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Visiems "Lietuvos" Sandarbinin- 
kams, Skaitytojams ir draugi. 
velijame Linksmų Velykų. 

Lietuvos" Redakcija, 

Dideji Kare. 
Svarbiausia pereitos savaitės 

atsitikimu yra apreiškimas karės 

stovio tarp Amerikos ir Vokie- 

tijos. Tas dar nėra karės pra- 
dėjimu, nereiškia dar kariumenės 

pasiuntimo Europon pagelbon 
talkininkams, bet labai jau prie 
tikros karės priartina. Tas su- 

teikia Amerikai galėjimą padėti 
talkininkams visokiais budais ir 

be siuntimo kariumenės Euro- 

pon. Amerika gali talkininkams 

padėti savo tikrai tvirtu laivynu, 
atidaryti savo portus talkininkų 
laivam^ o juos uždaryti vokiš- 
kiems laivams, gali talkininkams 

rūpinti amuniciją, ginklus, mais- 

tą ir tokius daiktus gabenančius 
laivus lydėti savo kariškais lai- 
vris ir juos ginti nuo vokiškų 
užpuolimų. Tas reiškia labai 

daug, bus tai labai didelė pa- 

gelba. Kongrcsan įnešta reika- 
lavimas, kad Amerika svarbiau- 
siai Eurt>poj karę vedančiai tau- 

tai, visarr.w p.'sauyfje didžiausią 
simpatiją turintiems turbut ne 

be pamato franeuzams dovanotų 
karės palaikymui miliardą dolia- 

rių. Ar dova.»a ta bus kongreso 
pripažinta, ar ne, pats sumany- 
mas tiek pinigų dovanoti rodo 

jau, kaip visame ipasaulyje fran- 
euzai yra godojami ir mylimi, 
kuomet jų priešų vokiečių, visas 
civilizuotas pasaulis nekenčia, 
ypač jų pataikomos valdžios, 
nors inie'kas neužginčys, kad vo- 

kiški mokslinčiai, raštininkai, dai- 
lininkai nemažai žmonijai užsi- 

tarnavo, bet jų nuopelnus nai- 
kina vokiečių tautos palaikoma 
žiauriausia pasaulyje valdžia, ku- 

ri mažai skiriasi nuo išverstos 

Rusijoj despotiškos Romanovų 
autokratiškos valdžios. Visi su- 

pranta, 'kad vokiečius doros ir di- 
desnio teisingumo gali šiek-tiek 
išmokyti vien karės pralaimėji- 
mas, todėl praliamėjimo karės jai 
ir linki. Kadangi franeuzai šioj 
karėj daugiausiai veikia ir dau- 
giausiai aukauja ne vien savo 

naudai, tai jiems civilizuota žmo- 

nija ir linki karės laimėjimo, kad 

jie atgautu seną įtekmę, kokią 
turėjo iki karės pralaimėjimo 
1871 metuose, kuomet buvo civi- 
lizuoto pasaulio vadovais, kad 

galėtų atgauti vokiečių nuo jų 
paveržtas dvi provincijas. 

Nors dar tikros karės Ameri- 
kos su Vokietija nėra, bet orie 
karės jau prieita, rliar vienas 
žingsnis ir turės kilti karė su pa- 
siuntiniu kariumenės Europon. 
Prezidentas, kaip rodosi, dar vis 
nori jos išvengti, bet kur du 
vaidijasi, ten vienas taikos pa- 
laikyti negali, karę ir vokiečiai 
gali apšaukti, kuojnet Amerika 
bus nepasirengusi. Vokiški val- 
džiai tarnaujanti laikraščiai jau 
nuo senai gązdina Ameriką, jog 
Vokietija apšauks tuoj Amerikai 
karę .kuomet ginkluoti jos 
pirklybiniai, ar karinki laivai pa- 
skandys nors vieną vokišką sr.'.- 
mariną. Bet tuščias tai gąsdi- 
nimas, mes viena Vokietija Amp- 
'ikos pasiekti negali, betgi ji Jbi- 
josi, kad Amerika, sumbilizavusi 
vigas savo pajiegas, nesiųstų ka- 
riumenės talkininkams padėti. 
Kad sulaikyti namieje Amerikos 
karium—.ię, Vokietijos valdžia ir 

k irsto prieš Ameriką jos kai- 

mynus—tai Mexiką, tai Japoniją, 
nor*5 sukurstyti, kol-kas, nesise- 
kr. Bet ir pati Vokietija gali 
«nėgir»ti bent Amerikos pakran- 

tems blogą daryti. Juk patarlė 
sako: ką Jr.pitcr nori nubausti, 
tam protą atima, o vokiečiai ant 
dievu bausmės jau senai užsi- 
pelno. 

i Todėl, nors prezidentas karės 
negeidžia, bet turi jon rengtiesi, 

■nes ir nenorėdama, Amerika gali 
but priversta su žiauriu priešu 
karę pradėti, ir tasai priešas gali 

i ją užpulti ir jos piliečius žudyti, 
te gi nei jokia valdžia leisti ne- 

gali. Todėl Amerika, kiek tas 

'yra galima, daugina savo kariš- 

jkas pajiegas. Mobilizuojama 
valstijų milicija, atidaryta dau- 
gybė verbavimo biurų ir norima 
surinkti 500,000 kareivių, tik no- 

rinčių stoti atsišaukia ipermažai. 
Kilus gi tikrai karei, prezidentas 

.mano padauginti kariumenę iki 
miliono kareivių. Bet iš liuos- 

(norių tiek surinkti nebus lengva, 
reiks griebtis prievartos, kaip tai 

yra Europoj, kur kariumenėn tu- 

ri stoti visi tinkami, lygiai mi- 

jlionieriai, kaip ir varguoliai, o 

I Vokietijoj ir Prancūzijoj ir ku- 

įr.igii turi eiti karėn su k-M-abi- 
.nu rankoj. Bet įvedus ant tokių 
pamalu kaip Europoj priverstiną 

I tarnavimą kariumenėj visų tin- 

[karnų vyrų, Amerika gali turėti 

Į ne milioną, bet 10 milionų ka- 
reivių, ir tai ne vien varguolių ir 
darbininkų, bet ir pralobėlių 
darbdavių. Tokios pagelbos tal- 
kininkams užtektų galutinam vo- 

kiečių paklupdymui. 
Vokiški submarinai Francuzi- 

jos .pakrantėse paskandino pirmą 
Amerikos pirklybinj kanuolėmis 
apginkluotą garlaivį Aztec. Jo 
įgula susidėjo iš 39 žmonių, o 

tame buvo 16 amerikonų. Dar 
nežinia, kiek iš įgulos žmonių iš- 

sigelbėjo. Trūksta 11 žmonių. 
Laivas turėjo 3,727 tonus įtal- 
pos. Tuom tarpu karės stovis 
yra tik su Vokietija, su kitais 
jų pagelbininkais karės stovio 
r.ar nėra, nors dipliomatiški ry- 
šiai su Austrija jau taipgi pei"- 
traiffcti. Bet kiti šioje karėje 
didelės rolės nei nelošia. 

Piet-rytiniame, taigi Balkanų 
fronte, Macedonijoj veikia vien 
artilerija. Tas pats yra Monas- 
tiro distrikte. Čia pasitaiko taip- 
gi didesnių patrolių susirėmimai, 
bet nieko svarbesnio iki šiol nei 
viena pusė nenuveikė. Kaip ro- 

dosi. su naujaja Rusijos val- 
džia, Kuri išsižada užgrobimų, 
išsižada net Konstantinopolio, 
Turkija ir Bulgarija greičiau su- 

sitaikys, negu su trokštančia sve- 

timų kraštų, kad jos tarnai tu- 

rėtų progą spausti ir išnaudoti 
užkariautų kraštų žmones. Su- 
sitaikius Turkijai ir Bulgarijai 
ir Vokietija bent Balkanuose 
greitai savo lošį praloštų. Norą 
taikytiesi su naujaja Rusijos val- 
džia išreiškė ir svarbiausias Bul- 

garijoj vokiečių šalininkas — mi- 
nisterių pirmininkas Radoslavov. 

Mesopotamijoj anglai nuo 

Bagdado žengia vis toliau, stu- 

mia jie turkų kariumenę j šiau- 
rius. Anglai pasiekė jau miestą 
Khanizin, ioo mylių į šiaurius 
nuo Bagdado, prie Persijos ru- 

bezių. kur sueis krūvon su rusų 
kariumene ir veiks drauge prieš 
turkus. Prie Khanizin buvo vie- 
nas iš didesnių mušiu ir anglams 
teko dikčiai turkų nelaisvi ir 
nemažai ginklų ir amunicijos. 
Didesni mūšiai buvo taipgi prie 
šahroban ir įprie Kizil Robat, ku- 

riuos anglai muo turkų atėmė; 
jiems teko taipgi Dcltavvah ir 
Šiudiyah. Anglai sumušė tur- 
kus ir prie Šat-el-Adhat. Ap- 
skritai Mesopotamijoj turkai nie- 
kur atsilaikyti neįstengia, o su- 

ėjus nglams krūvon su rusais, 
kurie peržengė jau Mesopotami- 
jos rubežių, apie atsilaikymą ir 
kalbėti nebus galima. 

Itališkame fronte didesniu mu- 

sių nebuvo, nors italai laukia įsi- 
veržimo Italijon sujungtų vo- 

i kiečių ir austrų pajiegų, 'ties jų 
'kariumenės Alpų kalnuose žy- ' miai tapo sudrutintos. Vokie- 
čiai tikisi, kad Italijoj dėl maisto 
stokos kils maištai, kurie paleng- 
vjs jiems italų įveikimą. Ištik- 
ro Italijoj daug yra taikos trok- 
štančių. bet jų yra visur, yra. jų 
gal daugiau negu Italijoj net pa- 
čioj Vokietijoj ;tie vokiški tai- 
kos šalininkai sutiktų net išvyti 
savo kaizerį ir jo šeimyną, kad 
tik tas išbadėjusiam kraštui taiką 
galėtų atgabenti. Italijoj buvo 
demonstracijos dėl maisto sto- 

kos, bet didesnių maištų nebu- 

vo; demonstracijos gi gre'tai ta- 

po suvaldytos. 
Apsiriko vokiečiai ir ant Ru- 

sijos. Vokiečiai tikėjosi, kad iš- 
vertus caro valdžią, jos šalinin- 
kai stos sosto apgynime ir su- 

kels maištus visoj Rusijoj ir tie 
maištai suriš rankas naujosios 
valdžios ir ją privers kad ir sky- 
rium nuo kitų talkininkų su vo- 

kiečiais taikytis. Tuom tarpu 
caro valdžia pačioj Rusijoj pri- 
tarėjų neturi, o apie užsienių 
kraštus jau nėra nei ką kalbėti, 
ten niekur caras nei sąjausmo 
neranda, o jo valdžia niekur pri- 
tarimo nei simpatijos neranda, 
nes visas civilizuotas pasaulis 
pri ria demokratiškai naujajai 
Rusijos valdžiai. 

Apart Amerikos, naują Rusijos 
valdžią pripažino jau ir Japo- 
nija,. Pačioj Rusijoj veik niekur 
svarbesnių maištų nebuvo. Net 

kariumenė, ant kurios rėmėsi ca- 

ro sostas, jj dabar apleido, ines 

suprato, kad caro valdžia ne tiek 
Rusijai, kiek Vokietijai stengėsi 
patarnauti. Caro valdžia buvo 1 

vien šaka vokiečių valdžios ir 
caro dvaras buvo vokiškas. Su- | 
demoralizuoti buvo ir jos tarnai. 

Tyrinėjanti caro valdininkų, mi- 

nisterių veikimą naujosios val- 
džios paskirta komisija susekė, 
kad tuli Rusijos ministeriai, ge- 
nerolai, tvirtovių komendantai, 
tame ir Kauno tvirtovės komen- J 
daintas už tarnavimą vokiečiams 

į milžiniškus iš Vokietijos gavo 
pinigus. Apskritai, visa valdžia 
susidėjo iš sudemoralizuotų par- 
sidavėlių ir naujajai valdžiai ims 
'dar laiko, kol įstengs valdininkų 
eiles tikrais žmonėmis užpildyti. 

į Dabai pasirodo, kad ir vokie-1 
įčiams laimėjimus, o rusų pralai- 
Jmėiimus, karės frontuose nc tieki 
atgabeno jų ginklų, kariumenės' 
gerumas ir jų vadovų gabumas,' 
kiek parsidavimai rusiškų kar- 
vedžių karės pradžioj, stoka 
ginklų ir amunicijos, parsidavė- 
lių pagimdyta Dabartiniai kar-' 
Įvedžiai ir kariumenė išreiškė iš-j 
tikimumą naujajai Rusijos vai- į 
džiui ir taikos nenori, kol vokie-1 
čiai nebus išvyti iš Rusijos teri-1 
torijos. Dabar ir karvedžiai ir 
kareiviai prieš vokiečius veikia 
'geriau negu caro vddžios kar-j 
\ ėdžiai, vokiečiams iparsidavę. 

į Taigi su Rusijos revoliucija vo- 

kiečiai negeriausią padarė biznj, 
ypač kad naujoji valdžia mokėjo 
ir pirma prispaustų tautų išgau- 
ti pritarimą, taigi ji turi visos 

Rusijos pritarimą. 
Lietuvoj buvo maži susirėmi- 

i 
^ # 

mai prie uukštos ir Postavų, 
bet visur vokiečiai tapo atmušti. 
Atmušta /okiečių užpuolimai 
prie Luckc austrus atmušta prie 
Kirlvbaba. Ir Rumunijoj prie 
Jakoben ir Vai Patna rusai su- 

laikė vokiečių pirmyn žengimą.! 
Vakariniame karės fronte fran-į euzai ir anglai vis dar varo vo- 

Amerika Pradeda Karę. 
KARIŠKOJO KONGRESO 

SUSIRINKIMAS. 

Washington, D. C. Neapže- 
botas siautimas vokišku subma- 
rinų, kurie be jokio atsižvelgimo 
į tarptautiškus įstatymus, nei į 
žmoniškumo principus pradėjo 
skandinti viskį, ką jie tik surado 
Mlantiko vandenyne, privertė 
Amerikos valdžią greičiau veikti 
—ypač kad diena nuo dienos ne- 

šė vis didesnius pavojus: Ame- 
rikos laivai buvo taip pat skan- 
dinami kaip ir kariaujančių vieš- 

patijų, Amerikos piliečių su kiek. 
1 

viena diena vis daugiau žūdavo. 
Prezidentas Wilson, matydamas, 
kad nei žodžiais, nei notomis, 
nei grasinimais negali jau to- 

liaus sulaikyti vokiškos valdžios, 
paskubino sušaukti extra sesiją 
naujojo Kongreso. Išpradžių jis 
buvo šaukiamas ant 16 d. šio mė- 

nesio, bet. nuskandinimas trijų 
Amerikos laivu ir žuvimas Ame- 

rikos piliečių privertė jj veikti 
kuogreiėiausiai. Pereitu panedė- 
lį tapo sušauktas bendras abiejų 
kongreso butų posėdis ir prezi- 
dentas \Yilson padarė susirinku- 
siems tautos atstovams prane- 
šimu, kuriame jis apskelbė, kad 
dabar Amerika neturi kitokio iš- 

ėjimo, kaip tik apskelbti Vokie- 

tijos valdžiai karę, nes jokios ki- 
tos priemonės jau negali nieko 

gelbėti. 
Susirinkus kongresui panedė- 

lyj, tuojaus pradėta jis organi- 
zuoti: išrinkta atstovų buto spy- 
keriu buvus} spykerį (Tlark'į, 
išrinkta tapigi visus reikalingus 
komitetus ir t.t. Tas užėmė iki 
B vai. vakaro. 

Iki tam laikui policija ir kariu- 
menė apvalė kapitolių ir jo apic- 
linkes nuo visų, kas tik neturėjo 
inėjimo tikieto j kapitolį. Di- 
džiai taipgi dabota, kad koks 

fanatikas nepasikėsintų ant pre- 
zidento gyvasties, kuomet jis va- 

<iečius atgal ir jie iki šiol, mors ! 
žadėjo įpricšus j kilpas pagauti Į 
r juos sumušti, jų nei sulaikyti 
neįstengia, bet pats turi vis 
trauktis. Vieną tik dieną anglai 
riuo vokiečių .atėmė 8 miestelius 
pr> pačios Hindenbųrgo linijos 
prie kelio į Cambrai ir paėmė 
likčiai nelaisvių. Paskui išvaikė 
smarkiai besipriešinančius vokie- 
čius prie Neuville. St. Vaast, 
į rytus nuo Loos ir į šiaurius 
nuo Ypres. Anglų karinmenė 
prisiartino jau prie miesto St. 
Quentin, kurį vokiečiai, matyt 
nesitikėdami palaikyti, naikina. 
Amgla-i užėmė jau Epehy ir Pei- 
ziere. Apvaldė taipgi girią Sa- 
ry, iš kurios vokiečius išvijo. 

Ir franeuzai, ipasilsėję kiek, vėl 
pradėjo pirmyn žengti ir turėjo 
jau taipgi laimėjimų Aillette pa- 
upiuose. Prie Vregny paveržė 
?ana diktą vokiečių apkasų šmo- 
tą. Į šiaurius nuo Soissons at- 

mušė visus vokiečių kontr-ata- 
<us su dideliais jiems nuosto- 

liais. Franeuzai nuo piet-vaka- 
rių artinasi prie vokiečių valdo- 
mo miesto St. Quentin. Apie- 
linkėse Roupy veikia išvien su 

anglais. Prie Loon franeuzai 
paėmė čielą eilę vokiečių apkasų 
ir išvijo vokiečius į rytus nuo 

Vauxillon ir C;affaux. 
Cliamague distrikte ir Alzati- 

joj vokiečiai smarkiais kontr-ata- 
icais mėgino atgauti fraaicuzų at- 
imtas pozicijas, bet su gana di- 
leliais jiems nuostoliai* tapo at- 
mušti. Francuzams teko ir apie 
šimtas nelaisvių. Turėjo franeu- 
zai laimėjimų ir kitose vietose 
Alzatijoj, prje kurios rubežitj 
priėjo jau gana didelė? franeuzų 
pajiegos. Kitose vietose vaka- 
rinio fronto smarkiai \vikia abie- 
jų pusių artilerija, bet smarkiau- 
si mūšiai lauke, eina prio Hin- 
denbųrgo li.lijos, 

■:iuos iš Baltojo Namo į 'kongre- 
są savo pranešimą skaityti. 

Apie 8 vai. vakare duota pre- 
zidentui žinią, kad kongresas yra 
jau susitvarkęs ir yra prisirengęs 
išklausyti io pranešimo. 

Tuojaus po aštuonių vakare, 
prezidentas lydimas savo aplin- 
kinių ir apsuptas buriu sekretuos 
policijos nuvažiavo į kapitolių. 
Čia spykcrio kambaryje jį pasi- 
tiko kongreso specialis komite- 
tas, kuris netrukus įvedė jį po- 
sėdžio salėn. Užėmęs tribūną, 
prezidentas perskaitė ilgą pra- 

nešimą apie dabartinį dalykų sto- 

vį- I 

PREZIDENTO PRANEŠIMAS.! 

Turinys prezidentu pranešimo, 
trumpai suglaudus jo svarbiau- 
sius punktus, buvo sekantis: 

Pirmiausiai jis paaiškino, kad 
jis sušaukė šitą -nepaprastą kon- 
greso posėdį todėl, kad prisieina 
padaryti "seriozišką"—labai se- 

riozišką" žingsnį, kurio pats vie- 

nas, be kongreso, jis nenori ir ne- 

turi tiesos padaryti. Čia jis pa- 
kartojo trumpai tą, ką jau pir- 
mesniais sykiais 'buvo kongresui 
pranešęs apie susinėsimus ir gin- 
čus su Vokietija ir prisipažino, 
kad net iki paskutinei valandai 

jis tikėjosi, jog Vokietijos val- 
džia atgaus savo sensą ir apže- 
bos savo submnrinus. Bet jis 
apsiriko. 

"Laivai visokių rųšių, nežiū- 
rint nei jų vėliavos, nei rųšies, 
nei to, ką jie vežė, nei kur plau- 
kė, nei to su kokiu tikslu jie 
plaukė—visi be mielaširdystės 
buvo siunčiami j dugną be per- 

sergėjimo, be jokio atsiminimo 

apie pagelbą ar mielaširdystę lin- 
kui tų žmonių, kurie ant jų bu- 

vo..." Net ligonbutiniai laivai ir 
laivai, vežantieji pagelbą skau- 
džiai prispaustiems ir kenčian- 
tiems Belgijos žmonėms buvo 

skandinami, nežiūrint to, kad jie j 

turėjo nuo pačios vokiečių val- 
džios išduotus perplaukimo pass- 
11Q 

Iššaukimas Kovon Viso Pasaulio. 

Parodęs, kaip žingsnis po žing- i; 
snio Vokietijos valdžia griovė ! 

visus tarptautiškus {statymus, pa- i 

darytus sumažinimui karės žvė- 

riškumo, prezidentas pasakė: 
'Aš nemąstau dabar apie pre- 

kių (tavorų) naikinimą—nors ta}' 
yra ir milžiniškas—bet turiu 

mintyje tiktai pasileidus} optinį 
žudymą žmonių, nedalyvaujančių : 

karėj—vyrų, moterų ir vaikų, 1 

kurie naudojasi tomis teisėmis, 
kurios net ir tamsiausiais 'naujos 
istorijos gadynės laikais visados 1 

buvo pripažintos teisingomis." ' 

Už nuosavybę (tavorus) gali- 1 

ma atmokėti; bet už gyvastis 
ramių ir nekaltų žmonių atmo- i 

keti negalima. Dabartinė vokie 1 

čių submarinų karė yra karė < 

prieš visą žmoniją. Tai yra ka- 
rė prieš visas tautas, be jokio ; 

atsižiūrėjimo, be jokio apžeboji- 1 

mo. , 1 

Kuomet Amerika apskelbė, u 

kad apsisaugojimui nuo subma- 

rinų užpuolimo ji apginkluos sa- i 

vo laivus kanuolėmis ir pastatys \ 
prie jų savo išlavimtus jūreivius, ; 

tai Vokietija apskelbė, kad jei- \ 

gu submarinai tokius jūreivius 1 

pagaus, tai jie neapsieis su iais j 
kaipo su kariškais belaisvi.uis, ] 
bet skaitys juos piratais (jūrių i 

razbaininkais) ir kaipo su tokiais 1 

elgsis,—vadinasi, užmuš juos be < 

teismo, be jokių ceremonijų. < 

Taip dalykams stovint, gink- i 

luotas neutrališkumas, kurj pre- 1 
zidentas pirmiaus buvo opskel- i 

bę-s, neatsako ir prisieina jieškoti 1 

kitokių budų. Yra tik vienas i 

būdas, kurio męs jokiu budu ne- ] 
galime priimti. Męs nepasirink- 
sime sau to tako, kuris veda mus 1 

orie -pasidavimo ir negalime pri- 1 
leisti, kad šveničausios teisės 

Žada Laisvę Lietuvai. 
Kunigaikštis Lvoff, Rusijos mkiisterių kabineto premie- 

ras ir dabartinės valdžios galva, prisiuntė sekantį kablegramą 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos prezidentui, Dr. A. J. Zimontui, 
Chicagoje. 

Petrograd, April ist, 1917. 
Presidcnt of the Association of Lithuanian Patriots, Chicago. 

Dccply touch~d by your telcgram. I am convinced that 
the freedom of Lithuania will be built now when the freedom 
of all naiions is an absolute principle, and free Russia will do 
her duty for her Lithuanian brother. 

Prince Lvoff. 
Lietuviškai išve. tus: 

Prezidentui Tėvynės Mylėtojų Draugijos, Chicagoje: 
Giliai [esu] sujudintas Jusu telegramų. Aš esu persitik- 

rinęs, kad Lietuvos lix:osybė bus subudavota dabar, kuomet 

visų tautų liuosybė yra absoliutiškas principas, ir laisva Ru- 
sija atliks savo pareigą sulyg savo Lietuviškojo brolio. 

Kunigauk štis Lvoff. 
Viršminėtas kunigaikščio Lvovo telegramas yra atsakymas į 

pasveikinimą, kurį Tėvynės Mylėtojų Draugijos prezidentas buvo 
išsiuntys naujai Rusijos valdžiai ir kuris skambėjo sekančiai: 
Prince Lvoff, 

Premier, 
Petrograd. 
On the mo n of the birth of Russia's freedom the Asso- 

ciation of Lithuanian Patriots of America begs Your Excel- 
lency to accept the expression of its profound joy and syni- 
pathy. Lomg live great Russia! 

\ iršminėtas kunigaikščio Lvovo telegramas yra paliudijimu, 
kad lietuviai, kovodami prieš senąją rusų valdžią, bet draugiškai 
užsilaikydami sulyg rusų demokratiškos tautos, nepadarė klaidos 
ir neapvylė: kaip tik laisva rusų tauta paėmė valdžios vadeles j 
savo rankas, jos pirmu žingsniu buvo nušluoti persekiojimo kitų 
tautų politiką, kuria vadovavosi senoji valdžia. Vieton skriaudi- 
mo ir persekiojimo pavergtų tautų, naujoji Rusijps valdžia tuo- 
jaus užreiškė, kad "visų tautų laisvė yra absoliutiškas, neatmai- 
nomas principas ir kad todėl ir "Lietuvos laisvė dabar bus at- 
statyta." 

(Skaitykite "Apžvalgoj") 

mūsų tautos ir mūsų "žmonių 
butų ignoruotos ir laužomos. 
Tos skriaudos, prieš kurias męs 
dabar stojame, yra visų skriau- 
dos. Jos siekia pačių šaknų 
hnonijos gyvenime. 

Giliai atjausdamas didelę atsa- 

komybę, sako prezidentas, bet 
nesvyruodamas prieš išpildymą 
nano pareigos, uždėtos ant ma- 

nęs per šios šalies konstituciją, 
)š patariu kongresui, kad jis ap- 
skelbtų Vokietijos valdžios pa- 
staruosius pasielgimus kaipo ka- 
•ės žingsnis prieš Suv. Valstijas 
r kad kongresas formališkai pri- 
)ažimtų, kad karės stovis, prie 
curio Vokietija šią šalį priver- 
ė, prasidėjo. 

Ką Amerika Darys. 
Čia prezidentas nurodo, ką 

\merika privalo daryti, karei 
>rasidėjus. 

l) Amerika privalo narkiau- 
■iti budu prisidėti, kaip patari- 
nais, taip ir veikimu prie tų 
raidžių, kurios dabar kovoja su 

/okietija—tarp kit-ko, privalo 
oms valdžioms suteikti piniginį 
creditą (paskolas) lengviausio- 
ms išlygomis; 

2) rrivalo suorganizuoti ir 

nobilizuoti visus savo išteklius, 
:ad pristayti užtektinai amuni- 
ijos ir kariškos medžiagos; 

3) Tuojaus sustiprinti ir visais 
itžvilgiais pilnai1 prirengti kariš- 

cą laivyną,—ypatingai pagamin- 
i laivynui tinkamiausias priemo- 
įes veikimui prieš submarinus; 

4) Tuojaus padidint# Suvieny- 
ti Valstijų armiją mažiausiai 
;oo,ooo kareivių, kurie sulyg pre- 
:idento nuomonės privalo 'outi 

)arinkti sulyg visuotinos kariš- 
kos tarnystės įprincipo ir išleisti 

statymą, kuris leistų padidinti 
cariumenę tokiu pačiu skaitlium 
r ateityje, jeigu tam butų rei 
:alas. (Tas reiškia, kad prezi- 
lentas pataria įvesti priverstiną, 
isuotiną karišką tarnystę sulyg 
am tikrai išdirbtų įstatymų, kad 
aike karės visi lygiai neštų ka- 
ės sunkenybes. Ta įstatymas, 
>e abejonės, butų tik laike ka- 

ės, kaip kad buvo laike Civiliš- 
kos karės). 

5) Kongresas turi paskirti tam 

ikras sumas pinigų, reikalingų1 
tarės išlaidoms; šitos sumos pri-j 
/alo buti surinktos per- tam tik- 

rus, gerai sumanytus mokesčius. 
Prezidentas nepataria užtraukti 
didelių paskolų. 

6) Besirengiant tokiu budu 
•prie veiklios karės, tuom U»-pu 
be mažiausio atidėliojimo suteil<< 
ti talkininkaus kuodidžiausią pa- 
gelbą amunicija, ginklais, pini- 
gais, maistu ir visa kuom, kaj 
tik jiems reikalinga pasekmiinges- 
nei kovai. 

Smulkiau apie šituos visus da- 
lykus prezidentas žadėjo praneš- 
ti vėliaus per tam tikras kongre- 
so komisijas, kurios tuomi užsi- 
ims. 

