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Dideji Kare. 
Vokiečių c:esoriaus atsišauki- į 

mas j su Vokietija vedančias ka- 

rę tautas veik niekur pritarimo 
valdžių nerado, mažai atsiranda 
pritariančiu taikai ir laikraščių. 
Svarbiausia nepritarimo priežastis 
yra tame. kad Vokietijos cieso- 
rius savo atsiliepime savę per- 

galėtoju, turinčiu ant priešų su- 
*• si mylėjimą perstato, o pergalė- 

tojo vaifiik talkininkai jam pri- 
pažinti. nenori, todėl nori tol ko- 
voti, ko' viena, ar kita pusė ne 

iškovos pergalės tikros. Nepri- 
lan«.iai ypač francuziški laikraš- 
čiai atsiliepia ir >ie Suvienytu 
Vaistijų prezidento Wilsono ir 

užsienių ministerio Lansingo at- 

siliepimą su patarimu taikytis. 
Prilankiau jau talkininkai priima 
su panašiu patarimu atsiliepimą 
Šveicarijos, bet su tikru prilan- 
kumu 4r pritarimu taikai nieks 
iš talkininkų neatsiliepė, tani pri- 
taria vien ,-karėj nedalyvaujant* 
neutrališki kraštai, kuriems ka- 
rė be jų kaltėf atgefbena nuosto- 
lius ir neturintis jau tokios įtek- 
mės kaip seniau popiežius. La- 

biausiai, kaip matyt, taikos pa- 
geidauja Vokietija, r.es apart na- 

minių gyventojų maištų, karės 
pagimdytų, lygiai ciesorius, kaip 
ir i (j karvedžiai nesitiki, karei 

užsitrauki?n*, pergalėtojų pozici- 
ją užlaikyti. Bet tas fatkitv'mkų 
ibcstpnešinimas nerodo visai, kad 

jie taikos nenorėtų. Taikos nori 
visos j,"i verlancVos tautos, nes ji 
visus jau faalsino, tik r.ieks prie 
karės pralaimėjimo prisipažinti 
nenori, nepastatys ir neis-nau^ojys 

T jos laimė/mui visų savo -pajiegų. 
Nors atsiliepimas Vokietijos :r 
piezidento YVilsono tuoin tarpu 
•neišduotų laukiamų vaisių tai 

panašus mėgimai kitų, he abejo- 
nės turės geresnes pa-ekmes, už- 

tenka, kad pradėta jau apie taiką 
įkalbėti,, o tos kalbos, nors grei- 
tai taikos i.eatgabentų, rengia jai 
dirvą. Taikymas nepasiseks vie- 
nam. bet ir nepasisekamas pa- 
drąsis Kitus su panašiu patarimif 
atsiliepti. Taikytojai, sykį pra- 
dėję besipešančius taikyti, nepa- 
mes savo darbo, kol j>:s neišduos 
laukiamų vaisių. Galima todėl 
tikėti, kad karė pasibaigs sekan- 
čiuose metuose, kad kitų Naujų 
Metų ji nesulauks. Visiems pa- 
kak* tų trijų metų savitarpinio 
geriausių ir tvirčiausių piliečių 
žudymo. Svarbiausia priežastie 
•nepas'sehimo Vokietijos pakvie- 
timo prie taikos taryba yra tame, 
kad ji nirsta to save kajpo perga- 
lėtoją ir nepaduoda išlygų, ant 

kokių sutiktų susitaikyti. Ji tų 
išlygų bijos.' statyti, nes jos ga- 
lėtų ne vien talkininkus nuo pra- 
dėjimo tarybų nubaidyti, bet ga- 
lėtų sukelti ir visą vokiečių kli- 

ką užgrobimo svet:mų kraštų rei- 
kalaujančių, o tokių tarp vokiečių 
yra labai daug. nes vokiečiai tai 
užgrobėjų ta us, ten per amžių 
eiles auklėta grolvų garbintojus 
ir jų reikalaujančius. A^art Ru- 
sijos nėra, Europoj kitos tautos, 
Jtitri butiį t!c4c užgrobusi kitų 
tautų kaip Vokietija, o i.*na>'kino 

ji .jų r.et daugiai negu Rusija. 
jeicfH re:ka!a? prispirs. Vo- 

kietijos valdžia atmes save pi- 

liečiu baimę, išsižadės grobimu, 
arba tai tinkamesnei progai ati- 
dos ir .paduos pirm pradčj/mo ta- 

rybų tokias išlygas, kokias talki- 
ninkai priimti galės, jeigu pama- 
tys, kad tolesnės žmonių sker- 
dynės yra tai, blogas biznis. Jau 
dabar valdžiai tarnaujanti laik- 
raščiai Vokietijoj praneša, jog ji 
paduos savo taikos išlygas taiky- 
tojui, kuomet talkininkai priimti 
tokj sutiks. P>et žinoma, paduo- 
tos išlygos nerodys, kad ant to- 

kių išlygų taika butų padaryta, 
nes paprastai tokiose tarybose 
abidvi puses duodasi nuderėti. 
Taikos tarybose derybos eina pa- 
namai kaip Lietuvoj žydiškuose 
kaimeliuose, kur dvigulbą kainą 
užsiprašo. 

Ant karės lauko svarbesnių 
permainų nėra, jeigu ne minėti 
•kelių kiliometrų paimtų vvenur, 
ar kitur priešų grabių, kas, žino- 
ma, ant visos karės didelės įtek- 
mės turėti negali. Vokiečiai ma- 

nė ir gyrčsi, kad karė bus .už- 
baigta Įveikimu Rumunijos, nes 

jie manė, kad sumušus talktnih- 
kų karėn įtrauktą kraštą talki- 
ninkai bus priversti taikos pra- 
šyti, tod»l prieš ją, kaipo silp- 
niausią, siuntė didžiausias pajie- 
gas. Ją įveikti buvo nesunku, 
nes apart Rusijos, kiti talkinin- 
kai jai pądėti negalėjo, Rusija g.i 
permažą jai davė pagelbą. Bet' 
Rumunija, nors dar kaip kur! 
priešinasi, tapo įveikta, o talki- 
ninkai taikos dar vokiečių nepra- 
šo. Neprašo t'ikos neK j veikta 
Rumunija, bet likučiai jos kariu- 
menės traukiasi prieš sujungtas 
vokiečių ir jų draugų kariume- 
nes. Rumunija daro tą patį, ką 
pirma darė taipjau įveiktos Ser- 
bija ir Montenegro, kurių liku- 
čiai kariumer.ės, pergabentos ant 
salos Korfu, tapo francuzų per- 
organizuotos ir dabar vel prieš 
sav0 priešus drauge su francuzais 
kovoja Macedonijoj ir nekartą 
juos gana skaudžiai užgauna. Del 
įveikimo Rumunijos ne tik tai- 
kininkai taikos vokiečių neprašo,1 
bet nesikreipia su prašymr at- 
skiros taikos nei įveiktos tautos, 
nes ir jos žino, kad jų likimas 
paeis ne nuo vokiečių noro, ku- 
rie jau gazdina Rumuniją -visišku 
jos išdraskymu, padalinimai tarp 
Vokietijos draugų, bet nuo tai- 
kos tarybų, o tarybose talkinin- 
ką.1, kai,p galėdami, stengsis ginti 
lygiai Serbijos ir Montenegro' 
ir Rumunijos reikalus, neatiduos' 
jų vien vokiečių malonei, taigi! 
kad be talkininkų sutikimo vo-j 
kiečiai negalės nuskriausti jų: 
įveiktų Balkanų tautelių. Įve-;ki- J 
mas Rumunijos todėl neturės di-j 
dėlės įtekmės ar.t visos karės' 
bėgio. 

K aid Rumunijos fronte vokie- 
čiams sekasi geriau negu jų prie- 
šams, to .negalima* • užginčyti. 
Nors rusams kartais pasiseka 
tpriešų pirmytj žengimą sulaikyti 
kok.:am laikui, tai tuoj po tokiam 
pasigyrimui ateina žinios apie 
besitraivkir.ią rusiškos kariume- 
nės vis toliau į rytus, nes, ma- 

tyt. jos atsiųsta Rumunijon p*r 
ma it i Dabar rusai jau Siauri- 
nėj Rumunijoj privaryti* veik vi- 

sai prie Rusijos rubežių, nuo ten 

vokiečiai turės atvirą kelią į Pie- 
:>:r.ės Rusijos lygumas. 

Prieš Kąlėdas rusus pasiekė 
įepasisekimas Dobrudžoj. Rusai 
įtakavo sujungtą vokiečių, tur- 

ai ir bulgarų kariumenę, bet jos 
įveikti nejstengė, pats turėjo at- 
Ljal trau'ktiesi. Tik viena dalis bu1- 
jarų 'kafiumenės tapo nuvary- 
ta j ežerą Tbola-ta, kur veik pusė 
kareivių prigėrė. Nelaisvėn pa- 
imta 115 (bulgarų; Juodosiose jū- 
rėse tapo paskan'dyti du turkiš- 
ki kanuoliniai laivai. Bet nepai- 
rant tų neva pasisekimų, rusai 
turėjo j šiaurius pasitraukti. 

Londone gauta žinia užginči- 
janti vokiečių ipas^gyrimą, buk 
jiems teko nepagadytos kerosino 
sėmyklos Rumunijoj. Suylg gau- 
tų Londone žinių, sėmyklos taipo 
išnaikintos ir jų greita*: pataisyti 
uebus galima. Mano, kad šiuom 
kartu iš jų vokiečiai naudotiesi 
uegalės. 

iMacedonijoj buvo tik menk.' 

patrolių susirėmimai ir artilerijų 
besišaudymai, svarbesnių mūšių 
*oj fronto dalyj nebuvo. 

Tąsynės su Grekija dar neiš- 
cl'.lo, bet bent susirėmimų su tai- 
KinniKais nebuvo. Urekija, nega- 
lėdama atvirai pasipriešinti, pri- 
ėmė ir paskutinius talkininkų rei- 
kalavimus, nes vokiečiai šiuom 
kartu jai padėti negali, bet jeigu 
tik proga geresnė pasitaikytų, 
G rėki jos karaliaus valdžia su vo- 
kiečiais susidčlų. 

Anglai užėmė miestą EI Airis, 
iš kurio išvijo turkus. Uiestas j 
pra prie Egypto ęu'bežių. Miestas 
tas buvo. turkų apkasais sudru- 
tintas. Turkai apleido ne vien 
miestą, bet ir tvirtas pozicijas jo 

linkinėse ir pasitraukė į rytus. 
Itališkame karės fronte buvo 

tik artilerijų besišaudymal ir 
menki patrolių ir mažų kariume- 
nių dalių susirėmimai, bet jie visi 
didelės svarbos neturi, nes ant 
viiso karės bėgio įtekmės tprėti 
negali. Visame fronte Kalėdos 
praėjo gana ramiai be didesnio 
priešingų kariumenių veikimo. 

Šiaurrytiniame fronte Stochod 
paupiuose buvo didesni patrolių 
susirėmimai aplinkinėse Goleni- 
na, Lucko aplinkinėse rus?.', nu- 

šovė vieną vokišką orlaivį. Prie 
Zvvyszyno vokiečiai buvo paveržę 
dalf grabių, bet kontratakų tapo 
iš jų išmesti. Prie kaimo Krzyvv- 
cze buvo maži raitelių susirėmi- 
mai ir čia rusai išvaikė mažą vo- 

kiečių raitelių pulkelį. Prie kai- 
mo Chlebkovv tapo rusų sulaiky- 
ta austrų kariumenė, bet ir rusai 
neįstengė toliau nužengti Dvin- 
sko distrikte rusai smarkiau pra- 
dėjo bombarduoti vokiečių sto- 

vyklas, bet pats pirmyn žengti 
:ki šiol nemėgina. Maži kariu- 
mer.ių susirėmimai buvo ir Ry- 
gos distrikte, bet jie buvo men- 

ki. Apskritai Lietuvoj rusai nie- 
kur smarkiau prieš vokiečius 
veikti nemėgina, visuose frontuo- 
se jų didesnis veikimas apsireiš- 
kia vien Rumunijoj, bet ir tame 

fronte jie svarbesniais pasiseki-'' 
mais girtiesi negali, nes jų ne- 

turėjo. Lietuvoj nuo senia>; veik 
nieko neveikia, r.eįst?.^.i todėl, 
jeigu vokiečiai Lietuvą ir Lenki-i 
ją laiko už savo kariumenės u i- j 
kariautus kraštus ir nežino, ar 

juos sau pasilaikyti, ar gyvento-) 
jams davus trupinius laisvės, juos 
savo vežiman pakinkyti. Kaio- 
met karė eina sunkiau, žada ir 
Lietuvai' nepr.igulmystę, o Latvi- 
jai autonomiją po Vokietijos glo- 
ba, bet kaiip tik rusų ve-ikimas ap- 

1 

sistoja, tuoj auga ir vokiečių ape- į 
titar, tuoj reikalajauma priskyri- 
mo Lietuvos ir Latvijos prie Prū- 
sų su tokioms lietuviu tiesoms, 
kaip dabartinėj Prašų Lietuvoj, 
kur baigiama lietuvius vokietinti. 
Bet Lietuvos, Latvijos, net Len- 
kijos likimas, nors maža yra vil- 
ties, kad rusai ją su ginklu nuo 

vokiečių atimtų, paeis nuo nu- 

tarimo laike ta"ikos tarybų, bet 
ne nuo vokiečių apetitų. 

Vakariniame fronte taipgi Ka- 
lėdos, sulyginamai, ramiau, negu! 
biivo prieš Kalėdas jpraėjo. Di- 
de.<>ni mūšiai pasiliovė, miglos, 
trukdė net artilerijų veikimą. 
22 gruodžio vokiečiai smarkiai 
bombardavo anglų pozicijas An- 
cre paupiuose. Smarkiai šaudė- 
c: artilerijos tarp' Ypres ir Messi- 
r.es. Ir franeuzų fronte prie 
Vc.rduno smarkiai veikia vien ar- 

tilerija prie forto Hardaumont ir 

prie Louvcmont, Vosges kalnuo- 
se franeuzai i s na kino vokiečių 
stovyklas prie Chapelle e ir Col- 
les. Artilerija vien veikia ir Bei' 
gJjoj, kur atl'r.ko jau nauja anglų 
kariumenė. 

Smarkiai veikė prieš Kalėdas 
vokiečių submarinai, kuriems pa-j sisdkė paskandyti ne vien kelis 
pirklių laivus, bet ir porą mažų 
kariškų. Anglija ir Francuzija 
nutarė, atsigynimu5, apginkluoti 
savo p'rklių laiv'us. Tokiu bildu 
jie bus paversti j kariškus. To- 
kiu budu aiškv. kad prasidės 
smarkesnė kova su vokiečių sub-' 
marinoms. 

Iš Karės Laiko. į 
i 

WILSON NURODO KELIĄ 
PRIE SUSITAIKYMO. 

Washingtonas, ęruod. 20 d.— 
Prezidentas IVilson gritod. 18 0. 
išleido' raštą vienodo tu;.rnio į! 
visas kariaujančias šalis, kuriame 
jis prašo jit pasakyti raiškiai savo 

tikslą, kuriuo kiekviena jos ka- 
riauja. ■■■■«( 

Jis tame rašte numoja j tai, 
kad "apsimainius pažvalgomis, 
atsidarytų bent kelias konferenci- 
ja: iv iTtitiį viltis artimoje ateity- 
je pa<iar>ti permanentą šalių su- 

sitaikymą—sutartinj šalių veiki- 
mą galimu tuojaus.". j 

Reikalavimas taikos pamatuo- 
jama šitaip: 

Viso pasaulio gy\fcnimas yra 
paliestas giliai. Kiekviena žmo- 

nijos didžiosios šeimynos dališ 
yra pajautusi sunkumą ir baisu- 
mą šito nematyto susirėmimo 
ginklais. Jokia civilizuoto pa- 
saulio dalis negali teisingai pa- 
sakyti, kad ji stov.i nepaliesta jo 
jtaikos, arba nesibijo jo baisių 
pasekmių. O vienokt kor.kretiis 
tikslas, del kurio karė yra veda- 
ma, dar nebuvo pasakytas aiškiai. 

Rašte pasakyta aiškiai, kad pre- 
zidentas nesisiulo suteikti budą^ 
kuriuomi didysai ^taikos tikslas 
gali buti atsiektas. "Tam butu 
(linksma jiačiam patarnauti, arba 
net padaryti pradžią jo įvyki- 
nimui tokiu budu, kuris butų pri- 
imtinas, bet jis neturi noro sprę- 
sti apie budjj, ar priemonę,"—sa- 
ko raštas. 

Raštas pasiųstas su Valstybės 
Sekretoriaus Lansingo parašu. 
Prieraše prie kopijos, adresuotos 
ambasadoriui Page, Londone, pa-' 
sakyta, kad tokios pat. kopijos 
pasiųsta FrancuzijaV Italijos, Ja- 
ponijos, Rus-ijos, Belgijos, Mon- 
tenegro, Portugalijos, Rumunijos 
ir Serbijos valdžių atstovams ir 
visoms neutralėms .šalims jų in- 
formavimui. i 

Prieraše prie kopijos adresuo- 
tos ambasadoriui Gerard, Berline 
•pasakyta, kad totkios p?.t kopijos 
pasiųsta Austra-Vengrijai, Turki- 
jai ir Bulgarijai. y 

Prezidentas Wikpft ir SekreVo- 
rius Lansing ypatingai geidžia i 
gauti nurodymus į taikos išlygas, 
iš abiejų karę vedančių pusių. Į 
Gautieji (pranešimai bus laikomi 

^ paslaptyje ir bus "deijami pama- ( 
tan kitam viešam pip^iderito žo- 

^ džiūt, kuris gali piįrftitf formą 
pakvietimo konferencijom ner.lra-1 
lių šalių, jer p*e*ide|ito žingsnis j butų be pasekmėj j 

BUCHARESTE GYVE- 
NIMAS SUSITVARKĖ. 

Berlinas, gruod. 20 d.—Sulyg 
žinių iš Rumunijos sostinės, mie- 
stas Bucharest įgyja savo norma- 

lę išvaizdą. Naujoji militarinė 
valdyba yra dabar geroj tvarkoj. 
Bes/vertimas eina save keliu ir 

centralinių valstybių pinigai aps- 
čiai cirkuliuoja. Bustai Bratianu 
'.r kitų pabėgėlių, Rumunijos val- 
dininkų militarinės valdžios užra- 
kinti. \'isos pasigaunamos tro- 

bos Buchareste yra panaudoja- 
mos ligoninėmis. 

VOKIEČIAI SULAIKYTI. 

Londonas, gruod. 20 d.—Ko- 
vos laukas Rumunijoje tapo at- 

keltas ant žemutiniojo Dunojaus 
kranto. Mackenseri jieško pro- 
gos paskutiniam šuoliui per že- 
mumas j Brailą;-tas yra sunkiau- 
siu uždaviniu, su kuriuo susidu- 
rė jo kareivi jos, perėję Dui.ojų 
ties Cernavoda ir pietinėj jos pu- 
sėj. 

Apie trisdešimtyje mylių nuo 

didžiojo Rumunijos javyno j piet- 
vakarius, vokiečių žengimas, 
bent tuo tarpu, tapo sulaikytas, 
iš dalies del važmos surkenybių, 
bet ypatingai del atkaklaus pasi- 
priešinimo rusų kažokų, kurie 
gelbsti rumunų valachinei ka- 

riaunai saugiai pere.iti anapus Se- 
reth linijos. Šitas judėjimas yra 
pilnai pavykęs. 

Tik Doijrudžoje Maakensei.o 
karei vijęs šiek tiek /engia pir- 
myn. Net čia jų žengimas pa- 
lengvas, alyyvaizdoje tvirto pasi- 
priešinimo statomo Sacharovo. 
Petrogradas praneša, kad Cerna 
ir UmacheaHcaimu apygardose, 25 
mylios nuo Dunojaus jtakos j 
pietus, kova pasekusi daugiau ne- 

gu vidutinį smarkumą. 
Rusams ir rumunams paėmus 

kovos vedimą j savo rankas, kitų 
talkininkų žinybų nariai rer.giasi 
grjžti prie savų komandų. Pran- 
cūzų strategas gen. Berthelot 
prašė, kad jį atšauktų nuo jo vie- 
tos pr.ie rumunų žinybos, o di- 
džiuma anglų aficierų, buvusių 
prie rumunų kariaunos, išvažiavę 
Angljion, kaip vokiečių praneši- 
mai skelbia. 

GREKIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ TALKININKUS. 

Atėnai, gruod. 20 d.—Vakar 
grekų valdžia Įteikė rastą talki- 
ninkams šitokio turinio: 

"Karaliaus valdžia su nusiste- 
bėjimu sužinojo, kad didelė revo- 

liucijonierių daugybė, vedama 
inaištuolių aficierų iš Salonikų, 
kelios dienos atgal išlipo ant saj 
los Syra. nežiūrint talkininkų lai- 
vyno užlaikomos blokados; išli- 
pę, suareštavo visus augštesniuo- 
sius viršininkus ir daugelį žy- 
mesnių asmenų, darydami viso- 
kias nelabystes. 

"Vėliaus anglų karės 'aivas iš- 
sodino burj ir areštavo policijos 
viršininką. 

"Revoliucijonieriai plečia savo 

veiklumą po kitas salyuo salas, 
kur jie areštuoja valdininkus ir 

panaikina teisotąją vyriausybę Ir 
del talkininkų blokados valdžia 
negali už juos užsistoti. 

"Valdžia yra labai nustebusi, 
matydama, kaip talkininkų karės 
laivai leidžia revoliucijonieriams 
šitaip elgtis, nors savo atsakymu 
j ultimatumą gruod. 14 d. valdžia 
suteikė tvirčiausi priparodvmą 
savo geros valios talkininkams." 

Raštas toliaus priveda, kad 
francuzai, išlipę Zante'je, kurią jie 
žadėjo bombarduoti ir kad talki- 
ninkai rengiasi išlipti ant Spora- 
dų salų ir ant Euboea kranto. 
Rašte smarkiai protestuojama 
prieš "talkininkų laivyno vyriau- 
sybės pasielgimą ir prieš talki- 
ninkų vyriausybės užėmimą ka- 
ralybės salų. 

ANGLIJOS LAIKRAŠČIAI 
ATŽAGARI WILSONO 
TAIKOS PRAŠYMUI. 

Londonas, gruod. 22 d.—Prez. 
VVilsono raštas Anglijos laikraš- 
čiuose nustumė žinia^ apie karę 
ant antros vielos ir pats užėmė 

pirmutinę. Iš straipsnių antrašų 
matyt, kad jis sukėlė ten nusiste- 

bėjimą. Daug yra kafbama visaip 
apie motyvus, ar priežastis paska- 
tinusias prezidentą pasiųsti tokj 
raštą po jo pasisakymui, jog jis ne- ! 

norįs tarpininkauti, jei abi kovo- j 
-jančios p.usės io nepakvies. 

Viena laikšrasčių dalis grieštai 
atmetanti visokį galimumą kalbėti 
apie taiką po paskutiniam vokie- 
čių raštui, prezidento veikimą sta- 

čiai priskaito grovo Bernstorfe 
propagandai Amerikoje ir Asqui- 
tho valdžios neveikimui. Bet dau- 
giaus yra manančių, kad su prez. 
YVilsoiicr raštu turi daug bendro 

Amerikoje varoma agitacija už už- 

draudimą maistus išgabenti. 

Spėjama, kad jis žino Vokie- 
tijos išlygas. 

Taipogi menama, kad prez- \Vil- 
son yra apturėjęs specialį prane- 
šimą iš vokiečių valdžios ir kad j«£> 
žinąs, kaip toli Vokietija žada eiti 
linkui "atlyginimo, atasteigirno ir 
užtikrinimo." Šitą nuomonę iš- 
reiškė Daily C h r o n i c 1 e. 

M a n c h e s t e r Guardian 
redakcijos straipsniuose apie prez. 
u usono rastą sako: 

"Sulyg prezidento \VilsOno ar- 

gumentų mums atrodo, kad seka- 
mas žodis priklauso vokiečiams 
tarti—ar jie sutiks grąžinti Belgi- 
ją, Serbiją ir kitas šalis, kurias 
jie užėmė ir ar jie sutiks tą ipadan- 
ti be jokių išlygų. Aplamas, jei ( 
ne ryškus atsakymas, j šitą klau- 

! simą galėtų pastatyti konferenciją 
arčiau per vieną, žingsnj. -s 

"Bet dalykas tame, kad Vokie- 
tijos žmonėms karė tiek nusibo- 
dus, jog pas juos nėra kantrybės 
tęsti ją iki nežinia kolai. Jnos 
nuramina vien tvirtinimais, kad 
Anglija žada jų šalį visai išnai- 
kinti- Tas netiesa ir juo greičiau 
Vokietijos žmonės tą žinos, juo 1 

geresnė bus proga civilizaciją iš- 
gelbėti nuo tolesnio karės tęsimo. 
Jei tas butų padaryta, valdžia už- 

imtų labai tvirtą poziciją atsakyda- 
ma į Amerikos raštą." 

Guardian sako, kad Anglija 
yra atlikusi savo dalį, nurodyda- 
ma savo pažvalgas ir kad dabar į 
Vokietijai parsieina pasakyti, ką 
ji turi pasiūlyti. 

Londono laikraščiai nei vienas, 
net pusiau rantybinis D al i y 
N e \v s nepriėmė Amerikos pasi- 
tarnavimo, o Daily C h r o n i- 
c 1 e, visuomet buvęs pirmutiniu 
judėjime už Anglijos ir Amerikos 
draugingumą, ypač labai priešina- 
si rašto aplamam turiniui ir sako, 
kad jis tinka vokiečiu pusės palai- 
kymui. 

Nesutaikomi Ginčai. 
Times pripažįsta prez. \Vil>> 

•nui nuoširdumą, bet bijosi, kad jo 
patarimas bus klaidingai supras- 
tas. Girdi, visos susijungusios 
valtybes ir tautos žiūrės j ji taip, 
kaip Lincoln ir Ste\vard žiurėjo 
į visus patarimus europinio besi- 
kišimo į naminę karę Amerikoj. 

