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Dideji Kare. 
Svarbiausias pereitos savaitės at-j aitikimas, kaip kiti svarbiausi iki 

( 
šiol, atsitiko ne a"t mūšio lauko.. 
Tuom atsitikimu yra pertraukimas! 
dipliomatiškų ryšių Suvienytų Yal- 
stijų su Vokietija ir atšaukimas' 
pasiuntinių abiejų kraštų. Tas dar 
nereiškia karės, br" prie jos pri-^ artina. Kas iš to pertraukimo dip-| 
liomatiškų ryšių dar gali išpulti, 
to įspėti negalima, tas tik vėliau 
pasirodys. Žinoma, karės negei- 
džia nei viena pusė, bet pertrau- 
kimas dipliomatišku ryšių suerzi- 
no abiejų kraštų valdžias ir žmo- 

ris, o suerzinti žmonės greičiau 
griebiasi dar didesnio priešo erzi- 
nimo, o tas gali karę pagimdyti 
net už tokius pasielgimus, -koki 
ramiame laike nei didesnių vaidų 
nepagimdytų. 

Ai.vkiau matyt pasekmes pet -au- 
kimo drpliomatiš'<ų ryšių Ameri- 

V koj tnegu Vokietijoj. Amerikoj 
karščiau griebiasi besirengitno ka-, 
rėn negu \'okietijoj, ypač priren- 
giama laivyną. Tame nieko įsta- 
baus nėra, nes Amerika militariš- 
kai silpna, karėn neprisirengusi, 
o Vokietija nuo senai taip prisi- 
rengusi, kad geriau prisirengti ne- 

galima, jos pajiegos nuo senai su- 

organizuotos ir karėn prirengtos, 
karėn ten prirengta visa tauta nuo 

senai. Amerikoj gi žemės kariu- 
menė visai silpnutė, menkesnė ne- 

gu kokio nors trečio laipsnio Eu- 
ropos krašto, bet iki šiol dar Ame- 
rikoj jos kariškos pajiegos nemo- 

bilizuojamos, o su tomis, kokias 
Amerika turi, nieko pradėti nega- 
lima Europoj. Ką geriausio Ame- 
rika atsigynimui turi, tai yra jos 
kariškas laivynas. Laivų, bent di- 

delių, Amerika tu» gal daugiau 
•negu Vok i et i j?., bet tiems laivams 
daugelio trūksta, trūksta ir įgu- 
loms daugelio išlavintų žmonių. 
Žmonių Amerika turi daugiau ne- 

gu Vokietija, tai, užėjus reikalui 
ir kareivių galėtų daugiau surink- 

ti, bet tie kareiviai neišmokyti, ne- 

išlavinti, o tik išlavinti ir discipli- 
nuoti sveria ką mušiuose, o tokių 
Amerika turi labai mažai, bet at- 
mušimui ir galingo priešo užpuo- 

w limo nuo įsiveržimo ir Amerikoj 
rastųsi užtektinai išlavintų karei- 
vių, nes ir priešas jų su sykiu 
daug atgabenti negajėtų vien jti- 
reivius, o kitokio kelio iš Europos 
Amerikon nėra. Amerika rupi- 
nosį vien apie cirutin..iią laivyno, 
laivų ji turi daug ypač dideliu, bet 

dabartinėj karėj pasirodė, kad sub- 
marinai, nors ne brangus, jurui 
mušiuose sveria daugiau net už 

brangius milžiniškus tnušio laivus. 
Kiek Amerika turi submarinų, tik- 
rai nežinia, bet visgi kur kas ma- 

žiau negu Vokietija, kuri giriasi, 
kad vier blokavimui Anglijos ir 
Francu/i jos pakrančių ji turintį 
apie 800 submarinų. Nors gal 
tiek jų ji neturi, bet visgi turbut 
turi jų daugiau negu Amerika, 
kuri dirbdina daugiausiai brangius 
milžiniškus mūšio laivus, kari jų 
skaitliumi pralenkti- kitus turinčius 
tvirtesnius laivynus kraštus, ypač 
Vokietiją ir Francuziją, o apie ma- 

žas submarinas mažai rūpinosi. 
Trukumą subinarinų tik dabar pa- 
matė. Senatan įnešta tik dabar 
reikalavimas pidirbti 100 subma- 
nų. Tik kasžin, ar to nesigrie- 
biama pervėlai. Padirbimui sub- 
marinų reikia juk laiko taipjau, 
kaip išlavinimui kariumenės. Jei- 
gu dabar ki.tų karė sifbmarinų 

^ truktų, o didieji brangus mūšio 
s- laivai turėtų slėptiesi portuose taip- 

jau, kaip portuose juos laiko Vo- 
kietija ir Anglija, o jūrėse dau- 

giausia veikia sut marina' 

Pertraukimą dipliomatiškų ryšių 
Amerikos su Vokietija talkininkų 
kraštuose priėmė su džiaugsmu, 
bet ir ten nuo Amerikos nelaukia 
didelės militariškos pagelbos. 

Amerika gali talkininkams pradėti 
tik ne militariška pagclba. Ame- 
rika gali talkinnkams svarbią su- 

teikti pagelbą rupindaira pinigu; 
karei ir amuniciją; gali šiek tiek 

padėti valydama jūres nuo vokiš- 

kų laivu skandinančių pirklybinius 
laivus. Kitokios pagelbos talkinin- 
kai nuo Amerikos nei nelaukia. 
Rods laikraščiai rašo, jog Ame- 
rika, kilus karei, pasiųs pagelbon 
talkininkams Francuzijon net 2 mi- 

lijonų kareivių. Žinoma, vyrų 
Amerika gali ir dusyk tiek Euro- 

pon pasiųsti, nes jų turi ne ma- 

žai, bet iš tų vyrų padarymui ka- 

reivių reikia laiko. Kol tie mili- 

jonai Amerikos vyrų bus j karei- 
vius paversti, karė gali pasibaigti, 
nes tautos per dešimtmečius ka-' 
rės traukti negali. 

Todėl tai reikia abejoti, ka<4 

kiltų karė Amerikos su Vokietija. 
Vokietija turi gana darbo grum- 
tieji su talkininkais, o Amerika 
karės negeidžia, nes karėn nepri-i 
sirengusi. Su menkesniais Vokie- 

tijos padėtojais—Austrija, Bulga- 
rija ir Turkija dar iki šiol ir dip- 
liomatiški ryšiai nepertraukti. Bet 
ir bc noro Amerika gali but ka- 
rėn įtraukta, jeigu vokiečiai pa- 
sikandytų didesni jos laivą, su ku-' 
riuom žūtų ir kiek Amerikos pi- 
liečių. Tąsyk žmonės priverstų 
vaklžą apgynime savo piliečių ap-! 
šaukti karę, nes kitaip Amerika nu- 

stotų Įtekmės, kokią turėjo kaipo 
didelis kraštas. Vokietija gi, nors' 
stengiasi laikytiesi terptautiškų tei- Į 
sių ir sutarimų, nežada vienok liau- 
tiesi skandinimo neutrališkų kraš- J 
t u laivų. 

Prezidentas \Yilson atsišaukė į1 
•įcutrališikus kraštus Europos ir į 
pietines Amerikos republikos, kvie-' 
sdamas sekti Suvienytu Valstijų' 
paveikią ir taipgi pertraukti dip-1 
liomatišlkus ryšius su Vokietija,' 
bet iki šiol, nors daugumas neut-1 
raliskų kraštų pagiria prezidento' 
\Vilsono pasielgimą, nesiskubina jo' 
patarimą išpildyti; vien Ispanija 
gali pritarti, kurios gyventojus | vokiečiai suerzino, paskandinę vel 
jos pirklybinj laivą ir perkirtę mai-į 
sto privežimą ant Kanariškų salų 
ir per tai jų gyventojus badan' 
įstūmė. Skandinavijos viešpatystės1 
(Švedija, Norvegija ir Danija)! 
noTs daug kenčia nuo vokiškų sub- j 
marinų, bet stoti prieš vokiečius 

nedrysta, nes vokiečiai gali su visu 
perkirsti anglių privežimą ir tuom 

išnaikyti pramonę Skandinavijos 
kraštuose. Pietinė Amerika taip- 

I 
gi nesiskubina pildyti prezidento 
VVilsono reikalavimą, nes ispaniš- 
kos Amerikos respublikos labiau 
neužsitiki Suvienytoms Valstijoms' 
negu Vokietija, kurios paramos 
tikisi, jeigu prisieitų susikirsti s u 

anglo-saxiškoms Suvienytoms Val- 

stijoms, kurios neiškenčia nesiki- 
šusios j naminius tų respublikų 
reikalus. Bet jeigu neutrališki 
kraštai išpildytų prezidento \Yil- 
sono reikalavimą, Vokietija turėtų 
pasiduoti, nes ji visai butų nuo 

svieto atskirta, apart Vokietijos 
ir jos draugų nei jos laivai, nei1 
piliečiai niekur atkakti negalėtų ir 
visi jos ryšiai su kitais kraštais' 
butų pertraukti. 

Vokiečiai ramina pats savę įkal- 
binėdami, kad nieko netikėto neit-' 

sitiko, nes pertraukimo ryšių su 

Amerika, besilaikančia talkininkų | 
pusės, jie seniai laukė, todėl prie 
to prisirengė ir tas neatėjo netikė-j 
tai. Ir Suvienytų Valstijų suside- 
jimas karėj su talkininkais, vokie- 
čių nuomone, mažą turėtų įtekmę 
ant v'sos didėsės karės bėgio ir 

jos išeigos. Bet tas yra vien vo- 

kiečių norai, kurie gali priešingai 
išsipildyti. 

Karės frontuose pereitą savai- 
mę nieko svarbesnio neatsitiko. 
Mažus vienos, ar kitos pusės pa- 

sisekimus ir nepasisekimus uždengė 
visai pertraukimas dipnoniatiškų 
ryšių Amerikoj su Vokietija. 

•Rumunijos fronte didesnis p.ie-! 
i'ngu kariumenių susirėmimas buvo 
Į rytus nuo Jakobcni ir į vakarus' 
nuo Kimpolung, kur vokiečiai mė- 

gino pirmyn žengti, bet tapo at- 
mušti. Mušyj prie Ja»\cbcni rusai 
nelaisvėn paėmė ii vokiškų oficie- 
rų ir su viršum iooo kareivių. 
Apart to, rusams teko viena ka- 
nuolė ir ic kulkasvaidiių. Tas 
rodc*, kad mušis buvo ten jau ne- 

mažas. bet vienas iš didesnių, ku- 
riame iš abiejų pusių daugiau ka- 
reivių dalyvavo. 

Maccdonijoj ir Albanijoj dide- 
snių susirėmimų nebuvo. Grekija 
jau nesierzina su talkininkais, bet 

pildo talkininkų reikalavimus, nes 

vokiečiai šiuom tarpu ir norėdami, 
negalėtų Grekijai padėti, ^ vo- 

kiečių submarinos, paskandinusios 
kelis gabenusius Grekijon maistą 
laivus sumažino net vokiečiams pri- 
tariančių grekų simpatijas. Ne 
mažai prisidėjo prie nuraminimo 
v kiečių draugų ir talkininkų prie- 
šų ir pertraukimas dipliomatiškų 
ryšių Amerikos su Vokietija. Tas 
su visu atėmė drąsą prieš talki- 
ninkus ką nors daryti, kadangi su 

jais ir Suvienytos Valstijos iŠ 
vieno eina. 

iucsapoiamijoj luinai nuzenge 

truputį toliau ir .įglus išvijo iš 
miesto Dizabad, o anglai pasitrau- 
kė toliau į pietus. Susirėmimai 
rusu su turkais buvo Persijoj. 
S u lyg Konstantinopolio žinių, pro- 
vincijoj Fara sukilo gyventojai 
prieš rusus. Prie Kaspijos jūrių 
buvo taipgi susimušimai mažesnių 
rusų ir turkų kariumenių dalių, 
kurie pasibaigė be svarbesnių pa- 
sekmių. 

Italijos fronte veikė ir veikia 
vien artilerija, smarkiausiai ji vei- 
kia aplinkinėse Garda ežero. Ita- 

lų artilerija išvaikė austrų ka- 

riumenę aplinkinėse Sareb, Pam- 
beo Ir Posina^Vlonyj. Austrų ar- 

tilerija smarkiai veikia ant kalno 

Chaapot, į rytus nuo Goricia :r ant 

Karšo kalno. Prie Giglia italų 
artilerija išvaikė austrų kariume- 
r5s dalį. 

Galicijoj didesnių priešingų ka- 

riumenių susirėmimų nebuvo, vien 

Narajovka paupiuose buvo mažų 
kariumenių dalių susirėmimai, kur 
rusai mėgino pirmyn žengti, bet 

austrų ir vokiečių kariumenės juos 
r.tgal atmušė. 

Rusijos fronte pradėti dideli mū- 

šiai Aa paupiuose, Rygos distril.ee 
ir prie Dvinsko vėl sumažėjo ir 

per tai net pirmutiniai rusų gana 
svarbus laimėjimai Aa paupiuose 
vėl nesunaudoti priderančiai. Rods 
ir vokiečiai čia nieko svarbesnio 

neįstengė nuveikti, ypač jie negali 
arču.11 prie Rygos prieiti. Menki 

susirėmimai, kaip pirma, taip ir 
dabar pasitaiko Baranovičių di- 
strikte ir Valyniaus gubernijoj 
Lucko distrikte, bet jie neturi svar- 

bos. Vien išvijimas vokiečiu iš jų 
apkasų yra svarbesniu. To- 
se aplinkinėse rusai atgavo pir- 
ma vokiečių paveržtas pozicijas. 
Šiaip tame fronte nieko svarbesnio 
neatsitiko, nes, 'kaip užtikrina abi- 
dvi pusės, dėl didelio šalčio kariu- 

menės veikti negali. 
Ir vakariniame fronie, kur bū- 

davo smalkesni mūšiai, pereitą sa- 

vaitę nei viena pusė nieko nenu- 

veikė; matyt čia kariumenės ren- 

giasi prie smarkesnio veikimo. Vo- 
kiečiai vien giriasi, kad jų orlai- 
viai išnaikino talkininkų liejyk- 
las ir amunicijos krautuves prie 
Chaulness ir Aden'kerke, Belgijoj. 
Smarkesnis mušis buvo anglų fron- 
te prie Benicourt, Somme paupiui> 
se, kur, kaip praneša iš Berlino, 
vokiečiai apvaldė dalį anglų gra- 
bių. 

Vakariniame fronte svarbesniu 
už niušius yra vokiečių ajpšaukta 
blokada rubmarinoms Anglijos ir 
Prancūzijos pakrančių. Bet apie 
pasekmes blokados dar per anksti 

kalbėti, nes submarinų gal dau-j 
giau negu vokiečiai utri anglai ir 
fraucuzai. Francuzijos laivyno nn- 

nisteris užtikrina, jog Francuzija 
vokiečių blokados visai nesibijo, 
nes iki šiol vokiečių submarinos 
neišnaikino nei vieno procento 
francuzišikų ir svetimų einančių į 
Francuzijos portus laivų, tai nė- 

ra vilties, kad tas dabar geresnius 
vaisius išduotų, o pusė procento j 
tai labai maži nuostoliai, koki di- 
delės svarbos turėti negali. 

Iš Kares Lauko. 
KAIZERIS PASIRENGĘS 
KOVOTI IKI PASKUTI- 
NIAM KAREIVIUI. 

Ams/erdam (iper Londoną) 
sj.us. 31 d.—Su'lyg Žinios iš Bcr- 
lino. kaizeris atsaižydamas j tele- 

gramą nuo Brandenburgo pro- 
vincijos direktoriaus, pasiuntęs 
jam tokią telegramą: 

"Po trijų dešimtų mėnesių ka- 

rės, turtingos pasišventimais, visi 
Vokietijos žmonės, šventame su- 

pykime už atmetimą mano tai- 
kos pasiuH'nlilino yra vėl įkvėpti 
naujes pajiegos ir s:tovi greta su 

kaizeriu ir ciesoryste kaip vienas 
žmagtu's, kad laimingai per krau- 
jus perėjus paslkutnę kovą. kuri; 

! dabar virto neišvclmgiaima rumui 
namams, garlbei ir Uij&veii ir kad 

[galiaus taikos ardytojus pasta-' 
čius ribų vidun. 

RUSAI SAKOSI VĖL 
LAIMĖJĘ TIES JAKOBINI... 

Londonas, vas. i d.—Išsknianl 
1 

Į vietas Kuršėje ir Moldiarvijos šo-^ 
ne, visoj europinių mulių linijoj 
bmvo ramu ar tai del didelįp šal-j čio, ar del besiiengimų tylomis 
prie netikėtų didžiulių ofensyvų 
spėjamų prieš centralines valsty- 
bes. 

Bet Petrogradas praneša apie 
didesnius veikimus taip arti Ry- 
gos, taip rusų tolesniame be°i- 
stengime eiti ant Jakobini aug- 
štumų. 

Šitas spr i audžiama s besiverži- 
mas, kuris BrusJlovui laimėjo pir-' 
mutinį didesmj pasisekimą pereitą 
su'batą, matrmai įgyja pajiegos. 
Rusai dalbar užima attgštą vietą ir 
priešų pasistengimas juos iš ten 

išvyti pasirodo yra bergždžias. 
Petrogradas skelbia, kad trįs 

užpuolimai vokiečių ir austrų pa- 
jiegų ant naujų pozicijų rytinėj 
j^kolbiini pusėj ir pietvakarinėj 
Kimtpolunigo pusėj tapo atvaryti 
atgal ant lygumų su dideliais 
•priešams nuostoliais. 

KETURIOMS TAUTOMS 
GnĘSIA BADAS. 

Kopenhagen, vas. 3 d.—Didelis 
maistų trukumas gręsia tuoj aus 

Norvegijai, Švediijai, Hollandijai 
ir Danijai del vokiečių padidintos 
submarininės blokados. Visų šalių 
laikraščiuose išreiškiama didelis 
susirulpilnimas. Jų siuntyba yna 
suiparalažiuota ir esama vienval 
reikalavimų, kad valdžios tuojaus 
ką darytų su tuo. Vienok grei- 
čiausia tųjų šalių nobu's nieko da- 
ryta iki nebus aišku, ką Suv. Val- 

stijos aada daryti. 
Ein? gandas, buk skalndinavų 

karaliai žada turėti suvažiavimą 
padėjimo apšnekėjimui. 

LAUKIA GREITO 
PERTRAUKIMO RYŠIŲ 
SU AUSTRIJA. 

Washingtonas, vas. 5 d.—Au- 
strijos padėjimas suteikė daug 
spėliojimų šiandien. Yrą pripa- 
žinta, kad paskutinis Austrijos 
susirašymas ryšių pertraukimą 
padaro beveik neišvengiamu1. 

Jokio prisirengimo nėra daro- 
ma sutikti naują Austrijos amba- 
sadorių grovą Tąrnovskį, .'kuris 
dar nepadavė savo mandato. Au- 
strijos amlbasatloje šnekama, kad 
maža viltis yra dšplomaitifiiiĮ ry-! 
šių pertraukimo išvengimui 

UŽSISAKYTA KARĖS 
DAIKTŲ 506,000 KAREIVIŲ. 

Philadelphia. Pa., vas. 5 d.— 
Karės Skyrius įgaliojo Schuylkil- 
lo Arsenalą nuipirkli medžiagos 
506,000 kareiviu kariaunai; 
šitą paipasaikojo miesto Vertei v ių 
Kdiube arsenalo komendantas pul- 
kininkas George H. Penrose. Iki- 
šiotl, kaip jis sako, buivo reikalau- 
jama iš arsen»alo aprūpinti tik 
200,000 /yry kariauną. 

Sulyg jo, daugiau kaip 50 dirb- 
tuvių savininkų pasisiūlė paivesti 
savo dirbtuves valdžios vartonei. 
jei reikalas butų. 

padėjimas sunkus, 
BET NEBE VILTIES. 

Washingtonas, vas. 5 d.—Apie 
■vtaildžios atsinešamą j prietikius su 

Vokietija yra sakoma, kad padė- 
jimas yra simkus, bet ne be vil- 
ties. 

V aklinos politiška yra tokia: ti- 
kėkis geriausio, o rengtis prie 
aršiausio. 

Neoficialės žinios atėjusios \Va- 
sliingtonan pranešė aipie mirtį 
Amerikos jūreivio Richardo Val- 
ia ce vokiečiais paskandinus an- 

glu laivą Eaves'tone. Žinios pna- 
ineša, kad sutamarinas bombarda- 
vęs gyvasties valtis, kuriose įgu- 
la bandė pabėgti; prie šito tapo 
užmuštas kapitonas ir trįs jūreiviai 
i'guflos, tarp kurių buvęs ir VVal- 
Hace. 

KAIZERIS LAIKOSI 
SAVO TVIRTAI. 

Berlinas, vas. 5 d.—Vokietijos 
užsienio reikalų sekretorius d ras 

Alfred Zimmermann pranešda- 
mas B e r 1 i n e r T a g e 1 b 1 a 11 

laikraščio atstovui apie Amerikos 
pertraukimą diplomatinių ryšių 
su Vokietija pasakė: "Atgal 
žengti negalima. Męs savo pasi- 
žadėjimo nesulaužėme. Męs ti- 
kimės, kad prezidentas \Yilsau 
(persergės amerikiečius nuo blo- 
kadinės juostos." 

Prezidetnito Wilsono pasielgimą 
sekretorius Ziimmermann pavadi- 
no nuostafouim. 

Toliaus jis paaiškino, kad Vo- 
:ietija jokiu bud u submarininės 
dokados n li atsiims, nei sušvel- 

nins. Jis atkartojo, kad prie ka- 
rionės submarinais. Vokietiją 
priivertę ta'lkininkai savo atsisa- 
kynvt priimti vokiečių pasiulini- 
111 ą taikytis. 

TURKAI NORI KAIZE- 
RUI NOBELIO DOVANĄ. 

Berlinas, Vasario i d.—Stam- 
bulo Universiteto profesoriai 
(Konstantino,polyj) nutarė, kati 
didelė Noibelio dovana ($40,000) 
už pasitarnavimą tadkai, privalo 
buti pripažinta kaizeriui, kuris 
sulyg turkų esąs diidžiausis 'ko- 
votojas iU'ž taikos idėją. 

RUSAI LAIMĖJO BU- 
KOVINOJ, BET PRAKIŠO 
TIES RYGA. 

Londonas, vasario 1 d.—Ofi- 
oialiis rusų .pranešimas skelbia, 
kad netoli Bukovinos rubežiaus 
rusai šturmu užėmė teutonų for- 
tikicaciiją j rytus nuo Jacobeni. 
Paimta belaisvių ir kariško gro- 
bio. Rusai šturmavo fortą, bris- 
dami iki krutinės sniege. 

Ant fronto tarp Mintaujos ir 
Rygos vokiečiai vėl padarė smar- 

kų užpuolimą ant rusiškų pozi- 
cijų ant ryt'nio kranto upės Aa 
ir užgriebė 900 rusų nelaisvėn 
bei paėmė 15 kulkas"ii'džių. 
Rusai prisipažįsta, kad po smar- 

kių mušiu netoli Kalnzem rusų 
kaniumenė pasitraukė vieną ver- 

sta atgal. 

VOKIEČIAI LAUŽO 
ŽODĮ DUOTĄ 
AMERIKAI. 

Washingtonas, D. C. Vasario 
t d.—Vakar vokiečių ambasado- 
rius Amerikoje, grafas votį Bern- 
storff, jdavė Suv. Valstijų valdžiai 
naują Vokietijos notą. Šitoj, no- 

toj Vokietija praineša, kad nuo 

i d. vasario ^ ©tetijos "inipera- j 
toriškoji v# ^*3?—idant pasitar-^ 
nauti žmoi Sr JTgerovei augišt s-, 

S 5. ,7 .! niain sens S g idant neskriausti 
d k Į 

savo locr ^ moniu—daibar vra, I 
priversta \^.i toliaus kovą už Į 
savo gyvybę, panaudojant pilnai 
visus ginklus, kuriuos ji turi." 

Tas reiškia, kad vokiečių sub- 
mariinai pradės vėl skandinti vi-j 
sus laivus be jokios mielaširdy- 
stės. Pridetasai prie notos me- 

morandumas paaiškina, kau nuo 

vasario i d. "judėjimas laivų bus 
sustabdytas visais galimais gink- 
lais ir ibe jokio tolimesnio per- 
sergėjimo" visose jūrėse aplink 
.Angliją. Francuziją ir Italiją. 

Šita vokiečių nota sulaužo pir- 
mesni Vokietijos prižadėjimą, 
kurj ji davė Amerikai, kad vo- 
kiški submarinai neskalndins pre- 
kinių ir pasažierinių laivų be per- 
sergėjimo ir be davimo pasažie- 
riams progos išsigelbėti. 

vasario is d. 1915 m. Vokie- 

tija buvo pradėjusi skandinti vi- 
sus laivus tokiu pat budu—be 
jokio persergėjimo. Kuomet jie 
paskandino tokiu budu keletą 
pasažierinių laivų, su kuriais dingo 
ir Amerikos piliečiai, Su v. Val- 
stijos pareikalavo, kad Vokieti- 
ja pasiiliatutų tą dariusi, nes tas 

yra priešinga tanptautiškoms tei- 
sėms. Jeigu gi Vokietija nesi- 
liaus nekariškus laivus skandi- 
nusi, tai tuomet Aimerika pri- 
grasino pertraukti su ja diplo- 
matiškus ryšius, t. y. atšaukti 
savo a m'b a s adonių iš Berlino, o 

vokiečių ambasadoriui \Yashing- 
tone atiduoti jo pašportus. 

Vokietija tuomet nusileido ir 
prižadėjo Amerikai, kad ji savo 
submarinus apžebos. Dabar Vo- 
kietija savo tą prižadą vėl su- 

laužo. Todėl išeina labai svarbus 
klausimas, ką darys Aimerika? 

Visi laikraščiai—visokių pa-j 
•kraiipų—'beveik vienbalsiai išrei- j šfkia tokią nuomonę, kad Ameri-j kai nelieka daugiaus nieko, kaip 
pertraukti ryšius ru Vokietija;; 
dougelis bijosi, kad jeigu Ameri-! 
kos paliečiai žus nuo su'bmarinų 
neteisuoto elgimosi, tai Amerika, j 
savo piliečių ir garbės aipgrnimui,' 
bus priversta stoti karėn su Vo- \ 
kieti j a. j 

KAIP TALKININKAI 
MANO GINTIS NUO 
SUBMARINŲ. 

