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Dideji Kare. 
Vokietijos pakvietimas priešu 

pamėginti taiko* tarybą užkliuvo 
ir kaip tuotn tarpu vaisių, turbut 

neišduos, bet vėliau pasirodys pa- 
kvietimo vaisia^ tautos negali 
amžinai karę traukti, nes tas yra 

negalimu.. Ir dabar, be abejo- 
nes, taikos nori daugumas kraują 
liejančiu tautų. Jeigu karės tri- 
nias. paeitų nuo karę vedančių 
tautų noro, be abejonės, tuoj tai- 
ka ateitų, bet karę veda ai- 
džios ir monarchijų kraštu al- 
donai, kurių padėjimas gana keb- 
lus. Jų pavaldiniai juos laiko 
savo valdonais, kol jiems sekasi, 
bet kaip tik laimė juos apleidžia, 
nyksta ir pavaldinių meilė ir už- 

sitikėjimas. Tą gerai žiuo val- 
donai, todėl bijos taikos karę 
pralošę. Pats pavaldiniai nukir- 
to galvą savo valdonui Liudvikui 
ir jo pačiai. Ir po visą pasaulį 
išplatinęs Prancūzijos garbę ir 
įtek m y Npaoleonas, kuomet pra- 
lošė karę, su piliečių pritarimu 
tapo nuo sosto prašalinta i. Nors 
vokiečiai ganbina savo valdoną 
Wilhelmą II, nors jis kraštui 
mažai tikros laimės davė, bet 

kas žino ar jį ant sosto vokie- 
čiai laikytu, jeigu jis prieš juos 
stotu kaipo pergalėtas. Dar b!o- 

gesniam padėjime atsirastų pci- 
galčtas Rusijos caras, nes jis 
milžiniškam jo valdomam kraštui 
dar mažiau gero padarė, per tai 
ir piliečių meilės neįgijo. To- 
dėl tai karę ne tautos, bet val- 
džios palaiko, nes jos bijos: tau- 

tos. Net Prancūzijoj, kur buvo 
įvesta republikoniška tvarka, po 
nepasekmingai karei su Vokie- 
tija 1871 m., iš to pasinaudoję, 
komunistai maištus su'kėlė ir tū- 

lą laiką valde viso krašto sosti- 

nę Paryžių. Žmonių sukilimo 
po netpasekmingai karei valdžios 
bijosi visuose kraštuose, todčl 

velija karę tęsti ir be vilties lai- 

mėjimo, negu prisipažinti prie 
pralaimėjimo. Pergalėtoją gi 
niekas neteisia. 

Siuom kartu nėra vilties, kad 

Vokietijos ir Suvienytų Valsti- 
jų prezidento pakvietimas už- 
baigti karę išduotų vaisius. Tal- 
kininkai Vokietijos ir prezidento 
YVilsono patarimą užbaigti karę 
atmetė neva todėl, kad Vokietija 
.nepadavė taikos išlygų, bet iš- 
tikro gal todėl, kad vokiečiai 
apvaldė gana didelius talkinin- 
kų kraštų plotus ir užkariavo 
visai tulus talkininkų draugų 
kraštus. 

Vokietijos užsieniu ministeris 

Zimmcrman, užklaustas laikraš- 

čių korespondento, ar Volkietija 
paduos talkininkams taikos išly- 
gas, atsakė, jog to nedarys, nes 

reikalo nėra tai daryti, kuomet 
talkininkai, atmesdami Vokieti- 
jos pakvietimą, paaiškino karės 
tikslus ir save norus tokius, ko- 

kių Vokietija priimti negali. To- 
dėl karė turi tol trauktis, kol vie- 
na kar^ vedanti pusė nepasijus 
pergalė-ta taip, kad jau atsigrieb- 
ti nebus nei mažiausios vilties, 
kuomet ji turės priimti tokias 
išlygas, kokias Jai priešas pa- 
diktuos. Iki tam vienok dar ga- 
na toli, todėl ir pasiliovė kalbos 
apie taiką. Nenorinti tai'<os ran- 

da vis išsikalbėjimus ir tai gana 
liogiškus. Kuomet talkininkai 
giriasi, jog kovoja už laisvę ma- 

žų pavergtų tautų, Vokietija at- 
sako. kad ypač Anglija ir Rusi- 
ja Urėtų tai savo namuose paro- 
dyti. Tegul, girdi, Anglija pa- 
Huosuoja Airiją. Indijas, Egyptą, 
o Rusija Lenkiją. Lietuvą, Maž- 
rusiją. Kaukazo tautas, tuomet 

ir yokietija žada sekti anų pa- 
vyzdį. Tštįkro daugiausia ta- 
ve rg tų tautų trri Anglija ir Ru- 

sija, o daugę!i' Rusijos pavergtų 

j tautų kulturiškai stovi atvgščiau 
! už jų pavergėjus. Vokietijoj 
daug mažiau yra pavergtų tautų 
ir tarp jų nėra nei vienos, ki'.ri 

.kultūriškai augščiau už vokic- 

jėius stovėtų, tai vokiečiai, kaip 
jie pats s?ko, žmonijai ir mažoms 
tautoms daro mažiau skriaudų 
negu talkininkai, kurie, sakosi, 
vedą karį- už pamintas tiesas ma- 

žųjų tautų. Žinoma, tie ginčai 
vaisių iii-eišduos bent šiuom tar- 

pu, kol didžiųjų tautų politika 
ir naminė tvarka remiasi ant 

skriaudimo silpnesnių. Federa- 
cija ir sulyginimas visų tautų 
tiesų Rusiją vien sudrutinti ga- 
li, bet tąsyk biurokratai ir juo- 
dašimčiai neturėtų ką skriausti 
ir išnaudoti, o valdžia ten dabar 
rūpinas vien antrųjų nauda, to- 
dėl skriaudžia mažas tautas. 

Karės laukuose didelių per- 
mainų nėra. Rumumiijoj sujung- 
ta vokiečiu, austrų, bulgarų ka- 
riinncnė laikosi gerai, nors, kaip 
rodos, jų pirmyn žengimas pasi- 
liovė tuom tarpu, nes rusai pra- 
dėjo ten ofensyvą. Matyt Ru- 
munijoln atsiuntė daugiau karei- 
vių, tik kasžin, ar ir tas nepa- 
daryta pervėlai. Mat šioje ka- 
rėje rusai vis pervėlai pradeda 
svaresnį verkimą. Pervėlai ant 
mūšio lauko su savo armij-* prie 
Lodzės atėjo pagarsėjęs rusų ge- 
nerolas Rmnenkampf, kuomet 
mušis bm'O senai pasibaigęs, o 

čia rusai galėjo vdkiečių 'kariu- 
mcnę apsiausti ir nelaisvėn pa- 
imt. Pervėlai ir Rumuniją ka- 
rėti įtraukė. Jeigu tas butų pa- 
daryta karės pradžioj, gal nei 
Bulgarija, nei Turkija nebūtų su 

vokiečiais susidėjusi ir karės :š- 
eiga butų visai kitokia. Matyt 
ir su pasiuntimu skaitlingesnės 

įkariumenės Rumunijon Rusija j 
pasivėlino, pasiuntė daugiau sa-' 

vo kariutnenės tąsyk, kada Ru- 

munijos kariumenė tapo jau ga- 

jlutinai j ve ik ta, kada rusams pa- 

| dėti negali, o jeigu išpradžių bu1- 

I tų pasiųsta rusų daugiau, rusai 
i ir rumunai gailėjo priešų Rumu- 

Inijon neįleisti. Dėl apsileidimo j 
1 Rusijos daibar sujungta vokiečių, 
austrų, bulgarų kariumenė įsi- 

| veržė Rusijos Bessaraibijon ir 

| traukia prie Odessos, svarbiausio 

j pietinės Rusijos miesto, per ku- 

rį gali ir maisto ir Hsko karėj 
reikalingo parsigabent, ką tik 

Turkija ir Persija gali parūpin- 
ti. Rusijos bus kaltė, jeigu Vo- 

kietiją nepasieks badas ir talki- 

ninkų blokadr Vokietijos liks be 

jokių vaisių. Bet dar ir dabar, 
'kai'p rodosi, Rusija ginti jau ne 

•Rumuniją, bet savo rubežtus per- 
inažai kareivių pasiuntė, nes kaip 
garsina iš Berlkio, visi įusų už- 

puolimai Moldavijoj tapo atmuš 
t i, o bulgarai pradėjo bombarduo- 
ti kariškų medegų krautuves 

mieste Galatz. Jų bombos iš- 
paikino geležinkelio stotį ir til- 

tą per upę Dunojų Vokiški or- 

laiviai išmestomis bombomis 

daug nuostolių pridirbo George 
porte prie Dunojaus įtakos ir 

išgriovė orlaivių stotį. 
Macedonijoj buvo maž;, mažų 

kariumemių susirėmimai, koki ne- 

gali turėti didesnės svarbos ir 

Įtekmės ant visos karės išeigos. 
Maži susirėmimai buvo ir Al- 
banijoj. 

Talkininkai sykiu nuo Grekijos 
pareikalavo išpildymo visų senai 
jai pastatytų reikalavimų. Rei- 

į kata vintas buvo pastatytas for- 
moj ultimatumo. Kadangi vo- 

kiečiai karaliui umai padėti ne- 

galėjo, jre turėjo prieš talkinin- 
kus nusilenkti. Sutiko nugink- 
luoti «>a»o kariumenę ir atiduoti 
talkininkams kamuoles ir jas tal- 
kininkai gabena ant savo <ca- 

riškų laivų. Bet vietoj talkinin- 
kams atiduotų, vokiečiai gali at- 

siųsti naujas, <.Lr geresnes. Tal- 
kininkai, kaip praneša laikraščiai, 
vienbalsiai nutarė nuo sosto pra- 
šalinti Grekijos karalių. Bet 
apie panašius jų nutarimus laik- 
raščiai garsino jau kelis kartus, 
bet jis vis sėdi ant savo braškan- 
čio sosto ir su vokiečiais prieš 
talkininkus visokias intrigas va- 

rinėja. Galima manyti, kad jis 
su vokiečiais susidės, ka'ip tik 
tam ateis tinkamas laikas, kuo- 
met vokiečių kariumenė prisiar- 
tjs prie Grekijos mbežių. 

Kaip praneša iš Londono, tur- 

kų kariu mene tapo sumušta Me- 
sopotamijoj, Tigris paupiuose, 
bet dėl potvinių ir lietu anglai 
savo pergalės pricleriančiai iš- 
naudoti1 negalėjo, turėjo sulaiky- 
ti ofensyvą. Kad anglai užėmė 
tūlas turku pozicijas, tiį ir tur- 

kai pripažįsta, tik jie sako, kad 
jas atgavo, paėmė kiek belaisvių 
ir 3 kulkasvaid/.ius. Anglų arti- 
lerija paskandinao ant upės Tig- 
ris 4 turkų laivus, o Vieną su 

turkų kareiviais. Anglai užtik- 
rina, kad jie nuo turkų išvalė 
prie Kut-el-Aiinara dešinįjį upės | Tigris krantą, tik į šiaurius nuo. 
Kuit-el-Amara turkai dar laiko 
mažą kranto šmotelį. 

Maži susirėmimai buvo ir prie ; 

Egypto rubežių aplinkinėse EI 
Arish, bet ir čia turikai tapo su- 

mušti. 
Kaukazo fronte prie Šeliliie bu- 

vo susirėmimai rusų su turkais, 
bet, matyt, nedideli ir nesvarbus, 
bet rusai užėmė turkų pozici- 
jas ir išnaikino jų apkasus. Tur- 
kai čia tapo sumušti ir pabėgo 
nuo mūšio lauko; rusams teko 

I 
..... kiek belaisvių ir visokios veislės 

ginklų ir amunicijos. 
Itališkame fronte smarkiai vei- 

k'ia vien abiejų pusių artilerija, 
kuri išvaikė austru kariumenę, 
besirengiančią pirmyn žengti ir 

užpulti italų pozicijas. Italų 
jkanuolės drūčiai pagadino aus- 
I trų apkasus ir jų baterijas. Alpų 
kalnuose miglos, lietus ir sniego 
lavinos neleidžia kariumenėms 
pradėti svarbesni veikimą. 

Nerūko susirėmimų rusų su 

austrais Galicijoj ir Karpatų kal- 

nuose, bet tie susirėmimai, net 
mūšiai didesnių kariumenių buvo 
be pasekmių, mūšiai buvo neiš- 
rišti1, neužbaigti. Panašus prie- 
šingų kariumenių veikimas ne- 

turintis svarbsenių pasekmių bu- 
vo ir Lucko (fi'Strikte, Volyniaus 
gubernijoj. 

Lietuvoj, ypač Latvijoj, Rygos 
distrikte prasidėjo rusų pirmyn 
ženigimas ir didesni mūšiai, bet 
nors jie gana ilgai traukiasi, \ki 
šiol nci'šrišti, jeigu neskaityti 
mažų, neturinčių didesnes svar- 

bos rusų laimėjimų, Dvinsko dis- 
trikte rusai atgavo vdkiečių sa- 

lutę upėj Dauguvoj, nuo kurios 
vokiečius iš-vijo. Det dabar di- 
desni mušia'i tame fronte vėl pa- 
siliovė, nes juos pradėta su per- 
mažonus paijegomis, atnaujinus, 
vėl reiks nuo pradžios išnaujo 
pradėti ir vėl be naudos nema- 

žai žmonių žudyti. Prie ežero 
Babit vokiečiai užipuolė rusų po- 
zicijas, bet su gana dideliais nuo- 

stoliais tapo atmušti. Bet visi 
tie mūšiai ir neva laimėjimai 
svarbos neturi, nes nieko svar- 
besnio nenuveikta. 

Vakariniame fronte pereita sa- 
vaitė praėjo gana ramiai, nes ka- 
riumenių veikimą sulaiko lietus, 
miglos ir permirkę keliai, ku- 
riais neleng a. kanuoles vežioti. 

Prie Guedecourt vokiečiai už- 
puolė anglų pozicijas, bet tapo 
atmušti. Ancre paupiuose ang- 
lai bombardavo vokiečių grabes. 
Ir kitose vietose amglų fronto 
bfrvo vien artilerijų veikimas. 
Ir prie Verdun didesnių musių 
nebuvo. Prie Rerry au Bac fran- 
euzai atmušė kelis vokietini ata- 
kus. Čia pagavo su įgula vokiš- 
ką orlaivį. 

Iš Karės Lauko. 
RUSAI PRADĖJO 
STUMTI 120 MYLIŲ 
ŠONO LINIJA. 

Londonas, saus. 9 d.—-Milžini- 
šku pasistengimu paskutinėj va- 

landoj gelbėti tolydžio trupančią 
savo liniją ir grumojamą ėjimą 
•ant Odesos, rusai paleido ugna- 
kalnius bombų j 'iaurinj vokie- 
čiu šoną, siųsdami parinktiniįvs 
savo kareivius j nepaliaujamus 
puolimus ai.t 120 mylių aektoro 
nuo B'alti'ko jurų pakraščio iki 
Dvinskui' 

Jų tikslu yra atvaryti atgal vo- 

kiečiu kairįjį sparną ir įsibriaut i 
Rytu Prūsijon. Jcj rusų didžio- 
jo vado plianai išsipildys, tai bus 
•pakartotas didysai rusų gulimas, 
kuris karės pradžioje privertė vo- 

kiečius grįžti nuo Paryžiaus ir 
nuvedė Maruos muf.in. 

Šitie plianai, matomai, buvo vyk- 
domi ištisus mėnesius. Užpaka- 
lyj Rygos ir Pvjnsko šonų su- 

krauta baisios daugybės šovinių 
ir suvaryta didelės daugybės at- 

sargos. Rumunų nepasisekimai 
'neįstengė tam pakenkti. 

Vokiečiai per lakumus žvalgus* 
matomai, sužinojo rusų tikslą ir 
laukė jų ofensyvo. Sausio 3 d. 

'volkiečiai ledu perėjo Dauguvą ir 
Ipaėmė salą nuo Dvjusko į šiaur- 
vakarius. $itas strateginis žings- 
nis sulaikė rusų besi stūmimą tik 

į tam laikui. 
I Ya'kiar rusai atėmė salą atgal 
•ir dabar atsargiai apgalvotas stū- 

mimas yra didžiausiame smarku- 
me. 

Berlinas pripažįsta netekimą 
salos šiaurvakarinėj. Dvinsko 
pusėj, bet sako, kad visur kitur 
rusų gulimias sulaikytas. 

Baisaus lidum0 kova traukiasi 

jtoliaus. Rusai stengiasi išvengti 
! 
baisios nelaimės 500 mylių šonui, 

Į nuo Volynijos iki Juodųjų jurų 
pakraščio, grumojiamam Macken- 

[seno varymu. Antra vertus, 
1 Hindenburg žino, kad rusų prasi- 
l laužimas šiaurėje gali išveržti iš 
jo laimėjimus Rumunijoj. 

Į Tuo tarpu Mackehsen eina pir- 
myn visa linija ant Seretho. Per 
paskutines 36 valandas jis paėmė 

(Gareaska miestą ir daugiau kaip 
^5,400 belaisvių. 

! VOKIEČIAI KALTINA 
TALKININKAS. 

Berlinas (bevieliniu per Say- 
vil'lę), saus. 11 d.—Overseas 
News Agentūra 'paduoda šitaip: 

Vokiečių valdžia jdavė šian- 
dien visų neutralių šailių atsto- 
vams raštą. 

Rašte pirmiausiai pasakyta, 
jkad Vokietijos valdžia yra ap- 

j turėjusi talkininkų valstybių at- 

jsakymą j centralių Valstybių raš- 
»tą iš gruod. 12 d., apimantį een- 

1 tralinių valstybių, pasiulinimą 
{pradėti tuojaus taikytis., To- 

Iliaus rašte sakoma: 

Į Musų priešininkai atmeta šitą 
pasiulinimą, sakydami, kad jis 'be 
nuoširdumo, be svarbos. 

Forma, kuria jie savo raštą ap- 
siaučia, neleidžia jiems atsakyti, 

ibet ciesorinė valdžia skaito svar- 
bum dalyku pasakyti neutralių 

į šalių valdžioms savo nuomonę 

[apie dalyką. 
Centralės valstybės neturi jo- 

'kios priežasties įleistis j apšnekė- 
jimą pasaulio karės pradžios. 

Istorija nuspręs, ant ko puls 
didžioji kaltė už karę- Istorijos 
nusprendimas tiek- pat inedaug 
žiūrės aplinkinės politikos Angli- 
jos, keršto politikos Francuzijos 
(ir pasistengimo Rusijos laimėti 

j Konstantinopoli,, k^'ek ir Serbijos 
kurstymų, užmušysiės Sarajevo- 
je ir Rusijos pilnos mobilizacijos, 
kuri reiske karę ; prieš Vokietiją. 

Vokietija ir jos šalininkai, iku- 
rie savo laisvės ir savo būvio 

apgyvenimui 'buvo priversti imtis 
'gir.klo, skaito, kad jų tikslas ši- 
toje karėje yra atsiektas. 

Antra vertus, priešingosios ga- 
-lybės visuomet ėjo toliau nuo 

jvykininio savo plianų. kurie, su- 

lyg jų atsakomingų diplomatų 
žodžiu, buvo taikomi, tarp kitų 
dalykų, j v .kariavimą Alzacijos 
Lotaringijos ir kelių Prūsijos 
■provincijų, j nužeminimu ir su- j 
mažinimą Austro-Vengrijos mo- 

narchijos, Turkijos padalinimą 'r 
B ui ga rijo? i šte r io j i m ą. 

Akyvaizdoji* tokių karės tikslų 
reikalavimas pripažinimo, atlygi- 
nimo ir užtikrinimo musų priešų 
lupose padaro nusistebėjimo įspū- 
dį. 

Musų priešininkai keturių (teu- 
toninių) susijungusių valstybių 
pasiulinimą vadina karės manev- 

ru. 

Vokietija ir jos šalininkai ener- 

gingiausiu budu privalo protes- 
tuoti prieš tokį iškraipymą jų 
motyvų, kurie atvirai buvo pasa- 
kyti. Jie (teutoninės valstybės) 
buvo įsitikinę, 'kad taika, teisin- 
ga ir priimtina visoms kariaujan- 
čioms šalims buvo galima; kad 
prie jos galima buvo prieiti' 
greitu atsimainymu pažvalgomis 
ir kad todėl atsakomybė už toles-', 
nj kraujo liejimą galėjo b u t i ati- 
tolinta. 

Jų pasirengimas paskelbti savo 

•taikymosi išlygas einant prie ta- 

rybų buvo patvirtintas be nuty- 
lėjimo, kas atmeta visokią jų 
abejonę apie jų nuoširdumą. 

Musų priešai, kurie musų pa- 
siulinimą turėjo savo rankose, 
nebandė nei jo turinio ištirti, i»ei 
savo pasiulinimą duoti. 

V'ietoje to jie sako, kad susitai- 
kymas yra negalimas, kol su- 

laužytos teisės ir laisvės neatsi- 
taisyta, tautybių principas nepri- 
pažinta ir laisvas manųjų valsty- 
bių buvimas •neužtikrintas. 

Širdingumas, kurio priešas ne- 

pripažįsta keturių (teutoninių) 
susijungusių valstybių pasiulir.i- 
mams, nebus pasaulio pripažintas 
šitiems reikalavimams, turint po 
akių A' ijos žmonių likimą, bū- 
rų repub'liikos laisvės ir neprigul- 
mybės sunaikinimą, Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos pavergimą 
šiaurinės Afrikos bei Rusijoj ki- 
tataučių priespaudą, 'ir Grekijoje 
tokį laužymą teisių, kokio dar is- 

torija nėra mačiusi. 
Taip pat šitos valstybės •neturi 

teisės guostis keturių (teutoni- 
nių) šalių menamais tautų Įsta- 
tymų laužymais, kadangi jos nuo 

pat karės pradžios teisingumą 
pamynė po kojų ir ant jo pasta- 
tytas sutartis suplėšė į skutus. 

Anglija pirmose karės savaitė- 
se at: fttė Londono apskelbimą, 
kurio sutartįs buvo pripažintos 
jos pačios atstovų geru tautų 
įstatymu, o tolesniame karės bė- 

gyje ji kuodidžiausiai sulaužė ir 

Paryžiaus apskelbimą taip, kad! 
ačiu jos savarankiems karionės 
būdamas, juroje-atsirado beteisy- 
stės stovis. 

Kariavimas badu prieš Vokie- 
tiją ir spaudimas panaudotas 
Anglijos reikalų labui prieš neu- 

trales šalis taipgi nemažiaus 
skandalingai prieštarauja tautų 
įstatymo taisyklėms, kaip ir žmo- 
niškumo reikalavimams. 

Taip pat priešingai tautų įsta- 
tymams ir susitaikymui su civi- 
lizacijos principais yra panaudo- 
jami parvuoti kareiviai Europoje 
ir karė perkelta Afrikon, laužant 
visdkias esančias sutartis ir silp- 
ni jant baltųjų tautų viršesnybę 
toje sausumoje. 

Barbariškas pasielgimas su be- 

laisviais, ypatingai Afrikoje ir 

Rusijoje; trėmimas civilių žmo- 

nių iš Prūsijos, Alzacijos, Lota- 

ringijos, Galicijos, ir Bukovinos yra 
tolesniu priparodymu, kaip musų 
priešai godoja teisingumą ir ci- 
vilizaciją. 

Pabaigoj savo rašto iš gruod. 
30 d. musų priešininkai nurodo 
į ypatingą Belgijos padėjimą. 

Ciesorinė valdžia negali pasa- 
kyti, kad Belgijos valdžia visuo- 
met pildė priedermės, kurias neu- 

tralumo stovis ant jos uždėjo. 

šr' o* 
Dar pirma karės Belgij J> 

Anglijos įtekme jieškojo J! j 

bos mi'litariniu žvilgsniu p«w 

gliją ir Prancūziją ir lokiu bu<Ju 
sulaužė tą upą, kuris turėjo ap- 
saugoti jos neprigulmybę ir neu- 

tralumą. 
Du sykiu ciesorinė valdžia pa- 

skelbė Belgijos valdžiai, kad ji at-1 
ėjo lk'lgijon ne kaipo priešas ir 

prašė apsaugoti šalį nuo karės į 
baisenybių. 

Tame atsitikime ciesorinė vai- j 
džia siūlė užtikrinimą pilniausioj 
to žodžio prasmėj, nepaliečiamy- 
bę ir nepriklausomybę karaly- 
stei ir atlyginimą už visus nuo- 

stolius, kurie galėjo buti padary- 
ti vokiečių kariuomenės perėji- 
mu. 

Yra žinoma, kad karališkoji 
Britijos valdžia 1871 m. nutarė 

nesipriešinti panaudojimui teisėsi 
pereiti per Belgiją prie šitokių 
išiygų. 

Belgijos valdžia ciesorinės 
valdžios pasiulinimą atmetė ke-' 
lis kartus. Ant jos (Belgijos 
valdžios) ir tų valstijų, kurios! 
kurstė ją ^rie to, puola atsako- 
mybė už tą likimą, kuris Belgiją 
ištiko. 

Apkaltinimas vokiečių kario- 
nės Belgijoje ir priemonių pa- 
naudojamų ten kareivijų apsau- 
gojimui kartų kartais buvo at- 

mestas ciesorinės valdžios kai- 

po neteisingas. 
Ji (ciesorinė valdžia) ir vėl 

energingiausiai protestuoja prieš 
šituos šmeižtus. 

Vokietija ir jos šalininkai tik- 
rai norėjo karę užbaigti ir atida- 

ryti kelią susipratimui tarpe ka- 
riaujančių šalių. Ciesorinė val- 
džia atkartoja, kad nuo prieši- 
ninkų nutarimo priklauso, ar ant 

kelio j taiką bus užeita, ar ne. 

Priešingosios valdžios nepano- 
rėjo priimti šito kelio. Ant jų 
įpuola pilna atsakomybė už to- 

lesni ikraujo liejimą. 
Vienok keturios (teutoninės) 

susijungusios galybės nepaliaus 
kovoję, tvirtai tikėdamos savo tei- 
se, iki nebus laimėta taika, už- 
tikrinanti jų tautoms jų garbę, 
buvimą ir plėtojimosi laisvę, kuri j 
suteikia visoms europinės sausumos 

tautoms bendro veikimo palaimi-! 
į.uiią, gododamos ir turėdamos 

lygias teises bendrame darbe di- 

džiųjų civilizacijos klausimų iš- 
rišimui. 

