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lietai XX' I No. 5 

Dideji Kare. 
Kalbos ap.e taiką, pradėtos vi- 

suose karę vedančiuose ir neutra- 

1 iškuose kraštuose šiuom tarpu 
neišdavė vaisiu. Vietoj taikos, veik 
visuose karės frontuose priešai 
griebėsi smarkesnio ofensyvo, bet 

kaifp iki šiol, be pasekmių. Vokie- 
čiai su pasididžiavimu gyrėsi ir 

gazdino talkimiikus, kad jeigu jie 
atmetė vokiečių ciesoriaus pakvie- 
timą pamėginti tarkos tarybą, jis 
jiems kardu taiką padiktuos, lis 

manė, kad kaipo tautos dovaną, 
savo gimimo dienoj, nuo savo ka- 

reivių gaus jis svarbias pergales. 
Bet ir tos jo viltys neišsipildė, jo 
gimimo 'Mena parėjo be svarbesnių 
laimėjimų, o kaip kokiose vietose 

lygiai vakaruose kaip ir rytuose 
vokiečius pasiekė gana dideli ne- 

pasisekimai, o tikro laimėjimo vo- 

kiečiai niekur neturėjo. 
Vietoj taikos šiuom kartu vi- 

suose frontuose galima laukti 
smarkesnio priešingų kariumenių 
veikimo, didesnių ir smarkesnių 
mu5ių ir tik jų išeiga gali atga- 
benti taiką. Pradžia ofensyvo vie- 

nok rodo, kad vokiečiai savo prie- 
šams neg'eitai galės kardu taikos 

išlygas diktuoti, o kas bus toliau, 
to jau \Vilhelmas II negali žinoti, 
gali išpulti visai kitaip, negu jis 
tikisi ir trokšta. Besididžiuojan- 
čius aro^t. *tus tankiausiai likimas 
nubaudžia, jų viltis išnaikindamas. 

\VilheJmo gimimo diena perėjo 
be svarbesnių jo kariumenės lai- 

mėjimu. Truko ir pripažinimo jo 
nuopelnų. Tik vokiečių sutverta 

lenai Tautiškoji taryba atsiuntė 

Vokietijos ciesoriui padėka vonę 
u/, sutvėrimą iš lenkų apgyventų 
kraštų šmotelių Lenkijos, kurios 
likimas dar vis nežinomas. Bet len- 
kų Tautiškoji taryba susideda ne 

iš žmonių rinktų jų atstovų, bet 
iš Austrijos ir Vokietijos valdžių 
paskirtų iš tarpo jų tarnų ir ša- 

Jininkų, kurie negali tautos at- 

stovauti. Lenkai gi gerai pažįsta 
rusų ir vokiečių vaklžios prispau- 
dimus, todėl nei vienai užsįtikėti 
negali. Vien Galicijoj, po Austri- 

jos globa lenkai daugiau tautiš- 
kos laisvės turėjo po karei 1866 
m., kuomet Aus»trija Prūsų tapo 
sumušta, bet užtai ekonomiškai 
Galicija tai vargingiausias lenkų 
apgyventas kraštas; Galicija, tai 

(vargingiausia Austrijos provinci- 
ja, pačių lenkų ''Glodomorija" (ba- 
do marinama) vadinama. Už ba- 

idą ir vargą niekur savo valdžios 
ar valdonų negarbina, o lenkams 
sunku įtikti, nes jų apetitai labi i 
idideli, neina drauge su nuopelnais. 
ivoKieuai gi jau turi gana prcgii 
lenkams nepatikti. Labiausiai jiems 
•nepatinka atskyrimas Suvalkijos 
mno Lenkijos ir priskyrimas prie 
ii J e tu vos. "Kurjer Lwowskt sa- 

iko, kad Suvalkijoj lenkų moky- 
toju vietą užėmė atsiųsti iš Vo- 
kietijos mokytojai, lenkiškai ne- 

mokanti. Iš laikraščių leista Su- 
valkuose tik du lenkiški: "Kato- 
ilik" ir "Dzicnnik \Vilenski." Už- 
miršta lenkai, kad Suvalkija, tai 
tie lenkų 'kraštas. Norėtų, matyt, 
Jenkai ten užimti vietą rusų val- 

džios ir spausti ne lenkus taipjau, 
'kaip lenkus spaudė rusų valdžia. 

Gimimo dienoj Vokietijos cie- 

sorių priešai pasveikino veik vi- 
suose karės frontuose pradėdami 
svarbią ofensyvą: vaka.uose anglai 
ir franctizai pradėjo smarkią ofen- 
syvą ; Rumunijos fronte, taipgi 
Makedonijoj ir Latvijoj rusai, žy- 
miai sudrutinti, pradėjo sma. kin 

ofensyvą, nors iki šiol be svar- 

besnių pasekmių, bet kadir vokie- 
čiai nesigiria svarbesniais laimėji- 
mais, tai matyt, juos pasiekė svar- 

besni negu paprastai nepasiseki- 
mai. 

Prie Kimpolong, Rumunijoj, ru- 

sai atėmė 3 verstų froate sudai- 
lintas vokiečių pozicijas ir paėmė 

kiek nelaisvių, bet jie dar nesu- 

skaityti, tik kasžin ar ilgam čia 
vokiečiai bus sulaikyti. Kaip ro- 

dosi, rumunai netiki, kad pasto- 
viai įstengtų priešus sulaikyti, nes 

lygiai karalius, kaip ir visą val- 
džią iš Rumunijos miesto Jassy 
rengiasi perkelti Rusijon į Eka- 
tekrinoslav.'į. Ten manoma perkel- 
ti ir parliamcntą. Karalius mano 

apsigyventi ten esančiame Potem- 
kino riurie, kurj jam caras pasiūlė, 
Vokiečiai pats prisipažįsta, kad Ca- 
uesoe distrikte jie turėjo į paupius 
pasitraukti prieš didesnes rusų pa- 
'jiegas. Taigi, matyt, rusų kariu- 
menė Rumunijoj di'kčiai tajx> su- 

krutinta, jeigu įstengia vokiečius 
ne tik sulaikyti, het ir atgal juos 
i!ii stumti. 

Ir rumunai mistumė atgal prie- 
šus Kasina paupiuose. Moldavi- 
joj svarbesnių susirėmimų nebuvo. 

Maccdonijoj, kadangi pustymai 
ir šalčiai trukdo kariumenėms 

veikti, tai ten veikia vien artile- 

rija ypač prie Prilcp ir Gevgeli. 
Černa paupiuose v!en anglai tu- 

rėjo didesnius su priešais susirė- 
mimus. Albanijoj buvo vien di- 

desnių patrolių susirėmimai, bet 
toki negali turėti įtekmės ant vi- 
sos karės išeigos. 

Grekija galutinai nusilenkė prieš 
talkininkus. Ji nuginklavo neprie- 
lankius talkininkams atsargos ka- 
reivius, atliko net persiprašinėjimo 
ceremonijas ir pasveikino talki- 

ninkų vėliavas. Tai bent tuom 

trapu nėra pavojaus, kad Grekija 
stotų talkininkų priešų pusėj. Ma- 
tyt vokiečiai dabar dar stovi per- 
toli, per tai Grekijai padėti negali; 
todėl karalius, nors su dideliu šir- 
dies skausmų turi prieš talkinin- 
kus nusilenkti ir jų reikalavimus 

1 išpildyti. 
Mesopotanijoj vis eina gana 

: smarkus mūšiai anglų su turkais, 
Turkai kelis kartus mėgino at- 

gauti anglų nuo jų atimtas pozcii- 
j jas Kut-el-Amara distrikte, bet 
visur tapo atmušti. Paskui ang- 
lai griebėsi ofensyvo ir paveržė 
nuo turkų čielą grabių eilę. Mu- 
šv j turkai nužudė 400 kareivių, o 

anglai tik pusę to skaitliaus, taigi 
200. 

1 Itališkame fronte didesnių su- 

sirėmimų nebuvo, nes kariumenių 
veikimą trukdo ten šalčiai ir pu- 

, snys. Veikė vien ratilerija ir bu- 
,vo patrolių susirėmimai. Artile- 
rija smarkiausiai veikia prie Go- 

! ricijos ir Doberdo distrikte. 
is lieriino praneša, buk J erpse- 

; ulinėse jūrėse tapo paskandytas 
lydimas- francuziškos sujmarinos 

gaberantis talkininkų kariumenę 
transportinis laivas. Žuvo prie to 

jdjiktai talkininku kareivių, tik Ber- 
I lino pranešimas nepaduoda kieno 
tie kareiviai buvo. 

Prasideda vėl smarkesni mūšiai 
Galicijoj, rusų kariumenė tapo žy- 
miai sudrutinka Karpatų kalnuose 
ir Bukovinoj. Matyt ir tuose šiaur- 
rytinio fronto kraštuose rusai ren- 

giami prie smarkesnio ofeasyvo. 
Galicijoj vokiečiai užpuolė rusų 
stovyklas į pietus nuo miesto Bro- 

dy, bet kontratakų rusai juos pri- 
vertė bėgti nuo mu.šio lauko. 
sai atmušė vokiečių užpuolimą ir 

j šiaurius nuo Kerlibaba. 

Pciragradė vel atsibuvo talki- 
ninkų karės konferencija. Kon- 

, ferencijon atkako kiekvieno krašto 
atstovas užsienių ministerijos ir 

kariumenės. Francuzija atsiuntė 
konferencjon savo kolionijų mi- 

nisterj jJoumergue ir buvusį Fran- 
ciui jos štabo perdėitinj generolo 
Castlemau. Angliją konferencijoj 
atstovauja pagimdęs karę su boe- 
rais pietinėj Afrikoj lordas Milner 

ir lordas Revelstone. Italija at- 

siuntė senatorių Scialoja ir gene- 
rolą Loberchi. Kas bus konferen- 

ciioj talkininkų nutarta, tas grei- 

tai pasirodys karės frontuose. 
Austrijos laikraščiai pritaria 

Amerikos prezidento notai, ku- j;s 
kalbina karę vedančias tautas susi- 
taikyti be pergalėtojų ir pergalė- 
tu, sutvarkyti Europoj reikalus 
taip, kad visos ir mažiausios tautos 

galėtų iš laisvės naudotiesi ir pa- 
čios savo rei'kalais rupimtiesi ir kad 
visos tautos galėtų iš jūrių naudo- 
tiesi, ar jos mažos, ar didelės. 
Bet Vokietija bent mažų tautų 
laisvės nenorėjo ir nenori pripa- 
žinti, ji ypač priešinasi laisvei mažų 
tautų Vokietijos jungą nešančių, 
Austrijos užsienių ministeris už- 

tikrina, jog visos slaviškos Au- 
strijos tautos nori prie Austrijos 
prigulėti ir nenori leisti jos išdra- 
skyti. Bet apie tokį slavų atsi- 

davimą vokiečių valdžiai Austri- 
joj reikia abejoti, ypač apie atsi- 

davimą vokiečių valdžiai- cechų, 
kurie nuo šimtmečių veda kovą su 

vokiečiais ir nors palengva, stu- 
mia vokiečius iš Cecilijos. 

Rusijoj, ypač Rygos distrikte ir 
Kuršėj x.rasidėjo smarkus mūšiai, 
bet jie dar nepriėjo galo, iki šiol 
nei viena pusė kitos įveikti ne- 

įstengia. Vokiečiai giriasi, kad mū- 

šiuose Aa paupiuose, Kuršėj, jie 
nelaisvėn paėmė 20 rusiškų ol'i- 

cierų ir 2700 kareivių ir buk vo- 

kiečiams toko 21 kulkasvaidis. 
Bet sumušimu rusų nedrysta gir-, 
tiesi. Taigi reikia manyti, kad 
musis, Latvijoj pradėtas, dar ne- 

užbaigtas, mūšiai toj fronto daly j 
vis dar eina. Vokiečiai giriasi 
vien, kad atmuša rusų užpuolimus, 
bet kad pats nemėgina pirmyn 
žengti, tai aišku, kad rusai ne ta- 

po sumušti. Atmušti priešo už- 

puolimą nereiškia jį pergalėti. 
( 
Toki jau neišrišti mūšiai eina Ry- 
gos ir Dvinsko distriktuose. 

j Ma*i, neturinti svarbos susirė- 
mimai rusų su vokiečiais buvo 
taipgi Baranovičių aplinkinėse. 
Lucko distrikte buvo vien didės- 

1 

nių patrolių susirėmimai. 
SmaroiaAsi mūšiai pereitą savai- 

tę buvo vakariniame fronte, taigi 
1 Francuzijoj. Prie Transloy ang- 
lai atėmė nuo vokiečių jų pozi- 1 
cijas ir paėmė 350 nelaisvių. Vo- 
kiečiai kelis kartus mėgino atgauti 
nužudyitą poziciją, bet visi jų už- 

puolimai tapo atmušti. Smarkesni 
susirėmimai anglų su vokiečiais 
bu /o taipgi prie Neuville St. Vaast 
ir prie Vermelles, bet viskas ap- 

! sirubežiavo išmušimu kelių šimtų 
'vokiečių ir paėmimu kiek nelais- 
vių, bet pozicijos pasiliko vokiečių 
ramikose. Smarkios anglų artileri- 
jos imtynės su vokiečiais buvo ypai 
j šiaurius nuo Somme, prie Ypres 
ir Lens. 

I _ 

jrne veruun irancuzai atmuse 

vokiečiu užpuolimus ant kalvos 
304. Atmušta vokiečių užpuolimus 
prie Massiges. Lotaringijoj vei- 
kė vien artilerija. Didesni susirė- 
mimai buvo prie Les Esparges ir 
Colonne. Čia francuzams teko kiek 
nelaisvių, ginklą ir amunicijos. 

Prancūzija kenčia daug nuo ka- 

rės, bet ne tiek nuo pačios karės, 
kiek nuo jos pasekmių. Ypač ken- 
čia francuzai del anglių stokos, 
nes kasyklos yra vokiečių ranko- 
se, o iš kitur privežti laivais ne- 

galima, nes kalnai ir upės užša- 

lo. Dėl kuro stokos Paryžiuj mir- 

šta dusyk daugiau žmonių, negu 
'mirdavo pirma. 

Iš Kares Lauko. 
VOKIEČIAI NUVARO 
RUSUS ATGAL. 

Londonas, saus. 24 d.—Smar- 
kiu atgaliniu puolimu mažne vi- 
su Rygos šonu vokiečiai atvarė 
rusus atgal pusantros mylios ; 
šiaurę ir paėmė 1,500 ibelaisvių, 
Sunkiausi vokiečių smūgiai krite 
?nt pozicijų tarpe Tyrulio pelkių 
nuo Rygos į vakarus ir prie Aa 

upės ir į vakarus nuo kaimo Kaln- 
zem; čia smarki kova ėjo per tris 
savaites 

Vokiečiai matomai rengėsi prie 
šito puolimo kelias dienas. Nors 
tėinytojų sakoma, kad rusai di- 

| d d i ai nukentėjo, bet apturėtieji 
nuostoliai pateisinama tuom. kad 
rusai savo užpuolimais Rygos 
apie linkėję norėjo atitraukti 
spaudimą nuo rusų ir rumunų 

'• lin'jų Moldavijoje ir tame jiems 
labai pavykę. Kritikai sako, kad 
rusų ir rumunų padėjimas ap- 
skritai daug pagerėjo nuo Rygos 
olensy vo. 

Bulgarų kareivijos, kurios bu- 

j vo perėję pietinę Dunojaus šaką 
j arti Tulcea, Dobrudžoje, kuone 
visos buvo išnaikintos rusų. 

KĖSINO*! NUŽUDYTI 
JAPONŲ KADĄ. 

Tokio, saus. 25 ,d.—Buvo kė- 
Į sintasi užmušti buvusį tiesos mi-j 
nisterj ir konstitnejinės partijos 
vadovą Yūkio O/.aki jam belai-1 
kant, kalbą masiniame susirinki- 
mie, sušauktame pareikalavimiui 
m i 11 is te r i j os r ezign a vi 1110. 

Ozaki'ui bekaflbatit, du vyru 
trumpais kardais užšoko ant es- 

trados ir bandė jj nudurti, bet 
juodu kiti sulaikė i»r areštavo. 
Paskui kiti du bamidė jj užpulti, 
bet juos publika skaudžiai sumu- 

šė. — 

Ozaki reikalavo, kad premieras 
Terauchi rezignuotų dėlto, kad 
jo 'valdyba nesanti konstituci- 
ji'ne. Feldmaršalą grovą Terau- 
chi ciesorius paskyrė premieru 
pereitų metų spaly j. Šitas pa- 
skyrimas buvo netikėtu dalyku 
taiip Japonijos, taip užsienio ja- 
ponams. 

SMARKUS MŪŠIAI 
TIES ŠVEICARIJOS 
SIENA. 

Londonas, saus. 25 d.—Didė- 
jantis artilerijų besišaudymas. ir 

pėstininkų ibesiveržimai suteikė 
platų lauką teorijoms Londono 

: karės žinovams. 
Berlinas paskelbia, buk mušis 

einąs ant Mirusio Žmogaus kal- 
no, Verduno apielin'kėje, bet nu- 

tyli apie pasekmes. 
•Tč-mytojai taipgi sakosi matą 

svarfoą franciui; paskelbime apie 
smarkų bombai davimą Vogėzuo- 
se i'š aibiejų pusių. 

RUSAI ŠTURMUOJA 
GALICIJOS LINIJAS. 

Londonas, saus. 29 d.—Zlotą 
Lipa linijoj, Galicijoje, eina smar- 

ki kava. Penikitadkaiio naktį už- 

puolę durtuvais, rusai paėmė prie- 
šo pirmą kasimų lilnnją nuo Brze- 
zanų t pietus, išsprogdino priešo 
šešias minų galerijas, sunaikino 
tvirtynes bei kasimus ir, suJyg 
Petrogrado pranešimo, pasitrau- 
kė at»ga'l į savo pozicijas, a triušę 
kelis atgalinius turkų puol'mus. 

Vokiečių oficialis praneš imas 

apie šitą ipatį veikimą sako kad 
turkų kareivijos visus rusų puo- 
limus atmušė, išskiriant vienus 
apkasus, kuirie atgaliniais smū- 

giais buvo greitai atgauti. Abi 
pusi sakosi (paėmusi belaisvių. 

Didelės pusnįs Rygos apielin- 
kėje visiškai ten kovą sustabdę. 
Peržiūrėtos apskaitos, abiejų pu- 
sių nuostolius stato -labai augštai. 
Sulyg Overseas News 
Agelroturos vokiečiai paėmę 2,720 
belaisvių ir 21 mašininę kanuolę 
ketvirtadienio puolime, kaip 
agentūra sako, vokiečių ugnis 
rusus skinte išskynė; spragos jų 
ilėse buvę užpildytos nauja at- 

sarga, kuri ėjusi ant tikros mir- 
ties. 

Mūšyje ant Kimpolungo, Bu- 

kovinoje, šeštadienyj rusai paėmę 
30 oficierų ir 1000 kareivių, kaip 
iš Petrogrado pranešaima. Liku- 
siame Rumunijos sotie nedaug 
tebuvę smarkių musių. 

TALKININKAI PU(!)LA 
PLAČIU ŠONU. 

Berlinas, saus. 2g d.—Anglų 
1 kareivijos, eidamos trimis bango- 
mis, užpuolė vokiečių pozicijas 

| šiaurinėj. Armentieręs pusėj, 15 

mylių nuo Ypres j pietus ir 10 

mylių nuo Lille j vakarus. Už- 
puolikai tapę atmušti sni dide- 
liais nuostoliais. Yerdmio šone 
franeuzai padarę ketuiris užpuo- 
limus, kurie, sulyg vokiečių tvir- 
tinimo, tapo atmušti. 

VOKIEČIAI NUŽENGIA 
6 MYLIAS TIES 
RYGA. 

Londonas, saus. 25 d.—Kas 
tris savaitės atgal atrodė pradžia 
didžiulio rusų ofensyvo šiauri- 
niame gale kovos liiivijos rytuose, 
nuo Rygos į pietvakarius, tai da- 
bar išrodo vokiečių bandymu 
prasilaužti per rusų liniją į didįjį 
rusų Balti'ko portą, ties kurio 
vartais pusantrų metų tam atgal 
Hinden'burg apsistojo. 

Kunigaikaiščio Leopoldo ka- 
reivijos, betęs<lamos toliaus va- 

karykšti ofensyvą, šiandien paė- 
mė 1714 belaisvių šale 1500 be- 
laisvių paimtų vakar. Pradėta- 
sis piuol'iimo šonas tapo išplėštas 
iki pusseptintos mylios šono. I 

Šialndienykštė berliniškė karės 
žinyba tvirtina, kad pirmyneiga 
padaryta abiem Aa uipės krantais. 
Petrogradinis oficialis praneši- 
mas, prisipažinęs prie pasitrauki- 
mo ant vieno trečdalio mylios, 
sako, jog atkakus mūšiai eina 
toliau. 

Kova ema apie kaihną Kaln- 
zem, dvidešimts viena ir pusė my- 
lios nuo Rygos. Šitoj apielinkčj 
linijos yra arčiausiai prie svar- 
bios bazos Mintaujos ir rytinių 
Prūsų sienos. 

Tarp Rygos ir vokiečių 1 imi jų 
guli didelės Tyrulio pelkės, be- 
veik nepereinamos vasarą, bet 
dabar užšalę ir todėl dabar kaip 
tik geriausias laikas vokiečiams 
pr'e Rygos eiti. 

VOKIEČIAI SUTRAUKO 
LINIJĄ ARTI RYGOS. 

Londonas, saus. 27 d.—Ryt- 
/prusmės divizijos, kovodamos 
mažiau kaip už 120 mylių muo 
saivo įpravimcijos sienos, smar- 
kiais puolimais šiandien išplėtė 
kylį, įvarytą j rusų linijas piet- 
vakarinėje Rygos pusėje, arti Ti- 
rulio pelkių. Per tris dienas 
ofensvvo vokiečiai atėmė iš rusų 
daugiau, negu tie buvo laimėję 
paskutiniais puolimais, didelius 
•pasišventimus darydami, ir da- 
bar nužengė abiem Aa upės 
krantais iki šešių mylių nuo Bal- 
tiko pakraščio. 

(Belaisvių paskutiniu kartu pa- 
ėmė 500, taigi viso per tris die- 
nas vokiečių nelaisvėn ipakliuvo 
3700 rusų. 

Rusų karės žinyba (prisipažįsta 
prie nepasisekimų; Kalnzem apie- 
linkė vėl yra s v aiibi aiusi u kovos 
lauku. Rusų vadas gen. I vaike- 
vič, nors sužeistas, neatleido pats 
vedęs veikimų. Berlinas oficia- 
liame pralroešime sako, kad rusų 
atgaliniai puolimai tapo atmušti. 

RUMUNIJOS MAISTAI 
IŠGELBĖJO BADUO- 
JANČIUS AUSTRUS. 

Berlinas, saus. 26 d.—Rumuni- 
ja dabar pristato trečdr.lį meti- 
nio maistų o v rinkimo vidurinėms 
Vdisitybėmis; uzl-ariaujant tą šalį, 
■buvo sakoma, jog 10.000,570 to- 

nų maistų patekę j vidurimių val- 
stybių rankas. Rumunijos ap- 
veikimas pasirodė išganingu Au- 
strijai, kuri, kaip atvirai pripaži- 

Įnama, be paimtų maistų, nebūtų 
įgalėjusi .gyventi. 

JAPANIJOS KARIAUNA 
STOSIANTI EUROPOJE 
PRIEŠ VOKIEČIUS. 

Paryžius, saus. 19 d.—In- 
te r n. News Service kores- 
pondentas 'laišku praneša, kad 

Paryžiuje tikrai lauk i a m a, jog 
a-pie pavasarį japonų kareivijos 
drauge su Francuzijos ir Angli- 
jos kareivijomis stosiančios ko- 

von įprieš vokiečius, atmonijimui 
'jiems už paskandinimą japonų 
I laivų. 
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i Li'gšiol r ;?*■> laukta japonų 
pagel'bos £ ?'oje de'l dviejų 
priežasčių, » S francuzai ir an- 

glai man č" į japonų pagelba 
Euroipojc jiv-i.-s nebuvo reikalin- 

ga pergalės laimėjimui; antra, 
japonams butų reikėję už jų pa- 

gellbą atlyginti savo vaidybomis 
Azijoje. 

Bet dabar Paryžiuje nusi'ina- 
nančių apie reikalų padėjimą yra 

spėjama, kad Mikado pats savo 

kariauną ; asiulysiąs nubaudimui 

vokiečių už jų paskandinimą ja- 
ponų pirklinių laivų. 

KOVA DEL KALVOS 304. 

Londonas, saus. 27 d.—Vaka- 
riniame šo«ne ant 304 kalvos pa- 
šlaisčių, ant vakarinio Meuse 
upės kranto, VercLuaio aipielinkė- 
je, kelios savaites tęsiasi atkak- 
liausia kova. "Vokiečiai, įsikabi- 
nę, laikosi vienc/s mylios linijos 
fralmcuzų apkasų, kurią jie buvo 
■paėmę, o francuzai tonus bombų 
verčia ant naujų vokiečių pozi- 
cijų, pakeisdami artiilermias puo- 
limus smarkiais pėstininkų puoli- 
mais. 

Berlinas prisipažįsta, jog fran- 
cuzai pradėję ofensyvą Verdi' u 

kovoj ir kiek galėdami, stngiasi 
atgauti atgal kalvą 304. Bet ka- 
rės žinyba sako, kad francuzų už- 
puolimai yra atmušti1. 

Prancūzų karės žinyba, paskel- 
busi, kad didžiuma vokiečių lai- 
mėjimų atgauta atgal, prisipa- 
žįsta, jog kalva 304 vis dar te- 

bopiasilieka vokiečių ralmkose. 

TALKININKAI TURĮ 
VEIKTI GREITAI,—SAKO 
GEN. MARAZZI. 

