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Dideji Kare. 
•Kongresas pripažino Suvieny- 

tų Valstijų valdžiai tiesą už- 

traukti didžiausi.'}, kokia iki šiol 
kada nors buvo užtraukta, pa- 
skalą 7 miliardų doliarių. Iš tų 
pinigu 3 miliardai bus pavesta 
talkininkams, o 4 miliardits pasi- 
laikys sau kariumenės reikalams 
Tie pinigai yra dideli, bet jeigu 
kare nors pusę metų dar užsi- 

trauks, jų neužteks* nei Suvieny- 
toms Valstijoms, jeigu jos iš- 
tikro eis karėn, nei talkininkams, 
r^iks vėl kitą paskolą parūpinti^ 
ypač Rusijai greitai vėl pinigų 
pritruks, nes jų ji nei svetur, nei 

namieje valdant carui gauti ne- 

galėjo, jeigu tik Francuzija jų 
neskolino. Naujoji Rusijos val- 
džia didesnį civiliuotuose kraš- 
tuose turi uzsitikėjimą ir didesnį 
pritarimą negu despotiska caro 

valdžia, kuri Rusijai daugiau blo- 
go poadarė negu didžiausi jos 
rpriešai, išėmus gal vien Volcieti- 

Ir pati caro valdžia Rusijoj 
buvo vokiška, todėl ii spaudė ne 

tik nerusiškos kilmės Rusijos pi- 
liečius, bet ir pačius rusus, už tai 
bu o ten nesenai laikai, kuomet 
vokiečiai buvo tikri Rusijos val- 
donai. 

Dabar Suvienytos Valstijos, 
kiele tas yra galima, drutina sa- 

vo kariškas pajiegas, kurios bu- 

vo, sulyginant su Europos kraštų 
pajiegomis, labai menkos, druti- 
nimui jų pir.igų nesigaili, bet 
tvirtai kariumenei pinigų neuž- 

tenka, tam flar daugiau reikia 

žmonių stojančių kariumenėn, bet 
l.ol kariumcnė.s tvirtumas re \- 

sis vien ant liuosporių malonės, 
tvirtos karrumer^s sutverti ne- 

galima, nors verbavimo biurų 
daugiausia butų sutverta. Reiks, 
jeigu Amerika turės dalyvauti 
karėj Europoj, j vesti ir čia pri- 
verstiną tarnavimą kariuinenėj, 
kaip tai padarė Anglija, kur prieš 
.karę ir jos pradžioj kariumenė 

taipgi buvo iš liuosnorių renka- 
ma ir dėlto gal labjausiai karė 
be persvaros taip ilgai traukiasi. 
Prezidentas ir karės ministeris 
mano ir Amerikoj įvesti priver- 
stiną tarnavimą visų vyrų iki 25 
metų ir iš tų suorganizuoti ka- 
riumenę ii 2 milionų kareivių, 
kurią bus galima pagelbon tal- 
loninkoms Europon pasiųsti. Bet 
suorganizavimui tokios kariume- 
nės reikia laiko, -kadangi Ame- 
rikai truks ypač tok.ai kariume- 
nei, aficierų, o jų rankos pamo- 
jimu sutverti negalima. Pran- 
cūzija žada lavinti kariumenę at- 

siųsti savo aficierus iš sužeistų, 
kokių turi labai daug. 

Tuom tarpu Suvienytos Val- 
stijos negali padėti talkininkams 
Europon pasiųsti žemės kariu- 

menės, nes tokios atliekamos ka- 
riumenės visai neturi. Buvęs 
Suvienytu Valstijų prezidentas 
Roosevelt, kurs su savo liuos- 
noriais dalyvavo karėj su Ispani- 
ja, atsišaukė į valdžią su prašy- 
mu leisti jam suorganizuoti iš 
liuosnorių 100,000 kareivių ir su 

jais keliauti Francuzijon padėti 
franeuzams. Sako, kad su pasi- 
siūlymais prie Roosc lto krei- 
piasi daug liuosnorių, norinčių jo 
kariumenėn pastoti, bet visgi ne- 

žinia, ar vienas privatiškas žmo- 

gus įrengs surinkti 100,000 ka- 

reivių-liuosnorių, kuomet tiek su- 

rinkti valdžiai buvo nelengva. 
Ispaniškoj karėj savo raitelių 
Roosevelt turėjo vos porą tūk- 

stančių. 
Padėti išvalyti Atlantiką nuo 

vokiški; laivų užpuolikų ir sub- 
marinų jau išplaukė tuli Ameri- 
kos kariški laivai ir paliuosavo 
•buvusius Amerikos pakrantėse 
angliškus ir francuziškus laivus, 
kurie vieni neįstengė apsaugoti 
gabenančius maistą, amuniciją ir 
kitokius reikalingus daiktus lai- 
vus. Reikia tikėti, Jcad .orisidė- 

jus puikiam Amerikos laivynui, 
laivai su reikalingais karėj daik- 
tais, plaukianti Europon, gcr'au 
bus nuo vokiečių apsaugoti, o to- 

ki (iuiktai karę vedančioms Eu- 

ropos tautoms yra dar reikalin- 
gesni negu kareiviai, nes nei ka- 
reiviai be maisto mūšio laukuose 
laikyticsi negali. Teisingai Illi- 
nois valstijos gubernatorius pa- 
sakė. jog karės persvarą Europoj 
atgabęs ne kareiviu kraujas inu 

šių laukuose, bet Amerikos f ir- 
meriai, turinti parūpinti maistą 
ir už Amerikos 'naudą kovojan- 
čioms Europos tautoms. Ame- 
rika todėl ir rupį.i maistą Ang- 
lijai ir Francuzijai, kuomet Vo- 
kietija negalės to iš kitur gauti, 
visi jos žmonės turės badauti; 
jie ir dabar badauja, nors valdžia 
stengiasi tai paslėpti, bet tą iš- 
duoda kjlančios dideliuose mie- 
stuose maisto riaušės. 

Kadangi vokiečiai ištikro išnai- 
kino dikčiai talkininkų pirklybi- 
nių laivu, jiems vis sunkiau pri- 
gabenti likusiais laivais maistą ir 
kitokius daiktus, tai kad jiems 
pagelbėti, Amerika dirbdina apie 
tukstantj pirklybinių laivu ga- 
benimui maisto ir kitokių daiktų 
talkininkams. Lavus tuos su 

daiktais pasiųs visokiais keliais, 
kad nesusitiktų su vokiškais sub- 
marinais. Jie bus apginkluoti. 

Kaip rodosi, išpalengvo visa 
Amerika stos taipgi prieš Vokie- 
tiją ir visi portai bus uždaryti 
vokiškiems laivams. Neutrališ- 
kuiuą žadėjo, kol-kas, užlaikyti 
tik Chili ir Mexika. liet ir ant 

Chili Vokietija negali perdaug 
užsitikėti. Jeigu vokiečiai pa- 

įskandys kokį nors Chili pirkly- 
binj laivą, be abejonės ir Chili 
stos prieš Vokietiją, kaip prieš 
ją jau stojo visos kitos svarbes- 
nės Pietinės Amerikos republikcs, 
o Brazilija ir Argentina, Kuba, 
Panama ir Bolivija jau ir karę 
apšaukė. Argentinoj net kariu- 
menė turi ginti vokiečių nuosa- 

vybę, taip jų visur nekenčia. 

Svarbus atsitikimai gali buti 
rytiniame fronte, tik ne ant mū- 

šio lauko. Šioje karėje Rusija, 
nors nuo jos talkininkai daug 
tikėjosi, menką vien lošia rolę, 
o po revo'iucijai ji ,'ar vis negali 
atsigriebti. Tikro padėjimo Ru- 
sijoj Amerikoj ir žinoti negalima, 
bet kaip roU^i, perdaug gerai 
t'n r.Cra, hotrv.k'sta ten neužga- 
nė-! alų, o kas svarbiausia, kad 
maišatį mėgina sukelti nebuvę 
caro valdžios tarnai reakcijonie- 
riai, bet tie, nuo kuriu tikėtasi 

parėmimo naujosios valdžios — 

socialistai ir radikalai, kuriems, 
matyt, reakcija buvo labjau pa- 
geidaujama, negu didesnė laisvė. 
Juos tai Vokietijos valdžia ir no- 

ri panaudoti atitraukimui Rusi 

jos nuo talkininkų. Vokietija 
Rusijon per savo teritoriją leido 
•keliauti Šveicarijoj gyvenusiems 
socialistam:, davė net jiems ke- 

lionei traukinį. Bereikalo juk 
(Vokietija niekam malonių ni»- 

|kados nerodė; jeigu dabar ru- 

[siškiems socialistams rodo malo- 
nurrut, tai, matyt, laukia, kad jie 
Rusijoj vokiečiams patarnaus. Ir 

Švedijoj atsibuvo susivažiavimas 
vokiškų socialistų ir rusiškų pa- 
sitarti apie tokią taiką, kurioj vo- 

kiečiai nebūtų įveikti. Bet tąsyk 
turėtų but įveiktos pažangesnės 
Vakarinės Europos tautos. Ar 
todu pažangos norima? Taika 
be karės išrišimo butų rengimas 

I dirvos naujai, gal dar baisesnei 

I 
karei. Tokiu budu socialistu 

(prisidėjimas prie jos padarjmo 
karių ne tik neišnaikintų, bet 

! naujoms karėms dirvą rengtų. 
Šauksmai, kad socializmas vien 

(kares išnaikįs butų ne tik be pa- 
mato. bet net visai juokingi ir 

veidmainingi. 

Kaip rodosi, Rusijoj prieš nau- 

jąją valdžią galvas kelia ir re- 

akcijos pasekėjai, buvę caro tarnai 
Turkestane, prisakius kariškai ta- 

rybai, suareštavo Turkestano ge- 
nearl-gubernatorių, negeriausiai 
atsižymėjusi 'karėj su Japonija ir 
karės fronte prie Rygos generolą 
Kuropatkiną už dalinimą kai- 
miečiams ginklu iš arsenalu. 
Turbut jis norėjo menkai išma- 
natičiits kaimiečius sukelti prieš 
naująją Rusijos valdžią ir su jų 
pagelba sugrąžinti carui sostą. 
Pasitaiko maištai ir tikros Ru- 
sijos miestuose. Jeigu bus iš- 
versta naujoji valdžia Rusijoj, 
greičiausiai ten sugrjž vėl caro 

valdžia, nes jos pritarėjų ten dar 

yra gana. 

Vyriausiuoju Rusijos kariume- 
nių vadu tapo paskirtas genero- 
las Aleksiejev, bet ne tas, kurir> 
pagimdė ir pralošė karę su Japo- 
nija. Naujasis vadas iki šiol dar 
niekur neturėjo progos atsižy- 
mėti. 

Rusijos karės fronte maži prie-1 
šingų kariumenų susirėmimai be' 
didesnės svarbos buvo vis tose! 
jau vietose: prie Dauguvos, V o-! 
lyniaus gubernijoj ir Galicijoj, 
Karpatų kalnuose. Bet tame 

fronte nei viena pusė nieko svar- 

besnio nenuveikė. 

Rusijoj pagauta norint svetur 

išgabenti caro daug procentinių 
popierių ir sudėti jas kokiame 
Amerikos banke, bet nepasisekė, j 
Tie caro turtai tapo konfiskuoti. 
Bet liko jam dar vis nemažai 

pinigų sudėtų svetimuose ban- 
kuose. 

Kaip praneša iš Vienuos, Aus- 

trija nori atskiros taikos su Ru- 

sija, nes naujai jos valdžiai iš- 

sižadėjus užgrobimų, nėra už ką 
kar^ vesti. Susitaikymas Rusi- 

jos su Austrija galėtų užkenkti 
vien Vokietijai, jeigu jai nepasi- 
sektų taipgi atskirą taiką pada- 
ryti. Padarius taiką su Austrija, 
atliktų Rusijos kariumenė, kovo- 

janti su Austrija, ji galėtų tal- 
kininkams padėti jų kovoj su vo- 

kiečiais. Atskira taika Rusijos 
su Austrija Vokietijai butų labai 

vodinga. 
Maži susirėmimai priešingų 

kariumenių buvo Rumunijos 
fronte. Balkanuose, Macedoni- 

joj, tarp upės Černa ir Presba 
ežero smarkiau negu paprastai 
veikia abiejų pusių artilerijos. Ir 

Albanijoj italai išvaikė austrų 
kariumenę aplinkinėse Korica. 