Londonas, vasario i d.—Pra- 
mušama, kad Vokietija turi nuo 

300 iki 500 submarinų, kuriuos 
ji palleklo į jūres, kad užbliakuo- 
ti A11 gili jos, Prancūzijos ir Itali- 
jos pakraščius. Talkininkai, sa- 

koma, jau apie savaitę laiko ži- 
nojo, kad Vokietija rengiasi at- 

nr.ujinti savo "salbmarinų karę" 
ir esą yra prisirengę nuo jų atsi- 
ginti. 

Anglijos uostas Liverpool ir 
Prancūzijos uostas Bordeaux (iš- 
tark: Bordo) bus atidaryti, kad 
ten ir kasžin-kas. Talkiimnkai 
visų pirmiausiai apginkluos kiek- 
vieną savo pasai/.icrinj ar taivorinį 
laivą kanuolėmis iš abiejų galų 
ir iš šo\nt. A>pait to laivų ke- 
lius saugos maži kariški skrai- 
duoliai, kurių Anglija tam tyčiai 
turi apie 4,000; jų užduotim bus 

vaikyti submarinus ir juos skan- 
dinti. Vadinai! dabar ir ant ju- 
rų prasideda kova ant žut-but. 

DABOJA VOKIŠKUS 
LAIVUS NEW YORKIį 

New Yorke, vasario 1 d_-—Ne\v 
York o uoste yra 24 vokiški pa- 
saži.riniai laivai, užsilikusiejį 
čia nuo pat pradžios karės. Va- 
kar uosto perdėtinis Malcmey 
uždarė uostą, neišleisdamas iš jo 
nei vieno laivo. Išplaukiančius 
iš uosto laivus sugrąžino atgal 
Amerikos kariškas laivas, dabo- 
jantis įei'gą j uostą. Kolbas ne- 

duota paaiškinimo, kodėl taip da- 
roma. bet eina gandas, kad keli 
vokiški laivai, žinodami apie pa- 

skutinę vokiečių. notą> buvo besi- 
renigę ištrukti ii uosto j }ures. 

Uosto valdyto a padarė ant vo- 

kiškų laivu reviziją ir praneša- 
ma, kad valdžia aštriad pasielgs, 
jeigu vokiiškų laivų saviirnkai 
mėgintų juos išdinamituoti. Mat 
jeigu santikiai *tanp Aimerikos ir 
Vokietijos pagestų, tai Amerikos 
valdžia gali užgriebti vokiškus 
laivus, stovinčius Nevv Vorke, 
o tie laivai yra verti daugelį mi- 
lijonų doliarių. 

GRĄSINA NET LI- 

GONINIŲ LAIVAMS. 
Londonas, i d. vasario.—Vo- 

kiečių admiralija paskelbė, kad 
esą jos rankose yra 'prirodymų, 
kad Anglį i jos laivai-lazarietai bu- 
vę panaudoti pervežimui kareivių 
ir amunicijos iš Anglijos Į Fran- 
euzijų, todėl vokiečių admiralija 
praneša; kad nuo šio !rr 
nepripažins laivų-lazarietų, jeigu 
iie plaukios kariškųjų laivų ke- 
liu tarp Air.glijos ir Prancūzijos, 
—vadinas, kad net it' laivus su 

sužeistais skandins. 
o 

Anglijos valdžia griežtai už- 
gina, kad ji kada nors butų pa- 
naudojusi tokius laivus kariš- 
kiems tikslams ir todėl prane- 
ša, kad jeigu Vokietija išdrįs net 
ir tdkiras laivus skandinti, tai An- 
glijos valdžia tuojaus padarys 
tam tikrus žingsnius, kad Vokie- 
tijai už tai atsilyginti. 

AMERIKA IR KARE. 
AMERIKA PERTRAUKĖ RY- 

ŠIUS SU VOKIETIJA. 
Washington, D. C., vasario 3 

d. Niekados Amerika dar nebu- 
vo taiip arti karts, kaip šiądien, 
kuomet žaibo greitumu paplito 
po visą iailį žinia, kad Preziden- 
tas \\ iilson buvo praverstas per- 
traukti diplomatiškus ryšius su 

Vokietija. Voteiečių am'basado- 
rtiii \\'asliiivgtone tapo j-teiOcti jo 
pa sportai, o Amerikos amlbasado- 
riui Berline, Mr. Gerardui, duota 
prisakymas telegrafu, kad jis at- 

siimtų savo pasportą ir apleistu 
Vokietiją. 

Oficialoku bud u apie tai pa- 
skelbė pats prezidentas \Yilson 
laike extra posėdžio kongrese, sy- 
kiu išaiškindamas priežastis, ku- 
rios privertė jj taip pasielgti. 

Prezidentas, lydimas savo pa- 
gelbiinin'kų, sykiu >u savo sekre- 
torium Mr. Tumulty, apsuptas 
burtu detektyvų ir policijos., ku- 
riu užduotim buvo sergėt prezi- 
dento yipatą, atvyko j kapitoliu ly- 
l;iai 1 v. 55 min. po pict._ Einant 
jam taku tarp didelių burių žmo- 
nių, galima buvo aiškiai inatvti 
ant jo veido didelis rūpestingu- 
mas ir rimtumas. Ant pasveiki- 
nimų jis neatsakinėjo šiuom sy- 
kiu su paprastu sau nusišypsoji- 
mu; matyt buvo, k;'d prezidentas 
yra didžiai susirūpinęs. 

Įėjęs j kapitoiių, prezidentas 
palaukė keletą miniuių spvke- 
r i o kambaryj; tuom tarpu sena- 

toriai suėjo j tautos a'.stovų salę, 
ir užėmė pirmas tris eiles, sėdy- 
nių, kad bendrai su jais ifeUlausyti 
s\arlbaus prezidento pranešimo. 
Aplink pasieniais stovėjo j vairus 
raidžios uredniinkai. rriesakine- 

se sėdynės e sėdėjo Augščiausio 
leismo teisėjai—'pirmas atsitiki- 
mas Amerikos istorijoj, kad 
i\ugščiausis Teismas dalyvautų 
sykiu vienam posėdyj su Senatu 
ii Tautos atstovais. 

Priešais spykerio estradą buvo 

sustoję beveik visi kaibiiieto na- 

riai. Užpakalyj am estrados sė- 

ičjo šalo vienas kito Tautos at- 

stovu buto spykeris Mr. Clark 
i<- senato pirmsėdis, vice-iprezi- 
rlentas Marsball. laukdami pre/.i- 
lento. Diplomatiškoji galerija 
buvo pilna aitstovų nuo įvairių 
svetimų šalių; priešakyje sėdė- 
;o Francuzijos ambasadorius 

Jusseraml, vvriausis diplomatiš- 
ko korpuso narys, 



Sveikina Prezidentą. 
Lygiai dviejose kongreso mar- 

šalka pranešė: 
"Suvienytų Valstijų preziden- 

tas r 
Visa milžiniška salė ir gale- 

rijos austojo, -kalip vienas vyras, 
savo vyriausio lyderio pasveiki- 
nimui, kuomet prezidentas \\ il- 

Son įėjo j salę. Specialis komi- 

tetas, nuskirtas iš atstovu imto 

ir soinato narių, palydėjo prezi- 
dentą iki *pykerio estrados. Mil- 

žiniškas rankų plojimas sutiko 

prezidentą ir tęsėsi patol, pakol 
,is neatsikreipė prie bubliikos su J 
popiera rankoje, duodamas tuomi 

ženklą, kad jis nori pradėt skai- 

tyti savo pranešimą. [ vieną se- 

kundą visoj uilčj užviešpatavo 
giliaucis tylėjimas. 

Lygiu, tvirtu ir ramiu balsu 

prezidentas pradėjo skaityti savo 

pranešimą, kurį galima buvo ai- 

škiai girdėti ir tolimiausiose sė- 

dynėse. 

Pranešimo turinys. 
Savo pranešimą prezidentas 

pradėjo, p r žvelgdamos pereitų 
rr.e^ų susinėsimus Amerikos su 

Vokietija. 
Pernai pavasarį, kuomet vokie- 

čių laivai l c persergėjime nu-, 

sVandi.no laivą Sussex, anf kurio! 

raivo ir Amerikos piliečiai, prezi- 
dentas buvo nusiuntęs \"okietijai 
•tfltimatumą, kuriame pranešė, 
ikad jeigu Vokietija nesiliaus lau- 

žiusi- tarjptautiškas teises ir. neat-! 
5?:šve'i'gia>nt į jas, skandins Ame- 

rikos laivus ir žudys Amerikos 

piliečius, tai Amerika bus pri- 
versta pertraukti diplomatiškus 
ryšius. Tuomet Vokietija atsa- 

kė, kad ji toliaus to nedarys. 
Bet ji pridėjo išlygą, kad esą 

Suiv. Vci'.-tijos privalo išreikalau- 
ti nuo Anglijos, kad ji nuimtų 
savo b Li cikadą nuo Vokietijos; 
0 jeigu esą Siuv. Valstijos to pa- 

mpinti negalės, tai Vokietija- pa- 
silieka sau "veikimo liuosybę." 

AmerJka tuomet pranešė, kad 

ji priima Vokietijos pri-*ižadėji- 
mą, bet negali priimti ir nepri- 
ima jos pridėtos išlygos, nes 

Amerikos piliečių gyvastįs ir tur- 

tas ,privalo but ir yra apsaugota 
tari/tautiškomis, teisėmis, o ne iš- 

lygomis, kurias bile iri viešpa- 
tjs'ė gali pastatyti. J tai Vo- 

kietija nedavė jokio atsakymo, 
•bet savo submarimus sulaikė. 
Dabar Vokietija pratiesė, kad muo 

1 d. vasario ji paliepė savo sub- 
ūrimams žudyti v bus laivus, ko- 

>1 :,,s tik jie sutiks jurėfse, l>e jo- 
'kio persergėjimo ir neatsižvel- 

giant j jokius tarp tautiškus įsta- 
tymus. Amerikai gi Vokietija 
pavėlina siųsti į Angliją tik vie- 

ną laivą į savaitę ir dar tokiomis 

išlygomis: 
j) Toikis laivas būtinai turi at- 

plaukti į Falmouth uoatą (Angli- 
joj) ne<Užklieniaiis, o iš ten turi 

išplaukti .seredomts; 
^ 2) Jis turi eit. tokiu keliu, kokį 
nurodo vokiečiai, o ne kitokiu; 

3) Jis turi turėti ant savo šohvų 
tris plačias juostas, po 1 metrą 
pločio—Ibailitą, raudoną ir baltą, 
nutepliotas nuo viršaus į apačią; 

4) Ant savo stiebų toks Ame- 

rikos laivas turi turėti vėliavas 
su r&udonais-ibaltai* keturakam- 
įpiaLs, o užpakalyje prie vairo— 
Amerikos vėliav^. 

iSti tokiu paiemiirviniu ir laužy- 
mui tarptautiškų teisiu Amerika, 
kaipo dlidelė ir noprigu'lmirjįa 
viešpatija, negali sutikti. Ir to- 

dėl, i'.aikė prezidentas—Amerikos 
valdžia neturi kitokio išėjiimo, 
fcaiip lik pasielgti taip, kaip buvo 

•paženklinta pernai Amerikos ul- 
timatume. t. y. pertraukti diiplo- 
ir.ati.šk 's ryšius su rokietija. 

Didelė ovacija. 
čia tautos atstovai, senatoriai 

ii< visi susirinkusieji salėje užužė 

plojimais, kuomet prezklentas 
įpranešė, kad jis prašalino vokie- 
čių ambasadorių grafą von Bern- 
storf ir atšaukė Amerikos amba- 
sadorei is Berlino. 

šisai plojimas, tęsėsi apie puse 
minu tos. Nusiraminus, preziden- 
tas sikaitė toliaus. 

Jis sakė, kad jis ir dabar dar 
negali tikėti, kad VoKietija Iš- 
t?kro drįsiu padaryti taip, kaip 
ji grąsrna. 

H et jeigiu Vokietija ištik r o taip 
paidarys, jeigu Amerikos piliečiai 
žus ir Amerikos laivai bus skan- 
dinami, tai prezidentas vėl ateis 
j kongresą ir prašys jo, kad jam 
tuomet duotų galę pavartoti vi- 
sas priemones apsaugojimui Ame- 

rikos piliečių gyvybės ir jų teisių 
"Aš negaliu—prezidentas sakė— 

nieko kito padaryti. Aš tikiuosi, 
katd valdžios visų kitų ncutraliski 
\ lespatijų padarys t;j patį." 

Pačioj pabaigoj prezidentą* 
dar syki praneš5, kad jis nenori 
karės, kad visą laiką jis dirbo del 

taikos, kad Amerika nenori ka- 
riauti su Vokietijos žmonėmis, s v. 

kuriais riša Ameriką ilgos prie- 
telystės ryšiai. Bet iš kitos pu 
sės Amerika negali pavelyti, ka' 

Vokietijos saldžia laužytų visu.- 

tanptautiškus Įstatymus ir elgtų- 
si priešai teisingumo ir žmoniš- 
kumo principus. 

Užbaigus pranešimą, visa sa 

iė vėl sustojo plodama. Prezi- 
dentas pasikloniojo tautos atsto 
vams ir senatoriams, atMgrįžo at 

ai atsisveikimo su spykeriiv ir 

vice-prezidontu ir greitai išėjo, 
lydimas to paties kongresinio *o- 

tniteto. 

Prezidento pranešimas užsibai- 
gė lygiai. 2 v. 15 mm. po piet. 

Remia prezidento žingsnį. 
Visas Tautos Atstovų butas ir 

senatas, boveiik iki vienam, už gy- 
rė prezidento padarytą žingsinj, 
apteikdami, kad visa tauta Atos 

sale prezi lento jo teisinguose 
reikalavimuose. Dingo party v iš- 

kurnąs, ir republilkonai sykiu su 

demokratais išreiškė, kad jie-tiki 
prezidentu iki galui. 

Netrukus atėjo žinios, kad bu- 

vusieji prezidento VVilsono prie- 
šai Ilughcs ir Ta f t išreiškė savo 

sutikimą su prezidentu. Xet 
Rooseveltas, kuris iki šiolei bai- 
siausiu budu prezidentą, kritikuo- 
davo, apreiškė, kad prezidentas 
negalėjo kitaip pasielgti ir jeigu 
•bus karė, tai jis, Rooseveltas, 
prašys kongreso, kad jam leistų 
surinkti liuosnorių pulką ir jis 
pats su savo keturiais s ūmais eis 
kariauti. Kuone visi laikraščiai, 

universitetų prezidentai ir profe- 
soriai ir šiaip jau žymus veikė- 
jai vienu balsu s u litruką su tuom, 
kad Amerikos kantrybė truko, 
kad prezidentas laukė ir kentė 
pi-tol, pakol buvo galima kentėti, 
nežeminant Su v. Valstijų garlbės 
ir kad kitaip pasielgti negailima 
buvo. Tagalios net pats vokie- 
čių ex-aimbasadorius von Borhi- 
storf prisipažino, kad jas to laukė, 
res Suvienytos Valstijos kitaip 
pasielgti jau negalėjo. 

1$ AMERIKOS. 
VOKIEČIŲ PADĖJIMAS j 

AMERIKOJ. 1 

Jeigu Suvienytos Valstijos butų 
karėn su Vokietija įtrauktos, tai 
sulyg sutarimo 1827 m., vokie- 
čiams pirkliams turi but duota 
9 menesiai laiko likviduoti jų biz- 
nius ir išvažiuoti. Kiti vokiečiai, 
kurių veikimas gali but reikalin- 
gas, gali pasilikti ir savo darbą 
veikti. Už paimtus nuo jų daiktus! 
turi but užmokėta. Vokiški laivai' 
gali portuose pasilikti, bet valdžia į 
už užmokesnį gali iš jų naudotieji. 

JAPONIJA NAUDOJASI. 
Washington, T. C. Japonija 

naudojasi iš kilusių su Vokietija 
vaidų, kurie gali karę iššaukti. Ja- 
ponijos ambasadorius pareikalavo 
nuo Suvienytų Valstijų, kad butų 
atšauktas valstijose Oregon ir Ida- 
ho uždraudimas pirkti japonams, 
žemę. Japonijos reikalavimas bus 
išpildytas. 

ŠALČIAI. 

Suvienytose Valstijose tik dabar 
užstojo žiema su nepaprastais šal- 
čiais. Daugel y j vietų Nebraska 
valstijoj .šalčio iki 24 

0 žemiau ze- 

ro. 

DIRBDINA io0 SUBMARINŲ. 
Washington, D. C. Senatorius 

Poinclexter jne.šė senate reikalavi- 
mą, kad Suvienytos Valstijos tuoj 
pasidirbtų ioo submarinų. Ar ne 

pervėlai jis savo reikalavmią įne- 
šė, kuomet Suvienytos Valstijos 
atsirado arti karės su Vokietija, 
kuri be ilgtj svartymų ir kalbų 
pasidirbo 800 submarinų. 

SERGSTI VOKIEČIŲ KON- 
SULIATUS. 

Suvienytų Valstijų valdžia sau- 

giai sergsti vokiškus konsultatus 
esančius Amerikoj, nes bijosi arit 

SUBMARINŲ LAUKAS. 
Šisai Europos žeunlapis parodo vietas, kuriose vokiečių submarinai be mielaši'rdystės skan- 

dina kiekvieną laivą. Tos vietos vra apvestos tiesiomis storomis juodomis linijomis. Apie Italiją ir Grekija taip pat jie skandins laivus. Baltos siauros stangos parodo kelią iš Amerikos į Angliją Įtik vienas laivas į savaitę) ir j Grekiją. 

jų miniu užpuolimo, jeigu kiltų 
karė. Suvienytose Valstijose, ant 

saly Portoriko, Havai ir Philipinų 
yra 34 vokiiiki .konsuliatai. Su 
Austrija iki šiol Suvienytos Val- 
stijos dipliomatišku ryšių nepor- 
traukė, nes Austrija menką turi 
Įtekmę, o apie kiltus vokiečių pa- 
dGtojus nėra nei ką kalbėti. 

Apie pertraukimą dipliomatišku 
ryšių su Amerika Vokietijoj nepa- 
garsinta ir Amerikos ambasado- 
mis iš Berlino dar nei-keliavo. 
Matyt voikiška cenzūra kuoilgiau- 
siai nori tai paslėpti, kad suerzinti 
piliečiai smarkiau taikos nereika- 
lautu. 

ATEIVIŲ BURNETTO BI- 
LIUS PERĖJO. 

Washington, D. C. Apsunki- 
nantis ateivystę bilius, prezidento 
vetuotas, vėl atstovų rūme tapo 
priimtas 28c balsais prieš 106. 
Senate yra 64 pritarianti senato- 
riai prieš 7. Tokiu budu paverti- 
mui j niekus prezidento vetavimo 
yra pakaktinai balsų, tam reikia 
tik 213. 

ROOSEVELT KALBINA NE- 
PASIDUOTI VOKIEČIAMS. 

Apgarsinus Vokietijai, jog ji 
skandys visus ir neutarliškų kraš- 
tų pirklybimius laivus, patiktus už 
vokiečių nurodyto kelio, buvęs pre- 
zidentas Roosevelt patarė ne tik 
pertraukti su Vokietija diplioma- 
tiškus ryšius^ bet "konfiskuoti tuoj 
visus esančius Amerikos portuo- 
se vokiškus laivus, kurių vertė yra 
suviršum 100 milijonų doliarių ir 
nė joikių vokiškų laivų neleisti į 
Amerikos po'Ptus ir arti prie kram- 
to jiems priplaukti. 

NEDUODA PASPORTŲ. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų valdžia neišduoda paspor- 
Itų savo piliečiams norintiems už- 
sienin keliauti. Valdžios paprastai 
'taip daro vien prieš karės pradėji- 
mą, kad piliečiai negalėjų prasi- 
šalinti nuo kareiviavimo. 

MOTERIMS LYGIOS TEISĖS. 
Springfield, 111. Valstijos tai- 

symo konstitucijos komisija čia- 
nylkščios legisliaturos sutiko įve- 
sti konstitucijon, kad Illinois val- 
stijoj moterys turėtų lygias su vy- 
rais politiškas teises. Klausymas 
tas todėl turės but apsvarstytas 
pilnoj valstijos legisliaturoj. 

NORI UŽDRAUSTI DEGTINĘ 
ILLINOIS VALSTIJOJ. 

Springfield, 111. Senato komisi- 
ja, 8 balsais prieš 3 priėmė bilių, 
kuris uždraudžia Illinois valstijoj 
dirbti ir pardavinėti svaiginančius 
gėrimus visoj valstijoj. Kaip ma- 

no, bilius tas bus priimtas a.tgš-, 
tesniojo legisliaturos rumo, bet 
žemesniame oatiks smarkų pasi- 
priešinimą. 

DEGA DEUTSCHLANDO 
PREKĖS. 

New Londcn, Conn. Užsidegė 
nuo nežinomos priežasties prekės 
prirengtos vokiškai pirklybinei 
submarinai '"Deutschland", kuri 
Amerikon jau neatkako. Prekės tos 
buvo sukrautos 200 pėdų nuo vo- 

kiško garlaivio "YVillehad". Gal 
pats vokiečiai jas uždegė, kad 
amerikonams netekti; 

UŽDRAUSTA PRISIARTINTI. 

Laivyno ministeris Daniels už- 
draudė pašaliniams, žmonėms pri- 
|siarti;i|l prie valdžios laivų dirb- 
tuvių, valdžios laivų ir krautuvių. 

NELAIMĖ ANT "GELEŽIN- 
KELIO. 

Cleveland, Ghio. Netcli gelc- 
žinikelio stoties greitasis New 
York Central geležinkelio trauki- 
nys įbėgo j darbininkišką trauki,nį. 
Užmušta prie to keturi/ žmonės 
sunkiai sužeista 5. Lengviau su- 

žeista 37 žmonės. 

VOKIEČIAI NAIKINA SAVO 
LAIVUS. 

New York. Įgulos Hobokene 
stovinčių vilkiškų laivų pačios taip 
stengiasi sav*o laivus pagadinti, 
kad nieks iš jų naudotiesi negalė-į 
tu. Pasaiierinio gi laivo "Kaiserj 
Wilhelm II" mašinos visai tapo 
išnaikintos, o įstatymui naujų rei-! 
kia mažiausiai pusės metų laiko, j 

Philadelphijos porte stovinčių 
vokiškų garlaivių "Rhaetia" ir 
'Trinz Oskar" ir Austrijos garlai- 
vio "Traneonia" įgulos gavo pri- 
sakymą neapleisti savo laivų. Sar-. 

gyba prie tų laivų tapo sudrutinta. Į 
Įgulos tų 3 laivų susideda iš 500. 

žmonių 

| PREZIDENTAS VETAVO 

ATEIVIŲ BILIŲ. 
j Washington, D. C. Prezidentas 
'vėl vetavo garsų Burnetto bilių,> 
jSulyg kurio ateiviai nemokanti ra- 

šyti turi but neleidžiami Amerikon.1 
Bet ateivių priešai tuoj mano vėl 

tą bilių kongresui paduoti ir taip 
daryti tol, kol jis galutinai nebus 

[priimtas. Prezidentas Wilson jau 
j antrą kartą atmeta tą bilių. 

MILŽINIŠKI PINIGAI 
LAIVYNUI. 

WashinSton, D. C. Atstovų ru- 

mas užgyrė / Suvienytų Valstijų 
laivynui šiems metams skirti $351,- 
452,254, arba $38,000,000 daugiau 
negu pernai. Už tuos pinigus bus 

pastatyti 3 nauji mūšio laivai 12,-' 
000 tonų kiekvienas, padirbimui' 
kiekvieno reiks $28,178,582. Matytu 
Amerika mano palaikyti milita- 
rizmą, jeigu p j karei Europoj jis 
butų išnaikytss. 

PAAŠTRINTOS TEISĖS. 
Po pertraukimui ryšių su Vo- 

kietija taps Amerikoj paaštrintos 

teisės. Sulyg tų teisių, jeigu kas 
persistatytų save svetimu diplio- 
matu, kad išgauti paslaptis, ar do- 
kumentus, bus baudžiamas 5 me- 

tais kalėjimo. Kas ant svetimo 
laivo mėgintų bombą padėti, tam 

gresia bausmė 10 metų kalėjimo. 
Valdžia turi tiesą daryti kratas 
ir konfiskuoti svetimą nuosavybę, 

PAIMA VOKIEČIŲ LAIVUS. 

Bcs/on, Mass. Maršalas Mit- 
chell paėmę buvusį porte vokišką 
Lloyd© garlaivį "Krcmprinzessin 
Cecilic." Ciarladvis tas tailp ouvo. 

matyt pačių vokiečiu, pagadytas, 
kad apie greitį jo pataisymą ii 
kalbos buti negali. 

Paimti Philadclphioj vokiečių 
pagelbiniai skraiduoliai "Prinz 
VVilhelm" ir "Priuz Eitvrh Fried- 
rich", o jų įgulos, %claisvėn pa- 
imtos. Lloydo garlaivius „Neeliar" 
ir "Rhein" pats vokiečiai taip pa- 
gadino, kad iš jų nebūtų galima 
naudotiesi. 

Bolone pastatyta 100 policistų 
sergėti vokiškus laivus esančius 
porte. 

VOKIEČIAI PO POLICIJOS 
PRIEŽIŪRA. 

New York. Šimtas čianykščių 
gyventojų su vokiečiais besilai- 
kančių, pHsakius iš \Vashingtono, 
pastatyta po policijos priežiūra. 
Matyt bijomasi, kad jie iš mei- 
lės vokiečių nieko blogo daryti ne- 

galėtų. 

GAISRAS. 

Houlton, Maine. Viencj krau- 
tuvėj sudegė čia 20,000 bačkų bul- 
vių. Nuostolių ugnis pridirbo ant 

150,000 dol. 

NUODINGI PYRAGAI. 

Kankakee, 111. Nuo motinos iš- 
keptų pyragų nusinuodino 5 vai- 
kai farmerio #0. Menits. Mat na- 

mieje pritruko milty ir moteris, 
radusi lieyinėj baltu dulkių, mane, 
kad tai miltai, iš jų pyragus iš- 
kepė. Bet buvo tai ne miltai, tik 
kokios ten chemiškos medegos 
pagerinimui dirvos vartojami. 
Tėvai išliko, nes miažai tų pyragų 
valgė. 

|Į Dras Shrikleft išrado naują 
vaistą nuo choleros, kurį išmėgi- 
no laike choleros mieste Trebizont. 
Visi ligoniai, kuriems tas vaistas 
buvo jčirkštas, tapo išgydyti. 

|| Veikimas ametikoniškai-ang- 
iišiko pagclbos badą kenčiantiems 
jelgams komisijos tuom tarpu ta- 
00 sulaikytas. Bet Belgijoj gyve- 
nanti tos komisijos nariai pasilie- 
ta savo vietose, vokiečių valdžia 
I 

iki šiol neparcikalavo ju pasitrau- 
kimo. Pietinės «Amerikos portuu- 
sc esanti amerikoniški laivai gavo* 
prisakymą ten palaukti tolesniu 
paliepimų. 

|| Atlygindama talkininkaus už 
jų blokadą, Vokietija apšaukė nuo 

i vasario dienos blokadą Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos pakrančių 
ir pranešė, jog visi pirklybiniai lai- 
vai nelineutrališkų kraštų, patikti 
prie tu kraštų pakrančių, net prie 
pietinių pakiančių Holiandijos ir 

Norvegijos, bus skandinami. Tik 
Amerika j savaitę laiko gali pa- 
siųsti j Anglijos pertą Falmouth 
vieną laivą, kuris turi ateiti ue- 

dėiioj, o išplaukti seredoj. Yra 
tai apVubežiavimas Suvienytų \ al- 

stijų pirklybos ir laisvės. 