Rymas, saus. 28 d.—Duptty 
Marazzi, kuris kaipo generolas 
yra atsižymėjęs mūšio lauke, sa- 

ko, kad talkininkams reikia veik- 
ti tuoj aus. Jis siūlo jiems sutar- 

tinio veikimo plianą, taikomą ar- 

ba į Austrijos išd raškymą tuo 

patim 'laiku ją užpuolant Carso'- 
je, Balkanuose ir Galicijoje, arba 
sutaisalnt nesilaikomą žygį 1,- 
000.000 kareivių ant Alzacijos 
Lotaringijos. 

RUSAI PERLAUŽIA 
DVIEJŲ MYLIŲ LINIJĄ. 

Petrogradas, saus. 28 d.—Ka- 
rės žinyba praneša, kad vokiečių 
linija dviejų mylių ilgio Molda- 

vijoj tapo perlaužta rusų ir ru- 

munų karei vijų. Puolimas, buvo 
prirengtas karštais artilerijos šū- 
viais. Po to rusai puolėsi abiem 
pusėm Kimpolung-Jakobini ke- 
lio. Įvyko karštas susirėmimas, 
kuriame rusai laimėjo pergalę. 

Vokiečių pranešimas pripažį- 
sta vokiečių pasitraukimą, girdi, 
del didesnio rusų spaudimo ties 
Zlotą Bystrzyca uipe. Prisipa- 
žinimas nurodo į tą pačią kovą, 
apie kurią Petrogradas kalba. 

zo BILIJONŲ SKOLOS 
VERČIA FRANCUZIJĄ 
KOVOTI. 

Berlinas, saus. 28 d.—Fra*1 *u- 

zų laikraštis N o u v e 1 i s t e 

leidžiamas iš Lyons, už sausio 
mėnesį, pa<luoda priežastis, ku- 
rios verčia Prancūziją tęsti karę 
toliaus. Ten sakoma, kati vokie- 
čių ekonominis stovis reikia per- 
galėti, nes kitaip Prancūzija ne- 

galėsianti karės skolų išmokėti. 
Po trijų metų kariavimo Pran- 

cūzijos įsiskolinamas siekia 100,- 

000,000.000 firan'kų ($20,000,000.- 
000), pridedant kas metas po $5,- 
000,000,000 prie $6,000.000,000 
normalio franeuzų biudžeto. 
Prie to reikia dar pridėti karės 
nnosotliai ir pašelpos fondai, sie- 

kiialmtieji viso 125,000.000.000 
frankų, n/u o kurių Prancūzijai 
parsieis mokėti $12,000,000.000 
frankų palukų kas metai. 

Taigi minėtas laikraštis sako, 
kad tokios naštos Francuzija n« 

galėsianti pakelti. 

TURKAI SUMUŠTI 
PERSIJOS PASIENYJ. 

Londonas, saus. -28 d.—Karės 
žinyba šiandien išleido tok j pra- 
nešimą apie mušiu s Persijos pa- 
sienyj : 

"Ketvirtadienio naktį priešas 
kėsinosi atimti atgal nužuJytą 
žemę, bet buvo atmuštas su di- 
deliais nuostoliais. Peivktadienyj 

j ry tometyj męs pradėjome ofensy- 
\ą smarkiu bombardavimu prisi- 
dengdami ir atsiėmėme kasimus, 
turkų paimtus ketvirtadienio at- 

galiniais puolimais. 
"Kasimuose, kuriuos paėmė 

viena musų brigadų ir turėjo 200 

muostolių, radome 400 turkų la- 
vonų. Dabar męs sustipriname 
savo laimėjimus." 

ANGLŲ SKRAIDUOLIS 
PASKENDO. 

Londonas, saus. 28 d.—S u lyg 
oficialio britinės admirolystės 
pranešimo anglų pagalbinis skrai- 
duolis Laurentic nuo 14.892 to- 

nų, ar nuo minos paskendo, ar 

submarino tapo paskandytas pe- 
reitą ketvirtadienį Airijos pa- 
krantėse. Išgelbėta 12 oficierų 
ir 109 jūreiviai. Lauretntic ga- 
beno jūreivių atsargos įgulą su- 

sidedančią iš ^00 c^icierų ir jū- 
reivių. Apie 180 jų žuvo. 

!S AMERIKOS; 
VOKIETIJOS VEIKĖJAI 

NUBAUSTI. 
San. Francisco, Cal. Pirmą syk 

Suvienytų Valstijų istorijoj tapo 
nubausti svetimo krašto konsuliai. 
Cianykštis teisėjas \V. H. Hunt 
nubaudė trims metais kalėjimo ir 

11.000 dol. bausmės čianvkštj gene- 
rališką Vokietijos konsulį Franzą 
Bopp, vice konsulių von Svhaack, 

Į von Brinckeną, C. C. Cro\vley; jo 
sekretorė M. W. Cctiell gavo me- 

tus kalėjimo, už suokalbius ir lau- 

j žymą Amerikos neutrališkumo. Be 
abejonės jie paduos apeliaciją ir 
gal nuo bausmės išsisuks. 

ALKOHOLIS IŽDUI GERĄ 
PELNĄ DUODA. 

Washington, D. C. Xors Ame- 
rikoj vis daugiau miestų tampa 
sausais, bet alkoholinių gėrimų 

; išgeria vis daugiau ir pertai iždo 
įplaukimai iš to šaltinio vis auga. 

į Pereituose metuose mokesčiais už 
alkuholj iždui įmokėta 24 milijo- 
nai daugiau negu užpereituose. 
Popierosų pereituose metuose su- 

rukyta 40^1 daugiau negu užper- 
nai. 

I 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

PIRKLYBA. 
Su lyg atskaitos vaizbos depar- 

tamento, pereituose metuose Su- 
vienytos Valstijos svetur išgabe- 
no savo prekių už $5,481,000.000, 
o iš svetur parsigabeno už $2,- 
392.000,000. Taip sau naudingos 
pirklybos neturi nei viena kita di- 
delė civilizuota tauta ant viso 
žemės paviršiaus. 

SNIEGO PUSTYMAI. 
St. Paul, Minn. Sniego pusty- 

mai, kokių nebuvo nuo 20 metų, 
užnešė taip geležinkelius valstijo- 
se Minnesota, Dakota ir Wiscon- 
sin. kad ant visų linijų traukiniai 
pasivėlino ateiti j paskirtą vietą. 
Traukinys "Pioneer Limited" ta- 

po užpustytas ir keleiviai turėjo 
I kitan persėsti. Kitų geležinkelių 
traukiniai del kelio užpustymo dik- 

Į tai pasivėlino ateiti į paskirtas vie- 
I tas. 

RUSIJOS AGENTAI BUS 
ATŠAUKTI. 

Rusija rengiasi atšaukti buvu- 
sius Amerikoj savo agentus, kurie 
buvo čia atsiųsti prižiūrėti Rusi- 

jos užsakytos amunicijos dirbimą. 
Gal jie iš kyšių nuo Amerikos fab- 
rikantų per greit norėjo pralobti. 
Rusijos agentų buvo Amerikoj 



£ana daug, o jie buvo nerei- 

kalingi, nes Amerikos fabrikantu 

JJriiiurėti nemokėjo, o gal nei ne- 

Jiorėjo. 

IŠGABENIMAS MAISTO. 

f [Pernai iš Amerikos išgabenta 
Įnaisto produktu už $43,000,000 
jnažiau negu užpernai. Pernai iš- 

viso tokiu produktų išgabenta už 

$738,000,000, o užpernai už S74?,- 
000,000. Vien išgabenimas u. ^ 

ir pieno produktų padidėjo, o iŠ-j 
gabenimas javų sumažėjo. *— 

PASIMIRĖ BUViJS VICE ; 

GUBERNATORIUS. 

Springfield, 111. Veik taiga 
nuo širdies ligos čia pasimirė bu- 

vęs Illinois valstijos vice guber- 
natorius W. A. Mascott. 

KORI UŽDRAUSTI RŪKYTI. 

\Vest Virginia valstijos legislia- 
turoj paduota bilius reikalaujai. 
tis, kad visoj valstijoj butų už- 

drausta rūkyti. Norima, mat, ten 

patmėgimti Rusiją pamogždžioti, 
kurioj yra daugiau uždraudimų 
negu leidimų, bet gi gyvenimas ten 

einc. kreivoms vėžėms ir ten be- 

tvarkė viešpatauja. 

SUSIRĖMIMAS SU MI- 
RONAIS. 

Tucson, Ari". Prie Peace Ho 

gatt ir Arciwoka, prie rubežiaus 
buvo nr.išis amerikonišku piemenų 
su Mexikos banditais, kuomet pie- 
mens, gaudydami savo išbėgioju- 
sias bandas, peržengė Mexikos ru- 

bežių. Piemenims padėjo ir sau- 

gojanti rubežių Suvienytų Valsti- 

jų kariumenė. Amerikonai nuo 

stolių neturėjo. 

38,000,000 DOL REGULIAVI- 
MUI UPIŲ. 

Washington, D. C. Kongresas 
223 balsais prieš 132 priėmė bilių, 
sulyg kurio reguliavimui upių ir 

portų Suvienytose Valstijose ski- 

riama 38 milijonus doliarių. Bi- 

lius tas eis senatan. 

NELAIMĖ ANT GELE 

ŽINRELIŲ. 
Cleveland, O. Netoli Strongs- 

ville susimušė du Cleveland and 

Southvvestern geležinkelio trauki- 
niai. Prie to užmušta 42 žmonės, 
o nemažai sužeista. 

MIRĖ ŽYDŲ TALMtfDISTŲ 
RABiNAS. 

New York. Mirė čia mokyčiau- 
sias žydų talmudistų rabinas (tal- 
mudistai arba žydai ortodoxai fa- 

natikai mokytais vadk.a tik talmu- 

do žinovus) Abraham C. Alper- 
stein. Gimė jis 1853 metuose Lie- 

tuvoj, mieste Kobrin, Gardino gu- 
bernijoj. Paliko jis daug raštų, 
aiškinančių svarbiausią žydų fana- 

tikų raštą Talmudą. 

GAISRAS. 

Pittsburg, Pa. 27 sausio prie 
Smithfield Avc. siautė čia gais- 
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 

milijono suviršum doliarių. 

SUVIENYTŲ -AlSTIJŲ 
STATISTIKA. 

Sulyg pranešimo censaus biuro, 
Suvienytos Valstijo: turi 102 mi- 

lijonų gyventojų, o su valdyboms 
112 milijonų. Didžiausi miestai 

yra: Nevv York, turintis 5,603,84* 
gyv.; Chicago turi 2497,722 gyv.; 
PhiUu'elphia 1,709,518; St. Louis 

757.309; Botson 756,476. Perade- 
šimtmetį baltspalvių skaitlius pa- 

didėjo 10 milijonų, o negrų tik 

750,000. Didesniuose miestuose 

gyveirtojų pribuvo 41%. 

NEPASIEKĘ ADRESATŲ 
LAIŠKAI. 

Pereituose metuose pačtas adre- 
satams neatidavė 11 milijonų laiš- 

kų ir juos pasiuntė į "dead letter 
office". Juose rasta pinigu ir če- 

kių už 1,300,119 dol. 

DIDŽIAUSIOS KURPĖS. 

Brockton, Mase., saus. 28 d — 

Vienoje vietos dirbtuvėje u •• 

saikyta didžiausia Suv. Valstijo- 
se pora Kurpių, num. 21, Ber- 
nardui H. Koyne iš Des Moines, 
7owa, kuris yra 19 metų amžiaus, 
sveria 276 svarus ir turi augšeio 
7 pėdas 9 colius su pančiakomis. 

iš ¥ISU^. 
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|| Vokiečiai rengiasi nukasti ka- 
nalą jungiantį upes Reiną ir Du- 
nojų, arba Šiaurinės jūrės su Juo- 
dinusioms. Kanalo padirbimui 
reikia 150 milijonu doliarių, bet 
laivai turėtų atvirą kelią iš vienų į 
kitas svarbias jūres. Kanalas bus 
padirbtas j 8 metus. Juom galės 
plaukti laivai turinti iki 2500 tonų 
įtalpos. 

į, VVa-hir.gtone gauta žinia, buk 
abudu Mexikos vadovai, Vi!la ir 

Zapata, sutvėrė vieną ryšį prieš 
Carranzą. Sujungta jų kariume- 
nė susideda iš 8000 kariautojų. 
Ji lenkasi aplinkinėse Chihuahua, 
prie Suvienytų Valstijų rubežiaus. 

|| Laike paskutinės cxpliozijos 
Londono amunicijos dirbtuvėse 
užmušta 69 žmones, 72 sužeista 
sunkiai, o 328 sužeista lengviau. 

Ispanijoj, mieste Saragossa 
•ūgimė visuotinas darbininkų strei- 
kas. Uarcelonoj sustreikavo dar- 
bininkai 300 organizacijų. 

Įj Amerikos kariškas laivynas 
užsakė Anglijos ITadfield Limited 
Co. dirbtuvėse už kelis milijonus 
doliarių granatų, nes dirbtuvės ap- 
siėmė juos padirbti pigiau negu 
reikalavo Amerikos dirbtuvės. 

[[ Suvienytų Valstijų valdžia at- 
sišaukė j tuomtarpinj Mexikos 
prezidentą Carranzą su prašymu 

I atleisti dviem katalikų kunigam 
mirtim pasmerl :ms neva už iš- 
davystę savo krašto. 

|| Anglijos parlamentas bus ati- 
darytas 7 vasario dieną. Atida- 
rymo iškilmėse dalyvaus karalius 
ir jo moteris. 

|| Jiponijos ciesotius paleido 
parlamentą. Mieste Tokio mėgin- 
ta užmušti buvusį apšvietos mi- 
nisterj Yokio Osaki. Pasikėsini- 
mą surengė jo politiški priešai, 
bet pasikėsinimas nepasisekė. 

|Į Francuzijoj, mieste Chambley 
teisman tapo patraukia 20 metų 
mergina Josephine Banthelmy, kuri 
nužudė savo vaiką. Teisme mer- 

gina papasakojo, jog ji nenorėjo 
auginti vokiečio vaiką. Kilus ka- 
rei, į jos gimtinę atkako vokiečiai. 
Keturi kareiviai ją pagavę, nusi- 
vilko koplyčion ir ten ją sužagė Ir 
užvaisino. Vaikas todėl vokiečių 
buvo. Teismas ją išteisino. Karė 
mat išverčia ir senuosius doro: 
pamatus ir pažvalgas. Seniau ui 
vaiko nužudymą mergina butų sun- 

kiai nubausta. 

| Nuo 25 sausio dienoa pra- 
sidėjo Francuzijos parlamente 
slapti posėdžiai. Valdžia, mat, par- 
lamentui suteikia svarbias žinias 
apie d;'"kų stovį visuose karės 
frontuese. 

'| Vokietijos ciesorius už pasek- 
mingus karės žygius Balkanų fron- 
te apdovanojo generolą von Ma- 
ckense i dideliu kryžių ordeno '"Ge- 

•ležtnio Kryžiaus." 

jį Franvzuztjoj, kur didesnių šal- 
čiu veik visai nebūdavo, dabar už- 
stojo didesni šalčiai, kokiu nuc 

seniai nebuvo. Paryžiuj buvo 17' 
pagal Fahrenheito termometro 
Net pietiniuose kraštuose, kaų 
Marseilies. Foraton ir Bordeau? 
vandens užsidengė ledu. Sušalc 

į daug žmonių, nes trūksta kuro 
Kalnuotuose kraštuose kaimus at- 
lanko puikai meškų ir vilkų. 

|| Francuzijos amunicijos dirb- 
tuvių d rbininkai užbaigė streike 
ir sugrįžo darban. Dirbtuvių sa 

vinitikas pažadėjo pakelti jų algas 

|| i. Rymo praneša, buk Syrio. 
nuo bado pasimirė 510,000 žmonių 
daug žmonių nusižudė. Žmonė' 
nuo bado miršta ir Palestinoj. 

Į! Pasitraukė nuo vietos Rusi- 
jos užsienių ministeris Pctrovskyj 

|| Vokietijoj, ypač jos rytiniuose 
kraštuose užsiojo neišpasakyta 
dideli šačliai, nuo kurių <laug ken- 
čia kareiviai grabėse ir stovinti an1 

sargybų. Del balčių negalima ka- 
rės frontuose nei amunicijos pri- 
vežti, nes upės ;r kanalai užšale 
ir laivai jais plaukti negali. Dide- 
li šalčiai yra taipgi Belgijoj ii 

| Francuzijoj. 

KAIP MŪŠIO LAUKAS IŠRODO. 
Šis paveikslėlis tapo nuimtas iš orlaivio laike mūšio prie upės Somnie. Orlaivis buvo tuom laiku 

500 pėdų nuo žemės. Prancūzai iš tranšėjų tik-ką išlipę, bėga j ataką. Aiškiai matyt pakrikusius 
žmones ir vingiuotas tranšėjas bei bombų duobes. 

Į| Staiga pasimirė buvęs vo- 

kiškos valdybos Kameruii, Afri- 
koj, gubernatorius, baronas Jes'ko 
vosi Pattkamer. Bet vokiečiu val- 

dyba Kamerun veik \visa tapo 
franeuzų apvaldyta. 

|| \rokietijos rubežius prekių 
siuntinėjimui Šveicarijon tapo už- 
darytas iki vasario mėnesiui. Lei- 
sta gabenti Šveicarijon tik daržo- 
ves. 

|j Paryžiuj, kai<p kituose vedan- 
čiuose karę kraštuose, didėlėse val- 

gyklose sumažinta valgiu skaitlius. 
Iki šiol valgiai dideliu hoteliij val- 

1 nykiose buvo gaminami iš 60 val- 

įgomų produktų, o dabar galės but 
gaminami daugiausiai iš 9. Vie- 
nas valgi f. iš kiaušiniu, 3 iš mėsos 
ir 3 iš daržovių. Gaminti pudin- 
gus visai uždrausta. 

|! Anglijoj valdžia bus priversta 
įvesti numirėlių deginimą, nes nė- 
ra kam kapus iškasti, tru'ksta ir 

karstų, nes geležinkeliai neapsi- 
itna juos gabenti ten, kv. reikia. 

ĮĮ Iš Berlino praneša, jog Pet- 

rograde politiški priešai mėgino 
užmušti kadetų partijos durnos 

atstovą profesorių Miliukovą. Jis 
pasislėpė Anglijos ambasadoj, o 

paskui iš Petrogrado pabėgo. 

(Į Japonija nutarė po karei iš- 

skirti Vokietiją nuo ryšių pirkly- 
boj, kaip tai nori padaryti Angli- 
ja, Francuzija, Italjia ir Rusija, 
nors prieš karę Rusija daugiau- 

, sia prekių iš Vokietijos parsiga- 
bendavo. Japonijos pačtas nesiun- 

tinėja laiškų Japonijoj esantiems 
, vokiečiams. Prieš karę pirklybi- 

niai ryšiai Japonijos su Vokietija 
vis augo. 

c •« v 

Įj Rusija apreiškė, jog ji pri- 
taria prezidento \Vilsono paskuti- 
nei notai apie taiką. Rusija, kaip 
»ako, drauge su kitais taikinin- 
kais kariauja už laisvę mažųjų 
tautų (bet 

* 

ji labiausiai spaudė po 

jos globa esančias mažas tautas). 
Ji pritarianti ir Lenkijos nepri- 
gulmingystei, nors pas save apie 
laisve lenkams ir sapnuoti neleido. 

Ji pritarianti ir jūrių laisvei, nes 

aprubežiuoti jų laisvę ji ir galės 
neturi, tam pajiegų neturi. 

|Į Kaip pianeša iš Berlino, del 

blogo" sutvarkymo dideliuose Rusi- 
: jos miestuose valgio produktai 

neišpasakytai pabrango, kitų vi- 
sai gauti negalima. Duonos gauti 
negalima. Skaras sviesto 2 rubl. 
Mėsos taipgi nėra visai. Del mai- 
sto stokos nuolatai kjla maištai 
Petrograde. Prie vaikymo maiš- 
tininkų vartoja valdžia mašininius 
karabinus ir daug žmonių užmu- 
ša. 

[| Neišpasakytai dideli šalčiai ir 

sniego pustymai sulaikė kariume- 
nių veikimą veik visuose karės 
frontuose. Rytinėj Galicijoj, pie- 
tiniuose karės frontuose. Rytinėj 
Galicijoj, pietiniuose kraštuose 
Bukovinos, Karpatų kalnuose ir 

Rumunijos fronte siaučia sniego 
pustymai ir toki šalčiai, kokių ir 

tuose kraštuose nuo seniai nebu- 
vo. Tas pats yra šiaurinėj daly j 
itališko karės fronto ir Balkanų 
fronte. Daugelyj vietų del sniego 
pusnių artilerijos visai vartoti ne- 

galima, nes per pusnis kanuolių į 
reikalingas vietas nuvežti negali- 
ma. 

(f Passaic, N. Y. Nosinių ske- 

petaičių dirbtuvėse sustreikavo 
: moterįs darbininkės, reikalauda- 

mos algų pakėlimo. Dirba ten 

į ir lietuvaitės 

| LIETUVA IR KARE. 
1 TREMTINIŲ ŠVIETIMUI 

KLIŪTIS. 
i Lietuvių D-jos del k. n. š. 
skyriai pastaruoju laiku taip yra 
apkrauti įvairiais vyriausybės 

i reikalavimais, aplinkraščiais ir 
; įsakais, ka-d, bc jų piJdymo, ndbė- 
tra laiko rupinties pabėgėlių dva- 

fsios ir švietimo reikalais. Vi- 
sokie su paJbėgėliais ir tremtiniais 

I pasikalbėjimai, pasilinksminimai, 
savybės vakarai vis laibiau ir la- 

ibiau trumpinami, ir kai kuriose 
vietose jau visai pradeda nvkti. 

j Priežastis to labai ai>ki: d klešnė 
įpiitsė brangaus laiko tenka p aidė- 
ti biurokratų įfttrodytiems dar- 
bams atlikti. Daug būna tokių 
atsitikimų, kad vienas ar kitas 
skyrius ilgai negaunąs pinigų, 
•nes udbuna atlikta kokia nors 

menka formalybė prašyme arba 
sąmatoje. 

IŠ LIETUVOS. 

Šiauliai. Vokiečiu leidžamas 
Mintaujoj laikraštis "Mitausche 
Zeitumg" [dėjo ilgą koresponden- 
ciją apie naują pramonės ir in- 
tendantūros centrą—Šiaulius. 
Vokiečių intendantūros čia Įtai- 
syta dideli sandėliai, į kuriuos 
kraunama rekvizuoti Lietuvoj ir 

j Latviuose karės reikalams pro-: 
| dūktai. Šičia įtaisyta remonto 
! dirbtuvės geležinkdliams taisyti. 
I Norima buvo įtaisyti ir vagonų 
diribtuvė, nes aplinkui pigiai gali- 
ma esą gauti reikalingų medžių. 
Vokiečiai tai'p pat Šiauliuose at- 

statė odų dirbtuves. Be Fren- 
ikelio dirbtuvės, vokiečiai į'kurę 
,daug naujų, taip, kad dabar Šiau- 
liai, pradėdami konkuruoti su 

Varšuva, stato į vaidu s odos dir- 

binius visiems rytų Prūsams ir 
vokiečių kariuomenės rytų fron- 
tui, 

ANT GALO SUSIPRATO. 

.Musų pabėgėlių ir tremtinių,, 
vidaus gyvenime jaučiama dabar 
kaižkdks subruzdimas, kož.koks 
kai kurių nesuprantamas noras 

pasiekti tai, ko nėra ir buti ne- 

gali. Pasiilgo tėvynės jau ir tie, 
tkurie prieš pusę metų jautėsi sa- 

ve svetimoj žemėj kaip namie, 
o kartais ir geriau. Todėl ir di- 
desnis muisų inteligentų skaičius 
vis laibiau pradeda galvoti apie 
grįžimą Lietuvon ir apie to grį- 
žimo organizavimą. Siaurinant 
įkas kartas pabėgėliams ir trem- 

tiniams pašalpas, pas daugeli kį- 
la abejonė, ar, '■ėjus grįžimo 
dielmai, visi musų žimonės turės 
užtenkamai kelionei lėšų, taip 
pat daugelis susi rupinę yra, ar 

sugrįžus Lietuvon tuojau bus ga- 
lima atstatyti sugriautosios Lie- 
tuvos dalys. Tai visi klausimai, 
kurie dieną ir n akt. j daugeliui ne- 

išeina iš galvos. Kaipo visų šitų 
Rupesnių vaisius—gimsta visokių 
greitesnio Lietuvos atstatymo 
projektų. Tečh'.u geriems i > 

jektaims daug kliudo nuisų kai 
kurių partijų sriovių nenuosaiki 
kova. Kaip kai kurie vaidina- 
mieji dešinieji, taip lygiai ir pa- 
žangiųjų dalis visai, tur buti. 
iįžniriiršo, kad gyvena dabar ne 

Lietuvoje, bet svetimoje šalyje ir 
kad ne taikos, bet karės metu. 
Kairiosios sriovės dalis lig šiol 
savo veikimą reiškė tuo, kad iš 
tolo žiūrėdami j tautininkus, 
"klerikalus" ir kitokios taktikos 
•negu jie, kairiuosius, visaip juos 
ikriiikavo, peikė, barė, retkarčiais 
šmeižė ir tyčiojosi iš jų. Patys 
gi laikėsi vadinamos "atsisaky- 
mo" taktikos, t. y. nenorėdavo 
įstoti ton draugijom, kurioje ras- 

davosi jiems priešingų pažiūrų 
žmonių. Del to daugelio Komi- 
teto karės aukoms šelpti skyrių 
sąstatas susidėjo vien iš vadina- 
mųjų dešiniųjų žmonių, kurie, 
šelpdami pabėgėlius tremtinius, 
kai kur nei "vengdavo paklaidų. 
Butų nnžiau paklaidų buvę arba 
ir visai jų nebuvę, jeigu tie, ku- 
rie laikosi "atsisakymo" takti- 
kos. butų apsiėmę dirbti pabėgė- 
lių ir tremtinių naudai. 