O 

TALKININKŲ ATSA- 
KYMAS PREZIDENTUI 
V/ILSONUI. 

Washingtonas, saus. ii d.— 
Talkininkų atsakymas j prezi- 
dento \Yilsono taikos raštą gau- 
tas šiandien Valstybės Skyriu- 
je iš ambasadoriaus Sharp, Pa- 
ryžiuje. Jis skamba šitaip: 

Talkininkų valdžios apturėjo 
I raštą, kuris buvo įduotas joms 
nuo Su v. Valstijų valdžios, 
gruod. 19 d., 1916 m. Jos per- 
skaitė jį su atsidėjimu dedamu 
ant jų tikro numanymo valandos 
svarbumo ir širdingo draugingu- 
mo, kuris riša jas prie Amerikos 
žm nių. 

Apskritai, jos nori pasakyti,' 
kad jos gerbia tą sentimento 
augštumą, kuriuomi Amerikos 
raštas dvelkia ir kad jos iš tikros 
širdies sutinka su projektu su- 

tverti tautų lygą užtikrinimui 
taikos ir teisingumo pasaulyje. 

Jos pripažįsta visus pravartu- 
mus žmonijos ir civilizacijos la- 

bui, kuriuos suteiktų tarptauti- 
nių sutarčių įstaigą, paskirtą ne- 

prfleidimui smurtinių susirėmi- 
mų tarpe tautų; sutarčių, kurios 
privalo apimti pripažinimus rei- 
kalingus jų išpildymui ir tokiu 
budu išvengti menamo užtikrini- 
mo, kuris tik palengvintų naujus 
antpuolimus. 

Bet apšnekėjimas busimojo 
sutvarkymo, kuris suteiktų pasi- 
liekamą taiką, priklauso nuo pa- 
tinkamo dabartinio susirėmimo 
sutaikymo. Talkininkai taip 
kaip ir Suv. Valstijų valdžia 
kuogreičiausiai nori užbaigti ka- 

rę, už kurią kaltos centralinės 
(valstybės ir kuri tokias baisias 
kančias žmot.ijai suteikia. 

Bet jos mano, kad dabartiniu 
laiku negalima padaryti taikos, 
kuri užtikrintų joms atitaisymą, 
atlyginimą ir tokj joms pridera- 
mą užtikrinimą nuo užpuolimo, ku- 
riuomi centr. valstybės nusidėjo ir 
kurio pats principas veda prie 
Europos apsaugos sunaikinimo 

j—negalima padaryti taikos, kuri, 
Į antra vertus, neleistų busimų- 
jų Europos tautų ateitį pastatyti 
ant tvirtų pamatų. 

Susitelkusios tautos žino, kad 
jos kovoja ne už asmeninius-rei- 
kalus, bet visų pirma apsaugoji- 
mui žmonių neprigulmybės, tei- 
sių ir žmoniškumo. 

Talkininkai gerai numano 
tuos nuostolius ir kančias, ku- 
riuos karė padaro taip neutra- 

lėms šalims, taip kovojančiom?, 
ir jie apgailauja juos, bet jie ne- 

laiko savęs atsakančiais už juos, 
kadangi jie nei norėjo šitos ka- 
rės, nei sukurstė ją ir jie sten- 

; giasi sumažinti šituos nuosto- 

lius, kiek tas yra galima aky- 
vaizdoje spiriamo reikalo gintis 

j nuo priešo žiaurumo ir klastų. 
I Todėl jos su pasiganėdinimu 
pažymi, kad Amerikos raštas sa- 

vo originalumu nieku nesiriša su 

centraiinių valstybių raštu, Suv. 
Valstijų valdžios perduotu 
gruoa. 18 d. Priegtam jos ne- 

abejojo tos valdžios rezoliucija 
išvengti net panašumo i parėmi- 
mą, net morali, autorių atsakan- 
čių už karę. 

Susitelkusios valdžios tiki, kad 
joms reikia protestuoti draugin- 
giausiu, bet griežčiausiu budu 

'prieš pastatymą Amerikos rašte 
ant lygic dviejų kovojančių gru- 

1 piu: šitas pastatymas ant lygių- 
jų. paremtas viešais centralių 
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valstybių paskelbimais, yra kaip 
tik priešingas liudijimams taip 
sulyg atsakomybės už praeit], 
tai-p sulyg to, kas liečia ateities 
užtikrinimą. 

Prezidentas Wilson, minė- 
damas tą, tikrai nemanė save 

prie to prijungti. 
Į Jei yra kokis istorinis faktas 
šiandien priparodytu, tai Yokie- 
tijos ir Austro-Vengrijos uipuo- ! limas tyčia, kad užtikrinus savo 

hegemoniją (vadovystę) Europo- 
je ir ekonominį valdymą pasau- 
•lyje. Vokietija parodė savo nu- 

duotą neapykantą visiems žmo- 
niškumo ir civilizacijos princi- 
pams savo apskelbimais karės, 
tuoj autiniu įsiveržimu Belgijon 
ir Luxem'burgar» ir karės vedimo 
budu. 

Reiikia priminti tos baisenybės, 
kurios sekė Belgijon ir Serbijon 
įsiveržimus, žiauri valdžia, nu- 

skirta apvaldytoms šalims, išžu- 
dymas šimtu tūkstančių nekaltų 
armėnų, barbarumai atlikti su 

Syrijos gyventojais^ užpuolimai 
zeppelinais neapgintų miestų, 
submarinais naikinimas pasažie- 
riuių ir pirklinių laivų, net po 
neutralėmis vėliavomis ir žiau- 

rus pasielgimas su karės belais- 
viais, šaltu krauju nužudymas 
p-lės (Javeli, kapitono Fryalt, iš- 
trėmimas ir pavertimas vergais 
civilių žmonių ir tt. 

Papildymas tokios eilės pikta- 
dėjysčių, be atsižiūrėjimo į vi- 
suotiną papeikimą, pilnai išaiški- 
na prezidentui \\ ilsonui talki- 
ni r* k vi protestą. 

Jos mano, kad raštas jų, pa- 
siųstas Suv. Valstijoms atsaky- 
man j Vokiečių raštą, bus atsa- 

kymu į klausimus pastatytus 
Amerikos valdžios ir sulyg pa- 
skutiniojo žodžių bus viešu pa- 
skelbimu tų sąlygų, kuriomis ka- 
rė seksis užbaigti." 

Prezidentas \\ ilson geidžia 
daugiaus. Jis geidžia, kad ka- 
riaujančios šalįs atvirai pasakytų 
tikslus, kuriuos jos, kariaudamos, 
nori atsiekti. Talkininkams nė- 
ra sunkenybės į šitą klausimą 
atsakyti, jų karės tikslai yra 
gerai žinomi; jie buvo suformu- 
luoti daugelj kartų jų ka- savo 



valdžios vadovų. Jų karės tik- 

slai su smulkmenoms apie pri- 
tinkamus atlyginimus u>ž paneš- 
tus nuostolius nebus paskelbti 
iki taikymosi valandai. 

Bet civilizuotasis pasaulis ži- 

no, kad būtinai ir visųpirmiausia 
apima Belgijos, Serbijos ir Mon- 

tcncgr0 atstatymu, kuris joms 
priklauso; evakavimą ržiintų že- 

mi 11 Francu/ijos,, Rusijos ir Ru- 

munijos su teisingais atlygini- 
mais; Europos perorganizavimą 
užtikrintą pastovia valdžia ir pa- 
remta pagodojimu tautybių 
ir pilnos apsaugos bei laisvė-*, 
ekonominiu besipletojiimt, kmis 

yra pas visas tautas, dideles ir 
mažas ir teritorinėmis bei tarp- 
tautinėmis sutartimis, tinkamo- 
mis užtikrinimui teritoriniu ir 

pajūrinių sienų nuo nepateisina- 
mų užpuolimų; atasteigimą pro- 
vincijų ar teritorijų praeityj iš 

talkininkų paimtų sv prievarta, 
ar prieš jų žmonių valią; palių o- 

savimą italų, slavų, rumunų ir 

čekų slovakų iš-po svetimos val- 
džios; suteikimą teisių žmonėms,, 
prigulimiems nuo kruvinos tur-' 
kų tironybės; išvijimą iš Euro- 
pos Ottomano ciesorystės griež- 
tai (apleista) į vakarų civi- 

lizaciją. 

Jo Didybės Rusijos Ciesoriaus 
norai sulyg Lenkijos aisčiai iš- 
reikšta jo atsišaukime nesenai j 
io karei vijas. Nėra reikalo sa- 

kyti, kad, jei talkininkai nori 
Europą paliuosuoti nuo žvėriško 
prūsų militarizmo godumo, tai 
jie niekuomet neturėjo noro, 
kaip tas jiems primetama, išnai- 
kinti Vokietijos žmones ir jų p( 
litiką nusmaugti. 

Tas, ko jie nori labiausiai, tai 
užtikrinimas tai'kos ant pamatų 
laisvės ir teisingumo, ant nesu- 

laužomo ištikimumo tarptauti- 
niam saistui (ryšiui), kurio įkvė- 
pimas Suv. Valstijų neikuomet 
neapleido. 

Suvienyti Aito augšeiausio tik- 
slo siekimu talkininkai, kas sau 
ir drauge, yra nutarę veikti iš 
visos savo išgalės ir sutinka ne- 
žiūrėti aukų pasiekimui laimė- 
tos pergalės, nuo kurios, kaip jie 
mane, priklauso ne tik jų pačių 
apsauga ir gero/ė, bet ir pačios 
civilizacijos ateitis. 

PASIULINIMO NEATME- 
TĖ-JOKIO NEBUVO. 

Londonas, saus. ii d.—Pre- 
mieras Lloyd George, kalbėdamas 
j didelę nrnią Guildhall'ėje pasa- 
kė, kad talkininkų kartivijos 1917 
m. praskins sau kelią j pergalę. 
Jis sakėsi pritariąs tautų lygai, 
susirišusiai 1 krūvą taikos ardytojų 
nubaudimui. 

Jis pasakė, kad geriau yra ka- 
rė negu taika "prūsų valdymo 
kaina" ir kad talkininkai neatmetė 
jokio ^aikos pasiulinimo, nes vo- 

kiečiai nedavė jokio. 
Susirinkimas buvo sušauktas 

tikslu išleidimo Anglijos vėliau- 
sios karės paskolos prie tinkamų 
apystovų. Išuininko kar.clerįs 
\ndrevv Bonar L~\v padavė pa- 

skolos išlygas. Paskola neš 5 
nuoš. ir trauksis 30 metų. 

VOKIEČIAI TURI 
PASISEKIMU DVIEJUOSE 
RUSŲ ŠONUOSE. 

Londonas, saus. II d.—Vokie- 
čių karės žinyba praneša, kad 
feldmaršalo Mackenseno kareivi- 
jos ž ngia toliaus ant Sereth li- 
nijos ir kanl rusų puolimai šiau- 
riniame lir.ijos gale tarpe Rygos 
ir Naročo e/.ero atmušti. 

Iš Petrogrado gi tvirtinama, 
kad Rygos sektore paimta kai- 
mas ir kad rusų ir rumunų ka- 
re iv i jos Moldavijoj turėję toliaus 
atgal trauktis. 

ANGLIJA PAIMA 

TURKŲ MIESTĄ IR 
1600 BELAISVIŲ. 

Londonas, saus. 11 d.—Ofi- 
cialiai yra pranešama, kad Si- 
najaus pussalyj anglai paėmė še 
šias apkasų linijas, ir miestą Ra- 
fa. Pranešime pasakyta, kad e- 

laisvėn turkų pateko 1600. Tur- 
kų atsarga buvusi sunaikinta. 

Rafa yra trisdešimtyje mylių 
į šiaurryčius nuo EI Arish, Egip- 
te, jurų uosto pas Tarpžemines 
juras, arti sier.inės linijos tarp 
Egipto ir Arabijos. Kelios sa- 
vaitės atgal anglai atėmė EI 
Arish priešui išlaikius jį du me- 

tu. 

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI. 

Londonas, saus. ii d.—Vokie- 
čių nuostoliai nuo karės pra- 
džios iki dabar siekia 4,010,160. 
Oficialė anglu valdžios apskaita 
>ra paduota tokia: 

Sulyg vokiečiu oficialių nuo- 

stolių s .rašų, pagarsintų už 

gruodžio mėnesį viso išeina 88,- 
391, kuriuos pridėjus prie pir- 
miaus praneštų, pasidaro viso 
vokiečių nuostolių 4,010,160. 

La'vyno ir kolionijų nuostoliai 
čia nepriškaitoma. 

KARĖS LAIVAS 
MINOS SUPLĖŠYTAS. 

Rymas, per Paryžių, saus. 12 

d.—Oficialiai tapo paskelbta, kad 
italų karės laivas Regina Marg- 
herita gruod. 11 d. užėjo ant mi- 
nos ir nuskendo, 675 įgulos jū- 
reiviai žuvo, o 270 išsigelbėjo. 

Regina Margherita užbaigtas 
statyti 1904 111. Turėjo talpos 
13,427 tonus, buvo 426 pėdų il- 
gas ir grimzdo 27 pėdas. 

VOKIEČIAI VARO" 
PER KALNUS. 

Berlinas, saus. 12 d., bevieliniu. 
—Overseas Xews Agentūros ka- 
rės kritikas, kalbėdamas apie ko- 
vonę Moldavijoj sako: 

"Drauge su paėmimu iš rusu 

pietilnio Screth upės kranto, vo- 

kiečiai, austrai ir vengrai nesu- 

laikomai varosi per Karpatų kal- 
nus Moldavijon, Kovos laukas 
susideda iš šiaurų griovių, snie- 
gu ajxlengtų kalnų viršūnių ir 

nepereinamų girių. 
Kanuoles j griovius reikia nu- 

leisti virvėmis ir tokiu pat budu 
kitoj pusėj iškelti. Šovinius ir 

maistą kareiviai turi nešti dau- 

giausiai ant savo pečių. Prie to 

prisidėjo blogas oras, pusnis ir 
temperatūra pasiekė 15 laipsnių 
žemiau žero. Šitų kareivijų nu- 

veiikimai reikia skaityti vienais j 
didžiausių šitoje karėje, kadangi 
nežiūrint visų tų sunkenybių 
jos vienval stumia priešą atgal." 

ITALAI PAIMA DU 
SUBMARINU. 

Rymas, saus. 14 d.—Karės ži- 
nyba praneša apie paėmimą dvie- 
jų submarinų, kurių vieną vokie- 
čių laivynas buvo davęs Austro- 
Vengrijai, kitą ji pati turėjusi. 
Abu tapo priskirti prie italu tor- 

pedinių eskadrų. 

VOKiEČIAI PAIMA 
DIDŽIĄSIAS GALACO 
TVIRTUMAS. 

Londonas, saus. 13 d.—Diclėji 
Seretho 'kova artinasi savo galo. 
Feldmaršalas von Mackensen 
rengiasi pereiti upę pietinėje 
bomlbomis užpiltoje Gaiaco mie- 
sto pusėje. 

Paskutinė kliūtis upės perėji- 
mui prašalinta, kuomet dumoj'mė 
kariauna susidedalnti iš turkų ka- 
reivių urmu paėmė Mihalva mie- 
stą. Nužudymas šitos aptvirtin- 
tos vietos buvo pragaištingu jos 
garnizonui. Pasikėsinus pereiti 
Seretho upę, visas garnizonas 
prigėrė šaltame vandenyj, išski- 
riant 400 kareivių, kurie pateko 
nelaisvėn. 

Drauge su perėjimu Seretho 
upės pietinėje Gaiaco pusėje Ma- 
ckeniseno dobrudžinė kariauna 
taikosi persigauti per Dunojų ir 

užpulti didįjį Dunojaus uostą iš 
rytų pusės, kur j'i's nėra aptvir- 
tinitas. 

Paėmus Galacą yra laukiama, 
ikad visa Seretho linija sutrupės 
ir gynėjai negalėdami atsilaikyti 
trauksis Besarabijon. 

Vokiečių oficialis pranešimas 
iŠ saus. 14 d. sako, kad miestas 
Vadeni prie gelžkelio iš Brailos 
Galacan yra paimtas. Rytiniuo- 
se Karpatuose, nuo Zlotą Bystr- 
zyca Į šiaurę vokiečių grenadie- 
riai keliose vietose įėjo j rusi 

pozicijas, padarė didelius nuo- 

stolius priešui ir sulyg prisako 
grįžo atgal. 

Feldmaršalo Mackenseno ka- 
riauna del netinkamų oro sąlygų 
turėjo sumažinti savo kovojamą- 
jį veiklumą; Rusų žengimas pir- 
myn šiaurvakarinėj Brailos pusėj 
atmuštas atgal. 

Rusų oficialis pranešimas iš 
saus. 14 d. skelbia, kad austrai 

rytinėje Putnos pusėje bandė .už- 
pulti, bet jie lfkosi atmušti. Už- 
puolimai šiaurinėje Sloniki upės 
įpusėję ir nuo Oituz j pietus ta- 

po atmušti. Priešas bandė pulti 
rumunus vakarinėje Brailos pu- 
sėje ir pietinėįe Slatiiia ir Tro- 
tus upių santakos pusėje, bet bu- 
vę atmušti. 

JIS AMERIKOS VĖLIAVOS 
NENULEIDO. 

Jolm L. Duffy, newyork'etis, 
buvi kapitonu Amerikos laivo 
Che m u n g. Lapkričio 28 d-, 
1916 m., netoli Ispanijos pakraš- 
čiu, Viduržc nio jūrėse, jo laivas 
susitiko su austrų submarinu. 

"-Męs plaukėm iš Ne\v Yorko 
su visokiais tavorais—sakė kapi- 
tonas.—Submarinas paleido šūvį 
skersai laivą viršum, kas reiškia 
"sustok!" Męs siVstojom. Sulyg 
submarino paliepimo trečiasai mū- 

sų afitieras nuplaukė į submari- 
ną su laivo popieromis. To to 
submarinas prisakė visiems nuo 
laivo sėsti į valtis, o Amerikos 

CfiPTRIN JOHN L DUFFY, 
VIHO KEPT THE CHEMUHG'S 
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vėliavą paliepė nuleisti nuo stiebo. Bet amerikonai nepaklausė. Pa- 
tįs įsėdo j valtis, palikdami vėliavą plevėsuojant Vos spėjo valtįs 
nuo laivo atsitraukti, submarinas pradėjo šaudyti, o vėliaus paleido 
torpedą, kuri paskandino laivą į 2 minutas. Amerikos vėliava ne- 
nusilcnkč prieš teutonų paliepimą. 

Trjs priešo regimcntai, palai- 
komi artilerijos užpuolė rusų 
pryšakines eiles nuo Kotumiclrali 
prie Seretho iki Vadeni, nuo Brai- 
los Į pietvakarius. Fo keliu .at- 

mušimų rusai turėję apleisti kai- 
mą Kotumichali, spaudžianti į 
p.iešo didesnės paijiegos. 

Rygos apielinkėje nuo Babito 
ežero j pietus, vokiečiai bandė1 
užpulti glaustomis kol'iumnomis j 
rusų pozicijas septyniuose var- į 
stuose nuo Kalnzem i rytus, bet 
atgaliniais puolimais rusai juos 
atmušė. 

TURKAI ATMUŠA 
ANGLUS ATGAL. 

Konstantinopolis, saus. 15 d. 
—Oficiailis karės žinybos prane- 
šimas sako, kad šeštadienyj tur- 
kai atmušė anglų užpuolimą ry- 
tinėj Kut-el-Aramos pusėj, jėjo 
j jų pozicijas, paėmė belaisvių 
ir tris mašinines kanuoles. Over- 
seas Newis Agentūra Berline pri- 
duria. kad Aniglų pranešimai apie 
savo laimėjimus ties Šar-el-Hays 
Konsitalnitinotpolyj yra skaitomi 
prasimanymais. 

il MKW.CS. 
PRIĖMĖ ATEIVIŲ BILIŲ. 
.Washington, D. C. Suvienytų 

Vai. senate priėmė apsunkinimo 
ate i vystės ibilių, sulyg kurio ne- 

mokanti rašyti ateiviai nebūtų 
Amerikon įleidžiami. Be' Mkalin- 
ga ta baime, nes dabar labai ma- j /.ai ateiviu Amerikon keliauja, j 
pernai ateiviai padidino Suvieny-j 
tų Valstijų gyventojų skaitlių tik' 
ant .125,000. 

WASHINGTON DISTRIKTAS 
SAUSAS. 

Wa>hingion, D. C. Senatas 55 
balsais prieš 32 priėmė Sheppar-1 
do bilių. sulyg kurio YVashing- 
ton distiikte ir visos Amerikos 
sostinėj draudžiant pardavinėti 
gėrimui atkoholini'U'S gėrimus, bet 
privatišikiems sav0 reikalams iš 
kitur gali, tik ne podaug, kiek-' 
vienas sau 'parsigabenti. Leista 
alkoholių parduoti tik vaistams,' 
moksliškiems ir techniškiems rei-j kalams. 

PADIRBTI MOKĖJO, BET 
VALDYTI NEMOKĖJO. 

Hartford, Conn. Atsitiko čia 
nelaimė išmėginant naujus kul- 
kasvaid/.ius padirbtus Colt Pat- 
ent Fire Arms Co. Mėgintojai 
nežinojo kaip mašiną sulaikyti, 
todėl ji šaudė kur norėjo, gadin- 
dama mieste criobas, daug jų 
drūčiai pagadino ir daug žmo- 
nių išgazdino. Daugiausiai nu- 

kentėjo Hartford City Gas Light 

Co., kurios triobos tapo sušau- 
dytos. 

MIESTĄ MOTERYS VALDYS. 
Umatila, Ore. Laike paskutinių 

rinkimu čia miesto majoru tapo 
išiinkta moteris buvusio majoro 
Lama I. Starcher; drauge su ją 
išrinko ir kitas 4 moteris miesto 
tarybon. Tokiu budu miesto val- 
džia čia teko moterims. Jos, tur- 
but, nepataikaus vyrams, su ku- 
riais veda smarkią kovą. 

vokiškas konsulius 
KALTAS. 

San Francisco, Cal. Čionykštis 
teismas pripažino kaltu laužymo 
Amerikos neutrališkumo, organi- 
zavimo sprogdinimo amunicijos 
dirbtuvių laivų ir tiltų vokišką 
konsulių Boppą ir 5 jo pagelbi- 
ninkus. Bet jie, žinoma, paduoda 
apeliaciją. Konsulius ir jo drau- 
gai yra po didele kaucija. 

MIRĖ BUFFALO BILL. 
Denver, Col. Savo sesers na- 

muose pasimirė čia pagarsėjęs 
Amerikoj galvijų piemenų vado- 
vas Buffalo Bill. Tikra jo pra- 
vardė buvo \Villiam Frederick 

(Cody. Jis su savo piemenims ir 
indijonais davinėdavo perstaty- 
mus mušiu visokiuose Amerikos 
miestuose. 

SUDEGĖ VAIKAI. 
Montreal, Canada. Nesant tė- 

vams namieje, kurie išėjo drau- 
gijos susirinkiman, vaikai den- 
tisto I. IT. Lefblano užkrėtė ugnį, 
kuri namus išnaikino. Sudegė 4 
dentisto vaikai ir tarnaitė. 

I 

EXPLIOZIJA DIRBTUVĖSE. 
New York. Dirbtuvėse Cana- 

dian Car and Foundry Co. at- 
sitiko nuo dar nežinomos prie- 
žasties baisi cxpliozija, kuri iš- 
griovė dirbtuves ir pridirbo nuo- 

jstolių ant 4 milijonų doliarių. 
Dirbtuvės :tos dirbo kanuolėms' 
amuniciją. Mano, kad cxplioda- 
vo apie pusė milijono patronų. 
Dirbtuvės buvo1 dideles, sy si (lojo 
iš trobų užimančiu 80 akru 

| .... 

'plotą. Lrirke expiiozijos dirbtu- 
vėse buvo r400 darbininkų. Kom- 

' panija tyrinėja expliozijos prie- 
žastis, bet daugelis mano, kad 
prie to ranką pridėjo vokiški 
agentai. 

SUSPENDAVO VOKIŠKĄ 
KONSULIŲ. 

Washington, D. C. Vokiškas 
ambasadorius suspendavo teismo 

i surastą kaltu laužymo Ameri- 
kos neutrališkumo generališką 

j vokišką konsulių mieste San 
Francisco Franzą Bapp ir vice 

konsulių von Schack; kol jų byla 
galutinai neužsigaigs, jų parei- 

Igas pildyti pavesta tuom tarpu 

vokiškam komsuliui mieste Seat- 
tle. 

EXPLI07IJA IŠNAIKINO 
PARAKO DIRBTUVES. 

Haskell, N. Y. Baisi expliozi- 
ja išnaikino čia dideles Du Point 
Povvdcr Co. parako dirbtuves. 
Trūksta 2 darbininkų. Eilioda- 
vo 400,000 svaru parako. Minė- 
tos dirbtuvės turėjo daug užsa- 
kymų nuo Rusijos. 

AMERIKOS SKRAIDUOLIS 
ANT SEKLUMOS. 

Vallego, Cal. Suvienytų Val- 
stijų kariškas skraiduolis "Mil- 
waukee", kurio padirbimas atsi ~-jo 
4 milijonus doliarių, netoli nuo 

čia užibėgo ant seklumos. Jeigu 
(greitai jo nepali'uosuos, išardys 
jį jūrių vilnys. Iki šiol visi mė- 
ginimai paJiuosuoti brangų laivą 
nepasisekė. 

GAISRAS. 
Freeport, 111. Sudegė čia dalis 

troibii Illinois Central geležin- 
kelio ir dalis krautuvių Chicago 
Nortlnvestern geležinkelio. Nuo- 
stolių ugnis pridirbo ant 300,000 
dol. 

MIESTO ANGLIŲ KASYK- 
LOS. 

Terre Haute, Ind. Apsaugoji- 
mui gyventojų nuo išnaudojimo, 
čionykštis miesto majoras pa* 
samdė anglių kasyklas ir visą 
jose darybą. Anglis gyventojams 
parduoda po $2.75, kuomet krau- 
tuvėse už toną ima po 6 dol. 

