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Dideji Kare. 
(ialima tikrai manyti, kad Ru- 

seijoj naujoji valdžia galutinai 
užsilaikys \> ji daugumą gyvc to- 

jų g; s užganėdinti, nes sten- 

giasi įvest i visame krašte demo- 
kratiškiausią tvarką, o to ir rei- 
kalauja visi pažangieji Rusijos 
gaivalai. Naujoji valdžia nesi- 
purto ir prieš pripažinimą mote- 

rims pilnu politišku tiesy, ko 
dar nei viename dideliame krašte 
nėra. Naujoji valdžia naikina 
visokį prispaudimą ar tai tikė-| 
jimišką. ar tautišką. Kadetų 
partija pritaria įvedimui Rusi- 

joj republikoniškos tvarkos, ko 

reikalauja ir Rusijos socialistai, 
todėl ir jie turėtų remti naująją 
valdžią, nes jeigu ji butų išver- 
sta, Mtų \ėl sugrąžinta monar- 

chija. Ištikro .naująją valdžią 
Rusijoj galėtų išversti vien na- 

miniai maištai, kurie atsilieptų 
ant Karės su svetiniais priešais, 
naikinančiais ypač Lietuvą ir 

Lenkiją. Naująją valdžią galėtų 
išvesti nepasisekimai karė.s fron- 
tuose, bet ir tame galima laukti 
geresnio pasisekimo prie naujos 
va'džios negu valdant carui, ku- 
ris slongėsi vokiečiams patarnau- 
ti ir ji«ms padėti talkininkus 
įveikti, nors jie lieja savo karei- 

vių kraują ne vien už savo rei- 

kalus, bet ir už Rusijos naudą. 
Vie-i jai norėdami patarnauti, 
pats neturėdami svarbių reikalų, 
mėgino 
prisigriebti 

nuo ) Gallipoli, 
Konstantinopolin, 

ir jj Rusijai atiduoti drauge su | 
jūrių siaurumomis, kad Rusija 
turėtų liuosą išėjimą j Tarpže- 
mines jūres, nors tas talkinin- 
kams naudos atgabenti -negali. 1 
Buvo ♦ai vien troškimai caro 

valdžios, kuri ypač troško sveti- 
mų kraštu užgrobimo. Naujoji 
valdžia apie užgrobimus nekalba, 
nes Rusijai svetimų kraštų ne- 

reikia, ji turi pakaktinai žemės, 
vien rt'kia ją gerai sutvarkyti, 
o sutvarkymui nereikia nei jokių 
prispaudimų, bet reikia žmonėms 
duoti laisvę, kad jie patįs galėtų 
ne vien savo, bet viso krašto 
reikalais ruptintiesi, stengtųsi jj 
pakelti geriau, negu tai mokėjo 
padaryti besiremianti ant išnau- 

dojimo piliečių išversta revoliu- 
cijos caro valdžia, su visa biuro- 
kratų ruja. Naujoji valdžia ren- 

giasi visoj Rusijoj įvesti 8 valan- 

dų darbo dieną darbininkams. 
Naująją valdžią Rusijoj pripa- 

žino jau Suvienytos Valstijos; 
be abejonės galutinai ją rpripažįs 
taipgi Prancūzija, Anglija ir Ita- 
lija. Matyt, visi labjau užsitikti 

naujajai valdžiai negu galėjo už- 
sitikėti caro valdžiai, kuri visuo- 
nitt draugavo su vokiečių reak- 
cionierių valdžia. 

\ įsi didieji kunigaikščiai pasi- 
traukė nuo kariumenės vadovy- 
stės, nes naujoji Ivusijos valdžia 
jiems noužsitikėjo. Atsisakė nuo 

kariumenės vadovystės pagarsė- 
jus Nikolai N ikolajevič ir nuo 

vadovavimo laivyno kunigaikštis 
Kirilas. Gal naujoji valdžia ir 
be pamato jiems neužsitikėjo, 
bet visfc,i geriau, kad jie neturės 
nei progos naują revoliuciją su- 

kelti monarchijos sugrąžinimui. 
Tuom tarpu visos rusiškos ka- 
riumenės vadovystę paėmė ge- 
nerolas Aleksiejev, kuris yra vy- 
riausio štabo perdėtiniu. 

Iš Berlino praneša apie n aiš- 
tus pietinėj Rusijos dalyj, bet 

patvirtinimo tos žinios nėra 
Greičiau-iai tuom pranešimu vo- 

kiečiai išreiškia v; „n savo geis- 
mu®. Pietinė Rusija apgyventa 
ne rusų. bet daugume svetimų 
gaivalų Ki oniet tiesos sveti- 
mos kilmė" žmonių tapo suly- 
gintos su tiesomis rusųt tai tuo- 

mi jau jų padėjimas tapo žy- 
miai pagerintas, kad jie neturi 
nei pamato sukelti, nes jeigu; 

sugrįžtų senoji valdžia, be abe- 

jonės jų padėjimas vėl sublo- 
gėtų, o to niekas geisti negali. 

Caras ir carienė tapo perga- 
benti j Carskoje Selo, kn-* ir 
pirma gana ilgai slėpėsi nuo taip 
karstai neva j j mylinčių pilie- 
čiu. Neleido jiems Livadijon 
važiuoti, o jo rūme Carskame 
Selc laiko jj po sargyba kariu- 
nienės, kuri pirma, carui palie- 
pus. šaudydavo j beginklius žmo- 
nes. Nei carui, mei carienei, ne- 

leidžia su draugais nei telefonu, 
nei telegrafu susinešti. Taip da- 
bar su jais elgiasi naujoji val- 
džia, kaip caro valdžia elgėsi 
su nekaltais, bet neištikimais pi- 
liečiais, kuriuos j kalėjimus su- 

kinėdavo be jokio pamato. 

Naujoji Rusijos valdžia sugrą- 
žino Finliandijai visas tiesas, 
kokias ji turėjo. Žada ji auto- 

nomiją ir Lietuvai pa' šią j tą. 
kokią turės Fin'liandija. l'inlian- 
dija gi turėjo met savo kariu- 
menę, savo pinigus, net pačto 
markes. Tokią savivaldą su sa- 

vo kariumene turėjo ir Lenkija 
iki 1831 metų. 

Karės frontuose bent rytuose 
nieko svarbesnio neatsitiko. Ru- 
munijos fronte ru^ai pradėjo 
ofenysvą Braila apielinkėse ir iš- 

vijo vokiečius iš geležinkelio sta- 

cijų Nadeni ir Halt. Aplinki- 
nėse Fočan vokiečiai smarkiai 
bombarduoja rusų pozicijas, bet 
ik: šiol >be pasekmių. Vokiški 
orlaivininkai bombardavo Ru- 
munijos miestą Galač, bet jų iš- 
mestos bombos užmušė vien 
kiek civilistų. 

Macedonijoj franeuzai taipgi 
pradėjo ofensyvą ir ji jiems ga- 
na sekasi. Jie išvijo sujungtą 
vokiečių ir bulgarų kariumenę 
nuo kalvos 1248. Vokiečiai ir 
bulgarai mėgino kontr-ataku at- 

gauti nužudytą poziciją, bet ta- 

po atgal atmušti. Francuzų ne- 

laisvėn pakliuvo 24 aficierai ir 

1.770 kareivių, atimta taipgi 13 
kuJkasvaidžių. Anglai gi išnai- 
kino 3 vokiškus orlaivius. 

Susirėmimai buvo ir Monasti- 
ro distrikte, bet be svarbesnių 
pasekmių ir tie susirėmimai buvo 
ne dideli. Toj fronto dalyj mu- 
šėsi vien didesnė" patrolės. 

Laikraščiai taipgi praneša, jog 
dėl bulgarų žiaurumo sukilo gy- 
ventojai rytinės Serbijos. Jie iš- 
traukė j girias ir kalnus ir pasi- 
dalinę į mažus pulkelius, užpul- 
dinėja ant bulgarų ir trukdo 
jiems maisto ir amunicijos prive- 
žimą. Sukilimas, žinoma, karės 
persvaros talkininkams dar ne- 

atgabęs, bet ir vokiečiams nepa- 
dės karę laimėti. 

Turkai giriasi savo laimėjimais 
Persijoj, kur buk sumušė rusų 
raitelius, bet turkų žinios neiš- 
tikimos. Jie ir svarbius pralai- 
mėjimus laimėjimais vadina. 
Turkai slėpė net arabų sukii 
mą Arabijoj, bet dabar praneša1 
apie muštus aplinkinėse Medina.' 
Taigi dabar patįs patvirtina, kad 
arabai prieš Turkijos valdžią su- 

ktio. Maži patrolių susirėmimai 
buvo ir Sinajaus ap.skrityj, bet 
be svarbesnių pasekmių. Iš Per- 
sijos, gi rusai baigia laukan vyti 
turkų kariumenę, tai apie turkų 
laimėjimus ten ir kalbos buti 
negali. 

Aplinkinėse Van rusai turėjo 
laimėjimų prie llatvan, kur pa-' 
ėmė turkų apkasus. Dar neuž- j 
baigtas mušis turkų su rusais j 
eina šizvan paupiuose. Rusai 
išvijo turkus iš jų pozicijų prie, 
(Charezia ir užėmė miestą Alia- i 
har, 40 mylių nuo Mezopotami- 
jos rubežių. Gana smarkus mū- 

šiai prasidėjo prie Kerind, bet, 
Ijie dar neužbaigti. 

Ryme gat.ta žinią, jog vokie- 
čiai ir austrai rengiasi pradėti 
ofensyvą prieš Italiją. Sujungtos 
kariumenes vadovystę j savo ran- 

kas paims vokiški karvedžiai, 
labjausiai šioje karėje atsižymė- 
ję: Hindenburg, Falkenhjiyn ir 
Mackensen. Vokiečiai nori mat 

Austrijai patarnauti, apvaldyti 
Lombardiją, kuri Austrijai pri- 
gulėjo, tik ją franev. ii atėmė ir 

Italijai atidavė, nes ji yra italų 
apgyventa. M.'t vokiečiai nori 

taip Austriją apdovanoti, kaip 
talkininkai norėjo Rusijai Kon- 
stantinopoli atiduoti. Bet norai 
ne vis.iomet duodasi išpildyti, o 

Lombardijon per Alpų kalnus, 
taipjau sunku prisigriebti, kaip 
sunku .mvo talkininkams nuo 
Dardanel Konstantinoplin pri- 
sigriebti. Dabar vienok Italijos 
fronte nei viena karę vedanti 
pusė nieko svarbesnio neveikia. 
Ir didesni mūšiai tame fronte 
nuo senai pasiliovė. 

Rusijoj laukia smarkesnio vo- 

kieių veikimo, nes jie čia su- 

gabeno nuo vakarinio fronto 
daugiau kariumenes ir privežė 
daugybę amunicijos. Vakaruose 
vokiečiai dabar vien ginasi, arba 
atgal traukiasi, nes tame fronte 
jų kariumenė taipo žymiai apsilp- 
nyta. Rusijoj m*. u>ma, kad vo- 

kiečiai rengiasi prie svarbaus 
veikimo, kad jie nori traukti Pe- 

trogradan. Naujoji valdžia prieš 
tai ir Petrogrado gyventojus per- 
sergėjo, kad jie butų pasirengę* 
vokiečius patikti, kurie, kaip ro- 

do jų besielginias Prancūzijoj, 
svetimuose krantuose moka vien 
viskį išnaikinti, kad tų kraštų 
gyventojams nieko meliktų, kad 
jie nei pastogės neturėtų. Nau- 
joji Rusijos valdžia mano Masl 
von persikelti. 

Iki šiol vienok vokiečiai dar 
laukiamo ofensyvo nepradėjo. 
Susirėmimai pasitaiko vis tose 

jau vietose. Išsyk vokiečiams 
pasisekė toliau nustumti rusus 

prie Lydos. Baranovičių ir prie 
Lucko, bet paskui rusai vėl at- 

gavo savo nužudytas ipo/.icijas. 
Maži susirėmimai buvo Dvinsko 
ir Rygos distriktuose, bet ir či:i 
nei viena pusė nieko svarbesnio 
•nuveikti neįstengė. 

Svarbiausi ir smarkiausi mū- 

šiai eina vis vakarų i.onte. Ta- 
me fronte vokiečiams vis nesi- 
seka ir jie, nors taip labai girtis 
moka, tame fronte neturi kuom 
girtis, nes čia turi daugiau nepa- 
sisekimų, negu laimėjimų. Ly- 
giai franeuzai, kaip ir anglai vis 

atgal stumia vokiečius ir veik 
pusę jų užimtos Francuzijos te- 

ritorijos jau išvalė. Rods dabar 
vokiečiai pradeda smarkiau prie- 
šintųsi, negu talkininkų ofensy- 
vos pradžioj, bet vis dar neįsten- 
gia atsilaikyti veik niekur. 

Prancūzai užėmė jau vakarinį 
krantą upės Oise ir apvaldė du 

fortu vokiečių rankose buvusios 
tvirtovės La Fere ir pati tvir- 
tovė ilgai laikytiesi negalės, kuri 
užima vidurį Hindenburgo nau- 

jos vokiečių atsigynimo l:iijos. 
A ;mė >nuo vokiečių ciclą eilę 
:ų pozicijų prie rytinio kranto 

tik as Aillette. Anglai išvijo vo- 

kiec *s iš Roiset ir nepatikę 
smarkesnio vokiečių pasipriešini- 
mo, prisiartino prie Croisel. Pa- 
vojuj atsirado vokiečių linija prie 
St. Caban ir Coucy giriose. 
Prancūzai artinasi prie vokiečių 
apkasais sudrutinto miesto St. 
Ouentin. Prancūzai išstūmė vo- 

kiečius 3 mylių fronte tarp Cas- 
tres-Essigmy le Grand. Oisc pa- 
upiuose, į šiaurius nuo svarbaus 
miesto Soissons francuzai taipgi 
išvijo vokiečius iš jų drūtų pozi- 
cijų. Nors vokiečiai smarkiai 

priešinasi, griebiasi kontr-at.akų. 
bet neįstengia atsilaikyti. 

Anglai savo fronte veikia pa- 
lengva, bet- ir jie stumia vokie- 
čius vis arčiau prie jų rubežių. 
Anglai perlaužė vokiečių atsi- j 
gynimo linijas tarp Lapaume ir 

Cambrai. Vokiečiai pats prisi- 
pažįsta, kad toj fronto dalyj jie 
atgal pasitraukė. 

Ir prie Verdiin vokiečius pa- 
siekė nepasisekimai. Tame fron- 
te framcuzai .atėmė smarkiai gi- 
namus vokiečių apkasus prie 
Malancourt. 

Vaidai Amerikos su Vokietija 
dar nepriėjo galo. Iki šiol dar 
nėra karės, bet nėra nei taikos. I .« 

Amerika, nepaisydama besiprie- 
šinimo namieje vokiečių ir jų 
pritarėjų, drutina savo kariškas 
pajiega?, kad galėtų atmušti vo- 

"o p kiečių užpuolimu. Laivyn 
los padidinta iki 87.000 j u 5 

Valstijų milicijos pašaukta tar- 

nyston. Atsigynimui to gal pa- 
kanka, bet 'karėn eiti Europon 
pajicgos tos yra permažos. Bet 
[talkininkai nei nelaukia atsiunti- 
1110 Amerikos kariumenės Euro- 
pon, jiems pakaks laivyno pagel- 
bos, pinigu, maisto ir amunici- 
jos, o tą Amerika parupjs. Pran- 
cūzija Amerikoj dabar skolina 
sau miliardą franku. Paskolų 
j ieškos ir kiti, o Amerika juos 

I parupjs. 

Revoliucijos begis Rusijoj. 
GALIMA UŽDYKĄ GRĮŽTI 

RUSIJON? 
Iš Petrogrado ateina labai 

įdomi žinia, kuri, jeigu ji tei- 

singa, labai svarbiai palytės vi- 
sus ateivius. Šitoj žinioj pra- 
nešama nei mažiau nei dau- 
giau kaip tik tas, kad naujoji 
valdžia per savo ministerių ta- 

ryba įgaliojo užrubežių reika- 
lų minisierį paskirti užtektinai 
pinigų, kad visiems Rusijos 
emigrantams, kurie nori grįžti 
atgal Rusijon, galėtų but iš- 
duotos iš valdžios pinigyno pa- 
šelpos. 

šitas telegramas skamba se- 

kančiai : 

Petrogradas, Kovo 22! 
d.—Kadangi daugelis paliuo- 
suotų politiSkų prasikaltėlių, 
randasi sunkiame piniginiame 
padėjime, tai ministerių taryba 
nusprendė suteikti jiems uždy- 
ką geležinkelių tikietus. Už- 
rubežio reikalų ministeri6 taip- 
gi tapo įgaliotas išduoti pini- 
gines pąialpas visiems emi- 

grantams, norintiems grįžti at- 

gal į Rusiją. Tuom pačiu lai- 
ku tapo i&siųsti paliepiamai į 
rubežiaus sargybas, kad neda- 

rytų jokių kliūčių su pašpor- 
tais. 

CARO DVARAS—ŠNIPŲ LIZ- 

DAS. 

Petrogradas, kovo 23 d.—Radi- 
kalu laikraštis "Susskaja Y 0- 

1 i a talpina straipsnį, kuriame 

iširodinėjama, k^d caro dvaras 
Carskame Sele buvo "vokiškų šni- 

pų lizdas." Laikraštis sako, kad 

tapo paskirta specialė komisija 
ištyrimui "kriminališkų prasižen- 
gimų buvusių ministerių, papil- 
dytų paskutiniais metais, ant ku- 

rių Rasputinas uždėjo galutiną 
tašką."' 

Dalis šio straipsnio skamba 
sekančiai: 

"Pirmiausis kriminalas buvo—I 
išdavystė, o turėjo savo lizdą pa- 

lociuje. Caro dvaras (t. y. caro 

aplinkiniai) didesnėj savo daly]i 
buvo vokiškas, o apgailėjimo ver- 

ta rolė Šturmerio, kuris mėgino 
įtraukti Rusiją j atskirų susitai- 

kinimą su Vokietija, buvo vi- 

siems žinoma. Musų talkininkų 
laikraščiai kaltino Rusij?, kad Ji j 
išduodanti Vokietijai Rusijos ka-j 
riškus sekretus. 

"Aleksejus Chvostov, kuris ta- 

po prašalintas iš vidaus reikalų1 
ministeriu už tai, kad jis mėgino j 
priversti prie persiskyrimo tarp 
Nikalojaus ir Aleksandros (caro 
ir carienės) ir kuris manė užmu- 

šti vienuolį Raspauną, pasakojo 
savo draugams, kad jis turėjo 
dokumentus, kurie rodė, kad tarp 

! 

cariško dvaro "ir Berlino buvo 

susinėsimai ir 'kad Rasputin buvo 

apsuptas vokiškais šnipais, kurie 

lengvai išgaudavo nuo nusilaku-' 
sio vienuolio riisų ikariškus sek-Į 
retus. Chvostov;, kuris pa s pri- 
klauso prie "tamsiu Rusijos jie- 
gų,"" nieko nepadarė .Carskame 
Sele, kad šitokin išdavystę nulai- 

kius. 4 I 

Karės ministeris apsuptas vokiš- 
kais šnipais. 

"Męs žinome,—rašo toliaus" ta- 
sai laikraštis—iš laiško Gučkovo, 
karės minrterio, rašyto generolui 
Alexejevui, kad Steurmer (bu-i 
vusis Rusijos premieras) ir Be- 
liajev atsisakė priimti Anglijos 
pasiulijimjį, kuri žadėjo pristatyti 
rusu armijai pusę milijono šau- 
tuvų. Ir daugiaus panašių faktų 
yra surinkta per "atsigynimo ko- 
misiją,-* kurią paskyrė darna. 

"Męs žinome apie pasekmes 
gen. Suchomlinovo pasidarbavi- 
mų. kuomet jis dar buvo tik Kie- 
vo gubernatorium. Tuomet jis 
apsupo save šnipais. Jo arti- 
miausiu prieteliu buvo komandie- 
rius Austrijos šnipų organizaci- 
jos. Musų kariškeii slapta agen- 
tūra apie tai žinojo, bet nieko 

negalėjo padaryti. Šitos išdavy- 
stės pasekmė buvo tokia, kad ru- 

sai buvo sumušti ir Tas kainavo 

milijonus gyvasčių. Ką męs da- 
bar turime daryti? Ar pavelyti 
Nikalojui gyventi gražioj Liva- 

dijoj tarp gėlių, kurias jis taip 
mylėjo ir liuosybžje, kurios jis 
visuomet gynė kitiems? Ar ga- 
lima jam tai pavelyti, kad jis 
galėtų suorganizuoti ir kitas 
tamsias jiegas atgavimui sosto 

Romanovams 

JAU KĖSINOSI ANT NAUJŲ 
MINISTERIŲ. 

Londonas, Kovo 23 d. Laik- 
raščio T i m e s korespondentas, 
telegrafuodamas iš PetrograJo, 
praneša sekančiai: 

"Šimtai delegatų, išrinktų per 
kariumenę gubernijose, skubina 

j Petrogradą, ir visi geidžia da-( 
lyvauti darbuose kareivių ir dar- 

bininkų komiteto, šitų delegatų 
galės buti keletas tūkstančių. 
Kareivių delegatų skaitliais pil- 
nai perviršija skaitlių darbinin- 

kų delegatų. 
"Juodųjų jūrių laivynas yra 

puikiame padėjime. Vice-admi- 
rolas Kolčak, laivyno konvandie- 
rius, tapo izoliuotas Sevastopolyj, 
•kol jam nepasisekė sušaukti sa- 

vo jureivius ir išaiškinti dalykų 
stovj. Pasekmes buvo pilnai už- 

ganėdinančios. 
"Diena tam atgal 'buvo pada- 

rytas pasikėsinimą, nušauti ju- 
sticijos ministerį Karenskį, lygiai 
nepasekmingas mSgurimas buvo 

padarytas nušauti karės ir laivyno 
mkiisterį Gučkovą. 

"Milžiniškas kapas žuvusiems 
laike revoliucijos tapo iškastas 

Žieminio palociaus skvere." 

GANDAI AFIET REVOLIUCI- 

JĄ VOKIETIJOJ. 
Washigton, D. C. Kovo 23 d. 

—Čia ateina atkartotini gandai i 

Londono, Holandijos ir Danijos 
apie pradžią revoliucijos Vokie- 

tijoj. Pasekminga revoliucija 
Rusijoj, sakoma, padarė didelį 
įspūdį ant Vokietijos žmonių ir 

įvairiose Vokietijos dalyse girdė- 
tis rugojimai ant valdžios. Ham-' 
burgo mieste buk atritiko atviras j 
sukilimas. Berlyne prasidėjo to- 

kios riaušės dėl maisto stokos, kad, 
sakoma, reikėjo partraukti .nuo 

fronto keletą pulkų kari u menės,' 

Į'katl tvarką palaikyti. Vokiečių 
nepasisekimai Prancūzijoj ir tur- 

kų pralaimėjimai Mažojoj Azijoj 
dar labjaius žmones kursto prie 
neužsiganėdinimo. 

Kiek tuose ganduose yra tei- 
sybės, tą sunku dabar pasalčyt, 
nes vokiečių kariška cenzūra pa- 
sidarė dar aštresnė negu pirma 
ir jokių žinių iš Vokietijos cen- 

zoriai nepraleidžia. 

AMERIKA PRIPAŽĮSTA 
NAUJĄ VALDŽIĄ. 

Petrogradas, per Londoną, ko- 
vo 23 d.—Suvienytos Valstijos 
buvo pirma viešpatija, kuri for- 
mališkai pripažino Rusijos naują 
valdžią. Amerikos ambasadorius 
Francis, gavęs iš \Yashingtono 
paliepimą, vakar atlankė naują 
Rusijos užnibežio reikalų miuis- 
terį M'liukovą, o po piet. lydi- 
mas viso savo štabo, sykiu su 

laivyno ir karės attachė (at- 
stovais), ambasadorius Francis 
nuvyko j Marijinską palocių. kur 

ministerių taryba buvo susirin- 
kus; čia jis. vardu savo valdžios, 
padarė formafršką pripažinimą ir 

sudėjo pasveikinimus Suvienytų 
Valstijų vardu." 

Kifrės ir laivyno atstovai buvo 
pilnuose kariškuose uniforniuose, 
o ambasadorius ir jo sekretoriai 
buvo "popietiniuose" drabužiuo- 
se. 

Ambasadorius Francis pranešė 
naujiems Rusijos ministeriams 
sekančiai: 

"Kaipo ambasadorius ir Suvie- 
nytų Valstijų atstovas, paskirtas 
prie Rusijos, aš turiu garbę pra- 
nešti, sulyg man duotų instruk- 
cijų. kad Suvienytų Valstijų val- 
džiai kas smagu palaikyti ryšius 
su Rusija per tarpininkystę nau- 

jos valdžios. 
"Lai širdingi ryšia-i, buvusieji 

tarp šių dviejų šalių, ir toliaus 
buva. Lai jie buva abipusiškai 
užganėdintini ir naudingi." 

Rusijos uzrubežlo reikalų mi- 
nisteris Miliukov atsakė į tai var- 

du ministerių tarybos sekančiai: 
"Leiskite man, vardan tuom- 

laikinės valdžios, atsakyti į šitą 
pripažniimo aktą iš Suvienytų Val- 

stijų pusės. Aš buvau jūsų šalyj 
daugiaus -negu vieną sykį ir galiu j 
buti liudininku, kad idealai, ku- 
riuos atstovauja tuoinlaikinė val- 
džia. yra toki patįs, kaip tie, ku- 
rie pamatuoja gyvybę jųsų loc- 
nos šalies. Aš turiu viltį, kad ši- 
ta didi permaina daug prisidės 
prie ankstesnio musų susiartini- 
mo, negu kada nors pirmiaus. 

"Aš turiu pasakyti Jųsų Exce- 

lencijai. kad laike paskutinių ke- 

lių dienų aš aplaikiau daug pa- 
sveikinimų nuo žymių jųsų ša- 
lies žmonių, kurie užtikrino ma- 

•ne, kad visuomenės opinija Suv. 

Valstijose pritaria mums. Leis- 
kite man padėkavoti jums. Męs 
jaučiame garbę, ■kad esame pri- 
pažintais pirmiausiai per tą šalį. 
kurios idealus męs Drangniame." 

CARAS IR CARIENĖ SU- 
AREŠTUOTI. 

Londonas, kovo 23 d.—Buvu-j 
sis Rusijos carįis, Nikaloj.11? Ro- 

manov, atvyko j Carskoje Sclo 

palocių, kaip praneša Reutero te-! 

legramas iš retrogrado. Tele- 

gramas yra sekantis: 

"Išlipdamas iš traukinio, \ikalo- 

jus išrodė ramus, bet suvargęs. Jis 
buvo apsivilkęs nniformu šeštojo 
Kubaniškių kazoku pulko su juo- 
du plosuum. Ant pečių jis bu- 
vo užsimetęs bašlyką, o už dir- 
žo užsikišęs kazokišlcą kinžalą. 
Ant Krutinės buvo šv. Jurgio 
kryžius. Nikalojų lydėjo kuni-j 
gaikštis Dolgorukov." 

Apie tai, kokiu bu d u pastaty- 
ta carienę po sargyba, korespon-' 
(lentas telegrafuoja sekančiai: 

"Buvusiai carienei Alexandrai 

apie jos suareštavimą pranešė 

'generolas Kornilov. Atvykęs sil 
savo štabu j Carskoje Selo sto- 
tį, gen. Kornilov užtelefonavo i 
palociu. klausdamas, kokia laika 

Į jis gali pasimatyti su cariene. 
Jam atsakyta, kad carienė bus 
gatava priimti pasiuntinius už 
pusės valandos. Atvykus gen. Kornilovui su savo štabu j palo- 
ciu, jie lapo nuvesti j privatiš- 
kus ex-carienės apartamentus. 
Už kelių Valandėlių pasirodė ex- 

carienė, juodais drabužiais apM- 
• rengusi, ir paprašė visų'atsisėsti. 
Įjos pirmi žodžiai buvo: "Kam 
I aš turiu buti dėkinga už jųsų 1 vizitą 
I Generolas Kornilor, pakilęs 
nuo sėdynės, atsakė: 

Į — Aš atvykau sulyg paliepimo 
ministerių tarybos ir aš turiu 
jums pranešti apie tuomlaikinės 
valdžios nutarimą. 

Buvusi carienė tuomet taipgi 
atsistojo ir tarė: 

— Aš esu pasirengus išklausy- 
ti valdžios nutarimo. 

Po to gen. Kornilov perskaitė 
valdžios dekretą ir paaiškino ex- 

caricnei, kad nuo šio momento 
jai yra atimta jos liuosybė. 

I Gen. Kornilovo štabas tuomet 

prasišalino, ex-carienė prašė gen. 
Kornilovo, kad nebūtų prašalinti 
namų tarnai, kurie pažįsta būdą 
ir reikalavimus jos sergančių vau 

•kų. Ji ypatingai prašė, kad lei- 
stų ir toliaus laikyti feldfebelį 

! Berevenko. kuris iki šiolei buvo 
mažo caruko prižiūrėtoju. Gen. 
Kornilov sutiko su" carienės pra- 
šymu ir po to išėjo iš palociaus. 

DIDI KUNIGAIKČIAI ŽMO- 
NIŲ PUSĖJ. 

\ isi nariai buvusios Romano- 
vų dinastijos (caro giminėsj ap- 
reiškė, kad jie yra pasiryžę tar- 

nauti "naujai Rusijos valdžiai. 
Didis kunigaikštis Hirilas atsi- 
sakė nuo vadovystės jurininkų 
gvardijoj. Telegramas iš Kopen- 
hageno' praneša, kad didis kuni- 
gaikštis N'ikalojus, vyriausis va- 

das rusiškų arnii'ų Užkaukazyj, 
išleido sekantį pranešimą laik- 

raščių korespondentams miesto 
Tiflise. 