Pastaruoju metu ir šios srio- 
včs tarpe jvvko .šiokiu tokiu at- 
mainų, būtent: pamatė, kad tuš- 
čiais žodžiais darbo žmonių bū- 
vio, nepagersini ir blogo neatitai- 
sysi. Tokiu budu jie pmmažėli 
stveriasi dirbti, dirbti—tikra šio 
žodžio prasme. Štai Petrapilyje 
sudarė jie naują karės aukoms 
šelpti draugiją, vardu "GRl'DĄ." 
Pagalios ir jiems "Dievas davė 
dvasią šventą" ir jie susiprato, 
kad tiktai šitamp dirbdami gali 
susilaukti geresnių alsių. Tu- 
riu vilties, kad nauji musų dar- 
bininkai ne vienam Inu šluostys 
vargo ašarą, 0 dirbdami ir patys 
savo aikimis pamatys ir ausimis 

išgirs i.nisit Lietuvos vargus. 
\ is tik reikia pasakyti, kad jie 
trmputį pasivėlino, t. y. dirbti vi- 
suomenės naudai labai vėlai pra- 
dėję. Bet kas jau buvo, to ic- 

besugrąžinsi. Dėlto apie tai ir 
nekalbėsiu. Šiaip ar taiip kal- 
bant, o vis tiik malonu išgirsti, 
kad jau ir nesukalbami ie j i žmo- 
nės pagalios pasiryžo dirbti mu- 

šu vargstančiųjų, neturtingų 
žmonių gerovei. 

A. Kelmutis. 
("L. B.") 

IŠ PABĖGĖLIŲ VARGŲ. 
P-as J. Vasiliauskas iš Ralti- 

more, I\Id., Susivienijimo R. Kat. 
Sokiretprius, persiuntė mumis lai- 
šiką, kurį jis gavo nuo savo bro- 
lio, pabėgėlio; ž ėmiaus j j dedame: 

IMiels brolau Juozapai! 
Laiškas tavo, kurį jau gana 

seniai apturėjau, sušildė mano 

širdį saulės spindulini šiluma ir 
šiek tiek suramino mano ligotą 
siela. Manau kad gal ir su Ta- 
vimi žiaurus likimas perskyrė ma- 

ne amžinai kaiiip perskyrė su tais, 
kurie mus užaugino ir vargti į 
svetimu pasaulį išleido. Kaip 
malonu atjausti', kad dar vieną 
artima tau siela, ten toli už van- 

denyno, gyvena tais pačiais jaus- 
mais, tais pačiais atminimais, 
įspūdžiais mažų dienų, ir šian- 
dien kartu su tavimi verkia ant 

kapo amžinai pražuvusios pra- 
eities ! 

Gaila, kad šiandien negaliu, 
prispaudęs kairštai Tave prie vai- 
tojančios skausmais krutinės vi- 
sus, kas buvo mums brangus, 
bet ko jau nelemta mums dau- 
giau išvysti,—gimtoji šalis, gitn- 

jtasis miestelis, gimtieji nameliai, 
seni tėveli-ni—vis tai daiktai, ku- 
rių griaudus likimas stovės aky- 
se musų liig kcJ jas amžinai' roe- 

| užmerksime. 

•Jeigu pirmąją, būtent įgimtąją 
'šalį ir gal tekti kada nors pama- 
jtyti, užtat paskutinių trijų: savo 

miestelio, namelių ir tėvelių—jau 
daugiau nematysime. 

į Apie Liudvinavo [Marijam, 
'pav. Su v. gub.J likimą gal pats 
iškaitei laikraščiuose: neliko jo 
i nė pėdsakio. Žinoma, žuvo ir 
įgimtieji musų (nameliai. Kas link 

Isenų tėvelių, tai dar lig paskuti- 
niam lankui tikėjausi juos sura- 

sti, bet veltui. Buvo man trem- 

tinių registracijos Biuras iš Pe- 

jfcrapilės pranešęs, buk Simonas 
i Vasiliauskas gyvenąs Samaroje 
(už Volgos). Rašiau laišką j 

J Samarą, bet atsakymo nesulau- 
kiau. 

j Maskvoj yra keletas ūkininkų 
nuo Liudvinavo, būtent: Stepa- 

įnavičius, Boruta, Mikelevičius 

(•buvo ir daugiau, bet kiti išmi- 

rę), tai jie "pasakoja, kad matė, 
Vilčinską,—gyveno pirmiau Sa- 
maroj, ir jis pasakojo, kad be- 
veik visi šelmi žmonės išmirė, 

i Pats-gi Vilčinskų Antanas sako 
visai baltas senelis. Esu pasi- 
ryžęs surasti Antaną Vilčinską, 
tai jis pasakys, ar da gyvi nors 

vienas iš musų tėvelių, ar ne. 

Dabar keletą žodžių aipie save. 

Karės aivdros netikėtai užkluptas 
Skreibotiškyj (kur tarnavau) pra- 
džioj liepos m. 1915 m., vos spė- 

ijau rš'prukti su žmona ir vaiku- 
čiais su vienais marškiniais ant 

j pečių. Let-toe-let prisimušėm 
męs ipnic gelž'kelio ir su dkleliu 
vargu atvažiavome į M^kvą, 
kaipo pažįstamą, man miestą. 
Gerai, kad^dar turėjome keletą 
rublių ištekliams: nors nusipirko- 
me šiokias tokias drapanas tam 

/laikui, nusisamdėme butą, dar ir 

I šiokius tokius reikalingiausius 
baldus nusipirkome. 

Džiaugėmės, kad* turime jau 
/pastogę ir kad vaikučiai nepliki. 
iBet praėjo mėnesis—fkitas, pini- 
gus tebaigėme, algos negauda- 
vau—pradėjome jau vargą kęsti. 
Tiesa, dair nuo pradžių kelis mė- 
nesius gaudavau pašelpą iš tam 

tikros organizacijas. l»et ilgai- 
niui pradėjo toji organizaciją pa- 
šelpas atsakinėti. Prisiėjo j ie- 
škoti daribo. Bet kadangi trem- 

tinių aibės privažiavo, tai gero 
danbo negalėjau gauti; brange- 
nybė augo ir męs pradėjome ka.? 
kart didesnį skurdą jausti. Nuo 
blogo užlaikymo ir skurdo pra- 
dėjo vaikai sirgti, o žmona visai 
paliego. 

Įtemlpęs visas savo proto ir 
dvasnos jiegas, atkakliai kovoju 
su gyvenimo aplinkybėmis. Dir- 
bu i.aiktį ir dieną: dieną tremtinių 
mokykloj darbuojuosi, gi naktį— 

namu darbus dirbu: skalbki, 
'šveičiu, malkas skaldau ir t. t. 

Pastačiau sau vieną tikslą: iš- 
eiti iš šito padėjimo nors gy- 
viems. Tačiaus, laikui bėgant, 
jaučiu, kad sveikata eina mažyn. 
Taip ilgiau kovodama.-, turėsiu 
kristi, kaip krito jau daugybė. 
N'orint išlikti, reikia padaryti di- 
dely permainą musų gyvenime. 
Dar gyvendamas Lietuvoj, aš 
svajojau apie pakeitimą savo pro- 
fesijos. Padėjau tam tikslui ne- 
mažai ir darbo. Šiądien, įgijęs 
įpraktikos čia Maskvoj, esu galu- 
tinai prisiruošęs aut Notaro. 
Tarytum, turėčiau buti užganė- 
dintas—-bet toli gražu: vienas 
klausimas, kaip šmėkla stovi man 

prieš akis: "o kur gausi pinigų 
kaucijai?!" Į šį klausimą vt į 
akmenio m urą susidaužo visos 
mano svajonės, visi mano projek- 
tai. Dieve mano!"—Mąstau 
sau nekartą,—ne jaugi man pri- 
sieis tokiame varge ir gyvybės 
nustoti, pailikus penketą vaikų 
našlaitėliais, elgetomis! 

Šita baisi mintis slėgte slegia 
mano krutinę. Protas aiškiai ro- 

do, kad tokių pasekmių neiš- 
vengti, jeigu nepasistengsm įsta- 
tyti savo gyvenimą į kitas vė- 
žes. 

— Brolau Juozupai! akimis 
pilnomis vilties kreipiuosi į ta- 
ve: gelbėk savo brolį, skęstantį 
gyvenimo bangose! Pagalvok, 
kokiu t>udu sušelpti mane laiki- 
nai ir karui pasibaigus padėti 
man savo tikslą atsiekti. Juk 
Ameriikoje veikia visokios orga- 
nizacijos, kurių uždaviniu yra 
gelbėti savo tautiečius nuo pra- 
žuvimo. Ar negalėtum trumpu 
laiku pasirūpinti man pašelipos 
apsiginti nuo bado ir mirties. 

Atleisk, kad gyv *nimo aplin- 
kybės privertė mane stoti į eilę 
įprašančiųjų aukos—to, žinoma, 
aš nesitikėjau ir negali manęs 
tame apkaitinti. Tik į Tave. kai- 
po savo brolį, išdrįstų kreiptis su 
tokiu meldimu, nes savimeilė 
(neleidžia man apsiskelbti sveti- 
mų žmonių akyse elgeta. Mano 
mažučiai vaikeliai, kurių tų, bro- 
lelį, nepažįsti, karštai meldžia 
Taivęs, kaipo savo dėdės, apsiuo- 
styti jiems ašarėles. Kaip sau- 
lės užtekėjimo raselė, taip męs 
lauksime Tavo sušelipimo stiprin- 
dami savo dvasią viltimi. 

Tavo brolis, 
M. Vasiliauskas. 

LAIŠKAS IŠ KARi^S LAUKO. 
Afic. K. Ija-dyga rašo vienam 

savo draugui: 
"Brolau, musų lietuviams ne- 

siseka. štai gegužės 23 d., pir- 
mose kasimų eilėse bedirbant, už- 
muštas inžinerių praporščikas 
Juozas Šaknevičius. Įsivaizdink 
sau tokį paveikslą. Ištisą žiemą 
jis dirbo savo tėvo lauke ir kas- 
dien žiurėjo į savo namelius, ku- 
riuose gimė, augo, praleido ge- 
riausias dienas... Ten antrosios 
vokiečių linijos kasimai. 

Kame a. a. Juozas nebuvo, ko- 
kių mušiu nematė, o štai viena- 
vienintėlė kulka atėmė jo gyve- 
nimą! A. a. Juozas palaidotas 
gražiame pušinėly, kurį jis daž- 
nai lankydavo, kaip kūdikis, taip 
jau ir studentas būdamas." 

PETRAPILIS. 
M. Yčas sugrįžo iš Amerikos. 

Gruodžio 5 dienos naktį a>pie 11 
vai. Suomiu geležinkeliu sugrį- 
žo Petrogradan iš kelionės po 
Ameriką Liet. Centro Komiteto 
piEinilninkas, Valst. Durnos at- 
stovas M. Yčas. Sugrįžo su 
žmona: Amerikoje jis vedė žino- 
11:0 daktaro iono Šliupo dukterį 
I pati ją Juliją Sliupaitę. 

Vokiečių bausmes Lietuvoje. 
Rusu laik.aščiai praneša, kad Su- 
valkų gub. vokiečiai labai nu- 

baudę 0 kaimus, kurie pavalgy- 
dinę bėgusius iš nelaisvės rusus 
ir kurie atsisakę duoti vokiečių 
vyriausybei valgomuosius pro- 
duktus, be to, kad. vienas kaimas 
tyčia sudeginęs savo javus, kad 
jie vokiečiams netektų. 

LIETUVIAI LIKĘ PO RUSU. 
Mažesni lietuvių būreliai su- 

tinkama Vilniaus gubernijos kra- 
štuose dar vokiečių neužimtose, 
kaip va: Poloeanai, Krasna, Rn- 
daškevičiaii. VolčkevičiuoSe 
Minsko gub. yra apie 300 lietu- 
vių, bet jie neturi aut vietos jo- 
kios organizacijos. 

Minsko gubernijoje daugiau- 
siai yra atvykusių lietuvių iš Su- 



^NE ŠERMINYŠTbET VESTUVĖS. 
I šermenis rėdykis juodai, į šliubą—baltai. liet šita porelė iš 

TCevv Yorko nuėjo siiuban juodai aps i rėdžius. Jaunamartė turėjo 
juodas drapanas, juodą šydą ir juodą skrybėlę, jaunikis—juodas 
drapanas, juodus marškinius ir juodą kaunierių. Jie padarė taip, 
kaip niekas nedaro, todėl ir jų "pikčierj" matai, kitaip apie juos 
niekas nežinotų. 

valkų gubernijos Marijampolės 
•pavieto ir Yii'niaus gubernijos. 
Trakų pavieto. Mat, Minsko gu- 

berniją 8u»irlum su Vilniaus gu- 

bernija ir Lietuva, iš kur per 
Alytų eina kelias (Juiclijon. Po 
keliu šimtų metų lietuviai vėl 
gaus atsilankyti j tuos pačius 
kraštus, kur seniau viešpatavo 
Mindaugas, Lietuvos karalius, 
ir turėjo savo sostapilį Naugar- 
tlėlyje. 

(-1. D.") 

ŠVEDŲ—LIETUVIŲ KOMI- 
TETO POSĖDIS. 

Gruodžio m cm. 29 d. 1916 m. 

posėdyj Švedų—Lietuvių Komi- 
teto, kuriame dalyvavo kanaunin- 
kas Olšauskas, važiuojantis per 
Stokholmą Ryma'n pas Popežių 
delei suorganizavimo kolektoz 
nukentėjusia' nuo karės Lietuvai 
katalikų bažnyčiose, tarp kito ko 
nutarta: 

1) Prisiųstas iš Amerikos 
Tautos Fondo 35273 kronas K. 
Lingagtuo ir mano vardais nu- 

kentėjusiems del karės Lietuvo- 

je tuojau pasiųsti sulyg nurody- 
mų Tauitos fondo: 80% šių pini- 
gų Vilniaus komitetui nukentėju- 
sioms del karės šelpti ir 20% 
Kauno komitetui; 

2).—Pasiųsti širdingą ačiū 
Tautos fondui už prisiųstas au- 

kas Švedų-lietuviiT komitetui; 
3).—Prašyti Amerikiečių, p;i- 

siunčiant pinigus, neužmiršti ir 
Žiburio draugijos Marianvpolėj; 
■kuri šiuo laiku šelpia mokyklas 
ir nukentėjusius nuo kares, nes 

ii.noma, kad Žiburio draugijai 
tr.iksta lygiai tiek pinigų, kaip 
ir kitoms lietuvių organizacijoms 
užimtojoj Lietuvoj; 

4).—l.sleisti keletą tūkstančių 
(brošiūrų švedų kalboje apie Lie- 
tuvą ir išsiuntinėti jas Švedijos 
r rotestantų vyskupams ir kuni- 

gams prieš apskelbimą bažny- 
čiose rinkimų nukentėjuseims dcl 
karės Belgijai, Lenkijai ir Lie- 
tuvai ; 

Vardan Belgų, Lenkų komite- 
tų ir Švedų-Lietuvių komiteto 
liepos mėnesyje buvo įteiktas 
prašymas Švedijos Arkivyskupui 
paskirti protestantų bažnyčiose 
rinkimus minėtoms šalims ir, kaip 
jau girdėti-, kolėkta bus paskir- 
ta; 

5).—Pasiųsti 3 žmones nuo 

Švedų-lietu<vių komiteto su pra- 
šymu i Švedijos kn ai i aus broli. 
Frincą-pirmsėdį Švedijos rau- 

donojo kryžiaus, kui-rs tankiai 
tarpininkauja rusų su vokiečiais 
reikaluose, kad palengviijps grį- 
žimą iš Švedijos į Lietuvą, nes 
d a/bar grįžtantiems priseina čia 
prabūti 5—6 savaites, pakol gau- 
namas leidimas, ir taipogi pa- 
lengvinti sukinėsimą su Lietuvą. 

6).—iNorimiems lietuviams pa- 
tini oi; imti pafl. eizdUigoi oietu 

Švedijos ukio, Švedų-Lietuvių 
komitetas suteiks tuo reikalu pa- 
gelbą. 

Jonas Aukštuolis. 

PHILADELPHIJOS KRIAU- 

ČIŲ ATSIŠAUKIMAS Į VI- 
SUOMENĘ. 

Sausio 12 d. męs išėjome j 
streiką. Gyvuojančios unijos, 
kaip anialgameitų, taip ir pramo- 
niečiiij (I. *,V. W.), susivienijo 
j krūvą ir dabar streiką vedame 
sykiu didžiausioj sutartyj ir vie- 
nybėje. Męs pilnai pasiryžome 
šį streiką laimėti, kad ir mums 

labiausia reikėtų nukentėti. Iki 
šiam Paikiui čia kriaučių labai 

įma^a ciaicie Duvo organizuota ir 

dabar, kada darbo yra pakamika- 
mai, kiula užėjo vadinamieji "ge- 
nieji'' laikai, kada iš Europos nė- 
ra ateivių, kada fi/rmonis bus 
sunku surasti streiklaužių, nes 

visur šiandien stoka, darbininku 
--ot šitame tai ir yra musų vil- 
tis šį streiką laimėti-. Kiek kartų 

j čia kriiauciams prisiėjo streikuo- 
|ti, bet n i vieną kartą galut •? 

nelaimėjome. Daugelis buvo tam 

tikrų priežasčių. Pirmiausia, tai 
nelemta "Garmentiečių" unija, 
kuri per ilgus metus netik čia, 

[bet ir kituose miestuose, varė 

'pragaištingą darbininkams poli- 
įtiką su p. įsikertu pryšakyje; 
■kiek kartų jau buvo jiems va- 

dovaujant streikuota, bet strei- 
kai vis pralaimėta ir pralaimėta. 
3'as darbininkus atsirado abejo- 
įr.ė link unijos, išnyko pasitikėji- 
mas ja ir nieko daugiau jie 
nebematė unijoj, kaip tik parsida- 
vėlius "lyderius" (vadovus). 
Darbininkai nustojo vilties, 'kad 
su unijos pageiba butų galima 
savo būvį pagerinti. Tokis ne- 

geistinas apsireiškimas ir apatija 
Isė'i gana ilgai. Darbininkai 

į galutinai suerzinti ir sudemora- 
lizuoti, žiurėjo j viską su neuž- 
sitikėjimu. Jie visame kame ma- 

tė iiklavystę ir niekas prie jų ne- 

begalėjo prieiti, ir juos suorgani- 
zuoti. Taip dalykams beesant, 
darbininkai buvo baisiausiai iš- 
naudojaimi, verčiama dirbti blo- 
[giausiomis sąlygoms, ilgiausias 
valandas už mažą darbo užmo- 
kestį. Niekur kriaučiai taip bai- 
siai -įefbuvo išnaudojami, kai'p 
Philadel/phijoj. Galų-gale tas 

nepakenčiamas išnaudojimas, vis 
augantis brangumas ir darlbiinin- 

jkų že/mii::mas privertė ir phila- 
delrphiečitts pradėti įgalvoti, kad 
taip ilgai tęstis nebegali, kad rei- 
kia jieškoti išėjimo iš to nelem- 
to padėjimo, bet jau ne pas "Gar- 
mentiečių" uniją, kurios ir var- 
das jiems rodėsi ba'sus, bet kur- 
nors kitur. Pas juos užgimė 
mintiju. vx>ai_i c ai oa& lietuvius, 

kad reikia tverti I. \Y. \Y. uniją 
kuri keletas metų atgal pradėjo 
■darbuotis, o.ypač Lav.rence'o au- 

dėjų streike. Ir lietuviai kriau- 
čiai sutvėrė I. YV. \Y. skyrių, 
kuris ir ikišiol tebegyvuoja. 
Tuo pačiu tarpu Nashville, 
Tenn., kriaučių konvencijoj "(Jar- 

mentienų" unija skilo ir atsi- 
traukė nuo jos kuone visi vyriš- 
kų drapanų siuvėjai. Čia tai ir 
užgimė viltis pas darbininkus, 
ištroškusius laisvės ir duonos,' 
ir žydai, italai ir kitų tautų 
kliaučiai pradėjo spiestis prie 
šios unijos. Jiems sužibėjo tar- 

tum žvaigždelė ant dangaus. nes 

jie pamatė, kad ši unija pa- 
lcing'vįs tą s nkią gyvenimo na- 

štą, kuri per tiek daugeli metų 
juos slėgė. Bet tą suprato anaip- 
tol ne visi. Daugelis iš jų, 
menkai suprasdami darbininkų 
k!esos reikalus, neturi menkiau- 
sio supratimo apie organizacijos 
vertę ir mano, kad unija dar la- 
biau pastūmėsianti juos į skurdo 
ir vargo bedugnę. Kiti jų, įgąs- 
dinti nuo senovės laikų išdavi- 
mais, mano, kad visur tik esą 

pardavėjai, daugiau nieko. 
Prie tokių aplinkybių, išeinant 

riiiladelphijoj į streiką, organi- 
zuotų kriaučių tebuvo tik treč- 
dalis, vi<i kiti neorganizuoti. 
Taip dalykams stovint, kuva bus 
sunki ir aštri. Bosai, kiek nia- 

,toma, mums lengvai nepasiduos, 
jie rengiasi laikytis išpaskutinų- 
j 11. Jie papirko geltonąją kapi- 
talistų spaudą, kuri atsisako tal- 
pinti mūsų pranešimus apie 
streiką, kad ir už pinigus. Sam- 
do v alk a t a s-ra zb a ilmim k u s, kad 
muštų ramius pikietininkus. Su 
jais, ir policija, kuri jau iš pat 
streliko pradžios pradėjo bandy- 
ti savo buožės ant mūsų galvų, 
ar jos drūtos. Bet męs nepasi- 
duosime. Pas mus yra pakanka- 
mai energijos ir supratimo, nors 

ir daug reikės gal nukentėti, kad 
tik šį streiką laimėjus. Pas mus 

visus dvasia pakilus ir kovosime 
iki galui už geresnį kąsnį duo- 
nos, už lengvesnį darbą, už ge- 
resnes darbo sąlygas ir už umiją, 
kurt taip baisiai reikalinga šian- 
dieniniam darbininko gyvenime. 
Męs streiką laimėsime, bet ne 

vieni. Be jusų, plačioji visuo- 
mene, pritarimo, be jusų pagal- 
bos mums smuku bus laimėti. 
Vienybės ir pasišventimo pas 
mus netrūksta. Męs amalgamei- 
įtųjr I. W. YV. unijos susiviemi- 
s jom ir veikiame išvien, tik pas 
mius pinigų trūksta, o išlaidų iper 
stieikr, kailp visiems žinoma, 
daugybė. Musų organizacija la- 
'bai dar jaunai t ė ir pinigų kasoj 
tai'p, kaip nėra, o centrai, kada 
tekios 'įnimios streikuoja, nedaug 
gali mus sušelpti, nes netik čia 
3<ilo kriaučių streikas, bet strei- 
Auuju ii niumrcaii, ivanaua, nese- 

iniiai streikavo New Yorke. To- 
dėl, streiko laimėjimas priklauso 
nuo Jųsų, plačios Amerikos vi- 
suomenės, nuo pavienių ir orga- 
nizacijų, miusų streiko rėmimo. 
Streikui ištikus darbininkas dar- 
bininkui turi ištiesti ranką; turi 
paturėti juos ir tie biznieriai, ku- 
rie iš mūsų gyvena. Užtat, kiek 
išgalite, paremkite mus, o Jusų 
kiekvienas suaukautas centas bus 
suvartotas reikialimgiausiems 
sirerko vedimo reikalams. Mes 
tikimės, kad su Jųsų parama 
mums pasiseks sutriuškinti bosų 
galybę ir įgyti sau, sykiu ir 
Jums, brangiausią daiktą—tai 
uniją. M<usų laimėjimas, bus Jų- 
sų laimėjimu,—mūsų pralaimė- 
jimas, bus Jųsų pralaimėjimu. 

Išviso streikierių yra suiviršum 
10,000; jų tarpe lietuvių apie 
650., iš kurių 400 I. W. W. ir 250 
amalgameitų. 

Aukas malonėkite siųsti "Ko- 
vos" administracijos adresu, arba 
išrinkto suvienytų unijų komite- 
to adresu. Cekj išrašykite ant 
(kasieriaus Jono Suginto (623 
Green St.) vardo, o pasiųsikite 
ant sekretoriaus Jono Bendora- 
vičiaus (1213 So. 3rd St., Plii- 
ladelphitja, Pa.). 
Suvienytų unijų amalgameitų ir 

Pramoniečių (I. W. W.) strei- 
ko Komitetas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Veikimas Lietuvių Dienoj ir 
po jo.—Lietuvių Diena Ameri- 
koje aiškiai parodė lietuvių tau- 

tini susipratimą. Tarp susipratė- 
l:ų—tautininkų ir nesusipratėlių 
—marksininkų šiandien visur eina 
įginčai tose organizacijose, kur 
abeji bendrai darbuojasi. Reikia 

pasakyti, kad tokie ginčai yra 
nj.udin'g'i; ačiu jiems lietuviai 
pradeda matyti kuo jie. patįs yra. 

Pas mus po Lietuvių Dienai 
tautiniai elementai /radėjo smar- 
kiai veikti. Čioiį turiu paminėti, 
jog nuo senai j*pV'Uojl>niti DLK. 
Gedimino D r-j a ir nuo ke!ių įme- 

tu turinti savo nuosavu namą. 
p:riniaus viešame misų tautos 
^yven'jme darbavosi marksinėj 
dvasioj. Drauge s kitomis lie- 
tuviu draugijomis ji apvaikščiojo 
tik dešimtmetinės lietuvių spau- 
dos, sukaktuves ir Tautos Namo 
įkūrimą Vilniuje, kuri buvo pa- 
sižadėjusi duoti tam tikslui $100: 
bet jos pasižadėjimas ir liko tik 
popieriniu pasižadėjimu. Tas at- 
sitiko taip dėlto, kad socialistai 
nenorėjo šito darbo paremti. 