GRĄŽINA LAIVUS ATGAL. 
Boston, Mass. Sugrąžinta atgal 

į portą išplaukusius j Liverpool 
angliškus garlaivius "Bay Stata" 
ir "Idaho", gabenusius Europon 
amuniciją, nes gauta žinia, kad 

[Suvienytų Valstijų 'pakrantėse 
sukinėjasi vokiški submarinai. 

LYNCHO AUKOS. 
Sulyg surinktų Tuskogec in- 

stituto žinių, 1916 metuose Su- 
vienytose Valstijose Lyncho tei- 

smu, taigi minių teismu nužudy- 
ta 54 žmones, tame 3 moterys ir 

4 baltsipalviai, 1915 metuose lyn- 
chuota 76 žmonės ir tame skait- 
liuje bals-palvių buvo tik 16; nors 

negalima sakyti, kad doriškai 
daug augščiau už parvuotus sto- 

vėtų įbaltspalviai, visas jų ge- 
rumas yra tame, kad jų ranko- 
se yra galybė, kurios purvuo- 
tiems trūksta. Su virsimi penk- 
ta dalis visų lynchų buvo Geor- 
gia valstitjoj, kur eina dar smar- 

ki kova baltspalvių su parvuo- 
tais žmonėms. 

ŽYDŲ SAVAITĖ. 
Nuo 28 sausio iki 4 vasario 

dienai žydai visose Suvienytose 
Valstijose turės savo savaitę. 
Per visą tą laik;j jie stengsis vi- 
sokiais būdas įgyli simpatiją ir 
sąjausmą amerikonų ir rinks au- 

kas nukentėjusiems žydams Eu- 
ropoj ir Palestinoj. 

NORĖJO NUSIŽUDYTI. 
Pagarsėjęs savo laike milijo- 

nierius užmušėjas Ilarry Tha\v 
vėl nusidėjo užpuolęs mokinj 
au'gtesnės mokyklos Frederieką 
Gump, už ką turėjo but areštuo- 
tas. Kad išvengti arešto, jis mė- 

gino nusižudyti, su britva per- 
pjovė kaklą rankų gyslas. Dak- 
tarai vienok tiki, kad jstengs 
jį n'uo mirties išgelbėti; 

New York. Vadovai geležin- 
kelininkų brolijų užtikrina, jog 
jie nemano ant visų Suvienytų 
Valstijų geležinkelių streiką su- 
kelti tlcl atmetimo 8 valandų 
larbo dienos: Gali vienok kilti 
streikai ant atskirų geležinkelių 
it geležinkelių varstotų darbi- 
ninkų. 

f Chicago, 111. Automobilių 
dirbtuvės Chandler Motor Co. 
pakėlė ant ioc/,. darbininkų al- 

gas ir nuo liepos mėnesio paža- 
dėjo ant tiek jau pakelti algas 
darbininkų apmokamų nuo va- 

landų darbo. 

Philadelphia, Pa. Sustreika- 
vo 12.000 siuvėjų vvių ir mo- 

terų vaikų drabužių dirbtuvėje. 

Springfield, Ohio. Pasibaigė 
molderių streikas jų laimėjimu. 

Jie per streiką laimėjo 9 vai. dar-! 
bo dieną ir po $3.50 už dienos 
darbą. 

San Francisco, Cal. Vežėjai 
čia padarė naują sutartį sekan- 
tiems metams. Gaus jie 50c. 
daugiau už dienos darbą. 

|| Laikraščiai praneša, buk po 
karei Anglija mano nuo Ameri- 
kos pareikalauti didelio atlygini- 
mo už tai, kad ji leido voki- 
škiems agcjitams sprogdinti čia 
talkininkams padirbtą amunici- 
ją. laivus ir organizuoti sukilimą 
Indijose, ką "buk darė vokiški 
agon»tai ant Filipinų saly, o pa- 
skui mieste San Francisco. 

| Apvaikščioti Vokietijos cie- 
soriaus gimimo dieną, kuri iš- 
puola 27 sausio dieną. Derlinan 
keliauja: Austrijos ir Vengrijos 
ciesorius Karolius, Bulgarijos ka- 
ralius Ferdinandas ir Turkijos 
sosto įpėdinis. 

| Naujiems metams paprastai 
Rusijos caras apdovanoja savo 

tarnus, šiuose metuose caras ap- 
dovanojo daugiausia reakcionie- 
rius. Pagarsėjęs savo atžagarei- 
viškumu, atstatytas nuo vietos 
buvęs teisių ministeris ščeglavi- 
tov likosi paskirtas pirininku 
viešpatystės tarybos, Viešpaty- 
stės tarybos nariu tapo paskirtas 
ir buvęs laike karės su Japonija 
Rusijos ambasadorius Suvieny- 
tose Valstijose baronas von Ro- 
sen, matyt toks jau vokietis kaip 
ir taiipgi japoniškoj karėj atsi- 

žymėjęs, bet susiteršęs karėj su 

Vokietija gen. Reinnenkampf. 

| Japonijos porte Yokosulca 

expliozija išnaikino japonišką 
mūšio skraiduolį "Tsuku'ba", tu- 

rėjusi 13.750 tonų įtalpos. Iš jo 
įgulos užmušta 153 žmonės, o 

157 sunkiai sužeista. Explio- j 
z!ją pagimdė gaisras laivo A'idu- 
ryj- 

Į Dovanas iš užrr^o dinami- 
to išradėjo Nobelio už literatūrą 
pereituose metuose gavo švedas 
literatas Hcidenstain ir franeuzus 
Romai n Roland už veikalą Jean 
Chrisliphc, kuriame aprašo Pran- 
cūzų ir vokiečiu gyvenimą. 

|Į Rusijoj. Jaroslavo aparchi- 
joj uždarė dvasiškas pravoslavų 
mokyklas, nes del brangumo mai- 
sto iš skiriamų pinigu negalima 
klerikų išmaitinti. 

|| Popiežiaus pralotas vokietys, 
kunigas von Gerlach, su popie- 
žiaus pritarimu tapo išvytas iš 
Rymo ir jis negali niekur Ita- 
lijoj apsigyventi. 

|Į Pasitraukė nuo vietos Rusijos 
ministerių 'pirmininkas generolas 
Aleksander Trepov, ir apšvietos 
ministeris grafas Ignatjev. \"ic-' 
toj Trepovo ministerių pirminin- 
ku tapo paskirtas narys viešipaty- j 
stės tarybos kunigaikštis Galioin. j 
o apšvietos ministerių senatorius 

( 
Kulėickyj. , 

|| Francuzijoj valdžia rekviza- 
vo (užėmė) krautuvėse buvusį 
alkoholj, kfcr tik jo buvo dau- 
giau kaip 2642 galionai. 

| Išvytas iš savo kr;t$to Abi- 
sylnijos karalius Lid Yasu su- 

grįžo namon ir su pagelba savo 

šalininkų mėgina sostą atgauti. 

|| Sudegė senas Norvegijos ka- 
ralių rūmas Ocstreat. Uždegė 
jį perkūnas. 

|| Šveicarijoj, mieste Geneva 
13 sausio dieną pasimirė chi- 
cagietė Florence Y. Cannon. 

EUROPIEČIŲ DOMAI. 
Kadangi, kaip iš pranešimų ži- 

nome, apie trečia Lietuvos dalis 
yra išnaikinta, taip namai, taip vi- 
sa manta ir drauge su ja išnai- 
kinta miškai ir sodai visais pa- 
keliais, kur kareivijų buvo eita, tai 
amerikiečiai lietuviai daugelyie 
vietų pradėjo rupirrtis, kaip čia 
bent miškus ir sodus po karei kuo- į 
greičiaus atsodinus. Jie mano, J 
kad tą geriausiai galėtu 
Lietuvos žmonės ištremti Rusijon; 
su amerikiečių lietuvių pagelba. 

Jų sumanytas to darbo pienas yra 
to>kis. 

Tegul Rusijoje esantieji lietu- 
viai girininkystės žinovai sužino 
kiek kokių ir kokioms vietoms 
jaunų medelių reikia išnaikintų 
Lietuvos sodi* ir miškų atgaligini- 
mui, kur jų galima gauti kuopri- 
einamiausia kaina, kas ir kaip ga- 
lėtų užsiimti tų jaunų medelių ap- 
sodinimu ir kiek tas visas darbas 
atsieitų. 

Kaip šitas projektuojamasis 
darbas visas bus padarytas, tegul 
tie europiečiai lietuviai paskelbia 
savo suradimus Amerikos lietuvių 

| laikraščiuose, Amerikos lietuvių 
žiniai, o tie reikalaujamu tam 
darbui sumas sudės ir tokiu bildu 
Lietuvos atstatymas .reraus seksis, 
bendromis jiegon.ii dirbant. 

Sausio mėnesyje; šių metų Chi- 
eagoje kelies pažangesnėsės lie- 
tuvaitės jau net pinigų surinko 
tam tikslui. Daugiausia surinko 
šitie asmenįs: 

P-lės: M. Steponavičiūtė $41.- 
03; Ona Paznokiutė $44.26; Ona 
Struingiutė $Txd; Barbor* Yaške- 
vičiutė $188.88. 

Geriausiai aukų rinkėjai p. J. 
Stiupas buvo paskyręs dovanų 
"Meilės Taurę." Ją laimėjo p-lė 
Barbora Yaškevičiutė. 

Taigi amerikiečių norai jau ap- 
sireiškė darbu. Reikia tik, kad 
Europos lietuviai atliktų savo da- 
lį; parūpintų darbo pieną ir jo iš- 
pildymui apskaitytų reikalingas su- 

mas. 

A. M. Martus. 

MUSŲ BELAISVIAT. 

Sargyba. Belasviai yra nuolai 
kareiviu saugojami. Tik paskir- 
tomis valandomis gali išeiti pa- 
sivaikščioti takais tarpe barakų ir 
vielos sienų. Mat, taq> namų nu- 

vesta augšta, spygliuota vielų sic- 
jua, kad belaisviai negalėtų lauky- 
įtis vieni kitus. \'isa gi stovykla 
'apvesta keliomis eilėmis tokių vie- 
los sienų. Dvi šių laukutinių sie- 

Įnų stovi atstokai nuo viena an- 

tros, msCz-daug per kelioliką žing- 
snių. Vienam tų vielų tvorų gale, 
būtent jau prie visos stovyklos 
kampo, stovi tam tikri nameliai, 
iš kurių saugoja kareivis su šau- 
tuvu- Kitame gi vielų gale, taipgi 

j prie kito stovyklos kampo, supilta 
: didelė krūva žemių, j kurią gali 
'atsimušti kulka, iššauta iš priešin- 
go stovyklos kampo. Naktį smar- 

kiai užginta belaisviams vaikščio- 
ti tarp tų vielų: jeigu tik kas ten 
išeina, kareivis be jokios atodairos 
nušauna. Kulipka tuomet paten- 
ka j minėtąsias žemes. Taip yra 
saugojami visi stovyklor šonai, tai 
gi pabėgti tiesiog negalima. Be 

to, kareiviai stovi įvairiose sto- 

vyklos vietose ir žiuri tverkos. 
Maistai. Belaisviai gauna visai 

dienai 250 gramų arba % dalį 
svaro duonos. Be to iš ryto gau- 
na juodos be cukraus kavos- Pie- 
tums sriubos, o kai-kuri.yn I:"- 

nomis šiek-tiek mėsos arba silkės, 
arba žuvies gabalėlį. Vakarą vėl 
ta pati 'kava arba sriuba. Kada 
visoj Vokietijoj striuka su val- 

giais, tai, žinoma, belaisviams tuo 

labiau. 
Sielvartai ypač vargina belais- 

vius. Taigi nekokis malonumas 
yra sėdėti barakuose, matyti nuo- 

lat tik tuos pat nubudusius, ap- 
skurusius draugus, ypač kovoti su 

alkiu ir šalčiu. Savųjų ir savo 

krašto likimo atsiminimas slėgte 
slegia belaisvį, nes iki jo ateina 
tik kažin kokios duslios žinios 
apie išnaikinimus, kas kart dides- 
nį karės išsiplėtimą. 

Nuobodumas. Belaisvį ėda vai- 
dintuvė, plėšdama butus ir nebus 
daiktus apie savuosius, savo kraš- 
tą. Nuolat bemąstydamas, besi- 
rūpindamas, jis tiesi<«* serga il- 
gesio ir nerimasties liga. Savo 
širdies skausmo jis neturi kam 
išpasakoti, nes jo kalbos svetimi 
žmonės nesupranta. Eitų nevie- 
nas vargšas kur akys mato, bet 
spygliuotos vielų tvoros neleidžia, 
kareiviai graso durtuvais. Vis tik 
daugelis pasiryžta bėgti. Tie ku- 
riems pasisekė pabėgti, apsakinėja 
tikras baisenybes, kurių teko patir- 
ti bebėgant. O kiek jų žųsta be- 

bėgant, kas besuskaitys ? 

Įstaigos prie stovyklos. Apie 
stovyklą pristatyta daug namų ko- 
mendanto kancelerijai, sandėliams, 
gyvuliams ir tt. Šiose kanceleri- 
jose darbuojasi šimtai vokiečiu, gi 
jiems padeda dalimi belaisviai: 
belaisvių surašinėjimas, jų laiky- 
mo išlakios, pašalpų d^lininiPo, 
pranešimai apie pašalpos gavima 
tvarkos saugojimas ir t- t. duoda 
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BELAISVIS. 
Smarkus mukiai buvo vakarų fronte, išilgai upės Sonime ir 

upelio Ancre. Čia francuz?i su anglais mėgino perlaužti vokiečiu 

frontą. Jiems pusėtinai sekėsi, kol lietus nesustabdė tolimesnių 
operacijų. Daug vokiečių pateko tuomet į nelaisvę. Paveikslėlis 

parodo vieną tokj sunkiai sužeistą vokietį belaisvį. 

daugeliui žmonių ir tai nelengvo 
darbo. 

Gyvuliams namai. Be to, dar 

prie stovyklos buna dažnai gyvu- 
liai ir paukščiai laikomi: kiaulės, 
karvės, avys, vištos, antys ir kiti. 

Žinoma, šių gyvulių mėsos belais- 
viai nevalgo, bet užtat jie gerokai 
apmoka stovyklų įtaisymo išlaidas. 

Praktingi vokiečiai net toliau 

žengia; jie įtaiso gražių daržų ant 

leki ančių jų smilčių. Trąšų čia 
nestoka. 

Belaisviai darbe. Laimingiau! 
kiek jaučiasi belaisviai, kurie pa- 
tenka darban pas ūkininkus, ar ki- 
tur. Čia daugiau liuosybės, kar-< 
tais skanesnis valgis ir dar kiek į 
uždarbio gauna. Bet tai nevisadaį 
ir novisur- Kartais patenka grio- 
vin kasti, namu mūryti ar kitokioj 
panašaus darbo dirbti; darbo da- 

vėjas nori kuodaugiausia juos iš- 
naudoti darbui ir kuopigiausiai iš- 

maitinti, taigi vargšams belais- 
viams gyva kat<7rga. 

Darbe belaisvius saugo (dides- 
nius būrelius) kareiviai, arba pa- 

tys ūkininkai ima savo atsako- 

mybei: praganęs kokį vieną ar 

kitą, jau toks ūkininkas daugiau 
negaus belaisvių. 

Rudenį beveik visi belaisviai 

grįžta vėl į savo stovyklas. 
Lietuviai, kaip žąsys yra renka- 

mi. Be to, lietuvių belaisvių yra 
dar pas privatinius žmones. Kai, 

užėjus karės viesuloms Lietuvon, 
pro Tilžę ir kitus Prūsų miestelius 
varė ištisais pulkais žmones (vai- 
kus, moteris, senelius), vyko te- 

nai dvarininkai ir ūkininkai ir rin- 

ko sau, kaip pirkliai žąsis, mer- 

ginas arba vaikinus, taip kad da- 
bar daugybė lietuvių išsklaidyta 
ro visus Prusus. Jų padėjimas 
yra aiškus, nes apie tokius maža 

kas galima sužinoti, bet be apsi- ] 
r ik: >io galima spėti, jog tokių žus 

Lietuvai daugiausia. 
Lietuviu padėjimas blogesnis, 

negu kitų tautų- Lietuvių belais- 
vių padėjimas daug daugiau sun- 

kesnis. negu kitų tautų. Rusai 
labiau niekinami už kitas tautas, 
gi lietuvius dar tie patys rusai 
kartais skriaudžia. Stovyklose 
yra tam tikri tautų komitetai, ku- 
rie stengiasi saviškių reikalus rū- 

pinti (knygomis, maistu, patari- 
mais etc.). ] rusų komitetu? įei- 
davo rusai, lenkai, žydai, po 3 
kiekvienos tautom. Lietuvių iš 

pradžių tenai najleisdavo, taigi jų 
reikalų nebuvo kam užtarti; tik 
karts ruo karto pakišdavo kokią 
pašalpą jiems rusai, nors valdžia, 
siunti nedarna pinigus pašalpai, tu- 

rėjo omenyje vi^Us savo valdinius. 
Lietuvius pradėjo leisti savo ko- 
mit-Huosna tik tada, ktda męs pra- 

dėjome juos šelpti- Tečiau ir 
dabar dar daugelyje vietų tai ne- 

padaryta. 
Trūksta kapelionu. Neapsako- 

mai didelį vargą kenč.a lietuviai, 
trukdami dvasios aprūpinimo. Yra 
stovyklų (Lagerų), kur per visa i 
laiką neapsilankė joks kunigas 
(kapelionas) lietuvis arba mokąs; 
lietuviškai. Sunku, tiesa užikišti 
visas spragas, kad lietuviai belais- 
viai išsklaidyti po šimtus stovyklų 
ir kad, be to, dar tūkstančiai pas 
•pinatinius gyventojus. Jau atva- 

žiavo keletas kapelionų iš Lietu- 
vos apvažiuoti stovyklų ir aprū- 
pinti belaisvių dvasios reikalų, 

j Tečiau, kad ir visi paskirtieji ka- 
; peliotiai atvažiuotų, jų butų vos 

/penki—sefptyni, taip kad neį- 
steigtų visą dvasios alkį pasotin- 
ti. 

Tiukstą knygų. Dvasios ..kur- 
dai kjla dcl to, kad trūksta kny- 
gų. Tilžėje maža kas galima gau- 
ti. K/nygoms iš Lietuvos dar kol 
kas nepasisekė duris atidaryti. 
Čia turėtų ateiti pagalbon lietuviai 
iš Rusijos, siųsdami knygų per 
Kopenhagą, kur darbuojasi 
''Centr. Komiteto" įgaliotinis Sa- 
vickis, ir Amerikos lietuviai, siųs- 
dami per "Lituanijos" komitetą. 
Tikimasi taip pat iš Škotijos. 
Londono lietuviai ir iŠ Argentinos 
P- jau atsiuntė šiek tiek knygų. 
Reikalingiausios knygos tai maldų 
knygos, mokykloms vadovėliai 
(kalbos, tikybos, istorijos, geogra- 
fijos) ir šiaip pasiskaityti knygos. 
Inteligentams reikalinga mokslo 
k in gų. 

Mokyklos. Holmnidene yra 
dvi mokykli: mažiems ir suaugu- 
siems. Čia uoliai darbuojasi Ve- 
lykas- Daug gero padarė taip pat 
kun. Strikas, kol buvo čic..ai. Da- 
bar čia darbuojasi kapelionu kun. 
Y. Astasevičius. Laukan o moky- 
klą kitados lankė 120 vaikų. Ten 
mokytojauja Jaeionis ir pirma 
Barkauskas. 

Cenzorių trukumas. Negalima 
praleisti nepaminėjus lietuviu cen- 

zorių trukumo, kaip laiškams taip 
i ir knygoms. Iki šiol beveik buvo 

I negalima susirašinėti su lietuviais 
lietuviškai, nes sugebančių lietu- 
viškai cenzorių buvo vos keliose 
vietose. Knygos ilgai turėdavo 
gulėti pašte arba stovykloje, iki 
galų gale jau išcenzūruotos patek- 
davo lietuviams. 

Susirašinėjimas belaisvių su sa- 

viškiais, Lietuvoj esančiais, labai 
buvo apsunkintas. 

Pagerinimo būdas. Visų šių 
-neparankumų ir trukumų galima 
butų išvengti, jeigu lietuvius su- 

Koncentruotų į vieną ar kelias sto- 

vyklas (lagerius). Tuomet keletas 

[ 
'kunigu lengvai apsidirbtų, vieno 
ar kelių cenzorių užtektų laiš- 
kams ir knygoms. Tai taip pat 
padėtų steigti mokyklas ir skaity- 
klas, įsitaisyti salių vaidinimams- 
Čia belaisviai atrastų daugiau i-a- 

žįstamų, susidarytų malonesnė 
drauge, pakiltų dvasia—apskritai 
tas vis!:as labai pagerintų apverk- 
tiną belaisvių padėjimą. 

Belaisvių skaičius. Taip 111 a i 

daug atrodo belaisvių padėjimas 
Vokietijoj, kur yra apie 20 tuk-' 
staneių (20,000) lietuvių; tarp jų 
apie 3 tūkstančiai civilių internuo- 
tų (vaikų, moterų, senelių). Iš 

Austrijos niekaip negalima iškrap- 
štyti belaisvių sąrašų, tečiau apie 
j 7 alkstančius ir tonai yra. 

Šelpimo sąmata. Aštuonių mė- 

nesių apyskaitoje, pabaigoje liepos 
mėn. 30 d., męs nurodėme, jog 
šiek tiek žmoniškesniam lietuvių 
belaisvių Šelpimui reikalinga 36 
tūkstančių (36,000) frankų (13,- 
000 rublių, 7,000 dolerių) mėne- 
siui- (1 >eveik po franką kiekvie- 
nam per mėnesi). Jeigu belais- 
vius sukoncentruos ir juos vie- 
niems lietuviams reiks aprūpinti, 
ta sąmata žyniai reiks padidinti. 
Fryburgas. "Lituanijos"' Komi- 
tetas. 

LIETUVIAIIAIHKM. 
IŠ TAUNTON, MASS. 

Vietos gyvenimas; lietuvių ju- 
dėjimas.—Jau keli metai, kaip tC- 

miju i lai'kraščius. laukdamas ar 

kas neparašis kokią žinutę apie 
Tauntoną; bet vis neko nematau. 

Taigi pa.sirįžau pranešti lietuviu 
visuomenei apie gyvenimą Taun- 
tone. 

Tauii'ton stovi laibai gražioj 
vietoj; gatvės plačios, gražiais 
medžiais išsodintos; gyvenimai 
nesukimšti; žmonės visuomet ga- 
li tyru oru pakvėpuoti. Tauuto- 
ne gyventojų yra 36 tūkstančiai; 
tanp jų lietuvių yra apie 20 šei- 
mynų ir apie 10 pavienių, ne- 

skaitant čia augusių. 
Cia randasi visokiu dirbtuvių; 

yra 5 krosnių dirbtuvės, 2 žalva- 
rio, kelios mašinšapės, apie 5 vcr- 

pyklos, 1 šilkų audykla ir verpy- 
kla ir kelios brangių daiktų dirb- 
tuvės, kurias lietuviai vadina si- 
dabrinėmis ir viena šovinių dirb- 
tuvė. Apie smulkes dirbtuves 
nėra ką rašyti, nes jų randasi vi- 
sur. 

Uždarbiai čia prasti; prasti 
darbininkai uždirba nuo $10 iki 
$25 į sav viršlaikio darbą 
priskaitant; amatininkai uždirba 
pagal amatą. 

Darbininkų, kiek girdėt, visur 
trūksta; jei kas iš 'kur atvažiuo- 
ja, tuojaus darbą gauna. 

Tau.n tone lietuviai gyvena la- 
bai išsimėtę; jie netiki jokiu vi- 
suomeniniu veikimu; kas atsiei- 
na tikėjimo, išskiriant kelis, tai 
taipgi žemai stovi; nors nepliau- 
škia, bet mažai ir paiso ('kuo?- 
Red.); gyvena į girios medžius 
pasižiūrėję: koks nuaugs toks 
bus, tiesus, ar kreivas, tas vis 
tiek. 

Lietuviai čia gyvena jau apie 
30 metu; apie 9 turi nekrutamas 
savo nuosavybes; tarp svetimtau- 
čių turi gerą vardą, ką paliudija 
Lietuviu Diena Tauntone. Y ie- 

tį 3 lietuviai neibuvo manę ką nors 
veikti Lietuvių Dienoje, bet pri- 
buvus iš Middleboro, Mass. 
dviem lietuviam, J. Buividavičiui 
ir J. Norkumui ir jiems paaiški- 
nus tos dienos svarbą, tapo su- 

šaukta keli žrronės r išrinkta iš 
jų tarpo komitetas Komitetan 
pateko šitie: pirm. Jonas Navic- 
kas, kasiu. F. Micka, sekr. Elz- 
'bieta Mickiutė. 

Pradėįo darbą tiktai viena šei- 
myna; p. J. Navickas, nors labai 
norėjo pagelbėti, bet kalbos ne- 

mokėdamas, negalėjo nieko veik- 
ti ; taigi E. Micfkiutė su savo 
ses^ria Marijona ir tėvu dirbo 
kiek galėjo. Per 8 dienas suju- 
dino miestą taip, kad visur tik 
apie Lietuvių Dieną bu\\ kal- 
bama ir apie lietuvius. Kad ne- 

sutikus kokių nesusipratimų, Ko- 
mitetas paprašė miesto kasinin- 
ko priimti pinigus, kuomet dėžu- 
tės bus suneštos ir kaip komite- 
tas nurodis kur pasiųsti, kad pa- 
siųstų. 

Majoras didelį gražų kambarj 
davė kolektoriams susirinkti ir 
yats gražiu atsišaukimu Taunto- 
110 laikraščiuose prašė Tauntonu 
imonių aukoti lietuviams Lietu- 
sių Dienoje kiek kas galėdamas. 