"Senos valdžios sugrįžimas yra 
negalimas ir aš niekados nesu- 

tikčiau sa tokiu atžegareivišku 
žingsniu. Aš tikiuosi, kad karė- 

je męs laimėsim, bet tuom laiku 
reikia palaikyti šalyje vidurinę 
ramybę. Aš esu persitikrinęs, 
kad valdžia mokės apsaugot? salį 
nuo anarchijos, "bet tik su žmo- 

nių pagelba." 
Petrogrado laikraščiuose yra 

paduota daug pasikalbėjimų su 

į\airiais didžiais kunigaikščiais, 
iš kurių maTyti. kad kuone visa 
caro šeimyna jau nuo poros metų 
buvo prieš carą. 

Didis kunigaikštis Kirilas, ku- 

ris dabar jau vadinasi tik "Ad- 
miralu Romanovu"' ir kuris bu- 

vo pirmas iš Kunigaikščių, pri- 
pažinusių naują valdžią, šiaip pa- 
sakė : 

"Mano lekojus ir aš akis akiu 

supratome gerai. Būdami po se- 

na vaūl/.ia, in'ęs butume pralošę 
šitą karę. Kalbėti apie tai carui 

neužsimokėjo, nes nieko negelbė- 
jo. Męs negalėjome perlaužti 
tos sienos, kurią aplink carą su- 

tvėrė buvusis premieras Steur- 

mer. mitropoiitas Pitirim. buvu- 
si;? justicijos ministeris Ščeglovi- 
tov. o vėliaus ir ministeris Pro- 

topopov." 
P< to kaip didieji kunigaikš- 

čiai ypatiškai ir visi sykiu nega- 

lėjo pertikrinti caro, kad gr\-sia 
revoliucijos pavojus, jeigu jis ne- 

nusileis. tai didieji kunigaikščiai 
išsiuntė D. K. Kirilo žmoną Vik- 

toriją, kad ji pamėgintų atidary- 
ti akis carienei, kuri buvo visa 

ko tikruoju "'Bosu?' Savo pasi- 
kalbėjime su cariene, didėji kuni- 

gaikštienė Viktorija vardais iš- 



skaitliavo ministerius, kokius rei- 

kėtų pastatyti vieton esamų. 
— Bet juk jie yra dinastijos 

(cariškos šeimynos) priešai!— 
sušuko carienė.—Ka3 gi yra prieš 
mus? Tik Petrogradas ir sauja- 
lė ignorantų, kaziroojančių aris- 
tokratų. liudama 20 metų ant I 
sosto, aš pažįstu Rusiją ir aš ži-| 
nau, kad žmonės myli musų šei j 
myną. 

Taip užbaigė carienė. To to 

didieji "kunigaikščiai jau nesirodė 
Carskame Sele, jei bent laike ofi- 
ciališkų funkcijų. 

ANGLIJA SVEIKINA RUSIJĄ. 
Londonas, Kovo 23 d.—Angli- 

jos premieras Lloycl-George, var- 

du anglų tautos, issiuntė vakar 
sekantj pasveikinimą naujai rusų 
valdžiai: 

"Su giliausios satisfakcijos 
jausmais Didžiosios Britanijos 
tauta sykiu su jos kolionijų tau- 

tomis, sužinojo, kad jos didis tal- 
kininkas, Rusija, dabar stovi su 

tautomis, kurios pamatuoja savo 

įstaigas atsakomaja valdžia. 
"\ors męs? labai branginame iš- 

tikimybe ir stipria ko-operaciją, 
kurią męs turėjome nuo buvusio 
imperatoriaus ir rusiškų armijų 
laike paskutinių pustrečių metų, 
bet savo keliu aš tikiu, kad revo- 

liucija, per kurią rusų tauta savo 

likimą pastatė ant saugių laisvės 
pamatų, yra didžiausis patarna- 
vimas, kokj jie iki šiolei yra pa- 
darę principui, už kurj talkininkų 
šaljs kovoja nuo rugpjučio 1914 
metų. 

"Ji (revoliucija) apreiškia fun- 
damentalią teisybę, kad šita 
karė, savo gilumoje, yra kova už 

žmonių valdžią ir liuosybę. Ji 
parodo, ka'd per karę 'iuosybrs 
principas, kuris tik vienas gr.ii 
palaikyti ramybę pasaulyje, jau 
laimėjo garsią pergalę, 

"Tas yra neabejotinas užtik- 
rinimas, kad prūsiška militarišk? 
autokratija, kuri pradėjo šią karę, 
netrukus pati bus nuversta. 

"Laisvė yra taikos išlyga ir aš 

neabejoju, kad, įvedus pastovią 
konštitncijlnę valdžią savo ru- 

bežiuose, Rusijos tauta bus su- 

stiprinta savo" pasiryžime vesti 
šią karę toliaius patol, pakol pa- 
skutinė tvirtovė tiranijos ant Eu- 
ropos sausžemio nebus sunaikin- 
ta ir pakol laisvi žmonės visose 
žemėse galės susivienyti, kad 
tikrinti sau'ir savo vaikams bro- 
liškumo »r ramybės palaimas." 

NE REVOLIUCIONIERIAI 
NUVERTĖ VALDŽIĄ, BET 

ŽMONĖS. 

Londonas, kovo 23 d.—Kuni- 
gaikštis Čericasov, žinomas rusų 
raštininkas, kuris buvo ištremtas 
iš Rusijos už savo politiŠK.us per- 
sitikrinimus ir kuris gyveno Lon- 
done, gavo nuo naujos rusų val- 
džios pakvietimą, kad sugrįžtų 
Rusijon. J;s išsiuntė Amerikon 
savo draugams sekanLį telegra- 
mą : 

"Amerika privalo turėti minty- 
je, kad šit. revoliuciją padarė ne 

"revi liucijonierių*"" suokalbis, bet 
ji yra pase'kmė didelio broli.'.<o 
susivienijimo ^arp rusų tautos ir 

rusų armijos. N'iekas nežino, 
kokioj iormoje nauja valdžia ap- 
sireikš, bet yra labai gali.nas 
daiktas, kad respublika ims nu- 

tverta. Politiškoj programoj, 
priimtoj per pažangią darbiečių 
partiją Petrograde ir Maskvoje, 
nestoka nieko, Iro" jau nebūtų 
Suvienytose Valstijose ir Angli- 
joj." 

REVOLIUCIJA SUTRUM- 
PINS KARĘ. 

Petrogradas, kovo 22 d.—Kad 

■pasekminga Rusijos revol'ucija 
sutrumpins karę, tai taip mano ir 

Rusijoj. Tik sutrumpinimas bus 

ne dėlto, kad Rusija taikytus! su 

.Vokietija, o todėl, kad Rusiji. 
nusimetus pančius, clabar stro- 

piau ir pasekmingiau ves k irę su 

vokiečiais. Tokios nuomonės 

yra ir naujasaT rusų justicijos 
ministeris Karenski, kuris prieš 
tai buvo durnos atstovu ir "dar- 
bo žmonių" partijos vadovu. 

— Kareiviai—pasakojo Ka- 
renski—milžinišku didumu Gtovi 
už naująją valdžią. Tarp jtj ir jų 
aficiejų yra dabar kur-kaa ge- 
resnis susipratimas, o kas- 

link aficierų, tai tie yra geres- 

niame upe, nes žinot kad iš val- 
džios yra grfcttai iššluojaina pro- 
vokiškas sentimentas ir graftas. 

"Darbininkai grįžta atgal prie 
darbo užganėdinti ir žinodami, 
kad ateityje jų laukia daug gerų 
dalyk". Jie žino, kad su jais ap- 
sieis gerai, kad jų algos l>us tei- 
singos ir kad maistas, kurį spe- 
kuliantai krovė, dabar yra žmo- 

nėms atidarytas." 

Koki generolai buvo ui revoliu- 

ciją. 
Dabar pasirodo, kad svarbiau- 

siais revoliucijos parėmėjais tarp 
augštesnių generolų buvo šie: di- 
dis kunigaikštis Nikalojus, gene- 
rolas Alexejev. rusų generališko 
štabo perdėtinis; gen. Brusilov, 
vadas pietinės dalies rusų fronto 
ir gen. Ruzskrj, vadas šiaurinės 
dalies rusų fronto. 

Kaslink to, kokias pažiūras 
naujoji rusų valdžia turi į karę, 
tai ministeris Karenski paaiškino, 
kad ji geriaus pritaria, kad Kon- 
stantinopolis butų tarptautiškas, 
t. y. niekam nepriklausytų, negu 
tam, kad jį turėtų paimti rusai; 
■naujoji valdžia taipgi pritaria da- 
vimui autonomijos Lenkijai ir 

Armėnijai. 

I DVI FRAKCIJOS RUSIJOJ. 
Korespondentas Arno Dosch- 

Fleurot, iš Petrogrado, kopyrai- 
tuotanie straipsnyje, tilpusiame 
Ch!eagos laikraštyj T r i b u n e, 

supažindina Amerikos publiką su 

vėliausiais politiškais atsitikimais 
Rusijoje. 

Sulyg jo pranešimo Rusijoj da- 
bar yra dvi didelės paritjos, ku- 
rios nors yra nevienodu politiškų 
pažiūrų, bet padavė sau rankas, 
kad pirmiausiai nuversti seną 

I valdžią, o dabar tariasi ir viena 
kitai nusileidžia, kad pervedus 
Rusiją laimingai ir per karę ir 
per revoliuciją. 

"Darbininkų Pasiuntinių Ta- 
ryba" yra rad!':aiiška partija. Į 
ją priklauso įvairios darbinin- 
kų organizacijos, socialistai ir 
jvairios kitos radikališkos grupės 
ir rateliai. Vienu ir abelnu var- 

du juos vadinama "Raudonai- 
siais." 

Kita partija yra durnos partija. 
Šita nenor! perversti dabartinę 
valdišką tvarką, bet tik geidžia 
pasekmingo.® valdžios demokra- 
tiškais pamatais. Ji turėjo jau 
gerai sutvarkytas nationales or- 

ganizacijas (zemstvas), kurios 
pasekmingai gali sutvarkyti ša- 
lies vidujinius reikalus. Kariški 
komitetai, tusiimantieji pristaty- 
mu amunicijos ir kariškos me- 

džiagos taip-pat randasi šios rū- 

šies žTPOrrhj rankose. 
Nors abiejų partijų reikalavi- 

me i yra labai nevienodi, bet ar- 

timiausia jų siekis yra tas pats, 
būtent—remti dabartinius mini- 
sterius pakol tesusirinks visuo- 
tina konvencija naujos konstitu- 

cijos išdirbimui. 

Petrogradas dar nėra atsipeikė- 
jęs nuo revoliucijos įtekmės, to- 
de'. sulyg Petrogrado nuomonės 
dar nėra galima nuspręsti, kokia 

yra visos šalies muomonė. liet 
iš gerų šaltinių korespondentas 
yra sužinojęs, kad sulyg zemstvų 
vadovų nuomonės sušaukimas 

1 konstitucijinės 'konvencijos laike 

karės galė pa,'im(fyti labai pa- 
vojingą re. .ų susipainiojimą. 

Radikalai neužsiganėdina vien 
tik miestais x»' fabrikiniais dis- 

triktais, bet pradėjo savo veiklu- 

mą taipgi tarp ūkininkų, kur, 
ačiu senos valdžios piispaudi- 
mams, Raudonųjų propaganda 
randa sau nemaža klausytojų. 
Raudonieji gali tikėtis konvenci- 

joj paramos delegatų iš visų ša- 

lies dalių. 
Vienok yra tarp radikalų ir 

tokių, kurie bijosi, kad pergreitos 
permainos gali išeiti Rusijai ant 

blog 3. 

Atkreipus atydą j žiaurų pri- 
spaudimą, po kuriuom buvo kai- 

miečiai ir darbininkai prie se- 

'ios valdžios, jų užsilaikymas da- 
bar yra pagirtinas. Jų pirmas 
palinkimas buvo niaršuoti gatvė- 
mis ir giedoti. Korespondentas 
sekę, ypatingai vakarais, paskui 
burius žmonių, maršuojarrčių su 

raudona vėliava ir dainuojančių 
revoliucljines ir patriotiškas dai- 
na". 

—Jonės Boston Journal, 

"ATSISAKOM NUO SENOJO SVIETO." 
Caras, virsdamas nuo sa vo senojo sosto, taipgi gali užgiedoti marseljetčs žodžiais. 

"Atsisakom nuo senojo svieto." 

Radikalai pilnai kontroliuoja 
Įviso miesto darbą ir darbininkų 
konferencijos pirmiausiu nutari- 
mu buvo tas, kad sugiąžinti prie 
da^bo darbininkus, dirbančius 
amunicijos ir artilerijos dirbtu- 

jvėse. Po to jie pradėjo operuoti 
strytkarius ir laipsniškai grįžta j 

j visas kitas dirbtuves. 
Ant vieno dalyko visi yra su- 

sitaikę, būtent—kad reikia vesti 

karę iki galui ir išvyti vokietį iš 

užimtu kraštu. Kad ta pasek- 
* 

mingiau atlikus, sako korespon- 

dentas, patogiau yra atidėti kon- 

stitucijinę konvenciją ir neis- 

; vengtinus gfnčus, Tairie joje kils 

įdelei vidurinio šalies sutvarkymo. 

I NAUJA PARTIJA RUSIJOJ, 
Petrogradas, kovo 27 d. Va- 

kar Petrograde susitvėrė nauja 
.•politiška partija, 'kurios vardas 

į yra "Republikoniškų Demokratų 
Partija." Prie šitos »naujos par- 
tijos priklauso daugelis progre- 

syviškiausių durnos atstovu, Pet- 

rogrado majoras, vyriausis poli- 
cijos perdėtinis ir kiti. 

Repttblikoniškų Demokratų 

partija bus dabartinės valdžios 

partija ir jos svarbiausiu užda- 
vinį" bus suorganizavimas rin- 

kir u į busiančią konstitucijinę 
konvenciją. 

Ministeris justicijos Karenskij 
(darbietis), kuris pirmiaus prita- 
rė davimui moterims lygių teisių 
balsavime, vakar pranešė, kad 

vargiai galima bus suspėti pa- 
daryti viską, kad moterįs galėtų 
naudotis ta balsavimo teise pir- 
muose rinkimuose atstovų j kon- 

stitucijinę konvenciją. 

KARĖS MINISTERIS PRIE 
FRONTO. 

Lonv onas, kovo 27 d. Iš Pet- 

rogrado pranešama, jog nauja- 
s&i karės ministeris Aleksandras 
Gučkov atvyko į Rygą, kad ap- 
žiūrėti frontą, kuriam, kaip sa- 

koma, gręsia pavojus nuo vokie- 

čių rengiamo užpuolimo. 
Didelė minia kaimiečių, darbi- 

ninkų ir kareivių, dainas dainuo- 
dami, nuvyko i namus Jasnoj 
Polianoj, kur pirmiaus gyveno 
garsusis grafas Lev Tolstoj. Jie 
atvyko pasveikinti, vardu rusų 

tautos, Toltsojaus našlę grafie- 
nę. Grafienės paprašyta, kad ji 
išeitų su mirusio savo vyro por- 
tretu. Kuomet ji tai padarė, 
žmonės atsiklaupė ir pradėjo 
melstis. 

CARAS DABAR SNIEGĄ 
KASA. 

Petrogradas, kovo 27 d. As- 
sociated Press korespon- 
dentui pasisekė sužinoti, ką da- 
bar daro caras, kurį laikoma 
po sargyba Carskoje Selo palo- 
ciuje. Aplink palocių yra didelis 
parkas geležine tvora aptvertas. 

Aplink tvorą ir palocių pastatyta 
y a sargyba, ;kviri daboja, kad 
buvusis caras su niekuom nesu- 

siliestų. Palociaus komendantu 
durna paskyrė kapitoną Kotzc- 
bue. Šisaį. kapitonas papasakojo 
korespondentui apie dabartinį ex- 

caro gyvenimą ..sekančiai: 
"Buvusis. caras yra geroj svei- 

katoj ir pusėtinai geram upe. 
Kuomet jis yra su savo aplin- 
kiniais, tai pasitaiko, kad jį su- 

'i, .. 

griebia verksmas ir vaitojimas. 
Jo dabar Neleidžiama liuosai į 
parką, kada jis nori; jis gali tik 
du sykiu, 'tarp'" ii ir 3 vai. po 
piet'pasivaikščioti tam tikroj ap- 

tvertoj paiko' clalyj. 
"Po tokia pat priežiūra ran- 

dasi ir visi jo aplinkiniai bei tar- 

nai. Ex-caras negali išeiti j 
parką kitaip, kaip tik man ten 

esa.n.t, 

"Svarbiausis ex-caro užsiėmi- 
mas, tai kasimas sniego nuo ta- 

kų parke; tas -darbas jam labai 
patinka. Jis taipgi labai žingei- 
dauja tuom. ką apie jį dabar 
kalba ir rašo laikraščiai. Dabar 
jis ypatingai žingeidauja svetim- 
tautiškais laikraščiais, kuriuos 
vienok labai sunku gauti." 

Didieji Rusijos kunigaikščiai 
atsisakė nuo savo žemių ir pave- 
dė savo dvarus, miškus ir 1.1, 

rusų tautos nuosavybėn. 

ŠAUKIA MESTI GINKLUS. 
Londonas, kovo 26 d.—Vėliau- 

si telegramai iš Petrogrado pra- 
neša žinias, kuriomis didžiai yra 
Petrograde susirupinę. Tas su- 

sirūpinimas paeina iš to, kad vo- 

kiečiai rengiasi prie didelio už- 

puolimo ant Rvgos-Iivinsko fron- 
1 Nurodinėjama, (kad vokiečiai 
traukiasi iš Francuzijos, kad su- 

trumpinus tenai savo frontą ir 
sutraukti tiek 'kariumenės ant 

Rygos fronto, kad sutruškinti ru- 

sus netikėtu užpuolimu, kol jie 
dar merą atsipeikėję nuo revoliu- 

cijos ir kol dar jie nėra kaip reik 

susitvarkę su nauja tvarka. 

Sulyg šitų Korespondentų pra- 
nešimo pidėjimas Rusijo vidu- 

ryje yra toli gražu nelinksmas^ 
nežiūrint to, kad naujoji valdžia 
ir atsakomieji vadai yra pasiryžę 
vesti kai*ę su energija. Jie pasa- 
kdįa, kad reikės laiko, kol disci- 

plina arfriijoj vėl sugrįš, nes da- 
bar ji pusėtinai susiliuosavo lai- 

ke darorfių pėrmainų. Prie šito 

prisideda1: ir fcurstymai visokių 
karštagalvių kurie neatsižiuri i 
tai, kas gali atsitikti ateityje. 

Pavyzdžiui, rusų socialistų 
laikraštis P r a v d a patalpino so- 

čiai demokratų partijos Centra- 
linio Komiteto atsišaukimą, ku- 
ris kviečia kareivius mesti gink- 
lus, išeiti iš tranšėjų ir eiti pas 
vokiečius. Jie išvadžioja, kad 
toks rusų kareivių žingsnis esą 

sukels broliškus jausmus tarp vo- 

kiečių ir tuomet karė esą tuojaus 

sugrius, o tuomet esą aru.ija ir 

žmonės galėsi.'} sykiu darbuotis 
nuvertimui viešpataujančiu Rusi- 
jos kliasu.. 

Sakoma, kad nekurie kareiviai 
Petrograde praleido po kelias 
dienas, sukdami sau galvas viso- 
kiais gražiais prižadais, kuriuos 
jiems siūlo socialistų propagan- 
da; iš tos priežasties disciplina 
tarp kareiviu liuosuojasi ir neku- 
rie kareiviai pradeda manyti, kad 
jau karė pasibaigė ir kad viskas 
esą gerai. 

IS AMERIKOS, 
VOKIEČIAI NORĖJO 

PABĖGTI, 
i / IPhiladelphia, Pa. Mėgino pa- 
bėgti 10 vokišku jūreivių nuo 

sulaikytų vokiškų laivų, bet bė- 

gant, juos patėmyta ir 8 paga- 
vo, o du afteierai įšoko iš val- 
ties vandenin ir prigėrė. 

45 MILIONAI u. /ARŲ VARIO. 

Washington, D. C. Vario ka- 

syklų savininkai atsišaukė į val- 

džią žadėdami parūpinti 45 mi- 
lionus svarų vario kariumenei ir 

laivynui už pusę senosios kai- 
nos: jie reikalauja po 16^20. už 

svarą, o valdžia dabar moka 
po 35c. 

SUKURIO AUKOS. 

Little Rock, Ark. Kilęs ap- 
linkinėse Delark sukurys daug 
nuostolių tose aplinkinėse pri- 
dirbo. Žuvo ir kiek žmonių. 
Užmušta penki žmonės, o 4 ta- 

po sunkiai sužeisti. 
| 

VOKIEČIŲ BLOKADOS 
PASEKMĖS. 

New York. Vokiečių blokada 
ir karė submarinomis atsiliepia 
gana žymiai ant Amerikos užsie- 
nių pirkilybos. Prekių iš Ameri- 
kos :į karę vedančius kraštus iš- 

gabenta ant $39,000,000 mažiau, 
o j kitus Europos kraštus už 

$1,(579.000 mažiau. Vasario mė- 

nesyj 1916 m. išgabenta prekių 
už $91,500,000, o pirmą blokados 

mėnesį tik už $52,000,000. 

AUKOS ŽYDAMS. 
New York. Sąnarys Amerikos 

šelpimo žydų komiteto Henry 
Morgentau apreiškė, jog iki 'bir- 

želio mėnesio Amerikoj žydų šel- 

pimui turi buti surinkta 10 mi- 

lionų do'Harių, nes badaujančių 
žydų vien Rusijoj yra 3 milio- 
nai. Miliomierius Roebuck kom- 

panijos pažadėjo tuoj milioną 
doliarių. 

I KONGRESO NEPAPRASTAS 

Į SUSIRINKIMAS. 
I Washington, D. C. Dėl svar- 

'bių ir netikėtų atsitikimu ir nau- 

jii vaidų su Vokietija preziden- 
tas sušaukė 'nepaprastai! susirin- 
kimai! išsiskirsčiusi kongresą. 
Knogresas posėdin pakviestas su- 

sirinkti 12 vai. balandžio 2 d. 

KARIUMENĖ RENGIAMA. 
Washington, D. C. Besidkli- 

nant vaidams su Vokietija, ir 

Amerika rūpinasi apie kariume- 
nės sudrutiuimą. Prezidentas 
mano tuoj suorganizuoti 500,000 
liuosnorių kariumenę, o kilus ka- 
rei, ji busianti pakelta iki 3 mi- 
lionų ikareivių. Bet tokį skait- 
liu iš liuosnorių nelengva bus 
surinkti. 

PANAIKINTA MIRTIES 
BAUSMĖ. 

Springfield, 111. Illinois valsti- 
jos senatas 32 balsais prieš 11 

priėmė b i 1 i ų panaikinantį visoj 
valstijoj mirties bausmę. 

SVARBUS PADAVADiJIMAS. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų laivyno ministeris Da- 
niels, po konferencijai su laivyno 
tvarkytojais, nutarė kilus karei 

atidaryti visus porttis Suvienytų 
Valstijų talkininkų laivams, kur 

jie gali gauti viską sau reikalin- 

gą ir pasilikti taip ligai, kaip pa- 
norės. Ir Amerikos kariški lai- 
vai galės atkakti, kada panorės, 

(Į portus Prancūzijos. Anglijos. 
[Rusijos, Italijos ir laponijos. 
1 

VOKIEČIŲ STATISTIKA 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE 

Washington, D. C. Cenzus 
biuras .apskaito, jog Suvienytose 
Valstijose gyvena 9 milionai 

žmonių vokiškos kilmės. Laike 
visuotino gyventoju suskaitvmo 

1910 m. buvo 8,232,615 žmonių 
vokiečiais užsirašusių; tame bu- 
vo: Vokietijoj gimusių 2,501,182. 
Amerikoj gimusių iš vokiečių tė- 

vų 3,911,847. o vaikų, kurių vie- 
nas iš tėvų buvo vokietis gimęs 
Vokietijoj—1.869.590. Iš 2.501.- 
182 Vokietijoj gimusių 1,278.367 
buvo vyrai virš 21 metų, taigi 
tinkanti kariumenėn. Iš jų 889.- 
007 pastojo Amerikos piliečiais, 
92,030 išgavo pirmas popieras. 

DU METAI KALĖJIMO. 
New York. Teismas už šni- 

pyste 2 metais kalėjimo pasmer- 
kė du vokiečiu—Albertų Sandler 
ir Charles \Venneroburg. Apart 
to, jie turi dar užmokėti bausmę 
po $2.500. Jie mat Amerikoj 
mėgino suorganizuoti šnipų or- 

ganizaciją ir pasiųsti šnipus Ang- 
lijon šnipinėti Anglijos kariškas 
paslaptis. 

VOKIEČIŲ STOVYKLOS. 
Laikraščiai praneša, buk kilus 

karei su Vokietija, neištikimi vo- 

kiečiai ir jų draugai bus suvary- 
ti j tam tikras stovyklas ir ten 

po sargyba laikomi, kad negalė- 
tų šnipinėti ir saviemsiems per- 
duoti Amerikos kariškų paslap- 
čių. Sako, ibuk apmokėjimui šni- 
pų tarp Amerikos vokiečių su- 

rinkta 50 milionų doliarių. Vien 

Chicagoj esą 230 neištikimų vo- 

kiečių ir jų draugų, o išviso 

kandidatų j stovyklas esą su vir- 
šum tūkstantis. 

VOKIŠKI SUBMARINAI 
MAINE PAKRANTĖSE. 

Amerikos laivyno aficieras Jas. 
O. Porter praneša, jog vokiečių 
submarinai atsirado Amerikos 
pakrantėse, įprie Maine valstijos 
'kna<nto. Kilus karei, jie gal mė- 

gintų bombarduoti ten esančius 
pajūrių miestus. 

ŽUVO AMERIKOS 
GARLAIVIS. 

Su visa įgula žuvo Suvienytų 
Valstijų garlaivis Maryland. Kas 
su juom atsitiko, ar jį vokiečiai 
paskandino, ar jį kitokia nelaimė 

patiko, dar nežinia. Nežinia ir 
kiek su juom žmonių žuvo. 

VĖTRA. 
New Albany, Ind. Kovo 23 d. 

šitose apielinkėse siautė vėtra, 
kuri išgriovė cikčiai namų ii 

dirbtuvių. Žuvo sugriautose trio- 
bose ir žmonių, kurių skaitlių 
paduoda iki 50. 25 kunus jau 
išpo griuvėsių ištraukė. 

Vėtra siautė ir apielinkėse As- 

toria, Ore., prie Pacifiko. Vėt- 
ros nulaužtas medis nuvirto ant 

darbininkiško geležinkelio trau- 

kinio ir užmušė 7 darbininkus 
o 13 jų sunkiai sužeidė. 

PRAŠO LEISTI MOKESTĮ 
PAKELTI. 

Washington, D. C. Daugelis 
geležinkelių atsišaukė j Vaizbos 
Komisiją su prašymu leisti pa- 
kelti pervežimo kainas, nes įve- 
dus 8 vai. darbo dieną ant gele- 
žinkelių pakilo explioatavimo lė- 
šos. 

Nashville, Tenn. Kovo 24 d. 
siautė čia suknry's, kuris nemažai 
blogo pridirbo. Sugriovė dikčiai 
triobų. Užmušta 14 žmonių ir 
tai tik mieste. 

PIRMA MOTERIS PASTOJA 
LAIVYNAN. 

Phialdelphia, Pa. Pirma mo- 

teris čia kaipo liuosnorė pasi- 
davė Amerikos kariškan laivy- 
nam Naujoji kandidatė yra mer- 
gina Loretta \\'.alsh iš Philadel* 
phia. 

NEW YORKO SOCIALISTAI 
PRITARIA KAREI. 

New York. Inteligentiškiau- 
sia Amerikos socialistų dalis iš- 
leido atsiliepimą, kuriame išreiš- 
kia pritarimą karei su Vokietija. 
Geriau tegul buva karė, sako jie, 
negu ikad žmonės turėtų rodyti 
vergišką pasidavimą svetimiems. 
Matyt tarp socialistų tame nera 

vietnodų nuomonių. Dėl skirtu- 
mo pažvalgų gali skilti ir visa 
partija. 

Saginaw, Mich. Sudegė čia 
farmerio Hartsteino namai, o 

juose sudegė 4 vaikai. Tėvai 
abudu išsigelbėjo. 

EXPLIOZIJA. 
New York. Kovo 26 dieną 

tunelyj po Hudson upe explio- 
davo dinamitas. Expliozija už- 

mušė keturis žmones, o keliolika 
sunkiai sužeidė. 

IŠNAIKINO KAIZERIO 

PAVEIKSLĄ. 
St. Louis, Mo. Laike neprie- 

lankiu vokiečiams demonstraci- 

jų, vokiečių priešų pulkas įsiver- 
žė į ruimą vienos vokiečių gie- 
dorių draugijos ir sudraskė ten 

buvusj, vertą $100.00, Vokiečių 
Kaizerio paveikslą. Matyt vo- 

kiečių visur nekenčia ir tai ne 

be pamato. Vokiečiai save va- 

dina kulturos nešiotojais, bet iš- 
tikro jie yra nešiotojais ir palai- 
kytojais brutališkumo ir žiauru- 

mo, bet ne kulturos. Teisybė, 
vokiečiai turi garsių mokslinčių, 
raštininkų, bet tokių yra nedaug 
skaitlingoj, brutališkiausioj pa- 

saulyj tautoj. Tie mokslo vyrai, 
raštininkai ir kiti, net darbščios 

vokiečių moterjs Vokietijos poli- 
tikoj rolės nelošia. Ir tas svieto 

vokiečių nekentimas ne prieš 
tuos vokiečius mokslinčius, raš- 

tininkus, dailininkus kreipiasi, 
bet prieš brutališkumo ir žiauru- 
mo platintojus. Vokiečių žiau- 

rumą pažjsta žmonija ne tik iš 

jų karės vedimo budo, bet pa- 

žįsta ir darbininkai atėję dirbti 

Vokietijon. Juk laukų darbinin- 

kų lenkų ir lietuvių niekur kitur 

taip neskriaudžia, niekur kitur su 

jais taip "brutališkai nesielgia, 
kaip Vokietijoj. 