Da'har Lietuvių Dienoj socia- 
listų taipgi nesnausta. Visur 
pas juos butą slaptingų sumany- 
mų. Kuomet Sandaros 21 kp. 
delegatai atsilankė šiton draugi- 
jon kviesti ją prie Liet. Dienos 
darbo ir pasakė, kad prie jo kvie- 
čiama tik didesnėses iVauji-o 
tai socialistams buvo per širdį, 
kad 7 socialistų kitapa nėra kvie- 
čiama. Taigi tam ant keršto so- 

cilistų šulas jnešė d raugi j on su- 

manyiną pasiųsti 7 delegatus i 

CeiitraJdij Draugijų komitetą. 
Kada po karštų ginčų draugija 
nutarė tą sumanymą priimti, so- 

cialistai pasisikmlbino saviškius no- 

minuoti j kandidatus. Tas jiems 
pavyko ir septyni' socialistai <!< 

legati nuo Gedimino Dr-jos nu- 

ėjo draugijų konferencijon kaipo 
jos atstovai. 

Bet katalikų ir tautininkų at- 
stovai suprato jų tikslą; kad 
jiems rupi ne geras darbas, tik 
noras šeiminintkauti kitais, pasa- 
kė jiems, kad tik du delegatai te- 

&ili dalyvauti 'kaip ir nuo kiek- 
vienos kitos draugijos. 

Delegatai, nors galėdami iš sa- 

vo tarpo paskirti du delegatu, ka- 
<la,ngi draugija juos buvo {galio- 
jusi veikti taip, kaiip išpuola, bet 
jie visi apleido konferenciją ir 
nuėjo namon, sakydami, kad be 
draugijos .narių nutarimo jie ne- 

gali to daryti. 
Sekančiame diraivįijog susirin- 

kime septynioms delegatams iš- 
davus savo raiportą, j vietą 7 tapo 
i'J-rimkti 2 delegatai slaptu balsa- 
vimu. Taip jų viltjs šeiminin- 
kauti sumažėjo, bet jie vis dar 
tikėjosi atsigriebti. Kadamgi Ge- 
dimino Dr-ja laikėsi prie LŠF., 
tai jie pradėjo reikalauti, kad 
draugijai dalyvaujant bendrame 
au'kų rinkime, trečia dalis surink- 
tų aukų butų siunčiama per 
LŠF-ą. 

Sitą savo reikalavimą bemoti- 
vuodami, jie šmeižė tautininkų 
remiamas įstaigas be jokio atsi- 

žiūrėjimo. Tuo tailpu Centrali- 
nis dr-'jų komitetas išsiuntė pa- 
kvietimus ir socialistų kuope- 
lėms. Tas socialistams buvo di- 
deliu džiaugsmu ir jie tuojaus 
sušaukė kuopelių susirinkimus 
pasitarti ką veikti ir kaip. Bet 
draugijų delegatų konferencijoje 
kun. K ašakai tis juos nuginklavo. 
Jis pasakė trumpą .praka-libėlę, ku- 
rioje ragino visus .spiestis j krū- 
vą ir reikalauti laisvos Lietuvos, 
gelbėti badu mirštančius brolius 
ir seseris, ir užbaigė ją žodžiais: 
šiuo j u svarbu momentu bukime 
ne katalikais, ne socialistais, ne 

tautininkais, tik lietuviais—gel- 
bėkime savo brolius. 

Šitiems jo žodžiams karštai ap- 
loduota, bet socialistai nuo savo 

partyvių reikalavimų neatsisakė. 
Tautininkai' su katalikais laikėsi 
ALC. Komiteto įsakymų, o so- 

cialistai laikėsi savo argumeintų 
ir ant galo susirinkimą apleido. 

Ant galo DLK. Gedimino Dr- 
ja sušaukė dar vieną susirinkimą 
galutiniam nutarkniui, ar daJy- 
vauti su kitomis draugijomis, ar 

ne. Sušaukimas to susirinkimo 
buvo biauriausiu socialistų suo- 

kalbiu. Jie išsiuntė atvirukus tik 
savo draugams, o kitiems visai 
žinios nedavė, pasiaiškindami 
tuomi, buk sekretorius adresų ne- 

turėjęs. Bet laimė buvo, kad 
tą vakarą pripuolė TMD. 52 kp. 
susirinkimas ir buvo apie 15 ma- 

rių, o draui£- čių buvo apie 28, 
ta!sri viso apie 50 narių, kuomet 
draugjoje skaitoma apie 200 na- 

rių. Ir va į šitą svaflbų susirin- 
kimą šaukiama tik 28 draugvr 
čiai! 

'Susirinkimuose ir visur jie 
skelbė, kad jie gausią leidimą ir 
Y. M. C. A. vaikinai padėsią' 
jiems aukas rinkti Bet tas ne-| 

įvyko ir jie leido visokius paska- 
lius tarp svetimtaučių, niefcinrda- 
' mi vyrus, moteris ir merginas, 
Į kurie išliko iš darbo, tuoju tikslu, 
kad suŠeil.pus badaujančius Lie- 
tuvoje žmones; prie šitų jų nie- 
kinamų buvo ir daugumas Gedi- 
mino Dr-jos marių. 

Laipkr. 12 d. Gedimino Dr-jos 
; narių susirinkime raštininkas 
į protokole skaito šitaip: "Musų 
! tautininkai su klerikalais, tie tam- 

sybės apaštalai, nedaleido mus 

prie rinkinio aukų." Taigi jie ne 

lik gyvu, bet ir raišy tu žodžiu 
juodino kitus dėlto tik, kad jiems 
jų plianai nepavyko. 

Išpalengvo jų darbai pradeda 
j cikštę išeiti, nekantriesiems pa- 
miršus liežuvį už dantų laikyti, 
štai saus. 14 d. tik žodžiu buVo 
sušauktas 1)LI\. G. dr-jos susi- 
rinkimėlis, vadinas, tik ištikimų 
draiuigų ir jame šitie draugai, tu- 
rėdami gerą upą, išsiplepėjo. 
Vienas jų pasakė: Jei męs, per- 
niekia i nebutume suibruzdę ir ge- 
rai pasidarbavę, tai kažin kur ši 
draugija butų buvusi nuvesta 

1916 metais." Tai čia yra aiškus 
parodymas, kad jie laisvės trokš- 
dami sau, "ėarbuojasi" ir pan- 
či'uoja kitus, kad jie negalėtų ge- 
rų darbų nuveikti. Nuopelnas 
ne koks. 

Socialistu Korespondentas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Socialistų prakalbos; nauja 
draugija.—Saus. 20 d. LSS. 7 kp. 
surengė prakalbas; prakalbos lit- 
vo pamargintos dainomis ir de- 
kliamacijomis. Kalbėtoju buvo 
L. Pruseika. Kalbėjo dviem at- 

vejais. Pirmu atveju kalbėjo apie 
revo'iuciją Rusijoje 1905-6 m. 

Kalbėjo ilgfai ir kėlė revoliuciją 
estradoje, bet šiaip nieko naudin- 
go nepasakė, kad jo draiugučiai 
galėtu pasimokinti. Jis tvirtino, 
kad tą revoliuciją socialistai su- 

kėlę, o minia juos tik pasekusi. 
Apie kokią revoliuciją jis kal- 

bėjo, ar apie revoliuciją Rusijoje 
apskritai, ar tik apie užpuolimus 
it apropriacijas Lietuvoje, neži- 
nau. Jei apie paskutinius, tai 
tas tiesa, socialistai "kė'lė" rc/o- 

lii'uciją, bet jei apie revo-liuciją 
Rusijoje, tai jis bercikalo pri- 
sikalto socialistams kitu darbus 
nes, žilnome gerai, Rusijos revo- 

liucijoje veikė—ir gal daugiau- 
siai—inteligentija: moksleiviai ir 
visokie profesionaliai. 

Antru kartu kalbėjo apie Mot. 
Prog. Susivienijimą; tiesiog ra- 

gino rašytis prie šitos organiza- 
cijos. Be to buvo renkamos au- 
kos LSS. namui statyti. Apskri- 
tai šitos prakalbos buvo sureng- 
tos tuoju tikslu, kad bent kiek 
pakelti socialistų vardą, kuris del 
kumpos narių blogų darbų žemai 
nupuolė. 

i viriu pažymėti, jog čionai jau 
įsikūrė nauja pašelpime draugija 
vardu Lietuvos Sunų ir Dukterų, 
kuri. kaip girdėjau, bus grynai 
tautiška draugija. Prie jos pri- 
gulės taip vyrai, taip moteris. 
Nors dar jaunutė, bet jau spėjo 
susilaukti sau priešų, ypatingai 
iš socialistų pusės. Iš to man 

yra aišku, kad tai yra tikrai tau- 
tiška draugija, ir todėl patariu 
draugams veikėjams varyti jo- 
sios užimtą darbą pirmyn be at- 

sižvelgimo. 
Pritarėjų ji jau turi nemažai; 

dar nei sykj viešai n epas įgarsi- 
nus, jau turi 30 narių. Kadangi 
šita draugija yra pasistačiusi sa- 
vo uždaviniu tikrai tautiškus 
idealus plėsti tarpe savo vien- 
genčių, tai jos n'ariai jaučiasi esą 
tikrais Lietuvos sunumis ir duk- 
terimis ir todėl prie jos glaudžia- 
si. Taigi sveikinu šitą draugiją 
ir geidžiu, kad visi tikri tautie- 
čiai prie jos .priklausytų. 

Svečias. 

IŠ KENOSHA, WIS. 
Nesisarmatina melagysčių. Ne- 

senai čia buvo atsilankęs p. A. 
M. Martus. Laikė jis .prakalbą 
ir sutvėrė Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės kuopą. Labai žmo- 
nes paragino rūpintis savo tėvy- 
nės reikalais, kas jau buvo ma- 

tyt ir iš to, kad pnie milnėtos 
kuopos daug žmonių prisirašė. 
P-ui Martui užmėtinėja, kad ji- 
sai neturįs didelio mokslo ("Ka- 
talike" mačiau koks ten "moky- 
tas" neišmanėlis baisiai p. Mar- 
tų iškoneveikė), o musų socia- 
listai jį taipgi visaip apmolevoja. 
Bet teisybę pasakius, p. Martus 
tanikiai geriau nukalba ir naudin- 
gesnių daJykų papasakoja, negu 

kiti net ir ''mokyti'' kalbėtojai. 
Kati ir pas mus Kenoshoje. 

Žmonės, išklausę jo prakal- 
bos, subruzdo, sujudo, naujos 
d varios gavo, kad neaipleisti .sa- 

vo tėvynės, bėdoje esančios. Ke- 
noshos angliški laikraščiai pla- 
čiai apie Lietuvą ir lietuvius ap- 
rašė. K c n o s li a E v e n i n g 
X e vv s ant pirmo puslapio įdėjo 
visos š'paltos straipsnį apie lietu- 
vius. Vis tai lietuviams gelbsti 
ir męs, Kenošos lietuviai geresni 
vardą įgyjame savo miestelyj, 
kuomet aipie 'mus gerai p a rato. 

Todėl aš labai nusistebėjau, 
kada "Naujienose" pamačiau ko- 
respondenciją, kurioj neva pa- 
duotos išt raukos apie M artu iš 
vietinių anglų laikraščių. Su lyg 
"Naujienų"- korespondento išei- 
na taip, kad anglų laikraščiai ap- 
rašė Martų kaip kokį idiotą, ku- 
ris pats nežino, ką pasakoja. 
Siunčiu jusų redakcija: tą anglų 
laikraščio numeri, kad patįs pa- 
matytut, jog "Naujienų" kores- 
pondentas. šmeiždamas ip. Mar- 
tų. pats idiotu pasirodė, nes ma- 

tyt nei angliškai? nesupranta ir 
viską į viršų kojomis išvertė. 

Gėda mums, kuomet anglų 
laikraščiai gražiai apie lietuvius 
parašo, o lietuviški durneliai pa- 
tįs savo laikraščiuose saivo tautą 
išniekina. Kaip aš patėmiju, tai 
"Naujienoms" vertėtų pasirūpin- 
ti geresnį ir sąžiningesni kores- 
pondentą musų miestelyj, nes 

kaip dabar tai beveik kiekviena 
korespondencija, tilpusi "Naujie- 
nose" išeina arba visai melagin- 
ga, arba mažiausia pusė per pusę 
melaginga. 

Teisybę Mylintis. 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

Kivirčai del vieno socialisto 
kandidatūros į SLA. narius.— 
Vietos socialistu pašelpinė DL)K. 
Vytauto draugijėlė saus. 7 d. 
turėjo savo metšnį susirinkimą. 
Kadangi šita draugijėlė vis puola 
žemyn ir nėra vilties, kad ji gy- 
vuotu, tai jos nariai šitame susi- 
rinkime nutarė tuojaus prisidėti 
prie SLA. -207 kp.. kuri taipgi 
yra tų pačių socialr'stų valdoma. 
Bet šitam prisidėjimui atsirado 
kliūtis del vieno draugijos nario 
A. Zokaicio, kuris tarpe apielim- 
kės lietuvių nopergeriausį vardą 
turi. Sociaiistų kuopai išreiškus 
savo norą prie Susivienijimo 
kuopos prisidėti, Susivienijimo 
kuopos nariai pasipriešino A. Zo- 
kaicio priėmimui, sakydami, kad 
jei jis bus priimtas, tai paskui ir 
visa vietinė SLA. kuopa blogą 
vardą turės tarp vietos lietuvių. 
Bet A. Zokaitis užsispyrė, kad jj 
kuopa priimtų. Karštesnieji kuo- 
pos nariai su jos pirmininku pry- 
šakyjc A. Zokaicio kandidatūrą 
priėmė ir norėtų savo draugą tu- 
rėti su savim. Bet man rodosi, 
kad tai veltas jų užsispyrimas, 
nes jis negali buti priimtu j 
SLA.; jis -neturi dešinės rankos, 
taigi yra luošas, o luošių sky- 
riaus SLA. nėra. 

Socialistų tveriama LDLD-jos 
kuopa rengia prakalbas vakario 
4 d. Kalbėtojttmi žada būti 
"Laisvės" redaktorius, L. Pru- 
seiika. Trįs metai atgal TMD. 
103 kp. buvo jį pasikvietusi pra- 
kalboms laikyti. Jis tąsyk so- 

cialistus, priguilinčius prie TMD. 
103 kp. ragino reikalauti iš Cen- 
tro valdybos, kad TMD. leistu 
taipgi ir socialistiškus raštus ir 
įkalbinėjo jiems rūpintis į vyki 111- 

mu referendumo T M D-joje. 
■Nors šiuo kartu jis kviečiama 

ne TMD. kuopos vardu, bet aš 
tikiu, kad jis ir vėl neiškęs nepa- 
siūlęs kokių nors reformų TMD- 
jai. 

Vietinis. 

IŠ NIANTTC, ILL. 

Darbai.—Musų miestelis nela- 
bai didelis, lietuvių yra tik dvi 
šeimynos. Dalbas yra gauna- 
mas tik angl-ų kasyklose. Šitos 
kasyklos per trėjis metus stovėjo 
uždarytos, bet dabar kita kom- 
panija atpirko jas 'r pradėjo 
iliribti dviem atmainom; taigi da- 
bar kasyklose dirbama drną ir 
naktį. Iš kitur pribuvusiam dar- 
bas nesunku gauti. Lietuviai čia 
gerai gyvena. Vienas turi savo 

tikę nusipirkęs, kitas nuomuoja, « 

tik tas negerai, kad lietuviai jo- 
čių lietuviškų laikraščių neskai- 
to. 

Labai gaila, kad čia nėra dau- 
giau lietuvių. i 

Jonas Zienkoskis. 

Žinios-Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

«=• Sausio 18 d. Karalienės 
Anio!ų parapijos svetainėje buvo 
'konferencija kataliku organiza- 
cijų tikslai sutverti Dramos Drau- 
giją. Nutarta sutverti minėtą, 
draugiją; bus priimami jos tik 
tie, kurie priklauso prie katalikų 
draugijų; SLRKA.. ALRK. M. 
Sąjungos, LDS. ir L. V. Vadi- 
nas, Dramos Draugija bus gry-. nai dogmatiška. 

Katalikas. 
PhUadelphia, Pa. 

= Paskutiniais laikais p-nų 
Gudavičių senelė motina nuo kro- 
snies kažkaip uždegė savo dra- 
bužius. Apgesinus degančius 
drabužius, senelė nuvežta ligo- ninėn, kur ji pasimirė. Sako, tu- 
rėjusi arti šimto metų amžiaus. 
Tebūnie lengva jai šita svetima 
žemelė. 

Kaz. V—kas. 
Beaverdale, Pa. 

= Darbai čia gerai eina. Už- 
darbai nemaži: mokama nuo $3 iki $4 už 8 valandas darbo. Dar- 
ijai tik kasyklose. Darbas gauti 
nesunku. Lietuvių yra keturios 
šeimynos ir tris pavieniai. 

Waterbury, Conn. 
= Kapsuko prakalbose socia- 

listai užkvietė sandariečius į de- 
batus. Debatams temą skiria: 
Ar reikalinga yra ALT. Sandara? 
Ar sutiks salindariečiai debatuoti 
dar atsakymo socialistams neda- 
vė. (Kodėl nepaskirti tokios te- 
mos: Ar reikalingas yra Kapsu- kas?—Vis tas pats išeitų). 

Wilkes-Barre, Pa. 
= Saus. 7 <1. Ceiitralio Komi- 

teto raktinėje anginų rajono vi- 
durinės sriovės veikėjai laikė su- 
sirinkimą. Susirinkime dalyva- 
vo: M. Šalčius, J. J. Nienius, J« Ačius, A. Y. Sueta, M. A. Ra- 
ginskas. \'. Kamarauskas, moks- 
leiviai B. F. Kubilius ir K. De- 
mikis. Nutarta Sandaros kuo- 
poms bendromis spėkomis aplin- kinėse kolionijose rengti vakarus 
su agitatyvėmis prakalbomis; 
laikytis Sa.vdaros :statų ir šio, 
susirinkimo nutarimų; buti vi- 
siems dalyvaujantiems šiame su- 
sirinkime savo sriovės laikraščių korespondentais. 

Lowell. Mass. 
= Jaunimo čia gana daug, bet 

nieko neveikia ir paprastai gir- 
tuokliauja. Taigi peštynės ir vai- 
dai yra dažniausiais jaunimo gy- 
\ enimo apsireiškimais. 

Worcester, Mass. 
= Saus. 22 d. 50 \Yorcesterio 

šeimininkių rjžosi sukelti boiko- 
tą pardavinėtojams. Jos nutarė 
kiekviena prikalbinti po tris kitas 
šeimininkės, o tos vėl kitas tris 
tolai bulvių nepirkti, kol jų k'ū- 
na nenupuls. 

Milwaukee, Wis. 
= Trįs metai atgal čia gyvavo 

Liet. Darb. Choras, bet neclarbci 
užėjus daugelis choro nariu iš- 
važinėjo kitur ir choras pakriko. 
Dabar šitas choras norima atgai- 
vinti. 

Rockford, 111. 
= Darbai Rockforde eina ne- 

blogai, bet iš kitur atvažiavu- 
siam, ypač neamatiminkui, sunku 
darbas gauti. Darbas nuo štu- 
kių, mokestis sena, o gyvenimo 
reikmenjs begalo ipabrango. 

Mahanoy City, Pa. 
= Mahaiaojaus gyventojai 

\ ietinėse bankose turi pasidėję 
547.535. arba $447»686 dau- 

giau kaip 1915 m. 

New York, N. Y. 
= Saus. 16 d. Lietuvos Atsta- 

tymo Bnvė turėjo susirinkimą. 
Susirinkime da'yva\o suvirs 30 
žmonių. Susirinkime priimta 
•arteris ir konstitucija. Be>ndro- 
iė inkorporuota ant $1,000.000 
Dcla\vare valstijoje ir yra jau 
registruota Penlnisyl\\ainijos val- 
stijoj. Ji, kaip jau yra žinoma, 
:umt teisę užsiimti visokiomis 
jankų operacijomis, išskiriant 
leipozitų priiminėjimą ant kny- 
gučių. B-vės direktorių 9: kun. 
\\ Petkus, J O. Sirvydas, R. 
Karuža, kun. M. Matulaitis. Dr. 
\. Bacevičius, kun. P. Gudaitis, 
[\asaitis, M. Bučinskas. Y. K, 
\ackauskas. 



Vlai laikraščiui BlunfMarm rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 

r»Hu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjį vard*. 
Redakcija pasilieka sau feisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popleros pusča, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučiu. 

Apžvalga. 
Mano su koše suvalgyti. Aną 

dien telegramas iš Londono pra- 
nešė žinią iš Suvalkų. Tenai la- 

bai nusiskundžia tuomi, kad vo- 

kiečiai užimtoj Suvalkijoj neleidžia 
nei mokyklą steigti, nei vaikų mo- 

kinti savo kalbos. Mokytojų esą 

visai mažai, o ir tie, kurie yra. 
pargabenti iš Vokietijos. Mokina- 
ma esą vokiškai. 

Gi kuomet kuri. Žilinskas su 

Bielakiu atsilankė pas grafą Bera- 
sto r fą, vokiečių ambasadorių Wa- 

shingtone ir prašė išrūpinti leidi- 

mą, kad galima butų iš Amerikos 
pasiųsti mokytojų į Lietuvą, tiii 
jisai mandagiai atsakęs, kad Lie- 

tuvoj esą mokytojų užtenka ir jų 
daugiaus nereikia—už pasiulijimą 
esą ačiul 

Kovojo lietuviai už savo kalbos 
teises su rusais, prisieina kovoti 
ir su vokiečiais, ir reik prisirengti 
prie to, kad šita kova bus lietu- 
viams dar sunkesnė, negu pirma, 
nes čia įturime prieš save ne sta- 

čiokišką rusą, bet miklų, gudrų, 
"kulturingą" vokietį. Jau Bern- 

storfo žodžiai parodo, kad jie no- 

rėtų lietrvius košėje suvalgyti, kad 
tie nei nejaustų. 

"Aleitis' perėjo į kitas rankas. 
"Ateities" Bendrovės direktorių 

taryba paskelbė, kad sausio 23 d. 

''Ateitis" likosi parduota vienam 

buvusių "Ateities" šėrininku, p. 
C. Pratapui. "Ateitis" eis ir to- 

liai.s, kaip ėjusi. 
Ten pat einantis "Darbininkas" 

prie to dar prideda daugiaus 
smulkmenų. Sulyg "Darbininko", 
"Ateitį" buvo mėginęs atpirkti Su- 

sivienijimas Lietuvių Rymo Ka- 

talikų. Kun. Kemėšis ir p. J. Ja- 
roševičius, "Susiv. L. R. K. įga- 
liotiniai," buvo atsilankę ir p. Ja- 
roševičius buvo pasiūlijęs $4500. 
Antrytojaus direktorių taryba nu- 

tarė parduoti visą biznį p. Pra- 

tapui. 
"Darbininką*, matyt, ta tran- 

zakcija labai apeina, nes nei iš šio 

nei iš to jam parupo net "Atei- 

ties" šėrinitikų gerovė. Jis rašo: 

Reikia manyti, kad p. Pratapas 
užmokėjo daugiau, negu siūlė su- 

sivienijimo Įgaliotiniai ir kad ne 

tik skolos bus apmokėtos, bet »r 

ftėrininkai gaus savo dalj. Da- 
bar, kaip girdėti, kiio gl. čaf tarp 
bendrovės direktorių ir josios 
šerlninKij, ar direktoriai vieni 
be SėrininkiĮ galėjo parduoti vie- 
nam žmogui privatiškai, nedaly- 
dami jokios viešos licitacijos, ar 

negalėjo. 

Kaip "Darbininku5" išsyk parū- 

pėjo '"bedieviškas" trvoras !.... 

Socialistai reikaį?uja laisvos 

Lietuvos. "Vien. Liet." įprane- 
ša, kad "grynai iš privatiškų ir 

•pilnai užtikimų šaltiniu" ji gavu- 
si žinią, kari Vokietijos socialde- 
mokratai apie mėnuo laiko tasn 

atgal yra nutarę reikalauti, kad 

po kairės Lietuva liktų neprigul- 
minga. Šiuo klausimu ir prasy- 
dama jam parėmimo Vokietijos 
social-demokraJja esą kreipėsi 
prie Francuzijos socialistu, kurie 
esą taip-pat tam pritarė. 

Jeigu šita žinia yra teisinga, 
tai koki nyk'tttkai išrodo musų 
'locni socialistai, kurie nesenai 
Brooki/ne susirinkę išsirciskė 

prieš Lietuvos neprigulmybę ic 

(po to "išsiskirstė geram upe?" 

TMD. Atskaita. Sulyg pasku- 
tinės išdininko atokaitos, Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugija laike pa- 
skutinio pereitų metų bertainio 
išleido bėgantiems reikalams 
$528.21. Skros metius TMD. pra- 
dėjo su kapitalu $2456.08, o gele- 
žiniam kapitale, kuris susideda 
iš 10% nuo visų įpflauikų, yra 
$1,996.75. 

Bėgančių reikalų kapitalas yra 
sunaudojamas leidimui knygų, ku- 
rias TMD. nariai gauna uždyką. 

Ši>uos>met atiduodama spaudom 
"Kulturos Istorija,"—didetlis pa- 
veiksluotas vei'ka>las iš trijų to- 

mų. Bus tai didžiausis TMD. 
leidinys, išskyrus Kudirkos* Ra- 
štų Irklini. 

Pirko namą ir leįs organą. 
Ir Susiv. Rymo-Katalikų Ameri- 
koje, kaip praneša "Yient Liet.," 
nusipirko sau namą. Namas ran- 
dasi Brooklyne ant Grand St., o 

užmokėta už j j $,29,000. Ir šisai 
susivienijimas, lygiai kaip tautiš- 
kasai susivienijimas, žada sukon- 
centruoti savo administraciją ir 
ofisus naujai nupirktam name. 

