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Dideji Kare. 
Suvienytų Valstijų prezidentas 

vėl nemažu triukšmą padarė su 

savo aiškinimu senate apie taiką,1 
kurios visi laukia ir pageidauja,1 
bet jos nenori daryt, kol karės' 
nelaimės, arba kol jos .nepraloš. 
Ikišiol nei karės 'aimėjinio, nei pia-! 
losimo nei vienas karę vedančių I 

tautų ryšis neatsiekė, todėl ir tai-1 
kos daryti nenori. Prezidentas 

pasakė, jog taika turi but pada- 

ryta be pergalėtojų ir pergalėtų, 
taigi kad visa milžiniškoji karė, 

kurioj žuvo milijonai žmonių ir 

kurioj išnaikinta už miljardus tau- 

tų tautų, turi but visai be vaisių. 

Iš taikos išlygų prezidentas vien 

mini autonomišką Lenkiją ir jūrių 
laisvę visoms tautoms. Apie to- 

kias išlygas prezidentas gali kal- 

bėti, nes tokios išlygos Amerikai 
nieko nekenktų, nes nc ji, bet 

Anglija jūrės valdė ir valde, o ne- 

prigulminga Lenkija juk ne Ame- 

rikoj, todėl jos neprigulmystci jai 
nereiktų nieko aukauti; aukauti 

prisieitų vien Rusijai. Preziden- 

tas mini taipgi apie aprubežiavi- 
iną bcsigtaklavimo. Ir tam Ame- 

rika gal pritarti, nes iš didžiųjų 

tautų jos kariškos pajiegos silp- 
niausios, tai jai galėtų but paran- 

ku, jeigu kitos tautos nedidintų 
savo .karišku pajiegų, bet kaip pri- 
versti kitas tautas, kad jos Ame- 

Į 

rikos prezidento norus puayui: 

Kaip priversti Vokietiją, kad ji sa- 

vo kariškų pajiegų nedidintų? Jai 
jas didinant, turėtų tą patį daryti 
ir Vokietijos kaimynai, bijanti, 
kad jų vokiečiai nepasirengusių ne- 

užpultų, kaip užpuolė Francuzus 

1870 m., kuomet juos provokavo,; 
kad jie karę nepasirengę pradėtų.1 
Tik po karei 1870-71 m., kurią! 
vokiečiai laimėjo ir prasidėjo ant! 
žemės tikra militarizmo gadynė. 
Ar dabar butų geriau, reikia abe- 

joti, nes žmonija doriškai juk ne- 

pakilo. 
Tokia taika neužganėdintų nei 

mažųjų tautų, už kurių laisvę, kaip1 
talkininkai sako, jie karę veda.' 
Juk pavergtų tautų, apart lenkų, 
yra dar daug ir jų Amerikos pre- 

zidentas visai nemato ir nežino, 
(kad visų tautų troškimai yra vie- 

nodi, visos jos laisvės trokšta ir 

nori pačios savo reikalais rupin- 
tiesi, nes svetimi globei?' apie nau- 

dą silpnesnių visai nesirūpina, vien 

juos išnaudoja. 
Juk ant panašiij pamatu Vokie- 

tija pakvietė talkininkus pradėti 
ta;kos apkalbę j imą. Panašiai tai- 
kos išlygas galėjo prezidentas pa- 

siūlyti karę vedančioms tautoms 

ir pirmoje savo notoj, nes tikrų 
taikos šlygų nei vienos pusės jis 
nežinojo, bet talkininkai atmetė jo 
patarimą, kol vokiečiai stovi Bel- 

gijoj, Prancūzijoj, Rusijoj, Ru- 

munijoj ir Serbijoj. Negalima 
laukti geresnio pritarimo ir jo kal- 
bai senate. Taika ant tokių išlygų' 
gali ateiti \\er» tuomet, kuomet j 
karę vedančių tautų pojiego^ bus; 
visiškai išsemtos. Talkininkų ir( 
valdžioms tarnaujanti laikraščiai, 

neprielankiai priima ir dabartinę 
(prezidento kalbą, kaip neprilankiai 
priėmė pirma jo notą, prilankiai Į 
apie ją rašo vien daugumas vo- 

kiškų laikraščių, kas rodo. kad vo- 

kiečiai jau nužudė viltį karę lai- 
mėti. Bet jau dėlto talkininkai 
atmeta taiką be pergalės, nes tę- 
sdami karę, tikisi pergalę atsiekti, 
nors iki šiol vokiečiai bent tuluo- 
se karės f rentose gerai laikosi, o 

kaip kokiuose net gali svarbiais 

laimėjimais pasigirti 
Geriausiai vokiečiams sekasi 

Balkanuose, nes ten jie ir jų pa- 

dėtojai neturi galingų priešų. Prieš 
rumunus, kurie galėjo pastatyti 
vos 600,000 kareivių ,0 rusų, tur- 

tut, pagelbon atėjo vo* ar>ie 150,- 
0°°, stojo geriau išlavintų austrų, 

vokiečių ir turkų su viršum mili- 

jonas kareivių. Xe reikia todėl 
visai stebėtiesi, jeigu tame fronte! 
vokiečiams geriausiai sekasi, bet užl 
tai kituose frontuose jie nieko ne-į 
jstengia nuveikti ir nuo seniai jau 
svarbesnių laimėjimų neturėjo, 
svarbiausi jų laimėjimai jų vaka- 
ruose, yra tai skandinimas pirkly- 
biii'u laivų, bet tokius laimėjimus 
ga ima prilyginti prie mūšio di- 
delės narsios kariumeilt;s su pul- 
ku moterų šluoto n? apsiginkla- 
vusių. 

Sulyg vokiečių žinių, rumunų 
nclaisvių jie turi su viršum 200,- 
000 kareivių, o dar likusi jų ka- 
riuinenė esanti visai sudemorali- 
zuota, ją Rusijoj iš naujo organi- 
zuoja. Mušiuose rumunai dau- 
giau negu kas nors kitas žudo ka- 

reivių. Ant ketvirtainio kelio- 
metri prie Kamputmg surasta net 

6000 užmuštu kareivių. Dabar su 

Rumunijos kariumenė vokiečiai 
visai nesiskaito, nors kartais kaip 
kur ir prisieina sulaikyti kokiam 
laikui pirmyn žengimą, bet ir tuos 

apsistojimus gimdo ne rumunų, 
bet rusų besiprieŠinimas. Rusai 

prie Lamunteles sulaikė vokiečių 
ir jų 1' -augų ofe'nsyvą. Tas pats 
atsitiko prie Rakotiash, kur ;aip-' 
gi vokiečiai tapo sulaikyti. Prie 
Pralin traukiasi dar vienas iš di-j 
džiausiu, buvusiu Rumunijos fron-( 
te mušiu, bet jis dar neužbaigtas 
ir nežinia, kas jį galutinai laimės. į 
Rusai persikėlė per upę Putlia ir 

kitoj pusėj išnaikino vokiečių su- 

drutintas pozicijas. Vien prie Na- 
ništi rusai turėjo trauktiesi prie 
upės Sereth. Sujungta vokiečių' 
ir jų draugų kariumenė užėmė 

miestą Narfeszti, nors rusai čia 

neišpasakytai smarkiai priešinosi. 
Macedonijoj Magarevo, Tirno- 

vo aplinkinėse ir prie ežero War- 
dar smarkiai veikia abiejų pusių 
artilerija, bet be svarbesnių pasek- 
mių. Toj Balkanų fronto dalyj 
svarbesnių permainų nėra, viskas 
pasilieka, kaip buvo. 

Mesopotamijoj (Azijos Turki- 
( 

joj)- anglai išvijo turkus iš visos 

Tigris paupių juostos j šiaurius! 
nuo Kut-el-Amara. Anglams te- 

( 
ko 2500 yardų turkų apkasų 'r, 
graibių ant ploto 1100 yardų. Ir į 
pietvakarus anglai nužengė toliau,' 
nustumę turkus atgal. 

Itališkame fronte svarbesniu ka- 

riumenių susimušimų nebuvo, bu- 
vo vien maži susirėmimai. Toj1 

| 
fronto dalyj smarkiau veikia vien 

abiejų pusių artilerija. 

Rytiniame fronte rusų pirmyn 
žengimas, kurį buvo jie pradėję 
Rygos ir Dvinsko distriiktuose, vėl 

apsistojo. Vokiečiai užtikrina, jog 
visur rusų pirmyn žengimas tapo 
sulaikytas. Tas galėjo atsitikti,' 
nes bereikalo juk nieks, pradėjęs' 
pirmyn žengimą, jo ne- 

sulaiko. Bet kaip rodosi, rusai sa- 

vo pirmyn žengimą siu mažoms pa- 

jiegoms pradėjo. Sulyg rusų šta- 
bo pranešimo artilerija išnaikino 

dalį vokiečių apkasų aplinkinėse 
Lucko ir juos drūčiai pagadino, 
bet, matyt, jų neįstengė apvaldyti. 
Galicijoj sunkių kanuolių šūviais 

vokiečiai drūčiai pagadino rusų 

apkasus prie Stare Skomorochy. 
Kitur Galicijoj didesnių susirėmi- 

mų nebuvo. Xet Karpatų kalnuo- 

se rusai sulaikė pradėtą ofensyvą. 
Tas pats padaryta taipgi Latvijoj 
ir Lietuvoj. Toj fronto dalyj nei 

didesnių susirėmimų nebuvo, iš- 

skyrus mažą susirėmimą prie Ba- 

ranovičių, kur vokiečiai įsiveržė j 
rusų grabes ir paėmė 17 nelaissvių, 
taigi labai mažai* 

Iš Berlino praneša, buk Rusija 
j ieško paskolos net nuskurusioj 
Italijoj, nors Rusijos vien caro ka- 

pitalus, Anglijos ir Prancūzijos 
banke esančius, skaito ant 800 mi- 
lijonu doliariu. Italijos bankai pa- 
žadėjo parūpinti Rusijai 250,000,- 
000 doliariu paskolą. 

Vakariniame fronte francuzų 
artilerija išvaikė dalį vokiečiu ka- 
riumeuės aplinkinėse Mont St. 
Oucntin. Yerdun distrikte arti- 

lerija smarkiau veikė prie Vache- 
ranville, Chanibrellcs ir Caurieres 

giriose. Francuzai atmušė vokie- 
čiu užpuolimus prie Lassiguy. Čia 
teko francuzams ir kiek nelaisvių. 
Anglai išnaikino vokiečių pože- 
minius kelius prie Loss. 

Kaip rodosi, vokiečiai, negalė- 
dami iš fronto įveikti francuzų, 
pasirengę per Šveicariją veržtiesi 

Francuzijon, kur francuzai neturi 
nei tvirtovių, nei sudputintų pozi- 
cijų. Tokiu budu butų sulaužytas 
Šveicarijos ncutraKškumas ir Švei- 
carija butų karėn jtraukta. Gyni- 
mui savo rubežių Šveicarija mobi- 

lizuoja savo kariumenę. Pašaukta 

tarnyston net šveicarai gyvenanti 
Amerikoj. 

Iš Kares Lauko. 
TURKAI PRIKIŠA 
TALKININIKAMS 
GODUMĄ. 

BeHinas, saus. 21 d.—Sulyg 
Overseas Ne\vs Agentūros turku 
valdžia vakar pasiuntusi visoms 
neutralėins tautoms raštą, kuria- 
me jti išreiškia Turkijos atsineši- 
mą j talkininkų atsakymą prez. 
YYilsono naštan delei taikos. Pu- 
siau oficialė agentūra sako: 

Rašte pasakyta, kad centralės 
galybės, ypatingai Turkija, ne- 

reikalaudamos žemių iš talkinin- 
kų, neturėjo priežasties karę pra- 
dėti. 

Bet talkininkai, kaip visi žino, 
nori žemiių iš ceaitralių šalių. 
Sitai Francuzi'ja nori Syrijos. ir 
Alzacijos Lotaringijos, Italija no- 

ri pietvakarinių Austrijos provin- 
cijų, Rusija nori Konstantinopo- 
lio ir siaurumos su gera dalimi 
Anatolijos, o Anglija nori Meso- 
potamijos ir Arabijos. 

Apskelbimas Anglijos protek- 
torato Egyptui, kur žmonės nėra1 

giminingi anglų tautai; pasisavi- 
nimas Kypro, kur nieko nėra an- 

gliško; italų užėmimas Tripolio, 
kur italai yra tik įsilbriovikais; 
įvaizdinė svajone atiduoti Rusijai 
Konstantinopolį drmige su Mar- 
moros baseinu, kur didžiuma gy- 
ventojų yra turkai ir mahometo- 
nai—(vis tai yra laužymai tauty- 
bės principo. 

200.000 RUMUNŲ 
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE. 

Londonas, saus. 22 <1.—Gen. 
von Mackensen, manoma, rengia- 
si prie paskutinio mūšio su .ru- 

sais ir rumunais. Seretho lirai'jų 
perėjimui. Berlino karės žinyba 
praneša tik apie avanpostų susi- 
rėmimus rytiniuose Karpatuose, 
apie kartkantinj artilerijos veiki- 
mą Oituz klonyje ir apie atmuši- 
mą slavu puolimo vakarinėje 
Pančiu pusėje, strateginio gelž- 
kelio centro, kuris yra devintos 
vokiečių kariaunos tikslu. 

Iš Petrogrado pranešama apie 
sulaikymą vokiečių puolimo Oi- 
tuz klonyje ir apie sulyginamą 
tylumą kitose šono dalyse. 

Pusiau oficialė Berlino Over- 
seas Xe\vs Agentūra ilgoje per- 
žvalgoje vadina Seretho linijos 
gynėjų poziciją besiartinančia pa- 
skuti nno galo ir priduoda svarbos 
vokiečių pasisekimui ties Nane- 
sti. 

Sita pati agentūra paskelbia, 
kad vokiečiai Rumunijoje suėmė 
viso rumulnti nelaisvėn arti 200,- 
000. Likučiai rumunų kariaunos 
esą perorganizuojami Moldavijo- 
je ir Besarabijoje. 

ANGLŲ TRANSPORTAS 
NUSKENDO. 

Berlinas, saus. 22 d.—Overseas 
Xews Agentūra paskelbė, kad an_ 
glų transportinis laivas s n 1800 

kareivių užėjęs ant minos A'niglų 
siaurumoj ir nuskendo. Žinia 
gauta iš Rotterdamo, kur bevieli- 
nis šauksmas pa'gcl'bos girdėtas. 

LONDONAS PRIPAŽĮSTA 
PASKANDINIMĄ 8 LAIVŲ. 

i Londonas, saus. 22 d.—Šian- 
dien paskelbta, jog yra paskan- 
dinta- S laivai mažne nu o 25,000 
tonų. Tarp žuvusių yra 6 anglų 
laivai ir du norvegų. Prie to du 
jūreiviai žuvę ir kapitonas paim- 
ta nelaisvėn. 

RUSAI SUĖMĖ 428,000 
BELAISVIŲ PER METUS. 

Londonas, saus. 19.—Sulyg ru- 

sų tarnystės organo, cituoto Lon- 
dono žinioj iš Petrogrado, rusai 
pernai metais paėmė su viršum 
428,000 belaisvių ir 525 kanuoles. 

Ta«ai laikraštis savo peržvalgą1 
karės veikimų baigia šitokiomis! 
skaitlinėmis belaisvių ir imtuvių: 

Oficierų rusai paėmė nelaisvėn 
8,770; kareivių 420,000; kanuolių 
jiems teko 525; mašininių 1,661; 
apkasinių mortirų \r minių mėty- 
tu vų 421. 

Daugiau kaip 80 nuoš. šitų im- 
tuvių davė gen. Brusilovo veiki- 
mai. 

MUŠIS ARTI 

ŠVEICARIJOS SIENOS. 

Londonas, saus. 20 d.—Svar- 
biausiu dalyku, pranešamu iš 
karės lauko vakaruose, yra vo- 

kiečių ir francuzų veikimai Al- 
zacijoje arti Šveicarijos sienos. 
Iš Paryžiaus pranešama apie vo- 

kiečių (buriu smarkų ir netikėtą 
užpuolimą ant francuzų linijų 
Altkircho apielinlkėje. Berlinas 
paskelbia pasekmingus susirėmi- 
mus apieliimkėlj tarp Doller ir 
Rcino-Rolnos kanalo, mažiaus ne- 

gu dvidešimtyje mylių nuo Švei- 
carijos sienos. 

šitie judėjimai, griežtesni už 
v'sus kitur buvusius paskutinė- 
'..iis 'keliomis dienomis, londoniš- 
kių tėmytojų nuomone yra taiko- 
mi ištyrimui stiprumo francuzų 
tvirtumų tarp Bei forto ir Baze- 
lio. Kritikų nuomone, jie gali 
nuvesti prie francuzų senai lau- 
kiamo įsiveržimo Šveicarijon. 
Mobilizavimas priedinių šveica- 
rijos kariaunos dalių nurodo 

j susirūpinimą toje šalyje. 
•rūtose to sono ciaivse t ik men- 

kesnio veikimo buta. Vokiečių 
netikėtas puolimas ant francuzų 
pietinėje Lassigny pusėje buvo 
atmuštas. Nuo Soissons į šiaur- 
vakarius francuzai suėmė belais- 
vių. 

Anglų žvalgai nesmagumus da- 
rė priefšo avanpostams, bet be di- 
delio pasisekimo. Artilerijų be- 

sišaudymas pietinėje Ypres pu- 
sėje, kaip Berlinas sako. pasiekė 
baisaus smarkumo. Overseas 
News Agentūros karės kritikai 
praneša apie anglų baisius nuo- 

stolius Somme šone pereitą sa- 

vaitę. 

VOKIEČIAI ATMUŠA 
PUOLIMUS. 

Londonas, saus. 19 d.—Sulyg 
vokiečių pranešimo, Moldavijos 
pasienyj nuo Suchica klonio į 
šiaurę vokiečiai atmušė priešų 
užpuolimus. Sulyg rusų tvirti- 
nimo, vokiečių tolinešės kanuolės 
bombarduoja svarbų miestą Oo- 
na, prie gretinio gelžkelio užpa- 
kalyj rusų šono pietvakarinėj 
Moldavijoj, matomai su tikslu 
pakenkti transportacijai šita lini- 

ja. 
Rytų Galicijoj vokiečiai pra- 

dėjo ofensyvą sektore arti Zbo- 
rov, nuo Lembergo j rytus,' bet, 
kaip Petrogradas praneša, rusai 
juos atmušę po to, kaip jiems 
buvo pavykę įsigauti i rusų lini- 
jas ties vienu daiktu. 

RENGIAMASI PRIE 
BAISAUS MŪŠIO 
VAKARINIAME ŠONE. 

Londonas, saus. 19 d.—Karš- 
tai rengiamasi visu vakarų 
šonu prie didžiausio nuišio istori- 
joje. Mūšio pradėjimas priklau- 
so nuo oro stovio. 

Kareivi jos iš abiejų pusių, iš- 
kailio nerdamosi, organizuoja nau- 

jus žygius. K o e 1 n i s c h e 
| 

Z e i t u n g ikorcspondclivtas iš ka- 
rės lauko praneša, kad "užpaka- 
lyj talkininkų šono kraujama bai- 
sios daugybės karės medžiagos 
ir svarbus kareivijų perkėlimai 
j vyksta." 

Tuo pat laiku pranešimai tvir- 
tina, kad vokiečiai koncentruoja 
kariaunas karės lauke. Prancū- 
zai yra atkreipę domį į suspieti- 
mą voikiečių pajiegų priešais Ba- 
zelį, Šveicarijos pasienyj ir j tie- 
simą strateginio gelžkelio tame 

sektore. Prancūzai tiki, kad vo- 

kiečiai yra sudarę visus plianus 
baisiam užpuolimui ant fralncuzų 
linijų Alzacijoje per Šveicariją. 

VOKIEČIAI GRŪMOJA 
FRANCUZAMS PASTA- 
TYMU BELAISVIŲ 
ANT UGNIES 
LINIJOS. 

Berlinas, saus. 17 d.—Vokie- 
čiai rengiasi atmonyti francu- 
zams už jų nenuikėlimą vokiečių 
belaisvių saugiame atstume nuo 

mūšio linijos. 
Vokiečių valdžia pasiuntė raš- 

tą Prancūzijos valdžiai, reikalau- 
dama atsakymo j j j iki saus. 15 
d. Jame ji rugojo, kad vokiečiai 
belaisviai yra statomi šaudomoj 
juostoj. 

Prancūzų valdžia neatsakė į 
vokiečių raštą ir todėl vokiečių 
valdžia apreiškė, kad franeuzai 
belaisviai atmonijimui, taipgi bus 
statomi šaudomoj juostoj iki vo- 

kiečių reikalavimo franeuzad ne- 

išpildys. 

RUMUNAI TIES SERETH 
ATMUŠA VOKIEČIUS 
ATGAL. 

Londonas, saus. 17 d.—Feld- 
maršalas von Madkensen turėjo 
pirnuts didelius nepasisekimus 
Seretho šone. Miestas Vadeni, 
svarbus strateginiai savo pozici- 
ja tik šešiose myliose atstu nuo 

Galaco uosto j pietus, tapo atim- 
.as iš jo dunojūiės kariaunos; ku- 
ri trjs dienos tam atgal buvo jj 
Daėmusi. 

Berlinais oficialiai patvirtina 
turkų sargybų pasitraukimą prieš 
skaitliu m i didesnes priešo pajie- 
įgas. 

Šitas pasisekimas drauge su 

rumunų želngimu pirmyn kalnuo- 

toje ša<lyj nuo Seretho vidurio j 
vakarus, kurį Berlinas taipgi pri- 
pažįsta, gerai paduoda į rankas 
gynėjams tvirtumuotą Seretho li- 
nija, kuri kelios dienos atgal ta- 

rytum trupėjo nuo vokiečių ku- 

j i n i ii smūgių. 
Rusai nuo upės j pietus, že- 

miau Galaco. kaip vokiečių pra- 
nešimas nurodo, tapo sustiprin- 
ti ir iš visa ko matyt, kad rusai de- 
da paskutines pajiegas, kad bent 

pačią kraštutine Seretho pozici- 
ją palaikius. 

Staigiam Maickenseno kareivi- 
jų žygiavimo sulaikymui tik du 
išaiškinimai gali buti—arba ru- 

muninės linijos tapo praretintos 
(pranešimai apie grekų padėjimą 
patvirtina spėjimą, kad dalis vo- 

kiečių karei vi jų artimuose Ry- 
tuose tapo pasiųsta Macedoni- 

jos šonan), airba ikad feldmarša- 
las lukuriuoja, kol jo dobrudžinė 
kariauna pasieks Galacą. 

Šita kariaiuma muša Dunojaus 
uostą nuo dobrudžinio upės kran- 
to—augšČiau Seretho—iš vienin- 
telės miesto pusės, kuri .nėra ap- 
tvirtinta. 

Jei jai pavyktų pereiti upę ir 
įėjus miestan iš rytų pusės su už- 
tenkama pajiega jį palaikyti, kol 

dumojinė kariauna prie jos prisi- 
dės iš pietų pusės, tai visa rusų 

—"t—1 fij" — 

ir rumunų kariauna atsidurs to- 

kiame jau padėjime, kokiame ru- 

munai atsklurė ties Kronstadtu, 
Kraiova; Bucharestu ir Ploesci. 

Pelkėtoje apielinkėje prie Ba- 
bito ežero arti Rygos rusai, bent ■ 

tuo tarpu nutarė sulaikyti savo 

mušimą. Viietoje to jie sukon- 
centravo baisią artiTcriijos ugnį j 
apie Smorgonius, žemiau Dvifisko,' 
kur ėjo kruvinos kovos pirmes-1 tiiiuose rusų ofensyvuose. 

NELAIMĖ LAIKE 
PASILINKSMINIMO. 

Hartford, Pa. Laike pasilink- 
sminimo Old Fello\vs halėj čia 
įtsitiko didelė nelaimė, kuomet 
nupuolė kerosininė liampa, ky-j 
xinti ant antrų lubų ir uždegė 
grindis ir trepus. Persigandę 
imonės šokinėjo per langus ant 

^ gatvės nuo antrų lubų. Sužeis-; 
ta prie to 50 žmonių, o dešimts, 
kaip manoma, mirtinai aipsikulė. 

ATEIVIŲ BILIŲ 
KONGRESAS PRIĖMĖ. 

Washington, D. C. Xe tik se- 

natas. bet ir žmonių atstovų kon- 

greso rūmas priėmė apsunkinan- 
ti ateivystc bilių, kuriame reika- 
laujama, kad nemokanti rašyti 
nebūtų Amerikon įleidžiami* Ne- 
didelė tai bėda, nes po karei nei 
mokanti, nei nemokanti rašyti 
Amerikon nekeliaus, nes visiems 
namieje Ims kas veikti. 

MIRĖ ADMIROLAS DEWEY. 

Washington, D. C. Sausio 16 
d. pasimirė garsus Suvienytų 
'Valstijų admirolas De\vey, atsi- 
žymėjęs karėj su Ispanija,, išgy- 
venęs 80 metų. Jis prie Mani- 
los išnaikino ispanišką laivyną ir į 
be mažo nesusimušė su vokišku | 
laivynu Manilos porte, kuomet 
vokiškas admirolas nenorėjo pai- 
syti jo piisaikymų. 

SVARBUS NUŽIURĖjIMAS. 
Kansas City, Mo. Policija su- 

ėmė čiai medicinos studentą. Nu- 
žiūri jj, buk jis dalyvavo plėsi- 
me traukinio Baltimore & Oliio 
geležinkelio. Cia eina apie $100,- 
000. 

SUĖMĖ DARBININKŲ 
VADOVĄ. 

Virginia, Minn. Suareštavo1 
čia Richardą Matson, sekretorių 
čianykščio skyriaus "Industrial 
\\*oiikers of tlie \Yorld." Jamibu-1 
vo prisakyta j 24 valandas iš mie- 
sto prasišalint!, o jis to nepadarė. 

