepritaria taikos tary- 
boms vokiečių priešai ir tode!, 
kad VoKietija, kviesdama taiky- 
tiesi, savo išlygų talkininkams 

nepadavė. Rods buvo jau laik- 

raščių, net vokiško ambasado- 
riaus \Vashii,gtone garsinta, ant 

kot;ių išlygų Vokietija susitaiky- 
tų, bet išlygos tos nėra oficiališ- 

kos, jos leicUiaimos vien išmėgi- 
nimui, ką ant jų talkininkai at- 

sakys. Tikrų gi savo taikos iš- 

lygų Vok'etija bijosi grasinti, nes 

jeigu reikalaus per daug, talki- 
nin-kai atims tarybas, jeigu gi 
per mažii—jos pagimdys neuž- 

ganėdinimą vokiškų šovinistų, 
kurie c ar nepasiganėdintų, jeigu 
jiems ir visą svietą atiduotų. 
Bet "*rokietijos valdžia, matyt, 
(priversta yra taįkytiest ne vier. 
del ncss i sekimų karės, bet ir del 

piliečių neužganėdinimo, kuriu 
<1 augumas taikos reikalauja, 
nors Vokietija mažai, arba ir 

niefko nepelnytų ir ciesorius ne- 

papuoštų savo galvos pergalėto- 
jo vainiku ir neturėtų kuom gh> 
tis ir didžiuotis. Žmoi.ut ne- 

užganėdinimą rodo jų demon- 

stracijos net su kraujo pralie- 
jimu. Pereitą savaitę didelės 
kruviuos demonstracijos buvo 

daugelyj Vokietijos miestų, o 

didži: asios buvo Hamburge, kur 
susirėmime su kariurnenė užmuš- 
ta net 'keli šimtai žmonių. Kad 

, vaklžia ajl e neužganėdinimą ži- 

no, tą rocV ir tas, lcad namieje 
palikta maištus malšinti specialė 
"kariurnenė, nors kareivių reikia 
visuose karės frontuose, o jos 
vadovui duota net diktatoriška 
valia. Tą žmo ir talkininkai, 
nors Vokietija su cenzorių pagel- 
fba stengiasi tai paslėpti, todcl 
r.esaskubi'na su pradėjimu taikos 

tarybų. 
Didžiausi pereitos savaitės 

(pasisekimai buvo francuzų prie 

Eg ,VerditnO. Frincuzų kariumenės 
vadovai Nivelle ir generolas 

»#. 
1 

Petain išvalė nuo vokiečių ic 

ketv. mylių teritorijos, paėmė 
11,000 vokiečių nelaisvėn, neskai- 
tant užmuštų ir sužeistų; fran- 
cuzanis teko 8o kanuolių ir dau- 
gybė kutkasvaidzių. '1 ie nepasi- 
sekimai vakariniame fronte pri- 
vers vokiečius gabenti leariumenę 
iš rytinio fronto ir tokiu budu 

bus apsilpnytas vokiečiu ir jų 
■ padėto jų spaudimas rytuose i" 

Rumunijoj ir rusai ir rumunai 

'galės r.tsigriebti. Mušyj prie 
Verduno stojo 100,000 francu- 

; 7.ų, prieš tokj jau skaitlių vokic- 

'čių ir čra pasirodė, kad kur sto- 

ja lygus kareivių skaitilius, ten 

franeuzai priešus sumuša. 

Vokiečiai mėgino kontratakas 
atgauti nužudytas pozicijas, be', 
tapo visur atmušti su nemažais 
jiems nuostoliais. Ir vokiečiai 
•prisipažįsta, kad franeuzai atėmė 
kalvas j" šiaurius nito Basouvaux. 

Anglai taipgi turėjo pasiseki- 
mų, nors ne tokius didelius kaip 
franeuzai. At.glai įsiveržė i vo- 

kiečių grabes prie Bensort ir 
ten daug kareivių išmušė. Teip- 
g.i įsiveržė anglai j vokiečių gra- 
bes 'prie Wytschaete ir išnaiki- 
no įtaisas pastatymui kulkasvai- 
di 

Kaip praneša iš Arp*terdam;>, 
netoli salos Malta, Terpžeminėse 
jūrėse vokiečiai ..torpedavo didciį 
trancuzų karišką laivą. Patrie 
kiiasos, o netoli salos Sicilios 

paskandino šarvuotą francuzų 
transportinį laivą "Maghelan," 
gabenusi j SalorJkas iooo kare.1.-, 
vi n. 

Pietvakariniame karės fronte 
nieko svarbesnio neatsitiko. Čia 
nei didesnių mūšių nebuvo, šau- 
dėsi vien italų artilerija su au- 

strų artilerija. Vokiečiai su 

džiaugsmu praneša apie mištuą 
iš savo, valdžios neužganėdintų 
gyventojų Portugalijoj. Bet, ma- 

tyt, tie maištai buvo ne smarkus,( 
nes net BerLino pranešimas sa- 

ko, kad tapo greitai suvaldyti, 
da>bar visur yra ramu. 

Balkanų karės fronte rumu- 

nams sekasi negeriausiai, nors 

iš Petrogrado ir .praneša, kad 

suj įmigtai rusų ir rumunų kariu- 
menci pasisekė pasiiiuosuoti iš 

vokiečių ir-jų draugų užtaisytų 
kilpų ir likučiai rumunų, kariu- 
menės traukiasi į rytus pr.'.e Ru- 

sijos rirbežių. Vokiečiai jos pa- 
gauti neįstengė, bet ir ji vokie- 
čių sulaikyti neįstengia, todęl jos 
veikimas jau, bent šiuom kartu, 
aut karės bėgio didelės, įtekmės 
turėti negali. 

Rumunijos sostinė tapo Rusi- 

jon perkelta/ užsienių ministeri- 

ja persikėlė Petrograd o ki- 
to Kijevan. Ir karaliuw r.jia- 
sį Rusijon persikelti, o paskui 
mano Anglijon keliauti, 'kur yra 
jau karalius Belgijos, kuomet jo 
kraštą vokiečiai apvaldė." 

Tąsynės talkininkų su Greklja 
eina savo 'keliu. Buvo ten vėl 
kruvini susirėrmmai karaliaus 
kariumenės su francuzais. Bet 

Grekijos kariumenė nedrįsta 
kliudyti didesnių francuzų pa- 
jiegų, užpuola tik ant mažų. 

■ Pats karalius (prieš talkininkus 
vis ^nusilenkia ir dabar pažadėjo 
išpildyti talkininkų reikalavimus. 

Maištas prieš Grekijos kara- 
lių platinasi ypač ant salų, jos 
atsisa'ko 'karaliaus klausyti ir pa- 
siduota Venizeloso valdžiai. Ka- 
raliaus valdžia prisakė suimti Ve- 
r.izelosą ir nubausti jį kaipo 
krašto išdavėją. Bet ikad tai ga- 
lėtų padaryti, reiktų jį savo ran- 

kose turėti, o jo karaliaus val- 
džia neturi, ir jis su savo šali- 
ninkais išverčia karaliaus valdžią 
ant Grekijos salų. Nuo Azijos 
fronto anglai praneša apie sumu- 

šimą turkų Mesopotanijoj. 
Niio Rusijop fronto yri vien 

neištikimos žiluos iš Berlino. Su- 
lyg ,tų žinių iV.insko distrikte 
rusai prie Illulcštos mėgino per- 
sikelti per Dauguvą, bet su dik- 
tais nuostoliais tapo atmuštu 
Sulyg tų pačių ž;nių, rusai no- 

rėjo smarkiu atakų atgauti nu- 

žudytas savo pozicijas Voly- 
niaus distrikte į šiaurvakarus 
nuo Luv-ko, bet tmpo atmušti, jų 
atakai nepasisekė. Kituose to 
fronto kraštuose nei didesnių 
susirėmimų nebuvo. 

Vokiečiai uždėjo kontribuciją 
500,000 rubl. ant Vilniaus ap- 
skričio. Tokiu mat budu bent 
•rodo savo lietuviams pri'Ianku- 
mą. Už. tai lietuviai mėgit.o 
priešintiesi galben'mui jų dirbti 
Vokietijon ir liuosnorių kariu- 
mneės tvert nenori. 

KALĖDŲ EGLAITĖ VOKIEČIŲ ARMIJOJ. 
Kareiviai ir kariaudami nepamiršta KaJėdų? Net frontinėse tranšėjose nekurie įsitaiso 

sau eglaitės ir gieda Kalėdų giesmes pertraukose tarp musių. 
Fronto užpakalyj, kaip ir šitas paveikslėlis parodo, kareiviai įsitaiso sau visai puikias 

eglaitės. 

Kaip praneša iš Sayville, mie- 
ste Kemi-, Finlandijoj, finai sukėlė 
maištus," bet tapo kazokų išvai- 
kyti. Matyt ir tie maištai buvo 
menki. 

Iš Kares Lauko. 
5000 GREKŲ FRANCU- 
Z-US UŽPUOLĖ Iš UŽPA- 
KALIO. 

Anisterdam, gruod. 13 d;— 
Overseas News Agentūra prane^ 
Ša, kad ant vakarinio Salonikų 
užlajos kranto, šiaurinėje pusėje 
Kateriui jvyko susirėrimas gre- 
kų su francuzaiš; kad 5000 grefc-ų 
kariuomenės užpuolė francuzus iš 
užpakalio, paėmė Katerini, per- 
laužė fraincuzų linijas ir paėmė 
kovos liniją tarp tojo miesto ir 
Borbočok. 

Katerinoje stovėjo' frarxuzų ka- 
reiviai keli mėnesiai atgal pasių- 
sti gen. Sarrarl', kuomet buvo 
laukiama susirėmimo tarp kara- 
liaus kareivijos ir venizelistų pta- 
jiegų. Karalininkai grūmojo nu- 

baudimu tam' miestui, bet grų- 
mojimas neišsipildė. Nuo to lai- 
ko, kaip spėjama, Konstantinas 
surengė kareiviją tuoju ūksiu,, 
kad užpuolus sąjungini nikus iš 
užpakalio, kuomet vokiečiai jž- 
puls juos šonp nuo Monastiro į 
šiaurę. 

RUSŲ DIDŽIAUSIAS 
KRYZIS KAIP KARĖ 
'PRASIDĖJO: 

Londonas, gruod. 13 d.—Kokiu 
žvilgsniu nežiūrėsi, Rusijos po- 
litinU kryzis turi didžiausią svar- 

bą. Nuo rugpjūčio mėn. 1914 
m. nieka9 nelietė karės taip arti, 
kaip dabar įvykęs Petrograde 
perorganizavimas. 

Rusijos kryzis yra kitokis negu 
i^rancuivjos, ir Anglijos kryžiai; 
jis mažne visiškai paeii.a nuo vi- 
durinių sąlygų. Pamatine prie- 
žastimi yra nepakankama va'žba, 
Po dviejų metų karės Rusija at- 
sidūrė blogame padėjime ekono- 
miniai, kadangi trūksta didelės 
organizacijos ir p'ajiegos. 

Dabartinis rusų kryzis y/a sta- 
čiai paskaitomas blogai maisto 
paska'dai Petrograde ir Maskvo- 
je, kur jaučiama didelis truku- 
mas, kuomet pietinėj Rusijoj pa^ 
dėjimas sulyginamai geras. 

šiaurėje trūksta mėsos, duonos 
ir cukraus. 

Rumuniją laikinai apvaldžius, 
Rusijos padėjimas pasunkėjo. 
Dabar rusa;, turi 1200 mylių šo- 
nos arba beveik .tris kartus ilges- 
ni kaip vakarų šor.as. Šitam 
darbui reikia baisios daugybės 
sprogalų ir » mašininių šaudyklių. 
Sulyg vieno ruso, galinčio žinoti 
dalykus, Japonija daugiausiai šo- 
vinį parūpina—tiek kiek sibirinis 
gelžkelis valioja paimti. 

Naujasis 900 mylių ilgio Alek- 
sandrovsk-Murman gelžkelis ne-i 

maža palengvins Rusijos padėji- 
mą šitame dalyke. — 

Nors Rusijos padėjimas geri- 
nasi, .bet jis vis dai*nėra geriausias. 
Dabar rengiama prašalieti Proto- { 

popovą, o jei ne, tai durnos dar- 
bas bus tik pusiau padarytas. 
Paskutinėmis keliomis dienomis 
jis pamažu perleidžia savo prie- 
dermes vidaus reikalų ministerio 
kunigaikščiui Volkonskiui, mato- 
mai taikydamasi patyloms pasi- 
traukti. 

Spėjama, kad Sazonov, kuris 
vedė tarybas del Konstantinopo- 
lio gavimo Rusijai karės imtuvė- 
mis, sugrįšiąs užsienio ministeri- 
jai. Trepov kaipo premieras 
įgija ūžšltikėjimą ir paramą aug- 
štų ir lemų.' 

RUMUNAI ATSTUMTI 
30 MYLiŲ LINIJA. r 

Londonas, gruod. 13 d.—Vo- 
kiečių & arės, žinyba vakar pra- 
nešė, kąd yėt 7000 rumunų pate- 
ko nelaisvėn ir karaliaus Ferdi- 
nando kareiviuos visu šonu ąpie 
30 mytui ilgio nuo Buzeu iki Ja- 
lomica tralufc&si atgal. x 

Devintoji Vokiečių kariauna, 
vedama gen. von Fal'kenhayno ir' 
feldmaršalo von Mackenseno du- 
i.ojinė kariauna seka pėdomis, bė- 
gančių rumunų ir Buzeu puoli- 
mas yra artimas. 

Petrogradas oficialiai pripažį- 
sta rumunų besitraukimą taip 
'B uzeu-Mizil-Ftloesci geLžkeliu, 
taip į pietus nuo Buzeu. 

Transylvanijoj rusai per pa- 
skutines ^6 valandas turėjo žy- 
mių laimėjimų. Jie paėmė lini- 
ją vokiečių kasinių augštumose 
nuo Agusulia į pietus, Trotus 
klonyj ir atsilaikė vokiečių atga- 
liniams užpuolimams. 

Kitose Transylvanijos šono 
vietose ir Karpatų miškuose vo- 

kiečiai pavarė ofensyvą, smarkiai 
guldami ant rusų pozicijų, bet 
be pasekmės, kaip Petrogradas 
praneša. 

Sulyg Overseas News Ager.tu- 
ros: rumunų belaisvių skaitlius 
vokiečių rankose siekia 123,000. 
lAgentura šitą sikaitlinę paėmusi 
iš Nord.Deutsche Allgemeine Zei- 
tung. 

FRANCUZAI ATRĖMĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMĄ. 

Paryžius, gruod. 14 d.—La 
L i :b e r t e korespondentas prie 
frar.cuzų karei vi jų sako, kad vo- 

kiečiai padarė užpuolimą ant Las- 
signy, ant tos šono dalies, kuri 
yra arčiausia Paryžiui. Šitas. »ti 
matomai, buvo pritaikytą prie von 

Bethmann-Hoihvego rašto pada- 
vimo, kad vietiniu pasisekimu 
padarius įspūdį į francuzus. 

Sulyg šito korespondento: vo- 

kiečiai, SurirlJžę iš geriausių divi- 
zijų 40,000 kareivių ir su9pietę 
tam atsakančią* apštį artilerijos. 
Pirma užpusimo smarkiai bom- 
barduoti kelias valandas. 

Bet francuzai buvo prisirengę 
jr sutiko užpuolamąsias bangas 
šuviaiis iš tricolių kanuolių ir ma- 

šininių šaudyklių, baisiai' naikin- 
dami vokiečių eiles. Ugninis 
barjeras, mestas vokiečių užpaka- 
lin, pagavo palaikančiąja atsargą. 

Vokiečiai pasiekė francuzų ap- 
kasus 300 mastų šonu, bet atga- 
liniu puoliihu francuzai tuojaus 

■ 

apkasus atgavo atgal. Tik keli 
iš puolamųjų eilių, likę gyvais, 
sugebė pabėgt'.. Daugumas jų 
po atkakliam besilaikymui tapo 
išmuštais. Už valandos vokie- 
čiai buvo atnaujinę puolimą, bet 
be pasekmės. Francuzų sunkio- 
jii artilerija atėjusią atsargą iš- 
blaškė. 

BRIAND MAŽNE DIKTA- 
TORIUS NAUJOJ 
MINISTERIJOJ. 

Paryžius, gruod. 14 d.—Atsto- 
vų Bute valdžia šiandien įnešė 
jstatymo sunnnymą, suteikianti! 
valdžiai galią, vakar išreikštą pre- 
mjero Briando, kiekviename atsi- 
tikime naudotis priemonėmis ša- 
lies apgynimai sulyg paliepimo, 
o ne sulyg parlamento leidimo. 

..Valdžia- nusprendė- visiškai už- 
drausti' alkoholinius gėrimus. Al- 
koholiniais gėri man s vadinama to- 

kie, kaip absintas, kuris 
jau yra uždrausta, paprasta deg- 
tinė ir Įikieriai; vynai gi ir alus 
prie jų nepriskaitoma. 

Žingeidumas Prancūzijoj nuo 
taikos pasiūlijamų jau atkreiptas 
į vidurinius reikalus ir į klausimą 
kaip ilgai Briaml galės ministe- 
rijoj pasilikti. Nors Briando 
naujoji vaildžia turi viršų 149 
balsais, bet nežinia kaip ilgai 
galės savo poziciją išlaikyti, ka- 
dangi: Briando diduomenė kas 
sykis vis .puola žemy 1, opozicijai 
tolydžio kasanties po juo. 

VOKIEČIŲ PASIULINIMAI 
NE PIRMIENA, SAKO 
RUSAI. 

Petrogradas, gruod. 14 d.-^Pe- trogrado žinių agentūra išleido 
sekantį pusiau ąficialį pranešimą 
apie rusų atainėšimą į laikos pa- 
siulimmus: 

"Naujas musų priešų atsiliepi- 
mas nėra jų pirmutiniu pasikė- 
sinimu mesti atsakomybę ant są- 
jungininkų už jų pradėtąją karę. 
Kad gavus paramą nuo Vokieti- 
jos žmor.-ių, kuriems, jau nusi- 
bodo karė, berlininė valdžia daug 
syk'ų griebės' klaidingų taikos 
žodžių ir savo kareivijų padrąsi- 
nimui dažnai kalbėjo apie greitą 
susitaikymą. Ji žadėjo taiką, 
kuomet Varšava bus paimta, kuo- 
met Serbija bus užkariauta,, už- 

mirkdama, kad tokie neišpildyti 
žadėjimai sukelia didelį nepasiti- 
kėjimą. 

"Savo tolesniais pasistengimais, 
kurie taip pat pa&i<na iš tų pačių 
užinteresuotų reikalų, vokiečių 
valdžia yra priversta šitą klausi- 
mą plėsti už Vokietijos ribų. 

"Bet kadangi sąjungininkai, tu- 

rėdami tvirtą sutarimą, atmetė 
visus šituos pasikėsinimus, tai 
musų priešai turėjo ką rimtesnip 
sugalvoti. &;.andier; jie, nežiū- 
rint j savo pasitikėjimą ^avo mi- 
litarine ir ekonomine galybe, jie 
paskelbia Suv. Valstijoms, Ispani- 
jai ir Šveicarijai savo norą taiky- 
tis. 

"Stoka nuoširdumo ir tikslo vo- 

kiečių pasiulinimuose yra aiški." 

SfIVELLE PAĖMĖ 
?5oo TIES VERDUNU. 

Pafry žius, gruocl. 15 d.—Nivel- 
e, nąuja&is vyriausias frahcuzų 
:arfeivijos vadas uždavė pirmutini 
smarkų smūgį priešui. NiveMe'o 
careivijos pavarę daugiau kaip 6 
nylių šonu Verduno šcme, visa 
inija nužengė 2 myli, paėmė du 
c a imu, tris tv.irtai ištaisytas tvir- 
:umas ir daugiau kaip 7500 be- 
aisvių. 

Šitas žygis padaryta šiaurinėje 
Dusėje Douautnorit tarp upių 
Meuse ir Woevre. Paimta kai- 
nai Vacherauville .ir LouVeanont, 
likė Chambrettes ir tvirtumoj 
liard'oumorit ir Bezon-Vaux; 

Tai buvo francuzų atsakymas 
vokiečių taikos pašiulinimą. 
Berlino pranešimas francuzų 

aimėjimą pripažįsta. 

vokiečiai paima 
BŲZEU; RUMUNAI IR -'i 
RUSAI BĖGA. 

Kopenhaga, gruod. 15 d.—Su- 
lyg Budapešto laikraščio A v i 1- 
1 a g pranešimo: Rumunijos pre- 
mieras Bratianu pasitraukė nuo 

vietos. Jis yra skaitomas svar- 

biausiu tarp tų, kurie Rumuniją 
įtraukė karėn. 

Buzeu pateko vokiečiams. Su 
tuo drauge paimta dar 4000 be- 
laisvių. Ger;. von Falkenhayn ir 
feldmaršalo von Madkenseno ka- 
reivijos 82 mylių šonu neatsilai- 
komai varo linkui Moldavijos, 
lies Černavoda Dunojų perėjo 
kita dideflė bulgarų pajiega. 

Rusų ir rumunų kariauna Do- 
brudžoje evaikavo savo pozicijas 
šiaurinėje Černavodos, Konstan- 
cos linijos, pusėje ir traukiasi ve- 

jama į padunojo pelkes žemiau 
Besarabijos. Rumunų pasitrau- 
kimą šiaurinėje Jalomica upės pu- 
sėje ir apie Buzeu pripažįsta ir 
rus t karės žinyba. 

SĄJUNGININKAI APIE TAI- 
Kh- 

Duma vienu balsu vokiečių pa- 
siulinimą atmetė. 

Londonas, gruod. 15 d.—Žinia 
atsiųsta iš Petrogrado Rcutero 
Telegramų B-vei sako:" 

"Duma po karštos užsienio rei- 
kalų nvnisterio "kalbos vienu bal- 
su priėmė rezoliuciją prieš priė- 
mimą vokiečių pusiulinimo tai- 
kos.į 

Rezoliucijos teistas, kaip jis 
yra gautas Londone* yra tokis: 

"Duma, išklausiusi .užsienio rei- 
kalų minisiterio papasakojimo, vie- 
nu balsu pritaj-ė kategoringai at- 

sisakyti sąjungininkų valstybėms 
prie dabartinių sąlygų pradėti 
kokias ta»:.kos sutartis daryti. 