Tam tikroji komisija rūpinasi 
I dabar įsteigimu nuosavaus organo, 
kuris žada pasirodyti kovo mėne- 
sio pradžioje. Iki šiolei S R-K. 
A. nuosavio organo neturėjo—pa- 
tarnaudavo svetimi laikraščiai, 
kaip "Žvaigždė" ir "E. angas." 
Matomai, sulyg šios komisijos nu- 

į rodymų, buvo mėginta atpirkti 
Į "Ateitis" Bostone. 

Piloto kopija. Buvo sau Cen- 
tralinis Amerikos Lietuvių Komi- 
tetas \Vilkes Barriuose. Tai buvo 
f a i 11 lietuviška įstaiga. Sutvėrė 
ji 2\2 lietuviškų skyrių ir surinko 
$i(k>,ooo nukentėjusiai Lietuvai. 
Naudingą darbą dirbo ir niekam 
neįėjo nei galvon vadinti ją nei 
katalikiška, nei laisvamaniška. Nes 
ji nebuvo nei viena, nei kita. Ji 
buvo lietuviška įstaiga, ir ge- 
ri lietuviai Lietuvos naudai dirbo. 
Ta pati įstaiga yra ir dabar. Tie 
patįs nariai joje dirba. Tą patį 
darbą jie dirbą—Lietuvos šelpimo 
darbą.... 

Ir štai ji, burtininko ranka pa- 
mojus, netikėtai-negirdėtai, nei is 
"iioineii'š to, virto į "laisvamaniš- 

ką įstaigą". Iš kur toki stebuklai? 
Kas yra toks galingas burtininkas, 
kuris gali iš balto juodą iš juodo 
baltą padaryti? 

O-gi didis Bostono magas, kun. 
F. Kemešis. Jis savo "Darbinin- 
ke" praneša, kad, esą, Amerikos 
Liet. Centralinis. Komitetas "dabar 
likosi laisvamanių įstaiga." 

Kodėl? Ką jis tokio padare? 
Koki kūmai prašė gerb. f a t c r j, 
kad jis jj taip krikštytų? 

O, jis nieko tokio nepadarė— 
tik surinko $160,000 kentėju- 
siems nuo karės—'tris syi Tiaoę 
negu visos kuri. Kemešio įstaigos 
per pustrečių metų. Kunigas Ke- 
mešis nenori, kad jis daugiaus taip 
pasekmingai aukas nukentėjusiai 
Lietuvai, rinktų—tai ir šabas! 
Turi jis krikti ir gana, kaip turi 
krikti Rusijos duma, kuomet tik ji 
pradeda darbuotis daugiaus negu 
Rusijos juodajai klrkai tas patin- 
ka. 

Ir kun. Kemešis, biesai žino ke- 
no autoritetu, šaukia "kuogrei- 
čiausia" panaikinti visus vietinius 
komitetus, arba bent pakrikdyti tą 
naudingą įstaigą, jis taip rašo: 

"Užbaigus kuogreičiausia visus 
reikalus, likviduoti juos [reiškia; 
panaikinti' vietinius komitetus!, 
kad daugiaus nebūtų disorganl- 
zacijos ir papiktinimu (??). Lie- 
tuvių Dienos Komitetai, nežiū- 
rint, ar tai laisvamaniškų (?) 
centralininkų komitetui paliks, ar 
ne, turi savo darbę užbaigti, ar 
bent katalikai iš jų pasitraukti." 

Ir po to viso dar drįsta "Darbi- 
ninkas" šitaip rašyti: 

"Užbaigė liberalai f suprask: 
tautininkail Amerikos lietuviu 
vienybę komedija, tegui jie akro- 
batais ir pasilieka. Lietuviams 
katalikams nėra nei mažiausio 
išrokavlmo ty "sorkiij žiūrėtojais 
būti." 

Je, kaipgi! Parafrazuojant švent- 
raščio žodžius, galima teisingai pa- 

sakyti: Ir nuteisęs Kristų, išėjo 
Ponsikas Pilotas nusiplovė rankas 
ir tarė: "aš nekaltas esmi to krau- 
jo." 

i 

Protokolas 
AMERIKOS LIETUVIŲ VI- 
SUOTINOJO SUVAŽIAVIMO, 
LAIKYTO 15 ir 16 dd. SAUSIO 

MĖNESIO, 1917 m. 

I Sesija. 
Sesiją atidarė "Wonid Pulitzer 

Bldg." salėje, 11 vai. ryto Cen- 
tra-lio Komiteto Pirmininkas g. 
J. S. Lopatto. Trumpoje prakal- 
boje pasakė, kr.d C. K -tas krei- 
pėsi j visuomelnę, kviesdamas ją 
nuspręsti jo likimą. Tas tatai :r 
reikia iŠris-ti susirinkusiems. 

Pakviečiama II-sis C. K-to se- 

kretorius M. Šalčius, A. P>. Stri 
maltis ir A. P.ridickas priimti at- 

stovų mandatus. 

Mandatus pridavė sekančių 
organizacijų atstovai: 

Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje—St. Gegužis, A. B. 
Strimaitis ir J. Kačergius; 

Nuo Tėvynės Mylėtojų Drau- 

gijos.—A. Ramanauskas, P. l;al- 
tinaitis ir J. Ambraziejus; 

Nuo Lietuvių Neprigulmybės 
Fondo—A. Rimka, A. Bridickas 
i'- M. Bučinskas (Busli); 
Nuo Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
do—J. Sekeviči-us, R. Ad'žgaus- 
kas ir J. Kazlauskas; 

/ Nuo Amerikos Lietuvių Dak- 
taru Draugijos—Dras J. Šliupas, 
])r. A. Bacevičius ir Dras J. Va- 
lukas; 

Nuo Amerikos Lietuvių Tau- 
tinės Sandaros—j. O. Sirvydas, 
P. Norkus ir P. Kibortas; 

Nuo Lietuvių Spaudos Draugi- 
jos—V. K. Račkauskas ir J. De- 
keris; 

Nuo Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės—R. Karuža; 

Nuo Lithuanian-American Re- 
lief Fund—P. Vilmantas, V. Jan- 
kauskas ir St. Šimkus. 

Be paminėtųjų, suvaižiavime 
dalyvavo dar sekantie Centralio 
Komiteto nariai: J. S. Lopatto, 
T. Paukštis, M. Šalčius ir F. Ži- 
vatkauskas. 

Laike mandatų priėmimo Dr. 
J. S»!iūpas pasakė įžengiamąjį žo- 

dį apie Centralio Komiteto veiki- 
mą ir atpie šios dienos politinio 
momento svarbą ir nurodė Į pa- 
stangas. kurias reikėtų lietu- 
viams padaryti Lietuvos laisvės 
išgavimui. 

Renkama suvažiavimo vedėjai: 
.pirmininku išrinkta St. Gegu- 
žis ir sekretorkvm (su teise pa- 
siskirti sau pagelbininką)—V. 
K. Račkauskas; sekretoriaus pa- 
galbininku paskirta R. Adžgaus- 
kas. 

Vedėjams užėnmis savo vietas, 
'pirmininkas, pagal suvažiavimo 
nutarimą, paskirta anglu pre- 
60S komisiją iiš 3-jų narių; Dr. 
J. Šliupo, P. Kyborto k P. Vil- 
motnito. 

Posėdžių programui surašyti 
išrinkta komisija iš sekančių (at- 
stovų: A. Rimikos. M. Šalčiaus ir 
St. Šimkaus. 

Pertrauka nuo 12:30 iki 2 vai. 
po pietų. 

II Sesija. 
Sesija atidaryta 2 vai. pOpietų. 
Posėdžių įprognamo 'komisijai 

.pridavus savo sutaisytą progra- 
mą, svarstoma jame paduotieji 
klaiusimai ir priimama sekantieji 
nutarimai: 

1.—Dabartinis Amerikos Lie- 
tuvių Centralinis Komitetas Nu- 
kentėjusiems dcl Karės Šelpti tu- 

ri pasiliikti ir ant toliaus; 
2.—Jo veikimo vyriausiuoju 

tikslu tori būti, kaip kad iikiš-iol 
buvo, šelpimas nukentėjusių nuo 

■karės. 
3.—Laikinai suspendavus svar- 

stomąjį programo punktą, iš- 
rinkta Rezoliucijų Komisija, ku- 
rion i'nėjo sekantjs atstovai: V. 
Jankauskas, J. S. Lopatto ir A. 
Rimka. 

4.—'Sugrj'žus prie programo, 
svarstoma Centralinio Komiteto 
są statos klausimas. Nutarta: 
Cemtra-linis Komitetas pasilieka 
ii ant toliaus toje ipat sąstatoje. 

5.—Atsitikus, kad ko.kių-nors 
priežasčių delei Centr. Komitete 
pa.siliuosuotų vieta, a;r vietos, C. 
Komitetas turi teisę kooptuoti 
naiują narį, arba narius. 

6.—Išvengi/m u i ilgų) kalbų, 
diskusijose '.nutarta, 'kad vienas 
kalbėtojas tegali kalbėti 3 kar- 
tus, neilgiau, kaip po 5 minu- 
tes, svarstomajame klausime. 

7.—Pertrauka 5-ioms minu- 
tėms. 

8—Po pertraukos Rezoliuci- 
jų Komisija paduoda suvažiavi- 
mui sekančio turinio rezoliuciją: 

V/e, the assembled Delegates 
of the Lithuanian National orga- 
nizations of the United States, 
a»t tire meeting held in Pulitzer 
Bldg., Ne\v York City on the 
15th day of January, 1917, for 
the purpose of attailnimg the 
protection and consa.rvation of li- 
ves and rights of our brothers 
and sistors in our former homes 
in Lithuania, have adopted the 
folžovving resO'Vtrtions: 

Whereas the peopJe nd the 
"oufltry of Lithuania have been 

huibjected a long tiune to perse- 
eulion., loss of l;*fe, and attempts 
of extermLnation# amd, 

[ .1 I/. 
Whereas the Lithuanians \vere 

unlavvfully glaprivęd of their inhe- 
rent riglit, and opportunity of 
šelf govennmcnt, their country's 
nalme, and as tiicy wcre desiigna- 
tc-d offjcially as Jjaltic Proviinccs, 
or Northvąjstem Tcrritory and 
East Prussjji, and, 

Whereas ( inuprisonmcnt and 
cxiile of tjje niost enlightened 
mon and vvomcn for defending 
their own teinguage, has resulted 
only to resentmciit and a dc- 
'įnand for a saparate go-vemnient, 
and, 

Whereas the great nations en- 

gaged i n the prcscnt vvair on O'iic 

side liave declared as their prin- 
cipile the proteetion and preser- 
vation of the small aiiud weak na- 

tions of Etirope, so as to prevent 
wars in fiuture, and, 

Whereas the nations of the 
opposing side declared themsel- 
ves in favor of the reestahlish- 
ment of Litiiuania as a separate 
and independent State among the 
natioms of the world, and, 

Whereas the Lithuanians are 

entirely different in race and lan- 
guage from the neighboring na- 

tions, and, 

Whereas for ceivturies Litiiua- 
nia had its o\vn independent go- 
vernment, in form satisfactory to 
the people residing within its bor- 
ders, and since it is now fully pre- 
pared to resume the responsibili- 
ties of the same, and, 

VVhereas the Congrcss, of two 
thousand delegates from all parts 
of Lithuania, lield in the capital 
Vilnius (Vikio) in the year 1905, 
has found and declared that th<* 
country vvas ready for self go- 
vernment and that it did inaugu- 
rate the s ame temporarily, and, 

Whereas tha Convention of 
Lithuanians residmg in the United 
States, lieki in the year 1914, in 
New York City, decided to use all 
lawfull means to further the rights 
of Lithuania to independence, 
therefore, 

Be it Resolved that we enlist 
the sympathy and lielp o f other na- 

tions, and o'f the people of ihe 
United States in particular, and 
that \ve protest aįgaimst the inclu- 
sion of Lithuania vvithin the Rus- 
sian, German or other Empires, 
and that \ve take sucli immediate 
lawful and nentral means as will 
present the counrty's rights and 
aspirations to the Peace Conferen- 
ce at the end of the war, and re- 

establish the ir,dependence o f Li- 
thuania as a government of the 
people, by the people and for the 
people. 

Presklent S. Gegužis, 
Secrctary V. K. Račkauskas. 

Rezoliucija priimta su kaiku- 
riais čia pat padarytais pataisy- 
mais. 

9.—Nu.arta išreikšti tam tikra 
rezoliucija padėką p. Wood už jo 
gausią auką lietuviams ($1,000 pi- 
nigais ir $25,000 drapanomis) ir 
pakviesti jį j garbės narius C. K- 
to. 

io.—Išreikšta pageidavimas, kad 
butu kviečiami j C. Komiteto gar- 
bės narius įtekmingi ir plačiai ži- 
nomi amerikiečiai, kas sukeltų 
Amerikos visuomenėje įsitikėjimą 
Komitetu ir sąjausmą mušu rei- 
kalui. 
ir.—Vienbalsiai nutarta palaiky- 

ti ir ant toliaus Centralinio Komi- 
teto ofisą New Yorke (200 Fifth 
Avenue). 

12.—M. Šalčius perskaito eilę 
sugestijų, kurios, jo nuomone, 
turėtų nustatyti C. Komiteto veiki- 
mą tolesniam laikui. Nutarta im- 
ti tai svarstymui punktais. 

a.—'palaikymas C. K-to toles- 
niam lai^aii,—atidėta Į šalj, nes 

tas klausimas ,jcu išrišta (žiur. 
protokolo p. J.). 

b.—įgalioti C. K-tą veikti Lie- 
tuvos laisvės išgavimui,—atidėta 
į šalj, nes tas klausimas jau iš- 
rišita (žiur. protok. p. 2.). 

c.—užlaikymas apmokamo se- 

ikretoriaus. kurs vestų visus C. 
Komiteto darbus, ir įsteigimas 
■informacijos bhuo anplų presai 
—nutarta paltai tai C. K-to val- 
dybos ouožiurai. 

d.—paskelbimas pasauliui memo- 
randumo Lietuves laisvės klausi- 
me—priimta, pavedus Rezoliucijų 
Komisijai tokį memorandumą ap- 
dirbti pagal priduotą jai škicą. 

13-—Nutarus susirinkti sekan- 
čion sesijon 16 d. sausio, 2 vai. 
popietu, 1 I-o j i sesija uždaryta 6 
vai. vakare. 

III Sesija. 

Sesija atidaryta 2.30 popietu, 
16 d. sausio, 1917 m. 

1.—Protokolas I ir II sesijų pri- 
imtas su pataisymais. 

a.—paragrafas 9.—$1,000 paau- 
kavo ne p. Wood, bet per p. 
YVood Komitetas. 

b.—paragrafas 12.—c. Vietoj 
„C. K. valdybos nuožiūrai," turi 
buti „C. K. nuožiūrai.' 

2.—Suvažiavimas nutaria ir iš- 
renka delegaciją iš pirm. p. St. 
Gegužio ir p. St. Šimkaus nueiti 
j C. K. narių posėdį ir pasiremiant 
tuo, kad suvažiavimas sušauktas 
paties C. K. paprašyti, o jei prašy- 
mo neklausys, pareikalauti, kad 
C. K. tuojau suvažiavimo posčdin 
ir praneštų savo rezoliuciją C. K. 

skyrių palaikymo klausime. 

3.—Pertrauka 5 min. 

4.—Delegacija duoda savo ra- 

portą. Raportas priimta. 

5.—Nutarta įgalioti C. K. tarties 
visokiuose klausimuose su prisi- 
dėjusiomis prie C. K. organizaci- 
jomis ir su neprisidėjusiomis prie 
jo kitų tautų organizacijomis. 

6.—Išklausyta pranešimas nuo 

C. K., kurs skanYba sekančiai: 

a.—C. K-tas, 16 d. sausio. 
1917 m., savo posėdyje, sulvg 
Amerikos Lietuvių Visuotinojo 
Suvažiavimo nutarimų, 15 d. sau- 

sio, 1917 m., nutaria pasilikti to- 

liau darbuotis ir varyti Lietu- 
vos šelpimo darbą tol, kol bus 
reikalinga lietuvių visuomenei, 
likviduojant Lietuvių Dienios 
dar!bą. 

'b.—C. K-tas nutaria kreiptis 
j vietos komitetus, pranešdamas 
jiems, kad jis nutarė pasilikti ant 

toliaus darbuotis ir pakviesti 
juos varyti Lietuvos šelpimo dar- 

bą. 
7.—Įgalioti C. K. tverti savo 

skyrius visose Amerikos lietuvių 
kolionijose, su teise imti nuola- 

tinę mėnesinę mokesti nukentė- 

jusiems nuo karės. 

8.—Pakviesti visas Am. Liet. 

draugijas ir organizacijas, taipgi 
laikraščius, kad jie ragintų savus 

įvarius bei skaitytojus remti au- 

kų rinkimo daubą. Atsižvelgiant 
j tai, kad tas yra daroma, atidėta 

i šailj. 

9.—Pageidaujama, kad C. K., 
•sutartinai su kitomis organiza- 
cijomis, steigtų kultūros Įstaigas, 
prirengimu i žmonių prie užėmi- 
mo kultu ros pozicijų Lietuvoje 
po karei. Atidėta j šalj. 

10.—Suvažiavimas išreiškia 

pageidavimą, idant C. K. steng- 
tųsi '\ i su s Lietuvos šelpimui fon- 
dus pritraukti prie vieno bendro 
darbo. 

ii.—Geresniam ir pasekmimges- 
ai:am veikimui C. K. patariama 
organizuoti skyrius ir jų veikimą, 
'prisitaikant prie įstatų, i autono- 

miškus apskričius, kurie ant vie- 
tos bendromis spėkomis geriau 
galėtų C. K. darbą paremti. 

13.—Skai ty ta memorand urnas 

vailstybėims. Memorandumo pro- 
jektas priimta ir išrinkta redak- 

cijinė komisija galutiniam jo 
suTcdagaviiinui. Komisijom išrin- 
kta: pp. V. K. Račkauskas, Dr. 

J. Šliupas, J. O. Sirvydas, V. Jan- 
kauskas ir M. Šalčius. 

14.—Pp. J. S. Lopatto, M. 
Šalčius ir V. K. Račkauskas pra- 
nešė šį-tą iš C. K. veikimo. 

15.—Skaityta linkėjimai ir au- 

kos nuo ch'icagiečių ir perduota 
L. N ep rrgfu lmyb ė s Fondui. 

16.—Skaityta telegrama nuo 

Chicagos Draugijų Sąryšio. 
17.—Suvažiavimas u/Jaryta 7:20 

vai. vakare. 

Suvažiavimo Valdyba? 

Pirm.—St. Gegužis, 
Sekt.—V. ?v. Račkauskas, 
^ek. pag.—R. Ad^auskas. 

ANT EUROPOS LAUKŲ. 
•'Kaizeris išdalino tiek ir tiek geležinių kryžių. Caras—tiek Ir 

tiek šv. Jurgio kryžių, franeuzai tiek ir tiek Garbės Legiono kryžių— bet kiek prastų medinių kryžių šiądien yra ant Europos laukų? 

MARGUMYNAI. 
AČIU! 

C h i c a g o, UI. Gerb. Re- 
dakcija: Dėkavoju jums labai už 
tai, kad tų humbugiškų daktaru 
ir kitokių apgavingų apgarsinimų 
netalpinate. Visi skaitytojai turi 
but jums už tai dėkingi. N'uo 
manęs tie apgavikai išlupo $250.00. 
Tai tiek man kaštavo "Naujienų" 
skaitymas. Dabar pats žinau, kad 
"Lietuva," kuri kovoja su tais 
humbugieriais, yra švariausis laik- 
raštis ir eina ne del biznio, bet del 
savo skaitytojų gero pamokinimo 
ir apsangoiimo. 

J. S. 

VIS TAI POLITIKA? 

C h i c a g o 111. Gerb. Re- 
dakcija:—Girdime, kad klerikalų 
Taryba pasiuntė \Vashingtonan 
peticiją del Lietuvos neprigulmy- 
bės ir įdavė ją ambasadoriams. 
Kodėl ta Taryba tokiam svar- 

biam reikale nepakvietė prie tos 

•peticijos prisidėti ir kitų sriovių, 
arba tokių organizacijų kaip 
SLA. TMD. L. G. ir A. F. ir 
Sandara? Ar nebūtų geriaus bu- 
vę, jeigu šitokią peticiją butų iš- 
nešęs visuotinas susivažiavimas, 
kurį dabar šaukė Centra'limis Ko- 
mitetas į Xe\v Y o ilk ą ? Ar nebū- 
tų daug įspūdingiau? 

Bet klerikalai prie tokio susi- 
važiavimo nenorėjo prileisti. 
Tesybė, jie gali pasakyti: "Ogi 
šaiukėme jus į musų Tarybą; jei- 
gu butut prisidėję, tai butut ir 
po peticija pasirašę, bet jųs neno- 

rėjot." Bet jie žinojo gerai, kad 

prie jų tos tarybos tokiomis iš- 

lygomis, kaip jie nori, negalima 
prisidėti, kad tokio pastovaus 
centro surengimui kaip sykis ir 
buvo šaukiamas visuotinas su- 

važiavimas, bet jie prie jo nepri- 
leido, nes savo partyvės tarybos 
nenorėjo išsižadėti. O j u poli- 
tikieriams rūpėjo taip kazyrcs 
sumaišyti, kad kitas sriovės iš 
tos peticijos išskirti. Paskui 
ir girsis: \*a, męs ką padarėm, 
o jus nieko. Ir kaip matyt, savo 

šitą politiku jie gudriai pervarė 
ir pėdas gražiai sumetė, kad ki- 
ti net nesuprastų, kame čia daly- 
kas. 

A. Žilis. 

NORI "PAŠNEKĖLIŲ" KAM- 
PELIO." 

S o ■ Omaha, X c b .—Gerb. 
Redakcija. Kodėl jus daugiaus ne- 

turite savo laikraštyj "Pasnekėlių 
Kampelio." ką anais metais ėjo 
"Lietuvoj ?" Buvo labai smagus 
ir naudingas pasiskaitymas. Ar 
išleisit iš to "Pasnekėlių Kampe- 
lio" atskirą knygą? 

Ugasparnis. 

Nuo Redakcijos .—Tokių 
užklausimu gavome labai daug. 
Mums smagu yra, kad musų skai- 
tytojai mėgo jj skaityti. Todėl 
netrukus gal ir vėl j j įvesime. At- 

skirą knygą rengiamės išleisti, tik 

šiuom laiku dar negalima tikro 
laiko nurodyti- 

KODĖL JIE SAVĘS 
NEŽIŪRI? 

C1 e v e 1 ai<n d, O h i o. Gerb. 
Redakcija:—Iš laikšračių mato- 
me, kaid socialistų fondo pirmi- 
ninkas K. G ūgis rašinėja laiškus 
Raudonam Kryžiui su skundais 
ant lietuvių draugijų, o socialis- 
tiški laikraščiai kursto savo pase- 
kėjus rašinėti ".protestus" į Rau- 
donąjį Kryžių. 

Ko gi cie visi vyrai nori? Ko- 
dcl jie savo locnos nosies nežiū- 
ri, bet ją kur nereik kiša? Jeigu 
kištų taip, kad iš to butų nauda 
Lietuvai, tai niekas nieko nesa- 

kytų, bet jie kiša taip, kad Lietu- 
vos reikalams pakenkti svetim- 
taučių akyse. Juk Lietuvių Die- 
noj surinktas aukas socialistai 
pasiuntė savo Šelpimo Fondui, o 
su lyg kun. Bartuškos pranešime 
dar prisimedžiojo* 'š Centralinic 
Komiteto skyrių apie $3,000, ta 
kam da'bar jie dar taip niekinga' 
elgiasi? 

Clevelande, negalėdami kai] 
■kitaip Lietuvių Dienai pakenkti 
socialistai pasikvietė sau Mocki 
'r vieton dėti aukas nukentėju 
siems nuo karės, jie sudėjo viri 
Sico.oo tam Mockui už jo zau 

nas. Gatvėse aukų rinkėjai, *11 

tiko socialistus ir paprašo nuo ji 
aukų, gaudavo nuo jų t:k nusi 
juokimą ir pasityčiojimą. O da 
bar Gugiai net apie \Yashington; 
rūpinasi, kad apjuodinus Europo 
veikiančias lietuvių draugijas. 

Kalbant apie Mockų, net i: 
toks socialistų lyderis Kapsulka: 
aiŠikiai sociab>tus kvailais skaite 
už jo rėmimą. Kuomet čia pa 
mus netrukus po Mockaus kal- 
bėjo Kapsukas ir jo užklausta. k< 
jis apie tą "kunigą" Mockų ma- 

no, tai Clovclaivdo sočiaiistami 
atsakė: "Mockus jums nieko f 

davė—'tik nuvilko nuo jus mar- 
škinius ir nidkuotn jųsų nuogu- 
mo nepridengė." 

Taigi navatna išrodo, kad čia 
Amerikoj musų socialistai viso- 
kius gešeftų meisterius remia ir 
arnikas jų palaikymui deda, o kuo- 
met prieina prie nukentėjusiu 
iruo karės., tai visokiais bu-dais 
stengiasi apjuodinti tas draugi- 
jas, kurios tuos nelaimingus šel- 
pia. 

K. Aksomaitis. 

TIKISI DAUGIAUS NUO 
TALKININKŲ. 

R e a Ida. Gerb. Redakcija: 
Vokietijai "pareikalavus" Lietu 
^ai neprigulmybės, tuli lietuviai 
jau nustojo lyigsivaros ir bando 
jai paūkauti. Jie mano, kad vo- 

kiečių tikslu yra ištikro Lieluvai 
iuosybę atgauti. Jie klysta. Jei- 
2ju talkinin'kai sutiktų su vokie- 
Haiis taiikintis, bet reikalautu, kad 
Lietuvi ir Lenkija po senovei 
orie Rusijos liktų, tai vokiečiai 
šiądien su mieliausiu noru ant 



to sutiktu. \'okiečiu ambasadorius 
Washirugtone apie Lietuvą taip 
ir pasako. 