Mesopotmijoj anglai vis dar 
muša turkus ir stumia juos šiau- 

rių link, o Kaukazo fronte rjisai 
juos pradeda mušti. Šiaip čia 

svarbesnių permainų nėra. Nėra 
permainų nei itališkame fronte. 
Tame fronte veikia vien artile- 

rija, pasitaiko ir maži patrolių 
susirėmimai. 

Vokietijoj, dėl sumažinimo 
duonos porcijų daugelyj vietų 
neužganėdintų žmonių minios vėl 
kėlė smarkias riaušes. Darbinin-, 
kai nutarė sukelti visuotiną strai- 
ką privertimui valdžios užbaigti 
karę be užkariavimų, kurių gali 
negauti nei tęsiant karę. 

Vakariniame karės fronte vo- 

kiečiams vis nesiseka. Garsus 
Hindenbtirg neįstengia atsilaiky- 
ti lygiai prieš anglus, kaip ir 
prieš francuzus ir prieš vienus ir 
prieš kitus turi atgal trauktiesi. 
Anglai ir farncuzai stengiasi su 

visu vokiečius išvyti iš Prancū- 
zijos ir Belgijos. Prancūzai už- 

puolė vokiečius su visu smarku- 
mu 25 myliu fronte tarp Sois- 
sons ir Rheims. Cia francuzams 
teko suviršum 10 tūkstančių ne- 

laisvių ir daug kanuolių ir kul- 
kasvaidžiifl Mušis čia vienok dar 
traukiasi, nors francuzai jau pa- 
_mė pirmą vokiečių atsigynimo 
liniją. 

Negeriau vokiečiams sekasi ir 
anglų fronte Francuzijoj, kurie 
išvijo vokiečius iš viso anglinio 
apskričio Lens ir nuo jų atėmė 
svarbiausias anglių kasyklas, ku- 

fios kasmetai duodavo suviršum 

milioną tonų anglių. Anglai iš-1 
vijo vokiečius iš visos linijos tarp 
Bapaume ir Cambrai. Prancūzai 
gi užėmė priemiesčius miesto St. 
Ouentin, tai ir mieste vokiečiai 
ilgai laikytiesi negalės. Nors jie 
kontr-atakais mėgina p iešus at- 

gal atmušti, bet tas nesiseka at- 

siekti, priešingai, talkininkai at- 

ima vis daugiau buvusiu ,'okiečių 
rankose miestų. Vokiečių pozi- 
cijas talkininkai bombarduoja 
dabar iš pačių vokiečių kanuolių, 
•nes turi jų atėmę suviršum 200. 

Prancūzai žengia vis toliau vo-1 

kiečių teritorijon Alzatijoj, o vo- 

kiečiai, kol-kas, neįstengia jų su- 

laikyti. Ir anglai Lfcns apskrityj 
nelaisvėn paėmė apie 14,000 vo- 

kiečių. 

Iš Kares Lauko. 
RUSIJA ATSIŽADA 
KONSTANTINOPOLIO. 

Petrogradas, balandžio 10 d.— 
Tuolaikinė Rusijos valdžia per 

premierą kunigaikštį Lvovą, at- 

virai apreikšdama, kad "valstybė 
pavojuj," išleidžia šitoki apskel- 
bimą : 

"Naujoji valdžia nesistengia 
kitas šalis valdyti, atimti joms 
jų šalies tėvonybę, ar vieku sve- 

timas žemes užimti. Jos tikslu 

yra įsteigti pasiliekamą taiką, 
paremtą šalių teisėmis pačioms 
apie savo likimus spręsti. Nau- 

joji valdžia nesistengia )? vergti, 
ar žeminti nei vienos." 

$ituo valandos apskelbimu Ru- 
sija atsižada savo troškimų Kon- 
stantinopoli užkariauti kaipo da- 
lies kainos už taiką. 

1,000 ANGLŲ PATEKO 
VOKIEČIAMS. 

Didelė puga tuo tarpu sulaikė 
anglu jiegas, kurios nuo septin- 
tadienio ryto mušė vokiečius pa- 
gal Arras-Lens šoną. Žemai 
nugulę debesys ir tirštai puolan- 
tis sniegas labai tramdė kareivi- 

jų judėjimą pereitą trečiadienį. 
Anksti rytmetyj Monch-le- 

Preux kaimas ir augštumos nuo 

Arras j rytus pateko j anglu ran- 

kas ir, kaip iš Londono prane- 
šama, buvo palaikyti nežiūrint 
vokiečiu dviejų užpuolimų. Nuo 
šitos pozicijos j šiaurę, kaip iš 
Berlino pranešama, anglų pėsti- 
ninkai ir raitelių užpuolimai arti 
Fampoux ir Roeux tapo atmušti 
su dideliais nuostoliais. 

Londono pranešimas sako, kad 
Bullecourt apielinkėj, nuo Cam- 
brai į vakarus, feldmaršalo Haig 
kareivijos, įsigavo į vokiečių po- 
ziciją, bet vėliaus didesnių pa- 
jiegų atgaliais puolimais buvo 
priverstos grįžti j savo pirmuti- 
nes pozicijas. Apie šitą mūšį ir 

apie mušį arti Ilardecourt, nuo 

St. Quentin j šiaur-vakarius Ber- 
linas pranešdamas, sako, kad tūk- 
stantis anglų paimta nelaisvėn ir 

25 mašininės l.anuolės paimta. 
Arti St. Quentino, nuo Sois- 

sons j Rheims ir rytų linkui 

Šampanijoj eina smarkus besi- 

šaudymas iš kanuolių tarp fran- 
euzų ir vokiečių. 

NUSPRĘSTINIS KARĖS MU- 

ŠIS, SAKO VOKIEČIŲ 
ŽINOVAS. 

Amsterdam, balandžio ii d.— 
Berlininio laikraščio V o s s i 
»ch c Z e i t u n g karės žinovas 
mano, kad mušis ties Arras bu- 
s-iąs nuspręstiniu karės mušiu. 

Girdi, buvo matyta, kad prie- 
šas nebandys ties Sommc prasi- 
laužti, kadangi pamatą tokiam 
besikėsinimui prašalino Ilinden- 
burgo strateginis besitraukimas. 
Vienok vokiečiai laikėsi teorijos, 
kad talkininkai su turimu karės 
medžiagos stiprumu negali ant 

vietos nustovėti. Todėl vokie- 
čiai, kiek galėdami, sustiprino 
Arras liniją ir užklupimas iš ne- 

[tyčiiį nėra galimas. 

Minėtas žinovas priduria, kad 
tie veikimai, kurie įvyko, nebuvo 

pageidaujami priešų vadovų. 

ANGLAI PAIMA 6 KAIMUS 
ARTI LOOS. 

Londonas, balandžio 13 d.— 
Dvylikos mylių šonu, nuo šiau- 
rinės Scarpe upės, pict-rytinėje 
Arras pusėje j šiaurę mažne iki 
Loos anglų kareivijos atvarė 
vokiečius atgal. 

Feldmaršalo llaig pi įiegos pa- 
ėmė šešis kaimus. Belaisvių 
skaitlius nuo didžiojo ofensyvo 
pradžios pereitą panedėlį pasie- 
kė daugiau kaip 13,000. o ka- 
muolių paimta 166. Daugelis ka- 

nuolių atkreipta į vokiečius. 
Pranešime yra taipgi įdomus 
tvirtinimas: 

Męs nuėjome skersai Hinden- 
burgo liniją septynias mylias nuo 

Arras į piet-ryčius 
Paimtieji kaimai visi rytinėje, 

ar šiaurinėje pusėje Vimy kal- 
nų,—Baillad, \Villcrval, Vimy, 
Petit Vimy, Givcnchy-Gohelle ir 

Angres. 
Šita pergalė laimėta po kitam 

dideliam smugiui, užduotam pir- 
miaus devynių mylių šone nuo 

šiaurinės Hargicourto pusės iki 
Metz-en-Couture, Ąrras, St. 
Quentino šone. 

PASIEKUSIEJI WASHING- 
TONĄ GANDAI. 

V/ashington, balandžio 13 d.— 
Taikos gandai, ateinantieji j 
YVashi'iigtoną iš įvairių 
kraštų, verste verčia tikėti, 
jog juose turi b ui i dalis teisybės. 

Tiesa yra tas. \Vashingtone 
apturėta oficialiai pranešimai iš 

Berno, kur buvusis Austro-Ven- 
grijos ambasadorius Anglijoje, 
bando tartis su Anglija, many- 
damas padaryti atskiru sutartį 
tarp Londono ir Yicnnos. 

Suv. Valstijų valstybės sky- 
rius mr.no, kad šitie pasiulini- 
mai taikytis greičiausiai bus dar- 
bu talkininkų partijos Austrijoje 
ir kad jie neatstovauja oficialio 
Viennos valdžios atsinešimo. 

Khas tvirtinimas, plačiai pri- 
imtas čia, yra tas, kad Austro- 

Vengrijos ciesorius Karolis ne- 

susitaiko su imperialiniais vokie- 

čių norais ir norėtų atskirą taiką 
padaryti, jei prieškarinis jo val- 

dybų stovis, išskiriant Galicijos 
('aij, pavestą naujai Lenkų val- 

stybei, butų jam užtikrintas. 

Anglija, «ako, rūpinasi panau- 
doti priemones priešingas vokie- 

čių pastangoms atskirą taiką su 

Rusija padaryti. Atsiskyrimas 
Austro-Vengrijos nuo Vokietijos 
tikslo daugiau negu atsvertų Ru- 

sijos pasitraukimą iš karės ir 

duotų tokias pasekmes, kad ir 

Bulgarija su Turkija taipgi nuo 

Vokietijos atsitrauktų. 

KARĖS POLITIKA, KOKIOS 
AMERIKA LAIKYSIS. 

I 
Washington, D. C., balandžio 

14 d.—Sulyg ištikimų šaltinių 
Suv. Valstijų padėjimas šitoje 
karėje bus tokis: 

Suvienytos Valstijos nesijungs 
su talkininkais politiniai, nei tam 

tikram laikui, nei pastoviai, 
kad užlaikius \Vashingtono pra- 

sergėjimą nuo "painiojamų susi- 

jungimų." 
Suv. Valstijos 'nesitrašys po 

formale talkininkų sutartinu ne- 

daryti atskiros taikos su Vokie- 

tija. 
Bet Suv. Valstijos stos lai- 

kinan kariautinin susijungiman, I 
kad visomis jiegomis vedus karę 
su Vokietija. 

Talkininkams bus užtikrinta, 
I 

kad Suv. Valstijos nedarys tai-j 
kos su Vokietija, kol menamas 

didžiausias pavojus Amerikos ša- 
lies saugumui, Vokiečių Auto- 

kratumas nebus nuverstas ir di- 
džiausia kliūtis pasaulio taikai, 
paremtai demokratiniais idealais, 
prūsinė karininkybė nebus visiš- 
kai nuslopinta. 

VOKIET-jrt, PASINAUDOJA 
SOCIALISTŲ PAGELBA 
TAIKOS ATSIEKIMUI. 

Londonas, balandžio 14 d.— 
Menama, kad Vokietija stengiasi 
taiką atsiekti per socialistus. 
Nežiūrint užsigynimų iš Berlino, 
žinios iš Danijos ir Švedijos šią- 
dien atkartojo, kad mažiausia ke- 
turi socialistų vadovai yra išva- 

žiavę į neutralę Skandinavu šalį, 
kad suagitavus kitų kariaujan- 
čių šalių socialistų konferenciją. 

Čia yra manoma, kad Vokieti- 
ja tikisi sukelti Rusijos socialis- 
tų judėjimą atskirai taikai tarp 
naujosios tuolaikinės valdžios ir 
Berlino. 

Bet Stockholmo žinia šiądien 
privedė švedų socialistų vadovą 
Henin sakant, buk jau gauta pa- 

sižadėjimai nuo vokiečių ir fran- 

euzų socialistų pribūti taikos 

konferencijon, kurion pirmiaus 
agitavo rusai socialistai grįžtan- 
tieji iš ištrėmimo Šveicarijon per 

Vokietiją. Pasakyta, kad anglai 
socialistai atmetę pakvietimą 
konferencijon. 

FRANCUZŲ DIDELI LAIMĖ- 

JIMAI; 10,000 VOKIEČIŲ 
PATENKA NELAISVĖN. 