I # 

|| Austrijos a,sseku racijos drau- 
gijos įvedė assckuravimą merginu 
negalinčių ištekėti del vyru sto- 
kos. 

|| Laikraštis "Daily Skėteli" pra- 
neša apie surengtą Anglijoj su-' 
katbj ant gyvasties jos karės 1111- 

nisterio Llcyd George. Suimta 
daug sukalbi ninku, tame ir 3 mo- 

teris sufragistės. 

|| Vokietija apreiškė, jog ji skan- 
dys visus talkininkų špitolinius lai- 
vus su sergančiais ir sužeistais ka- 
reiviais, nes buk talkininkai tokius 
laivus panaudoja pervežimui svei- 
kų kareivių ir amunicijos. Bet 
Anglija užtikrina, kad talkininkai 
niekur špitolinių laivų nepanau- 
dojo pervežimui kariumenės arba 
amunicijos. 

| Į| Vokietijos valdžia paskelbė, 
Į jog ji dar sumobilizuos milijoną 
!moterų dirbti amunicijos dirbtu- 
vėse. 

Į Konstantinopolio universitetas 

patarė pripažinti Vokietijos cieso- 
Viui iš užraše Nobelio taikos dova- 

ną (turbut už karės pradėjimą?). 
.Bet Konstantinopolio universitetas 
įtekmės neturi, yra tai mokslo 

įstaiga dar iš vystyklu nepasiliuo- 
/savusi. Profesorių dauguma ten 

yra nekuom neatsižymėję voikiečiai. 

Į| Pavojingai apsirgo garsiausias 
franeuzų skulptorius August Ro- 
din. Turi jis jau 77 metus. 

|| Iš Madrido praneša apie pasi- 
kėsinimą ant gyvasties Ispanijos 
karaliaus Alfonso. Sukalbininkai 

mėgino iš bėgių išvaryti traukini, 
kuriuom karalius važiavo, bet tas 

nepasisekė, nes pirma bėgo prekių 
traukinys, kuris susekė sukalbinin- 
kų surengtas kilpas. Suėmė du nu- 

ž turėtu vyru. 

|| Belgijoj vokiečiai suėmė ma- 

jorus miestų: Berlaer, Viersel, 
Southeren ir kelių kitų. nes daug, 
gyventoju, kuriuos norėta Vokie- 

tijon išvežti, pabėgo Į girias ir ten 

1 pasislėpė. 

|| Turkijos parliamentas užgyrė 
įvesti Turkijoj gregorijonišką ka- 

lendorių, apart Rusijos .ir Balkanų 
visur Europoj priimtą. G r ego r i- 

jonišką kalendorių vokiečiai ir Lie- 

tuvoj įvedė, o Suvalkijoj jis ir 
pirma buvo vartojamas. > 

|j Prie Scilly salų, Airijos pa- 
krantėse, vokiški submarinai pa-' 
skandino gabenusį 144,200 bušelių 
kviečių amerikonišką garlaivį 
"Houstonic." Įgula jo išsigelbė- 
jo. Laivas turėjo 3,143 tonus Įtal- 
pos. Ant laivo buvo 15 ameriko- 
nų. 

į| Airija 8141 m. turėjo 8,196,- 
597 gyventojų, o dabar turi tik 
4,381,351. Didesnė pusė airių iš-! 
sinešdino į kitus kraštus, daugiau- 
siai į Suvienytos Valstijas. 

|| Dėl anglių stož/os Bavarijos 
sostinėj Muenchene kariškoji val- 
džia prisakė uždaryti mokyklas, 
teatrus, muzėjus, koncertų sales, 
taipgi universitetą. Restauranuo- 
sc leista apšviesti ir apkurti tik 
vieną kambarį. 

|| Brazilijos sostinėj gauta žinia, 
buk angliški kariški laivai išnaiki- 
no vokišką laivą, kuris Pietinės 
Amerikos pakrantėse skandino sve- 

timus pirklybinius laivus. 

|| Amerikos portuose yra 95 vo- 

kiečių laivai, kuriuos vokiečiai no- 

ri paskandyti, kad jų nekonfis- 

kurtų. Laivai tie turi 628,857 to- 
nas įtalpos. 

|| Archangelsko porte ant ledų 
laužytojo laivo Celiabin » atsitiko 
baisi eypiiozija, kuri pagimdė eielą 
eilę gaisrų laivų dirbtuvėse. Su- 
žeista 340 žmonių, o tame 3 afi- 
cierus. L'gnis išnaikino daug na- 

mu ir krautuvių prie geležinkelio 
stoties. Nuo ko užgimė e.vpliozi- 
ja, to dar nežinia. Tarp sužeistų 
59 yra labai sunkiai sužeisti. 

|| Japonijoj, mieste Yokahama 
išlėkė j padanges chemiškų mede- 
gų dirbtuvė. Užmušta prie to 

suviršum šimtas žmonių, o daug 
jų sužeista. 

Chicago, 111. Moterys, prigu- 
linčios prie International Ladies 
Garnį cnt \Vorkers Union, nutarė 
sukelti generališkų streiku 

Siuvėjų streikas Philadelphioj 
Ipasibaigė streikininkų laimėjimui. 
Darbininkai iškovojo sutrumpinimu 
darbo laiįco iki 45 vai. savaitėj ir 
algų padėlimą. 

Rusų rublio kursis. Kownoer 
Zeitimg rašoma, jog pastaruoju 
laiktt Kaune žymiai pakilo rusų 
rublis. Tuomet, kada Mintaujoj 
už ico rub. senai mokėjo 206— 
210 marikių, Kaune kiek anks- 
čiau—193—197 ni|}<., dabar—207)2 
—211 '/2 mk. (i Xll-i6 ir 209)2 
—213)/. mk. (7 XII-i6). 

MEILĖ PRIE GRAŽIŲ 
DAIKTŲ. 

(Pagal Dr. Frank Cranc). 
Aiš esu vienu tų, ką myli gra- 

žius' daiktus. 
Yra tokių žmonių, kurių gra- 

žus daiktai neapeina. Tokiems 
žmonėms vis vieną, ar vienoje, ar 

kitoje vietoje jie atsiduria: jie 
•nieko nepaiso. Tokių žmonių 
yra dvi ruišįs. 

Pirma: žmonės su išdrykusiais 
kūno pajautimais, kurie nieko ne- 

$viso savo aplinkybėmis: ar jos 
yra dai'.ios ar purvinos; jie yra 
užtgančdinti by tiktai jų pilvai 
pilni ir nugaros apdengtos, u t 

valymais guli prikimsta pykė ir 
stovi pripiltas, stikliukas. Tokie 
žmonės nesijaučia nelaimingais, 
nors jie ir dumblynėje voliotųsi, 
nes jie nežino, kas jie yra ir kur- 
link jie eina. 

Antra: žmonės išdrykusios 
dvasios, kurie jau pripildę savo 

dvasią nors augštų bet nesutvarkytų 
norų, taipgi prileidę j savo galvą 
begales įvairių mįslių; tokie irgi 
ncbeigalli nieko aplinkui save pai- 
syti. Jie gali lygiai ramiai vaikš- 
čioti purvinais tarpekliais prisi- 
kimšusiais murzinų vaikų arba 
rojiškuose Eilyziejaus laukuose, 
kur žydi amžinos kvietkelės ir 
trykšta krišpolo fontanai, bet jie 
nieko to nemato, nes jie visuo- 
met susimąstę ar tai apie savo 
sielos išganymą, ar taa apie ke- 
blias statsitikų paslaptis, ar tai 
apie šachmatų uždavinius, ar tai 
apie graikų kalbos bu .U ardžius. 

Bet visgi didžiuma musų pri- 
gimimu esame jautrus musų ap- 
linkybėms; gražumas mus links- 
mina, bjaurumas—žeidžia. 

Gražių daiktų mylėjimas nieko 
bendro neturi su jų kaino.? auk- 
štumu. Nesenai mano draugas 
man padirbo iš prastos tvorinės 
lentos rudus rėmelius, sumaniai 
•prastomis vynukėmis sukalinė- 
tus; j juos aš isidėjau mano my- 

limą Jeffersono paveikslėli, pasi- 
kabinau savo knygyne ant sienos, 
ir niekuomet negaliu juotni atsi- 
grožėti. Kitas mano draugas pa- 
dovanojo man Kalėdoms rėksmin- 
gai paauksuotuose rėmuose pa- 
veikslą, bet aš jo visai nemėgau 
ii atidaviau musų kiemsargiui. 

Męs galime buti suvargę, bet 
nėra reikalo gyventi suskretu- 
siais. Aš nenorėčiau savo dienas 
praleisti grįčioje, kur atspurę nuo 

sienos poperiai, sukrypęs stalas, 
susiviję kėdukės, bei iširusi indų 
šėpukė,—-kiekvieną syk j j tai pa- 
žvelgus girdi kokj tai riksmą pi- 
gumo, su tręšimo ir nuobodumo. 

Paliaukite man pasakoję, kad 
jus negalite nuo to išsigelbėti, 
kad jus neištenkate nieko geres- 
nio įsitaisyti, ir tani panašias ne- 

suomones. Kas tiktai myli gra- 
žumą, tas žino kaip ir įsitaisyti 
gražius daiktelius. Žmogaius sie- 
la žino kaip savo šilką suverpti, 
tiktai męs savo grubu'mu nesu- 

varžy.kime jos darbo. Palaimin- 
ti tie, kurie alksta ir trokšta gro- 



ŽIŪRĖK, KIEK ČIA AUKSO! 
Plytos, :uiri*š matote paveikslėly j, nėra namų statymui. Tai 

gryno au'k»o plytos, kiekviena sveria jo 28 svarus. Iš jų daro auk- 
sinius Amerikos pinigus. Paveik 'ėlis imtas Philadelphijos pinigų 
dirbtuvėj ir šitos plytos, kurias matote, yra vertos 75 milijonus 
doliarių. 

žio, nes jie bus tucmi pripildyti. 
Kiekviena save gerbianti mote- 

ris, pirkdama savo darbini krep- 
šiuką, savo staltiesę, ir savo lo- 

vai užtiesalus, turi juos taip ati- 
džiai pasirinkti, kaip ji sau ren- 

kasi vyrą. 
Mano knygų spintos, mano 

plunksna, mario kilimai, ir mano 

lempa kasdieną j mane šneka, 
todėl aš noriu, kad jie visuomet 

turėtų niam> ką gera pasaky.i. 
daug sau gaunu įkvėpimo-iš ap 
linkinių gražių daiktų. Jeigu jų 
neturiu namie, einu j muzėjų. 

Mindaugas Širvydas. 

Aukos Lietuvai. 
P>e pirmiaus pagarsintų aukų, 

įplaukė dar sekančios aukos: 
L. G. ir NEPRIGULl/YBĖS FONDŲ 

AUKOS. 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo Skyrius. 

L a k š t a a 92i 
Nevj York, *«. /. K. Pilėnas, per 

"Tėvynės" Rorl. už gruodį ir sausj 
mėn. mokestis $6.00 

Bro°klvn, N. Y. P.% Andriškevi- 
čius, mėn. mok. už sausj ir "extra" 
1 doi. 2.00. Osv. Laučlškls, mėn. mok. 
už saus} 1.00, Jonas Stankevičius L. 
D. uždarbis |3.08, A. Andriejauskas 
1.00, K. Storpirštis .30. 

Wil#on, Pa. Per "Tėvynės" Red. 
nuo M. P. Seniūno ir Wilson'o lietu- 
vių 7.00. 

Syracuse, N. Y. SLA. 239-ta kp. 
per A. B. Strlmaitj 24.00. 

Brooklyn. N. Y. Marė ir Jonas 
Daugertal, 'Kalėdų Dovana" per ''V. 
L" adm. 3.00. 

Waterbury, Conn. Connecticut val- 
stijos TMD. apskričio suvažiavimo Iš 
gruodžio 31 d., per "Ateities" red. 
91U.7&. 

Montello, Mass. Nuo A. M. Mar- 
taus prakalbų per F. S. AlusevICių 
33.98. 

New York, N. Y. Ant: J. Dulbis, 
artistas, pelnas nuo Išparduotų A. 
L. T. S. atviručių 4.23. 

Rochester, N. Y. Per J. Jokšo va- 
karei), prisiuntė A. Zimnickas per 
"V. L." red. 2.43. 

Clinton, Ind. Per. A. M, Mart.'us, 
prakalbas sausio 2 d. aukojo po vieną 
dol.: M. Rutkua, E. Kūnas, M. Ku-j nienė, E. Skindorienė, J. Misiūnas. 
Smulkiais $4.15. Vlos 9.15. 

Centenary, Ind. Per A. M. Mar- 
taus prakalbas 3 d. sausio aukojo po 
1 dol.: A. Aulis, D. Riauka. Smul- 
kiais $3.95. Viso 5.95. 

T&rre Haute. Ind. Per A. M. Mar- 
taus prakalbas 1 d. sausio aukojo 

Pužauskas 2 dol.; pa 1 dol.: K. 
Juknelis, A. Tamošaitis, J. Grybas, 
K. Polokaitis. Smulkiais $4.10. Viso 
10.10. 

Grar.d Rap''Js, Mich. Per A. ] 
Marti) 23.20. (A. M. Martaus išlai- 
dos: kelionė iš Dayton, Ohio ir pra- 
kalbų rengimas $16.50. { L. G. F. 
eina 31 "0). 

Viso Jplauke 130 67 
Buvo lakšte 91 12,470.59 
Viso jplaukė Fondan 12.601.26 
Lietuvos neprig. Fondo Skyrių. 

Lakštas 81. 
Chicago, III. Per "Vien. Liet." Red.: Justinas Kūlis 10.00, A. M. Martus 

10.0U, Dr. J. Kūlis. *0.00, Dr. J. Jo nikaitis 10.00, F. A. Juozapaitis 10.00, Pr. A. Poška 2.00, Dėdė Šernas 1.00, J. P. Pajoiskas 1.00, K. Kūlis 100 P. Sinušas 1.00, M. Mizeria 1.00, B K. Balutis 1.00. 
Montello, Mass. Per "Tėv'ynė9" Red. P. J. Kazlauskas už 1916 ir 1917 metus 20.00. 

Chicago, III. Per "•Tėvynės" Ited. 
Pr. Klbortas už 1917 m. 10.00. 

Seattle, Wash. A. šiopikas 2.00. 
Brooklyn, ty. Y. Per "V. L." red. 

Mik. Buika "Kalėdų dovana" 1.00. 
Marė ir Jonas Daugertai 2.00. 

Chicago, III. Per "Lietuvos" red. 
nuo Gapšių šeimynos (šios šeimynos 
nariai turi pasistatę namie dėžutę ir 

kas savaite moka jon "kvoterj" ne- 

prigulmvbės arba nukentėjusių nuo 
karo naudai) 9.05. 

So. Boston, Mass. Jicva žvlngilte- 
nė ''Kalėdų dovana" 10.00. 

Clsveland, Ohio. K. Aksomait'.fl, 
antroji pusė tūkstantinės nario mo- 
kės! ies už 1916 m. 5.00. 

Viso 117.05 
Ruvo lakšte 80 2,223.91 
Viso jplaukė Fondan 2,340.99 
Abiejuose Fonduose jplaukė 

11,942.25 
J. Sekevičius, L. G. ir Neprigulmy- 

bės F. finansų sekretorius, 101 Oak 

St., Lavvrence, Mass. 

LŠETUVIA1 iMEM. 
IŠ PITTSTON, PA. 

Bulotos prakalbos.—Sausio 29 
d. šį miestą aplankė audra A. Bu- 
lotas asmenyje. Socialistai su- 

rengė Bulotai prakalbas. Per 

įpusantros valandos buvo mano- 

ma. kac svetainės sienos sugrius. 
Bet, laimė, nieko tam panašaus 
neatsitiko. Bulota savo nešvarioj 
kalboj išniekino ir išbiaurojo vi- 
sa, kas tik lietuviams naudinga 
taip dvasiniai, taip medžiaginiai. 
Jis išniekino lietuviu veikėjus 
d-rą J. šliupą, V. K. Račkauską, 
A. Rimką, R. K. Bialutį, F. Črvat- 
fcauską, R. Karužą; Šimkų išvadi- 
no pono Dievo muzikantu, ir k. 

Pradėdamas prakalbą, pasisakė 
ikclibčteiąs apie iJetuvcs laisvę; 
čia jxriiminė Amerikos lietuviams, 
kad jie laisvės neturį, nes "kum." 
Mockus negalįs esą daryti susirin- 
kimu—Amerikos valdžia užgina 
jam prakalbas laikyti. Bulotos 
manymu lietuviai galėtų nuo 
Mockaus pasimokinti. Jei jis ne- 

būtų z lvdkatu, gailrma dar butų 
ir nesistebėti iš jc *okio manymo; 
bet dajbar reikia labai stebėtis. 

Aipie Lietuvos laisvę Bulota 
pasakė taip: Jei lietuviams lais- 
vė reika'^nga, tai ją suteiks jiems 
rusai, ar vokiečiai, kokia jiems 
patiks. Nei rusų .ei vokiečių 
žandarai lietuvių kalbos nesu- 

pranta. Taigi šiandien bent giali- 
ma laisvai kalbėti ir laisvai veik- 
ti. Jei laisve atgaus tautininkai 
su klerikalais, tai jie pastatys lie- 
tuviškus žandarus ir tada laisvė 
Lietuvoje pradings." 

Girdint tokius niekus kalbant 
reikia manyti, kad tam vyrui ore- 
tas a-psisuko. 

Toliaus Bulota išskaitė išlaidas 
Tautos Fondo ir Lietuvos Gelbė- 
jimo Fonde. Skaitė jas iš "Drau- 
go" ir "Lietuvos." Jam prakalbą 
užbaigus, susirifi'kimo vedėjas A. 
Valaičius pralnešė, jog galima oa- 
■klausimai duoti, į kuriuos kalbė- 
tojas mielai atsakysiąs. Cia J. Ka- 
zakevičius paklausė: Tamista pa- 
rodėte išlaidas Tautos Fondo ir 
Liet. Fondo, taigi malonė- 
kite paaiškinti ir L^F. išlaidas, 
nes jį atstovaujate. Taipgi rei- 
kėtų žinoti delko LŠF. laiko lie- 
tuvių visuomenės aukas $17,000 
Amerikos barrkose, kuomet Lie- 
.uvos lietuviai badu miršta? 

Šitie paklausimai Bulotą sudre- 
bino. Vietoje j juos atsakius, Bu- 
lota pradėjo po cstra<lą bėgioti,; 
rankenvis mosuoti ir sakyti: Tu 
nieko neišmanai, tai ir neturi tei- 
;vs reikalauti atokaitų. Kam jus, 
tautininkai laikote sudėji; banko- 
-c surinktus per Lietuviu Dieną 
pinigus ir tt.? 

Socialistai ėmė ploti delnais, 
bet kam, tai jie t u rimt patįs ne- 

suprato, ar gal norėjo nesunagn 
incidentą nustelbti. CI i Bulotai 
išduoti atskaitą iš sa>vo kelionių, 
viešame sus mikime jokiu btudu 
nebuvo galima. Išleidus ir šielk- 
vojuvs $400 į mėnesį visuomenės 
auku, prisipažinti prie to viešame 
susirinkime tai butu tikras skan- 
clalas! 

Aprimus ran'kop'lajatnis ir atsi- 
kvėpus Hu'loitai. Kazakevičius at- 

sistojo ir antru kartu griežtai ipo-Į 
reikalavo dalykų išaiškinimo. 
Bulota puolėsi prie savo legami- 
no, išsitraukė iš jo _p otp i e rg„ i ir 

rodydama ji .publikai sako: "štai 
Komitetas jaai pasiuntė $5,000 nu- 

kentėjusiems nuo karės ir kaip tik 
gaus žinią, kad pinigai priimti, 
tai ir kitus pasiųs." 

Cia "draugai" pamatę pavojų Bu- 
lotos pozicijai ir norėdami jį iš keb- 
li* us padėjimo išgelbėti, sukilo iš 
sėdynių ir pradėjo eiti laukan. 
Tuomi užsibaigė Bulotos prakal- 
bas, Butlctaii apie savo lesa s nieko 
nepaaiškinus. Ptulolikos buvo su- 

sirinku apie šimtas žmonių. 
Dar reikia panraėti, kad Bulo- 

ta savo kal'boj patarė lietuviams 
glaustis prie žydų, ypač del pa- 
skolos Lietuves atstatymui po 
karei. (Kodėl jis Amerikoj nesi- 
kreipia prie žydų pats?) 

Juokinga buvo matyti, kaip 
Bulota per vrisą savo prakalbą su 

atsidėjimu tėimijo į sėdinti pir- 
mutinėj sėdynėj vyrą. Mat čia 
sėdėje vyras kubai pu,našus j M. 

Šalčių, Šalčiaus brolis Jonas. Kaž 
kas suminėjo Šalčiaus vardą ir tas 

suminėjimas Bulotai liežuvį supa- 
ra'li'žavo. Jis šmeižė visus lietu- 

vių vekėjus, bet M. Šalčiaus var- 

de jo>kiu bud u ištart! negalėjo. 
Lietuvis Sveris. | 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Rengiasi prie talkininkų baza- 

ro.—Baltimorėje taipgi yra ren- 

giamas talkininkų bazaras, 'kuria- 
me yra užkviesti dalyvauti ir lie- 
tuviai. Bazaras prasidės ateinan- 

čio kovo 7 d. Taigi laiiko iki ba- 
izarui yra nedaug, o lietuviai tik 
nesenai pradėjo prie jo rengtis. 

Į Priežastis to yra tame, kad 

^ pakvietimas pasiekė lietuvius tik1 
neseniai. Bazaro rengėjai dar 

! gruodžio mėnesyje pereitų metų 
buvo pasiuntę lietuviams pakvie- 
tiimą tul smuklininko M. Ra- 
kausko vardu, bet tas žmogus, 
nežinia del kokios priežasties 
nieko apie tai nesakė. Apie šitą 
lietuvių užkvietimą sužinojo, ir 
tai netikėtai, p. V. Venciuvienė. 
Sausio 26 d ji susitiko su viena 
bazaro rengėjų ir toji paklausė 
jos, kodėl lietuviai nenori bazaro 
rengime dalyvauti. Ponia Ven- 
ciuvienė pasakė jai, kad lietuviai 
apie tąjį rengimą ligšiol dar nie- 
ko nežinojo. 

•Po šito netikėto sužinojimo 
apie užikvietyną lietuvių pradėta 
prie jo rengtis. Laikas trumpas, 
bet bus padaryta, kas yra gali-ma. 

Baltimoriškis. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Prakalbos ir teatras.— Nedelio- 

jc saus. 28 d. Acme svetainėje 
SLRKA. 8 kp. parenge prakalbas 
ir pastatymą scenoje veikalo 
"2mo«ės." Kalbėjo dra's K. V. 
Rutkauskas iš Chicagos. D-ro 
Rutkausko kalba buvo ne j šie s 

gadynės žmones; ji galėjo tikti 
žmonėms už kokio šiimto metų 
atgal, kuomet barbarybė dar bu- 
vc madoje. Jis kitas s-riovės iš- 
vadino gyvuliais ir net kirmėlė- 
mis ('gyvatėmis); žmonomis pa- 
vadino tik /ienus "(katalikus". B',t 
'kaįp žinome, jvairios sriovės ir 
partijos pas lietuvius taipgi iš ka- 
talikų yra pasidariusios ir todėl 
tų srievių žmonės negali buti ne: 

gyvuliais, nei gyvatėmis. Jie 
taipgi yra žmonės ir p. Rutkau- 
skui priderėjo žmoniškai apie jaios 
kalbėti, jei jis yra žmogus. 

Daug kliuvo nuo kalbėtojo drui 
J. Šliupui, už jc bedievystę; kal- 
bėtojas išvedė, «.ad be tikėjimo 
žmogus gali visdkius darbus at- 
likti ; drą šliupą jis pavadino pa- 
leistuvystės plati'ntoj.U'. Kiek ži- 
nome, dras Šliupas, kadir bedae- 
▼is, paleistuvystės niekur neiplati' 

no ir neplatina; jei'g:i _dras Rut- 
kauskas tvirtina, i<acl btdieviai t^ 
daro, tai, matyt, jis tą^inc pagal 
save; itir but jįs pivla tą darė, 
kuomet bdieviu buvo, 

l'o dro Rutkausko įcal'bai buvo 
pastatyta scenoje v«ik»ivlas "Žmo- 
nes," Artistai szvo riolrs atliko 
gana gerai. Po "taidiimimii dras 
Rutkauskas vėlę|urėiį» trumpą 
kolbą, kurioje j išbers įprašė pub- 
likos u/, s ai v o pakartotus žodžius 
ir ragkio visus veikti iš vieno 
drauge su katalikais—nors pas 
mus ir veikiama visų iš vieno. 
Persiprašydamas, jis paaiškino, 
kad jis tik dėlto taip kalbėjęs, 
kad jis mylįs katalikystę (visj^i 
plūdimas ir niekinimas kitų žmo- 

nių nei kiclk ne.paroUo kata lik y- 
sies mylėjimo.—Keu.j 

Toliaus buvo dainius. Tcatralis 
Choras, p. L. Krampo vedamas 
siulaimavo gana £ražir.' kelias 
dainas. Be to p-lė J. Baltruko- 
niutč padainavo solo dvejatą dai- 
nelių taipgi gana gerai, Teatra- 
lių Choras dainavimu užima pir- 
mą vietą Clcvclando lietuvių ko- 
Jioiiii joje. 

Panedėlyje, saus. 29 d. turėjo 
prakalbą d ims J. J. Bielskis; jis 
aiškino savo kelionę po Luiropą. 
papasakodamas buvusias su juo 
atsitii'kiniUs. Jis buvo mandagus 
ir savo kalba nieko neužgavo, 
nors jis oratoriaus talento neturi. 
Bc jo kalbos Vyčių 25 kp. surengė 
pamarginilmų iš dekldamacijų ir 
dailių. Solo padainavo p-nios 
Bukauskienė ir Grciėiuvicnė; jų 
daiaiiaivimas publikai labai patiko. 