Aš visgi manau, kad Lietuvos 
naliuosavintas galimas tik tuo- 

met, kaida Vdkietija bus pilnai 
sumušta. Tuomet Rusija gaus 

Konstantinopolį ir Iiuosą kelią j| 
Persų [lanką bei į Tarpžemines 
jūres. Tuomet kaip vokiečių, 
taip franeuzų ir anglų interesai 

reik laus, kad Lietuvai ir Lenki- 

jai butų suteikta, jeigu jau ne pil- 
na neprigulmybč, tai bent plati 
autonomija. Ir Rusijai be abejo- 
nės yra svarbes-nis Konstantino- 
polis ai visą Lietuvą. Todėl ga- 
lima tikėtis, kad Rusiją tokią iš- 

lygą priimtų.. 
D. Sargunas. 

LIETUVIS KAREIVIS "AT- ■, 

VERTĖ" 9 LIETUVIUS. 

D c 1 K i o, Te x. Geri). Re- 

da'kcija:—Jųs rasite prie šio laiš- 
keliu prkiėtas clvį iškarpas is 

San A111 o n i o L t g h t, kuris 

yra svambiausia augiu laikraštis 

šioje apielinkėje. Vieua iškarpa 
-—tai telegramas iš Londono aipie 
p. Yčo pasikalbėjimą su Asso- 
ciated Press korespondentu 
kabink Lietuvos autonomijos ir 

nepmigulmyoės (tas straipsnis 
buvo tūlpęs pilnai ir "Lietuvoj"), 
o k' ta iškarpa—tai mano laiškas 

j San Antonio Lig h t re- 

dakciją. 
Žingeidu yra ta~. kad, tą mano 

laišką pamatę, atsiliepė prie ma- 

nęs devyni lietuviai; vieni iš jų 
buvo beveik visai pamiršę apie 
Lietuvą ir buvo jau beveii< pa- 
virtę į amerikonus,—kiti vadino 
save "Polish" arba "Russian." 

Jie rašo, kad jie jau buvo nu- 

stoję vilties, kad kada nors kas 
žinos a»pie lietuvius ir toclel pri- 
ėjo prie nuomonės, kad neverta 

vadintis "Liti *ani«n." Trjs iš 

ši'tų laiškų, kaip galima spręsti, 
yira rašyti amoniu apsitrynusių ir 

inteligentiškų. 
Apart šitų laiškų nuo lietuvių, 

gavau idar du laišku nuo Ameri- 

konų, kurie prašė platesnių -in- 

formacijų apie lietuvius. 
Seniaus man teko matyti p. 

Antau.o Kivctos laišką, įdėtą j 
N e w York W o rl d—'jis taip- 
gi padarė nemažą j .spūdį, kaip 
ant manęs, taip ir ant kitų šioje 
apielinkėje. Man rodos, «k:.d męs 
mėgintum tokiu budu varyti kuo- 

didžiausią propagandą per laik- 
raščius, tai iš to butų !ibai-labai 
didelė politiška nauda Lietuvai. 
Tada butų lengviau lietuviams 
iškovoti sau 'raepritgullmybę, arba 
nors autonomiją. 

P. M. Jose. 
Corporal Co. "F," 3rd. 

U. S. Infantry. 

Nuo Redakcijos. Laiškelis, 
kurį p. Jose pasiuntė į San A n- 

t o n »L i g h t ir kuris daug 
gero padarė lietuvių tautiniam 
judėjimui, yra sekantis [paduo- 
dame jį lhiosain vertime]: 

"Aš skaičiau jųsų laikraštyj 
Nedelioj, sausio 7 d., apie "Lie- 
tuvą turinčią gauti nepriigulmybę 
per karę." Būdam pats lietu- 

viu, aš turiu daug užuojautos 
šiam jų siekiui. Man labai įbuvo 
smagu perskaityti tą koliuuroną 
ir pirmu sykiu per devynis me- 

tus, kaip aš esu Suv. Valstijų 
armijoj, tik jųsų la:':raŠtis, o ne 

kitais laikraštis, suteikia vietos 
apie nukentėjusius nuo karės 

Hetuvius; kituose laikraščiuose 
visuomet yra apie belgus ir len- 
kus, bet nei žodžio apie lietuvius. 

"Gal but kiti laikraščiai skaito 
lietuvius lenkais, bet lietuviai nė- 
ra lenkai. Skirtumas tarp kalbų 
butų toks pats, kaip, sakysim, 
tarp amerikonų ir ispanų kalbu. 

"Dar vienas faktas: Lietuviai 
yra ta-i-p labai pamiršti ir taip 
smukiai patėmijami istorijoj, geo- 
grafijoj ir ant žemlapių todėl, 
kad Rusija per paskutini pus- 
šimtį motų darė viską ką galėjo, 
kad lietuvius surusinus; vienok 
nepasisekė. 

"Devyni metai atgal, kuomet 
aš nuėjau į rekrutavimo ofisą, 
kad pastoti Suv. Valstijų armi- 
jon, didelis- šiurkštus airišis ser- 

žantas užklausė manęs, 
kokios aš esu tautos. Aš jam 
pasakiau. Tai jis atsakė:* nie- 
kados apie tai negirdėjau," o 

apart to j:s dar priėjo, kad jis 
nežino, kaip suspelyt "Litluia- 
inian." Ir seržamtas užrašė ant 
mano kortos "Rusšiafru." Tas 
maia<e jau visai įvarė des/peracijon. 

Aš pamislinau' sau: "Net airišiai 
padeda rusinti mus, lietuvius." 

"DideJlis ačiū prrkla. o jųsų 
laikraščiui už suteikimą ietos 

taip teisinsimam straipsniui v 

(Seka laško užbaiga ir para- 
šas). 

DAINININKAS PRIEŠ RE- 

DAKTORIŲ. 

Gbieago, 111. Gerb. Redak- 
cija:—Neselniaii mačiau jūsų 

M a rgu myn uose 
" 

ž i n g e i d ų 
straipsnelį apie reporterius ir 
aipie algas, kokias gatmai įvaiirųs 
redaktoriai angly laikraščiuose. 
VYell, nemanykit, '-ad plunksna 
gali daug'iaus uždirbti negu mi- 
klus pirštai, arba gera gerklė. Ge- 
ra gerklė, aš jums pasakysiu, tai 

l.aip gera aukso kasykla—tėmy- 
kit "aukso," o ne "zinko" kasy- 
kla: kaip tik ją atidarysi, tai ir 
pilasi auksas, kaip iš kibiro. Ma- 
no pati turi fain gerklę, ir kai ją 
atidaro, tai aiš pats ją užpilčiau 
auksu, kad sustotu... Het g>rįž- 
Kūne prie svanDaus Klausimo: Kas 

ga'li claugiaus padaryti pinigų— 
redaktoriaus galva su plunksna, 
ar gera gerklė bei "miklius pirštai. 

Aš manau, ikad aš "sukirsiu" 
aną jūsų korespondentą, kuris 
nustebino visus, pranešdamas, 
kad vienas redaktorius gauna net 

$too,ooo algos į metus. Ti'k jus 
pažiiurSkit, kiek gauna geras 
daiuinkas, arba muzikantas. 

Every Week laikraštyj til-! 
po nesenai straipsnelis, kuriame 
pažymėta, kad petnai per vieną 
sezoną, vienose tik Suvien. Val- 
stijose geresniems dainininkams 
ir muzikantams išmokėta 25 mi- 

lijonai doliarių. Išrodo graži 
krūvelė, ar ne? 

[vairus žymesni dainininkai 
ir muzikantai, sulyg aipskaitliavi- 
mo, gaivo pernai sekančiai: 

Madame Schumaain-Heink, 
yra brangiausiai a/pmokama dai- 
ninkė Amerikoj ir pernai nuo jos 
koncertų įplaukos, sa'koma, siekė 
apie $175,000. 

Tarp vyru dainininku pernai 
daugiausiai nušlavė žinomas 
John McCormack (airys), kuris 
už savo dainavimą gavo $150,000, 
c šiiaiosmet manoma išgiedos sau 

dar daugiau. 
Iš pianistų daugiausiai uždirba 

Jozef Hofmanu (lenkas), kuris 
nuo savo koncertų taip pratur- 
tėjo, kad pereitą žiemą jis atsi- 
sakė save varginti daugybe kon- 
certų ir priėmė tik 40 pasiūly- 
mų. 

Tarp smuikorių Eritz Kreisler 
(austras) turi gerfcuisį laimikį 
kaslink pinigų. Jis buvo gerai 
žifnomas Amerikoj jau nuo kele- 
to metų, bet kuomet jis pastojo 
Austrijos anmijon ir tapo sužei- 
stas m'išyje ties Lembergu, Ga- 
licijoj, o pasveikęs atvyko Ame- 
rikon, tai populiarirškumas dar 
labjaus padictt!jo ir pernai už sa- 

vo koncertus ir už premijas nuo 

savo veiicailų jis susiižerė sau ki- 
šenkin pilną $100,000. 

Miša Llman, jaunas rusJkas 
žydelis-smuikorius, pernai davė 
103 koncertus ir kiekvienas (kon- 
certas atnešė jam apskritai 'po 
$800.00 pcUno. 

Julia Culp, pagar&ėsjuai hollan- 
clietč dainorė. dainuoja tik tris 

syk į savaitę nuo' 1 d. lapkričio 
iki 1 d. balandžio, ir nepasirodo 
scenoje už mažiau kaip $800 
už vieną vakarą. 

Iš to galite patįs sau "ištigi- 
ruoti," koks "džiabas" yra pel- 
ningesnis—redaktoriaus ar daini- 
ninko. Bet—.žinoma teisybė ir 

tas, kad "Ine bile varna gali gie- 
dot kaip lakštingala.".. 

Muzikantas. 

Kaip Tėvynę Ap 
leidau, 

Visas savo jaumystės dienas 
praleidau mie'.oj savo tėvynėj, 
Lietuvoj, dirbdamas ant ūkės. 

Gyvenau ir džiaugiausi Lietuvos 
gamtos gražybėmis ir jos žmo- 

nių pažanga. Lietuvos liaudis 
kilo k^ip ant mielių taip politi- 
kos gyvenime, taip pramonėje, 
apšvietime ir visose kitose gyve- 
nimo šakose. Namai buvo ge- 
rineimi, ūkės taisomos, mnĖos 

; dirbtuvės steigiamos. Visokios 
bendrovės ir blaivybės skyriai 
augo, kaip grybai po lietaus. 
Agronomai važinėjo po sodžius 
ir daivinėjo žmonėms patarimus, 

! kaip goriau ir daugiau javų už- 

augiirati, ir kaip -aus verstis. 
Taigi kilo žemdirbystė, kilo pra- 
manė ne metais, bet, gaili sakyt, 
dienomis. Augo žmonių protas, 
augo ir jų turtai. Liaudis gra- 
žiai apsitaisius, skaisčiai žiurėjo 
į savo ateiti, ji jautėsi laiminga, 
nes jautėsi, ka<l ji tikrai gyvena 
šitame pasaulyj. 

Aš buvau tos liaudies dalimi 
ir jos jausmus turėjau. Gėrėjau- 
si gyvenimu ir džiaugiausi tokiu 
spartinti savo tėvynės žmonių 
kjlimu. Litnfksmi tai buvo laikai 
Lietuvoj prieš karę! Air jie su- 

grįš kada—nežinau. 

Kuomet atsivėrė karės ugnis 
ant Lietuvos žemės, visas gražu- 
mas ir visas linksmumas dingo; 
per kelis mėnesius žmonės va:k 

čiojo kaip apmirę. Toliaus pra- 
dėjo jie priipasti prie to perkimin- 
go karės trenksmo, prie viso ka- 
rės judėjimo ir ūkės darbai pra- 
dėjo eiti savo keliu. Aš pats, 
šrapneliams be žviegi ant viršui 
galvos, ariati sėjau ir auginau ja- 
vus iki birželio 28 d., 1915 m. 

Kailp tyčia tais metais buvo di- 
delis imlerėjimas. Iš mano ūkės 
gyvulių nedaug tebuvo išre'kvi- 
zitota ir aš turėjau vilti, kad ka- 
rė 'neilgai trukus pasibaigs. Bet 
viskas virto kitaip. 

Birželio 23 d. gavome iš val- 
džių telegramą, kurioje liepia- 
muoju tonu buvo sakoma: Javus 
piaut ir degint; vaitipus iš varpi- 
nių iškelt; gyvulius li'kiusius iš- 
piaut; naimus sunaikimt ir jaunes- 
niesiems vyrams pasitraukti Ru- 
sijos gilumon. 

Nors to įsakymo niekas nepil- 
dė, bet aš, apsidairęs, pradėjau 
remgtis kelionėn. Gaila man bu- 
vo palikti gyvulius, derlingus lau- 
kus, sodą, tuos namus, kuriuose 
gimiau ir augau; gaila buvo pa- 
likti ži'lagalvj senelį tėvą, kuris 
mane užaugino. Gaila buvo gra- 
žaus jauno žirgelio, kurį dažnai 
glamonėjau, kuriuo džiaugiaus ir 
važinėjau. Gaila, labai man gai- 
la buvo viso gražaus krutamo ir 
nekrutamo turtelio, kurį turėjau 
palikti ir pats keliauti nežinia 
kur. 

Kuomet atvažiavo mano myli- 
mas draugas mane išilvdėti iki 
stoties, skaudama šiirdžia atsi- 
sveikinau savo mieląjį tėvelį, 
kuris graudžiu balsu pasakė: "su- 
nau tnano, tai gal paskutinį kar- 
tą įntomės"—ir apsiverkė. At- 
sisveikinęs tėvą, nuėjau atsisvei- 
kinti savo mylimiausi žirgelį, 'ku- 
ris, man nuo jo per duris atsi- 
traukus, tarytum suprato valan- 
dos liiudmunrą, ir gailiai nusi- 
žvengė. 

Nusišluosčiau ašaras ir leido- 
mės kelionėn. Iki stočiai važia- 
vau pro ringių laukus. Rugiai 
kaip siena aplinkui stovėjo ir 
varpos gražiai liūliavo lengvo 
vejalio kilnojamos. Liūdna ir 
graudu pasidarė j tuos laukus 
bežiūrint. Dirbau, auginau ir 
dabar palieku pats nežinau kam. 

Nuvažiavus stotin, dar trauk i- 
1 io nebuvo. Tai buvo Liopojaus 
Rammovo gelžkeJis nuo Panevė- 
žio i!ki Dvin^kui; Vaikščiojo juo- 
mi ti'k vienas piasaži erinis trau- 
kinys. Traukinio belaukiant atė- 
jo drauigų ir draugių maine išlei- 
sti. Antgalo atėjo ir traukinys, 
bet tai'p pilnas, kad traukinvj 
vietos nebuvo ir turėjau lipti ant 
vagono stogo. Atsisveikinau su 

dnaugals ir nusibaladojau iki 
Dvižnskui. 

Šita mano kelionė buvo ilga. 
Traukiau per Uralą, Sibyrą. 
Manlžuriją, Chiniją, Japoniją, iš 
ten laivu j Califontiiją iir paskui 
gelžkdiiu j Rochester. N. Y. Be 
pertraukos važiavau tris mėne- 
sius, kol privažiavau savo kelio- 
nės tikslą. 

Dabar su nekantrumu lauksiu 
karės užbaigos ir po jos laukiu 
Neprigulmingos, Laisvos Lie- 
tuvos. 

P. Petronis. 

Dar Apie Suvažiavimą 
New Yorke, 

_____. 

Suvažiavimas, atsisakius duoti 
įkun. Petkui žadėtąją svetainę 
Brooklyne, jvyko Worldo Buil- 
dinige N e w Yorke. Dalyvavo at- 
stovai nuo 9 tautinių organizaci- 
ja 

Nuo Sus. Liet. Am.: Gegužis, 
Kačergis ir Strimaitis 

Nuo Tėv. Myl. Dr.: p. Norkus, 
Liutkau.skas'-ir Ramanauskas. 

Nuo Liet. Spaudos Dr-jos: 
Radkauslca^, Dokais ir Šimkui 

Nuo Am. Liet. Taut. Salnda- 
ros: Kiitbortas ir Adžgauskas 

Nuo Autonomijos Fondo (per- 
krfeštytas "Nefprtfgulmybės Fon- 
'du") Rimka!, Sekfevičius. 

Nuo Liet. iGolb. Fondo: J. O. 
Sirvydas ir Aimlbfaziejus 

Nuo Liet. Daktarų l>r-jos: Dr. 
Šliupas, Dras Bacevičius ir Dra. 
Vailiuikas. 

Nuo Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės: R. Karuža ir Kazlauskas 

Nuo American Lith 
Fund: \ ilmontas, V. Jankauskas 
ir Busli. 

Sausio 15 d. buvo 2 sesijos, o 

16-tą viena. Pirmą dieną tuo- 

jau buvo apkalbėti. C. K-to liki- 
mas ir visų vienbalsiai buvo pri- 
imta rezoliucija, kad Cenbralis 
Komitetas pasiliktų ir toliau gy- 
vuoti. 

Kaslink jo darbavimosi ttžda- 
vinių, tati nuomonės pasidailino: 
buvo norinčiųjų, kad C. K-tas 
darbuotųsi Lietuvos Šelpimui ir 
laisvės išgavimui; buvo norin- 
čiųjų, kad vien tik šelpimui dar- 
buotųsi. Pastaroji nuomonė pa- 
ėmė viršų ir buvo nutarta, kad 
C. K-tas darbuosis tik Lietuvos 
šelpimui. 

Tai buvo, taip sakant, kardi- 
nalis susivažiavimo nutarimas. 
Po to antroje eilėje stovėjo: 

Sutaisymas memorandumo apie 
Lietuvos laisvę ir siuntimas at- 
stovo j Europą. 

Nežiūrint to, kad Tautos Ta- 
ryba, -nieko nesiklaususi ir už- 

bėgdama už akių visiems įteikė 
jau valstybėms memorandumą, 
nutarta tokis memorandumas su- 

taisyti ir nuo savęs įteikti visų 
valstybių a t."to vi'' i- 

ne, pažyminį, kad +ai memoran- 

dumas nuo visų '"tautinių" or- 

ganizacijų, o anas buvo nuo ka- 
taliki'nių (Roman—'Catholic). 
Memorandumo su taisymui iš- 
rinkta komisii'ja iš D-ro ŠHuo< 
M. balčiaus, O. Sirvydo, S. Šim- 
kaus ir A. Rimkos. 

Apie atstovo siuntimą į Euro- 
pą—nutarta palikti tą klausimą 
šalyje, kadangi Keprigulmybės 
Fondas jau yra nutaręs siųsti D- 

rą Šliupą, kuris už mėnesio laiko 
ketina išvažiuoti. 

Sausio 16 d. ten pat įvyko 
Centr. Komiteto narių posėdis. 
Kunigai Auigustaitis ir V. Bar- 
tuška, kaip buvo giirdėti nuo C. 
K-^to kitų narių, visą laiką "pro- 
testavo" prieš norą didžiumos iš- 
klausyti visos rimtesnės niusų 
vrosuameilės ir palikti toliau Cetn- 
tral. K-tą darbuotis. Taip jat 

j ieškojo j ie priekabių prie "Tė- 
vynės" redaktoriaus, kam jis 
jiems nepatinkamai aprašęs Cen- 
tr. Komiiiteto narių darbą. Tuo- 
du kunigu, padedamu dar vieno 
C. K-to nario ((bankieriaus), vi- 
są laiką reikalavo tik jų klausy- 
ti kaipo "katalikų" ir 90-čių nuo- 

šimčių lietuvių atstovų, o jie ki- 
tų nuomonės mindžiojo po ko- 
j<ž- 

Centr. Komitetas betgii nutarė 

pasilikti toliau darbuotis ir kreip- 
tis j vietilnius Komitetus, pa- 
kviečiant juos išnaujo darbuotis 
Lietuvos šelpimui. 

Iš kitų nutarimų žymesni yra 
sekanti: Paskirti i-mą dovaną 
p. K. Norkui San Francisco, Cal., 
o Il-ą p. Viikt. Venciuvienei už 
daugiausiai surinktų aukų Lie- 
tuvių Dienoje; perkelti C. K-to 
raštininką j Nevv Yorką, 200 

Fifth ave., L. Dienos apyskaitą 
paskelbti, sutvarkyti pinigų rei- 
kalus ir pasiųsti $5000.00 Glo- 
bai, $^5,000.00 Lituainliai ir $6o,- 
000.00 Liet. Dr-jai Vilniuje, 
įteikiant jos dalį ir Agronomijos 
Dr-jai. 

Korespondentas. 

KĄ LAIKRAŠČIAI PASAKOJA 
Visi laikraščiai dabar daug ra- 

šo aipie suardymu vienybės, buvu- 
sios Lietuvių Dienoj. Ta vie- 

nybė, kaip žinoma, suiro, kuomet 
susivažiavusieji Pittsbu'ge kuni- 
gai paskelbė boikotą tiip gražiai 
pasidarbavusiam Lietm ių Centra- 
liniam Komitetui: 

"Dirva," rašydama apie tą Pitts- 
btirgo susivažiavimą, sako: 

Plianai, šito susivažiavimo pri- 
imti, kiek matyti, buvo surengti 
Išanksto, vienos ypatos, prie ku- 
rios pirmiau prisidėta ir trijų 
narių iš buvusio (jis ir dabar 
dar yra. "Liet.") Centr. Komi- 
teto, kurie prieš tą patj C. K. 
protestuoja. Taigi čia pasisekė 

atsiekti savo tiks'ą anam fari- 
zėjui, kuris "dėl šventos ramy- 
bes" kentė tautininkų su kleri- 
kalais vienybę tik ''Lietuvių Die- 
nai" paskirtu. Tegul tad ani jo 
l.ečių gula vi3a atsakomybe už 
skaldymą lietuvių visuomenės 
spėkų, kurių sustiprinimas yra 
reikalingu šiame musų (lietuvių) 
politiškame momente." 

"Tėvynė" mena, ikad katalikų | 
atstovai, buvusieji L'entr. Komi-1 
tete, neišlaikė savo pozicijos iri 
kapituliavo prieš ik'lyksmą, kuri, 
kaip žinome, sukėlė las pats kle- 
rikalu diktatorius iš Bostono. 

"Didžiuma Centr. Komiteto (10 
narių) —rašo "Tėvynė" — nutarė 
sušaukti susivažiavimą, paskyrė 
laiką ir vietą, o mažuma pasi- 
ryžo ardyti. Vietoje to, kad su- 
laikius jsibėgėjusiii3 katalikų va- 
dus-klerikalus jų spaudoje,... to- 
ji mažuma pasidavė jų klyksmui, 
išsižadėjo savo jstaigos nutarimų, 
sudarkė jj, pažemino Central) 
Komitetą, kurs yra atlikęs di- 
džiausi darbą, ir pati save ap- 
juokė." 

"Ateitis" vadina Pitts'burgo su- 

važiavimą ".protestantų" suvažia- 
vimu', nesa jie portestavo prieš 
visus ir prieš viską ir net patįs 
prieš savo locnų atstovų nuta- 

rimus. Ji tai'pgi neabejoja, kad 
klerikalų vadai "stengėsi suar- 

dyti visai tautai naudingą dar- 
bą." Nors tie katalikų klerikalų 
vadai mėgins ir toliaus varyti ar- 

dymo danbą ir "kurstys katali- 
kų minias prieš Ccntralj Komi- 
tetą." bet sulyg "Ateities" nuo- 

monės, "toks katalikų klerikalų 
partizantiškas veikimas galų gale 
turės išeiti jų pačių nenaudai, nes 
katalikai juk ne visi duosis aklai 
save už nosies vedžioti." 

Kodėl katalikų klerikališki »-a- 

dai pasiryžo sugriaut] Ccntralinį 
Komitetą ?—klausia "Vienybė 
Lietuvninkų". Jai yra jdomu, 
kokias priežastis jie toki°m žing- 
sniui suranda. Klerikalų vadai bu- 
vo minėję, buk C. K-to šaukia- 
mas susivažiavimas Brooklynan 
buvęs nelegališkas, bet tas netie- 
sa, nes, kaip jau matėm, jis nu- 

tarta šaukti vienbalsiai, be jokio 
priešinimosi (apie tai mini ir "Tė- 
vynė"). Tat "Vien. Liet." ir at- 

kreipia atydą j tai, kad 

"Katalikai neparodo jokių mo- 
tyvų, kad dabar [butų] nereika- 
lingas Centr. Komitetas. Jei jie 
neparodo motyvų, tai aišku, kad 
jie jų neturi. Neturint motyvų, 
reikalauti ką nors panaikinti, yra 
vien tik rodymu savo diktatūros. 
Taigi katalikai, neatsižvelgdami 
j tai, kad Centr. Komiteto palai- 
kymas dabar labai reikalingas, 
jie dėlei savo griežtų srovinių 
ar partyviškų išskaitllavimų eina 
prieš jo palaikymą." 

Iš to ji išveda, kad "mūsų ka- 
talikai nėra katalikais, bet pilnoje 
prasmėje klerikalais". Žiūrint iš 
paviršiaus, tas išrodo taip; pažiu- 
rėjus nuodugniaus, mums išrodo, 
kad jie yra toki pat katalikai kaip 
ir klerikalai, toki pat klerikalai, 
kaip ir katalikai—plačiosios kata- 
likų minios dar nėra ganėtinai ap- 
sišvietusios, kad skirtumą tarp tų 
dviejų dalykų suprasti. Manytu- 
me, kad tai yra greičiaus savotiško 
hvpnozo apsireiškimas, o ne su- 

manaus persitikrinimo, ar tų mi- 
nių palinkimo. 

"Amerikos Lietuvis" yra tos 
nuomonės, kad ardymas susiva- 

žiavimo, kuriam pavesta pailginti 
Centr. Komtieto gyvavimą, yra 
"nenuoseklus ir nepadorus"; jam 
aišku, po tu suisvažiavimų, kad 
"tūli musų politikos srovių vadai 
prie plataus visuomenės reikalų su- 

pratimo dar nepriaugo." 
Atsikreipę į socailistų laikraš- 

čius, randame visokių išsitarimų, 
bet visi jei sutinka su tuom, kad 

"juos tai neapeina"; kiti matomai 
su tulu užsiganėdinimu patėmija, 
kad tautininkams nepasisekė toli- 
mesnės vienybės palaikyti. 