Autokratija Turi Eiti Lauk. 
Toliaus prezidentas pažymėjo, 

kad tai nėra karė prieš vokiečių 
tautą, su kuria Amerika visados 
draugavo, bet kova prieš Vokie- 
tijos eutokratišką ir militarišką 
valdžia; tai yra kova už viso 
pasaulio žmonių liasvę, kad jie 
galėtų pasiliuosuoii nuo despo- 
tizmo, susitvarkyti ta.p, kaip pa- 
norės ir tokiu budu išvengtų 
ateityje tokių baisių karių, ku- 
rias dabar surengė autokratiškos 
valdžios, pripildžiusios visas ša- 
lis šnipais ir intrigomis, kurios 
galų-gale turi privesti prie karės 
skerdynių. Žmonijos laisvė ne- 

gali gyvuoti ir bujoti ten, kur 
intrigos, suokalbiai ir šnipai su- 

kirmina ir supudo viešpatijų 
r žmonių garbę ir sąžiniškutną, 
—o jie veikia ne tautų labui, bet 
siauram savo klikų labui. • 

Sveikina Laisvą Rusiją. 
Rusijos įstabi revoliucija pri- 

duoda prezidentui vilties, kad 

pasaulio ramybė greitai užvieš- 
pataus, kad naujoj Rusijoj pa- 
saulis įgijo sau uaują ir ištiki- 

mą laisvės draugą. Rusija, t. y. 

jos tauta ir pirmiaus buvo de- 
mokratiška ir teisybę bei ramy- 
bę mylinti tauta. Rusijos auto- 

kratija, kuri valdė šalim, nebuvo 

rusiška; Rusija tauta, nusikra- 
čius ją, prisidėjo su visa savo 

galybe prie tn jiegų. kurios ko- 

voja už pasaulio laisvę, už teisy- 
bę, už žmonijos ramybę. Štai 
naujas, tinkamas partneris gar- 
bės lygai. 

Vokiška valdžia, Prūsiška mi- 
litariška autokratija nebuvo, nė- 

ra ir negali buti Amerikos drau- 

gu. Apie tai Amerika persitik- 
rino iš to, kada pačioj pradžioj 
karės Vokietija pripildė Ameri* 



kos kolionijas ir net Amerikos i 

valdžios ofisus savo šnipais; ka- 

da vokiškoji valdžia suorganiza- 
vo visose Amerikos dalyse kri- 

minališkas'jtrigas, ..ad supjudy- 
ti šios šalies gyventojus vienus 
prieš .kitus, kad suardyti Ameri- 
kos ramybę, /ramonę ir isdirby- 
stę (suprask — dinamitavimus, 
ctc.). 

Dabar aišku—sakė toliaus pre- 
zidentas—kad Vokietijos šnipai 
buvo čia, Amerikoj, dar ir prieš 
karę, ir dabar yra prirodyta, kad 
šituos šnipus, intrigas ir suokal- 
bius nc tik organizavo, bet ir 
ypatiškai vedė oficiališki Vokie- 
tijos urėdninkai, akredituoti (pa- 
skirti) prie Suv. Valstijų val- 
džios. 

Amerikos valdžia mėgino per 
pirštus žiūrėti į tai, atsižvelgda- 
ma į didelį skaitlių čia gyve- 
nančiu vokiečių, kurie ra ištiki- 
mi Amerikos piliečiai ir kurie 

už tai nekalti, nes apie Vokie- 

tijos valdžios intrigas nežino. 
Bet pagalios ir patjs čia gyve- 

nantieji vokiečiai pažino \ okie- 

tijos valdžią, kad jai Amerikos 

draugiškumas ir Amerikos ra- 

mybė visai nerupi; kad Vokieti- 

jos vaMžia yra pasiryžusi su- 

kurstyti prieš Ameriką net jos 
kaimynus, kaip aiškiai pasirodė 
iš sugautos Zitnmcrmano notos, 

siųstos vokiškam ministeriui į 
tMexiką. 

Ner:ori Nieko Užkariauti. 
Amerika priima išmestą jai ka- 

rės pirštinę, nes ji žino, kad to- 

kioj valdžioj, kuri vartoja to- 

kias t -iemones, Amerikos žmo- 

nės niekados negali rasti drau- 

gu ir kad tokioj valdžioj, 'kuri 

susiorganizavus savo galybėje 
tiktai laukia progos, kad užpulti 
ir savo tikslus atsiekti, demokra- 
tiškas pasaulis gali turėti tiktai 
nuolatinį priešą. 

Amerika nenori 'nieko užka- 
riauti, nenori jokios sau naudos 

jieškoti per karę, nenori vieš- 
patauti ant kitu ir nenori kitų 
pavergti. Amerika yra tik čam- 

pjonu žmonijos teisių ir laisvė# 
ir ji užsiganėdina, kada „os tei- 
sės bus atsiektos, apsaugotos ir 
užtikrintos visoms tautoms. 

Sunki tai yra man pareiga 
jums, kongreso džentelmenams, 
tokj pranešimą skaityti — baigė 
prezidentas.—Tai yra baisus da- 

lykas vesti šitą didelę ramią tau- 

tą į karę, j baisiausią ir aršiau- 

sią iš visų karių, kuomet pati 
žmonijos ci 'izacija, rodosi, svy- 
ruoja. 

— 3et teisybė yra btangesnė 
už ramybę ir męs kovosime už 
tuos dalykus, kurie mums visa- 
dos buvo arčiausi prie širdies—* 
už demokratiškumą, už teises 
mažų ir laisvę mažų tautų, už 

visapasaulinę teisybę ir ramybę, 
■kurią įvykdins sąrysys laisvų 
tautų. 

Tokiam tikslui męs galime pa- 
švęsti musų gyvastis ir musų 
turtus,—-viską, kuom męs esame 

ir viską, ką męs turime—su iš- 
didumu tų, kurie žino, kad atčjo 
diena, kuomet Amerika turi pri- 
vilegiją lieti savo kraują ir pa- 
švęsti savo galybę už tuos prin- 
cipus, kurie ją pagimdė ir sutei- 
kė laimę .r ramybę, kurią ji iki 
šiolei brangino. Lai Dievas jai 
pagelbsti, nes nieko, kito ji įic- 

'fcali padalyti." 
Tuomi prezidentas užbaigė sa- 

vo pranešimą kongresui. 

REZOLIUCIJA, APSKEL- 
BIANTI KARĘ VOKIETIJAI. 

Išklausius prezidento Wilso»io 
pranešimo apie dalykų stovį su 

iVokietija, abiejuose kongreso 
butuose—jenate ir atstovu bute 

—tapo jnešta sekanti rezoliucija, 
kuri paskelbia karę *arp Suvie- 

nytų Valstijų ir Vokietijos: 
"Kadangi pastarieji Vokie- 

tijos Ciesoriškos Valdžios 

ipasielgimai yra pasielgimai, 
reiškiantieji karę prieš Su- 

vienyl ± Valstijų valdžią ir 

tautą; 
Todėl nutarta, per Suvie- 

nytų Valstijų senatą ir at- 

stovų butą, sykiu kongresan 
susirinkusių, kad karės sto- 

kis tarp Suvienytų Valstijų 
ir Ciesoriskos Vokiečių Val- 
džios—stovis, kuris tokiu 
budu Suvienytoms Valsti- 

joms tapo antmestas,—šiuo- 
mi yra formališkai apskelb- 
tas; ir 

Kad prezidentas priv^o 
buti ir šiuomi yra jgaliotas 

t ir kad jam paliepta padaryti 

tuojaus žingsnius ne tiktai I 

pastatyti šią šalį į pilno at I 
sigynimo stovj, bet taipg 1 

panaudoti visą jos galybę ir 

visą jos išteklių vedimui ka- 
rės su Cicsoriškaja Vokiečii 
Valdžia ir privesti'šitą kovii 
prie pasekmingo užbaigimo 

Revoliucijos Begis Rusijoj 
CARAS PABĖGO? 

Berlinas, kovo 29 d.—T Berli 
ną ateiną gandai iš įvairių vietų, 
buk Rusijos ex-caras pabėgo i 
Carskoje Sclo palociaus. Taip pra- 
neša Vokiškos Presos biuras. 

Sulyg danu laikraščio C o p e 11- 

li a g e n P o 1 i t i k e n, ant visu 
geležinkelių Finliandijoj kareiviai 
Įdarė kratas, nes manoma, kad ca- 

ras mėginęs per FmTiandiją pa- 
siekti Švedijos. 

Švedų laikraštis T i d n i n- 

g c n, išeinantis" Stockholmc, pa- 
tvirtina šit,į gandą ir sako, kad ru- 

bežius tarp Finliandijos ir Švedi- 
jos yra atydžiai saugojamas. 

Miesto Uleaborgo policija esą 
gavusi nakčia pranešimą, kad ca- 

ras pabėgęs automobiliu f mėgi- 
no pereiti per rubcžių. l'leaborgo 
gubernatorius buk gavęs paliepimą 
areštuoti carą, jeigu jį sugautų. 

[ Iš Rusijos nčra apie tai jokiu 
žinių. Abelnai paėmus, skaityto- 
jai privalo daboti) iš kur paeina 
žinios apie Rusų revoliucijos 11110- 

tikius. Jeigu jos paeina iš Vokie- 
tijos, Danijos ar Švedijos, lai la- 
bai pasitikėti jomis negalima, nes 

tai yra tankiausiai tik nepatvirtinti 
gandai. Tikriausios žinios apie 
Rusijos revoliuciją tuom /tarpu 
yra tos, kurios paeina iš Petro- 

grado. Tam tikslui pradžioje 
kiekvieno telegramo dedame vardą 
miesto, iš kur žinia paeina. Red.]. 

KĄ MANO RUSIJOS SO- 

CIALISTAI. 
Petrogradas, kovo 26 (suvė- 

linta).—N e vv York "vTorld 
laikraščio korespondentas iš Pe- 

trogrado, praneša sekančiai: 

''Jeigu vokiečiai mano, kad jie 
lctigviaus gaus tąiką nuo naujos 
Rusijos negu jie gavo nuo senos 

Rusijos, tai aš jiemsx pasakysiu, 
kad jie gali gautP~^aiką tik vienu 

budu—ir tai tuoj aus,—o gaus jie 
taiką tuoj aus, kuomet jie padarys 
t-* patį? ką męs padarėme. Jie 
privalo nusikratyti nuo savo kaize- 
rio ir nuo visų svajonių apie im- 

periškus užkariavimus. I 

"MfS, [Rusijos] socialistai tikime 

j taiką, bet męs nebusime vieninte- 
liais socialistais, kad padaryti tai- 

ką. Rokiški socialistai turi nepa- 

velyti toliaus vesti save už nosies 

pirma negu męs noęs paminėsim 
apie taiką, o juo labjaus apie atski- 

rą taiką. Kad tik vokiški socia- 

listai žinotų, kaip lengva yra tai 

padaryti—vienas kareivio čebato 

paspyrimas ir kaizerio sostas pra- 

nyktų dulkėse." 
Taip pasakojo pasikalbėjime su 

! korespondentu Mikalojus Sokolov, 
; atstovas pildomojo komiteto svar- 

jbios "Darbininkų Delegatų Tary- 
| bos."' 

Darbininkai remia Rusijos ai- 

džią. 
Darbininkai remia Rusijos valdžią. 

Sokolov svarstė toliaus apie dar- 

bus, kur'; laukia naujos rusų val- 

džios. Jo nuomonė yra nuomonė 

[ Rusijos darbininkų ir kareivių, 
[štai ką jie mano: 

i-ma, darbininkai ir kareiviai 

stipriai stovi už dabartinę ministe- 

riją ir rems ją patoT, pakol ji veiks 

r.ulyg demokratiškų principų vie- 

šai per j.Įl paskelbtų. 
/ 2-ra, jie nori, kad visuotinas su- 

sirinkimas įvyktų greitai, o ne ka- 

rei pasibaigus. 
3-čia, jie neturi tiksle, 

m 

ti Rusijon iciahstiską ropUDliką, 
bet užsiganėdina demokratišku 

sutvarkymu, kaip kad yra Ameri- 

koj ir Francuzijoj. 
4-ta, jie nenori taikintis, kol 

Vokiška imperija stovi nesumušta. 

5-ta, jie geidžia taikos, paremtos 
ant tokiu principų, kuriuos išreiškė 

prezidentas \ViIson, tai yra kad 

nebūtų užgriebimo svetimų žemių 
per prievartį. 

DARBININKAI NENORI 
STREIKUOTI. 

Petrogradas, kovo 29 d.—Be- 

ne pirmas bus atsitikimas, kad 

Rusijos darbininkai atsisakė išeiti 
ant streiko. Nepuriose arnunici- 

\FORWRRD IN THE: "3/6 PUSH"-BR!TISH DRRG^THEiR. FIELD fJČT/LLEKY INTO POSITIOn] 
FJioto by American Itcsb Associatlon. 

FRANCUZIJOJ. 
Milžiniškas mušis eina Prancūzijoj, kur talkininkai nuolatai stumia vokiečius algai. 

Paveikslėlis parodo anglus, traukiančius kanuoles j tik-ką užimtas Vietas, kad bombar- 
duoti tolimesnes vokiečių pozicijas. 

jos dirbtuvėse, kuriose bosauja 
-enos biurokartijos pritarėjai^ '"bo- 
sai" mėgino sukeljti darbininkų 
streiką. Uet darbininkai, perser- 

gėti apie tai naujos "valdžios ir 
norėdami palaikyt^ naują ministe- 

riją, atsisakė išeiti ant streiko." 

AtpenČ, jie pareikalavo, kad ir jų 
bosai dirbtų pilnas valandas taip, 
kaip ir visi darbininkai. 

"Kiekviena valancTa yra brangi" 
—sakė darbininkų vadas,—"męs 
turime dirbti, kad paremti savo 

draugus ant karės fronto. Kiek- 
vienas vyras, kuris išeis ant stret- 

ko, bus apšauktas kaipo išdavikas 
ir darbininkai negvarantuos už jo 
saugumą."— 

RUSŲ MINISTERIŲ PRISIE- 
GA. 

Londonas, kovo 28 d.—Reu- 
terio korespondentas telegrafuoja 
iš Petrogrado sekančiai: 

"Senate nauji rusų ministeriai 

šiądien priėmė sekančią prisiegą: 
"Savo urėde, kaipo narys tuom- 

laikinės valdžiios sutvertos per 
žmonių norą ir sulyg dūmos suma- 

nymo, aš prižadu ir prisiekiu prieš 
\ įsagai j Dievą ir prieš savo są- 

žinę ištikimai ir teisingai tarnau- 

ti laisvei ir civiliškai lygybei ir 

visuose man pavestuose reikaluo- 

se, numalšinimui bi!c kokiu mė- 

ginimų, tiesioginių ar r.c!iisiogi- 
Inių, sugražinti senąjį režinu- (val- 
džią). 

Ąš pris:ekiu padaryti visus žing- 
snius prit gafimai greičiausio su- 

šaukimo visuotinos" konvencijos 
sulyg visuotino, tiesaus, lygaus ir 

slapto balsavin-.o ir prizsdu nusi- 

lenkti prieš žmonių norą, kaip jis 
bus minėtoj kc.tvencijoj išreikštas 

kaslink valdžiom formos ir pama- 

tinių Rusijos viešpatijos įstatymų. 
Taip man padėk Dieve šios prisie- 
gos išpildyme." 

KAIP KUROPATKINAS 
VOKIEČIUS NUMOVĖ. 

Londonas, balandžio i d.— 

Telegramas iš Kopenhageno pri- 

neša nepaprastai įdomių žinių, ku- 

ries paaiškins bent iš dalies, kodėl 

vokiečiai taip greitai ir lengvai 
užėmė Lietuvą. 

Pasirodo, kad vokiečiai ne užka- 

riavo, bet greičiaus nusipirko sau 

Lietuvą nuo parsidavusių rusų ko- 

mendantų. Dūmos pask:rtoji ko- 

misija pradėjo tyrinėti skundus 
ant įvairių rusų komendantų, kurie 

parsidavė vokiečiams. Iki šiolei 

komisija jau ištyrė, kad tie skun- 

(lat 'yra teisingi ir kad visa eilė 

rusiškų komendantų buvo vokie 

čių papirkta. Liepojaus miesto 

komendantas gavo nuo Vokietijos 
du milijonu doliarių, o komendan- 
tas Mintaujos gavo pusantro mi- 

lijono doliarių. Kiek gao Kau- 
no tvirtovės komendantas, kuris 

jau seniau buvo kariškojo teismo 

pasmerktas, katorgon, iki šiolei 

dar nesusekta. 
Generolas Kuropatkin, Rygos 

gubernatorius gavo aštuonis mili- 

jonus doliarių nuo Vok'ctijos ui 

tai, kad atiduotų Rygą vokie 

čiams, bet, gavęs pinigus, gen. 

Kuropatkin nusiuntė juos valdžiai 

Petrogradan. Kada par.iškėjo, 
kad rusai Rygos neapleidžia, ta: 

vokiškas komisijonier'us, kur.-, iš- 

mokėjo Kuropatkinui kyši, pasi- 
darė sau galą. 

SUAREŠTAVO DIDŽIĄJA 
KUNIGAIKŠTĘ. 

Petrogradas, Bal. i d.—Naujoji 
valdžia išleido prisakomus perkel- 
ti i Šv. Petro rir Pbvilo tvirtovę 
"Visus caro aplinkinius, iki šiolei 
buvusius Carskame Scle sykiu su 

ex-caru. Tokiu budu ex-caras ir 

e>^-carienė dabar bus pilnai nuo 

visų atidalinti. 
Nesenai įvykusis areštas didžios 

kunigaikštės Marijos Pavlovuos 
ir būrio vyrų iš svitos didžio kuni- 
gaikščio Boriso privedė prie arti- 
clen-imo naujo suokalbio, kur j mė- 

gino padaryti minėta kunigarkštč 
ir du d i d i ę j i kunigaikščiai. Slap- 
[toji policija sugavo jos laiškus, iš 
kurių paaiškėjo, kad plianuota pa- 
daryti didj kunigaikštį Nikalojų 
Rusijos imperatorium. Didis ku- 
nigaikštis Nikalojus dabar randasi 
Kryme. 

oq 
RUSAI PRANCŪZIJOJ 
PRIIMA PRISIEGĄ. 

Paryžius, balandžio 2 d. Dele- 
gatai nuo rusiškų aficicrų ir karei- 
vių, kovojančių Prancūzijoj, ik; 
vadovyste pulkininko grafo Ignat- 
jevo, kuris yra kariškuoju a 11 a- 

c H e prie rusų ambasados Pary- 
žiuje, sudėjo vakar prisiegą naujai 
Rusijos valdžiai pravoslavų cerk- 
vėje Paryžiuje. 

LENKAI "K7ITINA'' 
DUMĄ. 

Petrogradas, balandžio 2 dieną. 
Durnos atstovai iš Lenkijos, arba 

taip vadinamas "Lenkiškas Ratas," 
—taip pat ir lenkiškieji naiiai iš 
Valstijos Tarybos,—padavė savo 

rezignacijas dūmos prezidentui, at- 

sisakydami toliaus dalyvauti posė- 
džiuose. Jie aiškina savo pasielgi- 
mą taip: kadangi valdžios taryba, 
darbininkų ir kareivių deputatai 
jau pripažino Lenkiją neprigul- 
minga, tai pemTto^aus esą neiš- 
puola dalyvauti rusų dūmoje. 

PAVASARIS— 

RUSŲ DRAUGAS. 
Petrogradas, balandžio T dieną. 

Naujasai Rusijos karės ministeris, 
Alcxandras Gučkov, apžiūrėjęs 
rusų frontą tarp Rygos ir Dvin- 
s1 :>, kur gręsė pavojus naujo vo- 

kiečių užpuolimo, pargrįžo Petro- 
gradan u yiancšė sekančiai: 

"Ant šito fronto dabar negalima 
tikėtis didesnio kariško veiklumo. 
Pradėjus tirpti sniegas padarė ke- 
lius ir upes nepareinamomis ir tas 
turi" sulaikyti .didesnes kariškas 

operacijas." 
Nesenai ministerių kabinetas bu- 

vo išleidęs persergėjimą žmonėms, 
kad vokiečiai traukia daug kariu- 
mer?®5 ir "amunicijos prie Rygos- 
Dvinsko franto ir kad jie salina 

į prie Petrogrado: r 

Tuom laiku valdžios priešai ar- 

gumentavo, kad esą ministerių ka- 
binėtas perdėjo ir padidino pavo- 
jų, kad sulaikfyti darbininkus ir ka- 
reivius nuo užsikarščiaviir.o iš prie- 
žasties revoliucijos. 

Ar pavojus Retrogradui buvo 

padidintas ir perdėtas, to nežinia, 
bet ministerių kabineto perspėjimas 
sukėlė tarp kareivių ir darbininkų 
didelj patriotiškumą ir entuziazmą. 

I Paskutinis Gučkovo pranešimas 
J vėl nuramino Petrogrado gyvento- 
[jus, nors Gučkov pastebėjo, kad 

yra labai galimas daiktas, jog vo- 
kiečiai .netrukus, pradės didesni 
veikimą kur nors ant rusų franto. 

Pranešdamas apie savo įspudžius 
iš froijto, Gučkov pasakt, kad visur 
jis rado kariumen* geram upe ir 
kad kaip kareiviai, taip aficierai 
tiki j galutinę pergalę. Vienatinis 
kareivių reikalavimas ir prašymas 
—tai tas, kad Rusijos viduj butų 
kuodaugiausiai daroma amunicijos 
ir kad amunicijos bei maisto tran- 
sportai butų sutvarkyti._ 

KVIEČIA NUVERSTI 
KAIZERĮ. 

Petrogradas, kovo 30 d. Rusų 
darbininkai išleido atsišaukimą j 
Vokietijos ir Austrijos darbinin- 
kus, kviesdami juos "nuversti 
autokratiško viešpatavimo jungą 
taip. kaip Rusijos tauta nuvertė 
savo carišką autokratą." Tuo- 
met galinu bus sustbadyti šitas 
skerdynes, kurios yra "visai 
žmonijai gėda." 

Atsišaukimas aiškiai pažymi, 
kad šitas atsišaukimas nėra tai- 
kos prašymas. 

"Rusija gins savo naujai lai- 
mėtą liuosybę prieš bile kokį 
įsikišimą, ar tas įsikišimas butu 

j iš vidaus, ar iš lauko. Rusija 
nepasiduos priešų durtuvams ir 
•neleis kištis išlaukiniam milita- 
riškam priešui [Vokietijai]. 

Visose dirbtuvėse, kur dirba- 
ma amunicija ir ginklai, darbi- 
ninkai patįs sutiko panaikinti S 
vai. darbo dieną ir per visą ka- 
rės laiką dirbti po 10 valandų j 

(dieną. 

'caras prašo 
IŠLEISTI SUNŲ. 

Petrogradas, kovo 31 d. Ex- 
caras Nikalojus kreipėsi prie 
tuomlaikinės valdžios, prašyda- 
mas, kad leistų jo sunui, carevi- 
čiui, išvažiuoti iš Rusijos j Nor- 
vegiją dėlei sveikatos. Iki šiolei 
nėra žinios, ar valdžia šitą ex- 

caro prašymą išpildė. 
Valdžia sutiko išpildyti prašy- 

mą senosios carienės (caro mo- 

tinos) Marijos Teodorovnos, ku- 
ri prašč, kad jai leistu apsigy- 

1 venti Livadifoj, Kryme. 

RUSIJA APSKELBIA 
LAISVĘ LENKIJAI. 

Londonas, kovo 31 d.—Reute- 
rio telegramas iš Petrogrado 
praneša, kad naujoji Rusijos val- 
džia išleido prokliamaciją į vi- 

jsus lenkus, pranešant ji ms, kad 
Lenkija gali pati sau nutarti, ko- 
kią valdžios formą ji norės sau 

nusistatyti. Prokliamacijoj pažy- 
mėta apie vokiečių apskelbtą 
Lenkijos "neprigulmybę" ir nu- 

rodoma, kad tai buvo tik vo- 

kiečių nelabai gudrus šposas* kad 
gauti iš lenkų kariumenės. 

"Už tokią kainą—skamba pro 
kliamacijoj—jie [vokiečiai] norė- 

jo įpirkti kraują tautos, kuri nie- 
kados nekovojo už despotizmo 
palaikymą. Ir lenkų armija nei; 
mušin dabar, už liuosybės spau- 
dimą ir už savo locnos šalies pa- 
dalinimą, po savo amžinų p-iešų 
vadovyste. 

"Lenkai, broliai, jums taipgi 
išmušė valanda didelės decizijos. 
Laisva Rusija šaukia jus į savo 

eiles kovoje už žmonių liuosybę. 
Prokliatnac'ja toliaus pranesč', 

kad su lyg to, kaip jau pirmiau? 
buvo talkininkų nutarta, tuom- 

laikinė Rusijos valdžia pripažį- 
sta, kad neprigulmmgoji Lenkija 
turi susidėti iš visų trijų dalių, 
t. y. iš vdkiškos, austrų ir rusų 
dalies. 

Šita prokliamacija, matyt, me- 

na, kad tarp Rusijos ir busian- 
čios Lenkijos bus pad-ryta ankš- 
tas kariškas ryšis ir kad Lenkija 
tokiu budu ateityje pastos siena 
tarp centralių viešpatijų ir sla- 

viškų viešpatijų. 

VISKAS GERAI 
ANT FRONTO. 

Petrogradas, balandžio i dieną. 
Dūmos nariai buvo nuvažiavę 
j armijų frontą, kad apsipažiiiti 
su armijų dvasia. Jie apie savo 

įspūdžius raportavo durnos pre- 
zidentui Rodzianko, kuris dūmo- 
je apie tai kalbėdamas, pasakė: 

"Ant visų frontų nėra jokio4 
pavojaus, kad kiltų betvarkės. 
Geresnio dtilykų stovio negalimi 
nei tikėtis." 

Tuomlaikinė valdžia pranešė 
rusų ministeriui Šveicarijoj, M. 
Bibikovui, kad jis yra paliuosuo- 
tas nuo savo vietos. Sakoma, 
kad priežastis Bibikovo prašali- 
nimo yra tame, kad jis yra vedęs 
austrų vokietę. 

15 AMERIKOS. 
VOKIŠKI JŪREIVIAI KON- 

CENTRACIJOS STO- 
VYKLOSE. 

Atlanta, Ga. Nuo sulaikytų 
Philadelphijos porte vokiškų pa- 
galbinių skraiduolių Kronprinz 
Wilhelm ir Prinz Eitel Fried- 
rich 750 jūreivių ir at'cierų spe- 
cialiu traukiniu pergabeno į sto- 

vyklas prirengtas prie miesto 
Atlanta, Ga., kur bus laikomi po 
sargyba. 

SLAPIEJI LAIMĖJO. 
Spili-jfleld. 111. \'alstijos le- 

gisliat -■» 3o balsais prieš 68 pa- 
šarvoj' '.cnt dviem metams klau- 
simą šlapumo ar sausumo Illinois 
valstijoj. Sausieji norėjo pavesti 
klausimą per referendum nubal- 
suoti, bet tam sumanymui nepri- 
tarė dauguma legisliaturos narių. 

VĖTRA ALABAMOJ. 
Alabamoj, Ileale pavietvj vėt- 

ra daug blogo pridirbo. Užmuš- 
ta 20 žmonių, o daug jų sužeista. 
Sugriauta daug triobų, o dar 
daugiau jų drūčiai pagadyta. 

BIBLIJA ATEIVIAMS. 
Išmėginimui ateivių, ar jie mo- 

ka skaityti, ateivių biuras egza- 
minavimai vartos bibliją (švent- 
raštį), nes knygą tą pažįsta veik 
visi krikščionįs (turbut išėmus 
katalikus). 

SIŪLO VALDŽIAI PiNiGUS. 
Washington, D. O. 12 rezer- 

vos bankų atsišaukė į valdžią 
siūlydami jai, jeigu reiktų karei 
su Vokietija, tuoj pasiųsti 50 mi- 
lionųMoliarių tam tikslui. 

NENORI VOKIŠKOS 
KALBOS. 

Lincoln, Nebr. Valstijos le- 
gisliatura panaikino mokyklose 
visoj valstijoj mokinimą vokiš- 
kos kalbos. 

50 METŲ ALASKPS 
SUKAKTUVĖS. 

M'ashington, D. C. Kovo 30 
dieną Alaskai sukako 50 metų, 
kuomet ji tapo Suvienytų Val- 
stijų teritorija. Alaska užima 
600,000 ketv mylių plotą. Už 

ją Amerika Rusijai užmokėjo 
$7,200,000; tai išpuola po 2 cen 

tu už akerį, o per 50 metų ji 
Amerikai atgabeno už $750,000,- 
000 naudos, taigi sirfltą -ičartų 
daugiau negu už ją Rusijai už- 

mokėta. 

UŽDRAUDĖ BIJANČIŲ 
KARĖS SUSIRINKIMĄ. 

Philadeiphia, Pa. Policija už- 
draudė viename čionykščiame 
teatre laikyti susirinkimą, sui- 

rengtą karės :priešininkų Emcr- 

^ency Peace Society. Ypač vo- 

kiečiams uždraudimas nepatinka, 
jie užmiršta, kad jų valdžia drau- 
džia lenkams, lietuviams, francu- 
zams, daniečiams daug menkes 
■lės svarbos susirinkimus laikyti 
r neleidžia skriaudžiamiems nei 

išsižioti. 

EXPLIOZIJA. 
Salt Lake City, Utah. Bing- 

ham kasyklose atsitiko expliozi- 
ja. 20 darbininkų tapo <lujų ap- 
svaiginta. Expliozija padarė 
nuostolių ant $200,000. 

fl Springfield, 111. 1,000 dar- 
bininkų Chicago & Alton gele- 
žinkelio nutarė streikuoti. Jie 
reikalauja pridėjimo $10 mėne- 
syj vedėjams, o $12 paprastiems 
darbininkams. 

Alton, IU. Dirbtuvėse \Yes- 
tern Cartridge Co. (amunicijos 
dirbtuvės) atsitiko expliozij;\, ku- 
ri užmušė du darbininku, o 1aug 
jų sužeidė. 

jį Ryme, nuo plaučių uždegi- 
mo pasimirė žinomas ameriko- 
nas tepliorius Moses Ezekiel. 
Gi;nęs jis Riclimond, Virginijoj, 
1844 metuose. 

Ii Iš Sofijos pranešuina, jog 
Bulgarija noriai su dabartine Ru- 
sija padarytų taiką, kuomet caro 

valdžia tapo išversta. Ir Turki- 
ja noriai, pasitrauktų iš ryšio su 

vokiečiais ir padarytų taiką su 

Rusija ir su kitais talkininkais. 

