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Dideji Kare. 
Vaniai Suvienytų Valstijų su 

Vokietija dėl skandinimo pirkly- 
binių laivų dar nepriėjo galo ir 

dar vis nežinia, kaip jie galutinai 
užsibaigs, ar atgabęs karę, ar bus 
galinu be jos apsieiti. Laikraščiai 
abiejų bcsipyksUincių ir jiems pri- 
tariančių kraštų prieštaraujančias 
paduoda žinias. Tame nieko įsta- 
baus nėra, nes nieks prie pralai- 
mėto lošio prisipažinti nenori, nors 

ir visi matytų, kad lošis yra pra- 
laimėtas ir pralaimėjusis rengtųsi 
pasiduoti, nes mato, kad užkuli- 
sinės intrigos negali atgabenti pa- 
geidaujamų vaisių. Tas pats yra 
ir dabartiniuose vaiduose Suvie- 
nytų Valstijų ^u Vokietija. Nors 

Vokietija gal labai bijosi 
karės su Amerika, bet vo- 

kiški laikraščiai aštriai latosi ir 
kalba garsia*', kad submarinų ka- 
rėj jie nenusileis prieš Ameriką, 
nes karės nesibijo, o submarinsi 
yra tikriausias ir paskutinis gink- 
las, gailintis priversti talkininkus 
taiką daryti, (ial submarinos yra 
paskutinis vokiečių ginklą^, bet jis 
turi, kaip kiekviena lazda, du galu 
—jeigu vienas .kreipiasi prieš Vo- 
kietijas priešus, tai kitas gali kreip- 
tis prieš pačius vokiečius. Tą rodo 
ir karės submarinoms pasekmės, 
nes submarinas turi visi karę ve- 

danti didieji pajūrių kraštai, ku- 
rie submarinas taipgi moka varto- 
ti ir moka nuo jų gintis. Rods 
dėl karės submarinoms su maistu 
yra sunku, bet tas yra ne vien 
Vokietijos priešu kraštuose, bet 
visuose, nuo maisto stokos neap- 
saugoti nei karėj nedalyvaujanti 
neutrališki kraštui. Žmonių var- 

gas visur didina. nekentimą tą var- 

gą didinančių vokiečių, o stoką 
maisto labiau jaučia žmonės pa- 
čioj Vokietijoj negu jos priešų 
kraštuose, tie-; dėl vokiečių pradė- 
tos submarinų karės iš kitur Vo- 
kietija nieko parsigabenti negali, 
Vokieti j n pati neturi tiek maisto, 
kiek jos gyventojams reikia. Prū- 

sų maisto ministeris seime atvi- 
rai pasakė, jog su maistu Vokie- 
tijoj yra blogiau, negu kas sau 

gali perstatyti. Matyt, kad su 

tuom yra dar blogiau, negu minis- 
teriis pa«2kė, nes iki šiol valdžia 
apie maisto stoką slėpė net nuo 

savo žmonių, nors to ilgai paslėpti 
negalima, nes maisto stoką atjau- 
čia geriau už visu valdžios ra- 

minimus žmonių pilvas. Dėl mai- 
sto stokos laukiama Vokietijoj su- 

kilimo žmonių prieš savo valdžią, 
jtraukusią kraštą j karę, badą ir 

vargą. J1,0 vargas didesnis, juo 
dklesnis turi but žmonių nekenti- 
i«as savo valdžios. Bado negali 
nutildyti nei žadėjimai užgrobimo 
svetimų kraštų. Vargas ir kentė- 
jimą;. ir godžiausią tautą bent 
šiek-tiek doros išmokina. Ir vo- 

kiečiai, nors jie yra tai gal go- 
džiausia ant žemės tauta, mato, 
kad taika, pasiganėdimmas turi- 
mu yra kur kas geresniu už ka- 
rės grobi %>. Dabar mat karės ki- 
taip vedamos, negu šimtas metų 
atgal. Dabar karės pasekmes at- 

jaučia čiclo*, be jokio išėmimo tau- 
to-. Karės pagimdytas vargas pa- 
siekia lygiai vargšą, kaip ir pra- 
lobėlį, kuris seniau galėjo nepai- 
syti varguolio vargų. 

Besitraukiant karei submari- 
no:ns, visi vis geriau išmoksta nuo 

jų gintiesi. Karę vedančios Euro- 
pos tautos atsigynimui apginklavo 
savo pirklybinius laivus ir ka.iuo- 
lėms jau spėjo paskaidyti ne vie- 
ną vokiečių submariną, tik Vokie- 
tijos valdžia ramina piliečius, kad 
pasidirba jų daugiau, negu nužudo. 
Bet ir prisipažinimas prie nuosto- 

lių jau daug reiškia. 
Ir Suvienytų Valstijų pirkly- 

biniai laivai bus apginkluoti. Rods 
vokiečių šalininKai senatoriai, savo 

begalinėms kalboms pa-kutinę se- 

nato susirinkimo dieną, neprileklę 
irie balsavimo .tikėjosi iki kitam 

kongresui surišti prezidentui ran- 
kas ir neleisti apginkluoti pirkly- 
binių laivų, bet savo mieriuose 
apsiriko. Senatoriai, susirinkę ne- 

paprastame susirinkime, užgyrė 
leisti prezidentui apginkluoti pirk- 
tybimius laivus, įgaliojo jj be pa- 
siklausirno kongreso griebtis kraš- 
to apgynimui ir kitokių priemo- 
nių, koikios pasirodys reikalingo- 
mis ; aprubežiavo taipgi begalines 
kalbas senato posėdžiuose taip, kad 
dabar keli senatoriai negalės su- 

trukdyti balsavimo ir j niekus pa- 
versti svarbių, senatan įnešimų, ir 

prezidento reikalavimų, nes du 
trečdaliai senatorių galės pertrauk- 
ti diskusijas ir pareikalauti balsa- 
vimo. 

(jai nepasiseks vokiečiams nei 

jų intrigos Mexikoj, kurią jie 
nori pi ^eš Suvienytas v alstijas si 

kurstyti. p.ods ten iš Suvienytų 
Valstijų keliauja pulkai vokiečių 
ir nori suorganizuoji Mexikos ka- 
riumenę ir ją pasiųsti prieš Su- 
vienytas Valstijas, oet kad tas pa- 
sisektų, turėtų turėti Mexikos val- 
džios pritarimą, kitaip neleis ji 
jiems organizuotis. Šviežiai pre- 
zidentu išrinktas Carranza, kaip 
rodosi, vokiečiams netiki, o su 

Villa taipgi nedaug atsieks, nes jis 
valdo tik mažą Mexikos dalį. 
Japonija taipgi nesiskubina su vo- 

kiečiais susidėti, nors jie tikisi, 
kad po karei bus sutvertas naujas 
tautų ryšis iš Vokietijos, Rusijos 
ir Japonijos, taipgi Chinų prieš 
Europ4 ir Ameriką, jeigu ji vo- 

ikiečiams kenkti mėgintų. Bet tai 
yra vien tuščios kalbos. Kas bus 
po karei, to vokiečiai žinoti ne- 

gali, bet jeigu vokiečiai karę pra- 
loštų, jų įtekmė nupultų visur, 
kaip buvo visai nupulusi po Na- 
poleono karių. 

Balkanuose, Rumunijoj didesni 
mūšiai buvo vien prie kalvos Ma- 
gyaros, kur vokiečams teko 13 
rusiškų aficierų ir 201 kareivis. 
Ant kalvos Okna rusai atgavo sa 
vo nužudytas ipozieijas. Maeedo- 
nijoj ir visame Saloniki distrikte 
svarbesnių kariumenių susirėmimų 
nebuvo. Veikė ten vien abiejų 
pusių artilerija, bet ji gali prireng- 
ti vien vlirvą kariumenių veikimui, 

I pati, be kariumenės veikimo nieko 

I 
svarbaus atsiekti negali, viena ar- 

tilerija musių nelaimi. 
darbiausias pereitos savaitės 

atsitikimas piet-rytiniame karės 
fronte—yra anglų laimėjimai Me- 
sopotamijoj ir yaėmimas didžiau- 
sio jos miesto Bagdad, sostinės 
tos vaisingiausios Aziatiškos Tur- 

Įkijos provincijos. Apie tai jau 
, oficialiskai pagarsino Anglijos ka- 
riumenės vadovas genercJas Mau- 

i ( Sumušta prie Kut-el-Amara 
turkų kariumenė dar prie Bagdado 
mėgino pasipriešinti, bet tapo su- 
mušta prie Dialah. Likučiai at- 

muštos turkų kariumenės bėga 
šiaurių link, bet 11110 šiaurių arti- 
nasi prie Mesopotamijos rubežių 
rusų kariumenė, kuri mėgina susi- 

jungti su anglais ir Azijos Turki- 
joj veikti išvien, nors prie Bag- 
dado rusai pats svarbesnių politiš- 
kų reikalų neturi. Jeigu susijun- 
gusiai rusų įr anglų kariumenei 
pasisektų paimti bėgančius nuo 

Bagdado likučius turkų kariume- 
nės, arba ją galutinai išsklaidyti, 
priešai turėtų atvirą kelią Konstar- 
nopdin, kurį užimti taip nori ru- 

sai. Tik paėmimas Bagdado ati- 
darė turkams akis ir parovlė pavo- 
jingą jų padėjimą. Dabar turkai 

gabena kariumenę iš Europos nuo 

visų karės frontų ginti savo locną 
krašta. Ir rusai Kaukazo fronte 
pradeda smarkiau veikti ir iki šiol 
jiems gana sekasi, jie ne vienoj 
vietoj sumušė turkų kariumenę ir 
traukia vis toliau j piet-ryčius prie 
Mesopotamijos rubežių. Smarkiau 
rusai pradėjo veikti ir Persijoj, 
kur taipgi muša įsiveržusią turkų 
kariumenę aplinkinėse iiamadan, 

užemc miestą Solnieh ir nuo čia 
priėjo jau Mesopotamijos rubežių 
ir greitai sueis krūvon su augiais. 
Turkai atisrado dabar tikrai dide- 
liame pavojuje, o jiems negali pa- 
dėti vokiečiai, už kurių reikalus 
davėsi karėn įtraukti. 

Itališkame fronte svarbesnių 
mušiu nebuvo, buvo ten vien maži 

patrolių susirėmimai ir artilerijų 
imtynės. Tas pats buvo ir rusų 
fronte Galicijoj ir Karpatų kal- 
nuose. Tame fronte viskas pasi- 
lieka, kaip buvo, be jokių žymes- 
nių permainų. 

Ddesni mūšiai, bet taipgi netu- 
rinti didesnės svarbos, buvoo Ru- 
sijoj, bet ir tie buvo vis tose jau 
vietose prie Smorgainių ir Naroč 
ežero. Rusali u/Jpuolė vokiečių 
pozicijas aplinkinėse ^zmardow. 
Buvo maži susirėmimai patrolių 
j rytus nuo Mintaujos ir prie Tu- 
okum, Kuršėj. Kitur didesnio 
veiklumo nei vienos pusės kariu- 
tnenė neparodė. Prie neveiklumo 
tame fronte kariumenes priverčia 
pusnįs ir prasidedanti pavasario 
potviniai. 

Kusijoj svarbesniu negu pasi- 
sekimai, ar nepasisekimai karės 
frontuose yra maištai dideliuose 
mietuose dėl maisto stokos ir var- 

tojami prie maisto malšinimo val- 
džios žiaurumai. Smarkus maiš- 
tai buvo Petrograde. Rusija vie- 
nok maisto turi daugiau, negu gy- 
ventojams reikia, ji prie geresnės 
tvarkos galėtų visą Europą mai- 
tinti, o dabar miestų gyventojams 
trūksta maisto dėl stokos geležin- 
keliu ir tikrai rusiškos tvarkos jo 
įprivežime. Jeigu dėl maisto stokos 
kiltų maištai visoj Rusijoj, ji tu- 

rėtų užsiimti maištų malšinimu, 
karėj negalėtų taip dalyvauti, kaip 
nuo jos talkininkai tikėjosi. Maiš- 
tai tie gali atsiliepti ant visos ka- 
res. 

Vakariniame fronte anglams vis 
dar gana sekasi, o franeuzai visur 
atmuša vokiečių užpuolimus, nors 

jų fronte didesniųi permainų nėra. 
Anglai vieną tik dieną n irtume 
vokiečius atgal visame 3 mylių 
fronte ir nelaisvėn ipaėmė kelis 
šimtus vokiečių: anglams teko 
apie 20 kulkasvaidžių. Prie Lens 
vokiečiai mėgino pirmyn žengti, 
bet su gana dideliais jiems nuo- 

stoliais tapo atgal atmušti. Veik 
visame anglų fronte smarkiau vei- 
kia artilerija. 

Franeuzai savo fronte nuolatai 
atakuoja vokiečių pozicijas, nei 
naktimis neduoda ilsėtis, ne^ ir 
naktimis dažnai užpuola ir naikina 
vokiečių apkasus. Išnaikino jie 
vokiečių grabes prie Armanvourt, 
Crony, prie Soissons, taipgi aplin- 
kinėse Lassignv ir Cauny-sur- 
Matz. Vokiečiai smarkiais ata- 
ka's norėjo atgauti nužudytas po- 
zicijas Champagne distrikte, bet 
tas nepasisekė. 

Kaip rodosi, dar vienas didelis 
kraštas gali but karėn įtrauktas. 
Chinų senatas 152 balsais prieš 
37 užgyrė sekti Suvienytų Valsti- 
jų paveikslą ir taipgi su Vokietija 
pertraukti diplomatiškus ryšius. 
Bet nors Chinai apšauktų Vo- 
kietijai karę, tas nedaug svertų ant 
karės Europoj. Žmonių rods Chi- 
nai turi* daugiau negu reiktų Vo- 
kietijos ir jos draugų įveikimui, 
bet kareivių turi mažai ir tie, ko- 
kus turi, yra prastai apginkluoti. 
Kita kliūtis yra tame, kad Chinai 
Vokietijos pasiekti negali taipjau, 
kaip vokiečiai Chinų. 

Iš Kares Lauko. 
ISPANŲ SOCIALISTAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS. 

Madridas, Kovo 8 d.—ispanų 
socialistų partija išleido atsišau- 
kimą, kuriame stipriai pasmerkia 
vokiečių subma-inų karę ir šau- 
kia tautą prie energiškų žingsnų, 
kad suvaldžius submarinus. So- 
cialistų partija taipgi vienbalsiai 
užgiria panaikinimą vokiškos 

šnipystės, ku-i Ispanijoj labai 
prasiplatino. 

Atsišaukime sakoma, kad Is- 
panijos valdžia privalo energiš- 
kai pasielgti prieš krimiinališką 
svetimtaučių veikimą, nubaus- 
dama kiekvieną sugautą šnipą. 

BIJOSI VOKIETIJA. KAD 
NEIŠLAIKYS. 

Londonas, Kovo 8 d.—Prūsi- 
jos maisto kontrolerius, Dr. G. 
Michaelis, vakar pasakė Prūsų 
ladtage kalbą apie maisto stovį 
Prusnose. 

Anot Dr. Micliealiso, dalykų 
stovis su maistu yra taip blogas, 
ypač dideliuose fabrikiniuose 
centruose, kad bioį,Lu jau sunku 
ir išsivaizdinti. Jis murodė, kad 
visos maisto rezervos gali išsi- 
baigti ir kad reikia laibai aštrias 
priemones įvesti, kad žmonės ga- 
lėtų išsilaikyti iki naujus jivus 
suims. 

•'ir'rieš mus stovi mintis,—sa- 
kė Michealis,—kas atsitiktu, jei- 
gu šitos aštrios priemonės taipgi 
butų nepasekmingos ir kuks bai- 
sus badas ištiktų, jeigu paskuti- 
niuose mėnesiuose prieš rugia- 
pjūtę, męs atrastume trukumą 
maisto ir negalėtume toliaus lai- 
kytis. 

"Trečiu karės'metu męs atra- 
dome, kad tarp visu sluogsnių 
žmonių yra ne toks kontrybės 
jausmas, kaip męs to tikėjomės. 
Tai yra žmoniškas prigimimas, 
bet jis yra labai apgailėtinas ir 
gali privesti prie pavojingų pa- 
sekmių." 

Toliaus Michealis nurodė, kad 
priežastimi tokio blogo pądėji- 
mo yra visų pirmiausiai blogas 
pereitų metų užderėjiinąs, o an- 
tra—dklelės apgavystės su "duo- 
nos korčiukėmis.'' Tas korčiu- 
kes neteisingai naudota taip la- 
ibai, kad visos maisto rezervos 

tapo išbaigtos. 
"Kuomet bulvių užderėjinns 

mepavyko—sakė Michealis—męs 
liepemė išduoti, vieton jų, duo- 
nos, bet pasirodė, kad jos nėra." 

Dr. Michealis patarė tuojaus 
užvesti kuoaštriausius padavadi- 
jimus, kol dar nėra pervėlu. 

Michealiso kalba padarė tiesiog 
sensaciją ir toki laikraščiai, kaip 
K o e 1 n i s c h c Z c i t u n g at- 

kreipia j ją rimtą atvdą. Mi- 
chaelis savo prakalboj pripažino, 
kad talkininkų blokada prieš Vo- 
kietiją, kiek tas lytisi maisto, 
"iš dalies pasisekė." 

ANGLAI ARTI BAG- 
DADO. 

Londonas, kovo 9 <1,—Garsusis 
v'sani pasaulyj senovės istoriš- 
kas miestas Bagdadas, Mesopo- 
tamijoj, gali netruk lis patekti Į 
rankas anglų, kurie, Įeidami išil- 
gai Tigro upės, greįtai prie jo 
artinasi. Sulyg paskutinių žinių, 
anglų armija jau tik 8 angl. my- 
lias (12 verstų), atstu nuo to 

miesto, o turkai vis dar skubiai 
traukiasi atgal. Šiądien tapo iš- 
leistas sekantis oficialis apie tai 
pranešimas: 

l'ele^ratuodamas utanninke 

pusiauna'ktyj, gen. Maude pra- 
nešė, kad utarninke musų be- 
sivejanti turkus kariumenė suti- 
ko mažą pasipriešinimą, nors di- 
delis vėjas ir smilčių audra la- 
bai apsunkino kariumenės ėjimą. 

"Turkų kariumenė, kuri mėgi- 
no priešintis prie Lajj panedėiyj, 
apleido savo pozicijas utarnin- 
ke išryto ir musų raitarija, pe- 
rėjus per Ctesiphon [senovės 
miestelis], sustojo ant nakties 
netoli Bauri, kuris yra 8 myliose 
nuo Bagdado priemiesčių." 

[Velesnes žinios pranešė, kad 

anglai Bagdadą paėmė ir užgrie- 
bė ten du trečdliu' tflrkų artile- 

rijas]. 
—1—r 

MIRE GRAFAS į.ZEPPELIN. 
Londonas, kovo^9 d. Vakar 

Charlotteniburge, iyetoli Berlino, 
mirė nuo pneumonijos grafas 

Zeppelin, išradėjas pagarsėjusiu 
milžiniškų orlaivių, kurie likosi 
jo vardu pavadinti. 

Grafas Zeppelin, turėdamas 
jau 70 metų amžiaus, pagarsėjo 
visam pasaulyj kaipo budavoto- 

Ijas pirmų praktiškų balionų. 
Apvaikščiodamas savo 71-mas 
metines sukaktuves, jis pats ve- 
dė dvidešimtą savo padirbtą or- 

laivį. Bet pirma negu įgyti visam 
svietinį pagarsėjimą, jis pašventė 
apie 50 metų savo gyvenimo ir 
pusantro milijono rublių savo 

turto, kol .savo t|kslą atsiekė. 
Kaizeris Vilnius nesenai apšau- 

kė grafą Zoppeliną "didžiausių 
vokiečių dvidešimtame amžiuje" 
ir apdovanojo jį augščiausiu 
Juodojo Erelio orderiu. 

Pirmą savo mėginimą su or- 

laiviu grafas Zeppelin padarė bū- 
damas Amerikoj. Tai buvo lai- 
ke Amer-^of civilės kart > ir 
grafas Zeppelin buvo palydovu 
Caii Sclvurz'o, vokiečių atstovo 

prie šiaurinių valstijų ai.nijos. 
Amerikos fermi j a naudojo ba- 

ilioną tėmyjimui priešo pozicijų 
ir jaunas Zeppelin labai tuomi 
užsiinteresavo. 

Velionis paėjo iš turtingos ir 
senos vokiečių šeimynos ir gimė 
Konstancijoj, Badene, 1838 me- 

tuose. Kaiip ir daugybė Vokie- 
čiu aristrokratijos, jis buvo ren- 

giamas savo jaunystėj j karišką 
karjerą. Jis dalyvavo karėse tarp 
prūsų ir austrų ir tarp prūsų bei 
francuzų. 

Tarnaudamas kavalerijoj, jis 
pasiekė generolo rangos, 42 me- 

tų amžiaus turėdamas. Po de- 
šimts n.etų jis pasitraukė iš ka- 
riunienės ir pašventė visą savo 

laiką orlaivj'stei. 
Mėgindamas savo orlaivius, jis 

daug sy^ių vos {negavo galo, 
kuomet jo mėginimai su orlai- 
viais nepasisekdavo. Tų mėgi- 
nimų, ir vis nepasekmingų, jis 
padarė taip daug, kad iš jo net 

laikraščiai pradėjo juoktis, kaipo 
iš manjako. 

Bet 1908 metuose jo laimikis 
ipagalics atėjo ir jis visą pasauli 
nus;et)mo, kuomet penktam iš 
ei'lės savo orlaivyj jis išsilaikė 
ore per 37 valandas ir perlėkė 
tiesioj linijoj apie 1350 verstų. 
Tuomet kaizeris ir visa Vokieti- 
ja apšauikė jį "oro užkariautoju." 

Šitas milžiniškas jo orlaivis 
buvo 450 pėdų ilgio ir formoje 
buvo panašus j didelj cigarą. 
Netrukus ir su šituo orlaiviu 
atsitiko nelaimė, kaip ir su pir- 
mesniais. Kiekviena tokia ne- 

laimė padarydavo grafui <laug 
nuostolių, nes vieno tokio orlai- 
vio padirbimas atsieidavo iki 
$500,000. 

Bet įs sitų nelaimių išaugo 
taipgi ir didelis pasisekimas, nes 

šiądien Zeppelinai gali daryti 
milžiniškas keliones, nešdami su 

savim po keliasdešimts žmonių. 
Žmonės juose keliauja kaip va- 

gone-— speciališkose valtyse, 
pr(cajbintosc apačioj po balionu. 

Laike šios karės Zeppelin ir 
vokiečiai sapnu sapnavo, kad 

zeppelinai galės išgriauti visą 
Londoną bomibomis iš oro. Ši- 
tas sapnas jų vienok neišsipildė, 
nors zeppelinai daug sykių už- 

puolė Londoną ir kitus oriešų 
miestus ir numestomis bombo- 

Imis daug blėdies pridirbo. 

j ANGLAI GALI PAIMTI 

JERUZOLIMĄ. 
Washingtcn, D. C. Kovo 8 

d.—Ateinančios čia žinios prane- 
ša, kad Jeruzolima, isioriškas Pa- 
lestinos sostaipilis, ga'li netrukus 

patekti j anglų rankas. 
Priešakinės anglų armijos sar- 

gybos pradėjo veržtis iš Egypto 
j Palestiiną, senovės žydų žemę. 
Vienas telegramas pranešė, kad 

anglų priešakinės sargybos pa- 

I siekė El Chalil, kuris yra apie 
20 angliškų mylių atstumo nuo 

Jeruzalio. 

Talkininkų armijos dabar ver- 

žiasi Turkijon iš trijų pusių: 
vienu anglų kariumenė eina iš 
Egypto į Pa! f qą linkui Jeru- 
zolimos, antra Tigro upę 
ėjo prie kito garsaus senovės 

miesto Bagdado- ir jį jau paėmė, 
o rusai verčia turkus nuo Persi- 

jos ir Kaukazo rubeži' us. 

ZIMMERMANN YRA 
GERAS SUOKALBIŲ 
DIRBĖJAS. 

New York, N. Y. Kovo 8 d. 
Cia suareštuota Dr. Chandre 
Chakraberty, indusą revoliucijo-1 
nierių ir Ernestą Sekunną, vo- 

kišką chemiką. Abudu kaltina 
tame, kad jie, būdami Amerikoj, 
rengė didelę revoliuciją Indijo- 
se. kuri priklauso Anglijai. 

Policijos ir detektyvų surasti 
pas juos dokumentai parodo, kad 
per vokišką ami'basadą \Yashiug- 
tone. jie tarėjo susinešimą su! 
von Zimmermann, Vokietjos už-j 
rubežio ministeriu, kuris pliana-i 
vo suokalbi prieš Ameriką, ra-1 

gindamas Meksiką ir Japoniją, 
užpulti ant šios šalies. 

Zimmermann, kaip parodo do- 
kumentai, ne tik žinojo apie Dr. 
Cliakraberty ir Sekunnos pliatnus 
kaslink Indijos revoliucijos, bet • 

ir juos patvirtino. Pasirodo, kad, 
šiedu vyru turėjo susinėsimą su 

( 
von Igel, kuris dabar išvažiavo, 
iš Amerikos sykiu su prašalintu 
vokiečiu ambasadorium von *" 

» 

Bernstorfu. Sakunna gaudavo 
I 

per von Igel dideles sumas pini 
g y- 

Yra taipgi nurodymų, kad vo- 

kiški agentai prisidėjo prie su- 

kėlimo revoliucijos Kuboje ir 
smarkiai darbuojasi Pietinėj 
Amerikoj, kad sukelti tenai ne- 

apykantą prieš Ameriką. Ypač 
smarkiai jie darbuojasi Colum- 
bijoj, kad ta užpultų ir sunai- 
kintų Panamos kanalą. 

Dabar išeina taipgi aikštėn, 
kad buvusie kiek laiko atgal Vil- 
ios banditų užpuolimai ant Su v. 

| Valstijų uaru'bežinių miestų, kur 
išskersta keletas šios šalies pilie- 
čių, buvo surengti per vokiškas 
intrigas. Vokiečių agentai siūlė 
Viliai po keletą šimtų tuk:-tan- 

čių doliarių, kad jis uapuldiinėtų 
ant Stiv. Valstijų. 

Tyrinėjimai Xew Yorkė, kaip į praneša laikraščiai, nurodo j tai, 
kad ir nesenai ten buvusiose 
riaušėse del maisto vokiški šnipai 
ir agentai turėję rankas prikišę. 
Žodžiu sakant, Vokietija daro 
viską, kad tik kuodaugiausiai bė- 
dos Amerikai pridarius. 

Žinoma, kad viso to kamuolys 
randasi Berlyne, von Zimmer- 

i 
mamno užrubežio dalykų ofise, 
kas parodo, kad iš jo yra puikus 
suokalbių organizatorius. 

UŽ VOKIETIJĄ. 
New York. N. Y. Kovo 9 d.— 

Keturi tūkstančiai ypatų susi-' 
rinko j "taikos'' mitingą Carne- 
gie ha H šį vakarą. Mitingas ou- 

vo šaukiamas, kad "(protestuoti 
prieš karę.'' 

Laike prakalbų jie švilpė ant I 
Anglijos ir plojo delnais Vokie- 

tijai bei šaukė, kad Suvienytos 
Valstijos neprivalo stoti karėti, 
kad joms ir kas-žin ką vokiečiai 
darytų. Šitie "taikos" šalinin- 
kai 'ištikrųjų gi jie yra Vokieti- 

jos šalininkai) smarkiai pktjo, 
kada vienas kalbėtojas šitaip iš- 
sitarė : 

"Jeigu męs turime ginkluotis, 
tai giuklnokimės, kad eiti ant 

\Vashingtono ir sugrąžinti žmo- 

nėtis valdžią." 
Čia pat sudėta $4,000 aukų 

agitavimui už taikos propagandą J 
Šitan fondan norima surinkti 
$50,000.00. | 

Pinigai agitacijai už "taiką" { 

pilasi kaip iš gausybės rago; nėr 

aibejonės, kad didesnė jų dalis 

paeina nuo Vokietijos agentų. 

IS AMERIKOS. 
AUKOS BELGAMS. 

New York. Komisija' užsi- 
imanti šelpimu belgų, garsina* 
jog iki kovo 7 d. jiems Amerikoj 
surinkta $9.982,602. Nuo karės 
pradžios šelpimui belgų išleista 
250 milijonų doliarių. 

SUĖMĖ 3 VOKIŠKUS 
INTRIGANTUS. 

New York. Suėmė čia tris 
vokiečius už laužymą Amerikos 
neutrališkumo. Suimti yra: vo- 
kietis chemikas Dr. Ernest de 
Kunia. indietis Dr. Chadre Cha- 
kralberlv ir vokietis chemikas 
Hans Sclnvartz. Jie prisipažino, 
ka<t gavo |iš ivokiečiųl valdžios 
$60,000 sukėlimui revoliucijos 
prieš anglus Indijose. Suorgani- 
zuota Chinuose agentūra ginklų 
pampinimui Lndijų sukilėliams, 
jeigu pasiseks sukilimą ten pa- 
gimdyti. Konfiskuota daug prie 
sukilimo kurstančios literatūros 
indų kalboj. 

Ne\v Yorke gauta žinia, buk 
'asario 19 d. Japonija pareikala- 
vo nuo Chinų, kad jie apšauktų 
karę Vokietijai. Jeigu to nepa- 
darys. Japonija žada užimti Chi- 
nų dirbtuves Honkonge, kasyk- 
las Tsyche, Pingoamge ir konfis- 
kuos vokiečių ir austrų nuosavy- 
bes Chinuose ir visus vokiškus 
laivus kur nors esančius Chinų 
vandenyse. Butų tai atsakynua 
Japonijos ant Vokietijos pakvie- 
timo. su fa susirišti prieš Suvie- 
nytas Valstijas ir talkininkus. 
Bet žinia ta neišrodo teisinga, 
nes Chimai, nors apreikštų karę 
Vokietijai, jos pasiekti dabar ne- 

gali. Chinų kariumenė, kol-fcas, 
nedidelės yra vertės. Jeigu Ja- 
ponija Chinams pastatė kokius 
reikalavimus, ^ai jie greičiausiai 
yra visai kitoki. negu paduoda 
Ne\v Yorkan atėjusi žinia. Chi- 
nai žmonių gali karėn stumti 
tiek, kiek jų turi visa Europa, tik tie žmonės neišlavinti kariu- 
menei ir ginklai jų niekam ne- 
tikę, o jų pasirupinimui reikia 
ilgo laiko, net jeigu yra iš kur 
juos gauti, o dabar sunku yra 
ginklus, žinoma gerus gauti, 
kuomet tokių visi sau re*Kalratja, 

TVARKOS PERMAiNA. 
Washington, D. C. Kuon.ct 

13 sąnarių sutrukdė senato ir 
Su vienytų Valstijų veikimą nc- 
prileisdami prie nu1)alsavimo bi- 
liaus savo begalinėms kalboms, 
senato komisija, susidedanti iš 
5 demokratų ir tiek jau ropubli- 
konų senatorių, uigyrė, kad ne- 

leidus trukdymų, leisti 2—3 sena- 
torų balsų galėtų perti įukti disku- 
sijas ir priversti senatorius U4» 

baigti reikalą balsavim 1. 