Paryžius, balandžio 16 d. — 

Po kelių dienu prirengiamojo 
bombardavimo franeuzai šiądien 
pradėjo didelį varymą 25 mylių 
šonu. Nuo Soissons iki Rheims 

naujasis ofensyvas nušlavė vo- 

kiečių linijas. Jau priskaityta 
j0.000 vokiečių belaisvių. Puo- 
limas jvyko tame šone, kurio 
kiekvienas colis buvo aptvirtin- 
tas tiek, kiek tik vokiečių mil 
taris mokslas ir atsargumas ne- 

ša. Naktinis pranešimas sako: 
"Pasiutiškas mušis įvyko visu; 
šonu, kur priešas sutraukė labai 
svarbias jiegas ir didelę apštį 
?ri lcrijos. Visur mūsų "k arei vi- 

jų narsa pergalėjo energingą mū- 

sų priešų besigynimą." 

Francuzai Paėmė Visą Pirmą 
Liniją. 

Tarp Soissons ir Craonne visa 

pirmoji vokiečių pozicija pateko 
j gen. Nivelle karei vijų rankas. 
Nuo Craonne į rytus francuzai 
užėmė priešo antrą poziciją nuo 

Juviirourt j pietus. Toliaus į 
pietus francuzai, žengdami pir- 
myn, nukėlė savo liniją iki Ber- 
mericourto ir iki Aisne kanalo 
ties Loivre ir Courey. 

Smarkius atgalius puolimus, 
mėgintus kelis kartus nuo Yille- 
Au-Bois šiaurę francuzų šūviai 
atmušė ir didelius nuostolius 

priešui padarė. 
Be kalinių francuzai paėmė di- 

deli; apštį medžiagos, bet dar nė- 
ra apskaityta. 

VOKIEČIŲ NAUJAS TAIKOS 
PASIULINIMAS RUSAMS. 

Londonas, balandžio 17 d.— 

Morming Po s t berninis ko- 
respondentas sako, vokiečių val- 
džiai įtikina it visuomenę viso- 

kiais budais, kad atskira taika 
su rusais netrukus busianti pa- 
daryta. 

ANGLAI PAĖMĖ 14,000 VO- 
KIEČIŲ NUO BALANDŽIO 9. 

Londonas, balandžio 16 d. — 

Oficialis anglu žinybos praneši- 
mas iš Prancūzijos sako: "Nuo 
balandžio 9 d. męs paėmėme su- 

virtum 14,000 belaisvių. Kauuo- 
lių 194." 

Nors anglu žvalgai yra buvę 
Lens'o gatvėse ir gcn. Haig ka- 
reiviai St. Quentino užmiesčiuo- 
se, bet puolimas nei vieno šitų 
miestų oficialiai nėra paskelbtas. 

Nežiūrint to, kad visa linija 
tarp Lens ir St. Ouentino vo- 

kiečių atsispyrimas sustiprintas, 
bet gen. llaig praneša apie pa- 
ėmimą Villeręt, kuris ištiesina jo 
liniją nuo St. Ouentino j šiaur- 
vakarius. 

Anglai pamažu platina antrąją 
spragą Hindenburgo linijoje nuo 

St. Quentino j šiaurę. St. Quen- 
tin dega toliaus. 

MAIŠTAI VOKIETIJOJE; 
SUOKALBIS REVOLIUCIJAi 
SUKELTI. 

Amsterdam, balandžio 16 d. — 

Pranešimai iš daugelio šaltinių 
nurodo į esančius maištus Vo- 
kietijoje ir suokalbiavimą cieso* 
rinę valdžią ^nuversti. Praneši- 
mai yra tokie: 

1) Maištai ir grūmojimai strai- 
ku dėl duonos porcijų sumažini- 
mo. Straikai šovinių, medtio ir 
kilnonės pramonėse. 

2) Organizavimas partijos prie- 
šingos karei, organizuoja 148 so- 

cialistai, tarp kuriu yra 15 reich- 
stago nariu. Jie priešinami v;- 
sai valdžios systemai, jos karts 

politikai ir užvokietinei tikrosios 
socialistų partijos politikai. 

3) Organizavimas partijos 
"Vokiečių Republikai" Berne. 
Josios viršininkais yra ne socia- 
listai, ar revoliucionieriai, bet 

apšviestieji vidurinio luomo val- 
stiečiai, sąžinės suerzinti prieš 
savo pačių valdžią. 

IS AMERIKOS, 
SUĖMĖ VOKIŠKĄ KONSULĮ. 

EI Paso, Texas. Suėmė čia 
vokišką vice-konsulį mieste Jua- 
rez, Mexikoj, Frcdericką Reuter, 
kurio privatiškas gyvenimas bu- 
vo mieste EI Paso, iš kur kas- 
dien eidavo į Juarez, Mexikos 
pusėj. 

SARGYBA PRIE KAPITOLIO 
RUMO. 

Washington, D. C. Valdžios 
šnipai Xe\v Yorke nusekė suokal- 

bininkų organizaciją pasirengusią 
išsprogdinti kapitolio rumą. To- 
dėl rumo sargyba tapo sudrutin- 
ta. Bet sunku suprasti, ką per 
išsprogdinimą rumo suokalbinin- 
kai norėtų atsiekti. Juk rūmas 

yra tik trioba, jis pats nieko ne 

veikia. Po saulės nusileidimo 
sargyba niekam neleidžia prie 
rumo prieiti. 

CHINIEČIAI KELIAUJA 
EUROPON. 

Scattle, Wash. Atkako čia iš 
tolimų rytų Kanados garlaivys 
'Express of Russia' ir atgabeno 
25-00 chiinškų darbininkų, kurie 
yra siunčiami karės frontan Fran- 
cuzijon. Pirmutinį chiniečių 
siuntinį išsirašė Prancūzijos val- 
džia, kuri apsiėmė užlaikyti Chi- 
miose pasilikusias tų chiniečių 
šeimynas, o po karei valdžios 
lėšomis bus jie namon sugrąžin- 
ti. Jie Prancūzijoj bus sunau- 

doti prie tvirtovių, ir apkasų py«* 
limo. 

TALKININKAI NUO AME- 
RIKOS NEREIKALAUJA 

KAREIVIŲ. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų valdžia gavo žinią nuo 

Europos talkininkų, kad jie ka- 
reivių, ginklų ir amunicijos turi 
pakaktinai; jeigu, paveikslan, 
Rusijoj to trūksta, tai jie pats 
gali ir jai parūpinti, kas karei- 
viams reikia. Nuo Amerikos jie 
reikalauja vien pinigų, mėsos, 
duonos ir kitokių maisto produk* 
tų. 

BAISI EZPLIOZIJA 
Chestcr, Pa. Dirbtuvėse Eddy- 

stone Ammunition Corporation 
atsitiko čie'a eilė expliozijų, ku- 
rios išgriovė visą šrapnelių dirb- 

tuvių skyrių. Užmušta 112 žmo- 

nių, dauguma moterų, o 121 sun- 

kiai sužeista, o tarp jų daug su- 

žeista taip sunkiai, kad apie jų 
išgijimą abejojama. Nesupran- 
tama visai kokiu stebuklingu bū- 
du dalis darbininkų išsigelbėti 
galėjo. Kadangi minėtoms dirb- 
tuvėms Rusija ir Anglija buvo 
užsakiusi 2.500.000 kanuolėms šo- 

vinių, tai nužiurima, kad explio- 
ziją Vokietijos agent&i pagimdž 



EXPLIOZIJA. 
Trei»*.on, N. J. Dirbtuvėse Del- 

ton Firc and Rubber Company 
atsitiko smarki expliozija, kuri 

sunkiai sužeidė 16 žmonių. 
Philadelphia, Pa. Arsenale 

T'rankford priemiestyj atsitiko 
expliozija. Vienas vyriškis ta- 

po ant vietos užmuštas, o kitas 
sunkiai sužeistas. 

'VOKIŠKI SUBMARINAI PA 
CIFIKO PAKRANTĖSE. 

San Francisco, Cal. Laivai, 
esanti Pacifiko pakrantėse gavo 
beviclinvu telegrafu persergėjimu 
p.ieš esan'ius Pacifiko pakrantė- 
se vokiškus submarinus. Bet jie 
čia stačiai iš Vokietijos atkakti 

negalėjo. Jie turi kur nors ry- 
tuose paslaptą submarinoms rei- 
kalingu daiktu krautuvę. 

STUDENTAI LIUOSNORIAI. 

Bloomington, 111. 180 studen- 

tų Illinois VVestleyan Universite- 
to liuosiioriais pastojo kariume- 
nėn. Jie bus padalyti j 4 liuos- 
norių kompanijas ir pasiųsti tar- 

nauti Suvienytoms Valstijoms, 
jeigu tik jų pagelba pasirodys 
reikalinga. 

KARĖS TARYBA. 
Washington, D. C. Neužilgo 

VVashingtonan susirinks tarptau- 
tiška karės taryba. Atkaks čia 
?:iglų kariškoji komisija po va- 

dovyste lordo Arthur J. Bal- 
fours. Apart jo, konferencijoj 
dalyvaus admirolas de Chair ir 

generolas Bridges. Tuom pačiu 
laiku laukia ^»a ir franeuzų pa- 
našios komisijos po vadovyste 
buvusio ministerių pirmininko 
įViviani. 

ASSEKURUOS IR NUO 

BOMBŲ. 
Albany, N. Y. Valstijos gu- 

bernatorius \Vhitman padėjo sa- 

vo para-'į po tiesų sumanymu, 
leidžiančiu asekuracijos draugi- 
joms assekuruoti nuosavybę ir 
<nuo bombardavimo ir nuo to pa- 
darytu nuostoliu. 

AUSTRIj OS DIPLIOMATAI 
I&VAŽTUOj A. 

New York. Jeigu neatsitiks 
nei jokitį trukdymų, skandinaviš- 
ku laivu namon iš Amerikos iš- 
keliauja Austrijos ambasados ir 
konsuliatų nariai. Taipgi mano 

išvažiuoti apie 125 Austrijos at- 
stovai. 

DiRBDINA SUBMARINAS. 
Washington, D. C. Laivyno 

departamentas dirbdina 34 di- 
delius, 800 tonų jtalpos subma- 
rinus Electric Boat Co. apsiėmė 
j 26 mėnesius visus padirbti už 

$1,524,000 kiekvieną. Tai gana 
brangiai. 

UŽDRAUS PARDAVINĖTI 
SVAIGALUS. 

Concord, N. H. Valstijos le- 
gisliatura, 14 balsų prieš 9 pri- 
ėmė sumanymą uždrausti v ioj 
valstijoj pardavinėjimą alkoholi- 
nių gėrimų. Jeigu gubernatorius 
po uždraudimu pasirašys, parda- 
vinėti svaigalus bus uždrausta 
nuo gegužio 1 d. 1918 m. 

DIDELIS GAISRAS. 
Minneapolis, Minn. Balandžio 

11 d. sudegė čia dideli elevato- 
riai, Kuriuose sudegė daug ja- 
v'?. Nuostolių ugnis pridirbo ant 

pusėj nr.liono doliarių. 

GELEŽINKELIŲ TVAR- 
KYMO KOMISIJA. 

Washington, D. C. Valdžia 
paskyrė s>pecialę komisiją is pen- 
kių žymių geležinkelių vedėjų 
tvarkymui Amerikos geležinkelių 
per visą karės laiką. Karės lai- 
ke geležinkeliai pirmiausiai turi 
tarnauti kariumenei. Dal»ar be 
geležinkelių karių vesti negalima. 

SUGRIEBĖ AMUNICIJOS 
KONTRABANDĄ. 

Valdžios agentai sugriebė pa- 
rubežiuo.>e Mexikos organizaci- 
ją, besirengiančią parūpinti gink- 
lus Mexikai. Prirengta buvo iš- 
siuntimui laivais 25,000 mašini- 
ni karabinų ir 4.500,000 grieži- 
nių amunicijom 

MAIoTO DIKTATORIUS. 
Kaip t^i padaryta Europoj 

•tvarkymui maisto reikalų, bus 

paskirtas maisto diktatorius ir 
Amerikoj. Juom bus paskirtas 
Herbert C. Hoover, buves mais- 

,to .komisorius Belgijoj. Iloovcr 

į dar yra Belgijoj, bet pasiren-| 
įgys namon grįžti. Amerika, rods, 
jeigu tik apie ją eitų, maisto 
kontrolierių nereikalauja, nes ji 
maiste turi daugiau, negu gyven- 
tojai reikalauja, bet ji turi mais- 
tą rūpinti Europos talkininkams, 
tai turi jj ir namieje taupyti, 
kad ir draugams užtektų. 