įį Mexikoj organizuojasi vokie- 
čiai, ten iškeliavo daugybė vo- 

kiečių atsargos kareivių, kurie 
pirma gyveno Suvienytose Val- 
stijose. Jeigu kiltų karė su Vo- 
kietija. be abejonės Mexikoj su- 

siorganizavę vokiečiai mergintų 
įsiveržti Į Suvienytas Valstijas. 

j| Francuzijoj pašauna tarny- 
ston kariumenėj jaunus vaikinus 
pašaukimo 1918 metų, taigi dar 
nesubrendusius vaikus. 

jį Tarp konservatyvų partijos 
Prūsų ponų rumo kilo vaidai su 

valdžia dėl pažadėtų kanclerio 
Bethmann-Holhvego reformų. 
Sąnariai rumo, konservatyvų par- 
tijos vadovai ^i'ork: von \Vaiten- 
burg ir grafas von Baol visai 
iš partijos pasitraukė. 

Į| Tetrograde suėmė 3 žymius 
rusiškos kariumenės gen rolus: 
Šivan, atsižymėjusį laike malšini- 
mo žmonių sukilimų 1905 m., 
Siegel ir Maskvos komendantą 
Mrozowskį. Kieve paimta nami- 
niu areštan generolą Ivanovą, va- 

dovą rusiškos kariumenės Voly- 
nijos distrikte. 

[| Į San Luis Potosi. Mexikoj, 
atkako daug vokiečių darbininkų 
kerosino sėmyklų Tampico, pra- 
šalintų nuo darbo. Prašalinta 
nuo darbo apie 2,000 vokiečių. 

ĮĮ Grckijos karaliaus valdžia 
nuo Italijos pareikalavo, kad ji 
atšauktų tuoj savo kariumenę i"; 

Epyro iki Avlonai. Bet Epyras 
tai ne grekų, tik albanų apgy- 
ventas kraštas, todėl Italija, t u r* 

but, Grekijos reikalavimo neiš- 
pildys. 

Įj Švedijoj galutinai nuo vietų 
pasitraukė ilammarskjold minis- 
terijos ministeriai ir karalius jų 
dimisiją priėmė. Ministeriai pa- 
sitraukė nuo vietų todėl, kad 
parliamentas atmetė ministerijos 
drutinimo kariumenės programą. 

Įj Anglijoj, trūksta gazolino ir 
dėlto nuo balandžio pradžios pri- 
vatinei žmonės savo automobi- 
liams negaus gazolino.-, nes visa 
•::s kariumenės reikalams. 

II Vokietija per Ispanijos am- 

basadorių pareikalavo nuo Ru- 

munijos, kad tuoj butų paliuo- 
•iuoti visi nelaisvėn paimti, net 

turinti kariutnenėn stoti vokie- 
čiai, kitaip gązdina išgabenimu 
rumunų Vokietijon. ^ 

!| Japonija mano padirbti 28 
naujas geležinkelių linijas, 1133 
mylių ilgio. Tas valdžiai atsieis 

90 milionų doliarių. 

|j Kaip praneša iš Berno, Švei- 
carijoj, Vokietijos ciesorius pa- 

vojingai apsirgo cukrine liga. 



RU-5SIA 

— Darlira tn New YorU Tribun* 
EI, LIPKIT NUO TVOROS!... 

Vokictys su savo žmona (suprask, vokiečių tauta) jti dideliu žingeidumu, žiuri kaip jes 
krimyn.is, Rusija, "mufina" savo carą. Kaizeris bijosi, kad ir vokiečiai negautų prie tekios 
"zobovos" didelio apetito, tolei traukia juos už skvernų nuo tvoros. 

|(, itsilankiusu i pas Vokietijos 
užsieniu ministcrį Zimmermanną 
lietuviu deputacijai iš užimto- 

sios Lietuvos jis apreiškė, 
jog darant taiką, Vokietijos val- 
džia stengsis Lietuvai išderėti 

savivaldy. Bet kokia pas ji buvo 
lietuviu deputacija, kas joje da- 

lyvavo, to laikraščiai nepaduoda. 
Gal buvo tai tokia jau lietuvių 
deputacija, kokią savo laike pas 
Vokietijos sosto jpėdinj Friedri- 

clią nugabeno Sauerevvin? 

|| Prancūzijoj, mieste Bapau- 
me, miesto rume atsitiko explio- 
zij.a, kuri išdalies išgriovė veik 

visą triobą. Užgriuvo uaug žmo- 

nių, o tarp jų yra parliamento 
atstovai Raval Briguet ir Albert 
Tailliander. 

|| Anglijos žmonių atstovų rū- 

mas pnėmė 279 balsais sufragis- 
^čių reikalavimą, kad moterims 

butų duota t)alsuoti, renkant par- 
liamento atstovus ir kitokius val- 
dininkus. 

jj Pietinės.Amerikos republika 
Argentina uždraudė išgr.benti 
svetur kviečius ir miltus, kurių 
daugiausia Europon gabendavo, 
nes bijosi, kad dėl gabenimo 
maisto svetur, jo nepritruktų na- 

mieje, kad jis perdaug nepa- 
brangtų. 

|| Vokietijos kareiviai peržen- 
gė Hollandijos rubežių, gindami 
nuo Hollandijos muitininkų kon- 

trabandnešius, kuriuos nuo muiti- 

minkų paliuosavo. 

|| Prie Kap Agultas, Pietinės 
Afrikos užbaigoj, ant minos už- 

bėgo gabenantis Middlesex ka- 
reiviu regimentą -angliškis gar- 
laivis Tyndareens. Kareivius ir 

įgulą išgelbėjo du atkakę gar- 
laiviai. , 

[} Anglija sulaikė 40 holiandiš- 
kų laivų, gabenusių javus. Prieš 

tai Hollandija pakėlė smarkų 
protestą. Anglijos portuose yra 
švediškų laivų 200,000 tonų įtal- 
pos. Tarp tų laivų yia vhnas 

pasažierinis—mėnesis laiko iš- 

plaukęs iš Amerikos su 40 pa- 

sažierių iš New Yorko. 

]j Rusijoj senato nariais ir 

augščiausio teismo teisėjais capo 
pirmą kartą paskirti du žydai 
advokatai—Gruzenberg ir Wi- 
navver. Iki šiol senatan dar "žy- 
das Rusijoj niekados nepakliuvo; 
nebuvo žydų nei paprastų teisė- 

jų. Revoliucija Rusijoj '.ains 

jau įlaudą atgabeno. Ji naudą 
gal atgabęs ir kitiems skriau- 
džiamiems Rusijos caro valdžios, 
kuri visą Rusiją j praga-ą buvo 

pavertusi. 

Į| Rusijoj darbininkai, matyt, 
pritaria naujai valdžiai, nes jai 
nenori nemalonumų daryti, išsi- 
žada net streiko. Vienoj amuni- 

cijos dirbtuvėj prielanki ae^ja 

valdžiai administracija užsimanė 
dirbtuves uždaryti ir pagarsino, 
jog dėl streiko dirbtuves užda- 

ro, bet darbininkai atsisakė per- 
traukti darbą. Reikia dirbti, kad 

musų broliams karės frontuose 

amunicijos nepritruktų, atsakė 
darbininkai. 

'Į Švedijos karalius pavedė Ka- 
-olusi, Jonui Gustavui Sclnvartz 
sutverti naują ministeriją, vietoj 
pasitraukusios Hammerskjoldo 
ministerijos. 

% 

j| Ispanijoj, dėl darbo stokos, 
kilo maištai Barcelonoj ir kituo- 
se pramoninguose miestuose. 
Dėlto tapo sulaikytas konstitu- 

cijos veikimas ir apšauktas ka- 
rės stovis. 

|| Vokietijos chemikai surado 

budą iš liepų ir bukų žiedų dirb- 

ti maistingus miltus. Miltai tie 
turi tiek jau kaip miežių miltai 

maisto, o keturis syk daugiau 
riebumų. 

|| Amerika pertraukia diplio- 
matišdois ryšius su Austrija. 
Amerikos ambasadorių atšaukia 
iš Austrijos. 

IŠ SO. MANCHESTER, CONN. 
Bulotos kalba. Buvo kovo 21 

d. vietos socialistai socialistų laik- 
raščiu agento A. Zokaičio vurdu 
surengę prakalbas su de'kliamaci- 
jomis miesto svetainėje. Prakal 
bos prasidėjo pusiau aštuntą va- 

landą vakare ir traukėsi iki pusiau 
dvyliktos nakties. Žmonių buvo 
atėję apie aštuonios dešimtys. 
Kalbėtoju buvo socialistų LSF. 
misijonierius p. A. Bulota. 

Vakaro vedėjas A. Zokaitis pir-1 
miausia paaiškino, kad šitos pra- 
kalbos esą surengtos tikslu parin- 
kimo aukų L. š. Fondan Lietuvos 
baduoliam^. P-nas Bulota išėjęs! 
kalbėti pasisakė, kad jis atvažiavęs- 

! tik pats vie-as- jo moteris susirgu- 
si ir pasilikusi Bostone^ o p. Že- 

įmaitė del senatvės nusprendusi ne- 

važinėti daugiau su prakalbomis ir 
nuvažiavus: p^s savo sunų į Cbica- 
go. • 

Kalbėti p. (Rulota pasižadėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju jis 
kalbėjo apie karę ir musų brolių 
vargas tėvynėje Lietuvoje; antru, 
apie Lietuvos ir Amerikos Jietu- 
vių politiką. 

Apie karę ir nukentėjusių nuo 

karės vargus jis kalbėjo labai gra- 
žiai, susiėmęs rankas, kaip koks 
šventuolis šventykloj ir nieko ne 

užgavo. Matyt, išmoko daryti biz, 

nį ir stengėsi nepakenkti aukų rin- 
kimui. 

Baigdamas pirmą savo kalbą, pa^ 

prašė žmonių aukoti kiek galint 
i LŠF. ir pats ėjo rinkti aukas; bet, 

kiek teko matyti, bc socialistų nie- 
kas jam aukų nedavė; surinko $22 
su centais. Taip pat buvo renka- 
mo. aukos "Žiburėliui," bet kiek 
jų surinkta, nebuvo paskelbta. 

Antru išėjęs kalbėti, p. Bu- 
lota pirmiausia pasisakė, kati jis 
yra advokatas, buvusis dtfmos at- 

stovas ir esąs šfokiu-tokiu politi- 
kos veikėju, kas jam leidžia gerai 
pažinti lietuvių politinius reikalus 
ir jų siekinius taip ten, Lieiuvojej 
taip čia Amerikoje. 

Po šito atsirekomendavimo jis 
sau įprastu budu tuoj užsipuolė 
ant tautininkų ir klerikalų, buk jie 
norj Lietuvai neprigulmybę išgauti 
su plunksnos ir saldliežuvystės pa- 
gclba; bet jei jie ir išgautų ją, ko 
jis visai nesitikti, tai darbininkams 
nuo to nebūtų nei šilčiau, nei šal- 
čiau; kaip darbininkai kenčia var- 

gą ir skurdą po Rusijos monar- 

cliizmu, taip kentėtų juos po tau- 
tiškai klerikališkų monarchizmu (?) 
Tokia neprigulmybė, girdi, buto 
gera tik musų tautiškiems bosams 
—Šliupui, Živatkauskui, Račkau- 
skui, Sirvydui^ Balučiui, Rimkai, 
Yčui ir Gabriui, kurie, girdi, pel- 
ningas ir šiltas vietas galėtų užimti 
(rodosi pats užėmimas šiltų Ir pel- 
ningų vietų negalėlų dar fcuti blo- 
gu daiktu; p. Bulota alikas badu 
mirštantiems žmonėms berinkda- 
mas taipgi šiltą ir pelningą vietą 
turi, bet ant jo niekas nęi pusės 
žodžio nepasakytų; jei jo darbas 
butų tiems žmonėms naudingas: 

rT ... 

tavgi, matyt, jis uzsivarineja ant 

tautininką ne del to, kad jie gal 
užims šiltas ir pelningas vietas, 
tik dėlto, kad jis bijosi, jog tarp tų 
užėmusių šitas vietas jo nebus— 

grynai asmeninis dalykas). Žo- 

džiUj jis kandžiojo nepatinkamas 
sau sriovčs ir asmenis taip, kaip 
jis pratęs yra kandžioti. Lietuvos 
atstatymo bendrovę išvadinęs bur- 
žuaziška, ėmė darodinėti iš "Drau- 
go" ir "Vien. Lietuvninku" kleri- 
kalų ir tautininkų "eikvojimą" pi- 
nigų. Jis perskaitė iš "Draugo" 
kiek klerikalų TF. išleidęs pinigų 
Gabrio irfomacijos biurui ir sakė, 
kad tie pinigai yra bereikalingai 
išeikvoti ir, nežinia kam, Gabrio 
tikrąją pavardę pasakė. Iš "Vien. 
Liet." perskaitė kiek L. G. ir A. 
F. išleidę Karužos kelionei, "pas 
popiežių panataplin pabučiuoti" ir 
kažin kaip vėl savo advokatybtfs 
titulą suminėjo. Į šuą atsiliepė 
balsas moters: "Tamista daugiaus 
panėši j kaimo skerdžių, o ne j 
džentlemonišką advokatą." 

P. Bulota išgirdęs šituos žodžius 
dar labiaus ėmė plūsti ant nepa- 
tinkamų sau asmenų. Baigdamas 
savo pliauškėsj, pranešė, kad kas 

nori gali jam paklausimus paduoti, 
o jis pasistengsiąs atsakyti, tik pra- 

sergėjo, kad jei jį norėsią epitetais 
vaišinti, tai jis trigubai vaišinan- 
tiems atsimokėsiąs. 

P. Ambrązas, atsistojęs paklausė 
p. "Bulotos ko3el jis, -nušviesdamas 

jta"'ininki) ir klerikalų atokaita* 

sc: — 

nepasirūpino inišvlęsti socialistų 
LSF atskaitą. 1\ Bulota, atsaky- 
damas jam, pirma jj-iškoliojo, buk 
jis nedžentlcmpniškaf jam paklau- 
simą pastatęs, paskui pasakė, kad 
jis socialistų neatstovaująs ir jo- 
kių socialistų šulpimę fondų nC-są, 
o LŠI\, kurį *jis ajĮ|tovauja, esąs 

bepartyviškai Ž^lsufineniškas fon- 

das; jei gi, &irdi, ftamista žinai 

apie kokį sociilįstų Mondą, tai pa- 
čiu socialistų klausk apie jo išlai- 
das. 

Iš šito atsako buvo matyt, kad 
nėra verta jam paklausimus duoti 

ir 1'. Ambrazas jam atsakė: Tami- 

sta iškoliojote mane už nedžentl- 

monišką padavimu paklausimo bet 

pats antru kartu kalbėdamas daug 
nedžentlemoniškiau elgiesi,—susi- 
raukęs, kumščias sugniaužęs ir 

susiriesdamas pHauškei, kaip pa- 

prasčiausias grinorius ant nepatin- 
kamų sau asmenų. 

Po šito p. Bulota pasišnabždėjo 
su Zokaičiu ir abudu ėmė plūsti 
ant p. Ambrazo. Žmonės sukilo 

ir pradėjo eiti laukan, palikdami 
Bulotą su savo draugučiais. 

Iš tikrųjų, tokie žmonės kaip 
Bulota yra svetimi musų tautai ir 

musų žmonių reikalams. 
Vietinis. 

GARDNER, MASS. 

Pereitą rudenį katalikai, tur- 

būt vadovaudamies kokiu kitu 

mokslu o ne Kristaus, per "Drau- 

gą" parašė didžiausią šmeižtą. 

J tai pasistengėme parašyti sc- 

Ikantį pranešimą ir pasiuntėme 
|„Draugo" redakcijai: 

"Atsakymas poniai Šokusiai. 

I "Draugo" N 45 pereitų metų 
buvo tilpusi ponios šokusios ko- 

respondencija j kurią iš karto 

buvau neatkreipęs jokios atidos, 
ir kur buvo visiškai melagingai 
aprašytos Gardnerio jaunimas. 
Tos pačios neteisybės pakartotos 
ir "Draugo" N. 49. 

Ponia Šokusi štai kaip aprašo: 
Socialistai po baliaus, sulyg sa- 

vo mokslo, nuėjo į viešbutį su 

socialistėmis ir kaipo vedę išsis- 

kirstė po porą j paskirus kamba- 

rius. Reiškia: pildė socialistišką 
moterystę. Bet ant jų nelaimės 

policistai juos suareštavo. Vadi-j 
•nasi "Draugas" viešai paskelbė,j 
kad \Vest Fitchburge jaunimas1 
paleistuvauja.- Bet ar žino Drau-1 
gas," kad tai kriminališkas 
daiktas. Ar žino, kad apsiskun- j 
dus teisman sunkiai reikėtų 
"Draugui" atsakyti. Ar žino, kad 

kriminališką prasižengimą gali- j 
ma skelbti tiktai po teismui (?). To- 
dėl kad nebūtų "Draugui" dau- 

giaus nesmagumų, meldžiame in- 

dėti šiuos teisybės žodžius. 
Pirmiausiai tos ypatos, kurios 

nakvojo hotelyje visai nėra so-! 
cialistais, nei aktyviškai nei no- 

minališkai. Paskui, kad neno- 

rint vargti ant gatvės1 užeina 
hotelin pernakvoti, taip daro 

kiekvienas žmogus ir tą gili da- 

ryti jaunimas (?). Trečia gi tas, 
kad pašaliniai žmonės įskundė 
juos, tai ir suareštavo, bet su- Į 
areštuodami policijantai surado 
ne po porą kaip Draugas sako,; 
bet merginas vienuose kamba- 
riuose, o vaikinus kituose kam- 

bariuose ir tarp jų kambarių ne- 

buvo jokio susinėsimo, jokių du- 

rių. Kad taip buvo, tai gali 
teismas paliudyti, kuris tuos su- 

areštuotuosius teisė 9 lapkričio 
ir rado nekaltais. Teismas 'nu- 

sprendė, kad jie neteisingai li- 

kosi suareštuoti. % 

Matomai "Draugo'' korespon- 
dentai yra vyresni ir augštesni 
už teismą ir jie nesiskaito su jo 
nuoprendžiu. Jeigu "Draugo" 
redakcija ignoruosite šį- prane- 
šimą, męs žinosime, kad "Drau- 
gui" nerupi tiesa, kurią pasi- 
stengsime priparodyti per dėdės 
Same justiciją" (?). 

Bet šitas netil'po. "Teisinga- 
sis" "Draugas" indėjo tik porą 
eilučių nuo savęs, kad jam kas 
tai rašo buk kitaip buvę. Taigi 
nuo dabar žinosime, kad "Drau- 

gui" nerupi teisybė, kad jis nėra 

krikščionis, kad Kristaus mok- 
slas jam tai niekis. Jis užsiima 
melų ir šmeižimo platinimu. 

Petrukas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
Tautininkų ir katalikų prakal- 

bos. Kovo 29 d. McCaddin sve- 

tainėje buvo didelės prakalbos, 
surengtos visos New Yorko lie- 

tuvių apygardos. Susirinkimą 
sušaukė New Yorko apielinkės 
tautininjey iy kataliku veikėjai.1 

Susirinkime kalbi"jo kun. Tomas 
Žilinskas, kun. J. Zi'/-n.-kaT..V. 
1). Centro kasininkas p. Liut- 
kauskas ir Am. Liet. Ccnt. Kom. 
Rast. p. M. Šalčius. 

Susirinkimas pasiuntė telegra- 
mą j Petrogradą naujai Rusijos 
valdžiai dūmos pirmininko Ro- 
d/.iankos vardu. Telegramoje 
buvo-sakoma, k .d Xew Vorko 
kolionijos lietuviai sveikina nau- 

ją lasivą Rusiją ir nori kad r 
Lietuvai autonomiją duotų da- 
bartinė laisvoji Rusija. 

Buvo taipgi išnešta rezoliucija 
ir pasiųsta prezidentui \\ ilsonui, 
kurioje išreikšta, kad Amerikos 
lietuviai yra ištikimi Amerikai 
ir jei Europos utilitarizmas 
įtrauktų j kar^ ir Ameriką, tai 
lietuviai pasiliks Amerikai ištiki- 
mais. 

Negaliu nepaminėti susirinki- 
me iškilusio triukšmelio. Penk- 
tame vakaro skyriuje prakalbų 
vedėjas J. O. Sirvydas skaitė re- 

zoliuciją. Jam nepabaigus jos 
skaityti, vienas socialistas vardu 
Bekampis, matyt girtas, atsisto- 
jo ir visa gerkle pradėjo šaukti: 
"Draugai, darbininkai, jųs mane 

pažįstate; ta rezoliucija yra fab- 
rikuota tautiečių; vykite Sirvy- 
dą, Liutkaus'ką, Šalčių nuo stei- 
džiaus—geraut, geraut!" 

Sirvydas jam atsakė: "Bekam- 

pi sėsk, bus geriaus," bet jis 
vis kalba, o jo draugai socialis- 
tai trypia kojomis, švilpia ir 
šaukia: "išpert kailį tautiečiams 
ir katalikams!" 

Sirvydas atsisukęs i policistą, 
paliepė jam Bekampį už durių 
išvesti. Policistui nusitvėrus J»e- 

kampj vesti vlaukan, tas šaukia: 
"Draugai darbininkai, neapleiski- 
te manęs, eikite laukan sykiu su 

manim." 
Čia socialistai pradėjo rėkti: 

"Visi einame laukan, susirinki- 
mas užsibaigė.'" Sirvydas jiems 
atsakė, kad gali eiti saH visi 

triukšmadariai, kad kiti galėtų 
užbriežtą programą i šip i 1 d y t i. 

Socialistai, eidami laukan, ma- 

nė, kad ir publika eis paskui 
juos; bet publikai pasilikus sve- 

tainėje, socialistai sustoję už du- 
rių, vieni susigėdinę grįžo j sve- 

tainę, kiti keikdami tautininkus 
ir katalikus ėjo namon. Tąsyk 
Sirvydas perskaitė rezoliuciją ir 

publika ją vienu balsu priėmė. 
Kaikurie socialistai vis dar sa- 

viškai murmėjo, bet policistas 
vieną, paėmęs, trenkė j sėdynę 
jį subardamas ir toliaus murmė- 

jimo nebuvo. 
Paskutinis kalbėtojas Šalčius 

kalbėjo apie Rusijos revoliuciją, 
įaisvę; priminė, kad laisvę 

turint reikia mokėti ir ja naudo- 

tis, n.;s to nemokant galima grei- 
tai jos nustoti ir nelaisvėn pa- 
tekti. Čia kalbėtojas .priminė tik 
ką buvusį incidentą su socialis- 1 

tais ir palygino jį prie Rusijos j 
žmonių; girdi, jei Rusijos žmo-! 
nės taip supras laisvę, kaip čia \ 

buvusieji socialistai, tai jie tik1 

griaus laisvę; girdi, dabartinę re-, 
voliuciją Rusijoj iššaukė rusų in- 

teligentai, taip sakomi liberalai 
ir todėl dabartinė vJ'Uin savo 

taktika ir supratimu nėra socia- 
listinė; jei socialistai imtų ją 
griauti, tai tuomi padėtų car'.zmo 

gaivalanis sustiprėti ;r iškovotos 
laisvės vėl nebūtų. 

Kunigai Žilinskai kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį. P-as 
Liutkauskas gana nuosekliai pa- 
kalbėjo apie vokiečių militarizmą 
ir Amerikos santikius su Vokie- 

tija. 
Publikos buvo apie 560 žmo- 

nių. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Verste verčia imti pilietybes 
popieras. Nuo kovo 1 d. Cuda- 
hy skerdyklų kompanija surašinėja 
savo darbininkus! kiekvienam dar- 

bininkui yra prisakyta ateiti j ra- 

štinę, kur tam tyčia paskirta mer- 

gina išklausinėja: kiek metų esi, 
kur gyveni, iš kur paeini, kokios 

tautos, ar sveikas, "ar patinka Ame- 

rika, ar esi Amerikos pilietis. Vi- 
sus atsakymus surašo ir liepia po 
jąis pasirašyti. Po to paima dak- 
taras tyrinėti sveikatą: pamieruoja, 
pasveria, liepia išsirengti nuogai ir 

apčiupinėjęs apibarškinęs, paleidžia. 
Buvo tokių, kurie nenorėjo eiti 

po kvotomals; "^uos sargai sukibę 
nugebeno raši ičn. 

Amerikos Jaunų Krikščionių 
Draugijos (Y. M. C. A.) vadas J 
E. E. Herman, su Cudahy kom-j 
panijos pagelba stengiasi visus So. 

Omulius ateivius prirašyti prie Suv. 
V aisti j 13 piliečiu, lmantiems pir- 
mus popierius Cudahy ko.vipanijn 
užmoka visas Itšas. Kaip vietinis 
anglu laikraštis už kovo 23 d. ra- 

šo, minėtas llerman vien tarpe 
Cudahy Ivcrrpanijos darbininku 
radęs apie 200 be pilietybės popie- 
rių; iš tų tik 141 verčiami <š. iėmė 
popieras, o atsisakė juos imli; 
tarp a!.-Įsakiusiu yra ir lieti*.;I; 1. 

Jie bijoi imti valstybės popierius, 
kad j 11 paskui kariuomenėn ne- 

varytu. 
Del atsisakymo popierius imti 

anglų laikraštyje buvo straipsnis, 
kuriame grasinta šitaip: Tie, kurie 
nenori pilietybės popierius imti ir 
Suv. Valstijų valstiečiais patapti, 
busią grąžinami Europon. 

Ateivių tarpe visokių paskulų 
dabar esama; jie pasakoja vie.ias 
kitam nebutus daiktus ir baido sa- 

ve. llerman, apsidirbęs su L'uda- 
hy kompanijos darbininkais, žada 
imtis už kitų skerdyklų ko.npa- 
nijų darbininkų—Armouro, Suif- 
to, Morriso. 

Penki, lenkai išsiimdami pirmus 
pilietybės popierius, užsirašė lietu- 
viais iš Vilniaus. Bet lietuviai, 
'kaip teko patėniyfi, vis dar bijo 
savo lietuvių vardu pasivadinti ir, 
pirmus popierius imdami, užsirašo 
rusais. Tie, kurie esair.e užsirašę v* 

lietuviais, tik. mažą lietuvių dalį 
padarome. Priežastis tokio ven- 

gimo savo vadro, as niar.au, \ ra 

tame, kad mes tik išvardo esame 

lietuviais, o savo siela daugumas 
mus nei patįs nežino, kuomi jie 
yra. Todėl, auglams^dklausus, ir 

krikštijamasi rusu vardais. To 
nedaro kitu tautu žmonės; geda ir 
mums taip daryti. 

Kitose kompanijose yra daugiau 
lietuvių dirbančių, kaip Cudahy 
kompanijoj; butų gražu, kad jie 
visi užsirašytų lietuviais, o ne ru- 

sais. 
Lietuvos Simus. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Bijosi teisybę minėti. Gerb. Re- 

dakcija.—Pasitikėdamas, kad su- 

teiksite man vietos savo laikraštyje 
noriu pranešti per jį musų visuo- 
menei, kad tuli musų laikraščiai 
užslepia visa^ tas žinias, kurios 
jiems yra nepatinkamos. 

Apie du mėnesiai tam atgal aš 
buvau pasiuntęs "Darbininkui" ži- 
nutę apie vietos lietuvių besidar- 
bavimą nukentėjusių nuo karės 
Lietuvos lietuvių naudai; savo ra- 

štų sutaisiau kuotrumpiausiai ir 
•rašiau tik apie tuos dalykus, kurie 
tą besidarbavimą lietė. Ten buvo 
mano paminėta, kad Grand Ra- 
pidso šešios katalikų draugijos su- 

aukojo nukentėjusiems nuo karės 
$irj?Tir pasiuntė juos Centraliniam 
Komitetui Lietuvių Dienos. "Dar- 
bininkas" išlaikęs šitą mano pra- 
nešimą apie du mėnesiu laiko ant 
galo 34 num. įdeda tokią žinutę: 
'Grand Rapids, Midi.—Vietos 
Lietuvių Dienos Komitetas į Cen- 
tralinį Komitetą pasiuntė $199.— 
M. K. Š. Man įdomu butų žinoti, 
kodėl "Darbininko" redakcija pa- 
būgo paminėti, kad šitą auką kata- 
likų draugijos sudėjo: ar ji pik- 
tinasi šituo jų darbų, ar nori pa- 
slėpti tą faktą, kad nežiūrint jos 
ardymo vienybės lietuvių tarpe, ka- 
talikų draugijos stengiasi šitą vie- 
nybę paikyti. 

M. K. Š. 

N. Y. ir N. J. VALSTIJŲ 
TMD. KUOPOMS. 

New Yorko ir Ncw Jersey val- 
stijų Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopos sumanė suorganizuoti tų 
valstijų Apskritį, todėl šiuomi 
pranešama, kad kuopos rinktų at- 
stovus ir ruoštųsi prie suvažiavi- 
mo 15 d. balandžio (pirmą nc- 

dėldienį po Velykų), 1 vai. po- 
pietų, SLA. Name, 307 W. 30tli 
Street, Ne\v York City. 

Atstovų-delegatų galima j suva- 

žiavimą siųsti iki 3 nuo kožnos 
kuopos, taipgi kuopos lai paduoda 
sumanymų ir nurodymų kaslink 
to, kokiu budu galima butų Ap- 
skritys palaikyti, bei kitokius nau- 

dingus įnešimus. 
(Atvažiuoti į rietą iš N. J. gali- 

ma, pervažiavus upę, paimant 8, 
avc. karqt išlipti tirs 30 gat. ir 

tuoj pat rasis SLA. Xamas. Nuo 

Pe^ii. stoties paeiti cemyn 3 blo- 
kus (apie 4 /mm.) iki vietai. 