Cleveland, O. Sustreikavo 
darbininkai Amalgamated Asso- 

ciation of Iron Co. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo. 

Buffalo, N. Y. Sustreikavo 
čia 200 darbininkų Curtis Aero- 
plane Co. dirbtuvėse. 

Chicago. 111. Sustreikavo 500 
rąstu iš važioto jų. Vežėjai rei- 

kalauja algų padidinimo. 

Waterbury, Conn. Pas mus 

buvo bepradėję paleisti žmones iš 

amunicijos nekuriu dirbtuvių, bet 

dabar Scovel Mfg. Co. padarė 
kontraktą ant S37.ooo.ooo. u d. 

kovo viena diena priėmė apie 2,000 

darbininkų; ims ir daugiaus, jeigu 
tik g uis. 

D—is. 

Niagara Falis, N. Y. Mies- 
to taryba pakėlė algas gatvių 
šlavėjų 11120 25c. ant 30c. ui 

j darbo valanda. 



ĮĮ Naujoji Rusijos valdžia pa- 
naikino v i a i laikraščiu cenzūrą ir 
laikraščiai visi be cenzūros i^ėjo. 
Sąnariai senosios {Milicijos, turbut 
ir žandarai, tap«> p; siųsti karės 
frontan. Atstatė nuo vietos me- 

tropolitus Petrogrado ir Mask- 
vos. Pradėjo nuo vietų atstat}di- 
nėti ir gubernatorius; jų pareigos 
pavesta pildyti žmonių baisais 
rinktiems žemietijų pirmininkams. 

jj Naujoji Rusijos valdžia įve- 
dė pastovės maisto kainas, nepri- 
gulmingas nuo noro spekuliantų, 
tautos išnaudotojų. Maisto kainos 

Rusijoj dabar yra ant 20—5ocĮo 
mažesnės negu buvo pirma, nes 

maisto Rusijoj yra daugiau, negu 
jai reikia. 

|| Pinigų karalius Amerikoj, 
Morgan, praneša, jog Prancūzija 
vėl Amerikoj nori pasiskolinti 
100 milijonų doliaritj. 

ĮĮ IŠ Londono pranešama apie 
pasikėsinimą ant gyvasties naujo- 
jo Rusijos teisiu ministerio Ke- 
renskio. Mat koksai rusiškas a f i- 

tieras, prisispyręs reikalavo, kati 

leistų jį pas ministeri, nes turis 

jam svarbų laišką atiduoti. Kuo- 
met padarė kratą j</ kišeniuose, i 
vietoj laiško, rado prirengtą revol-1 
verį, kurį, ištraukęs iŠ kratytojų 
rankų^ aficieras nusišovė. 

i \ okiečiai skubiai iš ienkų or- 

ganizuoja naują kaiiumenę, tik 
norinčiu jon pristoti ienkų neat- 

siranda daug. Lenkijoj sutverta 

17 centraliniu verbavimo biurų ir 
400 apskričių biurų. 

|[ Vokietijoj už šnipystę suėmė 

50 vrhiniečių claugumas studentų 
Muencbeno universiteto. Jie' 
drauge su Lhinų ambasadorių no' 
rėjo iš Vokietijos iškeliauti. 

j| Londono Exdiange Telegraph 
Co. gavo žinią, buk dėl blogo ir 
neužtenkančio maisto sustreikavo 
darbininkai Duesseldorfo atnunici-' 
jos dirbtuvėse. 

|Į Hollandijos valdžia nutarė j 
savo portus neleisti kanuolėniis 
apginkluotų savo atsigynimui pirk- 
lvbinių laivų. Mano ir Amerikos 
apginkluotiems laivams savo por- 
tus uždaryti. Bijosi mat vokie- 
čių, kad jie, dėl įsileidimo į savo 

portus apginkluotų talkininkų ir 

jų draugų prkiybinių laivų ant 

Hollandijos neužpultų, nes ji nuo 

taip galingo priešo pati atsiginti 
negalėtų. i 

įj Laikraštis Xaticoal Tidcnde 
£avo žinią, buk Finliandijoj va- 

roma svarbi agitacija už įvedimą 
ten republikoniškos tvarkos. Ma- 
noma ten, kad Rusija pasidalys j 
kelis neprigulniingus kraštus. Ta- 
sai laikraštis praneša, buk Petro- 

grade Ostrove socialistai sutvėrė 
atskiras respublikas. Žinios tos, 
žinoma, nepatvirtintos. Visiems 
paskalams, einantiems iš Rusijos, 
dabar tikėti negalima. 

|j Anglijos žmonių atstovų rū- 

me valdžios atstovai pranešė, jog 
valdžia dirbdina ioo naujų pirkly- 
binių laivų nuo 18,000 iki 3o,ooo 
tonų jtalpos, kurie užvaduos vo- 

kiškų subn.arinų paskandytus. 
Jeigu bus reikalas, naujų laivų 
pasidirbti bus galima daugiau. 

jj Rusijos valdžia uždraudė im- 
ti pinigus už kelionę geležinkeliais 
nuo grįžtančių iš Siberijos politiš- 
kų prasižengėlių. Apart to, be 
už mokesnio už kelionę galės Ru- 
sijon grįžti ir iš jos iškeliavę išei- 
viai : neturintiems pinigų ubs duo- 
ta kelionės lėšoo. 

|| Iš Belgijos iškelia-.o ten iki 
šiol pasilikęs Suvienytų Valstijų 
ambasadorius VYittlock. Jis iš- 
keliavo į Havre, kur per-'kėlė 
Belgijos valdžia, vokiečiams Bel- 
giją apvaldžius. 

|| Ispanijos valdžia nutarė, at- 

sigynimui nuo vokiškų subr arinų, 
kanuolėmis apginkluoti savo pirk- 
lybinius laivus. Bet Ispanija ne 

tik su Vokietija karės n eda, bet 

ją atstovauja karę vedančiuose 
kraštuose. Blogu Vokietija ir sa- 

vo atstovams atsimoka, nes skan- 
dina ir jų pirl!ybinius laivu* 

į Austrijos Amerikon paskirtas 
ambasadoriumi grafas Tarnovvski 
neturėjo nei pragos peniui/i Ame- 
rikos prezidentui savo Įgaliojimo 
raštu ir Kuropr." sugrįžo. Atka- 
ko jis prieš \ elvkas pasisvečiuoti 
\ aršavon. 

j Ant nu!>:o lauko pradėjo veik- 
ti ir aoiejtj pumų kavalerijos, ko 
nebuvo nuo k>i4 m. Prancūzai 
mėgino kavaleriją vartoti, bet ją 
keli- kartus atmušus vokiečiams ir 
jie ją paslėpė. Dabar abidvi pu- 
sės kavaleriją vartoti pradeda. 
Reikia todėl manyti, kad karė 
iš grabiu persikels j laukus ir 
greitai turės p aibaigti, nes lau- 
ke taip ilgai niekas gintis negali, 
kaip grahėse. 

;[ Iš (-rekijos sostinės praneša- 
ma. buk pavojingai apsirgo C i re- 

kijos karalius Konstantinas. 

Į| Iš Beriino i vokiečių kariu- 
menės stovyklas, pasikalbėti su ten 
esančiu kaizeriu, iškeliavo vokie- 
čiu karvedis J lindenburg ir kanc- 
leris Hethniann-HolTueg. 

Laikraščiai praneša apie sun- 

ku susirgimų Vokietijos kaizerio, 
kuris buk serga nervu suerzinimu. 
Nieko įstabaus tame nėra. Juk 
jis miliji/.ius žmonių j dabartines 
skerdynes pasiuntė. Jo nervu su- 
erzinimas yra tai menka bausmė 
už taip 'baisų prasižengimų. 

Naujoji Rusijos valdžia už- 
traukia Rusijos viduriuose paskolą 
3 milijardų rrMiiį ant 5% palu- 
kėnų. Paskolos bondsai bus pa- 
leisti po 85 rubl. už 100. 

j| Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus Draugija gavo žinią, jog 
vokiečiai karės belaisvius siunčia 
karės frontan. Rods, šioje karėje 
Vokietija nuolatai laužo civilizuo- 
tu tautu teises, bet siuntimas ka- 
rės frontan belaisvių ir vokie- 
čiams utų jau perdidelis prasi- 
žengimas. 

ĮĮ Berlinas užtikrina, jog vokie- 
čiai paskandino talkininkų kariškų 
laivų 850,000 tonų įtalpos, o tas 

yra tik 6otooo tonų mažiau negu 
įtalpa visų Amerikos kariškų lai- 
vų. 

|Į Vokietijoj smarkiai siaučia 
rauplės. Sergančių yra suvirtum 
30,000 zoninių, bent tiek jų už- 
registruota. 

|[ Prancūzijos valdžia prilakė 
savo ambasadoriams visuose neu- 

trališkuose kraštuose kelti protes- 
tus prieš vokiečių žiaurumus, da- 
romus Prancūzijoj jų aplcidžia- 
muoie kraštuose, kur vokiečiai 
viską naikina, nuodija net šalti- 
nių ir šulinių vandenį. Prancūzi- 
jos valdžia atsiųs ambasadoriams 
prirodymus teisingumo savo pasi- 
skundimo. (laištantis p'ėšikas mat 
visuomet labjausiai spardosi. 

Į| Laikraštis Journal de Gauve 
vėl garsina, neva pasemtas iš tik- 
rai ištikimo šaltinio išlygas susi- 
taikymo. Sulyg tų išlygų Vokie- 
tijos kariumenė palaikytų Belgijos 
tvirtoves ir portus, o Belgijos ka- 
riumenė turėtų buti panaikinta; 
geležinkeliai pasiliktų vokiečių 
kontrolėj. Tš Francufcijos vo- 
kiečiai pasitrauktų, pasilaikytų tik 
Bosey kasyklų apskritį ir reika- 
lautų Prancūzijos porto prie Bri- 
tiško kanalo, greičiausiai Calais. 
Apart to Prancūzija turėtų išmo- 
kėti 15 tniliardų frankų. Bet to- 
kias išlygas Vokietija galėtų sta- 
tyti tik galutinai paklupdytama 
priešus, o talkininkai iki šiol dar 

nepaklupdyti ir nežinia, ar vokie- 
čiams kada nors pasiseks juos 
paklupdyti. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ MINNEAPOLIS IR ST. 

PAUL, MINN. 
Dvimiesčio lietuvių Komitetas 

n. n. k. Lietuvos lietuviams šelp- 
ti. šitu dviejų miestų lietuvių 
draugijos sušaukė konferenciją 
užmezgimui tarp savęs ryšių 
reikale rinkimo aukų nukentėju- 
siems nuo karės mūsų broliams 

Lietuvoje. Šita konferencija bu- 
vo kovo 11 d. p»n. 1091 Colne St., 
St. Paul; kiekviena draugija pri- 
siuntė po tris delegatus,. 

| Nuo L. 1). P. I)r-jos is St. 
Paul buvo: J. Ivanauskas, 1. Ka- 
jakas, ir A. Sultis. 

Nuo 1,1.A. l)v-ji>s iš Minnea- 
|polio buvo: J. Sabas, A. Masio- 
kas ir M. J. I'ieža. 

Pas visus susirinkusius buvo 
galima matyti tvirtas pasirįži- 
tnas darbuotis visokiais galimais 
budais aukų rinkimui. Buvo ap- 
šnekėta visi tebesamieji fondai 
ir A. L. C. komitetas ir nutarta 

šiiaip: 
1. Palaikyti ryšius tarp šito 

dvimiesčio lietiniu pasekminges- 
niam aukų rinkimui išrinktą ko- 
mitetų, užvardintą angliškai 
"T\vi:i City l.itluianian Kelief 
Conunittee for \Yar Sutferers." 

2. Surinktas aukas siusti A. L. 
(.'. Komitetui ir kreiptis į jj rei- 
kalaujant informacijų aukų rin- 
kimui. 

3. Surengti balių naudai nuken- 
tėjusių nuo karės lietuvių, jei gab- 

ena, pirmą" nedėldienj po vehkų 
St. Paulyj. 

4. Išgauti iš St. Paul miesto 
majoro leidimą aukas rinkti nu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams, mes buvusioj Lietuvių 
Dienoj niekas nerinko. 

Valdybon išrinkta šitie asme- 

nys: J. Ivanauskas pirm., J. Sa- 
bas vice pirm., M. J. Bie/a, nut. 

rašt., A. Masiokas susin. rast. 

(su Cent. K0111.), I. Bojakas ka- 
sininku, A. Sultis, kasos globėju. 

M. J. Bieža. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

Paskutinis atsakymas.—Mano 
l»penentas p. Y. savo korespon- 
dencijoj atspaustoj "Liet." ii 

Inum. stengiasi parodyti kitaip 
negu mano, originaliai buvo pasa- 
kyta. Ten jis sako, kad aš kiek- 
vienoj savo korespondencijoj jam 
lopą prisegąs del to tik^ kad jis 
man yra nepatinkamas ir kad aš 
Morjs žmones mokinti. 

Tas netiesa; aš nenoriu nei1 
vieno mokinti, nes žinau, kad 
kiekvienas gali tik pats pasinio-j 
kinti. Bet aš noriu vieno daly- j ko,—kad p. V. paliautų mane 

kandžiojęs ir atakavęs be jokio 
v ^ 

reikalo viešai iš estradų, nes to,1 
už ką jis mane atakuoja mano 

korespondencijoj "Liet." 2 num.' 
visai nebuvo. Reikia prisilaikyti 
teisybės ir liautis buti vienpusi-1 
šku. I 

(Męs abiejų prašome pasiliauti. 
Red.). C.—N.—R. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
Nenoras šviestis.—Kas tų be- 

mokslių darbininkų nenori ap-, 
šviesti, doroj pakelti,—visi, bet 
jei jie patys nesirūpins pažinti 
save ir savo aplinkybes, niekas jų 
neapšvies. I 

Cia inuo kelių metų yra apsčiai Į 
tokn lietuvių, kurie niekuomet 
nelankė nei prakalbų, nei paskai- ( 
tų, nei teatrų nei, ant galo, baž- 

^ 
nyčios. Bet dabar šitą susnu- 

dusią minią privertė iš miego 
pabusti ginčai ir vaidai tarp 
dviejų vietos kunigų: kun: Var- 
nausko ir kun. Mickevičiaus. 

Prakilnesnieji lietuviai j šitų 
kunigų vaidus nesikiša: Nenoriu 
kištis į juos nei aš, bet tikrasis 
liaudies švietimas priverčia mane 

vieną kitą žodį parašyti apie 
juos. 

Nuo k e 1 i ii mėnesių šitie du,' 
vienas prigulmingos-, kitas nepri- 
gulmingos >parapijos kunigai 
stengiasi kiek galėdami pasėti 
neapykantą savo pasekėjuose 
prieš savo priešininko pasekėjus, I 
kiekvienas jie stengiasi savus pa- 
sekėjus padaryti savo užmačių 
įrankiais. Pasekmės to yra ap- 
gailėtinos: nėra sutikimo, nėra 

vienybės. 
Akyvaiždoje šito kelios prakil- 

nesnės draugijos, nepaisydamos 
savo parapijų prietikių, susivieni- 
jo ir ėmė rengti prakalbas ir pa- 
skaitas išblaškymui tų nesutiki- 
mų ūkanų nuo musų vietinės 
lietuvystės padangės. Pirma to- 

kia paskaita buvo vasario 11 d. 
vakare p. Cibo svetainėje. Pa- 
skaitą skaitė "Ateities" redakto- 
rius p. A. Rimka, temoje: "Iš ko 
atsirado tautos tikėjimas" ir 
"Lietuvos neprigulmybė." Bet 

v 

musų lietuviams, ypač senes-, 

nienis vyrams ir moterims, tas 

yra nesuprantama. Kitas daly-1 
kas ne apie bažnyčias buvo kai- 

I I 
bama. todėl jiems nei prakalbo- 
mis tas nėra. 

kitaip žiūrėdami į paskaitas, 
.susirinkusieji pradėjo kalbėtojo 
kal-'ją trukdyti. Tuomi daugiau- 
siai atsižymėjo seniai; atėjusioji 
vaikai užsilai|£ J&ug ramiaus 
už ju tėvus. <Ta|.j|ira labai ne- 

gražu. Moky^imf» bent užsilai- 

kyti gražiau*.-^ 9 
K!MiZkauska8. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Vietos žmonių gyvenimas.— 

(irauni Rapids yra miestas turin- 
tis tarp 150 f 180 tūkstančių 
gyventoju, (iyventojai yra įvai- 
rių tautų žmonės,—'bet didžiau- 
sią jų dalį padaro' holandai. Stam- 
biausios vaizbos ir pramonės 
įstaigos priklauso holandams. 
Tarp verteivių yra ir 'kitų tautų 
žmonių, k. v. vokiečiai, airiai, bet 
jų skaitlius mažesnis. 

Lietuvių verteivių visai mažas 
skaitlius: yra vien#. mėsinė p. 
Karsčiaus, kokios keturios val- 
gomų daiktų sankrovos, apie dvi 

cigarinės ir trys smuklės. 
Kiek galima pręsti, vietos lie- 

tuviai neturi palinkimo prie 'pra- 
monės; didesnė jų dalis yra pa- 
prastais darbininkais, nors kar- 
tais jie ir skaito' save amafcin- 
kais; tas atsitinka .rakandų dirb- 
tuvėse, kur prie atskirų darbų 
kiekvienas paprastas darbininkas 
gana greitai išmoksta dailidės 
darbą. Bet čia žmonės sulygi- 
namai mažai uždirba: nuo $2.50 
iki $3.00 j dieną. Gyvenimo reik- 
menims pabrangus, sutaupyti pi- 
nigų beveik negalima; bet žmo- 

nės atrodo užganėdintais savo 

padėjimu, nes musų žmonės pa- 
prastai gyvena pusiau mirę, be 
jokių svajonių apie savo ateitį. 
Jie sako, kad kuomet darbai eina 
kaip iš rago. tai dirbi sau ištisą 
savaitę, o subatos sulaukęs per 
š\entą dieną duselę palinksmini 
ir šventei praėjus vėl dirbi. 

Šitas mintis Grand Kapids'o 
žmonėms ir vpatingai lietuviams 

.." H i ... 
gan greit įkvepia pati vietine 

gamta. Šita vieta vpatingai gra- 
ži vasaros laiku. Miestą dalina 
j dvi dali npė savo platum išsi- 
liejimu. o miesto gatves puošia 
medžiai, šlamėdami savo žaliais 
lapais, kurių pavėsyj gyven- 
tojai randa sau prieglaudą ir 
pavėsį nuo vasaros kaitrų. Mie- 
sto gatvės atrodo kaip koki gojai 
ir miesto namai atrodo kaip ko- 
kie vasarnamiai. 

Bet gamta moka ir bausti gy- 
ventojus oro nepastovumu pava- 
sario ir rudens laikais. Greitai 
atsimainantis oras atsiliepia j 
žmonių sveikatą ir beveik nera- 
stum nei vieno kuris rudens ar 

pavasario metu nesiguostų savo 

sveikata; nemaža žmonių ir iš- 
miršta šitais laikais. 

Bet žmonės ir to nedaug paiso. 
Jie sau užia ir linksminasi kokiu 
nebūk laiku. Pagalios apie sa- 

vo padėjimą ar reikalus n?ra ka- 
da prie rudžio kaušo ar degtinės 
stiklelio. Vienok ilgai 'taip tur- 
būt nebus, nes pereituose rinki- 
muose likosi nubalsuota alų ir 
degtinę prašalinti iš -isos Michi- 
gano valstijos; tas ati.Jks už me- 

tų laiko ir žmonės likę be degti- 
nės ir alučio turės laiko pagalvo- 
ti apie save ir savo reikalus. 

A. M. Virbalis. 

IŠ McLEOD VALLEY, ALTA, 
CANADA. 

Kiek man teko skaityti lietuviškų 
laikraščių nei viename nemačiau, 
kad kas butų rašyta apie musų 
apielinkę. Teisybė, kad ne kas 
ir yra rašyti apie ją, ties lietuvių 
čia esame tik męs keturi lietu- 
viai unikinkai; kiti vi*>i daugiau- 
sia anglai ir vokiečiai. Žemė čia 
nėra krečiama, bęt javai užauga 
geriau negu kur kitur. ,,Taip pat 
yra neapgyventos žemės dau- 

giaus kaip apgyventos, tik gaila, 
kad musų lietuviai kitur moka 
už daug prastesi^ę žemę dides- 
■nius pinigus. 

Čia žiema esti labai lengva, be 
šalčių. Dirbtuvių čia.-nėra, bet 
kitokių darbų yra -daugiau negu 
darbininkų. Užmokestis taipgi 
yra gera. 

I. Ivanas. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Streiko begis. Tarp darbinin- 
kų ir cufčraūs trusto eina kova 

jau šešta savaitė. Musų strei- 
kininkų, iipa© yra geras. Musij 

pikelininkai gerai veikia, lai yra 
gražiai suturi streiklaužius nuo 

darbo, kas kompanijai duoda 
smūgį. 

Kompanijos šniĮ ai. apsiginkla- 
vę brauningais, eina kalbint pa- 
vienius streikininkus, kad grįžtų 
darban, žinoma, žadėdami pada- 
ryt bosais; bet jiems nesiseka 
suklaidint darbininkus. Tad jie 
kreipėsi i tokią moterį, kuri va- 
ro bizni iš "burdingeriųta 1110- 

Įterėlė turėjo du vyru apdraudus- 
'"inšiurinus/' ir pasiuntė juos 
skebaut. Skaitytojas gali supra- 
'sti, kodėl siuntė ta moteris ske- 
baut savo "burdingerius." (Ne- 
turint kitokių prirodymų, 'negali- 
ma taip Įtarti. Red.). Be to, 

į kita moteris, ip. Tamulienė, pa- 
Įmačius einant gatve streikinin- 
ką, ėmė šaukt visa gerkle polici- 
ją, ir areštavo už tai, kad jis ėjo 
pro jos namą. Tamulienės vyras 
laiku kiančių dirbtuvę. Mat 
streiko metu tautos skirtumo nė- 
ra,—bosas Hz bosą stoja. Ne- 
žiūrint, kad tai buvo lietinis, ki- 
to darbo streikininkas, areštavo 
ir nubaudė $8. vientik už tai, kad 
ėjo pro jos namus, (l'ž t;j ne- 

gali bausti; turėjo buti ir kitos 
priežastis ir Spaudos Komisija 
privalo aiškiai ir teisingai daly- 
kus išdėstyti, nes tik teisybe ga- 
lima streikas laimėti. Red.), 

Kompanija buvo parsigabenus 
streiklaužių, nemaža negru bu- 
tą, kurie absoliučiai nėra tinka- 
mi prie cukraus darbe. Skebai 
daugiausia guli fabrikuose. De- 
lei sugedusio fabrikų oro pradė- 
jo mirt vienas po kitam. Šitą 
faktą paduoda patįs kapitalistų 
(?) laikraščiai; sako: "šeštas 
nuošimtis streiklaužių, 'kurie bu- 
vo ligoninėj, išmirė,—o kiti sun- 

kiai serga." 
Vieną gražią dieną Spreekelio 

kompanijos superintendentas lai- 
kė gatvėj prakalbi} streikinin- 
kams. Apsiginklavęs kalbėjo 
toj gatvėj, kur streikininkai ei- 
davo pro šąli j susirinkimus. 
Žinoma, jo kalba buvo prie' I. 
W. \\\, kad I. \Y. \Y. esanti 
negera. Ir kad permaža esą I. 
\V. \V. darbininkų. Jis patarė 
prigulėt Amerikos Darbo Fede- 
racijai arba kitai kokiai organi- 
zacijai. 

Draugai darbininkai ir darbi- 
ninkės! Atkreipkite domą j mū- 

sų tą sunkią kovą. f)uokite 
mums piniginės paramos toj ko- 
voj prieš musų išnaudotoju?. 
Męs paskelbsim "laikraščiuose 
aukas visas, iškur tik prisiųsit, 
daug ir maža. Tiesa, jau šiek- 
tiek gavom pastaruoju laiku iš 
kai-kurių draugijų, vietinių ir 

kitų miestų, bet ką tai reiškia 
tokiam žmonių skaičiui? Duo- 
kite paramos mums, kovojan- 
tiems už geresnį būvį. 

Pinigus malonėkite siųsti iž- 
dininkui: K. Rutkauskas, 131 
Tasker St., Philadelphijaj, Pa. 

Spaudos Komitetas. 
(Apleidžiame viską, kas lytisi 

tiesiog ne streiko, o išrodo į agi- 
taciją už kokias ten partijas. 
Spaudos Komisija privalo ge-, 
riaus žiūrėti streiko reikalų, o ne' 

kokių ten partyvių agitacijų. 
R e d.) I 

IŠ RACINE, WIS. 1 
TMD. kuopos prakalbos. Ko-I 

vo 18 d. vietinė TMD. 121-oji 1 

kuopa surengė prakalbas: ture-; 
jome du kalbėtoju iš Chicagos:] 
TMD. viceprezidentą Dr. K. 
Drangelį ir p. J. G:raitj. 

Kalbėtojus publikai perstatė 
p. J. Bankus. Pirmasai kalbėjo 
p. J. (iiraitis—apie svarbesniuo- 
sius šių dienų mūsų rei'kalus ir 
apie Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
jos nuveiktus darbus. Jo kal- 
ba, kiek buvo matyt, publiką už- 

ganėdino. 
Po jo gražiai padekliamavo 

eilių p-lė A. Zigmenskaitė, J. 
Ugenskis ir J. Baukutis. 

Dr. Draugelio prakalba buvo 
ilgoka ir turininga. Pirmiausiai 
ji? kalbėjo apie sveikatą ir kaip 
reik užsilaikyti, kad li^ų išsisau- 
goti, o a*:ilrą dalj savo prakalbos 
pašventė lietuvių tautos reika- 
lams. Perbėgęs trumpai Lietu- 
vos istoriją ir istoriją lietuvių, 
gyvenančių čia Amerikoj; pami- 
nH<,s Amerikos lietuvių veikėjus, 
pasidarbavusius tautiškoje lietu- 

vių dirvoje čia Amerikoj, kalbė- 

tojas pagalios plačiau apkalbėjo t 

'dabartinį svarbu musų gyvenime 
momentą. Aiškino, kokios y*a 
dabar Amerikoj sriovės, ką jus 
nuveikė gero ir ką jos padarė 
blogo. Aiškino gražiai, ramiai, 
be šiurkštumu. 

Jo kalba padarė labai dideli 
įspūdį ant klausytoju. Žmonės 

j buvo didžiai tuomi užganėdinti 
ir šitokia prakalrja, be abejonės, 

daug naudingo pasimokinimo da- 
vė raciuiečiams. Pats girdėjau, 
kaip vienas žmogus, išėjis po 
prakalbu, sakė: "Tokios prakal- 
bos. tai nors $15.00 vertos—lai- 
mė, kad jų n praleidau. 

Publikos buvo per žmonių. 
Daugiaus mums tokių prakalbų! 

M. Kasparaitis. 

IŠ NEW PHILADELPHIJA, 
PA. 

Kovo 18 d. lietuvių salėj Coal- 
dale mėgėjų trupa vaidino "Ge- 
navaite." \aidinimas žmonėms 1 

patiko. Bilietų kainu' buvo per- 
aukštos. todėl ir žmonių nedaug 

'atėjo. Heto buvo menkai išgar- 
sinta. \ iršminėtoj dienoj kun. 
Matulaitis, paš altorių stovėda- 
mas, para])ijonus* ''šunimis" ( ?) 

'vadino, kas žmonėms labai nepati- 
ko ir dabar visokių kalbų apie tai 
eina. 

Rep. 

IŠ CLEVELAND, O. 
TMD. 20 kp. paskaita.— N'edė- 

lioj, kovo 18 d. TMD. jo kp. pa- 
rengė pirmą paskaitą: skaitė ją 
p. V. S. Jokubynas, "Dirvos" re- 

daktorius. Paskaitos t tina buvo: 
"Lietuva ir Karė." 

Referatas labai gerai sutaisy- 
tas ir parašytas gražia, aiškia lie- 
tuviu kalba; prelegentas vaizdžiai 
nupiešė Lietuvos padėjimą bu- 
vusį seiliaus ir Lietuvoje veda- 
mas kares nuo senu laikų iki 
dabar. Prelengtas taipgi palygi- 
no seiliaus vedamas kares su da- 
bar vedamomis: pirmiaus karė- 
je aukomis "krisdavo žmonės de- 
šimtimis ir šimtais, o da'bar krin- 
ta tūkstančiais ir dešimtimis tūk- 
stančių ; pirmiau kariauta lazdo- 
mis, kirviais ir tt., o dabar ka- 
riaujama ga'ingais chemijos bu- 
dais, troškinančiais ga/.ais, bai- 
siais sprogalais ir tt. 

Referato mintis žadino jaus- 
mus ir kė!ė dvasią, sukeldama 
klausančiuose norą stoti prie dar- 
bo ir dirbti išliuosavimui mūsų 
senos ir garbingos tėvynės Lie- 
tuvos. 

Publika ramiai užsilaikė ir su 

atsidėjimu klausėsi; užbaigus 
skaitymą publika padėkojo pre- 
legentui garsiu rankų plojimu. 