POPIEROS TRUSTAS TEIS- 
MAN PATRAUKTAS. 

New York. Už išnaudojimą 
atsakomybėn tapo patrauktas po- 
picrcs trustas Ne\vsprint Manu- 
facturing Assn ir 7 nariai trusto 

tarybos. 

SVARBUS KLAUSIMAS. 
Kare išvelka svarbius, pirma 

nekliudytus klausimus. Laike 
karės uždrausta Amerikos pilie- 
čiams su jos priešais kokius nors 

kontraktus, ar sutarimus daryti. 
Tai klausimas, ar tarp ameriko- 

no, ar amerikonės ir Vokietijos 
piliečio gali but apsiveditnai. Tū- 
li sako, kad per visą karės laiki^ 
jie į poras nesuriš piliečių su 

Amerika karę vedančių kraštų 
su amerikonu. Bet ką daryti su 

jau suiištomis. Ar ryšius tuos 

sutraukyti ? 

ATEIVIAI. 
Kaip garsina ateiviu užvaizda, 

per 8 paskutinius mėnesius iki 
Vasario Amerikon atkako 273,- 
786 ateiviai—138,612 vyrų ir 99,- 
174 moterįs. I'er tą laiką ncatci- 
vių atkako 46,866 ir 87,408 Ame- 
rikos pilečiai. Iš atkakusių atei- 
vių 11,834 atgal sugrąžinta. Iš 

atkakusių iš Europos 113.964 at- 

eivių buvo: 694 iš Austrijos, 328 
iš Vengrijos, 23,051 iš Grckijos, 
31,966 iš Italijos, 1,587 iš Vokie- 
tijos, 10479 iš Rusijos ir Fin- 
liandijos, 14,000 iš Britanijos ir 

Airijos ir 775 iš Šveicarijos. 
Per tą patį laiką iš Amerikos 

iškeliavo ateivių 48,259 — 34557 
vyrai ir 13,701 moteris. ?%eatei- 
vių iškeliavo 64,748 ir 87,966 
Amerikos piliečiai. 

AREŠTAVO VOKIETĮ 
LAIKRAŠTININKĄ. 

New York. Suareštavo čia 
vokietj laikraštininką \Yerncrą 
Tesner už vokišką propagandą 
Amerikoj. 

VALDŽIA PAIMS EŽERŲ 
LAIVUS. 

Washington, D. C. Valdžia 
rengiasi savo kontroleri paimti 
visus laivus didžiųjų ežerų, ku- 
rie bus paimti kovai su vokie- 
čiais visose jūrėse. 

MOBILIZAVIMO 
MĖGINIMAI. 

Washington, D. C. Sekančią 
savaitę miestuose ir kaimuose 
bus įrengti rekrutavimo biurai 
persitikrinimui, ar daug liuosno- 

rių atsišauks, kad galima butų 
žinoti, ar galima pasiganėdinti 
vien liuosnorių kariumene. 

PASEKMĖ IŠIRIMO 
PYLIMO. 

Monongahela, Pa. Netoli nuo 

čia iširo ioo pėdų pylimo ir išsi- 

liejęs vanduo uždarė 24 kasyk- 
las. Per tai 20,000 darbininkų 
atsirado be dirbo. Prisiėjo už- 

daryti ir dikčtai dirbtuvių. Mi- 
nėtos kasyklos buvo didžiausios 
tose apielinkėse. Jose kasdien 
iškasdavo po 100,000 tonų ang- 
lių. Jeigu nieko nebus padaryta, 
prisieis uždaryti ir daug Pitts- 
burgo dirbtuvių. 

MIRĖ FR. ROCKEFELLER. 

Clcveland, O. Vienoj čionykš- 
čių ligoninių po operacijai mirė 
jauniausiasis brolis turtingiausio 
amerikono Jono Rockofcller, Fr. 
Rockefeller. Išgyveno jis 72 me- 

tu. 

ŽYDŲ FONDAS. 

New York. Garsus New Yor- 
ko bankininkas žydas Jacob H. 
Schiff parengė pietus garbes at- 

sižymėjusių žydų, Julius Rosen- 
\vald ir buvusio Amerikos am- 

basadoriaus Turkijoj Henry Mor- 
genthau. Laike puotos Schiff 
tuoj užsirašė ant 2 milionų do- 
liariii sušelpimui nuo karės nu- 

Į kentėjusių žydų Europoj. Chi- 
:agos žydai žada sudėti mažiau- 
siai miliona doliariu. 

3cg.le a-r Idiles 

KUR SIAUČIA DIDŽIAUSI 
MŪŠIAI. 

Du žemlapiai parodo francuzu 
ir anglų laimėjimus. Iš kairės— 

— 1 seselių parodyta dalis vietų, iš kurių vokiečiai pasitraukė, juoda spalva parodo paskutinius anglų lai- 
mėjimus. Iš dešinės—Smulkus žemlapis, kur dabar mūšiai eina. 

Il visoj vidurinėj Europoj, ly-1 
giai i -ncuzijoj, kaip ir Vokie- 
tijoj, dikčiai pasnigo per Vely- 
kas. Buvo smarkus pustymai. 
Dideli šalčiai buvo Prūsų Lie- 
tuvoj, provincijose Vakarinių ir 

Rytinių Prūsų, Poznaniaus ir 
Silezijos provincijose. 

Įj Vokiečiai vėl torpedavo Is- 
panijos pirklybinį i,55S> tonų lai- 
vą San Fulgencio. Prieš tai Is- 
panija pakėlė smarkų protestą. 
Cial Vokietija tol er/įs Ispaniją, 
kol ir ją prieš save karėn ne- 

jtrauks. 

|| Prancūzijos ambasadorius 
Pekine (Cliinuose) pakėlė pro- 
testą prieš dirbimą Cliinuose 
Amerikoniškos kompanijos nau- 

jo geležinkelio per K\vangsi pro- 
vinciją, nes daug pirmiau kon- 
cesija tokiam geležinkeliui buvo 
išduota franeuzams Chinų užsie- 
nių ministerio Sun Pas Chi. 

|Į Į Loredo, Texas, atėjo žinia 
apie smarkų mušj Carranzos ka- 
riumenės Mexikoj, kuriame Car- 
ranzos pajiegos tapo sumuštos, 
vien užmuštais nužudė 1,500 ka- 
reivių. 

ĮĮ Švedijoj valdžia į savo ran- 

kas paėmė liuo privati.škų .savi- 
ninku kornus ir ryžius. Dėl ka- 
rės Amerikos su Vokietija daug 
Švedijoj medvilnės dirbtuvių už- 

darė, nes -negali gauti pakaktinai 
žalios medegos, kokiį vien iš 
Amerikos gaudavo. 

ĮĮ Kaip praneša laikraštis^ Rus- 
skoje Slovo, naujoji Rusijos val- 
džia iš \Vasliingtono atšaukė sa- 

vo ambasadorių Jurgj įjaclnnat- 
jevq. Jo vieton tapo ambasado- 
rių Amerikon paskirtas AI. Na- 
bokov. 

ĮĮ Austrų užimtoj Lenkijos da- 
lyj tapo uždarytos visos degti- 
nės leidyklos, nes bulvės reika- 
lingos žmonių maistui, o jų me- 

rą perdaug. 

[} Prie Varšavos universiteto 
tapo įrengti kursai augštesnės 
administracijos, lavinimuisi augš- 
tesnių valdininkų. Kursas už- 
ims 360 valandų. Mokslas trauk- 
sis nuo 6—9 va!, vakarais. Už 
kursą reiks mokėti po 100 mar- 

kių. 

Į| Kaip praneša iš Kopenha- 
ge.no, Berline smarkiai siaučia 
rauplės. Vieną tik dieną apsir- 
go 30,000 žmonių. Apie tai Vo- 
kietijos valdžia slėpė, bet prane- 
šė rusiški belaisviai, kuriuos vo- 

kiečiai, nenorėdami maitinti, na- 

mon paleido. 

[[ Brazilijos valdžia apginklavo 
I visus savo pirklybinius laivus, 

kad jie pats galėtų gintiesi nuo 

vokišku submarinų. 

|| Norvegija ir Danija .rengiasi 
stoti karėn su Vokietija, susidėti 
prieš ją su talkininkais, nes joms 
vokiečiai savo submarinais dau- 
giausiai nuostolių daro. Laivų 
Norvegijos vokiečiai išnaikino 
net daugio u negu kariaujančios 
Francuzijosi. vNeutrališkais Eu- 
ropoj pasiliktų tik Ispanija, Švei- 
carija, Hotflandija is neužsitikinti 
Rusijai Švedija. 

Mt i 

|| \ Galveston atėjo žinia, jog 
Mexikoni$koj įlankoj pasirodė 
vokiškas ginkluotas laivas ir vo- 
kiškas sūbmarinas. Submariną 
matė 25 mylias nuo Key VVe^t.. 

|| Tapo atidarytas Finliahdijos 
seimas. Per visą karės laiką sei- 
mas nebuvo šaukiamas, tai pir- 
mas jo sušaukimas dabar. 

J 

|| Rusijoj tapo suareštuotas už 

intrigavimą prieš valdžią didysis 
kunigaikštis Boris. 

|| Naujoji Rusijos valdžia dirb- 
dina Amerikoj 40,000 geležinke- 
liams vagonų ir 2,000 liokomo- 
tyvų. 

Į] Argentinos sostinėj mieste 
Buenos Aires žmonių minios pa- 
degė vokiečių ambasadą. Norė- 

jo išnaikinti ir privatišką vokie- 
čių nuosavybę, tik maištininkus 
išvaikė atsiųsta kariumenė. 

|| Finliandijos seime Rusijon 
teisių ministeris Kerensky apreiš 
kė, jog naujoji Rusijos valdžia 
.pasistengs, kad Finliandija pasi- 
liktų visai laisva šalis, ka'd pati 
galėtų savo reikalais rūpintis. 

|| Lenkai turi 3 universitetus: 
Varšavoj, Krakove ir Lvove. 
Juose yra studentų: Varšavoj 
1131, Lvove 1174, Krakove 1281, 
tai išviso 3,586. 

Į) Mexiko prezir1e"*.as Carran- 
za, savo atsiliepime kongresan 
laike jo atidarymo, apreiškė, jog 
Mevika šioje "karėje ir vaiduose 
Suvienytų Valstijų su Vokietija 
užsilaikys ineutrališkai, karčn ne- 

sikiš. Naujasis Suvienytų Val- 
stijų amabsadorius tapo T\Iexi- 
ko prezidento priimtas. 

ĮĮ Vyriausiasis sunus buvusio 
Suvienytų Valstijų prezidento 
Roosevelto, Qucntrn Roosevelt, 
pastojo Kanpdos orlaivininkų 
ikorpusan ir keliauja ikarėn j 
Francuziją. 

|j Pasimirė išgyvenęs 85 metus 

vienas iš didžiausių Vokietijos 
žuvių žinovų, zooliogijos profe- 
sorius Dr. August Metzger. 

I 

|| Varšavoj pasimirė Dr. Lud- 

>wig Zamenhof, išradėjas dabar 

visame pasaulyje žinomos tatp- 
tautiškos kalbos Esperanto. Dr. 
Zamenliof gimė i&59 m. Balt- 
stogėj ^Belostoke). Kaip rodo- 
si, jis buvo žydas. 

|| Darbininkams iš Lenkijos ir 
Lietuvos, esantiems Vokietijoj, 
uždrausta uždarbį išmokėti auk- 
su. 

San Francisco, Cal. Sustrai- 
kavo čia tarnaujanti ant Ferry 
laivų. Straikieriai reikalauja 
trumpesnio darbo laiko. Laivai 
ten visai nevaikščioja. 

LIETUVA IR KARĖ. 
TAUTOS TARYBA. 