Rengimo Komisija. 

ŽiniosZ sinelė. 
Kcarney, N. J. 
= Kovo 28 cl. tapo sužeistas S> 

mano.i Mubenas, New Jersey Tube 
(Jo., dirbtuvėj, llarri^one ir da- 1 
bar yra Šv. Mikolo ligoninėj, Ne\v- 
arke. Manoma, kad tuojaus pa- 
sveiks, hiinėtoj dirbtuvėj daugiau- 
sia diila ler.fcų ir lietuviu ir čia 
daugiau.'.ia n~!ai:r.;ų atsitinką. 

Čiomlirbęs. 

Boston, Maso. 
=< IMė \ \ ileinskaitė (\Yil- 

liams) nesenai užbaigė slaugytojos 
mokslą miesto ligoninėje ir išlai- 
kė kvotimus. Ligoninės valdybai 
ji taip pat!!: \ kad prašė jos, mok- 
slą pabaigus, pasilikti miesto li- 
goninėje vyresniąja s'.au I toja. 
l)ar jai reikia \ aisti jos kvotimai 
išlaikyti ir ji tuv.net turės laipsnį 
R. N. 

| 

Registered Nurse). 

Bi^dgeville, Pa. 
j = Kovo 21 d. vietos angliaka- 
siu lokalas savo paprastame susi- 
rinkime nutarė reikalauti pakeli- • — 

mo užmokesties už darbą. Jei ka- 
syklų savininkai šito reikalavimo 
nenorėtų išpildyti, tai gal parsieis 
į straiką išeiti. 

Philadelphia, Pa. 
= Vietos tautininkai subruzdo 

veikti visuomenės naudai. Ypa- 
tingai smarkiai darbuojasi Lot. 
Taut. Sandaros kuopa ir Vyturėlio 
Dr-ja. 

i 

Lcwiston, Mc. 
= Kovo io d. mirė nuo džiovos 

Stanislovas Petkus 29 metų am- 

žiaus. Kovo 11 d. mirė Longinas 
Samuolis 28 metų amžiaus; jam 
buvo daryta operacijai, po kuriai 
į trečių dien.-} pasimirė. 

Pittston, Pa. 
= Lietuvių vidurinė sriovė šitoj 

apielinkėj pradeda atbusti. Kiek- 
vienoj šios apielinkės kolionijoj 
tveriasi ALTS. kuopos. Tapo su- 

tverta ALT S. Luzernės ir Lac- 
ka\vannos paviečių. Agitacijos 
darbas jau pradėtas. 

New Britain, Ccnn. 
= Kovo 11 d. p. Skritu'sko sve- 

tainėje buvo laikytas SLA. IV. 
Apskričio valdybos suvažiavimas. 
Dalyvavo šeši valdybos nariai ir 
išdirbo programą apskričio veiki- 
mui. 

Waterbury, Conn. 
= Nesenai įsteigta lietuvių ko- 

operatyve valgomų daiktų sankro- 
va. Žmonės liovė rėmę privatines 
sankrovas ir pradėjo pirktis valgo- 
mus daiktus kooperatyvėj sankro- 
voj, nes toji parduoda žemesnė- 
mis kainomis. 

Newark, N. J. 
*= Kovo 14 d. vakare trokas 

suvažinėjo lietuvį Dom. Laurinai- 
ti ; nelaimingas tapo užmuštas ant 
vielos. Paliko moterį ir tris vai- 
kus. 

Worcester, Mass. N 

= Miesto majoras Pehr G. 
llolnies paskyrė Viešojo suaugumo 
komisiją, kuri organizuos Lygą 
namams apginti. Sio l jos tik- 
iu bus apsaugoti \Vorcesj.rio žmo- 

nės ir jų nuosavybę nuo, užpuoli- 
kų, bombų mėtytojų ir vokiečių 
šalininkų, jei karė iškiltų.—Lietu- 
vai tveria kompaniją automobili- 

nei statyti. 

Cleveland, O. 
= Kiek laiko atgal dvi moteri, 

kaukes ant veidu užsidėję, atkišę 
(revolverius pastojo kelią dviem 
vyram Central gatvėje ir iškraustė 
iš jų $36.25: vėliaus ties kerte 
Madison ir \V. 18 gat prisimeili- 
nimu nuviliojo vyrą j tamsų už- 

kampį ir ten savo draugams plė- 
šikams padėjo j j apkraustyti. Ši- 
tie du atsitikimai parodo, kad mo- 

terys ir vėl naują profesiją nori 
paveržti iš vyrų. 

San Francisco, Cal. 
— Rusijos "konsulis Yivodccv, 

sužinojęs apie caro sosto nugriuvi- 
mą, savo iškabą ant durų uždengė 
juoda skara, uždengdamas dvigal- 
vį erelį ir žodį "Imperial:" paliko 
neuždengęs parašą: "General Con- 
sul of Russia." 



Visi lalkraSčlul siunttann raakr&S- 
llal turi būti pažyme'i autoriaus pa- 
našu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti. Redakcijos ii- 
niai, ir savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popieroa pusės, paliekant 
j»lačius tarpus tarp eilučlij. 

Apžvalga 
Lietuva ir jos kaimynai. I Vi- 

si ųstasai Rusijos valdžios gal- 
vos, knuigaikščio Lvovo, telegra- 
mas prezidentui Tėvynės Mylė- 
toju Draugijos prezidentui, di- 
džiai nudžingins visus lietuvius, 
trokštančius savo tėvynei lais- 

vės. 

Kunigaikščio Lvovo nuomonė, 
turime pamatą tikėti, yrn naujos 
Rusijos valdžios nuomonė kas- 
link Lietuvos ateities. Ir todėl 
Lietuvai yra s vai bu ir linksma 
žinoti, kad j rytus nuo savęs ji 
Išrijo draugą, nepavydintj, bet 

geidžiantį jai laisvės. 
Mums taipgi svarbu žinoti, 

kas yra ir kaip į Lietuvą žiuri 
kiti musų kaimynai — vokiečiai 
vakaruose ir lenkai pietuose. 
Apie lenkus męs pakalbėsime at- 
skirai kitu sykiu (tuom tarpu 
patariame skaitytojams atydžiai 
perskaityti telpantį šiame nume- 

ryje prozajiškai už vadi n tą .straip- 
sni "Buvo Diedas ir su Boba...") 

Tuom tarpu žingeidu mums 

bus padaryti sulyginimą tarp Ru- 
sijos ir Vokietijos, kiek tas ly- 
tisi. Lietuvos. 

Senoji Rusijos valdžia, kaip 
žinome, nei klausyti nenorėjo 
apie Lietuvos laisvę. Rusijos 
tauta, atstovaujama pažangios 
rusų inteligentijos, visuomet bu- 
vo prielanki Lietuvai, Ir dabar, 
■prie pirmos progos, ji išreiškė 

oficiališkai savo persitikrinimą, 
kad "Lietuvos laisve bus jubu- 
davota." Senojoj Rusijos val- 

džioj Lietuva turėjo didžiausius 

priedus. Rusu demokratijoj ir 

jos valdžioj Lietuva, kaipo tauta, 

turi, esame persitikrinę, tikrus 

draugus. 
Paimkime dabar Lietuvos kai- 

myną iš vakarų—Vokietiją. 
Politiškais išrokavimais besi- 

vaduodama, Vokietijos, valdžia 

per savo agentus paleido gandą 
apie Lietuvos laisvę, neprigulmy- 
bę. Jeigu vokiečių valdžia butų 
tai oficiališkai paskelbusi, lietu- 

viai, >nors ii* suprasdami vokiečių 
valdžios motyvus, butų galėję 
skaityti ją draugiška, prielankia 
Lietuvai. Bet tuo žvilgsniu ji, 
vokiečių valdžia, neišreiškė jokio 
"absoliutiško principo." Atpenč, 
jos pusiau-oficiališki organai žiu- 

rėjo į Lietuvą kaipo į gerą šalj 
vokiškai kolionizacijai. 

Męs nežinome, kokią poziciją 
užims vokiečių tauta, kuomet' ji 
pasiliuosuos nuo savo dabartinės 

kaizeriškos valdžios, bet iki iįo- 
lei. ir iš jos apšviestnnijos, ir 

iš jųs laikraščių męs daugiaus 
esame girdėję apie Lietuvos ko- 

lionizavimą, negu apie Lietuvos 

užtarimą. Vokiečiai, miiitariz- 

mo ir užkariavimo dvasia per- 
sunkti, visuomet guodžia ikimi 

žiurėjo j Lietuvą. 
Vienok tikėkimės, kada ir vo- 

kiečių tautai .nukris nuo akių 
uždangalas, kuriuom ją laiko ap- 

jakinusią prūsiškų junkerių kli- 

ka, Lietuvių tauta susilauks ir 

iš jų pusės paramos atlyginime 
didelės istoriškos skriaudos, ku- 

ri^ j.ai padaryta ir kuri dabar 
turi buti atlyginta. Ta skriauda 

—tai perskėlimas lietuvių tautos 

j dvi dali ir mėginimas ją iš- 
naikinti. Tas atlyginimas — tai 

sujungimas visų Lietuvos dalių 
į vienų kuną ir suteikimas jai 
Laisvės, nes "visų tautų laisvė 

yra šiądien absoliutiškas princi- 
pą*" 

"Modernistai." "Draugas", pri- 
spirtas pasisakyti, ką jis mano 

apie tikybinę iaisvę ir surėdymą 
Suvienytose Valstijose, tokią iš- 

reiškia nuomonę apie Srv. Val- 

stijų 'konstituciją: 
"Jį męs gerbfirae Ir gerbiame. 

Aštuonioliktame šimtmetyje ji buvo 
naujausiu pažiūrų įkūnijimas. Dvi- 
dešimtame amžiuje Suvienytos Val- 
stijos prilaiko jį, kaipo savo 

brangenybę. Ir męs jį branginame 
kaipo tokiį [Ar tik kaipo senį to- 
toriškį Uekanį? "Liet." J. Bet 
Lietuvai konstltucljį męs norčtu- 
t>e nepersirašytl iš svetimo sį- 

siirvTnto puj;ntro Šimto metų seno, 

o sustatyti patjs sau sulyg Lietuvos 
reikalų dvidešimto anižio mokslų 
ir praeitojo šimtmečio prityrimus 
sunaudodami." 

a'i kokią nuomonę turi "Drau- 
gas" apie Suv. Valstijų konsti- 

tuciją, jeigu jis žiuri j ją tik 
kaipo j senovės palaiką, kuri 
vien tik delei jo istoriško senu- 

mo verta branginti. Kiti žmonės 
turi visai kitokią apie tai nuo- 

monę. 
\esenai <šėjo iŠ spaudos žin- 

geidi knyga "A Retrospcct of 
l'ifty Years". Jos autorium yra 
ne kas kitas, kaip kardinolas 
James Gibbcns. rodei tikybos 
ir katalikų interesų žvilgsniu jis 
yra katalikams daug didesniu 
autoritetu negu biic kuris iš mū- 

sų kunigų. 
Męs paduosime iš šito jo vei- 

kalo tik /ierą ištrauką, kuri pa- 
rodys, kokios nuomonės yra net 

"katalikų bažnyčios kunigaikš- 
tis" apie tą konstituciją, kurią 
daugelis mūsų paprastų 'kunigė- 
lių vadina "bedieviška", o kurią 
" Draugas" geriausiame atvejyje 
pripažįsta brangintiną tik kaipo 
istoriską numizmatą. 

Kalbėdamas apie Suv. Valsti- 
jų ateitj, kardinolas sako: 

"Jaunesni vyrai gali drebėti už 
šios šalies ateiti, bet aš neturiu 
nieko apart vilties, kuomet aš atsi- 
menu apie tai, ką męs jau perėjome, 
nes aš negaliu matyti ateityje to- 

kių bedi;, kurios prilyątų, o Jvy lab- 

jaus pervirsimų, tas bėdas, kurios 

palietė mus jau praslinkusiose die- 
nose. Jeigu tik AmeriKOs žmonės 

laikysis drūčiai to dokumento, ku- 
ris tapo jiems perduotas, testamcn- 
tu, kaipo palladija | sargyba] jų 
laisvių—Suvienytų Valstijų Kon- 

stitucijos—ir bijosis, ir neužsitikėL 
tokia n žmogui, kuris palytėtų tą 
savo nevalyvomis rankomis, tai mū- 

sų jstaigų pastovumas yra užtik- 
rintas. [Musų pabraukta Red.]. 

Tautininku sriovė, kaip jau ne 

sykį skelbėme, savo pažvalgose 
j busimąjį Lietuvos surėdymą 
labjausiai remiasi Su v. Valstijų 
konstitucijos principais. Musų 
kuniginiai laikraščiai stengiasi 
žmonėms įkalbėti, kad todėl jie 
yra "bedieviai" ir "laisvamaniai". 
Jeigu taip, tai jie, tie musų ku- 
nigai, visų pirmiausiai privalo 
apšaukti "bedieviu ir laisvama- 
niu" ir minėtą kardinolą Gib- 

bons'ą—>privalo ekskonunikuoti 
savo vyriausj perdetinį, nes jis 
pataria 'bijotis ir netikėti tiems, 
kurie savo purvir lis rankomis 
pajudintų tą šventenybę"—Suv. 
Valstijų konstituciją, kuri taip 
gi nustato santikius ir tarp vieš- 
patijos ir bažnyčios. 

"Draugas nori buti moderni- 
stu ir taisyti tuos principus "su- 

lyg 20-tojo amžiaus mokslo". 
Męs to negeidžia -ne. Męs už- 

siganėdinsiu! jau ir tais senais 

ugnim ir kardu, šimtmečiais ir 
gyvenimu išbandytais Suv. Val- 
stijų konstitucijos principais. 

Pabąigoj męs norime dar pa- 
taisyti "Draugo" (klaidą, kuomet 
jis mena, kad Suv. Valstijų kon- 

stitucija—tai "sąsiuvinys pus- 
antro šimto metų senas,"—su- 
tprask, nusėnėjęs dokumentas, 
reikalaujantis "20-tojo amžiaus 
mokslo" pataisymų. 

ioicis manymas parodytų ne- 

pažinimą istorijo'. Suv. Valsti- 

jr konstitucija nėra pelėsiais ir 
žolėmis apsitraukęs klanas. Jos 
pradžia siekia arti pusantro šim- 

to metų—tas tc sybė. Bet šitie 
dėsniai visuomet buvo ir yra tai- 
komi prie x gyvenimo. Ir todėl 
nekurie jų buvo atmainyti ir pa- 
keisti; kitais vėl žvilgsniais ori- 
ginališkoji konstitucija buvo ir 

dabar yra papildyta naujais taip 
vadinamais a m e n d m e n t a i s 

(pataisymais), sulyg bėgančio 
gyvenimo reikalavimų. Todėl ji 
■nėra "palaikoma" ir nėra 

brang1 la tik kaipo senoviška 
liekana pusantro šimto metų pe- 
lėsiais apaugusi, bet yra ir šią- 
dien gyvas šaltinis, gaivinantis 
šios šalies visuomeninį, politišką 
ir tikybinį surėdymą. O jeigi 
jis yra geras tautai iš šimto mi- 

lionų gyventojų, tai jis negali 
buti biogas ir trimilijoninei lie- 

tuvių tautai. 

Negali rasti tikro vardo. Ne- 
kuriems musų laikraščiams, kaip 
matyti, didelė yra bėda. Negali 
jie surasti tautininkų sriovei ir 

jų laikraščiams tokio vardo, kti- 
ris jiems tiktų. "Draugas" su 

"Darbininku" pučia vienon du- 
delėn tuo žvilgsniu, bet visgi kas 

sąvaitė svyruoja: pirmiaus jie 
vadino tuos laikraščius "bedie- 

viškais", paskui "parmazoniš- 
.kais", ipaskui "laisvamaniškais", 
paskui "liberalais", pagalios vel 
"laisvamaniškais' ir galii-gale 
"laisvamaniškais-tautiškais". Iš 
to matyti, kad tie skiepai nelabai 
prigija tarp žmonių, ir net pa- 
tiems "krikštytojams" neišrodo 
jie tinkamais. 

Visa tai paeina iš to, kad tie 
laikraščiai nori, prisimynęs pada- 
linti mūsų laikraščius sulyg ti- 
kybinės klasifikacijos. C) tą pa- 
daryti negalima su visais laik- 
raščiais, būtent su tais, kurie ti- 
kybos reikalais neužsiima, o yra 
grynai politikos-apšvietos laik- 
raščiais. 

Pavyzdžiui, kad "Lietuva". 
Kaipgi ją pavadinsi "bedieviška", 
ar "laisvamaniška," jeigu ji nei 

"bedievyste", nei "laisvamany^ 
Į be," nei jų pnipa^ndomis neuž- 
įsiima? Ištiknjjli, Jjaisvamanybė" 
j ir "bedievystė Laipo tokios, jai 
I tiek rupi, kiek "Draugui" ar 

I "Darbininkui" rifpi ettkčos, sa- 

i mojedai, ar įbušmenai. O visgi 
Isavo skaitytojui, klaidinimui 
"Draugas" "Lietuvos" jos tik- 

! ruoju vardu J)ijosį,yadinti ir sag- 
sto jai v,a<rda "IpjjSvamanių-tau- 
tininkų." 

-Matydami, kad "Draugas" ir 

"Darbininkas" ir liogiką ir tęisy- 
bę po stalu paspyrė, ir męs bu- 
sime priversti atsimokėti tokiu 
pačiu komplimentu ir tuodu laik 
raščiu busime priversti vadinti 

"davatku-klerikalų" laikraščiais. 
Tuomet bus toks pats ginklas ir 

tokia pati liogika. 

"Buvo Diedas ir Su Boba".... 
% 

"Duvo diedas ir su 'boba, ir su- 

griuvo ir su lova, ir pabėrė pu- 
pas.".. Taip pradėdavo pasaką, be 

pradžios ir be galo, rnusų senukai 

|savc« jauniems vaikams. 
Tokią pasaką pradeda dabar vėl 

lenkai »u lietuviais. Jf laikraščiuos 
se, ir svetimtaučių laikraščiuose 
*"ūp, kaip iš prakiurusio maišo, 
pradėjo byrėti straipsniai apie san- 

iikius su lietuviais. I 
Lenkai, kuriuos per paskutinius! 

tris metus, iš karės priežasties,' 
pradėjo penėti Lenkijos neprigul- 
mybe, jgavo tokio apetito, kad 
viena Lenkija jų jau nepripėnėsi. 
Duok įią jiems ir Lietuvą! 

Paryžiaus laikraščiuose apsirei- 
škė ypač smarki agitacija už tai,: 
kad Lietuva butų pilnai prijungta1 
prie Lenkijos. 

| tai reikia atkreipti atydą, ir' 
kad geriaus susipažinti su lenkų 
ėdrumu, nachališkumu ir begėdy-1 
ste, męs žemiaus ištisai beveik per- j 
duodame porą straipsnių, parašy- 
tų buk tai tulc franeuzo Marius'o 
Leblond. Nėr abejonės, kad tai 
yra ne franeuzas, bet tik koks~nors 
lenkas, apsivilkęs franeuzo kaili- j niais. Štai jie—paimti iš lenkų 
laikraščio "Dziennik Związko\vy." 

LIETUVIŲ SEPERATIZMAS.; 
\rėl išnaujo svarsto franeuzų 

publicistas klausimą lietuviškojo 
seperatizmo (atsidalinimo^ straip- 
snyje "Atgimstančioji Europa ir 

tautiškasai elementas." 
Dar sykį primena, kad Lietu-į 

va yra Lenkijai tuo pačiu, kuom 
Bretonija, arba Provansalius yra 

Prancūzijai, arba Flandrai Belgi-| 
jai; kad per pusę tūkstančio metų! 
esantis kaip ir ženybinis ryšjs tarp į 
Lenkijos ir Lietuvos surišo jas ant 

visados (?) ryšiais interesų, gar- 
bės ir istoriškos pasiuntinystės; 
kad tikruoju šiądieniniu supratimu 
visai nėra atskiros lietuvių tautos,' 
o yra tik lietuvių rasė—viena iš 

seniausių ir originališkiausių Eu- 

ropoje, bet savo locnam interesui 
susirišusi ant visados su lenkų tau- 

ta; kad negalima kalbėti apie lie- 

tuvių tautą, pasiremiant kokia 
ten pscudo-literatura, visai paga- 
Iios dar šviežia, netikra, bespalve... 
ir begeliniai žemesne uz provan- 

salę a#rba bretonų literatūrą; kad 

lietuvių dailės visai nėra nei pro- 
tiškai individuališkojo turtingumo, 
jeigu visi didi vyrai, kurie gimė 
Lietuvoj patįs imperatyviai skaitė- 
si lenkais ir sudarė pačius pama- 
tus lenkų individuališkumui; kad 
lietuvių sepcratizmas nukreiptas 
prieš Lenkiją yra reakcija (atže- 
gareivystė) ir "marnotrawstwo"; 
kad Europa nustotų daug, jeigu 
leistų atplėšti (?) Lietuvą nuo 

Lenkijos, I^iip to geidžia vokiečiai 
iš neapykanta; ir baimės busian- 
čios Lenkijos. 

Toliaus rašėjas prirodinėja, kad 
lygiai su istorija ir paft geografija 
pasmerkia teutonų plianą atskiri- 
iim> Lietuvos nuo Lenkijos. Jis 
rašo: 

% 

Lietuva Esanti Niekai. 
"Lietuva, teisybė, yra geografiš- 

įkoji ypatinga vienutė, bet neužtek- 
! tinai harmoniška, kad galėtų pati 
|sau užtekti, kad galėtų atskirai gy- 
vuoti, normališįkai vystytis, už- 
imant tinkamą vietą tarp kaimynių ' viešpatijų. 

"Ištikrųjų, Liettiva—tai didelė 
žemdirbystės provincija, priversta 

gyventi ne tik broliškame ryšyje, 
bet ir ankštame susivienijime su 

Lenkija. 
"Statistika parodo, kad žemdir- 

bystė Lietuvoje užsiima 73,4 nuo- 

šimčiai gyventoju, kuomet Lenki- 
joj 56,6 nuošimčiai; miškuotų plo- 
tų Lietuva turi 32,4 nuošimčius, o 

Lenkija tik 18%; tuom tarpu vaiz- 
ba ir kasyklų išdirlj/ste Lenkijoj 
užsiima 15% gyventojų, kuomet 
tik 9% užsiima tuomi Lietuvoje, 
kuri, apart to, neturi užtektinai 
nei kelių nei geležinkelių. 

"Pagalios ir pati žemdirbystė 
Lietuvoje yra bėdina, nes tik 31,6 
nuošimčio visų plotų tinka- žem- 

dirbystei, kuomet Lenkija turi der- 
lingos žemės 56,6%. Už visą pro- 
gresą šalies gaspadorystėj Lietuva 
privalo buti dėkn||^a len-kiškam 

gaivalui, kuris tenai turi didelės 
žemės nuosavybės;, ir moka išdėti 
pinigų pagerinimui žemdirbystės 
(Kaip gi? Prakaziruoti dvarus 

Badenuose, AIonte-Karluose ir Var. 

savoj..."Liet."). Išstūmimas len- 
kiškojo gaivalo reikštų Lietuvos 
pragaištj (Dy.vai, ištikro!.. "L."). 

"Anglis, geležj cinką, šviną ir 
t- t-—vi4cą Lietuvai pristato Len- 
k.ja. Net kerpsiną ir druską ga- 
benama įs Galicijos. [ 1 ik vieną 
protą Lenkijai, anot viršniinėto 
pasakymo, prisieina gabenti Len- 
kijai iš Lietuvos. "L."]. Lietuvai 
gi, suvienytai su Lenkjia, lengvai 
gali Poznaniaus provincija prista- 
tyti skatiko ir sudaryti kadras vie- 
tinėms piniginėms įstaigoms, kurių 
Lietuvai taip trūksta. O kaip sy- 
kis begalo didelis trukumas kapi- 
talo koncentracijos ir technikos 
plėtojimosi neleidžia tenai susi- 
tverti išdirbystei, iš ko pasidaro 
proletarizacija ir nubėdinėjimas 
lietuvių gfyventojų. 

"Lenkija gali pirktis Lietuvoje 
medžio (popiero išdirbimui ir t. 
t.), taipgi ir kitą žaliąją medžiagą 
daug geresne kaina negu, pava- 
džiui, Rusija. Ir tik Lenkija (?) 
gali duoti gražiam lietuvių ūkinin- 
kų luomui tą išauklėjimo jiegą, 
t'\. P1™1 i11 eigos galybę, tą pasidi- 
džiavimą, tą piiną pasitikėjimo vil- 
ti ir tas visas dorybes, kurių kitoj 
šalyj lietuvių kaimietis negautų, j [Žiūrėk, tu man, koki geradėjaij 
ir kaip išdidus. "L."]. 

Na, o Dabar "Baidyklės 
Varnoms Baidyti." 

"Bet čia vėl palytime tautiškąjį 
elementą. 

"Pt> atskyrimo Lietuvos nuo 
Lenkijos "gvoltu" ir laike bruta- 
liško Rusijos valdymo, iškilo Lie- 
tuvoj seper;vtistiškas (atsiskyrimo) 
judėjimas, besirūpinant tuoaii tūlai 
dalia; smulkiu primityvio protin- 
gumo miestelėnų ir prasiplatino 
biednesniuose sluoksniuose. Šisai 
judėjimas yra panašus tam judėji- 
mui, kurį proi*aguot& (platinta, pa- 
laikyta) Ukrajinoj;:| 

"Šisai judėjimas yra pavojingas 
Europai [Oho! "Liet."] ; bet rei- 
kia jį pagerbti, kad tuo greičiaus 
prapultų [ Prapuls igreioiaus lankai 
iš Lietuvos. "L."]. Nori lietu- 
viai, kad mokinimas mokyklose bu- 
tų lietuvių kalboj. Pripažinti 
jiems tą teisę visuose valsčiuose, 
kur tėvai panorės, kad jų vaikai 
mokintųsi toje archajiškoje [Su- 
prask, nusenusioj] kalboje ir pa- 
kol patįs neapsigalvos kitaip. Lai 
buva taipgi valia [Koki jie geri. 
"L."] šitiems valsčiams iš savo 

locnų fondų duoti paramas lietuvių 
rašytojams, kurie neras skaij tojų 
nei Europoj, neigi Lietuvoj. Vi- 
sose šakose pripažinti reikia lietu- 
viams kuoplačiausią valsčių savi- 
valdą. Xcs tautiška savivalda ne- 

gali priklausyti tenai (Lietuvoj) 
nuo neaiškaus ir nesiduodančio 
sukontroliuoti visuotino balsavimo, 
bet tik pati Europa gali suteikti 
jos [te* tautiškos savivaldos] su- 

lyg užsitarnavimo ir aukų kiek- 
vienos tautos. 

"PerLu*angiai užmokėjo Europa, 
kad ji nepasiliktų sau teisės už- 

jgv?rantuoti savo locną ramybę. 
K.'į g i padarytų Europa su reklia- 

macijomis lietuvių, ukrajiniečių, 
slovencų, moravų, slavokų, dalma- 
tų, gal silezijokų, o nors net ir Is- 

landijagyventojų ?... 

Lenkiški Šlėktos Išdidėjo. 
"Juk, turbut, nesusitvers tiek 

atskirų viešpatijėlių, »u karaliais, 
pasemtais iš seno vokiečių hare- 
mo. Nėra visai noro prakaituoti 
išdirbinėjiinui tik atskirų kon- 

stitucijų, neigi mokėti kaštus už 
teisimą ginčų ir varžytinių kiek- 

vienoj šitoj šalyj, nes tarptautfška- 
sai tribunalas turės svarbesnių 
klausimų ir sunkumų išrišimui. 

Europa rytojaus nepadarys delei 
demokratiškumo to, kį šiądienmo 
Vokietija darė savo kunigaikštys- 
čių aristokracijai: ji neišbarstys 
civilizacijos ant nešamų smilčių 
mažų tautelių, panašių į dulkes tų 
tižiųjų kunfgalkštystėlių vidur- 
amžinės \'o»l<ietijos! 

"Reikalaudama nuo šitų tautelių 
nešimo tik antraeilių sunkenybių 
ir priedermių, Europa pripažins 
joms tik tokias pačias {antraeiles] 
ir teises—tik vietines. 

O kuomet tos demokratijos, tos 
politikos, tos literatūros ir tos dai- 
lės,—lietuviškos, ukrajiniškos, al- 
baniško.; i n islandiškos—išduos di- 
džius vyrus, didžius galvočius, di- 
džius ge.adėjus, tai tuomet laip- 
sniškai ir sul'yg "puikių nuopelnų," 
tikrai žmonijai padarytų, Europa 
pripažins joms viršesnius viešpa- 
tijinius titulus—tautiškumo.' 

Iš visų šitų straipsnių nesunku 
pažinti lenką-šovinistą, kuriam už- 
sisuko galva ir kuris jau svajoja 
apie'tai, kaip Lenkija viešpataus, 
kaip ji dalins gurinius savivaldos 
Lietuvai. Jo akyse Lietuva, sutvė- 
rusi Lenkijai literatūrą, dailę ir 
viską, kuom ji šiądien didžiuojasi, 
—šita Lietuva jam išrodo panaši 
Į faiandiją ar Albaniją. Pasipūtęs 
lenkas, dar pats negavęs liuosybės, 
jau kala retežius Lietuvai, jau 
nepripažįsta nei lietuvių tautos 

vardo, jau pasirengęs stumti lie- 
tuvių tautą j savo bernų eiles... 

Nesulauks jis to! 