Vietos laikančiose per sep- 

tynias dienas buvo aprašinėjami 
lietuvių vargai ir Lietuvių Die- 
na. Buvo atspausta iš "Tėvy- 
nės" straipsnelis, tš "^teities" ir 
iš Centro prisiųsti straipsneliai. 
Alutgalo patįs ką sumanėm, tą 
jdėjome Į laikraščius. Buvo gar- 
sinama visuose krutamu paveik- 
slų teatruose ir vįpisosę, bažnyčio- 
je ir elektriniuose kairiose. 

Matant, kad nwtis kam rink- 
i au'kas, p-lės Etebieta ir Mar 
ona Midkiutės kreipėsi j lligb 

School viršininkus ir pačias mor- 

finas, prašydamos tą dieną pa- 
gelbėti tą diena aukas rinkti. 
Taigi pasižadėjo 41 mergina ir 
visos paskirtu laiku pribuvo į pri- 
skirtą vietą. Iš to galima numa- 

nyti, kad Tauntoiie lietuviai yra 
godojami, jei tokie apšviesti 
/manės teikėsi lietuviams patar- 
nauti. Aukų surinko $2(u su 

centais. 
Tauntonc yra šv. Kazimiero 

Karalaičio Dr-ja. įsteigta 1905 
m. ir SLA. 106 kp. Draugija 
gyvuoja 'r dabar tik labai silp- 
nai: nariu liko vos šeši ir turto 

yra su viršum $2.00 pinigais ir 
apie už $200 rakandų. Iš SLA. 
10O kp. liko tik vienas žmogus, 
kuris labai myli tą organizaciją. 

Iš š įlies žiūrint j kaikuriuos 
dalyk it s buvo tik Įdomu, bet je 
parsieina tam tikras savotiška: 
reikalavimas išpildyti, tai ir ap- 
maudas paima. 1916 m. rugsė- 
jo mėnesį žmogus prigulintis j 
SLA. organizaciją pasiuntė savo 

mokestis už 0 mėnesius Centran; 
Į antrą dieną jis gauna M. O. at- 
gal ir laiškuti su keliais žodžiais, 
liepianti pridėti 30c. kuopos rei- 
kalams ir tuojaus prisiųsti atgal. 
Žmogus ipaėmė konstituciją. 
Konstitucijoje pasakyta, kad li- 
kęs vienas narys, pats turi ru- 

pifiitis savim be kieno šalinikys- 
tės užsimokant išaniksto už f> mė- 
nesius. Šituom jis pasiguodė se- 

iliaus prigulėjusiems prie SLA. ir 
išgirdo tokj nuo jų atsakymą : Ar 
męs tau kvaily nesakėme, kad te- 
nai niekados neperstos žmonių 
išnaudojimą, o tu vis ginčijaisi 
tai dabar mokėk, o toliau dar 
daugiau mokėsi. 

Tas žmogus parašė Centro Se- 
kretoriui laišką, prašydamas nuo 

jo paaiškinimo ir gavo atsaky- 
mą, kad reikalavimas .jau buvo 
pasiustas per klaidą, nes Massa- 
chusctso Valstijoj nariai pavie- 
niai neprivalo mokėti kuopos rei- 
kalams 5c. kas mėnesis; šitiems 
reikalams moka nariai kitų val- 

stijų kaipo pabaudimą už nepri- 
gulėjimą prie kuopos. 

Tokis aiš'kinimas jam atrodė 
kretoriui, protestuodamas prieš 
juokingu ir jis parašė Centro se- 

Konstitucijos laužymą. Šitą pro- 
testą jis prašė įdėti ''Tėvynėn," 
bet jo protestas ne t'k nebuvo 
"Tėvynėn" įdėtas, bet nei atsa- 

kymo jam nebuvo duota. 

IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA. 

Atsakymas į atsakymą.—"Lie- 
tuvos" i nuni. š. m. yra įdėta 
Liet. Sunų JDr-jos raštininko p. 
Jusaičio atsakymas j Mylinčio 
Tautą korespondencija, atspau- 
stą "Liet." 43 num. pereitų metų. 
Šitame savo atsakyme p. Jusaitis 
daugelyje vietų prasilenkia su 

teisybe ir aš randu reikalingu 
tuos prasilenkimus atitaisyti. 

P-nas Jusaitis netiesą sako, sa- 

kydamas, kad K. Jurčius visuo- 
met buvo samdomas tos draugi- 
jos baliams. Jurčius yra žemiau 
pasirašiusio, taigi mano pagelbi- 
ninku ir jis jokių sutarimų be 
manęs negali daryti. Taigi vi- 
sur.. kur Jurčius groja, groja tik 
mano, Butkaus muzikoje sulyg 
manio, o ne Jurčiaus padarytos 
sutarties. Jeigu p. Jusaitis kal- 
ba apie Jurčiaus muziką, tai jis 
iškraipo dalykus ir sako netiesą. 

Kas atsieina p. Jusaičio priekai- 
što, buk Jurčius dviem dienom 
prieš balių sulaužė savo kontrak- 
tą ir nuėjo rusams vestuvėse gro- 
ti, tai buvo taip. Draugija, tei- 
sybė. kvietė Jurčių ir jis, neži- 
nodamas, kad aš esu apsiėmęs 
ant tos dienos, pasižadėjo. Bet 
man papasakojus jam, kad aš 
dviem savaitėm prieš balių pasi- 
žadėjau groti Antano Paulausko 
(ne ruso) vestuvėse, ir esu rank- 

pinigius paėmęs, jis turėjo savo 

pasižadėjimą L. S. D-jai atsiimti; 
ir jis tą padarė ne dviem dienom 
prieš balių, tik šešiomis dienomis. 
Ir jei jis tą padarė, tai draugija 
neturi visai jokios priežasties jo 
kaltinti už tai. Ji žino, kad jis» 
nėra muzifcaiatas, bet muzikanto! 

•pageltbininkas; jis gali groti tik 
su kitu. Taigi suprantama, kad 
jis nuėjo vestuvėse groti dėlto., 
kad aš ten ėjau. Jei draugijai 
norėjo, kad Jurčius jos baliuje 
grotu, turėjo kreiptis j mane- 

Kas atsieina p. Jusaičio pasa- 
kymo, kad jei Butkus nori jos 
baliuose jai patarnauti, tai turi 
ateiti j draugijos susirinkimus ir 
jai atsirekomenduoti, tai turiu pa- 
sakyti, kad to daryti nereikalauju, 
nes draugija mane ir be atsireko- 
niendavimo žino. Jei ji nori, kad 
aš jai patarnaučiau, tegul krei- 
piasi j mane. Ir antra vertus, 
jei ji kreipiasi ne ten, kur rei- 
kia, tai ji negali rugoti, jei muzi- 
ka nueina1 kur kitur groti. 

Jonas Butkus. 

IŠ NEW YORKO, N. Y. 
Streikas baigiasi. Po r keletą 

pastarųjų savaičių besitęsiąs 
siuv'ėjų streikas jau baigiasi su 

laimėjimu. Jau didesnė pusė 
darbininkų sugrįžo j darbą. Nuo 
sausio 22 d. gris j darbą visi 
siuvėjai vyriškų drabužiu. 

Laimėjimas tokis. Pirmiau 
didžiuma dirbo 50 ir 52 vai. į sa- 

vaitę. dabar dirbs tilk 48 vai. j 
savaitę ir visi darbininkai gaus 
pakelti uziiiokcsnj $1.00 Į savai- 
tę. 

Lietuvių unijos skyriai stovi 
gerai. Nuo nauju metų mokėjo 
po $5.00 pašalpos Į savaitę vy- 
rams, o merginoms po $3.00. 

Piikietavimas jau apsistojo 
pas lietuvius, tat ir suareštavimų 
neatsitinka. 

Aukos dar pribūva. Kurios 
dirbtuvės darbininkai sugrįžo į 
darbą, tai mielu noru auka j a po 
10 procento ir šiaip dar biznie- 
riai aukauja. P. Bugailiškis. 
jgrosern inkais—$5.00 (paaukavo. 
S. Pociūnas—$10.00 ir dar kiti, 
ikurių taip greitai nei vardų ne- 

susekėm. 
Presos komisija. 

P. Montvila, 
A. Sirgydas, 
A. Sedtkerskiutė. 

IŠ MILLINOCKET, ME. 

Apie darbus ir lietuvių gyveni- 
mą.—Great Northern Paper kom- 
panija nuo sausio i d. savo dar- 
bininkams pakelė mokestį 2 cen- 

tais j valandą. Padarė ji tą be 

jokio prašymo iš diarbininkr pu- 
sės, nes jai darbininku truko ir ji 
tuomi norėjo juos pamasinti. 

Paprastas darbininkas pirmiaus 
gaudavo 27c į valandą, o dabar 
gauna 29c.; kadangi dirbtuvė dir- 
ba trimi atmainomis, tai kiek- 
vienai atmainai parsieina dirbti 
8 valandos ir paprastas darbinin- 
kas uždirba $2.32 j dieną. 

Darbininkai yra daugiausia lie- 
tuvai, bet jie visi dirba sunkiau- 
sius ir mažiausia apmokamus dar- 
bus; lengvesnių ir geri'ans apmo- 
kamų jie negali gauti, nes jiems 
trūksta anglų kalbos mokėjimo. 

Darbinin'kai visi priklauso prie 
unijos ir moka po 5°c. j mėnesį; 
susirinkimus laiko kas mėnesis ir 
ten darbo reikalus apšneka. 

Septyni metai atgal kompanija 
darbininkams mokėjo $i./5 i die- 
ną, bet ir pragyvenimas buvo 
pigesnis. Dabar kaip tik mokestį 
darlbiminkams pakėlė, tuoj ir san- 

ikrovininktii kainas valgiams pa- 
kelia ir darbininkams kaip buvo 
bloga, taip ir yra. 

Dabar kompanja greitu laiku 
žada jtseigti miestelyje savo san- 

krovų visokių reikmenų ir par- 
davinėti viską pigiau negu kitose 
sankrovose; pardavinėti žada tik 
savo darbininkams. 

Atvažiavusiems iš kitur darbas 
nesunku gauti. Yra du kontrak- 
tieriai ir prie jų galima darbas 
gauti visada. Jie moka 40c. Į 
valandą ir dirba 9 valandas į die- 
ną, bet darbas yra sunkus ir pa- 
vojingas. 

Lietuviai čia mažai apsitoja. 
ypatingai jaunesnieji; jie pabūva 
ir važiuoja j kitus miestus, kur 
smagiau gyventi. Čia gal dau- 
giaus užsilaikytų .lietuviai, jei 
merginų butų. Taigi viaikinai ir 
nerimsta. O čia senbernių yra 
gana ir merginos, kurios metu 

nelabai žiuri, lengvai išteka. 
tlJ" 

Prieš pat Naujus Metus alaus 
išvežiotojas turėjo gerą progą 
pasipinigauti. Musų valstija yra 
"sausa;" taigi jis ėmė pasakoti, 
kad po Naujų Metų alaus niekur 
nebus, jei kas prieš Naujus Me- 
tus nepasiskubins nusipirkti- Žmo- 
nės pabuge. kad gal parsieis "be 

!rojaus vandenėlio" būti, prisipir- 
Įko pas ji kiek kas galėjo. Bet! 

po Naujų Metu jokių atmainą 
dar nebuvo ir to raugaio, kaip 
buvo, taip ir yra visur. Per 
šventes kaikuriuose namuose bač- 
kelė nuolatos bėgo, o sale jos užė, 
giedojo 'r armonikos bliovė. 

Linksminasi, kad ir apsiklausyti 
sunku, bet apie Lietuvos vargus 
niekam nei galvoj. Nie'kas ne- 

atsiminė, kad ten žmonės neturi 
ką valgyti, badu miršta. Bro- 
liai, susiraskime, ką darome. 
Pasigailėkime savęs ir kitų. 
Liaukimės girtuokliauti ir rūpin- 
kimės prakilnesniais darbais. 

Pijokas. 

IŠ RACINE, WIS. 

Prakalbos. Pereitą nedėklicnį 
Kavine atsibuvo net dvejos pra- 
kalbo-;. Vienas rengė Lietuvių 
Dienos Komitetas išdavimui galu- 
tinės atskaitos iš Lietuvių Dienos, 
0 kitas rengė SLA. kuopa, parsi- 
kvietusi kal'bėtojum p. K. Gugį iš 
Cliicagos. Lietuvių Dienos Komi- 
tetas parsikvietė pp. B- K. Balutj 
ir Dr. A. Zimontą iš Chicagos. 

Taip dalykams stovint, žinoma 
nei vienur nei kitur žmonių nebu- 
vo perdaug, nors Lietuvių Dieno 
komiteto rengiamose prakalbose 
galų gale prisirinko apipilnė dide- 
lė svetainė. 

Išdavus smulkią atskaitą iš Lic- 
1 tuvių Dienos (gražiai ir tvanktn- 
jgai sustatyta), prakalbų vedėjas. 
Į p. Bankus, perstatė kalbėtoją Dr- 
| Zimontą, kuris kalbėjo *pie svar- 

įbumą tokių darbu, kaip buvo Lie- 
tuvių Dienoj ir ragino raciniečius 
nepa'krikti, bet ir toliaus darbuo- 
tis. Jam atsakydamas, vietinis 

i klebonas, kun- Slavynas, užtikrino 
raciniečių vardu, kad jie visai ne- 
mano krikti ir jų komitetas dar- 
buosis ir toliaus. 

Po to p. Balutis kalbėjo apie po- 
litiškus Lietuvos reikalus. Jis nu- 

rodinėjo, kaip svarbu yra dabar 
naudotis gera proga, kad išnaudo- 
jus dabartinę karę išgavimui Lie- 
tuvai laisvės ir kaip reik tam tik- 
slui darbuotis. Aukų surinkta 
apie $20.00. 

X. 

IŠ WILKES-BARRE, PA. 
Dr. Aleksaitis. Gruodžio mė- 

nesyj pereitųjų 1916 metu \Yil- 
kes-Barre's, Pa., miesto ligoni- 
nės Mercy Ilospital viršininkų 
taryba paskyrė jauną lietuvį 
daktarą p. Praną L. Aleksaitj 
moterų pagelbos skyriaus už- 
veizdėtoju. 

Dr. P. Aleksaitis yra gimęs 
Amerikoje šiame pat mieste ir 
pabaigęs vietinę hig'hschoorę. 
mokęsis 2 metu St. Viator Col- 
lege, Kankakee, 111. ir pabaigęs 
dakatrų mokslus Philadelphijos 
Jeiferson Medical College. 

Tai pirmas atsitikimas, kad 
tokion vieton butų paskirtas jau- 
nas daktaras ir dar lietuvis, kur 
paprastai būdavo skiriami seni 
daktarai amerikonai. 

Gero pasisekimo tautiečiui 
naujoje vietoje! 

N-s. 

IŠ KENOSHA, WIS. 
Vietinė SLA. kuopa, nesenai 

turėjo prakalbas, kuriose kalbė- 
jo p. K. Gugis iš Chicagos. Kal- 
bėjo trumpai, ne? sakė, kad turj* 
anksti grįžti Chicagon, o kadan- 
gi tuom trumpu laiku kalbėjo net 
apie keturias dideles šakas mok- 
slo—kaip, pavyzdžiui, apie astro- 
nomiją, a^pie geologiją apie so- 

cializmą ir t. t.—tai, žinoma, kad 
keturis zuikius ant syk šauda- 
mas, tik po keletą šratų kiekvie- 
nam teko, o nei vieno zuikio 
"užmušt" negalėjo. Vieni p \ssl- 

'koja, kad jiems prakalbos patiko, 
kiti vėl sa'ko, kad nenusisekė, 
nes suprasti negalėjo. 

Netrukus SLA. kuopa rengia 
vėl prakalbas, kurios atsibus 4 
d. vasario. Kalbėtoju m užkvie- 
stas p. J. A. Chmiel'inuskas iš 
Cliicago, 111. 

IŠ DULUTH, MINN. 
Aukos Liet. Dienoje. Duluth ; 

lietuviu yra vos keli todėl Lietu- 
viu Dieuoje jokiu rinkimų nebu- 
vo, bet patjs lietuviai sudėjo po 
kelis dolerius ir pasiuntė Ciiicagos 
Komitetui. Aukota šitaip: Vin- 
cas Butkevičius $3; Pranas Butke- 
vičia, Andrius Butkcvičia, Jurgis 
Butkevičia, Antanas Luosikis, po 
$2; Marė Butkevičienė, Agota 
Luobikienė, po $1; Ag. Luobikie- 
nė tarpe svetimtaučių surinko dar 
$2.50. Viso aukų pasidarė $1^.50. 

Antanas Luobikis. 

Zinios-Žineles. 
West Frankfort, 111. 

i 
— Vienam lietuviui angliaka- 

siui pasimirė vaikas ir jis iš uni- 
jos turėjo gauti pomirtinės už jį 
po 50c. nuo kiekvieno nario jo lo- 
icale. Narių lokale buvo 720, tai- 
gi jam parsiėjo gauti iš lokalo 
$360. Liet jis negalėjo angliškai 
susikalbėti ir prašė vieno savo 

pažįstamų už jį pašnekėti. Tas 
sutiko, bet pasakė, jog jis turįs 
pas skvajerį padaryti raštą, jog 
jis jam. perkalbėtojui yra skolin- 
gas. Tas jo paklausė, bet galų 
Igale iš savo perkalbėtojo gavo 
tik $90; $170 perkalbėtojas pasi- 
liko sau. Sitiį nuskriausta žmo- 
gelį kažkas pamokino jo gera<lė- 
ją apskųsti. Tas taip padarė ir 
aną pasodino iki bylai kailėjimati- 

Lawrcnce, Mass. 

= Gruod. 30 d. įnamis J. De- 
gutis baindė nustumti savo šei- 
mininką F. Racevičią nuo augšto 
tilto j Merrimack upę, bet tam 

pradėjus pagelbos šauktis. Degu- 
tis pabėgo jo nenustumęs. Ap- 
skurtas teisme Degutis užmokė* 
jo $10 baudos. 

Lawrence, Mass. 

= Kaiėdų vakare Salemonui 
Dauniui, nors nieko negerus, pra- 
dėjo galvoj maišytis jis buvo 
toks neramus, kad policija turė- 
jo ji areštuoti. Daktarams jį 
ištyrus, pasirodė, kad jam ištikro 
protas susimaišė. Jis tapo nusiu- 
stas į bepročių ligoninę Danver^ 
Mass. 

New Bedford, Mass. 
= Susitvėrė Sim. Daukanto 

Dr-ja "visur ir visokiais budais 
rinkti aukas ir narių sumokėtus 
pinigus ir siųsti nuo kar';s nu- 

kentėjusiems lietuviams." Prie 
jos rašosj visi—tautininkai, kata- 
likai ir socialistai. 

Waterbury, Conn. 

=- Gruod. 31 d. TMD. 5 kp. 
sumanymu įvyko Connecticuto 
valstijos TMD. suvažiavimas. Iš 
viso buvo 10 atstovų. Nutarta: 
1. Greitu laiku surengti maršrutą 
su agitacijinėmis prakalbomis 
TMD.; 2. Parsitraukti iš Centro 
'i''MD. laidos knygų ir jas sklei- 
sti kuopose platinimui; 3. Su- 
rengti maršrutą prelegentui; 4. 
Organizuoti TMD. kuopas kur 
tik lietuvių yra. 

So. Boston, Mass. 

= Lietuvių Muzikos Konser- 
vatorija inkorpuruota pernai me- 

tais; kol kas yra samdomi kam- 
bariai, bet žadama įsisteigti savo 
namus. 

Clevcland, O. 

= "Dirvos" redakcijos narys 
1. K. Sakalauskas važiuodamas 
gatvekariu namo ties savo gatve 
išJlipo iš karo; j tą tarpą užėjo 
automobilius ir ji parmušė ant 

žemės; nuvčžus Šv. L\cošiaus 
ligoninėn, patirta, kad jam 
blauzdkaitlis įlaužta. Sako ims 
kokius du mėnesius kol pasveiks. 

Cleveland, O. 
= Saus. 6 d. 25,000 rytinės 

'bažnyčios išpažintojų šventė sa- 
vo Kalėdas sulyg julijoninio ka- 
lendoriaus- Tarp jų buvo ir 
lietinių, kurie "krajavas" Kalė- 
das šventė. 

Detrot, Mich. 
= Prie Graliam gatvės per Ka- 

lėdas lietuvių (sako socialistų) na- 

muose, 12 artistų—9 vyrai, 2 

moterįs, ir 1 mergina prie 20 tu- 

zinų alaus bonkučių ir keliatos 
bonkų degtinės lošė tragediją 
bon-komis, pe'liais ir kitais tani 
panašiais daiktais. Nudavimai 
buvo naturališki, tik teatras buvo 
neužbaigtas, nes pašauktasis "dė- 
dė" neatvažiavo. Publikos buvo 
pilna gatvė. Publika buvo tarp- 
tautinė. Sužetas tragedijai imtai 
nuo indijonų. 

Baltimore, Md. 
= Kardinolas Gibbons siūlo 

lietuviams pirkti Šv. Alfonso vo- 

kiečių bažnyčią. Seni vokiečių 
parapijos nariai išmirė jauni su- 

amerikonėjo, ar kitur išsiblaškė 
ir bažnyčia liko be parapijonų. 
Bažnyčia yra pera, prie jos vienuo- 
lynas, mokykla ir daržas. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

ii' turi butl pažymėti autoriaus pa-, 

raSu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos žl- 

nial, ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau teis© p. i-1 

siunčiamu* jai rankraščius trumpinti j 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo ičšomia. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos pjpieros pusės,- palie!.antį 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga* 
Lietuvos neprigulmybė Ameri- 

koj. Jau du syk atkartojama ži- 
aiios, kad Vokietija, norėdama t ti- 
kintis, reikalausianti Lietuvai nc- 

įprigulmyibės. Ir vis šitos žinios 
paeina iš vokiečių ambasados 
Amerikoje. Kodėl nėra iki 
•šiolei nri žodžio apie tai iš Vokie- 
tijos, i Rerlino? Tas turėtų pri- 
versti kiekvieną lietuvį drūčiai pa- 
galvoti. Vokietijos kancleris 
Bcthmann-Holvveg daug kalba apie 
'taiką ir apie jos išlygas, bet apie, 
•Lietuvą—nei žodžio negirdime iš 
•lupų šito oficialio Vokietijos kd- 
'botojo. Už tai Amerikoj pasisku- 
bina lietuvius penėti paskalais iš 
^vokiečiu ambasados. 

Ir tie p?skalai yra mums nau- 

dingi, nes jie yra rnusų tautos rei- 
l.alij rekliania* Taigi tas yra la- 
bai gerai. Bet lietuviai turi pa- 
niūrėti užpakalin ir surasti tikrą 
•viso to priežastį; nes tik tuomet 

jie nenuslys nuo savo tikro kelio. 
Juk Lietuva yra Europoje, o 

•ne Amerikoje ir Europos, o ne 

Amt ,kos lietuviai gaK įgyti ne- 

'prigulmybę. Aišku, !:id ji pir- 
kliaus turėtų buti skelbiama Euro- 

poje. Berlyne, o ne Amerikoj, Wa- 
shingtone. Jeigu taip nedaroma, 
tai 1 o o k o u t ! 

Mums išrodo, kad dalykas yra i 

tftai ka>me: Lietuvių tautini-; šauk- 
smas šiądien liuosai išsireiškia tik 

Amerikoj; Lietuvoj jam burna už- 

'gniaužta. Amerikoj !ietu\ »ij (ii-! 

kluma iki šiolei buvo pries-vokiškaj 
it to3 nuomonės perkeitimui pa-1 
leista pora paskalų iš Washing-1 
'tono ambasados; gi Berltnas už 

VVashiirgtono atnnasadą neatsako.; 
Vadinas, "obieoantlča-cacanka, a 

glupiemu radošč." 
Xėra abejones, kad lietuviai bus 

<do!<ingi tai pusei, kuri prigelbės 
'jiems jgyti laisvę- Bet lietuviams 

tnepriva' > tuoj aus užsisukti g?'.vos 
■nuo tuščių paskalų, kuriuos 

Vlargi ant rytojaus atšaukia. Pirm 

negu savo dėkingumą išreikšti, męs 

•norėtum šį-tą tvirtesnio ir rimtes- 

nio išgirsti iš Berlino. Neatkar- 

tokime laidos, kurią lenkai pada- 
rė su Napoleonu. 

Lietuviai bus draugai tų, ku- 

rie jų reikalus užtars ir gins, ir; 
bus priešai tų, kurie Lietuvos lai-j 
svei priešinsis, bet—1 et u s s e e 

t h e g o o d s, f i r s t!... 

Lietuvių Dekliaracija. Nors Į 
Amerikos Lietuviu i aryba pati j 
viena, nepasitarus su kitomis srio- 

vėinis. pasiuntė \Vasbingonan Lie- 

tuvių Dekliaracija ir, matomai, to- j 
kį žygi darydama, turėjo savo 

ypatingus išrokavimus, vienok męs i 

esame tos nuomonės, kad naudin-| 
gą Lietuvai žygį privalo karštai 

remti kiekvienas lietuvis, neatsi- 

žvelgiant nei į tai,kad tą žygi dary- 
tu jo politiški priešai. Todėl Lie-j 
•tuvių Dekliaracija sutinka su mū- 

sų pilna užuojauta ir parama, ir 

■męs neabejojame, kad ją ,jare- 
mia ir visa tautininkų sriovė. 

Lietuvių atstovai Washingto- 
ne. Nuvy^usieji VV'ashingtonan 
Amerikos Lietuvių Tarybos dele- 

gatai, kun. J. Žilius ir Dr. Biels- 

kis, jdavė visoms ambasadoms Lie- 

tuvių Dekliaraciją, kurioje reika- 

laujama Lietuvai sugrąžinti jos 
neprigulmybf. Delegatų priėmi- 
mas ambasadose ne visur buvo vie- 
nodas: kuomet vienur priimta juos 
.mandagiai ir su tulu širdingumu, 
kitur priėmimas buvo šaltokas, o 

vienoje ambasadoje, būtent rusu 

ambasadoje, juos pasitikta net ir 

visai šiurkščiai. 
Kad Rusijos ambasada nepriima 

Lietuvių Dekiiaracijos noriai, to 

galima buvo t'Jiėtis iš kalno; kad 

lietuvių delegatai negalėjo tikėtis 

rusų urnbasadoj tokio širdingumo, 
kaip kitose ambasadose,—tą ga- 
lima buvo taip pai. iškalno įspėti. 
Tr visai aišku, kodėl: Lietuva nei 
kiek neapeina tokią Japoniją, Ispa- 
niją, ar Šveicariją, jos joki'į rei- 

kalu su Lietuva neturi ir delei jų 1 
Lietuva gali buti neprigul/ninga, 
ar prigulminga—jų interesai nū<5 
to nenukentės; ir diplomatai pa- 
sielgė diplomatiškai--mandagiai 
apsiėmė lietuvių dekliaraciją per- 
siųsti savo valdžioms. 