100 MILIONŲ DOLIARIŲ 
KARI U MENĖS REIKALAMS. 

Washington, D. C. Valdžia 
mano nuo kongreso pareikalauti 
100 milionų doliarių kariumenės 
pr i rengimu i. Tam tikslui mano- 

ma ant 3% užtraukti pa.-kolą. 
Apart to nuo kongreso bus pa- 
reikalauta daug pinigų boigink- 
lavimui. Norima kariume<nę pa- 
didinti iki 500,000 kareivių. Ji, 
užlaikymui reiks nemažų pinigų 

ATŠAUKIA KARIUMENĘ. 
San Antonio, Texas. kariu- 

menė, stovinti prie M«:xikos ra- 

bežių gavo prisakymą iš ten 

pasitraukti. Liko dar prie rube- 
žiaus 30,000 kareivių, bet ir tuos 

norima atšaukti. Bet laikraščiai 
praneša, buk iš Suvienytų \ alsti- 

įų atkeliavo Mexikan 30,000 vo- 

kiečių atsarginių kareivių vokis- 



kos kariumenės- kurie užsiims 

Mexiko kariumenės organizavi- 
mu. Mexiko gali pastatyti apie 
miliotną kareivių- reikia vien juos 
Išlavinti ir gerai apginkluoti, o 

$uom vokiečiai gali užsiimti. 

ROOSEVELT PRIIMA 20 

BELGŲ VAIKŲ. 

Oyster Bay, N. Y. Buvęs Su- 

vienytų Valstijų prezidentas 
Roosevelt pasižadėjo priimti pas 
save ir iki karės galui auklėti 

20 belgų vaiku. Roosevelt ne- 

priguli prie vokiečiu draugų, o 

•betgi jis Vokietiją ir vokiečius 

igcriau pažjjta negu daugunns 
čionykščių įtekmingų politikierių, 
nes jis lankė Vokietijoj univer- 

sitetą. Politikieriai, Vokietijai 
pritarianti, yra arba vokiečiai, 
arba jos visai nepažįstanti. Il- 

guma visai Vokietijos nepažįsta 
mūsiškių vokiečių draugų dau- 

geriau. 

MANO, KAD KANUOLĖS 
NEDAUG GELBĖS. 

Laivyno exjpcrtai maino, kad 

apginklavimas Amerikos pirkiy- 
binių laivų ucaaug jiems gelbis, 
nes vokiečiu submarinos papras- 
tai užpuola naktyj, kuomet jų 
periskopu negalima matyti, o jos 
gerai mato plaukiantį paviršium 
pirkly'binį laivą. 

VOKIŠKŲ MOTERŲ 
BUNTAS. 

Ncwark, N. J. Čionykšcioj pu- 
ti iškoj mokykloj, kurią lanko 

daugumas vokietukų, mokytoja 
su jais norėjo atgiedoti Ameri- 

kos hymną "Star Spangled Ban- 

ner," bet vokietukai atsisakė tai 

daryti, pradėjo švilpti vokiečių 
hymną '"VVacht ai.i Rhein." Ge- 

rą mat amerikonišką patriotiz- 
mą savo vaikams įkvepia tėvai 

vokiš'kose šeimynose! 

IR MEXIKONAI BLGA. 

Ne vien vokiečiai, bet ir mexi- 
konai bėga iš Suvienytų Valsti- 

jų. Nevv Yorko Mexiko konsu- 
lius vien bėgantiems vokiečiams 

kasdieną išduoda vidutiniškai po 
ioo k „sportų. Pereitą savaitę 
jis išdavė 400 pasportų. Ne- 

smagu, matyt, Suvienytose Val- 

stijose vokiečiams ir mexiko- 
nams. 

NED AUGIAUSIA LIUOS- 

NORIŲ. 
Washington, D. C. Sulyg ka- 

rės žinybos garsinamų žinių, va- 

sario mėnesyje visose verbavi- 
mo stacijose Suv:enytose Valsti- 

jose priimta kariumenėn 4,852 
'vyrai. Nedaug tai, bet kariume- 
nės aficierai ir tuom yra užga- 
mėdinti. 

APDOVANOJO VILLĄ. 
Loredo, Texa3. Koresponden- 

tas organizuotos presos Webb 
Miller užtikrina, buk būdamas 
Mexikoj, susekė, kad už kėlimą 
maistu Suvienytų Valstijų pa- 
rubežiuose, garsus Mexiko ban- 

ditų vadovai, Villa nuo vokiečių 
gavo auksu $250,000. Vokiečiai 
prieš Suvienytas Valstijas intri- 
gai varinėja ne vien su Villa, 
foct ir su tuo».*tarpiniu Mexikos 

prezidentu Carranza. 

TORNADO. 

New Castle, Ind. Kovo 11 d. 
kilęs tornado šitose aplinkinėse 
gama daug blogo pridirbo. Už- 
mušta 20 žmonių, o apie šimtas 
tapo sužrist^ Nuostolių pri- 
duota ant miliono doliarių su- 

viršum. Sugriauta šimtas fcrio- 
t>ų. Elektriškos vizlos tapo nu- 

traukytos ir miestas liko be ži- 
burių. 

GAISRAS. 
Boone» Ia. Boone County 

Farm ištaigoj kovo 8 dieną kilo 
gaisras. Sudegė ir 6 farmos gy- 
ventojai. Nuo ko atsirado čia 
ugnis- ta iki šiol nesusekta. 

Derroit, Mich. Sudegė čia 
javų krautuvės Detroit Elevator 
Co. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant milionų doliarių. 

iŠ DARBO LAUKO. 
IVhceling, IV. J'a. Miesto vi 

duryj siautė čia gaisras, kuris pri- 
dirbo nuostolių ant $150,000. 

|i Philadelphia, Pa. Philadel- 
phijoj, 'laike kriaučių streiko, su- 
rinkta $150 aukų nuo Philadel- 
phijos biznierių, draugijų ir pa- 
vienių asmenų. Pirmiausia au- 

kojo Lietuvių Republikonų Kliu- 
bas $15; So, Side Lietuvių Pa- 
salpinis Kliubas ir šv. Juozapo 
draugija po $10; po $5 aukojo: 
Lietuvių Muzikantų Dr-ja, A. 
Uziuneckis, J. J. Kaulakis, Sta- 
sis Vasikonis, A. Leistrui. •<?, 
Vr. Varževičius ir A. K. Abraitis, 
po $3; V. Kaspukas, Kutra 
ir J. K. Z.; po $2; J. Poška ir 
Sabas Mankus; po $1: J. Bra- 
vinskas, A. Driuktenis, A. Yar- 
nauskas, J. Alekna, Fr. Užkurė- 
lis, P. Mikonis, A. Petkus, Ri- 
pinski, P>. UVbovv, A. Kubelčikas, 
M. C. Sarol. S. Vaslanovič, P. 
Kurkulis, J. Stasiulevičius, /v. 

Sheposkis, M. Lutvinskis, J. Ma- 
tulis, V. Dapšis, T.. Mickevičius, 
A. 2alis, Kentrus broliai ir M. 
Kalėda. 

\ ictos Liet. Moterų Progr. 
Susivienijimo kuopa surengė 
prakalbas, surinko $1.20 ir pa- 

aukojo streikuojantiems kriau- 
čiams. Du liet. I. W. W. unijos 
organizatoriai J. Grikštas ir K. 
G. Geležėlė savo prakalbose 
Pittsiburgh, Pa. surinko $2.60 ir 

paaukojo streikuojantiems siuvė- 
jams. Kurie aukojo mažiau, kai 

vieną dolerį, tai jų vardų visai 
neskelbiame. Piiiladelphijos kai- 
kurie biznipriai, daugiausia bu- 

čeriai, aukojo tik po 10c. ir tai 
da kai-kurie išniekino kraučius, 
ant žemiausio laipsnio pastatė; 
girdi, kriaučiams visai streikas 

nėsąs reikalingas. Bet męs į tai 
visai nežiūrėdami, savo darbą 
smarkiai <lir*bom ir tuorn tarpu 
streiką išlaimėjom: gavom va- 

landas sumažinti ir po $1 mokes- 
čio pridėjo savaitiniams darbi- 

ninkams, o štukiniams nuo 13 
iki 20 procentų. Išviso aukų su- 

rinkta su smuilkiomis $152.00. 
I. W. W. ir A. C. W. of A. 

Suvien. Komitetas. 

fl Chicago, 111. Pasibaigė strei- 

kas, kuris traukėsi 9 mėnesius, 
prie statymo Union geležinkelio 
stoties triobos. 

Niagara Falls, N. Y. Strei- 

kuoja darbininkai dirbtuvėse Alu- 
tninum Co. ir Acheson Graphic 
Co. Buvo čia jau smarkų^ su- 

sirėmimai streikierių su srteik- 

laužiais ir juos ginančiais po'i- 
cistais. Mirtinai tapo pašautas 
ir jau mirė, vienas streil.icris. 

Memphis, Tenn. Uždarė čia 
60 departamentinių pardavinių. 
Tuom mat pardavinių savininkai 
atsakė tarnaujantiems, l-urie su- 

tvėrė uniją, pareikalavo jos pri- 
pažinimo ir algų pakėlimo. 

13 VISI)!, 
|Į Belgijos rubežių vokiečiai vi- 

sai uždarė ir belgai dabar ina'ito 

negali nei iš Hollandijos gauti. 

į| Pietinės Amerikos respublikoj 
Peru kilo revoliucija. Miestuose 
Cusco, Cllo ir Areąuipa buvo kru- 
vini susirėmimai gatvėse. 

|| Ryme, Vatikano rume pasi- 
mirė per ilgus metus buvęs po- 
piežiaus iždo ministeriu Monsig- 
nore Marzolini. 

Į| Atstovas Trampozynski Prūsų 
seime apreiškė, jog su prievarta 
iš Lenkijos Vokietijon išgaben- 
tiems lenkams ten moka tik po 7c. 
už dienos daibį. 250,000 darbi- 
ninkų laiko ten nelaisvėj, o naujus 
renka visokiais budais, apstoja te- 
atrus ir iš jų paima lankytojus 
ir j P:usus gabena, jeigu tik tarp 
jų randa tinkamus. 

j Ne vien Anglijoj ir Vokie- 
tijoj pritruko bulvių. Paryžiuj se- 

nų bulvių visai negalima gauti, 
o už jaunas ima po 15c. nž sva- 

rą, tai gana pigiai kaip šiarne me- 

tų laike. Turtingos moterfs, tu- 
rinčios kvietkų darželius, nutarė 

JERUZOLIMA. 
Čia yra du vaizdeliai garsaus 

Jcruzolituos miesto, prie kurio, 
kaip praneša telegramai, artinasi 
anglai, Jeruzolima nuo kryžeivių 
laikų buvo turkų rankose ir da- 
bar ji pirmu kartu vėl pereitų 
j krikščionių rankas. 

savo kvietkų darželius užsodinti 
bulvėmis. Visuose Francuzijos 
miestuose trūksta ir sviesto. Mai- 
sto ministeris Ilerriot kaimuose 
užtiko dikčiai sviesto ir j j Pary- 
žiun atgabeno. Trūksta Francuzi- 
joj ir cukraus, nors pirma jo 
daug Anglijon gabendavo. 

ĮĮ Ant prašymo Ispanijos kara- 
liaus Vokietijos ciesorius paliuo- 
savo kariškojo teismo mirtim pa- 
smerktą belgijonę, merginą Ma- 
delene Douterligne, o jos draugui 
belgui Ilenry Bayus mirties baus- 
mę apkeitė j kalėjimo bausmę. 

!| Rezignavo Švedijos ministeri- 
ja, bet prašant karaliui ministe- 
riai stitiko ir toliau pildyti savo 

pareigas, kol nebus sutverta nauja 
ministerija. Senieji ministeriai 
pasitraukė todėl, kad parliamen- 
tas atmetė ministerijos reikalavi- 
mą paskirti 3o milionų kronų ka- 
riumenės sudrutinimui. 

Į| Nors Hollandija ir protestuo- 
ja kaip prieš priešingą teisėms 
vokiečių paskirtą karės juostą, ku- 
rioj vokiečiai skandina ir neutra- 
liskų kraštų laivus, bet ji žada 
pildyti vokiečių prisakymus ir ton 
juoston neleisti savo laivų. Tal- 
kininkai vienok tokį Hollandijos 
pasielgimą laiko priešingu neutra- 
liškumui, o tą ginti esanti pareiga 
neutrališko krašto. Už tai talki- 
ninkai žada konfiskuoti jų portuo- 
se esančius hoUandiškus laivus. 

jj Airijos nacionalistai nuo Ang- 
lijos valdžios pareikalavo įvedimo 
Airijoj savivaldos ir tai tuoj. 
Anglija rods tam nesipriešina, bet 
atsisako griebtis prievartos prieš 
Ulstero provincijos protestonus, 
kurie nenori, kad Airija gautų sa- 

vivaldą, nes tąsyk ją valdytų pro- 
testonų nekenčiami katalikai. 

|| Vokiečių valdžia suėmė žy- 
mius lenkiškus raštininkus Varša- 

voj: Nowodworskį. Lutoslauskj ir 
Neuvertą-Nevvaczynski. Laike re- 

vizijas jų gyvenimuose rado nu- 

merius vokiečių uždrausto laikraš- 
čio "Haslo." 

| 
|| Ant salos Kubos suėmė vo- 

kietį Phil A. Haeve. Suėmė jj 
ditbant žemlapius pietinių Kubos 

pakrančių. 

|Į Ant salos Kubos revoliucijos 
vadovas, buvęs jos prezidentas Jo- 
se Miguel Gomez prie Placetas 
tapo sumuštas ir <u savo štabu 
iapo nelaisvėn paimtas; drauge su 

juom paimta ir 300 jo kariautojų, 
o apie 100 jų užmušta. Comez 
turėjo 3,000 kariautojų. Visą tą 
Kubos revoliuciją vokiečiai sukėlė. 

|| Austrija pašaukė tarnyston 
kaniumenėj vyrus, kurie turėjo 
stoti tik 1920 metuose, taigi tu- 

rinčius vos 17 metų, gimusius 
1899 ir 1900 metuose. Manoma 
pašaukti tarnyston ir ffcus vyrus 

nuo 54 iki 61 metų. Iš tų, turbut, 
nedaug bus naudos. 

|| Berlinp laikraštis "Berliner 
Tageblatt" pranešė, jog Šiaurinėj 
Vokietijoj visos alaus leidyklos 
bus uždarytos, ,nes javai reikalin- 
gesni yra žmonių maistui negu iš 
jų daromas alus. 

r n. ij- 
|| \'okiečiai Mexiko sostinėj 

įrengė dfutą bevieli trio telegrafo 
stotį tiesioginiams susinešimams 
iš ten su Berįinu ir Vicnna, be 

priežiūros .jSuvjenytų Valstijų. Iš 
ten vokiškj submarinai be svetimos 
kontrolės .galės gauti jiems reika- 

lingas informacijas ir prisakymus. 
Aišku tai, kad Mexika su Vokie- 
tija laikosi. 

|| Rusijos Dūmos komisija pri- 
ėmė sumanymą pripažinti mote- 

rims balsavimo, tiesą miestų ir val- 
sčių rinkimuose. 

[] Japonijos sostinėj, mieste To- 
kyo, pasimirė staiga nuo apoplexi- 
jos Suvienytų Valstijų ambasado- 
• i'*s G. W. Guikrie. 

|| Šveicarijos valdžia rengiasi į 
savo rankas paimti visus šalies 
geležinkelius. 

|Į Austrijos dilgėlių valaknų šį- 
met surinko 1,300,000 >kiliogramų, 
kuriuos suvartota puikiems audi- 
niams. Išviso gi, kaip manoma, 

Austrijoj surinko dilgėlių valak- 
nų 6 bilionus kiliogramų. 

Į| Didžiausias žemės savininkas 
(dvarininkas) yra Rusijos caras. 

Jo privati ška žemės nuosavybė 
užima 500,000 ketv. Iciliometrų, 
taigi tiek, kiek užima visa Fran- 
cuzija arba Vokietija, daug dau- 

giau negu Anglija arba Italija. 
Daugiausiai žemės carui priguli, 
Siberijoj. 

Į| Italijoj pasimirė vienas iš žy- 
mesnių Italijos veikėjų, generolas 
Boldesera. Jis buvo gubernatorių 
pirmutin€ė Italijos kolionijos — 

Eritica, Afrikoj, prie Abisinijos 
rubežių. 

i n i "T t 

|| Kaip^'praneša iš Rymo, Bul- 

garija pr'anešė Vokietijai, jog ne- 

gali ilgai kafės tęsti. Jeigu šią 
vasarą taika nebus padaryta, Bul- 
garija turėsianti atskirą taiką su 

talkininkais padaryti. 

|Į Žvejai Columbics, Pietinėj 
Amerikoj; patemijo jurįse nežinia 
keiio submarinas besisukinėjančias 
aplinkinėse Panamos kanalo. Ma- 
no, kad tos submarinos yra vo- 

kiečių, kurie buk nori Panamos 

kanalą išnaikinti. 

|| Ant Anglijos valdžios pakvie- 
timo atsišaukė 30,000 moterų, no- 

rinčių keliauti karės frontan Fran- 

cirzijon padėti kariumenci. 

|Į Iš Rymo praneša, buk del po- 
piežiaus protesto, vokiečiai liovėsi 
priverstino gabenimo belgų Vo- 
kietijon 13-000 pirma išgabentų 
jau namon sugrįžo. Kasžin, ar 

vokiečiai liovėsi priverstino gabe- 
nimo Vokietijon ir iš Lietuvos? 
Apie tai bent nieko negirdėti. 
Apie priverstinu gabenimą Vokie- 
tijon žmonių iš Lietuvos matyt 
popiežius nežino, jeigu prieš tai 
protestų nekelia. 

|| Platinos produkcijoj Rusija 
turėjo monopolių, bet ir Rusijoj 
produkcija to metalo žymiai su- 

mažėjo. Pernai Uralo kalnuose 
platinos surinkta tik 3,365.27 kilio 
gramo. Dabar platinos plotus 
1,500 ketv. kiliometrų surado Pie.- 
tinėj Ispanijoj. 

|Į Japonų nuo vokiečių atimta- 
me mieste Tsingtau japonai įstei- 
gė japonišką chiniską universite- 
tą. Manyta pakviesti ir europie- 
čius profesorius, bet japonai tanp 
pasipriešino, nes Japonija turi pa- 
kaktinai mokslo žmonių, galinčių 
profesorių katedras užimti. 

Į| Prancūzijoj trūksta kviečių. 
Uždengimui visų reikalų reikia jai 
127 milionų bušelių. 

Įj Ispanijos pakrantėse siautė 
vėtra, kuri daug nuostolių laivams 
padarė. Porte Algieres 9 laivus 
nuo nikarų nutraukė ir į jūres 
nustumė. 

|| Nuo Amerikos kariškų laivų 
jūreiviai tapo išsodinti ant salos 
Kubos ten tvarką daboti. 

|| Dėl talkininkų blokados Gre- 
kijoj vis skaudžiau duodasi jausti 
maisto stoką, dėl ko platinasi vi- 
sokios ligos ir nuo bado miršta 
žmonės, mirė ypač datig vaikų. 
Dėl stokos anglių verk visos dirb- 
tuvės tapo uždarytos ir darbininkai 
atsirado be uždarbio. Karalius 
dalį savo algos gauna iš Francu- 
zijos ir Anglijos, todėl nuo jų iš- 
dalies priguli, nors drauge su jų 
priešais norėtų joms blogą daryti. 

|! Mexikoj atsibuvo prezidento 
rinkimai. Su milžinišku balsų 
daugumu tapo išrinktas tuomlaiki- 
nis prezidentas Venustiano Car- 
ranza. Jis nei konkurento neturė- 
jo. Rinkimai perėjo ramiai, nie- 
kur riaušių nebuvo. Bet reikia 
abejoti, kad Villa jam ldistų ra- 
miai krašto reikalus tvarkyti. 

|| Rusijoj veik visuose dideliuo- 
se miestuose dėl maisto stokos bu- 
vo gana dideli maištai. Bet ištik- 
ro Rusijoj maisto netrūksta, yra 
jo daugiau, negu reikia, dideliuo- 
se miestuose jo trūksta dėl be- 
tvarkės, arba, geriau sakant, dėl 
tikrai rusiškos tvarkos jo priveži- 
me. Petrogrado kariškas guber- 
natorius pagarsino, jog kariume- 
nei prisakyta prie vaikymo minių 
gatvėse naudotiesi iš ginklų. Jis 
uždraudė gatvėse rinktiesi žmo- 

nėms pulkais. Petrograde laik- 
raščiai neišeina ir karų bėgioji- 
mas pasiliovė. 

|| Prusuose valdžia rengiasi už- 
dėti didelius mokesčius ant neve- 
dėliu, o numažinti mokesčius šei- 
mynoms, turinčioms daug vaiku. 
Mat visur pasirodė stoka kanuo- 
lėms maisto (kareivių), tai mėg- 
stančius kares apėmė baimė, kad 
dėl vyrų stokos neprisieitų karių išsižadėti. 

|| Austrija pažadėjo Albanijai 
savivaldą po Austrijos protektora- 
tu. Jiet Austrija Albanijos netu- 
ri, tai nieko jai žadėti negali. 
Esanti Salonikuose albanai pakė- lė smarkų prolestą prieš be-ikiši- 
mą Austrijos j Albanijos reikalus. 

|| Paryžiuj 4 dienas savaitėj bus 
uždaryti teatrai. Norima mat su- 
taupyti anglių, kurių mieste yr«a labai mažai, o privežti labai sunku. 

|| Katalikų vyskupas T i rc-3 po- liaus diecezijos Kessler, pietinėj 
Rusijoj, uždraudė katalikų bažny- 
čiose giedoti kokius nors patriotiš- 
kus hymnus po cxkomunikavimo 
bausme, jeigu kas jo padavadijimo 
nepaklausytų. Bažnyčiose giedami 
hymnai buvo lenkiški: l.ože coš 
Polskę" ir 'Z dymem požarovv." 
Juos tai turbut ir uždraudė vo- 
kietis vyskupas; kiti yra ne baž- 
nytiniai. 

|| Kaip praneša rusu laikraš- 
tis "Russkoje glovo," Stavropo- 
lio gubernijoje buvo areštuota 
plėšikų gauja fusidedanti iš poli- 
cistų. Šita plėšikų gauja labai 
daug baimės įvairinsi gyvento- 
jams. Ilgą laiką vogė, plėšė, už- 
mušinėjo, o pačių kaltininkų nie- 
kas negalėjęs sugauti. Daug bu- 
vę pavogę arklių ir galvijų; gal- 
vijų buvę pavogta apie 200. Pa- 
galios žmonės ėmė kalbėti, kad 
...... \ ši plėšikų gauja esanti 11c kas 
kita, kaip Sviatojo Krėsto mie- 
sto policija. Buvo įsakyta pa- 
galiaus ištirti šį dalyką, ir suse- 
kė, kad policijos antstolis Bie- 
lousovas ir vyresnysis žetnsar- 
gys esą artimiausi tos plėšikų 
gaujos nariai ir kad jie, naudo- 
damiesi tvarkos saugotojų var- 

du, galėję be baimės plėšti. Pa- 
darius kratą pas vyresnįjį žem- 
sargį, rasta visas vogtų daiktų 
sandėlis. Jis turįs visą eilę me- 

da'lių "už gera ir uolią tarnybą." 
2emsargis buvo areštuotas ir pa- 
sodintas kalėjitnan, o antstolis 
Bielousovas atstatytas nuo vie- 
tos. Jis iš karto areštuotas ne- 

buvo, bet kada išėjo įsakymas ir 
jį areštuoti, tai jo nerado, nes 

spėjo pasislėpti. 

LIETUVA IR KARE. 
MASKVA. Iš moksleivių gy- 

venimo. Viduriniu mokyklų 
moksleivių Maskvoje yra nema- 
žas skaičius. J'uos šelpia vietos 
Lietuvių Komitetas. Gyvenan- 
tieji bendrabučiuose yra 'bent 
kiek liuosesni, negu voronežie- 
čiai ir petrap.iliečiai. Materija- 
liai moksleiviai toli-gražu nėra 
taip aprūpinti, kaip ištikrųjų tu- 

rėtų buti. Bendrabučiai kaip 
vaikinų, taip ir mergaičių kim- 
šte prikimšti; daugiausia tenka 
gulėti po du vienoje lovoje. Vis 
tik pastarųjų padėjimas daug ge- 
resnis, negu tų, kurie del vietos 
stokos negali patekti bendrabu- 
čiuosna (tokių gi yra nemaža). 
Šiems daugiausia tenka gyventi 
priemiesčiuose. Jų padėjimas 
dažniausia stačiai apverktinas, 
nes jie gauna visoms išlaidoms 
vos 25 rub. per mėnesį. Turint 
omeny dabartinį brangumą, leng- 
va suprasti, kad už tuos pinigus 
moksleivis, ypač gyvenąs prie- 
miestyj, jokiu budu negali žmo- 
niškai pragyventi. Kažin kodėl 
in'usų Komitetas taip mažai do- 
mės kreipia į vergingą mokslei- 
vių padėjimą? Kokia ateitis 
laukia moksleivių, gyvenančių 
tokiose sąlygose?—Viena nelai- 
mingoji džiova, kuri jau yra pa- 
kirtusi tiek tėvynės sunų. Pra- 
ėjo visa vasara, ruduo, baigsis 
žiema, o musų Komitetas vis dar 
tik žada atidaryti bendrabutį. 
Pasiteisinimas, buk buto negali- 
ma esą gauti, vargu yra nuošir- 
dus, nes, norėdami, visuomet ga- 
lėtų surasti. 

(Jaur. Liet.) j 

■ CHARKOVAS. Lietuvių 
tremtinių čia yra keletas šimtų 
šeimynų. Jų padėjimas kuosun- 
kiausias. Cia juos be pasigailėji- 
mo naudoja vietos pramoninin- 
kai. Negina jų nuo naudojimo 

■ tie, kurių pareiga tremtinius girf- 
jti; priešingai, kiek galėdami pa- 
I deda naudoti (?). Patys tremtiniai 
nepajėgia savęs apginti, nes vis 
tai tamsus valstiečiai, patekę sve- 

timan kraštan, svetimosna jiems 
sąlygosna. Jie dirba fabrikuose 
sunkiausius darbus, vienok už- 
mokesnj gauna prastesnį, negu 
vietos darbininkai—vos i t. 40 
k.—2 r. per dieną. Dinama 
dažnai po 16 vai. dienoje per 
kiaurą savaitę, priskaitant čia ir 
šventdienius. Kadangi šeimynos 
galva savo darbu negali jos vi- 
sos išmaitinti, likimas priverčia 
atiduoti kapitalistams pusvelčiui 
moteris ir vaikus. Tremtiniai 
dažniausiai dirba ne nuolatinį 
darbą, todėl jie neprileidžiami 
prie ligonių kasos. Daug vargo 
jie gauna patirti, susirgus ku- 
riain-.nors šeimynos narių. 

Xe mažiau kuno, vargsta ir 
skursta lietuvių dvasia: nebuvo 
čia nei vieno lietuvių vakaro, nei 
paskaitos- nėra jokio knygyno. 

Visai kitaip susitvarkę trem- 
tiniai latviai: jų laikraščių gali 
gauti prie kiekvieno fabriko, iie 
suruošia kas mėnuo po vakarą 
ar koncertą, įsisteigė darbininko' 
vartotojų draugiją, etc. 

J. Silpnutis. 
("J. L.") 

PETRAPILIS. 
Studentų koncertas. Petrapi- lio lietuvių Dramos Muzikos 

kuopa sausio 15 d. Kalašnikovų biržos salėje Poltavskaja 12, tai- 
sė studentų naudai dideli kon- 
certą. Žadėjo dalyvauti K. Pe- 
trauskis ir kitos žymesnės lietu- 
vių scenos pajėgos. 

Re lietuvių artistų, sutiko da- 
lyvauti dar keletas rusų crro tea- 
trų artistų daininkų, smuikinin- 
kų ir t. t. 

Didelis Adomavičiaus veda- 
mas choras padainavo lietuvių 
dainų. 

ŽUVUSIE LIETUVIAI. 
"Išeivių Draugo" korespon- dentas iš Londono rašo: 
"Pereitą savaitę ant karės la-i- 

ko žuvo lietuvis Antanas Kai- 
rys. Jis dar per Kalėdas iš 
fronto lankėsi pas savo tėvus 
Londone. Antanas Kairys se- 
niau dalyvavo x mušiuose palei 
Dardanelius, Gallipolio I'ussa- 
lvj, ten tapo sužeistu. Pagijęs 
iš Dardainelių pasiunstas tapo 
podraug su Britanijos kariunie- 
nės savo pulku j Aigyptą. Iš 
Aigypto perkeltas į Prancūziją 
čionai apkasuose prarado savo 

gyvastį. Taipgi ten įkrito kitas 
lietuvis, J. Kurtinaitis. Išviso, 
jau žinau, bent 9 Londono lie- 
tuvius užmuštus karės frontuo* 
se." 

Tremtiniams šelpti tolimes- 
niam laikui rusų vyriausybė pa- 
skyrė 45 milijonus rublių. 

Nepatvirtino Liet. Č. Sasnau- 
skio vardo Draugijos. Tam ti- 
kroji Pctraipilio Draugijų regis- 
truojamoji įstaiga gruodžio 13 
d. posėdyje svarstė "Liet. C. Sas- 
nauskio vardo Draugijos" įstatus 
ir, draugijos meįregistravo, nes 

draugijos įstatai esą nesutaikinti 
su veikiamaisiais įstatymais, ka- 
dangi drauigijos nariais leidžiama 
buti ir augštųjų mokyklų studen- 
tams. Pataisius įstatus, draugi- 
ja likosi užtvirtinta. 

LITSIVIAUMERIKOii. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Tautininkų prakalbos. Va->a- 
rio 2 d. čia įvyko didelės pra- 
kalbos, kuriose dalyvavo Dr. 

Šliupas, M. Šalčius ir J. O. Š:r- 

vydas. P-as Sirvydas, atidary- 
damas prakalbas, paaiškino, kad 
šias prakalbas surengė Amerikos 

Lietuvių Tautinės Sandaros i-oji 
kuopa; vėliaus jis perstatė kal- 

bėtoju Dr. joną Šliupą iš Scran- 
ton, Pa. Publikos buvo apie 
500 žmonių. 