Vyčių Chorą veda vargoninkas 
p. Visminas, dar jauna:: vaikinas, 
bet jiis turi gabumą. 

Cletvelamtdo lietuviai ignoruoja 
dabartinius sriovių suvažiavimus 
ir jų nutarimus už tai, kad jie su- 

skaldė vienybę. Clevelandiečiai 
surin'ktas aukas siunčia tiesiai j 
Lietuvą be jokui fotodų tanpinim- 
kystės. -Taipogi turi draugiją au- 

koms rinkti. Draugija vadinasi: 
Draugija nukeiitėjusiems nuo ka- 
rės šelpti; nariai jon moka kas 
kiek iš<silgali, nuo 5c augstym kas 
niėnesis. 

Margis. 

IŠ KONTELLO, MASS 

Užbaigimui tąsynių su socia- 
listais.—Gruod. 31 d., 191O -n. 

veikiantysis Lietuviu Dienos .ko- 
mitetas sušaukė viešą susirinki- 
mą, kad išdavus .paskutinį rapor- 
tą iš Lietuviu Dienos darbų ir 
daivus socialistams progą arba 
prilparodyti teisingumą prie- 
kaištų, jų daromų tautininkams 
ir katallikaans, arba, negalint to 

padaryti, viešai savo šmeižimus 
atšaulkti. ("Keleivio" 47 num. 
I ernai metų korespondencijoje iš 
Montellos buivo rašoma šitaip: 
"KJlerikalai su sandariečiais pa- 
siuntė savo veikėjus pas miesto 
majorą, kad painformavus j j, jog 
LŠF. susideda iš kelių bedievių 
socialistų ir jie a' kas rinks ne 

nukentėjusiems nuo karės, bet 
saviems tiks'lams, "revoliucijai." 
Lietuvių Dienos Komitetas ko- 
respondenciją išvertė į anglų kal- 
bą ir su tuo vertimu nuėjo .pas 
anglus veikusius drauge su Lie- 
tuvių Dienos Komitetu paklau- 
sti. kas šitaip skundė miesto ma- 
jorui, lietuviais socialistus ir LŠF. 
Anglai veikėjai, perskaitė daro- 
mus komitetui priekaištus, pasa- 
kė, kad jie jų visai nepaisytų, o 

jei dar jie toliaus šmeiš, tai tegul 
komitetas sušaukiąs viešą susi- 
rinkimą ir jie atėję prįparodysią, 
kad nei miesto majorui, nei ki- 
tur kur niekas socialistų ar LŠF. 
neskundė, nes nebuvo jokio rei- 
Kaio SKUSti), 

Taigi kokia yra teisybė pas 
mūsų socialiistus. Jie šmeižia 
ne tik musų visuomenės veikėjus, 
bet ir svetimtaučius, kurie pa- 
gelbsti lietuviams sušelpti savo 

broliais,' daro lietuviams gerą: 
mokama anglu kalbos: žmoniš- 
kumo, doros. Gerai dras Šliupas 
pasakė, kad tai lietuviu tautos 
žudytojai. Bet tutfbut niekas 
nebūtų taiip aiškiai parodęs so- 

cailistų tikrojo veido, kaip Lie- 
tuvių Diena. Šitą lietuvių visuo- 
menė atsimins ne tik čia Ameri- 
koje, bet ir Lietuvoj. Nepamir- 
šime ir męs monteliečiai tų so- 

:ialistų tikrojo veido. (Lietu- 
sių Dienos verkimo aprašinėjimą 
apleidome, nes musų nuomone, 
kaipo senai perėjęs dalykas nėra 
Įdomus skaitytojams.—Red.). 

Komitetas: J. Vaičiūnas. 
M. Abračinskas, 

A. Vaitkus. 

IŠ HARTFORD, CONN. 

| Sako, menkas tautiškumas. 
i K n i p dabar matyt iš laikraščių, 
tai lietuviai daugelyj vietų a«p.si-, 

įleido taip, kad savo tautiškas 
draugystes pavedė socialistam^. 

I Socialistai visur minta ne iš savo 

k u anų, bet iš tautiškų draugys-, 
čių. Per Lietuvių Dieną ir da-j 
b: r pasirodo, kad visokios musų 

1 

'••ii 
| tautiskos draugystės, kaip va- 

I \ \ tautinės, Kei.-tutinęs, Daukan- 
tinės, Algird;nės ir t. t. iš tau- 

itiškų draugysčių pavirto j socia- 
jl-.stiiš'kas. Tos draugystės dau- 
giausiai pasidavė socialistų Šel- 
pimo Fondui, tos draugystės tan- 

ikiai u/ organus sau pasiima so- 

cialistų laikraščius, kurie dergia 
i tautyste ir lietuvystę, nors tų 
draugysčių konstitucijose yra pa- 

i rodytas tikslą-', kad draugystė 
j gins ir platins lietu vystę ir mylės 
savo lautg. 

i Pas mus taip pat yra nege- 
riau. Sausio 21 d. buvo čia su- 

sirinkimas Lietuvos Sunų ir 

įDukterų draugystės. Šita drau- 

jgysfė taiip pat yra n ė va tautiška, 
^jft įsis'kver'busiiejie jon keli so- 

ciaiistėlrai visus už nosies va- 

džioja. Nariai, matyt, nesupran- 
ta, kas jie yra ir kokia jų drau- 

Igystė yra. Tame susirinkime 
nutarta paaukauti $10.00 leidimui 
socialistiiškų knygų ir išsirinkta 

įsau organu socialistiišką "Lai- 
svę." Dabar nariai už savo pi- 
nigus galės pasiskaityti, kaip tau- 

iti:kunią ir lietuvystę tas laikraš- 

jti-s dergia. 
i Kokia gi čia "tautiška" drau- 

jgystė išeilna? Sarmata mums, 
:kad męs net savo priderinės, kai- 
po tautiečiai, nesuprantame. Ko- 
dėl męs neremiam savo tautiškų 
organizacijų Ir savo tautiškų 

: laikraščių, o per savo tamsumą 
j remiame musų tautos nevido- 
'iiu.s kurie net Lietuvos nepri- 
gulimyibės nenori. 

Sanarys. 

SIUOX CITY, IOWA. 

Vakaras antra kartu atkartotas. 
Saus. 21 d. Dailės Mylėtojų Dr. 

fouivo surengusi vakarą su plačiu 
programų pobažinytinėj svetainėj 
parapijos naudai; bet tą vakarą 
buvo labai blogas oras ir vakaran 
nedaug pulbliko? prisirilrokc. Vie- 
nok vakaro programas buvo iš- 
dildytas. Buvo statytn scenoje 
dvi juokingos vienaveiksmės kc- 
mediijos: "Žilė galvon, velnias 
uodegon" ir "Sa'laputris." Po .at- 

vaįdininiui visi svečiai pradėjo 
reikalauti, kad tiedu veikalai bu- 
tu atkartota. Artistai sutiko at- 
kartoti saus, 28 d. ir paskirtam 
laikui atėjus, vakaras Įvyko. Sve- 
tainė buvo pilna žmonių ir visi 
buvo labai užganėdinti vakaru. 
Artistai savo roles atliko kucpui- 
ik i ausiai. 

Ue scenos veikalų buvo dar 
monologai, dclkliamacijos ir dai- 
nes. A. JOnčis turėjo monoliogą: 
Ponia Tlvandauskiieniė; atliko la- 
bai gerai; K. Gagelis papasakojo 
feljetoną: Socialistų prakalbos— 
aipgi nusisekė gerai. Paskui ma- 

ža mergaitė V. Beržetaitė deklia- 
m&vo: "Paklausyk tautieti" ir 
"Vargdienė Mergelė;" O. An- 
driušiumienė dekliamavo: "Vie- 
nas laisvas cicilikas;" M. Riš- 
kienė: "Lietuva mane brangi tė- 

vyne" ir K. Mikėnas: "Verkė 
girtuoklis." Paskutinės eidės ge- 
riausiai palike publikai. 

Choras, vedamas vietos vargo- 
nininko, sudainavo kelias gražias 
daineles, kurios publikai ypatin- 
gai labai patiko ir choras kelioms 
eiilicms buvo iššauktas atkartoti. 

Pellno nuo vakaro liko apie 
$50.00. 

Koresp. 

IŠ THORP, WIS. 

Lietuvių Dienos atbalsiai. 
Negeriausdai pas mus sekėsi Lie- 
tuvių Dienos rinldliava,—buvo 
kurčių, ką negirdėjo nei prezi- 
dento Wilsono, nei badaujančios 
tėvynės ballso, bet visgi buvo ir 

geraširdžių. Musiškiius lenkus < 

galima pagirti už duosnumą, 
nors jie ir sakė, kad esą negerai, 
kad lietuviai nori atsiskirti nuo 

lenkų. Švedai ir amerikonai ge- ; 

rai prijautė. Vokiečiai neturėjo 
gero noro ir aukavo menkai. 
Lietuviai irgi duosnumiu neatsi- : 

žymėjo—aukavo, ga<li sakyti, vi- 1 

dutiniškai. Keliolika lietuviu, 
kaip męs čia visi žinome, dar 
nuo pačios pradžios karės nėra J 

;;aka>vę nei cento, nors jie galėtų 
gerokai aukauti. 

Žydas tai mus (nustebino: jo 
nereikėjo nei prašyti—pamatė ir 
žino, ko reikia: mat žydai visur 

gersi yra suorganizuoti ir daly- 
kus supranta gerai; kad nors to 

mes nuo jų pasimokintume. 
Viena mokykla padarė rinklia- 

vą lietuviams nuo karės nuken- 
tėjusiems. Vokiečiu parapija at- 
sakė tylėjimu ir nieko nepadarė. 
Lenkų parapija surinko lietu- 
viams $21.21 ir už lai reikia jai 
ti'rti ačiu—j i geriaus atsižymėjo 
r mūsų brolių vargą geriaus 

atjautė, negu musų lomos lietu- 
viškos parapijos, kurios bijojosi 
ią dieną rinkiniu aukų "susitref- 
nyti." 

F. M. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Dr. E. Klimas, šiom i s dieno- 
mis J)r. E. Klimas, buvusis iki 
iiclei internu Pbiladelphia Gene- 
ral ligon'butyj, gavo pranešimą 
nuo Valstybinės Examinatorių 
Tarylbos (State l>oard), kad jis 
perėjo valstybės reikalaujamus 
egzamenus, atsibuvusius sausio 
mėnesyj. 

Už-baigęs medicinos mokslą 
kolegijoj. l)r. Klimas išbuvo dar 
ilgoką laiką viršminėtame ligon- 
butyj: kur visuomet būdavo apie 
5000 ligoniu. "Geresni daktarai 
paprastai lmva metus-kitus to- 

kiuose ligon'bučiuose, nes tenai 
turi gerą progą susipažinti su 

įvairiausiomis ligomis ir naujau- 
siais budais jų gydymo. 

Dr. Klimas dabar atidaro savo 

locną ofisą po num. 2700 E. 
Ame st. 

Velytima jaunam mūsų dakta- 
rui kuogeriausio pasisekimo, kad 
po ilgų metų sutrkaus darbo jis 
butų naudingiausiu gelbėtoju 
kenčiančiai žmonijai ir garbingu 
veikėju Lietuvių tautoje. 

Draugas. 

IŠ E. ST. LOUIS, ILL. 
Rado užmuštą lietuvį. Sausio 

25 d.. A. Kirkinki, gyvenantį prie 
537 Collinsville ave., atrado ne- 

gyvą gulintį amt kiemo. Jo gal- 
vą *buvo sudaužyta. Priežastis 
nežinoma. 

A. Kirkiskis turėjo apie 2 7 
metus amžiaus ir, kaip girdėtis, 
nepriklausė nei Į vieną draugystę, 
Sausio 28 d. tapo palaidotas be 
bažnytinių apeigų. 

O. 

p 

Zinios-Zinelčs. 
Detroit, Mich. v 

= Detroito lietuviai paskyrė 
sau vietą bažnyčiai 'statytis mie- 
sto pakraštyj ir iš žemės savinin- 
ko gavo 12 lct't dykai su ta išly- 
ga, kad per 5 metus jis gaus kiek 
šyvo nuosavybės parduoti. Bet 
jcu dabar jo toji nuosavybė iš- 
parduota po $50 ir po $100 luotui. 
Bažnytiniai 1otai lietuviams atsi- 
ejo tik $100 raštams padaryti. 

Brockton, Mass. 
= Brocktono kai'rpiai spiria sa- 

vo uniją reikalauti 8 valandų dar- 
be dienos ir 20 nuoš. didesnės 
inoikesties. Dabar dirba po 9 vai. 
j dieną ir uždirba nuo $15 iki $25 
i savaitę. 

Brooklyn, N. Y. 
— Havemayer Cukraus Grytoy 

nio kompanijos darbininkų strai 
kas eina toliau pasekmingai. Prie 
Unijos priklauso 1500 darbininkų. 
Policija ir detektyvai elgiasi su 
amonėmis biauriai. 

So. Boston, Mass. 

= Plačiai žinomas So. Bostone 
Praiims Čaplikas tapo suvažinėtas 
m t gelžkelio. Jisai ėjo skersai 
aėgius netoli nuo pietinės stoties 
r jj tuščias traukinys .pagavo. 

VVaterbury, Conn. 

= Cia atsitiko skandalas. Vy- 
riai statė scenoje Gurkliutės vei- 
kalą "lvunuvtės." Vietos klefbo- 
įas, i.šgi. !ęs artistu linksmą dai- 
ią: "Kas bučiavo seną bobą, o 
iš mergužėlę," pasipiktino ja ir lie- 
)ė aktoriams iš svetainės neštis. 
r.š to kilo didelis truflešmas; aikto- 
'ės ėmė verkti, o publika pradėjo 
eilkalauti sugrąžinimo jžangos, 
jet jos negavusi tuščiams svetai- < 

ię aipileklo. Vyčiai nuėjo j W. L. 1 
>vdescs dr-jos svetainę. 'a 

Montello, Mass. 
= Pasiturinčio lietuvio kopėjo 

Kazio Auiguštuotlic ž-mona atėjo 
pas ji į kcpVkl.'į, bot buvo taip 
įsitraukus, kad nenuvokė parė ti 
į^tnon. Vyras, bijodamas, kad 
ji nesušaltų, j aklojo jai krosnyj. 
Krosnis buvo tik taap sau šilta, 
bet ant rytojaus vyras rado ją 
negyvą ir manė, kad ji sudegė. 
Pašauktas daktaras tailpgi tų pri- 
pažino, tik pasakė, kad ji sudegė 
nuo degtinės, o ne nuo krosnies 
karščio. Vyrui atoko širdis. 

Cambrid'5":, Mass. 
= St&tvėrus naujai parapijai, 

kivn. Krasniekas neteko trijų ke- 
tvirtdalių paraipijonų. Draugijos 
reikalauja iš jo. kad jis pasakytų, 
kur jis padėjo Lietuvių Dienoje surinktus pinigus. 

Amsterdam, N. Y. 
= Saus. 16 d. naujai statomos 

diribtuvės rusyj rado negyvą 
žmogų. Šituo žmogum, kaip su- 

žinota, buvo lietuvis Augustinas 
Povilaitis, 35 metų amžiaus. Ne- 
sužinota tikrai, ar jjs pats užsi- 
mušė. ar j j kas užmušė. Jis mė- 
go?, išsigerti. 

Now Britain, Ccnn. 
= Saus. 19 d. pasimirė Petro- 

nė Skriuvlskaitė Jenušaitienė 25 
metų amižiaus nuo plaučių užde- 
gimo. Ištekėjo už vyro s p ai. 25 
d,. 1916 m. 

Shamokin, Pa. * 

= Shamckine yra apie 8 lietu- 
viu smuklės, o sankrovos nei vie- 
nos. Žmonės girtuokliauja v- pe- šasi. Saus. 16 d. vienoj smuklėj ištiko didelės peštynės ir vienas 
vienam peršovė i^ną. kitam koją. Suvikas .-ėdi šaltojoj ir gailisi. 

Worcester, Mass. 
= Departmentinė "Boston 

Store" sankrova įvedė 48 valan- 
dų darbo savaitę. Darbininkai 
dirbtą kasdien nuo pusiau devin- 
tos ryto iki pusiau šeštai vakare, 
neišskiriant nei šeštadienių, kuo- 
met pirmiauvs dirbdavo iki 9 vai. 
nakties. Kitos departamentinės 
sankrovos žada sekti šitos pavyz- di. 

Bulpitt, 111. 
= Yra dvi anglių kasyklos. 

Darbai menki ir tų nedaug—dir- 
ba vos 2—3 dienas savaitėje. Ži- 
noma, pragyventi iš to la'bai sun- 
ku. 

Cambridge, Mass. 
— Daug ginču-kaltui kilo čia 

todėl, kad Lietuvių Dienos ko- 
mitetas pakvietė kalbėti "vietini 
kleboną ku:i. J. Strazdą ir gerb. 
F. J. Baigočių." Dalykas yra ta- 
me, kad Lietuvių Dienos komite- 
tas privalo buti bešaliai "tautiš- 
kai-kata!!ikiškas," o minėtas 
"ktm." Strazdas nėra j( Ccs kuni- 
gas, bet. šiaip sau "nczaležnas" 
vaikinuks, o "gerbdamas" Dago- 
eitis yra taip gerbiamas, kad net 
socialistai priskyrė j anuomet 
prie "susikompromitavusių'' kal- 
bėtojų. 

P. Kavolius aiškino, kad Lie- 
tuvių Dienos komitetas nieko 
a-pie tai nežinojęs, kad skelbimus 
padaręs viens pirm. Bartkevičius 
ir kad jis užtai bus nubaustas. 

Tautininkai neprivalo nieko 
bendro turėti su jokiais "nezalež- 
nmkais,'' nei su tokiais susikom- 
promitavusiais vyrais, kaip 13a- 
gočius. (Jėda. 

Newark, N. J. 
= Šv. Jurgio par. svetainėj 

sausio 21 d. atsilbuvo lietuviškos 
vestuvės, kurios užsibaigė indi- 
joniška karė: nuėjo darban pei- 
liai ir net revolveriai. Atvyku- 
sieji "dėdės" sugriebė Yiincą 
Vin—ną su revolveriu rankoje. 
Teismas paliepė jj pastatyti po 
j>i5oo bondsu. Kokiu gyvulių tarp 
žmonių dar esama! 

Akron, Ohio. 
= Miestas baisiai auga: per- 

lai pastatė apie 300 naujų namų, 
) pagyvenimų vis trinksta, nes 

iabai daug žmonių privažiuoja. 
Lietuvių skaitlius per vienus' me- 

:us pasi-dvigubrno: 1915 metais 
juvo apie 500, o šiuosmet pri- 
ikaitoma jau apie 10,000. Good- 
year kanupanija, sakoma, žada 
aisyt Ea^t Akrone naują didelę 
iirbtuvę, kurioj žada dirbti net 
:elios dešimtįs tūkstančių žmo- 

ūų. 



Vlal laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi butl pažymčtl autoriaus pa- 

rašu ir adresu. Paai/ašantieji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos i1- 

nial, Ir savo tikroji vjird;}. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

slunčlamua jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redaklja, pareikalauta, gražina auto 

riul atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna »r tik 

ant vienos popieros pusčs, pallekaur 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Amerika ir karč. Per pustre- 

čių metų Amerika visomis ketu- 

riomis laikėsi, kad neįsimaišius 
į dabartinę Europos karę. Šią- 
dien priėjo prie to, kad ji buvo 

priversta pertraukti diplomatiš- 
kus ryšius su Vokietija ir prie- 
šais savo norą gali but įtraukta 
ikarėn. 

Pertraukimas diplomatiškų ry- 
šių dar nereiškia karės, b^t laibai 

lengva-i gali privesti prie karės. 
Istotriftki pavyzdžiai iš praeities 
iparodo, kad dvi didelėj viešpati- 
jos pertraukusios diplomatiškus 
•ryšius, paprastai atsiduria karėje. 
Taip atsitiko laike rusų-japonų 
karės, taip ga.i buti ir dabar. 

Jeigu Iv 15 karė,—o gali įvykti 
tik ti/omet, jeigu vokiečiai iŠtikro 

pradės skandinti Amerikos lai- 
vus ir piliečius.—; .i tuomet ka'.- 
tė bus ne Amerikos. 

Amerika stoja šiame atsitikime 
ne tik už savo teises, bet už vi- 

sos žmo ii jos teises; ji stoja ap- 

gynime Uuosybės ir žmoniškumo, 
už kuriuos jau ne sykį Amerika 
buvo savo kraują liejusi. 

Šimtą trisdešimts metų atgal, 
kuomet š*os šalies kolionistai su- 

kilo prieš ^Angliją ir vedė Ne- 

įprigurtmyfbės karę, jie kariavo 

įpridšars Anglijos tiraniją, .kuri 
tuomet buvo pasiryžusi laisviems 
Amerikos kolionistams neteisin- 

gai suvaržyti jų laisvę. Iš tos 

karės fcimė laisvos neprigulmin- 
gos Suvienytos Valstijos. 

Antroj pusėj 19-tojo .rmtime- 

čk) amerikonai praliejo jūres 
kraujo laike Didžiosios Naminės 
karės. l,r šiuom laiiku jie kariavo 
už principą, «.tž laisvę, už žmo- 

niškumą,—'kad paliuosuoti iš ver- 

gijos ir suteikti laisvę milijo- 
nams negrų. \ 

Ir šitas paskutinis susikirtimas 
su Vokietija yra taip pat už prin- 
cipą, už didelį principą laisvės. 

Kaįp '776 metuose, kaip 1864 
metuose, tai'p ir dabar Ameiitka 

yra pasiryžusi ginti savo piliečių 
teises,—tas teises, kurios visai 

žmonijai lygiai priklauso. 
Eiti karėn, kuomet tave užpuo- 

la, kuomet žmonėms gręsfra didis 

pavojus sunaikinimo jų namų ir 
t t.—tą kiekvienas gali lengvai 
suprasti. Bet eiti kovoti už prin- 
cipą, už cjvilizaciijos ir humanita- 
ri.škumo dėsnius gali tik tie, 
kurie supranta principų, civiliza- 
cijos ir humanuariškumo dėsnių 
svarbą. 

Ar bus karė su Vokietija, męs 
to nežinome—to šiądien nieką.", 
negali žinoti. Bet męs, kurie 
matėme prezidento VVilsono neiš- 

pasakytą kantryibę per pustrečių 
metų, gajime būti persitikrinę, 
kad -ne Aimeriika bus kalta, jeigu 
jai prisieis stoti net karėn sa- 

vo piliečių te*sių apgynimui. 
Amerika niekados neleido ir 
turbut dabar neleis, kad kokia 
kita viešpatija diktuotų Amerikos 

(piliečiams, ką jie turi daryti, kaip 
ir kur jie turi eiti. 

Už ką gali buti toji karė? 
Daugeliui gal nelabai bus aišku, 
už ką gi ta Amerikr turi eiti ka- 
rėn su Vokietija? Juk vokiečiai, 
negali ateiti Amerikon—-bent 
šiuom kartu, tai kam Ameriikai 
■reikia kištis j tas muštynes? Ne- 
•kuric net taip nupasakoja, kad 

esą Amerika užsimanė sau guzo 
jieškoti, tai ir lenda, kur visai ne- 

reikia. vdkiečiai nori 

x 
skandinti visus laivus jūrėse,— 
saiko jie,—tai koki velniai neša 
tuos amerikonus Europon? Ar 

negali jie"namie sėdėti? Kam už 

j;:os visa tauta turi baision karėn 
eiti?" 

<Tai)p protaujama ir tas butų 
teisinga, je?igu eitų apie tuos ke- 
lis žmones, ku/ie užsimano ke- 
liauti Europon. Bet eina ne apie 
tai. Eina apie didelj ir svarbų 
principą, kuri šiek tiek sunkiau 
yr*> suprasti. 

% 
/ 

Paaiškinimui įmikime pavyzdį. 
Stovi kaimas. Viduriu eina 

plati gatvė iš albiejų pusių stovi 
ūkininkų naimai. I>u artba keli 
ūkininkai susipešė tarp savęs. 
Ir vienas jų, įpuolęs despena-ci- 
jon, šaukia tau: "Tu nedrįsk iš- 

lįsti iŠ savo namų, nedrįsk eiti 
gatve, nes jeigu tu islįsi ir eisi, 
tai aš tau kuolu galvą suskaldy- 
siu." 

Ką pats tuomet padarytum? 
\r sėdėtum namie ausis suglau- 

dęs vieną dieną, antrą dieną, tre- 

čią dieną ir visados, kada tas 

desperatas tau tokius grasinimus 
darytų, nors gatvė visiems lygiai 
priklauso ir visi lygiai gali ja 
vaikščioti ir važinėti? 

Pasiklaupk pats ;avęs, ką to- 

kiam atsitikinv: darytum. Tavo 
atsakymas bus Amerikos atsa- 

kymas, nes jis kaip sykis yra pa- 
našiame padėjime. 

Kaimas—'tai pasaulis. Gatvė 
—tai jūrės ir didjuriai, kurie šią- 
dien yra platus vieškeliai susinė- 
simuose su kitomis šalimis ir bf* 

kurių jokia šalis šiądien negali 
psieiti taip, kaip ūkininkas ne- 

gali miestan išvažiuoti be gat- 
vės, be kelio. Ūkininkų namai 
—tai įvairios tautos. Vokietija 
i:- jos draugai susipešė su kito- 
mis tautomis,—su talkininkais. 
Ir štai dabar Vokietija sako, 
kad visos kitos tautos, kurios 

į įesipeša (neutrališkos), neturi 
tiesos išeiti ant gatvės, negali iš- 
eiti Į jūres ir atlikti savo reikalų 
su pasauliu. Vokietija sako 
Amerikai, kaip tas desperatiškas 
ūkininkas: "Sėdėik namie ir ne- 

drįsk išlyst, nes kitaip aš tau gal- 
vą suskaldysiu." 

Amerika šiuom sykiu alscko: 
"Tu gali kautis su kuom nori, 
ir kiek nori, bet gatvė visiems ly- 
giai priklauso, ir aš nemanau na- 

mie, kaip kalėjime, sėdėti, kol tu 

išsilkausi su savo kaimynu. Aš 
turiu tiesą eiti gatve, ir eisiu, o 

jeigu tu man ištikro mėginsi buo- 
že galvą skaldyti, tai atsimink, 
kad ir buožė turi du galu." 