"Ji sako, kad vokiečių pasiuli- 
nimas yra ne kuo'kitu kaip nauju 
apreiškimu priešo silpnybės ir 
veidmainingo pasielgimo, i<š kurio 
priešas nelaukia tikro pasiseki- 
mo, bet kuriuomi jis bando mesti 
ant kitų atsakomybę už kar^ ir 
visa tai, kas joje dėjO>, ir išsitei- 
sinti prieš viešą nuomonę Vokic- 
nj^jc. į 

"Durna mano, kad pergreitas 
susitaikymas ne tik bus trumpu 
ramumo laiku, bet užtrauks Jar 
kitos kruvinos kares pavojų su 

apgailėtinu paaukojimu .žmonių. 
Ji tiki, kad pasiliekama taika yra 
galima tik po griežtam sumuši- 
mui mi'litarinės priešu galybės ir 
po Vokietijos grieštam atsilaiky- 
mui uuo tų troškimų, kurie pa- 
daro ją atsalkančia už pasaulinę 
karę ir tas baisenybes, kuriomis 
j.i apsireiškia," 

Atlyginimas ir apdrauda yra 
aiiglų taikos išlygomis. 

Londorias, gruod. 15 d. Angli- 
jos karės tarybos najrys Arthur 
Henderson, apšnekant apie vokie- 
čių pasiulinimus, pasakė, kad val- 
džia, kol kas, apie vokiečių pasiu- 
Linimų turinį nieko nežir.o ir kad 
vokiečių motyvai, kol kas, turi 
pasilikti spekuliacijos dalyku. Bet 
taikytis— 

"Šios šalies žmonės yra pasi- 
rengę taip lygiai dalbar, kaip j.ie 
buvo pasirengę rugpiutyj, 1914 
m., jei tarka yra teisinga ir per- 
manenta. Atlyginimo ui praeitį 
nėra gana, jei męs neturime už- 
tikrinimo ateičiai, o užtikrini- 
mo ateičiai nėra gana be 
atlyginimo už visa, ką Belgija., 
Frar.cuzija, Serbija kr Lenkija yra 
nukentėję. 

"Taika, ant kurios męs sutik- 
sime, turi turėti užtikrinimą savo 

ilgumui. Vokietija gali turėti to- 

kią taikų, jei ji mums savo riortjį 
gerumą priparodyg." 

Vokiečiai siūlo taizą kaipo per- 
galėtojai, sako kaizeris. 

Amsterdam, gruod. 15 d. Su- 
lyg Koelniche Zeitu n g: 
kaizeris į kariuomenę Alzacijoj 
apie savo pasmlinimą taikos taip ^ 
pasakęs: 

"Būdamas tikras, kad męs esa- 
me pilnais pergalėtojais, aš vakar 
pasiūliau priešams apšnekėti klau- 
simą tolesnio kairės vedimo, ar 

susitaikymo. 
"Kas -js to išeis, aš dar neži- 

nau. 'Tai priešu dalykas* nusprę- 
sti, ar kovą, turi eiti toliau, -jei 
priešai mano; ,\<ad .jiems dar .ie- 

gana, tai aiš žinau, '^kad jus'kovo- 
site toliaus. 

"Kareivijų tviftumas vakaruose 
padarė galimu užduoti persveria- 
mus ąmugius rytuose." 

GEN. NEIVILLĖ 
vyriausis naujas francusų vadas. 

FRANCUZAI PER 3 DIENAS 
PAĖMĖ 11,387 VOKIEČIUS. 

Londonas,, gruocl. 18 <1.—Išsi- 
gandę franicu2ų pasisekimų šiauri- 
nėje V'erduno pusėje, sosto jpėJi- 
nio kareivijcts pradėjo ofensyv-ą, 
norėdamos atgauti atimtą žemę. 

Po smarkiam bombardavimui va- 

kar mažne per visą dieną, vokiečiu 
koliumncs žengė prieš Nivelle'o li- 
nijas ant Chambrettes ūkės ant de- 
šiniojo Meuse upės kranto. Po 
smarkiam susirėmimui vokiečiai iš- 
varė franeuzus iš dalies pozicijų, 
bet šalutinėse vietose franeuzai at- 

kakliai laikėsi ir rytmetyj vėl vo- 

kiečius nuo ūkės praginė. 
Sulyg vėliausio apskaitymo skait- 

lius franeuzų paimtų belaisvių nuo 

gruod. 15 d. Verduno šone siekia 
n,387, priskaitant 284 aficicrus. 
Faimta, 'ar sunaikinta karės me- 

džiaga apima 115 kanuolių, 44 
bombų .inetvtuvus ir 107 mašininės 
kanuolės. 

Berlino pranešimas skelbia, kad 
neskaitant niaiesniojo veikimo 
oommc ir Meuse sektoruose, nie- 
ko svarbaus neatsitikę vakar. 

RUMUNAI IŠTRUKO Iš 
VOKIEČIŲ SPĄSTŲ. 

Paryžius, gruod. 18 d. Sulyg 
žinios apturėtos Paryžiuje laik- 
raščio P e t i t P a r i s i e n, rumu- 

nų kariauna yra išgelbėta. Laik- 
raštis sako, kad išlakusi kariau- 
nos daris yra kitoj pusėj upės Sc- 
reth Jassy'je ir Besarabijoje, kiti* 
ji yra pergrupuojama ir pritaiko- 
ma tolesn.'am veikimui. Visas ru- 

munų šonas dabar esąs palaiko- 
mas vienų rusų. 

Kaip Bucharest-Ploesci linija 
tapo paimta, rusai pasiuntę divi- 1 

zijas ir raitelių pajiegas pridentt 
rumunų kariaunos besitraukimą. 
Tokiu budu apsaugoti v rumunai 
traukėsi be sustojimo iki už Se- 
reth upės. 

Rusai stato stiprų pasipriešini- 
mą Buzeu apielinki'j, kad tuomi 
leidus inžinieriams pastatyti apsi- 

gynimo šoną tarp Rimnik Sarat 
ir Dunojaus pelkių, kur rusai ma- 

no sulaikyti įsiveržėlių besibrio- 

vimą. 
Berlino pranešimas, sulyg 

Overseas Ne\v-. Agentūros, sako, 
kad veikimai Valacliijoje gali*, 
ma skaityti pasibaigusiais. Bu- 
zeu, kuris pateko j vidurinių vai 

sty-bių ranikas, yra paskutini* 
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Francuzai nesenai paėmė nuo vokiečių keletą tokių ka- 
nuolių. Jos yra trumpos, bet 5<oros ir vadinasi morty- 
romis. Apie jos storumą galima spręsti iš to, kad su- 

'augusį vaiką lengvai įstatyta j kanuolės vamzdį. 

svarbiausia gelžkelio punktas Va- 
lachijoj. Vokiečiai dabar kon- 

troliuoja du trečdaliu Rumunijos 
gel^ kelių lin.'jų. Buzeu ir Jaio- 
mica upės padaro antrų ir trečią 

^strateginių linijų, kur vokiečiai 
rado javų ir žibalo sai.dėlius. 
^ Lo 'kal Anzeiger laikraš- 
čio korespondentas Stockholme 

telegrafuoja, kad paskutiniame 
Rumunijos sosto tarybos susirin- 
kime buvo nuspręsta, kad Rumu- 

nijos užsienio misterija butų 
perkelta Petrogra^an, kitos mi- 
nisterijos tuo tarpu bus jsteigtos 
Ktjcve. Rumunijos parlamentas, 
girdi, susirinksiąs Petrgrade. Ka- 

ralius Ferdinandas pasakęs, kad 

jis Rusijoje pasiliksią* vieną sa- 

vaitę, o paskui važiuosiąs Ai.gii- 
jon. 

IS AMERIKOS. 
SltyTMETINĖS VALSTIJOS 

SUKAKTUVĖS. 
Indianapois, Ind. ii gruodžio 

čia prasidėjo šventė šimtmetinių 
sukaktuvių nuo prisijungimo In- 

diana Valstijos pr' Suvienytų 
Valstijų unijos. 

PASEKMĖ VOKIEČIŲ PRIE 

TAIKOS PAKVIETIMO. 

Po pagarsinimui Vokietijos pa- 
kvietimo pradėti taikos taryba-, 
ners talkininkai ant pakvietimo 
dar neatsakė, jau Suvienytoje 
Valsf'j'rse "umažėjo kainos valgio 
produktų, kaip kiaušinių, mėsos, 

\ javų; žymiai nupuolė ir vertė ak- 

cijų plieno kompanijų; rupinu- 
sių talkininkams amuniciją ir 

ginklus, akcijos Betlehem Steel Co. 

nupuolė ant 26 punktų, o United 
States Steel Co. ant 3 punktų. 
Kainos geležies ir plieno nupuolė 
ant 15—26 punktų, vario ant 5 

p t'..liftų. 

PASE'CMfe POPIEROS 
BRANGUMO. 

San Francisco, Cal. Čia atsi- 
buvo spaudos draitgijos konferen- 

cija. Vienas iš buvusių konferen- 

cijoj kalbėtojų apreiškė, jog lai- 
ke karės Europoj, kuri pagimdė 
popieros ir kitų spaudos reikme- 

nų brangumą, Suvienytose Val- 

stijose užsidarė 800 laikraščių. 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 

Pittsburg, Pa. Reedy and Ryan 
anglių kasykloj netoli Stt>ne City 
atsitiko expliozija, kuri užmušė 

apie 20 darbininkų. Expliozija 
išgriovė olą, kurioj užberta 30 
darbininkų. Mėginama juos at- 

kasti. 

VULKANAS VEIKIA. 

Redding, Cal. VuH£įnas ant 

!:.i)no Lassen, kuris gana ilgoi 
miegojo ir manyta, kad jis su visu 

užgeso, vėl veikt: pradėjo, 
lenai ir lava veržiami' iš kratero. 
Dumų debesys uždengia visą ap- 
linkinę. Kiek tie išsiveržimai ruo- 

stolių pridirbę, nežinia, nes prie 
kalno prieiti negalima. 

NORI UŽDRAUSTI ALKOHO- 
LINIŲ GĖRYMŲ DIRBIMĄ. 
Washington, D. C. Teisių ko- 

misija kongrese patarė uždrausti 
Suvienytose Valstijose dirbti gė- 
rvmui degtinę. Tikimasi ir kon- 
grese rasti pritarėjų nemažai, bet 
to neužtenka. Kad visose val- 
stijose tą butų galima įvesti, rei- 
kia pritarimo visti valstijų teis- 
darių rumų. Iki šiol vien Fin- 
landijoj uždrausta dirbti degtinę. 
Rusijoj uždrausta ją gėrymui par- 
davinėti laike karės, bet neuž- 
drausta spiritą leisti. 

IR VĖL PRIEŠ ATEIVIUS. 

Washington, D. C. Senatas 64 
balsais prieš 7 vėl priėmė bilių 
reikalaujanti, kad nemokanti ra- 

šyti nebūtų Amerikon įleidžiami. 
Gali \Vashingtono senatoriai nu- 

siraminti. Po karei ir iš kraštų, 
kur yra daugiausia rašto nemo- 

kančių, pasiliaus žmones Ameri- 
kon keliavę, nes ras* jie ir namie- 
jie ką veikti ir valdžios trukdys 
išvažiavimą, kaip trukdo ir dabar. 

AMERIKOS UŽ TAIKYTOJĄ. 
NEPRIIMA. 

Suvienytoms Valstijoms pave- 
sta kitoms tautoms vien perduoti 
Vokietijos pakvietimą prie taikos 
tarybų, bet nieks "jy nekviečia u i 
taikytoją. Anglija gi pranešė net, 
kad pasisiūlymą jos su taikymu 
laikys neprilankiu sau veikimu, to- 
dėl atmes jos taikymo mėginimus. 

PASISAMDĖ AMERIKOS 
SUBMARINA. 

EUreca, Cal. Suvienytų Val- 
stijų su'bma-rina užbėgo ant *7'.- 

ilumos 125 pįdos nuo kranto ir 
ta»po drūčiai pagadyta. {gula, 
susidedanti iš 25 jūreivių, tapo 
išgelbėta, nors visi jūreiviai yra 

i sužeisti. 

PENSIJOS BUVUSIEMS 
PREZIDENTAMS. 

Washington, D. C. Kongreso 
atstovas Moore iš Pennsylvanijos 
jnešė bilių, kuris reikalauja, kad 
buvusiems įpreziedntas Taftui ir 
Roose veltui butų paskirtos algos 
po 2.\000 dol. metams, o paskui 
kad toicias algas gautą visi bu- 
vę prezidentai. Bet buvę prezi- 
dentai galėtų ir be algų apsieiti, 
nes jie turtingi žmonės. 

STAIGA MIRĖ UNIVERSITE- 
TO PROFESORIUS. 

Cambridge, Mass. Staiga, lai- 
kydamas prelekciją Modelifte ko- 
llegijoj, pasimirė -profesorius 
psychologijos Harvardo univer- 
siteto Hugo Iv.fuenster'berg. Gi- 
mė jis Danzige 1863 m. iqoo m. 

kaipo mainų profesorius, tapo 
Amerikon atsiųstas Vokiet'jos 
valdžios. 

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS ĮPLAUKIMAI. 
Washington, D. C. Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus Draugija 
pere*tuose metuose turėjo $1,- 
544.245 sušelpimui nuo karė* nu- 

kentėjusių Euroipoj žmonių. Iš 
to paskirta nukentėjusiem§ žy- 

dains $11,000, mexi'konams 40,- 
000 dol., lenkams 58,000, turkams 
50,000 'lol. syrijonama 8,000 dol. 
Atlikę nuo to laikomi draugijos 
ikasoj. Lietir.iams nieks neskir- 
ta. Per minėtos draug'jos ran- 

Kas eina ir pinigai surinkti "Lie- 
tuvių dienoj", lietuvių sušelpi- 
mui. 

VABRANGO ALUS. 

Philadelphia, Pa. Pakilo čia 
kainos alai1",: dabar ima čia po 
centą dargiau už alaus stiklu; 
sumažinti ir stiklai. Panaikinta 
saliunuose ir užkandžiai Ik už- 

mokesnio, koki pinna visur bū- 
davo. 

ts VISUR. 
|| Ant prigulinčių Greikijai Cy- 

clada salų prieš karaliaus valdžią 
sukilo gyventojai. Jie atsisakė 
klausyti karaliaus valdžios. 

ĮĮ Psychiatrų komisija Vicflnoj 
pripažino užmušėją Austrijos mi- 
nisterių pirmininko Karoliaus 
Stenrgkh, Drą Friedricką Adlerą 
pilno proto, todėl už savo darbą 
jis gali atsakyti. Prokuroras vie- 
nok tuom nepa siganėdina, bet 
mano dar paklausti nuomonės 
Viennos universumo profesorių. 

|Į Vietoj generolo Joffre, kuris 
kaipo pat a.'ė jas tapo paskirtas pir- 
mininku kariškos komisijos, vado- 
vu franeuzų kariumenės tapo pa- 
skirtas generolas Nivelle. 

Į Vokiškas Belgijos gubernato- 
rius ant miesto Tournai uždėjo 
bausmę po 20,000 markių kas die- 
ną, kol nepristatys surašo netu- 

rinčių darbo darbininkų, kad to- 
kius galėtų su prievarta Vokie- 
tijon gabenti. 

|| Rusiškame karės fronte tapo 
užmuštas 24 metų kunigaikštystės 
Reuss kunigaikštis Heinricb XII. 

« 

|| Lenkų tautiškoji taryba, su- 

šaukta Austrijos ir Vokietijos cie- 
sorių, Lenkijos regentu išrinko 
Austrijos ciesoriškos giminės ku- 
nigaikšti Karolių Steponą, o prie 
jo kaipo Vokietijos atstovus, gra- 
fą Lerchenfeld ir landrotą Zych- 
linskj. Jeigu lenkai negaus mil- 
žiniškos viešpatystėj tai gaus bent 
milžiną valdoną, nes kunigaikštis 
Steponas turi su viršum 6 pldas 
augščio. Jis yra susigiminiavęs 
su lenkų ponija: viena io duktė 
yra ištekėjusi už kunigaikščio 
Radvilo, o kita už Czartoryskio. 

|| Šveicarijoj, be jokio trūkimo, 
neaip kaip Amerikoj, atsibuvo 
prezidento rinkiniai. Išrinko bu- 
vusį vicę prezidentą, vokietį 
Schultheso iš Aargan kantoro. 
Šveicarijoj prezidentu renka tik 
metams. Šveicarijoj gyvena trįs 
tautos, todėl, kad išvengus tau- 
tiškų vaidų, ten paprastai vienį 
metą prezdentu renka vokietį, ki- 
tą francuzą, o trečią italą. Par- 
lamente visos trįs kalbos lygias 
turi teises; kantonų gi valdžios 
įstaigose viešpatauja tokia kalba, 
kokia tauta kantonu apgyvena. 
Tokiu budu išvengiama ten tautiš- 
kų nesusipratimų ir susikirtimų. 
Kalbiškos prievartos, kaip kitur, 
tame ir Amerikoj, Šveicarijoj nė- 
ra. 

\ 

|| Danijoj gyventojai visi (per 
referendum) balsavo, ar parduoti 
Suvienytoms Valstijoms Danijai 
prigulinčias Amerikoj tris mažas 
salutes. Nors balsai dar nesu- 

skaityti pilnai, bet rodosi kad dau- 
giau balsų bus už tų salų parda- 
vimą. Už jas Suvienytos Valsti- 
jos sutiko užmokėti Danijai 25 
milijonus dolmįų, taigi daugiau 
negu užmokėjo Ispanijai už daug 
didesnes Filipinų salas, arba Ru- 
sijai už Alaską. 

|| Rockefelerio komisija gavo 
leidimą įgabenti iš Šveicarijos 
Lenkijon po 80 tonų kovlensuoto 
pieno mažiems vaikam- kas mė- 
nuo. Varsa* oj ir Lobiui vien 
yra 11,000 žrm'vkii vairų pieno 
reikalaujančių. 

| Pasimiręs Austrijc* ciesorius 
Pranciškui Juozapas paliko tur- 
tus 130 milijonų kronų vertus. 
Go milijor.it užrašė lužęjstjems 

kareiviams, karės iMvaliUanis ir li- 
kusioms užmušiu Wreijw'ų šeimy- 
noms, dviem iluk«tinHfcr vienai 
anūkei po «20 milraitj^roiuĮ. li- 
kusius 10 milijO'ii|||tyni paliko 
visokioms. labdaringoms^ įstaigoms. 

Į| Vokietijos paj|fcmęntas regu- 
liariškus po>ėIžinsISlaik^i pradės 
nuo pusės sausio »krfj2ių metu. 

Nuo vietos' pasitraukė Au- 
strijoj Koerbero -ministerija. Kam 
bus pavesta sutverti naują mini- 
sterija, dar nežinia. 

|| Pasitraukė nuo vietos, ar tapo 
atstatytas Rusijos Užsienių mini- 
steris. Jo viet.-j užėmė patro\v- 
skyj. 

|| Po Kalėdų bus sušaukta Var- 
šavon lenkų Tautiškoji Taryba) 
(parliamentas). Reguliariški jos 
posėdžiai prasidės nuo pradžios 
Vasario mėnesio. 

Nuo Nauju Metų Lenkijoj tai- 
kos, apskričių teisėjai ir aukš- 
čiausias teismas petkratinės lygiai 
kariškas, kaip ir civiliškas bylas. 
Bylos bus perkratinėjamos lenkiš- 
koj ir vokiškoj kalboj. 

|| Talkininkai pranešė \Var- 
hingitonan, jog jie ne trukdys ke- 
lionės Austrijos paskirto Ame- 
rikon ambasadoriaus grafo Tar- 
ti o wsk i o. 

|| Vokiečiai ant Vilniaus ir jo 
apskričio uždėjo kontribuciją 
500,000 doH., užlaikymui ir mai- 
tinimui ten esančių vokiečių. 

|| Laikraštis "Vossische Zei- 
tung" paduoda kokios te itorijų 
(permainos po karei bus Europoj, 
Sulyg to laikraščio: Rumui.iji 
išjiylcs iš tarpo ucprigulmingų 
kraštų. Rusija gaugianti Molda- 
viją. Rusijos Lenkija bus ne- 

•prigulming?., Latvija tvers auto- 

nomišką Vokietijos, dalį, kurioj, 
žinoma, va'ldžia bus-*vokiečių ba- 
ronų rankose, Lietuvą paims 
Prusai (tegul ją dievai apsaugos 
nuo tokio likimo), Pobrudžią at- 

gaus Bulgarija, o Valachija bus 
.padalinta tarp Vengrijos ir Bul- 

garijos. Bet laimė, kad tai yra 
vien laikraščio spėjimai, 

|| Kaip praneša vokiečiai, talki-; 
ninkai iki šiol nužudė 192 karišku 1 

laivu: Anglija nužudė 133 laivus 
563,200 tonų, Francuzija 29 lai-j 

(vus, 53,900 tonų, Italija 20 lai-. 
(vų, 63,600 tonų. Rusija 16 laivų 
,'54,800 tonų, Japonija 4 laivus 9,- 
.100 tonų. 

Duluth, Minn. Nfeprigulmingų 
kasyklų savininkai Minnesotoi,' 
Wisconsine ir Michigane nuo 151 
gruodžio dienos ant 10% pakėlė1 

^darbininką algas.' Tą patį žada 
padaryti ir plieno dirbtuvės. 

— 

New York. Čip, re<ngiasi strei- 
kuoti vodevilinių teatrų aktoriai, 

I kuriuos taip labai mėgsta ameri- 
konai, nors jievmažai naudos at- 

Į gabena. 

<[ New York. Sustreikavo čia 
60,000 rubsiilVių. Darbininkai 
reikalauja 8 vai. darbo dienos ir 
ant 2 dol. savaitėj didesnių algų. 