Katalikų-klerikalų nuomonės už- 
tektinai aiškiai išreikštos yra per 
"Darbininką", kurj jau minėjome 
kitoj vietoj. 

AUTONOMIJA, AR VAL- 
STYBĖ. 

Kiekvienas padaras nori gy- 
venti. Kadangi nesuskaitoma 

.daugybė gyvių j ieško ant musų 
•planetos gyventi, tai tarp jų iš- 
kjla kova. Pradedant nuo men- 

kiausiu organizmų ir baigiant 
žmogumi, visi vede kovą už bū- 
vį. Žmonės nie pavieniui gyvena: 
jie susi burę ir susiorganizavę j 
tautas ir valstybės. Bet žmogus 
tuo susiorganizavimu neatsisako 
nuo asmens laisvčs, tik ta laisvė 
jau nebegali buti rbsoliuti. Sie- 
kimu,., laisvės ypr.č aiškiai jeiš- 

kiasi atskirose tautose; neįsta- 
bu todėl, jog net mažos tau- 
telės neatsisako nuo to kiekvie- 
nos tautos idealo. 

Mušu tauta nuo amžių buvo 
laisva ir tik pačioj pabaigoj aš- 
tuoniolikto šimtmečio pateko sti- 
presniojo kaimyno "globon." 
Nuo to laiko lig dabartinės karės 
pradžiai praslinko v! ai nedide- 
lis istorijos tarpas. Ir todėl dau- 
gelis iš mušu supranta nenorma- 
lu mūsų tautos padėjimą, Lenkai 
jau senai saike, jog jie tik tada 
nuritusią, kada jgysią politikos 
nepriklausomybę. Pas mus lie- 
tuvius ne suvis aiškus laisvės 
siekimai. Daugelis mano, jog 
mums reikalinga "laisva Lietu- 
va" ir supranta tai manydami, 
jog mums reikia autonomijos. 
Žinoma, geriau ką nors įgyti, kaip 
nieko. Bet juk kas tai butų ta 

musų tautelės autonomija? 
Ir iš tiesu, argi autonomija, 

kad ir iš karto plačiausia, suteik- 
tų mums daug ką? Juk tai bu- 
tų "vidaus klausimas" tos tau- 
tos, nuo kurios apturėtumem au- 

tonomiją; ji ir elgtųsi su jomis, 
Karp tinkama, o užstoti mus kas 
gi galėtų? Nejaugi mos galėtu- 
mėm tinkamai ginti savo tautos 

reikalus, nejaugi męs nebutu- 
mem visur ir visuomet skriau- 
džiami, nejaugi tai nebūtų tas 
pats, tik kiek kuriam laikui pa- 
lengvintas. musų nekenčiamas 
jungas? 

Visi suprantame, jog taip, kaip 
kad prieš karę buvo, pasilikti 
toliau negali. Gana jau jo jun- 
go! Jaučiame, kaip artinasi nau- 

ja ėra lietuvių tautai. Bet ar 

nors kiek ta musų ateitis .nepa- 
reina nuo musų pačių? 

Privalome visi suprasti, jog 
mums reikalinga laisvė, 'kurią tu- 

rėsime ti'k savoje valstybėje. Ga- 
li buti, jog musų tauta ne tiek 
subrendusi įgyti nepriklausomy- 
bei, kaip lenkų tauta. Bet rei- 
kia atsiminti, jog daug kuo la- 
bai skiriamės nuo lenkų. Visą 
jų politiką veda kas?—Gi jų 
magnatai, didžturčiai daugiausia. 
Lenkų liaudis maža arba net su- 
vis nedalyvauja, savo šalies po- 
litikos gyvenime. Kas kita mu- 

sų tauta: veik visi lietuviai in- 
teligentai paeina iš musų liau- 
dies. ir neapsiriksiu dėlto saky- 
damas, jog musų tauta savo de- 
mokratingumu kur kas pralenkia 
tokias tautas, kaip lenkai. 

Ar pagerės žymiai lenkų liau- 
dies ir darbininkų reikalai, jiems 
įgijus nepriklausom ybę ? 

Kokios gi musų pareigos da- 
bartiniame svarbiame momente? 
Ką (privalome daryti mes. Lietu- 
vos piliečiai, kad neprasikaltus 
prieš mūsų tautą? Ar galime 
padėti įgyti musų politikos ne- 

priklausomybę? Antri metai kaip 
netekome tėvynės, o per tą laiką 
nesugebėjome rasti pamato, ant 
kurio galėtumėm susivienyti; tuo 
pamatu lai būna jgyjimas musų 
tautai įaisvės. Taigi mums rei- 
kia susivienyti, ner kitai'p musų 
tauta išrodytų nepribrendusi prie 
savos valstybės. 

Musų šalies ateitis labai daug 
pareina nuo kaimynių tautų. 

Dar apskelbiant Lenkijos nepri- 
klausomybę, Vokiečių vyriausy- 
bė, kaip skelbė "Ruskoje Slovo" 
telegramos, salkiusi lietuviams ir 
latviams, jog jie tegu nepavydi 
lenflcaims, nes ir jų kaizeris "ne- 
apleisiąs." Kailp praneša "Rieč," 
jau einančios Berlyne tarybos 
del apskelbimo Lietuvių karali- 
jos. Delko gi vokiečiai tai/p la- 
ro? Jiems trūksta kareivių; jie 
numano taip pat gerai, jog jiems 
sunku savo rankose išlaikyt' už- 
kariautus kraštus. Todėl jie no- 
ri atgaivinti tų kraštų politikos 
nepriklausomybę, kad tokiu bud u 
jgiijlvs nors kiek dėkingų žmo- 

rnių. 
Nekalbėsiu čia apie žalą, kurią 

padarytų mums vokiečių apskel- 
bimas Lietuvos karalijos. Kiek- 
vienas supranta, jog tai butų ūk- 
tai nepriklausomybės šešėlis. O 
vienok tuo ir lietuvių klausimas 
butų iškeltas aikštėn ir taptų, 
kai'p ir lenkų, tarptautiniu. Ta- 

ida tai kiek aiškėlesnė taptų mu- 
Įsų ateitis. Lauksime, gal išsklai- 
dys vėjai rukus, kurie dabar ap- 
siautė Lietuvą, ir gal jau greit 

; prašvis ant jos regračio laisvės 
saulužė. 

J. Valiūnas. 
("L. B.") 

ORGANIZAVIMAS LIETU- 
VIŠKO VILNIAUS ŽEMĖS 

BANKO. 

j Kaip lietuviai, gyvenanti tėvy- 
įnėje Lietuvoj, taip ir mūsų bro- 
liai tremtiniai Rusijoje, ir Ame- 
rikos lietuviai—visi pamatė ir 
suprato, kaip *po karės Lietuvai 
reiks daug kredito, reiks pini- 
gu atstatyti sugriautais ukes, su- 
sipirkti gyvulius ir padarus, 

j Tokį kreditą, tokias paskolas ! mušu ukėms bus gulima suteik- 
| ti tik organizuotu budu, jstei- 
įgiant 'bankus, ypač žemės ban- 
Į'ką. 
I Lietu'viikasis Žemės ii a n kas, 
I kaip pats vardas parodo, bus 
I toks bankas, kurs skolins pini- 
gus lietuviams mažažemiams, 

Ikiek galima menkesnū: nuošim- 
; čiu, parceliuos dvarus, o žemes 
Įleis ant išmokesėio ūkininkams ir 
darys visokias kitokias žemės 
operacijas, taip. kad nuiuia butų 

į h skolintojams 1 banko šėrinin- 
kams)' ir skolinantiems (Lietu- 
vos ūkininkams). 

Lenkai dvarininkai nvo senai 
turi Vilniuje toki banką ir pada- 
rė didelį pinigą, ale skolindavo 
tik dvarininkams. Rus n i turėjo 
Lietuvoje tokj neva valstiečiams 
banką, ale ;uoni' varė t k rusi- 
fikacijos tikslą, parceliuodami ir 
dalindami mūsų žemės burlio- 
kams. Po karės lietuviai-valstie- 
čiai būtinai turi turėti savo že- 
mės ban'ką. Turi turėti ir turės. 

Susinešus, ant kiek buvo gali- 
ma, su Lietuvos lieiuviais, vė- 
liaus banko steigimas buvo ap- 
kalbėtas plačiau su Rusijos trem- 

tiniais, ypač su nariais Centralio 
Komiteto, Petrograde, kurie ir į 
valdžią tame dalyke jau buvo 

ibesikreiip'ią. Važiuojant mr.n su 

NORITE ŠITO PAVEIKSLO? 
Šiitas didelis ir gražus aliejinių 

spalvų paveikslas yra darbas dai- 
liiniirko J. Šileikos. Tai yra vaiz- 
delis vieno Chicagos parkučio— 
"Independence Park." Jis buvo iš- 
statytas lietuviu skyriuje, talkinin- 

kų bazare Chicagoje ir yra leidžia- 
mas "išlaimėjimui" ant šėrų. Gry- 
nas pelnas nuo jo skiriamas nu- 

Kentėjusiems nuo karės, kaip ir visas lietuviu skyriaus pelnas. Ba- 
zare yra likę dikčiai daiktų, kurie dar nėra išleisti laimėjimui ir 
laikas jiems pratęsta iki vasario 20 d. Tas pats padaryta ir su šiuom 
paveikslu. 

Tikieto kaina yra 25 centai. Juos galima gauti ir "Lietuvos" 
redakcijoj iki 19 d. vasario. Iš kitu miestų lietuviai gali užsisakyti 
sau šituos šėrus-tikietus "Lietuvos" redakcijoj, prisiųsdami po 23c. 
už tikietą ir krasos ženklelį už 2 ccntu atsakymui. 

Paveikslas yra skaitomas vienas iš geriausių p. Šileikos darbų 
ir yra blogiuose rėmuce. 



p. Yču Amerikon, buvau įprašy- 
tu, kari kalbintuva amerikiečius 
prisidėti prie Žemes Banko .su- 

organizavimo. Prirašius prie 
banko kelis narius Ilomestead- 

Fitts"burgh'e, p. Yčas, išvažiuoda- 
mas iš Amerikos, organizavimą 
banko pavedė man. 

Lietuviškasis Žemės Bankas 
Ibus įsteigtas visai Lietuvai. Jo 
centras bus Vilniuje. Pamatinis 

kapitalas pažymėtas $1,000,000 
(3 milijonai rub.. arba apie 5 

milijonai markių) Vi< nas šėras 

anba pajus kainuos 5'; dolariii 

(apie 15<> rub., arba 300 markiu). 
Organizuojant banką, kol kas, 
yra renkami tik pasižadėjimai, 
bet kad pasižadėjimai nebūt 11 

tuščiais, tai penktą nuošimti nuo 

įpris'/'adėtosios sumos reikia tuoj 
įnešti, sakysime, nuo 50 dolarių 
reikia įnešti $2.50, nuo 100 dola- 

riij—penkis dolaritts. 
Aš bandžiau rinkti prie banko 

cubskripcijas tik Xe\v Kngland'o, 
apygardose Xew Yofko, Pliila- 

delphijos i:<i Baltimorei. Rezul- 
tatai yra tokie: vLo iki šiol 

(18 d. sausio 1917 m.) prisižadė- 
jo prie Lietuviškojo Žemės Ban- 
ko 142 nariai, kurie prisižadėjo 
sudėti $55.000. Penktą procen- 

tą žadėtosios sumos (išskyrus 
vieną ar du, kurie da čekiu ne- 

prisiimto) visi Įnešė. 
Karia l>us surinkta bent 100,000 

dolarių pasižadėjimų, \i-i banko 
nariai arba šėr minkai gaus už 

kvietimus suvažiuoti j susirinki 

mą, kuriame bus aptarta tolesnio 
•banko veikimas, minėtinai, kada 
ir kaip surinkti pinigus ir kur 

juos, kol Vilniuje bankas nebus 

atidengtas, tuom tarpu čia sau- 

gioje vietoje (padėti. 
Kadangi bankas operuos Lie- 

tuvoje ir surinktuosius Ameriko- 

je doliariu-i visgi reikės išmainyti 
j Europos pinigus, tai butu ge- 
ra, kad mys kuogreieiausia rei- 

kalaujamąja sumą surinktume ir 
tuoj, kol dar Europos pinigų 
kur.-us tepakilo, juos Į markes 
arba i rublius išmainytume. 

Kurie iš lietuvių norėtų prie 
banko kaipo šėrrninkai prisidėt! 
arba kurie norėtų gauti aipie stei- 
giamąjį banką kokius paaiškitr- 
mus, malonėkite '.reiptis žemiaus 
paduotuoju adresu: 

Kur. Jonas Žilinskas. 
50 W. Sixth Str., 

So. Boston, Mass. 

EXTRA: 
MOCKAUS BYLA 

VV a u k c g a n IM Utarnin- 
•kė prasidėjo byla neva "kunigo" 
Mockaus, jį buvo parsikvietusi 
"Laisvės'' draugija su prakalbo- 
mis. Laikė jis prakalbas Li'berty 
Hali, 17 ir 19 d. sausio. Besi- 

remgaint jam prie trečių prakal- 
bu, jj suareštavo ir apskundė už 

piktažiodži avimą ir blevyzgas. 
Byla padarė daug trukš>mo. Ki- 
tan numerim įdėsime visas smulk- 
menas. 

SUVĖLINTAS ŽODIS. 
[Šitas straipsnis buvo atsiustas 

dar prieš susi važiavimą Xevv Yor- 
Į ke, bet kadangi jo mintįs ir da- 
bar dar nepasenę, tai jj dedame 
nors ir vėlai]. 

Artinasi visuotinasis Amerikos 

lietuvių suvažiavimas, kurj šau- 
kia Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas Ncvv York, N. Y., 15 
ir 16 d., š. m. ''\VorId" Pulit/.er 
Bui/ing svetainėje. 

U/nėši, kad tai bus paskutinis 
geros valios žmonių pasistengi- 
mas utvesti visus lietuvius j vie- 

I ... 

nybę tėvynės-motmos šelpimui 
ir laisvės išgavimui. 

Jeigu šis suvažiavimas išeis 
tik sandariečių suvažiavimas, 
•kaip tai pašaipu.gai pranašauja, 
kun. Kemėšis ir broliai socialis- 

tai, ir nebus su kuo vėl išnaujo 
aptarti ir sudaryti bent tokią 
'vienybę," kokia buvo "Lietuvių 
Dienoje," tai vieną kartą ant vi- 
sados gali buti palaidotos ir kal- 
bos apie kokią-nors vienybę ir 
jeigu ateityje ir užsimanytų kas 
vėl kalbėti apie "vienybę" de'to, 

Į kad ji butų mirtinai reikalinga, 
gal daugiau niekas apie ją j | nei klausyti nenorės. 

1 Ir, jeigu cl\i mušu kraštutinė- 

| sės sriovės mano, kad "vienybė," 
tai tik vidurinės sriovės reikalas, 
o ne jų ir vidurinės sriovės ben- 
dras reikalas ir jodvi viiai ne- 

pasirodys suvažiavime, tai viduri- 
nė sriovė galės sau pasakyti: 

"\ i*ka-> padaryta iš mūsų pu- 
sės, kad vienybė butu, o jei jos 
nėra, tai ne musų kaltybė!" 

Kaltybė bus tų iš vienos pusės, 
kurie drįsta skelbtis per savo 

laikraštj "Kovą," kad "musų 
dravbai džiaugsmingai išsiskirs- 
to, nubalsavę prieš Lietuvos r.e- 

prigulmybę," o iš kitos pusės *ų, 
kurie pirmirusiai patįs, prisispir- 
dami, reikalavo sušaukti by kur 
suvažiavimą, ir, sutikus C. K—ui 
tai padaryti, pareikalavo nežinia 
ko ir nežinia kokiomis sąlygo- 
mis prisidėti prie Amerkos Lie- 
tuvių Tarybos ir paskui paskati- 
no tą nelaimingą Tarybą užibėgti 
visiems 'ietuviams už akių ir 
įteikti nuo Amerikos lietuvių var- 
do ambasadoms memorialus 
ir tie žmonės, kurie savo li- 
gotoje vaidentuvėje mano, kad 
jie vieni, be kitų sriovių pritari- 
mo galės valdyti laisvą Lietuvą 1 

•ir i.et išnaikinti kitas sriovės. 
Tegul jie taip mano, o gyve- 

nimas jiems parodys ir tai gal 
neužilgo, kad jie skaudžiai kly- 
sta. 

Negana nusiųsti į Europą ko- 
kiis ten "daktaras" ar kunigas ar 

kas kitas, arba įteikt: kakis-ten 
memorialas, •nepagamintas visų 
geraiusių tautos -.megenų, o tik 
mažos ir tai dar siauramanės ir. 
mažažinės jos dalies, kitų valsty- 
bių amabasadoriams, arba turėti 
tamsi, kad ir didelė, minia sa- 

vo įtakoje, ir jau manyti, kad 

kalnus į.uvertę, jau valdai Lietu- 
vą ! 

Xe! Reikia, kad visos tautos 
valia butu disciplinuota, kad 
kiekviena jos pajiega plauktu 
bendra tautos darbu upe,—tuo- 
met ti'k bus padarytas pirmas 
žingsnis prie tautos išsiliuosa- 
vimo, o jei tautos valia bus de- 
moralizuojama, pajiegos, kokios 
yra, bus skaldomos..—tai nebus 
padaryta nei vieno žingsnio iš- 
liuosavimui,—nebus dargi duota 

prirodymo, jog tauta yra subren- 
dusi turėta savo nepriklausomy- 
bę. 

C. K—tas, šaukdamas visuoti- 
nąjį Am. Liet. suvažiavimą, daro 
pastangą, ir tai gal paskutinę, 
sutelkti visas mušu tautos pa- 
jiegas j krūvą kovoje už mūsų 
tautinį šlikimą šioje sunkioje, 
valandoje ir už sudarymą tautai 
šviesios ateities. Vidurinė srio- 
vė tam pritaria ir padarys visa, 
ką galės, geriausio tame dalyke. 

Katalikų sriovė, kurioje už-' 
viešpatavo nelaimingoji jėzuito 
Kemėšio dvasia, šaukia savo pa- 
sitarimą Pittsfourgh'e, 10 ir ii 

sausio, kame, matyti, galutinai 
bus nuspręsta palaidoti "vieny- 
bės" idėją. 

Socialistų sriovė, kurioje vieš-' 
patauja ta jau ti'kroji ciniškoji 
proletaro "Kapsuko" dvasia, irgi 
pasakė savo žodj, kad su "bur- 

žuazija" nesidėsianti j j ak i vie- 

nybę. 
Tatgi lieka viena vidurinė srio- 

vėjk kuri su skausmu širdyje tu- 

rės tarti savo paskutinį žodi 

"vienybės" klausime. 
Rengėjas. 

VIETINES MOS, 
Bazaras davė gražaus pelno. 

Nors dar vii s atsikartos tallki- 
mijiku bazaro toli gražu nėra 'Už- 

baigtos ir sutrauktos, bet jau 
ttaibar paaiškėjo, kad jis davė 
gryno pelno nukentėjusiems nuo 

karės apie $450,000, visas tautas 

sykiu paimtas. Daugelis stam- 

besnių daiktų jar nėra išlaimėta 
ir Šerai ant jų parsidavimės net 
iki 20 d. vasario. Suėjus visam 
pelnui, tikimasi, kad grynas pel- 
nas, atmetus iškaiščius, sieks arti 
pusės milijono doliarių. Iškaščių 
pasidarė apie $90,000. 

Chicagos bazaras savo pelnu 
pralenkė Bostono bazarą, kuris tę- 
sėsi 13 dienų ir davė mažiaus pel- 
no už chicaginį. Ne\v Yorko 
bazaras davė pusę miljoiio pelno, 
bet jis tęsėsi apie 20 dienų su 

viršum, kuomet Chicagos baza- 
ras tęsėsi tik 10 dienų. 

Daibar rengiamas yra panašus 
bazaras ir Baltimore, Md.. kur 
lietuviai taip pat žada dalyvauti. 

Kiek lietuvių skyriui teks ga- 
lutinai, daibar dar nėra žinios ir 
tas paaiškės tik tuomet, kuomet 

3ELBEKITE LIETUVĄ! 
Nuo Žalgirio laikų, kuomet kryžeiviai grąsinol 

lutrinti Lietuvą į dulkes, mūsų tėvynė dar nebuvo 
tokion pavojuje, kaip kad dabar ji yra. 

Lietuva daibar, kaip visi žir.ote, stovi ant kryž- 
kelio. Iš vienos pusės yra kapas, iš kitos pusės yra 
laisvė. Jau girdėjote, kad už Lietuvą dabar eina 
didelės varžytines: vieni siūlo jai karalystę, o kiti 
tą užgina. Taiįfi iš to yra aišku, kad Lietuva-ga- 
li likti arba neprigulminga, «trba gali visai prapulti 
po šitos karė?. 

Nuo mųs pačių pasidarbavimo priklauso Lie- 
tuvos ateitis. Jeigu snausim ir nieko nedarysim, 
Lietuva gali pražūti. Jeigu visi sukibsim darbr-\ 
galime susilaukti laisvos ir neprigulmingos Lie- 
tuvos. 

Nėra nei vieno tokio lietuvio, kuris norėtų 
buti savo tėvynės graborium. Visi męs norėtum 

matyti, kad inusų tėvyr.ė butų laisva. 
Dabar yra geriausia proga pasidarbuoti. Rei- 

kia neatbūtinai siųsti atstovus j Europą, į Angliją 
ir Prancūziją. Kei'kia siųsti tenai žmonės, kad jie 
kalbėtų, aiškintų ir gintų Lietuvos reikalus; reikia 
žmonių, kurie užtartų už Lietuvą kuomet karė pa- 
sibaigs ir taikos kongresas prasidės. O apie taiki- 
mi-nąsi jau daibar kalba. Taigi., jeigu męs lietuviai 
norime laimėti, tai negalime nt vienos dienos gai- 
šinti. Turime siųsti tinkamus žmones kuogrei- 
čiausiai. Lenkai, -cechai, slavokai ir kitos paverg- 
tos tautos jau senai tokius žmones laiko Europoj. 

Jeigu męs turėtume tarp savęs didelių turčių, 
arba milionierių, tai juos galėtume savais kaštais 
pasiųsti. Bet toki:^ žmonių męs neturim, todėl pa- 
tįs po skatiką sudėję turim? siųsti ir tokius savo 
atstovus užlaikyti. 

Nebus tas mums nei sunku, jeigu tik visuose 
miestuose ir miesteliuose sukrusime visi lietuviai. 

Prie tamistos męs kreipiamės todėl su prašy- 

mu Surinkite savo mieste kuodaugiausiai žmonių 
ir iŠ jų sutverkite kuopą; tegul nariai moka mo- 

kestis ir renka aukas <lelei siuntimo delegatų j Eu- 
ropą. Kovokim visi, broliai už Lietuvos laisvę, 
kas kuom gali. Visus įpinigus reikia siųsti Lietu- 
vos Autonomijos fondo kasieriui. Čekį ar money 
orderj reikia išrašyti ant to fondo kasieriaus Tamo 
Paukščio, bet patį čekį su vardais aukautojų reikia 
siųsti fondo sekretoriui J. Sekevičiui, ioi Oak St., 
Lavvrence, Mass. V'isos aukos bus kas sąvaitė 
garsinamo.* musų laikraščiuose. 

Kas užsimoka ant sykio $10.00, tas lieka pil 'u 

Autonomijos Fonde nariu; kas molkai po $1.00 j 
mėnesj, tas liedkasi pilnu nariu pabaigoj metų, nuo 

kitų galn.na rinkti kas kiek gali aukauti, arba kas 
mėnuo mokėti; tegul nors penktuką, ar vieną cen_ 
tą kas menno moka jųsų kuopon,—ir tas yra geriau 
negu nieko. 

Taigi pamėginkite Tamista sutverti Neprigul- 
mybės Fondo kuopą. 

Pasitikėdami, kad Tamista, kaipo geras lie- 
tuvis, pasidarbuos i t labui Tėvynės kiek tik galėsit, 
pasiliekame. 

Su pagarba 
A. M. Martus, 
Justinas Kūlis. 

Pamykit visi lietuviai apie Lietuvos laisvę. 
DABAR ARBA NIEKADOS! 

Šitą blanką išipildykit ir sugrąžinkit atgal sek- 
retoriui Sekevičiui viršminėtu adresu: 

Prisirasau prie Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo ir moku1 iš viršaus $ arba ikas me- 

nesis mokėsiu po doliarių, arba po 
cer.tų. 

Mano vardas ir adresas yra tokis: 
Vardas pravardė 
Numeris ir gatvė 
Miestas ir Valst f. 

visos galutinės atskaitos bus su- 

vestos. Lietusių -įkyrius pats 
sau pasidarė $i&40 su centais. 

Lietuviai 'kitose kolionijose 
žingeidauja, iš kokių daiktų yra 
daugiausiai pelino ir kokius daik- 
tus yra leivgvįausia' pardavinėti 
tokiuose bazaruose. 

Čia galima duoti- tik keletą 
abeilnų sulyj. to nurodymų,—pla- 
tesnes žinias feadi*! suteikti tik 
rengėjų komisija. 

uAbelnai paėmus, Chicagoje 
lengviausia pardavinėta smulkus 
ir pigesni dailktai—-vertės 25— 
50 centų—$1.00. Brangesni daik- 
tai eina smukiai. 

Didžiausi pelną Chicagoje pa- 
daryta iš lietuviškų tautiškų bal- 
tai-mėlynų ženklelių, kuriuos 
merginos sagstė kiekvienam ir 

gaudavo už tai nuo dešimtuko 
net iki dolliario; lietuviai, žino- 
ma, nei vienas be tokio ženklelio 
neapsieina (parankiausia yra pa- 
daryti mažą baltai-mėlyną lietu- 
vių vėliavukę), o svetimtaučių 
daugybė taip pat jas nešiojo, 
ypač lietuvių vakare. 