ŽIEMA PIETUOSE. 
Memphis, Tex. Del daugybės 

sniego tapo pertrauktas geležiu-1. 
kelių traukinių bėgiojimas 6 pie-! 
tinėse valstijose, kuriose tikros' 

... ... I. 
žiemos su sniegu ir salciais ne- 

būdavo. Valstijos tos yra: Vir- 

ginia, Xorth Carolina, Tewne- 

ssee, Arkansas, Mississippi, ir 

Texas. 

TIKRAS DRAUGAS. 
Marshfield, Wis. Ant farmos, 

sušaukti šuns lojimo ir staugimo, 
žmonės rado čia mšalusj farmerj 
McCarthy. Ant jo krutinės, pa- 
dėjus pirmutinės kojas, gulėjo jo 
šuo ir lojo i*r tuotn kaimynus su- 

šaukė. 

NAUJA ANGLIJOS PASKOLAI 
AMERIKOJ. 

New York. Morgano, Co. ta-j 
garsino, jog ji apsiėmė parupin-Į 
ti Anglijai naują paskolą 250,- j 
000,000 dol. 

FARMŲ PRODUKCIJA. 
Pereituose metuose Suvienytų c 

Valstijų farmeriai surinko viso- ] 
kių produktų už $13,449,000,000, 
arba už $2,674.000,000 laugiau 
negu 1915 metuose. 

AUKSINĖS VESTUVIŲ 
SUKAKTUVĖS. 

Washington, D. C. čia ap- 
vaikščiojo auksines apsivedimo 
sukaktuvės pirmininko didžiau- 
sios Amerikos darbininku orga- 
nizacijos "American Federatioir 
of Labor," Samuelio Goinperso. 
Tikros sukaktuvių iškilmės aUi- 

bu.s 28 sausio Xc\v Yorkc. 

ANGLIJA DIRBS AMERIKAI 
AMUNICIJĄ. 

Washington, D C. Iki šiol 
Amerika talkininkams dirbo amu- 

niciją, o dabar talkininkai pra- 
deda Amerikai amuniciją rūpin- 
ti. Suvienytų Valstijų laivyno 
ministeris užsakė Anglijos dirb- 
tuvėse Hadfields Limited Co. 
kd.vuolėms šovinių už $3.141,000. 
nes /iiiglijos dirbtuvės apsiėmė 
pigiau ir greičiaus juos padirbti 
negu amerikoniškos dirbtuvės. 

MOKĖJO PASIPELNYTI. 
New York. Suareštavo čia Fre- 

dcricką Strabel, vokietį, ar žy- 
dą, buvusj tamą, automooilių 
dirbtuvių. Jis mat senus auto- 

mobilius brangiai assekuruodavo 
ir juos sudegindavo ir imdavo 
pinigus. ] du metu tokiu budu 
jis gavo $110,000. Iš \iso sude- 
gino jis 60 automobilių. 

KARIUMENĖ GRĮŽTA IŠ 
MEXIKOS. 

Washington, D. C. Nuo Me- 
xiko rubežių vėl atkaukta 20000 mi- 
licijos kareivių, iš viso jau atšauk- 
ta 55,000 kareivių. Be abejonės 
bus atšauk: :i ir visa Mex)kon pa- 
siųsta Suvienytų Valstijų kariu- 
menė. 

lenki; geradėjas. 
New York. Koksai slepiantis 

savo vardą labdarys davė lenkų 
šelpimo nuo karės nukentėjusių 
fondui $135,00,0. Turbut tas lab- 

darys ne lenkas nes Amerikoj len- 

kų milijonierių nėra. 

GAISRAI. 
Seattle, Wash. Sudegė čia te- 

atras Grand Opera Ilouse. Su- 
degė gesintojų vadovas, vieno ge- 
sintojo trūksta, o 8 tapo sunkiai 
sužeisti. 

SMARKŲ LENKAI. 
New York. Tautiškas lenkų 

ipgynimo komitetas užgyrė nuo 

prezidento Wilsono pareikalauti, 
■cad jis tuoj dabar jau pripažintų 
^enkiją kaipo neprigulmingą kraš' 
:ą. Mat prezidentas dabar neno- 

•i pripažinti Lenkijos, bet nori pa- 
aukti karės pabaigos, kuomet ga- 
utina taika ir Lenkijos reikalus 
; u tvarkys. Kasžin, ar prezidentas 
enkų reikalavimo nusigąs ir jj tuoj 
špildys ? 

MILIJONIERIAUS DOVANA. 
New York. Bankierius žydas 

akob Schiff, paminėjimui savo 70 
ukaktuvių gimimo dienos, paauka- 
o Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
>-jai 100,000 dol. ir 50,000 dol. 
universitetui. Rods tai graži do- 

rana, bet tokiam turtuoliui kaip 
Schiff yra labai maža. 

LENKŲ KONGRESAS. 

Lenkų pildomasis tautiškas ko- 
nitetas užgyrė Yvashingtonan su- 

laukti lenkų kongresą, apkalboj i- 
nui lenkų ir Lenkijos reikalų. 

<A SAKO GARSUSIS RYTŲ 
INDIJOS POETAS APIE 

AMERIKĄ. 
(Garsus Rytų Indijos poetas 

labindranath Tagore, gavusis 
Čebelio dovaną už savo raštus, 
ik papeikimą amerikiečiams iš- 
eiškia savo kalbose, bevažinėda- 
nas po Su v. Valstijas. New 
forke gruod. 2d. r.ilyg dienraš- 

čių reporterių pranešimo, jis taip 
:albėjęs: 

"Jus statote biaurius namus, 

us perdaug Įsitikino savimi. Ši- 
as tautinis įsitikinimas yra raa» 



tomas visur jusij draugijoje. 
Strimgalve besivydami pasku' pi- 
nigą, jus užmirštate apie gra/ r 

gyvenimo prastumu. Gyvenime 
yra daug kas daugiau negu pa- 
prastas pinigu darymas," kalbėjo 
jis ramiu balsu be jokios pagie- 
žos ikaip koks pranašas.—''Gyve- 
nimą* reikalauja pateikos, o ne 

mašina dirbtu dienr veikimams 

pakvaišusiems <lcl pinigų. Ju.i 
taip skubinate, kad užmirštate, 

jog gyven'tnas savo geresniąja 
puse yra tik prastumu, nesisku- 
Irnimu įgyti tuos daiktus, kurių 
už pinigus negali gauti,—yra pa- 
sitenkinimu. Šitoj šalyj labai 

nedaug kas turi lygsvarą. Dau- 

giausiai tai gramėzdai ir .susipra- 
tėliai. Jie net nemoka gražiai 
kambarin įeit', ar iš jo išeiti. 

"Ką jt'.s čia vadinate—mari- 
nuota muzika, marinuotomis min- 

timis, marinuotu originalumu? 
Kas nors kitas gali už jus galvo- 
ti, kad jums suteikus užtenkamai 
sensacijų, užtenkamai naujybių, 
užtenkamai žinių jusų didelių no- 

rų patenkinimui. 
"Jusų įaujovinės idėjos apie 

gyvenin. i tai kaip ratukai su 

spraginamai*- kukuruzais. Viskas 

spraga ir sprogsta j visas puses, 
•nei ramuno, nei lygsvaros nėra 

niekur. 
"Visos puikiosios energijos, ku- 

rios virpa jusų draugijoje, plečia- 
si diduman ir platuman. Jus tu- 

rite daug ko pasauli pamokinti, 
bet jums dar reikia išmokt", kid 
didi/ausiu gyvenime dailyku yra 
tikras jo dvasinių vertybių paži- 
nimas. Jums reikia daugiaus gal- 
voti, o mažiaus kalbėti. Jums reikia 

daugiaus pateikos. Kur jus veda 
pasiutęs, nuolatinis bėgimas, k" 

riame nėra laiko grožiui ? Tik 
grožybė gali gyvuoti ir ji pragy- 
vens jusų turtus. Jus., kaipo 
tauta, pradedate nesitenkinti. Tai 

yna geras ženklas. 
"Jus neaiškiai numanote, kad 

jusų savotumas, jūsų brolybė ir 

demokratybė tikrumoje yra nc 

kas daugiau, kaip huliganų (suk- 
čių) brolybe. Jus bandote savo 

ateivius amerikoninti. Bet ar tai 
išmintingiausias būdas? Rusai 
bando rusinti lei.kus ir suomius. 
Kodėl nesusitailtius su tuo kol 
yra laikas? Jus negalite žmonių 
•permainyti. Jie vis skirsis vienas 
nuo kito, kol pasaulis patvers- 
Lai jie laikosi savo ypatingumų. 
Tai yra tikra demokratybė. 

"Užmirškite savo nepasitikėji- 
mą tautomis. Nuvykite tok j dva- 
sinio tautingumo ryšį, kuris ap- 
imtų tikėjimų ir tautybių įvairu- 
mus. Tiktai šitokiu budu jus 
užimsite augštą vietą istorjoje, 
kuri jums lemta yra užimti. 

"Vakarai bandė savo tautą pa- 
laikyti politikos ir via i z bos nor- 

momis. Kodol Amerika negalėtų 
paibandyti dvasinės normos? Tai 
taipgi šis-tas naujo jums. liet 

galų gale jus turite tą žinoti. 
Turite prisigriebti vidurinės gy- 
venimo teisybės, arba neturėsite 
pasisekimo taip kaip ir Europos 
tautos." 

Jis kalbėjo augščiau privestus 
privedžiojimus amerikiečiams be 
jokios pagiežos, kaip koks pran i- 

šas, skelbdamas tai, ką jis savo 

<lvasios akimis mato. Jo žodžiai 
buvo dideliai jsp«dingi. Repor- 
teris, kuris juos užrašė šitaip apie 
ji sako: 

''Kucmet atsistoji šalę Tago- 
re's, tai pajauti tokj jo pasielgi- 
mo kiltumą, kad staiga turi nu- 

tilti. I'ilnas to žmogaus papras- 
tumas ga'ite pagauna. Vakariečių 
geri r.orai tarytum ne vietoj ir 
nedaryti. Žmogus paveiksluose 
matomo Kristaus veidu stovi 
laukdamas, kad atsisėstum. Jo 
ilgi, plevėsuojantieji rūbai ir aug- 
štas rytiečių turbanas dar prie jo 
aug.ščidc prideda. O jo gilios, ru- 

dos akįs tarytum aisJkiai mato 

daitgelio daiktų silpnumą ir klai- 
dingumą Rabindranath Tagore 
gali pamokinti Ameriką naujo ro- 

mumos budo, jei ji panorės jo 
mokintis," užbaigia amerikietis. 

iš vm 
{Į Šveicarija netiki Vokietijos 

ir Austrijos užtikrinimais, kad 
jos nemano laužyti Šveicarijos 
neutrališkumą k per jos teritori- 
ją siųsti kariumenę Francuzijon, 
bet mobilizuoja kariumenę. Da- 
bar sumobilizavo dvi kariumenės 
divizijos dalis dar nesumobili- 
acuotų krtų dviejų divizij't. 

| Garsus Suvienytų Valstijų 
[pasiuntinys Rumunijoj, Chicagos 

j cechas Vopicha. kuriam Vokieti- 
i jos valdžia prisakė pasitraukti iš 

Bucharesto, atkako Berlinan ir 
čia mano laukti savo valdžios in- 
s' akcijų. 

: Pasitraukė nuo vietos Mon- 

tenegro ministerių pirmininkas 
Andrius Radovvič, nes jam algos 
nieks nemoka. 

|j Prašalintas nuo vietos buvęs 
Rusijos užsienių ministeris Sa- 
zonov tapo paskirtas Rusijos am- 

basadorių Londonan, vietoj mi- 
rusio Benkendorfto. 

,| Pareikalavus talkininkams 
nuo Grekijos karaliaus vadžios, 
tapo iš kalėjimų paleis' 'mti 
Vcnizeloso šalin i nkai. 

Iš Londono praneša, buk 
gauta iš Va rš a vos žinią, kad Vo- 
kietijos ciesorius Lcnikijos Vicc 
karaliumi paskyrė kunigaikšti 
Vaclavą Xemojt.wskj. i »et Len- 
kijoj nėra kunigaikščių Nemo- 

je\vs!<ių. 

| Nuo vietos tapo prašalintas 
Rusijos kairės ministeris genero- 
las Surajev, Jo vieton tapo pa- 
skirtas 54 metų generolas Betra- 
iev. Surajev tapo paskirtas vieš- 
patystės tarybos nariu. (ienero- 
lit jis tapo 1906 metuose. 

i| Anglijos valdžia pagarsino, 
jog ji ir Indijose užtrauks pa- 
skolą karės vedimui, bet sumos 

iki šiol nepagarsino, turbut ims 
tiek, kiek gaus. 

Įj Popiežius atsišaukė j Vokie- 
tijos valdžią su reikalavimu, kad 
ji liautasi priverstinio gabenimo 
belgu Vokietijon ir ten jau išga- 
bentus, kad namon sugrąžintu. 

[ Amerikos konsulius mieste 
Pernamlbuco pranešė, buk ant 

vokiečių paskandytų Brazilijos l 
pakrantėse garbuvir George iri 

-<Ging George" buvo 63 ameriko- 
nai. 

Iš Petrogrado per Londoną 
praneša, buk naujų metų dieną1 
pas carą nusitiko rusiškos dūmos 
atstovas Rodziatiko su Rusijos vi- 
daus mhiisteriu Protopopovu. Mi- 
ništiri- norėjo Rodziankai ranką 
paduoti, bet tas nusikreipė ir at- 

sa!kė, jog niekad ministoriui ran- 

kos nepaduos. 

j Tš Pernainbuco, Brazilijoj, 
praneša, buk vokiečiai sušaudė vi- 
sus oficierus jų paskandyto japo- 
niško pirklių laivo, nes buk jie 
priešinosi ir nenorėjo vokiečiams 
pasiduoti. 

|J Žydai vėl labiau pradėjo Ame- 
rikon emigruoti. Pinigus .kelionei 
gauna nuo žydų draugijos Ame- 
rikoj. Ypač žydai bėga iš Lie- 
tuvos, kad ištrukus nuo priversti- 
no darbo, prie ko juos verčia vo- 

kiečiai. 

|| Azijatiškoj Turkijoj, krikščio- 
nių apgyventoj Syrioj baisus ba- 
das. Itališkas laikraštis "Corrieze 
della Seza", uit;krina, jog nuo ba- 
do ten pasimirė su viršum pusė 
milijono žmonių, taigi trečdalis 
visų gyventojų. 

|| Vokiečiai, pagavę pietinėj 
Amerikoj anglišku laivą "St. The- 
odore", ji apginklavo ir pavertė i 
plėšikų laivą, žinoma, savo įgulą 
jsodinę. Senoji jgula, o tame 9 
amerikonai, atkako j Brazilijos 
portą Pernatnbuco. 

|| Iš Rymo praneša, buk užtvinę 
Dunojaus vandens nunešė visus 
tiltus ir pertai esanti venoj upes 
pusėj vokiečiai tapo visai atskirti 
nuo kariumenės esančios H toj upės 
pusėj. 

|| Pietinėj Amerikoj, Argentinoj 
visame krašte jaučiasi darbo stoka, 
pulkai darbininkų nešdinasi į Bra- 

ziliją, inors ir ten darbų nėra. 

|Į Uižstojus kunigaikščiui Gali- 
cinui Rusijos ministerių pirminin- 
ku, Rusijoj prasideda reakciją, 
valdžia stengiasi, visą gyvenimą 
savo kontrOlėn paimti, kaip tai 
buvo prieš dūmos sutvėrimą. 

Į Francuzijoj trūksta cukraus, 
todėl valdžia jį paėmė savo kon- 
trolėm Apart to pyragų kepy: los 
utanninkais ir seredoms turi out 

ŠVEICARAI BIJOSI KARĖS. 
Gandai eina, kad vokiečiai negalėdami perlaužti franeuzų fronto ties Verdunu, pereis per 

Šveicariją, kad užpulti ant franeuzų iš užpakalio. Šveicarai to labai bijosi. Paveikslėliai pa- 
rodo j u generolą \Ville, ariumenę ir žemlapi Šveicarijos rubežių. 

uždarytos. Tose dienose neleista 

pardavinėti saldžius pyragaičius, 
tortus ir visokius saldunymus. 
»■ 

II Anglija atsisaukt Lirckijon'su 
užmanymu parsamdyti visą pirk- 
lyibinj Grekijos laivyną Anglijai, 
nes daug jos pirklybinių laivų iš- 
naikino vokiečiai. Grekijos laivai 

.butų sunaudojami gabenimui 
Anglijon maisto. 

Į| ii gruodžio d i aną Paryžiuj 
pasinėrė pagarsėjęs Francuzijos 
mokslinčius, psychologas ir filoso- 
fas Theodeure Riooirt. Ligą laiką 
jis buvo profesorium Sarbonnoj 
ir College de France, išgyveno jis 
77 metus. Paliko jis daugybę di- 
delės svarbos moksliškų raštų. 

|| Vokietijos cenzūra išsiuntinė- 

jo laikraščiams instrukcijas, ko jie 
negali savo straipsniuose kliudyti. 
Jždrausta svarstyti klausimą atei- 
nančios Lenkijos rubežių ir pri- 
kišimą prie jos Lietuvos ir lietu- 

vių apgyventų kraštų. Uždrausta 
•rašyti apie organizavimą lenkų ka- 

■numenės ir jos ryšius su centra- 

lių tautų kariumenėms. 

Chicago, 111. Pasibaigė jani- 
tori.ų straikas. Jie nuo namų sa- 

vininkų iškovojo algų pakėlimą. 

Chicago, 111. Anglių išvažio- 

tojai laimėjo streiką, padidinta 
jiems algos. 

Lorarn, Ohio. Bus čia pasta- 
tytas už io milijonų doliarių di- 
delės geležies dirbtuvės, kuriose 
ras darbą 5600 darbininkų. 

LIETUVA IR KABE, 
DEL ANTSIDĖTO MOKES- 

NIO. 

Pastaruoju jaiku jau ir lietu- 
vių visuomenės tarpe pradedama 
kalbėti apie mezliavą, arba pačių 
sau antsidėtą mokesnį nukentė- 

jusių del karės naudai. Antsi- 
dėto molkesnio klausimą nebe 
lietuviai pirmieji pakėlė. Žino- 

ma, kad mezliavos pagalba žy- 
dai surinko kelis milijonus, ne- 

maža surinko lenkai, apie antsi- 

dėtą mokesnį pradeda kalbėti ir 
latviai. Kaip pa<prastai, taip ir 
čia lietuviai 1 'jbepramina naujų 
takų, bet eir^ senais, kitų jau iš- 
milntais. 

Nežiūrint tai, kad Rusuose 
gyvenimas nepaprastai brangsta» 
tremtinio "pajolcas" ne tik ne- 

didinamas, bet dargi mažinamas. 
Visa tai verčia pagalvoti apie 

naujus šaltinius, iš kur galima' 
bu t ii semti lėšas musų tremti- 
uiams šelpti. Šiuo tarpu tinka- 
.niausiu bud u lėšoms rinkti ran- 

dama mezliavą. 
Kaip visuomet, taip ir dabar 

męs manom, kad rusų valdžia 
privalo pilnai aprūpinti tremti- 
nius, nes ne kieno rito, kaip tik 

jos vedamas karas, del jos 
Lietuvos darbo žmonių minios 
priverstos buvo apleisti savo gi- 
mtinę ir bastyties j svetimus, 
visai nežinomus kraštus. Bet 
faktas, kad šiuo tarpu valdžia 
toli-gražu tremtinių nepatenkina, 
todėl ir reik pritarti mezliavai, 

j su kurios pagalba galima bus su- 

linkti šiek-tiek pinigų ir bent 
kiek sumažinti tą vargą, kuris 
viešpatauja nelaimingųjų musų 
tremtinių tarpe. Iš mezliavos 
tikėties milijonų vargu tenka, nes 

lietuviuose visuomeninis instink- 
tas toli-gražu nepasiekęs tekio 
laipsnio, kokj jis yra pasiekęs 

j žyduose. Šiuo žvilgsniu su žy- 
dais vargu kas gali susilyginti. 

("N. L.") 

KAREIVIO LAIŠKAS Į LIE- 
TUVIŲ VISUOMENĘ. 

Pro ginklų braškėjimą, šrap- 
nelių kaukiau^, pro aršiausi vai- 

tojimą sužeistųjų, pro jų ašaras 
ir prakeikimą; iš mirties apkerė- 
to krašto, mirties laikančios pa- 
skutiniame merdėjime tūkstan- 
čius žmonių; iš to viso gar ų, 
jausmų clioaso—šaukiu j jus, 

! tautiečiai... ne... ne šaukiu: ne- 

j išgirsit jus mano silpno balso, 
i jei neišgirstate stipresnių... 

Prašau jus... ne... ne prašau: 
jus nenorit suprasti prašymų 
siauroje, akloje partijų kovoje... 
Jus jnirtotc, o jnirtę, kad net ne- 

matote pajvojaus Lietuvai ir lie- 
tuvių tautai, jos augimui. Siau- 
roje ir akloje partijų kovoje jus 
užmiršot tą tikslą. Bet kam čia 
išrodymai, nurodymai, atsišauki- 
mai!... Gana.jų buvo!.. Aš čia 
tik norėjau išreikšti, kaip sunkų, 
kaip liūdną .jspudį padarė mano, 
karės gyvenimo suvargintoj s:c- 
loj Visuotiniai Petr. Liet. Dr. n. 

d. k. š. susirnkimai... Baisiausios 
mintys lendi j galvą: jog tas sui- 
rimas gali dezorganizuoti ir lie- 
tuvius tremtinius, neskaitant to, 
kad tai aiškiausiai kenkia jų ko- 
lektyviam darbui, vieninteliam 
vaistui ir atspirčiai dal>ar nuo nu- 

tautimo!.. 
O sunųs Jos, viltis busimos 

Lietuvos, vis guldo ir guldo gal- 
vas su viltim, kad Lietuva, po jų 
mirties, bus laisva.., kr d švinta 
Jai jau saulėtas rytojus!.. At- 
minkit, tautiečiai, kad jut.ų gyve-' 

nimu ir męs kareiviai gyvename, 
nors ir atskirti nuo justi, nors 
mirties pavojuje!.. Ir mirti juk 
lengvi aus, kad žinai, jog tavo 

kovotojo, vietą užims sunųs lais- 
vos Lietuvos!... Taigi tautiečiai, 
pažvelgkk j 'save, apsvarstykit 
savo darbus, pasielgimus, kiek- 
vieną žodį, veiksnį!! 

Vardan Lietuvos išgirskit žo- 
džius iš apkasų t! 

Kareivis J. Kardelis. 

Mokytojus atleidžia nuo šau- 
kimo kariuomenėn. Švietimo mi- 
nisteris grafas P. lgnatjevas ap- 
linkraščiu pranešė mokslo apy- 
gardų globėjams, kad, sutikus 
vidaus reikalų ministeriui, pri- 
pažinta paliuosuoti nuo šaukimo 
•kariuomenėto, karės prievoles įst. 
§ 33, mokytojus apsaugininkus 
ir bakabiliečius, kurie dabar te- 

bemokyto jau j a įvairiose moky- 
klose. 

Rengimas profesoriais. Xau- 
jai įsteigtas prie švietimo mini- 
sterijos mokslo pedagogijos sky- 
rius svarbiausiu uždaviniu stato 

rengti profesoriais žmones, bai- 
gusius universitetą. Ministeri- 
ja randa, kad ligi šiol šis darbas 
negerai buvo vedamas. Paliktie- 
ji prie universitetų ruošties pro- 
fesoriais žmonės tebuvo menkai 
aprūpinami. Išduodamos jiems 
per dvejus metus stipendijos bu- 
vo labai maža, kad galėtų žmo- 
niškai gyveiniti ir atsiduoti mo- 

kslui. Dabar ministerija atkreip- 
sianti daugiau domės Į medžiagi- 
nį aprūpinimą. Profesorių kan- 
didatai bus visu kuo aprūpinami. 
Jei kandidatams tektų važiuoti 
del mokslo j užsienius, tai taip 
pat busią teikiama jiems pagal- 
bos ir šiaip palengvinimų. ( 

Kulturos ir Švietimo Sekcija I 
•prie Liet. Centro Komiteto nuta- ' 

rė išleisti keletą vaikams pasi- 
skaityti knygelių. Pirmoti eilėn 
jau spausdinama dvi įpjesi ir šiaip 
apsakymėliai. Šiam vaiku kny- 
gynėliui bus leidžiama nedidelės : 

knygutės. i 

I 

Kaune "Dabarties" spaustuvė-*' 
jc ir "Kovnaer Zcitung" kaštais 
išleistas didelis žemėlapis—aUa- 1 

sas tautit, gyvenančių Rusijos va- 

karuose. Ten etnografiniai iš- 
skirstyti lietuviai, latviai, lenkai. 
žydai, baltarusiai ir didžiarusiai 
Atlasas apima 20 23: 44 cm. di- 
durno žemėlapių. Kiekvienai tau- 

tai paskirtas atskiras žemėlapis. : 

Paskum seka gubernijų žemėla- 
piai, kuriuose tautos išskirstytos j 
ir sužymėtos nuošimtiniu daugu-'S 
mu, p 

Žcmėlaipynas išleistas gražiai, 
etnograijoa prasme, bešaliai. Kai- 
na paskirta 10 markių. 

"L. B." 