Dr. Šliupas kalbėjo apie dabar- 
tinius mūsų viešuosius reikalus 
ir užsiminė taipgi apie musų 



erioves. Kalbėdamas ap>« ...u>ų 
klerikalus-katalikus, :;s išreiškė 

nuomonę, kad jie yra falsifikuoti 
tautininkai. "Mušu klerikalai- 
katalikai,—.sako kalbėtojas.—to- 
ki. kaip kun. Kemešis ir jo ko.n- 

panij... pasisakė, kad jie esą nyri 
tokios pat demokratiškos Lietu- 
vos neprigulmybės, kaip męs, 
tautininkai. Bet jų darbai ir raš- 

tai parc^lo, kad jie nori Lietuvai 
ne demokratiško neprigulmybės 
ir 'aisvės. bet norį Rymiško kle- 

rikalizmo laisvės. Mūsų kunigų 
dauguma ir musų klerikalai pir- 
moj vietoj stato klerikalų luo- 

mo reikalus; kad geriaus sustip- 
rinti ir apginti sa*. o luomo ger- 

buvj, jiems būtinai rupi įvedi- 
mas klerikalizmo laisvės Lietu- 

voje. Tuomet jie <be jokios kor- 
trolės galėtų bosauti visoj Lie- 

tuvoj." "Tai nėra demokratiška 
laisvė—traukė toliaus kalbėto- 

jas. tai vra noras Įgyti teokrj- 

tiską laisve ir valdžią." 
ApMmeždamas tautininkų sr.o- 

vės siekius ir parodydamas kuo- 
mi jie nuo klerikalų skiriasi, kal- 
bėtojas sakė: "Męs, tautininkai, 
nenorime tokios laisvės ir val- 

džios, kurioj galėtų hosauti ant 

svietiškų viešų ireikalų Kunigu, 
jik s norime gryi os demokratiš- 
kos laisvės, kokią jau šiądien 
turi šveicarai, švedai, norvegai 
musų šitoji Amerikos salis. 
Męs. eidami prie Lietuvos lais- 
vės, vadovaujamės \Y ashingto- 
no, Jeftersono ir Vranklino prin- 
cipais. kurie visiems luomams, 
visiems žmonėms suteikia Kgias 
teises." 

Fo to Dr. šliupas aišfcimo, kas 
" ra demokratiška valdžia ir lai- 
svė ir kas yra teokratija, paaiš- 
kindamas, kad teokratiška val- 
džia, kurios nori nuisų klerika- 
lai. yra tokia valdžia, kurioje 
v isais viekais šalies reikalais n ai- 
do tikyba, bažnyčia, o dar trisin- 
giaus pasakius—kunigai, o. ju- 

dęs senis po to ir išvedė, kad 
musų klerikalai, kurie tokios val- 
džios nori, yra "falsifikuoti tau- 

tininkai." Mat, pirmiaus savo 

prakalboje daktaras minėjo, kad 
musų klerika'ai, kad geriaus 
prie žmonių prisidabinti, taikiai 
pasivadina save "karstais tiutie- 
čiais, tautininkais" ir darg: "de- 
mokratais." Kun. Kemėšis, at- 

sakydamas p. S. Šimkui, taip ir 
•pasivadino savo partiją girdi, 
ir męs demokratai... 

Nepraėjo Dr. Šliupas pro Bu- 
lota ir musų socialistus, kuriems 
taipgi išdrožė keletą karčios tei- 
sybės žodžių. Jus sakote, ta- 

rė šliupas, kreipdamasis į socia- 
listus—kad musų principri ir 
priemonės Lietuvos laisvės iš- 
gavimui yra niekai! Bet paro- 
dykit jus mums geresnius prin- 
cipus ir geresnes priemones,' 
inęs jas tuojaus priimsim—aš 
pats tuojaus juos priimsiu, nes 

mums tautininkams, už vis la- 

bjausiai rupi sietuvos laisvės '.s- 

gavimas." 
Po Šliupo kalbėjo p. M. šal- 

čius. dabartinis Amerikos Lietu- 
vių Centralinio Komiteto sekre- 
torius iš Nevv Yorko. Jisai pa- 
sakojo apie io-metines ekononv.š- 
kai-politiško judėjimo pasekmes 
Lietuvoje. Pasakojo, kiek Lie- 
tuva buvo pakilus prieš karę 
tautiškai, apšvietoje ir pramonė- 

, Susirinkime buvo išparduota 
50 egzempliorių knygutės "Lie- 
tuvos Laisvė.' 

M. Stakėnas. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Suėmė pinigu "dirbėją." Xe 
tiktai Chicaga, arba Xcw Yor- 
kas yra garsus garsiais vyrais. 
Ir Clevefenda? gali nors vienu 
tokiu pasigirti, nors. teisybę pa- 
sakius, ir ne pas mus tas garsus 
vyras augintas, bet iš Chicagos 
yra importuotas. 

Prieš keletą savaičių atvažiavo 
čia tūlas Gustave Palsan k apsi- 
gyveno prie 1559 Superior ave. 

Tuojaus pradėio garsintis, kad 
daro visokius stebuklus ir bar- 
tus geriaus negu bile kokia- či- 
gonka: tik "patepk" jam gerai 
delną, tai jii tau esą nor? ir d^T.- 

gų, arba peklą parodys—bile ką, 
•kas tau geriaai patinka. 

•Mister Palson pradėjo daryti 
savo biznj tarp lietuviu, lenkų ir 
kitų svetimtaučių, tarp tamses- 

niu žmonių. \ors Palsono p.a- 
vardė išrodo angliška, bet jis nt- 

ra amerikonas; ji?, sulyg orderio, 
[gali bu t lenkas, lietuvis, a>*' > bi- 
le kas, nes turi pravardžių augiau 
negu pirštų ant rauke.;. Viena 
jo pravardė yra Jurgis Pupau- 
skas tas pats Pu] inskas, kuris 
..miomet taip labai pagarsėjo sa- 
vo triksais (Jhicagoje. 

(Jlevelande vienok Jurgiui ne- 

kaip sekėsi, nes jis nors "ste- 
buklingu" vyru būdamas ir ki- 
tiems "stebuklus" pardavinėda- 
mas," bet padarė didelę "omyl- 
įką"—neatskyrė detektyvo nuo 

reguliariŠko savo kostumerio ir 

norėjo jam parduoti mašiną pi- 
nigų dirbimui, 

• 
% vcktyvas Al Soukup, kaip 

praneša vietinis Plair.i D e a- 

1 e r laikraštis, nuėjo atlankyti 
Jurgio stebuklų krautuvę. Jur- 
gi^ buvo nusidžiaugęs iš naujo 

Skostumerio ir kad parodyti jam 
savo galybę. ji< pasiėmė bliudą 
pilavinų, jždengė jj pala, pa- 
murmėjo, pala pavartė ir surėžė 

magiška paikute. Po to jis nu- 
ėmė palą ir parodė bliudą. pilną 
Įsudintų pynutsų. 

— Matai? Y/i!..—tarė raga- 
nius savo kostumeriui. Ner.u- 

;uosdamas, kad tai yra detekty- 
vas, Papauskas pradėjo rodyti 
jam ir kitus savo "stebuklus." 
Rodydamas j krūvą skrynučių 

'ant stalo, jis tarė savo svečiui: 
— Žiūrėk! Aš įdėsiu doliari- 

nę buniažką čia, o šituos baltos 
potpieros šmotus čia. Dabar aš 

pasuksiu šitą rankeną ir žiūrėk.... 
Jurgis pra:lėjo sukt rankeną, o 

iš ki/o galo pradėjo byrėti nauji 
doliariai... 

— Aš parduosiu tau šitą ma- 

šiną už Sioo.oo,—pasakė jis de- 

tektyvui. 
Bet tuom pačiu laiku atsilan- 

kė j svečius pas Jurgį dar d/u de- 

tektyvai ir prigelbėjo suversti 
Jurgio visas "mašinaV ir vi-, 
sus stebuklus Į patrolką. Ragi- 
nius taip j>at tapo paimtas } 
"polysteišeną." 

L'tarninke buvo teismas. Pal- 
soiią, arba Pupauskį skundė už 
tamsiu žmonių apgaudinėjimą. 
Teismo kambaryj buvo daug sve- 

timtaučių, kurie gal t;,'ėjosi, kid 
garsus ir stebulkingas raganius 
tik paikute suduos ir pradiings, 
kaip kaimforas. Bet teisėjas 
Beebe, priminęs biblišką pamo- 
kinimą apie apgavikus, užbaigė 
šiais žodžiais: "Trisdešimts die- 
nu kalėjiman, $25.00 bausmės ir 
kaštai." 

Prokuroras, juokdamasis ipatė- 
nijo nusiminusiam Jurgiui: "Aš 
tikiuosi, kad tu neišnyksi iš mū- 

sų akių stebuklingu budu, kol 
kalėjimo vežimas ateis." 

Tai tokios tokialės!.. 
Ne Jurgis. 

IŠ CLINTON, IND. 

Darbai, draugijos. Cia randa- 
si apie 20 anglių kasyklų ir 
ši uotu laikju jos dirba gerai, duo- 
damos žmonėms ;progą neblo- 
giausiai užsidirbti. Ir maujai at-j važiavusiems nėra sunku darbas 
gauti, tik turi pi įklausyti prie 
angliakasių unijos ir išsiimti) 
mainieriškas popieras. 

Dabar pavasariui besiartinant, 
pradeda atidarinėti dar ir naujų 
mainu, tai darbo bus įvales. 

| Turime čia taipgi keletą lietu- 
višku draugysčių. Kaip su lyg 
mūsų kc'iontjos, tai jų butų net 

lyg ir perdaug. kitą sykis 
reikalas priverčia tverti naujas, 
štai ir pereitais metais musų 
tautiečiai sutvėrė dvi naujas 
•draugijas: Amerikos Lietuvių 
[Tautinės Sandaros kuopą ir drau- 

giją vardu "Žvaigždė Liuosy- 
•bės," kuri puikiai bujoja, nepai- 
sant nekuriu žmonelių intrigų,— 

jo tas intrigas daugiausiai kelia 
musų "draugužiai," t. y. socia- 
listai Jie savo intrigomis įsi- 
rioglino i "Lietuvos Sunif' ir šv. 

.. 

Kazimiero draugijas ir laiko jas 
po savo jungu. "Lietuvos Sunų" 
draugija yra tautiška draugija, 
gerų tėvynainių srrverta ir iš- 
auklėta. Savo konstitucijoj ji 
turėjo puikų punktą, kad kas 
metai ji aukaus ant musų tau- 
tiškų reikalų po $25.00. 

( 
Tas geras ir prakilnus punktas 

pasirodė musų cfcilvkams kaulu 
gerklėje, nes jiems viskas, kas tik 
-ra tautiška, tai smirda,—savo 
tautos jie neapkenčia ir jos rei- 
kalų jie nei so. Todėl dab?r, 
taisydami konstituciją, jie suma- 

nė kas tik joje buvo tautiško, tai 
reikia i"mesti, nes tas yra musų 

socialistams n c koše r. Jie 
mulkina prastesnius ir jiems 
į-icalbinėja, kad, girdi, kas tautiš- 
ka, tai yra nedarbininkiška. O 
nesupranta jie ir to dalyko, kad 
kas negali mylėti savo locnos 
tautos broliu, tai iš jo ne tik pra- 
stas darbininkas, bet dar pra- 
stesnis yra ir žmogus. Žmogus 
savo tautos išsižadėjęs ir savo 
tautos reikalus niekinantis nėra 
vertas ir sulūžusio skatiko—ly- 
giai, kaip tas sunus. kuris sako, 
kad jis geriaus myli viso kaimo 
žmones, negu savo locną motiną 
ir savo locnus brolius. 

Yra čia ir Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos 53-čia kuopa, kuri 
šiuom laiku turi 28 narius. Ir 
čia įsiskverbė keletas tų "drau- 
gužių," kurie mėgina varyti pa- 
šalinv paslaptą agitaciją. Jie 
zaunija, kad, girdi, ta naudinga 
draugija jau esanti persena, k.td 
ji, girdi, jau atgv veno savo die- 
nas. 

Liet, gerbiami "Lietuvos" skai- 
tytojai. nemanykit, kail čia CU:> 
tone gyvena visi toki šiauda-su- 
šiai-—ne, yra ir čia ^erų lielu- 

vių tautiečių, kurie myli savo 

tautą ir rūpinasi mūsų brolių 
lietuvių reikalais; iš jų sirdvs 
mūsų socialistai-fanatikai dar .ie- 

išstengė išplėšti Tėvynės meilės; 
jie nesiduos vedžioti save už no- 

sies, kaip kad anose lraugystėse. 
Girdėjau, kaid artinanties Ve- 

lykoms, mūsų socialistukai ren- 

giasi eiti išpažinties ir pasi- 
kviesti savo pryčerj Mockų, kad 

juos išklausytų. Teisybę pasa- 
kius, tai jiems ir reikia, nes jie 
daugiausiai nuodėmių ir turi. 

S. J. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Mokyklos. Kovo 8 ;!. užsibai- 
gė Glevelando viešųjų vakarinių 
mokyklų dvidešimtsavaitinis 
terminas. Visos mokyklos už- 

sidarė, apart dešimties, kuriose 
bus mokinama dar dešimt sa- 

vaičių. t. y., iki 17 d. gegužės.; 
Prie šių uždarytųjų klesų pri- 
klauso ir p. C. V. Sadausko kle-į 
sa. .Mano klesa gavo leidimą 
mokytis ir pavasarinį terminą. Į 

Vakarinių mokyklų užžiurėto- 
jas, p. F. G. Brooks, sakė: jeigu 
žydai gali vasarą mokytis, tai 
kodėl negali lietuviai? Ir davė 
mums kambarį—tik ne \Yaring 
nante. kuriame per žiemą moki- 
nomės, bet Stanard Schoo1; šita 
mokykla randasi ant Stanard 
ir E. 55 gatvių, netoli Ulmano 
svetainės. I 

Abiejose lietuvių klesose lan- 
kėsi apie 50 mokinių. Mano kle- 
soj, apart vaikinų, yra septynios l 
merginos ir trjs vedusios mote- 

rjs: viena lietuvė, kita slavokė 
ir trečia fraucuzė. Prancūzė yra1 
yra 31 m., o slavokė net 35 m. 
senumo. Į 

Šįmet išėjo nuo miesto įsa- 
kymas, kad ne tik reikia visiems 
mokiniams pirktis knygas, bet 

turintiejie 21 metus, ar senesni, 
privalo užsimokėti po vieną do- 
liarį už dešimt savaičių terminą. 
Bet tas mokestis, matyt, netik 
ką lietuvių neatgrąsino nuo mok- 
slo, bet dar juos labiau pritrau- 
kė. Ir katrie lankėsi, tai lankėsi 
reguliariškiau ir stengėsi geriaus 
suvartoti mokinimosi laiką. 1 

Taigi yra labai trokština, kad 
ir šį pavasarinį terminą ateitu' 
kuoskaitlingia'isiai vaikinų ir' 
m ei gi n u ir mokytųsi tol, kol tik' 
miestas pavelys. Nes tai ge-' 
riausia ir vienintelė lietuviams1 
ateiviams proga susipažinti su 

šios šalies kalba ir paskui išsi- 
imti pilietystės popieras. O 
apart to, čia męs galime pasi- 
mokyti reikalingiausių kasdieni- 
niame gyvenime dalykų, k. t., 
rašliavos, rokundų, istorijos ir 
geografijos. 

Anglų vietiniuose laikraščiuo- 
se skaitome, jog prasidėjus mok- 
slo semestrui ateinaintj rudenį. 
Mr. Frederick, dabartinė moky- 
klų galva, rezignuos, o jo vietą 
užims gabus ir plačiai patyręs: 
mokyklų vedėjas M r. Spaulding. 
Jam bus mokama $12,000 j me- 

tus.—daugiaus, negu kam yra 
mokama visose Suv. Valstijose 
už panašią profesiją. Norėjo, jį 
pasigauti Ne\v Yor.k'o miestas, 
bet Clevelandas neužsileido. 
Naujasai užžiurėtojas jau iš kal- 
no apreiškė, kad nekurie moky- 
tojai pasitrauktų, o <ų vietas pri- 
pildysiąs tinkamesniais ir atsa- 
kantesniais mokytojais. Todėl 

iš to atžvilgio galima tikėtis, jog 
žymios permaiTO* "ir pagerinimas 
visos mokinimo sistemos j vyk? 
netik dieninėse mokyklose, bet, 

pasieks ir vakaniįgš mokyklas. 
A. Greičius. 

— 

IŠ JOHNST<3jW -<yTY, ILL. 
Prakalbos. ®aTb|| getai pas 

mus eina an^ftu jhsyklose ir 
pribuvusiems ts ;kiwir nesunku, 
darbas gauti. Lietuvių čia yra 
apie porą šimtų su viršum ir jie 
neblogiausia tarp savęs sutinka. 
Tik iš vienos pusės nemalonu, 
kad jie rusų valdžio- mados pri- 
silaiko: kad rusai užviešpatavo, 
tai norėjo visus Lietuvoje suru- 

sinti, o pas mus. socialistai kaip 
gavo užgaspadoriauti, tai visą 
miestą j socialistus nori paversti. 

Aš čia gyvenu apie io metų, 
prakalbų čia bu»'0 daug, bet vis 

sooialisliškos, išskyrus paskuti- 
nes prakalbas, kurios atsibuv® 
15 d. vasario. Taigi) apie Mtis 

įprakalbas ir norėčiau truputi pa- 
pasakoti. 

Aš gavau laišką nuo p. A. 
Martaus ir pranešiau savo vy- 
resniems lietuviams, kad toks ir 
toks nori atvažiuoti su prakalbo- 
mis ir parinkti aukų nuo karės 
nukentėjusiems. (lavai* atsaky- 
mą nuo savo "ponu." kad jie to- 

kiu kalbėtoju nepriima'. Nura- 
šiau p. Martui laišką,' visą daly- 
ką aprašydamas ir dar pridėjau: 
"jeigu važiuosi j jmu.su apielin- 
kę, tai užvažiuok ir. pas mus." 
Gavau atsakymą, kad atvažiuos. 
Na, ir vėl pranešiau apie tai 
savo "ponams."' Kad ir neiio- 

roms, bet prisidėjo. P. .Mar- 
taus prakalbos visiems patiko, 
išskyrus vieną, kuris kaip tik 
įžengė per duris j svetainę, tai 
tuojaus ir pradtjo murmėti. Ne- 

galėjome šito žmogelio nuramin- 
ti ir buvome priversti per duris 

jj prašalinti. Matyt, žmogelis 
buvo išsikaušęs ir jam nepatiko,, 
kad kalbėtojas ne apie socialis-i 
tus kalba. 

Nuo karės nukentėjusiems su- 

rinkta per šitas prakalbas sekan,- 
čiai: p<; doliarį aukavo—Y. Kam- 

žttra. A. Gricius, O. Kaniauskie- 

nė, M. Kcturakiehė, K. Gricius, 
P. Radzevičius,' M. Aikonis ir 

smulkesnių aukų buvo $4.30; iš- 
viso $11.30. 

Vietinis. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

Delei korespondencijos. Lei- 
skite man bent keletu žodžių at- 

sakyti autoriui korespondencijos, 
tilpusios "Lietuvos" num. 9-me 
p. "Nebuk-Boba." 

Tikrai tikiu, kad mudviejų po- 
lemika negali buti žingeidi nei 

redakcijai, nei skaitytojams ir bu- 

tų geriaus, jeigu jos nebūtų. Vie- 
nok ir kantriausis žmogus kilą 
syk gali iš kantrybės išeiti. V i iš- 
minėtas 'korespondentas, kaip 
matau, tankiai rašinėja kores- 
pondencijas, bet nėra, gali sa- 

kyti, tos korespondencijos, ku- 

rioj jis šiokiu, ar k.tokiu buclu 

neužkabintų mane. Pavyzdžiui, 
ir neperseniausiai jis prisikabino 
už tai, kodėl aš, vesdamas susi- 

rimkimą, nepri-verčiau publikos 
atsistoti, tautiškąjį liymną dai- 
nuojant. 

Bešališkas žmogus, už tai, kad 
žmonės nesustoja, giedant tau- 

tiškąjį hymną, galėtų kaltinti vi- 
sų pirmiausiai publiką, kad ji 
to dar neišmano, aiiba prie to 

nėra papratusi. Kitose kolioni- 
jose, jeigu vakaro vedėjas, pra- 
dėtų davinėti prisakymus, kad 
publika atsistotų, tai publika įsi- 
žeistų, nes ji pati žino, ,]<ad savo 

tautoš pagerbimui kiekvienas su- 

sipratęs tėvynainis turi atsisto- 
ti ir pats atsistoja bę jokios ko- 
mandos. Bet viršminėtas ko- 
respondentas tuojąus be niekur- 
nieko pirmiausiai prisega lopą! 
vedėjui, nes tas v;edėjąs, mato- 

te, yra nepatinkamas jam žmo- 

gus. Juk man radosi,,;^as nori 
pamokinti žmonep,- tai tą g^-li 
lengvai padaryti ir be kamdžio- ! 

jimo kitų žmonių bereikalingai. 
Kuomet męs pradėsim žmones 

užgaudinėti, tai iš to turi paskui 
išeiti ginčai, nesutikimai, neapi- 
kanta ir barniai, o iš to nei 
mums, nei žmonėms nebus jokios 
naudos. Geriaus męs visi žiūrė- 
kim paties dartjo, o asmenišku- 
mus palikime nuošaliai,—tuomet 
bus visiems geriaus ir naudin- 
giaus. 

V. 

IŠ PHILADELPHIAJA; PA. 

Petkevičiaus laidotuves. M. 
Petkevičius, kuris tapo užmuš- 
tas laike streiko riaušių ji d. 
vasario, tapo palaidotas 25 d. va- 

sario. Velionio kūnas tą dieną 
išryto buvo atgabentas j Lietu- 
siu Tautinę svetainę. Virš 10.- 
joo žmonių tą dieną aplankė jo 
kiiną. Gyvų gėlių vainikas buvo 
papuoštas ;iuo cukraus darbinin- 
kų I. VV. \V. l<>kalo su užraše: 
"Męs niekad neužmiršim," nuo 

1. W. XV. lietuvių kriaučių lo- 
kalo, nuo biznierių ir simpatiza- 
torių, nuo brolių ir krikšto duk- 
ters ir nuo Liet. Soc. Sąjungos 
1 kuopos. 

20 d. vasario, 9:30 valandą iš- 
ryto, susirinko dalyvauti laidotu- 
vių demonstracijoj 10.000 žmo- 
nių. Laidotuvėse dalyvavo cuk- 
raus darbininkų I. \Y. \V. loka- 
1a?, lietuvių kriaučių T. \Y. \V. 

lokalas, dokų darbininkų 1. \Y. 
\Y. lokalas, kurių tarpe btvvo ne- 

grų ( juodoku), kepėjų L W. W. 
J lokalas ir šv. Juozapo draugija, 
kuriai na'bašninkas prigulėjo. 
Cukraus darbininkų I. \Y. W. 
lokalo buvo nusamdyta muzika. 
Procesijai lydint k tina j bažny- 
čią. muzika griežė. Atlaikius 
bažnytines ceremonija?, lydėjo 
j kapines; j kapines palydėjo 
taip-pat daugybė žmonių, vyru 
ir moten. Ant kapiniu I. \V. 
\\*. kalbėtojai kalbėjo Įvairiomis 
kalbomis: lietuviškai kalbėjo J. 
Schmidtas ir V. Kapsukas, 
kurie, atiduodami paskutinį pa- 
tarnavimą kritusiam draugui, pa- 
sakė po rimtą ir įspūdingą pra- 
kalbą. 

Visoj demonstracijoj ir visą 
laiką labai gražiai apsiėjo žmo- 
nes darbininkai; tik vienas pei- 
ktinas, tai yra musų graborius 
p. Užumeckis, kuris ant kapiniu 
labai nemandagiai apsiėjo, no- 

rėdamas sukelt netvarką; p. 
Užumeckis manė įmest į duo- 
bę nabašninką ir bėgt skubiai 
namo (?). Kada kalbėtojai kalbė- 
jo. ypač paskutinis angliškai, 
musų graborius p. Užumeckis 
pradėjo visa gerkle šaukt, kad 
nekalbėtų 

Tebūnie lengva žemele mušu 

draugui a. a. M. Petkevičiui il- 
sėtis. M?s niekados neužmir- 
šim kritusio musij draugo ko- 

voj už mus, darbininkus 

Visiems palydovams širdingai 
tariame ačiū. 

Streiko Spaudos Koniisija. 

ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

Iš moksleivių gyvenimo. Cia 
jau nuo keleto metų randasi nc- 

dklelis lietuvių moksleivių būre- 
lis, kuris palaiko 7-tą S. L. R. K. 
M. 5\. kuopą ir šiaip jau turi sa- 
vo kalbos pamokas du sykiu sa- 

vaitėje. 
Kuopa turi kas mėnesis litera- 

tišką susirinkimą, kurio progra- 
ma susidaro iš dekliamacijų, pa- 
skaitų ir prakalbų. Šituose susi- 
rinkimuose kiekvienas lietuvis 
moksleivis gali lavinties, ir taip 
pat gali parodyti savo gabumus 
škalboje ir sumanume. Retai 
kur lietuviai moksleiviai, buda- 
111 svetimtaučių mokyklose, turi 
tokią gerą progą, kaip męs čia 
turime. Patartina kiekvienam 
lietuviui, kuris tik įkur-kitur 
skursta, savo dvasioje, atvažiuo- 
ti čia. Čia jis, atvažiavęs, ras 

plačią dirvą ją auklėti, o taip 
pat galės ir kitam jos suteikti. 

Vasario 16 d. čia atsilankė iš 
So. Omaha, Neb., lutti. J. Jonai- 
tis ir pasakė mums gražią ir 
įspūdingą prakalbą; apart to, dar 
padovanojo $10.00 padidinimui 
musų knygynėlio. Už tą viską 
vietiniai, lietuviai gerb. kun. Jo- 
naičiui yra labai dėkingi ir taria 
nuoširdų čiu. Jo apsilanky- 
mas pasiliks musų atmintyje 
ant ilgo! 

Kovo 4 d. 7-ta r.. R. K. M. 
sus-mio .kuoipa parengė susirin- 
<imą su programėlių apvaikščio- 
jimui Šv. Kazimiero dienos. 
Programėlis buvo įvairus, gra- 
nai ir pavyzdingai atliktas. Ja- 
me dalyvavo sekančios ypatas: 
A. Misevičius skaitė referatą 1 

"Lietuvos Nupuolimas,"' J. Mi- 
kulskis pasakė eiles "Birželio 
Rytas," J. Arbačauskas skaitė i 
nors trumpą, bet gražiai parašytą 
rašinėlį "Ši'dlavos Atlaidai," J. 
Miliauskas jausmingai ir nuo- 

sekliai apsakė Vyskupo Valan- 

[ 
ciausko gyvenimą ir jo nuopel- 
r.u.s 111 u s ų rašliavoje, o X. pasa- 
kė kelis žodžius apie b\. Kazi- 
mierą. 

lYogramui užsibaigus, buvo 
svarstoma kuopos begautieji rei- 
kalai ir aut galo užsiminta su- 
mesti po kelis centus Tėvynės 
pagelbai. Minėtam tikslui auka- 
vo sekantieji: |. Saulitnskas— 
$1.00; J. Miliauskas, J. Čužau- 
skas ir J. S.—po 50c.; J. Arba- 
čiauskas—25c. Viso sykiu $2.75. 
Minėti pinigai įteikta kuopos iž- 
dininkui, kuris įgaliota kad pa- 
siųstu Ta h tos Fondo Iždan. 

Dzūkelis. 

Į IŠ PITTSBURGH, PA. 

Prakalbos. Kovo 4 d. šv. Kazi- 
miero bažnytinėj svetainėj atsi- 
buvo prakalbos su dainomis ir 
dekliamaci jomis. Bažnytinio 
choras sudainavo dvi daini: 
"Tėvynė" ir "Einu per dvarelį," 
o po to kalbėjo vietinis klebonas, 
Kun. Sutkaitis. Jis labai gražiai 
nupasakojo, kaip reik sa\o tautą 
gerbti ir mylėti ir kaip reik sa*o 

kalbos neišsižadėti. Po to kal- 
bėjo p. Miliauslkas. o jam bekal- 
bant rinkta auka- nuo karės nu- 

kentėjusiems. Surinkta išviso 
$60.54. 

Prakalbos užsibaigė dekliama- 
cijomis ir dainomis. Dekliama- 
vo maža mergaitė kokiu 7 metų 
gaila, kad pravardės nešinau,— 
kaip išaugs, tai bus gabi mer- 

gaitė. Publikai jos dekliainaci- 
ja taip patiko, "kad iššaukė ko- 
kius penkis sykius. Buvo ir 
daugiaus dekliamacijų, kurias at- 
likta gerai. Bažnytinis choras 
užbaigė vakarą, sudainuodamas 
"Karvelėlį" ir lietuvių tautišką 
hynr.ią "Lietuva. Tėvyne mūsų." 

Nežiūrint didelio snigimo ir 

vėjo, žmonių nemažai buvo pri- 
sirinkę. 

Ten Buvęs. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Kovo 4 d. buvo vietos SLA. 
kuopo.s susirinkimas. Prisirašė 
4 nauji nariai. Sekr. skaitė iš 
"Lietuvos" straipsnį apie Phila- 
delphijos cukraus darb. strcik.ą. 
Kuopos nariai suaukavo strei- 
kieriams $3.15. 

Kovo 6 d. buvo Račiūnas su 

judomais paveikslais. Jam salę 
buvo nusamdžiusi vietos T. M. 
D. kuopa nuo p. J. Kemia. Ka- 
da Račiūnas įpri'buvo, tai p. Ken- 
na pasakė, jog inspektorius .už- 
draudžia rp. Račiunui rodyti, 
paveikslus jo salėj. Ką daryti? 
Žmonės nori Račiūno paveikslų, 
o čia nėra salės. Laimė, kad pa- 
rapijos komitetas susideda iš iš- 
mintingu žmonių. Jie visi par- 
samdė p. Račiunui lietuvių salę 
ir viskas buvo "all riglit." Su- 
siiinko žmonių p*uTra salė. 

Repor. 

IŠ BROOK^YN, N. Y. 
Streiko apskelbimas. Skaity- 

tojai jau yra matę laikraščiuose 
apie Philadelpliijos cukcrninkų 
streiką; toki patjs streikai iškilo 
Long Island City bei Jersey C:-, 
ty cukernėse. Todėl ir męs, Ar- 
buckles Brothers Sugar Refiuery, 
darbininkai, nutarėme pareika- 
lauti nuo darbdavių geresnės 1110-1 kesties. Vasario 25 d. išrinko-j 
111c iš savo tarpo du delegatu, 
kad jie musų reikalavimu* pri- 
statytų dirbtuvės bosams. Ant 
rytojaus šitie reikalavimai buvo 

jiems perstatyti ir davėme kom- 
panijai 24 valandas laiko šito 

? 
klausimo apsvarstymui, grasin- ( 

dami, kad bus streikas, je.gu 
mūsų reikalavimas nebūtų išpil- 
dytas. 