"Męs galėjome tikėti," sako jis, 
"kad nesuderinami ginčai tarp tai-: 
kinir.kų ir vidurinių valstybių yra' 
aiškus visiems. Męs pilnai sutin- 
kame su prez- Wilsono. žmonišku- 
mo jausmais; męs kovojame del 

jų. Bet męs nematome vilties tei- 
singai ir pasiliekamai taikai, kol, 
prūsų militarizmas nėra sumuštas 
mušlaukyj." 

G r a f i c sako: 
"Prez. vVilsono raštas parodo, 

kad tarp europinio samprotavimo 
ir samprotavimo valdančiosios par- 
tijos Suv. Valstijose yra bedugnė 
taip gili, kaip vandenynas. P-nas 
\Vilson parodo, kad jis nei nepra- 
dėjo suprasti dabartinės karės 

priežasčių, ar tu jiegų, kurios ją 
prailgina. Kaikitrie šito gausaus 
žodžiais dokume.ito -sakiniai pa- 
lieka skaitantį išsižiojusiu. Jis sa- 

ko, kacl Suv. Valstijoms rupi ap- 
saugojimas mažesniųjų valstybių, 
bet kuomęt karės pradžioje Belgi- 
ja pasiuntė atstovi ją \Vasbingto- 
nan, tai jis nei pirštu nenorėjo pa- 
krutinti jos labui-" 

Edinburgho laikraštis redakcijos 
straipsnyje prez. \Vilsoną vadina 
vokiečių perkalbėtoju. 

"Prez. \Yils«i ligšiol stengėsi 
tylėt, kuomet mažosios tautos, ku- 
rios jam dabar taip labai parupo, 
buvo neišpasakomai skaudžiamos. 
Kokis motivas privertė jj mesti į 
šalį tą savotiškai išmintingą tylė- 
jimą kaip lik tuomi laiku, kuomet 
jo pasielgimas greičiausia gali bū- 
ti klaidingai-Nuprastas? Tai kei- 
sta, kad jo patarėjai nei vienas ne- 

galėjo pramatyti, kad įsikišimas 
jabartiniu laiku tuojaus po Berli- 
r»o manevrų ir pirma negu talki- 
ninkų valstybės turėjo laiko for- 
naliai atremti tą judėjimą, grei- 
čiausiai gali buti klaidingai supras- 
tas. 

"Jo ^aiškinimas to dalyko pa- 
Jaro jo veikimą dar daugiaus nesu- 

prantamu. Jei jis tyloje taip ilgai 
laikė šitą nuomonę tai kas galė- 
jo staiga priversti jį prabilti tokioj 
valandoj, kuomet jo supratimas 
priderumo padaro j j sutrupinusiu 
ir neištikimu? Neįstabu, kad jis 
jaučiasi nesmagiai, nes jis pasielgė 
tap, kaip tikras vokiečių perkalbė- 
tojas. 

''Kodėl jis nepalaukė, kol talki 
(vinkli duos atsakymą Vokietijai ? 
Ko jis išsišoko su tokiais pasiut:- 
nimais, kuri*, kokie jo norai ne- 

būtų, turi pasirodyti talkininkams 
parodančiais kelią, kuriuo, jo nuo- 

mone, j it turėtų eiti?*' 

Bonar Law atsako. 
Bonar La\v'o kalba Žemutinia- 

me Bute yra laikoma Westminstery 
tiesum atsakymu prez- Wilsonui. 
Tarp kit-ko jis pasakė taip: 

"Del ko męs kovojame? Nc 
del teorijos, ne del didesnės galy- 
bės kaipo tauta. Męs kovojame 
del dviejų daiktų: del taikos da- 
oar ir del apdraudimo taikos, kuo- 
net ji įvyks. Tegul Butas atsime- 
na tą, kas atsitiko šitoj karėj— 
siaurumus Belgijoj, žiaurumus ju- 
roje ir sausumoj, žudynės Arme- 
įijoj, kurias Vokietija galėjo su- 

stabdyti žodžiu,—paskui įsideda 
šitai: karė bus vesta veltui, visiš- 
kai veltui, jei męs negalėsime būti 
:ikrais, kad jokia valstybė negalės 
padaryti daugiau to, ką Vokietiis 
yra padariusi." 

RUSAI DOBRUDŽOJE 
ATVARYTI ATGAL. 
* 

Londonas, gruod. 22 d.—Va- 
kar Petrograde aficialiai pripažin- 
ta, kad rusų pajiegos Dobrudžoje, 
kurios kelias dienas buvo laikę vo- 

kiečius 26 imliose nuo Besarabi- 
jos sienos į pietus, buvo priverstos 
vokiečių ofensvvo visu šonu trauk- 
tis j šiaurius. 

Berlinas praneša tik, kad feld- 
maršalo vota Mackenseno kariauna 
žengia pirmyn. Devyni šimtai ru- 

sų paimta nelaisvėn. 
Karės padėjimas vakarinėje Du- 

nojaus pusėje a t it Buzeu-Viziru li- 

nijos stovi ant vietos. Čia vokie- 
čiai, matomai, laukia pasekmių 
šiaurinėje Dobrudžoje. 

Vokiečių ir rusų pranešimai pa- 
pasakoja eilę mažesnių susirėmimų 
užpuolamųjų, ar tarp žvalgų įvai- 
riose rytinio šono vietose nuo Ry- 
gos iki Karpatų miškų. Jokio di- 
desnio veikimo nebuvo per pasku- 
tines trisdešimts šešias valandas. 

VOKIEČIAI PRADEDA 
KOVĄ 500 MYLIŲ 
LINIJA. 

Londonas, gruod. 26 d.—Vo- 
kiečių karei vi jos prklaiusancios 
prie feUbO.ršalo Mackenseno cen- 

tronauju ofensyvu prieš Seretli 



liniją šiandien urmavo aptvirtin- 
tą kaimą Filrpesci prie ge) ";elio 

nuo Buzeu į Brailą. šitame sek- 

tore smarkiose kovose i pietus 
nuo Rimnicu-Sarat, šiaurinėje 
pusėįe Buzoi> 5500 rusų pateko 
nelaisvčn. Priedints biuletinas 

išleistas vokiečiu karės žinybos 
vakar paske'bė, kari rusų pajie- 
gos b'.iv'o išstumtos iš tvirtų po- 

zicijų. 
Dilieji kova pradėta Kalėdų 

rytmetyj traukiasi be sustojimo. 
Per paskutines 24 valandas vo- 

kiečiai <puolamąjį šoną praplėtė 
iki apygardos pietrytinėj pusėj 
Lembergo. Tokiu budu kovos 

linija traukiasi maž 1- J j my- 

lių. nuo Galicijos širdies iki Juo- 
dųjų jurų. 

VOKIEČIAI PAIMA 
KITUS "VARTUS" BE- 

SARABIJOJ 
Londonas, gruod. 24 d.—Svar- 

bus Rumunijos uost.'s Isaccea 

šiaurvakarinėj Dobrudžos dalyj 
Dunojaus įlankoje priešais 
Urailą vakar pateko von Macken- 

seno kariaunai. Tai yra ar.tri 

"vartai" Bcsaralbijon vokiečių, pa- 
imti bėgyje 24 valandų. Tulča 

vienintelė svarbesnė vietą ant 

įpietinio Dunojaus kranto, septy- 
niolikoje myl'ų atstu j rytus bu- 
vo paimta užvakar. 

Trikampy j, pelkėtaue kaip ir 

puss^lyj Dunojaus jlankoj j šiau- 

rę nuo Macin Isaccea linijos, 
rusų ir rumunų kareivijos pasila- 
kusios Doibrudžoje yra pavojin- 
game padėjime. Nuo jų į pietus 
stovi Maoken.scno kariauna, šiau- 

rinėj pu^j teka Dunojus, bet no- 

rint ^er j j persikelti, rdkia pirma 
ke'.i ežerai pereiti, o perėjus upę 

antroj -p'isėj kita eilė pelkių ir 

ežerų reikės bristi ik.; tvirtos že- 
mės bus -prieita. 

KOVA SOMME DISTRIKTE 
LAIMĖTA, SAKO KAIZERIS. 

Berlinas, gruod. 25 <1.—Kaize- 
ris apdovanodamas Bavarijos 
įpėdinį Rupre:htą Pour Le Me- 
rit 01 deno aržuęlo lapais, jita'p 
išreiškė jo nuopelną: "Jusų Ka- 
rališkosios augstybės atsižymė- 
jusi vadovystė sunkiausioj valan- 

doj sulaikė franeuzų ir ar»glų 
puolimus .ir Somme kova yra lai- 
mėta." 

Kova Somme klonyj tęsėsi še- 
.Šis mėnesius, kurioje įvaitiais lai- 
kais dalyvavo iki 3,000,000 karei- 
vių iš abiejų pusių. Talkininkai 

laimėjo šiek tiek žemės, bet pra- 
silaužti per vokiečių linijas ne- 

įstengė. 

LONDONAS KAIP 

KAPINĖS TREČIOSE 
KARĖS KALĖDOSE. 

Londonas, gruod. 25 d.—Tre- 
čios Icares Kalėdos Londoną at- 
rado mažinė tokii jau be judėji- 
mo, kaip"" Ne w Yorke Wall-gatV':s 
deip'Jintad-iemo vakarą, >, išskiriant 
tiek, kad VValkgatvis buva ap- 
šviestas, o Londonas be šviesų. 
Net vaiku pardavinėjančių laik- 
raščius negirdėt, kadangi Londo- 
ne nuo septiutadienio iki antradie- 
nio ryto laikraščiai neišėjo. 
Miestas išrodo kaip numiręs. T'k 
švilpimai girdėt karietininkų be- 

šaukiant ir karietų bei omnibusų 
žiburiai retkarčiais nušviesncja- • 

RUSŲ LINIJA 200 MYLTŲ * 

PO VOKIEČIŲ ŠŪVIAIS. 
Londonas, gruod. 25 d.—"Serech 

upės klonyj kova yra pilname 
smarkume. 

200 mylių šonu, nuo Kas.:no 
upės tarp Kanpatų kalnų ir Tran- 
šylvanijos AJpų rytų linkui iki 
Dunojaus Maokerišert Kalėdų dip- 
noj pradėjo ofer.syvą, kuris žada 
buti uoliaiusiai vedamu. DiJesės 
vokiečių kanuolės pusračiu su- 

statytos j Sereth upę ir pietinę 
BesaValbijos 5ieną arde rusų ir 
rumunų pozicijas, darydamos ke- 
lią pėstininkams, .nuo kurių pa- 
sisekimo, ..r nepavyk.:.mo priklau- 
so likimas rusų linijos nuo Vo- 
lynijos ik; Transylvanijos kalnų. 
Galutiniu vokiečiij tikslu yra Odesa. 

Su lyg aficialio rusų prisipažt- 
niitno vokiečių bombardavimas 
ka/lcur'osę vietose yra toks smar- 

kus, ikad rumur.ai su rusais turi 
jieškoti pridengimo nuo pra- 
gaištingų šūvių. Kitose vietose 
j,c i Vertei tai jau savo pėst" "nkus 
pasiuntė muši n. 

IS AMERIKOS, 
10 MILIJONŲ DOLIARIŲ 

KELIŲ DIRBIMUI. 

Danville, 111. Keliu taisymo 
Minoms valstijoj draugija nutarė 
išleisti bon<lsus už 10 milijonų 
Joliariij ir juos apversti padirbi- 
mui 4000 mylių naujų kelių, ku- 
rie sujungs veik visus miestus 

valstijoj turinčius su viršum 2000 

gyventojų. Gal Illinois valstija 
su laikui sulauks kam r.ors tinka- 

mų kelių. Dabartinius jos pa- 

prastus kelius galima prilyginti 
vien prie Rusijos ir gal Balkanų 
įpussalio -kelių, (kitur visur pa- 
prasti keliai yra daug geresni, su 

keliais Vakarinės Europos kraš- 

tų jų visai lyginti'negalima. 

NAUJI MOKESČIAI. 

Washington, D. C. Sekančių 
metų biudžetui, padengimui -iždo 

išlakiu, Suvienytose Valstijose 
laukiama nepritekliaus £185,000,- 
000—300,000,000. Reiks todėl 
an-t gyventojų 'užkrauti naujus 
mokesčiais. {vedus priverstiną 
tarnavimą kariumenėj. ko reika- 

lauja militarizmo šalininkai, išlai- 
dos dar labiau pasididjs, o per tai 

užaugs dar labiau i iždo nepri- 
tekliai. 

NEVARTOK DOVANAI 

TAUTIŠKĄ HYMNĄ. 
Kaiip Bostone, taip ir Nevv 

Yorke mano uždrausti prie je:b 
progos linksminti susirinkusius 

tautiškų hymmi, .kąs dalbar daro- 
ma per tankia'. Už peržengimu 
padavadijimo ant kavinių, val- 

gyklų, karčiamų, šokių, balių bus 
indėtos b-usmės už kiekvieną 
kartą po 100 dol. 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 

Vincennes, Ind. Anglių kasyk- 
lose OHphant-Johnson 19 gruo- 
džio dieną atsitiko smarki explio- 
zija, kuri užmušė du darbininku, 
o 15 jų sunkiai apdegino. Kuo- 
met atsitiko ejoplioz.:ja, kasykloj 
įdirbo 265 darbininkai, bet 'kiti 
Ibuvo šalme j oloj. 

■ <• j. 

400* KULKASVAIDŽIŲ 
AMERIKAI. 

Washington, D. C. Karės žiny- 
ba, sulyg patarimo specialio ko- 
miteto, davė padirbti už 5,500,- 
000 dol. 4,000 kulkasvaidžių. To- 
kiu budu išlaidos kariumenės 

ginklams bus 9,500,000 dol, tf:de- 
Lnėį, negu manyfta. 

ŽYDAI TIKISI SURINKTI 
roo MILIJONŲ DOLIARIŲ. 
Žydai nori Amerikoj sutverti 

organizaciją aukų rinkimui nuo 

,karės nukentėjusiems, kuri turė- 
tų surinkti ioo milijonų doliurių. 
Aukos bus renkamos tarp visų 

į Amerikos tautų, tai jos turės but 
ir dalinamos ne vien tarp nuken- 
tėjusių žydų. 

UŽBERTI DARBININKAI, 

jirmingham, Ala. Edgewater 
'kasykloj, 18 mylių nuo Birming- 
ham, atsitiko expliozija, kuri iš- 
ardė kasyklų olas, o jose užberta 
80 darbininkų. Kuomet atsitiko 
ČJppliozija, oloj buvo 800 darbi- 
ninkų, bet didesnę jų dalį pasise- 
kė išgelbėti. 

DIDELI ŠALČIAI 
NEBRASKOJ. 

Omaha, Ne'or. Nebraską atlan-1 
kė dideli šalčiai. Mieste Valen- 
tine termometras nupuolė 26° 
žemiau zerc. Sioux City buvo 
!.6° žemiau zero. Mieste Lincoln 
yra io° žemiau zero, bet čia šal- 
tis didinasi ir termometras vis 
dar puola. 

GAISRAI. 

Lrooklyn, N. Y. Siautė čia di- 
delis gaisras, kuris išnakiino pia- 
nų dirbtuves Smith and Brad* 
fc*ry Piano Co. Niuostplių ugnis 
pridirbo ant 150,000 dol. 

• NUOSTOLIAI ŠALČIŲ 
* 

PADARYTI. 

Sulyg atėjusių į Hood River, 
Ore., žinių, Oregono, Waslvr.g-. 
ton, Idahc. ir Montana valstijo- 
se šalčiai išnaikino 1,750,000 skry- 
nių ubuolių vertės 1,500,000,000 
dol. Sušalusių obuolių nebus ga- 
lima parduoti 

ji; jie ves Indijos karę toliaus. 
Angliji nutarė pavesti visus karės vė&irufį'reHcalus naujai tarybai, susidedančiai tik iš 

šitų penkių vyrų. Į ją ineina: i> Earl dįrzoįb 2) Lloyd-George, naujas Anglijos premieras, 
3) Andre\v Bonar La\v, išdo kontrolierius, 4).fArthur Henderson ir 5) Lordas Milner. Pir- 
miaus karės reikalus vedė kabinetas iš 23 minliterių. Mančma, kad maža taryba galės smar- 
kiau karės reikalus atlikti. 

GIRIŲ .GAISRAI. 
Marylande girių gaisrai labai 

daug nuostolių pridirbo. Aplin- 
kinėse Bornshoro ir Clearspring 

! ugnis išnaikino kelis šimtus akrų 
pinčių medžių fr farrnas Snyde- 
rio, Smitho ir pastoriaus Phil-, 
hower. Montanoj išnaikino su- 

dėt'" girioj. medžius, brolių Sei- 
ibertų. South Montanoj ugnis iš- 
naikino 500 akrų girios. 

NAUJAS/ KlTLKASVAIDIS. 

Vallejo, Cal. Laikraščiai garsi- 
na, buk kariškoji komisija išmė- 
gino čia na/ują kulkasvaidj išra- 
stą E. "N. Rice iš San Francisco. 
Naujasis kulkasvaiidis toli užpa- 
kalyj paliekav kitų kraštų kulka- 
svaidžius, bent taip užtikrina 
Amerikos laikraščiai, (kurie mėg- 
sta savo išradimus į padanges 
kelti, nors ypač ginklai, Amerikos 
ipasirodo blogesni už kitu kraštų 
ginklus. Suly'g laikraščių' pra- 
nešimų naujasis ktilkasvaidis iš- 
meta 3000 kulkų į miliutą, kurios 
lekia sil dvigubu grėit'umu ir sie- 
kia dvigubai toliau už dabarti- 
nius. Kulkas" išmeta tie sprog- 
stančios medegos, bet elektriką. 

Šauja jis taip tykiai, kad nuo 20 

žingsnių šuvi6 negirdėti. 71 

NAUJI SUVIENYTŲ VALSTI- 
JŲ MŪŠIO. LAIVAI. 

Wshington, D. C. Laivyno rei- 
kalų senato komisija apreiškė, 
jog naujieji Suvienytų Valstijų 
kariško laivyno mūšio laivai kaš- 
tuos po 24,000,000 dol. kiekvie- 
nas. Turės jie po 12 16 colinių 
kanuoLIų "ir elektriškus motorus 
atsakančius 180,000 arklių ,pa- 
jiegai. Bus tai didžiausi kariški 
laivai, kokių kiti kraštai neturi. 
Bet tokj kaštuojantį 24 milijo- 
nus doliarių milžiną gali paskan- 
dyti kaštuojanti tiik 250,000 dol 
sribmarinr 

ŽYDAMS SEKASI AUKAS 
RINKTI. 

New York. Laike susirinkimo 
Carnegie halloj žydai sušelipimui 
nuo karės nukentėjusių savo 

vientąučių Europoj surinko 2,- 
500,000 dol. Žydas 'banikierius 
Jacob H. Schiif užsirašė jmt 100,- 
000 dol.; ant tiek jau užsirašė 
Chicagos žydas turtuolis Julius 
S. Rosemvald. 

KONFISKAVO ANGLIS. 
Des Moines, Iowa. Ant stacijos 

Chicago and Nortlivvestern gele- 
žinkelio, prisakius miesto majo- 
rui, policija konfiskavo anglių 

t vagoną. Anglys 'tos bus išdalin- 
tos beturčių šeimynoms. Anglių 
kompanijai majoras (pasiuntė če- 
kj ant tiek, Iciek anglys kaštuo- 
ja didelėse ikrautuvėse. 

BOSTON PASILIEKA 
ŠLAPIAS. 

Boston, Mass. Čia atsibuvo 
gyventojų balsavimas, ar palikti 
mieste sili-umis, ar juos uždaryti. 
Saliiiny šalininkai , balsavimuose 
laimėjo: už saliunų hikymą .pa- 
duota 53459, o. reikalaujančių 
uždarymo tik 29,997. Tokiu bu-, 
dų Boston ir ant toliau pasilieka- 
išla^as. 

IS DARBO UM, ' 

Cincinnati, Ohio. Mūrininkų 
(linija pareikalavo nuo kontrakto- 
riii pridėjimo po 5c. už darbo va- 

/andą. To reikalaujama nuo pra- 
džios sekančių metų. 

1 I 
Baltimore,' Md. čionykščiai 

spaustuvių darbininkai iškovojo 
algų pakėlimą. Sulyg naujos su-( 
tarties, padarytos 3 metams, al- į 
gos darbininkų pakelta 3 dol. sa- j vaitėj. 
R J 

New Haven', Cor.n. "Nuo Nau- 
jų Metų pakelta r.uo 1—2 dol. nuo] 
tūkstančio čionykščiams cigarų1 
dirbėjams;".1 ic " 

.. >į.> ,fl,. \ 
flNew York. Streikuoja čr'a 

rubsiuviaf. Jie reikalauja 8 dar- 
bo- valandą' ir a4gų pakėlimo 

Newark, N, J.—A. Hollan- 
der & So^ ^ 

£irma žaęja statyti 
naują dirbtuvę!'jęęturiais augštais 
už $63,000.' Tas reiškia, kad bus 
reikalaujama tfciigiaus darbinin- 
kų. Firmos dirbtuvė yra prie E. 
Kinney gattės. 

Žinantis. 

* 

/ 

|| Danijos senatas (augštesny-] 
sis parliamento rūmas) ratifikavo 
sutarimą pardavimo Danijai pri- 
gulinčių. trijų salučių Amerikoj 
Suvienytoms Valstijoms. Už par- 
davimą balsavo 90 rumo narių, o 

prieš tik 16, 5 rumo narių nebuvo 

posėdy j. 

|| Atsiųstas Rumunijon prižiū- 
rėti karės vedimą ir jį tvarkyti 
francuziškas generolas Barthelot 
pareikalavo atšaukimo iš Rmnu- 
nijoš. Pasitrankė ir t<m buvę 
angliški oficierai. Matyt kilo 
nesutikimai rumunų su sveti- 
mais karės vedėjais. 

|| Portugalijoj laukia bado me- 

tų. Duonos žmonės turi tik tiki 
vasario. Anglių visai nėra,' per- 
tai dirbtuvės sustojo. 

|| Italijoj Viždrausta pirkti ir 
nešioti auksifJes gražnas. Už- 
drausta ten' pardavinėti pėtny- 
čioms irsftetvttte.iis mėsą, žuvis, 
kiatfštniti£ ir skiestą. 

; h •m •<- •- 

|| Žtnothas Europoj kontroliuo- 
jantis-. augštoa'' kilmes gimines 
Gothos Mmafc&ch paduoda, jog 
iki šiol itfmttšla mušiuose: 258 
Vokiški gftifai^r 567 baronai. 

n r / s. 
|| Iš An£lijqą praneša, buk ten 

valdžia rejlgiasj taip aprubežiuoii' 
alkoholinių gėrimų dirbimą ir 

pardavinėjimu kad gėrimui jų 
beveik nębųs galima gauti. 

|| Nuo pradžios sekančhi metų 
važinėjimas geležinkeliais Ang- 
lijoj bus 50% brangesnis, 

Į| .-Anglijoj valdžia- pagarsino, | 
jog ipaliuosuos iš kalėjimų 576 
airius suimtus laike: Casemento 
sukeltos Airijoj revoliucijos. 

j| Apsaugoj.'.mui gyventojų nuo 

spekuliantų išnaudojimo perkant 
maistą, ^nglijoj valdžia rengiasi 
išleisti maisto kataliogą. Spe- 
kuliantams bus uždrausta už 
maisto produktus imti brangiau, 
negu katalioge pažymėta. 

Į| Vokiškas Belgijos general-> 
gubernatorius; žiaurusis genero- 
las von Bissing pavojingai ap- 
sirgo plaučių uždegimu. Gal li- 
kimas jj baudžia už žiaurų besi- 
elgi mą su belgais? 

|| Amenikos ambasadorius Ge- 
rard iškeliavo ant mūšio lauko 
pas Vokietijos, ciesorių apkalbė- 
ti su juom taikos reikalus. 

|[ Varšavoj tapo atidaryta vidu- 
tinė girininkystės mokykla- lavi- 
nimui girininkų, kaip buvusi Vil- 
niuje vidutinė clieiniškoj«;. mokyk- 
la lavino chemikų page!1>ininkus. 
Mokslas joje traukiasi du metų. 

|j Australija ikarės vedimui už- 
traukia vėl paskolą 18 milijonų 
svarų sterlingų. Kaip ant kolio- 
nijos turinči6s"'vtJs '5 milijonus 
gyventojų, paskola tai nemaža. 

LIETUVA IR KARĖ, 
LIETUVOS ATEITIS. 

"Kovvnoer Zeitung" nuo 5 d. 
spalių pranešdamas apie Lenki* 
jos manifestą rašo, kad manifes- 
tas paliečia tik Lenkiją; Lietuvos 
klausimo, kuri buvo po rusų val- 
džia, šis manifestas nepaliečia dėl- 
to, kad apie Lietuvą bus kalbama 
vėliau. Toliau rašoma tame pa- 
čiame straipsnyj: Jau tas faktas 
kad Lietuvoje įvesta suvis kita 
tvarka parodo, kad Vokietijos no- 
ras yra pasilikti sau Lietuvą ir ją 
valdyti. Musų vokiečių noras ir 
tikslas Kuosas išsivystymas ir plė- 
tojimas visų mažų tautų." Šis 
tralpsnis buvo atspausdintas vokie.- 
čių oficioze "Berliner Tageblatt" 
ir kituose vokiečių laikraščiuose. 