Toliaus kalbėjo j>. Mičiulis] 
apie TMD. reikalus, po jo p. Bra- 
zauskas pranešė apie tveriamą 
kooperatyvu duonos kepyklą ir 
tuomi susirinkimas pasibaigė. 

A-ras. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
L. G. ir L. N. F. veikimas.— 

Kovo ]" d. vietos L. G. ir I.. X. 
F. skyrius išsiuntė $30 Fondo 
kasininkui p. T. Paukščiui per 
fki. raštininką p. J. Sekevičių. 

Pas mus dar tebegyvuoja ir 

Lietuvių Dienos komitetas, tiktai, 

nesusivienijus sriovėms, vargiai 
jis galės ir pas mus vienybėje 
darbuotis. Jei dešinieji iš komi- 
teto pasitrauktų, tai jame liktų 
tik viduriniai Ir kairieji. 

Vietinėje L. (i. ir L. X. F. ka- 

soje pasiliko grynais pinigais 
$4.40 ir drapanų už $50. 

Jurgis M. Biliūnas. 

IŠ SHENANDOAH, PA. 
Aukos surinktos prakalbose.— 

Kun. J. Žilinsko prakalbose, ko- 
vo 18 d. aukojo šitie: 

To $1.00: Pr. Senavaitis, Tam. 
Križanauskas, (J. Križanauskienė, 
lT. Moliušienė, Ant. Kačiulis, R. 

Kuprienė, Jurg. Bezgėla, Jurg. 
Pužas, Ad. Gumauskas, Ant. 
Alesčika. Ag. Radzevičienė, Ma- 
rė Jenaitienė, Al. Leonavičius. U. 
Skirmant, Jurg. Sebe-tonis, \'in. 
Dominaitis, Pet. Račkauskienė, 
Konst. Bubnis, O. !>akalie<nė, Ant. 

Maciun.skienė, .Mot. Mastauskas, 
Jon. Grigutis, Ag. Kupčiunas, 
Kaz. Xaravas. Ant. Janonis, Juoz. 
Visackis, Pet. Karavojus, Pr. 
Xaviekas, A. P. TaUaras. $5.00 
paaukojo Refe. Kazunienė 

Smulkių aukų surinkta $35.18. 
Viso $69.18. Po apmokėjimui 
išlaidų, aukos perduota kun. Ži- 

Įiinskui, k /.ris perduos L'entr. 
Į.-lelp. Kum. Lietuvoje. 

A. F. Bredickas, sekr. į 
IŠ RACINE, WIS. 

Dr-as B'elskis ir jo prakai- 
bcs. (iirdėdanii, kad I)r. Miel- 
skis važinėja po lietuviu ko!io:ii 
jas 5ii prakalbomis, pasakodamas 
savo įspndžius jgy{us Lietuvoje ir rinkdamas aukas nukentėju- 
siems nuo karės, ir mušu kolio- 
nija paskubo jj parsikviesti. Tai- 
gi parsikvietė ir surenge jam va- 

karą kovo uj d. pobažnytitiėje 
svetainėje. 

lsun. \'. Slavinas pastate ji 
kalbėti ir jis prabilo j klausyto- 
jus sveikindamas amerikiečius 
Lietuvos lietuvių vardu. Cia jis 
papasakojo apie jo matytas *nu- 
tcriotas vietas ir žmonių vargus. 
U/baigęs pirmą dalį savo kalbos, 
pasisakė pats eisiąs rinkti aukų, 
kurias žadėjo tiesiog Vilniun pa- 
siųsti. Aukų surinko $40 su" vir- 
šum. 

I'irnia jo kalbos dalis buvo 
neužimanti ir daugumas klausy- 
toju išvaikščiojo, antros jo kalbos 
dalies nelaukę. Tylėjęs kalbėti, 
jis pirma padėkojo aukojusiems 
už suaukotus pinigus, .paskui ėmė 
išmėtinl.i tiems, kurie nesiunčia 
-a\o aukų per T. Fondą; dau- 
giausia čia kliuvo socia'istams, 
paskui tautininkams. Jis nupa- 
sakojo, kad tikrais tautiečiais esą 
tik katalikai su savo T. Fondu, 
kuriems lietuviu gejbėjimas rupi, 
o kitiems ne. Centralinis Komi- 
tetas, anot jo, tu: tik laisvamanei] 
būrelis, kuriems rupi"patiems au- 

kų rinkimu pasišelpti. Laisvama- 
niai. girdi, sumanė padarytf juo- 
k.is ir tuojaus paskelbė, kad ir 
toliaus visi išvieno besidarbuoją. 
Jie pasodinę naujoj savo raštinėj 
balčių raštininku, kuriuo ištikrų- 
jų esą* kun. Augustaitis, ir tas 

rašinėjąs laiškas buvusiems sky- 
iams, ragindamas juos laikytis 

išvieno (argi tai blogas daiktas?) 
ir siusti pinigus per Cent. Ko- 
'nitetą. 

Papasakojęs s torius "faktus*' 
apie Cent. Komitetą, šitas kunigų 
bernelis mokina klausančius 
nebūti kvailais ( ?) ir nepritarti C. 
komitetui; jei, girdi, dar yra pas 
jus jojo skyrius, tai panaikinkite 
ij. kad jo nei balso pas jus nelik- 
tu. nes tai esą tik šalčiaus, Rač- 
kauske ir kelių laisvamanėlių už- 
simanymas apdumti žmonėms 
akis. 

Toliaus jis papasakojo, kad jis 
apvažiavo 80 su viršum lietuvių 
kolionijų ir visur išardė Cent. 
Komiteto skyrius, o jų vietoje 
sutvėrė naujus T. F. skyrius. 

Kad čia jo nepasigirta, pa- 
rodo faktas Keneshoje. Keno- 
shiečiai pirma jo atsilankymo tu- 

rėjo Cent. Komiteto skyrių ir 
visi gražiai darbavosi prie jo, ne- 
sidalindami į sriovės; jis gi atva- 
žiavęs šitą skyrių suardė ir su- 

tvėrė T. F. skyrių. 
Apipasakojęs savo nuveiktus 

vienybės ardymo darbus kitur, 
ėmėsi ir čia kunigams T. F. sky- 
rių tverti. Vienas vaikinas pasi- 
prašo halso ir pasakė jam, kad 
čia ir taip fondų daug yra, kad 
yra Cent. Komiteto skyrius ir 
■k«d racinieeiai yra sutarę dar- 
buotis pagal Cent. Komiteto nu- 

rodymus. 
Už šituos jo žodžius dras Hel- 

skl^'tą vaikiną pavadino raudon- 
kakliu. norinčiu jam pakenkti T 
F. skyrių sutverti. 

Minėtas vaikinas dar prašėsi 
balso, bet jam jo nedavė. T. F. 
skyrius tapo sutvertas ir dabar 
męs, raciniečiai, turime net tris 
fondus: IjšF., Centr. Kum. ir 
T. F. ir dvi draugiji. kurių nariai 
moka mėnesines mokestis Lietu- 
vos gelbėjimo reikalams. Jei ši- 
tos musų pajiegos veiktų visos 
išvieno. tai daug galima butų 
nuveikti, bet išsiblaškius į atski- 
rus ir kovojančius vienas su ki- 
tu butelius, <unku yra daug kas 
nii\eii\ti. 

Bef šitas klerikalų tarnas"* gi- 
riasi dar, kad jam vienybės ardy- 
mo dalbas sekasi, (ierai butų 
tautiečiams, katalikams, ar kito- 

kiems visai neįsileisti jo pas save. 

Mums Lietu\os ir lietuvių gel- 
bėjimas yra ararbesnis dalyicas, 
negu klerikalų partijos didini- 
mas. Tiį męs visi turėtume su- • 

prasti. 
Kuku. 



Visi laikraščiui siunčiami raukraS- 
llal turi butl pažymfitl autoriaus pa- 
rašu lr adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo t,knjjj vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraSČius trumpinti 
ir trisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga* 
Naujas pavojus Rusijos liuosy- 

bei. Rusija, išmintingai vedama 
durnos atstovų, pasekmingai nu- 

sikratė vieno savo priešo—neti- 
kusios senos valdžios, kuri ne tik 
stabdė Rusijos progresą, bet kuri 
laike karės, kaip dabar pasirodo, 
norėjo parduoti Rusiją vokie- 
čiams. 

Tai yra didžiai džiuginantis ap- 
sireiškimas; juo labjaus džiugi- 
nantis, nes jis 'buvo netikėtas. 
Vienok nuo to džiaugsmo dar ne- 

privalo galvos užsisukti, ties 

pavojus dar neperėjo. Pavojus 
yra dvigubas: vienas pavojus 
yra islauko, nuo vokiečių pusės. 
Vokiečių laimėjimcs butų stip- 
riausia parama visiems Rusijos 
juodašimčiams. Męs visai nesi- 
stebėtume, kad vokiečiams laimė- 

jus, Rusijoje vėl galėtų grįžti 
sena. tvarka ir senas carizmas, 
arba kas ners labai panašaus j 
tai. 

Tas butų visai nestebėtina. 
Viena, Rusijos biurokratija susi- 
dėdavo iš vokiškų elementų, ku- 
rie visuomet buvo paklusnus Ber- 
lyno tarnai, ir vokiečiai neatsisa- 
kytų jiems patarnauti. Antra, 
pačios Vokietijos interesai rei- 
kalauja, kad Rusija butų cariška 
ir monarchiška. Šitie vokiečių 
interesai yra dvejopi—politiški ir 
ekonomiški.' 

Politiški Vokietijos interesai 
reikalauja monarchiškos Rusijos 
todėl, kad jeigu Rusijoj užvieš- 

patautų demokratija ir įvyktų 
respublika, tai kaizerio Hohen- 
zollerrių šeimynos viešpatavimo 
dienos butų suskaitytos: visoj 
Europoj Vokiet'ja pasiliktų tik 
viena autokratiška viešpatija, ap- 
supta iš visų pusių 'demokratiš- 
komis šalimis. Prie tokio padė- 
jimo kaizeris, netrukus, turėtų sau 

kitokio užsiėmimo pasijieŠkoti. 
Ekonomiški Vokietijos intere- 

sai taip pat reikalauja monarchiš- 
kos-atžegareiviškos Rusijos pa- 
laikymo, mes iki šiolei Rusija bu- 
vo milžiniškiausia turgavietė Vo- 
kietijos išdirbystei. šimtas aš- 
tuoniosdešii.its milijonų Rusijos 
gyventojų buvo vokiečių "kostu- 
meri«.!s," nes prie senos valdžios 
Rusijos išdirbystė ir pramonė bu- 
vo supančiota, negalėjo plėtotis 
ir žinoma, kuone viską turėjo 
pirktis iš vokiečių, arba per vo- 

kiečius. SiuonT žvilgsniu vokie- 

čių įtekmė Rusijoj buvo panaši į 
įtekmę žydo-karčetnninko Lietu- 
voje, kuris visą kaimą, paprastai, 
~.avo rankose laikydavo, kol žmo- 
ičs buvo tamsus ir girtuokliai 

Progresy viška, demokratiška Ru- 
sija reikštų, visų pirmiausiai, mil- 
žinišką pakjlimą pramonėj, išdir- 
by^tėj ir vaizboj. O tas vėl rei- 
škia, kad Vokietija nustotų di- 
džiausios pasaulyje turgavietės. 

Jeigu tik ji galės, ji darys vis- 
ką, kad tos turgavietės ji nenu- 

stotų. Vokietija griebsis kad ir 
carizmo sugrąžinimo, jeigu ji 
matys—o ji tai mato,—kad jos 
interesams nuo to bus geriaus. 

lodei, visa tai turint omenyje, 
nesunku yra suprasti, kad Rusi- 
jos revoliucijoj Ir naujos tvarkos 
pasisekimas daug, o gal ir lab- 
jausiai, priklauso nuo islaimėji- 
mo, arbu pralaimėjimo šios karės. 

Tą aiškiai suprato ir dūmos 
lyderiai, kurie taip pasekmingai 
ir taip išmintingai apgalcjo savo 

artimiausį priešą—~>eną carišką 
valdžią. Nuvertus carizmą, jų 
pirmas apreiškimas buvo, kad ka- 
rė turi buti vedama iki galui, kol 
Vokietija nebus pergalėta, nes 

tik Vokiškojo militarizmo ir au- 

tokratijos pergalėjimas gali už- 
tikrinti pilną Rusijos revoliucijos 
pasisekimą. 

Toks mintijimas parodo gilų ir 
išmintingą durnos vadovų supra- 

ną. Ant nelaimės, kaip matyt 
iš telegramų, toli -ražu nevisi 

Rusijoj taip *mano. Pranešama, 
pavyzdžiui, kad socialistų laik-, 
raščiai pradeda skelbti atsišauki- 

mus, kuriuose kviečiama karei- 
vius, ka<T" Jie mestų ginklus, išei- 

tų iš tranšėjų ir eitų j vokiečius. 
Tuomet, esi), butų jau po karės. 
Be abejonės, butų po karės,— 
kuomet vokiečiai visus rusus j 
bučius sukištų. Tikėtis to, kad 
ir vokiečiai mestų ginklus—yra 
didelis, baisus ir tuščias, niekuom 
nepamatuotas rizikas. 

Panašus užsikarščiavimai gal ir 

liudija apie gerus tnorus ir gerą 
šircli, bet, be abejonės, jie neliu- 

dija apie dideli ir blaivų protą. 
Jeigu panašios rūšies karštagal- 
viai imtų dabar Rusijoj virsii, tai 

pasekmes galima lengvai perma- 
tyti: kariumenėje disciplina ir 
tvarka suirs, o per tai rusiškų ar- 

mijų stiprumas sumenkės ir pirm 
regu vokiečiai męs ginklus jie duos 

tokį smūgį rusų armijoms, kad jis 
praskambės po" visą Rusiją išil- 

gai ir skersai. O užteks ir* vieno 
didesnio tokio nepasisekimo, kad 

Rusijos minios apkaltintų už tai 

dabartinę valdžią ir sukeltų prieš 
ją kontr-revoliuciją. 

Kas iš to išeitu—aišku: senoji 
valdžia turėtų [>uikią progą vėl 
užgriebti valdžią j savo ratukas, 
arba visoj šalyj kiltų tokia anar- 

chija, kad vokiečiai, "špacieruo- 
dami *' galėtų pasiekti nc tik Pe- 
trogrado bet ir Maskvos. Sumu- 
šęs revol'dcljonierišką Rusijos 
valdžią, kaizeris neleistų savo gi- 
minaičiui—carui ilgai auginti 
kvietkas Livadijoj. Po pasek- 
mingos revoliucijos Rusiją lauk- 
tu vėl ilgas reakcijos laikotarpis. 

Todėl ir aišku, kad prie tokių 
aplinkybių, kaip kad jos yra šią- 
dien, Rusijos laisvei ir busiančiai 

! Rusijos respublikai bene didžiau- 
sis pavojus yra iš pusės tų kar- 
štagalvių, kurie delei savo "trum- 

paregystės ir nekantrumo, gali 
sunaikinti jau puikius vaisius pa- 
sekmingos revoliucijos. 

Jeigu kada reikėjo jiems šalto 
proto, tai dabar jo labjausiai rei- 
kia. 

Vertėtų buti ir rimtesniu ir 

teisingesniu. "Draugas" nuo to 

laiko, kaip jo redakcijos kėdėn 
atsisėdo vieton kun. Maliausko, 
kun. Bučys, pasirodė išpradžių 

| lyg ir rimtesniu ir švaresniu, 
Bet iš pastarųjų jo numerių ga- 

jlima gauti Įspūdis, kad jis grei- 
tai ritasi nuo tų augštybių že- 

myn. Pavyzdžiui, jau keliuose 

j numeriuose jis atkartoja, buk 

("Lietuva" a p š me i žus i popie- 
Įžių, kuomet "Lietuva" niekados 
nei nemanė popiežiaus ne tik 
šmeižti, bet ir užgaulioti, o vien 
tik stengėsi bešališkai perstatyti 
lietuvių reikalus, kaip jie atrodė 
tų dienų pranešimų šviesoje. 

Iš "Draugo"' užsipuldinėjimų 
ir negražių pravardžiavimųsi net 

"patriot-palaikiais" mę. esamr 

priversti manyti, kad jo redak- 
cija, nors ir su "profesoriška" 
antspauda, bet turi labai miglo- 
tą, arba labai "liuosą supratimą 
apie tai, ką reiškia žodis "štneiž- 
ti," arba "šmeižtas,"—kitaip ji 
vargiai 'hutų galėjusi ipavartoti 
tą žodj, pasiremiant "Lietuvoj" 
tilpusiais straipsniais apie popie- 
žių ir "Lietuvių Dieną." 

O kol ji susipažins kaip reik 
su "šmeižto'' definicija, ne tik 
mums, bet ir visiems lietuviams 
birtų žingeidu susipažinti su tuo- 
mi dokumentu, kuriuom popie- 
žius paskelbė dieną lenkams ir 
belgams. Gal "Draugas" b -i 

malonus juos paduoti i n c x- 

t e n s o? 

Taipgi man "laisvė" ir "demo- 
kratiškumas.'' Vienas kuniginis 
laikraštis aiškina, kokią laimę ir 
demokratiškumą kunigai yra pa- 
siryžę pripažinti Lietuvoje, jeigu 
ji įgytų laisvę. 

"Nedoras yra daiktas—sako 
jis—varu versti nenorintį žmo- 

gų tikėti sulyg by kokios baž- 
nyčios dogmatų. Todėl męs 
•katalikai nieko neturėsime 
prieš tai, jei kas busiančioje 

į Lietuvos viešpatijoje norės buti 
laisvamanis visai be tikėjimo. 
[Tai didelis klausimas, spren- 
džiant iš Amerikos patyrimo. 
"Liet."] Męs tiktai kovosime 
prieš laisvamanijos gudrybę nau- 

dotis viešpatijos jiegomis savo 
sektai (?) dauginti. Dėlto męs 

nekuomet neapsi imsime, kad 

viešpatijos mokyklos butų bedie- 
vės, kad kataliku šalyje valdi- 
ninkai butų bedieviai, kad be- 
dievės butu našlaičių auklėjimo 
įstaigos, senelių prieglaudos, li- 
gonbučiai ir kiios žmonėms tar- 

naujančios įstaigos. 
Kitai]) tariant, jeigu kas butų 

ne katalikas, bet kitokio tikėjimo 
žmogus, arba toks "bedievis," kaip 
sakysim, J)r. Basanavičius, Yčas, ar 

Žmuidzinavičius, tai kad jis butų 
ir gabiausis organizatorius veikė- 
jas; kad jis butų ir geriausis lietu- 
vis—jam, s u lyg viršminėto recep- 
to, uždarytos visos durįs; abejoti- 
na net, ar prie tokios "kuniginės 
laisvės" jam butų leista net ir 
kiaules ganyti, nes ir tai gali buti 
išaiškinta, kaipo "žmonėms tar- 

naujanti įstaiga" o kunigėlis, ži- 
nc/na, a p r i or i yra vienintelis ii 

"neklystantis" žmogaus tikybos ar- 

bitratorius (sprendėjas). 
Tokią pa/.valgą, kaip sykis, turė- 

jo senoji Rusijos valdžia, kuri už- 

pildydavo visas vietas nc sulyg 
žmogaus kvalifikacijų ir tinkamu- 
mo, bet sulyg jo pašporto, arba 

diplomo—o kiekvienas ant tų doku- 
mentu turėjo pažymėta, kokia žmo- 

gaus tikyba: jeigu "pravoslavas" 
—geras, jeigu "liuteris"—pusė bė- 

dos, jeigu "katalikas"—niekai, 
jeigu, saugok Dievet laisvamanis 

Į—tai "V tiurmu..." Dabar ir mu- 

su kunigėliai norėtų tokią pačią 
tvarką užvesti,"tik ją iš kito galo I 
itna. 

Nieko pragaištingesnio šalies ge- 
: rovei ir ramybei negali buti kaip 
toks padavadijimas, kuomet žmo- 

gaus tinkamumą kokiam urėdui, ar- 

ba kokion nors įstaigon pradėtų 
matuoti ne jo asmeniškais gabu- 
mai?. bet jo tikvba. Ir Dieve 

! saugok Lietuvą nuo tokios tvar- 

kos! Ji sutvertų Lietuvoje tokią 
laisvę ir gerovę, kokią su'vėrė Ru- 

sijoje carizmas. 

"Jeigu Lietuvos radikalams 
pasiseks paglemžti mus tėvynės 
valdžią, ir jei jie įves labdarybės 
ir mokslo monopoli, tai męs iao- 

sim karšti ir darbštus tos val- 
džios priešai"—sako toliaus tas 

laikraštis. 
Kaip labdarybė, taip mokslas, 

taip visi kiti tautos reikalai ne- 

privalo buti nei jokios sektos, ti- 
kybos, ar partijos monopolis. Į 
tuos dalykus negalima žiūrėti vien 
tikybos, arba fanatizmo akimis, bet 
reik žiūrėti viešpatijos gerovės ir 
naudos akimis. "Kas Cezaro— 
cezarui, kas DieVo—Dievui." Jei- 
gu mokslo ir labdarybės monopo- 
lis butų tik radikalų rankose— 
butų blogai, bet nei kiek negeriau 
butų, jeigu jis butų taipgi vien tik 
klerikalų rankose. Tas aišku! 

''Mus radikalai yra dvasiniai 
franciuų revoliucijos vaikai"—sa- 
ko "Draugas," o tie radikalai, gir- 
di, išvaikė kunigus su minyško- 
mis, išgriovė bažnyčias ctc. 

Musų radikalai, gal bi.., kad ir 
yra "franeuzų revoliucijos vaikai^" 
—fo męs nežinome, nes "Draugas" 
nepasako, ką jis pas mus tais "ra- 
dikalais" vadina. Bet kadangi jis 
veda ginčus su musų tautininkais, 
tai męs turime jam pasakyti, kad 

jis didžiai klysta. Tautininkai nė- 
ra francuzų revoliucijos vaikai, bet 
yra Suvienytų Valstijų konstituci- 
jos mokiniai. Aplamai paėmus, jie 
iiicl'o daugiaus įmo nieko nereika- 
lauja, kaip tik pripažinimo tų prin- 
cipų, kurie yra Amerikos konsti- 
tucijos pamatuose. Jeigu Ameri- 
kos laisvė politiškais ir tikybiniais 
žvilgsniais yra negeistina, tai taip 
ir reik pasakyti—ir prirodyti. 
Jeigu katalikų tikybai Amerikoj 
yra bloga, jeigu ji skriaudžiama 
—tai parodykit, kame yra ta 
skriauda ir parodykit taipgi k u r? 
kokioj viešpatijoj ant 
viso pasaulio yra jai ge- 
riau. 

Tikybos žvilgsniu tautininkai 
stovi Amerikos pamatais—ir neku- 
riais žvilgsniais net daugiau. Ka- 
talikai tuoiru, be abejonės, yra pa- 
tenkinti, bet klerikalai, supranta- 
ma, visuomet turi delei to žuržeti. 

Smarkus revoliucionierius. 
Kuomet atėjo žinios, kad duma 
nuvertė seną Rusijos valdžią ir 
beveik be kraujo praliejimo per- 
vedė pilniausią "revoliuciją. Chi- 
cagoje atsirado tūlas daktaras 
rusas) f kuris pranešė, kad jis 
su savo "draugiais" tuojaus va- 

žiuojąs Rusijon. Es%, šita re- 

M.j' >»• 

voliucija, tkur^^ppferč durna, tai 
"netikra" rev$ijut(^a; jis su sa- 
vo draugais ^ uusiąs pagelbėti 
padaryti "tikra" revoliuciją. 

Panašias mintis tenka matyti 
ir musų socialistų- laikraščiuose: 
"Kovos" redaktorius p. Kapsu- 
kas—taipgi s ji' "^raugais"—ren- 
giasi važiuoti* paęolbėti padaryti 
"tikrą" revoliuciją, o "Naujie- 
nos" irgi mano, kad tai nekas 
revoliucija, nes ją padarė "bur- 
žuazijos" atstovai. Kokią "tik- 
rą" revoliuciją jie padarytu, to 

jie nepaaiškina. 
Smarkumas šitų vyrų yra ne- 

abejotinas. Raugu tik, kad jeigu 
jiems leistų daryti tą jų "tikrą" 
revoliuciją, tai kad neišeitų kaip 
su ta mokinta meška, kuri, no- 

rėdama savo miegančiam ponui 
natarnauti ir musę nuo nosies 
nuvyti, pasiėmus lakmenį, taip 
pokštelėjo jam galvon, kad sme- 

genjs iš galvos ištaškėjo. 
Musų karšti 'revoliucijonicriai' 

gali padaryti tokj pat meškos 
patarnavimą Rusijai, jeigu jie 
pančiuos rankas durnos pastaty- 
tai valdžiai šiuom laiku. Reil-d 
manyti. lwl durna, kuri mokėjo] 

taip išmintingai ir pasekminga 
nuversti galingą carizmą, mokės 
taipgi išvesti Rusiją ant laisvC; 
ir ramybės kelio ir kiekvienas, 
kuriam tikrai rupi įvykusios re- 

voliucijos pasisekimas, privalo 
remti, bet ne trukdyti, dumą. 

Atyda! Turėdami labą lietu- 

vių atydoje, atkreipiame mūsų 
skaitytoju atydą į du straipsniu, 
tilpusiu šiame numeryje: vienas 
apie persergėjimą Kanados skai- 
tytojams, kitas apie veiklumą 
slaptosios policijos (Jhicagoje. 

Ateinantį utarninką bus sušauk- 
tas extra posėdis Suvienytų Val- 

stijų kongreso. Prezidentas \Yil- 
son padarys svarbių pranešimų 
jame ir kaip dabar skelbiama, 
kongresas apskelbs karės stovį 
tarp Amerikos ir Vokietijos. 

Apskelbus karės stovį, bus 
įvesti aštresni kariški įstatymai, 
kad apsisaugojus nuo vokiškų 
šnipų. Todėl męs dar sykį pa- 
tariame musų skaitytojams ir 
visiems lietuviams būti atsarges- 
niems savo kalboje ir savo pasi- 
elgimuose, ypač su nepažįstamais 
žmonėmis. 

Lietuvio pasakojimas apie karę. 
Mūsų bendradarbis prisiuntė 

mums iškarpą iš Nevvarko dien- 
raščio X e vv a r k S t a r E a g 1 e, 

kurioje aprašyta to laikraščio re- 

dakcijos pasikalbėjimas su atvažia- 
vusiu ten iš Rusijos kareiviu lietu- 
viu Jonu Žuraiisku, kuris kelis 
kartus buvo sužeistas mušiuose, 
gavo medali už savo narsumą ir 
antgalo nuo sužeidimų daug krau- 

jo jam nužudžius ir susilpnėjus, jis 
tapo paleistas laisvėn, nes knrės 

tarnystei jau netiko. 

P-nas J. Žurauskas paeina iš 

Rygos, yra$2 nfttų amžiaus, ir at- 

važiavo Amerikon pas savo tetą p. 
Oną Lukšnienę \*ewarke< kur ap- 
siėmė šv. Antano Draugijos ka- 
reivius karllvvstJps mokinti. 

"••Kaip miįMas Q a i k rast i s patėmi- 
ja, p. 2uf$Usk«fc yra apšviestas, 
sumaningaA'ir.alr^las žmogus. Jam 
teko badat^i- ir Visokios sunkeny- 
bės kęsti ri*$ų sfpkasuose. Jis yra 

buvęs "gaziniame būryj" ir viena- 
me susirėmime matęs, kaip 2,900 

jo draugų tapo išžudyta ačiū biu- 

rokratų apsileidimui. Jis, girdi, 
žino karę tokia, kokia ji yra, ir 

pažįsta Rusiją iš savo paties pri- 
tyrimo; ir jis tvirtina, kad rusai ši- 

tą karę laimės. 

Jam pargryzus Rygon pas sa- 

vo motiną, vienas jo brolis, šar- 
vuoto motorinio vežimo vežeika 

gulėjo namuose sužeistas; kitas 

brolis, tarnaujantis laivyne, taipgi 
sykį aplankė namus. Žodžiu, p. 

Žurauskas, gali daug numanyti 
apie tikrąjį rusų karės reikalų sto- 

vį. Minėtai redakcijai jis pasako- 
jo taip: 

Vokiečių Intrigos Petrograde. 

"Vokiečiai Rygą turi paėmę savo 

naguose, bet Petrograde jie tiesiog 
šeimininkavo *rjs mėnesiai tam at- 

gai. Jie šeimininkavo ir vedė rei- 
kalus taip, kad tik rusai karę pra- 

loštų. Aš mačiau tukstančius 

žmonių neturinčių ką valgyti. Ma- 
' čiau daugybę riaušių del maisto, 
kilusių susirinkimuose gatvėse ant 

kampų, kur žmonės protestavo 
(prieš badą. Jie žinojo, kad maisto 

yra užtenkamai. Jie žinojo, kad 
vienintelėmis bado priežastimis yra 
vylius ir apsileidimas. Tą septin- 
tadienį, kuomet aš pasiekiau Xew 

Yorką, išgirdau apie įvykusias per- 
mainas. 

"Permainos manęs nenustebino. 
Apkasuose, stovyklose užpakalyj 
apkasų, ligonineše, miestuose—vi- 
sur buvo fnurmatna: 'Laikas atėjo 
permainorris.' Tai" juos daugiau- 
siai palaikė. Pačiame ore buvo 
kažkas tokio, kas kareivius palaikė, 
kuomet jie kovojome maisto išbil- 
dami po dvi dieni; kovojo su prie- 
šu. pryšakyj, -kuomet ių pačių ar- 

tilerija pylė ant jų srapneliais iš 
užpakalio."—Taip, tas būdavo, tai 
paprastas dalykas pas biurokratu?. 