LIETUVA IR MRL 
VILNIUS. 

Mokesniai už pramogas. Vil- 
niuje vokiečių valdžia įvedė mo- 

kesnį už pasilinksminimus. Už 
visokias pramogas ir vaidinimus 
Vilniaus miesto nuovadoje dabar 
reikia mokėti"-moke)3tis. Už lei- 
dimą reikia mokėti nuo 3 iki 100 

markiu. 
lu | 

Pavargėlių prieglauda.—ViU 
r.iaus labdarių įstaigos, sulyg 
W i 1 n a e r Z e i t q.n g .pašalpų 
išdavė su viršum 6000 šeimynų, 
iš viso 14,000 žmonių. Paskuti- 
niais ii mėnesių komisija gau- 
nanti pinigų iš miesto ir šiaip 
žmonių, išdalino pašalpos gyvais 
pinigais 61,978 mark.; duonos už 
38,987 mrk. Liaudies virtuvė 
Kievo gatvėje rugip. mėnesyje iš- 
dalino 33,085 pietų porcijas. 

SUVALKAI. 
Į Maistas ir kitos yrekės.—"Da-^ bartis" praaria, skries 

viršininkas savo pranešimu tarp 
kita ko primenąs, jog maistas ir 
prekės^ kurioms iššluota ženklai 
iš apskričio valdybė?, galima par- 
davinėti gyventojams tiktai su 
tais ženklais'/ Nušalėjusieji bus 
baudžiami 500 markiu piiiigais, 
arba kalėjimu. 

» VA 

PETROGRADAS. 
Baigė Dailės Akademijos kur- 

są.—J uozas Zi'kas, išėjęs Dailės 
Akademijos kursą šiemet dirba 
konkursini darbą jam pavestoje 
D. Akademijos dirbtuvėje ir pa- 
baigęs skulptūrą "Motina"—mo- 
teris žaidžia su kūdikiu ant ran- 

ku—spal. 24 'd. gavo iš Akademi- 
jos tarybos pilną dailininko laip- 
snį. 

KĄ BELAISVIAI VOKIETI- 
JOJE VALGO. 

Iš ryto 250 gramų juodos duo- 
nos—gera pusės svaro riekė. Šita 
riekė yra visai dienai; pajuodin- 
to karšto vandens puodukas su 

pretensingu pavadinimu—kava. 
Pietums karšto skystimo bliuuas, 
kurin šaukštu įkreėiama mėsga- 
lių gabaliukų. Vakare "kava," 
geriausįu atveju—silkė. Vokie- 
č;ai mano, kad "Lietuvos kiau- 
lėms" šitokis maistas ir šitokioj 
apštyj yra pilnai užtenkamas. Ži- 
noma, jie civilizuoti žmonės. 

Ministeris Protopopovas ir 
tremtinių šelpimas. Spalių 24 d. 
vidaus reikalų ministeris Proto- 
popovas kreipėsi j vietos ūkio 
reikalų vyriausiosios valdybos 
viršininką N. Anciferovą ir ̂ pra- 
šė jį ajpaiimti pirmininkauti tam 

tikrajai pabėgėlių tarybai. Drau- 
ge Protopopovas pasakė, kad 
tremtinių šelpimas turįs buti 
atimtas iš ^ isuomenės organiza- 
cijų ir visas pavestas vidaus rei- 

kalų ministerijai. 

LIETUVIU AMERIKOJ. 
IŠ NEW YORK. 

Kriaučių Streikas. New Vor- 
ko, Brooklyno ir Newarko vy- 
riškų ir vaikų drabužių kriaučiai, 
priklausanti prie A. C. W. of A. 
unijos, 13 d. gruodžio, 10 vai. ryte 
išėjo j streiką; virš 65,000 kriau- 
čių ^apleido dirbtuves, apšaukda- 
mi generalį streiką. 

išėjo j streiką ne tik unijistai, 
bet ir nepriklausantieji prie uni- 
jos. 

Kadangi d.idelė didžiuma dar- 
bininkų organizuotų, todėl 'r 
streikas ilgai negalės tęstis. 
Reilkia pažymėti, kad šiemet 
kriaučiai išėjo į streiką daug ge-| 
resnėj tvarikoj, negu kad 1913 
metais, nes dabar daug stipres- 

("L. B.") 

nė organizacija. Šiemet iš pir- 
mos dienos j streiką išėjo apie 
90 nuošimčių darbininkų. Net į ir neorganizuoti darbininkai metė 
darbą, ko pirmiaus negalima bu-Į vo pastebėti. Mat, pats gyveni- 
mas prie to juos privedė. Pra- 
gyvenimas dieną iš dienos brang- 
sta, o darbininkų algos kaip sto- 
vėjo ar.t vietos, taip ir tebestovi. 

Musų reikalavimai nedi-deli ir. 
pilnai teisingi". A. C. W. of A. j unija reikalauja 8 valandų darbo 
dienos ir pakėlimo algų ant 2 

( doi. į savaitę. Nors.reikalavimai 
į teisingi, vienok musų ponai | darbdaviai atsisako juos išpildyti. | Jiems buvo pasikrrtas laikas duo- 

ti atsakymą, bet jie to neišpil- 
dė. 

Darbininkų vadovai, negavę 
r.uo darbdavių jokio atsakymo, 
pradėjo rengtis pr.:e streiko. 
Tuomet jau firmos atsiuntė sa-Į 
vo atstovus tartis. Tarybos te- 
sėsi apie savaitę laiko, bet prie 
nieko gero neprivedė—prie su- 

tarties nepriėjo. 
7 ir 8 d. "gruodžio visų unijos 

skyrių buvo šaukiami mitingai. 
Visi skyriai veik vienbalsiai nu- 
balsavo apšaukti streiką ir kovo- 
ti patol, pakol darbdaviai neiš- 
pildys darbininkų reikalavimų. 

13 d. gruodžio A. C. W. of A. 
unijos valdyba apskelbė generalį 
streiką. Tarpe streikierių, ran- 

dasi apie 2,500 ir lietuvių. 
Todėl męs pranešame visiems 

iarbininlkSnjs siuvėjams, kad nie- 
kas nevažiuotų į New Yorką ir 
įpielinkes darbo jieakoti, nes vie- 
tos darbininkai siuvėjai kovoja 
už pagerinimą savo būvio ir ga-) 
vimą dįdįsnio duonos k«Įsni©» 

Taipgi meldžiame kitų nvestų 

jSavo draugų siuvėjų nedirbti dar- 

■ bo, jeigu jis bus atsiųstas iš Dkl. 
New Yorko. Męs žinome, I.id 

i firmos stengsis savo darbūs iš- 
-s.iuntinčti į kitus mieštus, nes 

taip visuomet daroma, kuomet 
Į darbininkai išeina j streiką. 

Kad męs kovą laimėsime, nė- 

Į ra jokios abejonės. Vaikų ži- 

rponų išdirbystės associacija, susi- 
dedanti iš 55 firmų ir užlaikanti 
apie 15,000 darbininkų, pirmų die- 
ną apskelbus generalį streiką, iš- 

pildė visus darbininkų reikalavi- 
mus; darbininkai tuojaus grįžo 
prie darbo. 

Vyrų žiponų išdirbystės 3 dide- 
♦ / 

lės firmos, būtent J. Samuelio, J. 
Eisver and Co. ir Levi and Schilt, 
kuries užlaiko virš 5000 darbinin- 

kų, taipgi išpildė darbininkų rei- 
kalavimus. 

Iš to aiškiai matosi, kad- strei- 
kas ilgai negalės tę-tis. 

Lietuviai kriaučiai išrinko iš 24 
ypatų komitetą streiko vedimui. 
Pirmininkas—J. Karpus, pagelbi- 
ninkas—J. Sadauskas; sekretorius 
—A. M. Augunas, pagelbininkas 
—J. Kūlis. 

Presos komisija: J. Matijošaitis, 
B. Menderis, P. Montvila, A. Se- 
derskiutė ir Iz. Jakimavičienė. 

Informacijų komisija: M. Ur- 
bonas, P. Glaveckas ir M. Glavec- 
kas. 

Pikiet. komisija: J. Steponaitis, 
V. Žilinskas, K. Jankaitis, B. Ja- 
kubonis, K. Poška, P. Pėstininkas, 
S. Stagniunas, J. Kazakevičius, P. 
Pakinkis, O. Merkevičiutė, A. 
Damibrauskiutė ir K. Baltrušaiči'1- 
tė. 

Unijos ofisas ir susirinkimų 
vieta 101-103 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

Visokiais streiko reikalais 
kreipkitės pas komiteto sekreto- 
rių ypatiškai bei laiškais sekan- 
čiu adresu: A. M. Augunas, 101- 

103 Grand st. Brooklyn, N. Y. 
Telefono Nr.: 1301 Greenpoint. 

Presos Komisija: 
I. Matijošaitis, 
B. Menderis, 
P. Montvila, 
A. Sederskiutė, 
Iz. Jakimavičienė. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Antonovo prakalbos.—Gruod. 

9 d. Lietuvos Sunų Dr-jos sve- 

tainėje LSS. 51 kp. surengė pra- 
kalbas, propagandos tikslais. 
Kalbėtoju buvo pakviestas Anto- 
novas (A. Montvydas) iš Chica- 
gos. Pats prakalbų ti'kslas yra 
suprantamas ir apie jį nėra ko 
rašyti, bet negaliu nepaminėti p. 
Antonovo panaudojamos takti- 
kos. kadangi daugumas grandra- 
pidiečių stebėjos ja. Apšviestas 
žmogus, o kalbą vartoja žemiau- 
sią ir teisingumo* neprisilaiko nei 

Pradėdamas kalbą, patarimą 
davė korespondentams užsirašyti 
paišiuku jo žodžius ir nerašiuėti 
melagingų korespondencijų. Aš 
jo patarimo paklausiau ir jo žo- 
džius užsirašiau. Dabar tikiuosi, 
•kad jis neprotestuos prieš juos4 
Jis pasakojo tautininkams, kad 
tautininkai tai baisiausi darbi- 
ninkų išr.aivd' tojai ir jų kiek ga- 
lint reikia šalintis; kad tautinin- 
kų laikraščiai ir korespondentai 
tai didžiausi melagiai. Šituos 
savo tvirtinimus jis parėmė ne 

buvusiais atsitikimais, tik savo 

spėjimačs, kad, girdi., ir dabar 
ap:e jo prakalbas prirašysią viso- 
kių nesąmonių. 

Tautininkai klausėsi šitų jo pa- 
sakų ramiai ir nei pyko ant jo, 
neė protestavo grūmojimais prieš 
jj. Matyt, jie skaito žodžio lais- 
vę brangesniu dalyku, negu at- 

monijimą už pasakytą netiesą. 
Bet p. Antonovas-Montvydas, 
kuris protestuoja prieš žodžio 
laisvės varžymą, mano, kad "to- 
kie niekšai (kurie prrešinasi 
Mockaus prakalboms) reikia va- 

ryti laukan iš lietuvių tarpo, įkiš- 
ti kalėjiman kokiems trims me- 
tams." Ta;gi jis šituomi pasirodo 
aršesniu ir už tivos, kurie Mockų 
kiaušiniais norėjo pavaišinti. 

Sunku yra suprasti, kaip toks 
žmogus, kuris save dideliu liau- 
dininku ir laisvės bei teisingu- 
mo mylėtoju skaito, gali pats 
sau taip priešingai kalbėti, To- 
kis darbininkų apgynėjas tikrai 
darbininkams mažiausiai reika- 
lingas. 

A. M. Virbalis. 

IŠ RACINE, WIS. 
Račkaus prakalbos.—Gruod. 10 

d. Sv. Kazimiero D-ja surenge 
prakalbas ir parsikvietė kalbėto-* 
jumi iš (Jhicagos p. E. Račkų, 
Kalbėtojas kalbėjo temoje "Kas 
palaiko tamsybę: katalikai, ar so- 
-iali>tai." Kalbėtojas apipasakojo 
apie civii'zaciją ir jos pradžią ir 
parodė, kas civilizaciją griauj^.' 
Socialistams kalbėtojo išvėdinus 
nepatiko ir jie bandė jį atakuo- 
ti, bet tas jiems nepavyko; jie 
neįstengė kalbėtojo ♦ sušnekėti, 
nors tarp jų buvo ir t tokių, ką 
buvo keturias klesas baigę. 

Po to kalbėtojas socialistus 
išvadino žvirbliais ir kvietė ka- 

talikus ir tautininkus vienytis ir 
su tautos išmatomis kovoti (su 
išmatomis niekas nekovoja, nes 
nėra reikalo su jomis kovoti; už- 

į terJca jas išmesti. Bet' išmatas 
bemėtant, labai reikia žiūrėti, kad 1 

.'» gero daikto neišmetus. Kiek iš 
korespondento korespondencijos 
matyt, kalbėtojo vadovautasi ne 
tiek argumentais, kiek pravar- 
džiavimais ir sėjimu neapykan- 
tos vienų prieš kitus. Gero tė- 
vynainio priederme yra ne vaidus 
tarpe partijų kelti, tik ,vienybę 
tautoje palaikyti; argumentai, 
principai nesukels vaidų, bet pra- 
vardžiavimai sukelia, o p. Rač- 
kui, kaip matyt pravardžiavimų 
netrūksta. Užtai kalbėtojo pa- 
girti negalima—Red.) 

Ra:cmiečiai trumpu laiku ke- 
tina -ir vėl pakviesti su prakalbo- 
mis p. Račkų. Patartina apsi- 
ginkluoti, nes pereitose prakalbo- 
se pas durr.s stovintieji girdėjo 
socialistus žadant kalbėtoją su- 
mušti. (Blogas patarimas; gali- 
ma kalbėtoją apsaugoti nuo ža- 
damo sumušimo, jei tas tiesa, 
bet ne šaukti ginkluotis ir lauktt 
progos riaušes sukelti.—Red.). 

Prakalbose Buvęs. 

IŠ GARDNER MASS. 

"Amerikos Lietuvio'' Kursų 
paskaita su paveikslais.—"Gruod. 
7 d. vakare Ryan svetainėje bu- 
vo paskaita su .paveikslais. Pre- 
lengtais buvo pp. A. Blazis ir K. 
Šalčiui, »!š \\ orcester Mass. 
"Amerikos Lietuvio" kursų var- 
du. Paskaita buvo apie Afriką. 
'Skaitė ją p. A. Blažis, o p. K, 
Šalčius, geresniam supratimui tos 
šalies išvaizdos ir gyvenimo są- 
lygų joje rodė ir aiškino paveik- 
slus, plačiai papasakodamas apie 
Afrikos tautų gyvenimą, gyven- 
tojų budus, paiprocius, tikėjimą, 
Egipto miestų griuvėsius, milži- 
nų murų liekanas, Afrikos tyru- 
mas, akmenynus, žvėris, girias, 
upes ir tt. Paveikslų buvo ivpie 
du šimtai. Paskaita buvo labai 
įdomi ir į klausytojus gerą įspū- 
dį padarė. 

Prelegentai važinėja ir po k.;.- 
tas lietuvių kolionijas su šitomis 
paskaitomis, kas juos užkviečia. 
Ganlneriečiai iv.L'etns prelegen- 
tams labai yra dė:<ingi už su- 

teiktą jiems smaguną savo pa- 
skaita. Taip pat ir toliau butų 
geistina gfcrdnerieėiams. kad 
"Amerikos Lietuvio" Kursų pre- 
legentai jų neaplenktų. 

Į šitas pas-kaitas publikos, tie- 
sa., atsilankė nedaug, bet to prie- 
žastis buvo tame, kad paskaitos 
buvo mažai garsintos. Visi. ku- 
rie į paskavtas atėjo, buvo labai 

jomis užganėdinti. 
P. S. Remeikis. 

IŠ BENTLEYVILI^E, PA. 

Lietuviu Dienos pasekmės. 
Reikia pripažinti, kad vietos lie- 
tuviai Lietuvių Dienoje visi dar- 
bavosi'. kiek kas galėjo. Tą die- 
ną visi nėjo j darbą ir vaikščiojo 
Po Kainus aukas rinkdami savo 

broliams nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Nors lietuviu kolionija čia 
nedidelė, bet su lyg jų s'kaitl/aus 
nikų surinkta nemažai. Didžiau- 
sią sumą surinko Stanislovas Lu- 
kšius ir Justinas Liurkus: $27.- 
74, bet patįs prie šitos sumos 

pridėjo po $5.00. Taip pat Ona 
Jurgaičiutė pati aukojo $500 ir 
su savo auka surinko $22.55. 

D. L. K. Kęstučio Kliuibas au- 

tojo $50.00; Acme Bre\ving Co., 
£20.00; Sald. Širdies Y J. Dr-ja 
£10.00; SLRKA. 92 kp. $5.00; 
<un. J. Misius padarymui ly- 
gios skaitlinės pridėjo $2.06. Vi- 
so surinkta $300.00. 

Kiti pasiuntė tiesiog Centf«r.'. 
Vienas iš Komiteto. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pa/.yni6ti autoriaus pa- 
radu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikroj} vard?. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir tnisytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Reuakcija. pareikalauta, gražina auto- 

rini atgal Jo lėšomis. 
Reikia Isuda rašyti plunksna ir tik 

ant vteuo* popleros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga.. 
Dar delei Lietuvos neprigulmy- 

bčsi Atvirą te'sybę pasakius, lie- 
tuviai nemažai buvo nustebinti, 
kuomet aficialis gandas iš vokie- 
čiu ambasados YVashinf tone pra- 
nešė, kad Vokietija, norėdama tai- 
ki tis su talkininkais, pirmon vieton 
pastatė ir reikalavimą, kad iš Lie^ 
tuvos butu padaryta neprigulmin- 
ga karalija. 

Suprantama, kad lietuviai gerai 
nurpauo, jog* "okietija panašu rei- 
kalavirrn| statydama, nedaro to iš 
kokio nors ypatingo lietuviams 
prielankumo, bet pan^ų reikalavi- 
mą stato, atsižvelgdama į savo 

viešpatijos interesuis. Praeities pa- 
vyzdžiai taipgi neparodo, kad Vo- 

kietija kada nors butų nors l«.šą 
kraujo prahejusi už pa/vergtų tautų 
išUuosavima. 

Atpenč, smarkiai auganti Vo- 

kietijos imperija iki šiolei vedė 

smarkiu užgriebimo pol«>iką: Elza- 
so ir Liotarngijos, Šlesvigo ir 

Holšteino, pagalios Lenkijos ir 

Prūsų Lietuvos prijungimas prie 
Vokietijos patjs savimi paaiškina' 
voki kos imperijos politiką. 
.Kad Vokietijai Li luva butų ma- 

loni—apie tai męs neabejojame, 
ypač žinodami, kad Vokietija nuo 

senai turi akj ant Kuršės ir Lif-1 

liandijots, kuriose iki šiolei randa- 
si stiprus vokiškų baronų elemen- 
tas—liekanos senovės Kardininkų 
polingo ordeno. Bet kad konors i 

gero galima butų buvę Lietuvai ti-į 
kėtis nuo vokiečių—tam milžiniška ! 

lietuvių didžiuma netikėjo. Jie 
greičiau buvo p Unkę tikėtis nuo 

m talkininkų, kurie pačioj karės pra- 
džioj iškilmingai užreiskė, kad jie 
šią karę veda "už mažų tautų pa- 
liuosavimą." 

Tas buvo viena iš priežasčių, 
delei kurių lietuvių simpatijos bu- 

vo greičiaus palinkę linkui talki- 

ninkų, negu Hnkui teutonų. 
Aišku.-; ir griežtas vokiečių rei-| 

kalavimas, kad ir Lietuvai butų 
prjpa/.inta neprigulmybė, padarė 
milžinišką įspūdį ypač ant tos lietu- 

vių dalies, kuri užjautė ikišiolei 

talkininkams. Ir to nereik plačiai 
I aiškinti. Štai talkininkai genau- 

siatne atsitikime tik burnomis žada 

mažoms tautoms liuosybę, apie Lie- 

tuvą jie iki šiolei nei žodžiu ne- 

užsiminė. Vokiečiai gi, ilgai bur- 

mf neaušinę, pastatė aiškų ir, kaip 
išrodr, griežtą taikos išlygą: "Lie- 

tuva turi buti neprigulminga." 
Kiekvienas gali pamatyti skirtumą. 
Ir nedyvai todėl, kad lietuviai, ma- 

tydami tą skirtumą ir apvertitKlami 
jįju vokiet/1 tokį žygį, kaip rankos 

pamojimu lyg ir pavirto savo sim- 

patijomis Vokietijos pusėn. 
ir ner nei mažiausios aiuejuuo, 

kad Voketija, nor*, ir savo intere- 

suose veikdama, bet statydama ne- 

prjgulmingos Lietuvos reikalavimą, 

ateitoje įgytų didelį draugiškumą 
iš lietuvių pusės. 

yj<ome "ateityje įgytų," nes kol-, 

kas, to pasakyti negalima. Lietu- 

viai šiądien yra jau užtektinai su- 

brendę, kad suprasti diplomatiškus 
ir politiškus didžiųjų viešpatijų 
grajus. šiądien lietuviai jau nėra 

toki, kaip buvo, sakysim, lenkai 

Napoleono laikuose, kuomet už 

tuščią jo prižadu jie upėmis liejo 
savo kraują—ir špygą gavo. 

Todėl, turėdami šaltesnes galvas 
ii daugiaus apsirokavimo, lietuviai 
ne šoko tomis pėdomis sukauti: 
"Lai gyvuoja Vokietija!" už tai, 

F kad ji reikalauja neprigulmybės 
Lietuvai. Jie, lietuviai, velijo pa- 
laukti ir laukia, kol visos kazyros 
bus atidarytos, kol viskas bus ai- 
šku ir jokios abejonės lebus .m- 

lyg to, ką vokiečiai tikrai mano da- 
ryti. 

Ir tame išmintingame susival- 
dyme jie neaipslriko. Pirmi, iš 
pažiūros griežti, vokiečių reikala- 
vimui kasliftk neprigulmingos Lie- 
tuvos įsteigimo bėgyje kelių dienų 
pradeda "švelnėti." 