MARGUČIU ISTORIJA. 

Daug yra visokiu padavimų apie 
tai, kokiu budu atsirado papro- 
tys apvaikščioti Velykas su mar- 

gučiais. 
ištai vienas akyvas apie margu- 

čius padavimus: 
šešioliktame širrumetyj gyveno 

jauna ir daili Austrijos kunigaik- 
štytė vardu Margarita. buvo 

dievobaiminga mergaitė ir savo 

jaunystėje padarė prižadą atlan- 
kyti stebuklingą vietą tulo šven- 
tojo pietinėj daly i Francuzijos. 
Nekurie sako, kad jaunoji mergaitė 
norėjusi išprašyti sau jauną gražu 
vyrą. Jeigu taip, tai jos troš- 
kimai išsipildė pirmiaus, negu ji 
to tikėjosi. 

Savo kelionėje ji sustojo pasil- 
sėti kelioms dienoms tūlame kaime, 
netoli dideiio miško prie garsiųjų 
Alpų kalnų. 

Velykų panedėlyj, sulyg seno- 

vės papročio, žmonės iš aplinkinei 
kaimų susieidavo čia pasiiinksiula- 
ti paprastomis Velykų žaislėmis. 
Jaunoji kunigaikšty^ su dideliu 
žingeidumu dabojo šitas žaisles, 
išėjus iš savo rumų sykiu su savo 

aplinkiniais. Buvo labai žingeidu 
tėmyti senesniuosius vyrus, kaip 
jie šaudė iš vilyčių j vyno bač- 
kas. Tas, kurišTgeriausiai pataiky- 
davo, turėjo teisę pirmas išsigerti 
iš bačkos tiek, kiek Jis norėjo. 

Bet kuomet jaunimo poros pra- 
dėjo rinktis prie žingefdžiausios 
žaislės, kunigaikštės taipgi užvi- 
rė kraujas, nes reik atminti, kad 
ir ji buvo jaufti ir graži, o net 

ir karalaitės sapnus sapnuoja apie 
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Rusijos meška, kuri iki ši oltei buvo apkibusi vispkiais 
carizmo, grafto, despotizmo ir kitokiais dagiais, pradeda da- 
bar nuo visų jų valytis. 

gražius ?r mylinčitlS Derriaičius. 
Atėjo laikas pradėti žaislę. O 

ji buvo štai kokia: 

Ant lygios žemės išbarstė šim- 
tą. kiaušiniu. Jaunas vaikinas su 

mergina pradėdavo šokį—tarp tų 
kiaušiniu. Visi susirinkusieji tu- 
rėjo iš to didžiausio juoko. Bet 
šokikams būdavo visai ne juokai. 
Ta pora, kuri galėdavo iššokti 
tarp išbarstytų kiaušinių—tarp jų, 
aplink juos ir t. t.—ir neužgau- 
davo, nesumušdavo nei vieno kiau- 
šinio, galėjo apsivesti, nežiūrint 
savo tėvų pasipriešinimo. Kiek- 
viena pora turėjo teisę tris sy- 
kius tokiu budu mėginti ir jeigu 
ji užbaigdavo savo šok j pasekmin- 
gai, niekas neturėjo teisės jų ve- 

stuvėms priešintis. Toks, mat, 
jau buvo paprotys. 

Iš to aišku, kad šituom papro- 
čiu daugiausiai r. tudojosi jaunos 
porelės, kurios mylėdavosi, bet 
kurių tėvai delei kokios nors prie- 
žasties nenorėdavo duoti joms sa- 

vo leidimo apsivedimui. 
Musų aprašomasis atsitikimas 

įvyko 1558 metuose. Kuomet 
jaunimas tokiu budu linksminosi,1 
staiga pasigirdo iš miško trimito 
balsas. Netrukus pasirodė būrys 
raitelių kokiais puikiais rūbais pa- 
sirėdžiusių, kad kaimiečiai sustojo 
šokę ir pradėjo ant nelauktų sve- 

čių žiūrėti bei stebėtis, kas per 
vieni -jie butų. 

visos kompanijos priešakyj jo- 

jo gražus jaunikaitis, apsirėdęs 
taip, kaip tik dideli to laiko ry- 
cieriai rėdydavosi. Jis nunoko 
nuo savo žirgo, priklaupė prieš 
kunigaikštytę, sėdėjusią, prieš savo 

ruimus ir prašė viešningumo. 
Kunigaikštytė, žinoma, tuoj aus 

sutiko, nes svečias t>uvo ne kas 

kitas, kaip Emmanuelius Filiber- 

tas, gražu-: kunigaikštis Savoj'aus 
šeimynos. 

Šokiai tarp kiaušinių, kurie, 
kaip minėjome, buvo sustoję, da- 

bar vėl prasidėjo dar su didesniu 
linksmumu. 

Bedabojant šokius, kunigaikšty- 
tė Margarita juokais tarė savo 

svečiui: "Norėčiau buti nors vieną 
dieną šitokia kaimiete ir' pamė- 
ginti tą navatną šokį." 

Filibertas nusilenkė žemai prieš 
kunigaikštytę ir karė: "Madam, ar 

leisite man pakviesti jus į šok}, 
kuris štai eina prieš mus ant ly- 
gumos ?" 

Atsiminus paprotį, ?^ie kuri 

tik-ką passkojoifie, toks kunigaik- 
ščio pakvietimas buvo lygus pra- 
šymui 'kunigaikštytės rankos ir 
minii žmonių, išgirdusi apie taij 
pradėjo su didžiausiu uTiaugsmu 
sukauti: "Lai gyaioja Austri- 
ja!", "Lai gyvuoja Savoy!". 

Margarita, paraudus, priėmė) 
kunigaikščio pakvietimą ir jauna 
kunigaikščių pora stojo šoki n. 

Sunkus uždavinys buvo prieš juos. 
J:c turėjo šokti tarp tų išbarsty- 
tų kiaušinių ir .aplink juos—ir 
taip, kad nei vieno nesutrintų, ar 

nesumuštų. Bet kunigaikščiai bu- 
vo pripratę prie šokių. Jaunos 
kunigaikštytės kojos buvo kaip 
plunksnos lengvos, o jaunas ir 

gražus kunigaikštis kaip vėjas bu- 
vo greitas ir kai sakalas buvo vaik- 
rus. Kuomet šokis tfžsibaigė, nei 
vienas kiaušinis nebuvo už- 
gautas. 

Tais laikais meilės kibirkštis 
greitai užliepsnodavo. Kuomet 
jaunas kunigaikštis pažiurėjo į 
degančias akis savo šokikės, tai 
jis žinojo, kad šalies paprotys ne- 

bus sulaužytas. Taip ir išėjo. 
Vieniems metams praslinkus, Fili- 
bertas apsivedė su Margarita. 
Laike jų vestuvių visiems sve- 
čiams davė po auksinio ir sidabri- 
nio kiaušinio,—viduryj kuriu vi- 
šokių saldainių buvo prikimšta. 
Šituos kiaušinius pavadino Velykų 
kiaušiniais. Tokj paprotį kuni- 
gaikščiai palaikydavo kas metai, 
atsiminimui tos laimingos dienos, 
kada jie pirmu sykiu susitiko 
anam kaimely j prie miško ir kuo- 
met su plakančiomis si rd i miš jie 
pasileido šoKIn tarp išbars \ -ų 
žemės kiaušinių. 

Paprotys dalinti kiaušinius grei- 
tai prasiplatino po visą viešpatiją. 

EXTRA 

(Specialis telegramas "Lietuvai") 

SOCIALISTAI KELIA 
SKANDALĄ. 

Boston, Mass. Balan- 
džio 3 d.—Laisvė žodžio gali 
buti Rusijoj, bet jos negali 
buti So. Bostone, jeigu tas nuo 

lietuviškų socialistu priklau- 
sytų. Socialistai, po vadovy- 
ste "Keleivio" leidėjo Jurgio 
Gegužio, sukėlė skandalą Dr. 

Šliupo prakalbose. Pasirodžius 
policijai, skandalistai išbėgiojo 
lauk. Pasibjaurėjimo verta- 

faktas. 

Aukos Lietuvai. 
Iš CENTRALINIO KOMITETO:. 

I Centralinj Amerikos Lietuvių Ko 
mitetą {plaukė nuo 21 iki 28 d. kovo. 
š. m., sekančios aukos: 

Agnės M. Eilily $10.00 
John L. McKinney 25.00 
Isabel Drew 10.00 
Mrs. Jano B. Jonės 25.00 
Mrs. Henry R. Goonovr 25.00 
C. S. Bunnell 10.00 
Mr Robert Abbe 25.00 
Samuel L. Torrance 10.00 
Geo. A: Waterhouso 25.0')« 
Mrs. VV. E. Eaton 10.00 
Mr. Josepli Seey 100.00 
Mr. Chas. T. Brooker 100.00 
T. W. Stephens 10.00 
S. B. Wood\vard 25.00 
Mrs. H. Roswell 13ates 10.00 
Clare E. Comstock 10.00 
J. Dlves 25.00 
Oliver S. Hawes 10.00 
Wm. B. Clark 10.00 
O. S. White 25.00 
Smulkios 133.50 
Išviso per savaitę ?ti33.of 



Lietuvos, Baltrusiy ir Ukrai- 
nos IšiuDsavimas. 

Memorialas v. Beckerat'no. 

(Paimta iš Dziennik Zvviązkovvy). 
Savo laiku buvome padavę mc- 

moriahį 1 lanovero policijos pirmi- 
ninko p. V. licckeratho, kuris tulą 
laiką Vilniuje pildė kareivijos vir- 

šininko priedermes > savo patėmi- 
jimus bei politinius išvedimus įtei- 
kė Hindenburgui. Jo gi dešinėji 
ranka, von Ludendorf, šitą memo- 

rialą pripažino ''vertu atidos." 
Varšavinis "Biuletvn," kaip pra- 
neša "Kuryer Lvvevvski" ir "Xanr- 

zod" vėl paduoda tojo p. v. Becke- 
ratho tolesnius išvadus apie len$ų, 
lietuvių, baltrusiy ir /.ydų rolę Lie- 

tuvoje. 
Sulyg "Biuletyno" p. Beckeratb 

rašo: 

"Manau, kad Vilniuje negana 
buvo įkainota ne tik skaitlinė, bet 

ir politinė lenkystės svarba drauge 
su šeimininkaujamu jos įtekmių 
svarba. Rusų statistikos daviniai; 
jei apie juos galiira kalbėti mokslo 

žvilgsniu, be abejo tapo pakeisti 
lenkų nenaudon, o kas atsieina 

1916 r. atlikto žmonių surašo tei- 

singumo, tai kalbėjau jau pir- 
miaus. Atmetus net tam tikrą 
nuošimtį ant paklaidų, gaunama ne 

tik įspūdis, kad lenkų savastybės 
stovis y a daug didesnis neąu pir- 
miau buvo manyta, bet ir kad len- 
kai Vilniaus vaidybiniame apskri- 
tyj yra vienintele tauta, turinčia 

v.alstybę padarančias ypatybes. 
Iš kitų minėtame apskrityj ap- 

sigyvenusių tautų išanksto išskiriu 

žydus, kadangi valstybės gyveni- 
me jie jokio dalyvumo neima, vi- 

sokio savo tautybė|, ritualiai suor- 

ganizuotos, pritaikymo prie valsty- 
bės ir kitų žmonių reikalų vengia 
ir politines teises įgyti stengias' 
tik šeimininkaujamos naudos ga- 
vimo tikslais. 

Žydai, kaipo abelnų reikalų at- 

stovai, par'rodė netinkamais; vi- 
suomenės reikaluose jie neturi jo-; 
kio autoriteto ir ačiu savo many-j 
nio budui jo neužsipelno. Laikyti 
žydus vokietybės rėmėjais skaitau 
didžiausia paklaida. 

Iš dviejų tautų, kurios galima1 
skaityti šalies šeimininkėmis, bal- 
trusiai niekuc.net neapreiškė noro 

neprigulmingą vaMybę turėti. Gy- 
vendami tarp lenkų ir rusų, kalba 
ir kilme būdami giminingais*taip 
vieniems, taip kitiems, pakaičiui 
pasiduodavo tai lenkų įtekmei, tai 
rusų, vakaru krašte drauge su 

Fymo-kataltkų tikėjimu priėmė ir 

len'.ų kulturą, rytų krašte drauge 
su pravoslavija—rusų kulturą. 
Trūksta jiems vienodos' literatu-, 
rinės kalbos. Vilniuje leidžiamas 
baltrusių laikraštis "Homan" rašy- 
tas kalba artesne lenkų kalbai, kuo- 
rr.st tarmė vartojama rytinėse apy- 
gardėse yra artesnė rusų kalbai. 

Baltrusiai, apisgyvenusieji Vil- 
niaus apskrityj, su mažomis išim- 

timis, yra Rymo katalikų tikėjimo 
ir laike save lenkais Tūlas pa- 
linkimas skirtis, gaivinamas ke!ių 
archeologų ir literatų, reikia skai- 
tyti prie vietinių dalykų, neturinčių 
polTtinės svarbos. 

Lietuvių judėjimo silpnumas iš- 
eina iš to, kad jis ribojasi tik vie- 
nu draugijos sluogsniu. Negali- 
mas tat daiktas, kad ateitis šituo 
žvilgsniu galėtų paoaryi kokias 
permainas. Nes šitie žmonės yra 
skaitlingi, o kalba permažai išdirb- 
ta. Rusų valdžia priverfė juos 
naudotis išimtinai rusų kalba, o 

kadangi rusų kalba vokiečių val- 
džios tano uždrausta mokyklose ir 
valstybėje, tai noroms nenorotns 

lenkų kalba įgavo netikėtos svar- 

bos, yp?č dėlto, kad vokiečių kalba 
delei savo menko išsiplat: ?mo, ne- 

gali buti imama atidon. Klausi- 
mą, ar priverstinis Įvedimas vokie- 
čių kalbos valios slavų kulturą 
išstumti, tiktai ateitis gali išrišti. 
Tuo tarpu gi noriu tik prasergėti, 
kad nereikia atsiduoti perdaug op- 
timistinėms viltims, 'kurias platina 
ypatingai Trusų lietuviai. Apie 
kokią ypatingą lietuvių užuojautą 
vokietystei negali buti nei kalbos; 
tą parodo darbai ir jų priklausy- 
mas prie Rymo katalikų bažnyčios. 
Ant galo akyvaizdoje lietuvių at- 

stovų, delei jų išpažinamųl pirmei- 
vi ngų politikos principų, kurių lai- 

ko6i ir lietuviu dvasiškijas didžiu- 
ma, reikia laikykis kuoatsargiau- 
siai. 

Lenkai Vilniaus mieste ir jo 
apielinkėse padaro nemažą didžiu-, 
mą, kitose gi Vilniaus valdybos da- 
lvse svarbias mažumas. I'ric jų 
priklauo mažne visa žemės sava- 

stis .didelė dalis dvasiŠkijos, ii- 

nansinirricų v ant kiek jie nėra žy- 
dais) ir inteligentijos.- Nežiūrint 

rusų spaudimo, jie pasiliko kultū- 

rine ir ekonomine galybe. \ aldyti 
'be jų karės stovio metu galima; 
valdyti prieš juos ratiiii' 'u laiku 

^ 
bus sunku, nes visas kitas tautybės 
negali suteikti tinkamos ̂  atramos 

pasekmingam valdymui. -Taigi 
privalome pagalvoti, ar neužsitikė- 

jimas, kurį rodome lenkams ir ku- 
ris galų gale turės paonryti juos 
vokiečių valdymo priešais, yra pa- 

j matuotas.' 

| % 

Į 

Rusijos Išliuosavimas. 
Rusijos žmonės laimėjo didžiau- 

sią pergalę kokios tik buvo galima 
laukti iš šitos karės. Jie laimėjo 
savo laisvę, savo 'rises. Šiandien 
Rusijos žmonės yra laisvi, pasi-, 
raigę užimti savo vietą kaipo di-, 
džiausi pasaulyje demok.atai. 

Aną dien duma carui telegra- 
favo: "Išmušė valanda. Žmonių 
valia turi turėti viršų." Ir Rusi- 
jos žomnės prieš valdžios norą,' 
žada vesti karę iki pasekmingos 
užbaigos. Rusijos žmonės, paim- 
dami galę j savo rankas, patampa' 
geriausiais ga'r.ntuotojais talkinin-j 
K'j pasisekimo. 

Šitas laimėjimas yra ne tik cli-, 
džiausia pergale Rusijai; jis yra 
taipgi pavyzdinga pergale talkinin- 
kams, nes jis suteikia pažadėjimą 
garbingos ateities detnokratybei, 
Rytuose. 

Jis yra ne tik sutrupinančiu smu- 

giu Risijos autokratybei, bet ir 
vokiečiu autokratybei. Šitos dvi 
absoliučios valdžios ištisus šimt- 
mečius palaikė viena kitą ir vie- 
nos jų puolimas būtinai turi pa- 
kenkti svarbai kitos. Kad vokie-; 
čių valdžios rateliai laukia tokio 
pat padėjimo pas save, tai parodo, 
kanclerio von Bethmann-HolKvego 
žadėjimai laisvės vokiečių žmo-1 
nėms, apreikšti jo debatuose 
Prūsų seime, kovo 14 d. 

Reikia manyti, kad vokiečių' 
žmonės nelauks karės galo, kad 
sau "lygias teises" gavus iš rankų1 
savo atžagareivio valdovo, bet la-' 
bai artimoj ateityj spėka* paims 
savo tėvynės likimą j savo rankas 
taip, kaip rusai, paėmė. 

Prezidento \Vilsono kalba j se- 

natą, laikyta'saus. 23 d., 1917 m.' 
plačiai ps ?jo demokratybės sėklą' 
po Europą ir visą pasaulf. Diena, 
kurioj šita kalba buvo laikyta, Tus 
apvaikščiojama visos žmonijos, at-' 
sidavusios žmonių teisėms ir pla- 
tiems demokratybės idealams, kai-1 
po tarptautinės demokratybės gi- 
mimo diena. Sėkla atneša vaisių. 

Rusijos žmonės pirmutiniai atsi-! 
liepė j demokratybės principus, iš- 
dėtus šitos didžiosios republikos 
vyriausio galvos ir šiandien jie 
didžiuojas! It" džiaugiasi, kad ru- 

sai buvo pirmutiniais. 
Tikėkimės, kad vokiečiai tuojaus 

paseks rusus. O paskui, ir tik pa- 
skui męs galėsime laukti pertrau- 
kimo šito nelemto žudymo žmo- 
nių išsigimusios dinastijos ir su- 

puvusios biurokratijos naudai. 
Tikėkimės, kad paskui vokiečiai 
atliks savo dalį sutaikyme pasau- 
linės taikos stilvg principų prezi- 
dento \Vilsono Išdėtų. 

Vokietija žinojo, kad Rusijoj 
revoliucija rengiama apie šitą lai- 
ką, bet Vokietija visai kitokių pa- 
sekmių laukė. 

Vokietija tikėjosi atskirą taiką 
padaryti su Rusija. Du kartu jai 
tas beveik pavyko ir du kartu jo- 
sios užmačias pavert?^" niekus Ru- 
sijos žmonių valia. 

Vasaros viduryj 1915 m., po ru- 

sų kariuomenės pasitraukimui iš 
I^enkijos ji buvo sudariusi visus 
pienus atskirai taikai. Rusijos rū- 

mo kamarilė ir vokiečių pataikū- 
nė valdžia surengė visa klastingai, 
revoliucijai visoj Rusijoj. Tokia 
revoliucija, jie tikėjosi, bus pasi-, 
teisinimu talkiainkę ir civilizuoto j 

pasaulio akyse u ž itskiros taikos 
padarymą. 

Suokalbininkai nepasitikėjo ka- 
riauna, vedama Didžiojo Kuni- 
gaikščio Nikalojaus, nusprendė 
prašalinti jį nuo Vyriausio vado 
vietos ir vyriausiu kariaunos vadu 
paskirti carą. Šito išpildymui jie 
panaudojo Gruzijos arkivyskupą 
Pitirimą. Pitirim prašė caro iš- 
gelbėti šventąjį Maskvos mie=tą 
ir Petrogradą nuo vokiečių, pa- 
čiam užimant vyriausio kariaunų 
vado vietą. TJTciysai Kunigaikštis 
tapo paliuosuotas nuo jo vietos, 
durna uždaryta ir revoliucija pra- 
sidėjo. 

liet tos užmačios dūmai >buvo 
žinomos ir tikrieji patriotai^ kurie 
iš savo pusės išaiškino žmonėms 
tikrą dalykų stovį, pataikė tvarką 
padaryti į dvidešimts keturias va- 

landas; tokiu builu visas viltis 
atsikirą taiką padaryti pavertė į 
niekus. 

Po šito nepasisekimo Vokietija 
plačraus ėmė rengtis prie savo tik- 
slo atsiekimo. Ministeriai, kurie 
buvo daugjaus prielankus Vokie- 
tijai kaip Rusijai, 'tapo pastatyti 
Rusijos valdžios vadovais ir Ru- 
sijos ciesorystės vidaus reikalų ar- 

dymas buvo piltiaT surengtas. 
♦I misterių pirminiitfkas Sltuer- 

mer pasirodė geriausiu pildytojų 
BefTTno prisakų. ProtopOpov įve- 
dinėjo atžagariausias priemenes 
ciesorystės viduj, bet jo veiklumas 
buvo vasingiausias platinime ne- 

sitenkinimo sulaikymu gyvenimo 
reikmenų nuo žmonių. 

Trepov suaroe visą gelžkelių 
sistemą, suvaržydamas nc tik kas- 
dieninius gyvenimo reikmenis, bet 
ir pastatydamas didžiausian įiepa- 
toguman patį kariaunos buvimą 
niHŠlaukyj. Pitirim, dabar likęs 
Petrogrado metropolitu (vysku- 
pu), sparčiai augo svarboj Valdžio- 
je, kur po užmušimui geriausio jo 
draugo Kasputino jis atsidūrė Ru- 

sijos juodųjų gaivalų pryšakyj. 
Jis nesenai" sutvėrė triumviratą 

(trivyrystę): Pitirim, Stuermer ir 
Kokovcev,—kuris be pasipriešini- 
mo žadėjo valdyti visa rusų cie- 
soryste. 

Šitokiomis priemonėmis ir ši- 

tokių žmonių buvo prirengtas lau- 
kas klastingai revoliucijai ir atski- 
rai taikai—kuri butų leidus ilgus 
metus Rusijos autokratybės ir biu- 

rokratybės gyvastį palaikyti ir di- 
dėsės karės laimėjimą suteikti Vo- 

kietija^ su pavergimu Vokietijos 
žmonių ateityje. 

Buvo surarttr; ivatl revoliucija 
turi prasidėti anksti pavasarį, idant 
pagelbėjus vokiečiams Rusijon 
veržtis. Suokalbininkai buvo tik- 

ri, kad jiems pavyks, nes žmonių 
kančios darė juos lengvomis mai- 
što aukomis ir jie lengva buvo 

įtikinti, kad jų nelaimės ir bado 
priežastimi yra karė. Prasidėjus 
tolesniems nepasisekimams mu- 

šiuose ir revoliuciją turint namie 
vokiečiams pataikaujanti valdžia 
buvo įsitikinusi, kad Rusijos žmo-į 
nės tuoj aus ims šaukti karę už-, 
baigti. 

1 

Uždarymas durnos ir ciesorystės 
tai>,DOS~ir pirma to ištraukimas iš 

rinkų visų gyver|mo reikmenų di-, 
džiuose miestuose ketino sukjlimo' 
valandą pažymėti. Bet dūmos 
nariai ir talkininkų agentai su at- 

sidėjimu sekė šituos nuotikius. 

Dumo~s nariai, Zcmskoi Sojuz, 
Gorodskoi Sojuz ir tūkstančiai ki-į 
tų patriotų ištisus mėnesius ren-' 

gėsi prie šitos istorinės valandos. I 

Jie daugiausia pasitikėjo kariau- 
nos atinešimu ir nesigailėjo triūso 
išdėti kareiviams tikrąjį vokie- 
čiams pataikanjančios valdžios bū- 

dą ir tikslus/ 

Valandai išmušus, duma buvo 
pasirengusi veikti. Ciesoriaus pri- Į 
sakymo dumą uždaryti dūmos na-] 
riai nepaklausė ir laikė sau posė-1 
džius toliaus, turėdami gi kariau-J 
nos paramą, apveikė revoliuciją ir 
suteikė geriems Rusijos žmonėms 
švenčiausią kiekvienos tautos tur- 

tą—laisvę. 
Tautinės ministerijos nariai yra 

tvirti žmonės^ krrie turi pilną sa- 

vo žmonių užsitikėjimą. Jičf daug 
kartų išgelbėjo Rusijos kariauną | 
nuo visiško sumušimo—dabar jie 
padarą šitą kariauną pergalinga, 

/i The Independet*. 

IŠ LIETUVOS, 
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LIETUVA IR LENKAI. 

Musų korespondentas J. Auk- 
1 štitolis iš Stokhohtio suteikė gero- 
|kij pluošta 'labai' svarbių žinių. 
|Tos žinios pačių 'vilniečių paduo- 
tos, ir jas pasiskaitę galime numa- 

nyti, kaip yra susitvarkęs ir nu- 

sistatęs mūsų visuomeninis gyve- 
nimas Lietuvoje. Matome ten,' 
kaip kaleidoskope, visą eile ne-j 'skaitlingai pasilikusių mūsų veikė- 

1 

jų, matome ir jų darbo vaisius— 

Igana skaitlingas kulturos ir ap- 
švietos įstaigas. Prie sunkiausių 

į karės apystovų nepaliauna mūsų 
tautiečiai dirbti ir kelti savo Tė- 

vynės. Jie parodė tiek gyvybės ir 
tiek pribrendimo, kad vokiečiai 
turėjo skaitytis su teisingais lietu- 

vių reikalavimas ir tūlose vietose 
nusileisti. Ten vokiečiuose nėra 

pamato svarstymui, ar Lietuva ta 

pati Lenkija, ar atskiras su savo 

skirtingais reikalavimais kraštas. 
Ten nuc pradžios vokiečių įsiver- 
žimo atidalyta Lietuva nuo Len- 
kijos ir muitinė, ant rubežiaus pa- 
statyta, įvesta visai skirtinga tvar- 
ka. Rodytųsi, kad jau lenkų pre- 
tensijoms nebeliko pamato. Bet, 
kaip matyti iš jų laikraščių, jie 
dar vis nemeta savo panpolonis- 
tiškų užmanymų. Jie dar vis no- 

rėtų matyti Lietuvą"daiimT Lenki- 

jos, o su lietuvių tautos reikalavi- 
mais* su jos norais, vis dar ne- 

ketina skaitytis. Pačioje Lietuvo- 
je, ypač Vilniuje ir jo apylinkė- 
se, varo savo polonizacijos darbą. 
Ypač lenkai sukruto, susirupino 
Lietuva, kuc.net vokiečių buvo 

paskelbta Lenkijos neprigulmybė 
ir paruoštas .įtoks pat .aktas Lie- 
tuvai. Daugiausiai susirupino 
Vilniaus endekai. ;Dar prieš ma- 

nifesto išleidimą apie Lenkijos ne- 

prigulmyoę Vilniuje Įvyko "konfi- 
dencialis lenkų organizacijinio ko- 
miteto posėdis, kuriame priimta ( 
rezoliucija, "kad del Lietuvos ir, 

Baltgudijos lenkų priimtinas šio 
krašto likimo išrišimas tiktai tasj 
kuris užtikrina ankstą sio krašto 
sąryšj su Lenkija." Ši rezoliucija ( 
buvo pasiųsta Varšuvon, daktarui j 
Brudzinskiui,' su prašymu įteikti ^ 
per Berlino-Vienos delcgaciją, 
centralių valstybių vyriausybėms. 

Trims dienoms praslinkus nuOj 
paskelbimo akto apie Lenkiją, Vii- ̂

 
niuje buvo uždaras iš 152 žmo- 

nių susirinkimas, kuriame buvo 
nutarta reikalauti susivienijimo ^ Lietuvos su Lenkija. Greitu laiku 
įvyko "moterų lygos" ir "patrio-, 
čių" susirinkimai, kuriuose pana-. 
šus nutarimai padaryti. Atsižvel- 

^ giant į šiuos nutarimus politikos j partijos, kurios jau buvo nusto-| 
jusios pretenduoti prie Lietuvos, 
kaip Dmowskis Londone tvirtino 
jų vardu mūsų atstovui" M\ Yčui, 
visgi dabar nutarė užleisti vieną 
vietą Valstybės Taryboje Lietuvos 
atstovui. 

Viskas butų gerai. Vieta sim- 
boliškai prie Lenkijos prijungta. 
Tiktai, kaip lenkai nusiskundžia, 
vokiečių valdžia aiškiai yra užsi- 
brėžusi atskirai nuo^Lenkijos Lie- 
tuvai duoti nepriklausomybę. 

'"Kurjer Lwowski" (gruodžio 
28 d.) tą vokiečių tendenciją irgi 
aiškiai pabrėžia. "Šios karės metu 

politikos žvilgsniu Lietuva pergy- 
veno bent kelias stadijas. Pavyz- 
džiui, po neilgo laiko '"simpatin- 
go" grovo Preilio valdymo, už- 

stojo naujo Vilniaus burgomistro 
p. Polio gadynė. : Jis aiškus lie- 
tuvių šalininkas. Pradžioje jis 
visuomet pirmojon vieton statė 
lietuvius. BeF kuomet vyriausy- 
bė. pamatė, kad lietuvių Vilniuje 
su visu nedaug, o Žemaitija ir 
kita Lietuvos dalis neapreiškia sa- 
vo simpatijų—vokiečių santykiai 
su lietuviais pablogėjo. Paskuti- 
niu laiku,—sy; džiaugsmu priduria 
laikraštis,—daug lietuvių inteli- 
gentų buvo apkaltinti, kaipo* rusų 
šalininkai (rusofilai) ir išsiųsti j 
tolimas imtinių liogerių vietas. 