Kompanija, matydama, kad 
čia ne baikos. vieton musų rei- 
kalautų 5 centų į valandą pake- 
linio, pasiūlė mums aštuntą nuo- 

šimtį iki gegužio mėnesio, o nuo 

gegužio mėnesio žadėjo mokėti 
jau 10%. 

Matydami, kad kompanija 
gražumu musų reikalavimo neiš- 
pildo, buvome priversti apskelb-l 
ti streiką. 

Todėl šiuomi tnorinie pranešti 
jroTiams lietuviams, kad jeigu; 
tartais angliškuose laikraščiuose į 
natytų apg?rsimimus, arba nuo 

eitų girdėt kad "Arbuckles 
Brothers" cukernėje Central 

( 
Brooklyne reikalauja darbininkų, 
:ai žinokit, kad ten yra streikas 
r todėl neikit dirbti. 

Streikierių Presos Komsija. 

Žinios-Žinelės. 
New York> N. Y. 

= Mikas Petrauskas jdafnavd 
Columbia fonografu kompanijai 
J2 lietuvišku dainų. 

Brooklyn, N. Y. 

Į — litrai žinomas lietuvių vei- 
kėjai. p. J. M. Vinikaitis, pavo-« 
j ingai serga. ]j sutrynė žmonės, 
besigrusdami ir požeminį trauki- 
nj. Daktarai sako, kad gali ir 
nepagyti. 

Cleveland, Ohio. 

= Vietinė 20-toji TMD. kuo* 
pa sumanė sutverti iš Clevelando 
ir įpieli'.vkės Tėv. Mylėtojų Dr- 
jos kuopų apskritį, kad geriaus 
organizacijos veikimą praplati- 
nus. 

Amsterdam, N. Y. 
— Cia jaunimo būrys bir. o 

surengęs bankietą vienam iš ge- 
riausių liotelių. Buvo vakarienė 
ir lietuviški šokiai. Kadangi tai 
buvo naujas dalykas vietos lie- 
tiniams, tai visokių kalbų šis 
bankietas sukėlė. 

1 

Brooklyn, N. Y. 
== Kilo gaisras name, kuriame 

'randasi "Laisvės"' spaustuvė. ! Kadangi gaisras kilv ant antrų 
lubų, tai "Laisvės" spaustuvei, 
kuri randasi ant pirmų lubų. pa- 
sidarė nuostolio tik nuo vandenė, 
—sušlapo d f a g popieros. 

Easton, Pa. 

| = Vienas krautuvninkas, no- 

rėdamas linksmai užbaigti užga-» 
venes, pasikvietė muziką ir sve- 
čių ir pagamino visa ko kito, kas 
u/gavėnioms dera. Po to viso 
išėjo sena istorija: atvyko poJ 
licija- kad "karę" peiliais sustab- 
dyti. 

Cleveland, Ohio. 
— Laike SLA. 8-tojo apskri- 

čio susivažiavimo buvo pakeltas 
klausimas, kad priimti atgal į 
SLA. F. J. Kagočių. žinomą 
SLA. ardytoją. Susivažiavimas 
tą klausimą atmetė be svarsty- 
mo. Tame pačiame susivažiavi- 
me patarta SLA. Pildomajai Ta- 
rybai suspeinduoti Dr. A. K. 
Rutkauską iš Chicagos, kuris 
laike prakalbų Clevelande, sa- 

koma. išniekinęs tą organizaciją. 

Lowell, Mass. 
== Concord upėje prigėrė du 

lietuvių vaikai:—Kazlausku ii s 

septynių metų ir Blažonaitis 8 
metų. 

Luzerne, Pa. 
= Čia atsirado koks pamišėlis, 

kuris merginoms plaukus karpo. 
Jau dvi merginas, pasigavęs ant 
gatvių, tokiu budu nakarpė. 

Simpson, Pa. 
= Aiigliakasyklose vugriuvu- 

si uola užmušė Juozą virbicką, 
24 m. amžiaus. Velionis paėjo 
iš Pra/.ariškių kaimo, Vilniaus 
gub.; buvo geras lietuvis ir daug 
pasidarbavo laike "Lietuvių Die- 
nios." 

Brooklyn, N. Y. 
— Paminėjimui nesenai miru- 

sio lietuvių rašytojo ir vcikėio 
Gabrieliaus Landsbergio (Žem- 
kalnio) Dramatiškos Dailės 
Draugija pastatė scenoje jo pa- 
garsėjusį veikalą "Blindą." P-as 
Sirvydas papasakojo apie Lands- 
bergio gyvenimą ir jo nuopelnus 
lietuvių tautiškoj dirvoj. 

So. Boston, Mass. 
Čia buvo susiva/.iavę socia- 

listų "šulai" ir jų laikraščių re- 
daktoriai. F.jo dideli ginčai už 
tai. kad toki laikraščiai, kaip' 
"Keleivis," "Naujienos" ir "Lai- 
svė" daro sau iš žmonių biznį 
ir namus statosi, ar rengiasi sta- 

tyti, o socialistų Sąjungos orga- 
nas "Kova" skursta. Branduo- 
lys užmetinėjimų buvo tame, 
kad tie "privatiški" laikraščiai' 
nors ragina kitus "turtais dalin- 
tis-" bet patįs sau turtus krauja. 
Buvo aštrių susikirtimų. 

Jockug. 



Visi laikraščiui siunčiami raakra? 
flai turi buti pažymėti autoriaus pa 

raSu Ir adresu. Pasirašantieji pseu 
doulmais turi paduoti, Redakcijos H 

nlal, ir saro tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau telrrę a t 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir flsytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiu? 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal Jo lušomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popleroa pusės, paliekan' 
plačius tarpus tarp eilučly. 

ApžvaLj; 
T.ietuvoo ncprigulmybė ir męi. 

Kalbos apie Lietuvos ncprigul- 
mybė, tūlą laiką nutilusios, da- 

bar včl atsinaujina. £tai. girdi- 
me, kad Šveicaru laikraštis Ga- 

zette d e La u satine skelbia 

sekančio turinio žinią: 
vokiečiu užrubežio mitiisteris 

turėjęs nesenai pasikalbėjimą su 

Austrijos užrubežių tninisteriu, 

grafu Czerny. Šiame pasikalbė- 
jime, anot minėto laikraščio, bu- 

vę nutarta, kad netrukus busian- 

ti paskelbta Lietuvos neprgul- 
mybė ir įsteigta lietuviu valsti- 

jos taryba,- panašiai, kaip pas 

lenkus; po to, esą, busianti orga- 

nizuojama lietuviškoji armija. 
Sulyg minėto laikraščio, tas 

turėję buti atlikta vasario mėne- 

syj. Bet kadangi vasaris jau 
perėjo, o tokio paskelbimo dar ne- 

esame girdėję, tai reik manyti, 
kad minėta žinia yra vienas iš 

tų nepatvirtintu gatr'ų, kuriu 

taip daug pasirodo iš Šveicarijos. 
Męs esame girdėję ir apie ki- 

tą gandą, kurio teisingumo pa- 

tikrinti, žin< nu, negalime, bet 

niui užtikrinama, kad žetniaus 

paduotoji žinia paeinanti iš rim- 

tų ir patikėtinų šaltinių. 
Anot šitos žinios, Londone aty- 

tlžiai tėmijanu į lietuviu bei lat- 

vių atsitiesimą prie Rusijos ir 

Vokietijos. Anglijos valdžia buk 

dariusi speciali tyrinėjimą kas- 

link lietuvių ir latvių politiškos 
"orientacijos" ir šių tyrinėjimu 
pasekmės b'tk Užganėdinę Angli- 
jos valdžią tuo žvilgsniu, kad 

lietuvių tauta, su mažais ir ne- 

daug reiškiančiais išėmimais, bu- 

vo ir yra lojatiska (ištikima) 
talkininkams ir jų idealams. 

Šiuom laiku Anglijai,, kaipo 
Rusijos talkininkai, esą, neišpuo- 
la viešai užstoti nei rž uetuvius, 
nei už latvius, bet Lgndono val- 

diškose sferose visgi apie ši- 

tų tautų likimą kalbama. Anot 

šito gando, esąs išdirbtas tam 

tikras plianas, kuris busiąs įneš- 
tas prie pirmos .progos taikos 

konferencijon ir kuriuomi bus 

reikalaujama kaip lietuviams, 

taip latviams, suteikti didesnę lais- 

vę už jų lojalj .alkininkams užsi- 

laikymą šioje karėje. 
[domu dar ir tai, kad, anot ši- 

tų žinių, Londonas esąs gerai 
susipažinęs ir su lietuvių srio- 
vėmis bei jų programais, veiki- 
mu ir palinkimais bei politiško- 
mis tendencijomis. Politiškuoju 
žvilgsnių lietuvių socialistų ir kle- 
rrki'.ų sriovės esą daro nekokį įspu- 
<lį Londono valdiškose sferose: •so- 

cialistai, kaipo "tarptautiečiai"-in- 
ternacionalai esą negyva medžiaga 
lietuvių tautiniame j,udėjime, o 

mu>ų "politiškieji katalikai," arba 
klerikalai, stipriai, palinkusieji net 

ir politikos žvilgsniu linkui Rymo, 
esą tai-pgi savo rūšies kosmopoli- 
tai, rte iarantieji gero įspūdžio po- 
litiškose anglų sfe.ose. 

Apie šiuos dalyku? Londone esą 
gerai informuoti; j«tgu jiems ko 
trūksta, tai esą trūksta tikrų žinių 
apie reliatyvj šitų sriovių stiprurrtą 
ir įtekmę. Tas esą gali daug nu- 

sverti vienon, ar kiton pusėn, nes 

Londono aukštesnės sferos, prie- 
lankiai žiūrėdamos į lietuvių tau- 

tinį judėjimą, nege:stų matyti bu- 
simąją Lietuvą po internacionaliŠ- 
ku, arba rymišku sosu. 

Jeigu šitas žinios yra teisingos, 
tai lietuviams' yra apie ką rimtai 
pagalvoti ir t:nkamai savo sriovi- 
nius santikius nustatyti. Vis vie- 
na, koki srioviniai lietuvių progra- 
mai ir palinkimai butų, '"išlauki- 
nėj" savo politikoj musų visos 
sriovės privalo pastatyti stiprų tau- 

tinį, lietuviuką frontą, o jo komen- 
dantu L i e 111 v y s tę, bet n8 kitas 
kokias pašalines jiegas— vis viena, 
ar tų jiegų vardas butų iitfer&aci- 
jonalizmas, ar Rymo dary tasai 
kosmopolitizmą?. 

Vienpusiški protestai. Mūsų Į 
Uraipsiuai apie tai, kad kiekvienas 
lietuvis, kuris šjoj šalyj gyvena, 
o juo labiaus tas, kuris yra šios 
šalies piliečiu, privalo būti ištiki- 
.nas >iai šaliai, sukėlė nemažą au- 

drą kiti laikraščiai atkartoja juos 
net ir po mėnesio laiko. 

Žinoma,.jie mus peikia už tai, 
prasimanydami, kad męs buk nori- 
me karės ir žmones prie U f veda- 
me. Jie mus bombarduoja už tai, 
kad męs nekviečiame žmonių ''pro- 
testuoti prieš karę," bet kviečiame 
j((os remti prezidentą \Vil-otią ir 
stovėti dručai už \merikos laisvės 
vėliavą. Jie net kursto darbinin- 
kus prieš mus už tai, kati męs 
raginame Imti ne parsidavėliais, 
bet ištikimais šios Šalies piliečiais. 

.Yeišmanėliai! Savo vienpusiš- 
kais protestais jie mano karę su- 

stabdyti. arba prašalinti. Jeigu 
jie tikrai išmanytų reikalą, jeigu 
jie butų tikri šios laisvos šalies 
prieteliai, tai jie nedirbtų save 

protestų sykiu su amerikoniškais 
vokiečiais ir nesiųstų jų \Yasbing- 
fen^fr, bet pasiųstų juos Merlynan, 
nes ten jiems vieta. 

Ar girdėjote jus, kad nors vie- 
noj vietoj tie "protestantai" butų 
išnešę protestą prieš Kaizerį, lau- 
žantį tarpt^utiškus įstatunus ir žu- 
dantį nekaltus Amerikos piliečius 
priešingai į st aty m a m s ir 
•moniškoms teisėms? Ar girdėjo- 
te jųs nors vieną jų protestą prieš 
žvėrišką vokiečių žingsnį, kuomet 
jie apskelbė, kad jie skandins net 
ir ligonbučių laivus, neatkreipda- 
mi atydos į sužeistuosius? Ar jųs 
girdėjote, kad tie 'protestantai' sa- 

vo protestuose nupeiktų nors vienu 
žodžiu vokiečių valdžią, kur* tru- 

škina <po kojomis kiekvieną civi- 
lizacijos dėsni ir grąžina atgal 

Įpiratų laikus? Ar jųs girdite 
papeikimą tiems, kurie suokal- 
bius daro prieš Ameriką, '.:ad 
Meksikonai ir Japonai ją užpul- 
tų? Xe. jijs to nuo šitų protes- 
tantų negirdėjote. Bet jus gir- 
dite papeikinu's Amerikos val- 
džiai ir Amer'kos prezidentui, 
kuri gi/na savo .šalies laisvę nuo 

I neteisingų užpuolimų; jus girdi- 
te papeikimus už tai, kad Ameri- 
ka (priešinasi ir nenori leisti įve- 
dimo barbarizmo; jųs girdite 
šmeižimus prezidento, kuris, kaip 
tas Jobas kantrusis, stengiasi vi- 
sais galiniais budais apsaugoti 
šią šalį ne tik nuo dabartinių ne- 

laimių, bet ir nuo nelaimių, kurios 
fali buti ateityje. 

Tie vienpusiški protestai neva 

"prieš karę" vra tik tuščias van- 

dens grūdintas piestoje. Xe— 
dar aršiau! Tai yra vanduo ant 
vokiško malūno. Ir tą geriau- 
siai liudija tai, kad kaizerio val- 
džia Berlyne esanti labai užga- 
lėdinta šitas amerikonišku trum- 
paregių protestais, kuriais nori- 
ma supančiuoti prezidentui \Vil- 
sonui rankas, o tuom pačiu pa- 
gelbėt. Kaizeriui jo machinaci; 
jose. Apart to viso, musų «;• 

cialistai atvirai pasisako^ kad 
tie protestai yra gera proga iš- 
naudoti savo partijos sustiprini- 
mui. Xe šalies gerovė, bet savo 

partijos sustiprinimas jiems dr- 

bu. Apart to ir kjiizerpui tuom 
pačiu prigelbės. oeri piliečiai— 
iėr ko sakyti. 

Darbininkai ir karė. Pereitą 
panedėlį atstovai trijų milionij 
organizuotų Amerikos darbinin- 
kų susirinko Washingtone ap- 
kalbėjinuti svarbių reikalų, ypač 
gi nutarimui klausinio, kaip šios 
dalies darbininkai turi atsioiešti 
sulyg gręsiančio Amerikai karės 
pavojaus. 

Siame klausime vienbalsiai iš- 
nešta sekanti svarbi rezoliucija: 

"Męs, valdybom nacionalių ir 
internacijonalių a.natų unijių 
Amerikoje, susirinkę j nacionalę 
konferenciją šios tautos sostapi- 
lėj, šiuo.ni pažadame pilniau- 
siai [unreservedlyj laike taikos, 
ar karės, laike sunkenybių ar 

audrų ginti vėliavas liuo?ybės ir 
saugumo ir užsilaikymo musų 
respublikos institucijų ir idealų. 

"Šioje iškilmingoje valandoje 
musų tautos gyvenime, męs tik- 
rai turime viltį, kati musų res- 
publika galėtų buti apsaugota 
savo nenukreipiamame nore pa 
laikyti taiką; ka<d n .įsų žmonės 
galėtų buti apsaugoti nuo karė- 
baisenybių ir naštos; kad jie tu 
rėtų progą auklėti ir vystyti ta- 
kos mokslus, žmonių brolybę ii 
aitgštesnę civilizaciją. 

"Bet jeigu, nežiūrint visų niu-' 

pasistengimų ir vilčių, musų ša-1 
lis butų įtraukta sukuriu euro- 

pinės kovos, tai męs, su šiais 
laisvės ir teisybės idealais, čia 
paskelbtais,... aukaujame musų 
patarnavimus savo tėvynei, kiek- 
vienoj veiklumo srytyj, ginti, 
saugoti ir palaikyti Suvienytų 
\'aisti jų respubliką ip riešai s jos 
neprietelius, kas jie nebebūtų, ir 
męs kreipiamės prie savo brolių 
piliečių vardan švento vardo 
"darbo," teisybės, liuosvbės ir 
žmoniškumo su atsidavimu ir 
patriotiškumu dubti tokj pat pa- 
tarnavimą." 
Taip prabilo Amerkos didžiau- 

sios darbininkų organizacijos —- 

American Federation of Labor— 
vadai- darbininkų išrinktieji va- 

dai. Jie pasakė, praktiškai, tą 
patj, ką męs jau buvome išreiš- 

-n -ii 

k\\ būtent: kad mvs negeidžiame 
karės, bet 'jeipriešais savo 

norą ŠI šalis bus įtraukta Į karę, 
tai kiekvienas pilietis, kiekvienas 
šios šalies gyventojas išpildys 
savo pareigas. J 

Tai yra tikri darbininkai i* 
tikri patriotai vWti darbininkų 
vardo, supr.intaiifiei-' savo teises 
ir savo pareigas. Tsup kalba or- 

ganizuotas šios šalies darbininku 

kūnas—trjs milijonai jų. Jie ir- 

gi nesiunčia kaizeriškų protestų. 
Ar ir dabar mitsų socialistai mul- 
kins musiĮ žmonėms akis, slėpda- 
miesi po darbi niinkų p lošei u m, ir 

Įkalbinės jiems, kad ir tikroji 
darbininkų organizacija '"kursto" 

prie karės?# 

Prusij Lietuva ir "plačioji politika". 
Tūli laikraščiai, norėdami pasi- 

į rodyti savo uit ra demokratišku- 
mui, rašo, kad Mažosios (Prūsų) 
Lietuvos prijungimas prie Di- 
džiosios Lietuvos privalo buti 
tiduotas jos gyventoju nuspren- 

dimui per jų referendumą, t. y. 
visuotiną nubalsavimą. Tas ref- 
škia: duoti prūsų Lietuviams 
klausimą—ar jus norite prišlieti 
prie visos Lietuvos, ar ne?—ir 

tegul )Te balsuoja. 
Kiti laikraščiai tokį sumanymą 

vadina absurdu. 
Pažiūrėkim, kurie yra teisin- 

gesni ir praktiškesni savo min- 
tyse. 

Demokratizmo abelnieji prin- 
cipai reikalauja, kad politiškas 
žmonių likimas butų išrištas tų 
pačių žmonių apsisprendimu, nes 

demokratizmo pamatinis princi- 
ipas yra tame, kad kiekviena tau- 

Įta turi teisę spręsti apie savo 

likimą. Tas yra teisinga ir apie 
tai ginčytis meprisieina. 

Vienok tas'yra teisinga tik pa- 
tol, pakol kalbame apie politišką 
likimą atskirų tauf t, kaipo at- 

skiriu vienučių. KJp tik šitą 
principą pastumsim pertoli; kaip 
tik jį mėginsime pritaikinti ne 

tik prie visos tautos, bet ir prie 
jos dalių, prie jos, taip sakant, 
vidurinių reikalų, tai netrukus 
galėsime patėmyti, kad tokio 
principo prisilaikymas nuves 

mus į balą ir klampynes. Nes 
ir ištikro, tik ipažiurėkim: 

'Negalima, kaip vėžiams, rėplioti. 
Prūsų lictuvrti klausimas, sąry- 

šyje su visu lietuviu klausimu, 
yra vidujinis lietuvių tautos 

Į klausimas,—tai nėra atskirų tau- 

tų klausimas, bet vienos tautos 

naminis klausimas. Kuomet ei- 
na klausimas apie visos ta u- 

tos likimą, tuomet apie tai 
sprendžia ne Kas sau, bet visa 
tauta—visos jos didžiuma. Jeigu 
butų kitaip, tai, kalbėdami apie 
Lietuvos politiškąjį likimą, męs 
turėtume ne tik klausti kiekvie- 
no jos gyventojo, kiekvienos gi- 
minės, ko jie nori, bet turėtume 

jų norus ir užganėdinti, nors tie 

norai butų ir priešingi visos tau- 

tos interesams ir didžiumos nuo- 

monei. Taip elgdamiesi, turė- 
tume politišką Lietuvos likimą 
duoti nubalsuoti atskirai ir že- 

maičiams, augštaičiams, dzū- 
kams, kapsams ir t. t. Ir turėtu- 
me jų norus taipgi užganėdinti, 
nes to neva reikalauja demokra- 
tiškumas. 

Nesenai męs skaitėme laikraš- 
čiuose, kad Vilniuje esą buvęs 
susirinkimas ''lietuvių moterių" 
(gal būti, tiktai Vilniaus ir apie- 
linkių) ir jos nutarė, kad jos no- 

ri būti "įprie Folščios." Galkue 
manyti, kad tokios, ar pana- 
šios referendumo pasekmės bu- 
tų ir Gardino bei Vilniaus gu- 
bernijų dalyse. 

Jeigu jau męs norėtume buti 
"nuosekliais demokratais/' ir 
kiekvienam duoti apsispręsti, ko 
jis nori ir kur nori prigulėti, tai 
kodėl neduoti pilno referendumo 
kaimams ir miestams, o net ir 

musų išeivijai? Butų visai ne-' 
įstabu, jeigu Lietuvos miestai iri 
miesteliai "nubalsuotų," kad jie j 
taipgi nori buti prie '"Polščios," 
tas pats atsitiktų su dvarinin- 
kais, kurie turi visai nemažą Lie- 
tuvos žemės nuošimtį. 

Tai butų demokratizmas—pla- 
Itus ir tyras, bet tai butų taipgi 
ir nonsensas,—tautos saužudystė 

Į jeigu visi kaip vėžiai, kas sau, 

pradėtų rėplioti, j visus kampus. 
Xe! Tautos apsisprendime ne- 

gali kas sau reikalauti, kad jo 
norai butu išpildyti. To nei ne- 

reikalauja demokratizmas. De- 
mokratizmas reikalauja, kad d i- 
(1 ž i u m a žmonių, arba tautos, 
nulemtų jos likimą, jos valdymo- 
ii budą ir t. t. 

| Tiek apie pati demokratišku- 
mo principą. Pažiūrėkim dabar 
į Prūsų Lietuvą iš praktiško at- 

' žvilgio. 

į Praktiškas žvilgsnis į Lietuves 

neprigulmybę. 
Busiančiai neprigulmingai, ar- 

ba bent autonomiškai Lietuvai 
iš ekonominio atžvilgio yra rei- 

| kalingas išėjimas j jūres, t. y. 

į Klaipėdos ir Karaliaučiaus niie- 
jstai ir jų uostai. Atkirsta nuo 

'jūrių Lietuva butų, kaip tas jau- 
nas ir silpnas medelis, kurio šak- 
nys negali persimušti per akme- 

|ninę sieną. prie gaivinančios jį 
j drėgnumos. Jos pramonija, ios 

| ekonominė, gerovė priklausytų 
nuo mielaširdystės tų, kurie priė- 
jimą prie jūrių valdytų- o jie 
augštais muitais iščiulptų pačios 
gyvasties syvusv iš Lietuvos kū- 
no. Serbijos pavyzdis, kur Au- 

strija augštais .geležinkelių tari- 
fais smaugė ir desperacijon varė 

Serbiją, dar gyvas stovi musų 
akyse. Argi Lietuvių tauta, dc- 
lei blogai suprasto demokratiz- 
mo. turėtų liuosnoriai sau kiloą 
užsinerti ant kaklo vien todėl, 
kad vokiečių machinacijos pa- 

skirto šaknis seniausiai Lietuvos 

provincijai? 
Gerai yra kalbėti apie demo- 

kratizmą, tenai, kur žmonės aiš- 
kiai supranta savo padėjimą ir 

kur nėra pašalinių veiksnių, kurie 

temdintų sveiką tautos mintį. 
Tuomet jie gaii iir sveiką nuomo- 

ne išreikšti, kuri bus naudinga ir 

jiems ir visai tautai. Bet ar taip 
yra su Mažaja, arba Prūsų Lie- 

tuva? Pažiūrėkim! 

Mažojoj Lietuvoj nėra tyro 
kraujo vokiečių nei vieno nuo- 

šimčio. Visų kitų Prūsų Lietu- 
vos gyventojų gįslose teka didis 
nuošimtis tyro lietuviško krau- 

jo. Jie yra ainiai senovės prūsų 
su menku primaiŠymu vokiško 

kraujo. Koki 75% jų yra, nors 

■•ir pamiršę savo tėvų kalbą, bet 
tikri lietuviai, arba prusai. 

•Mažosios Lietuvos dvarininkai 

yra, iš didesnės dalies, ainiai vo- 

kiškų atėjūnų. Jiems turi lic- Į 
tuviai kaipo samdininkai, vergan- j 
ti. Ir todėl j tokius negalima 
atsižvelgti, nes jiems rupi ne 

tautos laibas, bet kitataučių, t. y. 

lietuvių išnaudojimas. 

Menkas tautiškas susipratimas. 
Prūsų lietuviai, su la'bai ne- 

skaitlingais išėmimais, yra (tu- 
rime tą pripažinti) tautiškais kū- 
dikiais ir todėl jie, kol kas. nega- 
li protingai mąstyti apie savo 

tautos likimą, nors jie ir geriau- 
sius gal 'norus turi. Turi tai už 

juos Didžiosios Lietuvos jų bro- 
liai lietuviai atlikti. Aš. būda- 
mas pats .Prūsų Lieutvos lietu- 
viu. pažįstu saro krašto pridėji- 
mą ir žinau ką kalbu. 

Mažosios Lietuvos gyventojai, 
būdami gerais amatninkais ir ga- 
biais žemdirbiais*, "papuolr" po 
neprigulmingos Lietuvos valdžia, 
galėtų savo gabumus sunaudoti 
tarpe savo brolių Didžiojoj Lie- 
tuvoj ir. įgiję nuosavybių, pasi- 

(Tąsa ant 5-to pusi.) j 

SrtE'S BOLOiN OUT 
ON US, COlUrtBIft! 

% % 
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—Evan» in Baltimoro American. 

KARVE NUTUKUS. BET PIENO NĖRA. 
I) e d ė Šamas j Koliumbiją (šia šalį): Miela. Koliumbija, kaip aš manau, tai šita 

mušu margutė tyčiai pieną užtraukė. 
fSuprask, kad šalis yra turtinga, darbai gerai eina, o žmonėms maisto stoka]. 

MARGUMYNAI. 
VAI, VYRAI, SUSIPRASKITE. 

M c N a u g h t o n, W i s. Gerb. 
Redakcija:—Lai bus ir man lei- 
sta pasakyti kelis žodžius apie 
tai, ką musų prasti žmonės apie 
Centralinį Amerikos Lietuvių 
Komitetą mano. 

Kuomet męs matėme didelį 
darbą, nuveiktą per Centralinį 
Komitetą, kada jis su pagelba 
kelių šimtų geros valios vyrų ir, 
moterių surinko badaujantiems | 

mūsų broliams tokią didelę krit-; 
vą pinigų; ir kuomet męs matė- 

me, kaip po dviejų metų ar- 

šiausių barnių užsimezgė tarp 
Amerikos lietuvių broliška \ic- ] 
invil ė, tai kiekvieno žmogaus šir- 

dis iš tc* džiaugėsi, nes matėme, 
iš laikraščių, kaip visur mttsų 
žmonės stojo, kaipo geri darbi- 
ninkai, tautos darban. 

Bet štai dabar vėl skaitome, 
kad ir tą nesenai užsimezgusi 
vienybės žiedą, vėl nuskynė, kad 
atsirado žmonių, kurie mėgino 
suardyti Centralinį Komitetą, tai j 
ir gaila, ir pikta pasidarė. Gai-Į 
la, kad geras darbas, taip gra-į 
žiai pradėtas ir varytas, turės 
nuo to nukentėti; nikta, kad ir 

tarp musų brolių Amerikoj atsi-. 
randa tokių "monarchų," kurie, j 
kaip Europos monarchai, siunčia j 
brolį prieš 'brolį. Ir žmogui atei-. 
na galvon mislis: "Tik-gi, jeigu 
jie sąžinę turėtų, tai jau to ne-i 

darytų." 
Žmonės čia skaito visokius 

laikraščius ir pasakoja, pavyz-, 
džiui, šitaip: "Šva-ak's iš to Bos- 
tono "Darbininko" yra darbimn-j 
kas: prie Ccntralinio Komiteto 
sutvėrimo nei kiek nepasidarba- 1 

vo, o prie jo griovimo, tai net 

išsijuokęs dirba." Žmonės, kad 1 

ir geri 'katalikai, o mat yra be-j 
šališki ir moka teisybę surasti. 

M. Šarka. j 

PRAŠO PAAIŠKINTI. < 

N e \v York, N*. Y. Gerb. 
Redakcija:—Matau, kad laikraš- 
čiuose skelbiama, kad Centralio 
Komiteto Raštinė ketinanti iš-' 
leisti knygą arpie "Lietuviu Die- ^ 

na." 
Laike susivažiavimo. kinis < 

įvyko New Yorke 15 d. sausio l 

šių metu, ši'tas klausimas apie 

išleidimą knygos btvvo svarsty 
tas plačiai ir didžiuma balsu 
nutarta, kad tokios knygos ne- 

reikia leisti. (Išleisti nekenktų, ir 
vargiai galima butų pasakyti, 
kad jos "nereikia.''—rasite buvo 
ki toki neparankumai, keblumai, 
ar išrokavimai, kurie neleido 
tuom reikalu užsiimti. Red.). 

Taigi butų žingeidu žinoti, ar 

tasai nutarimas jau yra atmai- 
nytas, kas jj atmainė ir kodėl.'1 
'DalMr girdėti New Yorke ir 

Brooklyne žmones kalbant, ka i 
esą Centro raštinė "sauvaliau- 
janti" ir pati laužanti susivažia- 
vimo nutarimus,—kad ji esą no- 

rinti pasirodyti vyresnė už pati 
susivažiavimą. 

New Yorkietis. 

(Šiame numeryj yra platesnių 
apie tai žinių. R e d. 

DEL P-0 MARTAUS. 
R o c h e s t e r, N. Y Gerb. 