Stai vokiečių ambasada Wa- 
shi-ngtone, iš kurios išėjo ir ta pir- 
ma žhiia apie Lietuvos neprigul- 
mybę, dabar, kaip praneša laik- 

raščiai, skelbia tokią žinią: labai 

spirtis už Lietuvos mėprigulmybę 
Vokietija esą nesispirs; tai yra tik 
m a x i m u m ( vadinas, didžiausis) 
vokiečių reikalavimas, nuo kurio 
ji gali nusileisti; vokiečiai są pa- 
statę tą reikalavimą tcdel, ka bu- 

tų kuom nusiderėti ir bent Lei i- 
jai neprigulmybę išgauti. 

That sounds pretty ro.t- 

ten,—doesn't it? (Tai 
skamba pusėtinai sukirmijusiai,— 
ar ne?). P.et t& dąr toli-gražu 
ne viskas, &tai1 svarbus ir įtek- 
mingas vokiečių laikraštis V o s- 

s i s c h e Z e i t u n g, kuris pap- 
rastai turi gerus informacijos šal- 

tinius, kalba, kad vokiečių taiki- 
nimosi išlygos bus.ią tokios (kiek 
[tai palyti Lietuvą): Lenkijai—ne- 
prigulmybė, iš Kuršės gubernijos 
turi but padaryta autonominė vieš- 

i patijele, įeinanti į vokiškos impe- 
rijos federaciją, o Lietuva—turi 
buti prijungta prie Prūsijos. 

Kas iš to viso išeis—pagyven- 
sim, pamatysim. Bet jau šiądien 
nėr nieko aiškesnio, kaip šitas vie- 
nas dalykas: lietuviai visa savo 

siela ir visomis savo pajiegomis 
priešinsis prastiems "prijungi- 
mams" ar vienon, ar kiton pusėn; 
stiprus atgimūsis lietuvių tautinis 
judėjimas nenuskendo nei karės 

kraujuose, netapo sutrintas nei po 
karės masines ratais. Jie dirbs ir 
kovos nenuilstančiai patol, kol ne- 

jgys to, kas priklauso kiekvienam, 
kas jaučia save -žnicgum, piliečiu, 
būtent—kol neišgaus savo tautai 

neprigulmybės. Lietuviai jau iš- 

augo iš vergijos vystyklu ir mėgin- 
ti atgal juos ten įbrukti butų vi- 

viena, kaip mėgintum paaugusį an- 

čiuką jkimšti atgal* lukštą n kiau- 

šinio, is kurio jis išsiperejo. .... 

Čiurlionies paminėjimui. Pa- 

minėjimui penkiametinių sukak- 

tuvių nuo mirties žinomo lietu- 

vių dailininko M. K. Čiurlionis 

Blažys & Co., iš Worcester, 
Mass., išleido velionio paveikslą. 

Suiyg leidėjų pranešimo, pa- 
veikslas yra pieštas švedų daili- 
ninko H. D. i»ergquist, o repro- 

dukcijos padarytos fotograviuros 
budu žinomoj C-.mbridgiaus 
"University Press" firmoj. Pa- 
veikslo didumas 14x10 colių; 
•kairią $1.00. Galima gauti pas 
leidėjus (13 MUlhury St., Wor- 
cester, Mass.). 

Apie šitų paveikslų vertę nie- 
ko negalime pasakyti, nes redak- 

cijai jų neteko matyti. 

Muzikos mylėtojams bus ne- 

maža pagelbą naujai .išleistas 
"Mažas Muzikos Žodynėlis". 
P-as M. Petrauskas, žodynėlio 
autorius, paaiškina, kad gyvas 
reikalas privertė H šitą ma vą vei- 

kalėlį sutaisyti ir išleist*. Jame 
paaiškinama, ką reiškia visoki 

; muzikaiHškieji terminai, vartoja- 
į 
mi gaidose. Kaina 25 centai. 

į Gaunama Lietuvių Muzikos 

Konservatorijoj, 395 Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Į "MUZIKOS" PRENU- 
MERATORIUS. 

Neužilgo bus išsiuntinėta "Mu- 
zikos" prenumeratoriams, užsi- 

j mokėjusiems už visus metus, šie 
muzikos veikalai 

"Devynios dainos", St. Šim- 
kaus, mišriems chorams; 

"Septynios giesmės", Mišios 
lietuviškai, dviem bailsam prie 
vargonų; 

"Sią nedėlėlę", mišriems cho-, 
•rams prie piano. 

Visi š.itie veikalai y ra nauji, 
ką tik atspausdinti. Kas iš "Mu- 
zikos" prenumeratorių paskuti- 
niuose 6 rr^ėnesiuose permainė 
adresą, prašoma atsiliepti adre- 
su: 33 W. OaJc str., Shenandoah, 
Pa. 

St. Šimkus. 
I 

Toli, Pacifiko didjuryj, yra- sa- 

la vardu "Kalėdų" sala. Ji taip 
pavadinta todėl, kad ją atrado ka- 
pitonas Cook Kalėdų dienoj 1777 
metuose. 

* 

•Senovės Anglijoj lošimas katy- 
romis buvo skaitomas kaipo tam 
tikra Kalėdų žaisle. Kitais lai- 

kais, apart Kalėcty, ka2yromis ne- 

lošta. 

Hf¥, 

To Jau Perdaug. 
oiI I' i 

Daugelyje atsitikimų lietuviuo- 
se galima patėmyti dar neišny- 
kusias pasekmes vergijos., kurią 
per tiek laiko ant savo pečių ne- 

šėme. Ypač žymiai *as apsireiš- 
kia dabar, kada visas prislėgtas 
tautas, taigi ir lietuvių, pačios, 
aplinkybės verčia pasirodyti kuom 
esą, ko nori, kokius troškimus 
savyje iki šiol slėpė. Ką tik ka- 
rei iškilius, ką tik pasirodžius vi- 
sokioms galimybėms kas linlk šei- 
mininkavimo musų krašte, ne- 

stefbėtir.a, kad pasigirdo įvairių 
rūšių balsai: vieni laukė ateinant 
į Lietuvą vcirįečių kaiipo išliuosuo- 
tojų, kiti j vokiečius žiurėjo kaip 
j ''neprietelius," kurie musų kra- 
što "liuo"ybes" gali suvaržyti; 
viieni su viiKimi žiurėjo j vakarus 
(tų buvo daug mažiau), kiti—į 
rytus. 

Bet štai jau bemažako per pus- 
trečių metų daug kas, rodos, tu- 

rėjo paaiškėti. Vienok daugeliui 
lietuvių, matyt, paaiškėjo ne vis- 

kas: kad vokiečiai į Lietuvą atė- 

jo lyg žvejai su tinklais, kad iš- 
gaudyti viską kas gardesnio, kas 
geresnio, suvaržyti kas liuoses- 
nio— tą visi mato ir žino. Bet 
kad rusai per visą tą laiką ne- 

parodė nei mažiausio ženklo, kad 
beut ateityje užgrobtų tautų 
smaugimo pouniKos jie atsizaaes 

—'to męs lyg ir nepatėniijame ir 
visur tik šūkaujame "lai gyvuoja 
alijantai!" (vadinasi: "lai gyvuo- 
ja Rusija!" Juk .kitos aliantų tau- 

tos mus nei šildo, nei šaldo). 

i) Štai viename Amerikos lie- 

tuvių laikraštyje skaitau platų 
aprašymą "aliantų" tautų bazaro. 
Su pasigėrėjimu nvnima, kad ant 

Lietuviško fyijosko didelėmis rai- 
dėmis buvo parašyta: "Down 
with Eithel propcsed king of l 

Lithuania.* Long live allies!" 
Girdi, anglai už tai lietuvius POr 

gyrę; det to, girdai, ir pasekmės 
bazaro lietuviams bus geros, gau- 
sią apie 10 tūkstančių doliarių. 

Pinigų tai gal jie ir uždirbo. 
Bei už tuos pinigus dctroitiečiai 
š;tai ką pasaufiui parodė: lietu- 
viams geresnė maskoliaus ver- 

gija, negu proponttojama sutverti 
Lietuva, kad ir nevisai savaranki, 
bet visgii valstija. Kad jie butų 
šaukę "šalį.n su Eitheliu, męs 
norim visai neprigulmingos Lie- 

tuva*", tai svietas juos hutų su- 

pratęs, kad jie liuosybės nori. 
Dar tasai šauksmas "šalin" butų 
išaiškintas ir tuomet, jeigu Rusija 
iš savo pusės Lietuvai taipogi 
šį-tą žadėtų. Bet dabar tas 

šauksmas visiems, o ypač vokie- 

čiams, parodė tik tai, jog lietuviui 

ilgisi rusiškos kumšties. 

Nejąugi męs, lietuviai, nemato- 

me, jog iki šiol nėra nei mažiau- 
sios priežasties sukauti "lai gy- 
vuoja alijantai!" (anba stačiau 
sakant, "lai gyvuoja Rusija!")! 

Jau nekalbant aipie tai, kas b6- 
yo pirmiaus, męs pažvelkime, kaip 
rusai elgiasi su lietuviais net da- 

bar, laike karės. 

Jau vokįečiams pusę Lietuvos 
užėmus, rusų ministerių taryba 
peržiūrinėjo projektą Lenkijos 
miestų savyvaldos. Kadangi Su- 

valkų gubernijos miestai didžiu- 

moje lietuviški, tai projekte bu- 
vo pažymėta, jog tų miestų valdy- 
bose vartojamoji "kalba bus lie- 
tuviška. Ministerių taryba tą 
punktą išbraukė... Apie tai rasrė 

visi laikraščįai. 

Į Pasitraukiant iš Lietuvos, rusų 
valdžios j*akymu buvo deginami 
lietuviški kaimai, o jų gyventojai 
varu varomi Rusijon. 

Dabar, kada tų nelaimingų šim- 
tais tūkstančių ten prigrūdo, ru- 

sų ministerių taryba nutarė ma- 

žinti pabėgėliams valdžios pašal- 
pą... v 

Atidarant žieminę Rusijos, du- 
rnos sesiją., naujas rusų ministe- 
i5ų pirmininkas kreipėsi j Rusi- 
jos gyventojus, ragindamas ener- 

gingai tęsti karę toliau. Rusų 
"valdžios ir alijantų vardu jis ža- 
dėjo ne liuosybę prislėgtoms tau- 
toms ir visiems Rusijos pilie- 
čiams, beY.. Konstantinopoli, 

Nežiūrint to, kaJ Rusija nete- 
ko Lietuvos', Lenkijos, kad tų 
šalai valdininkai ir policija su- 

Į garmėjo j gilumą Rusija v—«Ui 

Rusijos laikraščiuose mes skai- 
tome, jog caras užtvirtino mi- 
nisterių tarybofc projektą ant 50' 
gubernijoj padidinti policiją... 

Tat viską tfii matydami, i.c- 

jaugi mę& tUirime šukautoi "lai 
gyvuoja 

Ne, męs turime šaukti štai ką: 
jeigu Rusija nenori, ar negaili buti 
pavergtoms tautoms kitokia, negu 
kad lig šiol buvo—męs geidžia- 
me, kad Rusūja ne gyvuotų, bst 
pražūtų! Męs turime apie tai 
sušukti, kad išgirstų netiktai: Ru- 
sija, bet ir jos globėjos: Anglija 
ir Prancūzija. 

I. 
Štai męs girdime šauksmus vi- 

so pasaulio, kad vokiečiai ga- 
bena belgus į vidurį Vokietijos. 

Bet metai suvirs atgal buvo 
dar žiauresnių dalykų. Išgabenta 
į tolimus k/aš.tus ir ten marina- 
ma < ųetiktai suaugę vyrai, bet 
ir seniai, ir moterjs, ir vaikai. 
Apie tai jokio šauksmo pasaulis 
negirdėjo, nes Rusija gabeno prū- 
sų lietuvius ir galicijiečius. "Tei- 
singosios" Anglijos ccnzura tuos 

šauksmus sulaikė... Pasmerkia- 
me męs Vokietiją už jos žiaurius 
darbus, M)et už tokius pat darbus 
negalime męs šu/kauti nei alijan- 
tams "lai gyvuoja !",v negalime,' 
nors tas kai-kada mums net ir 

pelno atneštų... 
2) įs priezastrs vokaecnj pro-, 

pomuojamo paskelbimo nepri-1 
gulmingos Lietuvos ikai'kurie Ame- 
rikos lietuvių laikraščiai gr.iežtai 
išreiškia tokią nuomonę: kas 
mums, girdi, iš tos liuosyfoės, 
jeigu ją reikia krauju įgyti. Ne-, 
daug nuopelnų įgys tie laikraš- 
čiai, skiepindapii musų (žmonėse, 
jog sveikata, arba net gyvybė, \ 
kad ir daug Jukstančių žmonių,] 
yra brangesnė už savo krašto | 
liuosybę. >f Ne daug jie gero ir j 
Lietuvai padarys, intikindami: 
svetimtaučius, jpg lietuviai yra tos 

nuorfionėSį kad geriau buti vergi- 
joj, negu krauju liuosybę įgyti. 

Man norėtųsi jų užklausti: 
kuomi jį5 tautos liiiosybe įgyja: 
ar ant kelify klūpodamos, ar pini- 
gais nusipirkdamos? 

TuJas /yrąs išveda net "iš dai- 
lės filozofijos," kad "geriaus buti 

ubagu be čebatų, negu ubagu be 

kojų." Ir tas vyras, kaip ir kiti,' 
nenori lietuviškų legijot.ų delei 
tos pačios priežasties: kariaujant,' 
galima kojos neteikti. 

Labai yra galimas ir net gal 
labai yra tikras daiktas, jog ne- 

vertėtų lietuviams organizuoti 
armijos ir kovot (šale vokiečių) 
net ir tuomet, jeigu Lietuva butų 
paskelbta neprigulminga. Bet į 
aš manau; jog priežastjs nekovoti 

yra, arba bent turėtų buti, visai 

kitos, o ne zuikiškas drebėjimas: 
už kojų ir rankų čielumą. Juk j 
paniekinimas ir vargas tam, kurs: 
šaukia: geriau buti sveiku, negu 
liuosu! Į 

Juk per visus amžius skaitėsi 

garbingu tas, kurs šaukė: geriau 
mirtis, negu vergija! 

Nedaug liuosybės įgys toji tau- 

ta, kurios žmonės laikysis kito- ■ 

lcios nuomonės negu pastaroji. 
Politikoje simpatijų ir antipati- 

jų nėra. Yra naudinga ir neiiau-i 

dingą. 
Šunis karti vien ant vokieČių> 

o kitiems musų "geradariams" 
sukauti "lai gyvuoja!," arba vėl, 
skelbti buk lietuviams rankoą ir 

kojos brangesnės, negu liuosy- 
bė, aš skai'tau' politika musų kra- 
štui ne tik kaO nenaudinga, bet 
ir negražia, .iks vergiška. 

St. S. 
-i ^ 

Atsišaukimas. 
j lietuvius: Indiana, Illinois 

ir Wisconsino valstijose. 

Būdamas baisiosios karės liu- 
dininku, matęs Lietuvos šalj iš- 

teriotą ir trokšdamas nešti >a- 

gelbą badaujantiems musų b) 
liains ir seserims, šiuomi atsi- 
šaukiu j augšČiau paminėtose val- 
stijose apsigyvenusius letuvius 
ii' ten gyvuojančias draugijas ar 

kuopas SLA., TMD., ALTS.,' 
SLRKA., L. Vyčių, ar 'Lietuvių \ 

Dienos" komitetus, kad rengtu- 
met maršrutus ir prakalbas vi- 
sur, kur galima. Su prakalbo- 
mis aš pribusiu, keliaudamas, iš 
eilės. Važiuodamas iš Ohio /al- 
stijos, atlankysiu Indianos val- 
stiją, kaip tai: Indianapolis, Clin- 
ton, Gary ir kitas vietas, iš ku- 
rių gausiu užkvietimą. Apva- 
žiavęs Indianos valstiją, važiuo- 
siu į Chicagą, iš tcrt į Wauke- 
gan, 111., toliau" Kenosha, Wis., 
Racinc, \Yis. Mihvaukee, Wis., 
Port \Yashington, \Yis., Sheboy- 
gan, Wis., Beloit, \Yis., Rock- 
ford, 111., De Kalb, 111... St. Char- 
les, 111., Ke\vanee. 111., Spring Val- 
ley, \Veatville, Centralia, Cantra, 
Springfield, E. St. Louis ir visas 
kitas lietuvių kolionija kurias 
bus galima pasiekti pakeliu. 

Siuomi labai prašau lietuvius, 
visus, gyvenančius augščiau pa- 
minėtose kolionijose, kad kiek 
galėdami susižin<Xumėt vieni su 

kitais ir surengime prakalbų su- 
sižinoti su manim žemiau pa- 
duotu adresu. Prie to prašyčiau 
dar, jei galima, kad kolionijos 
Illmois valstijoje, išjnant Rock- 
fordą, susižinodami vieni su ki- 
tais, išdirbtų maršrutą mano pra- 
kalboms, taitp, kad pradedant nuo 

Kewanee, 111. butų^galima pasiek- 
ti kitas kolionijas, pakeliui. 

Aš busiu Indianaipolis, Ind. 2 

d. Sausio, 1917 m. ir keliausiu 
Chicagos link. Tad iki 2 d. sau- 
sio su manim galite susirašyti: 
2004 St. Clair ave., Cleveland, 
Ohio. Nuo 2 d. iki 15 d. sausio 
mano adresas .bus: 901 W. 33M 
St., Chicago, 111. Nuo 15 ik.i 20 

d. sausio adresas mano bus: 418 
Almond St., Rockford, 111. Vė- 
liaus paskelbsiu tolesnį sąvo 
maršrutą. 

Su guodone, 
A. M. Martus. 

Kalėdy Eglaite Turkijoj. 
I urikija yra ne krikščioniška 

šalis ir todėl, žinoma, nei Kalė- 
joje neapvaikšciojair.a, nei ma- 

ži turkiukai eglaitės neturi. Bet 
vien<į sykj 1 urkijoj buvo toks 
navatnas atsitikimas: 

Mieste Adrianopolyj gyveno 

tylias labai įtekmingas svetimtau-' 
L'.s-kri'kščionis. Kalėdos artinosi, į 
it" jis sumanė savo vaikams įtai- 
syti eglaitę. Apie Adrionopolj 
eglės neauga, todėl jis užsisakė 
sau eglaitę iš Sofijos, Bulga- i 
rijoj. Kuomet traukr.nys atvežė 

apie 10 pėdu augščio eglaitę j I 
Adrianopolj, kas ten iš tunkišky 
uiėdniraku atsiminė, kad yra už-j 
drausta gabenti medelius Turki- 
jon iš užrufbežio. ^ 

J a sale! (kas reiškia ''neva- 
lia ) pasakė turku urėdninkas 
muitinyčioj. 

J ūso k!—atkartojo sargas- 
kareivis, kuomet anasai svetim- 
tautis norėjo savo eglaitę atsi- 
imi. 

Bet svetimtautis užsispyrė savo 

eglaitę gauti, kad ten ir kas-<žjn- 
kas. \ 

Stoties urėdui r,kai pakliuvo ne- 

mazon bėdon su ta eglaitė. Čia | 
įstatymai aiškiai sako, kad eglai-! 
du nevalia iš kitos viešpatijos i 
gabmti, o iš kitos pusės svetini-j 
tautis, kaip minėta, buvo labai; 
įtekmingas ir galėjo urėdiv.nkams, 
daug bėdos pridirbti, jeigu jis 
savo eglaitės negautu. O jie >a- 

sakė, kad jis turi turėti tą eglai- 
tę bėgyje 48 valandų. Urėdnin- 
kai kasėsi sau galvas, ką čia pa- 
darius su tokiu fantu. 

Pagalios vienas urėdninikas su- 

galvojo taip V 

Eglaitę nusiuntė toliaus j Kon- 

stantinopoli, Turki j o? sostinę, 
ekspresiniu traukiniu, kas užėmė 
tik 8 valandas laiko. Eglaitė su- 

?qžo j Adrianopolj sakančiu trau- 

kiniu. Svetimtautes gavo žini<į 
iš muitinyčios, kad jam "atėjo 
medelis i s Konstantinopolio" ir 

kad jis gali savo eglaitę atsiimti. 

lokiu budu ir vilkas liko so- 

tus ir ožka čiela. Svetimtautis 

įjavo savo eglaitę, o urėdr.rnkai 
iš bėdos išsisuko, nes galėjo sa- 

kyti, kad eglaitė atėjo ne iš už- 

rubežio, t>et iš Turkijos sostinės. 

^ -v 

—Chapin In 8t Louia Republic. 

ŽVAGIŲ GESINTOJAS. 
Vokiečio šalmas (kepurė) yra geras žvakių gesin- 

tojas. Belgijos ir Ser'bijos "žvakės'' jau užgesin- 
tos, o dabar .ir Rumunija jau baigiama gesinti. 

margumynai 
APIE IŠTREMTUOSIUS ] LIETUVIUS. 

Brigdeport, Conn. Gerb. Red:j Daibar, kuomet ateina žinių, kadf 
Vokietija tikrai norir.ti, kad iš į 
Lietuvos butų sutverta neprigul-! 
minga karalija, kaipo buter-štatas 
tarp Vokietijos ir Rusijos, tai 
lietuviams prisieina apie daugelį 
reikalų su dvigubu smarkumu 
pasirūpinti. 

Vienas iš tokių reikalu yra— 
pasirūpinti likimu musų ištrem- 
tinių, kurie išmėtyti po įvairius 
Rusijos užkampius. Tai e x t r a 

klausimas, kuris privalo buti ap- 
rūpintas kuogreiičiausiai. Tūk- 
stančiai musų brolių už apšvie- 
tos ir lietuvystės platinimą buvo 
ištremti į tolimas pasvietes. Jie, 
skirdamiesi su tėvyne, buvo ku- 
pini vilties, kad ateis kadanors 
laikas, kuomet Lietuva paguos 
juos-kaipo genausius savo sunus. 