GARDINO VERSMĖ. 
"Dabartis" rašo, kad Gardine at- 

rado angliarugštėtą versmę- Pa- 
iei Ne'murią rado vieną šaltinį, ku-~ 
rio vanduo turi savyje 0,08 nuo-, 
šimčius angliarukšties geležies. 
Šitos/.versmės vanduo turi 8 laip- 
snius šilumos ir iš 40 metrų gel- 
mes ištrykšta iki 4 metrų augščio 
nuo žemės paviršiaus. Rugpjučio 
man. 31 d. ir rugsėjo 1 d. gydyto- 
jai darė bandymus su šiuo vande- 
niu- Šiose dienose naujasai gydy- 
mo vanduo pareis prekybon vardu 
"Gardino versmė." Vienas bu- 
telis sito vandens kainuos 15 feni- 
g"* 

PASK/ ITA STOKOLME , 

APIE LIETUVA. 
Spalių22 d. didelėje mieste sa- 

lėje "Auditorium" Fordo taikos 
komisija surengė paskaita spie 
Lenkiją ir Lietuvą. Apie Lietuvą 
kalbėjo garsus Stokholmo orato- 

rius, miesto galva ir Rigsdago na- 

rys, K. Liuhagenas. Pirmiausiai 
jis papasakojo Lietuvos istoriją 
iki 1905 metų. Plačiai išdėstinejo 
lietuvį atgijimą nuo* 1905 metų 
net Ilgšio!.* Salė "buvo dekoruota 
lietuviškomis ir lenkiškomis vėlįa 
vomis. Žmonių prisirinko pilna 
salė; Buvo 2,000 su virtum 71110- 

nių- Abelnai- švedai interesuojasi 
Lietuva ir jos ateitimi. Prieš mi- 
nėtą lekciją buvo 3 dideli straips- 
niai Švedų rimčiausiame laikrašty- 
je Stokholms, Dagblad apie 
Lietuvos reikalus. Seniau taipogi 
ne kartą buvo mažesni straipsniai 
taine pačiame laikraštyje ir kituo- 
se jų laikraščiuose. 

Paskutiniu laiku labai daug ra- 

šoma apie Lietuvą ir Vokiečių 
laikraščiuose. Buvo neseniai pa- 
minėta apie Lietuvius rusiškam 

laikraštyje "Kolokol." Šį straipsnj 
tuojaus atspausdino vokiečių laik- 
raščiai. DaJjar reikėtų daugiau 
duoti apie save žinių pasauliui. 
ŠĮ dalyką geriau suprato lenkai- 
Pas juos visame pasaulyje yra ko- 

mitetai, '"presos biuriai" ir panašios 
draugijos. 

Leista dirbti lauku darbus sek- 
madieniais bei švfentėmis. 

Varšuvos arcivyskUpas įsakė 
Varšuvos arcivyskupijos kunigams 
paskelbti gyventojams, kad delei 
karės laikų sekmadieniais, bei 
šventėmis po sumos yra leista 
dirbti lankų darbus^ 

Dailės paroda Petrakove. 
Iš Varšuvos gauta žinia, kad 

Petrakave nuo vidurio rugpjučio 
mėn. yra daroma lietuviška b«.: 
lenkiška paroda. ^Ją. vadina "Dai- 
lė pasaulio karėj." Jau yra suga- 
benta daug dailės veikalų. 

Gardino Katedrą atidavė 
Katalikams. 

^ 
"Dabartis" nuo 30 d. rugpjučio 

praneša, kad Gardine šventadienyj 
rugp. 20 d. iškilmingai atvėrė iv. 
Zofijos katedrą prie biržos ple- 
čiaus. Dabar ten laikys pamaldas 
katalikams kareiviams. Tą kate- 

drą buvo pasisavinę rusai. Dabar 
ji pavesta vėl tiems, kurių buvo 
pirma. 

Sutvarkymas duonos padalinimo 
Vilniuje. 

Vilniaus miesto viršininkas pa- 

skelbė gyventojams, kad nuo. rug- 
sėjo 1 d. duonženklius. tęišduosią 
tiktai parodant vyriausio- yado pa- 
są. 

Jonas Aukštuolis. 
U- ,.V—r 

^ 
• 

Džiovinamoji jstaiga Gardino 
mieste. Gardino miesto v.iršin'ii- 
ko maisto skyrius viename na- 

me, Policijos gatvėje^ jtaįsė džio- 
vinamąją įstaigą, kurioje tedirbs 
metai gyventojams. -Keletas s'.o 

krašto moterų daifouojasi tenai 
per visą dieną. Iš laukininkų 
superka daug petruškų, slyvų, 
grybų ir ropių, krauna visa tai 
džiovinamuose kambariuose, ktir 
juos nudarinėja; o paskui džio- 
va i i?a tam tyčia įtaisytose krosny- j 
se. Tokia krosnis visai tiesino- 
kai sukrauta iš plytų. Džiovi- 
namasis skliautaė dviem angom 
su durimis. Per abi angi" gali- 
ma ant kits-kito įstumti šešios 
plonų vielų sieteliu. aptrauktos 
rreklelės kolo'o pusantro ketvirčio 
n eterio didumo. Šalutiniame 
kambaryje yra supUti pintinėse 
džiiovinti gaminiai Grybai, (vo- 
veruškės) išrodo Įyaniai baltai 
geltoni, petruškos išlikusios ža- 
lios spalvos, taipojau slyvos ir 
kriaušės yra laljai gražiai išdžio- 
vintos. Matyti, kad ;7o krašto 
moters gerai moka šit,7 darbą 'r 
pagamina patvarių išdarbių. Nors 
įstaiga, kuri yra atsivėrusi vos 

tiktai prieš trejetą savaičių, ne- 

didi, bet ja jau galima pasigėrėti. 
Visu i>irma tu p-amirmi tpikc 

Gardino vargdienių globai ir 
liaudies virtuvei. Bet tur-but, 
galės kiek ir pardavinėti gyven- 
tojams miesto pardavyklose. 

Pavogti arkliai. Ūkininko Juo- 
zo Omodenskio ?š Mažųjų Račkų 
nakčia į trečiadienį pavogė ketu- 
rių metų kumelę. Apie kumelę 
tiek težinome, kad ji tepakausty- 
ta tiktai ant pirmutinės kairėsės 
kojos.—Ir iš Burčevisios praneša 
apie arklių vagystes. Ten vieno 
ūkininko pavogė 12 metų arki] 
ir dveigi juodą arki j. Vagis su- 

seksią. 
Drąsi vagystė. Vėsią šiu me- 

tų liepos mėnesio naktį darbi- 

ninkas'Jokūbaitis iš Marijampo- 
lio apskričio vieno savo kaimo 
ūkininko iš tvarto pavogė mel- 
žiamą karvę ir parsivedė savo 

tvartam Jis taUi padaręs todėl, 
kad jo paties karvė jau kalias sa- 

vaitfes nebdavusi pieno. Dėl ši- 
tos vagystės buvo byla Suvalkų 

apskričio teisme. Teismas Jokū- 
baitį pasmerkė įmesti kaiėjiman 
aštuoni ims mėnesiams. Ką jisai 
buvo sėdėjęs nuo suėmimo iki 
teismo dienos, jatn paskaitė at- 
kalėtu laiku šešetą savaičių. Teis- 
imo nusprendime išaiškino, kad 
šitame atsitikime, nors kaimynui 
[pavogtoji karvė ir vėl gilėjo bu- 
ii pagrąžinta, vistiek reikia skau- 
džiai pabausti, kad ukininkus ti- 
kriau apsaugojus nuo vagiu. 

Pabaudimai už gi.iklų laiky- 
mą. Pastarajame posėdyje Su- 
valkų apskričio teismo turėjo vėl 
skaudžiai bausti už ginklų neati- 
davimą ir už įsilaužimą su vagy- 
ste. Vienas berniukas iš Voniš- 
kių, Naumiesčio apskrityje, mė- 

gino įsilaužti į tenykščio šalty- 
šiaus trobą. Įtf'lauždamas ber- 
niukas turėjo ir revolverį. Už 
tai jį pasmerkė ketveriems me- 

tams sunkun kaiėjiman ir vie- 
niems metams šiaip kaiėjiman.— 
Dar pasmerkė aštuoneriems me- 

tams sunikun (kaiėjiman vieną 
darfoijuir.ką iš Sumovos. Birže- 
lio mėnesyje 1916 metais Gar- 
niuose jis įsilaužė į dviejų senų 
moterų butą. Vieną jis gąsdino 
šautuvu ir reikalavo pinigų. 
Paskui jis atplėšė kuparą ir pa- 
vogė trisdešimt pusšešto rublio. 

šermukšnių uogos—vištoms le- 
salas. Pereitą rudenį darė ban- 
dymus vištas lesint: džiovinto- 
mis šermukšnių uogomis. Išga- 
vos labai paterokir.o. Taigi šer- 
mukšnių uogonvs galima labai 
paskalsinti brangus grudai. Rods 
vištos uogas r.e taip mėgsta les- 
ti, kaip avižas, mai'.šą ir tt., todėl 
jų nereikia paiberti sykiu su grū- 
dais.. nėsa tokiame sykyje udgos 
liks nesulestos. Pripratinti /iš- 
tas lesti uoį,as reikia išpradžių 
jų paberti tiik ai vakarais', nesa 

vakare v'štos 'abai mėgsta prisi- 
kimšti gurklį ir netaip skiria le- 
salą. O Irada jau pripranta, tai 
lesa ir kitu laiku. Kad nesugaiš- 
tų pefdaug laiko, skinant .šer- 
mukšnių uogas', reikia žirklėmis •' 

nukarpyti kėkėš. Jos rer'kia nu- 

imti, kol dar pilnos. Užėjus šal- 
noms, uogos pradeda birti. Džio- 
vinti Jos g&l'.ma ant švariai'neva- 
lyto augšto, arba Ipaicabir.fos'e 
drobulėse.', Susekė, kad šermukš- 
nių uogomis lesinamos vištos la- 
bai deda. Saldžiųjų šermukšny 
uogos geriausios. 

("Dabartis") 

VAISTINĖS LIETUVOJE KA- 
RĖS METU. 

A'psikrėtus bėgimo liga nuo 

rusų valdininkų dauguma lietuvni 
inteligentų, artinantis vokiečių 
kariuomenei 1915 metais, metil- 

ai savo turtus- tarnybas, preky- 
bą, tėvus, gimines ir šiltus liz- '■ 

dus, atsidūrė Rusijoje tarp sve- 
timtaučiu. Pabėgusiųjų inteli- 
gentų gerą nuošimtį daro farma- 
ceutai vaistiivų savininkai, ku- * 

rių vieni turėjo apleisti Lietuvą 
del to, kad buvo sunaikintas bei 
sudegintas turtas, kiti vien ti'k iel 
baimės; kiek vaistininkų jjabė^o 
ir kiek jų paliko savp vietoš'C, 
tai dabar nėra dar tikrų žirrių, 
ir aš čia rašau apie sužinotus, 
vaistininkus tik iki šiam laikui, 
šios vietos pasiiik-> visai be vai- 

stininkų: 1) Kaunas su visais 
priemeSoiais, 2) Jonava, 3) Van- 
džiogala, 4) Kėdainiai, 5) Jtios- 
vainiai. 9) I'k mergė. 10) Kavar- 

skas, 11) Basisogala, 12) Radviliš- 
kis, 13) Šiauliai, 14) liiržai, 15) 
Alunta, Zelva, 17) Svėdasai, 
j 8) Naumiestis Suv. g., 19) Ša- 
kiai,' 20) Pilviškiai. 21) Griška- 
būdis. 22) Garliava, 2})# Augs. 
Panemunė, 24) Giedraičiai, 25) 
Širvinta ii 26) Kiisetiarys. 

r. 
<* ... .. ... 

1 s minėtųjų vaistinių sios su- 
• 

" 

v v* 

icgtinos 1 »ei sunaikintos: 1)' \au- 

niestyje K. Gudeno, 2) Pilvis- 
'duose vaistu sandėlis Rutausko, 
}) Garliavoje < K. Aglinskio, 4) 
\riogaloje Kavaliausko, 5) Bai- 
sogaloje Vaitekūno, 6) Kavarske 
Kaikario, y) Seredžiuje Matulai- 
čio, 8) ir Šiauliuose visos trys 
vaistinės. Tai matyti iš šio jau 
sąrašėlio, kokiame verksminga* 
m e padėjiilie pasiliko vjetiniai 
'žmonės, susirgus ar panašiai ne- 

laimei atsitikus. Kur su rasti'gy- 
dytojas, vaistinė? Tie "klausimtu' 
tur bnt dažnai kįla likusiems na- 

mie mušu tautiečiams. Re bado; 

apie kurj dažnai įašoma laikraš- 
čiuose rnatvti pasiilkusictru. 



Padavimai Apie Kristaus! 
Gimimą. 

(Iš i!. A. Guerb'u'io "Legend of the 
Virgin ana įbrist). 

Greitai artinosi laikas, kuomet turėjo išsipildyti 
angelo prižadas, ir laukiamasai 1 špirkėjas gimti. Joy> 
atėjimas, kaip męs žinome, buvo ilgai lauktas išrink- j tosios tautos, kurios šventose knygose įrašyta daagi 
pranašavimų apie jį, pradcdant paties Dievo žodžiais, 
pasakytais Rojuje ir baigiant Mąlachijaus pranašavi- 
mu trimis šimtais metų prieš pati giminią. 

Nuo to laiko prikergta nepatvytintų pranašavimų, į 
kaip, pvzd., tie. kurie yra apOkalipiiš^pje literatūroje. Į 
Toliaus, daugelis rašytojų sako, blik Kristaus atėji-1 
mas bu v t s pranašautas pagenams pagelia įpranašių, j 
vadintų Sibilėmis, kurių skaitlius, sulyg įvairių auto-j 
ritėtų, svyravo tarp keturių ir dvylikos ir apie kūrins 
buvo manoma, kad jos vertos pu'kiuose Sixti- 
nos Koplyčios pagražinimuose Romoje. 

Toliaus sakoma, kad šiuom ypatingu laiku daug 
stebėtinų dalykų atsitikę visose žino.ilojo pasaulio da- 
lyse. Svarbiausiuoju, rods, buvo si^tOjiiftas nuola- 
tinės karės, kuri sunaikino tiek daug šalių, ir prad/:a 
visuotinos rertraukos muluose, kas taip tinka "Tai- 
kos kunigaikščiui." 

v įsi j/yrtttcji--omiitra11 per kuriuos dievai skelbė 
savo norus: nors savo uoliu garbintojų klausiami, ty- 
lėjo, ir stabmeldžiai rėkėc, kad- jųjų stabai (diev.v) ; 

apkurtę. Taipogi ■ buvo •girtktis,- kaip -verkė laumes 
Ir gamtos genijai, ne-: jie žinojo, kad jųjų viešpata- 
vimui atėjo <galas. • 

Roma tuom laikotarpiu buvo pasic+usi savo galy- 
bės viršūnės. Daugumu padavimu, suprantama, kaip 
nors liečia josios istorijų. Taip, mums pasakojama, 
kad visuotinos taikos pjafdžioje, dvylika metų prieš 
musų gadynę, laimingieji romėnai pastatė rumą, kurj 
pašventė Taikai. 

Norėdami persitikrinti, kaip ilgai rūmas stovės, jie 
kreipėsi prie Aippollo.io. orakulo, iš kurio gavo atsa- 

kymą: "Kol mergina nepagimdys ir neliks mergina." 
^Kadangi šisai orakulo atsakymas buvo aiškinamas 
kaipo reiškiąs, kad rūmas stovės at.«. visados, tai ro- 

mėnai iškilmingai uždėjo užrašą: "Amžinas Taikos 
Rūmas." 

Bet tą pačią naktj, kuomet Viešpats Kristus gimė 
Bctlėjuje, Judėjoje, Taikos Rūmas krito su baisiu 
triukšmu. Tuom pačiu laiku aliejaus šaltinis pra- 
sivėrė bedrėgnėje (arid) žemėje ir pradėjo tekėti 

žemyn j Tiberį, "ženklai;, kad Šventybės (Piety) ir 

I.lielaširdystės (Mercy) šaltinis gimė," ir kad jojo 
malonė prasitęs j visus žmones. 

Romos senatas dabar pasiūlė teikti dievišką garbę 
Cezarui Augustui, nes ji>ai buvo pirmu valdyti visą 
pasaulį taikoje. Abejodamas, ar priimti šį garbini- 
mą, imperatorius pašaukė Sibilą Tiburtiną ir prašė jos 
pasakyti, ar gims kuomet nors didesnis už jį. 

Sibila atsisakė duot; atsakymą tuc/jaus, bet kelio- 
mis dienomis vėliaus jinai pasiekė imperatoriaus, ir 

melsdama žiūrėti j viršų, parodė jam auksinį skritulį 
apie saulę. Jojo viduryj pasiiodė graži pana, laikanti 

kūdikį ant kelių. Sibila tuomet pasakė imperatoriui, 
•kad tas Kūdikis yra didesnis už jį ir yra pirmu 
gimusiu '3ievo Sunum. 

Vos tii* jinai pabaigė kalbėti, kaip pasigiroo dan- 

giškas balsas, garsiai sakantis: "čia yra Dangaus 
aukuras. Reginys greitai pranyko. Taciaus impe- 
ratorius, patenkintas tuom, ką jisai matė, ne tiktai 

atsisakė nuo dieviškos garbės, kurią jam siult sena- 

tr.s, bot paliepė pastatyti aukurą toje vietoje, kur 
j a: n pasirodė Motina ir Kiidi^k. ši šventavietė 
(slirine) buvo pašvęstu "Pirmam Gimusiam Dievo 
Sunui." 

Kiek metu vėliaus krikščioniška bažnyčia buvo pa- 
statyta toje pačioje viėi )je ir pašvęsta Panelei Ma- 
rijai. Reginio atmintin bažnyčia, kuri dar stovi ant 

Kapitoliaus Kalvos, turi vardą: "Santa Maria Ara 
Godi." Bažnyčią galima pasiekti pagelba laiptinės 
šimtu ir dvidešimts keturiais laiptais, ir tarp jos bran- 
giausių relikvijų yra "Bambino," arba Kūdikis Išgel- 
l)ėjas,—stovyla, Šv. Lukošiaus išpjaustyta iš medžio 
iš Alyvų Daržo. 

Šisai Bambino yra išstatomas Kalėdų Dienoje, ir 
kadangi romėnai sako, buk jisai esąs apdovanotas 
stebuklingomis jiegomis, tai jisai dažnai nešama prie 
ligonių ir tokiu budu padaryta šaltiniu Įplaukų baž- 
nyčiai. Labai senas basreliefas atvaisdina Sibilą 
Tiburtiną, aiškinančią ̂ dangaus reginį imperatoriui,— 
dalykas, už kurio ėmęsi ir keli kiti itališkųjų mo- 

kyklų (hilininkai. 
Tolimuose Rytuose tris sunųs pasirodė šioje iš- 

kilmingoje dienoje, ir kol žmonės sumišime ir nu- 

stebėjime žiurėjo j juo#, buvo matyt, kaip jie susi- 
liejo i vieną. Iš čia šisai apsireiškimas buvo išaiš- 
kinamas kaipo Trejybės (Tra<icės) simbolas. 

* * 

Nors savo dabartiniame laiko skaitymo bude, męs 
imame metus nuo Kristaus gimimo, tačiaus nėra griež- 
tai žinoma, kuomet Jisai gimė. Moksliški tyrinėjimai 
fa'čiaus yra gan aiškiai parodę, kad musų era (ga- 
dynė), kuri buvo jvesta Italijoje šeštame šimtmetyje, 
prasideda apie ketvirtais mušti Išganytojo gyvenjmo 
metais. A. J. 

Senų Metų Atminimui. 

Pasižiūri senas metas, 
Kad jau laikas atgyventas,— 
Jau tik kelios valandėlės liko... 

Ej' prie kapo. Štai sutiko 
Jauną, mažą vaikinei}, 
Gražų, skaistų aniolėlj. 

Senis tarė:—Sūnau mano, 
Eik-šen! Dabar eilė tavo... 

Mauio senio užimk vietą, 
Vesk ramiu ikelut ši svietą 
Linkiv. meilės, sutikimo* •. 
Klausyk senio patarimo: 

— Linksmas buk, kaip giedras rytas; 
Taisyk klaidas padarytas: 
Senis aš pridirbau jų, — 

Nedaryk, sunau, naujų... 
Nešk žmonėms tu džiaugsmą, laimę, 
Nepenėkic ju, kaip .aš, baime... 

— Bet paliaukim jau kalbėti, 
"'kas darbą tau pradėti... 

i 3tai įmonės tave šaukia, — 

O manęs mirtis jau lankia... 
Daug žmonėms buvau žadėjęs, 
Mirštu betgi n'ištesėjęs... 

Varpai skambinti pradėjo, 
Seną* metą palydėjo... 
Jaunas užėmė jo vietą 
Ir džiugina visą svietą-.. 
Ką mums žada šis jaunulis, 
Žir.o vienas tik Dievulis. 

Ig. Naruševičius. 

nėrns visur trūksta gydytojų .ir 
gerokai vaistitnhj. Vargsta pa- 

bėgę, vargsta pasilikę! 
► A. Gerd\ Ui? 

("L. B.") 

NESIBIJOKITE NAKTIES 
ORO. 

(Pagal H. Addington Bruce.) 
Visi visuomenės sveikatom ži- 

novai sutinka su tuo, kad apstus! 
išvėdinimas gyvenamųjų ir iiiie- 

ganiųjų kamlbarių yra dalyku 
didžiausior. svarbos sveikatai. 
Naktį ir d«en;j, šviežias oras ge- 
roje apatyje, yra bųti-nai reika- 
linga žmogaus kunui. Papras-1 
čiausis būdas gauti ruiman svie-Į 
ii'4 orą, atidarant langus kaip iš 
viršaus, taip iŠ apačios. Tačiaus,' 
daugelis žmonių, kurie mielai lai- 
x\> langus atdarus dienos laiku, 

bijo atidaryti «tnt naikties. 
Jie miega aklinai langus užs.'- 

darę. Jie teisinasi, kad jie žiną, 
jogei nakties oras jiems esąs 
kenksmingas. 

Po teisybei, nakties oras nie- 
kam nekenkia. Ištikrųjų, nakties 
oras yra geresnis negu lienos. 

Dienos laikn oras. ypatingai 
didžiuose miestuose, yra pilnas 
dulkių, kurios gali bitti užkrėstos i 

s. ligų gemalais. Nakties laiku mie-į 
sto veiklumas nuslugsta ir dulkės' 
sumažėja. 

Sita nuomonė, kad nakties oras 

—pjra nesveikas, paeina nuo senų: 

laikų, kuomet būdavo nymoma, 
buk iš i.rtkties oro galima leng- 
vai pasigauti drugio ligą. Da- 

bar męs žinome, kad drugio ligą 
atneša ne nakties oras, bet tam 

tikri drugio uodai, kurie nakti- 
mis lekioja. 

Todėl, užuot ant nakties užda- 
rinėti langus, viskas ką reikia 

daryti uodų apylenkėse, tai įsta- 
tinėti j langus gerus sietukus. 

Visur ir visuomet njkties oras 

turi buti įleidžiamas į miegamoji 
kambarį. 

Tie, kurie dirba tokiose sąly- 
gose, kur nėra apsčiai šviežio 
oro per dieną, jiems ypatingai 
reikia šviežio oro ant. nakties. 
TodeJ jie turi būtinai sau užsi- 
dėmėti, kad reikia mięgoti prie 
Įaugu pakeltų išviršaus ir iš apa- 
čios. 

Žinoma, kuomet užeina darga- 
nos, reikia apsisergėti, kad per 
langus nesibriautų lietus ar snie- 

gas. Kuomet audra pakįla, ir vė- 

jas pučia tiesiai j kambarį, jeigu 
norima., galima langą atidaryti; 
tik truputį, arba ir visa#' neatida-į 
ryti. 

Bet šiaip jau langai turi buti. 

atidaryti tietk, kiek galima, jei, 
bent butų di-deVs šaltis, sakysim, 
siekiantis iki zero. 

Gerai sutaisyti sietukai apsau- 
goja miegantj žmogų nuo vėjo 
traukinio (pagairės). O kad ne- 

būtų š?.»U, reitea storai apsiklo- 
u- I 

Norint, kad šaltame kambary- 
je lovoje užsilaikytų ši.uma, rei- 
kia. tarpe matraso ir j vijų 

(springsų) iškloti laikraščių po- 
keriais. Yra patir.a, kad laik- 
raščiu popieriai nepaprastai gerai 
sulaiko šaltj, kuris žiemą labni 
atkakliai -skverbiasi į lovą iš apa- 
čios. -' 

-» Mindaugas Sirvydas. 

SU V. VALSTIJŲ GELŽ KELIŲ 
BESIVARTOS DIDUMAS. 
Tautinės Geografijos Draugijos 

biulėt:nė, išleistaiit'e \Vashingto- 
ne, yra paduaios skaitlinės, pa- 
rodančios Suv\ Valstijų £elžkeli% 

sistemų didumą, perleidžiamos 
per rankas besivartos apštj, 
Įdėto kar'talo didumą ir gelžke- 
li.t svarbumą, sulyginant su 

gelžkeliais kitų šalių. 
Eini. 30 d., 1915 m. Suv. Val- 

stijų gelžlceliai turėjo daugiau 
kaip bertam} milijono mylių ilgio 
(257o69 mylias), taig-i Suv. Vai- 

( stijos savo gelžkeliais netik pra-j 
nešė visas kitas šalis, bet turėjo! 
50,000 mylių gelžkelių da tgiau 
legu Europa. Suv. Valstijų gelž-; 
keliai padaro du trečdaliu visų 
gelžkelių pasaulyje. 

Gelžkelių ilgis, priskaitant iš- 
sukimus ir šalyfoėgius,- pasiekia 
didžiuli skaitmenį 391,000 mylių 
—tiek, kad užtektų pasiekti nuo 

žemės mėntilį ir liktų dar gana 
šešis kartus žemę apjuosti. Šf- 1 
tais keliais vaikščioja 65.000 ma- Į šinų, traukdamos 2,327,000 vago- 
n ii. Jei visi šitie vagonai hutų '< 
pavefsti į vagonus javams vežti i 

ir pavesti šalies ūkininkų reika-j 
lams, tai visi 1915 m. užaugo ] 
kviečia.', daugiau kaip du bilijonai (i bušelių, galima butų nuvežti ant j 

syk užimant tik trečią dalį visos t 
vagonų į talpos. 1 

Vidutni's skaitlius darbininkų ) 
tarnaujančių. ant Suv. Valstijų 
gelžkelių pernai buvo 1,409.342. ^ 
Viiso užmokėta algomis šitiems j 
darbininkams $1,165,000,000, su-', 

| ma šimtu dvidešimti^ milijonų 
dolerių didesnė negu Suv. Vaisi:-j, 
jų valdžios pajamos 1913-14 111.! į 
Vidutiniai kiekvienas gelžkelių' j 
darbininkas gavo algos per 2'^ 
metus $826. j 

Gelžkelių darbininkuose 1914 5 

m. didžiausias dieninis atlygini-.,v 
mas $16.06 ėjo visuotiniems per- r 

dėtiniams; antras po jo $6.48 k i- j 
tieoM viršininkams; trečias, $5-24,;< 

Fhoio ty American Pr»«« .* 

ANGLŲ NAUJA ARMIJA. 
Buvusis premieras Asquith peržiūri Anglijos 

'JNaujokus." Anglija pašaukė karcn dar vieną 
.milijoną naujų kareivių. 

mašinistams; ketvirtas $4.47 kon- 
duktoriams. Žem'ausią mokestį 
gaudavo bėginink'ai, po $1.59 j 
dier.n. 