Redakcija:—'Mačiau nekuriuose 
mūsų laikraščiuose didelių jž- 
sipuldinėjimų ant p. Martaus ir 
jo paniekinimu. Aš nekalbėsiu 
;ia apie jo kvalifikacijas 'r diplo- 
mus, kuriais jis nesigiria, bet aš, 
noriu pažymėti apie jo atlikai 
darbą. 

Tėmijau laikraščiuose, kad kur 
tik p. Martus atsilanko, ten ang- 
11 laikraščiai vis suranda šj-tą 
ipie lietuvius ir Lietuvą para- 
dyti. Štai ir pas mus jam atsi- 
ankius laikraštis R o c h e s c r 

E v e ai i n g T i m c s patalpino 
rišos špaltos straipsnį "Suffering 
)f Ancient Race is deseribed— 
\merican citizen \vas a \vitness 
)f Tragedy of Lithuania". 

Gal but, kad p. Martus ir nėra 

'augšttj mokslu" įgijęs, bet reik 
>ripažinti, kad jis yra "good press 
įgent" ir kaipo tok i s daug nau- 

los lietuviams atneša. 
"Iš jų darbų juos pažinsite". 

Jamerikonas. 

CAS GALI BUT PILIEČIU. 
H a r r i s o n, X. J. Gerb. Re- 

lakcija:—Meldžiu man duoti 
ikrą atsakymą Į šitą klausimą: 
'eigų tėvai nėra šios šalies pi- 

liečiai, tai ar jų čia gimę vaikai 
.skaitosi šios šalies piliečiais, ar 

ne? Ar toki vaikai, sulaukę 21 

metų amžiaus, gali balsuoti, ar 

ir jiems reikia išsiimti pilie- 
tiškas ipopieras, kaip ir kitiems 
ateiviams? 

Tautininkas. 

Atsakymas. Vaikai, gimusit 
Suvienytose Valstijose iš tėvų 
nepiliečių, yra Suv. Valstijų pi- 
liečiai. Bet taipgi yra ir kitas 
įstatymas, kuris sako, kad vai- 
kai, gimusieji šioj šalyj iš tėvų 
nepiliečųi, susilaukę pilnamety- 
stės, gali pasirinkti sau, prie ko- 
kios pilietystės jie nori priklau- 
syti—prie šios šalies, ar prie sa- 

vo tėvų šalies. R c d. 

AMERIKIEČIAMS! 
C a r f i n, Škotija. Get b. 

Redakcija:—Iš laikraščiu mato- 

me męs, Škotijos lietuviai, kaip 
jus. Amerikos lietuviai, darbuo- 

jatės Lietuvos labui ir kaip jus 
ten triuši te del jos ateities. It 

smagu mums darosi, kuomet 

męs matome savo brolius dir- 
bant del savo tautos ir tėvynės. 
L'et mums lail>ai liūdna, kada 

męs matome, kad pas jus vieny- 
bė įira, kad socialistai sau, kata- 
likai sau, o tautininkai sau pra- 

deda skirstytis ir tarp savęs 

gmėytis ir kovoti. 

Kodėl, broliai, taip dar^*e? Ar 

męs gausime Lietuvai laisvę, 
kuomet išsiskaidę kovosim? Ar 

istorija mus nepamokina, kad 

Lietuva pradėjo žuti ir žuvo, ka- 

da mūsų senovės kunigaikščiai 
neturėjo tarp savęs vienybės? 
Viso pasaulio lietuviai,—Ameri- 
kos, Argentinos, Transvalio, An- 

glijos ir Škotijos, Prūsų ir Lie- 

tuvos—visi dabar dirbkim vieną 
darbą, kaip broliai. Tai tada nu- 

šluostysiu! ašaras ir nuo karės 

nukentėjusiems, ir laisvę musų 

tėvynei atgausim. 
Povylas Jesinskas. 



PRŪSŲ LIETUVA IR 

"PLAČIOJI POLITIKA." 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

liktų ekonomiškai neprigulmin- 
gais; neprivalėtu vokiečiams ber- 

nais ir kumečiais tarnauti. Iš 

tokio susivienijimo hutų tik nau- 

da ir vieniems, ir kitiems. 

Yra tuli glusiai, kurie rašo 

ir kalba, kad Didžiosios Lie- 

tuvos katalikai esą nori savo 

•brolius Mažosios Lietuvos (prJ- 

te.-conus į vergus paversti, bet 

tokis tvirtinimas jokių rimtesnių 
pamatų po savim neturi ir į tai 

neverta atkreipti rimtesnės aty- 

dos. Visais kitais atžvilgiais su- 

jungimas Didžiosios ir Mažo- 

sios Lietuvų yra netik abiem pu- 
sėm naudingas, bet tautiniu, eko- 

nominiu ir politiškuoju žvilgsniu 

y r? tiesiog "neapsieinamas ir to- 

dėl šiame dalyke demokratizmą, 
dargi klaidingai suprastą, męs 

galime >> ramia sąžine atidėti į 
šali. Demokratizmas yra apsau- 

gojimui žmonių nuo skriaudos, o 

ne tautų skaldymui. Šiame gi atsi- 

tikime, kaip matėme, apie pru'cų 
lietuvių skriaudą negali buti nei 
kalbos. 

A i mūsų "plačiąją" politiką. 
-Aut galo, leiskite man dar po- 

rą žodžių tarti apie karę, apie 
talkininkus ir apie vokiečius. 

Nėra abejonės, kad vokiečiai 

galų gale liks sumušti. Nors tai 

yra tik "pranašavimas," bet, kaip 
m&:i išrodo, kitokio išėjimo ne- 

g-ilės buti, negut koks netikėtas 
stebuklas atsitiktų. Kalbėdami 

ir svarstydami apie Lietuvos 

ateitj, tą visuomet turime turė- 

ti omenyje. 
Tu!i laikraščiai laikosi, arba 

nuduoda, kad jie laikosi, užuoja- 
tos vokiečiams. Mano, kad toks 

jų pasielgimas' yra didžiai dip- 
lomatiškas, kad vokiečius sa- i 

vo pusčn jie patrauks. Man išrodo, ( 

kad jie klysta. "Vokietukai" ne, 

toki kvaili ir najivųs, kad jie1 
įo nesuprastų. Jie taipgi u- 

įpranta ir tai, kad talkininkai, 

juos sumušę, neapdovanos jų že- 

mėmis, bet veikiau tulus plotus i 

nuo Vokietijos atims. Todėl 

vokiečių interesai reikalauja ir 

reikalaus, kad Vokietijos pakra- 
štyj butų neprigulminga Lietu- 

va. Ne kokis nors prijautimas 
lietuviams juos prie to reikalavi- 

mo vers, bet vers jų locnas išro- 

kavimas, kad atsiskyrus nuo ga- 
lingo priešo. 

"Lietuviai neturi pamato nie- 

ko gero tikėtis ir nuo rusų val- 

džios"—tankiai mums tenka gir- 
dėti. Tas teisybė ir to niekas 

•užginčyti nenori. Nuo rusų val- 
džios męs lygiai tiek galime ti- 

kėtis, kiek ir nuo vokiečių. Bet 

j ergu lietuviai neturi pamato nie- 
ko gero tikėtis iituo rusų val- 

džios, tai dar nieką* neužginčyjo 
ir neparodė, kad lietuviai taipgi 
negali nieko gero tikėtis ir nuo 

rusų tautos, nuo rusų liaudies, 
nuo rusų demokratijos. Dar nie- 

kas neprirodė, kad tam tikroms 

aplinkybėms susidėjus, francuzų 
k anglų demokratijos butu prie- 
šingos lietuvių tautos naprigul- 
niybei, «rba bent autonomijai. 
Niekas taipgi dar nėra užginči- 
jęs to, kari turime p a m u t ą 

daugiaus tikėtis nuo demokratiš- 

kų valdžių, negu nuo monarchiš- 

kų. Vokietija šiądien yra uola 

ir palaikytoja Europos monar- 

cliizmo Francuzija ir Anglija 
yra demokratijos sodintojai; Ru- 

sija, kurios monarchizmas šią- 
dien labjausiai ne tik remiasi ant 

vokiško monarchizmo, bet ir : k- 

tyviai yra palaikomas Pabalti- 

jo* baronų ir jų klikos politika, 
•negali il&ai begyvuoti, ypač kuo- 

met /siraezgė draugiški ryšiai 
su Prancūzija ir Anglija. Rusi- 

jos netolima ateitis—demokra- 
tiška, jeigu talkininkai laimės. 

štai kodėl, mano manymu, 
"plačioji" lietuviu politika pri- 
valo suktis ant talkininkų, o ne 

ant vokiečiu ašie.-. 

S ar j unas. 

Spaudos Atbalsiai. 
Į Dar apie popiežių ir Lietuvių 
Dieną. Mušu straipsnis 'To- 

piežius ir Lietuvių Diena" (i* 
iuun. 9-to) sukėlė nemažai kal- 

bu, ypač taip vadinamuose "ka- 
taliku" laikraščiuose. Męs tuo 

esame užganėdinti, nors nekurte 

laikraščiai, kaip, pavyzdžiui, 
''Darbininkas," ir visai "iš rėmų 
išvažiuoja." Užganėdinti esame 

todėl, kad musų manymu tas 

klacsimas buvo perdug svarbus 

lietuvių tautiniam judėjime, kad 

pro ji tylomis perėjus. 
Iš musų straipsnio tono buvo 

galima pastebėti, kad męs visai 
nepyktame, jeigu kas parodytų- 
kad męs klystame. Ir ištikro, 
"Draugas," kuris žymiai permai- 
nė toną, naujai redakcijai pasi- 
rodžius, taip ir mėgina padaryti; 
ir visai rimtu budu. Jis rašo: 

\ isai nesistebime Lietuvos 
nusiminimu. Ji nežinojo, kad 
Jaunelyje viešpatijų, tarp tu ir 
Rusijoje, yra įstatymas, jog visi 
popiežiaus aktai, siunčiami t.)s 

viešpatijos vyskupams, turi eiti 
per jos cenzūrą. Nors popiežiai 
prieš tą Įstatymą smarkiai pro- 
testavo, bet (protestas visgi ne- 

sustabdė kaikurių ministru sau- 

valės. Stolrpinui esant viduji- 
nių dalyku ministru, daugelis ku- 
nigų pateko kalėj iman, už ką 
piklė popežiaus patvirtintąjį jsta. 
tymą apie moterystę, vadinamą 
p "Xe temere." Tas įstatymas 
Rusijai nieko nekenkė, bet Stoli- 
pinui buvo svarbus principas pa- 
gauti popiežiaus teisdarybę po 
savo -priežiūra. Jis norėjo tą 
įvykinti kunigų varginimu. 

Dau'giatts yra viešpatijų, ku- 
riose įvairiais juridiškais aktais 
sudaryta, kad popiežius negalėtų 
rinkti jose pinigų. Tuose ak- 
tuose popiežiaus rinkliavo pava- 
dintos svetinio valdovo uždeda- 
maisiais mokesčiais. Supranta- 
ma, kaip tuose dalykuose bu va 

jautrus viešpatijų vedėjai, ypač 
ten, kur jie- kaip Francuzi joje, 
kovoja su Katalikų Bažnyčia. 
Vietomis viešpatijų įsikišimas 
tarp vyskupų ir popežiaus yra 
taip didelis, kad Šventasis Tėvas 
vengia naudotis iniciatyvos teise, 
kad ta nebūtų paskaityta- kaip 
kišimąsis^^vidujinius viešpatijos 
dalykus. Ypatingi Rusijoje gy- 
venančių vyskupų santikiai su- 

popežium begalo suvaržyti ligū- 
sta, tos viešpatijos baime, kad 
popiežius kartais nesikištų į jos 
reikalus. 

Lietuva, kaip ir Lenkija, tarp- 
tautinės teisės žvilgsniu, tebe- 
priklauso Rusijai. Piniginė pa- 
šalpa tiemdviem šalim yra ne 

tikėjiminis, o ekonominis daly- 
ka8. Popežitii imti ant savęą. 
iniviatyvą tokiame dalyke yra 
nepatogu. 

Kaip tik vi"a Lenkija tapo 
vokiečių užimt", Lenkų vysku- 
pai kreipėsi prie popežiaus gra- 
žiu laišku, ii reikšdami savo pa- 
garbą, aprašydami savo tautos 
vargus ir prašydami užtarymo. 
Šv. Tėva8 jeims atsakė malo- 
ningai ir pavelijo kreiptis prie 
pasaulio vyskupų, kad sudarytų 
lenkų dieną, patardamas nu0 sa- 

vęs lapkričio i d. 1915 m. Len- 
kų vyskupai tą padarė ir jų tau- 
ta pelnė apie 15 milijonų fran- 
kų. "Lietuva," matyt, nežinojo- 
kokiu bud11 buvo įvykusi Lenkų 
diena. 

1 Apie tai, 'kad popiežius yra 
varžomas per Petrogrado minis- 

terija susinėsimuose su katali- 
kais Rusijos rybose, męs žino- 

jome. Apie tai, kad popiežiui 
binų paskelbęs lenkų ir belgu 
dienas tokiu pat budu, kap kad 
lietuviams ir kaip tai tvirtina 

"Draugas," męs nežinojome. 
Męs gavome įspūdį iš visų tele- 

gramų ir vfeų laikraščių besi 
straipsnių tame klausime rašytų, 

; kad lenkams ir belgams buvo 

paskirtos dienos teisioęiniu Va- 
tikano aiplin'kraščiu. i 'aiku 
mums net buvo šiek-tiek osi:a- 

bu, žinant viršminėtus varžymus 
Rusijoje. Vienok męs aiškino- 
me sau, kad laike šios karės ar- 

ba pirm irus nustatytos taisyklės 
tapo paliuosuotas, ypač kad tai 
buvo ne koks politiškas, bet hu- 
manitariškas popiežiaus žingsnis; 
arba kad, užėmus vdkiečiarrts 

Lietuvą ir Lenkiją, popiežius 
skaitė nedidelį katalikų skaitlių 
pačioj Rusijoj, kaipo visai ne- 

daug tebesveriantį. 
Ir jeigu taip butų, kaip 

"Draugas" išdėstė apie leukų 
dien^, lietuviai neturėtų jokio 
pamato nusiskųsti, o mę-s mielai 

prisipažintame prie padarytos 

klaidos—klaidos, kaip aiškiai bu- 
vo matyti, gimusios ue iš blogo 
noro. bet iš klaidinančiu mus ži- 

nių ir iš noro stovėti ant lietu- 
viu reikalų sargybos. 

Bet... Bet pažiūrėkim, ką rašo 
kitas laikrašti',s, ir-gi kunigo ve- 

damas. 

"Darbininkas," pusėtinai iš- 
tauzojvs "Lietuvos" redaktorių 
sulyg savo papratimo "laisva- 
maniais." "vaikiščiais" eto štai 
ką turi pasakyti: 

I >e abejonės lenkams Šv. Tė- 
vas daugaius padarė, negu lietu- 
viams. Del lenkų nelaimių šv. 
Tėvas pats išleido aplinkraštį j 
viso pasaulio vyskupus. Bet 
atsiminkime, kad lenkų ir kan- 
čios buvo didesnės, kad daug 
didesnis žmonių skničius ten nu- 

kentėjo; kad jų 7 syk daugiau, 
kaip musų, kad mus tik nesenai 
dar sužinota, kad jie pirmi ir 
■paprašė tos malonės. Gavęs 
paskui ir lietuvių prašymą, Šv. 
Tėvas turėjo išrasti taktingą ke- 
lią, kad neatgristi su reikalavi- 
mu nuolatinių rinkliavų. Juk 

> nukentėjusių nuo karės tautų 
šiandien yra tiek ir tiek. juk vi- 
sas pasaulis nuo tos nelaimės, 
kenčia. Kas-gi butų, jei kiek- 
vier.a nukentėjusi tauta imtų pri- 
sispyrus reikalauti Šv. Tėvo. 
kad pareikalautų iš kitų tautų 
rnikti jų bažnyčiose aukas. 

Turime ineiti j Šv. Tėvo pa- 
dėjimą ir pripažinti, kad Šv. Tė- 
vas padarė mums tai. ka galėjo 
ir kad męs jam už tai turime 
buti labai dėkingi. 
Męs da'bar ir nežinome, kuriam 

tikčti-—ar "Draugo" 'redaktoriui, 
kun. Bučiui, ar "Darbininko" re- 

daktoriui, kun. Kemešiui. Vie- 
nas sako, kad lenkams buvusi 
paskirta diena tokiu pat budu, 
kaip lietuviams, kitas gi tvirtina, 
kad "be abejonės lenkams šv. 
Tėvas daugiaus padarė megu lie- 
tuviams," nes "dėl lenkti nelai-' 
mių šv. Tėvas pats išleido aplink- 
raštį j viso pasaulio vyskupus." 
Neskaitydami oficialių Vati- 
kano ar bažnytiniu organų, męs 
negalime šio klausimo, išrišti. Sa- 
vo keliu, jeigu, anot "Draugo,'' 
męs padarėme klaidą, 'ai ji 
mums galės buti atleistina, jeigu 
ją padarė panašiame reikale net 

ir "Darbininkas." Tas tik- pa- 
tvirtina intisų pirmes»nį pasaky- 
mą, kad atėjusios apie lenkų 
dieną žinios bile vienam galėjo 
padaryti įspūdį, kad lenkų diena 
buvo paskirta tiesioginiu Vati- 
kano aplinkraščiu. 

Ant pabaigos, užsigardavimui, 
norime (pasidalinti su musų skai- 

tytojais tuom desertu, ku- 
riuom mus iš tos priežasties vai- 
šina nerviškas "Darbiniinkas." 
Musų minėtame straipsnyje "Po- 

piežius ir "Lietuvių Diena" jis 
neišsteti/gė nieko daugiau įžiūrė- 
ti' kaip tik "laisvamanišką šv. 
Tėvo užgauliojimą" ir net "kur- 

stymą prieš jį katalikų minių" 
ir daug kitų "nuodėmių," kurių, 
kaip regis, net ir ne mažiau ka- 
talikiškas "Draugas" patėmyti 
negalėjo. Štai "Darbininko" "pa- 
mokslas", kuriuom męs vienok 
visai neesame sugriaudinti, nes 

! tai neliogiškos išvados, bet grei- 
Įčiau panašiu į haliucinacijas: 

— "Bet kodėl rašo "Darbi- 
ninkas,"—musų liberalai laisva- 
maniai prie tos progos išrado 

reikalingu užgaulioti Šv. Tėvą 
ir kurstyti prieš jį katalikų mi- 
nias? Jie mat pildo savo pro- 
gramą. Jie turi prie kiekvienos 
progo8 šmeižti Vatikaną, kad su- 

mažinus lietuvių pasitikėjimą 
Šventuoju Tėvu, 'kaid sunaikinus 

lietuvių prisirišimą prie jo. Ne- 

pasisek3. Lietuvai mokės apvcr- 
tinti Šv. Tėvo malonę ir mokės 

iš jos pasinaudoti. "Lietuvos"- 
gi redaktorius lai atsimena, kad 

jis atsidūrė rolėje išdykėlio vai- 
kiščio, kurs gavęs iš tėvo do- 
vaną—obolį, rėkia visa gerkle, 
kodėl neatsklavė jam tėvas vi8ų 
oholių. Ir tik neturima gi sar- 

matos. 

Sarmata ne mums, bet sarma- 

ta turėtų buti tam, kuris aspi- 
ruodamas prie vardo didelio 
"tautiečio", kaip matosi, norėtų 
Lozoriaus rolę įvesti svietiškoj 
lietuvių tautos politikoj. Kaipo 
kunigui—jam galėtų buti, tai at- 

leistina; kaupo viešam ir poli- 

»U-M# 

Itiškam veikėjui faš butų nedova- 
jtina. nes ir Vfitc tikyba yra 
(vienas, o politika.,,yra kitas daly- 
kas. Tarp kit-ktp. /'Darbininko" 
klupčiojimas yra dar vienu pa- 
vyzdžiu, kaip pavojinga yra 
tautai, kuomet ju^ politika vra 

sumaišyta su tikyba ir kuomet 
svietiškoji šajies yaldžia turėtu 
atsikliuti surijo prisicgoniis kle- 
ro rankose 

"Lituanijos" Ko- 
miteto Apyskaitą. 
(Nuo lap. 7 d. 1915 111. iki lap. 

7d. 1916 m.), 
"Lituanijos" komitetas belai- 

sviams lietuviams šelpti įkurtas 
lapkričio 7 d. 1915 m. Negal jis, 
tiesa, pasigirti savo veikimo /pla- 
tumu, nes daug kliūčių trukdė 
jo išsiplėtojimiį, tečiau nuolat 
darbuodamasis vis tik šį tiį pa- 
darė. 

Kiek mums žinoma. Vokie- 
tijoje ir Austrijoje yra apie 30.- 
000 belaisvių lietuvių. 

Korespondencija su belaisviais. 
Susirašinėti su belaisviais tenka 
'dažniausiai rusiškai, lenkiškai ir 
vokiškai. Rašyta taippat lietu- 
viškai, bet toki laiškai netaip 
greit nueina ir kartais visai grįž- 
ta, Mat, tik keliose vietose yra 
moką lietuviškai cenzoriai, tai 
laiškas ilgai užtrunka iki suvaik- 
ščioja. Iš viso parašyta 1,808 
laiškai, paliečiu belaisvius, arba 
šiaip nukentėjusius dcl karės. 

Siunčiamieji dalykai. Pradė- 
jus mums darbą, galima bu v p 
siusti visokiu valgiu. Vėliau 
Šveicarų vyriausybė ėmė siun- 
čiamu j it dalykų skaičių mažinti, 
uždraudė, pvz.,' siuntinėti sviestą 
ir kiaušinių TsTuo rugpjūčio 29 
d. uždrausta kondensuotas pie- 
nas, suris, mėsa (išimant kon- 
servus), taukai, sviestas, kiauši- 

niai, kukuruzai, raistai, ryžiai, 
muilas, cukrus. (La Libertė No. 
200, le 26 aout 1*516). 

Tirma męs siunti nėjome duo- 
nos, ikonidensu'olo pieno ir kiek 
mėsos. Dalbai'gi Tieka dtio'na ir 

zupės, nes niusų smulkios lėšos 
me'leidžia brangesnių dalykų pirk- 
ti. kaip vaisių košė, konservai 
etc. 

Be to, męs iš pradžių siuntinė- 

jome skalbinių ir drabužių. Gau- 
ta iš Londono lietuvių apie 295 
kg., iš šįveicarų 'gi 15 kg.; iš vi- 
so 310 kg. 

Dvasios reikalai. Pernai ru- 

denį ir šj pavasarį išsiuntėme 

349 knygutes belaisviams, gautas 
iš "Lituanijos" draugijos, Lon- 

dono lietuvių ir kun. Cesaičio. 
P. Paivgas 28—9—16 iš Argenti- 
nos atsiuntė 65 brošiūras įvai- 
raus turinio ir pakraipos. Kmy- 
igų siuntinėti .padeda taip pat 

p4ė Jagomastaitė iš Tilžės. Ji 
perika tenai knygas' iv siuntvnė- 

Įja belaisviams, žinoma, musų pi- 
nigais. Ji labai mums lengvina 
darbą. Spalių 31 d. laiške mini, 
jog jau išsiuntus 245 knygas. 
Taigi i« 'iso išsiųsta 659 kny- 
gutės. 

Prie dvasios aprūpinimo daly- 
kų galima priskaityti ir ražian- 
čiai (jų išsiųsta 200) ir škaple- 
riai (kurių išsiųsta 168). 

.Nemaža vargo belaisviai Ken- 

čia delei dvasios vadovų stokos. 

Jie išsklaidyti po tokią daugybę 
stovyklų (ilogerių), kad suinku 
tiek dvasininkų rasti, jų dvasios 
reikalams aprūpinti. Ir čionai 
buvo rūpintasi: buvo kreiptasi 
prie dvasinės ir pasaulinės val- 

džios, kad -paskirtų, ̂ belaisvius ku- 

nigus dvasios vadovais įvairiose 
vietose, arfoa kviesti kunigus iš 
Lietuvos. Ta$ jau .pasisekė. Ke- 
li kunigai atvyko iš .Lietuvos nuo- 

lat lankyti stąvyklų ir aprūpinti 
'belaisvių dvasios reikalus. Te- 
čiau negalima sakyti, kad jau da- 
bar viskas aprūpinta: pašauktų- 
jų kunigų dar per maža, ir tie 
patys gerokai suvaržyti, trukdo- 
mi. Tiktai lietuvių belaisvių su- 

koncentravimas vietion ar keli oš- 

ina stovyklosrta pašalintų šitą ir 
daugelį kitų nepatogumų. 

Sveikata. Daugybė belaisvių 
išmirė karės pradžioje, kuomet 
dar stovyklos nebuvo kaip rei- 
kia sutvarkytos. Nors vokiečiai 
rupimas* tvarka ir daboja belai- 

svių sveikatos, tečiau toks ne- 

normalus barakuose gy- 

PRES1DENT W/L50Nt HERDS IMFfUGURFjL PfU^nDE. 
JPhoto by Amerlc&n Prens AasociaUon. 

IŠ PREZIDENTO INAUGURACIJOS. 
Šiuosmet kovo 5 d. atsibuvusis Piezidento Wilsono įvesdinimas j naują prezidentys- tės terminą buvo ne taip iškilmingas, kaip paprastai—'būdavo — iš priežasties gręsian- ėios karės. Bet visgi atsibuvo įspūdinga kareiviška paroda, kurioje dalyvavo dvi geriau- sios Amerikoje aficierų mokyklos: \Vest Point kadetai (jie ir parodyti paveikslėlyj) ir Annapolis jūrių akademijos kadetai. 
Prezidentas, kaip matyt paveikslėlyj, važiuoja priešakyj atskiroj karietoj, parodą pir- moj eilėj lydėdamas. * 

vcnimas daro blogą įtaką sveika- 
tai. "Rusu sekcijos" (Berne) 
vedėjas Baronas Wolt'as sakė, 
kad Rusijos valdiniu, sergančių 
džiova, esą 14 tūkstančių, čia 
daug prisideda savųjų ilgesys, 
kuris yra nuolatinis belaisvių 
flageruose. 

Bendradarbiai. Vos tryse bu- 
vome aktyviais Litua-nijos drau- 
gijos nariais, kai įsteigėme ko- 
mitetą. būtent K. Džimidavi- 
čdus, Purickis ir Steponaitis. 
Mums vieniems ir teko iš pra- 
džių darbuotis. Smulkių ryšu- 
lių siuntinėti nemaža padėjo iš 

pradžių lietuviai, kurie gyvena 
vadin. "Domus studiorum." Te- 
čiau prieš porą mėnesių jie griež- 
tai atsisakė 'bendradarbiauti. 

Susisiekti su reikalingais žmo- 

nėmis ir institucijomis mums 

,daug padėjo Gabrys, L. Inform. 
Biuro pirmininkas. 

Birželio 20 d. š. m. atėjo mums 

pagalbon ištvermingu darbu A. 
Muraška. Birželio pabaigoje pri- 
sidėjo prie komiteto Šalkauskis, 
kuris savo uoliu darbu daug pa- 
tarnavo belaisviams. Siuntinėti 
padeda taip Amerikos lietuviai, 
kun. Abramaitis ir kun. Žiugžda. 
Be to, dar liel ~ musų bendradar- 

biais, taip pasakysiu, "Office in- 
ternatiomal d'ex,pėdition de viv- 
res vėtement aux prisoniers de 
guerre" Friburge ir "Section 
Russe'' Berne, kuriodvi siunčia 
belaisviams musų pašelpą. 

Rugp. 25 1916 m. męs pasida- 
lijome darbą su Savickiu, kuris 

darbuojasi belaisviams lietuviams 

prie Raudonojo Kryžiaus Ko- 

penhagoje. Jis aipsiėmė aiprtupin- 
ti pusę Vokietijos stovyklų, kur 

yra lietuviu, būtent tuos, kurie 

yra arčiaus Danijos. Mums gi 
liko kita pusė Vokietijos ir visi 

Austrijos belaisviai lietuviii. 
Visu gi belaisvių lietuvių aprū- 
pinimas knygomis lieka mūsų 

globoje. 
Lėšų, darbininkų stoka, ilgai 

neleklo steigti biuro. I'ik liepos 
10 d. 1916 m., kai visų šalių lie- 

tuvių įgaliotiniai paketino pa- 

rūpinti belaisviams šelpti lėšas, 
pasiryžome praplatinti savo ko- 

miteto veikimą ir pasamdė m e bu- 

tą biurui ir sandėliui. 

Pinigai. 
Pajamos: 

Di'd. Britanijos lietuviai 9.642 fr. 
31c. 

Jungt Valsčių lietuviai 5,336 fr. 
10c, 

Rusijos lietuviai 876 fr. 30c. 
Danijos lietuviai 66 fr. 33c. 
Red. "Gazette de Lausane" 

surinkta Grafui Tyške- 
vič. tarpininkaujant 861 fr. 60c. 

Generalinio Komitetas Fri- 
burge 303 fr. 90c. 

P. Profes. Steffens 20 fr. — c. 
P. Kapitonas Kėkštas 2ofr. — c. 

P. Richard (Xew Foik 8 fr. — c. 

Cepleuiske 10 fr. — c. 

įP-lė Rakuciaskaitė 15 fr. — c. 

Mokykla Estavayer 10 fr. — c. 
Viso lavo 17,169 fr. 54 c. 

Išlaidos: 2. Administracijos 
išlaidos: 

1) Biuro įtaisymas ir lai- 
kymas 546 fr. 90c. 

2) Darbininku apmokėjimas 260 
fr. — c. 

3) Kelionės belaisviu reika- 
lais 1,357 fr. 5C- 

'4) Spauzdiniai ir šiaip smul- 
Į kios išlaidos 376 fr. 50c. 
3. Paštas bei telegrafas 315 fr. 
45C. 

1. Šelpimas: 
1) maistu 9,412 fr. 42c. 
2) pinigais 308 fr. 65c. 
3) drabužiais ir ava- 

lyne 188 f r. 05c. 
4) dvasios dalykai 111 

| fr. 75c. 

viso labo 12,876 fr. 77c. 

Kasoje lieka lapkr. 7 š. m. 4,292 ( 
f r. 7/C. 
Išviso 17,169 fr. 54c. 

1) Duonos išsiųsta 10,094 kg. 
(20.188 sv.) 
2) Ivondens. pieno 2.307 dėžutės. 
3) Zupių "Maggi'' 3.874 pokc- 

liai. 
1 

! 4) Bouillon'o "Mag." 8,924 ku- 
beliai. 

5) Cckoliados 143 plytelės 
6) Arbatos 14 dėžučiu. I 

"I 
7) Sūrio 7 kg. (14 sv.): 

1 8) Kokosinio sviesta 2 kg. 
(4 sv). 
9) Konfitūrų 10 kg. (20 sv.) 