Vilnius, galima sakyti, sulyg savo 

simpatijų, legionistai, ir nemažai 
jaunuomenės užsirašys j lenkų ar- 

miją. Lietuva pasiliko ta pati, 
kaip buvo visados—lenkų dvasios, 
kulturos ir kalbos"!!! 

M. M. 
("Liet. Balsas") 1 

Lenkai Lietuvoje nesnaudžia. 
Gauta žinių iš Vilniaus, kad lenkai 
smarkiai darbuojasi. Vilniaus 
gubernijoje pristeigta apie 200 

liaudies mokyklių. Vilniuje turi 
4 gimnazijas, 4 miesto mokyklas, 
2 vaizbos ir prekybos ir 48 liau- 
dies mokyklas. Gardino guberni- 
joj taip gi darbuojasi ba'tgudžių 
tarpe ir steigia mokyklas. Steig- 
dami neatsižvelgia, kaip ten mokslo 
žvilgsniu butu, žiūrima, kad tik 
skaitlius didesnis butų. 

ŠVIETIMO REIKALAI. 
Ne savo nor*.i išsinešdinus iš 

musii krašto rusams, lietuvių vi- 
uomenė, nors kurkas mažesnėmis 
pajėgomis, negu pirma, bet užtat 
dviguba energija ėmėsi svarbaus 
švietimo darbo. Sausio 1 d. 1916 
m. Vyriausiojo Rytu Vado gen.' 
llindcnburgo buvo išleista '"Pa- 
matinės taisy kles mokykloms at- 
gaivinti." Tti taisyklių § 16 sako: 
"Mokomoji kalba turi buti gimto- 
ji," gi gimtoji kalba apibudinta 
šiaip: "('imtąja kalba skaitoma to- 
ji, kuria paprastai kalba namie 
tarp sa/ęs tėvai su kūdikiais." 
Rusų kalba mokyti uždrausta. 
Vokiečių gi kalbos įsakyta mokyti 
tiek, kad iš mokyklos paleidžia- 
mas kūdikis užtenkamai mokėtų 
jos žodžių ir raštų. Paties Vii- 
niaus mokyklų reikalams tvarkyti 
vasario mėnesį 1916 metu vokie- 
čių vyriausybės buvo įsteigta mo- 

kyklų taryba, vadinamoji ''Stadt- 
schulverstand," kurion pasišaukta ( 
iš miesto gyventojų 3 lietuviai, 3 
lenkai, 3 žydai, 2 vokiečių ir 1 ru- 

^ 
sas. Iš lietuvių pašaukti buvo ton 

tarybon: kun. Bakšys, agr. A. 
Stulginskas ir d-ras J. Šaulys. 
Tarybos pirmininku paskirta Vil- 
niaus mokyklų užveizdėtojas Te 
Gude. Apskritai, gana dažnai šau- 
kiami esti tos taryb6s posėdžiai. Į 
Kaune nuo 1916 m. pavasario 
įsteigta 1110tojų kursai lietu-' 
viams mokytojams, gi spalių 19 d. 
tų pat metų Svisločės mieste, Gar- 
dino gub., buvo įteigti 3-jų mė- 
nesių kursai mokytojams rusams. 

Užvis daugiau pasidarbavo švieti-, 
1110 reikalais lietuviai-vilnicčiai.; 
Vilniaus švietimo u-Ja "Rytas," j Lietuvių Draugijos komiteto- su- 

šelpta, įsteigė Vilniuje lietuvių 
gimnaziją, kurios direktorium pa- 
skyrė M. Biržišką. Tlokinių bu-, 
vo apie 150. 1916 metų rudenį 
gimnazijoj mokino: tikybos—kun.' 
M. Kenys, lietuvnj kalbos—P. Gai-j delionis ir Kl. ŠernTenė, vokiečių' 
—A. Šlagentveitaitė, franeuzų— 
K. Kepalas, rusų—A. Gylys, ma- 

tematikos—T. Bagdonas ir Kl. Šcr- 
tiienė, lietuvių fsuSriios" ir Lietuvos 
geografijos—direktorius M. Birži- 
ška, bendrosios istorijos—B. Bir- 
žiškienė, gamtos—A. Stulginskas, i 
piešimo—A. Žmuidzinavičius, dai- 
navimo—T. Naujalis ir gimnasti- 
kos—J. Bagdonas. Ts viso—14 
mokytojų. 

Be tos gimnazijos ''Rytas" iš- 
laiko dar Vilniuje pedagogijos 
kursus lietuviams mokytojams 
ruošti, vakarinius kursus suaugu- 
siems ir kursus analfabetams (vi- 
sai nemokantiems rašto). Peda- 
gogijos kursų direktorius—A. Stul- 
ginskas. Kursuose 191 (T m. bu- 
vo 25 mokiniai. Kursai ten pat. 
kur ir "Ryto" gimnazija. Ru- 
sams išėjus visos Vilniaus tautos 
5UVO ant greitosios įsikurusios sau 

įvairių tursų, pramintų "liaudies 
universitetais." Lenkai, pavyz- 
džiui, buvo įsikūrę "Adomo Mic- 
kevičiaus vardo universitetą," žy- 
lai taip pat savo. Tai ir lietuvių 
būrelis, nenorėdamas nuo kitų at- 

silikti, buvo irgi paskelbęs bestei- 
giąs lietuviškąjį universitetą. Ži- 
įoma, taip paskubomis ir tokiomis 
įplinkybėmis įsteigti tie universi- 
tetai ne ko tegalėjo išmokinti. 
Neilgai jie ir tegyvavo, nes \|- 
•iausiojo Rytų vado Įsakymu vasa- 

rio 19 d. 1916 m. buvo uždaryti. 
Kaune "Saulča" draugija taip pat 
steigė lietuvių gimnaziją. Kauno 
ietuvto p-Jmtmijos direktorium 
,-ra P. Dovydaitis, buvusis "Vil- 
ies" redaktorius. Re lietuvių, sa- 

•0 gimnaziją Kaune turi dar įsi- 
•teTg"ę žydai. Lenkai neturi. 

Lapkričio 20 d. 1913 m. buvo 1 

itidaryta lietuvių gimnazija taip | 
)at ir Šiauliuose. Nuo 1916 m.|i 

Photo by American Press Assoclatlon frora „icdem. 

"DA-DA!" 
Prancūzas kareivis, paleistas pasilsėjimui, pargrįžta na- 

mo, kur jj sutinka jo žmona ir kūdikis sveikina tėv$ savo- 
tišku pasveikinimu "Da-da!" 

joje atsidarė 6-ojl klesa. Gimna- 
zijos direktorius—kun. Galdikas, 
"Blaivybės" pirmininkas. 

Lietuvių gimnazija yra dar Pa- 
nevėžyje. Ukmergėje gi—lietuvių 
miesto mokykla. 

Taigi icjiO m. turėjome Lietu- 
voje 4 savo gimnazijas ir vienį 
miesto mokyklą. 

Pradedamųjų mokyklų pristeig- 
ta 1915-1916 met. dai \ ė visoje 
Lietuvoje,'tokiam Lydo. apskrity- 
je buvo jų iqi6 m. apie 30; di- 
džiumą piatledamųjų mokyklų 
įsteigė sudaryta- prie "Ryto" drau- 
gijos "Švietimo sekcija,"' Kitas gi— 
vokiečių vyriausybė. Kaišedorių 
apskrityje vokiečių vyriausybės 
įsteigta 1916 m. 20 mokyklų, iš jų 
Žiežmariu mokykloje mokino 3 
mokytojai, Kaišedoww> t, Žasliuo- 
se—2, kitose po vieną; visi tie mo- 

kytojai lietuviai. Kauno gttb. Ute- 
nos apskrityje tai'p pat buvo ligi 
20 mokyklų, Algas lietuvių mo- 

kytojams daugelyje vietų nuo 1916 
m. vasaros pradėjo mokėti vokie- 
čių vyriausybė. 

/ 

LIETUVIŲ RAŠTAI. 
Užsiminus apie musų praeitų 

metų Iii era turą, reikia pasakyti, 
kad, dėja, išsipildė senas lotynų 
priežodis: "inter arma silent mu-| sae" (ginklams žvangant\ mūzos 

tyli). Tarp išėjusių knygų vy-j 
riausiąją vietą t^uo įvairus vado- 
vėliai mokykloms ir šiaip mokslo 
knygoms. Iš L. M. Dr-jos leidinų 
užvis pažymėtini: P. Klimo sutai- 
syta "Skai • mų knyga lietuvių kal- 
bos pamokoms" (288 jiusl.), to pa- 
ties P. Klimo patiekta "Lietuvių 
kalbos sintaksė," M. Biržiškos 
"Lietuvių dainos" ir A. Jakšto 

I 'Prade3amasis geometrijos vado-( 
t'ėlis" £v. Kaziinero D-ja išleido, 
i\aunc J. Gabrio "Lietuvių litera-1 
turos apžvalgos" 3vi pirmr knygi. 
Abiejose knygose suvesta lietuvių • 

raštijos istorija ir jos apibudinimas ( 
igfi vysk. Baranausko ir Kudirkos 

( 

aikų. "Šv. Kazimiero" draugijos 
išleista buvo 1916 m. vasarą kny- 
yą "Žemaičiu vyskupijos Jubiliejui, 
paminėti." Toji knyga papuoštą 
(A. Žmuidzinavičiui prižiūrint) vi- 
sų Žemaičių vyskupų ir daugelio 
aažnyčių paveikslais. Pagaliaus 
jaminėti dar reikia, kad ir ne lie- 

tuvių kalba parašyta, bet gana 
svarbų ir mums įčlomų privat-do- 
:cnto N. Sokolovo veikalą "Lietu- 

sių ortografija ir jos reformato- 
•iai. Išleista Vilniuje buvusios 
'Vilties" lėšomis. 

Iš grynosios literatūros veikalų 
paminėtina tik vilniškės Strazdų 
".paustuvės 1916 m. išleista Laz- 
lynų Pelėdos'rastų pirmoji knyga. 
Lietuvių laikraščių 1916 m. ėjo 
ICaune "Dabartis," einanti du kar- 
u per savaitę. Jos feclaktorius yra 
laktaras Steputaitis. Po ilgesnės 
jertraukos pradėjo dar eiti iš Kau- 
lo mėnesinis laikraštis "Ateitis," 

kun. praloto A. Dambrausko lei- 
džiamas ir redaguojamas. 

Taip ankstai surištas su raštija 
teatras nekurj laiką buvęs be žado, 
pereitais metais vis dėlto ėmė ro- 
dyti savo gy\£ bf. Taip, Vilniuje 
birželio 26 d. 1916 m įvyko dides- 
nis vaidinimas cirko rume L. D- 
jos Komiteto naudai. Vaidinta' 
buvo naujas veikalas "Šilagėlė." 
Be to buvo dar \ ilniuje maresnių 
vakarų-vaidinimų. 

IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mušu specialio koresponden- 

to). 
Naujoji Valdymo Tvarka 

Lietuvoje. 
Visi vokiečiu užimti Lietuvos, 

Kuršo ir Rusu kraštai yra p~vesti 
Vyriausiojo Rytų armijų Vado 
valdžiai. Tat visa toji užimtoji 
srytis taip ir vadinama: "Vyriau- 
siojo Rytų arnvjų Vado valdžios 
Plotss" (Gebiet der Oberbefelsha- 
bers Ost.) Vyriausiuoju Vadu Ry- 
tuose (vadinas Lietuvoj ir Kuršė) 
iš pat pradžios buvo paskirtas 
gen.-feldmaršalas von lienkendorf 
ir von Ilindenburg. Paskyrus gi 
pastarąjį visų- veikiančiųjų armijų 
generalinio štabo viršininku, vy- 
riausioji valdžia Rytuose, taigi ir 
Lietuvoje, perėjo j Bavarijos ku- nigaikščio Leopoldo rankas. Val- 
dymo reikalus veda vadinamasis 
"V J r. Rytų Vado ober-kvartirmei- 
steris. Pirmasis oberkvartermei- 
steris prie v. llindenburgo buvo 
gen. Ludendorff, prie kunigaikščio 
Leopoldo—gen. Eisenliart. 

Srytįs ir Apskričiai. 
Kad lengviau butų tasai di- 

džiulis plotas valdyti ir tvarkyti, 
pabalinta jis j kelias apygardas, 
atsižvelgiant jau tai j tų kraštų budo skirtumą, jimi tai j atskiru 
armijų veikimo ribas. 

Tos apygardos yra šios: i) 
''Lietuvos valdžios srvtis" (Deut- 
sche Yenvaltung fitr Lituaen) 2) 
"Vilniaus—Suvalkų srytis" (Ycr- 
vvaltung Wilna-Suwalki) 3) "Kur- 
šas" (Deutsche Yenvaltung Kur- 
iami) ir 4) "Baltstogės—Gardino 
srytis" (Yenvaltung Bialvstok- 
Grodtia). 

Yadinamoje Lietuvos valdžioj 
srytyje buvo iš pradžios, lapkričio 
mėnesyj 1915 m., sudaryta išviso 
14 apskričių. Kiek vėliau sutvar- 

kyta kitaip. Yisa Lietuvos s J/- tis,—tariant vokiečių užimtasis se- 

nosios Kauno gubernijos plotas, 
padalinta j sekančius 22 apskri- 
čių: 1) Kauno, 2) Kėdainių, 3) 
Jonavos, 4) Ukmergės, 5) Utenos, 
5) Panevėžio, 7) Biržų, 8) Kupi- 
škio, 9) Šeduvos, 10) Joniškio, 
11) šaulių—Baisogalos, 12) Kur- 
šėnų, 13) Joniškėlio 14) Akme- 
nės 15) Telšių, 16) Kretingos, 17) 
Sėdos, 18) Vėžaičių, 19) Raseinių, 
20) Kelmės, 21) Pajurės ir 22) 
Jurbarko. Tiek pat įsteigta ir tai- 



!<os te*«mij,—po vieną kiekvienam 
apskričiui. Tie to.'.^os teismai 

(Friedcnsgerichte) yra viršminė- 
tuose miestuose b *i miesteliuose. 

Šauliu— Baisogalos aoskrities tai 

kos teismas yra Baisogaloje. 

Lietuvos Teismas. 

Be to visa Lietuvos valdžios 
srytis suskirstyta j penkius Apygar- 
dos teismų (Berzirksgerichte) ra- 

jonus, būtent: 

1) Kauno—tam apygardos teis- 

mui priklauso šie apskričiai ir tai- 

kos teismai: Kauno, Kėdainių, Jo- 
navos, Ukmergės ir L'tėnos: 

2) Panevėžio, apygardos teis- 

ir^ii priklauso apskritys ir taikos 
teismai: Panevėžio, Biržų, Kupi- 
škio, Šeduvos ir Joniškėlio; 

3) Šaulių apigardos teismui pri- 
klauso apskritys ir taikos teismai: 

Šaulių—Baisogalos, Kuršėnų, Jo- 
niškio ir Akmenės; 

4) Telšių apygardos teismui pri- 
klauso nįjskrityj ir taikos teisinai: 

Telšių, Kretingos, Sėdos ir Vėžai- 

čių; 
5) Raseinių apygardos teismui 

priklausc apskritys ir taikos teis- 
mai: Kaseinių, įveunes, i'ajures ir 

Jurbarko. 
Vyriausias Lietuvos va'džios ad- 

ministracijos centras—Kaunas. 
Lietuvos valdžios: pirmininku yra 
kunigaikštis von Isenburg-Liirstein. 
Visi tai sričiai leidžiami valdžios 
įsa ' .nai ir pranešimai spauzdina- 
mi vokiečiu ir lietuvių kalbomis. 

Suvalkų Gubernija Sujungta 
Su Vilniaus. 

Vilniaus—Suvalkų valdžios sry- 
tls, arba io-jo etapo plotas, apima 
Vilniaus bei Trakų apskricms ir 

visą senąją Suvalkų guberniją. 
Visa toji srytis padalinta į 14 

apskričių, būtent: Vilniaus (be 
patie* miesto), Merkinės, Alytaus, 
Kaišedorie, Širvintų, Malėtų, Pa- 
bradės, Suvalkų, Augustavo, Sei- 
nų, Alytaus, Kalvarijos, Naumies- 
čio, \ ilkavi '.io ir Marijampolės. 
Vilniaus miestas sudaro pats savim 

15-jqt apskritj. 
Panašiai, kaip ir Lietuvos vai-* 

džios srytyje, kiek apskričių—tiek 
yra ir taikos teismų, būtent 15. 

Aukštesnių apygardos teismų 
(Berzirksgerichte) tėra visam tam 

plotui du—Vilniuje ir Suvalkuose. 

Vyriausiu tos sryties valdybos vir- 

šininku (Der .Cbef der Varwal- 

tungj yra dabar grovas 0Yorck von 

VVatenburg. Be jo yra dar Vil- 
niuje gubernatorius gen. vor Al- 
ten. Visi valdžios įsakymai ir 

pranešimai, leidžiami tos sryties 
viršininkų ir spauzdinami vokie- 
čių, lietuvių, lenkų ir gudų kalbo- 
mis, o dažnai dar ir žydų kalba. 

Kuršo vaidžioS srityje sudaryta 
10 apskričiu. Penki apskričiai ir 
jų taikos teismai priklauso Lie- 
pojos apygardos teismo valdžiai, 
kiti penki apskričiai—Mintaujos 
apygardos teismui. Valdžios skel- 
bimai daromi vokiečių ir latvių 
kalbomis. 

Gardino, arba 12-tojo etapo val- 
dž'os srytis, turėjo šiuos apskri- 
firs: Gardino, Lydos ir Rodunės. 
Baltstogės, arba <>-tojo etapo val- 
džios plotas, turėjo šiuos apskri- 
čiu?: Baltstogės, Sokolkos, Bielsko, 
Volkoviško, SvisNčiaus, Zytelos ir 

Krinkų-Lunno. Nuo laj-k. 1 d. 

1916 m. Vyriausiojo Rytų vado, 
Bavarijos kun. Leopoldo, įsakymu 
abi tiedvi sryti sujungta j vieną 
valdybą su jos bukla Baltstogės 
mieste. 

Kiekvienam apskričiui,—vokiš- 
kai tariant, Kreizui,—yra paskirtas 
apskričio viršininkas, vadinamas 
kreizam + man ama 

k r e i z h a up t m a n 11, kuris turi 

teisę bausti prasikaltusius lig 3,000 
markių, arba šešių mėnesių kalė- 

jimo. Apskrities valdžios įstaiga 
yra vadinama kreizamtas. 

Apskritys dalinasi į valsčius 

(A m s t b e z i r k). Kiekvienam 
valsčiui išrinktas viršaitis (Amt- 
svorsteher),—miestuose jie 
yra vadinami burmistrais. Vals- 
čiai padalinti į vyrijas yG e m c in- 

de), kurioms pastatyti seniūnai 
(G em e i 11 d',,—arba Ort- 
svorsther). Policijos parei- 
gas provincijoje pildo žandarai 
ir k£res policija, arba taip vadina- 
mieji "m i 1 i t a e r p ol i z e i." 

Vilnius ir Kaunas—du Centrai. 
Kaip matome, lietuviu apgyven- 

tieji kraštai sudarė dvi ištisi val- 
dži< >ryti: taip vadinamąją Lietu- 

1 
vos valdžios srytj ir Vilniaus-Su- 
vaKai, srytj; *aip pat nemaža dalis 

įčio r 2-tojo etapo valdžios sry- 
iin (Lydos, Rodunės ir dalis Va- 

'šiliškio apskričiu). 
i 

Patjs svarbieji naujos valdžios 
centrai radasi Vilniuje ir Kaune. 

Pastaramjam, be Lietuvos valdžios 
pirmininko jstaigų, yra dar tokios 
visam kraštui svarbios įstaigos, 
kaip vyriausis spaudos dalykų biu- 
ras užimtajam kraštui (Presses- 
tclle Ob. Ost). ir Rytų skolinamo- 
sios kasos bankas. 

Pat j Kauno miestą valdo vy- 
riausiasis miesto tvarkytojas, 
gen.-majoras Eisenhart-Rothe ir 

vokiečių burmistras. Kauno bur- 
mistru yra kapitonas Paul'is. Vie- 

šosios tvarkos ir saugumo Kauno 
mieste prižiūri karės policija. 

Vilniaus miesto reikaluose vy- 
riausiąją teisę turi vokiečių virši- 

ninkas, arba S t a d h a u p t m a- 

n a s, kitaip tariant O b e r-b u r- 

g e m st e r i s, kuriuo nuo pat 
pradžios paskirta buvusis Tilžės 
miesto burmistras p. Pohl. 

Toks didelis miestas, kaip Vil- 
nius, reikalauja ir didelės valdybos. 
Tat miesto viršininkui padeda vai-1 
dytT dar antras vokiečių purinis- j 
tras, p. Pilz. Besiruošiant rusams 

... I nešdintis iš \ ilniaus, miestas bu-. 
vo sutvarkęs savąją piliečių poli- 
ciją taip vadinamąją miliciją. Vo-. 
kiečių valdžia tąją miliciją pasilai- 
kė, suteikdama tik jai tam tikrus 
įstatus ir sutvarl į. dama iš t^s| 
milicijinę policiją, pavestą vo 

čių policijos valdybos žiniai. 
Tos valdybos pri/Šakyje stovi 

P o 1 i z e i r a t a s. Tiesioginė pa- 
čios milicijos vyresnybė—milicijos 
komendantas ir milicijos inspek-, 
torius. Pirmuoju mi'icijos kemen^ 
dantų buvo \ ilniaus spaustuvnin- j kas Zavadzkis; jam atsisakius, ko-, 
mendantu paskirtas O. Venclava-j 
vičius, Kauno gub. dvarininkas. 
Milicijos gi Inspektorium paskir- 
tas L. Gira. 

Milicijos nuovaaų Vilniuje iš-Į 
viso yra 9; seniau policijos nuo- 

vadų buvo 8. Be to, miestas pa- 
dalintas j tris vokiečių civilės po- 
rcijos r e v i r u s (dalis); kiekvie- 
nas r e v i r a s apima 3 milicijos 
nuovadas. 

Be civilės vokiečių valdžios Vil- 
niuje yra dar karės policmeisteris, 
kurio biuras yra drauge su Cieso- 
riškaja vokiečių gubernijos valdy- 
ba, taip vadinamuose K o m e n- 

daturos rumuose. Jo žinioje 
yra karės polic^a (Militaer-Poli- 
zei), kuri turi Vilniuje tiek pat 
savo skyrių (Wache), kiek yra 
milicijos nuovadų. 

Negalima Per Nemuną Keltis. 

Senasis valstybinis rubežius te- 

bėra, kaip buvęs, ir per j j be tam 
tikro leidin;o pereiti, ar ką nors 

ga"benti draudžiama. Nemunas 
paskelbta esąs uždarytas ir per 71 
persikelti kurion nors pusėn be tam 

tikro leidimo taip pat negalima. 
1916 m. pavasarį Kaune įsteig-l 

ta Vyraiu.ciojo Rytu Vado valdo- 
majam plotui Prel j bos ir Pramo- 
nės Rytų bankas "arba skolinamoji 
kasa Rytams,—vokiškai "Ostbank 
fiir 1 landei und Gevverbe, Darlehn- 
skasse Ost." Jos veikimo plotas 
apima buvusias Kauno, Vilniaus, 

| Suvalkų, Gardino i- Kuršo gu- 
bernijas. 

Tą banką įsteigė tokia-pat Poz- 
nanės banka. Tos tai Poznanės 
bankos balandžio 17 d. 1916 m. 

išleista apyvartai Rytų vado val- 
džios plote tam tikri popieriniai 
pinigai rusų rubliaus kursu: 100 

rub., 25 ruB., 10 rub., 3 rub., 1 

rub., ir 50 kap. Tų ptnigų vienoje 
pusėje padėta parašai vokiečių kal- 
ba, antroje gi—vietos kalbomis 
šitokia tvarka: Lietuvių, lenkų ir 
latvių kalbomis. Tie pinigai pa- 
leisti žmonėsna rugsėjo 1 d. 1916 
m. Rugsėjo 30 d. tais pačiais me- 

tais tų pinigų (vokiškai vadinamu 
"Darlehenskassenscheinų") buvo 
apyvartoje jau ligi 20,000,330 rub. 
Kauniškis gi Ostbankas, norėda- 

Imas užpildyti smulkiųjų pinigų 
trukumo spragą, rudenį 1916 m. 

paleido dar geležinių pinigų po i, 
2 ir 3 kap., kurių vienoje pusėje 
padėta vokiškas parašas "Gebiet 
der Oberbefehlshabers Ost." an- 

troje kryžiuje pažymėta pinigo 
vertybė. Tie pinigai privalo buti 
imami, lygiai kaip ir rusų pinigai 
ar vokiečių markės. Čia pažymėti 
įeikia, jog markių kursas Rytų 
Vado valdžios plote yra jau kelius 
sykius besimainys. Gegužės 21d. 

1915 m. užimtoje Kytų sr\ J je,- 
j vesta naujasis, arba Grigaliaus 
Didžiojo, kalendorius. 

Visi valdžios įsakymai, kaip jau 
minėjau, skelbiami yra ne tik vo- 

kiečių, bet ir vietos kalbomis. 

Svarbesnieji, arba su platesniais 
paaiškinimais paliepimai spaudzi- 
nami dar tam tikram laikraštyje. 
Tasai laikraštis leidžiamas trimis 
kalbomis: vokiečių, lenkų ir lie- 
tuvių ir eina iš Vilniaus vardu 
"Paliepimų Lapas Ciesoriškai 
gubernijos valdybai ir Vokiečių 
valdybai Vilniuje" vokiškai "Ve- 
rccdnungsblatt fiir das Kaiscrli- 
chc Gouvernement und die Deu- 
tsche Vervvaltung \Vilna." Lei- 
džia jj Ciesoriškoji Vilniaus gu- 
bernijos valdyba Eina ne paskir- 
tomis dienomis, bet reikalui esant. 

Įsakymas Apie Gabenimą Prekių 
j Lietuvą. 

Ką tik išleistas vokiečių vy- 
riausybės viršininko įsakymas: 
"Uždrausta gabenti visokios pre- 
kės per rubežių j Vokiečiu val- 

domą Lietuvą, kur jos rubeaius ne 

bendras su Vokietijos rybomis. 
Prekės gabenti galima tiktai turint 

ypatingą tam leidimą. Tokj leidi- 
mą išduoda to apskričio viršinin- 
kas, į kurio apskritį gabena. Pra- 

i/engusius prieš šitą į s akly m ą baus 
pinigų bausme iki 3000 markiu. 
Negalintiems išsimokėti 3 iki 10 

markių skaitys diena kalėjimo." 
Vadinasi į Liettivą prekių iš Vo- 

kietijos tegalima gabent tiktai sta- 
čiai per Vokietijos rubežų. Ga- 
benti prekių iš kitų vokiečių val- 

domų sričių, kaip antai Vilniaus, 
Suvalkų, Gardino, Balstogės, ir 
Kuršo yra uždrausta, jei tiktai 
neturi tam tikro leidimo iš apskri- 
čio viršininko. 

Jonas Aukštuolis. 
Stokholmas 2-111-17. 

|| Vokietijos kancleris apreiškė 
parliamente, jog dar ne laikas 
Prusuose dabar reformas įvesti, 
nes milionai žmonių, stovinti ka- 
rės frontuose, negalėtų rinki- 
muose dalyvauti. Bet stovinčius 
karės frontuose moteris galėtų 
užvaduoti, kad tik joms leista 
butų balsuoti. Tų tiesų Prusuo- 
se moterįs neturi. Pats kanclt 
ris pripažino netikumą Prūsų 
konstitucijos. Ji yra ta pati, 
kokia buvo Rusijoj prie caro 

valdžios. 

|| Naujoji Rusijos valdžia iš- 
pildė caro motinos Marijos Teo- 
dorovnos prašymą ir leido jai 
keliauti Livadijon ir ten apsigy- 
venti. Caro motina yra danietė, 
ne vokietė, todėl nėra pamato1 
jai neužsitikėti. Daniečiai vo- 

kiečių nekenčia, nes jie nuo Da- 
nijos 1863 m. atėmė jų vieną! 
provinciją Šlesvvigą, kurios šiau- 
rinė dalis yra vien daniečių ap 
gyventa. Vokiečiai su silpnes- 
niais kr mynais niekados ir aiie- 
kur teisingai nesielgė. Tą gerai 
žino lietuviai, lenkai, gerai žino 
ir daniečiai, todėl jie nenori di- 
desnio vokiečių, ypač gi Prūsų 
susidrutlnimo; to negali geisti 
ir Danijos karaliaus duktė caro 

Nflcalojaus motina. 

|| Francuzijos maisto ministe- 
ris iparliamente apreiškė, jog 
Prancūzijoj bulvių yra pakakti- 
nai, jų trūksta tik Paryžiuj, nes 

nelengva jų pakaktinai prigaben- 
ti. Paprastai Francuzija turė- 
davo 70,000 vagonų, o dabar ci- 
viliškiems reikalams yra tik 
12,000, (kiti paimti kariumenei. 

|| Iš Kopenhageno ir Amster- 
damo Londonan atėjo žinios, buk 
vokiečiai, matydami, kad iš len- 
kų nesiduoda suorganizuoti len- 

kų kariumenės, kurie neužtaria 
už vokiečių reikalus, išleido pro- 
kliamaciją, šaukiančią priversti- 
nai lenkus kariumenėn stoti, nes 

liuosnorių ueatsišaukia tiek, kiek 
vokiečiam* reikia, 

Phc .o by American PresB Aesociatlon. 