Per dvyliką mėnesiu, pasibai- 
gusiu birželio 30 <H, 1915 111. Su v. 

Valstijų gelžkeiiai pergabeno 
976,000,000 keleivių, 76.000.000 
mažiaus negi' per 12 mėnesių 
•prieš tai. Šitie keleiviai užmo- 

kėjo gelžkeliams $646.000,000, 
apie (po 66c. ir vidutinė! jplaukos 
nuo keleivio už mjlią. išnešė ma- 

žiau kaip du centu. Prekių per- 
gabenta 1.802,000,000 tonų, už ku- 
rias siuntėjai užmokėjo gelžke- 
liams $1,977,000,000. Vidutinė 
važbos kaina tonui už mylių bu- 
vo kiek mažiau kaip tijs bertai- 
niai cento. 

Viso gelžkelių jplaukos per me- 

tus siekė $2.956.006.000,operavi- 
1110 lėšos, $2.088,000,000. 

Suv. Valstijų gelžkelių turtas, 
birželio 30 d., 1915 m. siekė $19,- 
719,000,000 ir buvo lygus 44 nuo- 

Štmčiams visos visit šalių skolos, 
buvusios prieš europinės karės 
išsiveržimą. Šita suma padaro 
daugiau negu 10 nuošimtį viso 
šalies turto ir yra lygi Belgijos, 
Ispanijos ir Olandijos turtams į 
krūvą sudėtiems. 

MEDŽIAGA KARĖS SPRO- j 
GALAMS BUS PADOROMA 

SUV. VALSTIJOSE. 
Kartas nuo karto koks nors 

gamtos elementas staiga įgyja 
didelę svarbą pasauliui. Dabar- 
tiniu laiku pageidaujamiausiu 
elementu yra nitratas. 

Be r.itrato negalima butų smar- 

-ciij sprogalų daryti. Nitratas,' 
gamtiniu būdu pasidaręs yra ne 

:ik retas ir brangus, bet ir eina1 
retyn. Europinė karė, su ben-1 
Irais prietikiais taip patuštino Či-' 
i nitrato laukus Pietų Amerikoje, j 
cad po dviejų metų jie bus pliki. 

Nitratus galima dirbte padirbti, 
>et tam reikia vartoti didelė elek- 
rinė sriovė. geriausiai jei apturė- 
:a su vandens pajiega. Europoje 
lidelės upės ir vandens sriovės, 
įuo tulo laiko yra ta,ip panaudo- 
amos, o dabar Suv. Valstijų 
Conjptsas, laukdamas, kad šita 
alis gali susidurti ;su tokiu pat 
eikalu. užgyrė įstatymo projek- 
ą, leidžiantį pastatysi valstybini 
litrato fabriką prie kokios* didelės 
andens pajiegos Amerikoje. 
Niagaros Krioklys, kuris galė- 

ų buti labai tinkama vieta to- 

liam fabrikui, yra atmestas del į 
o, kad perarti svetimos šalies Į ienos. Tokiame atvejyje, sulyg.! 
Uabamos žinovų. Tennessee upė 
iaurvakariniame Ala'bamos kam- I 
>e ties Musche Seklumomis, yra1 
;aip tik pati ta vieta Suv. Vaisi::-^ 
ų i.itrato išdirbėjams. Čia >va,' 
ntra pagal didumą vandeninė, I 
^meriko:; pajiega, su sekluma 36;' 
lyliu ilgio. sU viršum mylios plo- :] 
io, o upės puolimas yra 137 pė- 
lų. 

'lIETUVIAi AMERIKOJ. 
IŠ TORONTO ONT., CANA- 

DA. 
Kas veikta Liet. Dienoje.—Be- 

siartinant Lieti viu Dienai vietinė 
Šelpimo Sąjunga, kuri darbuojasi 
nukentėjusių nuo karės labui nuo 

pat karės pradžios, suprato svar- 

bą Lietuviu Dienos ir brangin- 
dama taip gerą progą savo bro- 
liams pasitarnauti, sušaukė viešą 
susirinkimą, kad išanksto prisi- 
rengus prie to švento darbo. 
Šitame susirinkime, nors buta gin- 
čų. bet galų gale sutarta dirbti 
iš vieno ir Išrinkta trįs poros rin- 
kikų. 

Atėjus tai dienai, rinkikai stojo 
prie darbo, eidami po namus. Čia 
jie uzti-ko ir šalto ir karšto. Y:e- 
fni aukojo su atvira širdžia, bet 
keliose vietose užeita tokių žmo- 

nelių, kurie tik prie keturkojų 
galėtų tikti. Paprašius pas juo6 
aukų, jie pradeda keikti Lietuvą ir 
žmones ir sako, kad jie nei cento 

neduosią, nors jie ten visi badu 
išstiptų; kiti atidarydavo rinki- 
kanis duris ir liepdavo išeiti lau- 
Ican. Tokiomis širdimis žmones 
vargiai begalima žmoi.ėoKS va- 

dinti. 
Bet šalę šitų netikusių žmonių 

užeita ir gerų širdžių. Tarp tų 
atsižymi viena moteris, kuri senai 
jau pati viena be vyro gyvena ir 
atrodo tik prasta žmonele, kiek 
tik išgali, šelpia nelaimingus bro- 
lius Lietuvoje ir dabar tam tikslui 
paaukojo iš savo neturto $2.00. 
Šita žmona yra geru pavyzdžiu 
visiems. 

Aplamai imant, aukų surinkta 1 
ne permažiausiai, atsižvelgiant j1 
mažą lietuvių skaičių. Lietuvių 
Dienoje surinkta apie $50.00. Nuo 
pirmiaus kasoje buvo $71.00. Per 
Am. Raud. Kryžių VVashingtone 
[)asių?ta $155.00. (Aukavusiu 
vardus del vietos stokos apleidžia- 
me. Red.). 

Šelpimo Sąjunga visiems au- 
kavusiems nukentėjusių vardu ta- • 
ria širdingą ačiu. 

Š. S. Komitetas. J 

IŠ VALPARAISO, IND. 

Išlygos moksleiviams.—šis mie- 
stelis yra daugumai žinomas sa- 
fO mokyklų prieinamumu. Tos 
nokyklos tai Vai pataiso Univer- 
sitetas. Čia galima pradėti mok- 
slą nuo a. b. c. ir baigti patinka- 
ną mokslo šaką. Antra vertus, 
ia pragyvenimas nebrangus. Val- 
ais bertainiui (3 mėnesiams) kai- 
įuoia nuo $27 iki $30. Kamba- 
*ių brat-gumas taip kaip ir kitur. 
Mokslas bertainiui atsieina $20; 
ižmokant už visus metus iš ank- 
įto $65. Be to norintiej.' gali gauti 
larbo už pavalgymą. Tąsyk pra- 
gyvenimas visai pigiai atsieina. 

Norintiems atvažiuot/, yra da- 
>ar geriausias laikas, nes bertai- 
įis tik ką prasidėjo. Atvažiavus, 
jai ima pradėti mokytis bykada, 
>et imantiems kokį kursą, geriau 
■ra pradėti bertainio pradžioj. 
\ivažiavus vėliau, yra sunku cg- 
:aminus išlaikyti. j 

Norintieji x irioJ?. plačiau ąpu 
šitą mokyklą, gali kreiptis j mat e, 

įdėdami konvertan krasos ženkle- 
lį u i 2 c. atsakymui. 

R. M. Kalinauskas, 
Stiles Hali, Room, S. 

Valparaiso, Ind. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 
Kas veikta Lietuvių Dienoj.— 

Nuo 1914 m. penkios lietuvių 
draugijos yra čia sutverę Fondą 
aukoms nukentėjusiems nuo ka- 
rės lietuviams, Iš pradžių minė- 
tasis fondas gyvavo gerai, bet to- 
liaus pradėjo silpnėti. .. 

Pereitą rudenį, kuomet visur 
lietuviai pradėjo rengtis prie Lie- 
tuvių Diet.os, buvo kelis kartus 
įnešta ir M'hvaukee lietuviams 
nepasilikti jžpakalyj kitų. Bet 
įkalbėjus klausimą plačiau, -pa- 
sirodė, kad mažą saujalė čia esan- 

čių lietuvių .tokiame, dideliame 
mieste negalės nieko nuveikti. 
Tokie pakalbėjimai trijuose susi- 
rinkimuose '.tik pakalbėjinuis; ir 
pasįlikoj nebuvo, drąsos .pradėti 
darbą dėlto," kad jn i 1 \v a ukieč i ims 
inteligentijos trūksta. • 

, ; 
Bet kuomet Lietuvių Diena 

buvo jau visai art% mihvaukiečiai 
įsidrąsino veikti. .Pirmiausia bu- 
vo sušauktas masinis susirinki- 

imas, Kur i'.snnkta Lietuvių Die- 
nai komitetas iš 15 asmer.ij. Dar- 
bo pradžiai rinkta aukos svetai- 
nėje. kurių surinkta $0. Aukojo 
šitir: J. Juškevičius $1.00; J. Va- 
rašius, F. MatuMs, S. Markūnas, 
!j. Bartkus po 50c.. F. Beržanskis, 
J. Navulis, A. Sveikata, S. Mi- 
lancius, E. Yiršinovsfca ir A. Čiul- 
kinis po 25c.; smulkių $1.50. 

Išrinktas komitetas laikė su- 
sirinkimus beveik kas vakaras. 
Jis atspausdino atvirukes moteris 
kviesti rinkėjomis ir lavškus iš- 
siuntinėjimui pas turtingesniuo- 
sius žmones aukų prašant. Ant 
galo buvo. viskas sureng- 
ta ; truko tik dėžu&ų ir segi- 
nių. Komitetas, nelaukdamas il- 
giau, pasiuntė žmogų j Chicagos 
Centro komitetą ir ačiu jam tas 
daTykas buvo aprūpintas. 

Kadangi miestas yra apgyven- 
tas daugiausia lenkų ir vokiečių, 
ta: aukų suplaukė nedaug. 
kurios mergaitės surinko po porą 
dolerių vienais centais. Rinkėjoj 
surinko taip: Auna Bacievslca 
$1.15; Rosa Slr'cantek $340; 
Anna Gaber $6.72; H. Apler 
$16.52; Barbora Suligailiutė $2.- 
28; M. Sungailiutė $15.28; F. 
Brazauskaitė $1.47; J. Brazau- 
skienė $12.35; A. Genčauskienė 
$16.59; A. Genčtuskiutė $4.30; 

! R. Lcęhuckė $3.50; M. Maskov- 
1 s>ka $3.71; V. Jacalska $5.32; A. 
|Jankauskienė $12.88; J. Kratavi- 
[čiutė $10.66, S. Markūnas $12.74; 
J. Bareiš's $3.22; F. Beržanskis 
$7.91; J. Baltutis $4.94; V. Gen- 
čauskas $3.67; J. Sungaila $6.69. 
Viso $158.05. 

Vakare merginos sunešė dėžu- 
tes j Mitchell Street States Ba,vk) 
kur prityrę bankininkai padėjo 
suskaityti. 

Kitų aukų buvo tokios: Gen- 
eauskų še-'inyna $3; SLA. 177 
kp. $5; F. Beržanskis čekiais su- 

rinko $15. 
Stambesnių aukų gauta taip: 

F. Reržanskis $3; F. Sagadinas, 
F. Matulis, J. Juozukevičia, po 
$2.00. J. Rutkus, J. Petrauskas, 
J. Sungaila, V. Gcnčanskas, J. 
Kainauskas, J. Bareiš'.s, J. Palai- 
mįs, po $1.00; K. Leimonas 50c. 

Išmokėjus lėšas, Raud. Kry- 
žiaus Dr-jai pasiųsta $200.00. 

A. Jankauskas. 

IŠ CLINTON, IND. 
Italas nušovė lietuvį. Gruod. 

12 d. musų apielinkės miestelyj 
Jacksonville, Ind., italas Mike Ro- 
vett;. nušovė lietuvį Juozą Novic- 
ką. Navickas su minėtu italu 
buvo kaimynais. Italas pasigedo 
savo vištų ir atėjo Navicko kie- 
man jų jieškoti. Navickas pasa- 
kė jam, kad jis i.etuni jo vištų 
ir kuomet italas norėjo eiti j jo 
visti nyk į, Navickas paliepė jam 
neštis iš kieno laukan. Čia jiedu 
susil arė ir italas, užsikaršėiavęs, 
išsitraukė revolverį ir Navicką 
nušovė. Policiją užmušėjo ligšiol 
dar nepagavo. 

Velionis paėjo nuo Kretingos 
buvo 40, metų amžiaus, turėjo pa- 
čią ir mergaitę, kurios liko dide- 
liame nuliūdime. 

Jonas Skinderis. 

IŠ WASHINGTCN, N. J. 
> 

, Pamylėjo už šovinių dirbimą.— 
į Tūlas Alfrert King, d įr!)dainas 
; Phill'.psburg Ingersol Rand kom- 
|par..ijos šoviniu dirbtuvėj, jbriežė 
j savo vardą ant granatos; kuomet 
tie šoviniai tapo -pasiusti Angli- 
jon, \vena šovinių inspektorė p-ie 
Bcssie \Vatkin>, Soutliail Middle- 
sex, peržiūrėdama juos, užėjo 
granatą su A. Kingo parašu. Ji 
taip nusidžiaugė juomi, 4ęa<l tuo- 

i jaus parašė jam laišką, pasipasa- 
kodama, jog jos draugas tapo 
užmuštas ir j; mylėtų su Kingu 
pasimatyti. Rašydama tai nepa- 
miršo jj pagirti už jo atsižymėji- 
mą šovinių dirbime šioj šalyj. 

King rengiasi važiuoti j Angli- 
ja. 

Žinantis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Tautiškoji savaitė. .N'ųo gruod. 
14. iki' 17. d. "čia buvo apvaikščiota 
tąutjškojf savaitė. Surengė j .'į 
<ivi kuopi—'A LTS. 17 kp. ir 
TM D. ^3 .kp. ; Galima pasakyti; 
kad tai ■ buvo "tikrai tautiška sa- 

vaitė.. Visus tris vakarus kalbė- 
jo Šv. Jurgio D-jos svetainėje p. 
A. M; Martus. Savo prakalbose, 
jis apipasakojo Lietuvos vargus ir 
jos reikalus. Ta;p pat buvo ir 
šiek tiek aukų parinkta nukentė- 
jusiems nuo karės ir ypatingai 
daug buvo parduota tauti-škosios 
literatūros per t:j laiką. 

Bet svarbiausiu dalyku yra įsi- 
kūrimas p. Martaus prakalbose 
kuopos gelbėjimui nukentėjusių 
nuo karės ir Grand Rapids Daf- 
lidžių B-vės. Lietuvos atstaty- 
mui. Grand Rapids kaip tik ir 
yra tinkamiausia vieta tokiai ben- 
drovei, nes čia yra didžiausia Suv. 
Yalstijo.-e rakandų išdirbystė ir 
čia pusėtinas skaitlius dailidžių 
yra. { bendrovę trumpu laiku 
prisirašė net penkiolika nariu. 
Dalis bendrovėje pasižadėjo pa- 
imti: p. K:edis už $1000. o kiti 
kas už $700. kas už $500. Ma- 

giausia pasižadėta suma yra $ioo. 
(Taigi iš to matyti, kad darbas 
daroma ne juokais ir G r and Ra- 
pids'e bus lietuviu dailidžių cen- 

tras. Tas yra linksma. Kuo- 
geriausios jiems kloties. 

' Socialistai juokiasi iš šitos ben- 
drovės ir vadina ją lietuviškais 

jburžuais, bet tuščių kalbu ne- 

supaisysi. Jiems viskas netinka, 
kas nėra jų ir antraip, jiems vis- 
kas yra gera, kas yra jų. 

A. M. Virbalis. 
1 

I- 

Žinios-Ži neles. 

Mc Kees Rocks, Pa. 
== Ciruod. 10 d. buvo vietos 

draugijų konferencija; kalbėta 
apie surengimą baliaus sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės. Da- 
lyvavo apie 20 delegatų. 

Brooklyn, N. Y. 
= Tikimasi, kad rubsiu- 

vių straikas bus pilnai laimėtas; 
daugelis firmų jau pradeda taiky- 
tis. Susitaikė jau 13 firmų. 

New Castle, Pa. 
= Lietuviai New Casllc visi 

dirba plieno dirbtuvėje; dirba nuo 

šlukių ir padaro nuo $8 iki $12 
per aštuonias valandas. Visi yra 
amatininkai. 

Cleveland, O. 
— Vietinė TMD. kuopa, ap- 

vaikščiodama 20 metines TMD 
gyvavimo sukaktuves, priėmė re- 

zoliuciją, išreikšdama dėkingumą 
Vokietijai už afieialį pripažinimą 
Lietuvos (savy valdos?—Red.), 
pageidavimą įsteigti lieprigulmin- 
gą Lietuvos karaliją ir norą už- 

baigti karę. Rezoliucijos kopija 
busianti paskelbta anglų laikraš- 
čiuose ir po vieną kojyją busią 
pasiųsta prez. \Vilsonui, kongros- 
manams,' senatoriams ir Vokieti- 
jos ambasadoriui VVashingtone. 

Mahanoy City, Pa. 
— Pere.1, tą savaitę kasyklose 

atsitiko daug nelaimių. Park 
Place kasyklose V. Jamilėvičius 
tapo sužeistas; Mahanoy kasy- 
klose V. Pasiukevičių mulas įspy- 
rė. J. Danilevičių (krintant' anglis 

į sužeidė; Tnnnel Pid°e kasykloj 
I J. Sadauskai koją nulaužė. 
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lžmcraseiul siunčiami rankraS- 
člal turi buti pažy: UI autoriaus pa- 

rašu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 

nia1, Ir savo tikroj) vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir tnisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ar>t vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpuj tarp oilučių. 

Apžvalga, 
Baigiant senub metus. Baigiant 

senus metus, kiekvienas pasižiūri 
yatgal į senuosius, tik-ką perėju- 

sius metus,—ar geri", ar blogi jie 
buvo, ir vėlina sau ir kitiems 

naujų geresnių ir laimingesnių 
metų. 

Aplamai paėmus, amcrikieo:e.nis 
lietuviams šitie besibaigiantieji 
metai butų buvę neblogiausi, bu- 

tų buvę net ir visai geni metai: 
»Amerikon lietuviai atvyko, kad 

uždirbti,—o darbai per ištisus me- 

tus beveik visur ėjo kaip retai 
kada eidavo.' Bet nuteriota mū- 

sų tėvynė, dejuojant.'. >po karės 

mašta, visą laik^ mums primena, 
kad iš šitų metų neturime ko 

džiaugtis, kad šitie metai musų 
tautai yra vieni iš sunkiausių. 
Nesutikimai tarp Amerikos lietu- 

vių viešpatavo per visus metus, 

išskyrus keletu trumpų savaičių 
•prieš "Lietuvių Dieną." Ir tas 

•mus džiugint: negali. Vienas- 
■vier.intėlis šviesesnis spindulys 
lietuvių politiškame gyvenime— 
tai pakeltos kalbos apie Lietuvos 

ueprigulmybę. 
Lai ateinantieji Nauji Metai 

bus lietuviams laimingesni. Lai 

užbaigia jie tas pasibaisėtinas 
Europos skerdynes; lai sugrąži- 
na jie lietuviams musų tautos 

liuosybę; lai šimtą.' tūkstančių 
lietuvių išblaškytų po svetimas 

šalis—Rusijoj ir Vokietijoj—su- 
grįžta j savo tėvyškes; lai suve- 

da jie mus, amerik-'-čius, tautiŠ- 
kon vier.ybėn—toki a svarbiau- 
si musų tautos velijimai šiuos 
senus metus baigiaųt. 

Gi aipart to viso, musų skai- 

tytojams velijame laimės, ramy- 
bės ir kuogeriausio pasisekimo į 

visuose geruose darbuose. j 
Laimingų Naujų 1917-tų Metų!; 

Ar greit baigsis karė? Kuomet 

Vokietijos valdžia oficiališkai 

pasiūlė talkininkams taikintis, 
daugelis gal mar.ė, ka<i štai ne- 

trukus jau bus ir po karės. Kuo- 
met už keleto dienų talkininkai, 
kaip v.ienas, atmetė vokiečių pa- 
siulijimas, daugelis gal manė, 
jog visa susitaikinimo viltis vėl 

P -žuvo. 

Kada tikrai karė pasibaigs— 
tos dienos, žinoma, niekas negali 
tikrai nusfaMi. Bet kad ji jau 
Įpasicikė augščiausio savo išsi- 

vystymo, kad ji persirito ,per 
kalną ir risis dabar žemyn— tas 
turi but aišku visiems. 

KaUbos apie taiką sulaužė pir- 
mus ledus; Vokietijos pasiuliji- 
mas atidarė taikos duris. T'ei- 
sybė, talkininkai tuojaus tas du- 

ris užtrenkė, bet ne visai: prezi- 
dei.tas Wilsona3 spėjo mom tar- 

pu jkisti savo koją tarpdurin, 
pakviesdamas visas kariaujančias 
viešpatijas prie laikos apkatbė- 
jimo. 

Dar bus ginčų,, dar bus daug 
grūmojimų kumščiais ir grąsifit- 
mų, bet geriaus yra kalbėti apie 
taiką, nors gnumojant ir grąsi- 
i-ant, regu tylėti ir vieniems i-tus 
sikers... Kalbom prie ko nors 

visgi prives, ir gal neaipsiriksi- 
me, sakydami, kad 1917 metai 
bus paskutiniai šios karės metai. 

Viskap negerai. Yra žmonių, 
kuriems viskas negerai: kas ką 
sakytų, kas ka svarstytų, kas ką 
mėgintų, kas- ką darytų—vis ne 

taiip, vis negerai, vis bloga'.... 
Toki žmonės paprastai, visus ne- 

mielaširdingai kritikuoja, visus 
peikia, visus kolioja. Ir jeigu 
tokios rūšies žmogų ipažjst«\ tai 
lengvai gali persitikrinti, kad jis, 
paprastai, r.ieko rimtesnio pats 
nepadaro Negali! Ka-dangi visi 
kiti žmonės yra užimti šiokiu ar 

kitokiu darbu, o šisai pasiliej-u- 
si^- tulžies žmogus būtinai turi 
visus iškritikuoti, išpeikti, tai, s*, 

prantama, kad naudinpesniam. ir 

r • 

'rimtesniam darbui jis niekados ir 
laiko negali turėti, -ir r.:turi. 

Toki žmonės—tai savo rūšies 
ligoniai,—panašus i tas kirmėlai- 
tes, kurios ne tik kitus ėda, bet 

galu gale ir pačios save susiėda. 
Tai yra žmones, sergantieji "ėdi- 
mo" liga. 

Amerikiečiai ja<u yra pusėtinai 
aps:pažinę su tokiais žmonė.ais 
tarp savųjų ir nedaug jų paiso. 
Europoje tokių chroniškų* "ėdi- 
kų" lizdas pastaruoju laiku susi- 
vijo prie "Naujos Lietuvos" Pet- 
rograde. Tiems vyrams, kaip ro- 

dosi, ta>ip-pat nieks negali Įtikti. 
0 jeigu, Dieve sergėk, ką nors 

tokio darytų p. Yčas—tai lik 
sveika Magdute! Iškalu o gali ži- 
noti, kad jie ir dieną Vnaktį lies 
tiulžj be paliovos. 

Štai, pavyzdžiui, i>er p. Yčo 
tarpininkystę, gavome Amerikjj 
projektą Lietuvos autonomijos, 
kurvs tapo priduotas kadetų par- 
tijos apsvarstymui Petrograde. 

1 Paskelbė ji Amerikos tautiš- 
kieji laikraščiai. Kodėl ne? Žmo- 
i.ės juk turi daugiaus progos apie 
tai pasikalbėti!, pasvarstyti. -To- 
ki dalykai sukelia visuomenėj 
daugiaus gyvumo, mokina juos, 
pratina prie platesniu savo šalies 
ir savo taupos reikalų supratimo, 
—žodžiu sakant, brendina juos 
politiškuoju žvilgsniu. 

Bet štai išeina minėtoji "Nau- 
joji Lietuva" ir už šito Lietuvos 
autonomijos projekto talpinimą 
išvadina amerikiečius "žlibiais" ir 
"politikos kūdikiais". P-ui Yčui 
esą \ietuvos laisvė nerupinti, jis 
Durnoje a-pie Lietuvos autonomi- 
ją nekalbėjęs, dargi esą kitiems 
kalbėti trukdęs. Todėl ji$ esą 
įlindęs į "keblų padėjimą", ir 
kad iš jo išsisukti, jis dabar ame- 
rikiečiams ir pridavęs tą autono- 

mijos projektą. Ir pats projek- 
tas esąs ne kas-žin kas; tokį pat 
projektą buvę anuomet padavę 
dumon lenKai, o apart to tokią 
autonomiją galima visuomet pa- 
naikinti,—reikia tik karės stovį 
apskelbti ir t. L* Žodžiu sakan'-, 
anot "Naujos Lietuvos", čia tik 
vienos p. Yčo gudrybės daugiaus 
n»:eko. 

Labai gerai! Bet butų dar gy- 
riaus, jeigu minėti "kritikieriai" 
mokėtų kąnors gcresr.io padary- 
ti—ypač, jeigu jie yra ne "kudi- 
•kiai" ir ne "žlibiai". Jokio vie- 
nok rimtesnio jų darbo, apart pei- 
kimo, riksmo ir savotiškos kriti- 
kos, neteko iki šiolei pastebėti. 
O tas bene ir priveda prie išva- 
dos, kad tik "tuščios bačkos ar- 
šiai barška." 