Ir prezidentas "VVilsonas tą 
Vokietijai pasakė. Dabar tik lie- 
kasi lauk.', ir paniūrėti, ar Vo- 
kietija i ž tikro drįs savo grąsini- 
mus išipiildyt-i. * 

Pora žodžių mušu skaityto-' 
jams. Amerikos gyventojų tipas | 
ir dvasia da>bar yra pakilusi. Jei-, 
gu prieis prie karės, gali atsi- j rasti ir daugelis karšt. Mių, fcure 
.jaM pridirbti kvailų dallykų. Mes 
norime duoti savo skaitytojams 

Į keletą persergėjimu ir geru pa- 
tarimų. 

Jeigu ir bus apskelbta karė su 

Vokietija, tai Ameril'a vargiai j 
siųs savo kariumenę Europon, j 
bet ji gali delei visako rengti ar- 

miją iš liuosuorių, ar kitaip čia 
Amerikoj, nes jeigu Vokietija 
kartais išloštų, tai ji mėgintų at- 
keršinti Amerikai, kaip Dievas 
danguje. 

Greičiausiai Amerika gelbėtų 
ta lik tninkams pinigais, kanuolė- 
mi's, amunicija, o gail ir laivyną 
savo pasiųstų. Todėl didelio pa- 
vojaus šios šalies žmonėms nėra. 

Męs norime priminti lietu- 
viams piliečiams ir abelnai lietUr 
viams, kad butų atsargus savo 

darbuose ir Gavo kalbose. 
Męs, kurie esame šios šalies 

piliečiai, patjs iš šarvo liuoso no- 
ro priėmėme pilietystę ir priža- 
dėjome pilną 'ištikimybę šiai 
laisvės šaliai, kuri mus priglaudė 
nuo persekiojimų musų locnoj 
tėvynėj. Niekas ne.nori karės, 
nenorime jos ir mes. Bet jeigu 
prezidentas ir šita šalis nėra", 
kitokio išėjimo, tad tuomet pa- 
rrykim, kad męs turime buti ir 
esame ištikimi šios šalies pilie- 
čiai ir privalome išpildyti visas 
pareigas, kokias ant mųs pi'lietv- 
stės ištpuola. 

Sulai'/ykite tuos savo vientau- 
čius, kurie mėgins .paleisti liežu- 
vius—dolei jų loonos gęraVės; 
karės laikai yra ne bsįkos ir ne 

juokai ir daug žmonių už savo 

ilgą liežuvį, u'ž savo bereikalingą 
"kritikavimą'' galėtų susilaukti 
daugelį nemalonumų. Žmonės 
'^ali buti įsikarščiavę ir vienas 
kita3 durnas žodis gali įvesti bė- 
don. Męs esame šios šalies pilie- 
čiais, ji mums .prieglaudą davė 
! laike bėtflos męs privalome bū- 
ti jos ištikimais piiliečiars ir ge- 
rais draugais. 

Męs turime viltį, kad gal dar 
ir pereis ta karės šmėkla, bet 
jeigu nepereitų, jeigu atsitiktų 
tas, ko męs visi nenorime, kad at 

sitilcių—įsklėkite viršlminėtus pa- 
tarimus savo atmintin! 

Bilius prieš ateivius. Balius, 
kuris uždraudžia priimti j Ameri- 
ką ateivius aiemakia'nėius skaityti- 
rašyfci, tapo antru sykiai perleistas 
per atstovu butą ir per senatą, 
nežiūrint prezidento \Yillsono v c- 

t o. Taigi jis dabar jau liekasi 
įstatymu. Prezidentai Cleveland 
ir Taft buvo jj vetarvy, preziden- 
tas \\'iIsoui ji du syk vetavo, bet 
kongresas, spaudžiamas Amoriikc- 
nsšku unijų, pagalios jį praleido 
priešais prezidento-norą. 

M V* manome, kad nėra tai iš- 

mintingas įstatymas, nes jis savo 

tikslo neatsiekia. Per jį galės 
įeiti šion šalin visoki vagiai, žuli- 
kai, žmogžudžiai, kurie paprasta, 
rr.oka skaityt, ir rašyt, bet jis ne- 

įleis kad ir geriausiu, teisingiau- 
sių ir darbščiausių žmonių, jeigu 
jie neturėjo progos savo šalyj iš-J 
mokti rašto. 

"Ant dviejų frontų." Chicagos 
Daily Tribūne laikraštis pa- 
duoda stnampsnį, kad "svetimtau- 
čiu redaktoriai apreiškia, jog visi 
yra prisiruošę paremti savo pri- 
imtąją (adopted) šalj iki galui." 
šiame straiipsnyje paduoda 
nuomonės įvairių. Chicagojc ei- 
nančių laikraščių kaslink to, kaip 
jie žiuri j kriiį kėlusi tarp Suv. 
Vailstiijų ir Vokietijos. 

Laikraštis T r i b u n e painfor- 
muota sekančiai ka^liimk "Naujie- 
nų" nuoanonės: 

"Naujienos subatoj davė 
Ilgoku peržvalgą, kaslink vokiečių i 
notos tikslo. Laikraštis apreiš- 
kė, kad jos efektas ant šios ša- 
lies dar negali but žinomas, bot 
kad kaip ten nebūtų (ln any 
event) visos Amerikos tauto» 

privalov^en^ii prezidentu Wilsi. 
nu tVirtail amerikoniškumu 
(should stand behlnd President 
VVilson in a solid americanizm." 

Taip informuojama ameriko- 
nus. (ii lietuviškai publikai 
"Naujienos" -šminėtos dienos 
\ iršminėtaimc savo editoniale iš- 
reiškia uubnip^ę, l>u'k Amerika 
nelbuvusi ncutrališka, buk jai lab- 

jaus rūpėjęs biznis mcgu neu- 

trališikumo palaikymas. Ir už- 

baigia "Naujienos" "itaiip: 
Kruvinas kapitalistų liumbugas 

yra tas visas Amerikos susikir- 
timas su Vokietija, ir neišma- 
nėliai butų Amerikos darbinin- 
kai, jeigu jie duotųsi jvelt | jj. 
šalin karė ir jos kurstytojai! 

Gaila, kad šis laiikraištis nesu- 

šuko dar: "šalin biznis ir veid- 
mainystė, kurie verčia ameriko- 
nams laužytis ir rodytis avinėliu, 
o prieš lietuvius gaidžiu rė- 
kauti!" Tdkia politika gali daug 
btdos lietuviams pridaryti. 

Nauja "gazieta." Prisiųsta 
nuims pirmas numeris naujos 
"įgazietos" (laikraščio vardas jam 
netinka). Vardas jo yra "Sar- 
gas" ir visas yra* pašvęsttas ko- 
vai su visokiomis ^lietuviškomis 
herezijomis"—su "nezaležnin. 
kais." 

'Kadangi jo stidius toks, 
kad gail sarmata butų paduot 
adresą, kas ir kur jį leidž-ia ir 
redaguoja, tai to viso ir nepažy- 
mėta. Bet iš raidžių matyt, kad 
jis buvo spausdintas "Darbinin- 
kei" spaustuvėj So. Bostone. 
Kaip tankiai eis—taipgi nežinia; 
matyt, kaip medžiagos prisirinks, 
šiame nttmeryj, nuo 'pradžios iki 
'galui, mirga nuo Mickevičų, 
Strazdų, Hodurų, Jankauskų ir 

kitokių "nezaležnų heretikų." 

VIESAS ŽODIS 
Kun. Klišiui, Kun. Augustaičiui ir Kun. Bartuškai. 

(Lietuvos šelpimo klausime). 

Gerbiamieji: 
Paskutinių metu nelaimės, itfž- 

k.*itusios ant. mušu tėvynės, pa- 
lietė ir kiekvieną lietu/vį—tėvy- 
nainį, kokioj pasaulio dalyi jis 
negyventų. 

Mušu broliai Eurppoje šian-j 
clie yra- padėji/me keliauninku,1 
kurių laivas skęsta. Lietuviai,1 
gyvenanti 'kitose pasaulio daly- 
se,—žiūrėtojai tos nelaimės; jie 
gali, jeigu ne visus, tai bent di- 
lelę dalį savo žarstančių brol'ų 
išgelbėti. 

"Savo draugus ir prietelius pa- 
žįsi nelaimėje" — sako sena 

patarlė. Bado ir vargo prispau- 
sta Lietuva šialnidie pažino, kas 
jos draugai ir prieteliai, kaiip sve- 

timų, taip ir savųjų tarpe. Visi 
matome ir žinome, kas daugiau- 
siai parodė prakilnumo, patrio- 
timiguimo ir gabumų šelpime nu-, 

kentėjusių nuo karės dar pat ne- 

laimių pradžioje. 
Kaip visi, taip ir Tomistas, 

gerbiamieji, žinota, jog tos Eu- 
ropos lietuvių organizacijos, ką 
visą nelaimių naštą amt savo pe- 
čių neša, tvėrėsi ne iš žmonių 
vienodai tikinčių, vienodai ma- 

nančių, bet iš vienodai musų kra- 
sto nelaimės atjaučiančių. 

Ko4 šelpimo centras buvo Vil- 
niuje—iš abiejų kraštų fanatikai 
dar spyrėsi, ardė bendrą darbą. 
Bet Lietuvai'j geleži/nes rankas 
pateikus—ir rambesnieji pajuto: 
atrado, kad reikalinga ir galima 
bent vienas—ikitas darfbas ben- 
drai diribti. Tie fanatikai, ką kas. 
rčs p raidžioj e Lietuvoje bendrą 
•eSkimą griovė, turi savo vienmin- 
čių ir čion, Amerikoje, tik Lietu- 
vos likimo klausime tarp anų, eu- 

ropiečių, ir čionykščių, amerikie- 
čių, dabar yra šiolfis-tokas skir- 
tumas. LietaK'oje kairiausioji 
sriovė viena iš pirmųjų pradėjo 
veikti, kad Lietuvai išgauti nepri- 
klausomybę; gi čion jų vienmin- 
čiai, susirinkę, užprotestuoja prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir... 
"linksmame upe" išsiskirsto. Iš 
kito galo kraštutiniai tetn Lietu- 
vos liuosybės klausine veikia iš 
vien su kitomis sriovėmis; gi 
čion, Amerikoje, jų vienminčiai 
£'kd-bia, kad kataililkai jokiu budu 
neprivalo refkalauti Lietuvai ne- 

pniklausomyibės, nes... Liuosoj 
Lietuvoj katalikybei busią blo- 
giau, taipogi dar ir del to, kad 
1894 metruose lietuviai esą prisie- 
kę Rusijos carui balti i .-likimais 

( 
(i\ur. "Tikyba ir Dora" 51 No.) t 

Kal'bėti Lietuvos reikaluose į( 
■ tuos, ką aiškiai pasisakė, jogi 

jiems ir šiandie rupi kas kita, o 

tie Lietuvos gyvybė ir liuosyibė— 
nėra nė noro. nė reikalo. 

Bet Taimiatos, geribiamieji,— 
sprendžialnt iš jusų obalsių: "ne- 

priklausomybė !" "Vienybė!,"—ne- 
priiguliite nė. prie vienos, nė prie 
kitos ami veikėju gru-pčs, nors 

antroji, norinoioji pasilikti caro 

ištikimais, vadinasi tuo pačiu, ką 
ir jusų sriovė var<lu: katalikai. 
Viien'a, dėlto, kad Tamistos, pri- 
rašę tiek griebtų protestų prieš 
įvairius Amerikos lietusių judė- 
jimo apsireiškimus, nė žodeliu 
neužsimenate apie aną žmonių 
gru'pc, ką stačiai griauja vyriau- 
si jusų politiškąjį tikslią, ir ta.i 
net jusų pačių sriovės vardu; an- 

tra, paskutiniu sąvaičių atsitiki- 
mai parodė, jog Tamistų patnio- 
tingi dalbai1—dabai neaiškus,—aš i 

ir rašau šį viešą žodj j Tamistas. 
Galima suprasti, jog šiuotni kal- 
bu į Tamistas ne kaipo į kuni- 
gus, vikarus ar klebonus tokių I 
ar kitokių parapijų, bei kaipo į 
visuomeninius veikėjus, ypač pa- 
skutiniu laiku visų katalikų var- 

du veikiančius ir kalbančius. 
Suvirs pusantrų metų seku 

kaip kitų,' taip ir Tamistų veiki- 
mą Lietuvos šelpimo reikaluose. 
Kadainlgi tuose pačiuose reikahio- 
s;; esu čion atvažiavęs, tai jaučiu 
priedermę tarti žodį kaip savo, 
taip ir mane čion atsikirtusių var- 
du Čia paliesiu taktai tuos Ta- 
mistų darbus, kuriuos dirbate 
vardan Lietuvos gyvybės ir liuo- 
sybės. 

Lietuvos šelpiimas—visų lietu- 
vių priedermė ir bendras rei- 
kalas; Tamistos pr.i!paižinote ir 
iki šioil tai pripažįstate. Vienok 
Taimist?., kun. Kemėšti, buvai pir- 
muoju, kuris mano norui varyti 
bendrą/šeflpimo darfb^ kcUą pa- 
stojai. Vos man atvažiavus, 
Scrantone, Pa., Tamista užre'š- 
kei, kad jeigu aš aukas rinksiu 
r.e Tauto- Fondui—katalikai man 

prakalbų nerengs. Nežinodamas 
santikių, rtorėdamias: kuo daugiau- 
siai auikų surinkti—j,u>sų spaudi- 
mui pasidaviau. Paaiškėjus, jog 
Tautos Fondas yra. grynai party- 
viškas, GKkagoje sukviečiau visų 
trijų fondų pirmininkus, kad, pa- 
sikalbėjus, atrasti galimu nors 

mano, kaipo nukentėjusios Lietu- 
vos pasiuntinio, prakalbose ben- 
drai dirbti. Nematydamas geres- 
nio išėjimo, paskelbiau, jog kal- 
bėsiu visiems, kas tik man pra- 
kalbas rengs. Po pirmos p raka i 
bos, ne Tautos Fondo surengtos 
iš Tambtų pusės prasidėjo kam 

—Donahey in Cleveland Plnin Dealor. 

TAI BUS MUŠIS L 
"Sausieji" su ''šlapiais" rengiasi didelin mušiu—"Sausieji" yra tie, kurie nori saliunus iš- 

naikinti; "slapieji" yra tie, kurie nori, kad saliunų kuodaugaiusiai butų, kad žmonės galėtų sau gerk- 
les "šlapinti", o kišenius "sausinti." O pritaikius šitą paveikslėlį prie lietuviškos politikos, galėtum pa- 
sa'kyti, kad jis galėtų parodyti ir dabartinį "mušį" tarp tautininkų ir klerikalų. 

panija prieš m'ane. Tūlas Ta- 
mistos brolis Kristuje bažnyčioje 
iš sakyklos maine "judošium" iš- 
vadino, užtai, kati rinkau aukas 
ten, kur l)r.' Šliupas kalbėjo. Ma- 
ža to, buvo atsitikimų, kada ren- 

gė man prakalbas kitos sriovės 
žmonės, o Tamistų vienminčiai 
(tą pačią dieną ir) tuo pačiu lai- 
ku ėiaipat surengė šokių vakarą, 
kad į prakalbas perdaug žmonių 
nesuairinktų ir per daug pinigų 
n e s umik a u t ų... (YV a t e rbu r y, 
Conm.). Nevv Haven, Conn.. kada 

kalbėjau Tautos Fondui, vietinis 
klebonas ragino ir kviietė žmo- 
nes į prakalbas; gi kada man 

rengė Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gijos kuopa tokias pat prakalbas 
—tas plats kunigas mane iš saky- 
klos "judošium" išvadino ir už- 
draudė žimonėims eti j prakalbas 
ir aukauti pinigus. Tiesa, ardy- 
tojtiii- tikslo neatsiekė, nes kaip 
vienoje, taip ir kitoje vietoje au- 

kų nukentėjusiai Lietuvai surink- 
ta daugiau tose prakalbose, ku- 
rias rerogė ne Tautos Fondas. 
Bet anie TaimLatų sriovė:? žmonių 
negražus darbai vis viena neiš- 
teisinami. Tamistos, ne kaipo 
Lkraščrių redaktoriai, nė kaipo 
sriovės vadai, nė žodeliu apie tai 
neužsiminėte. Turint omenyje 
ta'i, ką Tamistos savo laikraš- 
čiuose danig kiautų išreiškiate, kad 
jeigu tokie ir tokie apsireiškimai 
nepateikiami sriovės vadų, tai 
reiiikia: jie solidarizuoja su tuo, 
—ką galima apie Tamistas ma- 

nyti?... Gal Tamistos pasakysi- 
te, "tai atskirt atsitikimai, apie 
kuriuos galėjome nežinoto." Bet 
Tamista, kuro. Kemėai, žinojai, 
nes aš1 pats apie tai Tamistai kal- 
bėjau k rašiau. 

Biivvo atsitikimų dar aiškesniu 
ir viešeaniij. Ansonia, Conn., per 
mano prakalbas surinkta ir čia 
pat Rusijon pasiųsta $300.00. 
Tamista, kun. Kemėši, savo 

"Datfl)iniinke" rašei aipie tai 
straiipsnį, Ansoniečius išvadinda- 
mas "inesusiipratėliiais," užtaki, kad 
jie sutinka siųsti pinigus stačiai 
nukentėjusiems, o ne partvvis- 
kam Tautos Fondui. 

Nenorėdamas su llaimistomis 
kovoti, nė su Tamistoms dirbant 
sanlkcijonuoti partyviišką šelpimo 
darbą—aš pasitraukiau į salį. 
Paasidėjo "sriovių vienybės" gar- 
si istorija. Čion nėra reikalo kal- 
bėti apie bėgį visų ka'Dbų, kores- 
pondencijų, susivažiavimų. Tik- 
rasai Tamistų veidas ir, sulyg 
pradžioje paminėtos patarlės, 
vargst'airačiai Lietuvai Tamistų 
prieteliškumas pasirodė tiktai 
paskutinių savaičių bėgyje, Amc- 
riikos Lietuvių C. Komiteto klau- 
sime. 

C. Komiteto veikimas gyvai pa- 
rodė, jog ištikrųjų—v ii e n y b ė- 
je galybė. Per trumpą laiką 
C. K. skyrių įsisteigė sarviršum 
keturis syk daugiau, negu Ta- 
įnnstos per pustrečių metų pri- 
steigėte Tautos Fondo skyrių. 
Aukų surinkta dukart daugiau, 
negu per pustrečių metų visos 
lietuvių sriavės kartu s.rdėjus su- 
rinko. Pakilo up<as. Iš tanku- 
mynėlių, iš punvynėlių žmonės 
išėjo į vieną platų vieš/kelį. Vi- 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 

margumynai. 
ŠMEIŽIA, KAIP PAPRASTAI. 

K e n o s h a, W i s. Gerb. Re- 

dakcija: "Naujienose" mačiau, 
kai'p jos mėgina išgirti socialistų 
Šelpimo fondą, o kitus fondus 
nurodo negerais esant. Jos iš- 
vedžioja, kad, girdi, "buržujai"' 
štai kai'p daro: 

"Buržujų supratimu, pavyz- 
džiui, reikėtų šelpti tuos, kurie 
"daugiausia nukentėjo, — rašo 
"Naujienos",—o kadangi nuken- 
tėjo daugiau tie, kurie daugiau 
turto neteko, tai reiškia, pašal- 
pa priklauso pirmiausia turtin- 
gųjų kliasai. Kiti gi buržujai 
stač-iai net sako, kad reikia visų- 
-pirma atstatyt dvarus ir fabri- 
kus, nes tada ir darbininkams 
busią kur darbo ir uždarbio rast." 

Socialistai "buržujais'' vadina 
visus kitus lietuvius nesociaili- 
stus.' Tautininkai, nors jie yra 
taiipgi daribo žmonės, ipas "Nau- 
jienas" yra visados ""buržujai." 
Lietuviu Gelbėjimo Fondas taip 
pat—"buržujinis.".. Tai žiūrėkit, 
ką tie "(buržujai" šelpia!... 

Perskaičius viršuninėtus "Nau- 
ijicnų" žodžius, net man ausįs iš 

paraudo. Nei cigonka, ką 
is uelno skaito, taip neprimeluo- 
ja, kaip "Naujienos" primelavo. 
Aiš niekados negirdėjau, kad kas 
nors tarp lietuviu butų taip pro- 
taivęs apie žmonių šelpimą, kaip 
"Naujienos" primeta ''buržu- 
jams." 

Argi nėra tas begėdiška mela- 
gystė? Nei "Naujienos," nei so- 

či aliistiškas jų fondas ne tik "tur- 
tingų kliasos," bet ir beturčių 
nešelpia, nes didesnė dalis jų 
fondo dar ir dabar kirmyja čia 
Amerikoj, bankuose, o Gelbėjimo 
Fondas visus sano pinigus. tuo- 

j?us išsiuntinėjo nelaimingiems 
žmonėms Europon. Ir iš kur 

"Naujienos" taip išmdko meluot 
ii žimones mulikinti? 

Savas. 

JAU NEBIJO LIETUVOS 
VARDO MINĖTI. 

Rusai iki šiolei vengė mušu ša- 
lį vadinti Lietuva—'vadindavo 
išktur-vakarių kraštu. Bet dabar 
Lietuvos vardas jau vis tankiau 
minims ne tik rusų laikraščiuose, 
■bet ir kariumenės prisakymuose. 

Novoje V r e m i a paduoda 
prisa'kyimą armijai, išleistą per 
gen. Radko—Dmitriev, įkuriame 
du sykiu paminėta Lietuva jos 
tikruoju vardu. Pranešdamas ka- 
reiviams, kad rusai atmeta siūlo- 
mą jiiems per vokiečius taiką, ge- 
nerolas Radko sako, kad netru- 
kus ateis laiikas, kuomet nuvertę 
priešo pullku'S "męs parodysim 
jam, 'kad negalima mindžioti, nai- 
kinti, lupti ir deginti šventąją Ru- 
siją, prakilniąją Lenkiją, darbš- 
čią Lietuvą ir Kurliamdiją ir 
puikų Yolynių." 

Gen. Radko yra bulgaras, tar- 

naujantis rusų armijoj. 

NAUJOS KNYGOS. 
i 

Ir karės metu Eurqpos lietu- 1 
viai strgelibėjo išleisti pluoštą ] 
knygų. Nesenai męs gavome iš 1 

Petrogrado pundeli vėliausiai iš- 1 
leistų knygų, tanp kurių daugiau- i 
sia yra įvairių vadovėlių pabėgę- 

lių mokykloms. Zemiaus jas 
paduodame: 

Kas skaito rašo—duonos ne- 

prašo. Elementorius su paveik- 
slėliais,' lietuvių dailininkų prie- 
štais. Sutaisė Kl. Skabeika. Iš- 
leistas Maskvos Lietuvių Komi- 
teto karės aukoms šelpti, Mas- 
kvoje 1916 m. 

Ariitmetikos uidavinynai pir- 
miems ir antriems metams, (dvi 
daljs). Sutaisė A. Matulevičius. 
Liet. Dr. Centro Komiteto leidi- 
niai. Petrapi'lis 1916 m. 

Mokslo pasakos. Su 20 pie- 
šinių. Sutaisė Pr. Mašiotas. La- 
'bai a'kyviai sutaisyta knygelė, 
maž-dauig anaiši į TMD. nesenai 
išleistus "Technikos Stebuklai." 
Liet. Dr-jos Centro Komiteto lei- 
dinys. Petrapilis, 1916 m. 

Lietuvių Kalendorius 1917 m. 
Iš turinio matyt, kad tai yra taip 
vadinamas "kuniginis" leidinys. 
Todėl akyvas yra vienas dalykas 
jame. Tuojaus pradžioje paduo- 
dama surašas "Krikščioniškų , 

vardų" su paaiškinimu, ką kuris 
vardas reiškia ir iš kokios kal- 
bos jis paimtas. Tarp kitų vardų 
randame ten ir šituos: 

Aldona (Elena),—skaisti. Liet. 
B iru ta (Brigita)—Spindinti. 

Liet. 

Vytautas, geg. 9 d.—Liet. 
Įdomumas yra tame, kad bene 

pirmu kartu lietuvių kunigai pri- 
pažino Aldona, Birutę ir Vytau- 
tą, kaipo "krikščioniškus" var- 

dus, nors aiškinimas, buk Aldo- 
na reiškia Keną ir "skaisčią." ar- 

ba Birutė—Brigitą ir "spindin- 
čią" išrodo j falšavimą. 

Kiti lietuviški vardai, kaip Kei- 
stutis, Eglė, Algirdas ir t. t. ma 

tomai, dar nęgaii susilaukti pri 
pažinimo. 

Martyno Liuterio Maias Ka 
tckizmas ir Jono Jokūbo Ramba 
ko Pamokslas aj)dc išganymo da 
vadą pirma 24 klausimuose 
trumpai suglaustas, patam 2,}; 
klausimuose plačiaus išguldytas 
Pctrapilė "Lietuvių Spaustuvė' 
1916 m. 

Katekizmas Evangelikų—Re 
formatų tikėjimo vaikams. Pc 
rapilis, "Lietuvių Spaustuvė,' 

1916 m. Alegorijų vaizdai. Tum* 
—Vaižganto. Rinkinėlio, versti 
r originalių vaizdų. Petrapilis 
'Lietuvių Spaustuvė," 1916 m. 

Vaikų Darbymečiui. Pirmoj 
Dalis skaitymo knygos vaikams 
Sutaisė J. Murka. Petrapilis, 
'liet. Spaustuvė" 1916 m. 

KATALIKO ŽODIS. 

Chicago, I<11. Gerb. Re- 
iakcija:—Myliu Dievą, savo tau- 
ri ir tėvynę, bet matau, kad ku- 
ligai nori suardyti vienybę tarp 
ietuvių, ba nori suardyt Centra- 
inj Komitetą, kuris gražiau dar- 
>avosi. Todėl tautininkai tegul 
ukliudo tikėjimo, bet klerika- 
ains tegul karšia—šviesus kata- 
ikai tai'pgi nanori klerikalizmo. 
>a nuo to butų blogiau ir katali- 

;ystės. "Lietuva" yra tikras 
.ui'tiiikas laikraštis. 