Taigi stengiamės, kad jų viltįs 
išsipildytų ir kad vėl galėtume ; 
broliškai jiems dešinę paspausti 
laisvoj Gedimino žemėj. * 

Jų išliuosavimui* berods, gali 
buti du keliu—per taikos kongre- 
są ir per derybas su Rusija. 
Abudu bildu—nelengvi. Bet juo 
jie yra sunkesni, juo labjau turi- 
me tam pasidarbuoti. 

R. j Adzgauskas. I 

LIETUVIAI NORĖJĘ VOKIE- 
ČIŲ. 

Dctroit Mich. Gerb. Redakci- : 

a:—Ką vokiečiai, kariaudami Eu- 
ropoj, gali paisyti apie Amerika ] 
ir jos gyventojų nuomonę? O 1 
s'ienok jie, kiek tik gali, platina ; 

:>ia sau prielankias nuomones, i 

nors kartais ir pameluoti prisi- ] 
iitu. Štai, pavyzdžiui, Detroito : 

laikraštyj "The Detroit Journal" < 

tilpo ilgas straipsnis tulo Charles į 
Collman apie tai, ar talkinin- i 

kai gali šią karę laimėti. Jo 
risų išvadžiojimų nėr reikalo mi- 
nėti, bet šta.i pora jo žodžių kas- 
link Lietuvos. t 

'•Nuo rusų tapo Išplėšta ae tik 
Kuršė, kuri yra apgyventa vokie- 
čiais (?), bet taipgi Vilniaus gu- 
bernija, arba Lietuva, kurios gy- į 
ventojai buvo išsiilgę vokiečių vieš- į 
patavimo." 

Ką jus ant to 'pasakysit? Lie- 
:uviai išsiilgę vokiečių viešpata- i 

rimo!.... Žmogus, meluodamas, tu- 
retų* bent mčerą žinoti. Lietuviai I 

:urėtų turėti informacijinius biu- i 

rus, kurie panašias melagystės 
ititaisinėtų. 1 

J. S. S 
N J 

RUS1SKI PINIGAI. 
i 

Chicago, 111. Gerb. Redakcija: ] 
Meldžiu paaiškit.tl apie dabarti- j 
ij Rusijos -pinigų įkursą. Keletas t 

nenešiu atgal laikraščiai Tašė, t 
<ad vienas rublis yra 3o centų. 1 
Nuėjau į Wicker Park Station, t 
cad "pasiųsti 25 rublius pabėgė-į< 
liams j Černigovo g'.vb. Bet čia' t 
iiž 25 rub. nuo manęs pareikalavo 1 

$12.87, t. y. tiek pat kaip ir prieš 
karę, kuomet rusų rublis buvo 
52 centai. Pasiklausiau šito pač- 
to skyriaus vedėjo, kodėl t'.ek 
ima', jeigu rublis dabar vertas 
tik 30 centų. Atsakė, kad jokių 
atmainų ir karės laiku jie nedaro. 
Taigi negaliu dabar supaisyti, ka- 
ine teisybė. 

V. šliauteris. 
^ 

t 

Nuo Redakcijos. Suvienytų 
Valstijų krasa laiko tokį patį r.ub- 
tlų kursą kaip ir prieš karę. Pi- 
ti.igų kursą 3 la ikas nuo laiko mai- 
nosi tik bar.'kuose^ biržose ir t. t. 
Kas siunčia pinigu® per krasos 
monėy orderi, tas turi mokėti su- 

lyg scit> pastavaus kurso, kuris 
3UVO prieš karę. Pigiaus yra sių- 
sti per gerą banką, kuris Išsiųs 
iųsų pinigus bankiniu drafHu 
(pėrlatdu) sulyg dabartinio kurso. 
Dabartinis rublio kursas yra apie 
31 centas. Jis gali bile dieną 
Dersimainyti." 

KALĖDŲ ŠVENTĖS PRA- 
DŽIA. 

Kuomet pradėta apvaikščioti 
valėdų- šventes—tikrai nežjnr.a. 
Sleikurie senovės raštininkai pri- 
rodinėja, kad dar stabmeldystės 4 

alkais žmonės buvo papratę ap- vaikščioti savrt dievų gimimo die- 
įą. Nuo to, sakoma, ir krikš- 
čionys vėliaus piadėjo švęsti Kri- 
staus gimimo di:ną. 

Senovės užrašai nurodo į tai, 
cad p.;rmu kartu iškilmingiai Ka- 
ėdų šventės apvaikščiota Egipte 
i'pie 200 metų po Kristaus gimi- 
110, o Alexandrijos Klementas sa- 

co, ka<l' "tuli Egipto teologai nu- 

;iKyre nc tik metus^ bet ir Kalč- 
ių d*eną." Sulyg jų Kalėdos iš- 
malė 25 d. gegužio. Kiti vėl nu- 
odinėja, kad kalėidas seiliaus ap- 
vaikščiota 28 d. kovo ^mėnesio,/ 
neton dabartinės^ d. gruodžio, 

KALĖDŲ KRASOS ŽENKLE- 
LIAI. 

Pastaraisiais la/kais Amerikoj 
ėjo paprotys lipdyti ant laiškų, 
iunčiamų prieš Kalėdas, tam tik- 
irs kalėdinius krasos ženklelius, 
'šituos ženkleli'us išleidžia Ame- 
ikos Raudonasai Kryžius ir jie 
'ra pardavinėjami po y ieną cen- 

ą. Kiek iš to pasidaro naudos 
natyt iš to, kad 1915 metuose 
šviso parduota Amcr.ikoj 80 mi- 
ijonų tokių ženklelių, kas sudari 
>800,000 labdarybės tikslams. Vi- 
ias pelnas yra skiriamas kovai 
iu džiova. Pirmu kartu pradėts 
Amerikoj pardavinėti tuos ženk- 
eluis 1908 metais, kuomet iš jų 
>ardavimo įplaukė $138,244. Nuo 
o laiko kasmet paprotys vis pla- 
inosi: 1910 metais šitie ženkle- 
iai atnešė jau $304,320; 1913 me- 

ais—$436,314; 1914 metais— 
'1550.000. Netrukus Kalėdos su- 
eiks kovai su džiova su viršum 
ivilijona dol'ariy kas metai. 



* 

Ispano Gyvenimą^ Vokiečių Nelaisvej. 
Pereitame numeryj buvo aprafiyta/ vokiečtij užpuolimas ant 

Prancūzijos ir paėmima., rašytojo (Ispanijos piliečio) { nelaisvf, 
Jo sunki kelione J Vonietiją ir pribuvimas t pirmą belaisvių lagerį 
Zossen. šiame numeryj eina tolimesnis Jo pasakojimas apie gy- 
venimą vokiečiu lager«uoso. 

Pribuvus j Zosseno lagerj. męs 
visi turėjome pereiti per revi- 
ziją. Po to kiekvienam duota 
blėtinis bliudas. šaukštas ir ant- 

klodė (blankietas). Tą išdalinus, 
mums pasakė, kad galime "apsi- 
gyventi" tame plikame lageryj 
kaip kas geriaus gali. 

'A n t rytojaus belaisviai ais.kCTę 
(jų buvo ape 15,000 vyrų _ kaip 
jau apie tai "minėjau) apsitaisė, 
kiek kas galėjo ir kuom k"s tu- 

rėjo. Netrūku^ pradėjo jie su- 

sieiti Iruvėlėiiiis ir šnekučiuotis 
tarp savęs; kit»; vaikščiojo po la- 

gerį, labai arti prieidami prie 
vielir.ių (dratinių) tvorų ir mė- 

gindami pamatyti, kas darosi iš- 
lauko. Daugelis belaisvių išlin- 
do iš navatr.ų duobių, kurias jie 
sau išsikasė žemėj nagris ir šauk- 
štais. Paprastai tokias duobei,— 
sakytum barsukų, išsikasdavo ~au 

keturi-penki vyrai, sykiu susidėję. 
Užimdavo po keletą dienų,- kol 

tokią prieglaudą sau prasidaryda- 
vo: vieni kasdavo šaukštais, kiti' 
bliudais nešiodavo it. 'r išbar- 
stydavo jas po hgerj. 

'Bet tik keletas šimtų belr«svių 
turėjo pasidarę tokias prieglau- 
das; didesnėji jų dali-s miegoda- 
vo po atviru dangum. Tanp jų 
buvo vienas Sorbonnos profeso- 
rius,' su kuriuom suė'iu pažintin. 

Pirmą dieną (tas buvo pėtny- 
čiojO maistas nebuvo taip blogas, 
kaip ai (tikėjausi. Bet turiu pri- 
sipažinti, kad vėliaus juo toliau, 
j«o maistas ėjo blogyn. Aš bu- 
vau Zosseno, Chemnitz'o ir 
Gross-P"Vtsch'o lageriuose. Šia- 
me paskt.tiniame lagcryj ku- 
rie neturėjo savo jvnigų, mirė iš 
bado. Bet apis tai męs vėliaus 
pakalbėsim. 

Draugai nelaimėje. 
Didesnė dalis franeuzų ir belgų | 

ir visi anglai gaudavo sau maisco 
iš lagerio krautuvėlės, ucs jie tu- 

rėjo pinigų; daugelis jų skolino 
' ir kitiems, kurie neturėjo. Iš- 

tiloro čia buvo tikra brolyste ne- 

laimėje. Rusų kareiviai buvo 
nelaimingiausi; vargia: kuris iš' 

turėjo ners skatiką, ir jie turė- 

jo ̂  užsiganėdinti belaisviams duo- 
damu valgiu—kavą išryto, ryžiai 
lyšdai ar žirniai apie pietus ir 
zupė vakare. Duona buvo t>loga 
ir mažai jos duodavo. Retkar- 
čiais porą gurinių mėsos pagau- 
davai ryžiuose. Man atvykus la- 
geriu, duodavo jautienos arba 

avienos, bet po kelių savaičių jau- 
tiena ir aviena pasikeitė j sūdytą 
šunieną. Apie tai mums papasa- 
kojo locni musų sargai. 

Tą pačią pėtnvčią, kaip tik ga- 
vau progą, atsišaukiau prie lage- 
rio komendanto. ^J.'s^klausėsi ma- 

nęs atydžiai. Jis gerai kalbėjo 
francuzų kalba, kurią *5 taipgi 
liuosai vartojau. 

— • 
— Aš esu ispanas—pasakiau 

komendantui.—Į šitą vietą aš pa- 
kliuvau ūktai, matyt, per klaidą. 
Aš turiu but paliuosuotas kuo- 

greičiausiai. Aš negaliu doku- 
mentalistai prirodyti, nes visas 
mano popieras atome nuo manc^ 
mieste Valenciennes. 

Komendantas atsake, kaa j.:3 
pažiūrės. Praėjo keturios, ar 

penkias dienos ir mane pašaukė 
jo otisan. Vc spėjau į orisą 
įeiti, jis šiakp maue rūsčiai už- 

x kalbino: * 

— Aš iinau, kas tu esi. Tu 
esi franeuzas. Tu mėginai ma- 

no 'apgauti. Ta pasaka, kurią 
man pereitą syk pasakojai, yra 
niekas daugiau, kaip tik krūva 
melagysčių. Bet ne taip lengva 
yra apgauti vokiečių aficicą. 

Aš <prtkdėjau energiškai p.otes- 
tuoti, bet jis pakratė galva j man 

nenorėjo tikėiti. Prašiau mal- 
davau jo* kad man leistų parašy- 
ti ispanų ambasadoriui j Ber- 

lyną, bet jis nenorėjo leisti. 
— Gal but, kad tu mokti bpa- 

niškai,*—jis tarė,—?:et tas dar nie- 
ko tveprkodo. Yra taipgi ir vo- 

kiečių, kurie moka ispaniškai, bet 

jie višs vien? yra vokiečiai, o ne 

ispanai. 
Kadangi aš vis nesilioviau pro- 

testavęs, tai jis pašaukė kareivi 

ir li. >§ mane prašalinti į lagerį, 
ką tas .ir padarė šiurkščiausiu bu- 
du. 

Apie tą laiką aš suėjau pažintin 
ir .susidraugavau su dviem fran- 
cuzais belaisviais,—vienas buvo 

I Wdfėbeli>, kitas eilinis kareivis, 

į Šisai feldfebelis buvo perdėtiniu 
departamento vienos didelės 
krautuvės Paryžiuje. Paprastas, 
eilinis kareivis buvo advokatas, 

įaugštai išlavintas vyras. Abudu 

turėjo pinig'i. Kadangi aš ne- 

turėjau nei skatiko, nes anas 

aficienas, kuris sugriebė mane Va- 

lencicnne'se, ištuštino mano v'i- 

|sus kišenius, tai tiedu fraf.cuzai 
užsikvietė mane su savim j lage- 
rio krautuvėlę (ji. vadinasi kan- 

tina). Pavaišino mane gerai. 
| Vieną dieną jie sumanė, kad męs 
, trjse laipgi išsikastume sau urvą. 

į Nes naktįs pradėjo būti šaltos ir 
i tankiai"' lydavo. Žinoma, aš su 

džiaugsmu sutikau. 

j Netoli nuo lagerio vokiečiai 
i darbininkai statė didelius bara- 

kus; nuo jų męs išprašėme ponį 
lopetų. Su šitomis lopetomis ir 
savo šaukštais pradėjome kastis 
savo urvą. Tris dienas dirbome. 

Pradėjome r.uo to, kad išsikasėm 
duobę penkių pėdų gylio. Po to, 
nuo duobės ^ugno pradėjome 
kasti urvą šonan taip. kad jis ei- 
tų ws augštyn. 

Kad jeiti j musų šitą namą,'rei- 
kėjo įšokti duobėn, o po to ke- 

turpėsčia lysti urvan. Ten atsi- 
guklavorn ir miegodavom. Ne- 
labai smagu buvo tokiam urve 

gulėti, bet visgi buvome bent 
nuo vėjo ir lietaus apsaugoti?. 

Prasidėjo baisiai nuobodus lai- 
kas. Lijo kiekviena dieną ir mu- 

sų duobė prilijo vandens. Mėgi- 
nome išsemti vai.denj savo bliu- 
dais, bet retai kada mums tas 

pasisekdavo. Taigi, kad įlysti 
į savo urvą, turėjome bristi per 
tą purviną vandenį. Tankiai iš- 
lau/ko pasidarydavo bala prie mu- 

sų urvo viršaus ir vanduo pradė- 
jo iš ten urvan čirškėti. Tuomet 
turėjome keltis ir kuogreičiausiai 
iš urvo neštis lauk. Ne tik to-, 
del, kad nesušlafpti, bet ir paliuo- 
šuota n„ lietaus žemė galėjo 
įkristi ir mus urve užversti. 

Tokių atsitikimų buvo, ir kele- 
tas tokiu budu galą gavo, nes už- 
duso pirma negu juos spėjo at- 
kasti. Taigi kiekvieną vakarą, 
eidami guki, nežinojome ar rytoj 
gyvi atsikelsime. 

Žiauri apgavyste. 

Apie vidurį spalio mėnesio ko- 
mendantas pasišaukė mane ir pra- 
nešė, kad jis išsiųs mane Švei- 
carijon, nes esą atėjo žinia iš 
Berlino,, kad aš esą tikrai esu is- 
panas. Iš džiaugsmo vos nepa- 
siutau. Prašiau, kad man leistų 
atsisveikinti su savo draugais. 
Ironiškai nusišypsojęs, jis sutiko 
mano prašymą išpildyti. Mano 
draugai labai džiaugėsi, kau man 

pavyko liuo^ybę atgauti ir įdavė 
keletą laiškų savo giminėms. 

Karorvis^ paėmęs mane, išve- 
dė iš lagerio ir nuvedė į atokiai 
stovintį vienų vieną namą,—apie 
kilometras atstu nucy lagerio. Tai 
buvo kalėjimas. Didžiai nusiste- 
bėjau, kuomet mane tame kalė- 
jime uMarė. Mažas, purvinas 
kambarys su langeliu augštai prie 
lubų ir su šmotu marškos ait 
grindų. 

Jųs galite numanyti, koks buvo 
mano piktumas ir desperacija. 

Aš rėkiau kaip pasiutęs ir dau- 
žiau duris, bet viskas perniek. 
Sargas,, su šautuvu ant peties, 
vaikščiojo sale durų ir kuomet 
jau perdaug rėkdavau, tai jis vo- 
kiškai mam grąsindaivo. Į tai aš 
nepaisiau ir tuomet man butų 

į dar geriau, jeigu butų mane nu- 

avęs—taip labai buvau piktas 
ir taip jaučiausi nelaimingu. 

Čia aš išbuvau dvi dien»i. Po 
keturių dešimtų aštuonių valandų 
mane .sugrąžino atgal į lagerį. 
Mano franeuzai draugai barsiai 
nusistebėjo, mane pamatę; jie 
manė, kaa aš jau esu Šveicari- 
joj. Bet pora žodžių, kuriuos 

jie pratarė, fciojaus davė man su- 

prasti. kame buvo visa naslaotis. 

Antrytojaus po to, kaip mane 

paėmė kalėjiman, ispanu amba 
sadorius Berlyne, Senor Polo de 
Bernabe, atvyko į lagerį. Kaip 
žinoma, jis atstovauja Vokieti- 
joj Prancūzijos ir Rusijos reika- 
lus kol karė neužsibaigs. Lage- 
ryj buvo vienas portugalas varclu 

jTonio Antuan, su kuritionp taip 
i pat bl6gai apsieidavo, kaiip ir su 

'manim. Jis prisiartino prie am- 

basadoriaus ir paprašė jo, kad jis 
pristatytų laišką portugalų mi- 
nisteriui Berlyne. Senor Polo 
atsakė, kad jis tai padarys, bet 
paaiškino, kad kadangi portuga- 
lija dabar kariauja su Vokietija, 
tai gal ir negalima bus jam pa- 
gelbėti. 

j Kiek laiko vėliaus šisai portu- 
galas dingo iš lagenio. Pasikui 

(aš papasakosiu, kai>p Chemnitz'e 
vokiečiai mėgino iš manęs pada- 
ryti šitą portugalą. Tai buvo 
žir.geidžiausis ir sykiu baisiausis 

.atsitikimas iš mano nelaisvės, 
į — Jeigu męs butum.e žinoję, 
kad tu esi kalėjime,—tarė man 

j feldfebelis,—tai butume pasakę 
apie tai. ambasadoriui, nors mus 

ir butų užtai nubaudę. Bet ką 

j męs galėjome padaryti? Męs 
įmanėme, kad pats esi jau liuosas. 

Skausmai ir vargai. 
Po siio liūdno atsitikimo pra- 

sidėjo nuobodus gyvetvmas. Lie- 
!tus, šaltis., drėgnumas, purvynas 
'—visa tai darė gyvenimą nepan- 
kenčiamu. Mane aprengta į ka- 

jrės belaisvio uniformą. Marš- 
kinių neturėjau persimainyt. Tie, 
kuriuos ant savęs turėjau, suply- 
šo į šmotus ir buvo baisiai purvi- 
ni. Ir kas dar aršiau, lagery j ac-i1 
buvo visai vandens, aipar* to, ką 
prilijo nuo lietaus. Vokiečiai 
duodavo mums truputį vandens 
atsigerti, po miera. Taigi plovi- 
mui, arba prausimuist negalima 
bnvo to vandens trėkti. 

Kuomet lijo ir nuo to pasidary- 
davo įdubimuose balaitės, tai be- 
laisviai bėgdaivo prie jų. kad nu- 

skausti sau veidus ir rankas. 

Spalio mėnesiui besibaigia! t, J nekurie belaisviai, kurie buvo iš į 
ar ..to barzdaskučiais, prašė, kad 
jiems leistų nusr'pirkti žirkles ir 
skustuvus, kad gailėtų savo ama- 
tu lageryj užsiimti. Tą jiems 
leido padaryti ir jie "atidarė" sa- 
vo barzdaskutyklas po pliku dan- 
gum. Belaisviai buvo plaukais į 
apaugę ir barzdonvs apžėlę taipj 
kad išrodė panašus j linkinius, iš, 
eilės ėjg kinptis ir skustis. 

Apie tą laiką sale lagerio pa- 
statė didelį baflaką iš lentų. Ja- 
me sukilojo 400 sužer'-stų kareivių. 
Vieną sykį įsisukau į ti "šani^" 
sakydamas, kad mano draugas 
ten guli. 

Tai buvo labai menka vieta, 
"Lovos" buvo ant žemės. Sužei- 
stieji pasakojo man, kad jųs be- 
veik visai neprižiūrėdavo. Čia 
pat suguldydavo ir tuos belais- 
vius, kurie susirgdavo lageryj. 

Visi beflaisviai musų lageryj 1 

bufvo padalinti į "komptanijas" 
(rusiškai pavadittum jas "roto- 
mis"). Kiekvienoj kompanijoj bu- 
vo po 250 žmonių ir jos viršinin- 
ku buvo vokiškas aficieras. Vi- 
sus mus ^dabojo apie 1,000 land- 
šturmistų, tai yra vokiškos re- 

zervos kareiv»ių. Didesnė l&nd- 
šturmiętų dalife buvo tikri velniai. 
Tankiausis jų darbas1 buvo,—tai 
^spardymas. Mane įspyrė du sy- 
kiu Zossen'e ir abudu sykiu už 

tai, buk aš, sulyg jų nuomonės, 
perarti pniėjęs prie tvoros. Tuom 
pačiu laiku tie patįs kareiviai, 
kurie mus spardė, niekados ne- 

atsisakydavo parnešti mums 'š 
k a n t i r; o s ko tik męs norėjome 
nusipirkti. Žinoma, jiems ūžėtai 
reikėdavo užmokėti. 

Daug"1ią Zossen miestelio gy- 
ventojų ateidavo mus pažiūrėti, 
ir. tie jų atsilankymai būdavo 
mums labai nemalonus, nes jie 
toli-gražu neparodydavo mums 

užuojantos, arba pasigailėjimo. 
Vierton to, męs išgirsdavome nuo 

jų bjauriausių plūdimų ir įžeidi- 
mų; jie grąsindavo mums kumš- 
čiais—ir visa tai varydavo mus 

didelin piktuman. 
Šitame Zosseno lageryj aš išbu- 

vau iki gruodžio 18 d. 1914 m." 