EDISONAS IR DANIELS. 
Dūlis Amerikos išradėjas Edison yra patarėju prie Ame- 

rikos laivyno, kurio sekretorium yra Mr. Daniels (jaunes- 
nis). Karei prasidėjus, laivynas turės daugiausiai darbo. 

kibirkštis 
"Rusijos revoliuciją sukėlė 

žmonės!"—šukauja mušu socia- 
liptčliai. 

Šiur, kad ŽMONĖS—o ne so- 

cialistai. Todėl ji ir pasisekė, 
jeigu tik socialistai dar jos ne- 

sugadins. 
.j. ą. 

Padoriai polemizuoti yra kitą 
sykj sunkiau negu—profesoriauti. 

4* 4* 4* 

"Praeityje buvo laikų, kada 

viešpatija kovojo su erezijomis 
viešpatijos ginklais, Bažnyčia ne- 

protestavo prieš tai, užtat gavo 
skaudžiai kentėti. Toliaus Baž- 

nyčia neduos viešpatijai savin- 
ties jos priderinės—"Draugas." 

Pavyzdis, Mockaus herezija ir 
SLA. teismas. 

* + * 

Musų socialistai išsijuosę pri- 
rodinėja, kad revoliucija Rusijoj 
—tai "raudonųjų" socialistų nuo- 

pelnus. Tas primena aną gaidį, 
kuris norėjo vištas pertikrinti, 
kad saulė todėl užteka, kad jis, 
gaidys, prieš tai užgieda. 

.j. .j. .j. 

D-r-r-augai!... Šita revoliucija 
nėra tik-r-r-ra r-r-revoliucija... 
Męs, dr-raugai, nor-r-rim k-r-r- 
ruvinos r-r-revoliucijos. Tai bus 

tikra revoliucija (Iš socialistų 
prakalbų). 

+ + t 

Naujas socialistų obalsis: "Ša- 
lin karė! Lai gyvuoja .klesų ko- 

va !" 
Visvien kaip pasakytum: "Ša- 

lin trucizna! Lai gyvuoja arše- 
ninkas!" 

4. 4. 4. 

Bėda su tais "grinoriais" ir 

tiek. Ana vieno laikraščio re- 

daktorius vadina Chicagą illiino- 

jaus sostapile. Gyvendamas pats 
Ghicagoje, nabagas nežino, kad 
I Ilinojau S sostapilė yra Spring- 
fielde. 

+ -S* + 

Klerikalų ir socialistų laikraš- 
čiai pripildo pilnus puslapius 
ginčais, ar socialistai sumušė de- 
batuose katalikus, ar katalikai 
socialstus. 

Str-r-ošnas daiktas, kaip svar- 

bu! 
+ + + 

Tai Pusijoj įvyko "bolšoje 
prostranstvo," anot vieno socia- 
listo aiškinimų. 

+ + + 

Socialistai myli visuotiną bal- 
savimą, bet inemyli "visuotino" 
tarnavimo. 

*•* *1* *1* 

Caras, sako, labai myli kasti 
sniegą. \Vell, gal geriausia bu- 

tų Siberijoj, kur sniego niekad 
netrūksta. 

4* + 4* 

Linksmų Velykų ir drūtų Mar- 
gučių vėlina Jurgis Spurgis. 

KAS TAI YRA TYRAI. 

Geografijos mokytoja aiškino 
mokykloj, kas tai yra tyras, arba 
pustynė: 

— Matote, vaikeliai,—sake ji— 
lyras tai yra tokia didelė vieta, 
kur niekas neauga. Ei, Jonuk, 
man išrodo kad tu visai neklausai, 
ką aš pasakoju. 

— O, jes, klausau—atsakė Jo- 
nukas. 

— Tai pasakyk, kas tai yra ty- 
ras? < 

— Tyras—atkartojo Jonukas,— 
yra tokia vieta, kur nieko neauga. 

— Labai gera', Jonuk. Dabar 
ar negalėtum vardu paminėti ko- 
kį nors diclelį pasaulio tyrą. 

— Šiur... Mano tėvuko plikė 
bus tyras—atsakė Jonukas. 

JO NEAPGAUSI. 

Vyras įėjo j čevervkų krautuvę 
nusipirkti porą čebatų. Išsirin- 
kęs porą čebatų, jis sako: 

— Šitie kaip sykis man tinka, 
tik man trūksta pusdoliario. Ar 
nepalauktum to pusdoliario iki ry- 
tojui ? 

Pardavėjas sutiko, o kada tas 
pasakė apie tai savo bosui, tas 
baisiai supyko: 

— Tu kvaily,—sušuko jis ant 

pardavėjo—tu nematysi cLaugiau 
nei to žmogaus, nei to pusdoliario. 

— Nesibijokit tamista—atsakė 
pardavėjas gudriai.—As jam įvy- 
niojau du čebatu nuo kairiosios 
kojos, tai jis, šiur, rytoj ateis. 

ŽINO KUOM VANDENĮ 
NEŠTI. 

Jurgis Kopustavjčius tik-ką par- 
važiavo iš bažnyčios ir, nepersi- 
mainęs savo šventadienių drabu- 
žių, pasiėmė viedrą ir eina į šu- 
linį vandens pasemti, kad arklius 
pagirdžius. Kopustavičienė, pama- 
čius vyrą prie tokio darbo einant 
ir geriausiomis kelinėmis, apsiavu- 
sį, klausia: 

— Jurgi, nai kur tu eini? 
— Matai, kad einu valflens par- 

nešti. 
— Tai tu šitose keiTneše efsi 

vandens nešti ?—šaukia pikta mo- 

teriškė. 
Kopustavičius sustojo, išsitrau- 

kė pypkę iš dantų, nusispjovė ir 
ramiai tarė: 

— Ne kelinėse, boba, bet viedre.. 

STRYTKARYJ. 
1 

Pilnam strytkaryj atsistojo mo- 

teriškė ties sėdinčiu jaunu vyru. 
Vyras susiraukė labai ir sake: 

— Poniute, tamista man ant 

mano kojos atsitojei... 
— Well, jeigu ponulis butum 

mandagus prieš moter], tai pats 
ant savo kojų atsistotum. 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- I 
fitij betvarkes. Del nuo- 

savaua gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias slogas 
buty atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jautiesi netekęs spPkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk 

Severa's Balsam of Life 
(Snvpros Gyvasties Baisumas) 

Sustiprina jis visi} organizmu ir 
praialina vidurių sukietėjimą. 
Kainu 75c. — aptiekose. 

Severa's 
Kidney and Liver H9ine«ty 

(SEVERGS 3YDU0LE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
vorta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
mof.i, nuo kojų suputimo, geltligūs ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50e. ir $1.00. 

Kryžiaus skausmas išnyko. 
Ponas K. Miliauskas, 11 Iiich* 

land ave., Newton Upper Falls, 
Mass., pranoča mums taip: "Ken- 
tėjau skausmus kryžiuje ir Jo- 
nuose. bet skaitydamas jūsų ka- 
lendorių, ėmiau vartoti Sevoros 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau". 

SEVEROS 
GYDUOLES 
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų "Seve- 
ros" gyduolių, bet neimk ki- 
tokių, arba užsisak/k, jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

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

J. J. Bačiunas J. P. Pajauskas 

FIRM NEGU DUOSITE SPAUSTUVĖMS AP- 
KAINUOTI SPAUDOS DARBĄ PAVELYKITE 
MUMS DUOTI JUMS TIKRAS INFORMACI- 
JAS KASLINK GRAŽAUS DARBO ATLIKIMO. 
J. J. BAČUNAS ir J. P. PAJAUSKAS PATARS 
JUMS, KAIP GERIAUSIAI ATLIKTI SPAUDOS 
DARBUS, IDANT ATNEŠTŲ KUODAUGIAU- 
SIAI NAUDOS. 

Milda Printing House 
814 W. 33rd St. Chicago, 111. 

Tdsphone Drovei 7184 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Shore Club" igpo valstybes bealarale) 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2.45 
8 kvortos arba 2 galionai iii .. ..$4 75 

12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 
RUSV MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 
Gryna. 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryna, 12 bonkij už $6.95 

Atminkite, kad Pas mut 

pirkdami perkate grynq, 
100 hipsnių stiprumo 
deglinf, o ne pusiau 
skicstq vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite rr.usų liktorių, degtinių ir vynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 
ATMINKITF k'""* Garantuojame rausų "SOUTH SHORE CLUB" 
(iiniiilaJlb degtine turinčia 100 laipsnių stiprumo, giyna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

|\VK Al nuo dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienam 
i-J n/Al didelį kalendorių 1917 metams. 

|RĄ R. &<S. III W. Va Euren St. Chicaga. II 
» 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS " 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
■ Ofisai: 

69 W. NVashington Street 
Boaai 1003-1009, Tel. Central 2S79 

3214 So. Halsttd S t., Tel. Yirii 7271 

CH1CAGO, 1LU 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra1 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
voje. Vyrams $2.75 J dieną, nuo 25c. 
fki 30c. j valandą. Adresas toks: 

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

3rd floor. Room P. 

KELIAUJANTIS AGCNTAS 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. 3 už- 
rašinėja "Lietuvą" lr renka apskelbi- 
mus J musų laikrašty 

LIETUVA PUB. CO.i 

į DR. O. C. H EIN E i 
) DENTISTAS J 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
1 (Gyvenimas virš Aptiekos). CHIGA60. ] ja *'• 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone Franklln 1173 

GTY.: 3112 S. HALSTEO ST.t ARTNItlSf. 
ULtrHONE \m» 2393 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrakinėti 
musij laikraštį, rinkti apskelbi- 
ict-s ir pardavinėti knyga.,. 
[ "Lietuva" Pub. Co. 

I PLATINKIT "LIETUVA" 



Apie Lietuvos At 
sfatymo Bendrovę- 

R. Karuža. 
(Toliaus eina) 

r»itjkų organizavimo užmanymai, 
—St'judo, subruzdo musų žmo- 
nes visoje Amerikoje,—ir 28-29 
rugsėjo, 1916 m., susirinkus 
lirooklyne, tame tikrame "Lietu- 
vos Atstatymo" seime, aptarė 
tuos visus painius reikalus. 

Didelės svarbos klausimus a- 

kėlė Lietuvos Atstatomo Sei- 
mas. Svarstyta ten apie žemės 

Lietuvoje išpirkimą ir parcelia- 
vimą, apie sugriautu miestų bei 
kaimt atstatymą, apie amatnin- 
kij organizavimą, pramonės bei 
pirklybos jstaigų steigimą, — žo- 
džiu, tartasi apie užvedimą Lie- 
tuvoje tokios tvarkos, kad mušu 

tauta galėtų liuosai ir pasekmin- 
gai plėtotis ekonominio gyveni- 
mo srytyje. Dviejų dienu svar- 

stymai davė pasekmes: nutarta 

įsteigti korporacijos pamatais 
paremtą bendrovę, kuri po karei 
galėtų imti ant savęs lietuvių 
tautos ekonominio gyvenimo 
tvarkymą. 

Brooklyno seimo 28-29 d. rug- 
sėjo pasekmėje turime Lietuvos 
Atstatymo Bendrovp. Yra tai 
didelis žingsnis pirmyn, gal di- 
desnis negu mušu silpnutė, neiš- 
lavinta visuomenė turėjo teisę 
padaryti. Gyvenime, tačiaus, 
dalykai yra saikuojami ne pagal 
tai, 'kas reiktu padaryti, bet kas 

jau padaryta., Taip ir šiame at- 
sitikime. Musų visuomenės, silp- 
nutė, priderančiai prie "elkalo 
neprisirengusi, pabandė savo jie- 
gų suvis nežinomoj sau srytyj, 
ipamėgiino jvesti į savo ekonomi- 
nio gyvenimo tvarkymą naują 
idėją,—ir pasekmėje turime kor- 
poracijos įsteigimą. 

Garbė Amerikos lietuviams, kad, 
steigdami Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, buvo užtektinai drąsus 
nueiti naujais, nepr?~untais dar 
takais. Korporacija y:a taip nau- 

jas musų gyvenime dalykas, kad 
musų minios,—nežiūrint, kad nuo 

laiko Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės įsteigimo, daug jau pas mus 

apie korporacijas buvo rašyta, kal- 
bėta, svarstyta,—iki šiam laikui 
neduoda dar sau aiškios atskaitos, 
kas jinai yra, kokią turi reikšmę, 
kaip p'ėtoja savo veikimą. Ne- 
suprasdami svarbos korporacijų 
ekonominiame gyvenime, musų 
žmonės,—su mažais išskyrimais, 
—gan šaltai atsineša prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. Pradeda, 
tačiaus, rodyties tuli apsireiški- 
kimai, kad Bendroves pamatai pa- 
maži darosi musų žmonėms vis 
aiškesniais, vis prieinamesniais, ką 
liudija skaitlingi laiškai su įvai- 
riais užklausimais, nurodymais, 
patarimais, kurie nuolatos ateina 
į Bendrovės r itinę Xevv, York'e. 
Aišku, kad mus4 žmonės šiame 
momente stengiasi susipažinti su 

korporacijos" pamatais; gi tai at- 

siekus, nėra abejonės, ,stos prie 
konstruktyvlo darbo,—ir Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ateitis bus 
užtikrinta. 

Delci geresnio mūsų žmonių su- 

pažindinimo su apeinančiu mus 

reikalu, neprošalį, rochj, bus api- 
brėžti čion galimybės Lietuvos At- 

statymo Bendrovės darbavimosi 
musų ekonominėj dirvoje. Musų 
žmonių .didžiuma, girdėjusi apie 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę įsi- 
vaizdina sau, kad yra tai paprasta 
biznio jstaiga—ir daugiau nieko. 
Beabcjo, bend-ovė ir yra "biznic/" 
pamatuo"e. Kitaip Tr buti neda- 
li. ĮsU»ga, kuri užsibriežė sau 

rūpintis musų tautos ekonomim'u, 
medžiaginiu, arba, paprastai kal- 
bant, "biznišku" gyvenimu, ir ne- 

gali kitaip, kaip tik ant "biznio" 
pamatu atsiremti. TaČiaus,—kaip 
jau viršiaus stengėmės darodyti ir 
kaip praktiškas kasdieninis gyveni- 
mas mus mokina^—medžiaginė, ar 

taip vadinama "bizniška" gyveni- 
mo pusė .ižirna pas žmones, pas 
tautas tokią svarbią vietą,—'kad 
musų tautiniam gyvenimlųi yra 

begalo reikalinga turėti ''biznio"" 

pamatais paremtą įstaigą, kuri ga- 
lėtų rūpintis musų ekonominių, 
medžiaginių reikalų tvarkymų.— 
Pagaliatis, nereikia nusigąsti per- 
daug- biznio, kuris šiandien yra 
vienu svarbiausiu visuomeninio 

gyvenimo veiksniu. Vengiant 

J "biznio," t. y. rimtai sutvarkytos 
jpirklybos bei pramonės,—turšime 
ir toliaus, k;»ip ligšiol skurdome, 
gi tnusų tautinis gyvenimas, galy- 
gale, bus priverstas pairt:. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
stovi ant '"biznio" pamaty. Nėra 
tačiaus jinai "bizniu" supranta- 
moj mums prasmėj, t. y. privatine, 
mažesniam ar didesniam žmT>.iių 
buriui priklausančia įstaiga, besi- 
verčiančia su vieninteliu tikslu 
teikti akcijonieriams pelną. Nors 
pelnas bus atsiekiamas iš L. A. 
Bendrovės veikimo, nes jos vei- 
kimas bus varomas tokioje srity- 
je, kur apyvarta paprastai atneša 
labai didelius uždarbius, tačiaus 
L. A. Bendrovės užbriežti yra 
daug platesni patriotiški tikslai,— 
būtent, mūsų tautos medžiaginio 
gyvenimo nuodugnus tvarkymas^ 
Žodžiu, Bendrovė turės dvejopos 
ri.šies funkcijas,—teikti savo akci-! 
jonieriams-dalininkams pelną ir 
prisidėti prie tvarkymo musn tau- j 
tos medžiaginio gyvenimo. | 

I'clno teikimas yra savaimi taip 
aiškus) taip pilnai suprantamas 
dalykas, kad neverta ant jo ilgiau 

į apsistoti. Kaslink Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės veikimo musų 
tautos ekonominio gyvenimo sri- 
tyje,—tai dalykas yra jau toks 

painus, neaiškus,—taip mažai mu- 

šu visuomenėje suprantamas,—kad 
išpuola nuodugniau, rimčiau ji pa- 
uškinti.—Susirinkę Lietuvos At- 
statymo seime Brooklyn'e žmonės, 
Įsteigdami Lietuvos Atstatymo 
13endro»'g, tikėjosi tuoiru uždengti 
daugelį tautinių reikalu. Tikėtasi 
surinkti kapitalus, reikalingus Lie- 
tuvos žemės išpirkimui ir išterio- 

; to krašto atstatymui, prigelbėti 
steigti Lietuvoje pramonės bei pre- 
kybos įstaigas, organizuoti amat- 

ninkus. Ir netflctai tas. Buvo 

balsu, stovinčių už. veikimo iš- 

pėltojimą netik Lietuvoje,' bet ir 

Amerikoje, žodžiu, siūlyta buvo 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei ap- 
imti savo veikimu visą lietuvių 
tautą; laukta iš jos ištikrųjų rim- 

tų darbų, nors žmonės ir negalėjo 
aiškiai sau įsivaizdinti, kokios rū- 

šies tie "darbai turėtų buti: 

Nors. Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės veikimo kiekybė ir kokybė 
pilnai priklauso nuo to, aut kiek 

pasiseks jai Išaugai išbujoti,—ant 
kiek musų visuomenė prisidės prie 
jos isvystymo,'galima, tačiaus, čio- 
na padaryti trumpą peržvalgą*- tų 

Visų darbų, kurias jinai galėtų 
musų tautai nuveikti. Pradėsime; 
nuo Lietuvos,—kadangi Bendre.*-1 
vės įsteigėjai Lietuvą daugiausia 
turėjo savo omenyje. 

Kuomet kaimyniški kraštai, kai- 

į myniškos tautos, laakui bėgant, 
medžiaginiu žvilgsniu kėlėsi vis 

augštyn,—Lietuva ir lietuviai" am- 

žiną skurdą kentėjo. Žemdirbys- 
tė, tasai nuo amžių vyriausis mu- 

sų žmonių užsiėmimas, padarė la- 
bai mažą pažangą. Žemės, to Ko- 

ne vienintelio musų žmonių miti- 

tno šaltinio, didesnė dalis vis lie- 

kasi svetimųjų bajorų-dvarinitiKų 
.•ankose. Mažyčiai, neskaitlingi 
miesčiukai, kur žmonės nuolatos iš- 

parduoda savo ūkininkavimo pro- 
duktus,—beveik ištisai yra apgy- 
venti žydt^—kurie užsiima smul- 
kia vertelgyste. Nei pramonės, 
nei rimtesnės pirklybos kraštas ne- 

turi,—gi tas, kas yra,—svetimų 
rankose. Pasekmėje.—kraštas iš- 
tisai prikimštas bežemių, juodų, 
neišlavintų samdininkų, kur'e bū- 
riais apleidžia savo gimtinę, kad 

išvengus galu'mo suskurdimo ir 
bado.—Karė tas sąlygas Lietuvoje 
dar labiau pablogino. Miestai, 
kaimai, dvarai sudeginti, išterioti. 
Ištisi žemės plotai^ tušti ir apleisti, 
po karei turės eiti ant pardavimo, 
nes daugeli dvarų jau nebeapsimo- 
kės atstatydinėti. Žemės plotai 
galės patekti svetimiems pininguo- 
čiams, kurie, apart pasipelnijimo, 
neapleis progos, kad nevvkdinus 
savo ypatingų politiškų tikslų. Ir 

eis Lietuvos žemė į vokiečių, ru- 

sų, lenkų rankas ir varžysis musų 
tautos gyvenimas savuose namuo- 

!sc. Nevalia mums duoti progos 
| svetimiems išnaudoti musų nelai- 
Įmes I Musų priedermė,—jei aiori- 

jme išlikti kaipo tauta gyvybėje,— 
išpirkt? visą tą žemę, kuri po karei 
bus aut pardavimo. Reikalas yra 
įsteigti Žemes Banką, kurs galėtu 
visą tą darbą taip atlikti^ kad že- 
mės pfotai, šiandien "stKlausantie 
neskaitlingam svetimų bajorų bu- 
rei iui, galėtų musų žmonėms su- 

grįžti nedidelių ūkių pavidale. 
Nuosekliai butų išrištas Tuomet 

'svarbus musų bežemių ir mažaže- 
mių klausimas, kas galingai pakel- 
tų tėvynės gerbūvį.—Kur gauti 
pinigus, reikalingus Žemės Lanko 
įsteigimui? Karei užsibaigus, už- 

simegs Lietuvoje visa eilė įvairių 
ekonominių įtaigų, tarpe jų—ir Že- 
mės Bankas; prie to spirs patsai i 

gyvenimas. Ištikrųjų, jau ir da- 
bar žemės bankas yra organizuo- 
jamas. Tačiaus, kelios dešimtįs 
ar koks šimtas tuk°'.ančių dolarių 
neužteks tokiam dideliam darbui. 
Pinigus turės suteikti Amerika. 
Bet kaip? Nesuorganizuota mū- 

siškė Amerika, aiškus dalykas, 
daug negąles tuo žvilgsniu atsiekti. 
Čia ir iškila Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės svarba. Bendrovė iš- 
plėtojusi kaip teigia savo veikimą 
ir turėdama savo ižde užtektinai 

pinigu, galėtų užpirkti už kelis 
šimtus tūkstančių dolarių Lietu- 
vos Žemės Bankos akcijų,—ir rei- 

kalingas Žemės Bankui kapitalas 
susidarytų. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė galėtų ir kitokiu budu 

patarnauti Žemės Bankui. Galėtų' 
už tam tikrą atlyginimą išparduo-| 
ti tarpe Amerikos lietuvių Žemės 
Banko šėrų tokiame skaitliuje, 
kaip butų reikalinga. GaPI<as už- 

mesti, kad Žtmės Bankas galės 
reikalingus sau pinigus surinkti j 
pardavinėjant savo šėrus tiesiog 
Amerikos lietuviams, be jokio tar- 

pininkavimo. Toksai pinigų rin- 
kimo būdas niekuomet rimtai ne- 

galėtų pasisekti. Yra tai taisyklė, 
kad />:rnės yra labai atsargus su 

s<v.->> pinigais, ir deda, įvesdina juos 
lik ten, kur raginimas yra parei- 
tas ant organizuoto veikimo vi- 
suomenei pažįstamos jau įstaigos. 
Užtatai užrubežiniai užmanymai ir 

•eikalai visuomet yra ir visur fi- 

nansuojami su pagalba vietinių 
įstaigų to krašto, kuris suteikia 

pinigus. Pavyzdžiui, J. P. Mor- 

gan and G>. New York'e, Ameri- 

koje, surenka reikalingus pinigus 
anglams ir francuzams, išparduo- 
damas jų skolinamus popierius... 
Anglai ir francuzai patįs negalėtų 
surinkti Amerikoje nei vieno cen- 

to. Grįžtant prie Lietuvos Žemės 

Banko,—musų žmonės tik -tuomet 

rimtai parems visą tą reiKalą, jei 

jo užpakalyje stovės žinoma vieti- 

nė—amerikoniška—Jstaiga, L. A. 

Bendrovė Žemės Bankui taipi- 
ninkaujant, galėtų susirinkti tam 

reikalui stambesnis kapitalas, su 

kurio pagalba galėtumėm tikėtis 
tinkamai išrišti žemės klausimą 
Lietuvoje. 

Ir netik vienas žemės klausimas 

reikalauja išrišimo. Atminkime, 
kad Lietuvoje šioje valandoje yra 
tūkstančiai išdegintų namų. Gy- 
venimui grįžus prie normalių są- 

lygų, žmonės stversis prie savo 

namų atstatymo, prie visų tų nuo- 

stolių išlyginimo,—atnaujinta Lie- 
tuva turės pasikelti iš pelenų. 
Bus reikalinga tverti visą eilę 
jstaigų-dirbtuvių sta'tymo medžia- 

gos gaminimui, k. a. plytnyčios, 
cemento, medžio apdirbimo ir t. 

p.—dirbtuvės. Mums apsileidus, 
užsiims tuomi grei/iausia vokie- 
čiai ar žydai spekuliantai, 'airie 
tokiu budu įgys sau musų krašte 
nuolatines ^ozicijps ir trauks iš 

musų krašto pelną,—-dabojant sa- 

vo ypatingų tautiškų -eikalų, Ir 

nieko negrąžinti musų tautai. Ga- 

lėtų t'ičiaus, visu tuos reikalus 

paimti j savo rankas musų amai-, 
ninkai musų žmonių kapitalai. 
Visur, kur tik re.'ks Lietuvoj ko- 

kių tos rūšies dirbtu vių-dirbtu- 
velių,—g"1attj buti jos įsteigtos' 
labai lenkai lietuvių jiegomis.— Į 

Kalbėkime pavyzdžiu. Prieš po- ! rą mėnesių musų laikraščiuose pa- 
sirodė žinia, lfyi,: wename Ameri- 
kos medžio centre lie- 
tuviai dailydėsr/ užmanė" sudaryti 
Jailydžių bendrovę,. kuri po karei 
galėtų persikdti j Lietuvą, ir ten 
Įsteigti medžiB* affiirbimo dirbtu- 
vę. Užmanymas «sais afžvilgiais 
puikus, pilnaf^pratttiškas ir tam 
tikrose sąlygoje pušiai įvykdomas, 
—nes dalykas reikalauja tiktai su- 

prantančių savo darbą amatninkų 
ir keliolikos tūkstančių dolarių, 
kuriuos nesunku butų susipietu- 
siam bureliui sudėti. Apie jo 
naudingumą negali but nei kal- 
bos: ir patiems užmanytoj atns ir 
Lietuvai ir mušų tautiniam gy- 
venimui butų taiįstambus laimikis. 

Bet... kaip musų dailydės žengs 
prie savo to tikslo ^ykdinimo? 
Visųpirmiausia^ veikimo negalima 
pradėti be kares užsibaigi mo. 

Žmonės, turėdami prieš sa^-e 

daug laiko mąstyti, ginčyties apie 
tą savo užmanymą, kelių mėnesių 
bėgyje taip nusidėvės ir atšals prie 
jo, kad, patogiai valandai atėjus, 
jau gal nenorės apie j j nei kal- 
bėti. Daleiskime, kad žmonėms 
nepritruktų ištvermes laukti iki 
galui. Reiktų tuomet kam nors 

iš jų būrio nuvažiuoti j Lietuvą, 
susipažinti su vietinėmis sąlygo- 
mis apipirkti reikalui tinkamą 
vietą, reikalingas mašinas, užmeg- 
sti tam tikrus bizniškus ryšius žo- 
džiu—ant vietos visą reikalą su- 

tvarkyti. Aišku, kad visam tam 

išsyk reikalinga pinigų. "Užsimez- 
gusios' Dailydzių Bendrovės nariai 

turėtų, todėl, sudėti reikalingą su- 

mą ant vienos ypatos (ar neskait- 
lingo komiteto) rankų. Nekal- 
bant jau apie tai, ar atsirastų kom- 

petentiškų žmonių visą tą priren- 
giamąjį darbi, atlikti,—turime pa- 
statyti klausimą, ar galima, ar 

praktiška to'kiafeie stambiame pi- j 
[ilginiame dalyke kelioms ypatoms 
Ližsitikšti? Aišku, kad ne; to- 
kiuose atsitikimuose musų žmo- 

nės, paprastai, 'ir neužsitiki.—Dai- 
ydžių Bendrovės 'nariai, todėl, 
greičiausia nuspręstų visi nuva- 

žiuoti j Lietuvą, kad ten bendrai 
ivarkyti savo reikalą. Pasekmės 
jutų tokios, kad per kelis mėne- 
sius žmonės veltui' dairytųsi ap- 
inkui, kenktų vieni kitiems, gin- 
čytus, susipeštų ir, išaikvojus po 
<elis šimtus dolarių kelionei bei 
pagyvenimui Lietuvoje, nusiminę 
sugrįžtų i Ameriką, keikdami sa- 

;o negudrų patriotišką užsidegi- 
ną!... 

Įsivaizdinkime sau dabar tokį 
dalyką. Yra Amerikoje plačiai j 
'.inoma, visuomenės remiama ir 

jžgiriaina įstaiga, kuri po karei 
^ steigia savo skyrių Lietuvoje lei- 

skime sau, Vilniuje. Bendrovės į vilniškis skyrius apsipažįsta su 

Lietuvos vietiniais reikalais, renka! 
inkamą medžiagą, ir suranda kur 
<oks reikalai, kokia dirbtuvė yra 
•eikalinga, kur tokios ar kitokios 

^ 
rųšies reikalai labiau užsimoka ir, 
tt. Suradus Lietuvoje tinkamą 
nedžio apdirbimui vietą, Bendro-j 
/ės Skyrius savo pinigais užper-| 
<a reikalingą žemę, mašinas, su- 

^ :varko legalę reikalo pusę, užmez- 

ga tam tikrus bizniškus ryšius, su- 
randa tinkamą reikalui vedėją ir, 
visą tą prirengiamąjį darbą at- 
ikus, praneša Lietuvos Atstatymo' 
Bendrovės skyriui 'Amerikoje, kad. 
Dailydžių Bendrovė visoj savo są-' 
statoje gali jau persikelti į Lietu- 
vą ir pradėti ten savo veikimą. 
Visos persikėlimo smulkmenos,— 
Snigti pervedima#, legalių reika- 
lų sutvarkymas ir tt. butų atlikta 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei 
tarpininkaujant. Tokiu budu 
žmonės, sugrįžę į Lietuvą ir ant_ 
vietos susitvarkę, galėtų tuoj pra- 
dėti darbą, be laiko ar spėkų gai- 
šinimo. Suprantama už savo pa- 
tarnavimą Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė imtų tam t|<rą atlygi- 
nimą, ar pinigais, ar Dailydžių 
Bendrovės š*/aisj-^bet tasai atly- 
ginimas nesulyginamai pigiau ap- 
sieitų,'negu j,ei Dailydžių Bendro-, 

vc pabandytų visą tą darbą atlikti 
pati. 