Lig šiol, kada buvo keliamas 
Lietuvos klausimas ir lietuvių 
tautos reikalai ar tai užsieniuose, 
ar rusų spaudoje, ar vyriausybės 
sferose, keldavo juos daugiausia 
atskiri žmonės arba atskiro* 
žmonių grupės artimų politikos 
pažiūrų. Tad dažnai būdavo 
girdėti iš kitų sriovių protestų, 
kas įgaliojęs kalbėti tautos var- 

du. Pcrtat didieji tautos darbai 
negalėjo turėti tokios svarbos ki- 
tur ir tokio atbalsio pačiuose lie- 
tuviuose, kaip kad butų turėję, 
jei darbas butų dirbamas bendrai 
visos tautos, visu srioviu sutar- 
tinai. 

Tokį inenormalų padėjimą jau- 
tėme visi, ypač dabar, tokių 
svarbių ir nebepakartajam^ at- 

sitikimų metu. Spaudos išrocli- 
nėjimai, kad reikia vienybės, kai 
kam arba buvo nesuprantami, 
arba tyčia sriovių tikslais buvo 
įkalbinėjama, kad vienybė esanti 

negalima. Bet vis tik juo toliau, 
juo daugiau buvo jaučiama, kad 
toks dalykų stovis yra nenorma- 

lus. 
Pagaliaus Maskvos lietu via 

pasiėmė inicijatyvą ir susirink v 
įvairių sriovių žmonės priėmė 
rezoliuciją, kad ypač svarbiu me- 

tu lietuviams vienybė yra bu 
tinai reikalinga. Maskviečių 
klabinami, pagaliaus lietuviai 
sudarė pasikalbėjimą, kuriame 
dalyvavo nuo visų sriovių pačių 
sriovių rinkti žmonės (po 10 

nuo kiekvienos); be to dalyvavo 
dar 10 tokių, kurie jokios srio- 
vės neklauso (palaidųjų) ir 10 

I v. 

| svečių. 
Buvo daug kalbų, daug gin- 

čių. Kadangi visi jautė reikalą 
visiems susitarti, kadangi visi 
numanė ir matė, jog ilgiau taip 
nebegalime buti pakrikę, kaip 
lig šiol, tai ir pasikalbėjimų upas 
buvo rimtas. 

Svarbiausias pasikalbėjimo už- 

davinys buvo sudaryti iš visų 
sriovių vieną bendią organą, to- 

kį, kurs galėtų tarti tautos var- 

du. Patys kairieji iš pat pra- 
džių buvo priešingi tokiam or- 

ganui; jie buvo tos nuomonės, 
jog pradžiai reikia sudaryti tik 
biuras, kurs rištų sriovės ir in- 

formuotų jas apie lai, ką daro 
kitos sriovės. Besiginčijant pa- 
aiškėjo, jog vardas nesvarbu, 
jog tautos centro organas turi 
turėti ir kompetencijos tarti ką 
nors ir daryti, ką nors pats nuo 

vsavęs, o ne vien informuoti. Cia 
kairieji reikalavo, kad tie orga- 
no nutarimai butų vienu balsu 
daromi. 

Bet visa išaiškinusios visos 
sriovės vienu balsu .priėmė ben- 
drą rezoliuciją, kurioje pažymė- 
ta, jog sudaroma tautos taryba 
iš visų sriovių atstovų po 3 nuo 

kiekvienos. Tautos taryba skel- 
bia savo nutarimus tautos var- 

du, jeigu nutarimai priimti visų 
sriovių vienu balsu. Jeigu gi 
kas nutarta ne vienu balsu, o 

daugumos, tai ir tada taryba 
skelbia juos, bet tik pažymi, ku-i 
rios sriovės sudarė tą daugumą. 
Pačiai tarybai paliekama spręsi-' 
apie lietuvių Va!. Dūmos atsto- 

vų ir šiaip žinovų kvietimą. 
Taip įvyko pirmas sutartinis 

tautos darbas. Ar ilgai jis tvers, 
ar ne, bet jau pats bendro organo 
sudarymo faktas yra mums dide- 
liai svarbus. 

Rug. 

LIETUVIŲ ATSTOV" 

PA. 

Maskviečių lietuvių inicijaty- 
va j vyko j vairių sriovių parinktų 
ižmonių pasikalbėjimas, kuriame 
dalyvavo ir Valstybės Durnos 
atstovai. Per pasikalbėjimą pa- 
aiškėjo, jog būtinai reikalinga, 
kad lietuviai atstovai sudarytų 
Yalst. Durnoje lietuvių atstovų 
kuopą, kuri sutartinai reikštų 
Yalst. Durnoje lietuvių balsą 
Lietuvos laisvės klausimais. 

Š. m. vasai io 13 d. buvo pir- 
mas tos lietuvių atstovų kuopos 
pasija-i^vas. Buvo svarstyta, 
kaip ir kada stoti bendrai Du- 
rnoje su reikalavimu Lietuvi 
autonomijos, kaip reaguoti prieš 
komisiją, kuriai pa\esta svar- 

tyti Lenkų klausimas, kad joje 
nėra lietuvių atstovo, kuris gin- 
tų Suvalkų gubernijos reikalus 
ir jos išskyrimą iš Lenkų; buvo 
svarstyta pagaliaus ir tai, ar rei- 
kia lietuvių atstovų kuopai pri- 
sidėti prie bendros svetimtau- 
čių (vad. nerusų) atstovų gru- 
pės, kuri dabar organizuojasi V. 
Dūmoje savo teisėms ginti. 

\ įsi vienu balsu nutarė: 

i) artimiausiu laiku pareika- 
auti bendrai visų lietuvių at- 

stovų, vardu Lietuvai autono- 

mijos iš V. Durnos tribūnos; 2) 
Įduoti kun. Golicino komisijai 
memorandumą reikalavimą Su- 

valkų gubernijos klausimu ir tuo 

pačiu metu pakelti V. Durnoje 
protestą, kad vyriausybė, svar- 

stant ir rišant Lenkų klausimą, 
neatsižvelgia j lietuvių reikalus; 
3) prisidėti prie bendros svetini 
taučių kuopos, jei ji butų įsteig- 
ta. 

Tai pirmi musų atstovų ben- 
dri žingsniai. Pats lietuvių at- 

stovų susitelkimas į vieną kuo- 

pą—tai naujas faktas musų gy- 
venime ir musų politikoje, fak- 
tas, kaip galima laukti, didelės 
svarbos. Męs ją ir jos pirmus 
rlngsnius sveikiname iš širdies 
ir trokštame, kad jos žingsniai 
ir darbai butų dideli ir vaisingi, 
kaip didi yra šj valanda, kurią 
męs dabar gyvename. Gyveni- 
mo nuotykiai, didi tautos reika- 
lai, vargai ir pavojai—tai didelė 
mokykla; kad ir vėloka, ii mus 

jau daug dėlto išmokė! Auga- 
ne ir džiaugiamės, kad augame. 

KVITĄ. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijai Wašingtone. 

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus Draugija atsiuntė mano, 

kunigo Juozo Tumo, Petrogra- 
de, vardu tris pranešimus: 

1) kad sausio 15 d. 1916 m. 

Į "Kursko" garlaivį iš N'eujor- 
ko išeinanti sausio 18 d., įkrau- 
ta 27 skrynios drapanų Xo 2144 

—2170, marka "P," visokiu Ame- 
rikos Labdarių Draugijų sudo- 

vanotų išdalyti karės aukoms 
Rusijos lietuviams; 

2) balandžio 27 d. detalinį są- 
rašą 28 skrynių dovanų, siunčia- 

mų, marka "R," "Caro" garlai- 
viu balandžio 29 d. Iš jų No 

2335—2342 (viso 8 skr.) drapa- 
nų, visokių Amerikoš krašto lab- 

darių dovanotų karės aukoms 
Rusijos lietuviams. 

3)birželio 16 d. konosamentą 
važmai, marka "U," išeinančiai; 

"Hcrlneso" garlaiviu birželio 17 
d., 24 skrynioms, kurių No 2402 
—2409 įviso 8 skrynios) paskir- 
tos lietuviams karės aukoms Ru- 
sijoje. 

Vos tik spalių 17 d. 1916 m. 
aš gavau iš Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus Draugijos pranešimą 
No 14111 apie 8 mano vardu 
atėjusias skrynias daiktu. Pra- 
dėjus j ieškoti daugiau, ta pati 
Draugija lapkričio 18 dieną da- 
vė No 16223 tikresnę žinią apie 
visus tris siuntinius, kuriuos ir 
atsiuntė man į Baskovą per. No 
29, b. 10, savo automobiliais, 
pranešdama, kad :š pirmojo 
siuntinio, ėjusio "Kursko" gar- 
laivių, negauta 2 skrynių: No 
2144 ir 2148. Viso 40 skrynių: 
No 2145—2147, 2149—2170, 2335 
—2342, 2402—2408. 

Tokiu budu iš siųstųjų mano 
vardu 43 skrynių 2 žuvo "Kur- 
sko" garlaivyje, iš kurio, avari- 
jai atsitikus, buvę skrynios per- 
krautos j "Dvinsko" garlaivį; 
viena skrynia No 2409 gelžkeliu 
j Rus. Raud. Kr. atėjo sudaužy- 
ta be jokių daiktų, apie ką ten 
pat buvo sustatytas tam tikras 
aktas. 40 skryniose rasta daiktų 
4000, kurie ir buvo ar čia pat 
Petrograde išdalyta, ar j Lietu- 
vių Draugijos Skyrius Rusijoje išsiuntinėta. Tam tikros kvitan- 
cijos laikoma Centro Komiteto 
archive. 

Už visa tai Centro Komitetas 
Lietuvių Draugijos taria kuošir- 
dingiausj ačiu, kaip Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugijai, 
taip ir visiems gailestingiesiems 
dovanotojams, tikėdamasis, kad 
ir toliau Gerbiamieji Broliai 
Amerikiečiai neužmirš nelaimin- 
gųjų lietuvių ir jiems skiriamas 
dovanas rūbais, ypač gi ava- 
lynėmis, siųs tuo pat adresu: per 
Rusijos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos Vyriausiąją Sankrovą 
(Korpusnoje Šosse Xo i)—įteik- 
ti Lietuvių Draugijos Centro 
Komitetui (Baskov p. Xo 29). 

Liet. Dr-ios Centro Komiteto 
Prezidiumo narys kun. Juozaa 

Tumas. 
Petrograde vasario 4 d., 191J 

m., No 702. 

KO MUMS REIKIA? 
Kiekvienas matome, kad mustj 

tauta yra be galo svarbaus da- 
bartinio momento liudytoja. Dau- 
gelis musų manome, kad dabarties 
dienos yra įžanga į naują tautos 
gyvenimą, kuris bus musų istori- 
joj t įrašytas aukso raidėmis. 
Kiekvienas kažką jaučiame ir ne- 
kantraudami laukiame rytojaus, 
kuris, rodos, atneš mums kažką 
nauja, ypatinga. Laukiame,- sva- 

jojame ir kartu ėdamės, pasidali- 
nę į sriovės. Kovojame už savo 
atskirus tikslus tikslelius, kuriuos 
statome augščiau už visos "tautos 
reikalus. Tarp savęs kovoti męs 
pajėgiame, bet nenorime suprasti, 
kad tauta, susidėjusi iš įvairių 
sriovių, eina ne kurios nors vie- 
nos sriovės principais, savotišku 
keliu, keliu visų tikslų konsolida- 
cijos. Męs to nenorime suprasti 

Sriovės bei organizacijos, apsi- 
ginklavusios neapykanta, nesąmo- 
nių eilėmis, tariasi dirbančios tau- 
tos darbą, bet tas darbas beveik 
stovi vietoje ir Jo tfcgalima pa- 
varyti, kaip to rambaus arklio 
Taip yra todėl, kad pas mus nė- 

ra sutarties, nėra tokio organo, 
kuriuo pasitikėtų visa tauta. Mu- 
sų tauta, tai tauta be "galvos." 
Šaukiama, kad nė~ vienas žmogus, 
nė viena sriovė, nė viena organi- 
zacija negalinti ir neturinti teisės 
prabilti tautos vardu. Maža to, 
negali net prabilti tautos vardu 
ir musų Valstybės Durnos atsto- 

vai. Argi šis apsireiškimas yra 
normalus? Prie kokios ateities 
toksai stovis gali priversti? Gy- 
venimas eina anarchingai diena 
dienon ir nieko jis ypatinga atei- 
čiai nesiūlo. Kiek buvo pasiūly- 
ta musų laikraščių skiltyse gražių 
sumanymų, svarbių klausimų, ku- 
rie tokiais~tik ir pasiliko? Kiek 
buvo paraginimų vikdinti tuos 

klausimus gyvenime? Kaip nie- 
kai, taip niekai. Vežimukas sto- 

vi vietoje ir pajudinti jo nepajė- 
giame. 