"Jus stebėjotės baisiais rusų nuo- 

stoliais. Jus nesistebėsite ateityje. 
Tvarka, kuri nušlavė Rusijos vyrus 
ir statė jų vieton aštuoniolikos me- 

tų jaunikaičius, kad kariaunos ei- 
les papildžius, pasibaigė. Tą jie 
dari man bepasitraukiant. Aš pat| 

esu 22 metų ir mano metu vyrai 
turėjo buti sušaukiamf kariuome- 
nėn geg. 15 d. 1916 111^ o mus pa- 
šaukė geg. 1915 m. ir dabar nau- 

joji rusų kariuomenė susideda iš 
aštucfliblikamėciii vaikėzų. Bet ji I 

laimės, nes pirmu kartu ji yra ru- 

siška. Ji kovoja po rusu, kuri 
kiekvienas kareivis myli—po Di- 
džiuoju kunigaikščiu Nikalojumi. 

j "Pašauktieji Rygos pulkai tapo 
nuvaryti Vilniaus mušlaukin. Lie- 

Įpos 23 d., 1915 m. aš buvau pa- 
čiuose pryšakiniuose apkasuose ga- 
ziniame būryj. Ejo baisus šaudy- 
mas iš kanuolių. Vokiečiai var- 

tojo gazą. Nežiūrint antburnių 
ir apsitaisymo, gazininkai pradėjo 
silpnėti nuo gazo. Mano galva 

•pradėjo kvaisti ir širdis pradėjo 
'salti. 
| "Be to męs pamatėme, kad mu- 

'sų artilerija šaudo Į mus. Artile- 
rija stovėjo užpakalyj mus, už pus- 
antros mylios ir taikė ne tuo tolu- 
mu. Iš 3300 vyrų toje člalyj liko 

'nesužeistais -}oo. 

Jis Nuneš* Žinią Užpakalyj 
Esantiems. 

"Bombos neliovė kristi į mus u 

apkasus ir męs negalėjome jų su- 

stabdyti. Išpradžių jie perkirto 
telefono vielas sujungiančias mus 

j su užpakaliu. Du vyrai, ar ge- 

įriaus, du vaikėžai pasisiūlė nune- 
šti žinią užpakaliniams. \"ienam 
buvo 200 mastų eiti, kitam bertai- 
nis mylios. Aš tariau perdėtiniui: 
'Klausyk tamista. aš jaučiuosi kad 
aš mirsiu vis tiek. Šitas gazas 
mažne parbaigė mane. Siųsk ma- 
ne.' Nubėgau Tr padaviau žinią 
artilerijos oficicrui. Tas neišsi- 
gando. TCanuolės Buvo pakeltos. 

! "Mane nusiuntė ligoninėn savai- 
tei laiko ir ten man buvo įteiktas 
medalis. Aš jj pasiunčiau namon 
savo motinai. Sugrįžus į apkasus, 

'mane sužeidė ii aš sunegalėjau. 
j "Tai buvo vėl Vilniaus muŠlau- 
'kyj. Vokiečiai draskė mūsų linijas į 
'šmotus savo velniškais artilerijos 
'šūviais, kurie buvo nustatyti kaip 
I laikrodis; paskui atėjo su durtu- 
vais. Męs išėjome juos pasitikti. 
IVokietys atstatė durklą, taikyda- 
'mas man širdin, bet aš jo durtuvą 
i nustumiau su alkūne ir tuomi iš- 
sigelbėjau. Vokiečiai tapo nuva- 

ryti atgal, o mane vėl nusiuntė li- 
goninėn. Bet ligoninėj pripažino 
mane bekrauju del kraujo nuplu- 
dirno ir tūlam laikui mane pasiuntė 

I namon, o iš ten buvau pasiųstas 
|į Petrogradą lengvai tarnystei. 
Galų gale mane paleido visai. 

Petrograde Tūkstančiai Badauja. 
"Petrograde fruvo tas pats ką ir 

rriušlaukyj. Apkasuose visuomet 
i buvo gana šovinių, bet maisto ne- 

buvo. Būdavo paprastas dalykas 
'išbūti be maisto dieną, ar pusantros. 
Stovėti apkasuose iki juostai šal- 
tame vandenyj ir be maisfo buvo 
sunkus dalykas. 

"Ne kitaip buvo ir Petorgrade. 
.Tūkstančiai žmonių buvo be jokio 
maisto ir dainai būdavo riaušės ir 

'demonstracijos. Piktumas ant vo- 

kiečiy, tautinis antagonizmas T>uvo 

| (Tąsa ant 5 pusi.) 

—Kirby in N«w York WorlcL 

ILGAI LAUKTOJI VIEŠNIA. 
Po ilgų amžių priespaudos rusų tauta pagalios sutraukė 

pančius ir susilaukė ilgai laukiamos viešnios—laisvės. 

margumynai. 
PASKAITYKITE! 

"Malmulte estas konata por 
la civilizita mondo la litova 
lingvo, čar oni čiam pensas, 
ke la litovoj kaj poloj estas 

uno inacio, do iii liavas unu 

komunan lingvon, kaj ke la 
litova lingvo estas nur dia- 
lekto de la pola lingva. Sed 
tio estas grandega eraro." 

\Yell,—nesuprantat? P-as K. 
Yidikauskas iš Philadelphia, Pa., 
sako, kad tas yra lengva supras- 
ti, kas tik truputį pasimokina. 
Viišminėta ištrauka yra pradžia 
straipsnio, tilpusio esperantistų 
laikraštėlyj "Skandinava Espe- 
rantisciam," Rockford, 111. 

P-as Yidikauskas, esperanto 
kalbos mylėtojas, minėtame 

straipsnyje supažindino esperan- 
tistus su lietuvių kalba. Yiršmi- 
nėta ištrauka esperantų kalboje, 
sulyg p. Yidikausko vertimo, 
reiškia štai ką: 

"Mažai yra žinoma civili- 
zuotam pasauliui lietuvių kal- 
ba, kadangi visad manoma, jog 
lietuviai ir lenkai yra viena 
tauta, tat jie turi vieną abelną 
kalbą, ir kad lietuvių kalba yra 
tik tarmė (dialektas) lenkų 
kalbos. Bet tas yra labai di- 
delė klaida."' 

Dviejų puslapėlių straipsnyje 
p. Yidikauskas aiškina esperan- 
tistams apie "La litova lingvo" 
(Lietuvių kalbą), jos senumą ir 
nuo kitų kalbų skirtumą. 

Lietuviai, įdomaujantieji ta 

nauja tarptautiška kalba, netru- 
kus turės progą arčiau su ja su- 

sipažinti iš Esperanto kalbos va- 

dovėlio, kuris netrukus žada iš- 
eiti iš "Amerikos Lietuvio" spau- 
stuvės. 

APIE KALBAS. f 
Visame pasaulyje dabartiniais 

laikais žmonės vartoja 3424 kal- 
bas. Iš šitų kalbų Amerikoj yra 
1,624 (daugiausia indijoniškų dia- 
lektų), Azijoj 937 kalbos, Euro- 
poj 287 ir Afrikoj 276. 

Sulyg savo išdirbinio ir prasi- 
platinimo pirmiausią vietą užima 
anglų kalba. Anglų kalbą varto- 

ja 150 milijonų žmonių,—vokiš- 
ką—120 milijonų, rusišką—90 
milijonų, francuzų kalbą—60 mi- 
lijonų, ispanų—56 milijonai, ita- 

lų—42 milijonai ir portugalų 31 
milijonas. Lietuvių kalbą varto- 

ja apie 3 .ir pusė milijono žmo- 
nių. 

Turtingiausia žodžiais yra, 
kaip minėta, anglų kal'ba, kuri 
turi, kaip sakoma, apie 600,000 
žodžių. Kitos kalbos turi ma- 

žiaus žodž,ių. 
A. Kiveta. 

NĖR UŽ KĄ, TAI MUSŲ 
PRIDERMĖ. 

C h 5 c a£ o, II1. Gerb. Re- 
dakcija:—Skaitau jųsų laikrašti 
"Lietuvą" jau nuo kelių metų ir j 

esu užganėdintas. Jųsų straipsniai 
ir pamokinimai apie streikus ir 
apie karę yra teisingi ir geri. Jei- 

jgu visi lietuviai jų klausytų, tu; 

išeitų tas jiems ant naudos ir butų 
visi paguodoti piliečiai, kaip ve če- 
kai yra. "Lietuvoj" aš vis randu 
sveiko proto patarimus ir pamoki- 
nimus, tai labai ačiu už tai. Ir 
dar ačiu už tai, kad tų vagių, 

Ihumbugiškų daktarų negarsinat ir 

| darbininkų jais neapgaudinėjat. 
Juozas Januškevičia. 

MAINOSI LAIKAI, MAINOSI 
IR ŽMONĖS. 

C h ic a g o, 111. Gerb. Redak- 
cija:— Laikraščiai praneša, kad 

Į dabartinis Rusijos įpremit as, ku- 
nigaikštis Lvov, kurj paskyrė du- 

mia, yra labai progresyviškas 
žmogus, kurį gerbia visa Rusija. 
Nesenai skaičiau vienam laik- 
raštyj, kad jo tėvukas, senato- 
rius Lvov, kuris buvo dideliu 
muzikos mylėtoju, sutaisė 1833 
metuose rusų tautišką hymną 
"Bože caria lirani" (Dieve cie- 
sorių saugok). 

Tai išeina, kad anūkas panai- 
kino tai. ką jo diedukas su t; isė, 
nes dabar rusai turės įsitaisyti 
sau naują tautišką hymną. Kokį 
tautišką hymną rusai turėjo prieš 
1833 metus? J. Ad. 

iki tam laikui rusai neturėjo 
savo locno tautiškojo hymno; 
bet giedodavo .ant tos pačios 
gaidos, kaip anglai ir iki šiolei 
geidą "God Save the King." Ca- 
ras Nikalojus I užsimanė turėti 
locną rusų hymną i" prašė Lvo- 
\o, ar jis negalėtų surengti nau- 

jo rusu hymno. Tas parašė mu- 

ziką, o žodžiu® prie muzikos pri- 
taikė žinomas rusų poetas Žu- 
kovskij. Dabar rusai, be abejo- 
nės, susitaisys kitą tautiškoji 
hymną, atsakantesnį naujam po- 
litiškam Rusijos surėdymui. Red 

| DESPERATAS. 
\V o r c e s t e r, Mass. Gerb. 

Redakcija:—Iš laikraščių mato- 
me, kad p. Bulota dabar ne tiek 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
surenka, kiek nuodų prisėja, mė- 
gindamas žmonėms įkalbėti, jog 
iš neprigulmingos Lietuvos žmo- 
nėms nebūtų jokios naudo". Žin- 
geidu butų žinoti, 'kokios atei- 
ties p. Bulota geistų Lietuvai? 
Kokią Lietuvą jis trokštų matyti 
po šitos karės? Ar jis "norėtų, 
kad ji vėl butų spaudžiama sve- 

timtaučių, kaip buvo iki šiolei? 
Jis, matyt, pasidarė tikras des- 
peratas todėl, kad mažai pinigų 
surenka. Bet jeigu nors šiek- 
tiek turi dar neužtemdinto proto, 
tai jis turėtų labai greitai savo 

taktiką permainyti, mes jeigu jis 
ir toliaus taip elgsis, tai ne tik 
kad jam niekas nei cento neduos, 
bet žmonės dar spjaudys ant jo 
atminties. Senas Juozas. 

% 



(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
galingu veiksni. 1, be1" dar didesniu 

buvo piktumas ant valdininkų. 
Žmonės numanė apie daromus pasi- 
kėsinimus kariuomenės veikimą 
varžyti ir vokiečiams gelbėti. Jie 
žinojo, kad vokiečių kontrolė caro 

rume yra didelė. Jie žinojo, kad 

yra daugybės maisto slepiama ir, 

kaip aš New Yorkan atvykęs iš- 

girdau, jie sukilo. Tai buvo kaip 
tik ra..i laikas/' 

P-no Žurausko pasakojimas liu- 

dija, kad nežiūrint submariuų ir 

Baltijos juros blokados, tarp Ru- 

sijos ir Prancūzijos mėginama ve- 

sti vaizba. Jis apleido Rusiją iš- 

plaukdamas iš Archangelsko uosto 

prekiniu rusų laivu Yerotiia ir plau- 
kė Ledinėmis juromis ir Šiauriniu 
va lenynu aplink' skandinavų pus- 

salį ir vakariniu Britijos salų pa- 

kraščiu. 

NEBUS TAIKOS BE 

PERGALĖS. 
Laivas gabeno spiritą ir klynes 

(sėlenis). Klvnės, kaip jis sakė, 

Francuzijoj dabar yra vartojamos 
viralui virii. Beplaukiant laivas 

sugedo ir Glasgove parsiėjo taisy- 
ti. Ten jis išstovėjo visą mėnesį, 
kur p. Žurauskas patėmijo maistų 
trukumą dar prieš submarininės 
karės pradžią. 

Apie Rusijos kareivius jis papa- 

šakojo taip: 
"Rusų kareiviai geidė taikos dėl- 

to, kad nematė laimėjimo rusu 

žmonėms. Daugelis kareivių, taip 
kaip ir aš pats, buvo priversti su 

savo pačių broliais kovoti. Bet da- 

bar dalykai atsimainė. Pirmiaus 

rusai geidė vokiečius sumušti, ,-»et 

ir taik(„ pageidavo. Dabar jie ne- 

pageidaus taikos, kol pergalė nebus 

laimėta. Permaina uždegs Rusijos 
kaimiečius tuoju upu, kuris visuo- 

met padarydavo juos kariautojais, 
kuomet jie už savo reikalus kariau- 

davo. Dabar jų vieninteliu noru 

bus kovoti |X> Nikalojaus vadovyste 
iki vokiečiai taps sumuštais. Ru- 

sija laimės šita karę." 

Persergėjimas. 
Kanadoj uždrausta skaityti to- 

kius svetimtautiškus laikraščius, 
kurie yra pro-vokiški, t. y. už- 

taria, arba užjaučia vokiečiams. 
Bausmė už skaitymą tokių laik- 

raščių yna didelė—$1,000.00 baus- 

mės, irba šeši mėnesiai kalėjimo. 
Šitas įstatymas paliečia visus sve- 

timtaučius, t. y. rusus, lenkus, 
lietuvius, ukrajiniečius ir t. t. 

Apie tai praneša lenkų laik- 

raštis "Polak w Ameryce," ku- 

ris, persergėdamas savo skaity- 
tojus paduoda sekančią žinią nuo 

savo korespondento iš St. Catha- 

rines, Cnt.: 
"Kanadoje jėjo gyveniman 

naujas įstatymas, kuris užgina 
prenumeruoti pro-vokiškus 
laikraščius, leidžiamus ne an- 

glų kalboje. Bausmė $1,000.00, 
arba 5 mėnesiai kalėjimo. 
Kovo 12 d. šio mėnesio jau 
tapo suareštuotas per tedera- 

lišką Kanados valdžią Mikolas 

Lipa, 394 Adelaidia st., Toron- 

to. Ont., už tai, kad atsiitndi- 

nėj*» i?" pacto laikraštį "Dzien- 
nik Ludovvy" [lenkų socialistų 
laikraštis]. Jam gręsia kalė- 

jimas, nes jis negali užsimokė- 
t i $i,oco.oo. 

Lenkų laikraščiai Amerikoje 
priva.o atkreipti savo skaity- 
toju atydą j šitą naują Kana- 
dos įstatymą. 
O todėl visi pro-vokiški laik- 

raščiai panašios pakraipos, 
kaip "Dzicnnik Ludovvy," pri- 
vat^Mfuojaus sulaikyti tolimes- 

.n.į siuntinėjimą laikraščio sa- 

vo skaitytojams Kanadoje, nes 

juos stato pavojun kalėjimo 
bausmės. 

Ks. J. Ostaszewski. 

Į ši*ą persergėjimą privalo at- 

kreipti taipgi atydą ir lietuviai, 
gyvenantieji Kanadoj, o taipgi ir 
nekurie musų laikraščiai, einan- 

tieji Suv. Valstijose. 

Svarbi Žinia. 
Prasidėjus karei Europoje ir 

užplaukus jos bangoms ant mu- 

sų tėvynės, susinėsimai tarpe 
Lietuvos ir Ar.re-ikos tapo Visi- 
škai pertraukti, ir męs nekartą 
skundėmės, kad, išsiuntę daug 
laiškų saviesiems j Lietuvą, 
nega\ome jokio atsak/jrio. Da- 

lukai, matyti, buvo tame, kad 

aštri cenzūra kariaujančių šalių 
neišleisdavo ne jokios žinutės iš 
užimtų kraštų. Pereitais metais 
žyrlų organizacija, II(?bre\v Slu-1- 
tering and Immigratit Aid Socie- 

j ty of America, buvo pasiuntusi 
Į Europon savo pasiuntinį su mic- 
riu išgauti nuo kariaujančių 
šalių leidimą praleisti nors trum- 

pas žinutes nuo tenaitinių gyven- 
tojų savo giminėms Amerikoje. 
Jos maldavimas įbuvr išklausy- 
tas, ir nuo to laiko kiekvienas 

Įgalėjo per tą organizaciją pa- 
! j ieškoti savo giminių Lietm ^je, 

j arba persiųsti jiems trumpą pra- 
nešimą apie sa\e. 

2ydų organizacija noriai ir vi- 
sai dovanai patarnauja šiame 
dalyke visicmsf ir lietuviai yra 
kviečiami pilnai naudotis šita pro- 
ga' 

Pastaruoju laiku išėjo aikštėn, 
kad nekurie žmonės, pasinaudo- 
dami aukščiau minėtos organi- 

Įzacijos dovanu patarnavimu, pra- 
siėjo daryti .;au "biznį," imdami 
nuo musų viengenčių po $1.00 ir 

daugiau už tpajieškojimą. Todėl 
šiuomi ir pranešame, kad visoki 

Į pajieškojimai giminių, gyvenan- 
ičių Europoje per Hebrevv Shel- 
tering and Immigrant Aid So- 
ciet) ot America^ yra atliekami 
dovanai, ir tie lietuviai, kurie yra 
mokėję -ui tai pinigus kokiems 

agentams, bet yra aplaikę atsa- 

kymo atvirutę nuo Hebrevv Shel- 

tering and Immigrant Aid Socie- 

ty of America, turi žinoti,^kad 
jų pinigai nebuvo tai organizac- 

ijai perduoti, nes ji utokį pa- 

tarnavimą nieko neima. 

Pajieškojimai, arba trumpi pra- 
nešimai savo giminėms Europo- 
je, turi bu-ti rašyti lietuviškai ir 

|adresuoti taip: 
Hebrevv Sheltering and Immi- 

grant Aid Society of America, 
229-231 East Broadway, 

New York City. 
(Litliuaniati) Į 

Žinokit apie tai 
Lietuviai. 

PILICIJA DABOJA SVETIM- 
TAUČIUS. 

Chicago, 111., Kovo 23 d.— 
Gal jus esate Vokietijos paval- 
dinys, gal jus esate vokiečiu už- 
tarėjas, gal neesate "neutrališ- 
kas," gal neesate 'pilietis—tai da- 
bokitės su savo liežuviu ir su 
savo darbais. Dėdės Sumo slap- 
toji policija turi akį ant visų 
ir daboja jųsų žingsnius. 

Chicagos slaptoji policija turi 
vaidus dešimties svetimtaučių,' 
kurie yra nužiurėti, kaipo' tūzai 
vokiškos šnipystės. Kaip tik ka- 
rė tarp Amerikos bus apskelbta, 
jie bus suar&štuoti ir išsitfsti ten, 
kur jie negalės 'nieko blogo pa- 
daryti. 

'Chioagoje vienas senas vilkas, 
šnipų gaudytojas, pranešė, kad 
slapta valdžios policija jaiu turi: 
susirašius visus žymiausius Chi-' 
jeagoje "priešo užtarėjus," kad 
šitą surašą dabar tyrinėjama ir 
kad tame surašė yra apie 250 var- 

dų. 
Tyrinėjimo biuras štai ką daro 

Chicagoje: 
1) Jis sustato pilną surašą visų1 

svetimtaučių, gyvenančių Chica- 
goje,—vis viena, ar jie yra nužiu- 
reti neištikimybėj, ar ne; taip 
kad, karei prasidėjus, juos tuo-Į jaus galima butų prašalinti iš tų 
vietų, kur randasi kariškos jstai-j 
gos, dokai, amunicijos dirbtuvės 
ir kitokios strategiškos vietos. 

2) Bus rūpestingai peržiūrėti 
ir ištirti visi tie svetimtaučiai, 
'kurie išsiėmė pirmas popieras po 
i d .vasario :jr\ .metų, nes yra 
manoma, kad ne visi tai padarė 
iš tikro patriotiškumo. 

3) Dabojama keletas žymių či- 
kagiečių iš vokiškos kilmės pa- 
einančių, apie kuriuos gauta ži- 

nių, kad jie yra susirašinėju su 

bnvussu vokišku ambasadorium 
Bernstorfu. 

4) Tyrinėjama įplaukimai ("už- 
darbiai") daugelio čikagiečių 
svetimtaučių, nes tikimasi, kad 

.. I Suvienytoms Valstijoms priešin- 
gos viešpatijos išleidžia čia daug 
pinigų papirkimams ir šnipų už- 
laikymams. De<nvero slaptosios 
policijos šaka, sakoma, surado, 

į kad CliTcagoje yra susivijęs mil- 

įžiniškas vokiškų šnipų lizdas, ku- 

rio "užlaikymui paskirta labai ':- 

dėlės sumos pinigu 

\ ienas iš slaptosios policijos 
žinovų, -kaip praneša anglų laik- 
raščiai taip pasakė: 

Jeigu ateis karė, tai valdžia bus 
jau prisirengusi suareštuoti 50 
vokiškų ir austriškų propagondis- 
tų, o prašalins j apsaugotus lage- 
rius dar visą tūkstantį daugiau; 
daug daugiau dar bus pastatyta 
po priezura. Kiekvienas ištirinč- 
jimo divizijos prižiūrėtojas ži- 

no^ kad vokiška štiipystė žydėte, 
žydi. Surinktos iki šiolei žinios 
-c .1 svetimtaučiu šnipystės 
nugarkauli j vieną mėnesį. 

"Chicagos slaptoji policija ga- 
vo paliepimą ištyrti taipgi "dar- 
bo trobelius" (t. y. streikus, ne- 

sutikimus ir t. t.), nes menama, 
kad Vokietija gali mėginti už- 
kenkti Suv. Valstijoms ]>or "dar- 
bo trobelius.'' 

R. O. Sampson, perdėtinis iš- 

tyrinėjimo i)iuro iš Deive r, Co- 
lo., turėjo ilgą konferenciją su 

II. G. Clabaugh, Chicagos biuro 
perdėtiniu. Jis pasakė, kad va- 

žiuojąs į \Vashingtoną su "už- 
pečėtytars paliepimais.'' 

Nuo Redakcijos. Męs jau ir 
pirmiaus ne sykį persergėjome 
lietuvius, kad jie butu atsargus; 
kad jie dabotųsi, ką sako ir ką 
daro, nes kitą sykį galėtų visai 
bereikalingai didelėn bėdon Įlįsti. 
Yiršminėta žinia, kurią męs pa- 
duodame iš vietiniu angly laik- 
raščių, parodo, k~ad musų perser- 
gėjimai buvo vietoje ir naudingi, 
nors mus už tai nekurie musų 
karštgalviai laikraščiai visokiais 
vardais išvadino. 

Bet męs to nepaisome, nes męs 
esame pasl.yžę apginti -avo vien- 
taučius niuo~I5e3os, k-irion juos 
gali kartais įklampyti karštgal- 
viai agitatoriai. Pasirašinėsimas 
ant blankų su protestais prieš 
karę, (tokias blankas net spaus- 
dino "Naujienos" savo skiltyse), 
padarė tiktai tą, Kad galima ma- 

nyu, jog'kiekvieną tokį vardą šią- 
dien sla^ca-policija turi savo su- 

rašuose .•* bereikalingai gali pra- 
dėti žtnoj'; "daboti." 

Męs norime savo skaitytojams 
paaiškinti, kad jie nenusigąstų 
šitokių žinių, nes kas yra nekal- 

tas, tam niekas nieko prisegti 
negalės, o męs esame p.rsitikri- 
nę, ka(Ptarp visų svetimtaučių 
lietuviai, ar jie butų Amerikos 

piliečiai, ar ne—yra vieni iš iš- 

tikimiausių šios laisvos šalies gy- 
ventojų. Bet męs žinome, kad 

ir tarp lietuvių yra karštagalvių, 
kurie neapsigalvoję ir manyda-j 
mi, kad jie dideli pirmeiviai yra, 

tankiai per"'savo neatsargumą, 
arba p:r savo žioplumą kalba 

tai, ko jie neprivalo kalbėti ir 

klauso agitatorių, kuriems ne 

tiek šios šalies gerovė rupi, kiek 

locna jų partijos nauda. Tokius 

męs norime dar sykį persergėti, 
•kad l>utų atsargus ir kad butų 
šiai šaliai ištikimi ir žodžiu ir 

darbais taip, kaip jie yra jai prie- 
lankus širdyse. 

Yčas Anglų Ko- 
respondentas 

Bostono anglų laikraštyj '"Bos- 
ton Sunday Post" randame il- 
goku "kopyraituotą" p. Martyno 
Yčo, lietuvių atstovo dūmoje, 
straipsnį apie tai, kokią reikšme 
turėjo durna Rusijos politikoje. 
Nurodęs, kaip demokratiški gai- 
valai Rusijoj vis stiprėjo, p. Yčas 

išveda, kad Rusijoj įvyks konsti- 

tucijinė monarchija, panaši savo 

surėdymu į Angliją. 
Šisai straipsnis tilpo 18 d. 

kovo, bet nėra nurodymo, kada 
jis buvo rašytas—matyt, pačioj 
pradžioj revoliucijos, kuomet du- 
rna nutarė nuversti senąją caro 

valužią, nes p. Yčo mintis labai 
saitinka su mintim prof. Miliu- 
kovo, kuris yra revoliucijos ly- 
deriu kadetų partijos, prie ku- 
rios ir p. Yčas priklauso. 

"Boston Sunday Post" redak- 

cija s^vo prieraše pažymi, kad 

p. Yčas yra '"durnos narys nuo 

Lietuvos, sekretorius finansų ko- 

misijos durnoje, prezidentas Lie- 
tuvių Centralinio Komiteto Ru- 

sijoje ir redaktorius "Lietuvių 
Balso" Petrograde. Antgalvyje 
didelėmis raidėmis. "Ncted mem- 

ber of Russian Durna wrrtes 

c f plans for Demokracy*" (Pasi- 
žymėjęs rusų dūmos narys rašo 
^pie Demokratijos plianus"). 

—McBride in Nftwark Star-Eagl*. 

PASITIKĖJIMAS. 
Amerikonai yra labai augštos nuomonės aipie savo kariš- 

ką galybę ir mena, kad jų armija gali apsaugoti Ameriką. 
Bet ištikro ne taip yra. Bile kuri pirmos kliasos europinė 
viešpatija galėtų lengvai Ameriką sumankyti. 

Reik spėti, kad p. Yčas, būda- 
mas Amerikoj, užmezgė ryšius 
su kaikuriais didesniais Ameri- 
kos anglų laikraščiais ir, sulyg 
jų prašymo, informuoja juos apie 
bėgį platesnės politikos Rusijoje. 
Trie to gali visacįos atsirasti pro- 
ga ir apie lietuvius priminti. 

Iš Centralinio Ko- 
miteto Veikimo. 

Gauta laiškas Centr. Komiteto 
Prezidento vardu nuo belaisvio 
Stanislovo Baliukevičiaus, len- 
kiškai rašytas, su prašymu pa- 
gelbos nuo Centr. K-to. Rašiu- 
siojo adresas: Stanislavv Balu- 
kievvicz Z. 3026, Hannover, Ger- 
many. 

+ + + 

Los Angeles, Cal. Lietuvių 
Dienos Komitetas persitvėrė į 
C. K-to skyrių ir gavo naują 
charterį I. Skyriaus Valdyba: 
A. E. Bagdonas, Pirm., F .A. 
Bielinis ir J. Garavičienė, Rašt- 

kai, M. MinkUs, Iždin. ir K. Lu- 
binas, vice-pirm. 

4* •% 4* 

Scranton, Pa. Centr. Komite- 
tas kovo 19 d. turėjo extra susi- 

rinkimą savo veilTimo aptarimui 
sąryšyje su paskutiniais atsitiki- 
mais Europoje. Dalyvavo 
Centr. Komiteto nariai. 

* * + 

Lik'Usiejie nuo Lietuvių Dienos 

pinigai prirengti yra pasiųsti į 
Europą per Lietuvių-Švedų Ko- 

mitetą sulyg paskutiniojo Centr. 
K-to susirinkimo ̂ nutarimo. 