Į 

Smagus upas. "Laisvė" prane- 
ša, kad Brocklyne buvęs lietuvių 
socialistų susirinkimas ir pasikal- 
bėjimas, kuriame dalyvavo ir žy- 
mesni jų veikėjai iŠ rytinių vai-, 
stįjų (kaip Pruseika, Kapsukas, 
Neveckas ir kiti)« 

"Laisvė" rašo: 

Draugi; susirinkime kalbėtasi ir 
•apie Lietuvos laisvę. Kilo gana 
karštų diskusijų apie politiškąjį 
Lietuvos aoc. dem. programą. Di- 
džiuma išsireiškė prieš idėją nepri- 
klausomos Lietuvos. (Mūsų pa- 
braukta. Red.), tačiaus prie aiškiu 
Išvedimų neprieita. 

Draugai išsiskirstė labai sma- 

glam upe.... 

Žinoma, kam reikia nepriklau- 
somos Lietuvos! Ar negeriaus bū- 
ti bandžiauninkais, vergais ir lauk- 
ti, kc4 "draugai" nepadarys ant 
žemės rojaus? 

Vadinas, sulyg "draugų" patari- 
mo išeina, kaip toj lenkų patarlėj: 
'Czekaj psie až kobyla zdechnie 1" 
(Lauk, šunie, kol kumelė ipastips." 
Jeigu ji ilgiaus gyvens, tai tu 

pastipsi. Kol "draugai rojaus ant 

iemės nejvykdint—nereik nepr-i- 
gulmingos Lietuvos! 

Caca, vaikeliai! Geri kūdikiai' 
Kad tik greičiaus išaugtut, gal 
daugiaus proto gautut.... 

Siatne numeryj telpa st'iipsnis 
antgalviu "Skundas", žingeidus 
jis yra. Jis parodo, kad socia- 
listų Lietuvos Šelpimo Fondo 
prezidentas, p. K. Gugis, laišku 
mėgino Washingtone jskųsti lie- 
tuvių Centralines organizacijas, 
šelpiančias nuo karės nukentėju- 
sius. Męs pamename, kaip so- 

cialistai kėlė baisų trukšmą, kuo- 
met Dr. Šliupas buk juos "ap- 
skundęs." Dabar pasirodo, kad 
jie patįs griebėsi to negražaus 
durnių budo. Išein? catilas ba- 
rė pi odą, kam jis tuo-dinas. 

Kas Bus Po Kares. 

Tanikiai girdime žmones kal- 
bant apie tai, kas bus po karės. 
V.iem pranašauja, kad žmonės, 
nuilsę nuo šitos milžiniškos sker- 
dynės, su/kels visur dideles revo- 

liucijas ir nuvers nlonarchijas, o 

j ii vieton įsteigs laisvas respub- 
likas. kitokios nuomonės prisi- 
laiko labjausiai revoliuciją šali- 
ninikai,—jų tarpe ir socialistai. 

Kiti vėl yra tos nuomonės, kad 
revoliucijų gal ir nebusią, bet 
kad visos Eurppos viešpatijos su- 

mažins, artba ir visai beveik pa- 
naikins ginklavimąsi ir galės su- 

daryt'. iš Europos viešpatijų lyg 
ir federaciją; šita federacija tu- 
rės augščiausį savo teismą, ku- 
ris turės išrišti visuš ginčus tarp 
atskirų tautų ir tokiu bud u ne- 

prieis prie karių, šitokia nuo^ 

monė, ar teisinf*iaus pasakius, 
šitoks pageidavimas, yra stip- 
riausis .Suvienytose Valstijose. 

Pagplios treti spėja-, kad šita 
karė sust'.prins kor.servatiztną ir 
užduos didelį smūgį progresui ir 
jo šalininkams. Jie nurodinėja j 
Vokietijos pavyzdį, kurioje jau 
laike karės stipriausi radikalų 
partija—vokiškieji socialistai— 
pasirodė karštais užtarėjais rai- 
litariskiausios sviete valdžios. 

Taigi, ištikro, žingeidus yra 
prieš mus klausimas: kas bus po 
karės? Kokiais keliais toliaus 
žmonija keliaus? Gal 'bus dide- 
lės naujos permainoj, gal žmo- 
nės mėgins kitokiu, geresniu bū- 
du valdytis; o gal žmonija, nu- 
ilsusi nu0 karės, sustos anl vie- 
tos ir, tarsi norėdama pasilsėti, 
sulaikys tolimesnę pasaulio pir- 
anyneigą ? 

/ Panašius klausimus gvildenant, 
visuomet yra naudinga pasižiū- 
rėti j praeitį ir pažinti tas lek- 
cijas, kurios yra užrašytos ant 

istorijos lapų. Priežodis sako, 
kad "Istorija atsikartoja." To- 
dėl, (ar negali ji atsikartoti ir 
šiuom laiku, kada šita didžiau- 
sia pasaulio karė užsibaigs? 

Taigi pažvelgkime į devyniolikto 
šimtmečio istoriją, nes ji arti- 
miausia prie musų laikų stovi. 
Permetę akimi per pereito šimt- 
mečio nuotikius, rasime du geru 
pavyzdžiu, kurie gali mus daug 
ko pamokinti. Devynioliktame 
šimtmetyj buvo du laiikai, kuo- 
met žmon'jos. visa tvarka buvo, 
taip sakant, nuodugniai laužoma. 
Viena—■kuomet buvo garsios Na- 
poleoniškos kąrės, o antra—cJj- 

dėji Namine.Suvienytų Valstijų 
karė. 

Įdomu yra patėmyti, kad po 
abiejų šitų k„rių atsikartojo tas 

pats: žmonės buvo lyg nuilsę, 
ajpsnude. ir neapreiškė jokio di- 
des>nio veiklumo nei moksle, nei 

išradimuose, nei poli Iškų surė- 

dymų mainyme. Europoje, tuo- 

jaus po Napoleoniškų karių, lai- 
kas nuo 1815 iki 1830 metų buvo 
apsnūdimo, sustojimo, konserva- 
lizmo, arba galėtum pasakyti, 
atžegareivystės laiku- Tas. pats 
buvo ir Amerikoj po didėsės Na- 
minės, arba Civiliškos karės, nuo 

1865 iki 1875 metu. 

Šitie pavyzdžiai rodo neužgin- 
čijamai, kad po dideiii) karių 
didelis prog/esas ir radikališko^ 
permainos niekados neseka. Prie- 
šingai, po tuojaus seka kon- 
servatizmas, t. y. susilaikymas 
nuo visokių naujenybių. 

Bet iš ikitos pusės, ta pati 
XIX-to šimtmečio istori;a taip 
pat parodo, kad toksai žmonijos 
aipsistojirr as, į.eveiklur.ias ir kon- 
servatizmas po dideli r karių ne- 

ilgai tęsiasi. Po 15 zr 20 metų 
prasideda nepaprastai smarkus 
judėjimas linkiu progreso. Euro- 
poje Us atsitiko apie vidurį XIX- 
tojo amž.iaus, Ameirl oje po 1870 
metų. Žmonija, tarsi atsilsėjusi, 
griebias.' darbo su dvigubu grei- 
tumu, I.*.d atidirbti ir už sugai- 
šintą L'*ką: išradimai pradeda di- 
dintis; raoVshi, dailė pradeda žy- 
dėti; naujos, radikališkai progre- 
syviškos mintįs pradeda platin- 
tis,—žodžiu, žmonija iš konser- 
vatyv.iškos staiga pasikeičia j aš- 

triai progresyvišką. 
Galima tikėtis, ikad panašiai at- 

sitiks ir po šios karės. Nes, tei- 
sybę pasakius, kita.'p ir negali 
buti. Konservatizmą visuomet 
palaike ncnesnėji gentkartė. Su- 

f)\ ll'l 

augusis, arba Senstantis žmogus 
niekados nešoksJ pirmyn, kaip, 
nelyginant, jjauna's ir pilnas ug- 
nies žirgas. ■ Suaugusis ir me- 

tuose esantis žmogus pragyven- 
to gyvenimo pamokintas, visuo- 
met yr2. atsargesnis, s nerizikuo- 
jantis. J j slinkiais yra prikalbinti 
prie kokiu tyors Inaujų, dar neiš- 
bandytu sunVanyittų. J., velija ei- 
i:. lėtai tais takais, kurie yra jau 
praminti, jam žinomi ir kurie, kaip 
jis iš savo patyrimo žino, nenuves 

jo į nematomą duobę. 
Tokia yra senesnių, suaugusių, 

amžin įėjusių žmonių prigimtis. 
Ir todėl senesnė žmonių gėntkartė 
visuomet yra daug konservatyviš- 
kesnė negu jaunuomenė. 

Su jaufiuomone yra visai kas 
kitas- Ji yra pilna ugnies, pilna 
energijos. Ir tą energija ji būti- 
nai turi išlieti iš savęs gyveni- 
mam Gyvenimo sunkumų ii dar 
nėra patyrusi f vpatiškų skaudžių 
prityrimų ii dar neturi ir todėl jie 
nevaržo jos veiklumo; prisirinku- 
siai energija jaunas gentkartšs 
sieloj ir kune sparnais kelia ją 
augštyn ir smarkiai veda ją pir- 
myn naujų bandymų, naujų suma- 

nymų keliu. Ir nedyvai todėl, kad 

jaunuomenės, jaunesnės gentkar- 
tčs visuomet yra radikaliskų 
(riežtų) permainų išreiškė jomis. 

Sustokim dabar arrt valandėlės ir 
pažiūrėkim, kokią įtekmę tas gali 
turėti sąryšyje su karėmis, arba 

sąryšyje su dabartine kare. 
•Kiekviena karė paprastai dau- 

giausiai išskina jaunuomonės. Gi 
šita dabartinė karė išretino jau- 
nuomonės eilės, kaip to dar nieka- 
dos nėra iki šiolei buvę. 

Po karės didesnėji gyventojų 
dalis bus tai kudikiai-<vaikai ir su- 

genusieji, arba amžiaus pasiekusie- 
ji žmonės. 1 Jaunų vyrų eilės bus 
labai retos-'1' ; 

Iš to aiškn, ka*d kievienoj iš ka- 

riaujančių viešpatijų, tuojaus po 
■karės, per'kokius 10 ar 15 metų 
visi svarbiausi šalies reikalai,—taip 
moksliški, tSi]} politiški, taip l<o- 
meroijkiiai,—bus** rankose išimtinai 
senesnių žmonių. Gi šitie žmo-! 
nės, kaip jau matėme, iš savo "pri- 
gimimo'' yra patinkę prie konser- 
vatizmo. Teklei šiais laikais jo- 
kių griežtų permainų negalima ti- 
kėtis ir jų nebus. 

Bet už 10 ar už 15 metų priaugs 
dabartiniai vaikai. Pasiekę vyriško 
amžiaus, jie paims į savo rankas 
bedimą visų svarbiausių reikalų; 
vadovaus pramonėj, politikoj ir 
moksle. Senesnių žmonių įtekmė 
turės sumažėti, arba ir kuone vi- 
sai išnykti. 

O kadangi jaunimas, kaip jau 
matėme, visuomet nesulaikomai 
veržiasi pirmyn, j ieško naujų ke- 
lių, tai tuomet ir prasideda įvai- 
rios reformos, stambios radikališ- 
kos permainos tautos gyvenime. 
Lekcijos, išmoktos laike šitos ka- 
rės, nenueis perniek. Šita karė 
parodė ikuo aiškiausiu budu, kad 
su mokslu ją lengviau ir greičiau 
išloši negu su milijonais žmonių, 
ir todėl mokslo platinimas užims 
svarbią vietą net ir tamsiausiose 
tautose. Patriotizmas, t- y. '"savo 

tėvynės meilė laike šios karės pasi- 
rodė galingiausiu veiksniu tautų 
užlaikyme, ir šitas jausmas bus 

ateityje rūpestingiau auklėjamas 
negu iki šiolei, tiktai jis bus pa- 
remtas ant savo tėvynės ir savo 

tautos meilės, o ne ant kitų tautų 
neapykantos, nes šita karė išmokins 
labjaus guodoti kitų tautų teises 
ir liuosybę. >Galima taipgi tikėtis, 
kad moterįs įgys daugiaus teisių, 
nes jos laike ^ios karės parodė dar-1 
bu, jog jos moka ir gali atlikti dau- 
gelį daugelį darbų, kuriuos 
iki šiolei tiktai vyrai teatlikclavo. 

Tagi, kuomet jaunesnėj i gent- 
karte po 15-20 metų priaugs ir į 
savo rankas gyvenimo vadeles pa- 
ims, galima ptikėtis smarkių ir aš- 
trių permaL&ių vį$ose šitose srvty- 
se,—bet ne anksčiau. 

Viską kiikvon 'suglaudus, gali- 
ma padaryti tokią išvadą; 

Po karės,' per 10 ar '15 metų, t. 

y. iki apie f930-tų metų, užvieš- 
pataus konservatizmas, o gal apsi- 
reikšti net ir aštri atžegareivystė, 
bet pradedant ,nuo apie 1903-tų 
metų, galime tikėtis didelių per- 
mainų visose šakose dabartinio gy- 
venimo surėdymo. Nebent nauja 
karė iki tam laikui iškiltų ir mi- 
nėtas reformas vėl tūlam laikui 

s"*aįVytų. 
Keistutis Prūsas. J 

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
MOTERIS^ IR MERGINAS 

SUVIENYTŲ VALSTYJŲ 
KOLIONIJŲ. 

Konkursas. 
Chicagoje, kaip jau ir pirmiau 

buvo garsinta laikraščiuose, yra 
rengiama Talkininkų B^zaras 
nukentėjusių nuo karės tautų 
naudai. Bavaras prasidės ii d. 
sausio ir trauksis iki 20 d. sau- 

sio 1917 m. 

Minėto Bazaro lietuvių sky- 
riaus komitetas skelbia visų mo- 

terų ir merginų atydai sekr įtj 
konkursą: Kiekviena lietuvė ir 
lietuvaitė yra kviečiama parėdyti 
lėlę lietuviškais rūbais ir prisiųs- 
ti ją lietuviško skyriaus vedėjai 
poniai Zimontienei sekančiu ant- 

rašu: 3252 So. Halsted St., A. J. 
Zimonth, Chicago, 111. (r.e vė- 
liaus kaip 7 dieną sausio atei- 
nančio naujo meto). Už gražiau- 
sią iėlę, parėdytą lietuviškais rū- 

bais, bus duota dovana daiktais 
iš bazaro vertės $25.00 dolerių. 
Gerumą lėlių spręs komitetas 
lietuvių skyriaus Talkininkų Ba- 

zaro- Po Bazaro lėlės laimėju- 
sios konkursą portretas ir jos 
savininkės vardas bus paskelbtas 
laikraščiuose. Konkursinės lėlės 
žinoma, turi but padovanotos 
lietuvių skyriui, o prisiuntimo 
lėšas męs užmokame. Taigi ga- 
lime ir vyriškos lyties lėles sių- 
sti. Didumas lėlės .neapribuotas. 
Rūbai sisidetja mažiausiai iš 

marškinių, sijono, štolto N (šnu- 
ravonės) ir žiursto. Pagražini- 
mai, kaip tai: karteliai, rutų vai- 
nikėlis. skepetaitės, priguli nuo 

kiekvienos rengėjos skonio., Vy- 
rų rūbai: kelinės marškiniai, 
bruilotas, kepurė, skrybėlė, ži- 

•ponas-mantelis ir apavimas. Tai- 

gi Amerikos lietuvės moterįs ir 

merginos pasirodykite, kad ir 

Jusų rankos yra neblogesnės už 

svetimtaučių moterų rankas. 
Komitetas Lietuvių Skyriaus 

Talkininkų Bazaro, Chciagoje: 
Illinois. 

A. J. Zimontienė, T. Andru- 

ševičiutė, M. Olševskienė, 
P. Giraitienė, A. Nausiedie- 
nė, M. Brenza, P. Baltutis, 
J. Šileika, J. Giraitis, A. 

Kaulakis, U. Klimienė. 

KAREIVIS MIEGA JAU 27 
MĖNESIAI. 

Bordeaux, gruod. 24 d.—Yra 
keistas atsitikimas su giesminin- 
ku, 31 metų amžiaus, kuris mie- 
ga letarginiu miegu jau 27 mė- 
nesiai. 

Šitas ligonis buvo paimtas ka- 
riuomenėn grumtis Mamos mū- 

šyje, bet jis prapuolė; neužilgo 
po to jis atsirado Bretonijoj mie- 

gančiu; jo vokai uždaryti, alsa- 
vimas kaip reikia, bet pulsas grei- 
tas. Jis jaučia pajaudinimą, ku- 
riam jis parodo silpną pasiprieši- 
nimą, vienok nepa'bunda. Jam ga- 
lima duoti skystą mais1"*. 

Prof. Verger sako, kad jis galų 
gale gali pabusti ir imtis savo 

paprasto užsiėmimo. 

LIETUVOS GELBĖJIMO FONDO 
SKYRIUS. X 
Lakštas 90. 

Brooklyn, N. Y. Pr. Andruškevl- 
čiaus ir Osv. Laučlškio mėnesinės mo- 

kestya už Lapkritį ir Gruodi, š.m. 
$4.00. 

Bingharnton, N. Y. Nuo T. M. D. 

^suopos koncerto, 24 d. lapkričio, š. m. 

$4.75. ^ 

Niagara Falls, N. Y. A. M. Martaus 
prakalbose 27 d. lapkričio aukoja: 
Po $1.00: A. Balčauskas, P. Mučin'.s 
J. Baranauskas, A. Markellonis, M. 
Markelionls, M. Jančulis, D. Stašau 
skas, A. Joniškis, A. šimkunienė, J. 
Kisielius; K. Šimkūnas $1.25; Po $2.: 
M. Mackevičius, V. Kiinga. Smulkiais 
$4.35. Viso $19.60. Išlaidos: Salė. 
plakatai ir kelionė $7.78. Lieka $11.82. 

Bingharnton, N. Y. A. M. Martaus 
prakalbose 20 d. lapkričio aukojo po 
$1.00: J. Krasauskas. J. Klivis, V. 
Kerfievičius, A. Krivickas, P. šlau- 
čhilis, R. Stanislavičlus, A. Pranai- 
tis, A. Jareckas. Smulkiais $19.45. 
Viso $27.45. Išlaidos: salė; plakatai 
ir kelionė $8.35. Lieka $19.10. 

Brooklyn, N. Y. A, L. T. S. 1 kp. 
už išparduotas knygeles "Apie Pat- 
riotizmą." per L. G. Kaziuną. $2.75. 

Rochester, N. Y. M. šalčio prakal- 
bose (TMD. kp.) 26 d. lapkričio au- 

kojo po $1.00: P. šlapelis, V. Danile- 
vičius, P. Banelis, J. Gudinavičius. 
Smulkiais $24.81. Viso $28.91. Išlai- 
dos: salė, '-elkraė $15.91. Lieka $13.00. 

Viso per savaitę jplaukė .. $55.42 
Buvo ak.ce 89 $12,276.59 
Viso įplaukė Fondau .. $12.332.01 
Liet. Autonomijos Fonde $2,169.84 
Viso per abu Fondu .. $14,501.35 
J. Sekevičiua, L. G. ir A. F. finan- 

sų sekretorius, 101 Oak st., Lavvrence, 
Mas*. 

Photo by American Press Asaoclatlon. 
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BE RANKŲ, BET GALI DIRBTI. 
Tūkstančiai kareivių liko be rankų, kaip kad šis francuzų ka- 

reivis. Valdžios rūpinasi, kad^ gudrus moksliški išradimai užimtų 
vietą pirštų. Tapo išrastos įvai rios prietaisos, su kurių pagelba. 
toki kareiviai gali atlikti įvairįau sius darbus: gali arti, vadeles lai- 
kyti, net ant smuikos griežti. Paveikslėlyj parodytas kareivis tokia 
''ranka" gali net paveikslus piešti: viena ranką jis laiko popierą, ki- 
ta ima piešelius. 

margumynai 
i 

STOCKHOLMO MAJORAS 
KALBA APIE LIETUVIUS. 

Stockholmas, Švedija.—Gerbia- 
ma Red:—Dabar švedu lietuvių 

j komitetas Stockholme informuo- 
ja švedų, visuomenę apie Lietuvą 
Švedų didesniuose laikraščiuose 
bus bent keli straipsniai apie 
Lietuvą. Lapkričio 22 d. Fcrdo 
taūkos komisija rengia viešą pa- 
skaitą Stockholme, kurioje- apie 
Lietuvą kalbės Stockholmo mie- 
sto galva, Lingagends. 

Pinigus nukentėjusiems nuo 
karės galima drąsiai siųsti per 
lietuvių-švedų komitetą. Visos 
sumos kuogreičiausiai yra per- 
siunčiamos sulyg nurodytų ant- 

rašų. 
Aukos lietuvių iš Amsterdam, 

N. Y., (pasiųstos per "Lietuvos" 
redakciją, yra gautos ir pasiųsta 
Vilniun, p. A. Smetonos vardu, 
2218 kronų ir 36 tfros.» 

16—XI—16. Jonas Aukštuolis.: 

Nuo Redakcijos, Kvitas ap.:e 
išsiuntimą šitų pinigų \ Vilnių 
gautas ir persiuntėme jj amster-[ 
damiečiams. 

karaltų kalėdiniai I 
PASVEIKINIMAI. 

Sulyg telegramų pranešimo, An- 
glijos karalius ir Vokietijos kai- 
zeris išsiuntė speciališkus kaledi 
nius pasveikinimus savo armijoms. 

Anglijos karaliaus pasveikinimas 
\ ra teks 

"Aš siunčiu jums, mano kareiviai 
ir jūreiviai širdingus, gerus vsli-! 
jimus Kalėdoms ir Naujiems Me-į tams. Mano dėkingos mintjs yra j 
visuomet su jumis, už pergales lai i 
mėtas, už vargus iškastus ir už lų- 
sų nefnažejantj gerą upą. Dar vie-j 
nos Kalėdos atėjo, o męs dar vis' 
esame karėje. Bei mūšy imperija, j 
pasitikėdama jumiB, yra pasiryžusi 
laimėti. Lai Dievas jus palaimina 
Ir apsaugoja." 
Sužeistiems ir ligoniams Angli- 

jos karalius išsiuntė sekantį Kalė- 
dinį pasveikinimą: 

"Laike šitų Kalėdų švenčių ka- 
ralienė ir aš atmename labjaus ne- 

gu kitu laiku ligonius ir sužeistuo- 
sius mano kareivius jr jurininkus. 
Iš visos širdies velijame jiems... 
greito pasveikimo, linksmų Kalėdų, 
ir daugelio laimingesnių aaujų me- 

tų." 
/ 

Kaizerio Kalėdinis pasveikini- 
mas, pasiųstas visoms vokiškoms 
armijoms ir visiems vokiečiams 
namieje, skamba sekančiai: 

Garbė Dievui ant augštyblų, ra- 

mybė .ant žeme9, o žmonėms—lai-" 
mė- Lai Dievas r 'laimina trečias 
karės Kalėdas visiems tiems, ku- 
rje yra kares lauko ir visiems j 
likusiems namie musų brangioj 
tėvynėj !• 

Wilhelmag. 

KRUTAMI PAVEIKSLAI. 

Brooklyti, N. Y.—Gerb. Red: 
—Daug kalbama ir rašoma apie 
tai, kaip geriaus supažindinti 
amerikonus su lietuviais ir Lietu- 

vofj klausimu. Tam tikslui ra- 

ginama rašyti .straipsnius ar^glų 
laikraščiuose; tam pačiam tiks- 
lui turime ir laikraštėlių anglų 
kalboje, kuriuos rėdo lietuviai. 
Bet apie geriausį budą .iki šiolei 
aiian neteko girdėti. 

Aš turiu omenyje krutomus pa- 
veikslus. Ar tarp liėtuvių .nega- 
li atsirasti tokių, kurie yra raš.:- 
nėję trumpas apysakaites kruto- 
mų paveikslų kompanijoms1? Vi- 
sos kompanijos garsinu ir j'eško 
v.is naujų tematų sav paveik- 
slams. Lietuvių istorjoj atras- 
tum ne vieną vietą, iš iVurios ga- 
lima butų padaryti puikių kruto- 
imų paveikslų. Sakysim, kad ir 
Birutės tema, arba Vilniaus pa- 
statymo padavimas, arba vėl kad 
ir Konrado Valenrodo tema ir 
t. t. Yra daugelis temų, kurios 
įbutų labai žiugeidžios'.ir, be abe- 

jonės, krutoh^'ems paveikslams 
pageidaujamos. 

Vienas krutoma-i paveikslas 
šiais larkais atsvertų daugiaus ne- 

gu keliolika straipsnių. 
Antanas Kiveta. 

NAUJAS SUBMARINO PRIE- * 

ŠAS. 

Signor Giulio Ulivi, išradėjas 
"F." spindulių, kiek laiko" atgal 
buvo sunkiai sužeistas labora- 
torijoje, jam bedarant ištyrimus, 
ir jis pasveiko tik po kelių mi- 

nėsiu kareivijos ligoninėje Mi- 
lane. Dabar signor L'livi pra-* 
neša. kad jam pavyko pritaikyti 
už raudonosios spektrumo juos- 
telės nematomas infra raudonas 
srioves pastebėjimui daiktų tam- 

soje, sprendžiant pagal jų ilgį. 
Naujas išradimas yra vadina- 

mas "ekotoskopija," vadinas, ma- 

tymas tamsoje, ir susideda iš. 
prietaiso, metančio nematomus 

spindulius, kurie apšviečia toli- 
mus daiktus ir padaro juos ma- 

tomais tik* tėmijančiam. Tokiu 
budu karės laivai su pagelba 
skotcskopinių, arba tamsamačių 
prietaisų gali matyti būdami pa- 
tjs nematomais. 