Tą dien lagerio komersantas ga- 
vo prisakymą išsiųsti iš lagerio 
1,000 vyrų j' Chemnitz'ą. Tarp 
išsiųstų buvau ir aš. Su ašaro- 
mis atsisveikinau su savo dviem 

gerais dranga.^ -V.ul'ie man taip 
daug pagclbėj#"*ii^jfi&vėje. Mus 
nuvarė j geležinkelio stotį ir ant- 

rytojaus nuvažiavom į Chemni- 
17.'q. 

Chemnitz'e fbuvoi:milžiuiški ar- 

tilerijos ba akuii, -kuriuos tuomet 
tik-ką baigė sitttytįč Mus susiti- 
ko senas vokietys -kapitonas, ku- 
ris pirmiausia munVš pranešė, kad 
męs privalome atiduot.', visus sa- 

vo ginklus, jeigu kokius dar tu- 
rime Ginklus, kaipgi!... 

Sausio 6-td, ar 7-to—gerai da- 
bar nepamenu—mane pašaukė j 
komendanto ofisą, čia mane pa- 
sitiko aficieras su francuzi.ška 
pravarde—jis vadinosi d'Ąvignon. 
Sėdėjo jis'ant .-talo. Šito aficiero ne- 

pamirš nei vienas belaisvis, ku- 
ris turėjo nelaimę pakliūti į 
Chemnitz'o lagerį. 

Tvirtu balsu jis užklausė ma- 

nęs, kas aš esu, pr.e kokios tau- 
tos priklausau, mano vardą, ma- 

no tėvų vardus, amžių ir t. t. 
Staiga jis baisiai supyko ir, kaip 
man išrodė, jo piktumas buvo 
nuduotas. Nėr abejonėj kad jis 
norėjo mane nugąždint'. Bet ma- 

no vargiai Zossėn'e atpratino ma- 

ne nuo baimės. 
— Tu esi portugalas, apgavi- 

kas!—suriko jis, kaip perkūnas 
trenktų.—Tavo tikras vardas yra 
kitokis, negu tu sakai! 

— Aš, portugalas?—'sušukau 
nusistebėjęs.—Tamista klystate. 
Aš esu is-panas iš Katalonijos, gi- 
męs Manresaspje. Leiskit man 

parašyti j ispanų ambasadorių 
Berline. Tuomet viskas išeis aik- 
štėn. Leiskit man taipgi parašyt 
mano giminėms, nes jie gal labai 
susirupinę. 

Bjaurus užpuolimas. 
Bet d'Avigiion turėjo plianą. 

Neatkreipdamas jokios atydos j 
mano prašymus, ji'š išsitraukė iš 
stailčiaus vokišlkai prirašytą doku-l 
mentą, dalimis drukuotą, dalimis 
ranlka rašytą. Jis buvo pilnai už- 
baigtas, tik be parašo. 

— Pasirašyk čia!—paliepė afi- 
cieras. 

— Aš nesi rašau po n«;ekuo, ko 
aš nesuprantu—atsakiau jam. 

— Aš tau iąyęrsiu' 
Ir laužytą, frar.cuzų kalba, mik- 

čiodamas, jis perskaitė man tą' 
dokumentą. Jo turinys buvo 
toks, kad aš buvau ne Valenti- 
nas Torras, ispanas, bet portu- 
Kauas varau ionio Ąnttran, apie 
kurį .aš jau pirmrau minėjau. 
Aš baisiai persigandau. Jeigu 
jie fabrikuoja tokius dalykus, tai 
aš galiu kaip musia žuti. Tuo- 
met aš pasiryžau greičiaus nu- 

mirti, negu pasirašyti po tuo do- 
kumentu, kuris mane tikrai butų 
pražudęs. 

— Aš nėsu Tonio Antuan, bet 
Valentinas Torras—atsakiau afi- 
čierui tvirtai.—Aš nėsu portu- 
galas, bet ispanas. 

— Tu esi portugalas, ir fU pa- 
sirašysi po šituom dokumentu 
tuojaus,—sušuko aficieras ir, paė- 
męs plunksną, ištiesė ją man, sy- 
kiiu pasikeldamas nuo kėdės. 

Aš atšokau atgal ir atsispyriau 
prie sienos, dairydamasi^ aplink, 
ar nepamatysiu kokio ginklo. 
Aficieras da/bojo mane ir pašau- 
kė karečvį, kuris įbėgo vidun su 

atkištu durtuvu. Aficieras su ra- 

miu veidu, laikydamas vienoj rar:- 

koj pflun;ksn,ą, kitoj revol- 
verį, prisiartino prie manęs ir ta- 
rė: 

—1 Pasirašyk, arba liepsiu nu- 

šauti!—vėl suriko jis nesvietišku 
balsu. Veidas,^jo paraudo, o gįs- 
los ant kalklo įsitempė. 

Uamiršlkit mane, jeigu norit ! 
—atsakiau jam, r. 

— 'Ne, turi pasirašyti'—jis at- 

kartojo. 
Tai buvo viena iš baisiausių va- 

landų mano gyvenmie. <• Nežinau, 
ką bur'au dayęs, kad pasiliuosuo 
ti (iš šito ofisc^i D|^.vigrion trei> 

kė pluniksną ^nt stalo ir ką tai 
pasakė kareiviui vokiškai. Ne- 
supratau, ką jfs sakė, bet karei- 
vis, kaip automatas, apsisuko ap- 
lmk .ir vėrė mane durtuvu į gerk' 
lę. Aš truputį pasijudinau; duV- 
tuvas pataikė į kaklą ir kraujas 
čįrkšterėjo iš žaizdos. Aš atšo- 
kau nuo sienos, rėkdamas. Ką 
aš rėkiau, dabar ir pats nepame- 
nu. Vis viei"?^' jie negalėjo su- 

prasti, nes aš juos keikiau ispa- 
nų kalboj, kataloniečių tarme. 

(Toliaus tas). 

Paskaliu Rengejanis. 
Pamažu musų žmonės prade- 

da rengti paskaitas. Darbas dar 
naujas ir de'.to pasilaiko daug 
klaidų padaryti. JO klaidų rei- 
kia kiek galint vengti, nes tas 
labai atbaido žmones nuo tolimes- 
nio lavinimosi darbo. Šifcį aš pats 
turėjau progom pastebėti nedidelė- 
je praktikoje. 

Paskaitų rengėjai turi žinoti, 
kad paskaita toje pačioje temoje 
gali buti populiariškiau, supranta- 
miau atliekama, ir moksliškiau, 
giliau. Pirmoji daugiau prasilavi- 
nusiems bus neįdomi, nieko naujo 
nesuteiks, antroji—mažiau prasila- 
vinusiems bus nesuprantama. Dėl- 
to paskaitų rengėjai iš anksto turi 
prelegentui smulkiai pranešti, ko- 
kia publika paskaitos klausys, idant 
prelegentas galėtų išauk sto prisi- 
rengti. Ant greitųjų rimii daly- 
kai neatliekama. 

Kad butų' aiškiau, ką aš noriu 
pasakyti, paduosiu pavyzdį. Prieš 
kelias savaites iš vienos vietos, 
atsilankė pas mane tam tikro pa; 
skaitų rengimo komiteto įgalioti- 
nis, viesdamas buti nuolatiniu 
prelengtu: Pranešė, kad manoma 

surengti bent 50 paskaitų opi žie- 
iną ir kviečiama keletas prelegen- 
tų. Klausiu—kokia bus publika. 
Atsako, kad jau '"apsiskaičiusi, 
mažiau ar daugiau "laisvų pažiū- 
rų." Aš sutikau ir pasakiau, Į 
kad galėsiu duoti po kelias pa- 
skaitas iš pSycliologijos ir koope- 
racijos. 

Po kurio laiko gaunu aficialį 
pakvietimą, kur prašoma jau nu- 

rodyti paskaitų programą. Iš pasi- 
kalbėjimo gavęs įspūdį, kad publi- 
ka bus rinktinė, t. y. daugiau ap- 
sišvietusių žmonių būrys, pasiuliau 
pirmiausia 4-6 paskaitas temoje; 
pyschologiniai auklėjimo pamatai, 
ir pabriežiau, kad jeigu komitetas 
su tėma ir sąlygomis sutiks, tai 
kad iš anksto prineštų, kada reikės 
skaityti. 

Praeina kiek laiko ir jokio at- 
sakymo. Bet štai vieną dieną per 
telefoną praneša ir prašo, kad už J poros dienų būtinai atvažiuočiau su 

paskaita. Atsisakinėju,—kad per 
umai, per trumpa laiko prisirengti, 
pagalios ir šiaip kitais reikalais už- 
imtas. Bet neatleidžia—esą viskas 
surengta, kitas pasižadėjusis prele- 
gentas atsisakęs, ir t. t. 

Ant greitųjų pasirengiu ir nu-j 
važiuoju. Ir nustembu pamatęs, 
kad žmonių renkasi kaip į prakal- 
bas, arba teatrą. Man tuojau pa- 
sirodė, kad mano prisirengta visai 
ne' tokiai publikai. Šaukiu komi- 
teto narius ir Mausiu—kas čia peii 
publika, kokio išsilavinimo. Atsa- 
<o—'kad maž-daug apsišvietusi, pa- 
žangesnė. Nors nesinorėjo tikė- 
ti, kad tokiam miestelyje butų 200- 

300 žmonių jau interesuojančius! 
pyschologijos ir auklėjimo klau- 
simai*, bet turėjau sutikti su pa- 
dėjimu, kadangi kitokiai paskaitai 
arisirengti nebuvo laiko. Raminau 
»ave dar tuo, kad išsyk /tfus dainos 
ir vaidinimas, tai, maniau, po vai- 
dinimo paskaita nesiinteresuojanti 
publika išsfs! yrstys, o pasiliks tik 
rinktinė. Bet apsirikau. Po va- 

dinimo pilnutėlė salė laukia ma- 

IfS... 

Žinoma, publika apsiriko, nes aš 
visai nebuvau- prisirengęs tokiai 
publikai' prakalbą sakytį o aiški- 
nau dalykus giliau. Visgi dar „te- 
bėjaus, kad ligi galo išbuvo ir ga- 
na atidrii klausėsi netoli šimto 
žmonių. 

Šitą atsitikimą iškėliau ne dėlto, 
<ad tos vietos paskaitų rengėjams 
išmėtinėti, q dėlto, kad duoti pa- 
vyzdį kitų kolionijų lietuviams, 
dant panašių klaidų neatkartotų. 
Štai ir šitame atsitikime: jeigu pa- 
skaitų rengėjai man butų iš aaik- 
?to pranešę, kad susirinks paprasti 
prakalbų ar Vakarų lankytojai— 
niekuomet nebučia prie tokios te- 
nos iš tokio galo rengęsis, ir iš to 

butų buvusi daug didesnė nauda 
visuomenei ir rengėjams. 

Kad tokių ar panašių klaidų ne- 

itsitiktų, paskaitų rengėjai turi iš 
inksto įsidėmėti štai ką: 1 

1) kad kiekvienoje temoje pa- 1 
skaitą gal5,buti atliekama visai po- į 
juliariškai (prakalba, pamokslas), 
x>puliariškai-moksliškai ir grynai 
noksliškai; 

2) kad ne visi žmonės gali bile 
tokios t?mos klausyti,-t. y. klau- 1 

syd&mi suprasti i 

Paskaitų rengėjai savo tarpe'pir- 
miausia turėtų gerai apsvarstyti, 
kokių pa-kaitų jųjų publikai pir- 
miausia reikia. Jeigu neįstengia— 
tegul praneša bent prelengtui, kaip 
H:en žmonė:; apsišvietę, kokius ir 
kiek laikraščių bei knygų skaito, 
net kikilis darbus dirba ir t. t. 
Tada prelegentas patsai galės šiek 
tiek numanyti, kokia tema ir ko- 
kiu turiniu galima kalbėti. To- 
liau, kaigo taisyklėmis, galima va- 

duotis štai kuo: 
i. Paskaitos miniai arba pap- 

rastiems vakarų ir prakalbų lan- 
kytojams. Tokiems žmonėms 
geriausia ir lengviausia supran- 
tama paskaitos iš hygijenos (apie 
sveikatą ir ligas), dieti'kos, (apie 
maistą ir valgius) etnologijos 
(apie tau-tas ir žmones), istori- 
jos, biografijos, žmonių draugi- 
jinis sugyvenimas ir p. 

II. Paskaitos "apsiskaičiu- 
siems." Čia, neskaitant temų iš 
pirmojo skyriaus, (kurios gali bū- 
ti kiek giliau gvildenamos, su di- 
dele nauda gali buti duodama 

(paskaitos iš ipopuliarės astrono- 

mijos, geologijos, fizikos, chemi- 
jos, fyziologijos, kultūros istori- 
jos,. draugijinių mokslų- (politiš- 
kos ekonomijos, visuomenės ūkio 
plėtojimosi, apie srioves ir par- 
ujas ir Kt;, ir siek tiek apie auk- 

lėjimo ir etfkos 'klausimus (šie 
klausimai gali buti aiškinami ir 

pirmos.vra rūšies paskaitose, t. y. 
miniai, bet ten jie bus supranta- 
mi tik sąryšyje sit kitais daly- 
kais, k. a. vaizdai iš istorijos, 
įžymiu žmonių biografijos ir t. 

t.) 
III. Paskaitos "apsišvietu- 

siems." ".-Ypsišvietusieji" taip- 
gi su, nauda gali klausyti paskai- 
tų visose tėmosč, paminėtose pir- 
mame ir antrame skyriuose, tik jos 
privalo buti nuodugnesnės, gilesnes. 
Specialiai gi 'klausimai; kuriais šioį 
rušies žmonės interesuojasi ir gali 
suprasti, tai Ijus: gilesnieji politi- 
kos ir visuomenės gyvenimo klau- 
simai, pyschologijos ir auklėjimo 
mokslas, literatūros ir visuomeni- 

nių idėjų istorija, gamtos ir tikėji- 
mų istorija, socialė etika ir filoso- 

fija. 
• Bendros pastabos. Paskaitų ren- 

gėjai turi neužmiršti ir praktikos 
pamokų: aritmetikos ir matemati- 

kos, rašybos ir kalbamokslio, brai- 

žymo ir t. t. 

Reikia stengti-, kad prie pa- 

skaitų visuomet butų raganinės 
liktarnos paveikslams parodyti ir 

reikalingi prietaisai bandymams pa- 
daryti. Ypač tas reikalinga ma- 

žiau išsilavinusiai publikai. Pa- 

skaitų temos smulkiu konspektu 
turėtų buti iš anksto ant lapelių 
atspausdintos ir paskleistos, idant 

žmonės paskaitos klausyti ateitų 
prisirengę ir užsiinteresavę. 

žodžiu, reikia daryti viską, kad 

publika ir prelegentas iš anksto bu- 

tų susipratę ir "pasipažintų," nes 

kitaip paskaitos toli gražu neatne- 

ša tokios naudos, kokią galėtų ir 

turėtų atneštį. 
A. Rimka. 

A. L. T. Sandaros Apšvietos 
Komisijos sekretorius. 

Žinios-Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

= Draugijų konferencijoje ap- 

kalbėta vakarinės mokyklos klau- 
simas. Vieta mokyklai žadama 

jauti iš valdžios, o mokytojais ža- 

ia buti P. Norkus ir L. Prusei- 
ta. 

3ridgeport, Conn. 
— ALT S. kp. smarkiai ėmėsi 

iarbo. Nutarė organizuoti lietu- 

sių vakarinę mokyklą., kviesti 
LSS. kuqp<Į j debatus (temoje 
'Ar privalo amerikiečiai lietuviai 
neikti dalykuose, kurie lytisi Lie- 

uvos) ir rinkti knygas belais- 
'iams. 

tiiagara Falls, N. Y. 
= Lietuvių Čia yra apie 300, 

>et nesirūpina tautos rdikalais. 
svarbiausiu jų užsiėmimu yra 
jirtuokltaviimas. 

kVaterbury, Conn. 
= Daugiausia aukų suriuko 

Lietuvių Dienoj p lė O. Stalio- 

įaitė, $89.49; Dienos uždarbio 

lukotojų suaukoti $150; iš sve- 

timtaučių įvairių įstaigų gauta 
$250; nuo lietuvių draugi.jų $736.* 

Tacoma, V/ash. 
; = Tacotnos gyventojų yra apie 
ioo.ooo; jų tarpe lietuvių yra 
daugiau 100. Lietuvių -Dienoj 
aukų surinkta $92.86. Aukos pa- 
siųsta L. Š. F. 

Į 
Boston, Mass. 

Į = Bostone Mechanic's Buil-. 
dinge yra dabar įtaisytas sąjun- 
gininkų nauda.i bazaras. Jame 
dalyvauja belgai, anglai, rusai, 
francuzai, italai ir k. Paskutinė- 
mis-dienomis liko pakviesti ir l'.e- 1 

tuviai. 

ohenandoah, Pa. 
į = Ignotas Mikelevičius. 61 
Įmetu ^mžiaus, staiga mirė nuo 
! širdies ligos, bedirbdamas kasy- 
kJoip. Palitko pačią ir du vaiku. 

1 
1 Mahanoy City, Pa. 
| = Mahanoy'aus "skvajeras" p. I Miliauskas neapsidirba betaiky- ' damas vyrus su bobomis. Kurių 
negali sutaikyti, siunčia Pottfev'U 
lės kalėj iman. 

I 

įPottsville, Pa, 
I = Gruod. ii d. PottsvillSs 
teisme buvo išklausyta 240 pra- 

i šymų ukėsystės popierių. Iš to 
skaitliaus adv. Navakauskas iš- 
klausė ap.ie 200. 

So. Manchester, Conn. 
= Vietinė SLA. 207 kp., kuri 

yra vedama taip vadinamų susi- 
pratusių socialistų, savo susirink 
kime gruod. 10 d. nutarė trumpu 

i laiku surengti balių ir praikalbas. 
Kalbėtojiuni nutarė parsikviesti 
"Kovos"'redaktorių V. Kapsuk%. 

Vietinis. 

JIEhKO GIMINIŲ. 
Žemlaus talpiname turinį raiike- 

llų, atftjusių į "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisvėn, 
arba nuo pabigillg- JI* Jieiko sa- 
vo giminių, arba ilalp pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonu* skaitytojau, čia savo giminę arba pažįstamą, 
skubiai jam paraiyk laiškelį; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne paielpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 
Stulginskis Antanas, tremtinis, 

Kauno gub., Raseinių pav., Tau- 
ragės vai., Dranslau'kių par., no- 

ri susižinoti su savo broliais M»> 
ku, Jonu ir Kazimieru Stulgin- 
skiais ir pusbroliais Kazmieru 
Kinderiu ir Jonu Paulaus&iu. 
Adresas: Ruošia, g. Odessa, Fort 
51 Eva!<acionnij Punkt, Sanitar- 
nij Pojezd, No. I02i„ Antouu 
Stalginskomu. 

Vipich Stanislovas, karės be- 
laisvis nori susižinoti su savo 
broliu Antanu Vipichu. Adre- 
sas : Germany, Gefangenenlager 
Biito\v, Stanislaw Wipich, No. 
313- 

Mankuvienė Marta su savo 
dukterimi Sofija ir Marta> karės 
belaisvės nori susižinoti su savo 

vyru ir dufkterų tėvu Mar- 
tynu Mankuni, gyvenusiu 
Reading, Pa. Jos yra 
sunkiame padčjitne ir reikalauja 
piniginės pagelbos. Adresas: 
Germany, £i\vilgefangcnenlager 
Lauban, in Schlesien, Marta 
Mankus, No. 1408.. No. Bar. 6. 

Vėbras Andrius, karės belais- 
vis, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Pagirių vai., Gryniškių sod. 
nori susižinoti su savo broliu 
Antanu ir seseria Sofija Vebrais. 
Adresas: Germany, Gefanger.en- 
lager Parclnm (Medei.). Andrius 
bebras, grup, XII., Bar. I. 

RAPORTAS DIDŽldjO NEW 
¥ORKO LIETUVIŲ DRAU- 

JŲ KOMITETO. 
Rinkimo aukų Lietuvių Dienoje 

1 d. lapkričio 1916 m. 

Šiame raiporte minimos pinigų 
iumos pagal distriktus ta "D, kaip 
Liberty Banko buvo priduota 
paskutinė sąskaita. 

Ant gatvių surinkta: 
Distr. N. Rinkėjų Sūrinio 

1 197' $965.85 
2 211 931-04 
3 170 569.01 
4 184 940.89 



5 130 523.82 
6 150 54102 
7 129 505.84 j 
8 303 j 1518.00 
9 232 n 30.51 

10 64 40143 
Viso 177° $8027.41. 

Lietuvių Aukos; 
Distr N. Draug. auk. Pav. Auk. 

2 8.00 

3 8.05 5.00 
6 2.50 
7 17.00 
8 179.00 — 

9 413.00 642.05 
10 35300 30.00 

Vuo New \orke ant gatvių, 
nuo draugijų ir pavienių surink- 
ta $9,685.01. 

Priskaičius prie šios sumos in- 
eigas New Yorko ofiso, j knrį 
iaolaukė iki gruodžio 4 $1,096.25, 
pa'idaro New Yorko mieste 
$10,781.26. 

Iki lapkr. 23 d.'dar nebuvo su- 

grąžinta 9 dėžutės, galima da- 
leisti, kad tos dėžutės yra pri- 
duotos, 1 et delei tokio didc'io 
darbo, kaip sukontroliaviuus 
1770 žmonių-rinkėjų, galėjo įvy!:- 
ti koki nors klaida, per kurią 
tos dėžutės nesurandamos. 

1 dėžutė yra prapuolusi, kurią 
rinkėjas sako, buvus atimta pik- 
tadarių. Ištirt tam dalykui buvo 
skirta komisija* kuri raportavo 
komitetui, patardama visą tą da- 
lyką atidėti j šalį- Tuomi tas li- 
kosi užbaigta. 