Lenkų laikraštis apie Vilnių. 
"No\va Reforma" rašo, kad pada- 
rytasai \'ilniaus gyventojų sąrašas 
parodė, jog mieste esama 52c/o 
lonkų, (čia, matomai priskakyta 
"mojžeszo\vego wyznania" lenkai 1 
ir "bialo-polanie"—gudai lenkų 
skaitliaus padidinimui—Korekto- 
rius) 2,6%—llietuvių 1,7%—rusų 
ir gudų, 0,7%—vokieč'M ir 43%— 
žydų. Lenkai turį vieną laikraštį 
—"Dzienik \Yilenski." Vokiečių 
kalba eina du laikraščiu: vienas 
burmistro organes, antras—dešim- 
tosios armijos. Gudai leidžia "llo- 
mon" (spauzdina 1500 egz.). 
Pradžioje buvęs spauzdinamas lo- 
tinų raidėmis, bet kadangi gudams 
tas raštas yra sunkus, neįprastas, 
tai buvo vokiečių valdžios prašyta 
ir šios sutikta leisti spausdinti ru- 

sų raidėmis. 
Mokyklos tokios: 5o pradedamų 

jų, kuriose mokinasi 5000 vaikų, 
S miesto, jose mokinasi 1400 mo- 

kinių, 4 vidurinės, 5 mokytojų se- 

minarijos (kursas nuo 16 savai- 
čių iki 2 metų), 4 vidurinė* spe- 
oialės, liaudies universitetas (vo- 
kiečiai uždarė pirm kelių mėti.), 
įvairių amatų besimokinančių esą 
apie 7500. 

Pramonė nuskurdusi, darbų ne- 

są, todėl daugelis važiuoja Yokie- 
čiuosna darbo j ieškotų. Paskuti- 
nuoju metu organizuojama darbi- 
ninkų būriai Kauno tvirtovei tai- 
syti ir keliams tiesti. 

Teisme kalbama vokiškai. Mo- 
kesčiai dideli. Nejudinamojo tur- 

to mokestis 3 kartus esąs didesnis. 

šelpimas kareiviu žmonių Vil- 

niuje- Rugpjūčio mėnesyje mie- 
sto neturtėlių globa 3656 kareiviu 
pačioms išmokėjo 29,730 markių 
pašalpos. P>e to, joms išdalino dar 
49,440 duonženklių už 31,000 mar- 

kių. Dabar kareivių moterims 
mokės po tris markes mėnesiui, gi 
kiekvienam šiaip šeimynos nariui 
po markę. Duos taip pat ir duon- 
ženklių veltui. 

Važinėjimas viešais keliais. 

"Įsakymų laiškas" primena įsaky- 
mą, kuriuo liepiama, kad prie šiaip 
žmonių vežimų tun buti pritaisy- 
tos lentelės su savininkų vardais 
ir pavardėmis. Lentelės turi buti 
lotyniškomis raidėmis aiškiai įra- 
šytas pirmoje eilutėje vežimo sa- 

vininko vardas pavardė, antroje— 
gyvenamoji vieta, trečioje kurios 
apskrities. Lentelė turi buti pri- 
segta kairėje vežimo pusėje, gerai 
matomoje vietoje. Kas nesilaikys 
šitų įsakymų, bus baudžiamas pi- 
nigų bausme ligi 100 markių, ar- 

ba lengvu kalėjimu ligi dviejų sa- 

vaičių. 

Paskelbimas del Vilniaus mie- 
sto paskolos. Rugsėjo mėn. 14 
d. buvo paskelbta, jog Vilniaus 
niesto gyventojai privalo paskolin- 
:i miestui milijoną rublių. Už pa- 
skolintus miestui pinigus bus mo- 

<ama nuošimčiai ir paskolą grą- 
iins. Dabar tos paskolos prisira- 
šymas buvo atidėtas iki lapkričio 
15 dienos. Bet daugiau t nebe- 
bus atidėliojama. Vilnius. Lap- 
kričio mėn. 1 d. 1916 111. 

Vokiečiu miesto viršininkas. 
Pulil'is. 

Darbininkų batalijonai Vilniu- 

je. Vilniaus miesto viršininkas 
sakė: kad visi Vilniaus mieste 
gyvenantieji vyrai nuo 17 iki 60 
nctų amžiaus nuo 10 iki 14 lapkri- 
čio mėn. dienos privalo nueiti prie 
gydytojaus ir duotics apžiūrėti: 
gydytojas nuspręs, kurs gali dirbti, 
curs negali. Darbui tinkamieji 
ms sustatyti j darbininkų batai: 

onus, kuriuos tevartos tiktai dar- 
jui, o ne frontui. 

Darbininkų batalijonuose tatai 
stengsis aprūpinti gerafs butais, 
naistu ir gydytojų pagalba. Nuo 
lai'bo gali n t s i p i-rfk t i. mokėdami 
>o 6°o markių už šešis mėnesius, 
[eigti paimtasis darban nenorės 
lirbti arba atsisakys nuo pradė- 
;o darbo, gali būti pabaustas 3 
netais kalėjimo, arba užmoikėti 
io tūkstančių markių pinigais. 
1",*} j sakymą vykinti yra įgaliota 
•okiečių kariuomenės vyresnybė 
r kariuomenės teismai. 

Utėlių naikinimas. "Dabartis" 
š lapkričio 15 d. praneša, kad 
*okiečių kariuomenės vyresnybė 
abai stengiantis išnaikinti utč- 
es. Užimtojoje vyriausiojo rytu 
■ado srityje vargu rasime koki 

didesnį miestą, kuriame nebūtų 
U'tinėjamosios įstaigos. Pasta- 
ruoju laiku vėl atidarė utinėjamų 
įstoigų visuomenei Suvalkuose, 
Vyžamyje, Fily pa ve, Bakalaževe 
ir Sidoryje. Suvalkuose naująja 
įstaiga naudojasi viii liaudies 
mokyklų mokiniai. 

Jonas Aukštuolis, 
("L. B.") 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
PRIE SIUVĖJŲ STREIKO 

UŽBAIGOS. 
A. C. W. of A. unijos Centra- 

linė Valdyba sutiko su firmų su- 

sivienijimu, už 48 vai. ir $1.00 į 
savaitę. 

Sausio 3 d. per Lietuvių Uni- 
j°s 54-58 ir merginų susirinki- 
mą, Unijos delegatas J. Bekam- 
pis išdavė raportą, 'kad A. C. \V. 
of A. centralinė Valdyba ir tai- 
kos komisija priėmė nuo fir- 
mų susitaikymo pasiulijimą eiti 
dirbti už 48 vai. ir $1.00 dau- 
žia frs užmokesčio j savaitę. Bet 
laimėjimas bus pildomas nuo 22 
sausio 1917 m. 

Vėliaus Centralinės Valdybos advokatas agitavo, kad darbinin- 
kai priimtų tokią propoziciją. Unijos susirinkimas su pasiuli- 
jiiru 48 vai. ir S1.00 sutinka, bet 
griežtai nesutinka laukti iki 22 
d. sausio. 

Vėliaus nutarė išrinkti komi- 
siją iš dviejų ypatų, kuri persta- 
tys centralinci valdybai neužsi- 
ganėdinimą. 

Matomai upas pas darbininkus 
lietuvius neužganėdintas iš cen- 
tralinės valdybos perdidelio nu- 
sileidimo. 

Kadangi centralinė valdyba pa- ti agituoja, kad priimtų darbi- 
ninkai tokį nusileidimą grįžti į 
darbą dvi savaites ant senų išly- 
gų, o tik už dviejų savaičių bus 
išpildomas laimėjimas. Lietu- 
viai tam griežtai priešingi. 

POLICIJOS ŽIAURUMAS. 
Sausio 2 d. pikietninkai vaikš- 

čiodami ant llope St., p."i e Fahl 
Hoyt dirbtuvės sutiko policijos 
žiaurumą; policija pradėjo vaikyti 
pikietninkus ir lazdomis mušti. 
Nukentėjo ir praeiviai: K. Pup- 
kis tapo sumuštas nuo policijos 
ir "bomų," reikėjo su vežimu par- 
vežti namon1. 

Aieštav-o Šiuos pikietninkus: 
P- Pėstininką M. Mender; J. 
Putiną, O. jančauskienę ir M. 
Jančaus'kienę. Paleisti po $i 500 
kaucijos. 

Delei policijos žiaurumo uni- 
jos susirinkimas išnešė protesto 
rezoliuciją Į miesto majorą, kad 
sušvelnintų policiją. 

Spaudos komisija. 
P. Montvila, 
Iz. Jakimavičienė. 
A. Sirgidas. 

A. Sedekerskiutė. 

IŠ KINGSLAND, N. J. 
Baisi ekspliozija.—Sausio ii d. 

Kingslande Canatlian Car & 
Foundry Komp. šoviniu dirbtu- 
vėje atsitiko baisi ekspliozija ir 
išnaikino visą dirbtuvę vi pama- 
tų. Liko tik devyni magazinai, 
kuriuose sukrauta daugybė trini- 
trotoluolio—naujausios mados 
sprogstamos medžiagos, knri yra 
panaudojama šrapnelius dirbant. 

Dirbtuvė pradėjo degti pusiau 
ketvirtą valandą po pietų; grana- 
tos pradėjo sproginėti j 20 mi- 
nučių po užsidegimui ir sprogi- 
nėjo i'ki 4 vai. nakties be jokio 
perstojimo, su didžiausiu smarku- 
mu naikindamos namus ir visa, 
kas apie linkėję buvo. Kiti to- 
liau gyvenantieji žmonės manė, 
ead artinasi pasaulio galas. Gra- 
natos lėkė į visas puses ir su- 

gadino daug namų. Gyventojai, 
išsigandę, bėgo kur kam pakliu- 
vo, pasimesdami tėvai su vaikais, 
vaikai su tėvais. Patronų spro- 
ginėjimas atrodė baisiausiu bom- 
bardavimu kokio ši-mto baterijų 
<anuolių. 

Šio miestelio žmonės buvo lai- 
komi mokyklose, bažnyčiose ir 

miesto bute. Jie perleido tokią 
įaimę, kokios dar savo gyvenime 
Tebuvo matę. 

Canadiam Car & Foundry 
Komp. šitą dirbtuvę pastatė kovo 
nėn., io*5 ni'J dirbta joje šov'i- 
liai rusams, daugiausia tricolės 
culkns; dirbo arti 3000 darbinin- 
kų Įvairių tautų, tšsskiriant vo- 

kiečius ir jų talkininkus. Dirbc 
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KAIP TAU, SESUTE, TAS PATINKA. 
'Andarokaieiai dabar baisiai eina truirpyn. Bot tas dar n lėkis, štai 
eina agitącij'r» už tai, kad moteris ir merginos mestu saliu andarokus, 
o pradėtu dėvėti—hm... atsiprašau, kelines... Paveikslas paroilo, 
Hoip tos naujos mados kelinsė turi iŠrodvti. 

r lietuvių iš Xcvvarko ir kitu ap- 
l'nkiniii miestelių; eksplozi- 
jos laiku darbininkai spėjo pa- 
bėgti. Su lyg oficialio kompani- 
jos raporto nei vieno neužmušė 
t!i!< su viršum šimtą sužeidė ir 

daugelis peršalo bebėgdami per 
.pelkes; du lenkai j antrą dieną 
atrasta baloje be žado; juos nu- 

gabeno j ligoninę. Sužeisti ga- 
benta j N'evvarką, Kearny, Pas- 
saieą, Jcrsey City ir Pater.somą. 

Saus. 13 d. kompanija apmo- 
kėjo darbininkams algas ir :'š vi- 
so tik du neiprvbuvo pinigų atsi- 
imti; vienas lenkas M'ichal \Yien- 
ski. kurj tą pačią dieną Arlingto- 
ne traukinys suvažinėjo, jam be- 
bėgant namon, antras Hermain 
Bietre, kuris sužeistas guli St. 

Mary ligoninėj, Passaic'e. 

Dirbtuvėje Ibuivo pridirbtu pa- 
tronų 5,000,000. Nuostoliai iš- 
neša '16,000,000. Kompanija per 
savaite išmokėdavo iarbininkams 
$60,000,000. 

lvks>pliozija gimė nuo užside- 
gusios gazalinos. Darbininkus 
nuo nelaimės išgelbėjo p-lė Tes- 
Lie McNamara, dirbtuvės tele- 

fonų operatorė. Ji tolai buvo ra- 

štinė prie telefono, kol visiems 
darbininkams visuose departmen- 
tuose nepranešė apie pavojų. Už 
šitą jos didvyringą darbą Natio- 
nal Aid Society apdovanojo ją 
$25> 

Iš visos dirbtuvės pasiliko tik 
ipelenaf, griuvėsiai ir duobės že- 

mėje, padarytos sprogstančių gra- 
natų. Apielinkės gyventojams 
nuostolių padaryta apie uz $75,- 
c x 

Ar ant tos vietos bus statoma 
kita takia dirbtuvė, yra abejo- 
jama, nes Kijigslando majoras 
Arthur Clay pasakė, jog meista* 
neįeisiąs kitos tokios dirbtuvės sta- 

tyti. 
Miestelis Kingsland yra mažas, 

7 r^vliose nuo Nev.arko ir su- 

sieina su Šiauriniai Arlingtonu. ja- 
me yra kelios lietuviu šeimynos, 
bet daugiausiai lenkai gyvena. 

Antra didžiausia expliozija buvo 
ITaškeli, N. T., 30 mylių nuo New- 
arko ir 10 mylių nuo Patersono, 
kur saus. 12 d. pusiau dešimtą 
valandą vakarė išlėkė j padanges 
Du Ponto parako dirbtuvės. Ši- 
ta ekspliozija sunaikino 50 fab- 
riiko trobų ir daug apielitnJcės gy- 
ventojų namų^ padarydama nuo- 

stolių už $2,000,000. Parako su- 
naikinta 460,000 svarų. Žmonių 
keli užmušti ir daugelis buvo 
sužeistų. 

Ekspliozijos trenksmas buvo 
jaučiamas 6 valstijose; šviesa bu- 
vo matoma per 110 mylių. Nuo 
e(k.spl:ozijų .{augiausia nukentėja 
Kew Jersey valstija. 

L. Koresp. 

Į Iš NEWARK, N. J. 
| Atskaita Nev/arkc surinktu pi- 
nigu Liet. Dienoj. Sausio 3 d. 
buvo išduota galutinė atskaita 

( rš .surinktų aukų lapkr. 1 d. (nu- 

kentėjusiems nuo karės: 
Atskaita yra tokia: 
Pinigų viso surinkta $3654.90 

Iš tų tuoj aus pasiųsta Raudona- 
jam Kryžiui $3000.00. Lėšų tu- 
rėjome $236.39 pas kasininką ran- 
dasi $418.51. Atlikę $418.51 tuo- 

jaus bus pasiųsta Raud. Kryžiui 
VYashimgton'an. 

Socialistai buvo manę rinkti 
aukas atsikirtai, bet negavę miesto 
leidimo, sugrįžo atgal pas mus 
katalikus ir tautim-inkus; sugrįžę 
pas mus. visą sistemą darbo jau 

'.rado u/vestą. Jų draugai tapo Idarin'soti prie mušu komisijų. Įėję j | nusistebėjo pamatę kokį platų, 
darbą męs vedame, kad net 20; 
leidimų iš aplinkinių miestelių 
buvome jau parapinę. Socialistai 
draudė mus, sakydami, kad nerei- 
tk'ia tokj platų darbą užimti, kad 
užteksiią Nevvarko. 

Darinkti prie musų j komisijas 
trukdė darbą, arba visai neveikė. 
Iš socialistu rinkikų visai maža 
buvo, bpt vadovauti visur skver- 

1 b ėsi. Labiausia jiems pauko dža- 
ibas pinigai skaityti. Ar juos kas 
j kvietė, ar ne, bet jie spietėsi kaip 
j niušios ant medaus, nors tas bur- 
ižuaziškas darbas ne kaip jiems 
sekėsi. Amt galo trys toki did- 
vyriai pridavė bilas už savo darbą 
(už pinigu skaitymą) sekančiai: 
Ig. Beičis $3.00 J. V. S\veetra 
$8.00, J. Adams $11.00. Iš Chi- 
cagos pridavė sąskaitą Jurgelio- 
nis už kokius ten jo vargus $23.- 
00. Ten jie sako: męs jųsų Cen- 
tro Komiteto nepr: -.žįstame, o 

ts.au jųs prieinete n us įsvieno. tai 
turite padengti mušti lėšas .išvie- 
no. Žiinoma, tokios j u sąskaitos 
tapo atmestos ir neapmokėtos. 
Pinigus inuvežus bankon ir so- 

cialistai nusekė paskui, kati ir jų 
vardas butų įtrauktas, ka'd pasikui 
jie galėtų saviškai pinigais nau- 
dotis. Ten termą toki pakėlė, 
kad nebagus reikėjo iš bankos 
išprašyti. Už trijų dienų pinigus 
S3000.00 pasiuntėme be jokių ci- 

cilikišikų ceremonijų Raudonam 
į Kryžiui j Wasbiingtoną sušelpi- 
mui nukentėjusių Lietuvoj nuo 

karės lietuvių. Šitiems cicilikų 
|"triksanrs" nenusisekus, mūsų 
kerštininkai pradėjo keršinti ir 

| visaip niekinti Lietuvių Dienos 
j veikėjus taip savo susirinkimuose, 
j taip savo supančiuotoj "Laisvėj" 
sakydami, kad katalikai ir tauti- 
n imk a i .-u kunigu sugriebė pinigus 

I 
sau, o juos nuskriaudė. 

Nuo cicilikų nėra ko daugiau 
laukti kaip piemeniškų žodžių ir 
į juos mažai atidos reikia kreip- 
ti. Bet reikia stebėtis, kad Xew- 
arko tautiškos Draugijos kaip 
tai: Palangos Juzės, Januome- 
rės Kliuibas ir kitos leidžia save 

ij ažebotas vedžioti už nosies, dvi- 

;!e > in*. J-iai tok i y menkos vertės iš- 

sigimusių \aduvti. T d jau gCdalj 
V. Tautininkas. 

IŠ MANO KELIONIŲ PO 
INDIANĄ. 

Neperscnai aplankiau tris 
lietuvių kalioiiijas Indianoje: 
Terrc llaute, L'linton ir Centcna- 
ry. Pasekmių didelių neturėjau, 
bet, tikiu, gero darbo pradžia 
yra padaryta ir darbas eis to- 

liau*. Nors sušaukti susirinki- 
mai nebuvo skaitlingi, bet atėju- 
sieji įdomavo kalba ir parodė sa- 
vo dideli norą Lietuva ir joje 
esančius brolius lietuvius gelbėti 
kiek tik išgalės yra. 

Saus. i d. kalbėjau Terrc Ha.t- 
te. Publikos buvo nedaug, nes 

susirinkimas blogai buvo išgar- 
sintas. Vienok pavyko sutverti 
Lietuvos Gelbėjimo kuopą šelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės, ku- 
rios nariai pasižadėjo mokėti po 
$1.00 kas mėnesis. Taip pat apie 
10 žmonių žadėjo sutverti ALTS. 
kuopą. 

Saus. 2 d. kalbėjau Clintone. 
Žmonių prisirinko pusėtinai. Cia 
taipgi susitvėirė Liet. Gelbėjimo 
kuopa; prie kuopos prisirašė if> 
•Tariu; keliatas kitų žadėjo prisi- 
rašyti vėliaus. 

Saus. 3 d. kalbėjau Centena- 
ry'jc, kur taipgi susitvėrė dvi 
kuopos, viena Liet. Gelb., kita 
A LTS. 

A. M. Martus. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
Parapijine atskaita. Vietinis 

kleoonas, kun. E. V. Grikas. iš- 
davė metinę atskaitą apie para- 
pijos stovį už 1916 m. Sudyg 
klebono žodžių, pqreiti metami .bu- 
vo geriausi metai istorijoj para- 
pijos, kuri gyvuoja 7au apie 20 

metu. Parapija priskaito dabar 
aipie 3000 "dusių," o abelna jos 
api varta metais siekė daugiau s 

Si 1,000. 

Sulvg klebono atskaitos, per- 
nai buvo žymių dovanų bažny- 
čios naudai. Tarp jų paminėti- 
nos šios: Skritulskų šeimyna pa- 
dovanojo liiktorius $300 vertės; 
Dambrauskų šeimyna padovalno- 
jo amboną .$550 vertės: B. ir A. 
Šilingai, V. Valukev'ičius ir P>. 
Janabočius baldakimą už $250; 
ip-lės Januskiutės dvi liampas tu 

$225; a. a. Matulevičienė, Ka- 
rauskai ir Katauskai du sudėti- 
nius kryžius už $200. 

Laike pereitų metų parapijoj 
buvo 38 vestuvės, 122 krikštym 
ir 16 laidotuvių. Abelna suma 

įplaukų išneša $11,273.60, o viso 
išeigų per tą patį laiką buvo $11,- 
105.37. 

i.. Savickas. 

DORRISVILLE, JLL. 
Laisva meilė, paleistuvystė, ar 

sveti uos naudow norėjimas?— 
Musų mieste tarpe vietos socialis- 
tų iškilo baisus trukšmas. Nuo tulo 
laiko jų vadovai, ir organizato- 
riai v t 'ė nepadorų gyvenimą ir 
dabar e jų negražus danbe'.iai 
išėjo į aikštę. Vienas jų drau- 
gas, K. Vaičiūnas, paits viešai 
prisipažino prie to ir kitus sa- 

vo draugus išdavė Al, Lietuvinin- 
ką ir Ant. Kunickį; jis prisipaži- 
no, kad jie visi trįs yra kalti Jo- 
no Bukevimus šeimyninio gy- 
venimo sugriovime. 

ome trjs vyrai buvo vadais 
socialistų 187 k]). Nuo tūlo lai- 
ko jie kaipo geri. įnamiai buvo su- 

siviję sau lizdą Butkevičių šei- 
mynoje. Cia jie buvo tikrais bo- 
sais Bukevičiau; namuose, o pats 
Jonelis Butkevičius buvo tiic ver- 

gu jų. Ant galo Bukevičienė vi- 
sai Jtsi'sakė su ivo Joneliu gy- 
venti ir pasakė jam, kad jų (Bu- 
kevičių) -padėti jos vardu ban- 
koje pinigai, su viršum tūkstan- 
tis dolerių, tik jai vienai priklau- 
so. Čia Bukevičiui pilnai paai- 
škėjo prie kokios nelaimės prive- 
dė jo šeimyną tie, kurie mėgsta 
vadintis augštos doros žmonė- 
mis ir sakosi kovoja už prliuo- 
savimą liaudies nuo priespaudos 
ir vergijos jungo. 

IŠ šitų trijų socialistų "vadų" 
K. Vaičunas pasirodė esąs tei- 
singiausiu; jis liepė Bukevičienci 
pasidalinti su savo vyru pinigais 
•pusiau, bet kiti lyginimo teorijos 
šalininkai nesutiko su tuo. Ka- 
dangi jis griežtai užprotestavo] 
įprieš visiš'ką nuskriaudimą Jono 
Bukevičiaus, tai šeimiiminficė iš- 
sivarė iš savo namų. kitiems jo 
draugams jai. pritariant. 

Jonas Bukevičius persikėlė gy- 
venti į \Ycsit Frankiortą, 111., be 

.-avo paėiulės, be vaiku." i u ir bc 
pinigėlių. 

Septi'ntadieni saus.* 14 š. m. 

vietos socialistų 1N7 >kp. turėjo 
savo susirinki-mą ir plačiai ap- 
kalbėjo .-avo vadoVų nedorus dar- 
belius. Pa«cki"£ to įkalbėjimo 
>uvo tokia, kad f kuopos vadai ir 

jų geroji šeimibftfkė &po iš kuo- 
pos išbraukti. jį". * 

Tai buvo truksmingiausias so- 

cialistų susirinkimas; be maža 
i<o ir kumščiai nepaleista darban. 
Dorrisviliečiai, tą visą matydami, 
ilvus susiimdami kvatojo, besi- 

juokdami iš tų pusgalvių. 
Atsimenu, kaip "Keleivio" re- 

daktorius. p. St. Micbelsonas sa- 

vo straipsnyje atspaustame "Ke- 
leivio"' 36 mini. u/pereitų metų, 
aprašydamas savo prakalbų ke- 
lionės Įspūdžius, labai išgyrė 
tuos žmones, kurie vien socia- 
istų "pirmeiviškus" laikraščius 

skaito; ten jis s ak ė, kad tie žmo- 
nės yra augščiau pakilę doros 
'.vilgsniu; tie, girdi, kurie lik 
katulikų, ar tautininkų laikraš- 
čius skaito, yra daug tamsesni už 
anuos. Jis dar priminė, kad pirm 
kelių metų pietų 1 Ilinojaus val- 
stijos lietuvių kolionijosc. kol lie- 
tuviai lik vieną "Lietuvą" teskai- 
tė, lai ir žmonės buvę tamsus. 

Čia p. Michelsonas, šitą saky- 
damas, pataikė, kaip .pirštu tvo- 

rom Žmonės, skaitydami "Lietu- 
vą" tokių šposų nedarydavo, 
kokis dabar apsireiškia tarp 411, 

ką tik socialistų laikraščius skai- 
to. Taigi garbė už tai priklauso 
socialistams. 

Dorrisvillietis- 

IŠ ST. CLAIR, PA. 

Sausio 17 d. Cohvmbia salėj bu- 
vo prakalbos. Tūlas Lcvinskas 
atidarė susirinkimą su tokia "pra- 
kalbą": "Gerbiamieji! kalbės sve- 

čiai iš Lietuvos, o antra, tai ap- 
garsinsiu, kad parsiduoda 3 lotai 
(ištaria gatves vardą), o taipgi 
ant kampo N. Gatvės parsiduoda 
namas. Kas nori, gali sau nusi- 
pirkti". Po tai "prakalbai" persta- 
tė svečius—pirmiausiai Žemaitę. 
kCnulkė kalbėjo apie tai. kas dėjosi 
Lietuvoje karei prasidėjus. Bu- 
lotienė kalbėjo apie "Žiburėli". 
Abi kalbėjo rimtai—"vyriškai". 

Adv. Bulota kalbėjo dviem at- 

vejais. Pirmu sykiu kalbėjo apie 
rinkimą aukų ir kur jos eina. 
P-aias Bulota, išgyręs Liet. Šelpi- 
mo Fondą tiek, kiek mdkčjo, štai 
kaip tarp kit-ko išsireiškė: "duo- 
kite ir aniems fondams aukas, bet 
pažiūrėkite, ktur iš tų fondų (Liet. 
Gdb. ir Tautos Fondai) pinigai 
eina. Čia Bulota- perskaito Tautos 
F. atskaitą iš "Draugo" ir smar- 

kiai subara tą fondą už delegatų 
siuntimą Europon, už Gabrio biu- 
rui duotus pinigus ir tt. 