Kuomet prieiname prie priėmi- 
mo anglų ir franeuzų ambasado- 
se, reginys jau šiek-tiek persimai- 
no- Čia lietuvių delegatus priima- 
ma jau šalčiau, arba indeferen- 
tiškai. Ir priežastis tam taip pat 
aiški: nei Prancūziją, nei Angliją 
Lietuva, kaipo tokia nedaug apei- 
na; be abejonės, šios dvi viešpa- 
tijos Lietuvai blogo nevelija, gal 
net norėtų matyti ją neprigulmin- 
ga, nes neprigulmybės svctiiŲoms 
tautoms jos niekados nepavydėjo. 
Bet šiuo lai'-u, kuomet jos yra 
įkibusios j mirtinas imtynes ant 

Europos karės laukų, politiški iš- 
rokavimai neleidžia joms "užrū- 
stinti" didžiausį savo pagelbinin- 
ką šioje karėje,—Rusiją, be ku- 
rios jos negali tikėtis išlošti šią' 
karę. Rusijoj ir be to tankiai kai 
bama apie atskirą taiką su Vo- 
kietija ir delei kokios ten mažos 
Lietuvos, nei Francuzija, nei Ang- I 
lija šiuom karės laiku nerizikuos 
tiek, kad atstumti nuo savę. Ru- 
siją. 

Apie pačią Rusiją, t. y. apie jos' 
dabartinę valdžią, nėr ko nei kal- 
bėti. ^leprigulminga Lietuva reiš- 

! 
kia išplėšimą didelio ir brangaus 
kąsnio iš Rusijos kuno; reiškia at- 

stūmimą jos nuo iialtiko jūrių ir,' 
abelnai,—nusirpninimą. Taigi, tu- i 
rint visa tai omenyj, paantriname,! 
kad negalima buvo laukti rusų am- 

basadoj jokio širdingumo- liet gi 
negalima buvo tikėtis taipgi ir 
'tokio šiurkštumo, su k" įUo tnusų 
delegatai susitiko. Pasveikinimas 
delegatu "miatežninkais" ir pana- 
šiais titulais, ypač čia Amerikoj,' 
išrodo taip *,nediplomatiskai" ir1 
taip tiesiog juokingai, kad rusų 
ambasada Amerikos liuosų pilie- 
čių akyse greičiaus išrodo hurno-1 
ristiško vodeviliaus teatru, negu 
rimtos diplomatijos namu. 

Reik pastebėti skirtumą tarp vokiškos ir rusų ambasados pa-, 
sielgimo. Reikalavimas nqjrigul- 
mingos Lietuvos etnografiš- 
kose r y bose reiškia taipgi ati- 
traukimą Prūsų Lietuvos nuo Yo-; 
kietijos. Vienok koks skirtumas '■ 

tarp priėmimo vokiečių ir rusų 
ambasadose! Vienur pastebi malo- 
nų, miklų, gudrų diplomatą, kuo-į 
met kitut į akis tau puola aziatiš-1 
ka "diplomatija" su visais savo 
'gražumėliais. 

Nuo Rusijos biurokratizmo ko 
kito nei negalima tikėtis, ypač kad 
Šiame atsitikime turime reikalą su; 

ambasadorium, kurį vienas rusas' 
charakterizavo kaipo "senelką, at- 
gyvenusį savo dienas ir tik per 
protekciją besilaikantį šiltoj vie- 
toj." 

Jeigu lietuviai tikėjosi ko nuo; Rusijos, tai ne nuo biurokratiš- į 'kos, valdiškos Rusijos, bet nuo at- 
bundančios demokratiškos Rusijos, kuri savo laiku tmės paimti i savo 
rankas viešpatijos valdžią. 

j Todėl ir lietuvių delegatų šiurkš- 
tus priėmimas rusų ambasadoj ne- 

j privalo "nei šildyti, nei šaldinti." 
Lictuvi?i, pilni pasiryžimo, privalo 
eiti tiesiu keliu, neatsižvelgdami j 
daromus jiems nemalonumus- Męsl 
žinome, kad pirm no£u savo tikslo 
pasieksime, prisieis lietuviams su- 
Isitikti dar ne su vienu ir dide- 
sniu nemalonumu 

I 

I Finalas. Didelė komedija, ku- 
rią kun. Kemėšis pradėjo tuojaus 
po Lietuviu Dienos su Ccutraliniu 
Lietuvių Komitetų, pasibaigė. Pa- 
iniausiai jis, šaukdamas prie vit 
nybės visus lietuvius, suskaldė pa- 

| tį Centralir.į Komitetą, kuomet du 
i to komiteto nariai, kun. Bartuš- 
ka ir kun- Gustaitis, paskelbė pro- 
testą prieš viso Komiteto nutari- 
mą šaukti visuotiną susivažiavimą 
į Brooklvną. Pasėjęs nesutikimus 
pačiam komitete ir vis dar šauk- 
damas prie "vienybės," jis pasirū- 
pino sušaukti "katalikiškų veikėjų''j 
suvažiavimą keliomis dienomis) 
anksčiau i Piltsburgą ir iš tenai 
išsiuntinėta "perspėjimo" telegra- 
mas. kad, Dieve saugek, katalikai 
nedalyvautų Brooklyno susivažia- 
vime. Esą tas suvažiavimas šau- 

ikiamas nclegališkai. 
Kelegališkumas gi buvęs tame, 

< kad pakvietimą susivažiaviman i 
Brooklvną padaryta negavus Am 
Liet. Tarybos patarimo. Kaip p?. 

Įsirodo, Am. Liet. Taryba, tas p?.-1 

klusnus kun. Kemėšio vaikelis, sa- 
vo atsakymu ir patarimą tyčiai 
vilkdino ir jo neprisiuntė net iki 
šiai dienai- Tikslas m tomai bu- 
vo toks. kadangi Centralinis Ko- 

-v ... I mitetas nutarė saukti susivažia- 
vimą ncvėliaus 15 d. sausio, tai 
sulaikius Tarybos atsakymą, gali- 
ma bus, vis viena, prie to susi- 
važiavimo neprileisti. Neprileidus 
prie susivažiavimo, Centr. Komi- 
tetas turės krikti pats savimi, kas 
ir reikėjo atsiekti. 

iSet kadangi susivažiavimas 
Brooklyne vis viena buvo paskelb- 
ta-., tai prisiė'o intrigantui gvoltu 
šaukti susirinkimas Pittsburge, kad 
plonute "tielegališkumo" skraiste 
prisidengus, nors telegrafu pa- 
skleisti lirooklyno" susivažiavimui 
"boikotą." 

"Lietuva" nuo pat pradžir tvir- 
tino, kad visi kun. Kemešio ma- 

nevrai po Lietuvių Dienos veda 
prie to, kad suardyti L en t r alinį 
Amerikos Lietuvių Komitetą ir 
kad pakrikuyti 212 jo skyrių vi- 
sose Amerikos iL'vse. Dabar pa- 
sirodo, Kad tas taip ir yra. Mur- 
zina partijinė politika išėjo viršun 
ir apsiieiškė pilnu savo nuogu- 
mu- Re'tfk tik stebėtis, kaip dar 
•yra tokiu katalikų, tikrai savo 

tėvynę mylinčių ir vienybės šir- 
dingai ta1.:štaneių, kurie duodasi 
tokiems į.^'iziejanis vestis. 

Dar vienas moterų laikraštis. 
•Šie metai turtingi moterų laikraš- 
čiais. Metai atgal nebuvo nei vie- 
na Dabar turime jau net tris. 
Socialistai leidžia vieną, katalikai 
kitą, dabar "Tėvynė" išleido tre- 

čią. Šis paskutinis—tai mėnesinis 
priedas prie "Tėvynės"; prie io 
pridėta dar vaikų skyrius. Svar- 
biausis jo skirtumas nuo kitų vra 

tame, kad kuomet piriiučji du vra 

partijiniai ir savo tikslu turi ve- 

sti moteris savo partijų siau*"is 
politiška s takelhs, "Tėvynės" mo- 

'terų priedas yra pašvęstas labjau- j šiai abelnai moterų i-eikalanis, be 
•jokios politikinės politūros. Vaikų Į 
skyrius taip pat yra gražus ir nau- 

dingas. SLA. moterjs-narės, be 
abejonės sutiks šitą priedą su 

džiaugsmu. 

Et jau, tiesiog nei šis-nei tas! 
Kuomet magikas rodo publikai sl- 
vo "štukas", tai nors ir žinai, kad 

( tai nėra kokie stebuklai, bet taip į 
sau tiktai paprasti "triksai", vis- 
gi turi bent šiuikj-tok: užsiganėdi- ni mą: "Žiūrėk, koks miklus!—sa- 
kai—Monus į akis leidžia, kad 
net smagu žiūrėti".... 

Bet kuomet suaugiisis žmogus 
pradeda kaip vaikas ragočius \ar- 

tyti ir vaikiškai plepėti, tai tuo- 
met prisieina tik nusispjauti, ark* 
tokio neišmanėlio pasigailėti. 

Toks palyginimas nenorom s sto- 
ja prieš akis, kuomet skaitai "Dar- 
bminke" šitotkj apie tautininkus 
atsiliepiu^, išėjususį "iš-po jo re- 
daktoriaus plunksnos". Lyginda- 
mas tris mūsų sriovės, jis taip nu- 

pasakoja apie tautininkus: 
Dabar pažiūrėkime, ką veikia 

musu dešinieji liberalai arba taip: 
sakant mūsų pilvūzai buržujai 
"tautininkai''. [Tai puikus išsi- 
reiškimas, ant nelaimės tik ge- 
riaus jis tinkantis—kunigėliams. 
"Liet." Red. 1 

Ir jie nesnaudžia Ir mano šj 
tą. v«*ikt, bet kad energijos ne 
kiek teturi, tai pradėjo.... pra- 
dėjo garsint pradėjo rėklia-, 
muot girtą bizni ir sallunus, o 
jeigu manimi netikit, tai pas*, 
skaitykite paskutiniai "Atei- 
ties" numeryje tenai aiškiai pa- 
rašyta: Vyrai remkite saliunus 
tokius ir tokius. 

Iš to išrodo, kad "tautinin- 
kams" nekoks biznis, kad t.ur 
net tokios priemonės griebties— 
plaiyt girtuoklystę, kad ,ukvai- 
linus žmonių protą. IŠ tokio dar- 
bo tautai netik kad nėra jokios 
naudos, bet visųdidžiausia blėdis. i 
O kas savo raštais ir pinigais. 
rie to prisideda? ogi "tautinin-| kai." sandariečiai. 
Na tiek to, kaip kas išmano,; taip save gano—bile bruzda ir, 

darbuojasi tėvynės labui. 
Pabaiga aiškiai parodo, kad tė- 

vas Fabjonas, anot mano kaimyno j išsitarimo, "atleisk jam, Viešpatie,1 
jo griekus, užsipliurpė." 

Klausimas; Kodėl vki šiolei 
p. Gugis nepaskelbia kopijos savo 
laiško, rašyto Raudonam j am Kry- 
žiui \Vashingtone, kad galima bu- 
tu sulyginti jj su Dr. Šliupo laiš- 
ku ir kad sulyginus, galima butų 
f )rę--.ti apie j j ir jo autoriaus vertę? 
uiomet neprisieitų nekuriems laik- j raščiam tiek daug popieros pecko-v 
i. p- Gugi beginant. Jo laiškas' 

gali buti jam geriausiu jo apgy-' 
nėjjk 

Amerikos Lietuviai Reikalauja Nepriplmybes. JM lig 
..I! —— 

Amerikos Lietuviu Taryba, r i '< 
.... per savo atstovus kitu. Žilių ir 

Dr. J. JiicL-vkj, jteikč įvairiij val- 
stybių ambasadoriams ir atsto- 
vams pirlną oficialu Amerikos 
Lietuvių dekliaraciją, kurioje 
paduodama lietuvių reikalavimai 
kasliuk Lietuvps. Pirmiausiai.' 
lietuviai reikalauja, kad busian- 
tis po karės taikos kongresas 
suvienytų j vici.ą politišką kuną 
visą etnografišką Lietuvą,—rci-' 
škia, kad Didžioji Lietuva butų 
suvienyta su Prūsų" Lietuva, ir 
antra, kad tokiai suvienytai Lietu- 
vai butų suteikta pilna politiška 
ncprigulmybė. 

Pilnas tekstas šios dekliaraci- 
jos—anglu ir lietuvių kalboje— 
telpa šiame numeryje kitoj vie- 
toj. šios dckliaracijos kopijos 
tapo įteiktos Suv. Valstijų pre- į 
zidentui \Vilsonui ir atstovams 
bei ambasadoriams sekančių 
viešpatijų: Prancūzijos, Anglijos, 
Italijos, Rusijos, Vokietijos, Au- 
strijos, Japonijos, Ispanijos, Bul- 
garijos, Šveicarijos, Norvegijos, 
Danijos, Švedijos, Holandijos ir j 
Clrekijos. TCopija dckliaracijos 
tapo taipgi įduota ir apaštališ- 
kam delegatui. 

Lietuvių atstovai, nuvežusicji 
šitą dekliaraciją. prašė, kad am- 

basadoriai ir atstovai persiųstų 
šitą lietuvių dekliaraciją savo val- 
džioms. 

Dr. J. Bielskis aprašinėja 
"Darbininke," kaip jiems pasi- 
sekė jų misija. 

Visų ambasadų pasiuntiniai | 
mandagiai priėmė lietuviu dele-l 
ga-tus ir, išklausę jų misijos tik-i 
slo. pasižadėjo persiųsti lietuvių į 
dekliaraciją savo valdžioms. Pa- 
sikalbėjimuose su lietuvių atsto- 
vais, daugelis ambasadorių ir 

atstovų pasisa'kė, kad jie yra gir- 
dėję ir žino apie lietuvius, kad 
jie gauna a>pie lietuvius literatū- 
ros iš Philadelphijos (kun. Kau- 
lakio leidžiamų pamfletų). Ja- 
ponų ambasadarius, priėmęs lie- 
tuvių delegatus, pasakė: "O, tai 
tie, kurie buvote maišomi su 

lenkais!—Su mielu noru jųsų de- 
kliaraciją pasiųsiu." Grekų pa- 
siuntinys turėjo labai gerus no- 

rus, bet prisipažino, kad nedaug 
žinąs apie lietuvius ir prašė, kad 
jam parodytų Lietuvą ant žem- 
lapio. 

Žingeidžiausis, nekuriais žvilg- 
sniais, atsilankymas, kaip ir ga- 
limą buvo tikėtis, buvo pas Ru- 
sijos ambasadorių. Apie tai Dr. 
Bielskis aprašinėja sekančiai: 

"Atvažiavus [rusų] ambasa- 
don, tarnas nunešė mudviejų 
korteles savo ponui ir atnešė at- 

sakymą : turime eiti kancelerijon 
—kitoj (pusėj namo. Čia mus 

sutiko raštininkas, paėmė mu-! 
dviejų korteles ir vėl nunešė pas' 
savo poną, sugrįžęs, klausia, ko- 
ki mudu turime reikalą prie Į 
ambasadoriaus, sako: "Cia nese- 

niai buvo Yčas ir Bairtuška; tai 
gal ir tamstos tuo pačiu reika-Į 
lu." Atsakome, kad mudu nie- 
ko bendro neturime su jų rei- 
kalais, nes mudu esava atsto- 
vai nuo Amerikos Lietuvių Ta-' 
rybos ir tos Tarybos reikalais Į 
atvažiavome. Sekretorius nu-' 

ėjo ir antru kartu sugrįžęs, pa- j 
sakė, kad su ambasadorium ga- 
lėsime pasimatyti, tik turime eiti 
■pi o "paradnas" duris. Ateina j 
priimajin kambarin apysenė ypa- 
ta—tai Rusijos ambasadorius pJ 
G. Bakhmetieff'as, prakalba: Į 
"malonu man tamstas sutikti." ! 

"Pasibaigus trumpai introduk-! 
cijai, gerb. kun. Žilius prakalba,' 
kad mudu esava A. L. Tarybos 
atstovai ir atvežėme tos Tarybos 
dekliaraciją, -kurią inteikiame vi-' 
sų valstijų ambasadoriams, pra-l 
šydami, kad jie persiųstų savo 

valstybėms, tad meldžiam ir jusų 
excelencijos, kad teiktumėtės tąj 
padaryti. Tuom tarpu padavėm 
kopiją tos deklaracijos p- Bakli- 
metieff'ui; jisai greit akimis per- 
bėgo pirmutinj puslapį ir atvertė' 

paskutinį, ant kurio parašyta šie 
žodžiai: "kad etnografiška Lie- 
tuva butų suvienyta j vieną po- 
litišką kun'ą ir kad suvienytai 
Lietuvai butų suteikta pilna po- 
litiška neprigulmybė." 

"Perskaitęs tuos žodžius, p-as1 
Bakhmeteff'as paraudo, pamėly- 
navo, rankos pradėjo virpėti iš j 
piktumo ir sako: "Aš tokios dek-1 
liaraeijos negaliu priimti, jus rei- 

kalaujate neprigulmyoės, jus dra-, 
škote imperiją 1 jus emigrantai. 

jus maištininkai!" lvun. Žilius 
Į mandagiai paaiškino, kad lietu- 
1 viai nenori vergijos jun^o ir rei- 
įkalauja Lietuvai liuosyfoės. P. 
Bakhmeteff'as sako (labai smar- 

kiai) "jus ne lietuviai! jus rusai! 
aš jokios Lietuvos nežinau! aš 
tik žinau Orenburgą, Permę, bet 
jokios Lietuvos nežinau!" To- 
liaus aš .prakalbėjau: Atleiskite 
man—kadangi Rusija ir jos ali- 

I jautai skelbia, kad jie kariaują 
už tautu liuosyibę, tad jusų cxce- 

lenciją pavelykite man paklau- 
sti, ką Rusija mano daryti su 

Lietuva po karei ? 
"P-nas BaJcmeteff'as atsako: 

į "Ką imperatorius mano daryti 
su savo provincija, to ašei ne- 

žinau ir neturiu reikalo patia'koti 
■privatiškom ypatom."... 

Mudu nesame privatiškos 
ypatos, nes reprezentuojame 
šimtus tūkstančių lietuvių. 

I Aš reprezentuoju milijonus! 
bet jus rusai maištininkai! jus 
emigrantai, neturite tiesos dra- 
skyti imperiją!" 

Tą kalbėdamas, vaikščiojo po 
kambarį dideliais žingsniais. Mu- 
du jau rengėmės išeiti, ir jisai 
kiek atšalo ir atsisveikinant, pa- 
davė ranką." 

KAIP REIKIA LAIKYTI 
GALVA. 

(Pagal H. Addington Bruce) 
Tie, kurie žmogaus pobūdį 

moksliškai studijuoja, tvirtina, 
jogei apie žmogaus budą galima 
daug patirti netik pagal to, ku- 
kio pavidalo žmogus galvą turi. 
'bet ir pagal to, kaip žmogus 
savo galva iškėlęs laiko. 

I Ir po teisybei, galvos užlaiky- 
mas labai daug parodo žmogaus 
pobūdžio. Tas atidengia žmo- 

gaus pobūdžio stiprybę ir si-lp- 
nyfbę, jo geruma ir nedorumą. 

Tikias normališkas padėjimas 
yra laikyti galvą visišlkai tie- 
siai, nei priekin palenkus, nei 
atgal atlošus. Tar»pe kareivių 
šitas vadinasi "domos" (attitit- 
de) padėjimu. 

£>itą padėjimą kareiviai ingį j a 

per ilgą savęs lavinimąsi, taip 
kad paskui nemimaiirai užlaikc 
galvą tiesiai- Šiluom nenoma- 
niai persiima ir tie visi, kurie 
turi garbingą, stipru ir ueprigul- 
mingos dvasios pobūdį. 

Berods, yra ir tokių žmonių, 
kurie neva tiesiai galvą 'aiko, 
'bet vienok turi labai landų ir 
iiikyrų pobūdį. Tačiaus, tik ge- 
rai įsižiūrėk, o tuojaus pastebė- 
si, jogei tokio žmogaus galvą 
kaip-ne-ikaip, o bus vis į prieki 
palinkusį, arba pakniubusi, kas 
reiškia, jogei totkios galvos savi- 
ninkas yra iš prigimimo palin- 
kęs prie vaidų. 

Vėl gi yra žmonių, kurui gal- 
va atrodo visiškai susmukusi 
ant pečių. Tas paeina nuo su- 

{trumpėjimo ir sustorėjimo kak- 
lo. Šitos ypatybės parodo žmo- 
'gaus perdidelj jauslumą ir šiurk- 
štumą; tokis nuolatos jieško sa- 

įvo jausmams smagurių ir jis 
nieko nenori ant svieto matyti 

Itiktai savo "aš." 

į Kadangi daugybė žmogaus 
ypatybių yra išlavinama, todėl 
reilkia labai rūpestingai daibotis, 
idant neiingytumėm šitokių ypa- 

į tytbių. Dar daugiau svarbu ži- 
^noti, jogei žmogaus paprastasis 
galvos nutaikymas nėra taip jau 
prigimtas dalykas, bet daugiau- 
siai paeinantis iš jo protiško ir 
doriško padėjimo. 

Antraip sakant, jeigu žmogus 
nori, idant jo galva prigulinčiai 
laikytųsi, tai jisai privalo savyje 
auklėti visas geras ir prakilnias 
ypatybes. 

Jisai privalo savyje auklėti sa- 

vim pasitikėjimą ir neprigulmy- 
faę nuo kitų. Jisai privalo savy- 
je pergalėti vergiškumą ir bailu- 
mą,—vienok nedalei sdamas sa- 
ręs palikti landum, akyžaga. j 
sai privalo mįslyti aiškiai, šva- 
riai ir su malonumu linkui /kitų 
žmonių. 

Trumpai pasakius, juo dau- 
giau žmogus išplėtos save į t i k- 
rą žmogų, juo daugiau jisai 

! supras savo atsakomybę ir drau- 
gijinius ryšius, tuo labiaus in- 
gys papratimą laikyti savo galvą 
stačiai ir tiesiai, 'kas yra pirmu- 
tinė žmogaus išvaizdos grožybė 
ir jojo sielos atspindys. 

Mindaugas Širvydas 

—Gr«eno in Now York Evening Telegram. 

NELYGIOS LENKTYNĖS. 
Visi girdėjo apie lenktynes tarp zuikio ir želvio (ėerepOKo). 

Zuikis—tai vis labjaus brangyn einantis pragyvenimas. Želvis— 
tai padidintos algos. Nesunku atspėti, kas laimės, kitaip sakant, 
pragyvenimo brangumas yra greitesnis negu algų pakėlimas. 

MARGUMYNAI 
CHICAGOS KOMITETŲ IŠ- 

LAIDOS. 

C h i c a g o, 111. Gerb- Re- 
dakcija: Anuomet "Naujienose" 
tūlas spaudos "expcrtas", kad su- 

kelti žmonėse nepasitikėjimą Chi-j 
cagos Centraliniu Komitetu, pri-; 
kišo jam, kad jis bereikalingai esą 
'žmonių pinigus mėto, baisiai bran- i 
&iai mokėdamas Mildos Printing į 
Hoitse spaustuvei už tagsus. 

• 

.Męs tuomet nieko į tai neatsa- 
kėm. Laukėm Socialistų Lietu- 
vių Dienos Komiteo atskaitų, kad 

'pamatyti, kaip jie ''pigiai'' viską 
daro ir kaip jie pinigų "neeikvo- 

ja." Sulaukę atskaitos, pamatėme, 
kad ir pas juos mokėta už tag- 
sus lygiai po tiek. kiek ir męs | 

(Milda Printing llouse'l ėmėme, 
( 

su tuo tik skirtumu, kad męs ir j 
extra tagsus dirbome už tą pačią' 
kaimą (po $1.35 už tūkstantį), o 

jie mokėjo po $2.50 už ukstantį. 

Aipie visa tai buvome nusiuntę 
"Naujienoms" straipsnį' Bet jos, 
davusios vietos Milda Printing 
llouse ir Centr. Komiteto šmeiž- 

ti, nedavė mums pilnai vietosi mus 

straipsnio galą, kuris lygina Cent- 

ralinio Komiteto ir Socialistų Lie- į 

tuvių Dienos Komiteto išlaidas ir j 
jų brangumą ar pigumą išleido.: 

Taigi prašome "Lietuvos" redak- i 

ciją tą patalpinti. "Naujienos" štai 

ko nenorėjo Įdėti: 
"Dabar truputį apie abelnas iš- 

laidas. Anasai "specialistas," pri-, 
kišdamas Chicagos Centraliniam j 
Komitetui, klausė: ką Centralinis i 

•Komitetas šelpiąs,—nukentėj usius 

nuo karės, ar Milda Printing 
House? Jis norėjo mat prikišti, 
buk Centralinis Komitetas Chica- 

goje perdaug išlaidų darąs ir pini- 
gus bereikalingai eikvojus. Taigi 
palyginkime dabar Chicagos Ccn- 

tralinio Komiteto ir Socialistų Lie- 

tuvių Dienos Komiteto išlaidas. 

"Visos Chicagos Centralinio Ko- 
miteto išlaidos siekė $1,407.15, o 

surinko jis išviso suviršum $20,- 
000.00. Reiškia jo išaidos siekė 
tik 7% surinktos sumos. Socia- 

listų Lietuvių Dienos Komitetu iš- 

laidos siekė $773*. 12, o surinkta 
išviso Chicagoje nepilnai $4,0.,. ■. 

00; reiškia jo išlaidos siekė 18%. 
"Iš to aišku, kuris Komitetas pi- 

giau atliko darbą. Lietuvių Die- 
nos Komiteto išlaidos, kaip parodo 
jo atskaita, yra pustrečio sykio di- 
desnės negu Centralinio Chicagos 
Komiteto. 