+ 4* 

Lietuvių Dienoą knygą yra už- 
sisakę 62 žmonės,, Pagreitinimui 
jos išleidimo, prašoma visų norin- 

čiųjų ir pažadėjusių ją paimti 
siųsti tuojau $1.00 prenumeratos 
C. K-to Raštinės ;vardu : 

200 Fifth a\;e, ^e\v York City. 
4 •!• + 

The follo\Ving additional con- 

tributions were made to the 
Central Committee of the Li- 
thuariian War Relief, 200 Fifth 

Ave., New oYrk City. [Sekan- 
čios aukos tapo padarytos Lietu- 
vių C??lifaTfniam komitetui nuo 

amerikonų] : 

Mr. Clias. D. Orth, $10.00 Į 
Mrs Sam'l Thorne, Jr., 25.00 Į 
John G. Pollack, 10.00' 

Miss Clara De Wolf, 10.00 

Mr. John Burling Lavvrence, 
15.0° 

Mrs. Kathrinc D. Lawrence, 
15.00 

E. Henry Lacombe, 10.00 

Benjamin W. Arnold, 25.00 
Cortez H. Jennings, 25.00 
T. S. Hathaway, 50.00 
Mr. G. R. Bedford, 10.00 

Robert McKilvy 25.00 
E. O. Emerson, Jr., 10.00 

Smulkios 85.00 
Viso 325.00 

Aukos Lietuvai. 
Į LIETUVOS GELBĖJIMO 

FONDĄ ĮPLAUKĖ 
SEKANČIOS AUKOS: 

Lakštas 98. 
Brooklyn, N. Y. Mėnesinės mokes- 

tįs už vasarj ir kovą: Pr. Andriuške- 
vičius $2.00, Osv. Laučiškis $2.00; 
Aut. Andriejauskas 50c. (pastarasis 
tai naujas mokytojas, kuris prižadė- 
jo mokėti kas mšnesis, kolai karė 
pasibaigs, po 25c. kas mėnuo) ..$4.50 

Pittsburgh, Pa. Per A. M. Martaus 
prakalbas vasario 25 d. sudėjo po 
$1.00: St. Raudonis, K. Počiunas, D. 
Bernatonis, Edv. Paurostas, St. Pe- 
trauskas, B. Lapika, V. Sadauskas, 
P. Garliauskas, M. Vasiliauskas, M. 
žiauga, Vyt. Markūnas, M. Klebonas, 
Al. Vuinorius, J. Virbickas, J. Šim- 
kūnas, K. Aimantas, Anelė Gakaus- 
kaitė. Smulkiais $25.26 

Viso 42.26 
Braddock, Pa. A. M. Martaus prakal- 
bose vasario 27 d. sudėjo po $1.00: 
K. Adomaitis, P. Oreška, J. Šileikis, 
A. Jaškevičia, P. Alksnis. Smul- 
kių $3.50 

Rochester, N. Y. A. M. Martaus 
prakalbose kovo 6-tą dieną sudėjo po $1.00: A Vaitas, P. Pečkus, J. Miki- 
tas, D. Jokftas, T. Valaniškleng. A. 
Usevičius, P. BaneliB, K. Karaliaus- 
kas. A. Ribokas, K. J. Semaška. 
SmulkiŲ $6.05 

Viso 16.05 
Racine, Wis. Per A. M. Martų 

(šie pinigai yra sudėti už ineigą i 
Martaus prakalbas—žiūrėkite "Atei- 
ties" arba "V. L." num. 6. ..12.30 

Lavvrence, Mass. L. Vaitkevičius 
už LGF. ženklelius $1.00 

Viso per savaitę inėjo 84.61 
Buvo lakšte 97 12,934.32 
Viso fondan įplaukė ....13.018.93 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
FONDO SKYRIUS. 

Lakštas 87. 
Seattle, Wash. D. L. K. Gedemino 

per "Ateities" redakciją $10.00 
(&i draugija, apr$t šios sumos, dar 

pasižadėjo ka8 mėnesis mokėti į 
LNF. po vieną doliarį iki tol, kol 
Lietuva negaus visiškos la'svės). 

Mahanoy City, Pa. St. Gegužis už 
1917 m $10.00 

Boston, Mass. LG. ir LNF. sky- 
riaus nariai įmokėjo po $10.00: K. 
Jurgeliunas, V. Račkauskas, A. Rim- 
ka, A. Ivaškevičius, J. Matulevičius, 
Dr. P Jakimavičius, J. Dragašius. 
L. Stasiulis—$4.00; L. Svagždys— 
$2.00. Po vien# doliarj įmokėjo: P. 
Dragašiutė, P. Apšiega, M. Koranas, 
A. Bendoraitis, J. Petrauskas, M. Jur- 
geliunienė. Po 50c.: K. žibikas. A. 
Juodgudis. Viso 103.00 

Viso įplaukė per savaitę 123.00 
Buvo lakšte 86 3,920.09 
Viso įplaukė fondan 4,043.09 

Viso per abu fondu Įplaukė 17,062.02 
J. SekevičICis, 

LG. ir LN. Fondų Fin. Raštininkas, 
101 Oak St., Lawrence, Mass. 

KAIZERIS IR DĖDĖ SAMAS. 
Kaizeris Dėdei Šamui 

(Amerikai): "Vieną dieną Į sa- 

vaitę tu ga'li važiuoti j Angliją." 
Dėdė Šamas: "Sepvtnias 

dienas į savaitę tu gali važiuoti 
j peklą." 

kibirkštis 
Tas ne bus "kibirkštis." Tai 

bus čielas gavėnios pamokslas. 
Klausykit!...—Gavėnios laiku lietu- 
viški socialistai ir laisvamaniai 
rengia visokius pasilinksminimus. 
Tai daro todėl, "kad labjaus pa- 
šiepti ir pažeminti katalikų tikė- 
jimu ir pačių katalikų šventuo- 
sius jausmus. Nusisukit šalin 
nuo jų. Tegul jie vieni, tie iš- 
gamos, brenda paklydimų ba- 
lon."—Taip mokina "Draugas" 
ant puslapio 2-ro; o ant pusla- 
pio trečio to paties numerio, to 
paties "Draugo," jo locnas di- 
delis apgarsinimas eina, gavėnios 
laiku, ir jame raginama pirkti 
už $1.00 visokius šokius: valcus, 
čebatėlius, klumpakojus, polkas 
(ir tai "koketkas"), pakeltkojus 
ir 1.1. Ir dar "mys persiuntimo 
lėšas apmokame"—sako "Drau- 
gas." 

Džyzus Knaist! Mieli žmonės, 
ša.inkitės nuo "Draugo." Tegul 
jis pats sau juos šoka, ir jis, "tas 
išgama," pats vienas paklydimų 
balon tegul klampioja... 

Tokia turi buti liogika. Leng- 
viau užtėmyti krislą susiedo aky- 
je, negu rąstą savo locnoj akyje. 
Yes-sir!... 

+ 4* 4* 

Dabar jau net caras negali pa- 
sakyti "Aš caras ir taškas." 

4* + + 

YVell, leidės ir džentelmonai,— 
Laikas sutverti dar vieną fondą 
—nukentėjusiam nuo karės... ca- 

rui. 

*5* 4* 4* 

Bulota, atsisakydamas su Ba- 
sanavičium Amerikon važiuoti, 
įtarė: "Aš antros smuikos negra- 
Ijinsiu." 
Į Teisybę vyras sake—dabar pa- 
rodė, kad jis ir ant birbynės ne- 
moka kaip reik pabirbėti. 

4* n* ■!* 

Vokiečiai visada gudresni už 
kitus: net ir jų socialistai moki- 
na kitu tautų socialistus: "Jus 
bukit internacionalais, anarchis- 
tais ir savo valdžių griovikais, o 

įiięs—vokiški socialistai—busime 
pirmiausiai tik vokiečiais. Ter 
tai ir jus, draugai, mums, vo- 
kiečiams pagelbėsite." 

V 4* V 

Žiema traukiasi atgal — dėlei 
strategiškų išrokavinių... 

•S* "i* + 

Bene ir kaizeriui yra laikas pa- 
sijieškoti kito džiabo. 

+ -!• %• 

Reikalinga butų maža rcvoliu- 
cijukė ir tarp lietuviškų sriovių. 
Musu žmonės nori vienvbės, tik 

I 

musų "cariucai prie jos nenori 
prileisti. 

Į 
.J. 4. Ą, 

Šimkus gražias dainas rašo, bet 
dar grežesnius pamokslus neku- 
riems kunigams moka pasakyti. 

4* *5* 

Gavėnia yra katalikams tik 
"nuo mėsos." Blogiems ir ne- 

gražiems žodžiams ant tautinin- 
kų yra užgavėnios po senovei. 

y 

4* + * 

Nekaltink Bulotos, kad jis el- 
giasi "sulyg prisakymųiš jo 
surinktų aukų pusė turėjo nuei-! 
ti jo užlaikymui, o mažesnė pu-! 
sė gal ir pateks kada nors nuo' 
karės nukentėjusiems—jeigu jie 
neišmirs, kol Socialistų fondas 
prisirengs juos siųsti. 

4* "2- 

Tikros revoliucijos Rusijoj ne- 

bus patol, paTTol Pruseika (Vaba- 
las ) nenuvažiuos atgal ir klebono 
rugiu neiškirs—kaip anais lai- 
kais. 

+ + + 

Caras (karės pradžioje): 
"Męs kariausim su vokiečiais net 

iki paskutinio mužiko." 

Rusija (dabar): "Męs ka- 
riausim su vokiečiais net iki pa- 
skutinio caro." 

+ + + 

"Atvažiuoja 13 Šveicarijos 
Draugijos "Lituanijos" atstovas 

taikyti Amerikiečius lietuvius"— 

praneša "Vienybė Lietuvninkų." 
Fain! Tegul atvažiuoja ir pa- 

siima Kemesj—po to amerikiečių 
diduma ir pati susitaikins? 

Ą. Ą. Ą. 

Lai ilsisi ramiar/ex-caras Mikė! 
Jurgis Spurgis. 

LIETUVA IR KARĖ, 
DEL PINIGŲ SIUNTINĖJI- 

MO LIETUVON. 
Švedų Lietuvių komitetas siun- 

čiu j Lietuvą pinigus, pradedant 
nuo io rub. Vilniun, Kaunan, 
Suvalkuosna ir Bielostokan pini- 
gai siunčiama tiesiai per "Stock- 
holmo Enskilda | Batiką," kuri 
turi savo skyrių Berlyne, o dabar 
jau ir minėtuosiuose Lietuvos 
miestuose, tad j šiuos miestus pi- 
nigai nueina per 10—r2 dienų; 
į kitus Lietuvos miestus mieste- 
lius pinigai siunčiama per Ispa- 
nų pasiuntinybę; eina ilgai—2—3 
mėnesius. Siunčiami pkiigai rei- 
kia siųsti paštu arba per bankas 
šiuo adresu: J. Aukštuolis Post- 
Box 397. Stockholm^ S\veden. 

Jonas Aukštuolis. 

REIKALAUJA RUSŲ PABAL- 
TIJOS KRAŠTĄ IR UKRAJI- 

NĄ PALIUOSUOTI. 
"Koenigsbergzeitung" sausio 12 

dieną pažymi prof. Sifterio rei- 
kalavimą. Rusų Pa'oaltijos kraštą 
ir Ukrainą paliuosuoti. Tuo rei- 
kalu prof. Štfferis rašo: "Vokie- 
čius vadina tautine valstybe, nors 
jos šiaurėje, vakaruose ir rytuose 
yra ir nevokiškų tautų. Keblu- 
mai, šių kitataučių sudaromi, te- 
būna perspėjimu, kodėl užimtų 
šalių gyventojai privalo gauti 
ypatingą organizaciją. 

Rytuose isotrija aiškiai pažy- 
mėjo Lietuvą, Pabaltijos kraštą, 
LeriEfus ir Ukramą. Suvalkų gu- 
bernija-, kuri daugiausia lietuvių 
apgyventa, tautos ir topografijos 
žvilgsniu privalo buti prie Lietu- 
vos prijungta. Cholino gub.— 
prie Ukrainos; be to Pabaltijos 
kraštas ir Lietuva galėtų buti 
Vokiečių valdžioje, Ukraina gi— 
Austrų. 

Susinėsimas vandeniu tarp Kau- 
no ir Berlino. 

"Kovvner Zeitung" rašo: "Pa- 
vasario metu tarp Kauno ir liur- 
lino galima bus vandeniu susi- 
nešti. Jau pernai rudeni Vaikš- 
čiojo garlaiviai tarp Berlino ir 

Karaliaučiaus; iš čia garlaiviai 
per Smalininkus eis Į Kauną. 
Prekės iš Berlino j Kauną gale*' 
suvaikščioti j 14—20 dienų. 

("N- L."). 

LIET. IR KARĖ. 

"Ryto" Draugijos Vilniaus Lie- 
tuvių Gimnazija. Si gimnazija 
pradėjo antruosius savo gyveni- 
mo metus. Už mokslą kiekvie- 
nas mokinys turi mokėti 5 rub- 
lius mėnesiui (25 rub. pusme- 
čiui). Gimnazijos direktorius— 
Mykolas Biržiška. 

Del lenkų vyriausybės atsišauki- 
mo. 

Kaip praneša svetimtaučių 
laikraščiai, lerlkų valstybės tarv- 
bos atsišaukimas iššaukė didelį 
nepasitenkinimą lietuviu tarpe, 
kurie mato kažkuriuose sito at- 
sišaukimo žodžiuose "lenkų norą 
uždėti leteną ir lietuviams. Į 
šituos lenku ir lietuvių kivirčius 
įsimaišė ir leidžiamas Kaune vo- 
kiečiu "Ko\vner Zeitu<ngv laik- 
raštis, kuris taip .ašo: 

"Atsišaukimas skamba taip, 
tarytum Lenkija savo jėgomis 
įgavo visa tai, ką datbar turi, ir 
len'kai mano, kad čTar jie gali pra- 
platinti savo ribas. Iš tikrųjų 
gi lenkai, turėdami keletą tūk- 

stančių tik savo kareivių (legijo- 
nerių) negali vaidinti jokios ro- 

lės. Vokiečiai lengvai gali atsi- 
sakyti nuo lenkų pagalbos> nes 

jie patys esą ir be jų stiprus. 
Lenkai turėtų laikyties save ki *k 
kukliau ir neužmiršti tai, kad vo- 

kiečiai Ir jų sąjungininkai yra 
pergalėtojai, kuriems lenkai turi 
juti dėkingi." 

Šitą "Kovvner Zeiutng" straip- 
snį, kuriame kalbama prieš len- 

kus, atsispausdino ir vokiečių 
oficiozas "Berliner Local Anzei- 

?er." 

Vilniaus lietuvių veikėjai adv. 
Janulaitis ir adv. J. Vileišis, 

inuomet \okiečių areštuok. da- 
>ar yra išvežti gilumon Prūsijos. 
(West Pruessen); m. Cirsk. 



VOKIEČIŲ BESIDARBAVI- 
MAS LIETUVOJ IR KURŠE. 

"Frankfurter Zeitung" 20 XII 
rašo: "Kuomet Vokiečiu kariuo- 
menė užėmė Lietuvą ir Kuršą, 
čia buvo labai prastai sutvarkyti 
keliai. Dabar gi tose vietose, ku- 

rias valdo rytu kariuomenės va- 

dyboje esanti civilė valdžia, įtai- 
syta- visas tinklas gelžkeių, pl.ni 
tų ir tiltu. Kelių pagerinimas 
labai gerai atsiliepė žemės ūkyje. 
Kurse iš 500 stambių žemės savi- 

ninkų beliko 140, iš 28,000 ūki- 

ninkų—4,0*7. Lietuvoje palikta 
600 dvarų—dvarelių, kuriuose 
skaitoma ,}4.4°o bektant žeinės. 

Visas, savininkų ap'Hstas žemes 

apdirba kariuomenė. Trūkstant 
kareivių, dirba karės belaisviai ir 

darbininkų komandą. Vokiečių 
valdžia davė gyventojams sėklos 
ir ūkio mašinų. I žėmus kraštį 
vokiečiams dabartės apdirbama 
daugiau žemės, negu šeiminin- 
kaujant rusams. Kuršą n atvežta 

daug kiaulių, ve*sliuių gyvulių 
ir linų sėklos. 

Labjausia atsidėjus naudojami 
platieji miškai. Hieloviežo girios 
vertinamos apie 400—600 mili- 

jonu markiu. Daug tūkstančių 
darbininkų tenai darbuojasi, 
{taisyta medžiams pjauti fabrikų, 
pravesta laikinų gelžkelių. Be 
to, naudojamasi Narevo, Bugo, 
Vislos vandenikeliais. 

Pramonė užimtuose kraštuose 
labai silpnai plėtojosi. Dabar 

jau esantieji fabrikai vėl veikia. 
Dirba virvių, tabako ir audimo 
dribtuvės. Nubudo ir prekyba, 
ypao Vilniuje. Vokiečiai Įtaisė 
vietos pirkliams ta.m tikrą pirki- 
mo bendrovę, kuri gabens iš vo- 

kiečių visas reikalingas prekes. 
Vilniuje įtaisyta kanalizacija, 

pertaisyta gazo fabrikai, praplr1 
s1a elektrikos stotįs. Šalyj be- 

veik visai numalšintos epidemi- 
jos ligos." 

("N. L."). 

IMTINIAI (BELAISVIAI). 
Kad suprantamesnis butų im- 

tinių lietuvių gyvenimas, tariuo- 

si, bus ne pro šalį parodžius vie- 
no kito imtinių komiteto prane- 

šimą. Kiekvienoje didesnėje sto- 

vykloje jau yra panašių komite- 

tų. Imsime tik kelis pavyzdžius. 
"Imtinių lietuvių komit. Neu- 

hammer'e stov. 11—IX—16. 
G. T. laišką rugs. 31 d. No. 

158 gavau, už "kurį nuoširdžiai 
dėkoju. Siuo metu Neuhamme- 
f'o stovykloje 40 lietuvių. Imti- 
miif"įkaičius nepastovus, nes dau- 

gelis išvažiuoja darbuosna ir 

daugelis taip pat grįžta. 
Komiteto adresas visiems lie- 

tuviams žinomas, nes aš pats 
pranešiau visiems ir ateityje visi 

kreip.s-is į Tamstą pagalbos. 
Iki šio laiko męs (lietuviai) 

esame gavę du kartu dovanų, kil- 
nos vokiečių vyriausybės buvo 
priduotos teisingai, o mano ir 
vieno savanorio buvo suskirsty- 
tos tarp draugų, be kokios .nuo- 

skaudos. Šios dovanos Stivo 
Liet. Centro "Komiteto. 

Visų lietuvių vardu dektioju T. 

už suteiktą pagalbą ir įprašome 
T. neužmiršti musų. Su pag. 
Ant. Šeg/.da. Neuliainmer cov..^. 
22" 

Altuamm'o stovyklcjc gyvena 
200 :!iet/vių; šios lietuvių stovy- 
klos komiteto esama visų vei- 
kliausio. Iš smulkiai surašytų 
imtinių lietuvių sąrašų matyti, 
kad 57 žmonės «crga, kurių tarpe 
7 džiovininkai... Tai įstabus 
skaitmens, kurie atsikartoja ir 

kitų stovyklų sąrašuose. 
"Ig. L. Centro Kor.i. Kopen- 

hagoje pn. J. Savickiui. 

Atsakydamas j Tamstos palan- 
kų laišką, rašytą 6—IX—16, Liet. 
Komitetas visų vardu taria T. 
tikrą ačiu už globą. 

Visuotinis Kom. susirinkimas 
nutarė prašyti T. be atskirų do- 
vaaų, siunčiamų imtinių sąraši' 
kurj T. turi, atsiųsti dar Kon.i- 
teto vardu maisto, kuris bus dali- 

jamas pašalpos reikalingiems tau- 

liečia.ns. Atsiųskite, kiek gali+e, 
šihų marškinių, siustų (šalikų), 
pirštinių, fcojinų ir mailo. 

Kuno reikalus patenkinę, męs 
lietuviai ypačiai trukstame peno; 
šitas trukumas nepaprastai jau- 
čiamas ilgiems žiemos vakarams 

prasidedant. Mums reikia kny- 
gų, su kuriomis galima butų do- 

PilOto by, American i'xtaa Asrz jU>ilon. 
"BRANGUMYNAI." 

Kuomet pas mus Amerikoj bušelis bulvių ka:nuoja dauginu negu bušelis obuolių, tai 
galima sau išsivaizdinti, kaip jos yra branginamos Vokietijoj—ypač pavasarvj. 

rai laikas praleisti ir neužmiršti 

to, kas seniau buvo įgyta. 
Pirm. Kavaliauskis. 

Sckr. šaltonas." 
Kaip žinome, nelaisvėn pateko 

ne tik karininkų, bet ir ramiųjų 
gyventojų. Daugelis negali atsi 
pcikėti iki šios valandos. Tarj 
suimtųjų yra ne viena* garbės 
vertas vyras, kurs pasipriešino 
vokiečių užgaidai pristeigti "šui- 
lių" ir vėliau buvo smarkiai nu- 

baustas... Yra nemaža ir kunigų. 
Ramiuosius lietuvius koncentruo- 
ja Ilavelbergo, Mol^mindeno ir 
kt. stovyklose, kr/ie yra liet. 
kom. ir net mokyklų. Kaip tik 
iš ilolzmindetvo stovyklos teko 
gauti j domu s laiškas vietos mo- 

kytojo Vefyko, kartu su fotogra- 
fijomis, rodančiomis ramiųjų im- 
tinių lietuvių gyvenimą. Lai- 
šką visą verčiu: 

"Holzminden. 5—X—16. 
DG-is pn. Savicki! 

Nežiūrint mano karšto noro at- 

sakyti kuogreičiaitsiai į Tamstos, 
brangiu laišku, rašytu 19 ir 22 

d. pr. m., ankščiau to padaryti 
regalėjau. Už T. laišką ir 6 
siuntinius su maistu, skiriamus 
mokyklos vaikams, sakau musų 

širdingą lietuvišką "ačiū.'* (Mo- 
kyklos vaikai dar patys norėjo 
parašyti, bet, matyti, inepavyko, 
—vienok pasirūpinsiu). Moky- 
klos vaikams kasdien (be šven- 
tadienių) esti dalijamas maistas 

("kormeski"). Duonos suteikia 
vietos komendantūra, o kitų val- 

gomųjų dalykų vietos komitetas 

(rusų). Arnatos, cukraus, kavos, 
kiek reikia, šventomis dienomis 
taisomos vadinamosios 'vaikų 
šventės," tada, be arbatos ar ka- 

va,, dar dalija ką "geras Die- 
vulis vra pasiuntęs"—cekolados, 
saldainių. 

Vaikai paprastai dainuodavo ar 

deklamuodavo prie tėvų, o dažnai 
ir prie svečių. Jei svečias už- 

klysdavo iš netyčių tokian susi- 
rink iman pirmą kartą, būtinai 
ateidavo antrą kart jau su do- 
vanomis. 1 a m stos siuntiniai 
kaip tik Laiku atkeliavo, kai musų 
šaltiniai jar. buvo pradėję sekti 
—už !;ą uar kartą ačiu. 

{steigus mokyklą lapkr. m. 

1915 m., joje buvo 34 imtinin- 
kai, dabar gi beliko 10: claiyęu- 
ma šiomis dienomis iškeliavo na- 

mo. Jei T. jdoimi, tai kituose 
laiškuose papasakosiu kiek dau- 

giau apie mušu mokyklą. 
Trys i"?T£cs uovanų iš L. Cen- 

tro Komiteto gautos; 112 tai rei- 

kėjo vi.tos šelpiam, komitetui 
primokėti 172 marki muito (aš 
a.s. >vauju tame komitete lietu- 

viams). 
Rašomosios medžiagos moky- 

klai išteks iki šio mėti. 15 d. Aš 
mačiau atnaujinti mokyklą suau- 

gusiems; apie tai nejuokais reiks 

pagalvoti. Atkeliauja mūsų tau- 

tiečių, vasaros darbui pasibaigus. 
Pernai, (1915) metais mokykloje 
buvo 30 suaugusių žmonių. Pi- 

nigų gi pas mane—nei savo, nei 
visuomenes paaukotų—nėra. 25 
—VIII—16 gavau iš "Lituanijos" 
100 markių grįžtantiems tėvynėn 
seniams ir vaikams; šitie pinigai 
išaikvoti. T m. tėvynėn su- 

grįžo 70 lietu, v ių. Teikis priimti 
T. nuoširdžius linkėjimus. An- 

tanas W:ykis, imtinių mokyklos 
mokytojas." 

J. Savickis. 
(Iš "L. B."). 

VĖL NEDORYBĖS. 

Mūsų skaitytojai žino istoriją 
su siųstais Lietuvon Tatijanos 
Komiteto pinigais. Dar ipavasa- 
ryj jis 'buvo įgaliavęs sr.vo vice- 
pirmininką V. V Nikitiną im- 

r/.ti 400,000 rub. Stokholman. 
I>.i tuos pinigus turėjo paskir- 
styti šiaip* 300.0a) rub. i Var- 

šuvą kunigaikščio Liubomirskio 
vardu ir 100,000 rub. Smetonos 
arba A. Vileišio vardu. Kaip 
kn. Liubomirskiui taip ir A. Sme- 
tonai buvo duota žinia, kad at- 

vyktų Stokholman patys arba 
savo įgaliotinius atsiųstų. 

Atvykus vienam tik Liubomir- 
skio įgaliotiniui, visi pinigai bu- 
vo Įduoti šiam pastarajam su 

pažymėjimu, kad 100 tūkstančių 
rublių atskiru pakietu butų pa- 

siųsti j Vilnių A. Smetonos ir 

Vileišio vardu. Tuo laiku buvo 

deleguotas ir Lietinių Draugijos 
Lentralinio Komiteto vicepirmi- 
ninkas P. Leonas, kad pasimačius 
su A. Smetona, kad padarius re- 

viziją musų įgaliotinių veikimo 
■ Stokholme ir kad A. Smetonai 
i neatvykus pasitarus su V. V. \'i- 

jkitinu, kaip tuos pinigus siųsti. 
| T ai tokia pirma tos istorijos sta- 

|dija. Kuomet buvo įduoti pini- 
gai lenkams pirm negu P. Leonas 

pas:tarė su V. V. Nikitinu, jau 
tada kilo pas lietuvius abejonė, 
ar jie bus pažymėtiems žmonėms 

Į įduoti. Mat, pergerai jau mums 

'lenkai "draugai"' žinon.i. Paskui 

Į pasirodė, ištikrųjų, kad tos abc- 

įjonės netuščios buvo. Musų C. 
IK. įgaliotinis Stokholme praneša, 
j kad gautas iš A. Smetonos laiš- 

)kas, kuriame nurodo, jog jis pini- 
Į gų iš lenkų negavęs, prašo išrei- 

! kalanti atgal is Liubomirskio ir 

•nusiųsti per švedų-lietuvių Ko- 

į niitet^ Stokholme. 

! Vėliau gauta žinių iš A. Sme- 

tonos per Ispanų pasiuntinybe, 
' 
kad iš 100 tukst. rub. vos tik 

10,000 rub. tegauta iš Liubomir- 
skio. Kur dingo </),ooo rub.? 

'Aišku kad žlugo pas lenkus. Tas 
žinias gavęs C. Komitetas savo 

posėdyje gruodžio 1S-21 d. 1916 
m. nusprendė kreiptis prie Tat- 

janos Komiteto pirmininko su 

Jiiuo dalyku. Kas C. K. pirmi- 
ninko M. Yčo jau ir padaryta. 
Rodos ir nebuvo kito kelio, kaip 
tik protestuoti prieš lenkų pa-, 

sielgimą ir reikalauti, kad tuos] 
90,000 rub. jie atiduotų lietu- į 
vianis. ftet dabar, gavę Ameri-I 
kos laikraščių, labai nustebome,, 

radę tą aiškią istoriją visai ki- 

ton pusėn nukreipta. Socijalistų 
laikra1" ai sako, kad tiesiog tuos 

pinip ,s (90.000 rub.) pavogė P. 

Leonas arba A. Smetona, Šitai 

ką rašo socialistų organas "Nau- 

jienos'' (Chicago): 
"Pinigai ėjo per trijų žmonių 

rankas. P-nas Leonas gabeno 
juos Stokholman; Liubomirskio 
įgaliotinis vežėjuos Vilniun; o 

j Vilniuje juos priėmė p. Smetona 

j (airba Vileišienė, kaip buvo įsa- 
kyta 9. Leono.) Tai kodel-gi da- 

jbar būtinai turi buti taip, kad pi- 
.nigai sutirpo lenko, o ne katro- 
nors tų dviejų lietuvių ra-nkose? 

Be. to. pinigai buvo indėti j at- 

skirą pakietą. Jeigu pakietas bu- 

jV0 pristatytas j Vilnių neatplėš- 
tas, tai pinigų reikia jieškoti ne 

pas tą žmogų, kuris jj vežė, bet 

pas tą, kuris juos dėjo į pakietą.'' 
O "Keleivis" (Boston) ęriter- 

damas ''Naujienoms" sako: "Iš- 

tiesti, čia veikiausiai bus savieji 
•pasidarbavę." Jeigu lenkas bu- 
tu vogęs, lai be abejonės, jisai 
butu pavogęs visus." 

Skaitai žmogus tokius įtarumis 
ir akinis nenori tikėti. Kaip ga- 
li taip drąsiai kaltinti be jokių 
faktu ir patikrinimu visiems ži- 
nomus veikėjus. Ar gi jau vien 
tuo, kad šie žmonės nepriklau- 
so socialitų partijai jau duoda- 
ma teise- juos vaginti ir gerą \ ar- 

dą iš j ii atimti? Kodėl gi tai čia 

]brangindami socialistai lenku re- 

jputaciją, su savo tautiečiais jo- 
kiu ceremonijų nedaro? 

i Bet, jei pažvelgsime į musų 
gyvenimo santykius, tai ši "nau- 

jiena" labai lengviai paaiškės. 
Kas tie žmonės, kuriv.os taip 

lengvia? vagiiiama? Ponas A. 
Smetona pirmininkas tos dalies 
Lietitrių Ontarlinio Komiteto, 
kuri atliko Vilniuje-, o ponas P. 
Leonas vice-pirminkikas C. K., 
kurir Rusijon išsikėlė. 

Prieš Centro "Komitetą visą 
laiką \nieriko£ socialistai, uoliai 

j A. Bulotai padedant, varo nešva- 
!rią agitaciją, kad tik jo darbą 
sutrukd/ius. Kadafigi "faktų ne- 

turi. tai ir leidžia begėdiškai pra- 
simanę visokius paskalus. Reikia 
griauti komitetus, kurie ne jų ran- 

kose yra. nors juose dirba, kaip 
či«. Rusuose, taip ir Lietuvoje 
ir visuomeniečiai; reikia pagim- 
dyti žmonėse nepasitikėjimą, na 

kaip tik geriausias būdas apva- 

ginti tuos žmones, kurie priša- 
1 kyje tų komitetų stovi. Ypač 
:tas jiems reikalinga ir tani, kad 
i pateisinti savo darbus -prieš vi- 
suomenę. Jie turi nemaža sti- 

I rinkę Lietuvoje šelpimui pinigų... 
į Bet jų nesiunčia nukentėjusiems 
i dėl karės Šelpti, o laiko bankuose 
j sudėję ant nuošimčių. 