A. Saunoris 



VIEŠAS ŽODIS. 
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

sus jungė vienas noras gelbėti 
vargstančią ir badaujančią Lietu- 

vą. Užtat ir pasekmės .nustebino 
mus. Bendrus darbo vaisius pa- 
mačius, nestebėtina, kad pasigir- 
do daugybės reikalavimų bendrą 
šel]»mi<> darbą ir tol au varyti. 
Bet '(tarnistų patriotingiutno, pa- 

sirodo, visai kitokios rūšies butą. 
Bendro šelpimo darbo Tamistų 
labiausia nenorėta. Į C. koini- 
teto pakvietimą susivažiuoti di- 

džiųjų organizacijų atstovams ir 

aptarti tolimesnį veikimą, Tami- 

sta, kun. Ktmėši, savo "Darbi- 
ninke" užreiš-kei: katalikai tiktai 
tuomet sutiksią tartis šelpimo 
klausime, kada kitos sriovės pri- 
sius savo atstovus i Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Vadinasi, Ta- 
mista savo sriovės vardu u/.re1'- 
škei, jog bendrai šelpti badaujan- 
čius jus sutiksite tuomet, kuomet 
'kitos sriovės sutiks su jumis ben- 

drai varyti [" /litiką. 
Bet neužilgo paaiškėjo, kad Ta- 

mistų nenorima nė politikoje 
bendrai veikti, nes A. L. Tary- 
ba kurios Tamistos visi trjs esa- 

te nariai, nepasitarus nė. su vie- 
na kitų sriovių organizacija, pa- 
darė svarbų poli t r ką žingsnį: 
ralsftylbrių ambasadoriams įdavė 
Lietuvos nepriklausomybės de- 

kiiaraciją. 
Kidk vėliau C. K. šaukiamą 

susivažiavimą Tam us ta kun. Ke- 
mešį, ardai jau dėlei kitok.iį prie- 
žasčių: pinigų nėsą j susivažia- 
vimus važiu c ii! Gi T&mistos, 
kun. Augustaiti ir kun. Bartuška, 
susivažiavimą ardėte vėl delei ki- 
tų priežasčių: kam C. K. Šaukia 
susivažiavimą nesulaukęs nuo A. 
L. 'rarybos atsakymo. Kaip visi 
trjs Tiaitnistos, taip ir ketvirtas 
protestantas, p. Lukoševičius, 
esate tos pačios A. L. Tarybos 
nariai, o kun. Auguetaitis net jos 
sekretorius. Per ištisas tris sa- 

vaitės C. Komitetui patys neda- 
vėte atsakymo—ir patys protes- 
tuojate, kam nesulaukta apsaky- 
mo ! 

Po kelių dienų piniginės kliū- 
tys pas jus išnyksta, nes šaukia- 
te į Pittsburgh'ą susivažiavimą 
sau artimų veikėjų. Ten sukvie- 
tę katalikiškus veikėjus, m t taria- 
te, kad n*ra reikalo tve.-ti naujų 
šelpimo organizaciją, kurios vie- 
nytų srioves; protestuojate prieš 
agitaciją pratęsti Cėntralio Komi- 
teto ir jojo kuopų gyvavimą. 

Norą palaikyti 212 užsiimančių 
vien Lietuvos šelpimu jstaiigų 
Tamistos, matyt, paskaitėte dide- 
liu nusidėjimu ir nutarėte, kad 
(badaujanti Lietuva bus sotesnė, 
jftigu 212 bepartyviškų įstaigų iš- 
kriks, o jų vieton pasiliks kelias- 
<ieswrvts party vu-Jku kromelių. 

Galų-«galc C. Komitetas sulau- 
kė ir nuo A. L. Tarybos (t. y. 
ir nuo Tainy>tų) oficialį atsaky- 
mą. C. Kem. nutarimui sušaukti 
didžiųjų organizacijų atstovų su- 

sivažiavimą, A. L. T. pritarianti 
tiktai atrandanti, kad vieta ir bi- 
kas nepartogųs... 

Taip trumpame laike Tamistos 
•parodėte tiek daug "veidų," ,kad 
nežinia, nė kuris tikrasai. 

Apart to, Tamistos esaitė ir ai- 
šlkią netiesą paskelbę. "Darbinin- 
ke" rašote, kad susivažiavimą 
Brooklyn, N'. Y., 15 d. sausio 
šaukia keli C. Komiteto mariai. 
Tuo tarpu visiems iš C. K. pra- 
nešimo .yra žinoma, kad sušaukti 
susivažiavimą C. K. nutarė vien- 
balsiai, (iš C. K. protokolo ži- 
noma, jog tame posėdyje dalyva- 
vo 1 o iš 12 C. K. narių). 

8 N'o. "Darb." vėl kitos ardymo 
•priežastys statoma: Tamistų esą 
90% visos lietuvių tautos, todėl 
neprivalą per daug rokuoties su 
anais io.% (ii 11 >?o. '"Darbinin- 
kas" vėl sako, kad C. Komitetas 
rcit ia naikinti dėlto, kad Cam- 
bridge, Mass., skyrius surengė 
neprigulmingam kunigui prakal- 
bas, o Racine \Vis., laike sky- 
riaus prakalbų buk "Sandaros" 
kuopa įsteigta. Žinoma, gali at- 
•sHi'ktti ne viename Cambridge 
ir Racine, k<*d hisvamamiai ar ki- 
toki amohės C. Komiteto sky- 
riaus vardą panaudoja saviems 
tikslams. Liet tas ydas naikinti 
yra daugybės kitokių budų, o ie 

giiaujant visą organizaciją. Juk 
Suaivienyjimo f,. R K. A. arba 
L D. Sąjungos negriaujate dėl- 
to, kad vrenas ar kitas jų skyrius 
peržengia organizacijos jstaty- 
mus O Tamistos, tą porą fak- 

teliu nurodę, užikamandieravote: 
visi katalikai šalin iš Cerotralio 
Komiteto skyrių! 

Tamistai, kun. Augustaiti, pra- 
eitį rudenį Plitladčlphijoje Tau- 
tos Fondo seilinąs pavedė ir pla- 
čiai Tainistą įgalia vo katalikų 
sriovės šelpimo darbą suvienyti 
s>U kitu sriovių šelpimo darbu. 
0 dabar, mat, kaiip Tamista vie- 
nyki ! Tamista įgaliojusiems gal 
ir pavyks apdumti akis \isi>kio- 

mis "klintimis," bet nuo žmonių 

plačiau žiūrinčių Tamista savo 

veidmainingumo nepaslėpsi... 
Tamista, kun. Bartuška, buvai 

j siųstas nuterioton Lietuvon, kad 

|/,inių ir patarimų iš ten parnešti. 
1 Tamista daug savo akimis matei 
ir daug ko patyrei. Vargą ir 

! skurdą Tamista istyrei ant savo 

[senos močiutės. I'cr traukinio 
.langą Tamista pamatei net liau- 
1-uose ant styrinčio kamino gužu- 
čio miliuditiųas aki's, ("kelionė 

Į Lietuvon." kun. V. Bartušika). 
j Tik nepamatei reikalo visomis 
s u j u n g t o-m i s spėkomis ben- 
drai badaujančius gelbėti, nors 

gražu pavyzdį tokio darbo parodė 
Taimistai Vilniaus Lietuviai-inte- 
ligentai ; apie jų bendrą darbavi- 
mosi \Villkes Barre susivažiavime 
Tamista lakštingalų čiulbėjai. 
Ironiško Mkimo vedamas, Tami- 
sta, lyg užmiršęs ką matei ir 
patyrei, vėl savo senąją birbynė- 
lę papūtei: pats pirmuoju užpro- 
testiaivai prieš šaukiamą sriovių 
organizacijų susivažiavimą; pats 
Pittsburgh'e, karingas rezoliucijas 
pravedant, pirmininkavai; pats 
telegramomis daugelio organiza- 
cijų atstovus nuo susivažiavimo, 
kur galima buvo aptarti bendrą 
Lietuvos šelpimo darbą, sulaiikei. 
Dabar Amerikoje, čioht, savo "mi- 
siją" atlikęs, "vienybės" darytų 
j Šveicariją nuvažiavtari. Tamis- 
tos visi trjs pasirįžote ant žut- 
but prie bendro šelpimo darbo 
Amerikos Hetisvnų-katalikų nepri- 
leisti. Matydamas Tamistų taip 
griežtus nonus, nė nemėginu ju 
sų nuo to darbo atkalbinėti. 

Iš 212 C. Komiteto skyrių Ta- 
mistoms pavylks daug iškrikdinti. 
Tikiu tam. Bet tikiu ir tam, jog 
juo daugiau jusų suardymo darbas 
seksis, tuo žemiau pulsite šviesesnės 
■lietuvių visuomenės akyse, ir su- 

lauksite tu laiikų, 'kada tam tikros 
ri šiies žmones Kemėšiaiis, Augus- 
ti« įeiais, Bartus kai s vadį'sime. 

Tamistos didžiuojatės nepri- 
Jjiausomyfbės deklaracijomis. Lie- 
tuvos šelpimo reikale Tamistos 
pasirodėte tokiai*, kad j usų i>r de- 
kliaracijomis negalima tikėti. Juk 
ju."sų tarpe, kaip augšviau minė- 
jau, yra žmonių, ką apie Lietuvos 

į liuosybę visai kitaip kalba. Ir 
'kas-žin, gal tie žmonės valstybių 
ambasadoriams įteikė kitą dekla- 
raciją, už kurią ponas Bachmiet- 
jov'as jau nebevadina mus "mia- 
težninkais." 

Tamistos jsiitiikiinę, kad ju'sų 
klauso 90% visų lietuvių. Jeigu 
taiip ir yra,—tai visų prakilnesnių 
lietuvių šiandie švenčiausioji orie- 
derme: bent L'etuvos šelpimo or- 

ganizavime, kaęl žmonės jūsų ko 
nvažiiausia klausytų, nes jums vie- 
nas Dievas težino, kas rupi,—tik 
ne badaujanti Lietuva. Kada 
mėginama jusų "patraolingi" dar- 
bai pakedenti—Tamistos sušun- 
kate: Katailikvbę, mūsų šventą 
tikybą griauna! Jus elgiatės kaip 
tieji vokiečiai, ką j pirmąsias ci- 
des statą belaisvius, kad patiems 
apsisaugojus nuo "kulkų. 

Kadangi esate k u n iigai, Tami- 
stų, esą, negalima smerkti. Ko- 
dėl? Garsų rusų monachą Ras- 
'putiiną, kurs visą Rusij 'už no- 

sies vadžiojo," smerkė :"ie- 
■sesni Rusijos žmonės. Rusų ti- 
kybai, pravoslavijai, tas smerki- 

mas, manau, ncužken'kė. Kodėl 
i g! tad negalima pasmerkti musų 
lietu viskių Rasputinų? 

St. Šimkus. 

P. S. Šį straipsnį išsiimtus, 
Įskaitau "Darb."' 13 No. apie Ti- 
kybos ir Doros" viršmimėtą 
'stiaipsnj (kur raginama Rusijos 
Icarui pasilikti ištikimais). 

Tarp tamstų ir anų žmonių 
skirtumą matau tiktai tokį: anie 
žmones tiki, kad liuosoj Lietuvoj 
vaklžią į raimkas paimsią "laisva- 
maniai"—ir užtat neprkilausomos 
(Lietuvos nenori; gi Tamstos įsi- 
tikinę, kad valdžia paklius į 
Tamstų vienminčių rankas, ir tiik 
todėl—norite. 

Kad tanp jūsų ir amų tiktai to- 
kis skirtumas—tparedo ir tas, jog 
tame pačiame "Darb." num., kur 
anų viršoiinėtas straipsnis ''su- 

fr 

nnuišania" yra kitas straipsnis, ku- 
riame "Tikyba ir Dora" vadina- 
ma "labai naudingu lietuviams" 

[laikraščiu ir patariama visiems 
Įskaityti jį. 

Nuo Gsntialinio Komitetas. 
Centralis Amerikos Liet li- 

ių Komitetas praneša lietuvių vi- 

siu nieinci ir savo skyriams —Vis- 
tų Komitetams, jog jis savo posė- 
dyje if> d. sausio F917 metu, pa- 
siremdamas Amerilkos Lietuvių 
suvažiavimo 15 d. sausio 1917 
metų rezoliucija c taipgi daugelio 
s&lvo skyrių reikalavimu, nutarė 

pasilikti toliau darbuotis nuken- 
tėjisių del karės brolių šelpimui 
ir todėl šittami kreipiasi i savo 

skyrius ir į plačia \ isuumenv, 
kviesdamas islnaujo pnaidėti vi- 
sais galimais budais aukų rinki- 
mą tarp savų žmonių ir svetim- 
baiufiių. 

Centralis Komitetas per savo 

gyvavimą apreiškė pilną nepar- 
jtyviškumą ir bešališkumą aukų1 
Į siuntime, paskirdamas jų- „Glo- 
bai" Petrograde, "Ltuanijai" 
Šveicarijoje, „Lietuvių l>r-j»ai" 
Vilniuje ir sutinka,-kad dalis 
aukų tektų ir .agronomijos ir Tei- 
sių draugijai Vilniuje. Tokio be- 
partyviišikmmo ir bešališkumo 
Centralis Komitetas ir toliau lai- 

|T\^ MS. 

i Suilyg ateinančiomis iš Lietu- 
ivos žiniomis matyti, jog tonai 
vargas nemažėja, bet eina didyn 
ir didyn. Reikalinga grciitos pa- 
galbos, todėl Ceivtralis Komitetas, 
kad m gaišinus brangaus laitko, 
praišo sa nauja energija sukrusti 
Į Lietuvos šelpime darbą. Tam 
tikslui C. Komitetas prašo savo 

S'ky ri u—V ietos Kam ite>t ų—visur 
pasilikti toliau darbuotis, persi- 
tvarkius, kur reikia, ateinančiam 
darbui, o ten, kur nėra jc. skyrių, 
prašo juos organizuoti ir išsiimti 
iš C. K-to įgaliojimus: 

Centrailis Komitetas yra išdir- 
bęs ta>m tikrus planus ir taisy- 
kles ir visiems, turintiems jo įga- 
liojimus, įpristatys jas pag.il pa- 

I reikalarvimo. 
Centralio Komiteto crganzaci- 

ja tuo tanpu palieka ta pati, tik 
j C. K-to Rastume nubarta perkelti 
iš Wilkes-Barre, Pa. j Ne\V Yor- 
k'ą, 200 Fifth Ave., į kur ir rei- 
kia visais rekalais kreiptis. 

C. Am. Liet. Komitetas: 
Prez. J. S. Lopafcto, 
V. Prez. F. Živatkauskas, 
Kasos GI. Dr. J. Šliupas, 

k Kasos GI. T. Paukš/is, 
II Sekrt. M. Šalčius, 
III Sk. V. K. Račkauskas, 
C. K. narys R. Karuža. 

JJEkKO GIMINIŲ. 
Žmuidzinas» Jonas, tremtinis, 

KeLitir vai aikių k., Vilkaviškio ap- 
skr., Suvalkų gub. nori susiži- 
noti su savo giminėmis ir pažį- 
stamais. Adresas: Russia, Nov- 
gorodskoi gub., g. Roroviči, real- 
noje uči'Hšče, uč. Ivanu Žmu;- 
dzinu. 

Geniene Stukoniutė Agota, trem- 
tinė, Kaivno gub.. Šiaulių pav., 
Skėmių kaiimo, nori susižinoti su 
savo broliais Chicagoje Jonu ir 
Pranciškum Stukoiiiais. Adre- 
sas: Russia, g. Riga, stancija So- 
litiiud, Lineinaja tulica. No. 45, 
Agata Genis. 

Petreikis A., karės metu atvy- 
kęs Amerikon nori sirižimoti, su 
savo pusbroliu Vladislovu Gra- 
kausku, Kauno gub., Telšių 
pav., Žarėnų par. Adresas: A. 
Petreiikis, 117 Winston St., Jeff- 
ries bl., room 404, Los Angeles, 
,Cal. 

Gramatas Aleksandras, karės 
belaisvis nori susižinoti su savo 

gimine Tadu Zubočuku, Kauno 
gub., Raseinių pav. Jurbarko 
miestelio; gyveno Detroite, 
Mieli. Adresas: Germany, Zivil- 
gefangenen Aleksai\'- Groimat, 
No. 438, Bar. 8-a. Kriegsgefan- 
genenlager Lauban. in Schlei- 
sien. 

Opolskienė Elžbieta, tremtinė 
iŠ Tauragės miestelio, Kauno 
guib. jieško sajvo ayro Juozo 
Opolakio ir draugo Kazimiero 
Butkaus iš tos pačios vi-etos. Ad- 
resas: Russia, g. Riga, Litovskij 
Komitet, Smolenskaja tfl.. No. 7, 
Elisanrtete Opolskoi. 

tiesiblaivant Politiškai Padangei. bu I 

Nebuvo dar tarpe Amerikos lie- 'vf n 
tuvių tokių aštriu santilaų, kaip 
dabar kad yra; nebuvo ikišiol dar 
tarpe Amerikos lietuviu politiškųjų 
partijų ir sriovių taip aiškių skir- 
tumų jųjų siejimuose, kaip dabar 
kad jos apsirciskė. 

Tautininkų įdriovė po tų visų 
šturmų (nors jie dar nepasibaigė), 
kurie atsitiko tarpe Amerikos lie- 
tuvių, turės įgyti žymų skaitlių 
savo sinvpatizatorių. Ir ue todėl, 
kad tautininkų sriovė butų labai 
tam tikslui darbavusi,—ne, kitų 
sriovių klaidinga taktika išdirbo 
ir dar išdirbs tautininkų stiovei 
uaugelį draugų. 

Lietuvių visuomenė, nors nėra 
augštai kulturinga, visgi ji pajiegs 
pramatyti, kad tautininkų siekiniai 
ir jų politiški idealai yra verti di- 
džiausio .parėmimo. Kada musų 
broliai socialistai priėjo prie to, 
kad skelbia, jog jie nenorėtų Lie- 
tuvos net neprigulminga matyti 
jeigu ji butų nesocialistiška, tai 
nėra abejonės, kad jųjų tarpe at- 

siras daug tokių, kurie pasakys 
sau: '"Iškovokime pirma savo Tė- 
vynei laisvę, o paskui turėsime 
geriausij^*dirvą s«vo politiškiems 
idealams skleisti. " 

Daug žmonių 
atsiras tarpe socialistų, kurie sutiks 
su tautininkų obalsiu pirma gau- 
ti Lietuvai laisvę, o paskui tą savo 

Lietuvą padaryti tokia, kaip vLi 
lietuviai įtorės." 

'Nors socialistų vadovai iš visų 
plaučių šauktų apie v internaciona- 
lizmą, liaudis niekuomet nenorės 
nė klausyti apie tai, kad lietu- 
viai del internacionalizmo 
turėtų išsižadėti net savo 

tėvynės neprigulmybės. Ir kuo la- 
bjaus socialistai stengsis išplėšti iš 
lietuvio širdies savo- tautos tėvynės 
meilę, juo daugiaus savo pasekė- 
juose jie nustos užsitikėjimo. Ir 
visai aišku kodėl: tėvynės meilė 
yra įgimtas žmogui jausmas, o ką 
gamta žmogui įskiepijo, tą tik pati 
gamta ir gali sunaikinti, bet anaip- 
tol ne žmogaus pajiega. 

Žinoma, čia aš kalbu apie dau- 
gumą; mažuma gali nuslysti, ma- 

žumą gali pasisekti ne- 

suvedžioti. Taigi juo socialistai 
varys aštresnę politiką, juo jie 
mažumą pradarys didesniais socia- 
liamo fanatitkais, bet užtai tokia 
savo politika jie sumanesnius su- 

varys į tautininkų sriovę. Iš ši- 
tos pusės tautininkams nėra pavo- 
jaus. 

Pažiūrėkime į antrąją musų 
kraštutinę politišką sriovę,' būtent 
—klerikalų sriovę. Tas, ką minė- 
jau apie socialistus, gal nemažiaus 
tiks ir klerikalams. Klerikalai, už- 
sipuldinėdami ant tautininkų tokiais 
budais, kaip j ie dabar daro, padarys 
tautininkams daugiau simpatizato- 
rių negu tautininkai patįs padarytų 
tiesioginiu budu. Klerikalai, vary- 
dami tokią politiką, kaip jie dabar 
varo, prirengia minias taip, kad 
patiems tautininkams reiks labai 
mažas pastangas dėti, Kad tos mi- 
nios aiškiai suprastų tautininku 
siekinius. Mat klerikalai, kolio- 
dami tautininkus, priverčia minias 
j ieškoti tikrojo dalykų stovio ir 
priverčia juos galų gale pažinti, 
kad "ne toks velnias baisus, kaip 
tėplioja," kad tautininkus neteisin- 
gai šmeižta, o apšmeižtam visados 
žmonės simpatizuoja. 

Tai viena, o antra—klerikalų 
vadai nei nejaučia, kaip jie patįs 
knisasi po savo pamatais ir pri- 
siknis prie to, kad jų locna siena 
juos užgrius. Musų klerikalų va- 

dai—ikišiolei išimtinai kunigai,— 
norėdami valdyti .katalikiškas mi- 
nias, ne tik tikėjimo, bet ir svie- 
tiškos politikos reikaluose, visais 
budais stengėsi įskiepyti toms mi- 
nioms neapkantą prie savo brolių 
lietuvių, kurie nenori pasiduoti kle- 
rikalų vadovystei, svietiškuose 
reikaluose. 

Kiekvienam, kadir tamsiausiam 
žmogui, yra žinoma, kad kataliky- 
bė niekados nebuvo budavojama 
ant savo brolių neapykantos; ka- 
talikybės tikrieji apaštalai ir mi- 
sijonieriai visuomet ėjo sėti arti- 
mo meilę. Kuomet dabar musų 
klerikalai kovoja su socialistais, 
plačios katalikų minios tą dar su- 

pranta, nes musų socialistai yra 
"tikėjimo priešai ir griovikai." 
Bet kuomet prieiname prie tauti- 
ninkų, dalykai visai persimaino. 
Tautininkų partija jokio tikėjimo 
nekliudo, bet atpenč dar aiškiai sa- 

vo programoj pasisako, kad ji pri- 
pažįsta tikėjimui pilną laisvę; 

/.mugaus tikybinius persitikrinimus 
tautininku partija gerbia. 

Kuomet mušu klerikalai prarla- 
da ir tautininkus keikti ir žmones 
prieš juos siundyti aršiau, net ne-j 
gu prieš socialistus, tai žmonės ima 

tuojaus pasiklausti;—\\ ell, o už ! 

ką prieš juos siundo? Ko lei ant j 
jų užsipuldinėja, jeigu tautininkai 
katalikybės visai nepaliečia? Ka- 

talikybę reik ginti nuo tu,, kurie 
ją užpuldinėja, bet tautininkai vi- 
sai jos neužpuklmėja.. tai, vadinasi, 
nėr nei nuo ko ginti.. Turbut čia 
ka snors kita yra.... 

1 aip pradėję žmonės sanpro- 
tau-ti, tuojaus prieis siuleliu prie 
paties kamuolio; jie supras, kad 
klerikalu vadai, skiepindami ne- 

apikantą, naikina artymo menę 
naikina tą, už ką per tukstančius 
metu kovojome ne tik katalikybė, 
bet visa krikščionija. 

Juo klerikalai smarkiau keiks, 
juo greičiau sau kapą išsikas. 
l;rancuzijos,\ Ispanijos, net išda- 
lies Italijos pavyzdžiai tą aiškiai 
parodo: žmonės ten katalikai ir 
gerai tikintieji žmonės, bet kuo- 
met kunigai pasikėsino paimti j 
savo rankas ir svietiškus žmonių 
reikalus, kuomet jie užsimanė j 
savo rankas užgriebti ir visuome- 
nės politiką, žmonės—tie patįs ti- 
kintieji katalikai, kaip jūrės, suju- 
do; Francuzijoj jie nušlavė net 

visus vienuolynus ir kitas tikybines 
įstaigas. i ai nebuvo žmonių ker- 
štas prieš tikybą—jie ir šiądien 
yra tikinti katalikai, tai buvo ker- 
štas prieš klerikalizmą, tai yra 
prieš kunigų mėginimą užgriebti j 
svietiškus reikalus j savo rankas.! 
Net ir pas mus Amerikoj nuola- į 
tinės riaušės parapijose yra ne kas 
kitas: tikintieji žmonės kovoja ne 

prieš tikėjimą, bet prieš klerika- 
lizmą, t. y. kuomet kunigai nori i 
užgriebti į savo rankas pilną val- 

džią parapijoj,—ine tik tikybiniuo- 
se, bet ir svietiškuose reikaluose. 

Kunigai bus gerbtinu pas lietu- 
vius luomu, patol, pakol jie pildys 
savo priderystę; kaip tik jie mė- 
gins užgriebti ir svietišką politiką 
j savo rankas; bus visa'dos "tru- 
belis" ir pasekmės gali buti labai 
liūdnos ne tik kunigams, bet ir 
pačiam tikėjimui. Nei Šliupas, nei 
visi bedieviai nepridirbo pas mus 

tiek bedievių, kiek pridirbo jų pa- 
tįs kunigai savo nelemtu užsilaiky- 
mu; dar daugiaus jų pridirbs, kuo- 
met jie ir coliaus varys savd kleri- 
iKanzino pontiKą. 

Inukimc kad ir paskutinį susiva- 
žiavimą New Yorke. Socialistai 
atsisakė jame dalyvauti, nes jiems 
tautiškieji lietuvių reikalai neru- 

pi, jie net neprigulmybės Lietuvai 
nenori. 

Bet musų katalikai visai kas ki- 
ta. Katalikų minios dirbo su tau- 
tininkais gražiai, vienybėje—su- j 
rinko Lietuvai $160,000, darbavo- 
si broliškai. Bet štai netikėtai 
'klerikalizmas vėl kyšt! savo sna- 

pą iš maišo. 
Užsimanė bostoniškis klerikalų 1 

vadas užmauti .ietuvių visuomenei 1 

savo apinasrį. Nepasisekė. Tad 1 

.klerikalai ir sako: negalime Lie- ' 

tuvos vesti ant savo apinasrio, tai 
ne nenorim jos naudai darbuotis. 1 

Lygiai taip išėjo, kaip ir su musų 
1 

socialistais. Ir pasirodė vyrai, 
( 

kuom esą. Abidvi šitos kraštuti- 1 

nes sriovės dabar pūdais verčia 
kas miela diena visokias pliovones ; 
ant tautininkų. 

Ką tautininkai turi daryti? Per 
šiuos tris metus aiškiai pasirodė, 
kad tikron vienybėu sueiti negali- 
ma. Iš vienos pu$ės klerikalai 
nori vadovauti, iš kitos pusės so- 

cialistai nori vadovauti ir nei vie- 
ni nei kiti nenori stoti darban, kol | 
ta vadovystė nebus jiems užtikrin- 
ta. Tautininkai prisilaiko kito- 
kios "pozicijos, jie reikalauja, kad 
Lietuvos labui visos sriovės lygiais 

1 

dirbtų šale viena kitos. Per tris 
metus jie prie to traukia, bet už- 

sispyrusių ožių pritraukti negali- 
ma. 