Sutraukoje visų distriktų val- 
dybų raportų, pasirodo, kad 1 u- 

tų buvus pa«ek.nė didesnė, ren-| 
kant aukas, jeigu raikščiai butų 
buvę rinkėjams duoti su aiškiais 
užrašais, kam renkama ir kokį 
komitetą reprczenturja rinkėjas.1 

Taipgi distriktų valdybų sekre- 
toriai savo raportuose mini, ku- ; 
rie distriktai apėmė turtinges- 
nes gatves, nusiskundimo ant pu- 
blikos, kad turtingoji minia, ne- 

tiktai aukų nedavė, bet dar išjuo-i 
kė rinkėjus. 

Vienas iš sekretorių distrikų 
valdybų nusiskundžia ant trum- 

pumo laiko, kad rinkėjams nesu- 

spėta duoti pakaktinai informa- 
cijų, kaip elgties ant gatvių, nes 

tinkėjai, < pastovėję po porą valan- 

dų vienoje vietoje ir nieko nega- 
vę, ėjcr namon nustoję vilties ką 
nors gauti, arba susiėję j krūvą 
po keHs, "mitingu.:'' darė, "ką 
daryti, kad aukų neduoda?'' i 

YTotasniai iš raportų sekretorių 
distri'ktų valdybų, galima daryti 
išvada, (4^"" minima aipie raikš-J 
čius, kad buk -publika nežinojus 
kam tos aukos renkama), kad 
mums diena buvo pataikyta ne- 

patogiu laiku, nes visa Amerikos 
spauda birvo užimta politika vi- 
dujinio Amerikos gyvenimo, t. 
y. rinkimais visų krašto vr'di- 
ninkų, nesuteikė mums savo laik- 
raščiuose vietos rekliamavimūi 
Lietuvių Dienos ir iš tos priežas- 
ties, minia nežinojo, kam renka- 
ma ir daugelis iš jų klausė pas 
rinkėjus informac.jų apie Lietu- 
vą. Vienok, -kaip ten nebūtų, jei 
gu iš Didžiojo New Yorko 30' 
tūkstančių lietuvių gyventojų' 
butų išėję rinkti nors 10 nuo-' 

šimčių, t*»i irgi butų buvę surink- 
ta du syk tiek, o gal ir daugiau, 
negu surinkome. 

Abelnai imant, Lietuvių Die- 
noje, turint arti 2 tūkstančiu 
svieto ant gatvių, praėjo tvar- 

kiai, ra»niai, be jokių nemalonu- 
mų. 

Daugiausiai «urii kta aukų gat- 
vėse trijų ypatų' kur.ų didumas 
sumos, yra labai artimas vienas 
kito, o labai to'imas nuo visų 
kitų 7 ypatų daugiausia surinku- 

sių distriktuose. Tos trjs ypa- 
tos yra P. Jurgeliui $90.01, P. 
Gasiuna» $90.00 ir M. Misevičie- 
nė $82. 'Kitų vvsų rinkėjų dau- 

giausiai surinkusių distriktuose, 
sumos pinigų žemiau 50 doliarių. 

Šiuom komitetas, "užbaigdamas 
savo darbą, kaslink Lietuvių Die- 
nos, visiems distriktų valdybų 
n?riams už jų uolų darbą, visiems 
rinkėjams už pasišventimą toje 
dienoje, kun. N. Petkui už jo pri- 
jautimą ir pavelijimą naudoties 
sale be užmokesnio ^r ištisus 
du mėnesius visokiems susirinki- 
mams, vardu badaujančių lietuvių 
Lietuvoje taria širdmgą visietrs 
Ačiu. 

Vardu viso komiteto, 
Pirmininkas—M. J. Vinikaitis. 
Sekretorius—K. Strumskis. 

Daugiausiai aukų surinko Lietu- 
vių Dienoje Didžiajame New 
Yorke p*oal distr iktus šios ypa- 
tos: 

1 Distr. M. Misevičienė $82.00 
2 Distr. M. Česlauskiutė 21.07 
3 Distr. O. Jenca'tskienė 32.65 
4 Distr. P. Gasiunas 90.00 
5 Di^tr. I'. J u rgeliute 90.01 
6 Distr. O. Bubnis i3.62 
7 Distr. E. Petrulienė 25.09 
8 Distr. !<". Lizunas 43-46 
9 Distr.. P. Barauskas 24.30 

10 Distr. S. Navickas 16.40 
Dauginusiai pavienių suaukavo 

S v. Jurgio parapijoje (9 distrik- 
te) $642.05. K. StrUmskis. 

Komiteto sekretorius. 

VIETINES JINiOS. 
CHICAGOS BAZARAS ARTI- 

NASI. 
."Lietuvos" skaitytojai jau ži- 

no, kad sausio 10 d. Lhicagoje 
pra.-mlts milžiniškas "Talkininkų 
Bazaras," kuris tęsis dešimts die- 
nų ir kurio pelnas skiriamas įvai- 
rių tautų nukentėjusioms nuo ka- 
rės. "Dalyvaus ir lietuviai, kurie 
turės tame bazare tam tikrą vietą 
(kioską), kur bus pardavinėjami 
visoki lietuviški išdirbiniai. 

Chicagos moterį# stropiai ren- 

giasi prie surengimo lietuvių 
skyriaus šiame bazare. Bet yra 
labai geistina—yra tiesiog reika- 
linga,—kad visos Amerikos lietu- 
viai, lietuvės ir lietuvaitės pri- 
gelbėtų šitą lietuvių skyrių pada- 
ryti pasekmingu. Jeigu pasidar- 
buosim visi ir viskas nusiseks 
pasckmh.gai, lengvai galima tikė- 
tis nukentėjusia *s nuo karės 
bent keliolikos tūkstančių dolia- 
rių pelno. 

Gražiai austų lietuviškų juostų, 
abritsų, staltiesių, mezginių, me- 

džio drožin;ų labai pageidauja- 
ma. Kitų miestų .noterįs ir mer- 

ginos galotų taipgi aptaisyti gra- 
žių lėlių lietuviukuose "drabužiuo- 
se: sakysim, nuotakų, mergelių 
3u rutų vainikėliais, moterių, ber- 

nelių, priemenėlių, senukų, senu- 

čių ir t. t. Svarbu, kad aprėda- 
luose butų matyt gražus darbas 
įdėtas ir kad svetimtaučiai turė- 

tų gerą supratimą a»pie lietuvių 
tautiškas ypatybes. Kaurai iš 

įuostų austi. ~raž;ai artistiškai 
išdrožinėti šaukštai, dėžutės ir 

taįpgi pageidaujami. 
Visokių daiktų aukautojai lai 

pažymi ant jų savo kainas (r.e 
peraugėtas,—kad galima butų 
parduoti). Kas norėtų, tai par- 
davus jo tokį padovanotą daik- 

tą, jam bus sugrąžanti pinigai, ar- 

ba ta suma bus jtraullcta kaipo 
jo auka karės nukentėjusiems. 

Vijus daiktus reik siųst5 ant- 

rašu: Mrs. A. Zimontienė, 3252 
So. Halsted st., Chicago, 111. 
Siunčiant už expresą galima ne- 

mokėti, jeigu siuntėjas savo daik- 
tą aukauja, bet jeigu jis" skiria jį 
pardavimui, tai už persiuntimą 
pats turi užmokėti. 

Rengėjai, 

Iš Chicagos Draugijų Sąryšio. 
Pereitą panedėlj atsibuvo Chicagos 

Draugijų Sąryšio delegatų posėdis 
\Voodmano svetainėj. Iš raportų, 
kuriuos pridavė įvairios komisijos, 
matyį kad Draugijų Sąryšis smar- 

kiai darbuojasi ir randa vis dides- 
nį pritarimą tarp tų draugijų, ku- 
rios iki šiolei dar buvo neprisidė- 
ję. Pereitame susirinkime dar po- 
ra draugysčių prie Draugijų Są- 
ryšio prisidėjo, kad sykiu visiems 
•pasekmingiau darbuotis ir rinkti 
Chicagoje aukas nukentėjusiems 
nuo karės. 

Dikčiai draugysčių jau pasky- 
rė aukas iš savo kasų, kitos prisi- 
žadėjo tą netrukus padaryti. Są- 
ryšio kasierius, p. Kareiva, yra po 
$2,000.00 kaucijos, o visos Drau- 
gijų Sąryšiui priduotos aukos yra 
dedamos į First National Bank— 

dklžiausį Chicagos banką. Sąry- 
šio valdyba su delegatais labni sau- 

giai aprūpino tų aukų padėjimą ir 

išėmimą... Pavyzdžiui, sudėtas ban- 
ke aukas galima išimti tik su val- 

dybos parašais ir dar apart to pri- 
stačius bankui protokolų knygą, 

I kurioj turi buti parodyta ir Sąry- 
šio žyme patikrinta, kad Sąryšio 

Į delegatai mitinge yra nutarę tiek- 

[ tiek ir tiek aukų iš banko išimti 
ir Lietuvon nusiųsti. 

(Tąsu ant 7-to pusi.) 

I 
REDAKCIJOS AfSAKYMAi. 

p. J. Skinderis. Ačiu už žinią; tilps 
šokančiam nuraeryj. 

į p. R. M. Kalinauskas. Tas pats. 
p. A. Jankauskas. Bus sekančiam 

numeryj. Linkime linksmų Kalėdų. 
p. Naruševičius. Eiles įdedame, 

i Ačiu labai. Kitas peržiūrėt'.m. 
p. Bajorui. Ačiu, raštelis tilps vie- 

name iš artimųjų numerių. 

Apgarsinimai. 
ŠIRDINGI ĮTIKINIMAI. 

Kar.čios suteikia išmint j. Tas, 
'kuris pažįsta dideles kančias, ži- 
no taipgi ir niekuomet neužmirš 
to vaisto, kuris jam pageilbėjo. 
Ponia Marė Zahorak, Housato- 
n.ic Ave., Bridgeport, Conn. rašo: 
"Aš labai sirgau ilgą laiką. Ma- 
no viduriai nieko nepriėmė, vis- 
ką išmetė. Antgalo aš paėmiau 
Trinerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro ir nuo to laiko aš j 
gerai jaučiuosi. Šitas vaistas j 
dabar visuomet randasi mano 

namuose." Tas pats įsitikinimas 
tvylo protuose visų tų, kurie 
sirgo kietais viduriais, galvos 
skaudėjimu, vidurių išputimu, 
nervuotumu, kuriems truko noro 

valgyti, turėjo mažą energiją, 
menką kraują, gyvenimo permai- 
ną ir 1.1, o šiaridien yra geriau- 
sioj sveikatoj ačiu Trinerio Ame- 
rikiniam Karčiojo Vyno Elilksy- | 
ruj. Kaina $1.00. Aptiekose. ; 
palaiminimu namams. Jis pa- 
gelbsti -nuo ramatų, neuralgijos, 
susižeidimo, išsisukimo, sutini- 
mo, nušalimo ir t.t. greitai ir ge- 
rai. Kaina 25c. ir 50c. aptieko- 
se, krasa 35c ir 60c. Joseph .Tri- 
ner, .i.'dirbėjas chemikas, 1333- 
J339 So. Ashland ave., Clvicago, 
111. Jei nori. savo sienas papuo- 
šti gražum Trinerio Auksiniu 
Kalendorium, prisiųsk 10c. pa- 
dengimui persiuntimo lėšų. 

VAIKŲ DIENINE GLOBA 
Parengt 

Iškilndngą Maskaradinį Balių 
Medelloje, Ginedžio-Dectmber 31,1916,6tą vai. vak. 

Sutikti Naujus Metus 

MILDOS SVET. 
3142 S. Hal&ted St. 

IažtBft iianksto perkut 25c. 
Prie durių 35c. 

Bui skiriamos dovanos tiems, kurie bu* puikiausiai ir Jdomausiai 
apsitaisę. Ir dalykai perstatomi il praeities 1916m., ir visokios kitokios pramones. Bilietus ii anksto galima gauti iiose vetose: 
M. I. Dimljopaitis, 901 W. 33rd St, M. J. Kiras, 3331 So. Halsted Street, F. Šatkauskas, 23 So. Halsted St., Dr. Žiraont, 3252 So. Halsted St.. ir 
Vaiki) Dieninėj Globoj, 829 W. 33rd Place. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių || 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošaly, ypa- 

tingai laikrodėlių, Hliubintų žiedų ir 1.1., parduodu 
piginusia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečia savo draugus lr pažįstamus ateiti Ir 
pamatyti mano naują krautuve. Adresas; 

J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., priėi pat iv. JtirOfo bažnyčią, 

CHICAGO, ILL. 

specialis išpardavimai 
100LAIPSNIŲ GRYNOS DENT1NES 

"Seuth Skote Clut" lipo valstybei bendiroles 
4TRvortos arba 1 galionas už ....$2.45 
8 Mfortos arlia 2 galionai už ....$4,75 

12jwortų, arba 3 galionai už ....$6.95 
K iii.' MONOPOLINE DEGTINE 100 

V LAIPSNIŲ. 
1 ftryna, 4 bonkos už $2.45 

Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryna, 12 bonkij už $6.'J5 

Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate grynq, 
100 laipsnių stiprumo 
degtinę, o tie pusiau 
skiesti) vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Farc alaukite musų. likierių, degtinių ir vynų kainų surašo 
Pinigai turi bviti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ai 

ekspreso prisaku. 

ATMINKIT F^ad garantuojame musų "SOUTII SHORE CLUH 
nllllNH.il "degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sen 

ir gera—arba sugrąžinsime Jums pinigus atgal. 

IWKAI nuo ('a^ar Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienai 
U I HirlI didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & <S. »> W. Vifl Burti SI. III 

Linkime visiems "Lietu/ 
vos" skaitytojams Links/ 
mų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų# /✓//// 

Esame prisirengę ir ateinan- 
čiais metais atlikinėti visiems 

SPAUDOS DARBŪŠ] 
Milda Printing House 

J. J. Buzoms ir J. R. Pajaustas, Sav. 
'814 W. 33rd St. Tel. Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 

v, .f.bi '• 

y.i\, 

A. 01szewskio Banko 
Deposi toriam s. 

A.-Olszevvskio Organizuojamas State Bankas, 
vardu "Universal State Bank' (vardas "Reserve" li- 
kosi pakeistas) netrukus bus gatavas. Laisnis iš 
State Illinois yra gautas, Kapitalas jau beveik vi- 
sas surinktas, ir bile dieną stockholderiai, ku:ie 
šėrus pirko, gaus pakvietimą ant Stockholders 3U- 

sirinkimo. Čia Stockholderiai išrin'ks Banko di- 
rektorius, sumokės pinigus už Šerus, pakvies State 
Auditorių, gaus Charterį ir atidarys Universal 
State Banką. 

Prieš atidarymą šio naujo Universal State 
_ Banko, bus kviestas A. 01sžewskio Banko depozi- 

torių susirinkimas. Ant šio susirinkimo naujas 
Bankas paims A. OIszewskio Banko knygeles, o 

vieton jų duos depozitoriam naujo Universal State 
Banko knygeles, su kuriom jie galės atsiimti savo 

pinigus, arba juos laikyti naujame banke, kaip 
kas norės. 

SUŠAUKIMUI DEPOZITORIŲ MITINGO 
YRA REIKALINGI VISŲ DEPOZITORIŲ 

ADRESAI. 
Todėl tie visi depozitoriai, kurie persikėlėte 

j kitą vietą gyventi, priduokite mums savo naujus 
adresus, kad męs galėtume jus pašaukti ant to su- 

sirinkimo, kuriame bus mainomos knygelės ant 
naujo Banko knygelių. Sumainymas knygelių bus 
atliktas vienu vakaru laike vieno susirinkimo. To- 
dėl visi, kurie esate permainę savo gyvenimo vielą, 
priduokite -mums savo naują dabartinį adresą, '.cad 
reikab męs galėtume jus pašaukti. 

Kuriem iparanku, atvažiuokite, mūsų Bankon 
su knygele ir męs užsirašysime jųsų naują adresą, 
o kajjj neparanku atvažiuoti, tai prisiuskite per 
laišką 'savo naują adresą, parašydami aiškiai savo 

vardąr pravardę, adresą ir knygelės numerį. Vie- 
ton galite iškirpti šitą kuponą, užrašykite 
ant jo savo vardą* pravardę, adresą ir knygelės nu- 

merį,įdėkite jį į kopertą ir prisiuskite A. 01szew- 
skio Bankui. 

DBPOglTORI AUS NAUJAS ADRESAS. 
A. OLSZEWSKIO BANKUI. 

^ i 
Vardas ir pravarde 

lAdrėsas .... 

Knygeles No, 

-Paskubinkite adresus priduoti, kadangi susi 
rinkimas gali buti šaukiamas trumpame laike. 

A. OLSZEWSKIO BANKAS. 
, 325a S. Halsted St., Chicafo, m. 

SULAIKYK 

TĄJĮ KOSULĮ 
pirma, ncgn jieai pakenks jusy syetemai. Atakij 
palengvinimui ir iritacijos prašaliuiiaui, vartok 

SEVERAI 
Balsam for Lungs 

(Severos Balssmą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, pergalimo, užkimimo, spaamodliko amangullo. oro triubelip, uždegimo lr gorklls skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Musų lodliams patvirtinimu), ftii paduodame neseniai gautą lai?- ką: "Ai noriu Jums pranetti, kad SeTcros liulaamas p:Inai atsako savo tikilui. Nuo pirmutinio dozo Taikai pradėjo sveikti; jų kosulys iSnyko Ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgsl męs vartojome tąjj Balsomą nuo koktlulo Ir gi so gera pas«>Vme." 

J. Kovralskl, Cutchogue, N. T. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatu*. Nuėjęs i ap- tieks iinriti. kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei uivaduo* tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, raiyk tiesiai j 

W. F. SEVERĄ CO.i Cedar Rapids, Iowa. 

Reikalingas LINOTYPISTAS, 
suprantantis savo darbą; atsišau- 
kite laišku, adresuodami: 

MILDA PRINTING HOUSE, 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Taipgi reikalaujame agentų. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

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

LIETUVA PUB. CO. 

PajieškojimaL 
Pajioškau savo draugės Marijonos Jucytės, iš viensėdžio Terpažerių, par. Leliūnų, pav. Vilkmergės, gub. Kauno. Girdėjau, ištekėjus ir gy- 

veno 7 metus kur tai netoli Chica- 
go. Ji pati ar kas kitas teiksitės 
duoti žinią žemiau nurodytu adresu. I 

Natalija Staniuliutė, I 315 Walnut St., Newark, N. J., 

Pajieškau savo giminių Jono ir 
Jurgio Bulkių, gyvenusių Pihladel- 
phijoje, Pa., iš Kedžionių r o d.; An- 
tano ar Ignaco Gyžių, gyvenusių Chi- 
cagoje, 16 šermukšnių sod., Motie- 
jaus Misevičiaus, Pabojų sod., Ju- 
liaus Maslausko DaukuCių viensė- 
džio, viri Pušalotu par., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Atsišaukti adresu; 

Stanislovas Garnis, 
8820 Houston ave., So. Chlcago, 111, 

rajieškau savo brolio Stanislovo 
Trumpulio Telšių parap. ir pav., Kau- 
no gub. Gyveno Chicagoje, 111. At- 
sišaukti adresu: 

C. Trumpulis, 
Boi 204 Enumclaw, Wash. 

Reikalavimai. 
Wisconsino kolionizaviino kompani- 

ja reikalauja jauno lietuvio, mokan- 
čio šiek-tiek angliškai i vietą lietu- 
vio korespondento ir kolionijos vedė- 
jo. Adresas: Sanborn Company, 
Eagle River, Wis. 

| REIKALAUJA DARBININKŲ. 
| Pilnai yra darbo vyrama ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 l dieną, nuo 26c. 
iki 30c. I valandą. Adresas toks: 

At'as Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, 111. 

3rd floor.. Room P. 
Telefonas Normai 163. 

GAUK KOLEGIJOS MOKSLĄ 
ATLIEKAMU LAIKU. 

The AMERICAN INSTITUTE OF 
SCIENCE siūlo dieninius ir vakari- 
nius kursus. Atkartojamasis medi-1 
kams yra specialurnu. Talppat aug-1 
štesnėsės mokyklos, kolegijos, besi-; 
vartos, kursai.. Iš lygoB: $6.00 už 
kursą dvidešimts keturių pamokų, 
pageidaujama mokėti išanksto. 

Klauskis specialiai nemokamo mok- 
slo pasiulinimo. 

TJžsitrašjmas žiemos terminui pra- 
sideda gruodžio 30 d. 

Franklin 3919 164 W. Randolph St 

PLATINKIT 

P VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių kolionijose lllinojaus 
valstijos. Pas jį galima užsirašyti 
"Lietuvą" ir nusipirkti mūsų laido* 
knygas. 

LIETUVA PUB. CO. 

J 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mčn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS S83» 
Dr. P. VVIEGNER 

Į PETRAS 8. REMEIKI3. 
Yra musų {galiotas Gardner ir api» 

t linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
Į ar3kelblmus ir pardavinėti knygas, 
į Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariti, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausi* viet», atsivėdinti Ir pamatysite 
gražesnj Teatru negu vidurmief'yje. 

Kainoj šiokiom dienom 
5c ant baikono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
Itic balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakavai. Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 
Jei liuosame laiL* nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo ncsiua^uuus, tai 

» 

MILOOS-TEATRĄ. 

ir vaikinų, kurie norėtų iš. 
r>lr 1 U 

-vvių ia* 
mokti barzdaskn tystės } 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima būti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuris blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r'nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso- koff's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgh; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Geajrmlis 

v Kon\raktorius Ir 
Namų Statėjas. 