Paleidę pramanytus paskalus, 
jau dabar galės lengviau patei- 
sinti savo 'nedorybes, kurias prieš 
Lietuvos šelpimo TrūrTTT-- varė. 
i»'e. vyručiai, nesutepsite jokiais 
prasimanymais, tų žmonių vardo, 
kūrins ger?i pažįsta musų visuo- 
menė ir kuriais gerai pasitiki vi- 
sa Lietuva. Tiktai tokiomis ne- 

dorybėmis save susikompromi- 
tuosite. 

("L. B.") 

PRANEŠIMAS Iš LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVĖS 

VEIKIMO. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

šiomis dienomis išsiuntė į Euro- 
pą 100 pajieškojimu giminių ir 
pažįstamų. Bctfdrovė ipajieškoji- 
mų reikalais susirašinėja su Lie- 
tuvių Komitetais Šveicarijoje ir 
Švedijoje. Prie to laukiama iš 
Šveicarijos surašo lietuvių karei- 
vių, patekusių vokiečių nelaisvėn, 
gi iš Centralidr,Kon\iteto Petro- 
grade laukiama surašo pabėgė- 
lių, išsisklaidžiusių po Rusiją. 
Giminių pajieškojimo darbas dir- 
bama tvarkingai ir systematin- 
gai, kad visadoš butų galima tu- 
rėti pilnos informacijos. 

Daugelis klausinėja, ar Ben- 
drovė persiunčia Europon, ypa- 
tingai užimtojon Lietuvon, laiš- 
kus. Šiuo pranešame, kad laiš- 
kus persiunčiame, tik, prisiun- 
čiant mums tokius laiškus, reikia 
prisilaikyti sekančios tvarkos: 

i i.—Laiškas turi buti surašytas 
| labai aiškiai ir kuotrumpis ašiai; 

2.—Persiuntimo lėšomis reikia 
■pridėti krasos ženkleliais 2u c., 
liesa tiek apsiei.ua persiuntimas. 

3.—Adresas turi įbuti užrašytas 
labai aiškiai. Jei kas nežino, 'kaip 
reikia adresuoti, lai parašo ad- 
resu ant atskiro sklypelio ir pri- 
siunčia mums su savo laišku, męs 
ji teisingai užadresuosime. lki- 
šiol jau išsiuntėme tokių laiškų 
labai daug,—tarp jų buvo keletas 
ir Žemaičių Vyskupui Karevičiui. 

Pastaruoju laiku prie Liet. At- 
st. Bendrovės prisirašė sekantie 
nauji nariai, paėmę po 10 ir po 
daugiau šėrų: 

M. DABRIKAS iš \Vorcester, 
Mass. 

Dr. K. G. Klimas iš Philadel- 
phia, Pa. ■ 

A. DZF.NDZOLETA iš Spar- 
rous Point, Md. 

Silv. NAVIKAS iš Xe\v 11a- 
ven, C01111. 

1\. S. K A R P"A Vl riX*5 iš Xe\v 
York, X. Y. 

Adv. J. S. LOPATTQ,iš \Vil- 
kes Barre, Pa. 

T. PAUKŠTIS is Pittston, Pa. 
P. MASLAUSKAS iš PhP.a- 

delpliia, Pa. 
A. JKL1XSKAS iš Racine, 

\\'is. 
Visokiomis informacijomis 

kaip tai pajieškojimu, ar prisirašy- 
Įmo prie Bendrovės reikalais rei- 
kia krcipties šiuo adresu: 
LITH U A MAN DEV' ELOP- 

I MENT CORPORATION*. 
1 joo Fifth Ave., Room 1125-A, 

New York. K. Y. 

i 
ATSIŠAUKIMAS. 

i Į AMERIKOS LIETUVIUS 
AMATNINKUS. VERTEIVIUS 

IR PROFESIONALUS. 
Vienas iš svarbiųjų Lietuvos 

: Atstatymo Pendorvės tikslu yra 
tai organizavimas Lietuvių amat- 

| ninku, verteivių ir profesionalų 
kaip tų, kurie ketina po karei 

Igrįžti j Tėvynę, taip ir tų, kurie 
mano pasilikti Amerikoje. 

Senai jau Amerikos Lietu- 
1 iams reikėjo surinkti kuopilniau- 
sia statistika iš musų prasisieku- 
sių brolių gyvenimo svetimoje 

■šalvie, bet vis tas dalvkas buvo 
J i atidedamas į šalį, laukiant įprogų 

j laukiant, kol atsiras įstaigos, ku- 

irios panorės tuom darbu užsiim- 
jti. Dabar jau progos atsirado 
ir yra Kas tuo dalyku lūsiima.- — 

tai LIETUVOS ATSTA1 * M O 
BENDROVĖ. 

Šiuomi tatai ir kreipiamės Į vi- 
s-ua Amerikos Lietuvius, kurie 

Įtik prijaučia musų darbui, kad 
I atsišauktų, o męs pasiųsime tam 

i tikras blankas ir paaiškinimus, 
vaip reikia jos išpildyti. Lai at- 

šaukia musų DAKTARAI, 
ADVOKiATA I. MOKYTOJ AI, 
KLERKAI ir t. p. Lai atsišaukia 

musų amatninkai: RAIDŽIŲ 
STATYTOJAI, DA ĮLYDĖS, 
SIUVĖJAI, AUDĖJAI, KAL- 
VIAI, PLYČIAI, KURPIAI ir 
kitokių amatų žmonės. Lai atsi- 
šaukia visokie verteiviai: AGEN- 

TAI, KRAUTUVININKAI ir t. 

P- 
Surinkta statistika bus panaudo- 

ta organizavimui musų amatnin- 

kų, kad, pasibaigus karei ir prasi- 
dėjus Lietuvos atstatymo dar- 
bams, betų žinia, kur musų dar-, 
} ininkai—Lietuvos atstatytojai 
yra. Be to sutrauktos svarbes- 

niųjų statistikos dalių bus skel- 
biamos ir musų spaudoje. 

Blankų reikia r<-":alauti iš Ben- 
droms, rašant šiuo adresu: 
LITIIUANIAN DEVELOP- 

MENT CORPORATION. 
200 Fifth Ave., Room 1125-A.. 

New York, N. Y. 

UŽTEKS DĖL DVIEJŲ. 
— Klausyk. Jonai. Onutė yra 

išmintinga mergina. Ji turi tiek 

proto, kad užtektų dviem galvom. 
— Well, tai ženykis, brolau, 

kuogreičiausiai—tau tokios kaip 
sykis reikia, nes savo locnoj ne- 

perdaug turi. 

TAIPGI IŠROKAVIMAS. 
Jurgis: Aš tau sakau, kad 

mokslas daro stebuklus. Dabar 
iš fonografo gali prisiklausyti vi- 
sokių operos giedorių beveik taip 
gerai, kaip iš scenos. 

Jonas: O aš manau, kad dar 

daug geriau. Ant fonografo tu 

gali juos sustabdyti, kada tik no- 

ri, o ant scenos kitą syk jie tau 

ii ausis perspiegia. 

Eryaiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- 

etų betvarkės. Del nuo- 

savaus gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias Blogas 
buty atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jautiesi netekęs gp.lktj, 

silpnas, be noro vslgytl, nrba jei 
virškinimo prio taisos atsakančiai 
nedirba, imk 

Sovera's Baisom o f Lifo 
(Scveros Gyvastie* Balsimas) 

Sustiprina jis vis;) orgar.i2u^ ir 
j>r*Aa!ina vidurių K'jkietėjicj.i. 
Kaina 75c. — aptiekose. 

evera's 
Kidney and Liver figmedy 

(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
mosi, nuo kojij suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50e. ir $1.00. 

KryjUana skausmas išnyko. 
PoDftM K. Miliauskas. 11 Hieh- 

land ave., N*ewton Upuer Fafli, 
praneJa mums taip: "Kon- 

tijau skauamu* kryžiuje ir jto- 
nuoae, bet akaitydamae ju»ų ka- 
lendorių, imiau vartoti Sevcros 
Gyduoles nuo Inkutų ir jaknt| ir 
veikiai pasveikau". 

SEVEROS 
GYDUOLES 
galima gauti viiur aptiekc-it. 
Reikalauk tiktai tikrų "Seto- 
ros" gyduolių, b«t neimk ki- 
tokių, arba ui»i»akyk, jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

MILDA PRINTING HOUSE 
lidirbijal Visokios Rųiles 

Kalendorių 
814 W. 33rd St. Cliicago, 111. 

Tolophono Drover 7184 

BS91917 JAKUART 1817 m3i 
Kuacii)asiiraKmrrojiK:i«i.f,™ 
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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^x20^2. Biznieriai pradeda juos var- 
toti vietoj seniau naudojamų su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašj *ite viršminėtu an- 

trašu. Priduokite mums savo orderį 1918 metų 
UŽSAKYMAI, PRISIŲSTI IKI BALANDŽIO 
5 d., BUS PADARYTI UŽ ŽEMĄ KAINĄ. 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ CRYNOS DEGTINES 

"Scuth Shore Club" iSpo valstybes bendirele) 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2 45 
8 kvortos arba 2 galionai ui ....$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 bonkų ui $6.95 

Atminkit*, kad fa mui 

pirkdami ftrkoti gryną, 
100 laipsnių stipruma 
degtinę, o r. t pusiau 
skiestą vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite tr.ruų likierių. degtinių ir vynų kainų surašo, 
l'itiigai turi Imti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasoi ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TP k;,<* garantuojame musų "SOUTII SHORli TLUB' 
nilllllIVMLi degtine turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

|\V W * nuo dabar iki Kalėdų Švenčių iiiiųsime kiekvienam 
U » lai** didelį kalendorių 1917 metams. 

IRA, R. & (a. III W. Va Buren St. Chicago, II 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
11ETBVIS ADVOKATAS 

Veda visokiu bylu viluose ttismiioie 

69 W. VVashlngton Street 
1001.1009, Ttl. Cutnl 2570 

32 M S*. HtlittJ St., Ttl. T.rdi 7271 
CHICAOO, 1LL." 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams Ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
roje. Vyrams $2.75 J dieną, nuo 25c. 
fki 30c. 1 valandą. Adresas toks: 

At'a» Employment Office, 
5300 So. Halsted St., Chicago, I1L 

3rd floor, Room P. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Mubų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis u&- 
račinSja "Lietuvą" lr renka apskelbi- 
mus i mūsų laikrašti* 

LIETUVA PUB. CO. 

"DR. O. C. HE1NE 
DENTISTAS 

OFISUS: Kiiuį. 31 ir St. HalsUJSt. 
(Bpinimis viri Apiitkos). CHICA60. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., ChlCAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telephonc Kranklio 117i 

6YY.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI31»1SJ. 
TELEPMONE TAROS 2310 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrašinėti 
musu laikrašti, rinkti apskelbi- 
rcūs ir pardavinėti knygas. 
i "Lietuva" Pub. Co. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



IŠ VISUR. 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
|[ Hollandijoj, mieste Amstcr- 

dam, teismas pusei metų pasiun- 
tė lealėjiman redaktorių talkinin- 
kams prielankaus laikraščio "Tc- 
legrlaf," Schroederį, matyt vo- 

kiškos kilmės, už jo parašytu 
įžanginį straipsnį. Tame straip- 
snyje Schroeder, tarp kit-ko, pa- 
rašė: "Vidurinėj Europoj yra 

niekių gauja, kurie šitą karę iš- 
šaukė." Matyt jis manė apie 
visą gaują besilaikančių Vokie- 

tijos ciesoriaus skverno. 

[J Dėl smarkių užsipuldinėji- 
mų parliamento, nuo vietos pasi- 
traukė Prancūzijos karės minis- 
teris generolas Louis Hubert 
Cionzalve Lyautey. 

Įj Grekijos sostinė Atėnai nak- 
timis buva paskendusi tamsoj, 
nes^ ga/o trūksta, o dėl anglių 
itokos jo >nėra iš !co pagaminti. 

|j .Uždengimui karės išlaidų 
Vokietija tuoj reikalaus 7 mili- 
jardų mokesčiais nuo gyventojų 
surinkti apart paprastų išlaidų. 
N'acional liberalų partijou atsto- 

vas parliamente Stresmann už- 

fnanė ant atskirų žmonių ir val- 
sčių uždėti naujus mokesčius iki 
trečdaliui jų visų turtų. Tą tu- 

rėtų mokėti % isi gyventojai, ly- 
biai beturčiai, kaip ir turtuc'iai. 
Trečdalis yra tai labai daug, to- 

Kios sunkenybės beturčiai pakel- 
ti negalėtų. 

Į] Xe vien karę vedančiuose, 
bet iir neutrališkuose kraštuose 
karė atsiliepia aut besidaugint- 
mo gyventojų. Šveicarijoj nuo 

karės pradžios žymiai sumažėjo 
apsivedusių ir gimusių skaitlius 
ir per tai sumažėjo gyventojų 
besidauginimas. Tas pats yra ir 
kituose Europos kraštuose, ne- 

kalbant jau apie karę vedančius. 

[j Vokiški orlaiviai bombarda-j 
vo talkininkų ligoninę Verlekop, 
Salonikų distrikte. Lžtnušė 
daug sužeistų ir sergančių ir li- 
goninėj tarnaujančių; užmušė ir 
dvi ligonių prižiūrėtojas. 

|Į Rubežius tarp Belgijos ir 
Hollandijos tapo su vi'su užda- 
rytas. Net kurjerai ambasadų 
su ambasadorių pranešimais turi 
keliauti į Esschim, kur susitink. 
su kurjerais iš Belgijos ir ten 

apsimaino siuntiniais. Nevalia 
jiems tarp savęs Kalbėti. 

|| Atkako iš Norvegijos garlai- 
vis be pasažierių į New Yorką, 
nors Norvegijoj yra apie 1,000 

amerikonų norinčių namon grįž- 
ti, bet laivai" pasažierių neima. 

|| Londone apie 30,000 alinių 
prisieis uždaryti, nes leidėjai pa- 
žadėjo alaus neleisti, kadangi ja- 
vai reikalingesni žmonių maistui. 

|f Iš Paryžiaus praneša, buk 
Fra:;cuzijos kariškoji valdžia 
siunčia penkis aticierus Ameri- 
kon mokyti kariškos tarnystos 
studentus tūlų Amerikos uni- 
ver i tetų. Amerikos vienok ka- 
rčs mimisteris sako, kad jis nie- 
ko apie tai nežino ir Suvienytų 
Valstijų karės ministerija nuo 

Prancūzijos kariškų instruktorių 
neprašė. 

Įi Kaip praneša iš dabartines 
Rumunijos sostinės Jassy, Ang 
lija sutiko ant 5% palukėnų pa- 
rūpinti Rumunijai paskolą 40 mi- 
lijonu svarų sterlingų arba 200 

milijonų tloliarių. 

|Į Didėji karė Europoj ir žy- 
dams atgabena 'šiokią-tokią nau- 

dą, nors ir jie nuo jos daug ken- 
čia. Iki šiol vokiškoj kariumenėj 
žydų aficierų nebuvo, dabar žy- 
dų aficierų yra jau 1,500 iš jų 
800 yra Prūsų kariumenėj, o 400 
Bavarijos kariumenėj. 

|Į Vieton teismo kalėjiman pa- 
siųsto socialistų partijos parlia- 
mento atstovo Dr. Karoliaus 
Liebkriechto Spandau distrikte 
12,886 balsais tapo išrinktas 
Emil Stahl. a 

|| Anglijos valdžia nuo Kana- 
dos perka visus atliekamus nuo 

žmonių maisto kviečius. Mokės 
po $1.50—$1.90 oiž bušelį. 

|i Mieste Mcxiko gyvenanti 
vokiečiai pažadėjo Carranzai su- 

organizuoti iš vokiečiu kariutne- 
učs dalis ir drauge su Mexikos 
kariumene stoti kovon su Su- 
vienytomis Valstijomis, jeigu jos 
Mexikai karę apšauktų. 

|| Amerikos konsuliatas Yar- 
šavoj likosi uždarytas. Neskait- 
lingus ten amerikonų reikalus 
prižiūri Ispanijos konsulius. 

Įj Suvalkų gubernijoj vokiečiai 
uždėjo dideles bausmes ant vals- 
čių, kuriuose sudegė javų krau 
tuvės. 3 valsčiai Vilkaviškio 
pav. nubausti iki 1,800 markių 
už kėlimą politiškų riaušių, ku- 
riose sunkiai sužeist 5 vokiškus 
kareivius. Keli valsčiai nubaus- 
ti iki 5,000 markių už tai, kad 
vokiečių valdžiai nepranešė apie 
besislapstančius rusiškus belais- 
viui, iš Vokietijos pabėgusius. 

Įj N'etoli Nortlnvell, Škotijoj, 
tapo užmuštas pelenų dienoj lie- 
tuvis Simanas Juozapavičius. 
Tapo palaidotas Glasgoue Calcd. 
Railvvay kompanijos kaštais. Jis 
dirbo ant geležinkelio ir tapo 
dviejų traukinių sutrintas. Atly- 
ginimo už gyvybę nėr kam reika- 
lauti, nes giminių iš velionio po- 
pierų nesurasta. Paėjo iš Suval- 
kų gub., Naumiesčio pavieto; 
Lietuvoj liko pati, o Amerikoj, 
kaip praneša "Iš. Dr." (num. 10j, 
esanti velionio duktė. 

ji Bulgaru užimtoj rytinės Ser- 

bijos dalyj prieš naujus ponus 
sukilo gyvento-' a ir mažais pul- 
kais išsiskirstė giriose ir kalnuo- 
se, iš kur užpuldinėja bulgarus. 
Sukilimu pagimdė bulgarų žiau- 
rumai. Mat nuo vokiečių žiauru- 
mų išmoKsta ir jų padėtojai. 

|| Laikraštis Gazeta Polska pra- 
neša, jog sausio mėnesyj vokiečių 
valdžia, paliuosavo mėnesiui laiko 
70 lenkų aficierų, kad jie Lenki- 
jon važiuotų ir pastotų vokiečių 
tveriamon lenkų kariuinenėn. Afi- 
cierai iš atleidimo pasitiaudjjo) 
bet nei vienas nepanorėjo stoti vo- 

kiečių tveriamon kariuinenėn. Bus 
jie vėl sugrąžinti į nelaisvių sto- 

vyklai. Jie tarnavo Rusijos ka- 

riumenėj. 

Įį Prancūzija neteko žymiausio 
§avo šių laikų raštininko. Pasi- 
mirė, Išgyvenę., 77 metus, Octare 
Mirbeau. 

VVashinpton, D. C. Augš- 
čiausias Suvienytų Valstijų teis- 
mas pripažino 8 valandų darbo 
dienos Adamsono bilių sutinkan- 
čiu su konstitucija. Todėl 8 
valandų darbo dieną kongresas 
galės j vesti ne vien ant gele- 
žinkelių, bet ir kitokiose darbo 
šakose. 

žinios Žinelės. 
Keamy, N. J. 

=-= Vietos pašelpinis Liet. Po- 
lit. ir Apšv. Kliubas tapo paver- 
stas j pašelpinį kliubą. Šitas 
kliubas ėmė inuo savo narių įsto- 
jamos mokesties 25c. ir mėnesi- 
nės mokesties 10c., bet, kliubo 
nariams pradėjus mažintis, imta 
jicškoti to priežasties ir surasta, 
kad jis suorganizuota ne ant ge- 
ro pamato. Taigi kovo 18 d. 
nutarta paversti jis grynai pašel- 
pimu su 50c. įstojamos mokesties 
naujam nariui iki konstitucija 
taps atspauta, o paskui pagal 
metus ir 25c. mėnesinės mokes- 
ties su $5.00 savaitinės pašalpos 
susirgusiems nariams. 

Kliubietis. 

Cleveland, O. 
— Clevelande viskas eina savo 

vėžėmis. Visi kruta, dirba. Cho- 
rai viens kit?e "by ina." "Dirva" 
taipgi, matyt, sunkiai plėšia savo 

dirvonus. Tautinis susipratimas 
pradeda atbusti. Socialistai visai 
silpsta. Gal neužilgo susflauksi- 
me ir savos svetainės ir naujo diev- 
namio. Tąsyk, žinoma, aplinky- 
bės kur kas žymiaus pagerės. 

K oresp. 

Newark, N. J. 
= Kovo 3 d. išėjo straikan 8 

guzikinių darbininkai; reikalau- 
ja algų ipakėlimo ir kitokių darbo 
gą-'ygų pagerin:nao. Tarp atrai- 

kilojančių daug lietuvių. Straiką 
veda Am. Darbo /'ed-ja. Laikosi 
tvirtai. 

Boston, Mass. 
= Bostono teismo rūmuose iš- 

einamojoj vietoj ant antrų lubų 
sprogo bomba; du žmonės už- 

mušta, keli sužeista ir aplinkinės 
sienos išgriauta. Kas 1.onibą pa- 
dėjo, nesurasta. 

Detroit, Mich. 
= Kovo ii d., socialistai ir 

tautininkai turėjo debatus "temo- 
je: Ar reikalinga darbininkui my- 
lėti savo tautą. Tautininkus at- 

stovavo K. Šnuolis, socialistus, 
K. Tomošiunas. Po debatų lei- 
sta publikai nubalsuoti, katroj 
pusėj buvo teisybė. Visa pu- 
blika nubalsavusi už socialistą, 
bet už tautininkus balsavo 3 so- 

cialistai. Vadinasi, abi pusės ne- 

norėjo viena kitai jausmų už- 

gauti. 

Waterbury, Conn. 
= Čia kovo vestuvės vienos 

porelės; vestuvėse dalyvavo ir 
žvaigždėti Dėdės Šamo atstovai, 
—mat reikėjo zmonelius sutvar- 

kyti. 
Lietuvos Sunus. 

VOKIEČIAI MANO PASI- 
NAUDOTI Iš REVOLIUCI- 

JOS. 
Petrogradas, kovo 24 d.—Iš ki- 

lusio Rusijoj sumišimo kuris pa- 
sidarė dclei kilusios revoliucijos 
vokiečiai, kaip matyti, mano pa- 
sinaudoti. Naujas Rusijos mini- 
steriu kabinetas prokliamacijo- 
mis apskelbė gyventojams, kad 
jis turi tikrus prirodymus, kad 
vokiečiai .pradėjo traukti dideles 
kariumenės jiegas ir krauti labai 
daug amunicijos ant fronto tarp 
Rygos ir Dvinsko. Vokiečių tik- 
slas yra pradėti šį pavasarį di- 
delį smūgį linkui Petrogrado, ku- 
ris po revoliucijai dar nespėjo, 
kaip reik, susitvarkyti ir yra to- 
dėl silpniausis punktas rusų fron- 
te. Užėmimas Petrogrado per 
Vokiečius- butų didelis- smūgis 
Rusijai ir karišku žvilgsniu ir po- 
litikos žvilgsniu. Jau eina gan- 
dai, kad rusų valdžia bene tik 
mano persilceTti \ Maskvą. 

GUČKOV PERSERGU RU- 
SUS. 

Londonas, kovo 25 d.—Reute- 
rio korespondentas iš retrogra- 
do praneša, kad Icalbos apie nau- 
ją pavojų, kuris gręsia Rusijai 
nuo vokiečių per Rygos-Dvinsko 
frontą, n eta tuščias gandas, arba 
pramanytas dalykas. 

xs.ares ministerio Gučkovo 
pranešimas rpie pavojų Petro- 
grafini nėra tuščias žodis. Ma- 
žiausis~"nėpriclat>ojimas gali už- 
sibaigti tuomi kad neprietelius 
atsikliutų Petrograde." 

Bet korespondentas mena, kad i 

rusų kariumenė dabar yra pasi-' 
ryžusi dar pasektningiau kovoti) 
su išlaukiniu priešai, žinodama, 
kad visa tauta ir nauja valdžia | 
stovi už jos pečių. Generolas1 
Ruzskij, vadas rusų frc./to nuo 

Rygos iki Dvinsko, pranešė, 'kad 
jis pridabos vokiečius. 

Durnos atstovai ir pasiuntiniai, 
kurie nuvyko j frontą pas kariu- 
menę, kad paaiškinti armijoms 
apie įvykusią revoliuciją, prane- 
ša "Tetrograclan, kad armija sto- 
vi už naują valdžią ir yra pasi- 
ryžusi "apgalėti išlaukinį priešą 
taip, kaip jau tapo apgalėti vi- 
dujiniai priešai." 

Didis kunigaikštis Nikalojus 
nebus vyriausiu armijų vadu, nes 
ūma atranda tai neparankiu iš j 
tos priežasties, kad jis yra iš Ro-1 
manovų šeimynos. Tuomlaiki-j 
niu vacTu rusiškų armijų žada 
buti gen. Alexejev, kuris yra vy- 
riausiu perdėtinTu generalisKojo 
štabo. Didis kunigaikštis Nika- 
lojus prašė, kad jam leistų ap- 
sigyventi Livadijoj. 

Nuo revoliucijos pradžios Pe- 
trograde suareštuota tarp 3 ir 4 
tūkstančių žmonių. TaTp jų yra 
ir žmona buvusio~Tcarės ministe- 
rio Suchomlinovo. 

Petrogrado visose dirbtuvėse 
pradeda įvesti 8 valandų darbo 
dien%. 

VIETINIS JINIOS, 
Išsiuntė pasveikinimus Pctro- 

gradan. Pereitą savaitę iš Chi- 
cagos tapo pasiųsti du kablegra- 
mai j Petrogj^lą^u pasveikini- 
mu naujai įgjsės laisvės Pusijoj. 

Vieną kablfifraiįįą išsiuntė Li- 
thuania Klh|&fc Jfvardu durnos 
prezidento R$izidnko; kablegra- 
mas yna sekančio turinio: 

"Sykiu su 75>°°° Chicagos 
lietuvių męs džiaugiamės nau- 

jai laimėta Rusijos laisve. Lai 
gyvuoja laisvi ir demokratiška 
Rusija!" 
Antrą kablegr'amą išsiuntė Tė- 

vynės Mylėtojų Draugijos pre- 
zidentas, Dr. Zimontas, Rusijos 
premiero, kunigaikščio Lvovo, 
vardu. Šio kablegramo turinys 
yra sekantis: 

"Auštant naujai laisvei Ru- 

sijoj, Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gija Amerikoje melužia Jusų 
Excelenciją priimti išreiškimą 
draugijos džiaugsmo ir 

< 
užuo- 

jautos. Lai gyvuoja didžioji 
Rusija!" X. 

Duostius vyras. Julius Rosen- 
vvald. prezidentas žinomos Sears 
Roebuck & Co. mail order house, 
pažadėjo paaukauti čielą milioną 
doliarių j fondą nukentėjusiems 
nuo karės žydams. Jis ir pir- 
miaus jau yra davęs dideles aukas 
tam pačiam tikslui. 

Sulyg žydų fondo valdybos 
apskaitliavimo, žydų -Tušelpimui 
reikalinga yra mažiausia dešimts 
mi'lionų doliarių. todėl Rosen- 
vvia-ld pažadėjo i milioną dolia- 
rių, jeigu visose Suv. Valstijose 
žydai surinks kitus devynis mi- 
lionus doliarių. 4,: 

Iki šiolei žydų fondas šelpi- 
mui nukentėjusių, jiuo karės žy- 
dų jau surinko ir išleido suvirs 
septynis miUppuą,* doliarių. 

Kuomet sulyginame su tuorn 

musų lietuvių, akas, tai lietuviai 
išrodo ka-ip nykštukai. Teisybė, 
žydai yra daug turtingesni už 
lietuvius, bet teisybė taipgi ir 

tas, kad žydai, jrą.ir daug duos- 
nesni u i lietuvius, nes jie daug 
geriaus suprantą. įr geriaus mo- 

ka vesti labdarybės reikalus. 

Nuo We3t Šide. "Sietyno" 
mišrus choras turėjo surengęs 
vakarą su programų pereitą ne- 

dėldienį Meldaiio svetainėj. P-as 
Sarpalius vedė chorą, kuris yra. 
dar jaunas choras; nors gerų 
balsų netrūksta, bet daug darbo 
dar jo laukia; tą patį dar la'bjaus 
galima" pasakyti apie J. Lankelio 
vyrų chorą, kuris taipgi dalyva- 
vo pro^-ame. 

Trečias chorąs, kuris gali pasi- 
girti savo skaitlingumu—tai Lat- 
vių mišrus choras, kuris po va- 

dovyste p. M. Girniaus gražiai 
sudainavo keletu latviškų daine- 
lių. B^ue gciiausis šio vakaro 
numeris buvo p. JKaroliaus Sar- 
palio numeris, šisai jaunas dai- 
nininkas turi puikų balsą ir grei- 
tai sau užkariavo Chicagos pub- 
likos užuojautą. Ir šį vakarą 
publika jj kelis sykius iššaukė 
atgal ant estrados ir privertė pa- 
dainuoti dar keletą dainelių ex- 

tra. 

Reikia pažymėti, kad, <ant ne- 

laimės, vakaro tvarka buvo ne 

kokia. Tarp ramių ir mandagių 
žmonių buvo taipgi ir trukšma- 
darių ir "laukinių" svečių, ku- 
rie, matyt, miške augę ir žmo- 
niškai vakaruose nemoka užsi- 
laikyti; bet vakaro vedėjai neat- 

kreipė j juos atydos, norą tokius 
lengvai galinga numalšinti. Po 
programo nekurie. pasiliko pasi- 
šokti. Eskulapas. 