Per tą savo darbavimąsi tauti- 
ni Jkai apleido net savo locną srio- 
vę. Dabar jie privalo pradėti tru- 

putį kitaip elgtis. Tegul jie dabar 
užsiima savo locnos sriovės reika- 
lais, tegul geriaus susiorganizuoji, 
tegul dirbi Lietuvos naudai at- 

skirai, jeigu negalima dirbti ben- 
drai visiems, bet tegul visados lai- 
ke vienybės duris atidarytas. Jei- 
gu bile kuri sriovė bile kada su- 

sipras ir panorės stoti broliškan 
Į darban—tai prašome, tautininkai 
niekados neatsisakys nei nuo vįe- 

sr 

lybės, nei tmo bloko sudarymo. 
Jki šiolei aš simpatizavau tau- 

tininkams, nes jų pasielgimai ir 
ų taktika išrodė mam bešališkesnė 
r teisingesnė, negu kitų sriovių. 
Klerikalai ir socialistai visados 
uatė savo partijų reikalus pirmon 
/i e ton, o Lietuvos reikalus nu- 

stumdavo antron vieton, arba ir 
.isai užpakalin. Tautininkai, kaip 
Cmijau per du> paskutiniu metu, 
ict savo partijos reikalus apleido, 
jile sueiti vienybėn, kuri dabar J 
,'ra lietuviams baisiai reikalinga, 
l'as lyg. rodė, kad tautininkų srio- 
,C ištidero bešališkesnė, tikra Lie- 
uvos partija, kuriai Lietuvos ir 

ietuvių reikalai rupi labjausiai. 
Tik-ką buvusis susivažiavimas 

\ew Yorke, kur klerikalai užsi- 
minė pakrikdinti net Centralinį 
\merikos Lietuvių Komitetą, man 
r įsai jau akis atidarė. Klerika- 
ams rupi savo klerikališkieji rei- 
kalai, socialistams—savo sęcialis- 
iški reikalai, bet Lietuvos reikalai 
r pas vienus ir pas kitus—už- 
jeokin tapo nustumti. Ir ant pliat- 
"onnos vėl liko vieni tautininkai. 

Lai gyvuoja tautininkai! 
Naujas Tautininkas. 

Sandaros Reikalai. 
Negaišinkim laiko! Iki šiolei 

nęs, tautiečiai, laibai daug laiko 
r energijos sugaišinome taikini- 
nuisi su kitomis sriovėmis. Ne- 
galima mus už tai barti; nors de- 
ei tos priežasties męs ir savo or- 

ganizacijų reikalus apleidome. 
Męs manėme, kad "bile kokia 
nenybė, nors ir šiautlienė vieny- 
je, šiais laikais yra svarbesnė kad 
i' už aulcsii'ivus ginčus ir barnius. 
Todėl ir ėjome prie jos visomis 
>avo spėkomis, apleisdami savo 

1 raugi jas, savo organizacijas ir 
visą savo sriovę. 

Šitas paskutinis prirodymas 
yra geriausis prirodymas, kad 
tautininku sriovė ne veidmainin- 
gai tos vienybės geidė. Tas taip- 
gi parodo, kad kaip socialistu 
Laip klerikalų prasimanymai, buk 
tautininkai nori vienybės tiktai 
tam, kad pridengti savo silpnybę, 
yra visai neteisingi. Toki prikai- 
šiojimai gal turėtų šiokią-tokią ( 
^•ertę, jeigu tautininkai tik dabar i 

butų užsimanę, tos vienybės. Bet 
jie norėjo ir prie jos ėjo nuo pat 
karės pradžiios!. Kur tau! Dar 
seiliaus! 

Tautininkai kalbino katalikus 
)rie vienybės tautiškuose reikalo 
lar tuomet, kada jie turėjo tik-ką 
šsiperėjusj "Draugą," o patįs 
mitininkai tuomet turėjo stip- 
"iausią spaudą iš-visų sriovių. Ir 
cun. Kauipui beredaktoriaujant 
'Drauge," nors ir būdavo susi- 
cirtimu, bet svarbesniuose tautos 
eikaluose pasisekdavo dirbti pa- 
sekmingai vienybėje. 

Aš .naiiau, kad ir dr.tbar gali- 
na butų su katalikų minia dirb- 
i iš vieno (apie socialistus nieko 
lesakau, nes jie tautiškuose rei- 
:aluose niekados neidavo sykiu). 
Bet dabar, matyt, ir su katali- 
kais negailima bus sykiu dirbti, 
įcs ant nelaimės jie užsileido va- 

iovu3, kurie suka jų visų veikimą 
įe tiek katalikiškom kiek kleri- 
-.a'liškon pusėn. Paskutiniai su- 

iviaėiavimai aiškiai parodė kad 
iuom laiku tik stebuklas gali prie 
'ienybės prileisti. 

Todėl negaišinkim toliau lai- 
žo ! Imkimės dirbti savo dirvas, 
:urias męs apleidome, vienybe 
>esi vaikydami. 

Yienybėn męs visados eisim ir 
os niekados neattnėsim, jeigu tik 
catalikai tyros vienybės norės. 
3et negaišin'kim toliaus laiko! 
\o\ juos ves dabartinas rūšies 
nachiaveliai—nieko iš to neišeisi 

Stasys. 

finansų Sekretoriaus 
PRANEŠIMAI. 

Ča^erio reikale.—Pereitą sa- 

lite tap0 išsiuntinėti iš A. L. 
r. S. fiirtansų sekretoriatus rasti- 

^ 
lės, musų organizacijos čarteriai t 

i oras kuopoms: 
i. Brooklyn, N. Y. 
4. Philadelphia, Pa. 
7. Boston, Mass. 
10. New Haven, Conn. j 
12. La\vrence, Mass. j j 
13. New britam, Conn. 
15. Briidgeport, Conn. Į; 
16. Worcester, Mass. Į] 
18. Olevelaind, Ohio. Ji 

22. Olimton, I'tiid. 
24. Motvtello, Mass. 
25. Chicago, 111. 
25. Csicago, 111. 
30. Ne\v York, N. Y. 
31. Norvvood, Mass. 
Tokiu budu išsiuntinėta čarte- 

riai j 15-ką kuopų, o pasilieka iš- 
siuntinėti dar j iCnkų kuopų, ku- 
rių viršininkų adresai mano rašti- 
nėje nėra žinomi. Visų likusių 
kuopų meldžiu labai greitai, pri- 
siųsti j mano raštinę savo virši- 
ninkų adresus ir tuomet bus už- 
'baigta siuntinėti črteriai. At 
galima butų priminti, kad tos 

kuopos, kurios apturėjo čarte- 
rius, kad juos po rėmeliais in- 
ueių. 

Kuopų rekordų knyga.—Kele- 
tas kuopti dar nėra užregistruota 
centre su visomis išgalėmis. Po 
Xaitujų Metų finansų sekretoriaus 
raštinėje yra užvesta "Huosų-la- 
pų" knyga, kurioje bus užregis- 
truota kiekviena kuopa, ir bus 
atžymėjama ui kokius mėnesius 
ir už kiek sąnarių iš kuopos bu- 
vo mokama. Tokiu budu bus 
vedama kinyga, kurioje matysis 
kaip veidrodyje kicikvicnos kuo- 
pos "histoni'ja." 

Ta svarbi knyga bus galima 
tinkamai ir patn-a tinai užvesti 
tiktai su pačių kuopų pagalba. 
Todėl labai meldžiu visų kuopų 
valdybas, kad greitu laiku į ma- 
no raštinę atsakytų ant sekančių 
klausimų: 

i. Koks kuopos numeris? 2. 
Kada kuopa susitvėrė (diena, 
mėnuo ir metai? 3. Kiek pa- 
skutiniu laiku yra pilnai 'užsimo- 
kėjusių narių? 4. Pilnas susinė- 
simų ar finansų sekretoriaus ad- 
resas. 

Platinkime knygelę—"Lietu- 
vos Laisvė.' Nesenai Sandaros 
lėšomis tapo išspausdinta labai 
dailaus politiiško turinio knygu- 
tė, išėjusi iš po plunksnos D-ro 
J. Šliupą—"Lietuvos Laisvė." 
Šitos knygutės pardavimo knina 
yra ioc., bet sąnariai-sandariečiai 
gauna už 5c. Visos kuopos yra 
nuoširdžiai prikvieėiamos parsi- 
traukti šitos knygutės nuo sus. 
sekr. (So. Boston, Mass.), ir vei- 
kiai išplatiimti. Iš to bus trejopa 
rauda: bus po visuomenę plati- 
nama Lietuvos Neprigultnybės 
idėja, bus agitacija u .i politiš- 
kąjį Sandaros plėtojimąsi, ir bus 
grąžinti į Sandarą pinigai leidi- 
mui daugiaus raštų. 

J. O. Sirvydas. 
A. L. T. S. fin. sekr. 

ALTS. FINANSŲ APYSKAI- 
TOS. 

(Už gruodf mėnesį). 
Inplaukimai: 

Clinton, Ind., 22 kp $!75 
Xor\vood, Mass., 31 kp j.0 
\\orcester, Mass., 16 kp. ..4.65 
Cleveland. Oliio, 18 kp 2.05 
Philadelphia, Pa.. 4 kp 6.10 
Xor\vood, Mass., 31 kp. .....40 
S*. Haven, Conn., 10 kp. ..10.50 
X. Britam, Conn., 13 kp. ..4.35 
Bridgeport, Comn., 15 kp. .4.00 
Parduota nariams 3 kn. Liet. Lai- 

svė 15 
Viso už gruodį 34.05 
Buvo inplaukę 160.21 
Viso inplaukė 194.56. 

J. O. Širvydas. 
ALTS. fin. Sekr. 

ANGLŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIUS. 

Mums prisiųsta iškarpos iš se- 

<ančių angliškų laikraščių, kil- 
iuose yra kalbama apie lietuvius 
r jų reikalus: 

San A n t o n i o L i g h t. San 
\ntonio, Tex.— Pasikalbėjimas 
\ssiociated Press korespondento 
u p. Yču ir p. P. M. Jose laiškas 

redakciją Lietuvos reikaluose 
The M i 1 \v a u k c c Sent i- 

i e 1, Milvvaukce, Wis.—Apie lie- 
:uvių pabėgėlių vargu" sąryšyje 
u p. A. M. Martaus prakalbo- 

iiis. 

S h e b o y gan, Press, She- 
:oygan, \Yis.—Ilgokas straipsnis 
na t omai p. Martaus paduotas. 

K e n o s h a, E v e n i n g 
P o s t, Kenosha, \Vis.—Didelis 
straipsnis, pirmoj vietoj pasta- 
:ytas, aprašinėja lietuvių pabė- 
gėlių vargus, p. Martaus prakal- 
bas iir kaip Kenošos lietuviai 
stengiasi savo vientaučiams pri- 
*elbėti. Gražiai ir gyvai para- 
šytas straipsnis. 



SUNŲ DARBAS KARĖJE. „ 
Talkininkai datigclyj vietų tra'.j relėmis mazy vcz'mėifę su 

amunicija naudoju šunis. 

VOKIETIJOS MOKYKLŲ DE- 
MOKRATINIMAS. 

"okietijos mokyklos iš vienos 
puses buvo labai giri"mos. iš k;- 
tos peikiamos. Giriamos buvo 
tęsiamosiom Prūsijos, Bavarijos 
ir IU. leno mokyklos; jos buvo 
statomos pavyzdžiu tos rūšies 
mokykloms visame pasaulyje. 
Peikiamos gi buvo liaudies mo- 

kyklos dėlto, kad jose mokslas 
baigėsi pradiniu mok-4u ir iš tu 

mokyklų j aug&tesnį mokslą bc 
specialio prisirengimo negalima 
buvo Įstoti, Šitos liaudies moky- 
klos, arba volkscbule buvo ne- 
mokamas ir skiriamos beturčiu 
vaikams; realinėse gi mokyklo- 
se, iš kuriu g:Jima buvo įstou 
j augštesnius moksi is, mokslas 
buvo brangiai apmokamas. 

Taigi šita dvejopa mokyklų 
sistema skyrė Vokietijos vaikus 
į dvi dalj; vienoj buvo milijo- 
nai beturčiu vaiku, kuriems auk- 
štesnis mokslas buvo uždarytas; 
kitoje pasiturinčiųjų vaikai, ku- 
riu sulyginamai buvo nedaug. 
Šitas buvo daroma, prisibijar.t,, 
kad atidarius universitetus vi- 
siems, perdaug atsiras profesio- 
nalų, o pritruks amatininkų ir 
juodojo darbo darbininkų. Gir- 
di, jau ir dabar Vokieti- 
joje esama advokatų, gydytojų 
ir mokslininkų daugiau negu ša- 
lis gali juos išlaikyti. 

Bet dvigubosios švietimo si- 
stemos priešai buvo skaitlingesni 
ir dvigubos sistemos šalininkus 
apveikė. Pernai rudenj Prūsų 
švietimo ministeris oficialiai pa- 
skelbė prisaką, kuris palengvins 
pradinės mokyklos mokiniams į 
augštesny mokyklą jstoti. Šitas 
prisakas yra pradžia reformų mo- 

kyklose Prususose. Jų progra- 
mų yra demokratinti Prūsijos 
mokyklas kiek apystovos leidžia 
Naujas Prūsijos švietimo minis- 
terio prisakas yra dideliu laimė- 
jimu demokratinio švietimo ša- 
lininkų. Kokias tas laimėjimas 
pasekmes išduos, sunku dar pa- 
sakyti. 

Ministerija aiškina, kad buvu- 
sio švietimo skirstymą pašalinus 
gabesnysis pradedamosios mojey- 
klos mokinys stovėsiąs ant ly- 
gios su "aukštesnės" kilmės mo- 

kiniu, nes kuone visi miestai ir 

mokyklos turi fondus gelbėjimui 
gabesniųjų pradinės mokyklos 
mokinių aukštesnėse mokyklose. 

Noras pasiekti augštesnį mokslą 
buvo labai jaučiamas Vokietijoj 
ir net akyvaizdoje visų dabarti- 
nės dvignbos sistemos sunkeny- 
bių daugelis mažaiturčių yra bai- 
gę augštesnes mokyklas ir uni- 
versitetus. Statistika parode, 
kad iš ioo realinės mokyklos 
mokinių 17 nuoš. padaro vaikai 
taip vadinamo augštutir.io luo- 
*no šeimynų; 17 nuoš. iš neišla- 
vintų darbininkų šeimynų ir 66 
nuoš. iš {iip vadinamo vidurinio 
luomo, susidedančio iš išlavintų 
darbininku, ž*mesi*i^ų viršinin- 

kų, smulkiu vertelgų, raštininku 
ir kitu tiems panašių. 

Nesenai kancleris savo kalboje 
reichstage numojo j šimto metų 
seną obalsį "Freie Bahn fūr a'.le 
Tiichtigen"—liuosas kelias suge- 
bumui. Daugeliui pirmeivių bu- 
vo apsivylimu girdėti šituos ne- 

aiškiu* žodžius taikomus į Vo- 
kietijos sąlygas kaip tik toje va- 

! landoje, kuomet daugumo buvo 
laukiama aišikaus ir neapsirinka- 
mo programo vidinėms refor- 
moms. Taigi naujas mokyklinis 
prisakas yra pradžia šitoms re- 

formoms. 

KAIP PAVOJINGAS YRA 
GODUMAS. 

(IŠ "The Roller Monthly") 
i Godus ir gobšus žmogus nie- 
kuomet nėra laimingas. 

Kas tiktai nuolatos smelkiasi, 
kad ingyti' juo daugiau turto ne- 

gu jam išpuola, tasai visuomet 
dirba ir prakaituoja po 24 valan- 
das paroje, besukdamas sau gal- 
vą dieną ir naktį, kaip čia užbė- 
gus už akių savo kaimynui—arti- 
mui. 

Kuomet po sunkaus darbo to- 

kiam žmogui prigulėtų ilsėtis ir 
gyvenimu pasistnogėti, jisai tąsias 
atsilsėjimo valandas praleidžia dar 
didesniame varge, nes nuolatos sa- 

vo smegenis kvaršina, kaip čia 
daugiau naudos iš ?avo artimo 
pasigavus. i 

Taipos praleidžiamas gyvenimas 
nesuteikia žmogui jolkio tikro 
smagumo. 

Vaikelis, kuris nebūna užganė- 
dintas iki negauna didesnio obuo- 
lio, arba didesnio gabalo pyragai- 
čio, niekuomet užaugęs negalės 
būti lužganėdimtu ir laimingu 
žmogui. 

Laibai sunku pergalėti godų pri- 
gimimą, vienok tėvai turi daryti 
viską, kad tik pataisius tokį blogą 
savo vaiku palinkimą. 

Kuon>et prie stalo yra dalina- 
mas supjaustytas pyragaitis, vi- 
suomet mokinkite savo vaikelį, 
idant imtų tiktai mažesnį arba ar- 

čiaūsį gabalėlį; _ mokinkite, idant 
visuomet atiduotų didesnį saldaini 
savo mažesniam, broliukui, arba 
svečiui, jeigu jisai nori, kad ir 
pats nuo kitų butų gerai atmin- 
tas. 

X u rodi nėkite savo vaikeliams, 
kad saumylio žmogaus niekas ne- 

myli. Stcngkitės sužadinti icudi- 
kio S2vygarbę. 

Lnkvėipkite kudi'kiui troškimą, 
idaait jisai stengtųsi savyje apgalė- 
ti taip prastai vadinamą "kiauliš- 
kumą," ir kad juoba auklėtų savy- 
je meilumo ir duosnumo ypatybę. 

Pagaliaus saugokite savo vil- 
kelius nuo tokių draugų, kurių 
intekmė yra aiškiai kenksminga. 
Užvis labiausiai minkite, kad go- 
diišius niekuomet nėra laimingas. 
Jo vanagiška akis vis nori ką kitą 
sudraskyti, bet galų gale tik savo 

gyvenimą sugriaužia. 
Mindaugą* lirvydas. 

GIROSKOPO NAUDINGU- 
MAS. 

Keli metai atgal lumer A. 
Sperrv, beknibinėdamas savo ma- 

ria ? apė j, kad išradus kokį naujčj 
žr.islą vaikams, Kalėdoms, surado 
kelis naujus pritaikymus giros- 
kopo, kuris iki tol buvo laikomas 
tik paprasta mechanine įdomybe. 

Dabar jo išradimai sulaiko lai- 
vą nuo supimosi ir apsaugoja pa- 
sažierius nuo susirgimo jurų li- 

ga; apsaugoja orlai\j n a o 0:0 su- 

kinių ir sutelkia vienintelį tikrą 
kompasą, kokj jūreivis, vadas, ar 

orlaivio styrininikas žino. Karės 
laivo denį kanuolėms giroskopas 
padaro taip nekrutamu kaip ir 
kad kauuolė ant žemės stovėtu. 

Pasinaudojimas nardomais laivais 
•ir orlaiviais patapo galimu dau- 
giausia del giroskopo. Kol sto- 

vintuvo nardomose valstyse ne- 

buvo, tol jos del savo cigaribės 
išvaizdos taip baisiai vartėsi Į ša- 

lis, kad žmonėms sunku buvo jo- 
se buti. Pastačius vieną sukutj 
(giroskopą) Deu-tschlandas gali 
plaukti taip glūdžiai kaiip ir di- 
džiulis laivas lyguma vandeniu. 
Svarbiafls'iu gi patogumu orlai- 
viams yra giroskopinis kr mpa- 

Isas,, kuris visuomet rodo j šiau- 
rę, kuomet paprastas magnesinis 
kompasas tikroj vartonėj po 
.spaudimu rodo pradėjus 11111 

|šiaurvakarių į šiaurryčiu-"—o kar- 

dais į pietryčius. 

UPELIS. 

Tarp kalnu teka sraunus upeliai. 
Su jais ka'iba vargo žmoneliai; 
L'nksma, upeliai, jums tarp kai- 

* 

nelių, 
Smagu kvėpuoti žiedais gėleliu. 

Balsai paukšteliu 
Jumis žadina. 
iU&gos krūmelių 
Jumis linksmina. 
ihrarotų medeliai. 
Nuo audrų gina. 

O musų širdį sielvartai spaud. a. 

Aplinkui mumis vargeliai siaučia. 
Ašaros karčios—musų likimas. 
Juodos duonelės nedatekimas. 

Mieli uipelai. 
Mumis našlaičius 
Bent jus ra minki t L. 
Į jūres plaukdami, 
Tarp pievų išsiliedami. 
Vargus skandinkit!... 

Dagilėlis. 

VIETINES 2111103. 
Iliodoro prakalbos. Išgirdęs 

kad "garsusis" Rusijos popas Ilio- 
doras, atvažiavęs Chicagon, skaitys 
lekciją vasario 4 d., IIull llotise 
svetainėje, nuėjau pasiklausyti. 

Nežiūrint dikčiai :alto oro ir Jjc 
įžangos, prisirinko publikos pil- 
nutė svetainė; matėsi daug lie- 
tuvių, lenkų, rusų ir žydų. 

Išėjęs ant estrados, rusų "nepri- 
guimingos cerkvės" popas Pieško- 
vas, perstatė publikai Iliodorą; 
dauguma rusų, matyt, jam (Pieš- 
konui) nesimpatizuoja ir nedavė 
daug kalbėti. Priežastis buvo gal 
tame, kad jis norėjo duoti Iliodc- 
rui savotišką temą: kad Iliodoras 
agituotų už neprigulmingas cerk- 
ves, bet Iliodoras, kaip tik prie- 
šingai, nei vienu žodžiu savo kal- 
boj apie tai neprisiminė. 

Dabar apie Iliodorą: 
Vidutinio ugio, stambus, apie 

40 metų, gražus vyras su juoda 
maža barzdele. Poza, judėjimai— 
tvirti, liuobi. Kalba turtinga, gra- 
ži, įspūdinga, simpatiška. 

Alatyt kad tas žmogus pilnai ap- 
dovanotas oratoriškais gabumais, 
tiktai savo "aš" perdaug augštyn 
stato. 

Tema jojo kalbos buvo šitokia: 
"Kas yra faktiškas Patriarchas 
rusų cerkvės." Pagal jojo žodžių, 
visagalingiausiu patriarchu rusų 
cerkvės yra "bezgramotnyj mužik 
brodiaga, Rasputin", (neapšviestas 
mužikas, padauža Rasputinas). 
Patvirtinimui savo žodžių jis pri- 
v^.ė daug faktų apie tai, kokią 
paprastas popas Rasputinas turi 
įtekmę 'ant Rusijos caro ir carie- 
nės. Žinoma, visų pasakytų pa- 
vyzdžių negalima surašyti. Ras- 
putinas, turėdamas 30 metų, ne- 
mokėdamas nei rašyti nei skaityti, 
dasigavo prie caro dvaro ir "pati- 
ko" carienei. Tada, atvedimui 
akių, carienė užmanė "padaryti" 

Raspttliną po]^-^k liek išmo- 
&i?io ji .skaityk- rašyti, ir Rasptt- 
•ii'Ss greit lijeo "iššyentintas i 

* J f 
popus. 

Nuo to laiko ir prasidėjo Rts- 
putino karjera: nei veinas rusų 
vyskupas, mitrapolitifs negavo die- 
cezijos be žinios ir dtialcidr.no Ras- 
putino. i 9 fi 

a\ada l'eterBlrgoį] stačiatikių ar- 

kivyskupas, sužinojęs apie santi- 
kius carienės su Rasputinu, per- 
sergėjo ją, tai antrvtojaus liko 
ištremtas iš Peterburgo. Xe tik 
rusų dvasiškija bijojo Rasputino, 
bet ir ministeriai prigulėjo nuo 

jo, nes dauguma jų (pav. Proku- 
roras, Sinodo, Sableras, nrnistras 

justicijos Ščeglovitovas, 1/.volskis 

ir kiti), tik su pagelba Rispatino 
dasigave prie save augštų vietų: 
o kurie jam nepatinka, taip pat 
greit esą krito žemyn. 

Taip pasakojo Iliodoras, kuris, 
kaip žinoma, ir pats buvo per Ras- 

putino jtekmę iš Petrogrado pra- 
šalintas. Iliodoras sakosi turįs 3 

sąsiuvinius locna Rasputino ranka 

parašyto "dieninio", kurj turėjo 
carienė, bet paskui kokiu tai budu 

tie sąsiuviniai patekę jam ir grei- 
tam laike, jis manąs juos paskelb- 
ti spaudoje, nežiūrint visokių da- 

Iromų klinčių iš rusų valdžios pusės 
čia Amerikoje. 

Tuose "memuaruose" esą sura 

syti visi "biaurųs darbai Raspu 
tino ir caro dvaro." 

Tąsa ant 7 pusi. 

VARDO PALAIKYMAS. 
Pasiekti gerą vardą yra prakil- 

nus tiksilas, bet tlaiug prakilnesnis 
tikslas jį pa'laikyli. Musų dieno- 
se perdažnai atsitinka apgaudinė- 
jimas ir panudojimas blogam vie- 
šosios nuomonės priela i'-.umo. 
Bei žinok Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksyras niekuo- 
met n esu v ik s iv o draugų. To- 
dėl tai padokonės laiškai taip be 
paliovos plaukia. Perskaityk ši- 

tą: "Ila-selton Statiotn, Youngs- 
towai, O. Aš turėjau skausmus 
viduriuose per 23 metus. Išlei- 
dau daugybes pinigų be jokios 
naudos. Buvau taip nusilpnė- 
jęs, kad beveik miriau ir tarytum 
neto u vo man jokios pagalbos. 
Tąsyk aiptieikiiiinkas pasakė: 
Pabamdvk Trinerio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro. Aš jo 
paklausiau ir tuojaus mano padė- 
jimas pagerėjo taip, kad aš tary- 
tum išnau'ja gimdau šiton pasau- 
lin ir dabar aš jaučiuosi gerai. 
Tegul kiekvieeinas padaro tą pa- 
tį. Iš gilumos širdies dėkoju 
jums ui tą viską. Jacob Novo- 
vel." Neimk pigių panegzdžio- 
jimų! Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio Limimentas turi tokį pat 
puikų vardą, kadangi jis yra ne- 

sulyginamas nuo ramatų. neural- 
gijos, pamaitiniimo, nušalimo ir 
tt. Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, iš- 
dirbėjas chemikas, 1333-1339 So. 
Ashland AVe., Chicago, 111. 

Pajieškojimaf„ 
Pajieškau savo sesers Onos Nar- 

te vlčiutės-Plioplienės ir draugių: 
fievos Rukočiutės-Zaveckienės Ar 
Magdalenos Bogusienės, visos Su- 
valgų gub. iš Kalvarijos miesto. Atsi- 
šaukti adresu: 

Marijona Katilauckienė, 
57 Warwick St., Newark, N. J. 

Pajieškau Pauliau Vaivados, Petro 
Blažonio ir Alenos Vaivadžiutės, iš- 
tekėjusios už Jonuikos. Turiu prie 
jų labai svarbių reikalą. 