Tąsa ant 7 pusi. 

TIESA TAI LAIKO DUKTĖ. 
Jei reikalauji vaisto nuo kietų 

vidurių, išpustų vidurių, riaug- 
sėjimo, galvos skaudėjimo, ner- 

vuotinio, neturėjimo noro valgy- 
ti, energijos trukumo, apskrito 
nusitpnėjjimo, tai atmink, kad 
Trinerio Amoriikiiiis Karčiojo 
Vyno Eliksyrais per 26 metus 

kartų kartus buvo išmėgintas ir 
•kad jo puikus pagarsėjimas yra 
pasekme jo tiikro gerumo. Gruo- 
džio 25 d., 1916 m. p. Jim Skola, 
Elmi St., Mihvauflcee, Wis. rašo 
mums 'škaiip: "Aš turiu 37 metus 

amžiaus. Illgą laiką buvau ner- 

vuotas, silipnas iir negalėjau dirb- 
ti. Šiandien jaučiuosi stiprum ir 

geriausioje sveikatoje ir tik Tri- 
nerio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras man pagelbėjo. Aš 
patariu jj kiek-vienam." Satis. 
12 d., 1917 m. p. Ruddlph Kara- 
fiat iiš llastiirogs ant Hnvdsano, X. 
Y. 'pasaikė savo laiške: ''Per dvi 
savaiti negailėjau nieko valgyti ir 
tik Trinerio Amerikinis Karčio- 
jo Vyno Eliksyras sugražino man 

siveiikatą. Mano noras valgyti 
dabar puikus." Kaina $1.00. 
Aqitie)kose. Trinerio Linimentas 
yra taįp pat pagars'jęs. nes nuo 

ramatų, neuralgijos, susižeidimo, 
išsisukimų, sutinimų, nušalimų ir 
lt. jis yra vaistu neturinčiu sau 

lygaus. Kaina 25 ir 50c. aiptieko- 
se. Krasa 35 iir 60c. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, 1333-T339 
So. Ashlland Ave., Chicago, 111. 

Psjieškojiirtai. 
Pajieškau savo pusseserės Kaziu- 

nės Kraujalaitės, Antano Kraujalio 
dukterB, Kraujalių kaimo, Truskavos 
parap. Atsišaukti adresu: 

A. S. Kraujalis, 
2058 W. 22nd St., Chicago, 111. 

Męs, Adomas ir Jonas Kiušas, Kau- 
no gub., Šiaulių pav. ir parapijos, 
Sutkunų kaimo, meldžiame amerikie- 
čių giminių ir pažįstamų atsišaukti 
laišku, už ką busime dėkingi, šiuomi 
adresu : 

Gorod Woronež, Magazin W. Dob- 
ržinskago, 1-ja Ostrogoržskaja ullca, 
poluczit Iwanu Kiuszasu, 

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Takučio ir Povilo Krlpaičio ir kitų 
pažįstamų. Pirmi du Panevėžio pav., 
Kauno gub. Gyveno Lauwrence, 
Mris. Atsišaukti adresu: 

Antanas Takutis, 
250 Pine St., Garden, Mass. 

Pajieškau savo giminių Uršulės, 
Juozapo ir Petro Latozų, Skaudvilės 
parap., Raseinių pav., Kauno gub, 
Sesuo Uršulė ištekėjusi už lenko So. 
Omaba, Nebr., Petras Latoza gyvena 
Kenosha, Wls. Atsišaukti adresu: 

Jokimas l^atoza, 
P. O. Westvllle, 111. 

Pajieškau savo brolio Antano Ar- 
lausko. Pirmiaus gyveno Philadel- 
phijoj, 1018 Caulton St.; nuo keturių 
metų neturiu žinios apie jj. Jis pa- 
eina iš Jausodžlo sod., Navarėnų 
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub. 
Kas apie jj žirto, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Domininkas Arlauskas, 
3533 Wallace SC ~~ 

Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Jurgio Mi- 
levsko, Lialių sod., S«to parap., Uk- 
mergės pav., Kauno gub. Gyveno 
Westmorland, N* Y., Box 65. Atsi- 
šaukti adresą: 

J. Mile, Devon Static^ 
Transvaal, So. Africa. 

Pajieškau savo trijų draugų: Pran* 
ciškaus Aukskelio, Jono Tumo ir Do- 
mininko Norvaišo, visi Raseinių pav., 
Kauno gub. Aukskelis švlekšnos 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. 

r Pajieškau eavo Riminių Marės Kal- 
vlnsklutės-Krasnauskienės, Mortos 
Bronickienės, Andriaus Tuniluko ir 
Elzbietos Petrikoniutės-Grebliauskie- 
nės. Krasnausklenė Marė keli metai 
atgal gyveno IlllnolB valstijoj. Atsi- 
šaukti adresu: 
Juzė Jenavičienė (Sousie Johnson), 1402 Bluff St., Waterloo, Iowa. 

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

Justinas Balaševičla, 
Cathay, N. Dak. 

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

Kazimieras Balsevlčia, 
31 Albee St. Fitchburg, Mass. 

Pajieškau savo tikro brolio Jono 
Budvičlo, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių vol., kaimo Gervainių. Trjs 
metai atgal gyveno Chicagoje, o da-| bar nežinia kur. Jis pats, ar kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

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

į 
Pajieškau savo tikro brolio Prano 

Kniukšto. Gyveno Mlctaigan City, 
metai ir pusė iš ten išvažiavo. At- 
sišaukti adresu: 

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

Fajieškuu savo vyro Prano Man- 
kausko, 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 

gal kas kitas teiksis man apie jĮ 
pranešti. Jis yra juody plaukų, pa- 
ilgo veido, pėdy augščio. Pra- 
šau pranešti adresu: 

Julijona Mankauskienė. 
548 Broad St. Bridgeport, Conn. 

Reikalavimai. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. ! 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 j dieną, nuo 25c. 
/ki 30c. j valandų. Adresas toks: 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 162. 

$ 1.000 
Lietuvai 

Koncertas 
ir Balius 

Vasario-Feb. litą, 1917 
Pulaskio Svetaineje 

18 St., ir Ashland Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. 

PROGRAME DALYVAUJA: 

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

Šokiai-Žaismes 
Pelnas $1.000 Lietuvai 

Ruošia ir kv ;ečia 

Chicagos 50 Dr-ju Sąryšis 

DK. U. L, n 11IN b 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Apliekos). GHIGA60. 

F. P, BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAOO 
ROOMS 1107-1 i 14 

Telephone Franklln 1178 

0YV.: 3112 S. HALSIED ST., ARTI 31si ST. 
TELEPHONE YAROS 2390 

KELIAUJANTIS AGENTAS 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi p Ne\v Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus i mūšy laikrašti. 

UETUVA PUB. CO. 

Severos 
L'.etuvidkas 
Kalendorius Kosulys Severa'a 

Gothard Oil 
fSeveros 

Gothardižkns 
Aliejus.] 

1917 metams jau 
atspausdintas ir 
glitams išsiunti- 
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra- 
ky k tiesiog mums, 
o mes mielai pa- 
siųsime 

Dovanai 

dažniausia būna įki- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
dzių uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

Yra linomas kiek- 
/ienuose namuose, 
kaipo parluktinM 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypai gimusia# it 
reumatizmo, per- 
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
60c. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVEROS B ALSAM AS PLAUČIAMS) 
Tuoju gydymo budu gali naudotks ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa- lengvinimu. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per- sišaldymo, užkimimo, nedifterinės gerklės skaudėjimo, kosulio, gimusio iš pažandžiij uždegimo ir nuo influen- 
tiuio kosulio. 

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

Kaina: 25 ir 50c. 

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

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

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 rausą Spaustuvėje 

poimisHO^ 
k-CLUB'I 

liRAR&Cį 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Skore Club" išpo valstybes bendtrolej 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 8 kvortos arba 2 galionai ui ....$4.75 Atminkite, kad fa s mus 12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 pirkdami perkcte gryni, 
RUSŲ MONOPOLINĖ DEGTINE 100 100 laipsnių stiprumo LAIPSNIŲ. degtine, o tie pusiau 

Gryna, 4 bonkos už $2.45 skies!*} vandeniu, kaip 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 kad kiti parduoda. Gryna, 12 bonki) už $6.95 — 

Pareikalaukite ir.usų likierių, degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos »r 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF *ii(' 8»rantuojarae musų "SOUTH SHORE CLUB' HIlliniiJILi degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sent 
ir gera—arba sugrąžinsime Jums pinigus atgal. 
[WK Al nuo dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienam 

didelį kalendorių 1917 metams. 

1RA, R. & <S. m W. Va Buren St. Chicago, III 

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

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

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

čiams. 
2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė 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 paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu: 

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

PLATINKIT "LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 

Tąsa nuo 6 pusi. 

Sutaisytnas budelės su viso- 
kiais šaltais lengvais užkandžiais 

(Apetizers) ir minkštais gėri- 
mais taip pat davė lietuviams 

gražaus pelno. 
"Marriage and Divorce llu- 

reau" gali duoti labai daug pelno, 
jeigu tik butu užtektinai mergi- 
nų ■policmonu, kurios publikoj 
klientus gaudytu. Chicagoje i 

dvi-tris valandas Pilie biurai pa-į 
darydavo po S30- S40 ji igos. 

Lietuviškos iūKs, audiniai,' 
mezginiai, juostos ir visoki kito-; 
ki noperbratregys .įaiktai turėjo j 
didelį pasisekimą ir tapo beveik 
vist išparduoti. 

Kliubas taisosi sau namą. 
"Baltos Ro/.os" Lietuviu Atle- 

tiškas kliubas nuo To'.vn of Lake 

reng.asi prie įtaisymo savo locno 
klitt'bnamio. 

Kliubas nusipirko sau lotą prie 
4605 So. Paulina st. ir šitoj vie- 

toj netrukus žada pradėti statyt 
namą. Klit.bo namas žada but; 

dviejų augštų tuuras i- visas na- 

mas bus pavestas vien tik kliubo 
reikalam^. 

S u lyg plianų, kuriuos išdir*bi- 

nčja architektas Žaldokas, ant 

pirmo augšto bus: Bovvling 
AUey, biliardai, skaityklos kam- 

barys ir maudykles. Aut antru 

lubų bus salė susirinkimams ir 

atletiškoji salė (gimnasium). 
Visas kliubnamis, sulyg šiuom 

lai'kinių ajpskai litavimų, atsieis 

apie $10,000. 
Baltos Rožės kliubas gyvuoja 

nuo 1908 metų ir turi apie du 

šimtu narių—vis gražus jauni- 
mas. Tai bene bus pirmas lietu- 

vių kliubas, kuris turės sasvo nuo- 

savius gražius naikus. Kliubo 

prezidentas yra p. J. Račiūnas 
sekretorium A. V. Bagdonas, iž- 
ditr'nku A. Soboskis. J. J. B. 

Iš Draugijų judėjimo.—''Gabia 
bia Soiosia," jaunu lietuvaičių 
khUbas-draugija, praneša, kad 
Vasario 4 d. rengia balių, niio 

kurio pelnas eis naudai nukentė- 

jusių nuo karės lietuvių. Baliiffi 
atsilrts Mildos svetainėj. 

P-lė G. S. Stepaitė praneša 
sekančiai apie tos draugijos pa- 

sidarbavimą* 
"Metai atgal Gabia S o r o- 

s i s buvo surengusi tokį pat ba- 

lių ir padarius jame $100 pelno, 
jj išdalino sekančiai: šv. Kazim. 

vienuolynui $40, Labdarybės 
Draug. $20., Liet. Vaikų Dieninei 
Globai $20 ir už $20 surengta 
našlaičiams kalėdinių dovanų. 

"Pereitame draugijos nusirinki- 
me išrimkta sekanti nauja valdy- 
ba: G. Tolei'kiutė—prez., E. Ju- 
deikiiutė—'vice-prez., A. Gaižaitė 
—sekr., A. Balšaitė—finansų glob, 
ir S. Čiurlioniutė—'kritiku " 

— Vasario 4 d., nedėlioj, apie 
1 vai. po pietų, atsibus SLA. 
36-tos kuopos susirinkimas Mil- 
dos svetainėj. Nauji nariai gali 
įstoti, už.ylikusieji su mokesčiais 
privalo atsilyginti. 

— Chicagos Draugijų Sąryšio 
visu delegatu susirinkimas įvyks 
pancdėlyj, 5 d. vasario; lygiai 
8 vai. vakrrc, \Voodmano sve- 

tainėj, kampas 33-ėios ir Lime 
st., netoli "Liekuos" redakcijos. 
Paskutinis susirinkimas prieš di- 

delį Sątysio koncertą. Visi de- 

legatai būtinai privalo atsilankyti 
ir siu n esti pinigus už parduotus 
tikietus ir apgarsinimus. Nesi- 
vėlinkit! 

— Chicagos Centralinio Komi- 
teto susirinkimas atsibus 6 d. va- 

sario, utarninkc, apie 8 vai. va- 

kare. Dus išduota raportai iš tal- 
kininku bazaro. 

— Dr. Vinco Kudirkos clr-ja 
pereitame savo susirinkime nuta- 

rė paaukauti $10 palaikymui Yal- 
paraiso lietuvių moksleivių kny- 

I gyno, kurio užlaikymui, kaip pra- 
Įneė p P. Zalatoriaus, parama yra 
Į didžiai reikalinga. 

Eskulapas. 
— "Piltos Rožės" atletiškas 

|klimbas pereita subatą laikė ma- 

skinį balių Colutnbia svetainėj, 
i ant To\vn o? Lake. Balius buro 

'pasekmingas ir gryno pelno liko 

apie $250. Kliubas buvo dav.js 
keletą gerų dovanų, tarp kurių 
buvo vienas rakandų setas, ge- 
ra liatnpa ir komodč.—Taipgi 
rengia didelį balių Douglas Park 
Auditoriume balandžio 21 d. padi- 
dinimui savo finansinio stovio sta- 

tymui savo nuosavo namo. 

Įvairumai. DžiJ:onas kun. M. 
Kriaučunas šiomis dienomis ap- 
leido šv. Jurgio parapiją, kurioj 
jis ilgus metus klebonavo ir ku- 
rio rūpesčiais parapija jgijo vie- 

rnį fš didžiausių lietuviškų baž- 

jnyčių ir didžiausią lietuvių para- 

Įpijinę mokyklą. 
Džiakonas pasitraukė ant pen- 

sijos ir apsigyveno savo name 

Cicero, PI1. Šv. Jurgio parapijos 
administratorium pasilieka kun. 
II. Vaičiūnas. 

— Lietuvių Dienos komitetas 
nuo To\vn of Lake pereitą nedel- 

dienj buvo surengęs pasilinksmi- 
nimo vakarėli Elijošiaus svetai- 

nėj. Vakareiį pamargino vieti- 

nis šv. Cecilijos choras, kuris po 

p. Daukšos vadovyste išpildė ke- 

letą gražių r'iinelių, užbaigdamas 
programą tautiškuoju himnu. 

Patėmytina, kad ant To\vu of 

Lake dar atsiranda keletas lietu- 

vių, kurie nesupranta, jog laike 

tautišfkojo himno reik atsistoti 

savo tautos pagerbimui. Gražus 

jaunimo būrys smagiai pasilinks- 
mino iki vėlyvam vakarui.— 

— Ar jau turite tikietą į Clii- 

cagos Draugijų Sąryšio didelj kon- 

certą, kuris atsibus ii d. vasario, 
l'ulaskio svetainėj, ant Ashland 
ave., netoli 18-os gatvės? Nepa- 
mirškit išanksto nusipirkti tikietus, 
nes jų gali pritrukti. Rengėjai 
žada parodyti publikai keletą visai 

netikėtų dalykų. Visas pelnas nuo 

karės nukentėjusiems. 

Koncertą rcinigia 50 draugysčių, 
kurios prie Sąryšio priklauso. Ti- 
kietus galima gauti pas draugijų 
delegatus, pas Dr. Draugelį, arba 
"Lietuvos" redakcijoj. 

— Šią savaitę Chicagoje lankėsi 
kun. A. Tamoliunas iš Kansas Ci- 

ty, Kan. Atvyko atlankyti savo 

sergančią motiną. 
— I'altimorės lietuviai atsišau- 

kė pas Chicagiečius, prašydami 
įvairių nurodymų kasi ink bazaro 

renginio. Baltimoriečiai mat yra 
užkviesti į talkininkų bazarą, ku- 

ris atsibus Baltimorėj pradžioj 
kovo mėnesio. 

— TMD. 28-oji kuopa nuo 

\Yest Side jau baigia organizuo- 
ti savo chorą; dikčiai, sakoma, 
narių prisirašė. Pirmas choro 

susirinkimas žada atsibūti 6 d. 
vasario Meldažio sivetainėj. Kuo- 

pos pinigini stovis, kaitp prane- 
šė revizijos komisija, pasirodė se- 

kantis : 

Pereitų metų įplaukimai siekė 
i $320.34 ir padalinti sekančiai: 

į Metinės narių mokesties $102.00; 
■ kuopos reikalams $17.00; už kny- 
'gų apdarus $53.85, Įstojimo nau- 

jų narių $8.80; aukų nuo kairės 

! nukentėjusiems $31.98; visokių 
jeigu nuo balių ir tt. $39.78; nuo 

pereitų metų likę $,*).93. 
Išmokėjimų padaryta 1916 m: 

T centrą išsiųsta $167.20; kuo- 
pos reikalams išmokėta $71.95; 
auka nuo karės nukent.—$31.98. 
Viso $271.13. Kuopos kasoje li- 

ko 1917 ir $49.21. 
Naujų narių prie TMD. 28-os 

kp. prisirašė pernai 22. Viso 

pilnų narių kuopa turi 167, su- 

spenduotų—70; išviso narių 237. 
Komisija pranešė, kad užpernai 
naujų sąnarių buvo prirašyta 

į daug daugiau negu pernai ir re- 

; komendavo kuopai šiuosmet 
smarkiau pasidarbuoti. Ateinan- 
tis 'kuopos susirinkimas įvyks 

įMeldažio svet. 8 d. vasario, 7:3o 
vakare. 

— P. Jonas Šilioka gavo vietą 
"kliasų vizitoriaus" McAllister 
valka r ii nei j mokykloj prie 36-os ir 

Gage st. Šioje mokykloje su- 

augusieji vakarais gali pereiti vi- 
są pradinių mokyklų kursą, o 

geresnius :š mokinių, sakoma, 
; 
leis uždyką į Iligh Scliool. Lie- 

j tuviai turėtų kuolabj ausiai nau- 

dotis vakarinėmis mokyklomis. 
Platesnes žinias galima gauti ar- 

ba viršniimėtoj mokykloj, arba 
,'parašius p. Šileikai, 3812 No. 
Hamliin ave. 
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Prince Albert ima 
viršų savo kokybe 

Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo dalinami st» 

Prince Alberto pypkiniu bei cigaretiniu tabaku. Męs 
geriaus duodame kokybę! Nei tautiniai, nei valstijiniai 
varžymai premijų, ar kuponų vartoji- 
mo negali turėti veikmės į Prince 
Alberto pardavojimą. Gali rūkyti 
Prince Albertą kaip ilgai nori ir kiek 
nori- Tas yra dėlto, kad jis yra pada- 
las patentuotu budu, kuris pra- 
šalina kirpumą ir degumą. 

the national joy smčke 

♦ai tokis tabakas, kuris patinka vy- 
rams visokių skonių visame pa- 

saulyj. Šiądien jis yra visuoti- 
nu rukymu. Prince Albert yra 
tokis vėsus ir kvapsnus, kad jis 
užganėdina iš visų pusių. Ir 

pejĮ 'eiifspj SB3į 'eSap įb^u s>į{ 

Copyright Jtltby 
R. J. Reynoldj a 

k Tobacco Ce. A 

gali ilgai rūkyti, ar jį įdėsi | sa- 

vo numylėtą senąją pypkę, ar 
susuksi jį į cigaretą. 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win*ton-Sa!e?n. N C Ant antro iono raudo- 

nos t'išinfa jųs skaity- 
rite: Procesas, patentno. 
«M U*** M <L 194fl 

j H; 

M; ^er' dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 

laikraščiams. Kaizeriui, natai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisiu pirtį. Jes-serl 

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

S m i r n o! sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arja ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

aj, kad skuduiai, iš krriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popiera pabrango. 

"'ii- 
^Ick° -padarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

Sl ° ^azictos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarčto sau 

nesusuks. 
t0 Senerolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

rtii-oriai, ką gaziftą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

o s-aitytojo gazietą į New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagą nuc ugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 

J-u, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiari- 

(j°!i!U.^'.1 ^ v^as atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 

sieriu •> U0^a' arin,'ja smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos muins, ba ki- 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų pribcria, ir tas nosį raukia, bet 

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

— Gal vertėtu :r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

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

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pistenčjęs, 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 gyv3 žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesni rija, kad dzidesnis ne- 
pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 

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

Kad jau rye, tai ryč--sako -- Mini dzidesni rija, tai ir aš mažesnj pamėpinsut, a j Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- 
ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako ji3 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- šysim, 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 jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad mūsų laikraštis duotu kuo- daugiausiai jums geru, 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" 
3352 South Halsted Str*et, : ; : Chicago, 111. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa 

tingai laikrodėlių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodi 
pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažįstamus ateiti ii 
pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas: 

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

CHICAGO, ILL. 1 1 

..VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę» neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sufi€» 

dymą 50% aut Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mus, Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę '<«lnos. Truputėlj nešiotus nuo $25.00 Iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.0U lr brangiau. 

Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Valku Blutc.1 $2.50 lkl $7.G0. 
Skrynios lr valyzaL 

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

Storas atdaras kasdieną lr vakarais lkl 9 vai. Subatomlj esti 
atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

* 
Tel. Canal 5395 * 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Komraktorius ir 
Namu Statėjaa. 

2123 W, 23 rd St. 
* ****.*+***+* j**** ******* a****;* 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšu, tai atei- kite i MILUOS TEATRĄ, o čia rasite vėsiausią vieta, atsivėdinti ir pamatysite gražesnj Teatrą negu vidurmicytyje. 

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

S u bato m ir nedeliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. Subatumi ir ncdėlioini 2 vai. po pietų. 
Jei liuosame laiki nori pasilsėti, atsivė- dinti ir užmiršti savo nesmagu-uus, tai ateik i 

MBLDOS -TEATRĄ. 

REIKALAUJAME j vyrų ir vaikinų, kurie no-; 
retų išmokti bardasku- tystės i 4—6 savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasykloso' ar liejyklose, jeigu galima buti pa- , čiam darbdaviu išmokus amato, Iruria blogų laikų nežino. Mokiname bari- j daskutystės taipgi ir moteris, kaipo j ir r^nkadabystės (manicuring). Ar- I tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 

koff's Barber School, 1202 Penn Av., 1 

Pittsburgh; Pa. 

2 ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. I1ALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 

Dr. P. VVIEGMER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausis žsmlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Tain atsi- 
liepė apie j| visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

EVESKIO 8®5 
SSsPIOKYKIA1 

Čia eali išnc'iti Anjlų kalbos nno pradinis 
1W augiausiai, telpci Lietuvių, VokieSlų, 
Rusų Ir Lcrkų kalbų; Aritmetikos, Augst 
Matematikos, Istoii]?s, Geografijos, Politifi. 
Ekonomijos, Kny<fvcdyst?s,DilI.lara2Cio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių Ir tt. čh gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGR SCBCCL ir 

s.^REKYEOS 1CURSUS. VISKAS AIŠKINA* 
MA LIETUVIŠKAI. 

31C3 So.Halsted St.,Chic^ 

CaruL 2111 

DR. A. YUšKA 
lietuvis gydytojas 

1749 SO. KALSTEO SI CHICASJ, JLL 
CORNER 13ti STREET 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Janio pa- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra sva:6tomi rimtai ir teisia- 
gal 

Prenumerata Amerikoje S2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siuučiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

draugas puelishing co. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Tel. YARCS 1532 

r. j. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų Ir vyrų. Specialiikal gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingai vyrų 
ligas. 

PHONE YASDb 2721 

Dr. J. JOMIKA5T13 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgaa St., Clūci^o. 

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 
musų mokykloje. Mokini ne pasi- 
naudojamo individinėmis ristemo- 
aiis—nuoseklus pažinimas ir prak- ika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks ti:fU.i- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta iriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tnojau3 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Ifedera! Ass'n of Auto Engineers, '.r t >0^50" Tilvd fine.) 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

:as yra musų įgaliotas užrašinėti 
nusii laikraštį, rinkti apskelbi- 
Tiiis ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

PETRAS s. REM EI KIS. 
Yra musų jgaiiotas Gardner ir apie- 

inkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
: :kelbimus ir parda.mėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

A T Y D A I. 
E. ST. LOUIS. COLLINSVILLE, 

ST. LOUIS !R APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir uursė, 

viena geriausių ir atsakančiausių 
eavo darbe, kuri daug metų praktl 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairiose Chicagos ligoninėse, 
yra baigusi Meniorial Hospital. Ji 
visuoįr-it yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prie gimdymo galite 
prisišaukti bile valandą, ir prie li- 
gonių visokiose ligose moterų, bei 
vaikų suteikiama nursės pagelba. Mo- 
terims rodos suteikiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 ColIMIe A*. E. SI. Louis, III 
Viršum Yociss sales 

Tel. Kinloch St. Clair 541R. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų iigų specialiste 

Cfisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

f bcoc Canal 1203 
Valandos: 

Xic6:c0ikl 12:00 vai pyti 
Ui7:10 iki 8:00 vaL vak. 

fcidėaoms 
mc 84CJU ia^v*L ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

lel. Austia/i/ 

Valandos: 
tiktai iki 8:00 kiekvienu. 



atsidarys apie 

Vasario 10 d., 1917 m. 

Prirengimas druku, knygų ir sutaisy- 
mas visos systemos, kaip reikalauja valdžia valsti- 
jos Illinois; ima daug laikoj ir pakol viskas neprireng- 
ta negalima atidaryti. Kaip tik bus viskas gatava Bankas atsidarys 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