TTl't ir tikrai, kas tais sumanys 
mais rūpinsis, kas juos vykdins 
gyvenime? Juk męs neturime 

įgaliotinių, kurie rūpintųs visos 
tautos reikalais. Atskiriems as- 

menims tes darbas nepakeliamas. 
Tauta turi rūpintis savais reika- 
lais per savo įgaliotinius. Reikia 



APSISAUGOJIMUI NUO SUBMARINŲ. 
Aplink visus Amerikos uostus valdžia iš*, jstė minas, kurios turi apsaugoti Amerikos 

pakraščius nuo vokišku laivų ir submarinų, jeigu jie mėgintu prisiartinti. (Vietos, kur 

minas stato parodytos storo!"'*, juodomis linijomis). Viršuj paveikslėlis parodo, kaip lai- 

vas tokias minas ) -idžia j jūres. 

tautai "galvos," kuri jau tvarkytų 
gyvenimą ir vestų tikrais keliais j 
laisvą tėvynę. Keikia galvc*s— orga- 
nizacijos kuri, šalies ir tautos pasiti- 
kima, taisytų pieną ateičiai ir v}k- 
dintų tą pieną gyve.iime. Reikia, 
kad toji organizacija darbuotųsi, 
plačia šio žodžio prasme, visose 
tautinio gyvenimo šakose ir, rei- 

kalui atsitikus, skelbtų pasauliui 
mūsų tautos reikalus ir jai atsto- 

vautų. Kad butų tokia organiza- 
cija, ir niusų V. Durnos atstovai 

geriau susipažintų su šalies rei- 

kalais, jaustųsi stipriau ir geriau 
mokėtų tuos reikalus ginti. 

Tiet vykusiai darbas neitu dar ir 

tada, jeigu ta organizacija nega- 
lėtu atsiduoti darbams tautos. 

Ir geriausios tautos pajėgos, ir 

geriausios organizacijos negalės 
atsiduoti tėvynės darbams, jeigu 
nebus lėšų. Pasirūpinti jomis tu- 
ri tauta. O katr.e jų gausi? Bc 
kito ko, tam tikslui ir turi tarnau- 

ti tautos mezliava. Juk visi pri- 
pažinom reikalingu patiems apsi- 
dėti mokesniu tautos reikalam j. 
Reikia to neužmiršti mums ir rei- 
kia tikėties, kad to neužmirš ir 
amerikiečiai. 

Ar šiaip ar taip, mums reikia 
bendros organizacijos Tada tau- 

tos vadovai galės suristi, sutvar- 

kyti darbus ir tų -nu,u draugija, 
kurios dabar eina atskiras keliais; 
tada susisteminti mūsų draugijų 
darbai galės jau buti pasitikimi, 
nes ir jie bus dirbami, "tautos 

galvos" tvarkomi. 
Taigi mums reikia plačiai šis 

klausima? iškelti. Ypačiai svar- 

bų. kad atsilieptų tie visuomenes 
veikėjai, kurie jau yra patyrę, ku- 
rie geriaus gali numanyti, kokių 
vaistų mums reikia, kad prašalinus 
rambumą ir apsnūdimą. Juk taip 
ilgiaus gyventi n^cgalima. Rei- 
kia mums tvarkos, reikia atsidė- 

jusių darbini ikų, materijaliai ap- 

rūpintų; reikia mums galvos, kuri 

sistemintų darbą ir mintis šalies 
ir vestų musų tautą tikrais keliais 
j laisvą Lietuvą. 

Agr. P. Variakojis. 

MUSŲ SKAITYTOJAMS. 

Suvienytos Valstijos apskelbė 
karę Vokietijai. Daugelis žmo- 
nių iš tos priežasties nerimsta, nes 

nežino, kas bus, koks jų padėji- 
mas yra. 

Visiems m tisų skaitytojams męs 
norime keletą svarbių dalykų pa- 
aiškinti. 

Visupiririausiai nesibijokite, nes 

jums jokis pavojus negręsia. Ne- 

klausykit visokių gandų ir plio-! 
vonių, kurios šiais laikais greitai 
prasiplatina ir žmones bereikalin- 

gai įbaugina. Bukite ramus ir ne- 

sibijokite! Męs visados stengsi- 
mės j. :ns prane-ti, kzs darosi, 
ką reikia daryti, o ko nereik dary- 
ti. Klausykite laikraščio, o ne 

visokių gandų ir pliovonių, tuomet 

apsisaugosite nuo daugelio nesma- 

gumų ir bėdų. 
Jeigu jus ko nors nesuprantat, 

jeigu norite koikų paaiškinimų, jei- 
gu norite sužinoti, a,r koki įlors gan- 
dai ir paskalai yra teisingi—rašy- 
kite niunis""laišk;į ir uzKuiul-Vte 

apie tai redakcijos. Męs visados, 
kiek tik galėsime, patarnausime sa- 

vo skaitytojams paaiškinimais ir 

patarimais. 
Kefptą svarbiausiu dalykų, apie 

kuriuos žmonės šiądien kalba, pa- 
minėsime tuojaus. 

Rytinėms Valstijoms. Ateina 
žinių iš įvairių miestų prie Atlan- 
tiko jūrių, kurios praneša, kad 
musų žmones bijosi, kad kartais 
vokiečiai neužpultų tų miesių sub- 

marinais, ar kitaip ir todcl ne- 

kurie net mano kraustytis toliaus 
nuo jūrių. 

Šitiems žmonėms męs prane- 
šam, kad jų baimė yra bereikalin- 
ga. Vokiečiai negali "ateiti" Ame- 
rikon, ko-l Anglijos Prancūzijos 
laivynas laiko vokiečių laivyną už- 

darytą. Ir nėra nei mažiausios 
abejonės, kad Anglijos laivynas 
gali ir toliaus vokiečių laivyrą j 
laikyti uždai ytn Vokietijos uo- 

stuose. Jeigu vokiečiai ir su- 

muštų Anglijos laivyną, tai jie 
dar turėtų perplaukti 4000 mylių 
per Atlantiką ir turėtų sumušti 

taipgi čia Amerikos pakrantėse 
stiprų Amerikos laivyną,—tik tuo- 
met jie galėtų prisiartinti prie 
Amerikos krašto. Tas prie dabar- 
tinio dalykų stovio yra negalimas 
daiktas ir todėl visa ta baimė yra 
bereikalinga. Vokiečių submari- 
uai irgi vargiai gali pliekti Ame- 
rikos pakrantes, o jeigu vienas- 
kitas ir pasiektų, tai jie didelės 
blėdies padaryti negali, nes jie 
bombardavimui miestų didesnių 
kanuolių neturi. 

Apie ėmimą kariumenėn. Ga- 
lima tikėli^, kad netrukus bus įves- 
tas priverst'ias kareiviavimas, nes 

be jo apsieiti nebur galima, 
jeigu norima, kad karė greičiaus 
užsibaigtu. Šitoksai priverstinas 
kareiviavimas bus jvestas tiktai 
karės laikui. Karei pasibaigus, j 
jis vėl bus "panaikintas. 

Sulyg paskelbto pliano į kariu-j 
menę ims pirmiausiai neveJusius. 

vyrus, turinčius nuo 20 iki 30 me- 

tu. Neims kiekvieno. Sitoki jau- 
ni vyrai turi pereiti per daktarų 
egzaminą ir turi bitti pripažinti 
sveikais ir tinkamais. Kaip mi- 

nėta, ims tiktai nevedusius. Ye- 
dusie tuom tarpu yra paliuosuoti; 
taip pat bus paliuosuoti ir tie, ku- 

rie nors ir nevedę, bet turi šei- 
mynas šelpti—senus tėvus, mažus 
brolius ir seseris ir tt. 

1 kariumcnę gali imti tiktai pi- 
liečius ; liuosnoriais gali pastoti 
tiktai piliečiai, arba turintieji pir- 
mas popicras. 

Paimti tokiu budu kariumenėn 
vyrai nebus tuojaus siunčiami ka- 
rėn. Jie turės ilgą laiką—nuo 6 

mėnesių iki vienų metų—lavintis 
čia Amerikoj. Amerika, kol-kas, 
nemano siųsti Kuorpo.i savo ar- 

mijos, bet fabjausiai iarta gelbėti 
talkininkams pinigais, amunicija, 
ginklais ir savo laivynu. 

Nepiliečiai. Daugelis lietuvių 
Amerikoj nfra šios šalies piliečiais. 
Visi Amerikos nepiliečiai vadinasi 
"Aliens," t. y. svetimtaučiais. 
Laike karės svetimtaučiai dalinasi 
į du skyrių. Prie pirmo skyriaus 
priklauso tie svetimtaučiai, kurie 
čia gyvena, bet vra piliečiai tos 

viešpatijos, su kuria Amerika ka- 
riauja. Toki svetimtaučiai vadi- 
nasi "alien enemies" (svetimtau- 
čiai—priešai). Vokiečiai, kurie 
gyvena Amerikoj, bet neturi pi- 
lietišku popierų, vadinasi "alien 
enemies." Prie jų taipgi pri- 
klauso ir prūsų lietuviai, kurie 
gyvena čia An **ikoj, bet nėra iš- 
siėmę pilietiškų popierų ir skaito- 
mi dar VoKietijos pavaldiniais. 

Prie antros svetimtaučių rū- 

šies priklauso tie, kurie nėra 
Amerikos piliečiais, bet yra pi- 
liečiais draugiškų, įprietelingų 
viešpatijų. Jie vadinasi "friend- 
ly aliens" (draugiški svetimtau- 
čiai). 

Lietuviai iš Didžiosios Lietu- 
vos, nors jie ir nėra Amerikos 
piliečiais, yra "draugiški .svetim- 
taučiai.'' nes Rusija yra dabar 
Amerikos draugė šioje karėje. 

Svetimtaučius-priešus (pav., 
Prūsų lietuvius, vokiečius ir 1.1.) 
valdžia smarkiai prižiūrės ir da- 
bos. Jeigu jie pasirodytų pavo- 
jingi, juos galės suimti ir į 
lagerius pasiųsti. "Draugiški sve- 
timtaučiai" gali būti ramus. Da- 
bos ir juos, bet jie nesiskaito 
"priešais," bet "draugais" ir to- 
dėl su jais apsieit kaipo su drau- 
gais. 

Jokių svetimtaučiu, t.y. tu, ku- 
rie nėra Amerikos piliečiais, ne- 

galima per prievartą, imti' kariu- 
inenėn. nes tokiu flstat^nu dar nė- 
ra. 

**' --w 

Pinigai, turtas. Prezidentas 
\Yilson apskelbė^O'fieiališkai, kad 
net "s\ ctimtauči|-pri®;ų" turtas 
bus nepalytėtas.fi<»Maldžia neju- 
dins privatiško t|r*'Oį£ici pinigų. 
Todėl žmonės bijotis, 
kad jų pinigai bankuo'se prapultų 
ir gali juos ten laikyti, kaip lai- 
kė. 

Pasielgimas. Yra uždrausta, po 
sunkia bausme, "svetimtaučiams- 
priešams" kalbėti, rašyti, ar 

spausdinti ką nors prieš Ameri- 
kos valdžią, ar prezidentą. Už- 
drausta imti fotografijas nuo til- 
tu, fortų ir visų strategiškų vie- 
tų. \" i s i lietuviai tegul saugo- 
jasi aštrių kalbų prieš šios šalies 
valdžią. Visi lietuviai, kaip pi- 
liečiai, taip ir nepiliečiai, lai at- 

lieka savo priedermes sulyg šios 
šalies ir gelbsti valdžiai tiek, 
kiek nuo jų to bus reikalaujama. 