L. Gelbėjimo Fondui taipgi pu- 
sėtinai lv'.ivo nuo p. Bulotos už 

tai, (kam, girdi, to fondo pinigais 
tautininkai siuntė p. R. Karužą 
Europon. 

Toliaus p. Bulota kasim kaip 
tik paukšt ir sumaišė Liet.Auto- 
nomijos Fondą su \Vilkes Barres 
susivažiavimu. Anot p. Bulotos, 
tai tam susivažiavime tautininkai 
su klerikalais sutarę surinkti 1000 

gerų patriotų, kurie mokės po $io 
j metus. "O ar žinote, kiek tų 
gerų (patriotų jie surinko"—-pa- 
klau ?ė p. Bulota ir vėl pats atsa- 

kė: "tik 35." Tuo tarpu nu > > 

j e vi nas po nosia sau sumurmė- 
jo: "turlbut Bulota šią naktį mc- 

miegojęs. 
Iš antra sykio p. Bulota kalbėjo 

aipie šaliies ir žmogaus laisves (ar 
laisvę) : "Amerika šalis laisva, bet 

žmonėms jokios laisvės nėra, taip 
pat kaip ir Rusijoj. Taigi tokios 

laisvės ir Lietuvai nori tautininkai: 

Balutis, Karuža, Sirvydas, Šliupas, 
Račkauskas, Ri'ir&a ir Yčas. 

Washingtone Rusijos ambasa- 

dorių, kuris Dr. Bielskj ir kun. 

Žilių pavadino maištininkais, ne 

lietuviais, p. Bulota pripažino, 
rimtu ir atviru žmogum, nes, gir- 
di, teisybę pasakęs. 

Ant galo vėl atsistoja p. Le- 
vinskas (vakaro vedėjas), ir iškė- 

lęs rankoj mėlyną tikietą, sako 
apie busianti kokį teatrą ir pri- 
duria: "Aš ir tada ponui Durie-Į 
kni (kunigui) nedovanosiu, kadi 

jis suMups pas altorių." Iš to 

patyriau, kad čia sparnai—dešiny- 
sis su kairiuoju, pradeda "eiti.;". 

Publikos buvo j 75 žmones. L. I 
Šelpimo Fondui aukų surinkta' 
$23.05. "Žiburėliui"—$6.15. 

Plaušinis, Į 

IŠ HARRISON, N. J. 
D. L. K. Ringaudo Dr-jos me- 

tinis susirinkima3.—D. L. K. Rin- 
gaudo Dr-ja saus. 13 d. la i k ̂  sa- 
vo metinį susirinkimą. Mcdiia- 
giu,:s šitos draugijos stovis nc- 

prasčiausias, tik jus nariams trūk- 
sta dalykų numanymo ir gero 
apsiėjimo laike susii inkimų. 
Daugumas šitos draugijos nariu 
ateina j susirinkimus tik tuoju 
tikslu, kad trukšmą sukėlus, l'as 
ringaudiečius yra paprastu daly- 
ku vienam paprašius balso, ki- 
tiems drauge kalbėti; visi aat syk 
kal;ba ir nei vienas nežino, kas 
yra svarstoma. Daugiausia ši- 
tuomi nusikalsta seniai. Ačiū 
šitokiai tvarkai, ar teisingiau sa- 

kalnt, netvarkai svarbus klausi- 
mai lieka neužbaigtais, 

Šitame susirinkime pradėjus 
svarstyti draugijos stovį ir kitus 
svarbius reikalus, senu paprati- 
mu iškilo kli'ksmai visuose kam- 
puose ir ačiu šitam laisvam šu- 
kavimui tapo užmiršta auka drau- 
gijos pažadėta nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. 

l'as pats buvo ir su prisiųstu 
laišku. Vietinė Gabijos Brolių 
ii Seserų Dr-ja prisiuntė laišką 
pritarimą svarbiam sumanymui 
Lietuvių Politikos ir A pš v i etos 
Kliubo iš Kearny statyti svetai- 
ne sujungtomis lietuvių draugi- 
jų spėkomis. Ga'bijos Dr-ja iš- 
rinko ir 5 savo atstovus ir Harri- 
sono Į Kearny liet. draugijų kon- 
ferenciją šituo tikslu; taipgi toji 
draugija mainė, kad visos kitos 
draugijos neatsisakis nuo šito 
svar.baus darbo. Bet Ringaudo 
Dr-ja, kuri geriausia galėtų tam 

pritarti, griežtai atsisakė nuo to. 
Nors laiškas buvo aiškus, bet 

pirmininkui jį perskaičius, kiti 
pradėjo jį savotiškai aiškinti. 
Antgalo, kuomet vienas paaiški- 
no laiško prasmę, vieni tam su- 

manymui pritarė, sakydaimi, kad 
svetainė yra geru daiktu turėti, 
o kiti ėmė šaukti "Tegul Kear- 
nv'ės Kliubas pats pasistato sau 

svetaine'—mums jos nereikia," ir 
taip tas dalykas tapo atmestas. 

Naujų narių prisirašė 4; iš vi- 
so marių yra 87. Turto Dr-ja 
turi su viršum $1900. Sekan- 
tiems metams Draugijos valdyba 
išrinkta tokia: Pirm. Ant. Ka- 
lct'ka, -jenas; fin. rašt. Pijus Ma- 
čiulis. tas pats; prot. rast. Mar- 
tynas Petrmlis. tas pats. Naujai 
išrinkti: vice^pirm. Ipolitas lUt- 
benas; kasin. Ant. Kalina; kasos 
globėjais Vlad. Staškus ir Kaz. 
Buibenas; Maršalkos Lukoševičia 
ir Bonifacas. 

Ringaudietis. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Nesutikimai tarp kriaučių. Jau 

nuo senai čia viešpatauja dideli 
nesutikimai tarp vietinių kriau- 
čių. tarp kurių didelis skaitlius 
yra lietuvių. Dalis lietuvių pri- 
klauso prie taip vadinamų "Ai- 
doblistų" (I. W. \Y.) u':iijos. ki- 
ta gi dalis prie "Amalgameitų" 
unijos. Šitos dvi unijos tarp sa- 

vęs ėdasi, viena kitą norėdamos 
sunaikinti. Amalgameitų uniją 
palaiko žydai ir lietuviškieji so- 

cialistai. 

Adoblistų šalininkai labai nu- 
siskundžia ant "amalgameitų" ir 
užmeta jiems, kad jie visokiais 
nepadorais budais traukia prie 
savęs darbininkus, kad tik "aido- 
blis'tų"' arba pramoniečių uniją 
subaiki nu s. 

mmmorej yra daug mažų 
dirbtuvėlių, arba "šapelių,"' ku- 
rios imasi sau darbą iš didesnių. 
Tokiose dirbtuvėlėse paprastai 
dirba po keliolika ar po kelias 
dešimts kriaučių. Amalgamei- 
tai atsiunčia savo delegatus, ne- 

va nuo didelių dirbtuvių, ir šitie 
įbaugina "šapos" boselį, kad jei- 
gu jo darbininkai neprisirašys 
prie Amalgameitų, tai jis darbo 
negausias, o jeigu prisirašys, tai 
duos daugiau darbo. Žinoma, po 
to lapukėse kila trukšmas. gin- 
čai—vieni nori rašytis, kiti ne. 

Tokiu budu amalgameitų agi- 
tatoriai prisikalbino iš vienų tik 
lietuvių apie 200 žmohiių. Iki 
šiolei amalgameitai dar neįkan- 
do šitų diribtuvių: Izaako Am- 
burgiučio, Šteino. Griefs, Bur- 
Icio, Philipp Can ir apie 35-kių 
mažesnių. Bet kaip dabar iš- 
rodo, tai amalgameitai dar ir 
daugiaus dirbtuvėlių galės lai- 
mėti, nes jie turi gerai apmokė- 
tus agentus, ir organizatorius, 
kurie darbuojasi išsijuosę, o pas 
įidoblistus to nėra; jie sako, kad 
męs visi esą busime organizato-į 
riais. Bėda tame, kad jie nėrą 

organizatoriais ir nedali buti. nes 

patįs turi dirbtuvėse dirbti ir lai- 
ko neturi. 

Iš tokio susikirtimo tarp tu 

unijų išeina labai dideli .nesuti- 
kimai ir tarp pačių lietuviu, o 

tas labai blogai atsiliepia ant lie- 
tuviu tautišlkų reikalų. Reikia, 
sakysim, paremti kokis nors tau- 
tiškas darbas, kuris yra naudin- 
gas visiems lietuviams, bet kuo- 
met vieni su kifais ėdasi, vieni 
ant kitų spjaudosi, tai negalinta 
visiems krūvon susieiti. Todėl 
nuo to labai nukenčia mūsų loc- 
ni reikalai. 

Lietuvos Vaikas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

"Laisvės" korespondentas an- 

tru kartu papuola. Gruod. 19 d. 
vietilniame teisme buvo nagrinė- 
jama Y. Rinkievičiaus byla. \ 
Rinkevičius buvo pasižymėjęs 
tai'i grandrapidsiečių dviem da- 
lykais: kaipo "Laisvės" kores- 
pondentas ir kaipo turtų lygin- 
tojas. Iš visos LSS. 51 kuopos 
jis buvo geriausias "Laisvės"' ko- 
respondentas; ten jis iš'pcrdavo 
kailius katalikams ir tautinin- 
kams ir net pataikydavo "šakėn" 
parašyti. 

Taip pat jis atsižymėdavo, 
priešingai savo partijos princi- 
pams, savo dideliu noru greitu 
laiku pralobti. Žinodamas, kad 
iš darbo nepralobsi, jis pradėjo 
čekius rašyti, tik ne savo, bet 
kitų vardais ir dveji metai tam 

atgal tas ji. vaig'šą, ikišo j skylę, 
Teismas ji apkaltino ir pasiuntė 
j Jacksono kalėjimą uolų skal- 
dyti. 

Paskintą sau laiką kalėjime 
ai vargt s. ji sugrįžo vėl j Granui 
Rapids ir gavo daubą viešbutyje. 
P-et jo senasis noras pralobti vėl 
išvedė j j iš kelio ir jis 
tūlos žmonos krepšelį ban- 
dė pasisavinti. Krepšely j jis ra- 

do nedaug, vos $6; manė kad ir 
laža geriau negu nieko, bet tei- 

sėjas už šilą jo žingsni davė jam 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba 

$50, mokėt, arba 60 dienų sėdėt. 
Musų didvyris pasirinko p i r- 

mutilnę išlygą: užmokėjo paskirtą 
bausmę ir dabar vėl bus liuosas 

"Laisvėje" tautininkus ir kata- 
likus engti. 

Matantis Teisybę. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Liet. Mot. Progres. Koncertas. 
Saus. 13 d. L.. S. Dr-jos svetainė- 
je Liet. Mot. Progr. Susiv. kuo- 
pa parengė koncertą su dainomis, 
deklianacijomis ir monologais. I 

Šita kuopa dar nesenai yra su- j 
sitvėrusi. bet. kaiip iš jos koncer- į 
to matyti., tai ji sparčiai žengia 
Šakininkų progreso keliu. Tos 
moterėlės išdrožė vi-ą eilią Džan 
Bambos spyčių. Katriutė su Mo- 
tina aipie kunigus ir jų gaspadi- 
nes palkalbėjo ir apskritai visas 
programas buvo džan bambi škas. 

l>e lo, kad nuo atžagareivių at- 1 

siskyrus, musų "progresuolės" įsi- 
taisė sau iš albrusų turkiš'kus tur- 
banus ant galvų. Taigi progre- 
suolės su tamsuole niekas ne- 

galėjo sumaiišyti. Tas gal ir la- 
bai tiko ne tik progresuolėins, bet 
ir tamsuolėms: progresuolių dar- 
bų nieks tamsuolėms negalės pri- 
kišti. ( 

Koncertinei vakaro daliai pasi- 
baigus, prasidėjo šokiai ir nuisų 
progrestiolės, prie rudžio pripuo- 
lę aiškiai parodė, kad jos Ragu- 
čio garbinime žengia su vyrais 
drauge; jei kuri pašokus pagavo 
didelį alaus stiklą, tai tas kaip 
bematai ir tuščias. 

Jeigu šitie visi dalykai, kuriais 
musų progresuolės minėtame sa- 1 

\*o koncerte atsižymėjo, yra kuo- 
pos siekimo tikslu, tai reikia pri- 
pažinti. kad jos progresuoja ne 

juokais. 
Ten Buvęs. 1 

IŠ KENOSHA, WIS. 1 

Prakalbos. Šv. Petro parapi- 1 

jos svetainėje buivo prakalbos ! 

saus. 16 d. Žmonių prisirinko : 

pilnutėlė svetainė. Kalbėjo p. 
M. A. Marius. Jis gražiai papasa- 
kojo apie Lietuvos vargus ir ne- 

laimės, kuriuos jis ir pats prity- 
rė, bevesdamas tūkstančius lietu- ' 

vių, bėgančių Rusijos gilumon. t 

Aukų surinkta $76.85 ir suor- 1 

ganizuota Lietuvių Gelbėjimo 
kuopa iš 50 žmonių, kurie apsi- 1 
ėmė mokėti kas mėniesis kas po 
$i.ocv, kas po 50c, kas po 25c. 1 

Žmonės labai užganėdinti p. i 
Martaus prakalbomis. 1 

Reporteris. t 

Žinios-Žineles. 
Brcoklyn, N. Y. 

= P.rooklyne susitvėrė Lietu- 
viu Kooperatyve Bendrovė; per 
5 savaites prisirašė prie jos ioo 

narių. Saus. 4 <1. narių susirinki- 
me nutarta atidaryti sankrovą 'kaip bus gauta 200 narių. Įstoji- 
mas j Kooperaitę $1; dalies $15. 
Ncw Philaaelphia, Pa. 

Saus. 3 d. laidota K. Ste- 
J.nionis ir A. Skenderis. Jie dir- bo .kasykloje, kur nuo eksplio- x i j o s šalutinėje kasykloje jų išė- 
jimas užgriuvo ir jiedu abu oro 
netekę užtroško. Steluionis pa- liko žmoną ir du vaiku Ameriko- je. Skenderis žmoną ir keturis vaikus Lietuvoje. 

Montcllo, Mass. 
== Nesenai čia pasimirė sulen- kėjusi lietuvė moteris. Ji buvo našlė ir per 20 met.i būdama Mon'tdloje sutaupė $.tooo. Pa- liktus pinigus ji liepų.-- icdalinti savo giminaičiams. Kam po $500.. kam po $700; likusius nuo giminių pinigus, $700 pavedė len- kų bažjiyčiai. 

Paposia. Wyo. 
= Lietuvių čia tik 2 šeimynos ir 6 pavieniai. Gyventojai dau- giausia chorvatai; darbai randa- mi anglies kasvkloe; dirba jose apie 300 žmonių; darbai gerai M n n 

Manchestcr, N. H. 
= Vaikams besueinant moky- klon didelė krūva stoiego ir ledą nuOiuoždama nuo stogo du vaiku užmušė, o 6 sunkiai sužeidė. Tė- vai kaltina miestą. 

Hartford, Conn. 
== Saus. 2 d. Elžbietą Masiu- laitė gulėjo ligoninėj; ten ji gavo proto sumišimą ir per langą iššo- ko; iššokus nusilaužė koją, ran- ką ir visa labai susitrenkė, iš ko už trijų valandų mirė. Priklau- sė prie Sv. Elžbietos Dr-jos, Vy- čiu 6 kp., Moterų Sąjungos 17 kp. ir Merginų Gyvo Ražančiaus. 

Clinton, Ind. 
= Čia susitvėrė Teatralė kuo- pelė, prie kurios prisirašė 11 na- riu. Nebūtų didelė naujiena, kad minėta kuopelė susitvėrė, tik jdo- mu, kad taip vadinami "darbinin- ku geradėjai" socialistai bandė ją savo jungan pajungti, t. y., rei- 

kalavo, kad visi Teatralės kuo- 
pos nariai prie LSS. 104 kp. pri- klausytų ir kas mėnesis, mokėtų Sąjjungon po 35c. Tas vienok jiems nepavyko. Kuopa suside- da iš 5 merginų ir 7 vyrų. 

Minersville, Pa. 
= Gruod. 26 d.—16 metų vai- kas Vytautas Vasiliauskiais su <itu vaiku aln'glu rogutėmis be- važiuodami nuo kalno atsitrenkė i automobiliu ir vieinas, lietuvis, int vietos užsimušė, iki'tas—ame- rikietis ant rytojaus pasimirė. Mockevičius ir Mockaitis mėgu- sic-ji i::-' ;crti gruod. 29 d. naktį Dasikc v.- J. Kaminskio budelėj, D ant rytojaus naktį Adomą Do- 

•evičių rado sušalusj. 
Kockford. 111. 
= Juozas Pūkelis, apie 24 me- 

ti amžiaus pasirgęs 6 dienas mi- 
'ė nuo plaučiu uždegimo. Per :ris metus jis vedė aptieką, pa- arnaudamas lietuviams. 
Zleve'and, O. 
= Gatvekarių bendrovė įdavė niesto tarybai savo apskaitą, ku- 

^ia bendrovė nori parodyti, kad 
i ne tik megali jokiu ipagerininut 
laryti, bet ir ant savo išeiti ne- 
dali. Ji reikalauja, kad pasažie- 
iai vietoje 3c. mokėtų 5c. Jeigi 
as jai nebūtų pripažinta, žada 
savo besivertimą parduoti mie- 
stui ar kitai kokiai bendrovei. 

^ew Haven, Conn. 
= Darbai sumažėjo; šautuvų 

1 karabinų užsisakymai išpildy- 
i ir darbininkai atleidžiama Šim- 
ais. Kitos išdirbystės maža mo- 
:a nuo 20c. iki 22c. valandai. 

tfahanoy City, ^a. 
= Del darbininkų trukumo 

•Cnickerbocker kasyklos negali 
šdirbti nei aštuonių valandų i 
lieną; darbininkų trukumas kuo 
olyn eina didyn* 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa 

roSu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikroj} vard^. 
Redakcija pasilieka s-ui teisę at- 

siunčiamus jai rankra^či i trumpinti 
ir t isyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popieros pusės, paliekan* 

plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Prezidento kaiba apie taikę. 

Nesenai prezidentas \Ytįsoti buvo 

išsiuntinėjęs kariaujančioms vieš- 

patijoms notą, kurioje jis užklau- 

sė, kokioms išlygoms abidvi pu- 
sės norėtų taikintis. 

Vokietija su savo šalininkais 

atsakė, kad ji yra pasiruošusi sėsti 

prie taikos stalo su savo ^priešais, 
bet savo išlygų visai nepadavė. 
Talkininkai, atsakydami preziden- 
tui Wilsonui, plačiais ruožais nu- 

rodė savo reikalavimus ir apreiš- 
kė, kad kol tų savo siekiu ne at- 

aifks, apie taikinimąsi negali buti 
nei kalbos. 

Prezidentas \Yilson, išklausęs ši- 

tokių pranešimų iš abiejų pus'y, 
dabar tarė savo žodį. Pereitą pa- 
nedėlį, Senato posėdyj Washing- 
tone, jis, kaipo šios šalies galva, 
turėjo prakalbą, kuri gali turėti 
?varbias pasekme.?. 

£:os kalbos branduolys, trum- 

pai imant, yra sekantis: 
Oabartir2 karė turi užsibaigti 

taika. Bet šita taika turi buti 

tokia, kad ateityje daugiaus ne- 

galėtų panašių nelaimių atsitikti. 
Iš to išeina, kad busiantis taikos 

kongresas susidės iš dviejų dide- 

lių dalių: pirmiausiai kariaujan- 
čios viešpatijos turės nustatyti 
naujus rubežius Europoje, o po to 

turės huti išrastas tokis būdas, ku- 

ris duotu užtikrinimą, kad pana- 
šių kariu ateityje negalėtu buti. 

Pirmame klausime Suvienytos 
Valstijos, stovėdamos nuošaliai 
nuo Europc, neturės svarbaus 
balso. Bet antras klausimas— 

apie užtikrinimą ipaetovios taikos 

yra taip svarbus Amerikai, kaip ir 

Europai. Ir šiame klausime Ame 
rika turi tarti savo aišku žodį. 

Prezidentas visti pirmiausiai ap- 
reiškia, kad pastovi taika negali 
įvykti patol, pakol ji remsis vien 
tik ant jiegos, arba ant ginklų. 
Todėl, jeigu net ir susitver- 
tu didelių tautų lyga, ikivri savo 

sujungtais ginklais manytų palai- 
kyti taiką, tokia taika butų neil- 

gam. Pastovi taika gali įvykti tik 

tuomet, kada ji bus paremta ant 

teisingumo principų. Pritaikius 
tuos teisinguimo principus prie da- 

bartinių aplinkybių, reik, kad įvyk- 
tų sekantieji dalykai: 

1) Šita kare turi užsibaigti be 

"pergailėtoj ų,"—vadinasi, t ik ra 

taika negalėtų jvykM tuomet, jei 
viena pusė sutraškintų kitą pu- 
se, iryes sumuštoji pusė pasiliktų 
su kerštu širdyje. 

2) Reikia pripažinti visų tau- 

tų principą, t. y. kad visos tautos 

—mažos ar didelės,—yra sau ly- 
gios; vadinas, jos turi teisę savi- 
tai vystytis ir savo likimu rū- 

pintis ir apie jj spręsti; jokia 
vieŠipatija neturi teisės mėtyti 
tautos iš vienos viešpatijos į ki- 
tą, kaip kokį tavorą, atiba savo 

savastį. 
3)Kiekviena tauta privalo tu- 

rėti atvirą kelią prie jūrių, kad 
visos tautos galf-tų liuooai .iena 
su fciitą susinešti, ir paė:os jūrės 
ikad butu visiems liuosos. 

4) Kariumenut ir laivynų ap- 
siginklavimai privalo buti suma- 

žinti iki tam laipsniui, kad j'° 
nevestų prie karių. 

Tai yra Amerikos principai, sa- 

ko prezidentas,—tai yra Ame- 
rikos poliška. Ir tokių princi- 
pų įvykclimimim ir palaikymui A- 
mertka suteiks visą savo \ aramą. 

Mums, lietuviams, prie šian- 
dieninių aplinkybių, bene vienu 
iš svaitbiausių bus punktas an- 

tras, kur kalbama apie tautų 
principus. Prezidentas, kalbėda- 
mas apie tai plačiau, išsireiškė, 
kad jis stovi už tai, kad .aršioji 
M o n r o e d o k tr i n a, sulyg 
kurios Europos viešpatijos netu- 
ri tiesos kištis j Amerikos reika- 
lus, o Amerika nesrkiš i Europos 
reikalus,—tkad šita Monroe dok- 
trina butų daibar praplatinta it 
priimta kaipo viso pasaulio dok- 
trina. Prezidento žodžiais ta- 
riant? 

"Aš noriiT pasiūlyti, kad tauto* 
vienu balsu priimtų prezidento 
Monroe doktriną, kaipo viso pa- 
saulio doktriną; kad jokia tauta 
neprivalėtų u/mest, savo politikos 
ant jokios kitos tautcs ar žmonių, 
bet kad kiekvienai tautai butų pa- 
likta linosybū nuspręsti apie savo 

locn^ politiku, savo locuą budg, 
vystymosi, be trukdymo, be gra- 
sinimo, be baimės,—ma/a tautele 
.šalip didžios ir galingos." 

Prezidentas pilnoj šviesoj sto- 

jo kaipo užtarėjas mažų ir (a- 
\ergtų tautelių. Ir niusų akimis 
žiūrint, jis stojo ant vienatihiio 
teisingo kelio, kuris pasekmingai 
gaili sulaikyti kraujo praliejimą 
ateityj. Kiek jo balsas svers ir 
kaiip į tai atsineš Europos vieši- 
patijos, gal netrukus turėsime 
progą apie tai išgirsti. 

Kodėl vienybė d*ngo? Buvu- 
sieji Pittsburge ir Broaklyne su- 

sivažiavimai parodė, kad užsimez- 

gusi per Lietuvių Dieną šiokia- 
tokia vienybė tarp dviejų sriovių 
vėl suiro ir dabar jau nėra jokios 
vilties, ked ji vėl užsimegztų. Be- 
šališka istorija, be abejonės, visą 
šitą reikalą nušvies ir parodys, kas 
yra kaltas už šios ir menkos vie- 
nybės suskaldymą. 

Kad toji vienybė tarp tautinin- 

kų ir "kuniginių" buvo nestipriau- 
si, tai tas matyt iš įdomių straip- 

snių, kurie dabar teHa "Tėvy įė- 

je." Tūlas "Patriotas,'' matomai 
labai arti susipažinęs su Centralio 
Komiteto veikimu, pasakoja, kad 
pačiam Centraliniam Komitete nuo 

pat pradžios didelio širdingumo 
nebuvo Žemiaus seka keletas 

į įdomesnių ištraukų: n 

"Komitete—rašo jis — kaip 
žinome, pusė katalikų atsto- 

vų, pusė tautiečių. Kaip rei- 
kėjo dirbti, tai tų katalikų at- 
stovų ,išskyrus p. J. S. Lo- 
pą ttą (jį ir tautiečiai gali va- 
dinti savu žmogum), nei su 
žvake vidurdienyj nesurastum. 
Visus darbus atadirbo tautie- 
čiai—gg. Šalčius, Karuža, 
Račkauskas, Šliupas, Živat- 
kauskas. Katalikai—beje dir- 
bo ir jie, kun. Augustaitis, 
daktaras, parašė du atsišau- 
kimu j visuomenę ir sureda- 
gavo laišką į katalikų dvasiš- 
ki ją. Kiti-gi—>nei gu-gu! Už 
tai teisti, mokinti, paliepti — 

duokš čia!... Komiteto posė- 
džiuose, iš anksto pasišnibž- 
dėję j valias, tik ir nurodi- 
nėja: "čia ne taip, ten ne- 

gerai, o tas dėlko taip, o ne 

kitaip" ir 1.1..." 