Tai dabar ir klausimas; Kas ir 
ką šelpė ?" 

Juozas J. Baczunas. 

Jonas P. Paįauskas. 

APIE REPORTERIUS IR 

KORESPONDENTUS. 
Brooklyn, N. Y. Gerb. Re- 

dakcija:—Tčmiju, kad nekurie 
musų korespondentai nusiskun- 
džia, kad jie negauna atlyginimo 

I už savo raštus, todėl ir nerašo. 
I Redakcijos vėl skundžiasi, kad 
korespondentas prisiunčia toki 

I raštą, kad jo ir pataisyt negalima, 
bet reikia visą perrašvt, tai kaip 
čia už toki raštą mokėti? 

Svetimtaučių reporteriai ir ko- 
respondentai gauna gerą užmo- 
kėstj, bet gi pirma negu ją gau- 
na, žiūrėkit, koki didelių Ameri- 

Jkos laikraščių korespondentai 
j yra. 

j Xe\v Yorke yra speciališka mo- 

l'kykht reporteriams. koresponden- 
tams ir abelnai žurnalistams. Ji 

| vadinasi The Pulitzer 
į S c h o o 1 c* f J o u r n a 1 i s m. 

Sioj mokykloj mokslo kursas yra 
keturi metai, štai ką korespon- 
dentas turi joje pereiti pirma ne- 

gu jis pastoja tikru korespon- 
dentu, reporteriu, žurnalistu, ar- 
ba redaktorium: 

Pirmais metais išguldo: fran- 
euzų ir vokiečių kalbas, istoriją, 
abelną mokslą politiką, filozofiją, ir rašymą. 

Antrais metais: tilimesnę tąsą 
tu pačių dalykų ir rašymas spo- 
ciališkų straipsnių ant visokių 
tematų. 

Trečiais metais: lavinimasi kas- 
link laikraščių technikos, rapor- 
tavimas apie finansinius ir ko- 
mercfjinius reikalus., partijinė val- 
džia, municipališkieji reikalai, ir 
ekonomija. 

Ketvirtais metais: praktika r.v 

portavime ir skaityme korcktų, 
tyrinėjimas tarptautiškų susinė- 
simų ir pradiniai elementai teisių. 

Taigi matome, kad iš to išeina 
nebilc kokia profesija. Žmogus, 
užbaigęs toki mokslą, gali ką 
nors parašyti; už tai gali ir rei- 
kalauti užmokesčio. 

Xa, o kiek gi jie gaur.a? hitai 
vienam straipsnyj skaitau apie 
tai, kiek toki reporteriai gauni. 
Esą: "Jeigu tu esi moteriškė ir 
gali rašyti straipsnius apie ma- 

das, speciališkus straipsnius, tai 
tu gal galėsi uždirbti nuo $2.ooc 
iki $4.500 per metus. Jeigu esi 
vyras, tai turi progos dar ir dau- 
giau uždirbti." 

Kaslink gi tokiu budu išlavin- 
tu redaktorių, tai dideliuose au- 

giu laikraščiuose jie, maž-daug 
gauna sekančiai: redaktoriaus pa- 
gelibinin'kas gauna nuo $2500— 
iki $8,000 Į metus; vyriausis re- 
daktorius—nuo $10,000 iki $15.- 
000; "managii.g euitor" nuo 

$7500 iki $12000 j metus. N'e- 
kurie gauna net iki $30000 j me- 

tus, o vienas redaktorius Ame- 
rikoj gauna $100,000 algps j me- 
tus. 

Taigi, kur čia susilyginsi su 
svetimtautiška spauda? Mušu 
spauda, tai tikri ubagai, sulygi- 
nus su svetimtautiškais. 



Iš po Vokiečio Pargjžęs. 
iK.i pasakoja senas Chicagietis <lu metu Lietuvoj po vokiečiais 

išbuvęs. j 
——— I 

Aną dien įeina j "Lietuvos" re- 

da'.ciią p. Antanas Bukauskas— 
senas amerikietis, išbuvus s Amc- 

ri'koj 25 metus, o Chicagoje isgy- 
venusis 16 metų. 

— Sveiki-gyvi -sako jis—štai 
ir vėl Ch:cag >j pasimatėm* 

— (> iš kur gi jus čia at.->iradot? 
—klausiu jo. 

— O-gi iš Lietuvos, stačiai iš 
Lietuvos... iš Igliaukos ir Marjatn- 
polės. 

Na, manau sau, tai dar vienas 
iš tų pabėgėlių, kurie išvažiavo iš 
Lietuvos į Rusiją, o iš ten atvyko 
Amerikon. Jau tokių Amerikon 

atvyko ne vienas, tai vargiai čia 

bus laikraščiui kokių naujų nau- 

jienų. 
— Jc, tiesiai, tamista, iš Igliau- 

kos, Marijampolės ir Kauno, per 
Berlyną ir Holandiją atvykau vėl 

Amerikon,—tęsė toliaus p. Bj- 
.1 

kalikas.—Aną dien išsėdau Chi- 

cagoje. 
— Tai tamista norėtum pasa- 

kyti, kad visą šita laiką buvai Lie- 

tuvoje po vokiečiu ir kad vokie- 
čiai jus dabar išleido Amerikon? 

— Nu j e, taip aš ir sakau,— 
atsakė p. Cukausikas.—Užėjau 
jųsų rcdakcijon atlankyti savo pa- 

žįstamus ir papasakot! šį-tą apie 
Lietuvą, nes manau, kad gal jums 
bus žingeidu. 

— Kur gi nebus žingeidu! Pa- 

sakok, tamista! 
Na ir pradėjo jis pasakoti. Če- 

rniaus telpa atskiros žingeidesnės 
vietos iš jo pasakojimo- 

Turėjo amerikonišką pašportą. 
— Nei nežinau nuo kurio galo 

savo pasakojimą pradėti. 
— Pradėkit pirmiausi? nuo to, 

kaip jums pasisekė ištrukti, kaip 
vdkiečiai jus išleido, kada iš Lie- 
tuvos išvažiavote? 

— Lietuvą apleidau 6 d. rug- 

sėjo i()i6 metų. Kaip iria.' pasi- 
sekė iš Lietuvos išvažiuoti—tai il- 

ga butu pasaka. Esu mat Ame- 
rikos pilietis, turėjau ir Ameri- 
kos paaportą. Tai prie viso kito 
ir tas daug gelbėjo- Nusibodo 
man po vokiečiu buti, laikai, žino- 

te, nespakami, tai ir sumaniau, su- 

žinoti, ar nepasiseks kartais Ame- 

rikon grįžti. Nurašiau aš ir 

gelis kitų j Kauną—ten dabar pa- 
ti augščiausia Lietuvos vyriausy 
be—klausiau: ar galima dabar iš- 
važiuot Amerikon? To kiek lai- 

ko gavome blankas, išpiklžiau. Pe- 

rėjo dar kie': laiko, gavau žinią iš 

Kauno, kad stočiau į Marjampolę 
pas komisiją. Šimtas penkios— 
dešimts žmonių išviso buvo susi- 

rašę. Vokiečiai neišleidžia iš Lie- 
tuvos žmonių nuo 16 metų iki 55 
metų amžiaus, o ir kitiems daro 

daug kliūčių, kad negalėtų išva- 
žiuoti. Pavyzdžiu gali buti no 

ir tas, kad iš 150 žmonių Jk mane 

ir vianą žydą galų-gale išleido; 
'kitų visai neleido. 

Gavę visas reikalingas popieras 
išvažiavome per Eitkunus j Vo- 

kietiją, į Berlyną, o iš ten j Hol- 

landiją- 
— Kokį įspūdį daro Vokietija, 

važiuojam1 pro ją? 
— Ne labai gerą. Berlyne, sa- 

įkysim, kur pamenu toks būdavo 
judėjimas (man teko buti jame 
pirmiau), dabar net liūdna darosi: 

gatvės tuščios, nei žmonių, nei ju- 
dėjimo—sakytum viskas apmirę. 
Matyt, kad karė paliko didelę žy- 
mę aut vokiečių. 

Maistas Lietuvoje. 
— Papasakokit dabar ši-tą apie 

Lietuvą, kuomet ją užėmė vokie- 
čiai. Kaip yra su maistu? 

— Tose vietose, kur nebuvo 
irusių, kur žmonės spėjo šį-tą pa- 
slėpti, nebuvo labai bloga—žino- 
ma, pyragų ir jiems nebuvo,—bet 
tose vietose, kur *>uvo mūšiai ir 
miesteliuose bei miestuose, su mai- 
stu buvo bloga. Daugelyj vietų 
žmonės, norėdami paslėpti sau 

maisto, užkabė i į žemėn—tai supu-, 
vo Nuo 1915 metų vokiečiai 
įvedė duonos 1 ortas i ant javų 
ir visako įvedė savo čienias ir iš- 
lipdino jas visur. Kas pirko, r 

pardavinėjo už brangini, tuos 
bausdavo .sunkiai: konfiskuodavo, 
stropą uždėdavo po 300 markių, 
kalėjimu vaišino; kad gauti duo- 
nos ar javų, prisieidavo toli va- 

žiuoti; pavyzdžiui, męs iš Igliau- 
kos, Mariampolės pavieto, važinė- 
davom net ifci Galiakaušių, Vilko* 
iviikio pavieto. 

— Kaip buvo .su javais pereitą 
metą ? 

— Užderėjimas pernai vietomis 
buvo labai gražus mūsų apielin- 
kėse, bet laukai, žinoma, ne visur 
apiiirbti. Dvarų laukai beveik vi- 
sai neapdirbti,—tik 7% apdirbta. 

— Girdėjome, kad Lietuvoj vo- 

kiečiai įvedė baudžiavą dvaro bu- 
kų apdirbimui, ar teisybė? 

— Teisybė. Vokiečiai išdavė 
tokį prisakymą ūkininkams, kad 
nuo vieno arklio apdirbtų po vie- 
rt.'i i.iargą (pusę dešimtinės) že- 
mės dvare. Kas turi du arkliu, tu-, 

I ri apdirbti du margu; kas 4 ark-j 
liu<—Iketuris margus. Kas turėjo 
savo laukų apdibrimui tų j dva- 
rus nevarę. Pavasary j surašė vi- 
sus tokius, kurie turėjo dvaruose 
dirbti |k> kelias dienas i savaitę. 
Bet čia reikia paminėti, kad dau- 
geliui pasisekė šiaip arba kitaip 
iš tos "baudžiavos" išsisukti, o 

paskui, tai jau taip ir nedabojo. 
Pado, tikro bado, niršti apieiin- 

Iceie žmonės iki pereitai vasarai 
nekentėjo, bet šią pereitą 
vasarą vietomis buvo ir bado. 

Ypatingai blogai buvo su mėsos 
valgiais, mėsos negalima buvo gau- 
ti. 

įvairus atsitikimai. I 
— Kuomet vokiečiai užėmė 

Kauną, tai ten į jų rankas, pa- 
kliuvo ir apie 3,000 rezervistų iš 
Lietuvos. Jie vėliaus pasakojo, 
kad gindami Kauno tvirtovę, ne- 

turėjo kuom šaudyti. Šituos re 

zervistus vokiečiai paleido. Sako 
jiems, kas iš j tisų nori, tai tegul 
eina Vokietijon savo locnu noru 

dirbti, o jeigu pagausim jus Lie- 
tuvoj, tai vis viena išvarysim ta- 

da j "nevalią.'' 
Vėliaus atvarė j 300 žydų iš 

Švenčia irų j Vilkaviški. Cia juos 
išdalino po Balbieriškį, Prienus, 
Pilviškius ir po 'kitus kaimus ūki- 
ninkams. L'kinin'kai, turintieji po 
60 margų žemės, turėjo '. ikyti po 
6 žmones ir juos penėti, bet už 
tai nuo tokių ūkininkų vokiečiai 
neimdavo rugių nei mokesčių. 

Užėmę kraštą, vokiečiai jvcdė 
savo "parėclkus." Įsteigė vals- 
čiaus teismus. Teisėjais paskyrė 
iš žymesniu lietuviu; teisė lietuvių 
kalboj, bet teismo nutarimai turi 
buti vokiečių užtvirtinti. O bylų 
(provų) netrukus daugybė pasida- 
rė. Daugiausiai bylų kildavo dėl 
arklių, kuomet juos "sumainyda- 
vo" su kareiviais. Ateina karei- 
vis, palieka savo kumelšę, o pasi- 
ima ūkininko arklį; kitam sodžiu- 
je jis jj parduoda kitam ūkinin- 
kui ; pirmasai pažinęs savo arklį, 
reikalauja sugrąžinti; tas ginasi, 
kad jis pirkęs nuo kareiv' —ir 

takiu bud u prasideda byl' —dau- 
gybė tokių bylų. 

Būva ir kitokių. Buva mušty- 
nių, peštynių ir vagysčių—už tai 
vokiečiai baisiai sunkiai baudžia. 

Daug jaunimo likę. 
— Lietuvoje, kuomet užėjo ka- 

rė, tai ką spėjo rusai sugriebti 
kariumenėn tai ir paėmė, o p?.skui 
tai viskas pas juos, matyt, susi- 
maišė taip, kad vėliaus neėmė. 
Daugelis jaunų vyru liko. Vo- 
kiečiai, atėję Lietuvon ir pam?tę 

.ti~ įlį kaip aržuolų, net stebėjosi, 
tiek daug jaunu vyrų yra ir 

kad rusai jų kariumenėn nepaėmė. 
šitie vyrai, žinoma, tankiai su- 

siėję pa^nka j visokius nemalo- 
numus ir j nelaimes. Buvo atlai- 
dai Sasnavoj. Į atlaidus atėjo 
ir tūlas T keliukas iš Igliškėlių <ai- 
mo. Ant atlaidų buvo ir vokie- 
čių. Useliukas pavadino vieną 
prūsų lietuvį vokišku šnipu; kilo 
peštynės; Useliukas baisiai aną 
prūsų lietuvį apmušė. Užtai jis 
tapo atiduotas kariškan vokiečių 
teisman ir 4 d. rugsėjo, prieš pat 
rinano išvažiavimą, jj sušaudė Ma- 
rijampolėj. 

Kaip minėjau vaikinai daug dar- 
bo neturėdami, tankiai myli susi- 
eiti, kitą syk būriais j kitą kaimą 
nueina,—ant veseilių, arba šiaip 
jau gužynių. Vokiečiai tokius 
gaudo, nes būriais vaikščioti smar- 

kiai uždrausta. Sugauna ir nu- 

r+trojmoja^o kas stropo (bausmės) 
negali užsimokėti, tuos varo j Vo 
kietiją, Į belaisvių lagerius; daug 

.tokiu bitdu iš Lietuvos yra iaiary- 
jtų Vokietijon# 

"Lietuviški" pinigai. 
— Užėmė Lietuvą, vokiečiai' 

net -ukus išleido savotiškus pini- J 
gus. Šitie pinigai yra pusiau vo-1 
kiški, pusiau lietuviški. Tai yra 
popierinės bumažkos, ant kurių į 
vokiškai ir lietuviškai parašyta 
"i rublis." "du rubliu;" "trįs rub- 
liai;" "50 kapeikų" ir t. t. Gir- 
dėjau, kad tokių pinigų vokiečiai 
išleidę Vilniuje 15 milijonų rub- 

lių- Su tais pinigais visokių atsi- 
tikimų buva. 

Jaunesni-karštesni vyrai sako: 
"Ot, vok ietys atėjo, tai tuojaus 
ir pinigų kaip šieno pridirbo, ir 
dar lietuviškų pinigų dabar su- 

laukėm." 1 Jet senesni žmonės ne 

toki durni. "Popiera nedaug kaš- 
tuoja,"—sako jie,—bet kas tuos 

|"lietuviškus" pinigus paskui ims?"] 
Ir patįs vokiečiai reikalauja, kad 
iiems visur mokėtų mokesčius 
dabru arba auksu—rusiškais rub- 
liais, arba vokiškomis markėmis, 1 

—o patįs kada kąnors perka nuo 

žmonių, tai kitokiais pinigais ne | 
moka, kaip tik tais "lietuviškais' 
popieriniais pinigais. Žmonės pur- 
tosi, nenori imti tokių pinigų, nes 

po karės, sako, jie bus bc jokioj 
vertės, bet jeigu neima geruoju, 
tai vokiečiai pasiima kas jiems 
reikia ir be pinigų. Taigi sukan- 
dę dantis žmonės ir ima. 

Buvo su tais "lietuviškais" pini-l 
gais toks atsitikimas. Žmogus 
nuo Pakuonio pardavė vokiečiams 
kiaulę, kumeluką, karvę ir dar ten i 

ką: vokiečiai jam už tai užmokė- 
jo "lietuviškais" pinigais. Atva- 
žiuoja paskui tas žmogus į Prie- 
nus nusipirkti rugių iš vokiškų 
sandelių- Nusipirko kiek jam rei- 
kia ir moka "lietuviškais" pinigais. 
Vokiečiai nenori jų imti. 

"Mokėk,"—sako,— "markesnis,! 
arba rusiškais pinigais." 

Kaimietis nekvailas buvo ir ne- 

labai bailus. 
"O iš kur aš jums jų imsiu,"— 

jis atsakė, "jus man mokėjote už 
mano turtą šitais "lietuviškais" pi- 
nigais, tai ir aš jums tokiais mo- 
ku." 

Vokiečiai pradėjo jam grasinti, 
bot kaimietis "nenusileidžia ir rei- i 

į kalauja sau rugių. Pasidarė gvol-! 
tas. Turėjo mušti telegramą j 
Kauną, ką su tuom dalyku daryti. 
Atsakė, kad jeigu spiriasi, tai reik 
priimti tuos 'ietuviški s pinigus- 
Bet kada jau jiems prisieina to-i 
kitts "lietuviškus" pinigus imti, tai' 
visgi dar numuša po 5 kap: nuo 
rublio. 

Laiškai iš Amerikos. 
— Laiškai iš Amerikos ateina,' 

adresatu pravardes tada iškabina, Į 
kad jiems yra laiškai. Bet laiškų 
jiems neišduoda, tik pasako žo- 

džiu, kad tas ir tas tau rašo. Kal- 
bina vokiečiai žmones, kad rašytų 
Amerikon 'ir prašytų pašalpos pas į 
savo gimines. 

"Tai kaip prašysim, kad laiško 
neajtiduodat—nei adreso nežino- 
me"—taip skundžiasi žmonės." 

"Kaip prašysit /pašalpos, tai ad- 
resą duosim"—atsako jiems vo- 

kiečiai. 

Atsiųstus iš Amerikos privatiš- j 
kuose laiškuose pinigus išmoka, 
bet taip pat tais "lietuviškais" pi- 
nigais. 

— Ar kartais tamista neatsive- 
žėt su savim tų "lietuviškų" pini- 
gų ? 

— Kaipgi, vežiausi ir atvežiau 
net čia ant vietos- Maniau, paro- 
dysiu amerikiečiams. Bet, kad ži- 
notumėte, net gėda man senam 

amerikonui pasakyti, čia ant sto 
ties ar aš neapsižiurėjau, ar per- 
daug buvau nusidžiaugęs Chir 
gon vėl sugrįžęs—gana to, kad j 
rupkė; ėirjB ir ištraukė man iš ki- 
šeniaus ir tuos "lietuviškus" pini- 
gus ir dar mainškių truputį. La- 
bai gaila, bet ne ką padarysi- 

Žmonės nori laisvos Lietuvos. 
— Jus sakote, p. Bukauskai, 

kau jums teko daug važinėti po 
Lietuvą—Suvalkų ir Kauno guber- 
nijoj, tai papasakokit, ką lietuviai 
tenai mano apie Lietuvą, ar kalba 
apie neprigulmingą Lietuvą, ar no- 

rėtų geriaus būti su vokiečiu, ar su 

ruskiu ? 
— Kalbėti, tai daug nekalbėsi 

šiais laikais, nes karė tai, žinote, 
ne baikos ir žmonės moka liežuvį 
už dantų laikyti, kada reikia, bet 
apie "ugadą"—vadinasi, apie ka- 
rės užbaigimą, dauig kalba ir jos 
laukia. Apie Lietuvos neprigul- 
mybę žmonės taip oat kalba ir 
daug mano. Kad rusas sugrįžtų 
atgal—to žmonės Lietuvoje nema- 

no, bet vokiečių taipgi nenori- 

[Tegul jie, sako, kraustosi abudu iš 

kur atėję, o Ljctuyai tegul duoda 
po karės neprigulmynę. Lietuviai, 
sako Žilienės, prisikentėjo jau ir 
po vienu ir po kitu, ir jau yra 
didelis laikas, kad męs lietuviai 
turėtum laisvę, kaip ir kitos tau- 
tos. 

L. .ri 

Nelaimės su pabėgėliais. 

Toliau s p. Bukauskas pasakojo 
2pic pabėgėliu vargus ir jų nelai- 
mes- Buvo su jais labai liūdnų 
atsitikimų. Sakysime, kad ir toks 

atsitikimas prie Krakenavos, Kau- 
no gubernijoj 

Pereitą žiemį vokiečiai išvarė į 
girią 40 ūkininkų su šeimynomis. 
Žmonės susistatė vežimus ir susi- 
kūrė ugnį, kad apšilus. Tuom tar- 

pu užeina pulkelis vokiečių—170 
j jų buvo išviso. Kareiviai, matyt, 
buvo išalkę—užpuolė ant žmonių 
ir jų vežimų, kad nuo jų atėmus 
ir tą, ką dar turėjo. Pradėjo dra- 

Į skyti vežimus. Ūkininkai prie- 
:sintis- Vokiečiai pradėjo grasinti, 
ginklais. Tuomet ūkininkai, išs: 

traukę kuolus iš vežimų, ir nesi- 
duot. Pasidarė tikras mušis, 

kraujas papluko, daug moterių ir 
Laikų sužeista, nekalbant jau apie 
vyrus. Pasidarė baisus šauksmas 
girioj- Netolimoj buta rusų žval- 

gų. Išgirdę šauksmą ir šaudymą, 
70 kazokų kaip iš žemės išdygo ir 
užpuolė vokiečius. Iškapojo jie 

[visą vokiečių pulkelį; tik 30 vo- 

kiečių liko gyvų ir tuos nusivedė 
kazokai su savim į štabą. Ūki- 
ninkai su savo vežimais taip-fpat 
nuvažiavo sykiu su jais; o paskui 
Rusijon. | 

Kiti panašus atsitikimai, kur pa- 
bėgėliai bmo likę tarp pozicijų,' 
pasitaikė apie Subačių, apie Kai- į 
variją ir kitur. Daug žmonių 
nuo to žuvo ir nukentėjo. 

Kaip jie kaizerį "pafiksino." 
— Juokingas atsitikimas buvo 

netoli Prienų. Vokiečiai užėmę 
Lietuvą, tuojaus pradėjo gaspado- 
riauti ir saviškią tvarką vesti. Už- 
dėjo ant visako taksas, arba mo- 

kesčius: ant kiaulių, ant gyvulių, 
net ant šunų uždėjo mokestį ir 

šaltyčiams prisakė tas mokestis 
nuo žmonių išrinkti. Kur tu čia 
mokėsi mokesčius dar už šunis 1 
Taigi žmonės ėmė ir suvedė į 
Marjamipolę ant rinkos šunis ant 

virvių sukabintus. 
— Ve, sako, atvedėm šunis. 

Mokesčių už juos neturim iš ko 
mokėti, tai pasiimkit sau šunis. 

Vokiečiai pykti. 
— Tai kodėl jųs ja nenušaunat, 

o čionai vedate—įbarč vokiečiai 
'kaimiečius, durniais juos vadinda- 
mi. 

Bet ūkininkas ne toks durnas, 
kaip vokiečiui išrodo—O gi kuom 
juos šaudysim, kuom juos nuody- 
sim, kad neturim kuo nei nušauti 
—viską jus paėmėt, o už šautuvų 
laikymą dar ir sunkiai baudžiat, 
tai jus patįs juos nušišaukit... 

i 
Taip tuos šunis ir paliko Mar-j 

jampolėj ant rinkos. Bet, palau.- 
kit, papasakosiu apie tą atsitikimą 
netoli Prienų. 

Nuo Igliaukos j Prienus va- 

žiuojant, prie vieškelio yra kaimas 

Naujauta. Tai čia prie šito kaimo, 
ant vieškelio, prie telegrafo stul- 

po vieną rytmetį vokiečiai atrado j 
p:kartą šunį, o ant jo krutinės' 

prisegtą karikatūrą, arba paveik- 
slą. Ant to paveikslo buvo išma- 
levotas kaizeris, kuris pakartam 
šuniui, atsipraš.uit, iš pasturgalio 
vieną vokišką pinigą, markę, trau- 

Paikartasai gi šiuo taip maž- 

daug dejuoja (parašyta): "Tu, 
kaizeri, net ir ant mus, šunų už- 

dėjai padotkus, po 5 markes nuo 

galvos; mano gaspadorius biednas, 
turėjo tik vieną markę, ir penkių 
markių negalėjo tau už mane už- 

mokėti, tai per tave jis ir mane 

pakorė. Pasiimk mano kailj, ir 

pasiimk sau iš jo kaunierių; nors 

mano kailis penkių markių never- 

tas, bet nors markė tau teks." 

Taip mūsų žmonės "pafiksina" 
kitą syk vokiečius. esibi jokit, 
yra tarp musų žmonių, ką turi gal- 
vas, ne kopustus—baigė savo pa- 

sakojimą p. Bakauskas, j 

Amerikos Lietuvių 
Deklaracija. 

I['teikta prezidentui \Yilsonui ir ambasa- 
doriams \YashingtoneJ. 

Lietuvių tauta, sudaranti skirtingą Indo-euro- 
peiškos rasės šaką, nuo prahistoriškų laikų gyveno 
j piet-vakarus nuo Baltijos jūrių, Nemuno baseine. 