Tai tiek su pavyzdžiu. Nėra, 
rodos, reikalo aiškinti tokio vei- 
kimo budo patogumų ir nuosek- 
lumų—tai savaimi aišku. Išpuola 
tik pabriežti kaikurios smulkme- 

nos, Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vė, užbriežusi sau viršiaus pažy- 
mėtus veikimo budus, jau pradėjo 
rinkti ir tvarkyti Amerikos lietu- 
vių amatninkų statistiką. Yilniš- 

l'kiam Bendrovės skyriui ateityje 
suradus Lietuvoje tinkamą tam 

tikrai pramonei vfctą ir suorgani- 
zavus prirengiamąjį darbą,—Ben- 
drovės skyrius Amerikoje rinks 
iš savo su rašų tinkamus amu lin- 
kus ir ragins juos Įstoti į suor- 

ganizuotą Lietuvoje įstaigą. Lis 
tuomet ekonominis tautos organi- 
zavimas sulyg tam tikro plano ir 
nereiks tame pasitikėti upui ar 

aklam atsitikimui. Išdigs iuo- 

niet po visą Lietuvą savitos pra- 
monės įstaigos, kuriose savininkai 
bus musų amatninkai. Subrus 
tuomet Lietuvos veikimas, ir mū- 

sų ekonominis gyvenimas atsistos 
ant tikrų—tautiškų—pamatų.— 
Aiškus daly'kas, kad tokios rū- 

šies darbas galės buti varomas 

tik rimtos, plačiai žinomos įstai- 
gos turinčios savo skyrius Dutinai 

Lietuvoje ir Amerikoje, turinčios 
užtektinai kapitalo, ir besispiečian- 
čios išimtinai pratiKMiės bei pirkly- 
bos įstaigų organizavime bei fi- 
nansavime. Tokią įstaigą turime 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĘ. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

negali apriboti savo veikimo vien 
tik Lietuva. Josios uždavinys yra 
veikti visoje mūsų tautos ekono- 

minėj dirvoje,—todėl ir Amerikos 

lietuvių tarpe. Jei L. A. Bendro- 
vei pasiseks surinkti visą milijoną 
dolarių, tai iš tų pinigų begalo 
butų naudinga du tris šimtus tūk- 

stančių apversti ant musų pramo- 
nės plėtojimo Amerikoje. Veltui 
mums svajoti, kad po karei visi 
Amerikos lietuviai tuoj sugrįš į 
Lietuvą. Daugelis delei jvairių- 
įvairiausių priežasčių negalės to 

padaryti, kiti—nenorės. Paga- 
liaus, patsai grįžimas, po pirmai 
didesnei bangai,—greičiausia eis 

išlėto, su atsargumu. Pasekmėje,1 
per' ITgus metus turėsime dar Ame-! 
rikoje lietuvišką visuomenę. Pa-| 
kelti tc*3 visuomenės medžiaginį1 
gyvenimą, tautišku žvilgsniu, la- 
bai svarbus dalykas. 

Yra dar viena priežastis, delei 
kurios L. A. Bendrovė turės plė- j 
toti savo veikimą ir Amerikoje;1 
priežastis arti surišta su amatnin-j 
kų organizavimu. Kalbame labai 
entuziastiškai apie musų ainatnin- 
kų grąžinimą j Lietuvą, bet už- 

mirštame, kad daugelis jų, su- 

grįžus į Lietuvą tuoj po karei, 
nebūtų ten naudingais. Pavyz- 
džiui,—turime Amerikoj lietuvius 
audėjus. Dirba jie paprastai di- 
delėse dirbtuvėse, kur atlieka vie- 

ną kokią nors specialės rūšies 

funkciją. Audėjo amato, apart 
savo specialtimo, toks darbinin- 
kas beveik nesupranta. Toks 
amatninkas, nors labai pageidau- 
jamas Amerikoje, sugrįžęs j Lie- 

tuvą, kur didelės audimo dirbtu- 
vės išsyk negalėtų įsisteigti,—bu- 
tu suvis nenaudingas. Kitoks da- 

lykas, jei tokiam mūsų audėjui 
pasisektų išbūti kurį laiką kokioj 
nedidelėj dirbtuvėj, gi dar geriau, 
—jei, butų jisai prisidėjęs prie jos 
su savo įdėliu. Tuomet musų 
amatninkas išmoktų audimo nuo 

pat pamatų. Tuomet jisai patap- 
ai tokios rųšies specialistu, kokio 
Lietuva reikalauja ir, sugrįžęs 
kuomet nors į Lietuvą, galėtų 
lengvai kad ir pats an t savęs įsteig- 
ti mažą dirbtuvėlę. 

Grįžtant prie audėjų reikalo, 
kaip jau pirmiau pabriežta,—turi- 
me Amerikoj gan didelį audėjų 
skaitlių, tarpe jų, keletą labai savo 

šakoj išlavintų žmonių, kurie 

lengvai galėtų užimti vedėjų vie- 
tas. Tie specialistai plačiau nėra 

žinomi, nes paprastas pas mus 

'dalykas, kad musų specialistr.i, ne- | rasdami sau pripažinimo musų vi- 
ešuomenėje,—vengia jos. Ne ta- 
me tačiau dalykas.—Daugelis tų J audėjų amatninkų ir specialistų !yra gan pasiturinti žmonės, kurie, 
susispietę į ratelį ir sudarę Audėjų 
Bendrovę, lengvai galėtų sudėti 
po kelis šimtus dolarių ir įsteigti audimo dirbtuvę.—Labai didelių 
pinigų tokiam dalykui nereikia, 
kadangi didesniuose Amerikos 

'miestuose visuomet galima sura- 

(sti ir išnuomuoti tinkamus audimo 
į dirbtuvei namus su visais prietai- 
sais. Sulyg žinovų žodžių, nuo 
20. iki ^o tūkstančiu dolariu už- i 

.... k 

įtektų, kad įsteigti ir vesti audimo 
[dirbtuvę kur rastų sau užsiėmimą 
100 darbininkų. Reiškia kiek- 
vienam darbininkui sudėjus po 
$200 ar $300.—reikalas galėtų su- 

siorganizuoti. 
į Palikus Audėjų Bendrovės' or- 

ganizavimą ant audėjų rankų, nie- 
ko neišeitų. Įtikinti žmones rei- 

i 
kalo gerume ir naudingume vienais 

j žodžiais, ir-gi bergždžias darbas. 

I Kiekvienas užmanymas tik tuo- 
met yra rimtai imamas, jei jo už- 
pakalyje stovi tam tikra jiega,— 

l'tam tikras kapitalas. Dalykas at- 

rodytų kitaip, jei tokį sumanymą.' 
paskelbtu Lietuvos Atstatymo' 
Bendrovė ir užmanymo paremi- \ 
mui suorganizuotų Audimo Ben- 
drovę ir įvestu audimo dirbtuvei j 
kelis tukstančius savo kapitalo. 
Lengva tuomet butu sutraukti rei- 
kalingus specialistus sutvarkyti 
visą reikalą, paraginti mūsų audė- 
jus prie įstojimo į Audėju Bendro- 
vę. Žmonės tuomet su entuziaz- 
mu pultu prie dalyko, indėtų rei- 
kalingus dirbtuvės vedimui pini- 
gus, ir pradėtu pačių užlaikomoje 
įstaigoje darbuoties,—visuomenė- 
se ijTyty rimtą lietuVišką pramonės 
įstaiga. 

Audimo dirbtuve—tai tik pa-' 
vyzdis, nurodąs kaip Lietuvos At- 
statymo Bendrovė galėtų darbuo- 
tis Amerikoj mušu visuomenės1 
naudai. Panašiai veikiant, Lietu- į 
vos Atstatymo Bendrovė galėtų 
suorganizuoti Amerikoje visą eilę 
įvairiausių pramones bei pirklvbos 
įstaigų. Musų kalviai, slėsoriai, 
dailvdės, dažytojai ir visa erlė kitų 
amatninkų, visi tie žmonės, kurie 
nenorėtų ar negalėtų tuoj grįžti į 
Lietuvą, paraginti rinitu budu prie 
organizavimosi, galėtų įsteigti, 
įvairių rųšių nedidelių dirbtuvių,1 
—kuomi butų uždėtas rimtas pa- į 
matas musų savitai pramonei. 
Dirva Amerikoje tam tikslui yra 
plati; didelių kapitalų nereikia,— 
nors musų neapsipažinę su reika- 
lais žmonės ir mano,, kad be mili- 1 

jonų Amerikoj nieko rimto nega- 
lima nuveikti. "Nežino jie, kad 

Amerikoj begalo daifg nedidelių! 
dirbtuvėlių, kurios tankiai pasek- 
mingiau plėtojasi, negu jų galingi 
priešai,—didelės dirbtuvės. Už- 
tenka čion sumanumo, mokėjimo 
surasti ir pastatyti atsakančioj; 
vietoj tinkamų specialistų-vedėjų 
(jų netrūksta musų tarpe, nors 

apie juos nežinome; pagaliaus, ir 
svetimi galėtų buti tokiems tik- 
slams naudojami),—pakol neišsi- 

dirbtų mūsiškiai žmonės),—ir rei- 
kalo pasekmė užtikrinta. Kaslink 

pelningumo,—tai gerai, sumaniai 

vedamas reikalas turėtų sektis ne- 

blogiau, kaip kad ir kitiems seka- 
SI 

Duota čion Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei daugiau vietos, 

^ negu 
buvo manyta. Josios svarba, ta- 

čiaus, yra taip didelė, kad reiktų 
apie tą dalyką aiškinti žmonėms 

kuodaugaiusiai. Tiesa, butu nesą- 
monė tvirtinti, kad Lietuvos At- 

statymo Bendrovė galės perkeisti 
visą musų gyvenimą nuo pamatų. 
Tačiaus galima lengvai t"irtinti, 
kad jos veikimas galės įnešti bega- 
lo daug naujų, naudingų elemen- 

tų j musų tautinj gyvenimą. Už- 
tatai kiekvieno gero lietuvio prie- 
dermė yra sulyg išgalės dėtis prie 
josios išplėtojimo. Toji prieder- 
mė tuo lengvesne^ *kad Lietuvos 

Atstatymo Bendrovė, kaipo "biz- 

IŠRADĖJAI 
MILIJONUS DOLERIŲ dasidirbo žmonės naujais ir gerais IŠRADIMAIS. TA PROG/ GALI BUTI 

KIEKVIENAM; gal turite koki IŠRADIMĄ UžPATENTAVIMUI, gal norite KA IŠRASTI, reikalaukite nuo mus pata- 
rimu ir vedėjo išradimams dykai: "KA IŠRASTI" ir "KAIP UŽPATENTUOTI, kur{ kiekvienam pasiunčiame dykai, 
^raižinius ir modelius ištiriame ir išegzaminuojame DYKAI. 
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"DRAUGAS"' 
Uetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" saudarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji Ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos kiau- 
eimai yra svarstomi įimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amarlkoje <2.00 ma- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitoso šaly- 
ea $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

PažlurėJimul siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chlcago, III. 

Gydo visokias Ilgas moterių, valkų 
lr vyrų. Speciališka'. gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir pr.slaptingas vyrų 
ligas. 

FHONE YARD8 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

S 3 37 So. Morgan St., Chicago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkam) vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokin:~ie pasi- 
naudojamo individinėmis ristemo- 
aiis—nuoseklus pažinimas ir nrak- 
.ika važinėjime automobiliais vi- 
aokių rūšių. Prityrę mašinistai 
paniokis tamistą ir suteikt titfkr.- 
mus ratarimus ir nurodymt i. Mū- 
sų mokyklai netrūksta LC-iaufių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai k^d tuo jaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas ?23.ft0. 
?ederal Ass'n of Auto Engir^erę, 
1214-16 Jackson Rlvd. fino.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 

rėtų išmokti bardasku- 
iystes i 4—ti savaitei sulyg naujau- 
sic metodo. Kam diibti kasyklos* 
ar liejyklose, jeigu galima buti pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogy laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir rnkadabystės (manlcu:ing>. Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's I3arber School, 1202 Tenn Av., 
P'ttsburgh; Pa. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
Nauji krutantieji paveikslai aU»bus 

^edėlioj, kovo 25 d. du kartu: po 
?iet pradžia 2:15 ir vakare S:.15. 
Black Diamond teatre Shcnanodah, 
.'a. 

PETRAS S. REM EI KIS. 

Yra mucų įgaliotas Gardner ir api» 
inkčje užrašinėti "Lietuvį", rinkti 
T skelbimus ir pardavinėti knj-gas. 

Liet. Pub. Co, 

1 DiDELlS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAP1S 

(Mupo) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus m *stus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubeaių tarp 
lenkų Ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 
i 
"Geriausis žemlaph lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

, CHICAGO, ILL. 



nio"—finansų—įstaiga, aukų ne- 

reikalauja. "arduoda jinai savo 

žėrus /akcijas), kuriu vertė. L. 
A. Bendrovei pradėjus verstis ir 

pelnui—'Uždarbiams augti, turės 

nuolatos didėti. Bendrovės šėru 
pirkimas todcl yra tai tik geras 

pinigu įvesdinimas. 
Sutraukiant viską į krūvą, rei- 

kalinga lar kartą pabriežti, kad 

mūsų gerbūvio pakėlimui sekan- 
čiai turėtunu n veikti: kelti žmo- 

nių apšvietei aiškinti sa ecializaci- 

jos svarbą šiandieniame gyvenime; 
plėtoti amatų, profesijų mokini- 
mosi idėją; varyt! savitos pramo- 
nės organizavime ant tautinių pa- 
matų; remti visas tokias ekono- 
mines įstaigas, kurios,—kaip Lie- 
tuvos Atstatymo "Bendrovė,—rū- 

pinasi nutsų ekonominio gyveni- 
mo tvarkymu.—Taip besidarbuo- 

jant, pamaži kelsime vis augštyn 
lietuvių tautos gerbūvį, gi su jo 
pasikėlimu pasigerins ir musų 
žmonių gyvenimo sąlygos. 

(Toliaus bus) 

ALTS. IŽDO APYSKAITOS. 

Už vasarį ir ko v?.. 
Inplaukimai: 

R Karuža grąžino i seimą rengi- 
nio kaštus 40.00 

Clinton, Ind. i2 kuopa .... 1.50 
New Haven, Conn. 10 kp. .. 15 
Racine, Wis. 35 kp 3.60 
Detroit, Mieli. 29 kp 90 
Grand Rapids Mieli, už knyg. 

"Liet. Laisv." 1.00 

Philadelpliia, Pa. 4 kp 4.40 
S. Boston, Mass. 7 kp 5 50 
V/ilkes F ,rre, Pa. 32 kp. .. .80 

Pittsburgh, Pa. 36 kp 8.50 
Pittsburgh, Pa. už 7 kn. "Liet. 

Laisvė." 35 
Vvaterbury, Conn. 11 kp. 6.65 
Worcestcr, Mass. 16 kp 1.55 
Baltimore, -Md. =; kp 8.40 

Viso už vasarj ir kovą .. 86.30 
Buvo inplaukę 212.01 

Viso inplaukė 298.31 
J. O. Sirvydas, 

ALTS. fin. sekr. 

PASKAITA STOKHOLME 
APIE LIETUVA. 

Vasario 1 d. š. m. Ona Lindha- 
gin'aitė su vyrų gimnazijos direk- 
torium H. Soederbergu didelėje sa- 

lėje "Auditorium" surengė 111 ken- 
tėjusiems dėl karės belgams, lietu- 
viams, lenkams ir serbams vakarą 
8u paskaitomis, deklamacijomis ir 
dainomis. Artistės ir artistai pa- 
dainavo visų čia paminėtų tautų! 
tautiškus hymnus. Salė buvo de- 
koruota šių .tautų vėliavomis.; 
Žmonių prisirinko kupina salė. 

P-lė Lindhagen'aitė papasakojo 
apie dabartinj sunkų padėjin.ą Bel- 
gijos ir Lietuvos, kuri nemaniau 
nukentėjo už kitas šalis. Garsi 
danų artistė Uda Nilsen padainavo 
lietuvių liyniną ir keletą lietuviškų 
dainų verstų O. Meiero danų knl- 
bon. Pabaigus programą, buvo iš- 
nešta rezoliucija, kad Lietuva ir 
Lenkija liktų savystovėmis politi- 
kos vienatomis. 

Jonas Aukštuolis. 

VIETINES ŽINIOS. 
Gugio-Galskio kandidatūros. 

Pereitu utarninką atsibuvo rin- 
kimai aldermanų į miesto tary- 
bą Šituose rinkimuose "runi- 
uo" ir dtf "Naujienų" kandida- 
tai—p. K. Gugis ir p. P. Galskis 
—ant socialistų tikieto. "Lietu- 
va" nerėmė nei vieno iš jų ir tas 

galų-gaie įvarė "Naujienas" į di- 
delį karštį. Ilgame redakcijos 
straiipsnyj jos išsiplūsta ant "Lie- 
tuvos" ir jos redaktoriaus ir pri- 
kaišioja, kad, girdi, "Lietuva" 
nors skelbia apie "lietuvių tau- 
tos meilį ir vienybę," nors ra- 

gina prie lietuvystės, 'bet esą 
darbu to neparodė, kada prisiėjo 
remti Gugio ir Galskio kandida- 
tūras. Todėl "Lietuva" esanti, 
girdi, melagė, humbugierius, 
veidmainė ir t.t. 

Į tai atsakymas yra tru;npas. 
"Lietuva" remia lietuvystę, 
todėl ji neremia tų, kurie lietu- 
vystės ^nepripažįsta ir savo 'autą 
dergia. Musų socialistai nepri- 
pažįsta lietuvystės, todėl ir ne- 

gali vardan jos reikalauti savo 

ypatiškai ambicijai paramos. P-s 
Gugis, kuris apšmeižė lietuvių 
draugijas net Washingtone, ir 

tuotiii teršia lietuvystę svetim- 
taučiu akyse, nepagelbėjo tuomi 
nei lietuvystei, nei lietuviams 
net nuo kares nukentėjusiems, 
l'ž k.į jj lietuviai todėl turėtų 
remti? P-as Gugis, nors, anot 

"Naujienų" buvo "darbininkų" 
kandidatu, bet pasirodė didelis 
aristokratas: nors gyvena beveik 
skersai gatvės, bet siunčia j Rc- 

lakciją savo lekojus su prašymu, 
kad už jj agituotų—mat jo aris- 
tokratiškoms kojoms pcržetni re- 

dakcijos slenksčiai. 
Kaslink p. (ialskio, tai męs 

manėme, kad jis visai nėra kvali- 
fikuotas, visais žvilgsniais, tani 

urėdui, ant kurio jis "runijo." 
Męs niekados neremiam žmonių 
vien tik todėl, kad jie yra lie- 
tuviai—jie privalo buti dar ir 
a t s a k a n t i žmonės. Atsi- 
žvelgdami į lietuvystę, męs už- 
tektini i padarėme, kad susilai- 
kėme prieš rinkimus nuo pasa- 
kymo tu, k.-j apie jų kandidatū- 
ras manome. Kadangi žinojo- 
me, kad jie jokiu budu negali 
buti išrinkti, tai nusprendėme 
patylėti—tegul sau pasibovina. 

Įvairumai. Marė Vabalienė, 
gyvenusi pirma prie 1121 W. 
i5th St., o paskui prie 3202 So. 
Ashland Ave., lai tuojaus atsi- 
šaukia prie "Lietuvos" redakci- 
jos svarbiame reikale. 

— Šiomis dienomis Chicagon 
atvyko p. P. Žilinskas, gerai lie- 
tuviams pažįstamas drutuolis. 
P-as Žilinskas, apleidęs Chicagą 
pernai, daug svieto per tą laiką yra 
pamatęs: yra įbuvęs Ispanijoj. 
Egipte ir Anglijoj. Prie pro- 
gos jis gal papasakos "Lietuvos" 
skaitytojams žingeidžių dalykų 
iš savo kelionės. 

— P-lė Marė Radzevičiūtė, ži- 
noma lietuviams veikli čikagietė, 
šiomis dienomis ištekėjo už p. 
K. Mockevičiaus iš Dayton, O. 

— M. Tananevičius, brolis Jo- 
no Tananevičiaus, kuris laikj 

mažą bankelę ant 18-tos gatvės, 
pasiūlęs savo kreditoriams po 10 

centu nuo doliario; kreditoriai, 
sakoma, nesutikę. 

— Chicagos Lietuvių Centra- 
linio Komiteto Valdyba praneša 
visiems atstovams ir delegatams, 
kad ateinantį utarninką, balan- 
džio 10 d., 8 vai. vakare atsibus 
Chicagos Lietuvių Cenlialinio 
Komiteto susirinkimas. Visų de- 

legatų meldžiama pažymėtu lai- 
ku' pribūti į paprastą susirinki- 
mų vietą Sv. Jurgio svetainėj. 

— Balandžio 12 d. TMD 28-tą 
kuopa turės susirinkimą Melda- 
žio svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami. 

— Pereitą nedeldienį Melda- 

žio svetainėj lošta dramą "Kry- 
žius." Neblogiausia sulošė. Pu- 
blikos buvo nedaugiausia. 

Apgarsinimai. 
SUENERGINK SAVO 

KRAUJĄ! 
Jei būva kuomet laikas, kada 

kraujas būtinai reikalauja atsi- 
laikomybės, tai tuoju laiku yra 
dabartinis, kuomet sezonai mai- 
nosi. Liga tuno pasislėpusi taip 
dieną, taip nakčia. Jos galima 
išvengti tik sustiprinant savo su- 

tingusį kraują iki pilno gyvumo. 
Trinerio Amerikiirs Eliksyras 
yra geriausiu stiprintoju tokiuo- 
se atsitikimuose. Sudėtinės šito 
karčiojo vyno kalba pačios už 
save: karčks žolelės išvalo žar- 
nas ir drauge su grynu, stiprum, 
raudonu vynu sustiprina ir su- 

tvirtina skilvj, kraują ir nervus. 

Trinerio Amerikinis Eliksyras 
prašalina vidurių užkietėjimą ir 

pagelbsti nuo galvos skaudėji- 
mo, nervuotumo, netekimo noro 

valgyti ir energijos, nuo abelno 
susilpnėjimo ir 1.1. Jojo veik- 
mės yra pasisekamos. Bet ne- 
imk nudavimų! Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Linimentas 
yra taipgi sutaisytas jusų pa. ei- 
kalavimui. Jis greitai pagelbės 
nuo ramatų, neuralgijos, prie- 
puoliu, išsisukimų, sutinimų, su- 

stirusio sprando ir 1.1. Jei pa- 
trinsi savo pavargusius raume- 

nis ar kojas šituo vaistu, tai nu- 

sistebėsi, atgaivnamaja veikme. 
Kaina 25 ir 50c aptiekose, 35 ir 
60c. krasa. Jos. Triner, išdirbė- 
jas ir chemikas, 1333—1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

i IV'ieškojimaž. 
PajieSkau savo tikro brolio Juo- 

zo Juškos Kantališkių kaimo, Kvie- 
tiškių vala. Marijampolės pav., Suval- 
kų gub. Canadoje. 

Atsišaukti adresu: Marijona Ju- 
škiute, 1329 N. Lincoln St., Chicago, 
III. 

PajieSkau Juozapo Stonkaus Valakų 
sod. Laukių vals. Saulių pav., Kauno 
gub. 

Atsišaukti adresu: Joe Staniulis, 
Box 96, Twln Falls, Idaho. 

Ant IPurdžĮvarno. 
Pardavimui smuklė lietuvių apgy- 

ventoje vietoje business išdirbtas 
per 40 metų sū viršum. 

Parduodama pigiai del savininko 
ligos. Atsišaukite pas. 

Antanas IvonaRis, 
4600 Wentworth Ave. 

PARDUODAMA—ROSELANDE. 

Parinktinlai 30 pėdų lotai prie 108 
gatvės ir Wentworth Ave., $350 ir 
augšėiau. Lengvos išmokestys, pini- 
gai paskolinama statymui. 

Edward C. Rruce. 
Room 810—155 N. Clark Str. 

Telephone Randolpli 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- 
fos ženkleliais. Reikalaujama agentę. 

Levvfs Hayden, 
P, O. Box 1061, Renton, Wasb. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJAME AGENTO 

rinkimui užsakymu dčl Kalen- 

dorių. Darbas lengvas; užmo- 

kestis gera. Atsišaukite: 
MILDA PRINTING HOUSE, 
814 W. 33^ St., Chicago, 111. 

Telephone Drover 7184 

GARY, IND. 

Kas mano statytis namus Gary'je, 
Ind., tegul kreipifii j savo tautieti, 
kuris užsiima statymu. Jis 

padaro kontraktu ir suranda pasko- 
lą. Gyvena savo nuosavame name. 

Jonas Misiūnas 
1600 Adams St., Gary, Ind. 

CanaL 21l» 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHIGAOO, ILL, 
CORNER Mtti STRISar 

Phne KeasUgtoi 3521 

Dr. E. G, Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Acn Street Phlladelphia Pi 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karita, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaias. 
Subatomi ir nedėlioini 2 vai. po pietų. 

J« liuovime laiki nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, Ui 
ateik i 

Ml LDOS-TE ATRĄ. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. BALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 

Or. P. VVIEGNER 

—poPI EROS— 

<5azieTA 

į gevalt: 
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BAISI PASAKA! 
^er* dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir na 

raščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
O ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo i baisią pirtį. Jes-ser! 

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

S m ir n o! sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
ar a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, tokį geri lai- 

ai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, k'ek nori, ba ant 

suko gazietos ncdrukuosi, 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 į New Yorką, o ne\v jorkiškio—į Chi- 

cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
ojau, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

v'sas atsiųsta^ korespondencijas iš ofiso "per klai- 

sierių 
U0^a' ariniJa smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 

taip kvitysim.... 
JNet ir pats ponas redaktorius, ką kitą syki gazieton vie- 

ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų :r man pridėt.... Kad nors užtektų tomS 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

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

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 jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
ji &>"vą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieJrot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaui mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. Ar ragejai,—sako.—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
išmislu sutaisyta: dzidesnis niažesnj rija, kad dzidesnis ne- 
pr.sciptų, o mažesnis nesimučyt... 

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

Kad jau ryč, t?? rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pani#»vin«in, '" — 

Tai matote, kaip ir kouel dabar 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 prisiųsk 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- 
ko nenorim. 

Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- 
daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų 
paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 
pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų 
mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- 
ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

Karį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halsted Str«et, : : Chicago, ia 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupiaasl žadinti lietuviu tautos sąmone ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda Svlesties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynes meilės JuoBta ir paruošti kiekvieną lietuvi, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemel8, pavirtusi per karą dirvonaiB, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltys© kuopigiausia kaina 
ękelbimus-jleškojlmus, grąžina tėvams vaikus valkams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, girines lr pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metame. 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei Metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 ka'j.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 monesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos- pinigus, laiškup gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
i užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi l keturias skiltis) rvieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kay 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po tekBto 10 centų petito eilutė. 

Adresc-a: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROCRAD, BASKOV PER.. 29 RUSSIA 

lapitalas r Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $32.715 
Ligoje pašalpų ^.... $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $6o< 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

riMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra scniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

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

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

1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie- 
čiams. 

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

tėjusius šelpti ir jos darbavimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny- 

gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 
5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- 

gelio iš ių yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. Ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ią gaut, siųskite ftžsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3352 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
rtc* neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai su tl, 

dvma 50% ant TamstoB pinigų, nusiperkaDt sau drabužius paB mus. Vy- 
ams ir vaiknama padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 

įso 00 už puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.ou ir brangiau. 

Naujaa lr iruputSlj devSlas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzal. 

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

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esu 
atdaraB iki 11 vai. vakare. Nedfildleniais—Iki 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiki; ligų specialisto 

Ofisas 

1725 West 18 th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

f hone Canal 1203 
V&lacdot: 

Iti8:80iki 12:00 vai pyto 
J.v 1 :C0 iki 8:00 vaL vale. 

Ksdčlioma 
trcCit iki li.-OOval, ryto 

Rezidencija 
5206 W .Harrison Sfctut 

Iel. Aostin/J/ 

Valandos 
viiUi *18:00 kiekvienu 

■ HP|" ITPB sav0 skaitytojam?. -Juoda labai daug naudingų raštų 
II I L I | I V apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 

| g^j | įt eiliy. pavciksIv-V Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina metams J2.00. pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižįureti viena numeri siunčiame dovanu. 

"Ateitis", 366 Broadway,"So. Boston, Mass. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, 
JIE TEN KENČIA BADį-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centralj Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuvą, Ir įslrašjk Į nuolatinių Lietuvos ŠelpeĮg skaitlį). 

Iškirpk 1į Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su savo A uka 

į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : 

^it'NČiu $ aukų nukentėjusiems nuo Jca- 
^ r ės. Prie to prisižadu kas t n1 nuo aukauti per 
Central{ Komitetu po S , palvi tik bus rei- 
kalas šelpti mūsų viengenčius Tčryneje. 

Parašas 

ir 

Adresas 
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