Šisai rasėjas atvirai tvirtina, kad 
už vienybės suskaldymą yra kalti 
(musų kunigai. "Tai vienų tiktai 
kunigų darbas,"—sako jis. Su- 
skaldymui paties Centralinio Ko- 

miteto jie panaudojo savo taip va- 

dinamą Tarybą, ir ve kokia tiesiog 
juokinga komedija iš to išėjo: 

"Štai,—rašo jis toliaus,— 
ksn. Augustaitis yra pirmuo- 
ju Centralio Kon.iteto seikre- 
tonum; jis, ant laimės, ar ne- 

laimės, yra taip pat ir tos 
Tarybos sekretorium. Pasku- 
tiniame C. Komiteto suvažia- 
vime vienbalsiai nutarta šauk- 
ti visuot. lietuvių suvažiavi- 
mą, kuriame butų atstovauja- 
mos visos sriovės, jog suva- 

žiavimas privalo [vykti ir to- 
kiame atsitikime, jei ne visos 
sriovės tedalyvaus; vadinasi, 
jei dalyvaus kadir viena f-io- 
vė. Prie to rezoliucijoje pa- 
sakyta, kad C. Komitetas turi 
pasibarti su Amerikos Lietu- 
vių Taryba, Amerikos Lietu- 
vių Tautine Sandara ir Ame- 
rikos lietuvių socialistų Sąjun- 
ga. Sąjunga atsakė negatyviai 
—'proletarams ,girdi, nėra ko 
tarties su buržuazija... .San- 
dara pritarė suvažiavimiui. Gi 
Taryba,—atsiminkite, kad 
kun. Augustaiitis yra tos Ta- 
rybos sekretorium—iki šiol jo- 
kio atsakymo nedavė!... Cen- 
YraHs Komitetas, per savo ras- 

tinę, įgaliotą pildyti suvažia- 
vimo nutarimus, paskelbė vi- 
suotinam suvažiavimui laiką ir 
vietą. Iškilo gvoltas—"dar- 
bininkas" pakišo Tarybą, kun. 
Augustaitis, tos Tarybos ir 
C. Komiteto ''duplex" sekre- 
torius, pasikvietęs gerašiNj 
kasierių V. Lukoševičių, kurs 
yra "i našim i vašim" ir dip- 
lomatą-arogantą kun. BartuŠ- 
ką, paskelbė protestą prieš tą 
suvažiavimą. Gi laiške į kun. 
Petkų tiesiog praneša, ,og C. 
Komitetas nieko nežinąs apie 
jok j suvažiavimą!... Patjs nu- 
tarė ir patjs prieš save eina. 
Tikrai tas atrodo, lyg patįs 
sau veidan spjaudytų!... 

Taip ir panašiai dalykams sto- 
vint ir panašias intrigas varinė- 
jant, ra.'ėias prieina prie išvedimo, 
kad su tokios rųšies kunigais joks 

lietuvis veikėjas negalės išvieno 
dirbti. Esą, jeigu "ne kartą buvo 
kunigų sakoma, kad jie negali iš- 
sitekti po vienu stogu su Šliupu," 
tai dabar išeina iš kito galo, kad 
"lietuviai veikėjai, nepasijungę kti- 

nigų nagaika," negali išsitekti po 
venų stogu su mušu kunigais, ne- 

są bjaurisi da kartą ju parodyta 
veidmainyste, jų dviveidiškumu, 
jų intrigomis, jų skaldymu vie- 
nybės, jų sėjimu neapykantos, jų 
demagogija, jų nepakanta..." 

Kad šitos dvi sriovės panašiai 
"susipjovė" tarp savęs, tai pats 
savaimi dar butų pusė bėdos—ne 
pirmu ir ne paskutiniu sykiu tas 

I yra, bet kad tokios pj e vytu" s išėjo 
šiltom laiku, tarp partijų, kurios 
vienos rūpinasi tautiškaja Lietu- 
vos ateitim,;—tai to reik labai pa- 
sigauti. 

Centralinis Komitetas veiks 
toiiaus. Centralinis Komitetas, 
kurį nekurie politikuojanti kuni- 
gai, kun. Kemėšio vedami, mėgino 

i suardyti, pasilieka veikti ir toiiaus, 
tik savo raštinę jis perkelia iš 
\Vilkes-IJa* re, Pa. j Ne\v York. 

iTas likosi galutinai nutarta laike 
posėdžių Centralinio Komiteto, 

i laikytų Ne\v Yorke tuom pačiu 
į laiku, kaip ir to komiteto šaukia- 

įtnas suvažiavimas. Labai navat- 
; nų dalykų buta sąryšyje su šita 
i visa "istorija." Vienas stambus 
veikėjas mums rašo šiame reikale 
sekančiai: 

i 

"Kunigai pasielgt", kaip bu- 
vo laukta. Ceiitr. Komiteto 
10 narių nutarė laikyti su- 

važiavimą Brooklyne 15 ir 
16 d.; paskui vienas iš tų na- 

rių (Lukoševičius) su kuni- 
gais (Bartušika ir Augustai- 
čiu) protestus kėlė, buk tik 
mažuma tokį nutarimą iš- 
nešė, ir todėl suvažiavimas 
esąs ncteisiotas. Bet ir su- 
važiavime buvo q u o r u m, 
ties ir p. Lopatto dalyvavo. 
Šitie kunigai prasilošė ir vi- 
suomenę apmelavo taip ge- 
rai, kaip p. Gugis kituose rei- 
kaluose. Cerotralinis Komite- 
tas dabar gyvuos. Jeigu ku- 
r.igai iš jo išstos, tai Centr. 
Komitetas yra įgaliotas koap- 
tuoti (pririnkti) jų vieton 
naujus sąnarius." 

Pranešama, kad iš 212 Centrali- 
nio Komiteto skyrių daugelis pri- 

| siuntė savo reikalavimus, kad C. 
Kom. gyvuotų ir toliaus, o sky- 
riai prižadėjo toliau veikti. Tas 

lyra gerai. Nes kad dėlei kokios 
te.11 f riovinės politikos turėtų žlug- 
ti naudingas šelpimo darbas, tai 
tas butų netik gaila, bet butų tie- 
siog nusidėjimas. 

Caras žada Lietuvai Autono- 
miją? Lenkų laikraštis D zi eri- 

ni k Polski (iš Detroito) pra- 
neša žinią sekančio turinio: 

Gaigalaitis esą rašo vokiečių 
laikraštyj Frankfurter Z e i- 
t u n g, buk M. Yčas, sugrįžęs iš 

i Amerikos, turėjęs audienciją pa;: 
'carą ir buk caras prižadėjęs Lie- 
tuvai pilną autonomiją po karei. 

Kiek šituose ganduose yra tei- 
sybės,—nežinia. Bet luikų laik- 

Į rastis net ir iš to yra, kaip matyt, 
| labai neužganėdintas. 

Pataisymas. Pereitam nume- 

ryj įvyko nemaloni zeceriška klai- 
da. Po angliški tekstu Lietuvių 

I Dekleratijos, įduotos \Vasbingtone 
'ambasadoriams, tilpo sekantis pa- 
rašas: "Liithuanian National Com- 

jmerce of Amerika." Turėjo buti: 
1 "Lithuanian National Counsil of 
: America." 

IŠ L. G. IR NEPRIGULMY- 
BĖS FONDŲ RAŠTINĖS. 

» 
L. Gelbėjimo ir autonomijos 

fondų bei A. L. T. Sandaros ko- 
mitetų jungtinis posėdis ausio 
14 d. 1917 m. Waldorf A stori a 

Hotel, Ne \vYork Gity. 
1. Posėdį atidarė Dr. J. Šliupas 

3:15 vai. po pietų. Dalyvavo šie 
oficialiai komitetu nariai: Dr. J. 
Šliu.pas, T. Paukštis, J. Sekevi- 
čius, V. F. Jankauskas, J. O. šir- 

i vydas, A. Rimka (L. G. ir A. F. 
i Komiteto nariai) ir nuo A. L. 
i T. S. komiteto—P. Kybartas. R. 

į Adzgauskas, M. Bučinskas ir J. 
j O. Sirvydas. Beto dalyvavo sve- 

jčiai veikėjai: F. Zivatfcauskas, St. 
Gegužis, A. B. Strimaitis, J. Am- 
braziejus, P. Norkus, A. Rama- 
nauskas ir P. Vilmantas. 

X Susirinkimo pirmsedžiu is- 
•rin'kta Dr. j. Šliupas, sekretorium 
A. Rim'ka. 

3. Raportai. Iš iždininko T. 
Paukščio raporto pasirodė, kad 
L. Gelbėjimo Fondą 11 įplaukė 
$12470.59. Pasiųsta nukentėju- 
siems 11110 karės lietuviams i Eu- 
roipą (taipgi- paskolinta išlaidos) 
$11285.15. Liekasi $1185.44 ir 
$1500.00 paskolinta C. K. { L. 

Autonomijos Fondą įplaukė 
$2223.94. Išlaidų hu\'o $376.86. 
Liekasi $18^7.08. Pas finansų 
sekretorių skaitmenis sutinka. 
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4. L. Autonomijos Fondo var- 

Įdo perkeitimas. Vienbalsiai nu- 

tartu vardą perkeisti. Pasiūlyta 
du vardai: "Lietuivos Laisivės 
Fondas' ir "Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondas." Didžiuma ba.1- 
sų nutarta pavadinti "Lietuvos 
Neprigulmybės Fondas" ("Li- 
thuanian Independence Fund"). 

5. Poz/cija prie Rymo Kat. or- 

ganizacijų A. L. Tarybos dcklia- 
racijos ir žygio prie ambasado- 
rių. Šiuo klausimu kalbant, visų 
atrasta ir pripažinta, kad R. K. 
organizacijų tarybos pasielgta ne- 

gerai!, kad darant tokį sva>rlbų 
žingsnį, net nepasitarta su kito- 

imis sriovėmis. Bet nežiūrint to 

| netaktiško pasielgimo, pripažin- 
ta reikalingu pamatinę dekliaraci- 
jos mintį—Lietuvos nepriklauso- 
myibės reikalavimą, paremti. 

6. L. N. Fondo santikiai su 

JA. L. T. Sandara. Po visapusio 
i apsvarstymo vienbalsiai priimta 
'šitokia rezoliucija: 

"Lietuvos "Neprigulmyibės 
Fondas yra idėjinėje globoje A. 
L. F. Sandaras, bet Fondo Ivo- 

I m ketas verkia visai savystovia; ir 
neprigulmingai nu0 A. L. T. San- 
daros \ 'aldybos ir apyskaitą iš 

j savo darbų išduoda visuomenei 
' per laikraščius ir A. L. T. Sanda- 
ros seime." 

7. Atstovo siuntimas j Europą. 
Vienbalsiai nutarta greitu laiku 
pasiųsti savo atstovą į Europą 
j tam tikrą Tarybą ir tokiu at- 
stovu aprinkta Dr. J. šliupas. 

8. Aukų rinkimas ir agitacija. 
Pritarta V. K. Račkausko suma- 

nymui surasti 1000 lietuvių, ku- 
rie dėtų kas metai po $10.00. 
Nutarta kreiptis j draugijas su 

pakvietimu didinti L. Neprigul- 
mybės Fondą aukomis, mokes- 
čiais ir kt. šiems ir kitiems su- 

manymams įkūnyti išrinkta tam 

tikra agitacijos komisija, kurion 
įeina V. F. Jankauskas, A. Ra- 
manauskas ir P. S. Vilmontas, 
visi iš Xe\v Yorko. 

9. Padėka p. A. Mavtui. Už 
pasiidanbavimą L. Gelbėjimo ir 

Autonomijos Fondo, renkant au- 

kas, vienbalsiai nutarta p. A. 
Martui išreikšti padėką. 

10. Agitacija tarp svetimtaučių. 
'Dr. J. Šluipas įgaliotas visuomet 
perstatyti lietuvių politiškus rei- 
kalus visur, kur tik bus reikalas, 
ir surištas su tuo lėšas padengti 
iš L. Xeprvgulmybės Fondo. 

11. Nutarta prisidėti! prie su- 

rengimo vakaro su paskaita apie 
lietuvius Syracuse universitete, 
kurios surengimu ant vietos rū- 

pinasi sftud. P. J. Žiuris. 

12. Konsulatas Vilniuje. Nu- 
tarta pasiiii&ti rezoliuciją j \Ya- 
shiugtoną su parėmimu Centralio 
Komiteto užmanymo reikale, 
Suv. Valstijų konsulato Vilniuje. 

13. Dar kalbėtasi apie įvairiais 
Fondų ir A. L. T. Sandaros na- 

minius reikalus, bet galutinai ta- 

rimus padaryti paliktą tu įstaigų 
komitetu administracijiniams .po- 
sėdžiams. 

Cfl 

Posėdis uždaryta 8:15 v. va- 

kare. 
Pirjnsėdis J. Šliupas, 
Sekretorius A. Rimka. 

LIETUVOS G. IR NEPRIGUL- 
MYBĖS FONDŲ VALDYBOS 

POSĖDIS. 

Sausio 17 d. 1917 m. llerold 
Scjuare hotelyje buvo L. G. ir 

Nepri'gulmybės Fondų valdy- 
bos posėdis. Dalyvavo valdybos 
nariai: sekretorius A. Rimka ir iž- 
dininkas T. Paukštis ir šie sve- 

čiai: St. Gegu'žis, P. Norkus, F. 
živatkauska's ir A. Bridiokas. 

Posėdis prasidėjo 10:30 v. ryto. 
Nutarta. 

1. Kadangi Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondui siunčiant atstovą į 
Furopą, reikes vpač daue pinigų, 1 
tai kreiptis į T. M. D. ir S. L. A J 

«=J 
—Rollin Kirby in New vork World. 

AR PAKELS JIE ŠITĄ NAŠTĄ? 
Delei karės reikalu Europos viešpatijos jua užtraukė milžiniškas skolas, kurias sudėjus 

krūvon, pasidaro 49 milijardai 465 milijonų doliarių. 
Dabar ir kjla klausimas, ar toji didelė našta nenubankrutys visos Europos? 

valdybas su prašymu, kad įnešti Į 
L. Neprigulmybės (buv. Autono- 
mijos) Fondą tuos pinigus (po 
|$500.00)kurios yra paskyrę praei- 
tų metų seimai. 

2. Nutarta kreiptis ir šiaip Į 
k limbu s, pašallpines ir kt. draugi- 
jas su prašymu po ikiek galint au- 

koti Lietuvos N'epri'gulmybės 
Fondui del Lietuvos laisvės išga- 
vimo. 

3. Parašyti angliškai ir lietuviš- 
Ikai trunvpą •atsišaukimėlį, kurį 
butu g'alrmna įdėti į laiškus, ir at- 

spausdinti lietuviškojo teksto 5000, 
o angliškojo 2000. 

4. Atspausdinti 3000 blamkų 
laiškams rašyti su Liet. Neprigul- 
nvyfbės Fondo antgalviu ir jo ko- 
miteto narių antrašais. 

5. Padaryti L. N'eprigulmybės 
Fondui plienine antspaudą. 

6. Svarstoma p. Y. K. Račkau- 
sko pasiulijimas priimti knygų 
už $0o.oo vertės vieton pasižadė- 
tu L. Gelbėjimo Fondui mokes- 
čių po $3.00 kas mėnuo. Knygų 
aulka nutarta priimti, bet ta kny- 
gų auka nuo piniginio mokesčio 
nepaliuosuoja. 

7. Svarstoma A. L. T. Sanda- 
ros Centro valdybos fimansv sek- 
retoriaus p. J. O. Sirvydo pri- 
duotos L. Gelbėjimo ir Nepri- 
klauso m ytb ė s Fondams sąskaitos 
po $8.75 (išviso ^17.50) kaipo 
pripuolama dalis mokesčio iž vie- 
tą Mc Caddin Memorial Hali 
Brooklvu, a. Y. del pasėidiio tuo 

pačiu laiku, kada buvo A. L. T. 
Sandaios seimas (spalio 19-20 d. 
1916) ir laikraštininkų suvažia- 
vimas. Paaiškėjus, kad nei fon- 
<dų valdybų, nei niekas iš jos narių 
nurodytų laiku svetainės visai -ne- 

samdė ir niekas valdybos nebuvo 
įgaliota svetainę samdyti, taipgi, 
ikad savo posėdžių nei fondų ko- 
mitetas, nei jo valdyba minėt o j 
svetainėj visai nelaikė,—nutarta 
p. J. O. Sirvydo priduotų sąskaitų 
nepriimti. 

8. Kadangi lig šiol L. G. ir Xc- 
pri'gulmybės Fondu komitetuose 
buvo tik vienas prezidentas, tai 
viceprezidentu nominuota, komi- 
teto narys p. A. Ramanauskas iš 
Lavvrence, Mass. ir nutarta per 
krivulę paduoti visų koniketo na- 

rių riubalsavimui. 

9. Šių nutarimų uždedamus 
darfbus atlikti pavesta sekreto- 
riui A. Rimkai, apmokant pasi- 
dariusias išlaidas. 

10. Taip-pat sekretoriui pave- 
sta šiuos nutarimus paskelbti 
kelkraščiuose. 

Posėdis -daryta 1 -.30 po pie- 
tų. 

A. Rimka, 
L. G. ir Neprigulmybės 

Fondų sekretorius. 

MARGUMYN 
KO MUMS TRŪKSTA? 

Turėjau 14 metų, kuomet praj 
dėjau uždaiviiauti. Pastojau vai- 
ku j spaustuvę, gaudamas $2.50 
algos i savaitę. Pasiryžau išmokti 
zccerystės, arba spaustuvės darbą. 
Už 1 metų turėjau $6.00 į savai- 
tę, už 2 metų—$11.00, o už 5 me- 

tų, būdamas tik 19 metų, jau gau- 
davau $18.00 j savaitę. Per 7 me- 
tus mano alga pasikėlė ant $24.00 
į savaitę. Kaip jaunam vaikinui— 
tai visai nebloga pradžia. Var- 
giai kuris kitas amatas tiek ap- 
moka. Žinoma, per tą laiką pa- 
stojaai, kaip kiti man sakė, visai 
neblogu zeceriu. 

Susipažinau su kitais zeceriais. 
Tuomet man ,-odėsi, kad jų jau 
yra užtektinai, bet visgi atsiras- 
davo dar nauju. Maniau, kad 

ateityje bus ir perdaug tų zecerių, 
kad bus nelabai apsimokantis ama- 

tas. Bet ne,—atsiranda naujų 
darbininkų, atsiranda ir daugiau 
visokios rūšies darbo. Prabėgo 
jau dešimtis metų, o kaip buvo 
stoka tų zecerių, taip ir dabar yra, 
—o ayiptingai gerų zecerų, kurie 
visuomet, kad ir blogiausiuose lai- 
kuose, suranda sau vietas. 

Ypatingai tarp lietuvių yra sto- 

ką linotypistų. Nors šitas darbas 

yra gerai apmokamas (geri lino- 

typistai gauna nuo $20.00 iki 
$28.00 į savaitę be "overtime"\ 
o visgi jų stoka. 

Bet ne vien linotypistų stoka, 
tas pats yra ir su zeceriais, ranku 

statėjais, kurie gauna tokias pat 
algas, kaip ir linotypistai. Taipgi 
stoka yra ir presstnanų, kurie už- 

taiso spaudos darbus ant mašinų. 
Šitų tarp lietuvių labai trūksta. 

Taigi čia yra išdėstyta tik vieno 
amato, spaustuvininkystės, neda- 
tekliai. O juk yra daug kitų ama- 

tų, kuriuose rasime tuos pačiu? 
trukumus. Ypatingai yra reika- 
laujami patyrę darbininkai visuo- 
se amatuose, koki jie nebūtų. Čia 
nereikia manyti vien apie lietu- 
vius, nes tas pats yra ir tarp sve- 

timtaučių, amerikoniškose dirbtu- 
vėse. Pamato užvaizda gabesnį 
darbininką, tai j j ir prižiūri, o at- 

siradus progai, duodama geresnė 
vieta. Todėl, paėmus visa tai 
atydon, reikia patarti musų jau- 
nimui mokytis amatų. Lai jau- 
nuolis pasis-kiria sau tinkamesnį 
amatą ir mokinasi ir dirba prie 
jo, o prabėgus keliems metams, 
išmokus savo amatą, ateitis >ra 
užtikrinta; nereikės rūpintis apie 
darbo suradimą, nes amatninkų. o 

ypatingai gerų, beveik visuomet 
jieškoma, nes jų visuomet stoka. 

Geras amatas geriau apmoka- 
nas, negu vidutiniška profesija. 

Jaunas Darbininkas. 

NETIKI. 
W e s t v i 11 e, 111. Gerb- Re- 

dakcija: Skaičiau "Lietuvoje" 
j straipsnį apie "Ispano gyvenimą 
I vokiečiu nelaisvėje." Matyt, kad 
i tas ispanas per klaidą buvo pa- 
I laikytas portugalu, o kaip klaida 
I pasirodė, tai vokiečiai jj ir palei- 
įdo. Jis aprašinėja, kaip neman- 

dagiai vokiečiai apsiėjo su juo ir 
| kitais belaisviais. Bet nėra taip 
blogai, kaip su tais, kurie pakliuvo 
Rusijos nelaisvėn. Kaip rusai bu- 

į tų pasielgę su tucuii ispanu, jeigu 
j jis butu pakliuvęs jiems? Karės 
j laiku už pasipriešinimą viršinin- 
jkums aštriai baudžia mirtimi. Tai- 
gi daug ir neteisybės prirašyta, 
kad vokiečiai žmones kinkytu i 
plugus. To negalima tikėti. Vo- 
kiečiai turi ligvalei žemdirbystei 
įrankių. O dabar pažiūrėkim, k:j 

i padarė rusai Prūsų Lietuvoj. Ap- I siejo nuožmiausiai su nekaltais 
Į žmonėmis, moterimis ir vaikais. 
Daugelis jų išmirė Sibyrc. Ir 

| Lietuvos žmoneliai daug nuken- 
tėjo nuo ištvirkusių kazokų. Ui 
ispanus, belgus ir kitus visas pa- 
saulis užstoja, o lietuvių niekas 
Neužstoja. Ed. Zanievskis. 

Nuo Redakcijos. Ar tei- 
sybė ar ne, apie tai tiktai tas ispa- 
nas galėtų ginčytis. Karės laike 
priešai vieni ant kitų perdaug pri- 
pasakoja ir net primeluoja. 
Mums rodėsi, kad ispanas, būda- 
mas ncutrališkos šalies pilietis, ga- 
lėjo bešališkiau papasakoti apie 
tai, ką jis matė. Lietuviai neturi 
savo valdžios, kad už juos užtartų, 

i todėl turime dar labjaus patįs sa- 

įvimi rūpintis. 
: 

Į TRUPUTIS POLITIKOS. 
Brooklyn, N. Y.—Gerb, 

i Redakcija.—Iš pranešimų matyt, 
k; \ Amerikos Lietuvių Centrą- 
linio Komiteto nariai, kun. Augu- 
stams ir Bartuška apleido posėdį, 
kuomet buvo pradėta to komitete 
tartis apie šaukimą visuotinojo 
susivažiavimo. Sako, turėję ap- 
leisti ir skubintis namo. Bet 
man prisimena tokia pati kun. 
Kemešio strategija, kuomet perj 
<nai mėginta vienybėn sueiti ir da- 
ryta tam tikslui keletas susiva- 
žiavimų. 

Dabar girdėti, buk taip vadina- 
ma Tautos Taryba nepritaria su- 
sivažiavimui ir dargi "protestuo- 
iją." Kun. Augustaiitis juk, berods, 
yra toje Taryboje, vadinas viena 
ranka (būdamas Centro Komitete) 
šaukia, o'kita ranka (TJudjarnas Tau- 
tos Taryboj) protestuoja. Pana- 
šiai maž-daug išrrodo ir kun. 
Bartužkos (pasielgimas. Ar tai 
nėra dailus šmotelis musų lietu- 
viškos politikos: O kada visi 
taįp politikuoja, tai kaip čia gali 
išeiti vienybė? A.—S1.—arJt 



I 

Ar eis Amerikon, Ar iš Amerikos?: 
I 

Laibai žingeidus yra klausimas:; 
Kas bus p<» šios karos su atei- 
viais? Ar j n -Jaugiau pradės eiti 
Amerikon iš Europos, ar priešin- 
gai—gali (langiaus ateivių grįš 
iš Amerikos "j krajų.". Apie šitą 
reikalą daug dabar kalbama. To- 
dėl neprošali bus arčiaus šj didelį 
it svarbų klausimą pagvildenti. 

Vargai Varys Žmones Amerikon. 
Yra dvi nuomonės. Vieni tvir- 

tina, kad karei pasibaigus, gali- 
ma tikėtis, jog tūkstančiai nauju 
emigran ą pradės plaukti iš Eu- 

ropos į Ameriką. Sit</kios nuo- 

monės parėmimui jie turi dauge- 
li išvedžiojimų. Jie sako, k?f1 

šioje karėje tūkstančiai moterų 
liks be savo vyrų; tūkstančiai 
merginų ir jaunų vaikinų bus ne- 

telkę savo tėvų. Taigi ar negali- 
ma tikėtis, kad, karei užsibaigus, 
jie mėgins plaukti Amerikon, ka<l 

pabėgus nito savo vargų ir apsi- 
gyvenus laisvoje, <ramiojc ir tur- 

tingoje Amerikoje? Jeigu šią- 
dien karė užsibaigtų, tai ir taip 
kariaujančios Europos viešpatijos 
yra jau paskendę skolose. Tos 
skolos yra taip didelės, kad vienų 
procentų nuo skolų prisieis išmo- 

kėti apie pustrečio milijardo do- 

liarių kas metai, šituos procen- 
tus ir skolas turės mokėti re kas 
kitas, kaip tų viešpatijų gyvento- 
jai. Vadinasi, mokesčiai, arba 
padotkai po karės bus. neišpasa- 
kytai dideli. Juos turės motkėti 
visi: dvarai, biznieriai, ūkininkai 
ir darbininkai Vienatinis būdas, 
nuo tų mokesčių pasiliuo- 
6UOti—tai išvažiuoti Amerikon. 