10) Mėsos 147 kg. (294 sv.) 
11) Muilo 10 kg. (20 sv.) 

Tautinė reikšmė. Pagal iaus 
reikia pažymėti, kad mūsų komi- 
tetas netik tuo na tdiuigas, kad 

Į stengiasi palengvinti materialini 
ir morailį belaisvių skurdą, sių- 
sdamas jiems valgį, drabužius, 
knygas, bet jis turi nemaža 
svarbos bendriems musų tautos 
reikalams užsienyje. Nuolat ko-' 
resporukiodami del belaisvių su1 
stovyklų komendantūromis ir ki-' 

I tomis institucijomis, męs supažin- 

dinome svetimtaučius su lietu- 
viais. Jie pamatė, kad lietuvis 
•nėra tik šiaurės vakarų Rusijos 
gyventojo vardas, bet kad lietu- 
viai—tai individuali tau'-*, turintį 
savą kalbą, literatūrą, savą kul- 
turą ir kitų tautos elementų. 
Dirbant belaisviams, daug teko ko- 
voti su įsišaknėjusia vakarų Eu- 
ropoj, klaida, kad Lietuva—tai 
geografijos vardas, kur gyvena, 
vienų išmanymu, lenku, kitų, 
rusų tautos šaka. 

Taijp pat žinome gerai, kad mū- 

sų tautiečiai dar toli gražu me vi- 
si susipratę. Daugelis vadinasi 
lenkais, rusais, kiti tiktai kata- 
likais. Teeiaus matydami, kad lie- 
tuviai irgi rūpinasi savaisiais, jįe 
■pradėjo drąsiau sakytis kas esą. 
Seiliaus buvo priskaitė mi prie 
rusų, arba lenkų ; *kuonit*t gi pra- 
dėjome siuntinėti pašaipą, į vie- 
tinius komitetus (stovyklose), 
pradėjo imti lygiu skaičiumi ir 
lietuvius (rusų, žydų, lenkų ir 
lietuvių po 3 žmones). Lietu- 
vių atstovavimas prie vietinių 
komitetų suteikė progos pagerin- 
ti lietuvių padėjimą. Pirma lie- 
tuviai tik bailiai žiurėjo, ar ne 
susimils kas ir neduos <kiek pa- 
šalpos. Dabar lietuviai pamatė, 
kad jau jie nebe visų užmiršti, 
bet greta su kitomis tautomis 
stoja ir drąsiai pasisako kas esą. 

Žinoma, jeigu neturėsime pa- 
kankamai lėšų, nebegalėsime dir- 
bo toliau dirbti, ir tada belaisviai 
vėl atsidurtų baisiame padėjime, 
visos gi šelpimo gerosios pusės 
niekais nueitų, dargi sukompro- 
mituotų lietuvius. 

Sąmata. Aštuonių mėnesių 
veikimo apyskaitoje, padarytoje 
birželio 31 ir pagarsintoje lietu- 
vių laikraščiuose (ši apyskaita 
buvo išversta j francuzų kalbą ir 
•išsiuntinėta komitetams ir vy- 
riausybės įstaigoms bei pasiunti- 
nybėms) nurodyta, jog žmoniš- 
kesniam lietuvių belaisvių aprū- 
pinimui reikalinga kas mėnuo 
15,000—18,000 frankų (apie 11,- 
300—13,600 rub. arba 6,000—7.- 
000 dolerių). Platesmiame gi be- 
laisvių padėjimo aprašyme, iš- 

siųstame kiek vėliau laikraščiams 
šelpimo sąmata padidinta. Jau 
lig šiol musų darbą trukdė pinigų 
stoka. Tiek rašėme, tiek rodėme, 
kad reikia gelbėti musų belais- 
viai, tečiau musų visuomenė pa- 
siliko kurčia, ir jei ne D. Brita- 
nijos lietuviai, butų buvę dar 

blogiau.. Tikimės, jog dabai 
Amerikos lietuviai atsilieps. 



Nuošalinė korespondencija. 
Musu korespondencija žymiai pa- 
didėjo dėlto, kad sali paprastc 
susirašinėjimo su belaisviais arba 
del belaisviu, gauname daug lai- 
škų i", Rusijos ir Amerikos lietu- 
viu, kurie prašo nusiųsti žinių 
Lietuvon, arba iš tenai išgauti. 
Nuo to laiko, kai męs pagarsino- 
me žiupsnelį žinių iš Lietuvos 
laikraščiuose ir kai Amerikos lie- 
tuviai pagrjžę apsakė apie "Litua- 

nijos" veikimą, laiškų skaičius 

ypač padidėjo. Laiš'kus Lietu- 
von siunčiame per "Bureau Inter- 

national rle la Paix" Berne. 
Pirmininkas Kun. A. Steponaitis. 
Sekretorius j. A. Abromaitis. 

Aukos Lietuvai 

IŠ LIETUVOS GELBĖJIMC IR 
LIET. NEPRIGULMYBĖS FONDŲ. 

AUKOS. 

Lietuvos Gelbėjimo Fondo skyrius. 
Lakštas 94. 

Worcester, Mass. Per M. Paltana- 

vičių nuo vestuvių p. G. Naikaus 
au p-lė M. Kazinevičiutė 3.50 

Chicago, III. Por Ur. K. Drange- 
U L. G. ir L. N. Pi^idų knygelės 
nun.. 118, su kuria r nko aukas p lė 
M. Radzevičiūtė So. Lnglewoode ir 
apiellnkėje 8.00 

(Aukautojų vardai liks L. G. P. 
raštinės archive ir po karei bus pa: 
ai'.i' t Lietuvos Mokslo Draugijos 
archivan). 

Paterson, N. J. Per K. Rač- 
kausku, surikta krikštynose pas p. 
Alf. Kašėtą 4.55 

New York, N. Y, SLA. 126 kp. per j 
A. B. ritrimaitj 10.00 j 

Rochester, N. Y. TMD. 62 kp. per 
Dom. Jokšą 13.00 

Viso per savaitę 39.05' 
Bvuo lakšte 93 12,680.741 
Viso Fondan inplaukė 12,719.79 
Li**uvos Neprigulmybės Fondo 

Skyrius. 
Lakštas 83. 

Chicago, III. Lietuvos Ūkininko Dr- 

ja per Joną Biežj 43.76 i 
Beunos Aires, Argentina, L. Pailga | 

per Dr. J. šliupu 20.00 

Scranton, Pa. Dr. J. flliupfls, tukg- 
tanttnė mokestis už 1917 m. ..10.00 

Rochester, N. Y. TMD. 62 kp. va- 

vakarienėje 4 d. vasario suaukavo po 
1 dol.: P. Petronis, K. P.aušakis. Po 

60 c.: J. Saunoras, A. Ribokas, P. 

Banelis, A, Vaitas, St. Kllmaitis, S. 

Kavaliūnas. Po 26c.: N. Juodviršis, 
P. Juodviršis, N. N., P. Povilonis, 
P. Butkus, Z. Noreika, P. Lengvi- 
nas, J. Migelis, J. Braknis, K. Zen- 

kevičius, M. Dulksniutė, 
Smulkiais $2.35. Viso 10.10 

Prisiuntė P. Petronis. 

Rochester, N. Y. TMD. 52 kp. per 

Dom. Jokšą 7.00 
Rocsester, N. Y. Dr-ja D. L. K. 

Gedemino per prakalbas 7 d. šaulio 

prisiuntė per J. O. Sirvydą, J. Viš- 

niauskas 5-70 
Plttston, Pa. SLA. nuo Pittsbur- 

gbo, Pa. Seimo per" Tarną Paukšti 
50.00. 

Viso per savaitę inplaukė 596.55 
Buvo lakšte 82 2,481.23 
Viso inplaukė 3,077.78 

Vito per abu Fondu inpl. 15,797.57 
L a k A t. a s 95: 

Worceater, Man. Per J. Šimkų 
nuo J. Raukčlo vestuvių .... 4.18 

Kankakee, Iii. Per A. M. Martaus 

prakalbas 24 d. sausio aukavo po 1 

dol.: Ig. Vlatrolika, A. Usevičlus, P, 
T">1a, K. Mynius, V. Glrdauskas, I. 

Muckus, S. Kasparavičius, J. PaliuS- 

klus, J. Orinius, V. Satesevl&his, B. 

Markauskan, J. fciiinakaa, J. Kaman- 

tauskas, J. Marmu, J. Jakunavlčius, 
F. Kavaliauskas, J. Eugenas, V. Ša- 

pranauskas, A. Poderskis, P. 7<Mio- 

nlka, J. Staliunas, F. Kubilius, F. 

Žebrauskas. Smulkiais—$7.45. 
Viso 30.45 

We«tville, III. A. M. Martaus pra- 
kalbose 21 d. sausio aukavo po 1 

dol.: V. Kreivėnas, D. Urboniene, A. 

Juozaitis, J. Stravinskas, P. Juraška, 
F. Balckus, K. Kačiusls, J. Uždavi- 

•Us, St. Lucas. Smukiais—$9.45. 
Viso 17.45 
So. Omasa, Nebr. A. M. Martaus 

prakalbose vasario 2 d. .'Anavo po 
1 dol.: J. Biliūnas, F. VaM'iskis, J. 
Andrikonis, P. Biliūnas, M Užuna- 
Tls, K. JonevlčienS, V. Akromas, K. 

Laučius, J. I>aplenis, T. Kažragis 
♦2.00. Smulkiais—$5.75. 

Viso 16.75. 
Des Moines, lowa. Per A. M. Mar- 

iaus prakalbas, vasario 4 d. aukavo 

po 1 dol.: P. Taraška, J. Mileris, J. 
Briedis. Smulkių—$1.25. 

VI ao 4.25 

Viso per savaitę Inplaukč 73,08 
Buvo Lakšte 94 12,719.79 
Viso | L. G. F. inplaukė $12,792.87 

LIETUVOS NKPR'GULMYBCS 
FONDO SKYRIUS. 

Lakštas 84 : 

New York, N. Y. Kazys Pilėnas, 
metinė mokestis 60.00 

Rea, Idaho. D. Sartsunas, metinė 
mokestis 10.00 

Viso per savaitę inplaukė 70.00 
Buvo lakšte 83 3,077.78 
Viso L. N, F. inplaukė ....3,147,78 
Viso per abu fondu ....15,040.05 

J. Sekevičius, 
L. G. ir L. N. fin. rašt, 

Lietuvos Gelbėjimo Fondo skyrius. 
Lakštas 96: 

Juozas Petravičius iš l ester, Co- 
lo. per "Lietuvos" redakciją ..2.00 

Centralia, III. Per A. M. Martg A. 
Bubi s $1.00, J. Petronaitis $1.00, .T. 
Knošas $1.00. Smukiais $3.75. 

Viso $6.75 
Buchner, III, Per A. M. Marti) N. 

N $1.00 
Christopher, III. Per A. M. Marti) 

J. Gerdžius $1.00, A. Barzdai!is $1.00. 
Smulkiu $3.25. Viso $5.25. 

Johnston City, III. Per A .M. Mar- 
taus prakalbas 15 d. vasario davė po 
1 dol.: V. Kimžura, A. Gricius, O. 
Kaeius, P. Radzevičius, M. Alekonls. 
Smulkia s $4.30. Viso surinkta 
$11.30. 

Viso per savaitę 26.30 
Buvo Lakšte 05 $12,792.87 
Viso jnplaukė 1$2,819.17 
Lietuvos Neprigulmybės skyrius. 

Lakštas 85: 
Harrisor, N. J. "Gabijos Broliu 'r 

Seserg Draugijos" prakalbose, per V 
M. Petrulionj $27.0b 

Brook yn, N. Y. Tėvynės Mylėtoji) 
Draugija sulyt" nutarimo PittsburRho, 
Pa. Seimo $500.00 

New Haven, Conn. Per J. Butki) 
T M D. 14 kp. už 1917 m $10.00 

New Haven, Conn. Per J. Butkų 
A LTS. 10 kp. narii) už 1917 m. Davė 
po 10 dol.: A. Strielkauskas, J. But- 
kus, J. Noburaitis, J. Masdiuuas, Pr. 
Cibulskas, K. A. Makarevičius, J. 

Kuncevičius, S. Cvirka, Po 6 dol.: A 
Zdažinskas, M. J. Vokietaitis, S. Lo- 
ti ika $2.00. Viso 92.00. 

Cambridge, Mass.—L. G. ir N. P, 
skyrius, per K. Galinnunka: Įmokėjo 
P. Bartkevičia $lu.00, P. Lužeckis 
$1.00, K. Galinauskas $1.00. V. Jau- 
kaitskas $1.00 J, Gecevičlus 50,, K, 
Jankauskas $1,00, J, Plekavičius 25c, 

Viso 14.75 
Viso per savaitę 643.81 
Buvo Lakšte 84 3,147,78 
Viso inplaukė 3,791,59 
Viso per abu fondu $16,610,70 

J, Sekevičius, 
L, G, ir N, F, fin, rašt, 

LIETUVOS GELBĖJIMO FONDO 
9KYRIUS. 

Lakštas 97. 
SLA. IV apskritys Conn. per St.: 

Bujanauską. New Haven, Conn. 
100.00 

Detroit, Mich. J. šulca per K. 

šnuolj 1.00 

Elmora, Pa. Vnt. Juknevičius per 
A. B. Strimaiti 1.00 

Cambridge, Mass. LG. Ir LNF. 

sky.-ius per K. Galinauską. 13.15 
Viso per savaitę 115.15 
Buvo lakšte 96 12,819.17 
Viso fondan inplaukė 12,934.32 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
FONDO SKYRIUS. 

Lakštas 86. 
SLA. IV apskritys Conn. valsti-j 

jos per St. Bujanauską, New Ha- 

,'en, Conn. 100.00 

Brooklyn, N. Y. ALTS. 1 kp. nuo[ 
prakalbu vas. 28 d. dr. šliupo ir M. j 
šalčiaus per J. AmbrizieJij 20.00 

Detroit, Mich. ALTS. 29 kp. nariai 
25 d. vas., kuopos susirinkime sudė- 

jo: $5.00 Jonas Laukonis. Po 1 dol.: | 
J. šulfia, K. šnuolis, A. Bacevičia; J. 

Vaitekūnas 50c. Viso 8.50 
Viso per savaitę 128.50 
Buvo lakšte 85 3,791.59 
Viso fondan įplaukė 3.920.09 

Viso per abu fondu jplaukė 16,854.4 
Viso per abu fon. įplaukė 16,854.41 

J. Sekevičius, 
L. G. ir L. N. fin, rast. 

101 Oak st., Lavvrence, Mass. 

Mūsų Fondai. 
VAKARŲ LIETUVIAI RE- 

MIA CENTRAUNĮ KOMI- 

TETĄ. 

Raymond, Wash. D. L. Ku- 

nigaikščio (įedimino draugija 
buvo paskyrusi nuo karės nu- 

kentėjusiems $10.00; draugystės 
nariai, ap\rt to, surinko tarp 
vietinių lietuvių dar $53.00. Pa- 

sidaro išyišo $63.00 ir šita musų 
auka nutarta pasiųsti Amerikos 

Lietuvių Cm t r aliniam Komite- 
tui. 
1 Brolis. 

NEPAMIRŠKIM MARGUČIŲ, 
j Cleveland, O.-—Lietuvos Gel- 

jbėjitno ir Neprigulmybės fondų 
sekretorius, p. J. Sekevičius, la- 

(bai gerai padarė, primindamas 
mums apie Velykas ir musų 
Fondus. Męs čia Amerikoj ga- 
lime linksmai švęsti Velykas ir 

margučiais džiaugtis. Tai atsi- 
minkim ir apie musų broliui 

Lietuvoje ir nelaisvėje esančias, 
kurie ne tik margučių, bet ir 

duon<^-, gal per tą didelę šventę 
neturės. Todėl atsisakyki™ Ve- 
lykose nuo stiklo-kito alaus, at- 

sisak} \*fm nuo poros margučių 
ir paaukaukim iš priežasties tų 
švenčių nors po keletą centų j 
Lietuvos Gelbėjimo ir Neprigul- 
mybės fondus. 

Clevelandietis. 

I 
KAS NORI LIETUVOS NE- 

PRIGULMYBĖS? 

Chicago, 111.—Kas nori, kad 
musu tėvynė butu laisva ir ne 

prigultninga, tai dabar yra ge- 
riausia proga tani darbuotis. 
Per 500 metų lietuviai neturėjo 
tokios progos atgauti savo tautai 
laisvę, ir per 500 metu gal vėl 
neturės tokios progos. Todėl 
kas tik Lietuvą myli, kas norėtų 
laisvon Lietuvon parvažiuoti, lai 
dabar darbuojasi. 

Vietinės Sandaros kuopos pe- 
reitame .-.avo susirinkime nariai 
pasižadėjo privatiškai prie 'kiek- 
vienos progos rinkti tam tikslui 
aukas, kad nors ir po centą, po 
penktuką ar po dešimtuką ir kas 
susirinkimas ja. suneš kuopon, 
o iš ten bus pasiusta Lietuvos 
Neprigulmybės fondan, 

Xe tik kitos\Sanda'ros kuopos, 
bet ir mūsų draugijos turėtu 

panašiu, ar kokiu kitokiu budu 
tam pačiam tikslui. pasidarfluio- 
ti. Kalkini, vyrai, Lietuvos lais- 
vės geležį, kol ji dar karšta! 

Patriotas. 

DELEI KNYGOS APIE LIE- 
TUVĄ. 

Ncuyorkieėiai. tuo tarpu dar 
tarp savęs, pakėflė sumanymą iš- 
leisti knygą apie Lietuvy mglų 
kalboje. 

Vasario 12 d. š::i metų būre- 

lis, susirinkęs M. J. Vinikaičio 
bute, galutinai buvo nusprendęs 
•tokią knygą išleist i, ;r ant 

pradžios susirinkusieji metė ma- 

čiausiai po dešimts cioliarų,—ži- 
noma, siv tuom pasitikėjimu, kad 
ir kitų miestų bent reikalą išma- 
nantieji lygiai tą dalyką rems. ! 

Veikalas apie Lietuvą, pagal 
mu-ų ma»nymą, susidėtų iš šių 
skyrių. 

1. Plačiai žimomo amerikono 
profesoriaus įžanga. 

2. įžanga apie Lietuvą, paro-, 
danti pribrendimą Lietuviškojo, 
klausimo, kad jj derybose išrišus.: 

3. Trumpas Lietuvos geogra- 
'ijinis ir etnografinis aprašymas. 1 

4. Trumpos Lietuvos istorijos 
aprašymas. 

5. Lietuvių tautinis judėjimas 
ir kova už laisvę. 

6. Lietuvių kultūrinis augimas, 
spaudą atgavus—apie literatūrą, 
dailę ir draugijas. 

7. Lietuvių troškimas gauti 
pilną neprigulmyibę tuoj po šios 
•karės. 

8. Trumpa peržvalga prospek- 
to Lietuvių pramonės, kokios ga- 
liu a laukti Lietuvoj po karės. -į 

9. Sąrašas rimtų veikalų viso- 
mis kalbomis apie Lietuvą. 

Veikalas turėtų buti gerai iliu- 
struotas paveikslais, žemlapiais, 
lietuvių styliaus vinijetėmis ir 
t. t. Medėgą veikalui rinks ir 

gamins ,patįs lietuviai, o veika- 
lo abelmą sutaisymą pavesti pla- 
čiau žinomam profesoriui ameri- 
konui [buvo manyta apie vieną 
iš ColunVbijos universiteto pro- 
fesorių]. 

Toks tai, maždaug, trumpai 
suglaudus, buvo plianas. To 
darbo Komisija susidėjo iš šių 
ypatų : 

Pirmininkas V. F. Jankauskas; 
vice-pirm. V. Daukšys; Sekre- 
toriais A. Ramanauskas, M. Šal- 
čius. Iždininkas A. B. Strimai- 
tis. 

Komisijos nariai: M. J. Vini- 
kaitis, V. Vaitkus ir P. S. V'l- 
lmoncas: 

Veikalui medėgos rinkėjais: M. 
Šalčius, P. J. Purvis, V. F. Jan- 
kauskas, V. Daukšys ir 'k. t. 

Šį vaikalą buvome suplianavę. 
nes manėmę, kad tame niekas 
kitas neveikia, o čia, šiandien, 

| rcikaias tam yra didis. 
Vos apie tai pradėjome, gal- 

voti, ir rengtis, bet štai pasigir- 
do, kad panašus darbas jau veda- 
mas Chicagoje ir randasi bene 
p. Hertmanavičiaus rankose. Jei 
taip, tai Dieve duok sveikatą 
chicagiečiams ir męs su savuoju 
pasitrauksim iš tako. 

Girdėjome, 'kad cliicagiečių vei- 
kalas busiąs bene iš šešių tomų. 
Musų-gi, tebūtų buvęs bent iš 
300 puslapių. 

Taigi čia mes ir morime piilnai 
s* .moti, ar tas teisybė? Ar ži- 
note ką apie tai kas daroma tą- 
me reikale Chicagoj? 

u MeldžianVc ?(:itcikti apie tai 
mums greit'ą žinią. Kaip ir kas 
pa:, jus taMe veikiama? 

Ainis. 

Apie tai, kad Chicagoje kas 
rengtu minėtą veikalą, męs ne- 

[ esame girdėję ir a pi r šešių tomų 
laidą drūčiai abejojame. R e d. 

KAIP SURASTI VANDEN|. 
I* h i 1 a d e 1 p h i a 1' a Gerb. 

Redakcija: Bridgcportietis klau-j 
sė nesenai per "Lietuvą", kokiu 
bi'du galima pažinti, kur gali- 
ma surasti gerą vandeni šulniui. 
Čia aš duosiu apie tai patarimą. 
[Rašytojas nepažymi, ar jis že- 
miaus paduotą patarimą pats yra 
bandęs, todėl męs talpinme ji 
ant pilnos jo atsakomybės. Red.] : 

Gauk moliui] puodą* kad butų 
0 ar 7 colius platus ir apie 12 
ar 13 colių gilus ir lygus nuo 

viršaus iki dugno, t. y. ti.ri buti 
tokio paties platumo viršuj per 
vidurį ir pri»" dugno. Patru- 
pink gauti paprastos gyvos avies 

vilnos, nukirptos iš pakaklio ir 
kad vilna butų neplauta. Vilną 
gerai išpurenk. 

Tai padaręs, niuask žemę toj 
vietoj, kur nori kasti šulinį, ant 

apie colio, ar daugiaus, giliai; 
padėk vilną ant žemės ir apvožk 
ją puodu taip, kad jis nesiektų 
vilnos. Palik taip p^r dienų ir 
naktį. Po 24 valandų laiko nu- 

vožk -puodų atsargiai, kad neuž- 

gautum vilnos; besiartindamas 
prie puodo, eik atsargiai ir leng- 
va, kad neužgautum puodo ir 
nesudre'bintum žemės, nes tas, 

'kaip pamatysim, yra labai svar- 

bu. 

Nuvožęs puodą, tėmyk ant vil- 
nos. Jeigu ji sausa, tai čia van- 

dens nėra visai. Jeigu vilna šla- 
pia ir suglitusi, tai yra vandens, 
bet nevisada. Jeigu vilna turi 
rasą perlinę, tai vanduo geras. 
Jeigu rasa ant vilnos perlinė, 
ale maino šviesas—tai žalia* tai 
raudona, ar kitokia,—tai \a.iduo 
bus geras, bet koksai nors esan- 

tis žemėje mineralas gadina ją; 
turėtum jį košti per koštuvus, 
arba virinti, o ir to negali var- 

toti, neištyręs jo gerumo. 

Jeigu rasa ant vilnos tamsi, 
vanduo geras, bet su blogu kva- 

pu. Jeigu rasa yia ant visos 
vilnos kruvutės, tai vanduo čia- 
pat negiliai, jeigu rasa yra tik ] 
ant kruvutės viršaus, tai vande- 
nį rasi nuo 5 iki 15 pėdų gilu- 
mos. Jeigu rasi per kruvutės 
vidurį, tai atsieis kasti nuo 10 iki 

40 įpėdų. Jeigu rasa apačioj, tai 

vanduo yra nuo 30 iki 100 pėdų 
gylio> o kartais ir visai negali pa- 
siekti. Jeigu rasa viename kru- 
vutės šone, tai jieškok tame šone 
vandens. Vilną išdžiovinęs r-au- 

sai ant oro, gali ją vartoti pa- 
našiu budu taip ilgai, kol rasi 
vandenį. 

Sušalusi žemė, arba šaltis yra 
negerai praktikoje ;r gali paga- 
dinti mėginimą. Tas pats bus, 
jeigu butų karšta saulė vasaros 

laiku; trenkimas perkūno irgi 
sugadins mėginimus, nes 'rasą 
nukratys. Todėl vaikščiojant apie 
vietą, reik b u t i atsargiam, kad 
įesudrebinti žemės ar neužgauti 
puodo, arba vilnos, nes kas tik 

užgaus vilną, tai rasa nuo vilnos 
inubirės ir nieko negalima bus pa- 
žinti. M. A. Ignotas. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

p. A. Andrjulaitis. šiame nume- 

ryje telpa straipsnelis apie tat, kaip 
r irasti vanduo šaliniui. Jeigu ta- 
mista turėtum kitokį; patarimą iš sa- 
vo patyrimo, butų mums smagu apie 
tai žinoti. Jęįgu tijUų, įdėtum laik- 
raštin visų skaitytojų žiniai. Jųsų 
laišką nusiųsnm mirtėtam žmogui.— 

Liet. D. Komiteto Skyriui, Grand 
Rapids Mich; Jųsų protestas tilps 
sekančiam numeryj. 

p Ten Buvęs, Būvis, A. Mockevi- 
čius, Sanaudosime j sekanti numerį. 

pp. Vaidlonių Stasys.—Nespėjome 
peržiūrėti jųsų ilgoko raštelio, pa- 
sistengsim tai padaryti prie pirmiau- 
sios progos. 

p. Juoz. Kazlauskas, Davvson, Y. 
T.—Butų mums maJonu, jetgu para- 
šytumėte apie tenykščių lietuvių gy- 

venimą. 

p. Tautininkas, Argentinoje. Nors 
apie lietuviškas pravardes jau buvome 
įdėję apie porg. straipsnelių, bet bū- 
tume įdėję ir jųisų, jeigu butu mete 

Į savo pravardę ir adresu padavę. 
į Anonimiškų raštų redakcija nieka- 'dos netalpina. 

Apgarsinimai. 
RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 

Nauji krutantieji paveikslai atsibus 
Nedėlioj, kovo 25 d. du kartu: po plet pradžia 2:15 ir vakare 8:15. Black Diamond teatre Shenanodi b, Pa. 

PajieškojimaL 
Paj ieškau savo išvogei io, Jokūbo 

Zasimavičiaus, paeina iš Vilniaus 
gub. Trakų pav., parap. Pivošiunų, iš kaimo Lacionių, ir Vaclavo Serei- 
kos iš kaimo Kedonių, ir švogerkos 
Kotrir.os Uaviaiienės, par. Merkinės, 
kaimo Lidekininkų, Girdėjau, kad 
visi gyvena Bostone, Mass., ar apie- 
linkėj, jie patįs, ar kas kitas apie 
juos yino, teiksitės pranešti šiuo 
antrašu: 

Kazimieras Bubenas, 
136 Tapnan St., 

Kearny, N. J. 

Paj ieškau savo maria Onų Pat- 
tienę; pirma gyveno Toluk, 111., pa- 
skui išvažiavo j OregOU City, Ore- 
gon, o vėliaus j Aberdeen, Wash.; 
turi 2 dukteri ir 1 sunų; ji yra po 
tėvų Gaulikė, paeina iš Suvalkų gu- 
bernijos Turiu svarbų reikalų, mel- 
džiu atsišauk, ar kas žino tegul pra- 
neša adresu: Mikolas Paičlus 2607 
\Vashington Avei, Philadelphija Pa. 
Philadelphija Pa. 

Pajieškau savo trijų brolių—Jono, 
Felikso ir Aleksandro Gaudiesių, iš 
Vainočlų kaimo. Triškių par., Šiaulių 
pa v.. Ka mo gub. Malonėkite atsi- 
šaukti, ar kas kitas lai praneš; turiu 
svarbų riekalą. 

D. Gaudiesius, 
28 N. 9th St. 

Kansas City, Kans. 

Pajieškau 3 pusbrolių: Petro Strec- 
kio iš Kauno gub, Šiaulių pav., Lū- 
kės par.; girdėjau, gyveno Chicagoje 
prie 644 W. 18th St. St.; Stanislovo 
Lukauskio, kuris gyveno, prie 5011 
Nforthaotny (?) st. East Chicago. Ind. 
ir Jono Lukausko, buvusio prieš 10 
metų Anglijoj, o vėliaus atvažiavusio 
Amerikon. Duosiu 55.00 atlyginimo 
už pranešimą. 

Juozas Lukauskis. 
161 '\V. 61st St. (3rd fioor) 

So. Boston, Mass. 

Pajieškau Anelės Puškuta iš Gul- 
binų kaimu, PaAušvės parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Gyveno 3 metai 
atgal Brooklyne, N. Y. 

Meldžūu atsišaukti adresu: 
Justinas Budreckis, 

109 Jubilee st. New Britain. Conn. 

Pajieškau savo brolio Zigmo Ra 
ginsko. Turiu didelj reikalu. 
Glyvena ten kur La Salle, 111. Kas 
žino apie jj, arba jis pats teiksis 
atsišaukti adresu: 

F. A. Raginskas 
740 Panley St. Duryea, Pa. 

Luzerne, Co. 

Pajieškau savo sesers Emilijos 
S'ancekHitės iš Kauno gub.. Rasei- 
nių pav.. Vainotų par> 'Naumiesčio 
vals., žaipių kaimo. Girdėjau, ište- 
kėjo ir gyvena apie Chicagą. Ji pa- 
ti, ar kas kitas teiksis atsiliepti ad- 
resu : 

Miss Anna Stancekiutė 
106 Nichols st. Neuark, N. J. 

Ant Pardavimo. 
Dry goods—krautuvė ir jtaisymai 

su viskuom parsiduoda; gera vieta 
lietuviai: galiuia pirkti labai pigiai 

M. Dennen 
C03 W. 31st St. kampas Wallace 

St. Chicago, 111. 

\ 

KARĖ! KARĖ! 
Pamatyk PaBaulj kariaujant! 300 

fotografuotij paveikslų bu apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
Įvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prlsi'jsk 35c. Express Money 
Drderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
tos ženkleliais. Reikalaujam agentu. 

Lewis Hayden, 
P. O. Box 1061, Renton, Wash. 

Reikalavimai. 

Reikalauja—partnerio teisingo ir 
gero budo, prisidėti prie biznio* 
$500.00; aš turiu $700 ir gerai tą biz- 
nį pažįstu. Gali padaryti ger$ gy- 
venimu i turtingu likti. Atsigaukit 
greitai, tai daugiaus žinių apie tai 
duosiu, laišku ar ypatiškai. 