Jš visų tautų gyvenančių Baltiko pakraščiais, 
viena Lietuva sudarė 13-amc amžiuje galingą val- 
stiją 14-ame amžiuje Lietuvos valstijos rubežiai 
sieke nuo Baltijos iki Juodųjų jūrių. Savo poli- 
tiškos galybės laikais Lietuva sulaikė Teutonų 
žengimą j Rytus (1410) ir tuo palaikė Lu ropos 
lygsvarą. Jš kitos pusės, Lietuva savo krutinę 
apgynė Europos krikščioniškąją civilizaciją nuo 

antplūdžio totorių hordų. 
Tais laikais Lietuva nepažinojo vergijos, l'cr 

amžius sudarė sav0 politiškas tradicijas ir savitus 
papročius. Ners 16-ame amžiuje iš priežasties ka- 
rių su Maskva Lietuvos didžiūnai ir buvo priversti 
sudaryti politišką uniją su Lenkais (panašią, kaip 
dabar Austrija ir Vengrija),—tačiau, iki pat Len- 

r kijos ir Lietuvos padalinimo (paibaigoj 18-0 šimt- 
mečio) Lietuva išlaikė ne tik savo tautinę indi- 
vidualybę, bet jai pasiseka taip-tpat išlaikyti ir po- 
litišką savyvaldą. 

Vėliau, laikais baisių priespaudų iš Rusijos 
•pusės, nors buvo uždrausta lietuvių spauda ir nuo 

11864 iki 1904 metų nevalia buvo spauzdinti nei 
knygų, nei laikraščių, Lietuvos troškimai ir viltis 
'atgauti neprigulmybę \'sgi nebuvo nuslopinti. Ne- 
prigulmybės troškimas gyvai apsireikšdavo ir liau- 
dies dainose, ir literatūroje, spausdinamoje už Ru- 

' sijos rubežių. 
1905 meta'* Lietuva veikliai dalyvavo Rusijos 

tautų pasiliuosavinio judėjime. Tais metais {21-21 

laipkričio) apie du tūkstančiu lietuvių delegatų iš 
visu Lieti!"os kraštų susirinko savo senojoje sosti- 
nėje Vilniuje Viisios lietuvių politikos partijos bu- 
vo atstovaujamos ir delegatai vienbalsiai pareika- 
lavo Lietuvai politiškos laisvės. 

Veliant, užėjus Rusijoje žiauriai reakcijai, buvo 

Į sulaikytas įvykinimas Lietuvos reikalavimo. Vis 
dėlto, lietuviai bent iš dalies išgavo teisę plėtoti li- 

teratūrą ir veikti aplietos dirvoje; per 10 metų 
ramaus kulturos darbo lietuviai parodė nepapras- 
tus galbumus literatūroje ir sugebėjimą steigti mo- 

kyklas ir organizuoti apšvietos draugijas. Laik- 
raščiai ir apskritai literatūra paplito po visą kraš- 
tą, švietimo ir ekonominės įstaigos ėmė klestėti; 
ėmė taip-<pat augti sava prekyba ir pramonė. 

Didžioji Europos karė atrado tokiu budu be- 
sibudavojančią Lietuvą, nors tuo pačiu laiku ppli- 
tiiš'kai perdalyta tarpe dviejų galingų valstijų: Ru- 
sijos ir Vokietijos. Traukdamies atgal, lietuviai 
buvo priversti naikinti savo prigimtą šalį, gi ei- 
dami pirmyn turėjo terioti kraštą jų brolių ir vesri 
'brolžiudišką karę. 

Dalbar, šiuo kritiškuoju momentu, kada žmoni- 
ja stovi prieš didžią problemą, būtent kaip užti- 
krinus pasauliui pastovią taiką, MES, INGALIO- 
TIEJI ATSTOVAI LIETUVIŲ TAUTOS, skai- 
tome savo teise ir priederme apreikšti musų gilų 
įsitikinimą, kati pastovi taiilka bus užtikrinta tik 
tuomet, jeigu kiekviena gyva tauta turės teise pati 
nuspręsti savo likimą. 

MUSŲ TAUTOS VARDU MES APREIŠ- 
KIAME, jog: 

I" iDANGI lietuviai nuo įprahistoriškų laiku 
gyvena toje pačioje vietoje ir niekados nėra jicsko- 
ję užgrobimo kitu šalių; 

KADANGI I Jetuva parodė didelę organizaty- 
vę pajliegą ir sugebėjimą tvankyties ant savo žemiu; 

KADANGI politiškoji Lietuvos laisvė virto 
neatskiriamu atributu 'lietuvau gyvenimo ir jų dva- 
sios ; 

KADANGI Lietuva turėjo garbingą politišką 
jpraeitį ir yra padariusi žymius nuopelnus žmoni- 

I jai; 
KADANGI Lietuva jau 13-ame amžiuje buvo 

visa 'suvienyta po viena valdžia ir per keletą amžių 
išlaikė savo čielybc ir neprigulmybę; 

KADANGI, tik suvienyta ir politišlkai nepri- 
gulminga Lietuva galėtų vykinti savo kulturinius 
ir tautinius idealus ir nešti tikrą naudą visai žmo- 

nijai; 
KADANGI perdalyta ir prispausta Lietuva 

butų nuolatiniu grūmojimu Europos ramybei; 
ATSIŽVELGĘ Į VISA TAI, męs, ingaliotieji 

lietuvių tautos atstovai, reikalaujame iš reprezen- 
tantų tų valstijų, kurios po karės tarsis apie tai- 
ką : 

(1) Kad visa enografiškoji Lietuva butų su- 

vienyta j vieną politišką kūną, ir 

(2) Kad suvienytai Lietuvai butų suteikta vi- 
siška politiška neprigulmybę. 

Kunigas Jonas Žilius ir daktaras Julius J. Biel- 
skis yra ingalioti inteikti (kopijas šitos deklaracijos 
visų Europos valstijų ambasadoriams ir paskelbti 
tą deklaraciją tokiais budais, kokius jie i'šras reika- 
lingais i rnaudingais lietuvių tautai. 

[Tas pats anglų kalboje]. 
AMERICAN LITHUANIANS' DECLARATION. 

The Lithuanian nation, a separate branch of 
the Indo-Eur pean race, has been dvvelling sincc 

prehfstoric timcs on the soutlnvest coast of the 
Baltic Fea in the basi n of Neman. 

Of all nations living 011 the Baltic coast, Li- 
thuaniai alone \vas a po\verful statė in' the 13-th 
century. In the 14-th century the houndaries of 
the Lithuanian statė reachcd irom the Baltic Sea 
to the Black Sea. In time of her polįtical strength 
Lithuania stopped the advance of the Teutons to- 

|\vard the east (1410) and by thus clieckvag the ad- 

vance of thc Teutons, assisted ir. maintaining the 
eąuilibrium of Eit rope. From the other side Li- 
thuania, \vith her own breast, protected Europe'3 Christian civilization from thc onflevv of thc Tar- 
tar hordes. 

Lithuania in such limcs did not know slavery. For ages she formed her o\vn political traditions and her o\vn mdependeivt customs. Although in 
the 16-th century, on account of the vvars vvith the 
Muscovites, Litlųtanian noblemen \vere forced to 
forni o political union \vith thc I'oles (similar to that now existimg bet\vccn Austria and Iiur.gary) nevertheless, up to the partitien of Poland and Lithuania (la<tcr part of 18-th century) not only did Lithuania niaintain her national it. lividualism, but she S'acceeded also in maintaining her o\vn po- litical self-governmcnt. 

Latcr 011, in tinies of great pressurc from the side of Russia, although all Lithuanian presses \vere clcsed, and r.o papers or books wcrc printed in the country from 1804 to 1904, the Lithuanian desire and liopc for independence were not sub- ducd. The vision of independence vvas kept alive in the peasant songs ar.d in the literature printei outside the Russian boundaries. 
I11 the year 1905 the Lithuanian nation plaved great part in the movement for the enuncipation of differcnt nationalities coniposing the Russian Empire. The same year (November 21-jj) about t\\o thousand Lithuanian delegates from all parts of Litluiania gathered in the city of Vilna, the old caipitol of Lithuania. All Lithuanian political par- ties \vere represented aiad the delegeites unani- mously demanded political freedoin for Lkhuania. 
Later severe suppression on the part of Russia prevented the attainment of independente. Never- theless the Lithuanians gained the right 111 some degree to cultivate the fields of literature and edu- catiou, and during ten years of peaceful cultural vvork tlu people have sho\vn unusual skili and adeptncss in \vriting and in organizing schools and ėducational societies. Periodicals and literature 'n general have circulated throughout the ccuntry, ėducational and economic imstitutions have sprung up, and the people have built up their o\vn com- merce and industry. 
The great European \var has found Lithuania thus building itself up, while at the šame time poli- ticallv diviclcd 1 etvveen the t\vo powerful govern- ments of Rusa'i and Germany. Lithuaniaus have been forced in retreating to devastate their o\vu 0011 n t ry of their brothers \vho are forced to serve in. the armies of one or the othcr of the belligs- rents. 

At tliis critical nioment, \vhen the \vorld is called upon to solve a very important problem, namely, that of establishing a humanc and assuring a lasting ,peace. WE, THE EIvIPOWERED RE- PRE-SENTATIVES OF THE LITHUANIAN NATION, assume the privilege and duty of de- claring that it is our sincere belief that. lasting peace can be established only if every living nation be given the right to detertnine her own destiny. 
IN THE NAME OF OUR NATION WE 

DECLARE THAT: 
WHEREAS, Lithuaniar.s, since preliistoric times have dvvelled in the same place \vithout see'k- ing to add to their territory by any form of com- quest, and 

WHEREAS, Litlvaania has sho\vn great po\ver of organization and ability to rnle hersclf npja her o\vn soil, and 

WHEREAS, political freedom of Lithcania has 
become am inalienable attribute of the Lithnanian 
life ant spirit, and 

WHEREAS, Lithuania has had a glorious 
political part and has made signal sacrifices on be- 
half of lnimanity, and 

WHEREAS, Lithuania in tlie 13-th cer.tury 
was vvholly unitcd utider 011c government, and for 
ccntiiries maintained its union and independcnce, 
and 

WHEREAS, united and politically indepen- 
dent Lithuania could accomplish lier cultural an i 
r.ational idcals, and be oi" rcal benefit to the \\ hole 
of humanity, and 

WHEREAS, dividcd andoppressed Lithuania 
would bc a constant mcnace ever threatenūig Euro- 
pcan peace. 

THEREFORa, BE IT RESOLVED: That 
\ve, tlie empowered representatives of tlie Litliuanian 
nation, demand of the representatives of the govern- 
ments that will, at the close of the \var, negoiiate 
peace: 

(1) That etnographical Lithuania be united in 
one political body, and 

(2) That united Lithuania be given absolute po- 
litical independence, and 

BE IT FURTHER RESOLVED: That the 
Reverend John Žilius and Doctor Julius J. Bielskis 
bc, and they hereby are, empovvered and instrueted 
to present a copy oi tliis declaration to tne ambasa- 
dors of all European countries, and 10 publish this 
declaration in such manner as they deem to be to the 

best interests of the Litliuanian people. 
LITHUANIAN NATIONAL COMMERCE OF 

AMERIKA 



IŠ SUVAŽIAVIMO BROOK- 
LYNE. 

Sausio 15 d. Xe\v Yorkc, Pu- 

litzer (VVorld) Bldg., ant Park 

Kovv, jvyko visuotinasis lietuviu 

suvažiavimas, sušauktas Ameri- 

kos Lietuvių Centrali.> Komite- 

to. Dalyvavo jame 7 nariai Cen_ 
tralio Komiteto (J. S. Lopafto. 
M. Šalčius, Dr. J. Šliupas, Y. K- 

Račkauskas, R. Karuža, F. 2i- 
vatfkauska* :r T. Paukštis) ir at- 

stovai nuo 11 organizacijų, bū- 

tent: A. Bridickas, i*. Kibortas, 

St. Šimkus, R. Adžgauskas, P. 

'Kazlauskas, \. Rimka, M. Bu- 

činskas, A. Ramanauskas. J. Se- 

kevičius, A. B. Strimaitis, St- 

Gegužis, J. Kaeergius, J. t). Šir-I 
vydas, P. Faltinaitis, Dr. A. Ba- 

ceviciu'S, Dr. J. Valukas, P. Nor- 

kus, J. Ambraziejus, J. Deker.'s, 
P. Vilmontas ir kt. 

Posėklžių tvarkai vesti išrink- 

ta: 'pirminiir.ku—St. Gegužis- ir 

sekretorium—V. K. Račkaus- 

kas; sekretoriais pagelbininku 
/paskirta R. A(l>:;iuskas. Presus 

komisija—Dr. J. Šliupas, 1'. Ki- 

bortas ir 1*. Yilmontas; pro- 
įgratno komisija—St. Šimkus, M 

Šalčius ir A. Rimka. 
Svarbiausio nutarimai buvo ši- 

tie : 

1) Dabartinis Centralis Komi- 
tetas palitka ir ant toliaus; 

2) C. K-to .yriausis tikslas— 

šelpimas nukentėjusių nuo ka- 
rė-* lietuvių ir rinkimas aukų 
tam darbui; 

3) Atsitikus, kad C. K-te clelei 

kokių nors priežasčių pasiiiuo- 
suotų vieta ar vielV. K-tas 
turi teisę korporuoti naujus na- 

rius ; 

4) Rezoliucijų komisijon išrin- 

kta: Y. Jankauskas, A. Rimka ir 

J. S. Lopatto; 
5) Priimta rezoliucija Lietu- 

vos laisvės klausime; 
6) Nutarta išreikšti padėką p. 

\Y00d už jo auką lietuviams (au- 

kavo: pinigais $1,000.00 ir dra- 

bužiais $25.000.00) ir pakviesti 
jj i C. K-to j^arbCs vice-pirminūn-1 
kits. 

7) Ofisą Xcvv Yo.'ke palikti ir 
ant tolhus. 

Tiek buvo nutarimų i-jc ir 2- 

jc sesijose. 
Tą pačią dieną, vakare, Mc 

Afpin hotelyjc buvo susirinkimas 
samia riečiti, atikeliavusių \"ew 
Yorkan į visuotinąjį suvažiavi- 
mą. 

LIETUVOS GELBĖJIMO IR 

AUTONOMIJOS FONDŲ 
VALDYBŲ POSĖDIS. 

14 d. sausio VYaldorf-Astoria 
hotelyje įvyko minėtųjų fondų 
valdybų susirinkimas. Vedėjais 
ibuvo: pirmininku I)r. J. Šliupas 
ii Sekretorium—A. Rinvka. Nu- 
tarimus MTiul'kiau paminėsime 
kiek vėliau, gavę protokoią; 
svarbiausieji gi nutarimai buvo 
šie: Lietuvos Autonomijos Fon- 
do vardas pakeista vardu Lietu- 
vos Nepriigulmyti>ės Fondo; nu- 

tarta deleguoti I>r. J. Šliupą Į 
Europą, kad tenai rūpintųsi Lie- 
tuvos laisvės reikalais. 

VIETINES MOS, 
SLA. Apskričio susivažiavi- 

mas. I creitą ncdėldieni išryto. 
•Mildos teatro svetainėj, atsibuvo 
Antrojo SLA apskričio kuopų su- 

sivažiavimas. Apskričio pirminin- 
kui Kibartui išvažiavus j seimą 
Brooklynan, susivažiavimą atidarė 
p. Strzyneckis. [ susivažiavimą at- 

vyko delegatai nuo sekančių kuo- 
pų: 

36 ta kuopa, Chicago, 111.: Pr. Srad- 
chulis, P. \[iskevlčius ir J. M. Dami- 
jonaitis; 

139-ta kuopa. Roseland, 111.: K. Kli- 
ba ir P. Daudžiunas. 

182-ra kuopa, Chicago, 111. M. Ra- 
dzevičiūtė ir Jurgis Kapcčius. 

129 kuopa, Chfcago, 111.: P. Aukš- 
tinąs. 

74 kuopa, So. Chicago, 111.: P. Si- 
maitis. 

194 kuopa. Cicero, T i.: J. Janulevl- 
flua, P. Staliorius, K. P. Dereikis ir 
Dr. A. P. Gurskis. 

242 kuopa. Gary, Ind.: P. Vertelka. 
212 kuopa, Ken«. ,ha, Wis.: H. La- 

banauskas. 
125 kuopa. Melrose Park, 111.: F. 

K. Str/yneckis. 
185 kuopa. Chicago, 111.: J. Koii' 

droška. P. Pakštis, P. Rudis. 
129 Kuopa, Chicago, 111.: Ignas La- 

zarevlčia, "J. Svillus. 
63 kuopa. Chicago, 111.: Kaz. Kra- 

sauskas, J. Kačergius. 
109 kuopa, Chicago, 111.: M. Juška, 

J. Kriukas. 

Tąaa ant 7 pusk 

REDAKCIJOJ AffAKlftlAi. 
p. Lietuvis. Kadangi tamista pasta 

tet išlygą, kad jųsų raštelio negalima 
ne tik taisyti, uc-t nei susvemnui, ia. 
lodei jo talpinti negalime, nors jųsų 
karštus uorua suprantame ir apverti 
name. Vieną patėmijimą vienok no- 
rėtume padaryti: politiką, o ypač din 
lomatijoj niekuomet negalima karš- 
čiuotis ir iš vieno galo kitan mėtytis. 
Ir lietuviai šiame momente privalo 
buti baisiai atsargus. Ką turime da- 
ryti su r .{raščiu? 

pp. J. „anuškevičius, J. Krauzaičiui, 
J. Lukštui ir J. Tvaronaičiui. Mielai 
butume davę vietos jųsų straipsniui, 
jeigu butumete atsiuntę laiku. L)a- 
bargi, polemizuojant su koresponden- 
cl.ip, tilpusią. net 47-me numeryj pe- 
reitų metu,—vadinas po dviejų be- 
veik mėnesių,—ir apie reikalus, kurie 
atsitiko net spalio mėnesyj, išrodo 
mums šildymas peršaltu barščių. 

p. Akson.aičiui. Jųsų straipsneli su- 
naudosim i sekančio numerio "Mar- 
gumynus". Atsiprašom už susivėli- 
nta:}. 

p. O. S—as. Kas bus po karės, kas, 
ką ir kam atims—šiądien niekas ne- 

gali to pasakyti. Vienas is pirmiau- 
sių ir svarbiausių reikalavimų, kurį 
kiekvienas lietuvis stato yra tas, kad 
Iki šiolei suskaldyta Lietitva butų vic- 

|"on krūvon sujungta. 
I p. Sargunui. Sunaudosim i "Mar- 

gumynus". 
I I 

PRITYRIMAS YRA GERIAU- 
SIA MOKYKLA. 

j Tikt-' neišmintingi nepasimo- 
:kina iš kitu prityrimo. Išmin- 
tingas žmogus sudaro savo nuo- 

j monę apie vaistą is pasekmių 
pa'luotų laikraščiuose ir reika- 
lui atsitikus sau prisimena. Skai- 

J tyk, ką p. Dimitru Drig, 1006 
Mdaroe Ave.. Detroit, Mich. ra- 

šo apie Trinerio Amerikinį Kar- 

čiojo \ yno Eliksyrą: "Sirgau la- 
bai viduriu ligomis aštuonelis 
netus. Htniau visokius vaistus 

be jokios pasekmės. Antgalo ap- 
tieki ninkas padavė man Trinerio 
Amerikini Karčiojo Vyno Elik- 

syrą ir dabar aš esu tvirtas ir 
geriausioj sveikatoj." Nėra kito 
vaisto, kuris suteiktų greitesnę ir 
geresnę pagelbą nuo viduriu už- 

kietėjimo, dujų ir kitų skilvio 

klinčių, galvos skaudėjimo, ner- 

vuotumo, gyvenimo permainos, 
aiplamo nusilpnėjimo ir netekino 
noro valgyti. Kaina $1.00. Ap- 
t'ekosc. Tūkstančiai buvusių li- 
gonių žino vertę Trinerio Lini- 
mento nuo ramatų ir neuralgijos. 
Šitas puikus vaistas suteikia tik- 

rą ir greitą pagelbą. Turėk jį 
po rarika taipgi nuo susižekli- 
mo, išsisukimo, nušalimo ir tt. 

Kaina 25 ir 50c. aptiekose, krasa 1 

35 ir 60c. Trinerio Auksinis 
Kalendorius yra puikus papuo-Į 
ša'ias sienai. Prisiųsk 10c. p-***- j 
siuntinio lėšoms. Jos. Triner, 
išdirbėjas chr-nikas, 1333-1330 
So. Ashland Ave., Chieago, 111. 

GIMINIŲ ŽINIAI. 
Johnston Cityje nesenai pasimirė 

Mikolas švagždys, 55 metų amžiaus, 
paeinantis iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Viduklės par., Jokainių kaimo. 

Jis yra palikęs palaikų. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis prie Simano 
Daukanto Dr-jos, Box 188, Johnston 

City, IU 

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

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

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

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

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

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

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

Ši kny-ra turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu: 

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

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų lr 1.1., parduodu 
pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti lr 
pamatyti mano naują, krautuvę. Adresas: 

J. VENCKUS 
903 V*. 33rd St., prieš pat iv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL. 

$i;ooo 
Lietuvai 

Koncertas 
ir Balius 

Vasario-Feb. litą, 1917 
Pulaskio Svetaineje 

18 St., ir Ashland Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. 

PROGRAME DALYVAUJA: 

Marion Rakauska, 

Karolius Sarpalius, 
Jonas Zolp, 
"Harmonijos" Kvartetas, 
12 žmonių orkestrą, 
P. V. Sarpalius, direktorius. 

Šokiai-Žaismes 
Pelnas $1.000 Lietuvai 

Ruošia ir kviečia 

Chicagos 50 Dr-ju Sąryšis 

JUOZAS ST. ŽILINSKAS. 

Lapkričio 19 d. 1916 m., persiskyrė1 
su šiuo pasauliu Juozas St. Žilinskus; 1 

jis paėjo iš Suvalkų gub., Kalvarijos1 
pavieto, Liubavo gm., Skaisčių k.; gi- J 
mė 1881 m. ir Amerikoje išgyveno 15 

metų. Pribuvo pas brolius Pittsburge,1 
kur dirbo visą laiką be atmainos, j 
Kadangi jis buvo perdaug karštas1 
darbe, tai gavo džiovą ir nepajiegfi 
dirbti. Ji pasiėmė pas save j Parnas- 
sus, Pa. jo brolis Antanas ir čia 6 
mėnesius pasirgęs, pasimirė. Buvo 

geras darbininkas, vienoj šapoj iš- 
dirbo 15 metų; jis buvo laisvų pa-' 

žiūrų, nevedęs, nelankė smuklių, ne-. 
mėtė be reikalo pinigų ir gražiai gy-į 
venimą vedė. Paliko du broliu dide- 

liame nuliudime. Jei kas norėtų apie 
jj plačiau sužinoti, tegul kreipiasi pas 
brolį adresu: A. F. Zelles, Box 262, 

Į Parnessus, Pa. 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Store Club" Lipo valstybes beudiroles 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.-(S 
5 kvortos arba 2 galionai už ....$4.75 

12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIU. 
Gryna, 4 bonkos 
Gfyna, H bonkos 
Gryna, 12 boukg 

už $2.45 
ui $4.75 
už $0.95 

Atminkite, kad pas mus 

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

Pareikalaukite n:uM) likierig, degtinių ir vynų kainų suraio. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso pi isaku. 

ATMINK1TF 88ranlunjain« im^ų "SOUTII SIIOKE CLUB" 
Hinil.AllLi dcfętitię turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, Bena 

ir (,cra—arba sugrąžinsime Jums pinigus atgal. 

IWKAI n,It> dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienam 
U 1 Kirvi didclj kalendorių 1917 metams. 

ill W. Va 

JUOZAS J. BACZUNAS JONAS P. PAJAUSKAS 

Savininkai Didžiausios Lietuviškos Spaustuves 
Amerikoje, vardu 

NILDA PRINTING HOUSE 
814 W. 33rd Street CHICAGO, ILL. 

Šis laikraštis "Lietuva" yra atiiekamas mūsų Spaustuvėlė 

A. OIszewskio Banko 

Depositoriams. 

Lietuvių UNIVERSAL STATE BANKAS 

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

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban- 
ko bus šauktas A. 01sze\vskio Banko Depozitorių 
susirinkimas, kad perkelti A. 01szc\vskio Banko 

depozitus j naują Universal State Banką. 
t šio susirinkimo visi A. Olszekskio Ban- 

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 

išmainys jas ant knygelių naujo Universal State 

Banko, su kuriomi jie galės savo inigus atsi- 
imti, arfoa laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. J susirikimo salę bus leidžiami tik tie kur-:e 
turės A. Olszevvskio Banko knygeles. Todėl pa- 
sirūpinkite visi pirm laiko turėti savo bankines 

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

Kad ant šio sus.irinkimo galėtume visus de- 

pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, kurie 
permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 

savo naują adresą. Kam parankų—ateikite Į mū- 

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

merj, kad mes galėtume jus ant dc^ozitorių susi- 
rinkimo pakviesti. 

A. OLSZEWSKIO BANKO 
DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

Vardas ir pravardė 
Adresas 

Į 

Knygeles No, 

Pasku'biatiikite adresus prisiųsti, kadangi susi- 
rinkimas gali but netrukus šaukiamas. 

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

Sevoros 
Lietuviškos 
Kalondorius 
1917 metams jau 
atspauzdintas ir 
galavau ižsiunti- 
nfiti. Reikalauk 
a pliekoj arba ra- 
*t y k tieuioy mums, 
o m*»8 mielai pa- 
siųsime 

Dovanai 

osulys 
dairiausia buiia įki- 
rejusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 

uždegimas, in- 
flucnza arba mėšlun- 
gi iiis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

S«vor«'o 
GothorU Oil 

[ Sevcroj 
Goihardiikea 

Aliejus.J 
Yra žinomai kiek- 
vienuose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypai pimusias ii 
ręum&tizmo, per- 
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 

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

Kaina: 25 ir 50c. 

Prašoma aptiekose reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb- tini)jų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos ardą: "Severą" priu kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptickoj negalima gauti, užsakius tuo- jaus bus pasiųsta. 

W. F. SEVERĄ COM Gedar Rapids, Iowa. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Mušu keliaujantis Agentas A. Ra- 

kąs lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinoja "Lietuvą." ir renka apskelbi- 
mus j mūsų laikrašti. 

LIETUVA PU B. CO. 