Taigi, ar negalima manyti, kad 
šitokia proga pasinaudos mili- 

jonai Europos gyventojų? 
aip pasaKOja tie, Kurie ivirii- 

na, kad plaukimas ateiviu Ameri- 
kon po karės ne *tk neaps'slos, 
bet dar liafbjaus padidės. 

Pažiūrėkim dabar, ką pasaikoja 
kili. 

Darbininkai seka paskui kapitalą. 
Kiti tvirtina, kaip sykis priešin- 

gai. Jie sako, kad karei pasibai- 
gus, ateivių plaukimas Amerikon 
ne tiktai kad sustos, bet tūkstan- 
čiai gyvenančių čia Amerikoj 
ateivių pradės grįžti Europon. 
Kuomi jie patvirtina šitą savo 

išvedžiojimą? O, jų išvedžioji- 
mai yra taipgi žingeidus. Jie 
j viTtauja šitaip: Po'karės Europa 
liks išdraskyta, išnaikinta. Ją rei- 
kės būtinai atstatyti: reikės at- 

statyt išgriautus miestus, rei'kės 
ištaisyti sunaikintus uikius, dirb- 
tuves ir t. t. Tam visam reikės 
ir žmonių •i.r pinigų. Ir po karos 
Europoje Ijk^ gal užtektinai žmo- 

nių, kad tą visą darbą atlikti, bet 

Eurjpai truks pinigų, nes karė 
suėdė visus Europos pinigus ir 
dar įvare visas viešpatijas į mil- 
žiniškas skolas. Šitų pinigų Eu- 
ropa galės gauti tik iš / merikos, 
kur per karė-, laiką prisikrovė 
neišpasakyta daugybė aukso. Va- 
dinas, Amc.ikos kapitalai po šios 
karės t!s Europon, jos atstaty- 
mui. O jeigu taip, tai iš kitos 
pusės yra pamatinė tiesa, kad 
"įkur eina kapitalas, tai ten pa- 
skui jį seika ir žmonės, darbinin- 
kai." Vadinasi, galima tikėtis, kad 
po karės žmonės pradės plaukti 
iš Amerikos Europon. 

Tokios yra dvi svarbiausios ir 
viena kitai priešingos nuom~~ės. 
Pažiurė'!:in»e, kiek jose gali ti 

teisybės. 

Kas verčia žmones keliauti. 
Kad žinoti, ar emigracija su- 

stos, ar pasididins, reik pirma su- 

tanoti ir aiškiai suprasti tąs prie- 
žastis, kurios priverčia prie emi- 
gravimo, t. y. keliavimo į kitas 
šalis. 

Šitokių priežasčių yra trįs,—tei- 
singiaus pasakius, tik dvi. Pir- 
moji priežastis, kuri priverčia ke- 
liauti svietur, yra vargas, nedu- 
teklius, badas, arba, moksliškai 
kalbamt,—blogos ekonomiškos są- 
lygos. Žmogus, negalėdamas pa- 
daryti sau zmom'iško pragyveni- 
mo ant vietos, savo tėvynėj, ke- 
liauja į svetimas šalis geresnės 
laimės jieškodamas. Šita priežas- 
tis bene bus svarbiausia. 

Kitos dvi priežastįs, kurios pri- 
verčia žmones bėgti iš tėvynės, 
yrta> sekančios: i) politiškas žmo- 

nių persekiojimas, arba prispau- 
dimas :,r 2) tikybinis žmonių per- 
sekiojimas. Šitas dvi priežasti 
galima sulieti krūvon ir p-a/vadin- 

ti valdžios persekioji- 
m it. 

Politiškas ir tikybinis perse- 
kiojimas daug ateivių privarė į 
Ameriką. Štai aštuonioliktame 

šiiutmetyj garsioji Puritanų sek- 
ta būriais persikėlė Amerikon ir 
apsigyveno dabartinės Naujos 
Anglijos valstijose,—tai pavyzdys 
tikybinio persekiojimo. Atplau-j 
kimas vokiečių ateivių iš išnai- 
kinto Palatinato yra antras pa- 
vyzdys. Pradžioje 40-tų ir 50 me- 

tų pereito amžiaus pribuvo Ame- 
rikon milžiniškas skaitlius vokie- 
čių ateivių iš pietinės Vokietijos, 
daugiausiai delei įvairią politikų 
priežasčių. 

Milžiniška išei-vybė žydų iš Ru- 
sijos ir iš Rumunijos buvo iššauk- 
ta tuomi, kad tose viešpatystėse 
persekiota žydų tikyba ir tauty- 
stė. Musų lietuvių, labai pa- 
sididinusi ateivystė apie 1905- 
1907 metus (tuoj aus po revo- 
iit vijos Rusijoj) buvo iššaukta 
politiškojo prispaudimo ir per- 
sekiojimo iš Rusijos valdžios 
pusės. Taigi, kaip matome, po- 
litiškas ir tikybinis persekioji- 
mas daug prisideda prie išeivy- 
stės sudarymo. 

Viendk visi sutinka su tuom, 
•kad c(konir'iška puaežastis, apie 
kurią pirmiaus minėjome, yra 
svarbiausia priežastis, kuri arba 
pagimdo, arba sustabdo išeivy- 
stę. Nedovanai patarlė sako, Į 
ka'd "žuvis jieš1<o kur giliaus, o 

žmogus jieško kur geriaus." 

Keletas Istoriškų Pavyzdžiu. 
įKuomet iręs norime padaryti 

keikias nors išvadas, tai visados 
yra žingeidu ir naudinga pa- j 
žvelgti atgal j istoriją ir pajie- 
škoti, ar nebuvo panašių pavyz- 
džių pt'rmiaus ir ką jie parodo, i 
Dar naudingiau yra atkreipti Į 
atydą j statistiiką, jeigu ir ji yra, 
nes sakoma, kad visoki Elozofi- 

^ Aki išvadžiojimai gali apgauti, 
bet skaitlinės niekados neap- 
gati: Taigi ir apie ateivystės 
augimą, arba puolimą kalbėda- 
mi, turėkime akj ant istorijos 
bei statistikos. 

Pažiūrėję į ateivystės skaitli- 
nes, męs tuojaus patėmysime 
vieną aiškų dalyką: juo didesnė 
buvo Amerikos gerovė, arba, 
aiiskijui kalbant, juo Amerikoj 
geriau ėjo, juo didesnis skait- 
lius ateivių Amerikon atplauk- 
davo. Didžiausia Amerikos ge- 
rovė iki šiolei, buvo nuo 1900 
metų iki 1915 metu. Statistika 
parodo, kad tuom pačiu laiku 
Amerikon atvyko daugiausiai 
ateiviu. 1907 metais atvyko 
Amerikon daugiaus ateivių negu 
bile kokį kitą metą. Perbėgę 
akimi per sekančius po to metus: 
t. y. per 1908 metus, patempia- 
me, kad skaitlius ateivių tuo- 
jauc žymiai nukrito žemyn. At- 
simename, kad tai buvo paskuti- 
niai me' ii Roosevelto preziden- 
tavimo, kuomet šioj šalyj pasi- 
darė didelė panika, arba krizis. 

Vadinasi, jeigu męs žinotume, 
koki laikai bus po karės Ameri- 
koj, tai tikrai gailėtame pasakyti 
ir ąpie ateivystę: jeigu Ameri- 
koj bus geri laikai, tai ateivystė 
ne tik kad nesusimažikis, bet dar 
padidės; ir alpenč—jeigu Euro- 
pinė karė pagimdytų ir Ameri- 
koj blogus laikus, tai ateivystė 
sustotų, čia tai ir bus mums 

paranku pasiknisti ir pažiūrėti, 
kokią įtekmę turėjo ant Ameri- 
kos didelės karės, buvusios Eu- 
ropoj. 

V ienas pavyzdis—tai taip va- 

dinamos Napoleoniškos karės, 
kurios tęsėsi nuo 1797 metų iki 
1815 metų ir buvo apėmusios vi- 
są Europą lyginai taip, kaip kad 
dabartinė karė. Kitą pavyz lį. 
nors menkesnį, negu dabartinis, 
randame nuo 1860 iki 1871 metų. 
Šiame laikotarpyj Vokietija tu- 

rėjo tris dideles karės: 1864 me- 

tuose prieš Daniją, 1866-uose— 
prieš Austriją ir 1870-uose me- 
tuose prieš Prancūziją. Dabar 
pai/iutėkim, kaip šitos karės at- 

siliepė ant Amerikos gerbmvio. 
Napoleoniškų karių laikuose 

Amerikon keliaudavo labiausia 
anglai, škotai, airiai; kitos tau- 
tos pabaigoj 18-to ir pradžioj 19- 

I to šimtmečio Amerikai beveik 

[visai neipristatydaivo ateivių. 
|Nors An^.ija ir liko lai- 
Įmėtoja, kuomet ties Watcrloo, 
1815 m. buvo galutinai sutru- 
škinta Napoleono galybė, vienok 

tuojau s po to Anglijoj užvieš- 
patavo didelis vargas ir žmonės 
tulkstanoiais pradėjo plaukti 
Amerikon. Teisybė, ir Amerikoj 
tuomet nebuvo geriausi laikai. 
Suvienytos valstijos, pergyvenu- 
sios didžiąją revoliuciją, kuri jas' 
sutvėrė, dabar dar tik organiza- 
vosi; nauja viešpatija dar tik 
pirmus savo žingsnius statė 

Didėji Europos karė, sunaikinu- 
si U.Jmet beveik visą Europą, 
blogai atsiliepė ir j Ameriką. 
Bet nesunaikinta Amerika daug 
greičiais atsigriebė negu AngYi- 
ja, Amerikoj prasidėjo didelis 
judėjimas linkui vakarų," prasi- 
dėjo didelis kanalų kasimas, nau- 

jų geležinkelių tiesimas, dirbtu- 
vių statymas. Amerikos gerbūvis 
ii be to buvo didesnis už Anglijos 
gerbūvį; naujas judėjimas jį tiktai 
padidino. Pažiūrėję į tų metų atei- 
vystę, matome, kad iš Anglijos ir 
Airijos pradėjo plaukti Amerikon 
toki būriai išeivių, kad Anglijos 
valdžia net išleido tam tikrus Įsta-j 
tymus, kad tą išeivystę sulaikyti. 
Bet ir tie įstatymai nedaug gelbė-į 
jo, nes žmonės mokėjo juos apeiti. 
Napoleoniškos karės todėl, kaip 
matome, užsibaigė dideliu emigra- 
vimu Amerikon iš Anglijos ir Ai- 
rijos. 

Antrasai laikotarpis tarp 1S60' 
ir 1871 metų, apie kurį jau buvo 
minėta aukščiau, taipgi netik nesu- 

mažino, bet dar dikčiai sustiprino 
ateivių plaukimą Amerikon. Tei- 
sybė, tarp 1860 ir 1870 metų ne- 

daug ateivių pribuvo Amerikon, bet Į 
aišku, kodėl. Tuom laikotarpiu 
čia Amerikoje tęsėsi diidėji Nami- 
nė, arba Civiliška karė tarp šiau- 
rinių ir pietinių valstijų už vergijos 
panaikinimą. Bet kaip tik užsibai- 
gė .paskutinė Vokietijos karė su 

Prancūzija, kuomet Vokietija užda- 
vė skaudų smūgį Prancūzijai, atei- 
viai pradėjo milžiaiiškiausiais bū- 
riais plaukti iš Europos Ameri- 
kon 1871 metais ir vėliaus. 

Ir labai žingeidi! bu^ patėmyti j tai, kad tuom laiku Vokietija, nors 

laimėtoja, pristatė Amerikon dau-1 
giausiai ateivių. Nors ji po tos ka- 
rės .paėmė nuo franeuzų penkis mi- 
liardus frankų grynu auksu—t. y. 
beveik lygiai tris syk tiek, kiek pati 
išleido ant karės, bet ilgas prisiren- į 
girnas prie tų trijų karių (su Dani-, 
ia, Austrija ir Francuzija) išsėmė 
jos turtą ir įvargino žmones. Ka- 
rei užsibaigus jie velijo j ieškoti ra-, 
mesnių vietų Amerikoj. Štai ką 
statistika parodo: '.871 metuose 
Amerikon atplaukė 82,500 vdeiškų 
emigrantų, 1872 m.—per 140,000,, 
o 1873 m.—beveik 150,000 ateivių. į 

Galima iaukti didesnės ateivystės. 
Taigi istoriški pavyzdžiai lyg 

nurcydo Į tai, kad ir po šitos karės 
galima tikėtis ciklesliiės atelvstės, 
Amerikon. Gal but, kad ir Ame-, 
rikoj po šitos karės nebus tokio! 
didelio gerbūvio, kaip dabar yra, j 
beit jis visgi bus nesulyginamai 
didesnis negu sunaikintoj Euro-, 
poj, o to užteks, kad privilioti di-, 
dėsnį skaitlių ateivių. Gali but 

( 

taipgi, kad Europos viešpatijos 
po šios karės išleis įstatymus, | 
kad sutaikius išeivystę iš savo ša-j 
-lių, kaip tą mėgino daryti Anglija 
po Napoleoniškų kurių, bet visai 
sustabdyti išeūvybę vargiai ir įsta- 
tymai galės. 

Žingeidu dabar atkreipti alydą 
į lietuvius, atskirai nuo kitų tau- 

tų. Kaip šita karė atsilieps ant i 

lietuvių išeivystės? Apart eko-| 
tnominių priežasčių čia bus dar la- 

( 
b ai stipri politiška priežastis, kuri į 
galės turėti labai didelę įtekmę 
ant sumažėjimo ar padidėjimo lie- 
tuvių emigracijos. Jeigu Lietuva 
gaus po karės neprigulmybę, ar- 

ba bent autonomiją, tai galima 
tikrai spėti, kad politiškas išro- 
kavi/mas paimtų viršų ant ekono- 
minio išrokavimo ir netik kad 
sustotų visai išei/ystė iš Lietu- 
vos, bet būriai amerikiečių lie- 
tuvių patrauktų atgal į lai:,vą sa- 

vo tėvynę. Jeigu gi po šitos Ika- 
rės Lietuva pasiliktų politškai 
taip kaip ir buvusi, tai tuomet 

vargiai galima butų tikėtis kokių 
nors didesnių permainų ir atei- 
vystėj. 

Teisybė, net ir neįgijus Lie- 
tuvai laisvės, politiškas lietuvių 
išrokaivimas verčia juos rūpintis 
tuomi, kad grįžti Lietuvon: ten 

mat liks išretintos lietuvių eilės, 
reikės su mažesnėmis spėkomis 
kovoti prieš tuos, kurie norės 
lietuviais stumti iš jų vietų, kurie 
stengsis lietuvius išlietuvinti. 

j Lietuvių tautiški išrokavimai lie- 

jpia, kad lietuviai laikytųsi aaivo 

žemės ir savo šalies, dantkn's 

į jas įsikandę. Tgjm tikslui ir 
turime d bar s 11 a plačią agitaci- 
ją Amerikoje, kad lietuviai butu 
prisiruoš^ grįžti Jiietuvon tuo- 

jaus' po karės ir užimti teu pasi- 
liuosavusias vietas. Vienok man 

išrodo, kad nors šita agitacija 
ir turės nemažas pasekmes, tai 
vi sgi ekonomi nis lišroka v imas su- 

laikys daugelį ! amerikiečių nu< 

įgrįžimo, o iš kitos pusės stums 
•daugeli amonių iš Lietuvos Ame- 
rikon—taip kad geriausiu atveju 
skaitlius sugrįžusių iš AtuerI<os 
'beveik susilygins su skaitlium 
išjėusių iš Lietuvos. 

Didelės permainos, kaip minė- 
ta, gali įvykti tiktai tuomet, ka- 
da Lietuva įgytų arba pilną nc- 

priigulmyibę, arba bent tautišką 
autonomiją. 

Ju^as Prūsas. 

Antras Talkininkę Raštas Pa 
remia Wi!sono Plianą Taikos 

lygai. 

Anglijos užsienio reikalų sekre- 
torius Balfour saus. 17 d. atsiun- 
tė raštą nuo talkininkų pusės 
Aimglijos ambasadoriui YVasliing- 
one Sir Cecil Spring-Rice, datuo- 
tą saus. 13 d., kuriame pasakyta, 
kad Anglija nesigailės kraujo nei 
pinigų civilizacijas labui ir kad 
talkininkų teritoriniai reikalavi- 
mai yra teisingi. Delei to rašto 
svarbumo čia jį paduodame išti- 
sai : 

Jo didybės valdžia pikiai sutin- 
ka su prezidento idėjomis, bet 
ji gerali mato, kad taikos pat\a- 
ruinas didžiumoje turi priklausy- 
ti nuo savo budo iir kad jokia pa- 
stovi tarptautiniu sau tikiu siste- 
ma nesiseks pastatyti ainit tų pa- 
matu, kurte esminiai ir aiškiai 
yra netiiivkantįs. 

Tas gražiai paaiškėja mums 

prisižiūrėjus svarbiausioms sąly- 
goms, padariusioms galimomis 
tas nelaimės, nuo kuriu pasaulis 
dabar kenčia. 

Šitomis sąlygomis buv0 didėsės 
galybės, pasi'g'yėšusios valdyti 
akyvaizdoje tautų prastai pasi- 
rengusiu £'inti«, mors gerai aprū- 
pintų tarptautinėmis teisėmis, bet 
be jokios priemonės prisivertimui 
jų ir mi silpnintų tuoriii, kad nei 
įvairių valstybių sienos, nei jų 
vidinė konstitucija nesusitarė su 

jų sudėtinių tautų troškimais, nei 
užtikrino joms teisingas ir lygias 
teises. 

Nereikalauju visai aiškinti, kad 
šita paskutinėji blogybė butų žy- 
miai sumažinta, jei talkininkai 
padarytų tas permainas Europos 
žemflapyj, kurios yra išdėtos jų 
beinldrame rašte. 

Buvo ginčijamai, tiesa, kad iš- 
vijimas turkų iš Europos nėra 
tinkama, ar logine dalimi šito vi- 
suotino pliano. Per daugelį gent- 
karčių įžymiausi pasaulio diplo- 
matai palaikymą tufkų ciesory- 
stės skaitė butiniu palaikymui! tai- 
kos Europoje. Kodėl gi,—klau- 
siama.—taikos palaikymas dabar 
matoma pilname priešingume ši- 
tai tradicijiniiai politikai? 

Atsaikymas yra toks: aplinky- 
bės visai atsimainė. Nėra reikalo 
dabar žiūrėti pliano sutvėrimui 
reformuotos Turkiijos tarpinin- 
kauti tarpe priešitnigų viena kitai 
tautų artimuose Rytuose, kuris 
galėjo pavykti, jei sultonas butų 
turėjęs gerus norus 'r valstybės 
butų buvę suvienytos. Dabar jis 
tikrai yra neįvykinamas. 

"Suvienytoji ir pažangioji" 
Turkija yra tiek pat barbaringa 
ir daug daugiau užpuolinga kaip 
sultano Albdul Hani'klo Turkija. 
Vokiečių rankose ji neteko ir iš- 
vaizdos taikos globėjos ir atvirai 
yra vartojama kaipo įrankis užka- 
riavimui. 

Po vokiečių oficierais turkai 
dabar kovoja tose šalyse, iš kur 
jie senai yra išginti ir turkų val- 
džia vokiečių "kontroliuojama, šel- 

piama ir remiama sureug sker- 
dynes Armenijoje ir Syrijoje bai- 
sesnes ir už tas, kurias istorija 
parodo net tų nelaimingų šalių. 

Suprantama, kad taikos reika- 
lai ir tautybės pripažinimas rei- 
kalauja, idaiit turkų valdymas 
svetimų tautų, jei galima, butų 
užibaigtas; ir męs tikimės, kad 
Turkijos išvarymas iš Europos 
tiek pat prisidės prie taikos la- 
bo, kie'k sugrąžinimas Alzacijos 
Lotaringijos Prancūzijai ar au- 

strinių Italijos provitmdijų Itali- 
jai, ar kokios kitos teritorinės 

perinamos, tegul jas ir sumažin- 
tų priežastis karėms, nesuteikia 
užtenkamo apsidraudimo nuo įsi- 

j veržimų. Jei Vokietija, ar tei- 
sinsią u s pasakius, tie Vokietijos 
žmonės, kurie sužeidžia jos nuo- 

mones ir valdo jos likimais., vėl 
pradės valdyti pasauliu, tai ji? 
kadi r pa matis, jog prie naujos 
tviarkos sunkiau yra progų jieš-i 
(kotojams, bet visgi jie išėjimą 
sau ras. Jiie vis dar turės pri-' 
ruoštą politinę sistemą perdėm 
suorganizuotą amt utilitarinių pa- 
matų; jie vis dar galės dideles 
daugybės karei daiktų pridirbti; 
jie vis galės laiky tis savo užpuo- 
lamųjų būdų taip kad jų rames- 

nieji kaimynai bus ištikti pirma 
negu jie bus prisirengę gintis. 

Jei tas taip, tai Europa po ka- 
rei bus biednesnė žmonėmis, pi- 
nigais ir gerais norais negu ji 
buvo karę pradėdama, bet nebus 
'augiau apsaugota, ir pasitikėji- 
mas pasaulio ateitimi, kurį pre- 
zidentas gaivina, nei kiek nebus 

arčiau išsipildymo. 
Yra tokių, ką mano, kad nuo 

šitos ligos yra užtenkamu vaistu 
tarptautinės sutartį s ir tarptauti- 
nės teisės. Bet tokie žmonės ne- 

išmoko tų pamokų, kurių taip aiš- 
kiai vėliausioji istorija pamokino. 

Kuomet kitos tautos ypatingai 
Su v. Valstijos ir Anglija stengėsi 
trečiųjų teismų sutartimis užtik- 
rinti, jog netikėtas ginčas nesu- 

ardis taikos, Vokietija stovėjo- 
nuošaliai Josios istoriininkai ir 
filozofijai skellbc karės -avikybes; 
galy'bė buvo laikoma tikruoju val- 
stybės tikslu ir vyriausioji žiny- 
ba su nepailstamu uolumu kalė 
ginklus, kuriais .paskirtuoju mo- 

mentu galybė galėtų buti atsiek- 

Šitie dalykai aiškiai parodė, 
kad santarvinė tvarka taikos už- j 
laikymui ne1 bai buvo priimama 
Berline; jie neparodė, kad tokios 
sutartjs padarytos bus visai be 
veikmės. Paaiškėjo tas tik karei 
prasidėjus, nors parodymas, kuo- 
met jis oadaryta, buvo baisus. 
Kol Vokietija pasilieka Vokieti- 
ja, kuri be jokio teisingumo še- 
šėlio jsibriovė ton šalin, kurią ir 
buvo pasižadėjusi ginti ir bar- 
baringai elgėsi joje, tol jokia val- 
stija negali skaityti savo teises 
apdraustomis, jei ji neturi geres- 
nio apsidraudimo, kaip iškilmin- 
ga santarvė. 

Dalykas paaršėja, atsiminus, 
kad šitie apskaityto žvėriškumo 
luida'i buvo panaudojami viduri- 
nių valstybių ne tik sutrynimui 
j dulkes tų, su kuriais jie karę 
vedė, bet ir įgazdinknui tų, su 

kuriais jie dar geruoju buvo. 
Belgija buvo ne tik auka, bet 

ir (pavyzdžiu. Neu-tralėms šalims 
norėta parodyti tie žiaurumai, 
kurie sekė jos užkariavimą, bai- 
mės viešpatavimas,, pasekusia jos 
užėmimą, dalies jos gyvdnitojų 
trėmr ■•as, žiauri priespauda pa- 
silikusiems. 

O kad tautos, būdamas apsau- 
gotos anglu laivyno ar savojo 
nuo vokiečių kariaunų, nemany- 
tų esą apsaugotos nuo vokiečių 
'priemoinii.ų, tai submarinas (savo 
ribose) uoliai parodė savo barfba- 
ringus darbus. Vidurinių valsty- 
bių karės žinyba yra pasiten'ki- 
nusii baidymu pasaulio, jei sekasi 
ji baidyti. 

Jei tad vidurinėms valstybėms 
ipaivyks, tai tik ačiu šitoms prie- 

'•monėms. Kai'p galima kokią ne- 

būk reformą tarptautinių santi- 
kių dėti amt šitdkiu budu laimė- 
tos taikos? Tokia taika atsto- 

vautų pergalę visu tų pajiegų, 
kurios kart,; padaro tikra ir pa- 
daro ją žvėriška. Ji paskelbtų 
bergždžiomis visas tas priemo- 
nes, kuriomis civilizacija mano 

prašalinti progą tarptautiniams 
ginčams ir suminkštinti jų nuož- 

mumą. 
Vokietija ir Austrija šitą karę 

padarė neišvengiama, užpulda- 
mos teises vienos mažos valsty- 
bės ir jos laimėjo savo pradines 
•pergales laužydamos teritorines 
garantijas kitos. Ar smulkios 
valstybės atras jose savo busi- 
muosius apgynėjus, arba jų pa- 
darytose sutartyse apsaugą nuo 

užpuolimo? Terorižmas ant že- 
mės ir juros bus pergalės įrankiu. 
Ar pergalėtojai atsižadės jo neu-( tralėms šalims paprašius? Jei 
dalbartilniės sutartįs yra ne kuo 
daugiau kaip popiergaliais, tai ar 

naujos sutartįs mums gelbės ką? 
Jei laužymas pačių svarbiausių 

pamatinių tarptautinės teisės įsta- 
tymų bus prašalintas, tai ar ne- 

ims veltas darybas tautoms susi- 

rinkus bandyti pagerinti savo 

įstatymų knygą? Iš jų niekam 
naudas nebus, išskiriant tas ga- 
lybes, kurios jas lauži s. Tie, 
kurie jų laikysis, turės nuken- 
tėti. 