Fotografijas, arba skotografi- 
jas daiktų galima nuimti tamso- 

je ir padidinti taip, kad galima 
padirbti žemlapj priešo pakraš- 
čių. Šitas išradimas sekasi var- 

toti tiek ant žemės, tiek ant van- 

dens. tie}< ore, taip kad jis gali 
buti labai naudingas kovoj su 

submarinais ir besiginant nuo už- 

puolimų iš oro. Laivai aprūpin- 
ti skotoskopiniais aparata*s gali 
paduoti signalus vienas kitam ne- 

matomai kitiems. Taip pat jis 
galima pritaikyti prie kitų daly- 
kų. 



Valentin Torras y Closa. 
\ 

Ispano Gyvenimas Vokiečių Nelaisvej 
Ispanas vardu Valeotin Torras y Closa dirbo Prancūzijoj, kuomet 

už-jusiejl vokiečiai paėmė J' nelaisvėn, atf-mė jam pinigus ir padorią, 
ir Ižvežė Vokietijon. Ten jis kankinosi įvairiuose belaisvių lageriuo- 
se ir Chemnitzo lager«j vokiečių aticieras d'Avignon norėjo padaryti 
jj portugalu, pabėgusiu" iš vokiečiu nelaisvės. Ispanas tam priešinosi 
atkakliai Ir užtai buvo pe« vertas "durtuvu j kaklą. Siame numeryj jis 
pasakoju tollaus apie tę ataitikhną su vokiečių aficleru d'Avignon. 

D'Avi^non išėjo laukan nieko 
nesakydamas. Kareivis pagriebė 
mane '•iauri'ai už apikaklės il* nu- 

vilko j kalėiirrtą, kur buvo pa- 
mesta krūva šiaudų. Smarkiai 
stumdamas, jis parvertė mar.c 

ant tų šiaudų ir uždarė duris, pa-' 
likdamas mane vieną tamsumoj.' 
Kraujas iš padarytos durtuvu 
žaizdos plaukė man per pečius 
ir krut'nę; maniau, kad netrukus 
bus mam galas. Netrukus aš 
pajaučiau veriant}, aštrų skaus- 
mą žaizdoj; akyse man pradėjo 
temti ir aš apalpau. Kaip ilgai 
aš išgulėjau tokiame padėjimo,: 
tai aš nežinau. 

Laipsniška, pradėjau atsipeike- 
ti. Atsigavęs, pirmiausiai pajau-Į 
čiau skausmą žaizdoje. Pajudi- 
nau ją ranka ir patėmijau, kad 
kraujas pasiliovė Įbėgęs. Mėgi- 
nau pasukt: galvą bet baisiiai 
skaudėjo, o visas kaklas la-bai 
sutino. Mogir.au kalbėti, bet tik 
nesuprantamą balsą galėjau iš 
gerklės išgauti. 

Pamėginęs porą sykiu, paga- 
lios a-stikėfciau ant kojų. Priėjau 
^rlc durių ir pradėjau klausyti. 
Reti sargo žingsniai garsiu balsu | 
skambėjo koridoriuose. Pradė- 
jau belsti j luris, bet niekas ne- 

atėjo. Tuomet š vėl parvirtau 
ant šiaudų, kurie jau buvo pa- 
raudonavę nuo mano kraujo. 
Mane paėmė tikra desperacija. 
"Matyt, jie nori, kad čia pastip- 
čiau nųj kraujo plaukimo,"—ta- 
riaus pate sau. "Už kelių va- 

landų jau bus po viskam." 
Atėjo naktis ir sargo žir.gsnių j 

jau da^giaus nebuvo girdėtis. 
Užmigau. Bet miegot man ne- 

davė visofei baisus sapnai. Pa- 
galios prajbudau nuo didelio iš- 
troškimo. Valgyt nenorėjau, bet 
baisiai norėjosi man ko nors šal- 
to išgerti. Liežuvis man prIHpo 
prie gomurio. T„aike mano bu- 
vimo Vokietijoj aš du sykiu turė- 
jau progą susipažinti su badu ir 

troškuliu ir is savo locno prity:- 
rno aš persitikrinau, kad daug 
aršesnis yra troškulys, y patingai! 
jeigu ei. sužeistai, kajp kad aš 
buvau. 

Rėpliodamas ar.t žemė.,, -nes 

vaikščioti iš silpnumo negalėjau, 
aš prisiartinau prie ^urių ir pra- 

dėjau j mušti rankomis ir ko- 

jomis. Po kiek laikei durys atsi-į 
darė ir įėjo kareivis. Jis pažiu- 
rėjo j mane su nusistebėjimu, pa- j 
sakė ką tai vokiškai—suprasti aš, 
jo negalėjau,—ir vel išėjo rupes- 

*"fi.tigai užšaudamas duris. Netru-į 
kus duris vėl atsidarė ir kareivis 

padėjo <ttti šiaudų bliudą kokios 
ten šaltos sriirbos ir gabalą juo- 
dos duonos. 

— Waiser I Wasser! 
W a s s c r ! (Vandens! Vandens 1 
Vandens H—pradėjau aš jo mcl-; 
sti ir ip.ašyti. .j 

Jis vėl išsjo- Netrukus sugrįžo 
atgal su i-edideliu užbonėliu van- 

dens Pagriebęs uzbonėlj, gėriau. 
Vandus buvo drumstas, bet man 

išrodė jis skalnus ir sviežas kaip 
krištolas. Be abejonės, jis pri- 
davė man daugiaus gyvybės. Aš 
atgavau savo stiprumą ir atsi- 

I 2fojau ant koju. Mano sutinęs 
kaklas ir ža»zda labai skaudėjo, 
bet aš man;au sau, kad jeigu jie 
man davė vandens, sriubos ir zu- 

pės, tai matyt jie dar nenori ma- 

no mirties. Kai žvėris suėdžiau 
a-š duoną ir sriubą. 

Tame kalėjime išbuvau ketu- 
rias d'ei.as. Kiekvieną rytą atei- 
davo kareivis su porcija duonos 
ir zupėii. Jam iš kambario išėjus, 
duris neatsidarydavo net rlci ki- 
tam rytui. Kadangi mano kaklas 
pradėjo vis lahjaus ir labjaus! 
skaudėti, tai aš pradėjau bijotis,: 
ar kartais žaizdoj gangrena (pu- 
vimas ir kraujo užnuodinimas) 
neprasidėjo. Tuomet aš sugal- 
vojau, kad reik daryt kuodidžiau- 
sį trukšmą ir net ant kareivio ur- 

pulti, kad tik iš šitos vietos išsi- 
gauti. Ketvirtą dieną po pi$tų 
j mano fcambarį įėjo unteraficie- 
ris, paliapė man sekt' paskui jį 
ir nuvedė mane kambariu, kur' 
pirmiaus buvo keletas mano 

draugu 

Mano dratigai sutiko mane su 

džiaugsmu *ir pradėjo klausinėti, 
kur as buvau ir kas su manim 
atsit-ko. Papasakojau jiems apie 
viską ir jie sveikino manėj kad 

gyvą galvą išnešiau. Vienas 
francuzas, kuris šiek-tick nusima- 
nė ap:e mediciną, prižadėjo pa- 

gelbėti man prie mano žaizdos; 
Jis nuėjo į lazarietą, gavo ter. jo- 
dinos ir aprišalų. Kiekvieną rytą 
jis perriŠdavo mano žaizdą ir pa- 
mažu sutinimas pradėjo atslūgti. 
Žaizda užsidarė, ir šiądien tik 
nedidelis randas yra nuo jos li- 

kęs. 

Gyvenimas Chemnitz'e. 
Dabar as papasakosiu šį-tą apie 

mušti gyvenimą belaisvių lagery j 
Chemnitz'e. Barakuose buvo ke- 
letas milžinišku kambarių. Šitie 
kambariai buvo išdalinti j sky- 
rius medžio, arba ir plytų sieno- 
mis. Kiekvienas skyrius buvo 
pirmiaus skiriamas ketvirtui ark- 
liu. Dabar į juos sutalpino po 16 

žmonių. 
Kuomet męs atvykome į Chem- 

nitz'ą, tai radome oia jau 4,000 
belaisvių—visi buvo franęuzai. 
Jie miegojo ant šiaudų, kurie bu- 
vo sutrinti beveik iki dulkių ir 

pilni kirminu ir utėlių. Tie šiau- 
dai buvo geriausia proga užsikrė- 
timui ligomis, bet męs negalėjo- 
me jy permainyti. Į visus nursų 
prašymus permainyti mums šiau- 
dus, senas vokiety's kapitonas vms 

atsakydavo, kad ir tie šiaudai yra' 
dar pergeri tokiai gaujai pasilei- 
dusių franeuzų, kaip kad męs esa- , 

tne. šito aticiero nuomonė buvo 
tokia, kad visi franeuzai yra bo- 
mai (valkatos, plėšikai). \ 

Laikui bėgant, apie tūkstantis, 
rusų atvyko. Juos atvarė iš Kar-, 
patų. Nekurie iš jų, ką mokėjo 
keletą žodžių frar.cuziškai, -pasa- 
kojo mums, kad laike kelionės, į 
kari tęsėsi 15 dicmt, jiems davė 
vokiečiai tik trrs sykiu's valgyti. 

Musų maistas buvo toks: 300 
gramų (apie trįs ketvirdali)?r sva- 

ro) blogos duonos; kava užsal-! 
dintu cukrum ar medum ir to- 
rielka kokios tai nepažinamos 
sriubos, kurią kaip ats::nenu, tai, 
dar ir dabar man pilvas j viršų 
kojomis nuo pasi'biaurejimo ver- 

čiasi. Tai buvo mišinys iš ry-( 
žiaus, pusiau supuvusių bulvių,! 
gabalai morkų ir žuvų. Kaip tą' 
sriubą darydavo, to aš nežinau; 
tik žin<a<u, kad kvapas nuo jos bu- 
vo baisus ir, abelnai paėmus, ji 
buvo tiesiog bjauri. Tie, kurie 
turėjo pinigų, galėjo nusipirkti 
maisto k a n t i n o j (krautuvėlėj). 
Išryto mumis duodavo kavos ir 
duonos, ant pietų,—tos sriubos, j 
kurią aš tik-4cą mėginau aprašyti, j 
o vakare vėl puoduką kavos, me- 

( 
dum užsaldintos. 

Nebagai rusai [čia suprask vi- 
sus, kurie tarnavo rusų armijoj, j 
taigi jų tarpe ir lietuviai] būda- 
vo visados alkani, nes niekas iš j 
jų neturėjo pinigų. Retkarčiais) 
kuomet sriubos porcija buvo ma- 

žesnė, duodavo po silkę. Beveik 
visi franeuzai numesdavo šalin 
silkių galva-s, ir męs patėmyda- 
vom, kad 'as galvas pasiimdavo 
ir suvalgydavo rusų belaisviai. 
Daugelis franeuzų, kurie pirkda- 
vosi sau ma'stą iš krautuvėlės 
taifgi reikalaudavo ir savo porci- 
ją. šitas porcijas >ie atiduodavo 
nebagams rusams paslaptai. At- 
virai to daryti negalima buvo. 

Šiltinės epidemija. 
Kaip pirmiaus Zossene, taip ir 

čia Chenmitz'e buvo "toka. van- 

dens. Todėl negalėjo buti nei 
kalbos apie švarnmo užlaikymą. 
Musų veidai ir rankos visados 
buvo purvinos ir kiekvienas iš 
musų turėjo pilna utėlių* 

Nepaisydamas j savo vargus, 
aš visą laiką mąsčiau, kaip gali- 
ma butų iš čia išsigauti ir grįžti 
mano Ispanijon,. Išrodė, kad tas 
bus labai sunku padaryti, ypatin- 
gai po to atsitikimo, kuo įet ma- 
ne sužeidė durtuvu. Bet aš visgi 
nenustodavau vilties. 

Vasario mėnesyj ^airf epidemi- 
ja prasidėjo lageryj Maždaug, 
septyni šimtai rusų ir 300 fran- 

:uzų numirė nuo tos ligos. Kam- 
bariuose buvo tokios regyklos, 
kai žmogus negalėjai išlaikyti. 
Nelaimingi ligoniai mirdavo bai- 
siai greitai. Liga prasidėdavo 
nuo drebėjimo, o po to sekė la- 
bai didelis karštis. Ant ligonų 
veidų iššokdavo tamsus plėtmai, 
ir žmonės ta p mirdavo be jokios 
pagelbos. 

Kiekvieną r^tą po kelis tuzinas 
lavonu nuimdavo nuo šiaudų. 
Kaip t'k nelaimingas vyras pra- 
dėdavo drebėti, tai jis paprastai 
pasišaukdavo savo draugą ir pa- 
sakydavo jau savo "paskutini tes- 

tamentą.'.' Bet kadangi tank'ai 
ir šitas jo draugas už kelių dienų 
žūdavo nuo tos pačios ligos, tai 
nekurie sumirgusieji pasikviesdavo 
po tris savo draugus, prašydami 
jų, kad jie duotų žinią jo namiš- 
kiams. 

Vokiečiai nuvertė visą bėdą už 
šitą ligą ant rusų. Jie sakė, kad, 
rusali miršta nuo šiltinės (tifuso) 
ir kad ją atnešė j lagerį rusų be- 
laisviai. Tas galėjo buti teisybė, 
bet aš manau, kad dau-giaus žmo- 
nių butų galėję pasveikti, jeigu 
jie nebūtų buvę nusilpninti nuo 

bado. 

Rusų persekiojimai. 
Vokiški daktarai, kurie pri- 

žiūrėjo mūsų lagerj, vartojo ne- 

paprastą būdą belaisvių apžiūrė- 
jimui, kuomet jie prieidavo prie 
belaisvių iš rusų armijos. 

Kiekvieną rytą unter-aficieris 
pereidavo per kannlbarius, kuriuo- 
se nelaimingi rusai buvo subruk- 
ti ir sakydavo, kad tie, kurie jau- 
čiasi blogai, turi eiti .j 'kitą dide- 

lj kambarį, iš kurio durįs buvo 
atidarytos į kiemą. Čionai, tarp 
7-tos ir 8-tos valandos ryto, su- 

sirgusieji rusų belaisviai turėjo 
išsirėdyti ir visiškai plikus ne- 

žiūrint baisaus šalčio, juos varu 

išvarydavo ant -kiemo. Unter- 
aficieris, laikydamasi nuo jų iš- 
tolo, sustatydavo juos eilėn ir 
tokiam stovyje jie buvo priversti 
išstovėti po 20, arba-ir 30 minu- 
čių. Tuomet duryse, kitam ga- 
le kiemo pasirodydavo vokiečių 
kariškas daktaras, atsisėsdavo 
ant kėdės ir pasiimdavo žiūro- 
ną. Su šito žiūrono pagelba, 
atsbtr apie 15-kos jardų (45' pę- 
dų), jis egzaminuodavo pilkus 
rusų belaisvius. Jis nieko ne- 

siklausdavo pas juos, ir po tei- 
sybei labai nedaug rusų jį butų 
ir supratę. Skubiai peregzami- 
navęs, jis siųsdavo juos į ligon- 
butį. Suprantama, kad tie, kurie 
nenumirdavo nuo šiltinės, tai iu- 

I mirdavo nuo peršalimo—nuo 
pneumonijos, arba nuo bronchi- 
to. j \ 

Apie" gegužio mėnesio pra- 
džią daktarai užreiškė, kad epi- 
demija pasibaigė. Mus prašalino 
iš barakų ir suvarė į dideles bu-1 
das. Barakų kambariuose pada- 
rė disinfekciją, o šiaudus sudegi- 
no. Vieton šiaudų davė kietus 
matracus. Tuotn pačiu laiku nuo 

mųs atėmė ir drapanas ir jas 
taipgi sudegino. Vieton to 

mums davė kitas drapanas, ku- 
rias prisiuntė Šveicarijos Raudo- 
nasai Kryžius. 1 

Gegužio mėnesyj visiems be- 

laisviams, kariškiems ir civiliš- 
kiems, pranešė, kad jie gal: rašy- 
ti namo per Šveicarijos Raudo- 
nąjj is.ryzių. Aš parašiau keletą 
laiškų, bet jų neleido map išsių- 
gfti. Tuomet aš pradėjau pro- 
testuoti, klausdamas priežasties, 
kodėl kitiems valia siųsti laiš- 
kus, o man ne. Man aštriai at- 

sakė, kad aš esąs .portugalas, tai 
aš negaliu jokiai kitai valdžiai 
rašyti, tiktai portugalų valdžiai 
Lisabonoj. 

Kas aš esu? 
Rugsėjo mėnesyj pradėta tvar- 

kyti visus belaisvius taip, kad 
sudarius jų surašus ir kad 
apie kiekvieną belaisvį butų su- 

rašytos visos žinios. Surašas 
buvo sustatytas alfabetiškoj 
tvarkoj, pradedant pravarcėmis 
su raide "A." Po pravardėj bu- 
vo įrašyta belaisvio amžls, tauta 

ir jo išvaizda. 
Kuomet-jie priėjo prie pravar- 

džių su raide "T," o mano pra- 
vardės jie nešaukė, tai aš r.usi- 
skundžiau, kad mane praleido. 
Tuomet jie man vėl atsakė, kad aš 
esąs portugalas vardu Toni.) An- 
tuan. Aš atsakiau, kad mano 

vardas yra Valentinas Torras. 
Feldfebelis nuėjo, atsinešė doku- 
mentą, po kuriuom aš anuomet 

# m J 
nenorėjau pasiraiyFi ir už ką bu- 
vau sužeistas- u Tame "dokumen- 
te" buvo aprašytas minėto por- 
tugalo išvaizda. aMpeldėbelis per- 
skaitė apie tį .išvaizdą vokiškai 
ir išvertė tai į fraucuzų kalbą. 

— Taigi, nrtt,ote,T^aš sušukau 
—jųs patįs (Uvbar j matote, kad 
ten yra aprašyk kijx)k:.a išvaizda 
negu mano. Jis (pažiurėjo ant 

manęs, o paskui ,vėl į savo po- 
pierą. Patraukęs pečiais, jis ta- 
rė: 

į — Jųsų teisybė; čia yra ne 

|jųsų išvaizda aprašyta. Bet ma- 

ino vyresnysis sako, kad tai jųsų 
Į ir todėl aš turiu tylėti ir jo klau- 
syti. Todėl aš jus'pažymėsiu 
surašuose, vardu "Tonio AntuaVi, 
portugalų pilietis, paimtas nelais- 
vėn mieste Valenncienes." 

— Bet tas yra neteisinga kvai- 
i lybč!—sušukau aš desperatiškai. 
I — Ištikro, neteisinga kvaily- 
l'bč, — atsak feldfebelis,— bet aš 
negaliu spręsti ap'ie tai. krj daro 

į vyresnieji už mane. Kuomet jie 
sako, kad jųs esate portugalas, 

j tai jie turi žinoti, kodėl jie taip 
,daro. 

Gross Poritsch kalėjimas. 
Spalio 14 d. išrinko vieną tūk- 

stantį belaisvių ir nusiuntė i 
į Gross Poritsch, netoli nuo Au- 
! strijos rubežiaus., Aš buvau 
vienas tarp šitų belaisvių. Aš 

r nežinojau, kam jie tai daro. Ne- 
Į kurie mėgino klausti apie tai pas 
I komendantą, bet tas jiems atsakė, 
kad geriaus žiūrėtų savo nosies 

I ir klausytų to, kas jiems prisa- 
kyta. Man nebuvo ga.'la aplei- 
sti Chemnitz'ą; čia aš turėjau 
tiek iškęsti, kad man jau nebuvo 
baisu bile kur važiuoti. 

| Jau'pradėjo temti, kuomet męs 
atvykome įąnaują lagerį. Lage- 
ryj buvo -jilės ..medinių budelių, 
pastatytų ant lygumos, apie vie- 
ną angl. mylią atstu nuo mieste- 
lio Gross Poritsch. Lageris bu- 
vo aptvertas augštomis tvoromis 
iš akstinuotų vielų (dratų); ser- 

gėjo jį seni kareiviai—visi žila- 
plaukiai, 'o daugelis jų dėvėjo 
akinius. 

Lageryj Anivo apie 3,500 fran- 
euzų ir belgų, .daug rusiškų afi- 

cierų ir kareivių,. keletas civiliš- 
kų žmon'ių iš Rusiškos, Lenkijos 
ir, jeigu neklystu, du civiliški an- 

glai. Kiekvienoj būdoj buvo po 
250 vyrų—taip 'pribruikta, kad 
sunku buvo ir kvėpuoti. Lage- 
ris butų buvęs pusėtina'i svei- 
kas, jeigu jame butų buvę dati- 
giaus tų namelių. 

Maistas čia buvo tiesiog pek- 
liškas. Mums duodavo bulvių, 
virintų sūdytam vandenyj ir tau- 

kuose, ir mažą kąsnelį "K. K." 
(reiškia—karišikos) duonos. Ši- 
to- lagerio krautuvėlėj negalima 
buvo gauti jokio maisto, nes ten 

pardavinėta tiktai tabaką, popie- 
rą ir iemonadą. Mums kiti pa- 
sakojo, kad maistas ėjo vis blo- 
gyn. Neužilgo aš susipažinau su 
keletu franauzų, kurie reguliari* 
škai gaudavo iš savo namų siur.- 
ti-nius su duona, konfituromis ir 
čokoladu. Jie tiktai tuom ir mai- 
tinosi. Šitie mielaširdingi fran- 
euzai mane gelbėjo maistu beveik 
kasdien. Aš neabejoju, kad be 
jų pagelbos bučiau pastipęs ba- 
du. 

Barbariškos bausmės. 
Būdamas šitame lageryj, aš 

pradėjau vėl rūpintis, kaip atga- 
vus sau liuosybę. Bet šiuom sy- 
kiu aš aprašysiu tą, ką aš išmė- 
ginau ir mačiau Gross Poritsch'e. 
Geriausiai atsimenu tas bausmes, 
kuriomis baudė belaisvius. Kiek- 
vienas lageris turėjtt1 savo ypa- 
tingus budus bauditnd, sulyg sa- 
vo komendanto gėfrJijališkumo. 
Čia aš porą tokių bausmių apra- 
šysiu. ■■ -'t 

Visų pirmiausiai, buvo baus-į 
n»ė, kur ją vadindavo "tarbos 
bausme." Šita -bausttiė buvo štai 
kokia: K<: ; 

Vokiečiai pri.pil.aavo tarbą 
smiltimis (pieskomis) arba ply- 
tomis ir tuomė^ ją. užkabindavo 
ant pečių tam belaisviui, kurį tu- 

rėjo nubausti. P0 to kareivis tu- 

rėjo pulti ant žemės augštienel- 
kas .ir greitai pasikelti, atgal šok- 
damas viršun. Unter-aficieris su 
lazda arfoa nagaika rankoje kirs- 
davo belaisvį, jeigu tik tas kris- 
davo ir keldavos neužtcktinai 
greitai, kaitp to" unter-aficieris no-' 
rėdavo. Po kelių minutų tokios 
bausmės nelaimingas belaisvis 

jausdavo, kad jo nugara lyg kad 

sulaužyta; prakaitas jį aplicdavo 
ir kvėpuoti jjs vos-vos galė- 

davo. Jc:gu jis sustodavo bent 
ant Valandėlės, tai tuojaus pajus- 
davo lazdą ant pečiu. r šitoks 

! žvėriškas kankinimas tęsdavosi 
pato1 pakol unter-aficicras nesu- 

stabdydavo. 
Žinoma, Vokietijoj viskas atsi- 

būdavo sulyg komandos' ir unter- 
afi'cierui paparastai prisakydavo; 

."Šitą vyrą reik nubausti. Tegul 
jis krinta ir pasikelia su 1 tarba 

50 sykiu." Ir unter-aficieras ru- 

pestir.gai atskaitydavo 50 sykiu, 
nepraleisdamas nei vieno. • Tei- 
sybė liepia čia pasakyti jo pagy- 
rimui, kad jis niekados neu/dė- 
davo daugiau negu jam buvo pri- 
sakyta. * 

(Užfbaiga bus). 

Skundasf. 
Gugis skundžia Lietuvos 

Komitetus. 
Centralinio Komiteto posėdyje 

atsibuvusiame 30 d- lapkričio, iš- 
rinkta p. Lopatta ir kun. Bsrtuš- 
ka vožiuoti Washingtonan prie 
Raudonojo Kryžiaus, kad susitarus 
su juom pasiųsti Lietuvon per 
Švedų-Lietuvių komitetą Švedijoje 

; $50*00! Globai $2,000 ir "Lithua- 
,niai" $10,000. 

Mudu nuva/iavova Washingto- 
nan 12 d. gruodžio ir, p~dirbėję 
Raudonam j ame Kryžiuje ištisą die- 
ną, priėjome prie sekančiu rezul- 
tatų : 

Paaiškėjo, kad Raud. Kryžius 
turi keblumų kaslink Švedų-Lietu- 
vių komiteto, Centralinio Vilniaus 
komiteto ir išpradžių turėjęs šiek- 
tiek neaiškumų su "Lithuania*" 
Šie visi Raudonojo Kryžiaus dve- 
jojimai, paėjo iš dcnuncijacijų iš 
pusės p. Gugio, Socijalistų Šelpi- 
mo Fondo pirmininko. P. Gugis 
laiške, kur j mačiau Raudoną j am 

Kryžiuje, denuncijuoja Švedų-Lie- 
tuvių komitetą Raud. Kryžiui, kai- 
po p. Yčo padarą, ir kaipo tokį, 
kuris nieko nenuveikė ir neturįs 
lietuvių visuomenės užsitikėjimo. 
Skundžia p. Gugis ir Vilniaus ko- 
mitetą nukentėjusiems del karės 
šelpti, kaipo pirkinėjantį žemes, 
palaikantį mokyklas ir neduodantį 
duonos badaujantiems- Tam pa- 
čiam laiške giria "kiek ingalėda- 
mas ''Teisių ir Agronomijos" 
draugiją, kuri, anot jo, turi visiš- 
ką kreditą pas vokiečių valdžią 
ir kurios narys (aš pridursiu, po- 

'nas Jo/ias Vileišis pirmininkas) 
pasodintas tos pat vokiečių val- 
džios į cypę. Bet tiek to, kas linl^ 
,tos minėtos draugijos kredito. 
Męs jai nepavydime geros reno- 
mos. Tik kam girti save, peikiant 
kitus? Juk *.as elgimąsis yra dau- 
giau, negu neskanus dalykas. O 
.juo labiau nevertėtų socij.ilistains 
peikti tą draugiją, kurioje išvien 
ikišioliai visgi sugyveno visų ,jar-į 
tijų žmonės ir darbavosi pasek- 
mingai Lietuvos labui. Ar-gi p. 
Gugis yra toks aaivus žmogus, kad 

jisai, sklisdamas Centralinį Vii- 
niaus Komitetą (šis vardas ne ofi- 
cialis) manė, kad Raudonasis 
Kryžius pasiųs visus pinigus, su-' 
rinktus lietuvių dienoje "Agrono- 
mijos ir teisių" draugijai? 