2123 tf. 23 rd St. 
******************* 

DR. O. C. REINE 
DEISTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš iptiekoi). CHICAGOT 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St.f ChlCAOO 
ROOMS 1107-1114 

Telephonc Iranklio 1179 

BTY.; 3112 S. HALSTEO ST., ART! 31si ST. 
TELEPHME TAMS 21N 

"LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

Iš Sąryšio rengiamų vakam 
įplaukė: nuo Bridgeporto apie- 
$27.00; nuo To\vn of Lake apie 
$55-°°; nu<> 18-tos gatvės apie 
$32.00; uuo So. Englevvc-od apie 
$19.00; muv West Side (dar ne- 

žinia). 
Dabar Draugijų Sąryšys yra už- 

siėmęs surengimu didelių fėrų apie 
u^gavenias ir taipgi gelbsti suren- 

gimui lietuviško skyriaus Tallci- 

linkų bazare. Nutarta taipgi su- 

'engti prieš užgavėnias didelį va- 

karą su koncertu. Ateinantis drau- 

gysčių delegatų susirinkimas atsi- 
bus 3b d. gruodžio, lygiai 9 vai. 
vakare, Woodmano svetainėj, kam- 

pas. 3"?-čios ir Lime st. (netoli 
"Lietuvos" įedakcijos). 

šv. Juozapo Ap. dr-stė .rš So.j 
Chicagos per savo susirinkimą pa- 
rinko aukii nukentėjusiems nuo 

karės. K. Vasiliauskas aukavo 
Shoo; Pet. Simaitis 75c., o sekan- 
čios ypatos jx> 50c. K. Bičkus, K. 
Brazauskas, J. Zelnis, Pr. P>ušma- 

nas, W. Serdikevičius, S. Lileikis, 
J. Vaitkus, L. Finikus, D. Nakro- 

šis, \V. KaziokeviČ, J. Tikoišis ir 
P. Rimša. Smulkių $4.50. Iš- 
viso surinkta ir priduota Draugi- 
jų Sąryšiui per p. Trijonį $12.25. 
Šv. Juozapo dr-jos prezidentu yra 
A. Maniokas, o sekretorium M. 

Ciuplis. 
Laike vakaro ant i&-tos gatvės 

stambesnių aukų surinkta sekan- 
čiai: 

Po $i.oq aukavo: Jonas 
Lipinai, J. Liežas, Pr. Balčkis, 
Jurgis Čepas, A. Molis, Apolionija 
Pikelienė, P. Lobžinskas ir Ona 
Lukšienė. Po 50 centų au- 

kavo: J. Kuondrelevičius, P. Va- 

rekolis, J. Karbauskis, V. Petru- 

škevičius, Ale*. Žakas, Z. Slipikas, 
A. Jakutis, Ona Garbašauskienė, 
Jieva Kupalaitė, Elzbieta Sven- 

ceskaitė, J. Stankevičiūtė ir Ona 
Kumelaitė. Smulkių $8.02: įžan- 
gos $9.20. Viso labo $32.22. 

Švento Daminyko dr-stė,^ nuo 

Brklgeporto suaukavo nuo karės j 
tuikertėjusiems $8.00. Aukauta 
ęekafaeiai ; v ; j 

Po $r.oo. Ant. Kazlauskis, 
Bridgeporto, suaukavo nuo k? 3s 

'M. Dajmbrauskis ir Alb. Dainys.- 
Po 50 centų: Kaz. Ru^3plau-'( 
kis, J. Krikščiūnas, Al. Jokūbai-i 
tU, P. Kltinauskis, Pet. Jaikšta, 
Ant. Grišius ir Ant. Vilkis. Smul- 

kių $".50. Viso labo $8.00. Virš- 
minėtos aukos taipgi tapę priduo- 
tos Clveagos Draugijų Sąryšiui. 
Šv. Daminyko dr-stės prezidentu 
yra Pr. Vaieiekauskis, sekreto- 

rium—J. Bukantis, kasierium A. 
G riši a s. 

Iš Chicagos Centralinio Komi- 
teto. Chicagos Centralinis Ko- 
mitetas, pasilrkusis nuo Lietuvių 
Dienos ir r.utariusis ir toliaus 
darbuotis, dabar rengiasi prie su- 

rengimo lietuviško skyriaus tal- 
kininku bazare. Chicagos lioka- 
liai komitetai smarkiai darbuojasi 
ir nori dirbti, bet pačiam Centra- 
liniam Komitete kas tokio negero 
yra pasidarę. Centralinis pirmi- 
ninkas, kun.* Serafinas, visai ne- 

silanko ant susirinkimų, nors apie 
savo lejngnavimą nieko nėra pra- 
nešęs. TaS suriša rankas ir ki- 
tiems Centr. Komiteto nariams, 
nes nežinia, kas turi visus reika- 
lus toliaus ve'sti. Koliotiijų ko- 
mitetai jau senai murmėjo, kad 
"Centras" yra neveiklus, bet kuo- 
"Tnet pereito panedėlio susirinki- 
man neatvyko nei prezidentas, nei 

jo pagelbjninkai, tai kolionijų de- 
legatai ilgiau trivoti negalėjo ir 
nutarė imt:s darbo kitaip. Mat, 
čia artinasi talkininkų bazaras, 
kuriame l'ituviai lengvai galėtų 
uždirbti kokius $10,000.00 aukų, 
o Centras per savo neveiklumu 
jal.i sugadyti visą bizni. Lioka- 
liai gi komitetai nori darbuotis 
ir darbuosis. Nutarė seredoj po 
Kalėdų sušaukti naują susirinki- 
mą ir išsirinkti sau naują veik- 
lesnį Cer.tralį Komitetą. 

Nesutikimai So. Chicagoje. So. 
Chicagoje lietuvių parapijoj ap- 
sireiškė nesutikimų tarp klebono, 
kun. Petraičio, ir parapijos ko- 
mitetų. Nesutikimų priežastim, 
sakoma, esanti lietuviška moky- 
kla. Parapijonjs nori turėti lie-! 

tuvių parapijinę mokyklą, nes jie 
sako, kad yra ap'e 130 vaikų, ku- 
riuos jie norėtų ir lietuvių kalbos 
ir tikybos li tuvių kalboj pamo- 
kinti. Tuorii reikalu jau buvo' 
laikyta pora parapijinių mitingų, 
tapo išrinkti komitetai pasikalbė- 
ti apie tai su kleibonu, b^t komi- 
tetai praneša, kad jie jokiu budu 

negalj su klėbonu pasimatyti— 
vis "namie nėra." Nekurie įta- 
ria, buk klebonas delei kokių ten 

priežasčių visai parapijinės mo- 

kyklos rrenorjs. 

Pereitą nedėidįcnj vel buvo 
tokis parapijonų susirinkimas ir 

nutarta, kad jeigu su klebonu 
negalima bus susikalbėti delei tos 

mokyklos įsteigimo, tai reik 

kreiptis tiesiog prie antvyskupio. 
P. š. 

Angliški "kubilai" Chicagos ba- 
zare.— Talkininkų bazare ža- 
dama parodyti vieną pagarsėjusį 
anglų šarvuotą automobilių, ku- 
riuos praminė "kubilais" ir kurie 
eina per duobes, per grabes, per 

medžius ir namus viską naikin- 
dami ant savo kelio. Bazaro 
rengėjai su didele bėda. išgavo 
leidimą nuo Anglijos valdžios 
tuos "kubulus" rodyti. Jžanga į 
bazar.-į bus 50 centų; iškalno per- 
kant dabar pas Cliiragos Cei.tr. 
Komiteto delegatus, galima gauti 
už pusę kainos. 

Įvūir.'rnai. TMD. 28-oji kuopa 
larkys savo įpriešmėtmĮ" susiridd- 
tną ketverge, gruodžio 28 d., 7:30 
vakare, Meldažio į. vetainėj, 2242 
W. 23 pl. Bus naujos valdybos 
rijimai sekantiems metams. 

Kviečiama ir naujų narių atsive- 
sti. 

— Petras Katauskas, lietuvių 
ristikas, anądien ritosi Athletic 
kliube ant Michigan ave. su Tom 
Rolevvicz. Ristynės pasidarė 
smalkios ir Role\vicz'iui, sakoma, 
nulaužta du šonkauliu. Ristynės 
yra brudas dalykas-'kuomet kau- 

lus pradedama lanžyįt.- Risty- 
nės, turėjusios buti .17 d. gruo- 
džio Meldafcio svetainėj, nejvyko, 
r;es turėta kefblumų-sii.-r^ermitu. 
Atidėta jas ant 4 d. sausio toj 
pačioj vietoj. Kurie turi tikietų 
dalis nuo 17 dienos, turi atsinešti 

juos 4 d. sausio, tai jie bus geri. 
Report. 

— Kaip girdėtis būrys Cliica- 
gos lietuvių bučerių ir groscr- 
ninkų sutarė tverti korporaciją 
įsteigimui savo duorikepyklos, iš 
kurios jie ims duoną; tuomet 

jie nepriklausys nuo didelių sve- 

timtautiškų duonkepyklų. 
Šio sumanymo priešakyje stovi 

M. Narvydas, K. Beinarauskas, 
D. Petrulis, A. Želn'.s ir A. Lie- 
pas. Puikus ir naudingas suma- 

nymas. 

LIETUVIŲ 
UNIVERSAL STATE BANKAS 
JAU YRA SUORGANIZUOTAS! 

Universal Stat^ Banko šėrai vi- 
si iŠĮparduoti, bet dar ne visi 
pinigai sumokėti už paimtus Še- 
rus. Yra dar ap.ie 180 nėužmo- 

kėtų šėrų. Jeigu už juos šeri- 
ninkai užsimokėtų, Banj<ą tuoj aus 

galėtum atidaryti. Tuli prižada, '' 
užsimokėta ryt po ryt, bet ar už- 
simokės, nežinome,. Todėl kvie- 
čiame naujus lietuvius paimti šiuos 
180 neaipmokėtų šSrų, kad kuo- 

greičiausiai Banką galėtuirle ati- 

daryti'. Paimkite kas kiek galite, 
po vieną ar kelis šėrus ir Lietu- 

vių U-niversal State Barjkas*tuo- 

jaus bus atidarytas. Kviečia vi- 
sus. 

/ A. 01szewskis. 

Pardavinėjamas sulig gerumu! 
Kuponai, ar premijos niekuomet nebuvo dalinamos, su Prince 
\lberto tabaku, nes jų lėšos parsieitų išrinkti iš tabako. Męs 
žinome iš Prince Alberto baisaus parduodingumo, kad rūky- 
tojams patinka gerumas! Nei tautiniai, nei valstijiniai var- 

žymai premijų ir kuponų vartojimo negali turėti veikmes* Į 
Prince Alberto parduodingum^. 
Gėrėsieai kiekviena Prjarie Alberto tabako pypke, nes jis turi 
pinikų skonį ir nekerpa lietuvio ir nedegina gerklės. Kirpu- 
mas ir degumas išimama patentuotu budu, kuriuomi tabakas 
yra padaroma. 

>RINCE ALBERT 
the nationat joy tmoke 

pageidaujamas dėl to, kad jis letdiia vyrams rū- 

kyt kiek tik jie nori ir kaip ilgai jie nori. Prince 
Albert išlaikys visokį ištyrimu, kokį tik nedarysi. 

rviuppiric jrnncc /uaerto pakelį šią- 
dien, o pamatysi, kad jis tavo skoniui, n 

kaip tik tinka. Tąsyk suprasi, kodėl '' 

jis taip rūkomas kiekvienoj civilizuo- 
toj pasaulio šalyj! Cigarete yra taip 
geras, kaip ir pypkėje. 

Pirkių Princ* Al bert tiro. 
toudonuoit maišeliuos t, Sv. raudonos blikinis, 10c; na- 
ro ir pūsis svaro bUkos hft> t 
tmdonai ir ItrfjPi mi* stik- lą varo humidonat su ktitv 
fini-drigintois tiri*. 

*. J. KfcYKOLDSTOBACCO COM?ANY, IV uu4«-SaI«m, N. C. 

CopjTtaM kii br 
H. J. Reynolds 
Tobacco Co. 

Ant antro šono raudo- 
nos bliiinis jųs slcaity-" 
•ite: Procesas, patentu®-' 
taa liepoa 30 d. 1907 m. 
kuris privertė tris vyrus 
*nkyti pypkei, kuomet 
Tienas ruki (urmiaul 

I 

Ui 
n d 

n 

|QQ??!n!M§pi 
Is^r-Fį ■ n j r d n 

—Bronatrup in San Francisco Chronicl*. 

KALĖDŲ DOVANOS! 
(Didelis spyčius arba prakalbos). 

Vyrai ar moterįs, lietuviai ir lietuvaitės! 
Norėjau pasakyt jums spyčių apie Kalėdų dovanas. 

Bet Ponas Dievas nedavė man nei miklaus liežuvio, nei 
'stiprių kojų. Kaip tik užeinu an steičiaus ir pradedu 
spyčių kalbėt, tai man liežuvis susipainioja, o kinkos pra- 
deda drebėt, kai nelyginant apušės lapai. Tai prašau 
vibočyt, k'ątf in savo viet?į aš perstatvsiu jums šitą seną, 
žilagalvį, ilgabarždį, mandrą ir gerbiamą Kalėdų Diedu- 
ką, ką prieš save matot. Jis yra ekspertas nuo Kalėdų 
Dovanų, tai uvožniai ant jo kalbos tėmykit jo rodos pa- 
klausykit® (žfį * 

Praš'dm Urbiamą poną Kalėdų Dieduką čia ant stei-, 
čiaus!... Visi klausytojai \ rankomis: pliak-pliak-pliak- 
pliak-pliąlę.^.^Lai gyvuoja Kalėdų Diedukas!. Ura!..). 

Orait! Tai klausykit Dieduko: 
Vyrai ir moteris! Jau bus pusantro tūkstančio me- 

tų, kaip aš žmonėms prieš Kalėdas dovanas nešioju, tai 
paklausykit manęs senio, ilgabarzdžio-žilagalvio, nes per 
tiek metų daug žmonių mačiau, daug ko regėjau ir daug ko girdėjau. Taigi ausis pastatysit ir su atyda išklausy- kit: 

1) FirkitTokias dovanas, kad iš jų butų ir smagu- 
mas ir nauda. Tokia dovana visžidos geriausia, kurią ilgiausiai pamena. Tai tokią ir užfundykit. 

2) Ka$ iš savo ilgos praktikos uv tžoju, tai ilgiau- siai žmonės pamena lai'.raštį, ba jis kas savaitė pas jį 
per visus metus net iki kitų kalėdų ateina, gražių pasakų ir visokių žinių ir pasiskaitymų, ir pamokinimų atneša. 
Žmogus skaito ir tam kas laikraštį dova.nojo ir man per visus mefevts dėkavoja ir geru žodžiu pamini: 

— Kad, Dievas duotų Jonui, ?rba Magdei pilną maišą pinigų, o tau, Dieduli, kad duotų sveikatos, kad 
nepasentum, ir "Lietuvą" man vis nešiotum—taip sako 
žmonės, ir kaip uvožoju, kas "Lietuvą" ant Kristmas- 
prezent giminėm ar draugam užrašo, ir du doliariu už ją užmoka, tai jį per visus metus paskui už tai garbina ir 
dėkavoja. 

Tai, Vvyrai ir moterįs, paklausykit manęs senio ir nianO patarimo: vieton pirkti kokį švikštą, arba kitą ko- 
kią balabaiką, įdėkit du do'.iariu į kopertą (arba čekį, ar- ba money Orderį) ir pasiuskit tokiu adresu: 

"LIETUVA.' 3252 So. Halsted, St., Chicago, 111. 
Parašykit, kam norit tą prezentą ant Kalėdų pada- ryti o aš senis beeinu, kad ant Kalėdų jį pristatysiu, kur reikia jusų giminei arba draugui. 
Dac ol! Nepamirškit ir padarykit. tą tuojaus, ba prieš pačias Kalėdas aš turėsiu tiek darbo, kad prisieis man, over-taim dirbti. O jeigu a|, ponedziau neduok, nuo kojų nusivarytau, tai kas jums Kalėdų prezentus išnešiotų? 

VYRIŠKŲ .DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučt- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams Ir vaiknama padarome ant orderio naujas siutus nuo $30.00 lkl 160.00 ui pusę kainos. TruputėlJ nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus ^lutus parduolame po $5.00 ir brangiau. Naujas Ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr branglaua. Vaiky siutai $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzal. 

• 

S. GORDON, 1415 80tS?H HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storao ntdaVas kasdie ją. ir vakarais Iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki Ų vai. vakare. Nedėldienlala—('*1 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
_ _Attorney At Law 
UETUVIS ADVOKATAS 

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

TELEFONAS DROVER 700 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: j; y f 

Kasoien 6 vai. vakare; Utarolnkais, Ketvergai3 iki 9 vaL vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metama. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar ceturgjo, nesa nebuvo Las 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingų kalendorini žinių, jame yra keletas skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudirgi pasiskaity- mai: apysakos, ellis, straipsniai Ii hlstorljos, h yj-Ienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt* S.L.A. Kalendoriuje rasite 8t:aipanius geriau- sių rašytojų amerikiečių. t "S.L. A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
iiallals. 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popietos, gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen-' 
tams rabatas. Kreipkitės: 

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

[EVESKIOMS 
SSM0KYH& čia call tttnolcti Anglų ktlbcs nuo pradings 
litf aogSCtaalai. Wpgi Lietuvių, Vokiečių. Rnsų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aujst Matematiko!, Istorijos, Geografijos, PeHttt. 
EkonomiJoa.lCnygTaAysttt.Dafliaraaclo. Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia kali 
užbaigti PUBLIC SC800L, HIGH SCEOOL k 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3100 So.Halsted StChicofo 

"DRAUGAS" 
detuvių Kataliku Savaitinis Laikrašti* "Draugo" aandarbininkų skaičiuje /ra rimCiauBleJl lr žymiausieji lietu- vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių iš draugijų lr vi- 

suomenės judėjimo. Viii dienos klau- 
simai yra svai stoml rimtai lr teisin- 
ei 

x v 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. Pažiūrėjimui siunCiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th 81., Chlcago, HL 

T«U YARD3 1632 

Dr. J. KŪLIS 
s Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 3259 Sd. Halsted St., CMcaqo, III. 

Gydo visokias 'ligas moterių, vaiky ir vyri). Specialiskai gydo limpančias, 
užslsenėjusias ir paslaptingas v yry ligas. I 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gautj sau tinkamą vfe- 
tą. Niekuomet bebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 

j bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmls sistemo-, mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks ttJfca- 
mus patartinus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta goriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname taml&t&i kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

CcaaL 2111 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJA8 

1741SO. RALSIED SI GHICAGifc ILL 
CORNER 18tt> STRBKT 

ir ŠTAI TAMSTOS PROGA 

Lmricaa Sctosf 
•dlOMN 

DYKAI 
IMI 

Orai tai U niekti bu-I 
t (tf kall*oa.Su pagalba] 
įlos mokyklos, Tam»ta 
ISmoksI AnrfUkai knl- 
bfltl. ralytl Ir skaityti visai asai jauadamialin 
otoM valandos*. Moki- 
name p«r pačtą rlaoM 
dalys* Ame. ir Kana- 
dos. Taos, karia gali a- 
teiti į mokykla, moki- 
nome kfesosa, dieno- 
mis ir vakarais. Čia 
jrallmv fimoktl Gram- 
inei* ir High schooUa 
kursui. Graliai Iliust- 
ruota. ta daufeliu't^. 

aiškinimų ir patarimų K*talo«« siunčiame 
dykai; įdek kaliąa markes priduntirnal. 

AMERICAN SCHOOL OP LAN0UA06S, 
1741 W. 47tl Strilt, CtiUffa. IIUhU. 

SITAI JUMS PROGA!-,* 
{gyti gęresnę vietą 
lr geresnę mokesti 
Buk rubų klrpiku. 
DraOužių kirpimas 
yra viena geriausių 
imatųt. Musų sister 
ma yra lengva Jd 
išsimokyti. Musų 
mokiniai gauna dar- 
bą geriausiose Chl- 
cagob firmose. Mo- 
kiname visokio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
učių ir vyrų araou- 
žių. Ateik, aplan- 
kyk mūsų mokyklą, taip dienos laiko, 
taip vakare. Specialiai žemos kainos 
š{ mėnes|. 
MASTER CUTTING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, princlpalas, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 416, 417 

PrleS City Hali 

PMONB YMDI 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morfan St., Chicago. 

Atydai. 
E. ST. LOUIS, COLLINSVILLE, 

ST. LOUIS IR APIEUNKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursfi, 

viena geriausių ir atsakančlaualų 
savo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akulerljos ir slaugymo profe- 
sijoje Jvairlose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandį ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bet 
vaikų suteikiama nursėB pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikienė 
537 CollinsTille A v. E. St. Louis, iii 
Viršum "*ociss saled 

Tel. Kinloch St. Clair 514R. 

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

VORU 

17 25 West 18th Street 
larp Paulina IrWood2at. 

f booe Canal 1203 
Vfclfcndoat 

j \ 18:£0 iki 12:00 vftlryta 
H i *i it iki b."00 v»L vale. 

JKaddliams 
tue fc H <ki rjto 

■hbbhhhm 

Rezidencija 
5206 W .Hamson Street 

lel. Aus tla 73/ 

* Valandos 
tiktai iki 8:00 kit.kvl«n|rn. 



PIRMAS LIETUVIU 
——M———mm—— I.I. ■ ■ 

: VARDU 

Jau yra suorganizuotas ir 

Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olszevvskio Banke 

3252 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

Visi Šerai išparduoti) tik dą ne visi pinigai užmokėti 
✓ 

už paimtus Šerus; 
Yra dą 18 dalis šėriuiukų neužsimokėjusių už paimtus serus, kurie trukdo vi- 

są darbą Banko atidarymo. Yra tik 180 neapmokėtų šėrų, jei jie užmokėtų, 
tai Banką tuojaus galėtume atidaryti. Tuli prižada užsimokėti ryt po ryt, bet 

nr užsimokės — nežinome. Todėl kviečiame naujus Lietuvius paimti šį biske- 

lį neapmoketų Šerų, kad kuogreičiausiai galetume atidaryti šį Lietuvių 

Universal State Banka 
•< 

1 
* 

* 

Paimkite kas k\ek galite, po vieną ar kelis Šerus ir tuojaus 
galesime Bauką atidaryti. 

Kiekvienas Šeras kaštuoja $112.50 
Kviečia visus prisidėti 

s ; 

A. OLSZEWSKIS 
o, 111; 
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