Šepctienė Apolionija, tremtinė, 
iš Kauno gub., Vilkmergės; pav., 
Sesikų vai. pajieško savo vyro 
Prano šepečio, atvažiavusio 
Amerikon 1912 m., ir du metai 
atgal gyvenusio Chicagoj; ji su 

dviem mažais vaikais yra sun- 

kiame padėjime ir nori greitos 
pašelpos. Adresas: Russia, g. 
Moskva, 22 počtovoje otdeler.ie, 
do vostrebovania Apolonii Šepu- 
tis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Vyrukai "šposininkai." Du 
jauni vyrukai užsimanė šposus 
pakrėsti Velykų naktį. Antrą 
valandą Velykų nakties, kuomet 

'bažnyčioje žmoiįių buvo visai 
maža, jie atėjo į bažnyčią ir pra- 
dėjo saviškai elgtis/joje. Baž- 

nyčios tarnas, pamatęs, kad jie 
' bažnyčioje elgiafi, kaip kokioj 
smuklėj, liepė jiems iš bažnyčios 

'išeiti. Tas jiems labai nepatiko 
j ir jie, liesdamiesi laukan, pradė- 
1 jo murmėti ir pasitinkamus pra- 
dėjo užkabinėti, ypatingai ant 

šaligatvio atsistoję. Tąsyk duo- 
i ta žinia j Šv. Jurgio Dr-jos sve- 

jtainę tosios draugijos kareiviams, 
kurie Kristaus karstą saugojo, 
kad ateitu triukšmadarius nuvai- 
kyti. Kareiviams atėjus, vyru- 

į kai pasišalino. 
Kas jiems j galvą atėjo, kad 

jie šitaip elgėsi bažnyčioje ir su 

žmonėmis, sunku butų atspėti. 
Žmonės dabar prišneka visaip. 
Tarp tų vieni spėja, kad tie du 
vyrukai norėję pasipinigauti. 
Mat pas Kristaus karstą žmo- 
nės sudeda aukų, tai jie, girdi, 
tomis aukomis 'norėję "pasidalin- 
ti." 

Bet kokie jų tikslai nebūtų, 
jų pasielgimas labai prastas ir 
jei jie to nesupranta, tai matyt, 
kad jų galvose negerai yra. 

Grandrapidsietis. 
! 

Garnys namuose. Pas musų 
vieną stropų visuomenės* veikėją 
p. I). Graičaitj, pavasariui atė- 
jus, atlėkė garnys į namus ir ap- 
dcvanojo ji sunumi. Tegul sū- 

nūs sveikas ir savo tėvo dvasioje 
auga. tai męs turėsime daugiaus 
tautos veikėjų. 

P-as D. Graičaitis yra uolus 
tėvynainis. Jis yra TMD. 58tos 
kuopos pirmininku ir LDK. raš- 
tininku. Jis yra daug pasidar- 
bavęs Lietuvių Dienoje lapkričio 
i d. Jo brolis P. Graičaitis li- 
goninėje serga, bet jau eina ge- 
ryn, ir gal neilgai trukus pa- 
sveiks. M. K. Š. 

Grand Rapids,. Mich.—Gerbia- 
moji "Lietuvos'" Redakcija: 

Malonėk;tc duoti man vietos 
savo laikraštyje pasiteisinti prieš 
neteisingą užpuldinėjimą ant tna-1 

no ypatos T. Fondo skyriaus 
raštininku p. V, Stasavii iaus. 

P-as V. Stasavičius "Darbinin- 
ko" 41 num. keldamas protestą 
prieš įdėtą "Lietuvoje," "Vien. 
Liet." ir "Ateityje" protestą, iš- 

neštą Liet. Dienos Kom. Sky- 
riaus, daugelyje vietų apsilenkia 

su teisybe. Sitai jis sako, kad: 
i) Kovo 25 d. 1917 m. buvo 

susirinkimas abiejų skyrių, T. I\ 
ir LDK. skyrių ir šitame ben- w \ «- 

_ drame skyrių susirinkime, girdi, 
svarstyta protestas, atspaustas 
"Lietuvos" 12 num. ir "Vien. 
Liet."—Tą aš griežtai užginu ir 
dedu $100 prieš $100 Stasavi- 
čiaus. Jei jis priparodys, kad 
toksai susirinkimas turėjo vieta, 
aš apsiimu $160 įmokėti T. Fon- 
dan, o jei jis to neparodys, tegul 
jis užsimoka $100 į Centralinj 
Komitetą. 

Kad jis galėjo turėti susirin- 
kimą, pasivadinęs kelias sau prie- 
lankias mergeles, tai aš to ne- 

bandysiu užginti. Bet tos čia 
augusios merge1 s lietuvių laik- 
ra.čiu neskaito ir apie lietuvių 
reikalus neturi nei mažiausio su- 

pratimo; antra vertus, jos nėra 
buvę jokioj minėtųjų skyrių val- 
dyboj, tai ir protestuoti tų sky- 
rių vardu negali. To susirinki- 
mo tikslas buvo visai kitokis. 
Jos buvo pakviesta pas kunigą ir 
paskui mane ten pašaukta, kad 
man kailj išpėrus ir privertus 
atšaukti tą protestą, po kuriuo 
aš buvau pasirašęs kaipo LDK. 
Skyriaus pirmininkas. 

2) P-as V. Stasavičius "Dar- 
bininke" man ir kitiems, prikiša j | laisvamanybės krikštą; tas be 
reikalo; galite jj pasilaikyti sau. į Aš esu parapijonas ir atlieku, 

•visas parapijos ir bažnyčios prie-j dermes ir man išplėšti tikėjimo 
iš mano širdies niekas negalės, I 
jei aš pats jo nepamesiu. 

Jis gryną netiesą sako, tvir- 
tindamas. kad Grand Rapids L. 
D. K. Skyrius negyvuoja; prie-! 
šingai, jis gyvuoja ir pasekmingai, 
rengiasi prie rinkimo auk u nu- 

kentėjusiems nuo karės. 
4) Jis neteisingai užmeta man, 

buk aš LD., lapkr. i d., pridaręs 
daug nesmagumų, kurstydamas 

j socialistus prieš katalikus ir tau- 

tininkus; tegul jis man pirma 
priparodo tą; o kaip jis to ne- 

galės padaryti, tai tąsyk aš iš 
savo pusės parodysiu, kas tas 

'provokacijas ir intrigas darė. 

j 5) P-as V. Stasavičius sauva- 
lliai pasinaudoja p. J. Barščiaus- 
|ko vardu ir prašo kitu laikraščiu 
'pakartoti, kuomet p. Barščiaus- 
kas tyli ir po atšaukimu nepasi- 

!rašo. Tas reiškia, kad p. Barš- 
ėiauskas yra visai kitos nuomo- 
nės. 

Taigi p. V. Stasavičius elgiasi 
»be jokio atsižiūrėjimo į teisybę 
į ir už tai yra vertas didelio pa- 
I peikimo. 

A. J. Bernotas, 
Grand Rapids LDK. Sk. 
Pirmininkas. 

IŠ LINCOLN, N. H. 

| Martaus prakalbos; popierinin- 
kų bendrovė. Balandžio 10 d. 
kalbėjo čia .p. Martus apie Lie- 
tuvos žmonių ir jo paties pri- 
tirtus vargus šios karės metu. 
Kalbėjo ilgai ir jo kalba publi- 
kai labai patiko. Aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės surinkta 
$42.75. Be to sutverta ALT. 
Sandaros kuopa ir Lietuvos Gel- 
bėjimo kuopa; pastarosios mariai 
apsiėmė mokėti po $1.00 kas mė- 
nesis sušelpimui savo brolių. 

Toliaus p. Martus papasakojo 
pieną, sulyg kurio galima butų 
dabrininkams ir patiems sau nau- 

dą turėti ir Lietuvai padėti, stei- 
giant po karei joje dirbtuves. 
Čia pat ant vietos tapo sutverta 
popicros darbininkų bendrovė ir 
tapo sumokėta jon pinigo $25,- 
000. (?}: Jei iš kitų vietų popieros 
darbininkai atsilieps ir prisidės 
prie musų šitos bendrovės, tai be 
jokios sunkenybės galėsime 
įsteigti gerą popieros dirbtuvę 
Lietuvoje karei pasibaigus. Pri- 
stojantieji gali įnešti nuo $100 
iki $5,000 dalies. 

Kuomet surinksime reikalingą 
kapitalą, sušauksime visuotiną 
susirinkimą visų popieros amatų 
darbininkų ir nutarsime kokiais 
keliais ir budais geriaus bus» 
mums reikalingos mašinos su- 

pirkti, ir kaip geriausia pasiųsti 
Lietuvon žmones ir greičiausia 
dirbtuvę įsitaisytų. 

Be popieros Lietuvos žmonės 
nebus; jei jos neparupins lietu- 
viai, tai ją parūpins kiti. Kam 
tat laukti, kad kiti šitą pelningą 
užsiėmimą įsikurtų ir iš lietuvių 
sau gražų gyvenimą darytųsi, 
jeigu męs lietuviai patįs galime 
tą padaryti ir buti neprigulmin- 
£ais nuo kitų? Subruskime tik 

popieros darbininkai ir kol lai- 
kas susispicskime į krūvą. Tuo- 
mi padarysime didelę naudą pa- 
tįs sau ir savo tėvynei Lietuvai. 

Norintieji patapti Popieros 13- 
včs nariais, rašykite šituo adre- 
su : 

Bendroves Grupė, 
Box 258, 

Lincoln, N. H. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Daro karišką cenzą. Šiomis 

dienomis pas mus darė 
karišką cenzą visu vyrų, esančių 
kareiviavimo amžiuje. Pas mane 
atėjo policistas. Klausė kada gi- 
męs, kuomi užsiimu, ar moku 
plaukti, ar moku joti, ar moku 
automobilių valdyti. Klausė ar 

vedęs, ar neturiu šeimynos. Vi- 
skį surašė j tam tikrą spausdintą 
blanką ir ant galo lirpė man pasi- 
rašyti ant jos. Pasirašiau. Teko 
girdėti, kad buvo atsitikimų, kur 
nenorėjo pasirašyti, tai grasino 
suareštavimu. Į Nors mums dar 
neteko matyti tų blankų, bet me- 

name, kad jose surašinėjama vi- 
sos reikalingos žinios, kaip kad 
viršuj nurodyta ir reikalaujama 
parašo, kad visi duoti j tuos klau- 
simus atsakymai yra teisingi ir 
patvirtinimui to, kad jam tapo 
duota žinia apie tai, kad jis yra 
{trauktas } milicijos knygas. Mū- 
sų skaitytojų pamokinimui pata- 
riame duoti teisingus atsakymus 
ant tokių klausimų ir neatsisa- 
kinėti po tuom pasirašyti. Red.| 

Paskui jis man paliko "pro- 
klamaciją." kurią jums prisiun-1 
čiu. ["Proklamacijos" turinys 
yra paduotas ištisai kitame sky- 
riuje "Amerikos karės reikalai. 
Red.]. 

Aš tikrai nesuprantu, ar būti- 
nai laike 15 dienu aš turiu stoti 
j teismą, kaip ten reikalauja, ar 

man čia paliekama liuosybė? 
[Reikia stoti j teismą tiktai tiems, 
kurie nori pasiliuosuoti nuo ka- 
reiviavimo sulyg nurodytų pasta- 
boje įstatymų. Ten parodyta— 
nuo Vice prezidento pradedant iki 
galui—kas gali pasiliuosuoti; to- 

dėl, kas priklauso nors prie vieno 
iš tų skyrių (a) ir (e), tas priva- 
lo į 15 dienų nuo gavimo žinios 
nueiti į nurodytą teismą ir pra- 
nešti apie tai nurodytu budu. Cia 

1 paminėti skyriai (a) ir (e) yra 
'smulkmeniškai išdėstyti kitoj šio 
Į numerio vięjtoj, skyriuje "Ameri- 

kos Karės Reikalai," Fastabo- 
je. R e d. J. 

Jonas. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Delei "Kc.rdo" mirimo.—Ne- 

žinau. kaip senai a. a. "juokų' 
laikraštis "Kardas" mirė, nes aš 
išgirdau apie tai tik dabar. Apie 
jo mirties priežastį negaliu tik- 
rai pasakyti, nors teiravausi pas 
artimus jo draugus. Vieni pasa- 
koja, buk draugas Jasiulaitis. bu- 
vusis "Pirmyn" laikraščio a Iru- 
nif'?atorius pareikalavo visų pi- 
nigų už mašinas, už kurias buvo 
suderėta $800; tas grieštas jo pa- 
reikalavimas, girdi, ir buvo prie- 
žastimi mirties nuolatos' džiova 
sergančiam "Kardui." Kiti vėl 
tvirtina, kad nors ir daug kaitas 
tam netikęs surėdymas, bet už 
vis didžiausią nuodėmę papildęs 
kaimynas biznierius p. Ce-ras, I 
pas kurį tolydžio eita stambus 
pinigai ant smulkių mainyti. 
Mainvtojas, būdamas "inteligen- 
tu," Įėji.s mainyti negalėjo išei t, 

neišmetęs vieno kito stiklo ant 

drąsos; taigi šitaip stambius 
vien vai bemainant, ir smulkiųjų 
neliko. 