PajieškojiniaL 
Pajieškau Reginos Baltauskytės, Suvalgų gub., Naumiesčio pav., Dob- 

rovolės gin., Brazukų k., girdėjau iš- 
tekėjusi, bet i>o vyru parvardės neži- 
nau. Turiu prie jos svarbų reikalą. Atsišaukti adresu: 

jonas Paukštis, 
2014 So. Peoria st., Chlcago, 111. 

Pajieškau savo draugo J. Kleinau- 
sko, Telšių parap., ir pav., Kauno gub. \tsišaukti adresu: | K. Gižauskis, 
1023 Gidion st., Racine, Wl*. 

Pajieškau savo trijų draugij: Pran- 
ciškaus Aukskelio, Jono Tumo ir Do- 
mininko Norvaišo, visi Raseinių pav., Kauno gub. Aukskelis švlekšnos par., | Mockaičių k., Tumas ir Norvaiša Yie- 
verženų par. Turiu prie jų labai svar- 
bų reikalą. Atsišaukti adresu: 

Petras Jencius, 
127 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Parduodama namas $4500 vertės; $500 reikia Įmokėti, o kiti lengvomis i išmokestimis. Namas yra 8 šeimy- 
noms ir per mėnesi nuomu atneša i 
$58. Kreiptis adresu: Juozapas Ka-1 
niušas, 8424 Green Bay ave., So., 
Chicago, 111. I 

Pajieškau savo seserų Marės ir 
Agotos Jekikių, yra vedusios, bet po 
vyrų pravardžių nežinau; ir brolių Fredo ir Karolio Jekių. Atsišaukti 
adresu: 

Jurgis Jekis, 
734 Bay St., N. Rd. 2, 

Philadelphin, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Adomaičio, Bajenų kaimo, Josvainių 
parap., Kauno gub. Penki metai atgal 
gyveno Moline, 111. Atsišaukti adresu: i 

Justinas Malaševičia, 
Cathay, N. Dak. 

j Pajieškau Vladislovo Elzbergo, Vin- 
cento Totulio, Adomo čebato, Mari- 
jonos čebatikės, visi Raseinių miesto, 
Kauno ftub. Atsišaukti adresu: 

Kazimieras Balsevičia, 
Cathay, N. Dak. 

Reikalavimai. 
I REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose ir Pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 j dieną, nuo 25c. 
fki 30c. J valandą. Adresas toks: 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Reikalingas geras, teisingas ir ga-j bus vyras, maždaug apsipažinęs su 
šita šalimi ir mokantis lenkų, ar ki- 
tokias kalbas, prie Real Estate ir 
Bankos biznio, pardavinėti ir mainyti 
miesto nuosavybę ir farmas, skolinti 
pinigus ir statyti namus. Nereika- 
lauja buti patyrusiu tame biznyje, aš 
išmokysiu, tik reikia kad butų geras 
darbininkus. Rašyk pas: 

A. J. Francke\vicz, 
154 W. Randolph St. Chicago, 111. 

PARDUODAMA: 8 kambariais medi- 
nis namelis, augštas ponamis prie 
3326 Auburn ave., už $1,900 grynais 
pinigais. Ateik arba rašyk pas A. 
M. Dunne, 4840 Grand Blvd., Tel. 
Dresel 7840. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra mušu įgaliotas užrašinėti 
musy laikrašti, rinkti apskelbi 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

! ! Pranešimas ! S 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžio3 
Kugpjučio rnčn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONK YARDS lJ 

Dr. P. VVIEGMER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musy jgaliotas Gardner ir apl» 

linkėję užrašinėti "Lietuvį", rinkti 
r: skelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. COt 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karštj, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausi) vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatru negu vidurmiey'yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.-as. Subatomi ir ncdėiioim 2 vai. po pielij. 
Jei liuosame laikr nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagu-uus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

reikalaujame 
vyrų ir vaikinu, kurie no- Ji rėty išmokti bardasku- tystės | 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima buti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuria blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir r^nkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso- koff's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgli; Pa. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktorius Ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd S(. 

"dr. o. c. h ei n e 
DENTISTAS 

OFISAS: Kimp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). CHICA60. y 

F. P. BRADCHULIS 
LAWVER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
KOOMS 1107.11 U 

'Ielephoi.c Kranklio 1178 

GYY.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 3h! ST. 
TELEPNORE TAROS 2390 

PLAT1NKIT "LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 
Tą.~a nuo 6 pusi. 

Cliicagos moterių kuopa nega- 
lėjo dalyvauti, nes viena delegatė 
susirgo, o kita buvo užimta talki- 
ninku bazare. 

Susivažiavimo vedėju tapo iš- 
rinktas adv. F. P. Iiradchulis; jo 
pagelbininku J. Janulevičius; raš- 
tininku H. Labanauskas iš Keno- 

shos, maršalka J. Svilins. Komi- 
sijon sutvarkymui įnešimų įėjo:' 
F. K. Strzyneckis 1'. Miskcvičia 
ir p-lė Radzevičiūtė. 

Susivažiavimas užbaigė »i sus 

savo reikalus j du posėdžiu. Pir- 
ma sesija prasidėjo ii v. 15 min. 
iš ryto skaitymu protokolo iš pe- 
reito susivažiavimo, laikyto 28 d. 
lapkričio 1915 m. Po-to sekė val- 

dybos pranešimai. Neesant susi- 
važiavime pirmininko, apie apskri- 
čio reikalus pranešė a»:t rasto ge- 
neralis apskričio organizatorius, 
Dr. A- L. Graičunas. Toliaus 
sekė raportai įvairių komisijų, kaip 
antai apskričio namo komisijos ir 

kitų. 

Raportu užsibaigė pirmoji se- 

sija. Antroji sesija prasidėjo i 

v. 30 m. po piet- Pakviesta pa- 
kalbėti, kol visi delegatai susieis, 
p. M. Martų, senį SLA. narį, da- 
bar viešintį Chicar^je. Kalbėjo 
apie SLA- reikalus ir jo svarbu- 
mą. 

Finansų komisijos raportą iš- 
davė p. F. K. Strzyncckis. Iš jo 
raporto pasirodė, kad laike Mar- 
taus prakalbų pereitais metais, kiw 
rias rengė Antrasai Apskritys, su- 

rinkta nukentėjusių nuo karės .įau- 

dai $978.85- Pilnas sunšas tų au- 

kų randasi pas apsk. pirmininką 
F. k i bartą. 

Delegatas Deveikis duoda įneši- 
mą, kad išrinkti iš trijų narių ko- 

misiją išreikalavimui viršminėtų pi- 
nigų nuo iždininko ir pirmininko. 
Į ši,į komisiją išrinkta delegatai: 
Deveikis, Bradchulis ir Dr. Gur- 

skis, o vėliaus prie jų pridėta dar, 
Strzyneckis- Komisiją įgaliota 
elgtis taip, kaip ji matys reikalin- 
gu. Jai taipgi pavesta išmokėji- 
mas visų iki šiolei neapmokėtų 
bilų. 

Delegatai Janulcvičia ir Kriu- 
kas išduoda raportą iš SLA- ap- 
skričio piknyko, laikyto Liepos 2. 
d. 1916 m. Pilna atskaita pasiro- 
d) neužbaigta, nes iždininko susi- 
važiavime nėra ir visi.3 reikalas 
pavesta tai pačiai komisijai ištai- 
syti. Abelnai, šiuosmet finansiniai 
apskričio reikalai pasirodė netvar- 

koj, bet delegatai savo keliu daly- 
kus svarstė pusėtinai šaltai ir iš- 
reiškė norą, kad naujoji finansų 
komisija sutvarkytų visus reikalus 
iki sekančiam susivažiavimui, ku- 
rs nutarta liikyti už trijų mėnesių. 

Delegatas Labanauskas įneša, 
kad apskritys Įsitaisytu sau ste- 

reopt ikoną paveikslams rodyti. 
Priimta ir pavesta tai atlikti nau- 

jai valdybai. 
Nutarta užvesti kuopose smar- 

kesnę ; ;itaciją padidinimui narių- 
Tam tikslui kiekviena apskričio 
kuopa surengs nors vienas prakal- 
bas, o apskričio valdyba pasirūpins 
pristatyt kalbėtojų. 

Apskritys vėl pradėjo gyviaus 
svarstyti klausimą apie įgijimą sau 

nuosavaus namo. Tam tikslui 
tapo išrinkta komisija iš 3 asme- 

nų. 

Apart viršminėtij "naminių" rei- 
kalu, išnešta dar čiela eilė nutari- 
nui sulyg abelnų SLA. reikalų. 
Tarp j u pažymėtini yra šie: 

1) '"Tėvyne" pri'.alo pasirūpinti 
įgyti aiškesnę spaudą; 

2) Antrasai Apskritys kreipsis 
prie SLA. Pildomosios Valdybos, 
kad išgautu čarterj Indijanos val- 

stijoj ; 
3) Prašyti Pildomąją Valdybą, 

kad išduotų atskirą atskaitą apie 
tai, kiek lėŠuoja "Tėvynės" iš- 
leidimas. 

Naujon apskričio valdybon iš- 
rinkta : 

Pirmininku—F. P. Bradchulis, 
3112 So. Ilalsted St. 

Yice-pirmininku — F. Miskevi- 
čius, 3131 Union A ve. 

Sekretorium — S- Kvietkauskas, 
3246 So. Ilalsted St. 

Kasieritmi—M. J. Damijonaitis,' 
901 W. 33rd St.—visi iš Chicago, 
111- 

Apskričio Organizatorium tapo 
paskirtas J. Janulevičia, 2217 Ko- 
lin A ve., Chicago, III. 

Komisijon Įsteigimui apskričio 
namo paskirta: M. J. Damijonai- 
tis, F. K* Strzyneckis ir K. P. 
Deveikis. 

Revizijos komisijon inėjo: K. 
P. Deveikis, p-le M. Radzevičiū- 
tė ir J. Kriukai* 

Susivažiavimas užsidarė 6 vai. 
vakare. 

Iš Bazaro. Jau visą savaitę 
ūžia Talkininkų Bazaras Coli- 
seum'e an VVabash ave., prie 16- 
tos gatvės. Dar pora dienų liko, 
nes bazaras baigsis sausio 20 d-, 
subatoj. Tokių didelių minių Co- 
Iiseuin niekados nėra matę: 
per dieną pereina per j j po ke- 
lias dešimts tūkstančių žmonių. 

Lietuvių skyrius daro pusėtiną 
biznį: kiekvieną dieną aplamai 
įplaukia po porą šimtų doliarių. 
Galėtų įplaukti daug daugiaus, bet 

darbininkių trūksta. Skyriaus ve- 

dėjai labai skundžiasi, kad mo- 

teris ir merginos, apsiėmusios sa- 

vo laiku ateiti dirbti, neateina. 
Jeigu ne ponios Alšauskienė ir 
Andriuševičitttė, kurios dirba ba- 

zare iki apalpimo, tai lietuviu 
skyriuje, gali sakyti, nebūtų kam 
dirbti. Lietuvių "Ženatvės" ir 

"Persiskyrimo" biurai daro gerą 
biznį: per 2—3 valandas ineinfi 
po $30—$40 gryno pelno; šitie 

I biurai galėtų padaryti vieni po 
I porą šimtų doliarių, jeigu mergi- 
1 uos "policmonai" ateitų dirbti nuo 

piet; bet jos neateina, ateina tik 
^ 

apie 8—c) vai- vakare. Užkandžių 
! 
skyrius taip pat daro gerą biznį,— 
čia tai daugiausiai ir darbuojasi 

į viršmiuėtos pp. Alšauskienė ir An- 
'driuševičiutė, kurioms reik didelį 
į kreditą \\>. tai atiduoti. 

Serccloj buvo ^Lietuvių Diena' 

sykiu su "Rusų Diena." Vakare 
ant programo buvo pažymėtas 
"Vyčiii" choras po p. Pociaus va- 

dovyste. 

Kas iki šiolei dar nėra buvęs ba- 
zare, nepraleiskit paskutinės pro- 
gos. 

P-as Mi'kas Petrauskas iš Bos- 
ton, Mass-, seredoj mums prane- 
ša, kad jis dovanoja bazarui 30 
cgz. Trečiojo Sąsiuvinio savo d:ii- 
tui (po 25c.) ir 40 egz. "Valan- 
dėlės" po 5c. 

Iš Draugiją Sąryšio. Prisiren- 
gimas prie didelio koncerto, kurį 
Chicagos Draugijų Sąryšis rengia 
nuo karės nukentėjusių naudai, 
vasario ii d., Pulaskio svet. eina 

I sparčiai. Draugijų delegatai jau 
[pardavė pusėtnai tikiotų tan kon- 
certan- Pereitame susirinkime, ku- 
ris atsibuvo Woodmano svetainėje 
pereito panodėlio vakarą, delegatai 
pranešė, kad jau ir apgarsinimų 
j programą pusėtinai surinkta ir 
pinigus sumokėja. 

Šiame susirinkime šv. Stanislo- 
vo dr-stės delegatai pridavė Chi- 
cagos Draugijų Sąryšio Kasieriui 
$10.00; jauna šv. Alfonso Ligu- 
riuso dr-stė paaukavo ir pridavė 
$5.00. 

Susirinikiman atsilankė taipgi p 
Martus, kuris gyvais žodžiais pa- 
sveikino delegatus ir SąryŠj, \>a- 

girdamas jų gerą ir naudingą dar- 

bą. 

Atsitikimas su automobilium. 
Jaunas vaikinas, dirbantis Mažei- 
kio graboriaus įstaigoj, pereito ne- 

dėldienio vakare važiavo automo- 
bilium 31-ma gatve. Su juom br 
vo p-le Žilvičiutė ir dar pora vai- 

kinų. Ant kampo 31-mos gatvės 
ir Troop bei Morgan gatvių gat- 
vekaris smarkiai eidamas taip rė- 
žė j automobiliaus užpakalį, kad 
sumalė visą mašiną, gali sakyti, į 
šmotus. Stebėtinas dalykas, kad 
visi automobiliu j e buvusie išliko 
gyvi ir sveiki; tik Žilvičiutė tapo 
truputį sužeista. 

X. 

Prince Albert 

parduodama sulyg 
vertumu 

Teisingumas mūsų tikėjimo, kad rūkytojams geriaus 
patinka kokybe kaip premijos at kuponai, yra priparodoma 
tuoju entuziazmu, kokiu Prince Alberto pypkinis ir ciga- retinis labakas yra priimamas visame civilizuotame pasau- 
lyje! Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo siūloma 
kaipo pamasinimas jj ru!:yti! 

Neigi tautiniai, ar valstijiniai varžymai premijų ar ku- 
ponu vartojimo negali turėti veikmės j Prince Alberto 
pardavojimą! 

mm 
Į BURHINa PIPCANC 

sljCKJABETTBi 709ACC0 

£>TUčr0'PaVnn.f° rrfn" A,bert PAKUČIO sono yra parašyta- Tiocess Patented Juljr 30, 1907 

the nationaljoy smoke 
yra parinktinės kokybės tabakas—ir padirbtas išimtiniu patentuotu budu, kuris 
prašalina kirpimą ir deginimą! Tris metus laiko ir galybes pinigu paėmė išto- 
!xilinti tą budą taip kad šiądien kiekvienas vyras, norėdamas parūkyti pypkę, ar 
su isukęs cig?retą be jokio nesmagumo kadir kaip butų jautrus jo liežuvis ar 
gerklė. 

Tavo skonis i.* uisiganė 'inimas yra priparodymu to, kad 
kokybė yra daugiau pageidaujama negu kuponai, ar premijos 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Win*ton-Salem, N. C. 

Prince Albeit yra parduodami! 
Visur raudonuose maišiokuose 
5c.; raudonose skardinėlėse 
10c.; svaras ir pusė skardies 
flrėkytuvėj, o svaras krispoli- 
nio stiklo drėkvtuvėj kempine 
drėkinamais jtalais, kurie uilai- 
ko tabake visuomet puikiame 
stovyje. 

Iš SLA. 36-tęjfefkuopos. Pereitą 
susirinkimą SLA. 36-tos kuopos 
finansų laštininlcai išdavė sekan- 
ti raportą už 1916 metus: 

Išsiųsta j centrą nuo 36 kuo- 
pos narių mokesčių: 

Apsaugos $1458.59 
Pašelpos 446.30 
Susi v. Lėšoms .. r 372.3o 

1 Našlėms ir Našlaičiam ..19.40 
Įstojimo nariu 122.01 

Pcrmain. Paliudijimų .... 1.50 
Uz Kalendorius ir knygas 16.00 

Viso $2436.10. 
Sumokėjo nariai laike 1916 

metų visq $2838.42. 
Sulik 1 d. Sausio 36-tą kuopa 

turi pinigų: 345-35- 

SLA. Ženkleliu vcrčios 11.25 
Bomdsas L. T. Kaipiinių 50.00 
Kuopos turtas yra $406.60. 
Prie kuopos per 1916 111. pri- 

sirašė 46 nariai ir taip: 10 ant 

150 dol. 16 ant 300 dol. 9 ant 600 
dol. ir 11 -uit 1000 dol. apsau- 
i-os. Vyru 41, moterių 5. 

Kuopoj yra narių pagal laip- 
snius apsaugos šiaip: 80 ant 150 
dol. 72 ant 300 dol., 36 ant 600 
dol., 42 ant 1000 dol.; yra 149 
nariu prigulinčių prie ligos pa- 
se lipos skyriaus, viso 230 nr.rių ir 
2 dar galutinai nepriimti delei 
nebuvimo pas gydytoją-kvoteją. 

Moterų-merginų priguli 20 
ant 150 dol., 12 ant 300 dol., 9 
ant 600 dol. ir 1 ant 1000 dol. 
apsaugos; iS-prie pašelpos, viso 
42 narės nioterįs, arba 188 vyrai 
ir 42 moterjs bei merginos. 

SLA. 36-tos Kuopos F. Rast. 
M. J. Damijonaitis. 

Įvairumai. Lietuviu Dienos 
Komiteto skyrius nuo Town o t 
Lake rengia vakarą su prakalbo- 
mis sausio 28 d. Elias svetainėje. 
Visas pelnas skiriamas nukentė- 
jusiems nuo karės. Pradžia 6 vai. 
vakare- ]žanga 25 centai ir ti- 
kietas geras '^laimėjimui $1000 
vertės dovanų. 

— "Lietuvos" redakcijoj atsi- 
lankė p. H. Labanauskas iš Ke- 
noslia, Wis., kuris lankėsi Chi- 
cagoje Antrame SLA. susivažiavi- 
me- 

— Mirė Kazys Letenauskas, gy- 
venusis prie 34-tos ir Morgan 
gatvių. Buvo gerai žinomas ant 

Bridgeporto. Laidojo utarninke. 
— Chicagos Draugijų Sąryšio 

delegatai pereitame susirinkime 
nutarė išsiųsti pasveikinimo tele- 
gramą susivažiavimui, atsibūvi: 
siam pereitą panedėlj, ir utariūii 
New Yorke- 

— Cleveland lietuviai atsišaukė 
laišku į chicagiečius, ar jie nega- 
lėtų jiems atsiųsti keletą gerų lie- 
tuviškų ristikų: clevelamdiečiai no- 

ri pas save surengti ristynes. 
R. 

— Pereitą sjibatą Grincevičiaus 
svetainėj buvo ristynės. Iš lietu- 
vių dalyvavo jose J. Bancevičius, 
kuris net koją palaužė milžiniškam 
Samsonui; kitas lietuvis J. Klevas 
pasiguldė Olsoną; o Juozas Šim- 
kus parito Joe Hallack. Taip išė- 
jo, kad lietuviai pasiguldė savo 

priešus,—11a, ir publika, žinoma, 
buvo iš to užganėdinta. 

Vik-us. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIuUMAS! 
Męs neesame banklerlai, bet męs flvarantuojame Tamstai su&6 dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams Ir vaiknamB padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 950.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 lkl $60.00 ant orderio darytus siutus parduolame po $5.00 ir brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Valkų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdien.} Ir vakarais Iki D vai. Subatomis est: atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniala—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 
(A. OLSZEWSKIO BANKE) 

3252 So. HALSTED ST. 
TELEFONAS DROVER 700 CH1CAGO, !LL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergals 

iki 9 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BAN- 
KAS. 

Universal blate Bankas jau yra 
suorganizuotas ir charteris nuo 

valdžios valstijos Illinois gautas. 
Ketverge, sausio ii d. 1917 m.* 

buvo stoekholderių susirinkimas, 
kuriame tapo išrinkti šokanti di- 
rektoriai vedimui naujo Banko: 

Anton 01sze\vski, lietuvis, 
John I. Bagdžiunas, lietuvis, 
Frank J. Palt, lenkas, 
Josepli J. Elias, lietuvis, 
Michael J. Kiras, lietuvis, 
Arnold 11- Brautigam, vokietis, 
James 1'. Doodv, airis, 
Stephan \ ilimovitz, lietuvis, 
Joseph T. Kraso\vski, lietuvis, 
Dr. Jacob Kūlis, lietuvis, 
Otto II. Beutler, anglas, 
Michael S\viontiko\vski, lenkas, 
Felix Lukasze\vski, lenkas, 
Lawrenee Ažu'kas, lietuvis, 
Vincent Rutkauskas, lietuvis, 
Direktoriai ru®Masi prie atida- 

rymo naujo Banko skubinai, kas 

tikimasi jvyks pabaigoje >io mė- 

nesio. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ"' 

WAU KEGAN, ILL. 
Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. 

T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 
Galima gauti kiekvieną savaitę 
"Lietuvą" už 5c. šiose vietose: 

PHILADELPHIA, PA. 
A. Jankauskas, 131 E. Mcrrimack st. 

PORTLAND, OREG. 
J. Ramaszkievvicz, 115 Balen st. 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski, 18 Charles st 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st. 

VVORCESTEP- MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st, 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. 
A. Dargis, 726 W. 18th st. 

Naujienos Publ. Co., 
1840 So. Halsted st. 

J. Dra6dauskas, 10806 Wabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 

Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananevičia, 670 W. 13th st. 

'Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. 

MONTELLO, MASS. 
S. P. Miszkinis, 35 Arthur st. 

NEW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevich, 255 Wallace st. 

I 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Meipa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturgjo, aesa nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingų kalendoriai žinių, jame yra kelelis skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historljos, jfiygienos, drau- 
gijinio gyvenimo fr tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius puriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šia!!ais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
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. +tesiog pus mus. KAINA TIKTAI 25 reacai., Agen- 
tams rabatas. Kre'pkites: 

A. B. Strimaitis 
?G" W. 30-th St. New York, N. Y. 

EVESKIO Effi 
feLilIOKYRIA 

Čia ea.ll išmokti Anglų kalbos nuo pradines ligi augščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. Augšt 
Matematikos, Isterijos, Geografijos, PclitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystfs.DailiaraSčio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGIISCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted St.,Chic^r 

"DRAUGAS" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiauaieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa duodama dauįf žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj;mo. Visi dfencs k)*u- 
8imai yra svarstomi rimtai ir teisiu- 
gal 

Prenumerata Amerikoje $2.00 m& 
tams. $1.00 pusei metų. Kitoso šuly 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAG PUCLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

• el. YA.1DS 1532 
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9 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurfla3 
3259 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciallškai gydo lirupanėiaa, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkam;} vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
inusų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 

sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis taraistą ir suteiks tiiRta- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tucjaus 
sausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Jederal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

CanaL 211) 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEDST CHISA93, IIL 
CORNER 18th STRfi ir 

TIKRAI GERA PROGA 

Jaunavedžiams, norintiems savo na- 
minius rakandus jsitaisyti. Parsi- 
duoda vėliausios mados rakandai & 
kambariams, visi sykiu, ar atskirai 
už $150; priimamojo eilė, lovos, ko- 
modes; valgomojo daiktai ir t.t. 
Daiktai vartoti 4 mėnesius; taipgi 
gražus $500 vertės pianas su kėde, 
gvarantuojamas 10 metu už $115.00. 
Deimantiniu galu adata kalbamoji 
mašina su rekordais vertės §200 ui 
$55. 1520 N. \Vestern Ave., 1-mai 
augštas, arti North Ave. 

SITAI JUMS PROGA! 

Įgyti geresnę viet-ji 
ir geresnę mokestį 
Buk rubų kirpiku. 
Drabužių kirpimas 
yra vienu gerinusiu 
amatų. Mūsų sis:®' 
ma yra lengva jo 

; išsimokyti. Mušu 
j mokiniai gauna dar- 
ha geriausiose Chi* 

j cagos firmose. Mo- 
kiname visokio kir- 
pimo ir siuvimo mo- 
terų ir vyru drabu- 
žtij. Ateik, aplau- 
ltyk mūsų mokyklą taip dienos laiku, 
taip vakare. Specialiai žemos kainos 
šj mėnesj. 
MASTER CUTTING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principaias, 
118 N. LaSalle St. Kambariai 4iG, 417 

Triei City Ha!l 

PHCNE YAnCS 2721 

D r. J. JCNIKASTIS 
KEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicajo. 

AT Y D AI. 
E. ST. LOUIS. COLLINSVILLE, 

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir nursė, 

viena geriausių ir atsakančiausiij 
savo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairioso Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Momorlal Hospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Pi it? gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą ir prie 11 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikij suteikiama nursės pagelba. Mo 
terims rodos sutelkiama d>kai. 

Ona Jonikiene 
537 Collinsville Av. E. S1. Louis, Ii1 
Viršum "fcociss sales 

Tel. Kinloch St. Clair 514R. 

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

Ofisas 
1/25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

Fhcne Canal 1208 
Valandos: 

xtcC:£0ikl 12:00 vtlryo 
X\t7:G0 iki 8:00 vai. vale. 

Kedelioma 

iro 6*1 iki 12KX>y*L ryto 

Rezfdenciji 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Austia/J/ 

Valandom 
«»t.l lltl8:03 l£leic»leaarfj| 



PIRMAS LIETUVIU 

valstijinTs bankas 

i 

Jau yra 8uorganlzuotas Ir 

Čarteris Gautas. 
Bus Atidarytas L9abartiniamc 

A. Olszevvskio Banke 
3252 So. Halsted Street 

CHICA.OO, ILL. 

Išrinktu direktorių vardus rasite "Vietinėse žiniose". 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