Joe Prilipąs 
1123 W. Madison, St. 

Chicago, 111. 

NUOMOJAMA 
Duonos kepykla lietuvių ir lenkų 

apgyventoje vietoje; vieta labai tin- 
kama lietuviui. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu: 

Antanas Varapickas, 
£6 Oak St., Middleboro, Mase. 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- 
šti; betvarkės. Del nuo- 

savauB gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jautiesi netekįs spJkg, 

silpnas, be noro valgyti, arba j#i virikinimo prietaiaos atsakančiai 
nedirba, imk 

Stvera'g Baltam of Life 
(Severos Gyvasties Baltamat) 

Sustiprina jis Tisą organizmą ir 
praftalina vidurių aukietijlmi). 
Kaina 75c. — aptiekoee. 

Severa's 
Kldney and Llver Rimiiy 

(SEVERUS 6YDUŪLE NUO INKSTU IR KEPEKĮĮ) 
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- mosi, nuo kojy suputimo, geltligės ir rukštumo ikilvyj. Kainos 50c. ir $1.00. 

Kryžiaus akausmaa ianyko. 
Ponui K. Miliauskas, U High- land (.ve., Newton Upper Falla, 

Mats., praneia mums taip: "Ken- 
tėjau skausmu* kryžiuje ir 8o- 
auose, bet skaitydamas jusg ka- 
lendorių, ėmiau vartoti Srveros 
Gyduoles nuo i n leatų ir jaknu ir 
Teiktai pasveikau". 

SE7ER0S 
GYDUOLES 
palima gauti t!«ut apti«k*M. 
Reikalauk tiktai tikrų "Seve- 
roK" gyduolių, bet neisk ki- 
tokių, arba užsisakyk, jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

W. F. SEVERĄ C0.f CEDAR RAPIDS, IOWA. 

MILDA PRINTING HOUSE 
lidirbSJal Visokios Rųilos 

Kalendorių 
814 W. 33r<l St. t'hicago, 111. 

Tslephono D.over 7184 
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Ui *U* 
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Tai yra sampelis kalendorių, kuriuos męs dir- 
bame dviejose spalvose raudonai ir juodai, ši- 
tie kalendoriai yra dideli, 20 per 27 colius. 
Taipgi 13^x20^. Biznieriai pradeda juos var- 
toti vietoj seniau naudOjamų su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašykite viršminėtu an- 
trašu. Priduokite mums savo orderį 1918 metų 
Kalendorių prieš Pirmą Dieną Balandžio (April), 
nes nuo Balandžio (April) 1 d. popieros kaina 
gali pakilti, kas, žinoma, pabrangintų Kalendorius. 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Skore Club" iSpo valstybes beudtrolei 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 8 kvortos arba 2 galimai už ....$4 75 12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 

RUSU MONOPOLINE DEGTINE 100 
LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
Gryna, 12 bonky už $6.95 

Atminkit*, kad pas mus 

firkdami perkate gryną, 
100 laipsnių stiprumo 
nrntinc, o ne pusiau 
sktestį vandeniu, kaip 
kad kiti Parduoda. 

Pareikalaukite ir.usų tikimų, degtinių ir vynų kainų s u ra Jo, 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso pi įsaku. 

ATMFNKITF kad garantuojame musų "SOUTII ŠUORE CLUB' HllltliailLi degtine turinčia 100 laipsnių stir.ruiuo gryna, seal 
ir gera—arba sugrąžinsime Jums pinigus atgal. 
1WK Al 1,1:0 dabar iki Kalėdų švenčių išsiųsime kiekvienais " * didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & (§. UI W. Va Buren Si. Ciiicago, III 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ABVOKATAS 

Veda vlsakias bylas visuose Ulsauase 

Ofisai 

69 W. VVashlnrton Strest 
U,m, tOOMOuI. M. CHtril 2579 

3214 S#. H.litid St., T»l. Ysrii 7271 

CHICAOO, ILL. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, labrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 

voje. Vyrams 52.75 j dieną, nuo 25c. 
fki 30c. 1 valandą. Adresas toks: 

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

3rd floor, Room F. 

KELIAUJANTIS AGCNTAS 
Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 

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

LIETUVA PUB. CO. 

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

OFISAS: Kiip. 31 Ir So. HalstedSt. 
^(Speniais virs Aptiekos). GHICAGO.^ 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SAULE St., CHICAClO 

ROOMS 1107-11 M 
Telcphone FrankMn 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTED ST., ABU 31* ST. 
TELEPHOKE UMS 2390 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų (galiotas užrašinėti 
musŲ laikraštį, rinkti apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



RINKIME ŽINIŲ IR AUKŲ 
KAR£S ISTORIJAI LIETU 

VOJE. 
•LJetU'ys praeities istorija la- 

kui įdomi, bet dar mums patiems 
maža tė£i žinoma ir maža lie- 
tuvių istorininkų išnagrinėta, 
nes anais laikais maža kas ga'iė- 

V. jo tuo užsiimti ir buvo daug 
sunkiau" negu dabar. Svetim- 
taučiai, rašydami apie lietuvius, 
kelia aikštėn visupirma tuos da- 
lykus, kurie jiems patiems, o ne 

lietuviams, reikalingi bei naudin- 
gi.- Mokslininkai lietuviai būti- 
nai urėtų pradėti giliaus ty.inė- 
ti:. Lietuvos istoriją, tada turėtų 
iškilti aikštėn daug dalykų, sle- 
piamų arba iškraipytų lenkų ir 
kitų musn "globėjų" Tkai'p, pa v., 

da-bar išleistasis lenkų žemėla- 
pis), k 'rie stengėsi ir tebesisten- 
gia platinti nuomonę, kad lietu- 
viai neturėję, nieko sava, nei sa- 

Vfts kultūros, nei jokio mokslo ir 
savo skirtumo nesistengę paro- 
dyti. 

Dabar /el kai kurių Lietuvos 
priešininkų kartojama tos pačios 
pasakos apie lietuvius, kad jie 
tebesą tiktai "bauer folk" (mu- 
žikų tauta), neturį savo inteli- 
gentijos ir jokio supratimo apie 
savo tautos reikalus. Vis tai 
daroma, kad prasidėjus taikos 
taryboms lietuviai liktų nustum- 

ti j užpakali, nieko negautų už 
savo iškentėtus vargus ir nuo- 

stolius, padarytus per šį karą. 
lenkai ant visu pasaulio ke!;ų, 
vieškeliu ir kryžkelių sustatė 

daugybę savo agentų, kurie ran- 

da ir skelbia visam pasauliui len- 
ku vargus ir reikalauja ui juos 
šimteriopai at'y.jmti. Tą pati 
daro ir latviai. Tiktai lietuviai 
tyli sučiaupę lupas ir dantis su- 

kandę, mo«0 nei lietuvių vargai, 
nei -..uostoliai nė kiek nemažesni 
už kitų tautų, pakliuvusių karės 
sukurin visai be jokios jų pačių 
pricžrsties. Tiesa, nieką tegali 
ir padaryti lietuviai savo tautos 

geresniai ateičiai, bet vis tik rei- 
kėtų rinkti tai ateičiai nors rei- 
kalingieji dokumentai ir išrody- j 
mai kiek lietuvių šitame karė iš- 
kentėta, kiek jų vargsta ir kaip 
savo pilietinės pareigos atlikta, 
Pe to, patiems lietuviams ir mū- 

sų vaikų vaikams bus įdomu ži-' 
noti, kas buvo atsitikę kuriame 
niusų tėvynės 'campelyje, kaip 
musų tautiečiai juos gynė nuo 

priešininkų, kiek parodė tėvynės 
meilės, drąsos, ištvermės ir su- 

maningumo darfbuose. Jau ir 

taip žuvo musų praeities doku-' 
mentų, sudegus daugeliui bažny- 
čių st» jų senovės dokumentais ir 
istorijos liekanomis, dar visai 

neištirtomis. Tai t>ent daibartie* 1 

svarbių atsitikimų rinkime atmi-! 
nimus ir pathiicus. Visupirmu 
užrašinėkime visus atsitikimus,' 
Tr.usic bėgimo vaizdus, gyvenimą' 
po vokiečiais, kas ir kuriose Lie-1 
tuvos vietose buvo įdomaus atsiti- 

kę (Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir1 
Gardino gufoer. lietuvių gyvena-: 
moje dalyje), li tuvių gyvenimą j 
svetimuose kraštuose. Apie tai 
dažniau reikėtų rašyti laikraŠ-, 
čiuose—apie visas atmainas pa-! 
bėgėlių gyvenime, jų naujus rei- j 
kalus ir tt., rinkti žinio apie lie- 

tuvius, kritusius karės lankuose, 
arba juose jsižymėjusius, rinkti 
laiškai, rašomi iš karės lauko itr4 

palaukių, užrašinėti, kaip elgėsi 
musų krašte kariautojai, ką darė 
žmonėmis ir užrašinėti, kurte 
£o< ;,'ai, miesteliai, bažnyčios^ su- 

deginta, sugriauta išplėšta. Rei- 

kėtų rinkti taip pat karės palai- 
kai : ginklai, šoviniai, skerveld-! 
ros, ir visa tai pas!- 'i sudėti lie- 

tuvių muziejuje. Latviai ir igau- 
niai (estai) daug yra surinkę sa- 

vu muziejams visokių daiktų, ro- 

dančių, kaip ir koiais įrankiais 
kariauta šitame kare. Ypačiai 
reikėtų žymėti ir skelbti visa, 
kas tikrai kelia lietuvių vardą. 
Tokių atsitikimų galima prirink- 
ti daugybė. Užrašinėti turi vi- 

supirma tie, kurie savo akimis 
matė kokius atsitikimus karės 
Jaukuose, ypač mūšius, labiau 
siai, jeigu tame atsitikime daly- 
vavo musų tautiečiai, arba ką 
yr i regėjęs savo tėvynėje karės 
laiku, mušantis, priešininkui atei- 

nant, saviesiems bėgant, kokių 
atmafnų buvo įvedę vokiečiai 
užimfuose kraštuose. Tokiu bu- 
di. susidarytų puik-'os medžiagos' 
musų istorijai ir dokumentų mu-! 

sų ateičiai. 

I I vartų, žinoma, reikalinga ir 
[pinigų aukų, kiiCių turėtumėm 
dėti kiekvienas savo išgale, nes 

tiems brangiems musų dokumen- 
tams išleisti, po karės vargu ra- 
sis lešų. Tiesa, dabar mums 

daug yra visokių reikalų, bet ir 
šis nė kiek nctnenkesnis už kitus, 
ir juo turėtumėm rūpintis jau 
is anksto. 

P.utų labai naudinga, kad Lie- 
tuvių Cemt. Kom. sudarytų t u m 

tikrą fondą, kuriam mes pasira- 
šiusieji jau paaukojame ir pini- 
gus nusiuntėme Liet. Cent., Ko- 
mitetui (Petrograde). 

St. Ličkunas—8 rub., Juoza- 
pas Saulis—5 rb., St. Bytautas— 
i rb., Antanas Karcckas—-1 rb., 
Dom. Ličkunienė—1 i4>., Zigm. 
Ličkunas—50 kp., V. Dambrava 
—50 k p., Šulinskas—35 k p., P. 
Žigas—30 kp., Ant. Nekrašas— 
30 kip., J. ir B. Liokunaitės po 
25 kp., A. i- J. Nekrašai po to 

kp. ir f. Zaleskienė—10 kap. Iš 
viso 18 rub. 75 kap. 

Stasys Ličkuna.. 
(Liet. Balsas") 

JI NUSIMINUS. 

(Pabėgėlės mintįs). 
Ji nusiminus stovi, žiūrėdama 

į vakaru šalelę-, ten kur saulutė 
'leklžias, ten kur paliko jos tėve- 
liai sengalvėlilai ir viskas, kas 
buvo širdžiai taip miela brangu: 
tas gimtinis 'kaimelis, kuriame 
gimus ir augus... 

Svajoja jimai apie tą šalelę, 
kur šlamiančios girios raminda- 
vo nuvargusius nuo sunkaus dar- 
'bo. Liūdnai ji svajoja apie tą 
praeitį, kaip lankoje grėbdama 
šiene"] dainavo Birutės dainelę, 
ir skambėjo jos dainos balsas 
po žalią lankelę. 

Prisimena jai gimtinės šalelės 
visos grožybės. Tos mintys de- 
gia jai širdį, i.r krinta karti aša» 
per nuiliudusius skruostus. O iš 
širdies veržias liūdnas sunkus 
dūsavimas: "Dieve brangus, ir 
teks dar nors kartą išvysti bran- 
gią tėvynę Lietuvą?.." 

Atatfmena j j puikius gegužio 
vakarus, kada, visai gamtai už- 
migus na'kties pailsiu, dar būda- 
vo girdėti jaunimo dainų balsas, 
o kartu ir nenuilstančios burti- 
ninkės lakštingalėlės daitnos gar- 
sas skambėdavo Šventosios kran- > 

tuose tarp gfluosnių krūmų ir 
liedavosi krūvon su sraujos upės 
čiurlenimu. Kaip tada malonu 
jai būdavo, ir kaip ji patnillo tą 
šalelę: niekados ji nemanė atsi- 
skirti su ja. Bet užėjus karės 
audrai, pamaželi traukės baisus 
juodi debesys ant Lietuvos pa- 
dangės ir akies mirksniu li-ko 
suardytas ramus gyvenimas. Pa- 
raudonavo Lietuvos padamgė nuo 

degančių sodybų, pasruvo Šven- 
toji raudonu vandenėliu nuo žu- 

vusių tnusų brolelių. Ir tų visų 
baisybių ištikta ji nejuto, kaip 
atsimena viską. Dabar ji tik 
pažįsta tikrą tėvynės meilę ir su 

didžiausia širdgėla šaukia: "Die- 
ve, brangus, kaip aš laiminga 
buvau tėvynėje, ir kai'p aš dabar 
nusiminus svetur!.." 

Kaip jai širdį spaudžia, atsi- 
minus apie tas Lietuvos grožy- 
bes... 

Ji laukia tos valandos, kada 
nustos patranku bildėjimas, ka- 
da galima bus su atvira širdimi 
grjžti j tą šaflį, kur gimus ir au- 

gus, jaunystės sapnus praleidus. 
Laukia ji tos valandos, kaip di- 
džiausios laimės. Ji trokšta dar 
nors kartą išvysti tėvynės ly- 
gius laukelius ir žaliuojančias 
lankeles. Po tiek vargų ir nusi- 
minimų ji no~i vėl uždainuoti 
jausmingą dainą,—dainą, kuri 
griaudintų kiekvieną ir žadintų 
prie darbo nenuilsdama tėvynės 
labui... 

Ji laukia pilna širdimi vilties, 
laukia nusiblaivant padangės ir 
užtekant saulelės. 

Svajone. 

BALSAS Į VISUOMENĘ. 
(Iš Jaltos Sanatorijos). 

Draugai, ir draugės, atminki- 
te mus čia esančius ir vystan- 
čius negailestingą ;a džiova. 
Mums čia ilgų, męs neturime ko 
veikti, norėtume skaityti, bet ne- 

turime ko. Yra čia sainatorijoje 
knygynėlis, bet tokis mažas, kad 
:.ięs jį netrunkame perskaityti, 
skaitome po kelis kartus tas pa- 
čias knygas. Mums tremtiniams 
ir džiovos kankiniams labai rei- 
kalingos knygos, ne mažiau kaip u 

duona ir gaivinamas ir stiprina- 
mas oras. Męs j.au įpratę skai- 
tyti, ir neturėdami lietuviškų 
knygų. gauname rnebtis sveti- 
mosios literatūros' o šią vieną 
beskaitydami galime sau pa- 
kenkti.. Tad kas turi kokią at- 

liekamą knygą, v ištiek kurios 
pakraipos, aukokite mums (lie- 
tuvių sanatorijai V, męs noru pri- 
imsime ir širdingai padėkosime. 
Siųsti reikia (adresu): Russia, 
Jalta, Bariatinskaja ui. 8, Litcv- 
skaja Sanitorija. 

Man rodosi, Amerikos lietu- 
viai šioje sunkioje valandoje ga- 
lėtų mums padėti. Todėl ir 

kreipiuosi j jus, amerikiečiai, 
prašydamas paaukoti knygų, nes 
aš manau, turite gerokai jau ap- 
neštų dulkėmis knygų jums ne- 

belabai reikalingų, duokite mums 

jas. męs sunaudosime. Butų ge- 
rai. kad amerikiečių redakcijos 
atliekamų laikraščių numerių at- 

siųstų mums. už ką labai butume 
dėkingi. 

Aš viliuosi, kad mano balsas 
neliks neišgirstas, kad atsiras 
žmonių, kurie pajaus musų sun- 

kų padėjimą ir kiek galėdami 
duos mums dvasiai maisto—kny- 
gų. 

J. Kapsas. 

kibirkštis 
Tautininkai nedaug paiso, ar 

užtektų lesų Dr. Šliupui iš Švei- 
carijos pargrįžti. Tenykščiai ku- 
nigai sumestų jam ant "special," 
laivo, kad tik jis, ten atvažiavęs, 
greičiau ir išvažiuotų. 

X X 

Profesorius Bučvs pačiu laiku 
pateko j "Draugo" re'! .vtoriaus 
kėdę. Jo lekcijos apie fanatiz- 
mą yra f a i n ir tėvui Fajbjonui 
_ nsieina tik už ausies kasytis. 

X X 

Kaizeris davė Lenkijai nepri- 
gitlmybę, Turkijai—sporą Kauka- 
zo gubernijų. Austrijai—Serbiją, 
Meksikai—Texasą, New Mexico 
ir Arizoną. Nežinia, ar kartais 
jam neprisieis atiduoti ir savo 

"ka-runos." 
~X X 

Tiems, kurie norėjo Centralinj 
Komitetą palaidoti, neprisifis 
Yrelykų—iš numirusių prisikėlimo 
šventė§—švęsti. 

X X 

Socialistų įpravadyriai, būdami 
"linksmame upe," pasakė: "Xe- 
reik mums Neprigulmingos Lie- 
tuvos !" 

Kas parodo, kad vyrai buvo 
issikaušę... 

x x 

Bulota grįžta Europon. Gud- 
bai, Misetr Bulota, and never 

come again! 
x x 

Ir be kalendoriaus gali pa- 
žinti, kad dabar Amerikoj yra 
Kovo [karės dievaičio] mėnesis. 

x x ~ 

Klerikalai norėjo nupirkti 
"Ateitį." Ne, ateitis ne jiems 
priklauso. Geriausia, ką jie gali 
padaryti, tai tik (pasidžiaugti pra- 
eitim. 

Socialistaf protestuoja prieš 
karę!.. Tur6ut> mano, kad jiems 
galėtų pritrukti kraujo revoliuci- 

jų kėlimui. 
x x 

"Kibirkštis" skaitydamas neat- 

gausi Lietuvai neprigalmytrs. 
Siųsk ir porą centų Lietuvos 

Gelbėjimo ir Neprigulmytoės Fon- 
dams. Jurgis Spurgis. 

VIETINES JINIdS. 
Išsiuntė $2,400.00. Chicagos 

Lietuvių Centralinis Komitetas, 
kuris yra skyrius Amerikos Lie- 
tuvių Centralinio Komiteto, šio- 
mis dienomis pasiuntė Cenlrali- 
niam Komitetui du tukstančiu, 
keturis šimtus doliarių aukų. Ši- 
ta suma—tai vien ti'k uždarbis 
lietuvių s'iyriaus talkininkų ba- 
zare Chicagoje. Apart to, lietu- 
vių skyriui dar išpuls gauti pro- 
porcijonališką dalį iš abelnų ba- 
zaro ineigų, kurios bus paskir- 
stytos tarp visų tautų. Kiek lie- 
tuviams iš to pripuls, kol-kas 
ę}ar nėra žinoma, nes talkininkų 
bazaro valdyba iki šiolei nėra 

išbaigusi visų reikalų. ' 

Chicagos Centrinis Komite- 
tas, kaip matom**, gražiai pasi- 
darbavo ir po Lietu'.vių Dienos. 
Santarvėje veikiant ir toliaus, 
galima grašų šmotą pinigų pada- 
ryti (nukentėjusiems nuo karės. 

J J Gird. 
•> : ■[ 
L)i ii Ui kvoderį gavo $350. Kaip 

jau minėjome. —puikų fortepjo- 
ną iš talkininkų bazaro išlošė 
lietuvis vardu Tunpis. Pianas 
vertas $750.00 ir ant jo koncer- 
tus rėžti galėtų kad ir pats Hoff- 
manas. liet Tunpis nėra Hoff- 
mantt: jo>ki bemoliai, diezai, le- 
gatai ir stokatai jam nedaro jo- 
ko skirtumo, neigi jis apie juos 
daug paiso—žodžiu sakant, Tun- 
pis ne tik ant pjano, het ir ant 
armonikos nemoka grajinti. Tai 
kam jam dar tas pjanas? 

Taigi sumanė parduoti. Nu- 
pirko jj Dr. A. Ziniontas. atskai- 
tęs Tunpiui $350.00 gyvais pini- 
gais. 

Už laimingą tikietą, kuris tą 
p j aną išlošė. Tunpis užmokėjo 
cielą kvoderį. Gavęs už jį $350. 
padarė, vadinas, gerą ibiznj. 

Kas ten užsiminė Tunpiui, kad 
gavęs tiek pinigų uždyką, ir dar- 
gi per bazarą, kurps buvo rengia- 
mas nuo karės nukentėjusiems, 
Tunpis nepadarytų grieko, ši-tą 
paaukaudamas tiems nelaimin- 
giems. liet Tunpis, sakoma, bu- 
vęs kitokios nuomonės: iš didelio 
džiaugsmo, sakoma, jam buvo 
gerklė taipgi nukentėjus ir rei- 
kėjo ją "atgaivinti." Džimas. 

West Side, kaip paprastai* dar- 
buojasi. Kovo ii d. TMD. 28-tą 
kuopa turėjo gražų vakarą pa- 
rengę nukentėjusių nuo karės 
naudai. Rengėjų buvo daug 
triūso padėta surengimui šio va- 

karo. Abelnai viskas ir gana 
puikiai pavyko. TMD. 28tos kp. 
dramatiškas skyrius suvaidino 
trijų veiksmų vaizdelį "Ant Be- 
dugnės Krašto." Kalbėjo TMD. 
prezidentas D-r. A. Zimontas. Pa-j įdainuota solo, ką atliko p. M. 
Vilkienė. Dvi. seserjs—lvaz. ir 
Kofr. Zauriutės—gražiai padii- 
navo "Meilė Tėvynės Nemari." 
Negalima pamiršti mažų mergai- 
čių dcklemcijų: P. Rokiutė ir 
Elz. Gasilioniutė tiesiog puošė' 
vakarą. Apart to neapsieita ir. 
be monoliogų, kurie visados yra ( užsigardavimui,— sakysim kaip ^ riešutai po pietų. Pagaliau s se- 

( serjs Zauriutės su pitbl• tca sūdai-į navo hymną "Lietuva, Tėvyne 
Musų..." 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Bu/vo renkamos ir aukos, ir su- 
rinkta 36.06. Taipgi nemažai liks 
pelno nuo vakaro, taip, kad, vis- 
ką krūvon sudėjus, pusėtinai liks 

Į nuo šito vakaro vargšams lietu- 
viams nuo karės nukentėjusiems. 

Apart to, nesenai TMD. 28-tą 
kuopa šeimyniškame vakarėlyje 
surinko dar aukų $10.00; Liet 
Ūkininkas savo vakare surinko 
$22.22. Taipgi Šv. Roko Drau 
gystė turėjo Užgavėnių vakarą—J 
ir vis nuo karės nukentėjusiems 1 

Eskulapas | 
TMD. 22 k-pos paskaita. Keli J 

metai atgal bridžportmės Chi-I 
cagos dalies lietuviai, ypatingai 
aušriečiai> buvo daug savo la'ko. 
ir energijos pašventę paskaitų 
rengimui. Kiek tas darbas atne- 
šė naudos, vietos visuomenei sun- 
ku butų pasakyti su tikrumu. 
Bet negalima užginčyti, kad jis 
atnešė jai naudą. Viena, šitas 
darbas suspiegė į krūvą geriau- 
sias mūsų inteligentijos jiegas; 
kita, surengt©«os—paskaitos nu- 
švietė ir išajškinp trokštančiai 
pažinties muAj \Huomenei dau- 
gelį jai neifnotų ir negirdėtų 
mokslo, vsuoifrenės ir gyvenimo 
klausimų. PUjŠekfrfė to buvo ta, 
kad šitoj miesto; dalyj lietuvių 
kolionija visais atžvilgiais pakilo 
nesulyginamai aukščiau už visas .oi f*. kitas Chicagos kpjionijas. 

Tiesa šitam kolionijos iškili- ai m j 
mui buvo ir kitų priežasčių, bet 
tos kitos priežastis yra greičiau 
tik pasekmėmis apšvietos plati- 
nimo. Pamatu musų gyvenimui 
yra apš,vieta, teisingas išaiškini- 
mas sau visokių gyvenimo ir 
mokslo klausimų. Paskaita kai- 
po švietimo rjankis užima nema- 
žą vietą visuomenėje, nes ji su- 

augusiam, gyvenimu užimtam ir 
laiko neturinčiam žmojui yra> 

Į taip sakant, iškepta, atriekta ir 
j sviestu užtepta mokslo duona. 
Skaitantis paskaitą savo klausy- 
tojams nuosekliai ir plačiai iš- 
aiškina tam tikrus dalykus ir 
jie grį-žta nuo paskaitos namon 
šviesesniais protr:s. Taigi su- 

prantama, kad paskaitų rengi- 
mas yra svarbiu visuomenės dar- 
bu ir jis turėtų kuodidžiausį pri- 
tarimą sau. 

Bet dabartiniu laiku pas chi- 
kagiečius paskaitų rengimas kas- 
žin dėl ko yra išėjęs iš mados. 
Visi mūsų visuomenės veikėjai 
nieku daugiaus tarytum nei ne- 
sirūpina kaip tik šokiais, koncer- 
tais, ir vaidinimais: gražurn ir 
malonum visuomenės užėmimu. 

Tiesa, \ iscvkie dvasią pakeliau- 
tieji pasilinksminimai yra taipgi 
svarbiais veiksniais musų gyve- 
nime, bet jų neužtenka. Ue'a- 
vindami dvasią, męs taipgi turi- 
me lavinti ir protą, jei nedaugiau, 
tai bent tiek, kiek dvasią; kitaip 
musų draugijos laipsnis turės 
pulti žemyn. I 

1 šitą dalyką atsižvelgdama, 
TiMD. 22-ra kuopa surengė eilę 
paskaitų. Pirmutinė jų bus atei- 
nanti septintadicnj, kovo 18 d., 
2 vai. po pietų, Mildos svetainė- 
je. Skaitys d-ras A. L. Craiču- 
nas, temoje "Amatai Sveikatos 
Atžvilgiu." Šita paskaita yra 
rūpestingai ir gerai apdirbta ir 
nušviečia daugelj dalykų, žinoti- 
nų musų žmonėms. Paskaitų 
rengimo komisija ir kuopos val- 
dyba mano. kad tie. kurie aieis 
jos pasiklausyti, bus pilnai užga- 
nėdinti ja. Bet paskaitų rengė- 
jai nebus pilnai užganėdinti, jei 
paskaitos pasiklausyti ateis tik 
tie. kurie supranta svarbą pa-1 
skaitos. Todėl situomį rengėjai I 
kreipiasi į apšvietos mylėtojus ir 
prašydami, kad jie netik patis | 
ateitų paskaitos pasiklausyti, bet 
ir kitus paragintų ateiti. 

Švieskimės patįs ir švieskime' 
kitus savo brolius kiek tik gali- 
me. 

Frie šitos paskaitos bus taipgi 
ir gražus skambinimas pianu. 

Narys. 

Įvairumai. Šią subatą vakare, 
Mildos svetainėj bus Chicagos 
Draugijų Sąryšio atstovu ir val- 
dybų susirinkimas. Sąryšis jau 
yra padaręs keletą šimtų dolia- 
rių nukentėjusiems nuo karės ir 
tuojaus juos siųs Europon. Čia 
bus taipgi apkalbėta apie toli- 
mesnį Sąryšio veikimą. Inėjimas 
tik ipagal pakvietimą. 

— Dailininko Jono Šilgjkos pa- 
merksią. padovanptą lietuvių sky- 
riui talkininkų bazare, išlošė, kaip 
pranešama, tula jauna ameriko- 
ne, stenografistė iš Great North- 
ern viešbučio. 

—> Burnsidės SLA. kuopa ren- 

gia prakalbas Marcukevičiaus 
svetainėj- kurios atsibus šį ne- 

Jėldienį apie 2 vai. po pietų. 
Kalbės p. J. A. Chmielauskas. 

Pajieskojimai iš Lietuvos. 
Amerikon atėjo daugybė laiškų 

iš vokiečių užimtos Lietuvos. 
Žmonės šaukiasi pagelbos ir jie- 
ško savo giminių čia Amerikoj. 
Černiaus paduodame surašą tų 
žmonių, kuriems atėjo laiškai. 
Šituos laiškus galima atsiimti 
iš "Tėvynė?" redakcijos. Radę 
šiame surašė savo laišką, rašykit 
laišką, nurodymai jo numerį, 
sekančiu antrašu: V. K. Rač- 
kauskas, 307 W. 30-th New 
York, N. Y. 

373.—Marcijona Sardecki, iš Jokū- 
bavo, nuo Kretingos, jieško Kastan- 
to Sardeckio (Scranton, Pa., 1726— 
gatve neišskaitoma); prašo pašalpos. 

374.—Elzbieta Šalčius, iš šančų 
Fmcht Strasse 4), jieško Kazimiero 
šalčiaus (Minersvllle, Pa,), prašo 
sušelpti. 

375.—Marija Sakreskienė, iš Ku- 
deikių, nuo Kelmės, jieško F. Kny- 
zelio (2203—5th Ava, Pittsburgh, 
Pa.). Rašo, jog Eleonora mirė. 

483.—Konst. Domašunas, iš Ver- 
žančių, jieško D. Domašuno (Box 
289, Pojt Washington, N. Y.) ir klau- 
sia, ar sesuo sveika. 

484.—Marijona Dambrauskienž. iš 
Telšių (Libauer strasse, KG), jieško 
Liudviko Dambrausko (2727 W. 22nd 
3tr., Chicago, 111.). 

485.—Domicėlė, iš Papiškių, KreiB 
Vladislavovo, Jieško M r. Gefferson 
iClearfield, N 53, Zlnepa?). 

486.—Vincent Donelo, iš Ilakių, 
įieško John Miron'o (Bofc 29, Ana- 
;ortes, Wash.)-. 