Vinnas Blažonis, 
1733 W. 62 St., Seattle, Wash. 

Pajieškau savo pusseserės Kaziu- 
nės Kraujalaitės, Antano Kraujalio 
lukters, Kraūjalių lkaimo, Truskavos 
parap. Atsišaukti adresu: 

A. 6. Kraujalis, 
205C W. 22nd St. Cbicago, Iii. 

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

Jokimas Latoza, 
P. O. Westville, 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 Jausodžio sod., Navarėnų 
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub. 
Kas apie jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Domininkas Arlauskas, 
3533 \Vallace St, Cbicago, 111. 

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

Jonas Kniukštas, 
172 E. llGtli St. Kensington, 111. 

Pajieškau savo vyro Prano Man- 
kausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Praniung sod. Jis mane apleido ko- 
vo 2!) d. li> 15 m., palikdamas mane 
sunkiame padėjime, bet aš jam do 
vanoju ir prašau jo atsišaukti, ar 
cal kas kitas teiksis man apie jj 
pranešti. Jis yra juodi) plaukų, pa- 
ilgo veido, pėclų augščio. Pra- 
šau pranešti adresu: 

Julijona Mankauskienė, 
518 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 dienų, nuo 25c. 
fki 30c. j valandų. Adresas toks: 

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

3rd fioor. Room P. 
Telefonas Normai 162. 

3ĘT FARMOS ! 

Kiekvienas darbininkas, vyras ari noteris, gali turėti savo nuosavai !0 akrų ukę su viena gera karve,! 'iena gera kiaule. 20 vištų, 100 viS-| Mukų ir Imti ncprigulmingu. $1.00 Įmokėti ir po $1.00 kas savaitė. Ar- timesnėms žinioms užeik, ar parašyk pas: 
R. H. ENOCH, 

16 N. Halsted St., L4 Chicago, III. 
Į PARDAVIMĄ PIGIAI. 

Trimi Bėdynėmis barzdų skutykla 
geroj vietoj lietuviui pietinėj dalyj. 
—James J. Barry Co., 434 So. Dear- 
born St.. Phone: Harrison 5839. 

KARĖ! KARĖ! 
Pamatyk Pasauli kariaujant! 300 

fotografuotų paveikslų su apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
įvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prisiųsk 35c. Express Monoy 
orderiu, nvba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
3os ženkleliais. Reikalaujama agentt*. 

Le\vis Hayden. 
P. O. Box 1061, Renton, Wash. 

$ 1.000 
Lietuvai 

Koncertas 
ir Balius 

Vasario-Feb. litą, 1917 
Pulaskio Svetaineje 

18 St., ir Ashland Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. 
\ » j 

PROGRAME DALYVAUJA: 

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

Šokfai-Žaismes 
Pelnas $1.000 Lietuvai 

Ruošia ir kviečia 

Chicagos 50 Dr-ju Sąryšis 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). GHIGAGO. 

F. P. BRADCHULls 
LAVVYER 

I 1ETUVJS ADVOKATAS 

50 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telephone Kranklio 1173 

5YV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31st ST. 
TELEPHONE TAROS 2390 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musij keliaujantis Agentas A. Rū- 

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

LIETUVA PUB. CO. 

Severas 
Lietuviškas 
Kak»i. degius 
3m 7 metams jau 
u'ppauzdintr.s ir 
KUtavas iSsiunti- 
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra- 
tyk tiesiog mume, 
o mos raieiai pc- 
siusimo 

Dovanai 

dažniausia buna jki- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligcc, kaip: pažau- 
džiŲ uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun- 
ginis krupas. Kad 
culaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama var'oti 

Eovera's 
Gotiiard Oil 

[Severos 
GothardiSkos 

Alie;uB.J 
Yra žinomas l:ir>k- 
/lenuose namuose, 
kaipo pariuktiHuH 
linimentas trinti 
(sopančias vintas, 
yjiai cim' Mas i* 
reumatizmo, per- 
sičaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c. 

epVPRA'^ 
BALSAM FGR LUNGS 

(SEVER03 BALSAMAS PLAUČIAMS) 
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa- lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per- sišaldymo, užkimimo, nedifterines gerklės skaudėjimo, kosulio, gimusio iš pažandžiij uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio. 

Kaina: 25 ir 50c. 

Prašoma aptiekosn reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb- tinųjų urba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardą: "Severą" j prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiekoj negalimn gauti, užsakius tuo- I jaus bus pasiųsta. 

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

PARSIDUODA PIGIAI. 2 lotai beslvertimui smukle, ant miesto linijos, leidimas (license) $500 j metus. Kedėldieniais smuk.ės atdaros. Galima pirkti leng- vomis išlygomis. Atsišaukti tuojaus. 
F. KIBORT, Rooms 613—616 179 W. VVashington St. 

JUOZAS J. BACZUNAS JONAS P. PAJAUSKAS 

Savininkai Didžiausios Lietuviškos Spaustuvės 
Amerikoje, vardu 

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

Šis laikraštis "Lietuva" yra atliekamas mur.j Spaustuvėje 

speciaus išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Stare Club" išpo valstybes beadftralei 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2,45 8 kvortos arba 2 galionai už ,...$4.75 12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 

RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryna, 12 botikų už $6.95 

Atminkite, kad pas mm 

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

Pareikalaukite rnnsų likierig, degtinių ir vynų kainų surašo 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, kra^js ar 

ekfpreso prisaku. 

ATMINKITF i«id garantuojame musv "south shore club- 
degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, senr 

ir gera arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 
I ^ V KAI nuo dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienan U I liftl didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. 8c <S. III W. Ya Buren St. Chicago, III 

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

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

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

čiams. 
2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė 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„ CHICAGO, ILL. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



VIETINĖS ŽINIOS. 
Tąsa nuo C pusi. 

Kalba Iliodoro tęsėsi apie pus- 
antros valandos laiko, ir publikai 
žinoma, buvo žingeidu klausyti. 

Vakare Iliodoras skaitė antr;j 
lekciją apie Rasputiną ir caro dva- 

r$ North Sidėje. 
Baigdamas savo kalbą, Iliodora: 

prijuokino visą publika, kritikuo- 
damas stačiatikiu maldaknyges 
Esą cerkvinėse maldaknygėse nie- 

ko daugiau ir nėra, kaip tik gar- 
binimą:' caru esančiu ir buvusių 
patriarchų* ir mitropolitų, o išme- 
tu šitas visas vietas, esą neliktu 
tkuom ir Dievui melstis". 

S. V 

"Naujicnu' byla pasibaigė 
Kiek lailko atgal "Naujienos" bu- 

vo neteisingai aprašy tūlą atrsi- 

tikimą Cicero, 111. ir smarkiai už- 

sipuolė ant p. j. Kulio, "Lietu- 
vos" agento, P-as Kūlis pasi- 
juto apšmeižtas ir negalėdama: 
gauti "Naujienų" redakcijoj at- 

š.'u&imo, padavė "Naujienas" 
teisman už savo ypatos apšmeiži- 
mą. Byla tylėsi ilgoką, laiką ii 
diena bylos pradėjo jau artintis 
Kaip teko mums girdėti, "Nau- 
jienos" sutiko verčiaus užmokėt 
p Kuliui $ioo.oo negu stoti tei 
•man. Tuom toji "šmeižimo by- 
la" ir užsibaigė. Nors viena; 
žmogus šiek-tick pertikrino 
"Naujienas," kad užsišokimas— 
tai branguf yra eksperimentas. 

Baisi expliozija. Baisi trage 
tlija pa-sitaikė pereifą savaitę anl 
VVest Side netoli nuo Ila'Istcc 
31., prie 813 W. 14 th place. Di 
deliam name, kuriame gyveno ar- 
ti 40 šeimynų, lenkų, žydu, ce- 

chu ir keletas šeimynų lietuviuku 
pasidarė ga^o explioztja. Namai 
sugriuvo, užverpdami gyventojus 
it tuojaits prasidėjo gaisras. 

FJkstplioz-ijos smarkumas buve 
toks didelis, kad per porą blokų 
a»plmk visi langai išbyrėjo. Kks- 
pliozija pasidarė apie t vai. nak- 
čia. Šaltis buvo neišpasakytas. 
Atvykusieji ugniagesiai, pradėjo 
gesinti gaL/ą ir supylė tūkstan- 
čius galionų vaindens, bet šaltis 
buvo ta-ip dideiis, kad vanduo 

tuoja ;s užšalo ir degantieji vidui 
griuvėsiai apsidengė stora ledo 
pluta. Užgriauti žmonės, kurie 
nežuvo tuojau.% atsidūrė kaip le- 
diniame karste, Kelios dešimtis 
žmonių likosi sužeistų, daugelis 
žuvo. 

Miesto valdžia pradėjo tyrinė- 
jimus, keno kaltė, kad šita baisi 
r. e laimė atsitiko. 

Iš West Sides. \Vest Sides 
draugijos jau daug pasidarbavo 
dėl karės nukentėjusių, bet jos 
iv toliaus -Temano rankas nulei- 
sti. Organizacija deda visas spė- 
kas, kad kiekvienas kas gyvas 
prisidėtų su savo skatiku prie 
to darbo. \Yest Sides draugijo- 
se dabar eina aig 'acija, kad sa- 

nariai nors po doleruką j metą 
paaukautų nuo karės .nukentėju- 
siems. Toliaus, katip matyt, veik 
visos d r ai gijos \Vestsiideje atsky- 
>rai rengia vakarą ir vis naudai 
nukentėjusių nuo karės. Organi- 
zacija taipgi ruošiasi parengti 
"strošnai" dideli pikiniką su iš- 

Jaimėjtmu vasaros laiku. Taigi, 
kaip matyt iki rudeniui, kad tik 
kita tūkstantinė nesusidarytų nuo 

wests/idiečių. Fain" darbą atlie- 
ka westsidiečiai savo brolių nau- 

dai. 

Eskulapas. 

— Westsidieeiai ir biznyje ma- 

fio visus praicJ:ikti. Chicagoj ne- 
mažai gyvuoja lietuviškų skolini- 
mo ir budavojimo bendrovių, 
(spuillkos) ant West Side randasi 
takia bendrove po vardu Simono 
Daukamto. Kaip valdyba ir de- 
rektorlai sako, tai minėta draugi- 
ja jau daug savo konkurentų pra- 
lenkė, ęors sulj ginamai ji yra 
dar jaunutė. Valdyba sako, kad 
jeigu dar vienus metelius taip 
pavaryti, tai Sim. Daukanto sko- 
linimo bendrovė užimtų pirmą 
vietą. Vien tik sausio menesyj 
.prisirašė prie jos fuvirš 60 sąna- 

rį. Iš to, aišiku, kad žmonės 
darbininkai ^unranrta, kad jie pa- 
tįs gali su -?avo pinigais daryti 
ąpivartą, kaip jr svetimtaučiai. 

Viso turto tos bendrovės yra 
$143,867.21 ir turi ji 282 narni, 
kurie moka 3540 akcijų. Pc-r 1916 
metus parduota- 1,269 akcijos. 

Eskulapas. 
I — 

j 
Į Naudinga žinutė Chicaįie- 
čiams. Kaip seniau taip ir da- 

<1 ar ypač ipaskutiniu laiku, šios ša- 
lies mokslo departmeutas pradėjo 

j labai rūpintis, kaip sumažinus be 
moksliu skaitlių ir palengvinus uo- 

1 
rmticms įgyti dykai mokslą. Tam 
tikslui buvo atidarytos vakarines 
mokyklos. Paskutiniu laiku Cbi- 
cagoje susitvėrė "Jungtinis Ko- 
mitetas delei ismokinimo ir pilie- 
tinimo suaugusiųjų svetimtaučių." 
j komitetą įeina labai svarbios 
organizacijos ir žymios Chicagoje 
vpatos pav.. American Association 
oi Foreign Langttage \'cwspapets, 
Chicago Association ot Cotnmerce, 
Chicago \Vomeu's Club, City Clib 
o f Chicago, Immigrants' Protec- 
tive, League, Wonien's City Club, 
ir daug kitokių organizacijų. 

Iš ypatų užteks paminėti Miss 
McDovvell, Miss Addams, Mr, 
Johnston ir 1.1. 

Šis tai komitetas ir pradėjo ru- 

įpintis suaugusių svetimtaučių li- 
\imu, norinčių įgyti mokslą, kokj 
kas nori, pradedant nf> A. B. C., 
baigiant amatų ir aukštesnėmis 
mokyklomis. 

Pirmutinė pagelia yra suteikia- 
ma tiems, kurie nori pramokti ang- 
liškai rašyti, skaityti, ar skaitliu- 
vimo. Tam tikslui yra aprinkta 
McAllister viešoji mokykla ant 

36-tas ir Gage gatvių, t. y. ant 

Cridgeporto, pačiame lietuvių cent- 
re. Mokytojos yra viso. speuja- 

jlistės savo šakose, atlieka savo 

į užduotis su didžaiusiu atsklav nu. 

j Viršininkė (principai) vakario 
i McAllister mokyklos yra poni P. 
iHornbaker, labai užsiinterasavusi 
I savais mokiniais. Iš savo pusės 
Į p. P. Ilornbaker stengiasi pagcl- 
! i)ėti mokiniams kuom tik gali. Pas- 
kutiniu laiku tapau ir aš pakvies- 
tas prie tos mokyklos, ka;po jos 
organizatorius ir klesų užžiurėto- 

i jas. Mano užduotis bus supažin- 
dinti lietuvius su tą mokyklą ir 

'gauti kuodaugiausiai jai mokinių. 
'Taipgi su pagelba p-lės Grace 
iAbbot, kuri yra direktorium "Im- 
'migrants Protective League" ir 
kartu sekretorium "Joint Coinmi- 
*ee on thc Education and Natur- 
alization of the Adui t Foreigner", 
stengsimės pagelbėti neturintiems 
mokiniams surasti darbą, arba ne- 

tikusį darbą permainyt geresniu. 
Taigi lietuviams chicagiečiams, 
ypač bridgeportiečiams, reiktų kuo- 

[daugiausiai pasinaudoti iš probos. 
Męs rūpinamės išgauti neprigul- 

rnybę savo Tėvynei, o nesirūpi- 
name įgyti kas yra reikalingiausia 
kiekvienam žmogui, tai yra įgyti 
nors pradinį mokslą. Kokia,bus 
mūsų liuosybė, jeigu turėsim? 
kviesti svetimtaučius, kad ateitų 
(ir valdytų mumis ,nes musų žmo- 

jnės, būdami neapšviestais, negalės 
užimti vietų valdžioje, kurias tu- 
rėsime pavesti, žydams, lenkams, 
vokiečiams ir kitiems, kurie bus 
mokytesni už mus? 

Tokiu budu dabar yra laikas ir 
priderystė kiekvieno lietuvio iš- 
silavinti, tada busime ir šiai ša- 
liai ir savo Tėvynei naudingesni. 

McAllister vakarinės mokyklos 
mokslo valandos yra: Fanedėliais, 
utarninkais, seredomis ir ketver- 

gais, nuo 7 vai. liki Qtos vai. va- 

kare. Mokslas visiems dykai. 
Jonas Šileika. 

3812 N. Ramlin ave. 

Nepaprastas koncertas. Šj ne- 

dclclienį. vasario n d., atsibus 
didelis koncertas ir vakaras su 

šokiais Pulaskio svetainėj, ain.t 

Asl":and ave. prie 18-tos gatvės. 
Pradžia lygiai rštuoniose. Ren- 
gia ji 50 Chicagos draugijų ir vi- 
są pelną skiria nuo karės nuken- 
tėjusiems lietuviams. Komitetas 
sukvietė programan geriausius 
Chicagos dainorius, muzikantus 
ir kalbėtojus ir mėra abejonės, 
kad tokio gražaus vakaro seniai 
jau Chicagoje nebuvo. Kaip ko- 
mitetas praneša, tai jau daugelis 
žmonių nusipirko savu tikietus iš 
kalno. 

Ši« vakaras yra vertas kuodi- 
džiausio parėmimo. \Todel patįs 
atsilankykit i r kitus paraginlkit 
atsilankyti. 

I & 

JUOKELIAI. 

NEKOMPETENTUS. 

Viena dikta moteris įėjus aptie- 
j kon ir pamačiusi už stalo jauną 
aptiekininką, nuostebusi tarė jam: 

| — Ar tu vaikeli ne perjaunas 
esi aptiekos prižiūrėti? 

— Gal, atsakė tas. Bet kuo 
galiu tami.Uai patarnauti? 

j — Argi tavo samdytojas neži- 
110, kaip pavojinga leisti vaikui 
aptieką vesti? tęsėsi ji. 

— Aš esu kompetentus tamistai 
patarnauti,—tarė pagelbininkas šal- 
tai. 

| — Ar tu nežinai, kad tu gali 
ką užnuodyti? tvirtino diktoji mo- 

teris. 

j — Nėra ko poniai bijotis to, 
atrėžė vaikinas.— r'uo galiu tami- 
stai patarnauti ? 

| — Turbut eisiu j kitą aptieką, 
įtarė moteris atsisukdama j duris. 

— Aš patarnausiu tamistai taip 
gerai ir taip pigiai kaip ir kiti. 

j — Na, tai paduok man muilo 
| šmotelį, tarė moteris pagalvojus. 

BEREIKALINGA RŪPESTIS. 

! Pati. Klausyk, Jonai, atsi- 
1: .Ik ir nuėjus pažiūrėk ar nc va- 

lgis įsilaužė. 
j Vyras. Duok man ramumą, 
i tai tik katė trankosi. 

j Pati. Tai ne katė; tik įtif 
j klausyk. Aš tikrai sakau, kid 
į tai vagis. 
j Vyras. Jei tu tikrai žinai, 
kad tai vagis, tai koks protas 
man eiti žiūrėti f' 

TINKAMAS UŽSIĖMIMAS. 

I. K a i m y 11 a s.—Nežinau nei 
ką bedaryt su savo vaiku: moky- 
tis nenori, dirbti tingi* o pinigų 

| apsisukdamas prašo. 
II. Kaimynas!—Kodėl ne- 

surandi jam kolekoriaus vietos 
barguojamojoj sankrovoj ? 

TIKRAS PRIPARODYMAS. 

J i s.—Labai man gaila, kad ta- 
'mistos biol s serga. Ką gi telc- 

i grama praneša ? 
J i.—jNcdaug ką, bet aš bijau, 

kad jis miršta, nes raštas taip 
atsimainęs, kad aš visai negalė- 
jau pažinti. 

GERAS IŠVEDIMAS. 
P o n a s.—Tilk tu žiūrėk jo! 

Ve ką jis pasakoja! Ar tu esi 
kvailas, ar aš? 

Jo T a r n a s.—Aš nemanau, 
kad ponas kvailą carną laikytu- 
mėte. 

UŽTEKS DARBO. 

Ponia.—Jei dar taip padary- 
si, tai aš tuojaus paimu kitą tar- 
naitę. 

Tarnaitė.—Poniute, galite 
imti, užteks darbo abiem. 

MATEMATINIS KLAUSIMAS. 
j M o k y o j a s.—Kas yra neži- 
nomoji kiekybė? 

į Mokiny s.-^Tai, yra tas, ką 
gauni pirkdamas anglių toną* 

GERAI PASAKĖ. 
P1 a u k u o č i u s.—T ai gėda tu- 

rėti tokią pliką galvą ka:p tavo. 
Pasižiūrėk j mano plaukus,—ve. 

B e p ha u k i s.—Gerai, bet norė- 
čiau tavęs vieno dalyko paklausti. 

P1 a u k u oč i u s.—O ko tokio ? 
Beplauki s.—Ar tu matef, 

kad bruzdžio'j gatvėj žolė augtų? 

PATARIMAS. 
Dailininko pati.—O, Jonai, kad 

tu matytum koks tavo veidas 
juokingas, kuomet tavo juokingi 
paveikslai sugrįsta, tai tu pralob- 
tum jį berašydamas. 

JUOKINGAS. 
Teisėjas (kaltininkui u i pačios 

mušimą) "šešiosdešimts dienų— 
ir a! norėčiau, kad galėčiau tau I 

daugiau priteisti. 
Kaltininkas.—Ir aš norėčiau! 

Matau, kad tamistos padėjimas 
namuose ir mano yra vienodi. 

YRA LAIŠKAS. 

"Lietuvos" redakcijoje yra at- 
viras laiškas A. Jonaičiui r;uo 
Varšavos Moterų II Gimnazijos 
Derdėtinio. Ateikite atsiimti. 

JeL Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir m 

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

Žiūrėk, a t ei n generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

S m ir no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

kai,^ kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popierą pabrango. 
Vcko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

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

rūkoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ką j 
viišii kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
c.erius kleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

'o Sa3'^tojo gazietą į Ne\v Yorką, o new jorkiškio—į Clii- 
cagą nudugnina; už ju visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojąu, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo ;vuž jų džiani- 

."sils ats'l3stas korespondencijas iš ofiso "per klai- 

^ io.uoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim:... 

^ 

^et ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
non moksliško abrako peili priberia, ir tas nosį raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

v,*rt€t« :r nian pridėt.... Kad nors užtektų tom3 
s jiėms ant tetos užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo Dra- 
sitrynė.... 

1 J 

^a'P ateina pėdė' ir kaip tokj kozackj marša visi'už- 
triuDina vienu rozu-tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

au, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
asieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 

jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
s yra mandias ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 

l" 11 Saz|eta laiku neišeitų, tai už kelių dienu skaitytojai 
JI Cvva žemėn suvarvfn ..... 

.uunau- uukiį iicsmii ai siaus 

negu kaizeriui. 
Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko datigiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėj vyras maudytis- -gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir •pamačina jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- pr.sciptų, o mažesnis nesimučyt... Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gati pamėginti. Ir pakėlė jis savi gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryc—saVo jisv—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pampinsiu, .... 

Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- 
ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka 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- gkaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
-"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halsted Street, : r : Chicago, III 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

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

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

CHICAGO, ILL. 

„VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS 1 
Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tamstai sufi& 

Gymį 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mus. Vy- rams Ir valknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
*50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Nauja# lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau® 
Valkų siutai $2.50 Iki $7.50. 
Skrynios lr valyzal. 

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

Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomia esti 
atdaras lkl 1^ vai, vakare. Nedėldienlals—Iki 6 vai. vakare. 

Tel. Canal 5395 vi. vunai oj 

j. G. lezlaiszkis 
Gcneralis 

Koniraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 ff. 23 rd St. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei va«aros lailce yra per karšta, tai atcl- į MILDOS TEVTRA, o ęia rasite vėliausią vieta, atsivadinti ir pamatysite gražesnį rcalrą tiegii vidurmiey*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, lOc žemai. 

Subatom ir nedaliom 
l(?c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą i-a* val;a.as. Subatomi ir ucdilioini i. vai. |.<j pietų. 
Jei liuosame laiVir nori pasiimti, atsivė- dinti ir užmirkti savo nesmagumus, tai ateik i 

MSLDOS-TEATRĄ. 

reikalaujame 
I vyru ir vaikinų, kurie uo- 

icu/ įismoKti bardaaku-1 tystės J \—0 sakaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklose ar liejyklose, jeigu galima butl pa* [ čiam darbdaviu Išmokus amato, kuris blogų laikų nežino. Mokiname barz- j daskutystės taipgi ir moteris, kaipo J ir r-nkadabystės (manicuring). Ar- j tesnėms žinioms rašykite: Nosso- koff's Barber School, 1202 Penn Av., Pittsburgb; Pa. 

f « 

! ! Pranešimas ! ! 
Šinomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. 11ALSTE1) ST. ] TELEPHONE YAROS 5S3t 

Dr. P. VVIEGNER ! 

DiDELSS 

SUVALKUOS 
ŽEMLAPIS 

(Meipu) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausis žeiplapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie j| visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIAKIS 
su prisiuntimu į namus. 

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

CHICAGO, ILL. 

lveskio m; 
vmMOKYM 

čia gali ifimokti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi ang&Ciaasiai, teipgi Lietuvių, Vokieelų, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Isterijos, Geografijos, Politia. 
Ekonomijos, Knygvodyntes.DalLuraaclo, Lai- 
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, R1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AlSKSA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted StChicafo 

Canal. 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GY0YT0JA3 

1749 SO. HALSTEO Sf CHISAliJ. ILL, 
CORNEK lStS STREKf 

"DRAUGAS"' 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės Judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimta ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje 12.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. KitoBe šaly- B? $'.5.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai 'Biunčlame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, ilL 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligaa moterių, vaikų lr vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užsisengjusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

PKONE YARDS 2721 

D r. J. JONiKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Cliicajo. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tą.. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Moklui ie pasi- 
naudojame individinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- Jka važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamisty ir suteiks tifflca- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikrinanti tairistai kad tuojaus gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $23.00. 
I<edera! Ass'n of Auto Hngincers, n * "* 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musu įgaliotas užrašinėti 
mušu laikraštį, rinkli apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

PETRAS s. REM EI KIS. 
Yra mūsų {galiotas Gaidner ir apie 

linkėję užrašinėti "L1 siuvą.", rinkt 
r:3kolbimu3 ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

AT Y D AI. 
E. ST. LGUIS, COLLINSVILLE, 

ST. LOUIS IR APIELINKIŲ. 
Registruota akušerė ir uur-so, 

Viena geriausių ir atsakančlausių 
eavo darbe, kuri daug metu prakti- 
kavo akušerijos ir slaugymo profe- 
sijoje jvairiosG Chicagos ligoniuose, 
yra baigusi Memorial llospital. JI 
visuomet yra prisirengusi patarnau- 
ti moterims. Prio gimdymo galito 
p.isišaukti bile valanda ir prie li- 
gonių visokiose ligose motery, bei 
vaiku sutelkiama uursės pagelba. Mo- 
terims rodos sutelkiama dykai. 

Ona Jonikiene 
537 Collinsville Av, E. S*. Louis, II 
Viršum "\ociss sales 

Tel. Kinloch St. Clair 514R. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodgaU 

fbooe Canal 1203 
Valandos: 

Ili6:£0iki 12:00 vai ryto 
x,vi'i:C(Jiki8.-0QvaL vaic. 

KcdClioma 
tuo C sSO iki 12.-0«vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W. Harrison Street 

Tel. AustiafJ/ 

Valandos 
liktai Iki 8:00 kiekvieną r/tę 



JVTU 

atsidarys apie 

Vasario 17 d., 1917 m. 

Prirengimas druku, knygų ir sutaisy- 
mas visos systemos; kaip reikalauja valdžia valsti- 
jos Illinois; ima daug laiko; ir pakol viskas neprireng- 
ta negalima atidaryti. Kaip tik bus viskas gatava Bankas atsidarys 
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