Karės prajovai, Chicagoje. Su- 
lyg išleisto per prezidentą Wil- 
soną paliepimo,, vienas pėstinin- 
kų pulkas Chicagoje, First In- 
fantry of Illinois National Guard, 
tapo sumobilizuotas pereitą pa- 
nedėlj. Du.'kiti Jlinojaus valsti- 
jos pulkai—Penkjtasai ir Šestasai 
—taipgi tapq išt.-1 ikti. 

Šitie kareiyiai nedalyvaus Eu- 
ropos karėje, jeigu Amerika pra- 
dės karę su Vokietija; jie atliks 
sargybą namie, įvairiuose foi tuo- 
se ir 1.1., kad paliuosuoti iš ten 

tederališkąją kariumenę. 
Chicagos rekrutavimo ofisuose 

judėjimas žymiai sustiprėjo. Pe- 
reitą panedėlį daugiaus oiegu 200 

vyrų padavė aplikacijas, norėda- 
mi liuosnOriai pastoti j kariu- 
menę'. Chicagos aštuoniose "ka- 
zarmėse'' (armories) pereitą pa- 
nedėlj, gavus mobilizacijos pri- 
sakymus iš Washingtono, prasi- 
dėjo didelis bruzdėjimas: karei- 
viai pradėjo šveisti savo kardus, 
durtuvus ir šautuvus; visi rei- 
kalingi daiktai supakuota, kad 
biri gatavais ant pirmo paliepi- 
mo. 

Į Utarninke Pirmasai pulkas tu- 

J rėjo muštrų ir parodą Grant Par- 
ke, vidumiestyj. 

Įvairumai. Šią pėtnyčią, 8 vai. 
vakare atsibus Mildos svetainėj 
rcguliariškas mėnesinis susirinki- 
mas 25-tos kuopos Amerikos Lie- 

tuvių Tautinės Sandaros. Už- 
ims vietą nauja kuopos valdyba 
ir tikimasi turėti žingeidus pro- 
gramas. Kuopos nariai kviečia- 
mi būtinai atsilankyti. 

— Juozas Valantėlis, jaunas 
25 metų vyras, gyvenantis prie 
2442 \Y. 12tli St.. nusišov" kovo 
17 d. Tikra nusišovimo priežastis 
nėra žinoma, bet sakoma, kad 
velionio sveikata buvo blogame 
padėjime ir, nesitikėdamas jos 
atgauti, žmogus pasidarė sau ga- 
lą. 

— Lietuvių drutuoliai K. Ale- 
liunas, A. Ačas ir J. luška atei- 

A nančiį subatą. kovo 31 d., risis 

Mickevičiaus svetainėj, ant 

Bridgeporto (Morgan st., netoli 

33-čios gatvės). Aleliunas risis 
su F. Bcrnard, vokiečiu iš \Vis- 
consino; Ačas su Jack Dribbs, 
kur] vadinama "pasiutėliu," o 

Juška risis su švedu S\vanberg. 
Tikietai po 35 ir 50 centų. Re- 
feree (teisėju) bus Packey Ley- 
din. 

— Karolis Sadauskas, lietuvis 
iš Cicero, tapo nominuotas ant 

bepartyviškojo tikieto kaipo j u s. 

t i c e o f t h e p e a c e (žemes- 
.nio teisnro teisėjas). Sadauskas 
pirmiaus buvo L'ook pavieto kon- 
štabeliu. 

— Miesto taryba pradėjo svar- 

styti plianus, kaip miestas galė- 
tų kontroliuoti maisto kainas 
Chicagoje. Maistas Chicagoje 
taip pabrango, kad daugelis žmo- 

nių, kurie dabartiniais laikais gal 
ir kiek- daugiau uždirba negu 
pirma, bet visgi vos gali surišti 
galus su galais. Sulyg naujo 
sumanymo miestas nori jgyti tei- 
sę, kad jis pafs galėtų užlaikyti 
savo vardu visokias maisto krau- 
tuves, duonkepyklas, anglių jar- 
dus, pienines ir t.t. Manoma, 
kad tokiose krautuvėse viskas 
butų pigiau, nes spėjama, kad 
dabar didelis maisto brangumas 
išdalies paeina nuo visokių spe- 
kuliantų. Įsteigimas miesto 
krautuvių užkirstų kelią tokiems 

spekuliantams. 
— Dr. J. Jonikaičio paskaita 

temoje "Patan.nai norintiems 
vaikus auginti," kurią jis skaitė 

pereitą nedėldienj Mildos svetai** 

nėje TMD. 22 kuopai, buvo tik- 
rai įdomi ir labai pamokinanti 
ne tik tėvus, bet ir tuos, kurie 
nei nemano vaikus auginti. Gai- 
la tik vieno dalyko,—kau ne- 

daug žmonių atėjo šitos paskai- 
tos pasiklausyti. 

Pranas šukevičia, kurio adre- 
sas buvo paduotas 3300 So. Hal- 
sted St., Chicago, tegul atsišau- 
kia tuojaus į "Lietuvos" redak- 
ciją svarbiame reikale. 

STATEMENT OF THE OWNER.! 
SHIP MANAGEMENT, CIRCULA- 

TION, ETC., REOUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912. 
Of Lietuva published Weekly at 

Chciago, 111. for April 1, 1917. 
State of Illinois. 
County af Cook. 
Before me, a Notary Public, in, 

and for the State and connty afore-1 
said, personaliy appeared A. 01szew- > 

Bkl who, havlng been duly sworn 1 

according to law deposes and sayaj 
that he 1b the President of the Lie- 
tuva and that the foTlowlng is, to the 
best of his knovviedge and belief, a 1 
true statement of the ownership, 
management (and if a daily paper, I 
the olrculation), etc., of the afore- 
said publicatlon for the date shown 
in the above caption, 
reąuired by the Act of August 24, 
1912, eirbojdled in sectiori 443, Postai 
Laws and Regulations, printed on 
the reserve of this form, to wit: 

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and bus ess managers are: Į, 

Editor L. šernas 636 E. 38th st.'' 
Chicago, 111. j, Managing Editor B. K. Balutis 814 j W. 38rd st. Chicago, 111. j, 

Business Manager A. 01szewskl, L 
3252 So. Halsted st. Chicago, 111. 

2. That the owners are: (GLvtj 

j names and addresses of Indtvidual owners, or, if a Corporation, glve its 
name und the uarues and adresaes of stockholders owlng or holding 1 
per cent or more of the totai amount of stock): Lietuva Publ. Co., 3252 Sot HalBted st. Chicago, 111. Stockhol- ders: A. ()lszewski 3252 So. Halsted 
8t. Chlcago, m. J. Ambro8iuB 7010 
Bberhart ave. Chicago, 111. B. K. Ba- lutis 814 W. 33rd. St. Chicago, 111. 3. That the kno\vu bondholders, murtgages, and other security hold- 
ers owing or haldlng 1 per cent or 
more of totai amount of bonda, mort- 
gages, or other securities are: (if 
there are none, so etate) None. 

4. Thart the two paragraphs next 
above, giving the names of the own- 

jiers, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hold- 
ers as they appear upon the books 
of the company T>ut s Įso, in cases 
\vhere the stockhoider or security 
holder appears upon tue boofcs of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation, the name of the 
person or corporation far whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the sald tvvo paragraphs contain 
statements embraclng affiant's full 
knowledge and belief as to the cir- 
cumst)ances and conditions under 
which stockhoįders and security hold- 
ers who do not appear upon the 
books of the-compsny aš trustees, 
hold stock and securities in a capa- 
city other than that of a bona fide 
owner; and this afflant has no rea- 
son to believe that any othėr person, 
association, Or corporation has any 
interest direct or indirect in the 
sald stock, bonds, or other securi- 
ties than as bo staied by him. 

5. That the average number of 
copies Of each issue of this publica- 
tion sold or distributed, through the 
mails or othenvise. to paid sub- 
scribers during the six months pre- 
ceding the date shown abo/e is. 
(This information ir reąuired froni j 
daily publicatlons only). 

A OLSZE\VSKI, 
President. 

Sworn to and subscribed before 
( 

me this 28 day of March 1917. 
(Seal) V. K. RUTKAUSKAS, 

Notary Public 
(My commission expires December 

17, 1917). 1 

Naudzis Petras, karės belais- 

vis, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Gulbinų vals., Kerdanų k. pajie- 
ško savo giminės Kazio Drevin- 
skio. Adresas: Germany, Kriegs- 
gefangenen Lager Schneidemuehl, 
Dat. i6( Konip. 3, Peter Naudzis. 
Xo. 13704 , 

Apgarsinimai. 
U 

MUSŲ NESUPRANTAMA 
PRIGULMYBĖ. 

Labai svarbia karės veikme 
buvo uždarymas maistų įgabe- 
nimo. Daugelis žmonių nustebę 
žiurėjo, kaip liūdnai męs nuo 

Europus priklausome. Vienok, 
buta garbės vertų išėmimų; tarp | 
jų yra Trinerio Amerikinis Kar-1 

čiojo Vyno Eliksyras. Stias pui- 
kusis vaistas yra tinkama pagel- 
ba nuo vidurių sugedimo. Jis 
atlieka dvigubą darbą, išvalo ir j 
sustiprina vidurius ir paakstinda- 
rnas juos prie normalio veikimo, 
prašalina pamatinę kliūtį. Nuo 
vidurių užkietėjimo, galvos skau- 
dėjimo, nervuotumo, neturėjimo 
noro valgyti ir energijos, nuo i 
apskrito susilpnėjimo ir 1.1, pa- 
mėginimas yra įtikinamiausiu 
irgumentu. Kaina $1.00. Ap- 
:iekose. O jei sergi ramatomi.s 
ir neuralgija, jei reikalauji pa- 

' 

jelbos nelaiminguose atsitiki- 1 

nuose, iiiuo išsisukimo, išmaiti- 
įimo ir 1.1., arba jei nori atgai- 1 
nnti savo nuvargusius raume- 

ns, ar kojas, tai bandyk Trine- 
-io Linimento, kuris įtikins ta- 

/e, kad geresnio vaisto šituose 
itsitikimuose nėra. Kaina 25 ir 
50c. Aptiekose. krasa 35 ir 60c. 
fos. Triner, išdirbėjas ir chemi- 
jas, 1333—1339 So. Ashland A\\, 
l'hicago. UI. 

GARY, IND. 
Kas mano statytis namus Gary'je, I 

nd., tegul kreipiasi i savo tautieti,' 
turis užsiima statymu. Jis 1 

jadaro kontraktą, ir suranda pasku- 
ą. Gyvena savo nuosavame name. 

Jonas Misiūnas 
1600 Adams St., Gary, Ind. 

Pajieškojimu.. 
Fajieškau savo sesers Emilijos 

stancekiutės iš Kauno gub., Rasei- 
įių pav.. Vainotu par., Naumiesčio 
'ais., Žalpių kaimo. Girdėjau, ište- 
kėjo ir gyvena apie Chicagą. Ji pa- 
.1, ar kas kitas teiksis atsiliepti ad- 
esu: 

MLss Anna Stancekiutė 
L06 Nichols eU Newark, N. J. 

EVESKIO prekybos 
ii' Kalbų 

Dienine ir 
VaksiinS 

C'ii 2iU išmokti Ane! i ks'.bes :ao ;ra£lata 
Hifi sagAiiaulaJ, telpgl Uet&vię, Veldedhj, 
L: m ir I.ocicų kalbų; Ariiattikos, Aagit. 
K^tematflcoa, Utcrijos, Geografijos, PoHtlfi. 
Ekonomijos, K'n7fr»«djfrtė3,DiiIiir»4Cia, Ui- 
£kų raSymo, Prtkyboe 'sislų Ir tt Ct» gili 
užbaigti PUBLIC SCROCL, HIGH 3CHOOL i* 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS fL&iS2Įj&* 
MA LIETUVIŠKAI. 

3108 So.Halsted St,( 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitini! LalkraStil 

"Draugo" Si-ndarbininkų skaičiuje 
yra rimčlauslejl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vi- 
suomenės JudėJ'mo. Viii dienos kiau- 
tiniai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 ma- 
tams. ?1.00 pusei metų. Kitose Šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

PažlurėJimul siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

draugas puelishing co. 
1800 W. 46th St., Chlcago, IIL 

Ttl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
S259 So. Halsted St., Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
lr vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užslsenėjusias lr paslaptingas vyrų 
ligas. 

FHONE YARDS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
S337 So. Morgan St., Chica^o. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokin!~ie pasi' 
naudojamo individinčmls sistemo- 
mis—nuoseklu** pažinimai ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pauokis tumistą ir suteiks tirika- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta LeriauBiu 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai k? d tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai Ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
ITederal Ass'n of Auto Englneers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardaaku- 

tystes i 4—t> savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, Jeigu galima buti pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barv 
daskutystts taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabystča (manlcuring). Ar 
tesnėnis žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Fenn Ar., 
P'ttsburgh; Pa. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
Nauji krutantieji paveikslai atsibus 

MedėlioJ, kovo 25 d. du kartu: po 
?iet pradžia 2:15 ir vakare 8:15. 
31ack Diamond teatre Shenanodah, 
?■. 

PETRAS S. REMEIKI8. 

Yra musų įgaliotas Gardner ir apie 
fnkėje užrašinėti "Llstuvą", rinkti 
7 skelbimus Ir pardavinėti knyga*. 

Liet Pub. Co, 

BIDEUS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mopa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 23 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus", 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upss, rubežiu tarp 
lenkų ir lietuvių Ir dauge- 
li kitų dalykų. — 

r- 

"Gerlausis žemlapls lietu- 
vių kalboj. — Per6istato j labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIA3IS 
su pasiuntimu Į nair.tu. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Haistcd St., 

> CHICAGO, ILL. „j 



Apie Lietuvos At- 
statymo Bendrovę. 

JR. Karuža. 

Amatninkas-išdirbėjas turėjo 
praeityje buti drauge ir žalios 
medžiagos gamintoju bei apdir- 
bėju, ir pirkliu, ir finansUtu. 
Jo turto turėjo tiems visiems 
reikalams užtrkti. ir, paprastai, 
užtekdavo. Specializacijai, ta- 

čiaus, pradėjus brukti savo įtek- 
mę j išdirbystę. pamaži pradėjo 
atsirasti reikalas gaminti vienos 

rųšies dalykus dideliame skait- 
liuje ir tam vieno žmogaus tur- 

tų. paprastai, nebegalėjo užtekti. 
T»:gi pradeda telkties būreliai 

iš kelių ypatų j krūvą ir savo su- 

dėtais turtais varyti išsiplėtoju- 
si.] ivnrbystę. Buvo tai mažų 
bendrijų gadynė. Ilgainiui ir to 

pasirodė permaža: bendrijų tur- 
tai jau irgi negalėjo varyti rei- 
kalų nuosekliai. Pradeda gyve- 
nimai! ineiti milžiniški kapitalų 
ftusispietimai, ku-iuose ima daly- 
vi! rrą jau ne maži žmonių bū- 
reliai, ; ct ištisos minios, po kelis 
šimtus, kelis ttiksvičius, kartais 
net po kelis desėtkus ar šimtus 
tūkstančių žmonių. Mūsų lai- 
kai. tai tų dk.elių kapitalų susi- 
spietimo, arba korporacijų gady- 
nė. Kuone visas pažangiųjų tau- 

tų ekonominis gyvenimas yra 
šiandien korporacijų varomas. 

Dirbtuvės, krautuvės, gelžkeliai.1 
laiv..:, finansinės Įstaigos, — vis- 
kas tas korporacijų yra vedamas. 

Kas užtikrina musų gadynėje 
korporacijoms pasisekimą? Vi- 
sųpirmiausia. tas, kad yra tai vie- 
nintelis u ūdas surinkti j krūvą 
dideli Kapitalą. Valdiški įstaty- 
mai duoda korporacijoms tam 

tikras teises, sulyg kurių, teis- 
miškit žvilgsniu, skaitoma jos 
yra už skirtingas, savy tas vienu- 
tes. G*'i korporacijos, todėl, va- 

ryti visus reikalus lygiai taip, 
kaip ir gyva ypata. Užtatai, pri- 
sidėjusie prie korporacijų su sa- 

vo įdėliais žmonės nereikalauja 
jau niekuomi daugiau rupinties, 
kaip tik išrinkti kas metai direk- 
torių tarybą, arba valdantį ko- 

mitetą,— ir laukti korporacijos 
Uždarbių išdalinimo. Tas patrau- 
kia nrie korporacijų ištisas žmo- 

nių minias. Turi kas kiek atlie- 
kamų pinigų ir nenori jų laikyti 
ant mažų nuošimčių banke,—tai 
deda juos j tam tikrą bendrovę, 
perkant bendrovės šėrus, r ak- 
cijas, už kuriuos metų ipabaigoje 
gaf .»a išpuolaniį uždarbį. Tokiu 
budu akcijonieriai, — korporacijų 
savininkai,—ir patįs pasinaudoja, 
:r visam kraštui naudą atneša, 
nes, sudedami iš savo paprastai 
nedidelių įdėlių į didelį kapitalą, 
gelbsti įvairios rųšies ekonomi- 
nėms įstaigoms atsirasti, susi- 
tvarkyti ir pradėti naudingą vei- 
kimą, ko pasekmėje draugija *v 
rosi turtingesnė, gi daugelis žmo- 
nių gauna užsiėmimą. — Valdiš- 
kais įstatymais užtikrintas teisių 
platumas, lengvas prie žmonių 
sutaupytų pinigų priėjimas, rei- 
ikalingo išdirbystei stambaus ka- 
pitalo sudarymo lengvumas, — 

tai sąlygos, ant kurių remiasi 
korporacijos ir jų nuoseklus *nu- 

fų laikuose veikimas. 
Nors korporacijos musų eko- 

nominėj organizacijoj ir užima 
vadovaujančią vietą, negalima ta- 
čiaits pasakyti, kad jos išimtinai 

viešpatauja. Musų laiku drau- 

gijoj randasi liekanos tų visu 

organizacijų, kokios kitąkart 
viešpatavo praeityje. Ir taip, 
turime mūsų tarpe ir atskirą 
vienutę, varančią reikalus savo 

paties pastangomis 1>»-1 turtu. 
Yra ir neskaitlingų žmonių bū- 
reliai — bendrijos — atliekančios 
£an žymią draugijos darbo dali. 
Turime, pagaliaus, šių dienų dr- 
jas ir kooperacijas, t. y. pažįsta- 
mų ir bendrus reikalus turinčių 
žmonių susispietimus. sudedan- 
čius tam tikram ypatingam dar- 
bui reikalingus pinigus ir tankiai 
laikomuose viešuose susirinki- 
muose tvarkančius .isą reikalą. 
Kaip ypatų, taip ir mažų ben- 

drijų veikimas yra draugijai la- 
bai naudingas, gi tuo naudinges- 
nis tokiose tautose, kaip mūsų, 
—kur ekonominis gyvenimas yra 
dar vystykluose. 

Tą patj galima pasakyti ir 
apie kooperaciją; ir jos atsiekia 
savo tikslus. Jų ypatingai geros 
pusės — tai žmonių lavinimas 
draugiškame sugyvenime ir su- 

vartojimas žmonių bendrų soėkų 
vietiniams reikalams. Jų silpnos 
pusės,—tai negalėjimas apimti 
savo veikimo platesnių ribų. 

Visos paminėtos ekonominės 
organizacijos formos, nors ir la- 
bai yra naudingos tau*->s gyve- 
nime, šiandien negali jau pilnai 
tautai užtekti. Didelio kapitalo 
gadynėje, kur jau ne tiek rupi 
gamtos apgalėjimas, kiek u/lai- 
kymas apgalėtos gat tos paver- 
gime,—toji ekonominė organiza- 
cija turi vadovaujančią vietą, ku- 
rioj didelis kapitalas turi progą 
veikti. Korporacija yra tokia 
forma. Ant korporacijos pama- 
tų tautos ir organizuoja šla.ndien 
savo ekonominį gyvenimą. 

Korporacijos pradeda ui imt i 
vis žymesnę vietą tautų ekono- 
minėj organizacijoje. Kaip gi 
pas mus yra? Ik paskutinių lai- 
kų korporacijos idėja buvo kuone 
svetima pis lietuvius. Tiesa, 
Lietuvoje, paskutiniuose keliuo- 
se metuose susidarė keletas maž- 

daug korporacijos pamatais pa- 
remtų įstaigų, k. a. du ar trjs 
bankai, viena-antra dirbtuvėlė,— 
bet visame tame buvo daugiai. J kooperatyvio negu Korporatyvio 
elemento. "Vilijos'' bendrovė, 
kiek galima susekti, stovi ar iau- 
sia korporacijos,—bet ir ten ben- 
drijos pamatas yra, rodos, svar- 
besnis. Amerikoj, toje korpora- 
cijų šalyj, yra musų žmonėms 
tuo žvilgsniu kiek geriau. Turi- 
me čia keletą bankinių korpora- 
cijų, vieną-antrr pramonės jstai- 
gi,—bet, sulyginamai, jų irgi ne- 

daug. Rimčiausis bandymas kor- 
poracijos srityje pas Amerikos 
lietuvius buvo padarytas Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės įstei- 
gimu. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
įsteigimas yra tokios didelės 
svarbos dalyku musų gyvenime, 
kad apie jį išpuola plačiau pa- 
kalbėti. Svarba guli gal ne pa- 
čiame Bendrovės įsisteigime, 
kiek tuose visuose motyvuose, 
kurie privedė prie jos suorgani- 
zavimo. Karė, taip nelaimingai 
užkliuvusi Lietuvą, iki pamatų 
suj' dino lietuvių protus bei jaus- 
mus. Klausimai, ^reikalai, daly- 
kai, apie kuriuos neT nesvajoja- 
me, staiga atsistojo prieš mus ir 
laukė išrišimo. Išpuolė rimtai 
pagalvoti apie daugelį reikalų 

LIETUVI! 
Ii 

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BAŪĄ SALClUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centrai! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuj, Ir Įsirauk J nuolatinių Lietums Želpili skaliiiį. 

Iškirpk /j Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su savo A uka 
į Komitetą fino adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. i<?ew York City : : : : : : 

$ aukų nukentėjusiems nuo ka- v ris. Prie to 'prisižadu kas mėnuo aukauti per Central į Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti inusiĮ viengenčius Tėvynėje. 

Paralas 

ir 

Adresas 

mušu tautą palytinčių. Mu*ų 
tautos silpnybės ir trukumai ap- 
sireiškė su nepaprastu aiškumu. 

Į lr sielas apėmė troškimas kaip 
[nors prigclbėti tėvynei, kokiu 
nors 'budu prašalinti iš mūsų 
krašto tas nelaimingas sąlygas, 
kurios paskandino musų žmones 

vaige ir skurde. 
Daug buvo rašyta, kalbėta, 

svarstyta apie Lietuvos ekono- 
minį pakėlimą paskutiniuose 
dviejuose metuose. Karė nute- 

riojo kraštą, išgriovė miestus ir 
kaimus, begales vargo žmonėms 
pridarė. Karė padarė ir dau- 

giau:—atidengė ir parodė mums 

Isilį-ną, primityvu lietuvių tautos 

ekonominę organizaciją. (Iriuve- 
istai, vargas atsiliepė j jausmus, 
!gi ekonominis tautos silpnumas 
i prakalbėjo j protą. Abu ragino 
ką-nors daryti. Manyta išsyk, 
kari aukomis viską galima bus 
uždengti. Ir aukos, sulyg žmo- 
nių galėjimo, — gausiai plaukė. 
Laikui bėgant, tačiaus, ekono- 
minis tautos silpnumas, orga- 
nizacijos stoka vis labjau pradė- 
jo pasibriežti. ir visus privertė 
tais dalykais rupinties. Pasipylė 
įvairus Lietuvos atstatymo, pra- 
monės bei pirklybos įstaigų Lie- 
tuvoj po karei steigimo, amat- 

(Toliaus bus) 

Ant Pardavimo. 
Pardavimui smuki? lietuvių apgy- 

ventoje vietoje business išdirbtas 
per 40 metų sū viršum. 

Parduodama pigiai del savininko 
ligos. Atsišaukite pas. 

Antanas Ivonai* is, 
4600 Wentwo'rth Ave. 

PARDUODAMA—ROSELANDE. 
Parinktiniai 30 pėdų lotai prie J08 
gatvės ir Wcntworth A ve., $350 ir 
augščiau. Lengvos išmokestya, pini- 
gai paskolinama statymui. 

Ed\vard C. Bruce. 
Roor« 810—156 N. Clark Str. 

Telephone Randolph 1753. 

KARĖ! KARĖ! 

Pamatyk Pasaulj kariaujant! 300 
fotografuotų paveikslų su apskaity- 
mais aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vienodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
Įvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prisiųsk 35c. Express Money 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
Eos ženkleliais. Reikalaujama agentu. 

Lewia Hayden, 
P. O. Boi 1061, Renton, Wash. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJAME AGENTO 

rinkimui uisakyjių dėl Kalen- 
dorių. Darbas lengvas; užmo- 
kestis gera. Atsišaukite: 
MILDA PRINTING HOUSE, 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Telephone Drover 7184 

Reikalauja—partnerio teisingo ir 
gero budo, prisidėti prie biznio 
$500.00; aš turiu $700 ir gerai tą biz- 
ni pažįstu. Gali padaryti gera gy- 
venimą J turtingu likti. Atsišauki! 
greitai, ta.i daugiaus žinių apie tai 
duosiu, laišku ar ypatiškai. 

Joe Prilipąs 
1123 W. Madison, fct. 

Chicago, 111. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per kariu, tai atei- kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vžsia'isią vieta, atsividinti ir pamatysite 
gražesnį Teatru netru vidurmiep'yje. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po piett}. 
Jei liuosame laikt nori pasilsėti, atsivi- dinti ir užmiršti savo nesniagunus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRA. 

Tel. Canal 5395 > 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namų Statejas. 

2123 W. 23rd St. ! 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mčn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 80. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5851 
Dr. P. VVIEGNER 

PO PI & ROS 

§AZIETA 

GEVA LT 

r~SKMrrTOJAS7! 

BAISI PASAKA! 
J®'-- Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir nj 

aikrasciains. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtj. Jes-ser! 

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

Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazictos 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 i 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
įerius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
o skaitytojo gazietą j Ne\v Yorką, o new jorkiškio—i Chi- 

cągą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
ojau, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

knisas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
? .1SS uoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sienų: 
J 

Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ua kl 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą syki gazieton vie- 
on moksliško abrako oėlų priberia, ir tas nosj raukia, bet 

y?eZ y ^s 'r mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

vertėtų :r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 

sitrynėS tet°S r'žlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 

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

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka Ba ką padarysi? Jis yra mandraJ ir žino, kad je'gu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už keliu dienų skaitytojai ji &>*vą žemėn suvarytų savo laiškai.®—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos mvslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudyti®—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako.—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnis ne- 

pnsciptų, o mažesnis nesimučyt... Ir atčjor jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. Xad jau ryc. t?i rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį panieMirKtu,*. 
Tai matote, kaip ir kouel aabar visos gazietos prenume- 

ratos kainą kelia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 

—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka aela." 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 ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, tt'sir.gų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 

pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- jt, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

Harį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3352 South Halsted Str«et, t 'S 3 Chicago, 111. 

SKAITYKITE IR PLATI N KYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS ruplaa6i žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktą karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; Jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, n nusigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas temina 

mušą tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius riena tautos lr tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtą Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonai^, prirausta duoblą ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina «k6lbimus-jleškoJimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda sr.rastl nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažįstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (puBei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams ) rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 ksp.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 5 centai. 
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balcą" { užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMU KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jleškanti«ms giminių arba darbo petito eilutė po teksto —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieSkantiems po teksto 10 centų petito eilulfi. 

Adreso: • 11 

"Lietuvių Balsas" 
PETROCRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE KS8(> MliTAIb IK3<> MliTAlS 

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 $ia.oo į savaitę. 

H 
----- — 

nELPIA Nasies, Našlaičius, Moksleivius," Politiškus Kanki-. 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lhtuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus rrlkalus. 

yMONIŲ 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. 

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-^ ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir ku?".uros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- i 

tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu :'l 
A. B. STRIMAITIS 

307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

cmcl ai ii 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHICA83, ILL. 
CORNER 18th STREET 

rkm KmtifUi 3521 

D r. E. G. Klimas 
UETDYIS GYDYTOJAS 

2700 E. Au Stmt l'klltfcirhU h. 

Lietuvoje Europos Kares Metu. 
Šioje knygoje p. A. M. Marius, 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 kariumenč elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken- 

tėjusius šelpti ir jos darba\imas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų 

gilumon Rusijos peščiomis bei arkliais. Fats 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. 
335a SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL, 

M-n™|lT,|f| savo skaitytojams 'Juoda labai daug naudingų raitų n I L I I I apk imoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
|| I I 1^# e'''v* paveiksly.'",. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj. Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie*'' kaina metams S2.00 pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston. Mass. 

Nauja Krautuve Laikrodėliu 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- 

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

J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., prieš pat iv. Jurgio bažnyilę, 

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS I 
M neesame banklerlal, bet męs gvarantuojams Tamstai Sū6fr 

antTamstoB plnl8W.nusiperkant sau draburlus pas mos. Vy- 
t LiVnamB padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki Sm ui nuse kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 lkl $60.00 ant •22L dalytus siutus parduodame po $5.00 ir bran8lau. ordarlo J 

^ tniputėll dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*, 
siutai $2.50 lkl $7X0. 

Skrynios ir valyzaL 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną lr vakarais Iki 9 vai. Subatomi. e.U 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials-iU 6 vai. vakare 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina fr Woodfltf. 

thone Canal 1208 
V&l&ndoa: 

Iti6:E0ikl 1*:00 vai ryto 
Iki B.-OOvaL va 's, 

NcdtUoma 
mcBiClki U:OCvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Strert 

TeU Analiziif 

Valando* 
iki 9:og kiekrien,^ 
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