"i 

Pasielgimas netikusis. I 
P- Gugis ir socijalistai turi teise 

simpatizuoti daugiau Agronomijos 
draugijai negu kuriai nors kitąi, 
bet neturi teisės šmeižti Vilniaus 
Lietuvių komiteto, kuris nenupir- 
ko nei vieno margo žemės, nes už- j 
imtoje Lietuvoje vokiečių valdžia, 
del labai suprantamų motyvų, .ie- 

leidžia niekam pirkti žemės. Tei- 
sybė, kad lietuvių komitetas savo 
lėšomis užlaiko keletą tūkstančių 
našlaičių, juos rėdo, valgydina ir 
mokin\ (net socijalistas Biržiška 
neatsisako jų mokyti). To pavy- 
di minimam komitetui p. Gugis. 
Matyt, ne kokią širdį turi p. Gu- 
gis, kad pavydi našlaičiams-kudi- 
kėliams, Lietuvos vilčiai, kąsnio 
dupnutės ir žinių pluokšto. Šiuo- 
mi turiu pranešti p. Gugi ui, kad 
ir socijalistai,- *;:,rie priguli prie 
Agronomijos draugijos gavę nuo 

Administratoriaus Micnalkevičiaus 
R,uOO rubhų. uždėjo ieną ar porą 
mokyklų. Taip r:an kalbėjo -vie- 
nas Vilniaus socialistas. Ir nie- 
kas negali peikti socijalistų pastan- 
gų mokyti ir lavinti vaikus. 

Iš p. Gugio skundo aiškiai ma- 

tyti, kad jo paminta ir sugėdinta 

r -1 
doros taisyklė: "Negeisk artimui 
to, ko pats sau nenori." Juk ir 
p. Gugis nenorėtų bemoksliu—Ui- 
jotu likti. Kas butų iŠ Lietuvos j vaikų sužvėrėjusių—nemokančių 
nei skaityti nei rašyti? 

Jeigu taip, tai kam reikėjo kro-, 
kodiliaus, ašaras lieti ir skųsti 
Rnud. Kryžiui lietuvių pastangas 
našlaičius vaikelius mokyti? Na-j 
minius reikalus ir vaidus negražu 1 
išvilkti prieš svetimtaučius; kad p.' 
Gugis butų išėjęs tautišką lietuvių 
mokyklą, butų gal nepasielgęs taip 
netaktingai akyse svetimtaučių. 

!'• Gugis nieko nežinąs apie 
"Lithuanią?'' Keista! Tas žmo- 
gus, turbut, neskaito nei lietuvių 
laikraščių, guriuose labai apsčiai 
buvo žinių apie "Lithuanijos" vei- 
kimą. Gsliu jam- priminti, kad- 
minėtoji draugija užsiima išimtinai 
lietuvių nelaLsvių (Vokietijoje ir 
Austrijoje) šelpimu. 

Jeigu Šliupas daręs blogui, 
tai męs padarysim dar aršiau. 
P. Gugis, denuricijuodamaS 

Lietuvos komitetus, gal teisusis, 
sakydamas, kad p. Šliupas, denun- 
ciavę»juos. Dr. Šliupo incidentą 
su socijaitstais svarstė Ceittralis 
Komitetas ir išnešė rezoliuciią, 
kad p. Daktaras privalo pagarsin- 
ti laikraščiuose induotą Raud. 
Kryžiui raportą. Jisai apsiėmė tą 
padaryti. Pamatysime, kvek tei- 
sybės buvo socijalistų klyksmuo- 
se ir kaip išrodys p. Šliupo mi- 
nima denuncijacija. Daleidus, 
kad .ištikro p. Šliupas butų netak- 
tingai pasielgęs, argi toji jojo 
klaida duoda teisę p. Gugiui da-j 
ryti dar didesnę klaidą. užsiimi-Į 

Įnėti nereikalingais ir nešvariais į 
skundais? Reikėjo ilgų priroli-j 
nėjimų, kad intLkinus Raudonąjį i 
Kryžių viršminėtų komitetų ge-j 
ritmu. Išvengimui by kokių ne-, 
Susipratimų, sutikome su Raudo- j 
nojo Kryžiaus valdyba, pasiųsti, 
Stockliolman telegramą vardu j 
Lietuvių-Švedų komiteto, užklau-j 
siant ar galėtų duoti gvaraniją, i 
kad prisiųstus pinigus inteiks Vii-į 
r/aus komitetui. Gavęs žinią, į 
Raud. Kryžius telegramų pasiųs 
amt jų rankų $50,000. 

Skunde socijalistų Gugis vadi-' 
na savo partiją ne socijalistų par- 
tija (mat gėdisi tikro vardo), bet 
progresyve visuomene. Bet dar 
keisčiau tas pavadinamas N atio 
11 a 1 R e 1 i e f C o m m i 111 ee to j komiteto, kuris dirbo sale Centralio 
komiteto. Papftstai socijalistų agi- 
tatoriai ir laikraštininkai vengia 
tautos ir tautinių idealų ir juos 
pajuokia, bet kuomet, ^prisidengę 
tautybės vardu, gali pasipinigauti, 
tai jie greičiaus net už tikrus tau- 

tininkus to vardo griebiasi. Ne- 
gražu buti nelogiškais ir veidmai- 
niais ! 

Socialistai medžiojo kitų sfiovių 
surinktas aukas. 

Nedoriausiu socijalistų pasiel- 
gimu bus pasinaudojimas Centra- 
linio komiteto ingaliojimų, Tcad 
parinkti savo komitetui pinigų. 
Ištikro 1 mums bedirbant Raudo- 
namjame Kryžiuje paaiškėjo, kad 
licrtuiiudc \ iciubc, k u r issujMa V. 
K. ingaliojiimai ir dirbta vardan 
Centralinio Komiteto, surinkti pi- 
nigai pasiųsta socijalistų Fondo 
ikomitrto nauda*'. Matyti, kad 
žmogeliai buvo apgauti ir suva- 

džioti nedorų tų kolionijų socija- 
listų. Ro'kalui atsitikus, Cent. 
Komitetas galės duoti prirody- 
mų. Tokiu bud u socijalistai pel- 
nė arti* $3,000. 

Gi pinigus,'kuriuos surinko sa- 

vo jėgom.:s be tautininkų ir kata- 
likų pagelbos, pasiėmė matyti j 
Šelpimo Fondą, nes Raudonojo 
Kryžiaus atskaitoje neteko mums 

tų pinigų matyti. Žingeidu, ar 

socijalistai pagarsys savo laikraš- 
čiuose visus surinktus Lietuvių 
Dienoje pinigus ir ar nurodys vi- 
suomenei, kur jie mano juos pa- 
dėti ! Kiek męs žinome, socijalis- 
tų fondas nesiskubina surinktų 
pinigų" siųsti badaujantiems bro- 

liams Lietuvoje. 
Iš R. Kryžiaus raporto matyti, 

kad daugelis liętuvių kolionijų 
dar neprisiuntė čekių nei "laud. 
Kryžiui, nei Liberty National 
Bank New Yorke, nei Centrali- 
niam Lietuvių Komitetui. Ver- 
tėtų pasiskubinti. Raudonojo 
Kryžiams vardu atėjo arti $75,- 
000. Smulkias žinias pagarsjs C. 
Kom. sekretoriatas. 

\ 

Pas rusų ir anglų ambasadorius. V 

Pabaigę su Raud. Kry/V, nuėjova 
pas vokiečių ir rusų ambasadorius; 
rusu ambasadoriaus prašėme, kad 
įsakytų Nevv-Yorko konsuliui pri- 
spausti antspaudas ant siunčiamų Lietuvon drabužių- Amaba:>ado- 
rius prašė parašyti jam detaliai, 
kas manoma siųsti, kiek, nuo ko,/ ir kur. Tuomet jisai apsiimąs te- 
legrafuoti savo valdžiai Petrogra- 
dan, u.'.klar.sicnt joĄ ar neturį ką 
nors priešingo prieš tą lietuvių 
sumanymą. (iavęs žinią iš Petro- 
grado, ambasadorius apsiėmė pra- 
nešti t cnt. Komitetui. Vokiečių ambasadoriui indaviau vardus ne- 
kuriu norinčių važiuoti Lietuvon. 
Iš viso indaviau 13 vardų. Dau- 
guma iš jų merginos, arba Ameri- 
kos piliečiai; 4 paėmiau rusų pi- licži«k. Negalėjau pasinaucioti ne- 
kuriu kandidatų norais, nes pasi- 
rodė iš laiškų, kad visiškai nemo- 
ka lietuvių kalbos, arba kad nėra 
baigę jokios mokyklos. 

Dauguma kandidatų l.'-ausė ma- 
nęs laiškuc:^ kokia yra gyvybės 
gvarancija Vokietijoje- šiuomi 
turiu pranešti, kad vokiečiai, jeigu 
sutiks įlei>ti mokytoju? ir daktarus. 
Lietuvon, tai žinomas daiktas, kad 
gvarantuos ir gyvybę, jeigu mi- 
nimi asmens neprasikals kuom nors 
kariškai valdžiai bei vietiniams 
įstatymams. \ Tinkamu Lietuvon 
kandidatų kelionės lėšas apsiima 
apmokėti Tautos Fondas. Moky- 
tojams algas, žinomas daiktas, ap- 
mokėk Lietuvos vietiniai komite- 
tai. Kuomet gausime formalį iš 
Berlino ir Lietuvos leidimą, galė- 
sime pasiųsti tėvynėn ir daugiau 
mokytojų, nes bega'e didelis jų 
ten trukumas. Lenkai baigia len- 
kinti Vilniaus ir Gardino guberni- 
jas. Esama atsitikimų, kad patjs 
lietuviai nekuriose vietose dirba 
lenkų darbą. Lai lietuviai n.ok/'- 
tojai atsimena, kad sykį sulenkin- 
tas kraštas, šimt,ą kartų sunkiau 
atlenkinti. 

Lietuviai mokytojai! Rzngkites 
| didelį tautos darbą- To karčs 
męs juk neįsileisime svelimtauči t 

mokytojų Lietu\on. Gali važiuoti 
visi čion gimę lietuviai, kurie pa- 
baigę nors 8 .skyrius viešu bei pri- 
vatinių mokyklų, gerai žinanti ir 
rašanti lietuvių kalba. Gali važiuo- 
ti Lietuvai tie mokytojai, kurie 
Lietuvoje yra pabaigę mokytojų 
seminarijas, arha 4 gimnazijos ^le- 
sąs. Rengkitės tad Lietuvon, nes 
galimas daiktas, kad sulauksime 
prielankaus vokiečių vald/.ios at- 

sakymo iš P>erli>no. 
Kun. Dr. V. Bartuška. 

JIEhKO GIMINIŲ. 
žemiau# talpiname turinį laiške- 

lių, atėjusių j "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisvėn, arba nuo pabėgėlių- Jie jieško sa- 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, čia 6avo giminę arba pažįstamu, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne paielpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Černiauskas Petras, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub.. Disnos pav- 
nori susižinoti su savo broliu Po- 
vilu Černiausku gyvenusiu mieste 
Donackoke, Quebeck, Canadoje. 
Adresas: Germany, Gefangenenla- 
ger i, Altdamm, 2 komp., Piotr 
Czernia\vski. 

Kubilinskas A. K„ tremtin's 
Kauno gub-, Panevėžio pav., Gul- 
binų vai., Pasvaliečiu k. nori susi- 
rašyti su Jonu Šatu, Juozapu 
Krištapavičia iš to palies kaimo 
ir kitais pažįstamais. Adresas: 
Russia, g. Ekaterinoslav, Nikota- 

\ jevskij prosp. No. 20, Litovskij 
Konitet, učeniku IVr kl-, A. Ku- 
bilinskomu. 

Diglis Petras, Juozo sunūs, 
tremtinis, Kauno gub., Raseinių 
pav., Naumiesčio par. ir vals. nori 
susižinoti su giminėmis ir pažįsta- 
mais Amerikoje. Adresas: Russia, 
g. Ekaterinoslav, Litovskij Ko:ni- 
tet, Nikolajevskij prosp., No- 20. 

P. Diglis. 

Justinavičius Jonas. 2 motai 
karėje esantis aficieras, dabar; i- 
niu laiku einantis prieš bulgarus, 
anykštietis nori, susižinoti su savo 

broliu, draugais ir pažįstamais 
Amerikoje. Adresas: Russia, 
Dieisitvujuščaja Armija, 3 str. div. 
9 str. polk, podporučiku Justino- 
viču. 



ANGLAI SUŽINOJO ZEPPE- 

LINO SUSTATYMO PA- 

SLAPTĮ. 

! 

Kors nukritęs Londono apic- 
Jinkėj Essex zeppelinas L. 3.3 
•markiai susikūlė puldamas, bet 

nei mažiausias daiktelis nėra iš 

|o prapuolęs ir. kaip L o n d o n 

C h r o n i c 1 e sako, anglai iš- 

tyrė zcppclino sudėjimą iki ma- 

žiausių smulkmenų; dabar jei 
Imtų reikalas, jie gali tokį pat 

zeppeliną atstatyti. Ant vienos 

jo mašinų yra padėta data liep. 
i d., 1916 m.; taigi reikia many- 

ti, kad tai yra vėliausio darbo. 

Žinovai, kurie "atstatė" jj. sa- 

ko, kad jo ilgis išneša (>80 pėdų, 
nors, žinoma, gidi buti keliomis 

pėdomis ilgesnis, tedel br' dau- 

giau kaip aštunta dalis mylios. 
Jo didziauiausia skersuma tiesi 

viduriu išneša 72 pėdi. j abu ga- 

ili jis eina-smailvn, .nę taip labai 

J pryšakj, be* lal>ia;is j užpakali. 
Įdomiausiu dalyk# yra didelė 

daugybė statomojo darbo kuri* 

reikalingas prie zeppe4mo pasta- 
tymo. Skersuotuose pėlciuose 
yra šimtai tūkstančių nitų, o vie- 

liniai saita.: eina j visas puses. 

Beveik *unku yra tikėti, kaip tokis 

jlaiktas galima padirbti j tokį lai-j 
jcą, kaip iš vo'cictijos pranešama.1 
Panaudotas gi metalas, alium***** 

miMnys, yra begalo lengvas. Sa- 

kysime. balkis atrodo toks dide- 

lis, kad, sakytum, gelžkelio ma- 

šinos reikia, kad jj iš vietos pa- 

judinus o čia paimi ir ranka pa- 

keli. Koks tai yra didumas, ga- 
lima numanyti iš to, kad nežiū- 

rint begalinio lengvumo, zeppeli- 
nan sudėta 9 tonai metalo. F .r- 

tluodamoji metalo vertė yra ^00 
svaru ($2000) tonui. 

Kiek nr.iūaug galėjo atsieiti 

L- 33 orlaivis, buvo spėjama vi- 

saip. bet sulyg akytiausio ap- 
skaitymo išeina, kad jis atsiėjęs 
250,000 svarų sterlingi:, (apie 
$1,250,000). 

•Po aparato mėtančio bo.n- 

bas akyviausiomis yra gondolos,' 
*rba laivės, kuriu yra keturios. į 

j 
Ilgiausioji yra priešakyj, kurioje 
yra kapitono kabinetas ir beve- 

Imio telegrafo kambarys. Pa- 

starasis išmuštas medvilne. k°d 

kic.k'galint padarius jj ramesniu; 
bet -šešiomis 240 arklių pąiiegos 
marinoms einant po 1,600 apsi- 
sukimų per minutą, sunku ap- 

sitverti nuo uildėsio. Orlaivio 
kapitonu turėjo buti smarkus žmo- 

gus; jo kabinėtas yra orlaivio 

galva, jis valdo visa ką: -tyrą, 
greitiMną, bombų mėtymą, van- 

denin] balastę, nusileidimą ir ga- 

liaus, jei draugingoj šalyj, jis. at- 

suka nagus, paleidžiančius .visas 

virves, kuriomis orlaivis yra 
įtraukiamas padangon. Taip pat 
vokiečiai neužmiršo net greitojo 
reikalo, kuriame kapitonas L. 33 
atsidūrė, nes yra aparatas naiki- 
nimui apdangalo audimo, šita- 
me atsitikime buvo 24 balioniniai 
tinklai, pritaisyti visu orlaivio 

ilgiu. 
Mažne viskas, išsKiriant maši- 

nas ir kanuoles, padirbta iš aliu- 
mininio mišinio. Vieninteliu 
medžio padaru yra siauras pa- 

gnindas, vadinamas "katės taku," 
tiKtai 9 comj piocio, Kuris eini 

išilgai orlaivio apačią ir sujungia 
laives. Jis yra įvyniotas j valak- 
nus. Taip pat yra truputis me- 

džio vėdintu v uose, kurie atrasta 

nesugadintais. Medis aptrauktas 
mančesteriniu medvilnės audimu, 
kuris atrodo paprastu audimu, 
bet po teisybei yra labai stan- 

dus. Zeppelinas buvo aprūpina- 
mas 6q bombų, kurios buvo su- 

maniai! sustatytos dideliuose pėl~ 
čiuose. Paspaudus guziką kapi- 
tono kabinete, atsidaro čiuožyklė 
pėlčiuose ir elektrine įprietaiisa 
išleidžia po vieną bombą metant 

atskirai, palengva, ar greitai. 
Sprendžiant pagal aptaisymą, 

mažesnėse laivėse tarnavusio ten 

zeppelino pagelbininko gyveni- 
mas negalėjo buti perdaug sma- 

gus. Kiekvienoj laivėj yra ma- 

žiausiai v-iena mašina i-r din amo 

(dviejose po dvi masini) ir maši- 
ninė icanuolė. Vieta apyankštė 
ir galima numanyti, kad jokio 
šildymo nereikėjo. Valties iš- 
vaizdos gondola, žiinoma, uždary- 
ta ir turi nedagarnus ccliuloidi- 
nius langus. 

šitasai zeppelinas turėdavo, ne- 

mažiau kaip devynias mašinines 

kanuoles, įpriskaitaut dvi ant vir- 
šaus apdangalo ir vieną ant pa- 

Įgrindų užpakalyj, o kadangi prie 
kiekvienos turėjo būti vienas 
žmogus, tai neįstabu, kad įgulos 
turėjo buti 22 žmogų; su šešio- 
mis mašinomis ir dinamomis, be- 
vieliniu telegrafu ir kanuolėmis 
jų rankos turėjo buti taip, užim- 
tos, kad jie vargiai beturėjo laiko 
žiūrėti, kas atsitiks su jais. 

Apskaityta, kad orlaivi pi'nai 
prikrovus, priskaitant vandeninį 
balastą, jis turėjo negyvojo sun- 
kumo 50 tonu. Palaikymui šito 
balioniuiai tinklai turėjo ap:e 
2,000,000 kubiniu pėdu dujos, 
žibalo kubiluose telpa apie 2000 

galionų ir su jo še.šiomis May- 
baciio-Mcrcedeso mašinomis 
nuo 240 arkliu pajaegos, prie tin- 
kamu apystovų jis matyt galėjo 
keliauti su greitumu 65 mylių į 
valandą. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Mano koreįpon le ei joj .š llar- 

risorsO, -Ni J„ įdėtoj "Lietuvos" 
.50 iuim. yra klaidingai pasakyta, 
kad "Paroda prasidėjo iš Šv. Ka- 
zimiero airių parap'jos svetai- 
nės;" turėjo buti: §v. Kryžiaus 
airių parapijos svetaines. 

Patėmijęs. 

VIETINES JIN19&. 
Iš Chicagos Draugijų Sąry- 

šio. Pereit;; savaitę Chicagos 
Draugijų Sąryšis buvo surengęs 
smagų vakarėlį Meldažio svetai- 
nėj, ant West Side. Programas 
buvo maž-daug, toks pats, ka:p ir 
kitose kolionijose, išskyras tai, 
kad Čia, apart karės krutamu pa- 
veikslų, buvo dar ir vienas ratas 

juokingų paveikslų. 
Publika, kiek teko patirti, buvo 

labai vakarėliu užganėdinta ir 
nekurie, priėję prie rengėjų, jiems 
uz tai dėkavojo. ''Būdavo, nu- 

einame j "šou"—sako—ir užsi- 
mokame po kvoderj arba ir pus- 
dolierį, o čia už dešimtuką dau- 
giau smagumo, naudos ir pasi- 
linksminimo. .Ar 'bus dar tokių 
vakarų?''—klausė pas rengėjus. 

Jiems atsakė Sąryšo komitetas: 
"Kiek vėliaus. Sąryšis gal su- 

rengs dar ir kitą eilę panašios 
rtišies vakarų." 

Visi šitie vakarai yra rengia-i 
m!' tik nuo karės nukentėjusių 
naudai. Šialne paskutiniame va- 

kare aukų sudėta sckar.čiai: 

Juozas Saunoris aukavo $20.00. 
P-as Saunoris vaikščioja ant kriu- 
kų—keletą metų atgal kasyklose 
jam sutrynė nugarkaulį ir nuo 

to laiko jis yra pilnas "koHeka." 
Gal todėl jis 'abjaus už kitus at- 

jaučia, kas tai yra nelaimė. Savo 

(Tąsą ant 7-to pusi.) 

j REDAKCIJOS ATSAKYMas. 
"Lietuvos" Skaitytojui.—Kad vokie- 

i f lai Lietuvoj elįiasi su lietuviais 
taip, kaip Belgijoj su belgais, ar dar 

į aršiaus, nes lietuviu nėra kam už- 
tarti, tai to galima tikėtjs iš jų. Jie 

! atėjo kaipo užkariautojai ir kaipo 
[tokie visur pasirodo. Apie žrnoniš- 
kumą, jie niekad nei nekalbėjo. Tai- 
gi guprantama, kad j;e užimtą šalj 

| išifaudoja kiek tik jie gali, taip kaip 
■ ir rusai, ar kiti užakriautojai. To- 

I del nejstabu butų, jei, kaip nesenai 
j buvo laikraščiuose rašyta, Lietuvoje 
j kaikuriose vielose buvo pastatyta pa- 

j sipriešinimas, sakysime gyventojų 
j trėmimui Vokietijon. Bet koks tas 

j pasipriešinimas buvo, jei jis buvo, 
| ir kaip jis apsireiškė, sunku yra pa- 
sakyti, kadangi visos žinios iš Lietu- 
vos yra slepiamos vokiečių cenzūros. 

Apgarsinimai. 
SVARBIAUSIAS NUTARI- 

MAS NAUJIEMS METAMS. 
Nutarimai per Namjus Metus 

yra daromi gerais norais, bet jie 
tuojaus užmirštami. Padaryk 
išėriimą iš šitos taisyklės, nu- 

tark prižiūrėti savo vidurių su 

pagelfoa Trinerio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro ir lai- 
kykis šito nutarimo! Šitas paii- 

I kus vaistas išvalo vidurius su- 

| grąžina porą valgyti ir pagelbsti 
virškinimui, Jo pagelba nuo vi- 
durių užkietėjimo, išpūtimo, gal- 
vos skaukėjimo, r.er. uotumo, 
gyvenAmo persimainymo, a<plamo 
nusilpnėjimo, kliūčių su viduriais 
kasyklų apielinkėse ir 1.1, yra 
stebėtina. Skaityk šitą lapkr. 
laišką: "\Valnut Creek, Cal. Tri- 
nerio / .nerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra lygiai toks. kaip 

.jis yra rekomenduojamas. Tai 

j yra palaiminimas sergantiems. 
Aš vaitojau jį su laibai geromis 

j pasekmėmis. E. C. Campbell. 
|Jis pagelbės ir tau. Ka.:na $i. 
^Aptiekose. Ilgą laiką ramatos ir 
neuralgija buvo botagu, nuo ku- 
rio nebuvo kuo atsiginti. Šian- 
dien Trinerio Li-ivmentas sutei- 
kia tikrą ir greitą pagclbą. Labai 
geras nuo susiižeidimų, išsisuki-j 
mų, siitiivmvi, nušalimu ir 1.1. 
Kaina 25c. ir 50c. aptickose, kra- 
sa 35c ir 60c. Ar nori gauti pui- 
kų Trinerio Auksinį Kalendo- 
rių? T'asiijsk 10c. padengimui 
persiuntimo lėšų. Jos. Trinfcr 
išdinbėjas c'.iemikas, 1333—1339 
So. Ashland ave., Cliicago, 111. 

TRINERIO AUKSINIS 
KALENDORIUS. 

Trinerio Sieninis Kalendorius 
1917 m. yra malonus .pažiūrėti ir 
pasigerėti. Auksiniame dugne. 
iškįla puikus Kolumbijos paveik- 
slas su 9 grožybėmis labai gra- 
žiuose tautiniuose parėduose 
\Vasliingtono portretas ir penki. 
vaizdeliai (Reinas, italų vyndar- 
žis, Trinerio Laboratorija ir du 
vidiniai) tikrai gražus paveik- 
slas. Prisiųsk 10 centų per&iun-! 
timo lėšonvs. Jos. Triner, Ame- 
rikinio Karčiojo Vyno išdirbėjas, 
^33-1339 So. Ashland ave., Clii- 
cago, 111. 

Visiems mvo pacientams, drau- 
gams ir pažystamiems 

Linkiu 

Laimingų Naujų Metų 
Dr. K. Drangelis 

Dentistas 
3261 i o. Halsted St. 

Pt on« Drovei*5052 Ctilcago 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ii: 11, parduoda 

pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti ir 
pamatyti mano naują krautuvę. Adresas: 

J.VENCKUS "j tOS W. 33rd St-„ priei pat šv. Jurgio bažnyčią 
CHICAGO, įLL. 