Todėl, nors mūsų šalies žmo- 
nės pilnai sutinka su prezidento 
norais laikos, bet jie netiki jos 
ilgu patvėrimu, jei ji nebus pa- 
remta talkininkų pusės laimėjimu. 
Patenkama taika vargiai tegali 
bubi, jei t'fjs išlygos neišsipildys. 

Pirma jų yra ta, kad dabarti- 
nės tarptautinio neramumo prie- 
žastis kuotoliausia turi but'i pra- 
šalintos arba susilpnintos. An- 
tra, vidurinių valstybių užpuola- 
mieji tikslai ir nesąžiningos prie- 
•monės turi buti paniekintos jų pa- 
čių žmonių. Trečia, užpakalyj 
tarptautinių įstatymų ir užpaka- 
lyj \isos sutariamosios tvarkos 
apsaugojimui iru o karių ar ne- 

prileidimui prie jų, turi buti koks 
nors sutarimas, kuris'aršiausį už- 
puoliką sulaikytų. 

Šitas išlygas gali buti sunku 
išpildyti. Bet męs manome jos 
apskritai sutinka su prezidento 
idėjomis ir męs tikime, kad nei 
viena jų negali buti užganėdin- 
ta, kadir netobulai, jei taika ne- 
bus išgauta išlygomis nurodyto- 
mis (bent kiek tas Europą liečia) 
bendrame rašte. 

Todcl atsižiūrint Į šitą, mūsų 
šalis darė, daro ir yra pasiren- 
gusi daryti pasišventimus krau- 
ju ir pinigais nesulyginamus jo- 
sios istorijoje. Ji neša šitas sun- 
kias naštas ne tik kad tokiu bu- 
di: savo sutarties priedermes iš- 
p'ldžius, arba kad laimėjus tuščią 
pergalę vienos tautų grupčs ant 
ki'tos. Ji neša jas todėl, kad tvir- 
tai ti'ki, jog nuo talkininkų pasi- 
sekimo priklauso ramiosios civi- 
lizacijos ir tarptautilnių reformų I 
K kestįs, kurios, kaip geriausi! 
naujojo ir senojo pasaulio min- Į 
tytojai mano, išs?pildysią musų 
dabartinėms nelaimėms pasibai- 
gus. 

MIRĖ DR. JUOZAS ANDZIU- 
LAITIS. 

Xe\v Briiain. Conn. aliniu laik- 
raštyje skaitome, 'kad Dr. Juozas 
Andziulaitis mirė gruod. 30 d., | 
iyi6 m. nuo piaučių uždegimo, 
pasirgęs tris dienas. Pereito gru- 
džio 26 d. jam suėjo 51 metas 
amžiaus. Straipsnio viršuje pa- 
žymėta, kad dr. Andžiulaitis pa- 
eina iš Rusijos. A-pie velionį mi- 
nėtame laikraštyje gruod. 30 d., 
1916 m. rašoma šitaip: 

Dr. Andziulaitis buvo vienu ge- 
rai žinomų šio miesto gyventojų 
ir turėjo didelę praktiką. Jis pa- 
ėjo iš Rusijos ir jam sukako 5i 
metas šio mėnesio 26 d. Gavęs 
pradinį mokslą savo gimtiniame 
mieste, jis įstojo j Peterburgo 
Universitetą Maskvoje (matyt čia 
yra paties laikraščio nežinojimas, 
kur Peterburgo universitetas yra 
—Red.) ir jį pabaigė. Netrukus po 
tam atvyko į Šitą šalį ir įstojo į 
jolin Mopkins Universitetą (Bai- 
timorėje) ir ten baigė medicinos 
mokyklą. Būdamas mokykloj 
gaudavo už mokslą pagyrimus. 
Apturėjęs diplomą jis tuojaus ati- 
darė ofisą \Yaterburyje. Trum- 
pai pabuvęs \\ aterburyj, jis per- 
sikėlė New Britain'an ir čia iš- 
buvo 21 metą. Jis apsivedė \Ya-} 
tenburyje 1898 m. Dr. Andziulai- 
tis buvo gabus lingvistas ir mo- 

kėjo devynias skirtingas kalbas. 
Jis išvertė daug svetimų kalbų 
veikalų. Tūlą laiką jis turėjo ofi- 
ą Hartforde, bet paskutiniu laiku 

jo praktika bu\o tokia didelė, kad 
jis neįstengė apžiūrėti Hartfordo 
ligonių ir turėjo išsižadėti savo 
ofiso tame mieste. Jis keliavo 
po Europą. Ameriką ir Kanadą. 
Jis buvo nariu St. Elmo Draugi-į 
jos, K. of P- (Knights of Pytias), 
Ne\v Britair. Driving Club ir Ne\v 
Britain Turner Society. Paliko 
pačią (švedę) ir dukterį Miss 
Milą Andžiulaitis." 
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Taip tai aprašinėja an-1 

glų laikraštis apie musų tautie-1 
tį Juozą Andziulaitį. Reikia ti-l 
kėti, kad laikraštis daug medžią-! 
gos aipie jį gavo iš paties Audžiu-j laičio. kadangi jis labai mėgdavo 1 

pasigirti, bet daug ką jis turbutj 
ir nuo savęs pridėjo. Išėjo graži į 
pasaka, bet visai į teisybę nepana-j 
ši. Dro Juozo Andžiulaičio isto-j 
rija, kiek mums yra žinoma, yra, 
tokia: ; 

J. Andžiulaitis baigė mokytojų 
seminariją Veiveriuose ir gavo 

mokytojo vietą, rodos, Garliavoje. 
Čia jis bemokytojaudamas rašinė- 
jo j tuomet einantį pirmutinį lie- 
tuviu laikraštį "Aušrą" straipsne- 
lius i.r nedidelės svarbos eilutes, 
pasirašydamas slapyvardžiu Kal- 
nėnas. Tam sustojus eiti, J. An- 
dziulaitį sutinkame viešame gy- 
venime jau Amerikoje prie p. 
Šliupo leidžiamo "Lietuvių Balso*, 
Shenandoah'ryj. Pa. Kiek ir kuo- 
mi jis prie to laikraščio prisidėjo, 
nežinome, bet manome, kad ne- 

daug kuo jis jam gelbėjo. Apie 
jo atvažiavimo laiką, rodos, tas 
laikraštis jau baigė savo dienas. 
P-i.as J. Šliupas išvažiavo į Balti- 
morę medicinos mokytis, o J. An- 
dziulaitis l'ko be vietos. Anglia- 
kasys Jurgis Naujunas, matyda- 
mas jį blogame padėjome ir norė- 
damas jam kuo-nors padėti, 
nusivedė jį į kasyklas prie savęs dirbti: anglis į ratus krauti. Cia 
jis, kaip Jurgis Naujunas pasako- 
ja, buvęs didelis Auginys; per die- 
ną vos 'ieną karą teužkraudavęs. Bet Xauj«.»nui jo, kaipo mokyto ir dar laisvamanio žmogaus buvę 
gaila ir jis pats jo nepadarytą dir^ bą atlikdavęs, bet pagelbiiiinkui 
priklausomą mokestį užrašydavęs 
ant jo. Miegoti gi jis taip mėgęs, 
kad sunku jį buvę prižadinti. 
Vieną sykį Naujunui užsinorėjo 
žinoti, kaip ilgai jis neikeltas mie- 
gos. Atėjus septintadieniui, jis 
jam leido miegoti kiek jis nori. 
Šitaip paliktas miegoti Andziulai- 
tis išmiegojo ištisas 24 valandas. 

įKuomot Andziulaitis ir Nau- 
junas kasyklose bedirbdami vie- 
nas kitam nusibodo, Andžiulaitis 
surado sau kitą užsiėmą: armoni- 
kas ir Richterio Pain expellerį 
pardavinėti. Cia jisai parodė sa- 
vo gabumą; jis mokėjo expellerį įkalbėti nu0 kiekvienos ligos ir 
senąN sulužusią armoniką už ge- 
rą parduoti. Vienok prasigyven- ti labai iš to jam nepavyko. Tai- 
gi, kuomet nebaštikui, pirmuti- 
niam Juozui Pau'kvčiui pritruko 
redaktoriaus prie "Vienybės Lie- 
tuvninkų," tai jis atvažiavęs į 
Sheriandoab'rį ir gavęs Andziu- 
laičio sutikimą redaktoriaus vie- 
tą užimti, pirmiausiai jam tu- 
rėjo drabužius supirkti. Kelis 
kartus pati J. Paukšti rašančiam 
teko girdėti sakant, kad j:s $15 
Andziulaičiui ant čebatų davęs. 

Prie "Vienybės Liet." jam nete- 
ko dirbti ilgai, nes kun. A. Bimba 
už jo kritikavimus kunigų pradėjo 
juo nesiganėdinti. Kutu Duroai 
turint didesnę galybę, J. i'aukštis 
palaikė kun. Burbos pus; ir An- 
dziulaičiui reikėjo iš redakcijos 
trauktis šalin. 

Jis pasitraukė ir įstojo ne John 
Hopkins universitetan, kai:) anglų 
laikraščio pasakyta, bet, regis, j 
Maryland Medical College. Tai 
buvo 1892 111. rudeni. Ciu jis iš- 
buvo du metu ir gavo daktaro di- 
plomą. Jis gavo ii ne aeiu savo ga- 
bumams, tik ačiu tam, kad tok's 
daktarų mokslo kursas buvo. 
Kiekvienas tąsyk išeidavo daktaru 
į du metu, vis viena, ar jis žino- 
jo ką, ar nieko. Kad Andziulaitis 
būdamas mokykloje taipgi negalė- 
jo apie mediciną daug žinoti, tai 
liudija vienas dalykas. 

Jis* kaip ir daugelis kitu savo 
spėkomis einančių mokslą, įstojęs 
medicinos mokyklon, tuojau s pra- 
dėjo ją praktikuoti: davinėjo šio- 
kius tokius patarimus savo pažį- 
stamiems ir draugams ir paraši- 
nėjo jiems receptus Vieną sykį 
jis, parašė receptą vaistams, kurie 
reikėjo gerti. Žmogus receptą 
nunešė aptieSkon. ten jam išpildė 
jį ir jis bonkelę įsikišęs kišentun, 
ėjo namon sau. 15et beeinant 
bonkelė susiskalandavo ir eks- 
pliodavo. Žmogus išsigando, bet 
džiaugėsi, kad jis tų vaistų neiš- 
gėrė. Juokai šalin, jei vaistai 
butų ekspliodave juos išgėrus. 

Taigi tas atsitikimas aiškiai pa- 
rodo moksleivio Andžiulaiėio ga- 
bumus ir nusimanymą. Nemo- 
kėdamas anglų kalbos ir turėda- 
mas tik paprastojo liaudies mo- 
kyklų mokytojo apšvietimą jis nei 
negalėjo moksle atsižymėti. Jei 
šitą jam minėtas laikraštis pri- 
skaito, tai tik pasiremdamas jo 
žodžiais, o Andziulaitis mėgo 
apie save' daug didelių dalykų 
papasakoti. Tarp tų buvo ir jo 
mokėjimas devynių kalbų, kuo- 
met jis ištikro mokėjo nedau- 
giau gal kaip tris kalbas: lietu- 
vių, rusų ir gal anglų. 

Pabaigęs mokslą, jis pirmiau- 
siai apsigyveno Bostone. Mass. 
Čia jis atvažiavo su pirmutine p. 
Ulevičiaus žmona, kuri su vvru 

buvo perskiras gavusi. Žinoma, 



jis mane su ja gyventi* kaipo si* 

savo žmona, bet nuo jos reikalavo, 
kad ji pacientai s ir jo drau- 

gams sakytųsi, jog yra jo se- 

suo. Šitokis jo reikalavimas 

tai žmonai nepatiko ir ji su juo 
ipersi-sdeyrė. l asyk jis i "-važiavo 

į \Vaterbury, Conn., o is ter. i 

Nevv Britain, Conn. 

Tuoju laiku, kuomet jis jau 
gyveno New Britaii.e, l'hiladei- 

phijoj buvo savotiško budo 

žmogus ba'.ariiMS lllasko, ku- 

rio motina buvusi lietuvė. Šitas 

žmogus, tuomet apie trijų de- 

šimtu metu amžiaus, gerai pa- 

mokytas ypatingai fizikoje ir 

matematikoje, turėj > pretenziją 
prie isradimij. Jis buvo išradęs 
iri ubu sukamą putnpą orui pum- 

puoti ir viena kompanija derėjo 
ją nupirkti. Bet jis buvo leng- 
vo budo žmogus ir išradimu idė- 

ja taip buvo užimtas, kad netu- 

rėjo laiko apsirūpinti savo ar- 

čiausias reikalais: kur jis paval- 
0is ir kaip. Kaip jam su ta ben- 

drove nussiekė, nežinome. Bet dr. 

Andziulaitis sužinojęs apie ji 
parsikvietė ji pas save, pažadėjo 
jam užlaikymą duoti ir liepė 
jam tik išradimais rūpintis. 

illa.rko atvažiavęs pas d-rą 
Andziuliai], pasinėrė klausimaii, 

kaip skystą medį padaryti 
kaip iš p«ypieros padirbti medžia- 

gą, kuri butų kietesnė už akme- 

ni- 
Kiek jam tame pavyko, neži- 

nia, bet iš jo bandymų, matyt, 
šis tas išėjo, t.os d-ras Andžiu- 
laitis vieliniame lenkų laikraštyj 
ėmė girtis, kad jis išradęs labai 

tvirtą ir kietą medžiagą, padir- 
bamą iš popieros. Tas pasisa- 
vinimas svetimo darbo, parodo 
Andziulaičio budą ir verčia mus 

tikėti, kad jis ir savo praktikoje 
naudojo tą pačią taktiką; ir da- 

bar skaitome apie tokius stebuk- 
lus. kokių jis niekuomet nėra 

padaręs. 
Jis atsisakė nuo lietuviu tau- 

tos ir gal gerai padarė. Jo bū- 
das yra toks, kokiu lietuvių tau- 

ta negalėtų pasigirti. Todėl 
d-ro J. Andziulaičio mirtis 

mums i.ei nuostolių neatnešė, 
nei gailesčio neiššaukia. 

Pažįstamas. 

JIEhKO GIMIMŲ. 

Žemiaus talpiname turinį laiške-' 
li'», atėjusiu j "Lietuvos" redakciją 1 

nuo lietuviu, pakliuvusių nelaisven, 
arba nuo pabčgčlių- Jie jieško sa- 

vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, 
čia savo giminę arba pažįstamą, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne pa&elpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Emužaitė Marijona, tremtinė, 
Kauno gub., Panevėžio pav., So- 
stų par., Sodcliškių vienasėd. no- 

ri susižinoti su savo broliu Jur- 
gi'U Emužiu, gyvenančiu Ameri- 

koje. Adresas: Russi?, st. Ligo- 
vo, Petrogradskoi gub., Sjgaleva 
ji., d. No. 63, kv. 1, Marianna 
Emužis. 

Judikis Juozas, tremtinis, Kau- 
no gub., Panevėžio pav. ir par.. 
Kokliu sod., dabar gyvenąs Mai.- 
džurojoj* yra sunkbtne padėjime 
ir nori susižinoti su savo giminė- 
uis ir pažįstamais A»".c. !<ojc. 
Adresas: Russia, Manžurhja, 
Charbin pristan, i-ja Miechani- 
českaja ul., dom. Xo. ioo, Josit 
Judikis. 

Mičiulis Juozas, tremtinis, 
moksleivis, Vilniaus jub., T r alkų 
a>psk., Kruoniu vals., Darsūniškio 
m. nori susižinoti su savo broliais 
Konstantii.u, Mikolu ir Oamaru 
Mieiuliais gyvenančiais Ameriko- 
je. Y ra sunkiame padėjime ir 
•nori gauti pagelbą. Adresas: 
Russia, g. Boroviči, N'ovgorodskoi 
gub., Ponevežškoje Pealnoje uči- 
lišče, učen. VII ki., J. Mičiulisu. 

Rinkevičius Juozas Silvestras, 
karės belaisvis, Kauno, gub., Pa- 
nevėžio pav., jieško savo brolio 
Rinkevičiaus gyvenusio Brookly- 
ne, N. Y. Adresas: Germany, 
Neuhammer, Kriegsgefangenen 
loseph Rinkevvitz, 374. 

Petrulis Pranas, karės belais- 
vis, Kauno, gub., Panevėžio pav., 

jStumbriškio vai. <nori susižinoti 
su savo broliu Jonu Čėrauku ir 
se.seria Paulina Čėraukyte, gyve- 
nusiais Clevelancle, O. Adresas: 
Germany, Xcuhaimn<„r. Kriegs- 
getangenen Francius Petrulis, j 
Xo. 371. | 

Reikalaujantiems Kalendorių. 
Gauname daugybę įaiškų nuo 

"Lietuvos" skaitytojų su reika- 
lavimu A. Olszesvskio Banko Ka- 
'erdorių 1917 metui, ant kurių 
tai laišku šiuotni duodame atsa- v 
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kyntą. 

Kadangi prieš Kalėdas dą ne- 

buvo žinoma ar įvyks Luiversal 
State Bankas ar prasiliks po se- 

novei A. Olszeuskio Batrkas, tai 
Kalendorių 1917 metui negalėjo- 
me daryti, nt.> nebuvo žinoma, 
kuris iš šių dviejų Bankų užims 
vietą 1917 metuose. 

Dabargi l'niversal State Ban- 
k?s jau yra suorganizuotas. Jis 
užims vietą A. Olszevvskio Ban- 
ko, atsidarys apie pradžią vasa- 
rio mėnesio. Bet Kalendoriai 
jau per vėlu dirbti ir tokiu budu 
šiniet Kalendorių neturėsime. 

A. 01s/ewskio Bankas. 

TIKRAI IŠTIK'MAS DRAU- 
GAS. 

Šios dienos žmogus yra per- 
daug užimtas. Pasekmės blogo 
apsiėjimo su viduriais, valgant 
įie laiku, ar netinkamą maistą, 
yra labai liūdnos. Kiekvienas 
skundžiasi vidurių kliūtimis. Yra 
tik vienas kelias sekimui ir Tri- 
nerio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra ištikimiausiu drau- 
gu, kokj tiik galima rasti. Jis iš- 
valo vidurius, užlaiko juos šva- 
riai ir sustiprina žarnas, nervus 
ir visą kuną. Trincrio Ameriki- 
nis Karotojo Vyno Eliksyras yra 
ištikrintu vaistu nuo vidurių už- 

kietėjimo, iirervuotumo, galvos 
skaudėjimo, migrenos, netekimo 
noro valgyti ir energijos, jis yra 
taipgi nesulyginamai geras nuo 

-kiilrvio kliūčių sujungtų su mo- 

terų gyvenimo permaina, arba su 
darbu kasyklose. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jei sergi ramatomis, 
ar neuralgija, tai Trinerio Lini- 
mentas yra patini tuo vaistu, ku- 
riuo galima pasitikėti pasiliuosa- 
vimui Inu o nepakenčiamų skau- 
smų. Trr nerio Linimentas yra 
tik lau-'litinei vartonei ir pagelb- 
sti ta'ipgi susižeidus išsisukus są- 
nari, nuo sutinimų, .nošalimų ir 
tt. Jos. Triner, išdirbėjas che- 
mikas, 1333-1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, IH. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAi. 

Jonui Straukui, Riverton, III. — 

Jūsų pajieikojimo negalima dėti, nes 

paduotas jieškotojo adresas nėra 

pilnas. 

p. Lietuviui. Tamista gal turėtute 
truputi kitokią nuomonę, jeigu žino- 

tute, kad męs tą patį darome ir su 

straipsniais, kurie panašiu tonu pa- 
smerkia ir kitą. pusę. Laukite nuo 

mūsų laiškelio. 

pp. K. V—skas, Svečias, V. Sirvy- 
dai. Jūsų raštelius sunaudoslm se- 

kančiam numeryj; ačiu. 

p. Navatna. Tamistai navatna, ko- 

dėl męs nieko neatsakinėjame ant 

Lietuvoje Europos Karės Netu. 
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 pate! o vokie- 

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

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

gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats 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 knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslu. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu; 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. KALSTED ST, CHICAGO, ILL» 

to laikraščio užsipuldinėjimų. Męs 
manome, kad neapsimoka. Jeigu tas 
laikraštis bubnija, kad jis es<js lei- 
džiamas "dėl idėjos" ir ant to pa- 
ties lapo mirga nuo apgvaingų ap- 
garsinimu, už Kuriuos tas laikraštis 
ima murzinus doliarius, tai nuims 

rodosi, kad ir kvailiausias jo skai- 
tytojas gali suprasti, kokią vertę turi 
ta ji "idėja."' Netaipinsim, nes ne 

syk| jau buvo apie tai rašyta. 
p. J. M—ui. Arabija nominališkai 

priklauso Turkijai. Buvo žinių, kad 
laike šios karės ji pasiskelbė ncpri- 
gulminga. 

Aržuolūiiui. Eilės nelilps. 

$ 1.000 
Lietuvai 

Kone 
ir Balius 

Vasario-Feb. litą, 1917 
Pulaskio Svetaineje 

18 St., ir Ashland Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. 

PROGRAME DALYVAUJA: 

Marion Rakauska, 
Karolius Sarpalius, 
Jona.; 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. 

LapkriCio 19 d. 1516 m., persiskyrė 
su šiuo pasauliu Juozas St. Žilinskas; 
jis paėjo iš Suvalkų gub., Kalvarijos 
pavieto, Liubavo gm., Skaisčiu k.; gi- 
mė 1881 m. ir Amerikoje išgyveno 15 

metų. Pribuvo pas brolius Plttsburge, 
kur dirbo visą laiką ba atmainos. 
Kadangi jis buvo perdaug karštas 

darbe, tai gavo džiovą ir nepajiegė 
dirbti. Jj 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> 
veniuą vedė. Paliko du broliu dide- 
liame nuliudime. Jei kas norėtų apie 
j} plačiau sužinoti, tegul kreipiasi pas 
brolj adresu: A. F. Zelles, Box 252, 
Parnessus, Pa. 

specialis Išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINĖS 

"South Shorc Club" išpo valstybes bendaioles 
■1 kvortos arba 1 galionas už ....$2.-15 
8 kvrjTlos arba 2 Balionai už ....$4.75 

12 kvortų, arba 3 galionai už ...?6.93 
Atminkite, kad pas mus 

pirkdami perkate pryiig, 
100 laipsnių stiprumo 
dcijtinc, o >i c pusiau 
skiesto vandeniu, kaip 
kad kili parduoda. 

KUSŲ MONOPOLI N P. DEGTINĖ 100 
1 MPSNIŲ. 

Ctivna, 4 bonkos už į2.45 
(iryna, 8 bonkos už $1.75 
Gryna, 12 bonkų už $6.95 

Pareikalaukite įr.ustj likierių, degtinių ir vynų kainų surašo. 

Pinigai turi buti pliaiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF Karantuojame mr.-y "SOUTI1 SIIORE CH'IV' 
nllliniilllj dc.Ltini,' turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pir.igus atgal. 

I1VKAI nuo dabar iki Kalėdų švenčių iiiiųsime kiekvienam 
didelį kalendorių 1917 metams. 

1RA, R. & <3. il! w-Va Buren st* Cilica2°»111 

JUOZAS J. BACZUNAS JONAS P. PAJAUSKAS 

Savininkai Didžiausios Lietuviškos Spaustuvės 
Amerikoje, vardu 

MILDA PRINTING HOUSE 
814 W. 33rd Street CHICAOO, ILL. 

Šis laikraštis "Lietuva" yra atliekamas mūsų Spaustuvėje 

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. 01sze\vskio Banko 

depozitus į naują Universal State Banką. 
Ant šio susirinkimo visi A. Olszckskio Ban- 

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 

išmainys jas ant knygelių naujo Universal State 

Banko, su kuriotni jie galės savo pinigus atsi- 
imti, ai*ba laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. Į susirikimo salę bus leidžiami tik tie kur.:e 
turės A. Olszeuskio Banko knygeles. Todėl pa- 
sirūpinkite visi pirm laiko turėti savo bankines 

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

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus de- 

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

savo naują adresą. Kam parankų—ateikite j mū- 

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

merį, kad mes galėtume jus ant depozitorių susi- 
rinkimo pakviesti. 

A. OLSZEWSKIO BANKO 
DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS. 

Vardas ir pravardė 
Adresas 

Knygeles No. 
I & >11 

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi susi- 
rinkimas gali but netrukus šaukiamas. 

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

Severos 
Lietuviškos 
Kalendorius 
1017 metams jau 
atspausdintas ir 
gatavas išsiunti- 
nėti. Reikalauk 
ajitiekoj arba ra- 

S.vk tiesiog tnumii, 
o mrg mielai pa- 
siųsime 

Dovanai 

Kosulys 
dažniausia buna įki- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džiy uždegimas, in- 
fluenza arba mėslun- 
giuis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

SovorVo 
Gothcrd Oil 

I Scvcros 
Gcih&rdUJisa 

Alieįu3.J 
Yra žinomas Li»!c- 
/ienuoso namuose, 
kaipo parinktinas 
Hnimentas trinti 
sopančias vintai", 
ypač gimusias ii 
reumatizmo, pet- 
siJaMymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50e. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNG8 

(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. 

Frafoma aptiekose reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugotirs dirb- tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasr.kyti firmos vardą: "Severą" prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiekoj negalima gauti, užsakius tuo- jaua bus pasiųsta. 

W. F. SEVERĄ C0M Cedar Rapids, Iowa. 

PARSIDUODA PIGIAI. 
2 lotai besivertimui smukle, ant miesto linijos, leidimas (license) $500 j metus. Nedėldieniais smuklės atdaros. Galima pirkti leng- vomis išlygomis. Atsišaukti tuojaus. 