(Tąsa ant 8-to pusi.) 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 f. 23 rd St, 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- kite į MILDOS TEATRU, o cia rasite 
vėsiausia viet}, atsivėdinti ir pamatysite cažesnj Teatru negu vidurmie5»yje. 

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

Subatom ir nedeliom 
lCc balkonas. 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vaka.as. Subatomi ir uedėliomi 2 vai. po pietij. 
Jei liuosame lail:r nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagu-nus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

DIDELiS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Adevpa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausis žemlapis liatu- 
vIų kalboj. — Por»l«tato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apio j| visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntiitiu į namus. 

Reikalaukit paa 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

PETRAS S. REMEIKlŠ! 
Yra musų įgaliotas Gardner ir api» 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinktf 
f;-3kelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rngpjučio mėzL perkėliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPhONE YARDS 5«54 

D r. P. VVIEGNER 

MSK10HĄ 
EENOKYKE 

Cia rali Umoktl Ančių laibos nuo pradine* 
11(1 aurMIausial, telpcl Lietuvių, Vekieeių, 
Rasų lr Lenkų kalbų; Aritmetikos, AagSL 
Matematikos, Istorijos, Geocrafilos, PolltU. 
Ekonomijos, Kn7fTe<lyst«s,DailLarafi£io, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių Ir tt Cla gali 
uibaieU PUBLIC SCHOOL, HIGR SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AlSKIflA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3100 So.HeJsted St,Chic^ 

"DRAUGAS" 
detuvlų Katalikų Savaitinis Lalkraštli 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rlmčiauaieji ir žymiausioji lietu- 
sių veikėjai !r rašytojai. Jame pa- duodama daug žinių Iš draugijų ir vi- 
suomenės judej'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai 

Prenumerata Amerikoje $2.00 m» 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th 81., Chlcago, Ilk 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyro 
ligas. 

PHONE YARDS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St, Chicago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikc.8 yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokini-ie pasi- 
naudojamo individinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai netrūksta noriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistal kad tuojaus 
sausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
ITederal Ass'n of Auto Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardasku- 

ijbies | i—b savaites sulyg naujau- sio metodo. Kam dirbti kasyklos* 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabystės (manicuring). Ar 
tesnėms žinioms rašykite: Noss<h 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., 
Pittsburgh; Pa. 

NEW PEPFECTION 01L COOK STOVĖS 

VISI GAZO PATOGUMAI 
JEIGl pats gyveni ten, kur g.uo nėra, tai, žinoma, nedali turėti galinio pečiaus. Bet pats gali turėti visui sazo Į>ara;,kumus su New Pcrfection Oil pečium. 
Tai J bos M f lynas Kaminas šito New Pcrfection pečiaus, kuris pada- ro jį taip patogiu—taip švariu ir geraidirbančiu. Tai Ilgas Milynas Kaminas, kuris užtikrina tyra, nuolatine, be smarvės liepsna, kuri lengvai ir gerai g*ii buti reguliuojama—labiau, ar mažiau,—kaip gfe-as. Neleisk savo pačiai praleisti kita vasara, beprakaituojant prie karšto pečiaus. New Pcrfection pečius laiko virtuvę vėsiai- atlieka visi} virimą geriaus ir daug parankiaus. Ncrcik malkų skaldyti, nereik ugnies kurti, nereilc pelenų nešti. Ir ekonomiškas taipgi —šeši centai per diena—tai tiek vidutiniškai jo užlaikymas kaštuoja šeimynoje iš šešių žmonių. 

NE\V PEUFECTION PEČIAI 

Kilnojami plieniniai pečiai—su stiklinėmis ar plieninėmis durįmįs. Tinka prie kiekvieno pečiaus. Kepa kuogeriausiai, nes yra teising* šilumos cirkuliacija, 
New Pcrfection pečiai parduodama visur su 1, 2. 3 ir 4 ugnimis, sa kepiamsis pečiais, arba bc jų. Taipgi v.abinct" modeliai su Beug- niniais Virimo pečiais. 

PER 

Standard Oil Companv (An Indiana Corporation) 

TAI ILGAS MĖLYNAS KAMINAS 



487.—Mariona Dwftortas, nuo Kau- 

ne* (Dorf Pipleno), jieško Petro Dof- 

torio (VVilkos-Barre, Pa.). 

488.—Teresa Dowiat. iš Bimbili- 

nės, nuo Tauragės (Poat Laugszar- 

^nn. kreis Tilsit), įieško sunaufl 

Ferdinando Dovviat (306 Belmont st.. 

Newark, X. J.). 

489.- Jonas Doveika, iš Akmenėj, 
jieško Mist Brigitos Ooveikiutės 

(Broad Brook, Conn ). Ra?o: "Męs 
sude($m, prašom pagelbsti." 

490.—Jonas Dcvidaitis, iš Bras- 

kovščiznos, nuo Višakio Ru los, jie- 
ško J. V. Griniaus (943 Button 

wood?). 

491.—Mar. Dovidaitienė, jieško sū- 

naus Jono Dovidaičio (Pittsburgb, 
Pa.). 

492.—Ona Draugelleni, iš lursu- 
Jdij. Jieško J u 020 Baltrukonio (1125 
Ontario ave., Sheboygan. Wis.). 

493.—Ona Draugelienė, iš Tursu- 
6iij. jieško Antano Draugelio (1904 
3o. 11 str., Shebniygan, VVis.). 

<94.—Veronika Dudonienž. iš Rad- 
vili. ':£s, Jieško Barboros Petraitie- 
r.*# (Naughton, Wis.). 

495.—Elena Diegienė, nuo Alytaus. 
Jieško Juozo Diegus (650—17th str. 

New Brighton). 
496.—Juozapas Eibutis iš Jova. 

^lii, n'io Akmenės, jieško Stanislovo 

Abučio (19 Long Ave., Detroit, 
Mich.). 

497.—Veron. Einikienė, 15 Stolgos, 
nuo Kulių, jieško Liud. Einikio (La- 
zarine I/uke, 111.). Prašą pinigų. 

498.—Petronėlė Eismontia, iii Dik- 

šių. nuo Kelmės, jieško Wm. Eis- 

montis (3245 Parnell str., Chicago, 
111.). 

496.—Marė Eizelienė, iš Liubavo, 
Jieško žento Vlad. Grinevičiaus ul4 
Dickson srt., D'iryea, Pa.). 

500.— Franciška Eitutienė, iš Gilvl- 

čių, nuo Kuršėnų, jieško Mateuio 

Eitučio (Oreenport, L. I., N. Y.). 
Prašo pašalpos. 

501.—Leopoldas Elbė, iš Slavikų, 
Įieško Juoz. Komes (Wanamie, P?..). 

502.—Ant06ė Andruškevič, Iš Sin- 

tautų, jieško^ Fr. Endruškevičiaus 

(Hazleton, Pa., 428 E. Maple str.). 
Itašo. jog "mar.ia serga." 

503.— Mar. Ecinienė, 1h Zižmarių, 
eško Amalijos Ecinutės (Norvvicb, 

Jono.). 
504.—August. Ferelis, lš šimančų, 

įuo oKuplškio, Jieško Roberto Fere- 
io (12 Water str., Rochester, N. Y.). 

505.—Petronėlė Filipavičienė, iš 

Tytanų, nuo Johaniškėlės, jieško j 
flykolo Bizausko (Palmerton, Pa). 
Rašo. kad tėvas labai serga ir prašo 
pagelbėti. 

50C.—Ona Gaideliutė, iš Rožiškių, 
uo Gadlevos, jleška Miss Mary Gai- 

tieliutės (12,001 Hamilton Ave., Cle- 
veland, Ohio). Rašo "Nic nowego." 

507.—Mariona Gervė "iš Aleksotos, 
eško Frano Augonio (Pittston, Pa., 

Inkcrman, 56 TJnion Street). 
508.—Rozalija Gečienė, iš Iečių 

kaimo, nuo Vėžai6iųv jieško aunaus 

Povylo Gečio (92 \Varwick str., New 
York, N. Y.). Rašo: "Aš labai sun- 

kiai sergu, rnan labai reikia pinigų 
ant daktarų; sveikinu visus savo 

unelius ir dukterj Marioną." 
509.- Xaz. Gegialls, iš Alytaus, jie- 

ftko Antano Markelio (East \ander- 
fcrift, Pa.,. Rašd, jog tėvas miro. 

610.—Petronėlė Gerdauskienė, iš 
Bprandaičių, nuo Pajūrio, jieško An- 
ano Gerdausko (768 Ban* str., Wa- 
erbury, Conn). Prašo pinigų. 

Sllc^Monika Gideikienė, iš Rau- 

5>aičių, nuo Kuršėnų, jieško Juozapo 
Kazlausko (1816—2nd Str., Minnea- 
oiis, Minn.). Prado pašalpos. 
kl2.—Eufrozina Gineiko, iš Liepo- 

jos (Thjmas strasse, N 47), jieško 
A. Petroff'o (598 E. 139 Str., New 
York, N. Y.). 

513.—Agota Gogienė, lš Papiškių, 
Ieško M. Puido* (Keyport, N. J.). 

514.—Jonas Gervis, nuo Janapolio, 
jieško Barboros Girvaitės (New Ha- 
ven. Conn., 118 River str.). 

615.—Katrina Genko, Iš Krynicos, 
jie»ko Antano Genko (Hammond, 
Ind., 41-156 str.). 

616.—Fr. Grybas, iš Sakių, jicšk^ 
Jurgio Grybo (Peoria, 111.). Prašo 
kad labai reikia pašalpos pinigų. 

617.—Ona Grinkas, Iš Užlaviškių, 
jieško Wilnelmo Grinko. 

518.—Ona Grlgutis, iš Trumpaičių 
<vokiečių valdžios apskritys), jieško 
Pilypio Grigaičio (174 Washington 
-tr., New York, N. Y.). Rašo, jog 
tėvas serga; pinigus, kur siuntei, 
gavau. 

519.—Jadvyga Grygas, iš Gresto»- 
vlcos, jieško J. Grygas (10 Mitchel 
■tr., ?). 

520.—Marijona Gudiškis. '5 Blo- 
gaslavenstvo, Jieško Antano Gudi- 
škio (29 Bank str.,. Waterbury, 
Conn.). 

521.—Elzbieta -Gustaitis* iš Ma> 
rlampolės, jieško Petro Gustraičio 
(317 South Locust str., Mt. Carmel, 
Pa.). 

522.—Mykolas Apšega, iš Bartaši- 
Sk1t;, nuo Kupiškio, jieško Juozo 
Apšegos (1207—49 »tr., E. Chicago, 
!md.), rašo. kad motina serga. 

523.—Marijona Adomaitis, nuo 

Babtų, jleško Antano Adoamičio. 
524.—Aleknavičia, iš Papykiu, jie- 

Sko V, Vaidelio. 

525.—Emilija Aleksardrl*-*, iš Už 
laukių, nuo Švėkšnos, jieško F. Užo 
(515 Lincoln str., Blue Island, Ind.). 
Rado, kad Adomas Brazaitis mirė. 

526.—Antanas Andrulis, iš Kelmės, 
fieiiko Fr. Andrulio (339 W. 33rd PI., 
Chicago, 111.). Prašo pašalpos. 

527.—Paulina Bajko, iš Juzinofe, 
Jieško Marijos Rumia (Portland, 
M e.). 

528.—Aleksandra Balsis, !š Kauno 
(Kaiser Wilhelm strasse, N 35), Jie- 
fcko Juoz. Balsio (Box 367. Miners- 
rille, Pa.). Prašo pagalbos. 

529.—Jonas Baltrušaitis, iš Pad- 
rarnikų, nuo Nemakštų, jieško Onos 
Balt'uialtls (Box 362. Clintoi, Ind.). 

530.—Josanna Barkovskis, iš Neu- 
fttadt (Naumiesčio), nuo Pajūrio, jie- 
&ko Hermano Lauciaus (191 Roser 
Str., Portland, Ore.). Pra&J pašalpos. 

631.—Ona Bartkus, nuo Mariam- 
pnlės, jieiko Prane. Bartkaus (1700 

O*-* 
~ 

N. Ashland ave., Chicago, 111.). Ra- 
šo, kad Andrius mirė. 

f,32.—Agota Bieliauskienė, iš Kau- 
no. jieško Andriaus Bieliausko. 

633.—Alekfc. Bitinas, iš Tindrulių, 
nuo Rojklšklio, jieško Justino Bitino 
(Rridgeport. Conn.). 

534.- Katrinaa Burbon, iš Greičiu, 
Jiesko Frano Burbono (1516 So. Ru- 
bel str., Chicago. 111.), Rašo, jog 
tėvas Antanas mirė. 

535.—Anastazija Brūzga, iš Kupli- 
škii;, nuo Damb.avos, jieško Vaitie- 
kaus Brūzgos (2137 S. Aibany Ave., 
Chicago, 111.). 

536.—Stanislovas Budris, iš Boja- 
rų, nno Babtų, jieško Antano Budrio 
(lvanhoe, V.'ash., Box 143). 

537.—Ora Budraitiene, iš Kelmės, 
jipsko Juozo Budraičio (214 North 
6tn str., Brooftlyn, N. Y.). Prašo pa- 
šalpos. 

538. Sofija Boguraitienč, iš Gin- 
eičių, jieško Stan. Paškevičiaus 
(1719 W. 41 str., Chicago, 111.). 

539.—Marijona Doboska, iš Kau- 
no, jieško Franc. Storeikos (12,051 
Union Ave., \Vest Pullman, 111.). 

540.—Marijona Gildą, iš Poškan- 
čių, nuo daduvos, jieško Jono Gildos 
(Box 422, Westville, 111.). Rašo, jog 
tėvas mirė. 

541.—Konstancija Ilginis, iš Tyl 
vikų, Jieško Kaz. Ilginio, (Box 41, 
Great Neck, L. I„ N. Y.). 

542.-L. Gilis, iš Darbėnų, jieško 
L. Gilio (Swansea, Sued Wales of | VVales. 17 Prince). 

o43.—Juoz. Išganaitis, iš Laukiš- 
k«U, jif/ko Al. Išganaičio (305 E. 
Centre str., Shenandoah, Pa.). 

544 —Uršulė Ivoškienė, iš SmilgSu 
kaimo, Vilniaus g., jješko Aleks. 
Taperausko (28 Putnam atr., Pater- 
son, N. J.). 

545.—Eugenija Ivaškevičiene, iš 
Tryškiu miestelio, jieško Liudviko 
Ivaškevičiaus (P. O. Box 74, Maha- 
noy City, pa.). 

•"46.—Antanina Jessienė, iš Kalni- 
škių, nuo Jnnapolio. jieško B. Bagin 
skioJ868 YVernon str., Scanton, Pa.). 547, Kaz. Jakaitis, iš Jakaičių, jiesko Jono Jakaičio (Canorslurka. 

548.—Kaz. Jankūnas, iš Kačergių, jiesko A. '<or (Crabtree, Pa.). «-«9. Julij> Jaglauskienė, iš Au- 

*C7' 'JieŠk° KaZ- Ja9'awskos 
550.-M. Jakulovvicz, iš Lukainiky, 

r r? n 
iip^k0 Jono D«kolio (Ploomfield, 8 Pulaski str.). 

obl. Apol. Jokubaitienė, iš žvirgž- dunų (\erwaltung foir Litauen, Krei- 
sam Schadow, Poat Poniewiez), jie- 
Sr rl*' Jokubalčio ^23 W. 17th 
Str., Chicago, UI.). 
itS2'~^ad,*T°ya8 Jašitas> « Rum- fiiSkiŲ v Kr. Janov, bei Kowno), jie- 
Pn° 9,'okeoDan,l'° <McK«* KOCkS, Pa., 322 Sozot (?) Str.). 

553.~Juozas Jakas, iš Glovšių, nuo 
Vilkmergės, jieško Stanislovo Jako 
(Amsterdam, N. Y.). 

5o4. Teklė Jokubauskienė, iš Pet- 
rasuoų. ni o Kauno, jieško Jono Ra- 
dzevičiaus (82 E. 22 str., Bayonne, 

555.—Petron. Jakaitienė, iš Jotai- 
-1, n»° Panevėžio, jieško Juozą- 

po Jakaif (74 Grand st., Bro^klyn N. Y.). 
556.—Jurgis Jankauskas, iš Liuba- 

vo, jhško Frano Jankausko (P. O. 
267, Carbondale, Pa.). Rašrt: "Pra- 
šom pagelbėti, ba mums bėda. Duk- 
tė Petronėlė šeši mėnesiai kaip mi- 

557.—Ignas Jankau»ka8 iš Sloven- 
.ų, nuo Vasiliškių, Gardino gub., jie- sko Marijos Jankauskiutė (716 w. 
Madison str., Oregon City, Pa.). 

56::.—Karolis Jasevič, iš Kauno (13 
Garde str.), jieško Jurgio Malinaus- 
kio (Box 539, Lincoln, N. H.). 

559.—Ona Jocius, iš Girkalnio, 
nuo Raseinių, jieško Viktoro Jo- 
ciaus (1600 So. 4th str., Cedar Ra- 
pids, Mich ). Rašo: "Tėvas ir brolis 
Petras mirė pernai." 

560.—Grasilda Juodviršis, iš Kir- 
ki't. .0 Panevėžio, jieško Povylo 
Juodviršio (51 (?) Grand Str., Box 

į 51, Brooklyn, N. Y.). 
561.—An-.-nas Jurkšys, jieško Ig- 

no Jurkščio (Scranton, Pa.). 
562.—Domicėlė Juodeikls, iš Biliu- 

niskių, nuo Akmenės, jieško Igno 
Griebauskio (625 Driggs Ave., Brook- 
lyn, N. Y.). 

J>63.—Dominikas Jucius, iš švėk- 
šnoi, jieško Vladislovo Juciaus (85 
Varwick Str., New York, N. Y.). 
Rašo: "Prašome pašelpti; tėvelis 
nemato viena akia." 

564ir5G5.—Petronėlė Jorudienė, iš 
Skirožemėa, nuo Vainutos, jieško 
Mykolo Jorudo (Box G87, Westville, 
111.). Rašo: "Prašome pagelbėti. Ge- 
nienė ir Bagdonienė mirė." 

I 

566.—A. Jannsen, iš Liepojaus, jie- 
ško A. Jannaeno (1544 Park Ave., 
Harvey, 111.). 

567.—Domicėlė Juzaitienė, iš Žvin- 
gių, nuo Pajūrio, jieškd Vinco Moc- 
kaus. 

"68. ir 569.—Julijona Juraityčė, iš 
Brudų, nuo Gruzdžių, jieško Frano 
Jurkšo (St. Charle3 College, College 
Road, Catonsville, Md.). 

570.—Barbora Juknienė, iš Juškai- 
čių, nuo Gardomos, jieško Antano 
Laušenio (110 Ex-Gron (?) Str., Pitt- 
ston, Pa.). Rašo, kad "motina Ona 
yra mirusi." 

671.—Rozalija Jenzus, iš Vilkų, 
nuo Janavos, jieško S. Jenzaus (74 
Grand Str., Hoboken, N. J.). 

572.—Elzbieta Jušas, iš Šilalės, 
nuo Šiaulių, jieško Jeronimo Jušo 
(163 Hope Str., Brooklyn, N. Y.). 

573.—Magdalena Kiškunienė, iš 
Ulunų, nuo Panevėžio, jieško sunaus 
Jono Kiikuno (4561 Penn Ave., Pitts- 
burgh, Pa.). 

574.—Marijona Kr«unu»6, iš Gibų, 
Seinų pav., jieško Antano Vaškevi- 
čiaus (75 Sullivan str., Bernisa, Pa.). 

575.—Anastizija Kraučunaitė, iš 
Paįstrio, nuo šaduvos, Jieško Franc. 
Kraučuno (446 P. 123rd *tr„ New 
York, N. Y.). 

576.—M rijona Klumbienė, Vi Vii- 
kukamplo, nuo Švėkšnos, jieško Fra- 
no Gedvlllo (9 Haines port, Bur- 
lington, Conn.). 

577.—Mar. Kamarovski, nuo Vilk- 
mergės, lie&ko Vlatlial. Mlkaliuno 

Į (So. 2nd str., Brooklyn, N. Y.). 
Rašo, kad "Dėdelis šukštiškis ml- 
rfs." 

578.—Jonas Pere-Klampus, iš Lie- 
pojos, jieško J. Kimero (319 \V'est 
116-th str„ New York, N. Y.). 

570.—Jonas Kinderis, iš Subarto- 
nig, jieško Simo Kinderio (82 Frank- 
lin Ave., Bloomfield, N. J.). Rašo: 
"Prašome pagelbėti. Visi metai be 
arklio, .lei siųsite pinigus, siųskite 
bile kokius, ar ruskius, ar prusinius, 
vis ciek." 

580.—Fran. Kersnovski, i* Romii-j kių, nuo Vilkmergės, jieško Jono 
Markūno (Box 65, Constableville). 

581.— Elzbieta Kasparadis, iš Ra- 
seinių, jieško vyro Fr. Kasparadžio 
(313 S. Cherdan Ave., Waukegan, 
111.). 

582.—Antanas Karpauskas, iš Pe- 
ladnogių, nuo Kėdainių, jieško Vlad. 
Karpausko (New York, N. Y., 695 
Cltimorez (?) ave.), 

583.—Domicėlė Kunickienė, iš Tel- 
šių (Berg str., No. 432), jieško Ant. 
Kunickio (2342 So. Leavitt str., Chi- 
cago, 111.). 

584.—Veronika Kazragis, iš Plun- 
gės, jieško Jurgio Mikalausko (P. O. 
Box 262, E. Pittsburgh, Pa.). 

585. Marijona Kuski6, iš Konstan- 
tinavo, jieško Aleks. Kuškio (Box 
27, Henry, W. Va.). 

086 -Veronika Katilienė, iš Pola- 
ven nuo Kupiškio, jieško Kazim. 
K? Iio (1115 So. Palina str., Cbi- 
cago. 111.). 

—Ona Kairiene, iš Varnolau- 
kio, j ieško Vinco Kairio (4542 So. 45 
str., Chicago, UI.). Rašo, kad "bro- 
Tis, Juozas Kairys, serga." 

588.—J-ohanna Kasputis, iš Po- 
švargų dvaro, nuo Kuršėnų, jieško 
Jono Kaspučio (918 So. Jefferson str., 
Chicago, 111.). Rašo: "Prašom pa- 
gelbėti, nes nieko neuždirbame." 

589.—Marijona Kojelis, iš Naujų 
Pašaltorių, jieško Juozo Kojelio 
(9323 So. Hermitage Ave., Chicago, 
111.). 

690.—Kazim. Kribaitis, iš Darkiš- 
kių, jieško Onos Kribaitis (442 Cen- 
tre Str., Freeland Pa.). 

591.—•' eva Kovalevska, iš Vilniaus 
(Piarska strasse, N 4) jieško Mrs. 
A. Tareilienės (6 Becklers Ave., 
Rockville, (?) Conn.). 

592.—Vincas Kresčiunas, iš Kau- 
no, jieško Juozu Kresčiuno (686 
Montella str. Koks mieetetas?). 

593.—Ona Kleisienė, iš Aleksotos, 
jieško Kazio Kleisos (Wasester, Ma- 
ser, Mellburka No. 15 str. (?), turi 
butl, 15 Millbury Str. Worcester, 
Mass.). Rašo, kad motina mirė. 

594 —Juzefą Kimont, iš Kuršėnų, 
jieško Kaspero Valtero (283a Kings- 
land Ave., Broolyn, N. Y.). 

595.—Antanas Kuklia, iš Tryban- 
Cių, jieško Martino Kuklio (Char- 
lotte, N. Y.). 

596.—Oomin. Krauslis, iš Vidugi- 
rių, nuo Seinų, jieško Juozo Kraus- 
lio (74 Perry Ave., Maspeth, N. Y.). 

597.—Magdė Kvietkauskietiė, iš 
Vilkaviškiu, jieško Jono Endriuške- 
vičiaus (430 Washington str., New 
York, N. Y.). 

698.—Aleks. Karpavičaitė, iš Švėk- 
šnos, jieško Aug. Karpavičiaus (64 
Leroy str., New Ypirk, N. Y.). 

599.—Franc. Kasukauskis, nuo Kė- 
dainių, jieško Liudviko Kaslausko 
(Amsterdam, N. Y.). 

600.—Kačinskis, iš šapovkos, jie- 
ško Vinco Kačinsko (5319 Dolloff 
str., Cleveland, Ohlo). 

601.—Jieva Kazakevičienė, iš Pa- 
šušvio, jieško Juliaus Pranapo (150 
Oliver str., Newark, N. J.). 

602.—Viktorija Klimavičienė, iš 
Alytaus (Obelnikų), jieško vyro 
Jurgio Klimavičiaus (1801 Mc Do- 
nough Ave., Scranton, Pa.). 

603.—Antanas Kistikauskas, iš Gel- 
gaudiškiu, jieško Vinco Samajausko 
(Minersville, Pa., Box 246). Rašo: 
"Esame sveiki. MoJtina numirė ir 
prislega Onutė numirė; apsiženijau 
kitą, iš Banzų, vardu Marijona." 

604.—Kotrina Kovalska, i£ Alek- 
st08, jieško Juozo žemaičio (7 Mar- 
ket Str., Inkerman, Pa.). 

605.—Ona Koneikienč, iš Gailišklų, 
jeiško Antano Koneikio (Leeckburg, 
Pa.) 

606.—Petras Kalasunas, 15 Šančių, 
jieško F. Avižinio (Wenden, Pa.). 
Rašo: "Gyvename ant tos pat vie- 
tos." 

607.—Jokūbas Kreivėnas, iš Novo- 
siadų, jieško G. Kreivėno, Silver 
Creek, Pa.). 

C08.—Valerija Kairis, iš Bolanų, 
nuo Sedos, jieško Jono Jankauskio 
(Mahanoy City, Pa.). Rašo, kad 
"moflina serga." 

609.—Apolonija Kibortienė, nuo 

Kuršėnų, jieško Teofilio Kiborto 
1813 So. 2nd str., Minneapolis, 
Minn.). Rašo: "Mano motina ser- 

ga blogai." 
610.- Pajieškoma S. Kauno (708 

So. Cotp (?) str., Minneapolis, 
Minn.). 

611.—Leopoldas K jhm'as, iš Sky- 
nupių, jieško Karolio Neiderstrap'o 
(1999 L. 24th str., Cleveland, Ohio). 
Rašo, kCd "brolis Gustavas mirė." 

612..—Ona Kruklienf, iš Beinarų, 
nuo šaduvos, jieško Jono Kruklio 
800 Charles Str., N. S. Pittsburgh, 
Pa.). Rašo, kad Vladislovas ser- 

ga. 

Prie "Lietuvop" redakciją atsišau- 
kia šie: 

Jonas Starkevičius, iš Veiverių, 
Mariampolės pavieto, Suvalkų gub. 
Yra daugiaus metų Vokiečių ne- 

laisvėj. Jieško sesers ir švogerio 
Liudvikos ir Antano Kuklerių ir 
pusbrolių Jurgio Rusecko Juoao 
Glambo. Starkevičiaus adresas: 
Deutschląjnd, Kriegsgefangenenlager 
Cassel, Comp. 4, Grup. 57, Jonas 
Starkevičius. Reikalauja pašalpos. 

Jokūbas Korzenievski, belaisvis, 
jieško brolio Mikado Korzenievskio 
iš žižmarų miestelio, Trakų pav., 
Vilniaus gub.; Jis gyveno pirma 
Chicagoje, 4305 Wood «t., o pirmiaus 
Wisconsino valstijoj. Adresas: Jo- 
kūbas Korzenevskis, Kriegsgefange- 

• nenlager Parchim in Mecklenburg, 
gr. 17, Deuteehleaid. 

-POP+ttfO.^ 

_^a/vta; ęAZieTA 

o E v A LT' 

„S KMrrTOJAV# 

BAISI PASAKA! 
Jcj:: <jefi dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 

laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisią pirtį. Jes-serl 

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

S m i r 11 ° |—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
an.a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

ai, kaa skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi 1 Turi žmogus mokėt, *>ek 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 į 
Viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

o ska»tytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
ojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
"U.®'v'sas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 

? #1Ss uoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio l<a- 
6ienų: 

~~ Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
on moksliško abrako pėlų priberia, ir tas nosį raukia, bet 

yiez y as ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
s ) .ėms ant tetos' užlop}', ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

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

au, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
^asieuui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
ję8—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 

įs yra mandia.* ir žiro, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
uotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 

Ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškai?—butu riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

rradėjo tada mustj gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirba. Ir pamačino jam, dzicvaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnis ne- 

p;:sciptų, o mažesnis nesimučyt... Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. Kad jau ryč, tai rvč—sako jis.—Mani Jzidesni rija, tai ir aš mažesnj pam#»>nn«m, 
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- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųek 

mums yą greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, k?, "Lietuvos dar ne- 

skaito, 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 žodj už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, l:ad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

liarj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3353 South Halsted Str»et : 't CMcago, III 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 
stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; Jis ragina 
tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, n nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
▼Iena tautos ir tėvynės meiles juosta ir paruosti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvanggję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tfivynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prlrausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausla kaina 
skelbimus-JieškoJimus, grąžina tėvams vaikus, valkpms tėvus, padeda 
3r,rastl nuklydusius brolius. seSeris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 .mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metama 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 oental. 

Iš Amerikoš pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
i užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilute (dalinant 
puslapi I keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, Jiežkantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

*—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
r petito eilutė, giminių jleškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

f "Lietuvių Balsas" 
[PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSiA 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS 1886 METAIS 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 

^nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai/_ Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:* 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 

CanaL 21II 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI GHIGAG9, ILL. 
CORNER ISth STREET 

Pkut Keifta|t(i 3521 

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Ann Strnt PkiU^lfiu P», 

Lietuvoje Europos Karės 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, 

f m T PITIA savo skaitytojams^duoda labai daug naudingų raStų SJ | L I I I apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
1 Ll I cilivi paveiksly'v Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie#'' kaina metams $2.00 pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose m itams $2.50. Pasižiūrėti Tiena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,#So. Boston, Mass. 

Nauja Krautuve Laikrodėliu 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

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

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

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mes neesame banklerlal, bet m$B gvarantuojame Tamstai sufit 

rfvma *>0% aut Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy /o 
padarome ant orderio naujus siutuB nuo $30.00 iki f-Ium už Duse kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant !rri«rin darytus siutus parduoiame po $5.uu ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios Ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 80U7H HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomis est: 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldlenials—iki 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

Ibone Ctnal 1203 
Y&landoi: 

j \ 11: iC iki 12;U0 vai ryto 
liiU01ki8.-00v4L vak 

Kcdeliomi 
tvcilCiki ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

lel. Austifl/i^ 

Valandos: 
tiktai ik! 8:03 kielcviea^ęj 
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