POtfTKSHOM 
-CLUB-i 

JĮURiCO- 

ispEciALis išpardavimą; 
,U)OLAIPSNIŲ GRYNOS DENT1NES 

"Scuth Shore Club" iipo valstybes bcndiroies 
Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate grynq, 
100 laipsnių stiprumo 
degtine, o ne pusiau 
skiesht vandeniu, kaip 
kad kiti pai-duoda. 

r4 Ivvortos arba 1 galionas už ....$2.45 
H kvortos arba 2 galionai ui ....$4.75 

.12 kvortų, n.-ba 3 galionai už ....$6.95 
'feUMj MONOPOLINE DEGTINE 100 

.II LAIPSNI V. 
firyna, 4 bonkos už $2.45 

-■•JjlGryna, 8 bonkos ui $4.75 
yna, 12 bonktj už $6.95 

Pareikalaukite "niusŲ likierių, degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi būti prisiųsti drauge su užsisakymų, kraso» ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINKIT Fka(1 Raran,u°jan'* mūsų "south siiore club' 
Hillinn.il l»(itgtiiię turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryta, sena 

ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

DVKAI ni'° ('a')ar >•*' Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienar. 
* »»/« didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. 8c <S. I" W. Vu Buren St. fliioajo, III 

ŠVENTES 
Linkime visiems "Lie- 
tuvos" skaitytojams, 
draugams ir pažysta- 
miems Laimingų Nau- 
jų Metų. c ' ' ' 

Esame prisirengę ir ateinan- 
čiais metais atlikinėti visiems 

SPAUDOS DARBUS I 

Milda Printing House 
J. J. ifiaaifjs ir J. P. Pajauskas, Sav. 

814 W. 33rd St. Te!. Drover 7184 

CHICAGO, ILLINOIS 

A. OIszewskio Banko 

Depositoriams. 

Lietuviu UNIVERSAL STATE BANKAS 

jau yra. suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip 
tik visi .pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti. 

Tuojaus po atidarymui Univcrsal State Ban- 
ko bus šauktas A. 01sze\vskio Banko Depozitori»j 
susirinkimas, kad perkelti A. Olsze\vskio Banko 

■depozitus j naują Univcrsal State Banką. 
Ant šio susirinfcrmp visi A. Olszekskio Ban- 

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 

išmainys jas ant knygelių naujo Universal State 

Banko, su kuriomi jie galės savo p: -igus atsi- 

imti, ar"ba laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. Į susirikimo salę bus leidžiami tik tie kur.:e 
turės A. Olszevvskio Banko knygeles. Todėl pa- 

sirūpinkite visi pirm laiko turėt', savo bankines 

knygelės po ranka, nes be knygelės niekas negalės 
salėr. jieiti nė pinigų reikalauti. 

Kad ant šio susmukimo galėtume visus de- 

pozitoriu9 pakviesti, tai malonėkite visi, kurie 
pamainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 

savo naują adresą. Kam parankų—ateik'te Į mū- 

sų Banką adresą permainyti, o kam neparanku 
ateiti, tai iškirpę šj kuponą prisiųskite mums pačtų 
užrašę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu- 

meri, kadbnnės galėtume jm ant depozitorių susi- 
rinkimo pakviesti. 

> 

1. ... i F 

i. n 

* f* OLSZEWSKIO BANKO 

DEPO^lTORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

Vardas ir pravardė 
jAdresas 

^ ^ Knygeles No. 

A 

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi susi- 
•. 

rinkimas ~%ali but netrukus šaukiamas. 

A. OLSZEWSKIO BANKAS. 
3252 S. Halsted St, Chicago, 111. 

f 
S 

SULAIKYK 
TĄJ| KOSULĮ 

pirma, negu jisai pakenks ji'.SŲ rystcrnai. Atalr.j 
palengvinimui ir iritacijos piašalinimui, vartok 

SEVERA'S 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaukiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, pergalimo, užkimimo, spasmodifiko smaugulio. oro triubelij, uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Mūsų žodžiam* patvirtinimui, itai paduodame neseniai Rautą laii- ką: "Ai noriu .Jumg praneiti, kad Seve/os Balsamas pilnai atsako savo tikalni. Nuo pirmutinio doao Taikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko ir tie atakai ncbesugrjio. Apie du metai tam atgal inęa vartojome tąjį Baltamų nuo koklinio ir gi au gera paiekuie." 

J. Kowalaki, Cutchogue, N. T. 

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severoa Preparatus. NuCjfi J ap- tieka iiurėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei ulvaduo» fojų. Negalint gauti ko rcikr.laujate, raiyk tiesiai i 

W. F. SEVERĄ CO.t Cedar Rapida, Iowa. 

| Reikalingas LINOTYPISTAS, 
Isuprantantis savo darbą; atsišau- 
i kite laišku, adresuodami: 

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

Taipgi reikalaujame agentų. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 

Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New Yorkę, Jersey City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus } mušu laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

Paj ieškojimą?. 
Pajieškau savo pažjstamų Jono ir 

.Onos BekevlCly. Ona yra ištekėjusi, bet pavardė po vyru nežinoma. Pa* 'eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav.. 
Kupiškiu vol., vienėd, Dombraukos. Į Pirm trijų metų gyveno Pittsburgh'e, Pa., Jie pats, ar kas kitas malonėki- 
te duoti žinią, adresu: 
I Mist Domicėlė Barzdžiukaitt, 
No. 797 Bank et.', Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo draugo P. Urbaičio. 
Pirmiau gyveno Wisconsine. AUrt- 
šaukti adresų: M. šiljnskas, 509 Leo- 
nor ~St. N. W., Grand Raplds, Mieli. 

Pajteškau savo vyro Juozo Tušau- 
sko, Eiriogalos parap. ir miestelio, 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: An- 
tanina. Tušauskienė, 238 Symington 
Ave., Toronto, Ont, Canada. 

Reikalavimai. 

Wis^on8ino kolionizavimo kompani- 
ja rel .alauja jauno lietuvio, mokan- 
čio šiek-tiek angliškai \ vietą lietu- 
vio korespondento ir koMonijoė vedė- 
jo. Adresas: Sanborn Company, 
Eagle Rlver, Wis. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra ^arbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 l dieną, nuo 25c. 
fki 30c. { valandą. Adresas toks: 

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

3rd floor. Room P. 
Telefonas Normai 163. 

GAUK KOLEGIJOS MOKSLĄ 
ATLIEKAMU LAIKU. 

The AMERICAN INSTITUTE OF' 
SCIENCE siūlo dieninius ir vakari-j 
nius kursus. Atkartojamasis medi- 
kams yra gpeclaluniu. Taippat aug- 
štesnėsės mokyklos, kolegijos, bet- 
vertos, kursai. Iš lygos: $6.00 už 
kursą dvidešimts keturių pamokų, 
pageidaujama mokėti išanksto. 

Klauskis specialiai nemokamo mok- 
slo pasiulinimo. 

Užsitrašymas žiemos terminui pra- 
sldoda gruodžio 30 d. 

Franklln 3919 154 W. Randoiph St. 

P. VAITEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agentas lan- 
kosi lietuvių kolionljose Illinojaus 
valstijos. Pas J| galima užsira&yll 
"Lietuvą" ir nusipirkti musi; laidos 
knygas. 

LIETUVA PUB. CO. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio Jien. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. 11ALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS SM1 
Dr. P. VVIEGNER 

PETRAS S. REMEIKI8. 
Yra muši) {galiotas Gardner lr apie 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
&r3kelbimus lr pardavinėti knygas. 

List. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšti, tai atei- 

į' kitc j MILDOS TEATRĄ, o «• rasite 
| vėsiausiu vieti, atsivėdinti ir pamatysiu 

gražesni Teatru negu vidurmie«*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
y 5c ant balkono, 10c iemal. 

Subatom ir nedaliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Į' Prasideda 7 valau d* kas valuuas. Subatomi ir nedtliomi 2 vai. po picli). 
!• J" liuosame laik* nori pasilsiti, at.sivi- i1 dinti ir uiiniršti savo nrsmagutius, ul S ateik i 

j; MlLD08-TEATRĄ. 

REIKALAUJAME 
— 

mokti barzdasku- tyst€s i 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima 4>uti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuris blogų laiky nežino. Mokiname barz- daskutystčs taipgi ir moteris, kaipo ir r^nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nob3o* koff's Barber School, 1202 Penn Av., Ptttsburgh; Pa. 

Tcl. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Geacralis 

Komraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kaap.SižrSoJžžisUJSt. 
(Byienimis viri AptiekosGH1UA60 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS-AUVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICAOO 

BOOMS 1107-1114 
Telephcn# l'raoklin D7t 

8YV-: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 31sl ST. 
TkUPMOTf MIM 2JJ0 

PLATINKIT "LIETUVA" 



(Tąsa nuo 6-to pusT.) 
^tįsiomis aukotni-, įvairiems tau- 
iškienis reiJoiams j-s senai j»u 
<ra ant VVest Šulė.* pagarsėjęs. 
t>isai žmogelis aukauja savo bro- 
lių labui tikrai savo "kruvinus 
centus," nes nežiūrint savo nelai- 
mingo padėj-.mo, kiekvieną cen- 

tą jis aižsidirf>a, pardavinėdamas 
tabaką ir kitus mažmožius prie 
McCormicko <lirbtuvių. \Vestsi- 
diečiai pasakoja,, kad t.ėr to vaka- 
ro, kad jis su auka nepasirodytu 
—vis ncmažiaus penkinės arba 
dešimtinis. Laike karės sako- 
ma. pr.'is vienas jau yra paauka- 
vęs apie porą šimtų doliari^. 
(>arbė tokiam prakilnios širdies 
lietuviui! 

Jonas Biežis aukavo $1.00; po 
50c aukavo: Jo'»as šauciulis, J. 
Dysius, R. Zaura ir Ant. Len- 
kus; Ant. Jorudas—25c; smulkių 
atikų $2.25; išviso $2.8.50. 

Vasario 11 d. Draugijų Sąryšis 
nutarė s'urei.gti didelį koncertą 
Pulaskio svetainėj. 

įvairumai. Laike Kalėdų šven- 
tes Chcagoje atvažiavo savo gimi- 
nes atlankyti p. Yarašius iš Pitts- 

burgo, Pa. P-as Yarašius yra 
SLA. sen*j veikėjas ir kasos glo- 
bėjas, ir Chicagoje turi daugelį 
draugų if pažįstamų. 

— Pranešama, kad pastaruoju 
laiku prie SL.". 36-tos kuopos 
(ant Eridgeporto) prisirašė pusė- 
inai .įaujų narių. Žmonės vis 

ibjau pradeda suprasti naudingu- 
mą prigulėjimo prie .šitos didelės 

tetuvių organizacijos- 
— P-as F. K. Strzyneckis, II- 

»jo SLA. apskričio sekretorius, 
praneša, kad šito apskričio V'iopų 
susivažiavimas atsibus Chicagoje 
sausio 14 d. Pradžia 10 vai. iš- 

fyto. Vieta—mažoji Mildos sve- 

tainė, ant antrų lubų, prie 3138— 
3142 So. Halsted St- Prie apskri- 
čio priklauso Cbrcagos ii aplinki- 
nių miestų kuopos. 
'• — Chicagbn pargrįžę dailinin- 
kas Jonas. .Šileika, buvusį por$ 
mėnesių Detroite, Mich., kflr jis 
pri^iyrėjo lietusių taljdnįn- 

'"TiazVre. "Cnicagdje jis taipgi 
ptfįžiurės lietuvių skyrių talkinin- 
kų bazare,—dailės žvilgsniu. Sky- 
riaus tnanac'žierium tapo paskir- 
tas p. P. Baltutis, vieton atsisa- 
kiusio p- K. Kaspučio. P-as Kas- 

putis pastojo North\vestern Uni- 
versitetan, dentisterijos Jcjrriun ir 
štoką laiko neleido jam>toliaus 
lietuvių skyriaus talkininkų baza- 
re,vesti. 

f 

— Pirkitės tikietus talkininkų 
bazaran išanksto, tai gausite juos 
dabar tik už pusę kainos. Galite 
juos gauti tuojaus savo kolionijo- 
se pas Chicagos Centralinio Ko- 
miteto delegatus. Tikietų kaina 
yra 50 centų; dabar gausite tik 
už 25c. Bazare bus stebėtinų da- 
lykų pasižiūrėjimui. Bus daugelis 
daiktų ir .iš karės laukų. 

— Chicagon atvyko p-as M. 
j Martus, kuris žada pavažinėti po 
aplinkines valstijas su prakalbomis 
apie karę ir kitus lietuvių reika- 
lus- Miesteliai ir ko!ionijos, no- 

rinčios surengti pas save prakal- 
bas, gali tuojaus pas ji atsišaukti, 
adresuodami jam laiškus taip: M- 

Martus, 2400 W. č^rd St., % 

F. Kibort. Chicago, 111. 

— Chicagos Draugijų #Sąryšio 
delegatų susirinkimas- atsibus šią 
subatą, gruodžio 30 d., lygiai 9 
va?, vakare, Wodmano svetainėj, 
kampas 33-čios ir Lime gatvių, 
ant Bridgei)orto- 

REIKALE LIETUVIŲ 
UNIVERSAL STATE BANKO 

Da> yra keliosdešimts šėrininkų 
n eužsi mokėjusių už paimtus Še- 
rus, kurie labai trukdo atidarymą 
Universal State Banko. Jei jie 
butų užsimokėję, tai Bankas jau 
butų atidarytas. Dauguma jų 
įprižada užsimokėti ryt-po ryt, 
bet ar užsimokės—nežinome. 

Paskutinė d*ena užsimokėji 
mui už .paimtus ščrus yra sausii 
(January) 2, 1917. Kas iki ta 
dienai neužsimokės, tai busim 
priversti tuos šėrus parduoti ki 
tiems, kad ir svetimtaučiams, i 
Un.iversal State Bankas bus ati 
darytas. 

Pagal įstatus valstijos Illinois 
Banko stock-holderiai buri piln. 
tiesą apskųsti neužsimokėjusini! 
širininkus, gauti "judgementą" 
.ir per šerifu iškolektuoti iš jų 
pilną vertę užrašytų šėrų, ka- 
dangi užsirašymas—yra kon- 
traktu, o už kontraktus teismas 

prisudyja mokėti. Ką Banko 
stock-holderiai darys su neužsi- 
mokėjusiais,—ar juos skųs, ar 

tik laikraščiuose pagarsins jų 
vardus kaipo^r.eištlkimų žmonių, 
to nežinome. Tas pasirodys po 
Banko atidarymui. 

Todėl dą sykį meldžiame vi- 
sų, kurie šėrus užsirašė, užsimo- 
kėti už juos ne vėliau kaip Gau- 

sio (Jar.uary) 2, 1917 m., o tuo- 
mi pa.gelbėsite lietuviams'gre»'.Čiati 
atidaryti Univcrsal State Ban- 
ką, iš kurio jus turėsite gerą 
pelną ir garbės vardą, ir išveng- 
site nemalonumų, kokius jums 
gali padaryti stock-holderiar po 
atidarymui Banko už sulaužymą 
•kontrakto, po kurkloi.ii pasirašė- 
te ant šėrų. 

Kviečia visus užsimokėti, 
Universal State Banko Rengėjai. 

SKAITYKITE IR PLATINKVTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 

stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulintios; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o net>igr-benti grįžtant tėvynėn nekb, kas žemina 
musų tautą. 

f į LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungU tautiėfllufl t viena tautos ir tėvynės meilts juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, * kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemele, pavirtusi per karą dirvonais, prlrausta duobių ir 
griovių, laukia aHama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbii-ius-jieškojimus, grąžin«»tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda jiVr»8ti nuklydusius brolius, seseris, gimines Ir pažįstamus. 

£ LIETUVIŲ BALSO. kain»: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams -j t 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 3 
J 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metama j £ 9 rb.; a mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. ^ £ 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. $6 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium jį 5 numeris 5 centai. *i 
C IS Amerikos pinigus, lalškun gauname. Slunjtlnėtl "Liet. Balsą" j f J užsienius rusų cenzūra nekliudo. į t SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulltaus rašto) eilutė (dalinant .j į puslap} J keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. jį £ Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba d'irbo petito .eilotė po teksto -į v —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 centj 

petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. i 
Adresus: «į 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA. į 

NEGALI BUTI DReGNU- 
MO JUSti NAME 

Per'ictlon be domiais 
aliejinis ■ aošlldytojas, 
prašalina drėgnumą ir 

ialt} iš viso namo lr 
Šaltinis šilumos lr sma- 

gus ugnies žibėjimas. 

Tik pabrauk iki- užsidegant briežu- N 

ką ir Perfection veikia. Kelių, cen- 

tų vertės kuras apkeis šalti j šilu- 

mą, drėgnu kambarį j vieną, iš svei- 

kiausių ir linksmiausių. 

Išduok savo šeimynai drebuti šaltose 

dienose, koliai dar nerelfcL. turėti regu- 

liaru ugnį arba po šaltam lietui. 

Tamista žinosite Perfection, per trikam- 

pi ženkls}. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An indiana Corporation) 

PEKF^ITION SjMOKBLE ERS 

-POfH 

<?AZIETA 

GEVALTJ 

j BiAISI PASAKA! 
Je !.. Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir nz 

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

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas; ką palšą popierą ga- 
zietai padirbi ir komanduoja tau: 

S m i r 11 o!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą1 pabrango. 

1 

Nieko nepadarysi* Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

šilko, gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks*:? 1 

O H* generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriaf, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleiyai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

"Skaitytojo gazietą į New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų}vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

ką yfeas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
ą iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

Cipriii • 1 

— Mokėk, sako, 'šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvity'šim*.. 

Net ir pais ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 

» viežlybas iįx mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokmęja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo įkėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę..... 

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

Tau, t^ięlas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasięriui bestik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjes, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra m^idr&s ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuot'ų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių, dienų skaitytojai ji gyv4 žemėn suvarytų sava laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ^usų krapštytis ir ukazijos jieškot, kaip iš cfjobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino j; m, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė^ kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip "tai Dzievo galy'uės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesniš mažesnį rija, kad dzidesniš ne- 

pr.sciptų, o mažesnis nesimiičyt..., v 
'*• *Ir at^jo; jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis-savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

^ 
— Kad? jau ryę, tas ryc—sako jis.—Mani dzidesni rija, t <■ tai'ir'as rražesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ii* kodėl dabar, visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. ' 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: .'.'Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka'čįela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad ąiunis musų skaitytojai "pamaeytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu /Užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugįausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- f ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį an: pusmečio. 
La'šku's adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
!«52 South Halsted Street, : : : Chicago, I1L 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ "PIGUMAS! Męs neesame banklerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai bū8C» dym* 50% ant Tamstos pinigu nusiperkam sau drabužius pas mus. Vy- rams Ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutuB nuo |30.00 iki 150.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduotame po $5.0v ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2J>C iki 57.50. 
v Skrynids ir valytai. 

, ,m S. GORDON, 1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Stora s atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vaL SubatomiB esti atdaras iki 11 vai. vakare. NedčHdleniala—iki 6 vai. vakare 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
,Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 
" 

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

TELEFONAS DROVER 70D CHICAOO, 1LL 

Ofiso Valandos: 
Kcsasen 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvergais 

iki 9 VaU vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metama. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo las gali tokį išleisti. Greta įdomia! parinkti] reikalingą kalendoriai iinių, jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai 18 h Istorijos, hygfenos, drau- gijinio gyvenimo Ir it. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnias geriau- lit} rašytojų amerikietiij. 
K "S.L.A. KALENDORIUS"-^ gražiais spalvuotais vir- 

siallais, 240 puslapių, didelio Permato Ir gražios popleros, 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. v KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. 

t Kreipkitės: 
A. B. Strimaitis 

307 W. 30-th 5t. - New York, N. Y.V 

[EVESHIOffi; 
ESMOKYKIA čia gali iimokrtl Angių kaltai na pradini* 
llflaatšetauaial,Wpfl Lietuvių, Voldečlą, Rasų Ir Lenkų ka&ų; Aritmetikoj, Augit Matematiko*, Istorija, Geografijos, PolItU. Ekonomijos, Knynvalyata^DalllaraAClo, Ltt- 
ftkų raArno, Prekybai teisių Ir tt Ola gali užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GH SCBOOL Ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIS KAL 

3106 So.Halsted St,Chi<a& 

"DRAUGAS" 
lietuviu Katalikų Savaitinis Laikraštis "Dtaago" sandarbinlnku skaičiuje yra rinjčlausieji ir žymiausieji lietu- viu veikčjal ir rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių draugijų ir vi- 

BuomenSs judėj'.mo. Visi dienos klau- simai yra svaiBtomi rimtą! ir teisiu- ęaL 
i 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 puBel metų. Kitose šaly- Be $3.00 metams, $1.50 pusei metu. j Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meri b veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Tel. YARDS 1332 

Dr. J. KŪLIS 
.ietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 1259 So. Halsted St., Chlcago, III.! 

Gydo visokias ligas moterių, vaiky! r vyrų. Speciališkai gydo limpančias,! ižsiseD ėjusias ir paslaptingas vyrų i 
igaa. ' 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vle- 

.tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Mea duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kurans 
musų m&kykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
aokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tidka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
šu mokyklai netrūksta geriausią 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
'/edferal Ass'n of Auto Englneers, 1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

Cinai. 3114 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 Ša HALSTEO SI CHICA63, ILL. 
CORNER Wth STREET 

Į ŠTAI TAMSTOS PROGA 

AJnedeui Sckod 
ot Langučiu 

» 
AsMftKim 

HjfcjrM* 
* 

DYKAI 

oi-aitai itmokti »n#- 
liįkalboa.Su pagelba 
fiioa mokyklos. Tamsta 
Išmokai Angliškai kal- 
bfttl, rąžyti Ir skaityti 
Visai nesijausdamas liu 
otoaa valandose. Moki- 
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana- 
dos. Tuos, kurie ralla- 
teiti į mokyklą, moki- 
nama klesose, dieno- 
mis ir vakarais. CIa 
tralima išmokti Oram- 
■arirHigh schooks 
karma. Gražiai iHust- 

aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; idSk keliąs markes prisiuntimui. 

AMERICAN SCHOOL OP LANOUAGB^ 
1741 W. 47fti Streit, • Chlctft, ("Inu. 

f 'J 
SITAI JUMS PROGA! 

įgyti geresnę vietą 
ir geresnę mokesti 
Buk rubų kirpiku. 
Dratoužiįt kirpimas 
yra vienu geriausiu 
amatŲ. Musų sistflT 
ma yra lengva jo 
išsimokyti. Musiji 
mokiniai gauna dar- 
bą geriausiose Chi- 
cagcs firmose. Mo- 
kiname visokio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
terų ir vyrų drabti- 
ziy. AieiK, aplan- 
kyk mūsų mokyklą taip dienos Irdkų, 
taip vakare. Specialiai žemos kainos 
š{ mėnes|. >. 

MASTER CUTTING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principaias, v 

118 N. LaSalle St. Kambariai 416, 417 
Prieš City Hali 

PKCNE YARDS 2711 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., ■ Cliicago. 

AT Y D.Al. 
E. 8T. LOUIS, COLLINSVILLE, 

| ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušere Ir nursė, 

viena geriausių, ir atsakančiuuplų 
savo darbe, kuri dauį metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje {vairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi' Memorial Hospitai. Ji 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą Ir prie li- 
gonių visokiose Ilgose motorų, bei 
vaikų suteikiama nursžs pr.gelba. Mo- 
terims rodos sutelkiama d„. kai. 

Ona Jonikiene 
537 ColliRSVille Av. E. St. Louis, 111 
Viršum "Vociss sales 

Tel. Kinloch St. Clalr 544R. 

D -re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų Ir vaikų ligų specialiste 

CfTsas 

17 25 Wcst 18th Street 
Itrp PaDlIca ir W<?odjat. 

1 tone fanai 1203 
Val&tfdoa: -> 

J l 1iki IfcĮĮft.MiItflO 
i \ 11 i.t iki ti^Tval yaS. 

ftedėflofliy 
ivc t it Iki 12:(XJvaL pyto 

Rezfdencifi 
5208 W .Harnson Street 

lel. Austin7J/ 

Valandos 
tiktai iki 8:00 klekTienęP7,f 

HBMBBBBBBBMBtfTBla 



PIRMAS LIETUVIU 

VALSTIJIN!S BANKAS 
E I'. 111 ĮIP ■ 

VARDU 

Jau yra suorganizuotas ir 
Bus Atidarytas Dabartiniame A. Olszevvskio Banke 

3252 So. Halsted Street 
OHICAOO, ILL. 

Visi šcrai išparduoti, tik :dą ne visi pinigai užmokėti 
už paimtus Šerus. 

Dą yra kelesdešimts šerininkų neužsimokėjusių už paimtus šėrus, kurie truk. 
do šio Banko atidarymą. Jei jie butu užsimokėją, tai Universal State Bankas 
jau butų atidarytas. Pagal įstatus valstijos Illinois stockholderiai šio Banko 
turi oilną tiesą apskųsti neužsimokejusius šerininkus, už sulaužymą kontrak- 
to ir turi pilną tiesą gauti "Judgementą" ir per šerifą iškolektuoti iš jų pilną 
vertę jų užrašytų šėrų. Bet ar juos skųs, ar vien laikraščiuose pagarsins jų 
vardus kaipo neištikimų žmonių — to męs nežinome. Jie sulaužė kontraktą, o 
tas reiškia tą patį, kaip sulaužymas kiekvieno kito kontrakto. 

Paskutine diena užsimokėjimui už paimtus Šerus yra 

Sausio-January 2, 1917 
Kas iki tai dienai neužsimokės, tų ščrus busime priversti parduoti kitiems, kad ir svetimtaučiams, ir 
Banką atidaryti. Todėl kurie norite greitesnio šio Banko atidarymo ir nenorite užsitraukti sau nesma- 

gumų, koki vėliau gali įvykti, tai malcnekite užsimokėti už Šerus, ne vėliau kaip Sausio-Jaunuary 2,1917 

Kiekvienas Šeras kaštuoja $112.50 
Kviečia visus užsimokėti ir kitems prisidėti 

ja.le.tecA St» Clniceigjoi 1111 
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