F. KIBORT, Rooms 613—616 179 W. Washington St. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New York:}, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus j musų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau savo trijų draugų: Pran» 

ciškaus Aukskelio, Jono Tumo ir Do- 
mininko Norvaišo, visi Raseinių pav., Kauno gub. Aukskelis šviekšnos par., Mockaičių k.. Tumas ir Norvaiša Vie- 
verženų par. Turiu prie jų labai svar- 
bų reikalą. Atsišaukti adresu: 

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

Paj ieškau savo seserų Marės ir 
Agotos Jekikių, yra vedusios, bet po 
vyrų pravardžių nežinau; ir brolių Fredo ir Karolio Jekių. Atsišaukti 
adresu: į Jurgis Jekis, 
734 Race St. Rd. No. 2 Į Pliiladelphia, Pa. I 

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Adomaičio, Bajenų kaimo, Josvainių 
jarap., Kauno gub. Penki metai atgi>l 
;yveuo Moline, Iii. Atsišaukti adresu: i 

Justinas Balaševlčia, 
Cathay, N. Dak.' 

i 

Pajieškau Vladislovo Elzbergo, Via-! 
;ento Totulio, Adomo Cebato, Mari-' 
ionos čebatikės, visi Raseinių miesto,! 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Kazimieras Balsevičia, 
51 Albee St. Fitchburg, Mass. 

Pajieškau savo tikro brolio .Tono 
Budviėio, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių vol., kaimo Gervainių. Trjs 
metai atgal gyveno ■"hicagoje, o da- 
bar nežinia kur. Jis pats, ar kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

Miss Marcelė Budvitaitė, 
56 Adler St., Waterburv. Conn. 

Pajieškau savo tikro brolio Prano 
Kniukšto. Gyveno Michigan City, 
metai ir pusė iš ten išvažiavo. U- 
sišaukti adresu: 

Jonas Kniukštas, 
172 E. 116th St. Kensington, 111. 

Pajieškau savo vyro Prano Man- 
tausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Praniunų sod. Jis mane apleido ko- 
vo 29 d. 1915 m., palikdamas mane 
sunkiame padėjime, bet aš jam do- 
vanoju ir prašau jo atsišaukti, ar 

;al kas kitas teiksis man apie j} 
iranešti. Jis yra juodų plaukų, pa- 
lgo veido, 6% pėdų augščio. Pra- 
šau pranešti adresu: 

Julijona Mankauskienė. 
548 Broad St. Bridgeport, Conn. 

Pajieškau Jono Galinio iš Augšta- 
calnių palivrako, Kalvarijos parap.,1 
Suvalkų gub. Atsišaukti adresu: 

Juozas Paškevičius. 
>5 Brennan St. Union City, Conn. 

Reikalavimai. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

ims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
roje. Vyrams $2.75 i dieną., nuo 25c. 
ki 30c. J valandą. Adresas toks: 

At'as Employment Office, 
1300 So. Halsted St., Chicago, I1L 

3rd noor, Room F. 
Telefonas Normai 163. 

PLATINKIT 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

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

"Lietuva" Pub. Co. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkėliau savo 
ofisą po 
3325 So. IIALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS S«m 
D r. P. VViEGNER 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musų įgaliotas Gardner ir apio linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 

r: skelbimus ir pardavinėti knygas. 
Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yr? per karšt j, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausiu viet», atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurxnie.«»yje. 

Kainos šiokiom dieno.-n 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.as. Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pieig. 
Jei liuosame lai*-. nori pasilsėti, aisivi- ..i-;-..! dinti 
ateik j 

ir užmiršti savo ncsiuagu-nus, tai 

MILDOS- c ( 

REIKALAUJAME 
^ vyrų ir vaikinų, kurie no- retų išmokti bardasku- tystės į 4—C savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima buti pa- čiam darbdaviu išmokus amato, kuris blogų laikų nežino. Mokiname barz- daskutystės taipgi ir moteris, kaipo ir rnnkadabystės (manicuring). Ar- tesnėms žinioms rašykite: Nosso* koff's Barber School, 1202 Penn Av., Tittsburgh; Pa. 

****♦*******+****** :•»*»* * 
Tel. Canat 53 

l G. Mezlaiszkis 
Tel. Canal 5395 j 

* 
* 
* 
* 

Generalis 
* Komraktorius ir % 

Namu Statėjas. * 

2123 W. 23 rd SL \ S 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(^Uyvenimas r,i Aptiskos). CHIUAUO. 

F. P. BRADCHULIS 
LANVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICAGO 

ROOMS 1107-1114 
Telephone Franklio 1173 

6YV.: 3112 S. HALSTE3 ST„ ABI! 3h! S L 
|««.SS 2)10 

"LIETUVA" 



RUONIAI DAUGPATINGI. 

Vilagočiai ruoniai (juru kar- 
vės) labai myli daug pačių; seniai 
patinai tuo 400 ar 500 svaru, iš- 
lipa ant kranto veisiamosiose pa- 
krautose. Kiekvienas patinas lai- 
kosi tam tikro ploto ir artimiau- 
sias patinas išlipusias ant kranto 
pataites, kurios yra tik penkta da- 
linu patino didumo, pasigauna ir 

pa sisavina; šitaipos kiekvienas 
"pakrantės ponas" surenka kartais 
šimtą ar daugiaus pataičių. 

Čia jaunikliai gema ir į • poro- 
nės laikui ruoniai, išbuvę ant kran- 
to be maisto keturias, ar šešias 
savaites, grįsta vandenin. M >ti- 
nos nueina ir pareina ir kiekviena 
suranda 4avo jaunikliui tarpe tūk- 
stančių tarytum panašių vienas 
kitam, vilnuotų, juodų "šun>- 
v p 

C1Ų. 

Nuo vienų iki keturių metų am- 

žiau- vilaguoriai ruoniai yru be 

palo žaislus. Jie yra geri plauki- 
kai ir /aidžia vienas kitą bevaiky- 
dami ; tai pasineria giliai, tai vie- 
nas paskui kitą šoka augŠtyn iš 
vandens, gražiai sulinkę kaip del- 
finai. Skklai ir Įvairios rūšies žu- 

vis vra jų svarbiausiu maistu. Jų 
didžiausiu gamtiniu priešu yra 
bar;/''iis (didžuvė) žudikas, ku- 
ris seka paskui juos ir tykoja 
vandenyse arti j * t veisiamosios 
vietos. Šitie banginiai dideię 
daugybę jų išnaikina.—"Nat. 
Geogr. Magazine." 

VOKIEČIAI VARŠAVOJ. 

(Ištrauktos irs laiško). 
U'ėjus vokiečiams Yar.Šavon, 

buvome pasislėpę sau truputį mil- 
tu. Tai, būdavo, pakol išdrįsta- 
me sau ką iškepti, tai visi namie 
drebame iš baimės, kad kas ne- 

suuostų kvepėjimo ir kad nepa- 
darytu revizijos, nes už tokius 
"(prasižengimus" vokiečiai sodina 
kalėjiman. O reik jums žinoti, 
kad vokiečiai tiktai va'kšČiojo ir 
uostė visur, kas ką kepa, klausi- 

nėjo, ar kas apie juos nekalba 

konors—tuojau s areštuodavo ir 

sušaudydavo... 
O gudrus jie. kai šunės, ir bjau- 

-rij^... Kd<ią agitaciją jie varo. 

kad eitume į legionius! Žada J 
aukso kalnus už tai po karės, j 
Arba1, pavyzdžiui, kai gudriai jie j 
elgiasi, kad įgyti pasaulio akyse! 
gerą sau vardą ir garbę už tai 
Ibuk jie yra toki mielaširdingi. 
Stai ką jie darė: užrekvizavo (už- 
griebė) aplink Varšavą visas bul- 
ves ir vagonais vežė į Vokietiją, 
o Varšavoj tuomet nebuvo -ei 

duonos, nei bulvių, nei miltų— 
yipatimgai miltų už jokius pini- 
gus negali.na buvo gauti. Tai 
tik sau įsivaizdink: susirinko mo- 

terįs ir vaikai ant Teatrališkojo 
plėčiau?, oriešais Rotušę—verkė 
ir „rėkė, langus daužė ir iaukė: 
"D"otkit mums darbo ir duonos!" 

Atėjo vokiški kareiviai, mušė kol- 
bomis moteris traukliais mindžio- 

jo vaikus. Už kelių dienų aplin- 
kiniuose kaimuose užrekvizavo ir 

fesią, Di'jiviu ir. aisiseuę aiu ve- 

žimų, atvežė jas į Varsavą ant 

piečiams ir pardavinėjo po 10 po 
20 feniigtt. Suprantama, žmonės 

puolė ant bulvių, kaip kokia ša- 
rada ; tuomet vokiečiai atsivedė 

fotografus su aparatais ir traukė 

fotografijas. Vėliaus krutomais 

pavekislas visur rodė, kaip jie 
"biedniems žmonėms gelbsti," ko- 
kie jie mat yra geradejai... 

Kit'kvienas miestas., miestelis ir 

kaimas turi penėti vokie- 
čiu kariumetroę savo kaistais, nors 

žmonės patįs neturi ko pavalgyt. 
Ima is žmonių paskutinį. 

Varšavoj kudikius motinos 
sveria kas dvi savaiti, tai nei- 
kiek nepribuva, bet nufbuva—ma- 

žyčiai neturi kuom misti. Tai- 

gi žmonės pasakoja, kad vokie- 

čiai veda karę ne tik sv suaugu- 

siais, bet ir su vaikais. 

M, 
Bazaras užsibaigė; ką lietuviai 

padarė? Talkininkų bazaras už- 
sibaigė pereitą sitbatą. Paskutinę 
dieną didžiausios minios žmonių 
ėjo per visą dieną. Lietuvių sky- 
riui paskutinė diena buvo pelnin- 

giausia. Tik lietuviu diena, bu- 
vusi seredoj, savo pelningumu su- 
lygo su paskutinia diena: abie- 
jose dienose surinkta į lietuvių 
skyrių po apie $500.00. 

Lietuvių dienoje vakare ant pro- 
gramo buvo "Vyčių" choras, ku- 
ris dainavo po p. Pociaus vado- 
vyste. 

i 

X u i Įso, r.us:kaniavo mūsų dar- 
( 

bininkai ir darbininkės ant baza- 
ro. Bet užtai ir gali pasidžiaugti, 
savo darbo vaisium. Lietuvių sky- ( 
rius savo kioske surinko išviso 
$2.540.26, o kiek dar teks lietu- 
viams iŠ abclno fondo nuo ižan- 
go" tikietų, to šiuom laiku ne- 

galima žinoti, nes bazaro admi- 
nistracija dar atskaitų neužbaigė. 

Pilnas lietuvių skyriaus rapor- 
tas tilps laikraščiuose vėliaus, kaip 
tik jj užbaigs rengti. Tuom lai- 
ku "Lietuvos" roix>rtcris paduoda 
keletą žinių nuo savęs: 

Lietuviai turėjo savo budelėj vi- 
se.<ių daiktų ant apie S450; pa- 
daryti iŠ to $2,540 yra visai ne- 

blogai, o daugelis daiktų dar liko 

neišparduotų. Didžiausis pelnas 
ėjo už lietuviškus tautiškus ženk- 
lelius, baltai mėlyną stangelę, ku- 
rią visiems prisegiojo. Už jas 

j gauta nuo 10* centų iki $1.50— 
sulyg aukautojo duosnumo. "2e- 
nybos" biuras taippat nadarė gerų 

I pinigų, j vieną minut Meilyda- 
mas, o kitą minutą persiu .s duo- 
damas. P-lė Čiurliomiutė buvo 
teisėju ir savo gabumais bei "ju- 
ridiškai iškilmingu" užsilaikymu 
galėjo subytit bilc vyrą. 

Prie užkandžių budelės dikčiai 
pasisuko musų gaspadinės, kaip tai 
pp. Masiulienė, Olšauskienė, Yasi- 
laiuskienė ir kitos. Kioske virpė- 
jo krutėjo, įvairius daiktus parda- 
rvinėdamos, pp. Šlikienė, Kulienė, 
Kodienė ir t.t. 

Reporteris gailisi, kad šiuom sy- 
kiu negali paminėti visu darbi- 
ninkių ir pasitėmijo tik tas, kurias 
matė laike savo atsilankymo ba- 
zare. Bet raporte, be abejonės, 
bus paminėtos visos musų ponios 
ir panelės, kurios tiek pasidarba- 
vo bazare. Iš vyrų mačiau smar- 

kiai besidarbuojant p. Mockų iš 
Cicero, p. Žaldoką, p. Šileiką ir 
kit. 

Lietu/ių budelėj, kaip patyriau, 
daugiausiai išparduota mažesnių 
daiktų: lėlės viso? išparduotos, iš- 
skyrus vieną; juostų taippat ne- 

liko nei vienos. Svetimtautės pu- 
sėtinai pirko lietuviškus audinius 
ir rankų darbus. 

Iš likusių yra Dr. Basanavičiaus 
'puikus portretas ($25.00); jis, kaip 
ir kiti likusie daiktai, bus išieisti 
laimėjimui vėliaus; tas pats ir su 

moterišku siutu, kurį apsiėmė pa- 
daryt p. Kasparas už $75.00 tam, 
kas laimingą tikietą ištrauks. 

Pilną raportą patalpinsim tuo- 

ajus, kaip tik jį mums rengėjai 
įpriduos. Rep. 

į Iš Draugijų judėjimo. Apart] 
,draugijų jau pirmiaus paminėtų,' 
dar '9V. Martyno draugija nuo 

Bnk%etporto prisidėjo savo auka 
nukentėjusiems nuo 'karės. Pe- 
reitaime Chicagos Draugijų Są- 
ryšio susirinkime tos draugijos 
delegaitai pra..ešė, kad šv. Marty- 
no Draugija paaukavo iš savo iš- 
do $25.00. Girdėtis, Ikd ir kitos 
draugijos rdn'giasi taip pat sulyg 
šarvo išgalės paaukauti į visų 
•draugijų bendrą Sąryšio kasą. 
Chicagos Draugijų Sąryšis turi 
surinkta jau keletą šimtų dolia- 
rių ir surinkęs didesnę sumą, 
■tuojau s siųstas aukaus Lietuvon. 
Sekantis Sąryšio delegatų susi- 
rinkimas atsibus 5 d. vasario pa- 
prastoj vietoj. 

— Šv. Daminyko draugystė 
•nuo Bridgcporto nutarė parengti 
šeimynišką vakarėlį ir visą nuo 

jo pelną sikiria per Chicagos 
j Draugijų Sąryšį .maudai nukentė- 
jusių nuo karės. Laikas ir vieta 
minėto vakarėlio dar nenuskirta. 

== Lietuvos Ūkininko dr-ja 
I nuc \Ycst Side sausio 21 d. nu- 

tarė visus savo tautiškus centus 

paaukauti Lietuvos Autonomijos, 
arba Neprigulmybės Fondui. 
Tofkių centų per 1916 m. draugi- 
ja sudarė $43-75- 

Taime pačiame susirinkime 
•draugija įvedė pas save antrą 
laipsnį pašelpos. Dabar Lietu- 
vos Ukiniln'ko dr-ja turi du sky- 
rių—fpo $5.00 ir po $10.00 savai- 
tinės pašalpos. 

£—a». 

Vakarinė mokykla zcceriam3. 
Zecerystė yra amatas statymo 
raid/ių ant mainos, arba ranko- 
mis prie laikraščiu ir knygų spaus- 
dinimo. Tai yra vienas iš geriau- 
siai apmokamų darbų ir nepzr- 
sunkiausia jis išmokit i. Į porą mė- 
nesiu galima jo išmokti, o geras 
zeceris lengvai gali uždirbti nuo 

$20.00 iki $35.00 j savaite. Savo 
keliu gerų zecerių trūksta. Lie- 
tuviškos spaustuvės gaudo gere- 
snius zecerius ir negali jų iki va- 

lei surasti. .Milda Printing ilouse, 
turinti geriausius lietuviškus :*e- 

cerius (J. J. Baczunas, J. P. Pa- 

jauskas ir A. Bagdonas) atidaro 
spaudos darbų vakarinę mokyklą 
lietuviams. Bus mokinama visų 
spaudos darbų. Tie, kurie geidžia 
išmokti naudingo amato liuosu lai- 
ku. gali šita proga pasinaudoti. 
Platesnės žinias galima gauti pas 
Milda Printing ilouse, 814 \V. 

3jrd St., Chieago, 111. Mokykla 
prasidės 29 d. sausio. 

Nu0 "Birutės." "Birutė" šiuo 
laiku stropiai rengiasi prie šio se- 

zono vakaru. Pirmas '"Birutės" va- 

karas įvyks Ned., Vasario 18 d. 

1917, Uinity Club svetainėje, 31- 
ma ir IlrJdiiama ave. Bus tai Įžy- 
mius koncertas, kuriame dalyvaus 
geriausios lietuviu artistiškos 
spėkos. Balandžio—April 22, 
"Birutė" parkviečiai Chicagon 
(įpirmu -kartu) "Lietuvišką Mili- 
jonierių." Manome, kad chika- 
giečiams bus la'bai įdomu susipa- 
žinti stt tuo didvyriu, kuris tiek 
daug rtaiuaių prikėlė Bostono 
apicmiKesc. 

j'Birutės" choro repeticijos at- 
siibuna kas seredos vakarę, Mil- 
dos svetainėje, 32-ira ir Halsted 
st. Chorais baigiama naujai or- 

ganizuoti. Jaunimas, kuris nori 
smagiai praleisti vieną vakarą 
savaitėje, pasimokinti gražių dai- 
nelių, pasišokti ir pasidimkslminti 
—kviečiamas dabar prie choro 
ip r i siid ėt i. Vėli att—m d^riims i 111 c. 

J. Ilgaudas. 
"Birutės" pirmininkas. 

Įvairumai. Chicagos Draugijų 
Sąryšio dideliame koncerte, ku- 
ris atsibus 11 d. vasario, Pula- 
skio svetainėj, pardavinės saldai- 
nius A. Sailemonavičius, kuris 
už tą privilegiją užmok' Sąryšio 
kason $10.00. 

—• Chicagoje šią savaitę laukė- 
si kun. J. Jonaitis iš So. Omaha, 
Xdb. Pasakoja, kad omahiečiai 
rengiasi įprie prakalbų, kuriose 
žada dalyvauti p. A. M. Martus. 

— Lietuvių Dienos Komitetas 
nuo ToWn of Lake ?į nedėldienį 
(<vas. 28 d.) rengia vakarą Elijo- 
'šiaus svetaniėj. Bus išduota ko 
miteto atskaita iš Lietuvių die- 
nos pasidarbavimo, bus taipgi ir 
prakalbos. Kalbėtojų užkviesta 
adv. B. K. Balutis, '"Lietuvos" 
redaktorius. Pradžia apie 7 v, 

vakare. 
— Chicagojc eina gandas, kad 

iCtuivių kompozitorius p. St. Šim- 
kus šią žiemą maino atvykti Chi- 
caigon. Artimesnių žinių apie tai 
neteko girdėti. 

— iNepainursikite Lhicagos 
Draugijų Sąryšio didelio koncer- 
to, kuris atsibus ii d. vasario 
Pulaskio svetainėj, prie Ashland 
ir 18-tos gatvės. Bus labai žin- 
geidus (koncertas su programų. 
Smagiai (pasilinksminsite, o vi- 
sas pelnas, iki paskutinio sikati- 
•ko, eina sušelpimui nuo kr., ės 
imitken tėjusių. 

— TMD. 22 kuopos valdyba pra* 
nešiąs kad tos kuopos susirinki- 
mas bus nedėlioj saus. 28 d., 
2 va'l. po pietų Aušros svetainėje, 
3001 So. H.lsted St. Šitas susi- 
rinkimas yra svarbus tuomi, kad 
jame bus išduotas senos valdy- 
bos visų metų raportas. Be to 
yra apkalbėjimui daug kitų svar- 

bių reikalų, todėl yra geistina, 
kad nariai visi atsilaikytų j šitą 
susirinkimą. 

= TMD. 28-oji kuopa ir SLA. 
t09 oji kuopa (abi nuo \Vest Si- 
dc) rūpestingai rengia šeimyniš- 
ką pasilinksminimą, kuris įvyks 
ketrvergo vakare, vasario 15 d., 
didžiojoj Meldažio svetainėj. 
Apart užkandžių žada buti ir pui- 
kus programas. Kas nori šia- 
me vakare dalyvauti, gali iškal- 
no užsiregistruoti pas minėtų 
kuopų komitetus, arba per lai- 
šką, rašydamas adresu 2334 So. 
Oakley ave. 

Eskulapas. 

je!.. deri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir 512 

laikiaščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ii laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-ser! 

/-iurėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zistai padirba ir komanduoja tau: 

1 
Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 

aro.t aut ši;ko sau ją drukuokls. Dabar, matai, toki geri lai- 
ksu skudurai, i? kurių diri a popierą, visai išnyko, tai ir 

popiera pabrango. 
*Ts,Ic^co nepadarysi! Turi žmogus mokė kiek nori, ba ant 

si -o gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitvtojas cigarėto sau 

nesusuks. 
O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

rūkoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ką j 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cicmiv. šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

o s ai t) tojo gazietą j Ne\v Yorką, o new jorkiškio—j Chi- 
ca&ą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
CJVLl' j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

/MU.!;,'?1visas.atsiystas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
► i>s,uoja, \i?a šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sieriu: 

Mokėk, sako, šunsnuki dauginus algos mums, ba k: 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosi raukia, bet 
vieilybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia san murma: 

^ 

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

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

1 au, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjcs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji &}^ą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada mūsų gazietos myslyti, už ausų krapštytis 
^r^ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 

Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 
maudytisj—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. Ar .ragejai, sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
įsmisKi sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidcsnis ne- 
pasciptų, o mažesnis ncsimučyt... 

Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnj pamėginsiu.- ~ i 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- \ ratos kainą kelia. 

1 Mūsų manadžierius kitaip sau galvojo: '"Reikia—sako jis į- —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 
O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink ji, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
5252 South Halsted Street, : : : Chicago, 111. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų Ir 1.1., parduodu 

pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažjstamus ateiti ir 
pamatyti mano naujo, krautuvę. Adresas: 

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

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet mes gvarantuojamo Tamstai suM> dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki *50.00 už pusę kainoB. Truputė!} nešfotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.oG ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Vaiky siutai $2.50 lkl $7.50. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdien? Ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa ncbu"o kas 
gali tokį išleisti. Greta jdomiai parinkti} reikalingi} kaleudoriui finii). jame yra keletąs skyriij, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai iš historljos, bygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- sių rašytoji} amerikiečių. ^ "S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiaiipta, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, gaunamas visai*, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose !cr.ingynuose. Todėl reikalau' ite 
jo. Jei negauturaet pss savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog p^s mus. KAINA TiKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A, B. Strimaitis 
307 W. 39-th 5t. Nev/ York, N. Y,V 

Prekybos 
ir Kalbų 

^uokym 
Čia gili išmokti Anglų kalbos nuo pradines 

ligi augfiiteuslal, teipgi Lietuvių, Vokiečių, Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikes, istorijos, Geografijos, Politlš. 
Ekonomijos, KnyfvedystSs.DaIiiaraželo, Lai- 
fikų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3108 So.Halsted St.,ChicĄ& 

DIDELIS * 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(.Mapn) 
Sutaisė B. K Baluti? 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuviu 
kalboje visus miestus', 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriaus'.s žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Pcrsistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS D DLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Haisted St., 

CHICAGO, ILL. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
rnusų mokykloje. Mok^ime pasi- 
naudojamo indlvldinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
yederal Ass'n of Auto Englneers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

j CanaL 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

• 17<& SO. H1LS1E0 Sr GHISAS3, ILL 
COKNEK IStU STKSar 

TIKRAI GERA PROGA 
Jaunavedžiams, norintlemB savo na- 
minius rakandus Įsitaisyti. Parsi- 
duoda vėliausios mados rakandai 5 
kambariams, visi sykiu, ar atskirai 
už $150; priimamojo eilė, lovos, ko- 
modėa; valgomojo daiktai Ir t.t. 
Daiktai vartoti 4 mėnesius; taipgi 
gražus $500 vertės planas su kėdeį 
gvarantuojamas 10 metų už $115.00. 
Deimantiniu galu adata kalbamoji 
masina su rekordais vertės $200 ui 
$55. 1520 N. Western Ave., 1-mai 
augštas, arti North Ave. 

9tuBfąujJi)bSiaBou o^aio fiiui i^p 

"DRAUGAS"' 
detuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" oandarbininkų skaičiuje 
yra rimčlauslejl Ir žymiausieji lietu- 
vių velkčjal i" rašytojaL Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. VIbI dlencs klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir t6l3ln- 
g&L 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas L 
merls veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.f Chicsgo, ilL 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KUUS 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St, Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir v>rų. Speciališkai gydo lic-nančias, 
užsisenėjuBias ir paslaptingas vyri} 
ligas. 

PHONE YARDft 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. \ 

A T Y D AI. 
E. ST. LOUIS, COLLINSVILLfc", 

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė lr nursa, 

viena geriausių ir ataakančlauaių 
eavo darbe, kuri daug metų prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje įvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Memorial Hospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bilc valandą, ir prie li- 
gonių visokioso ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terius rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 (iollinsville Av. E. St. Louis, III 
Viršum "\ociss sales 

Tel. Kinloch St. Clalr 544R. 

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

Ofisas 

1725 West 18 th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Jfcone Canal 1208 
Valandos: 

I\c9:£0iki 12:00 vai ryta 
ja 17 :C0 Iki 8:00 vaL vale. 

fcedelioma 
toofc^Oikl U."00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Aoatia7J/ 

Va lando* 



PIRMAS LIETUVIU 

Jau yra suorganizuotas Ir 

Čarteris G 
Bus Atidarytas Dabartiniame 

A. Olszevvskio Banke 
So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 
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