Vietiniai šėrlninkai, sudėjusie- 
/ po kcl;s šimtus dolerių, nors 

apverkia "Kardo" įnirti, bet ir 

susiramina, kad jų darbas visgi 
nenueis ant niekų. Jie vis dar 
tikisi, kad jų "Kardas" kelsis iš 
numirusių ir atsikėlęs atsistos 
tokioj vietoj, iš kurios galima 
bus matyti, kaip "Žvirblis" č'r 
škia ir jo čirškimu padrąsintas 
pasekmi ilgiau galės žmonės 
"šviesti." 

Ku-ku. 

IŠ ST. PAUL, MINN. 
žmogžudystė; baudimas už 

vėliavos išniekinimą.—Rumuno 
Petro Ivan namuose, South St. 
Paul'e velykų subatą atsitiko bai- 
si tragedija. Vyrui, 17 metų 
sunui ir keturiems jnamiams 
esant darbe, kaž kas šeimininkę 
papiovė ir viską namuose iš- 
griozdč. Spėjama, kad tą pada- 
ręs girtuoklis šeimininkės gimi- 
naitis, kuris neturėdamas už ką 

iįerti, reikalavo iš jos pasakyti j kur jos pinigai stovi; tai ncpa-» 
saikius, jis ją ir papiovęs. Pini- 
gai $832 atrasta įkišti j maišelį 
nuo miltų. Menamasis piktadė- 
jas slaptosi, bet policija sako jj 
tuoj sugausianti, nes ji žinanti, 
kad jis be pinigų ir negalįs toli 
pasprukti. 

Daugumui teko matyti, kad 
vietinė valdžia nubaudė žmogų, 
išniekinusį Amerikos vėliavą. 
Jam teismas priteisė 48 kartus 
apeiti aplink kapitoliaus rumą ir 
kiekvieno apėjimo sykį vėliavai 
garbę atiduoti. Drauge su juo 
ėjo ir kareivis, kuris prižiūrėjo, 
kad baudžiamasis savo baus.u; 
atliktų. 

G. Rice. 

IŠ NEW PHTLADELPHIA, 
PENNA. 

Išvažiavo pasisvečiuoti, išliko 
nuo nelaimės. Keliolika jaunų 
lieti* vių, kurie pastaruoju laiku 
dirbo apie už 50 mylių nuo čia 
šoviniu dirbtuvėse Chester ir 
Eddystone, Pa., parvažiavo Ve- 
lykoms pas savo gimines pasi- 
svečiuoti. Jiems besisvečiuojant 
štai balandžio 9 d. ateina tele- 
gramos, kad Eddystone šovinių 
dirbtuvė išnešta j padanges ir 
apie 140 žmonių užmušta ir su- 

žeista. Jų tarpe, kaip anglų 
laikraščiai praneša, yra ir lietu- 
vių pravardžių. Atėjo pora te- 

legramų vietos merginoms, pra- 
šant pranešti užmuštųjų gimi- 
nėms, kad jie pribūtų. 

Chesterio ir Eddystone lietu- 
viai turėtų aprašyti lietuvių laik- 
raščiuose tą atsitikimą plačiaus. 

Rep. 

Žinios Žinelės. 
Baltimore, Md. > 
= Vietos lietuviai sumanė su- 

rengti didelę demonstraciją mie« 
sto gatvėmis, kad tuomi savo iš- 
tikimybę valdžiai parodžius. 

Lincoln, N. H. 
= Lincoln graži vieta. Lietu- 

vių kolionija maža—12 šeimynų 
ir kiek pavienių. Visas mieste- 
lis priguli vienai kompanijai. 
Yri viena popieros dirbtuvė; 
darbai eina gerai ir atvykusiam 
nesunku darbas rasti. Dirbama 
8 vai. į dieną. Alga mokama 
kas dvi savaiti. Kompanija kas 
mėnuo moka "bonus"; vieniems 
po $8, kitiems po $11—$14. 

Youngtown, O. 
= Miestas stovi ties susidūri- 

mu daugelio gelžkelių ir laukia- 
ma, kad miestas ilgainiui pasi- 
darys vienu didesnių pramonės 
centrų. Darbai eina labai ge- 
rai ir darbas nesunku gauti, bet 
bedarbių didelės minios. Mat 
darbas pigiai apmokamas, tai. 
j ieškom a geresnių darbų. 

Akron, O. 
== Balandžio 2 d. gatvekaris 

susitrenkė su automobiliumi ir 
sužeidė važiavusius lietuvius ku- 
inus: Juozą Stelmoką, burną pra- 
kirto ir šonkaulį įlaužė; S. Ja- 
navičiūtę-—koją per čiurnį >šsu- 
ko; Janavičienę—keliose vietose 
odą nubraukė. Taipgi sužeista 
gatvekario konduktorius. 

Wilkes-Barre, Pa. 
= Priemiestyje Breslau prie 

l;erry Road kovo 25 d. rado pa- 
sikorusį Kazį Kiškiuną, 42 metų 
amžiaus. Buvo geras katalikas; 
kodėl pasikorė, nežinia. 

New York. N. Y. 
==• Nevv Yorko daly j East Side 

žydai sutvėrė didelę patriotų ly- 
gą gelbėjimui Suv. Valstijų val- 
džiai. Amerikos kariaunoje žy- 
dų skaitoma 2.953. 

Telluride, Colo. 
== Miestelis stovi tarp augštų 

kalnų, sniegu apklotų. Darbai 
tik aukso kasyklose—8 valandos 
darbo j dieną. $3.30 ir augščiau. 
Mašinistai gauna po $4.^0. Lie- 
tuvių 5 šeimynos ir apie dvide- 
šimts pavienių. Vasario 8 d. 

kasyklose tapo užmuštas Jonas 
Marcinkevičius, nuo Yirbaliaus. 
Giminės gali gauti už jo mirtį 
$2.500. 

Rochester, N. Y. 
= Čia lietuviai vietoje smuklių 

laiko viešbučius, nes nedeldieniais 
••muklės turi 1 vti uždarytos, o vieš- 
bučiai atdari. 



Visi lalkraSčlul «lunClami raukra?- 
ilal turt buti pažymėti autoriaus pa- 
raSu ir adreso. Pasir«išantiejl p*eu-| 
donlmais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tiknjjJ vard&. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamu* jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraSčlus 
Redakcija, pareikalauta, grizina auto- 
riui atgal jo ledomis. 

Reikia visada rašyti p'unksna Ir tik 
ant vienos pjpieros pusės, paliekam 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Pirmi Amerikos žingsniai. Su- 

vienytų Valstijų kongresas pasky- 
rė karės reikalams 7 miliardus, 
t. y. 7 tukstančius milijonų do- 

liarių—didžiausią sumą pinigų, 
kokią kada nors pasaulio istorijoj 
tauta butų vienu sykiu paskyrus. 

Šitas vienas faktas jau sumuša 
į dulkes visus tuos labai gudrius 
išvadžiojimus, buk Amerika sto- 

janti karėn todėl, kad ji sukitnšu- 
si daug pinigų talkininkams. Ame- 

rika, bijosi, girdi, kad jie ne- 

būtų pergalėti ir kad Amerikos 

paskolinti talkininkams pinigai ne- 

pražūtų. Amerika nėra paskoli- 
nusi talkininkams nei trečdalio tos 

sumos, kurią ji dabar paskyrė ka- 
rės vedimui. Menkas todėl butų 
išrokavimas mesti 7 miliardus, kad 

apsaugoti 2 miliardu. 

Amerika stojo karėn ne savo 

paskolų apsaugojimui, neigi savo 

kapitalistų apsaugojimui. Kas tarp 
mano, tai arba labai netoli mato, 
arba visai blogai-mano. Amerika 

stojo karėn visu pirmiausiai todėl, 
kad apsaugoti savo ramybę ir lais- 

vę ateityje. Jeigu demokratiškos 

viešpatijos kutą dabar sumuštos, 
jeigu militaristiškas ir autokiatiš- 
kas teutonų kumštis dabar užvieš- 

patautų, tai neilgai reikėtų laukti 

tų laikų, kada Xevv Yorko uoste 

atplaukiantj ateivj sveikintų ne 

Laisvės stovyla, bet kaizerio pa- 
minklas. Tai nėra utopija, arba 

sapnas. Tai yra galimas daiktas, 
kurj šiądien permato ir kuriam ti- 
ki žymiausi ir giliausi ne tik šios 

šalies, bet ir Europos protai. Šio 

ie karėje Vokietija parodė, kad 

jokia, sutartįs, joki prižadai jos, 
neriša. Ir tcdel vienatinis šioj 
valandoje išėjimas—tai išrauti vo- 

kiškam katinui nagus, kad jis dnu- 

giaus negalėtų draskyti—sunaikin- 
ti utilitarizmą, prašalinti to mili- 

tarizmo vadą kaizerį ir jo šeimy- 
ną ir padaryti iš Vokietijos laisvą 
ramią, demokratišką šalį. 

Jeigu rytoj VoHetijoj kiltų re- 

voliucija ir vokiečiai pasiliuosuotų 
nuo savo kaizerio, tai po i, t butų 
taika. Talkininkai tuoj aus tai- 

kintus, nes jie su žmonėmis su- 

sikalbėtų. Bet kol kaizeris laiky- 
sis, tai nelengva bus talkininkų 
užduotis, ypač jeigu Rusija delei 

savo. betvirkių nusilpnės. Ir to- 

d*l Amerika gerai supranta, kad 

ši karė tuomet bus ne piknykas. 
Todėl ji ir ruesiasi. Ji paskyrė 

7 miliardus doliarių; iš kurių di- 

delė dalis eis Rusijos palaikymui: 
ji taipgi rengia, delei visa ko, dide- 

lę armiją, o svarbiausia, ji rengiasi 
kiek tik gali, pagelbėti visakuom 

talkininkams Europoje. Preziden- 
to YVilsono atsišaukimas į visą 
tautą yra svarbus ir aiškus doku- 

mentas. Jis telpa atskirai kitoj 
vietoj, ir k'ekvienas Amerikos gy- 

ventojas privalo jo žodžius ir pa- 
tarimus giliai galvon įsidėti ir 

nepamiršti. 

Av esame prisirengę? Karė 

gali užsibaigti, Lietuva turi už- 

tikrintu mažiausiai autonomiją, o 

gal but ir pilną neprigulmybę. Ga- 

vę laisvę, lietuviai turės patįs su- 

sitvarkyti ii vesti savo šalies rei- 

kalus. Sakysim, rytoj mums rei- 

kėtų tai pradėti daryti. Ar męs 

esame prie to prisirengę? Ar mu- 

sų protiškos ir finansiškos jiegos 
yra sumobilizuotos-:' Ar jos yra 

gatavos prie tokio darbo ? Ar 

musų kapitalai yra suorganizurti, 
ar musų amatninkai, profesiona- 
lai. inteligentija yra suorganizuo- 
ta? Xe, arba la'>ai mažai. O męs 

privalome bent žinoti, ką męs tu- 

rime, kiek nięs turime, ko ir kiek 

mums reikės laisvoj Liituvos rei- 

kalų vedimui. 
Todėl ktin. Jono Žilinsko orga- 

nizuojamas "Vilniaus bankas" yra 
didžiai naudingas darbas, nes jis 
pradeda organizuoti musų žmonių 
kapitalus. Todėl sumanytas cen- 

zas, arba surašymas visų Ameri- 

koje esančių imatninkų ir profe- 
sionalų, yra neišpasakytai svarbus 

ir naudingas darbas. Kiekvienas 
lietuvis, mokantis kokį nors amatą 
arba speciališką darbų, arba biz- 
nierius, arba turintis profesijų, 
privalo paduoti apie save žinia> 
tam tikram biurui, kuris susior- 
ganizav prie "Lithuanian l)eve- 
lopmetit Corporation," 200 Fifth 
ave., Room iu5—A, Xew York, 
X. Y. Rašykit ten, gaukit blan- 
kas ir jas ispildykit. Galėsite sau 

gerą padaryti ir prie tautos jiegų 
organizavimo prisidesir 

Rusijoj neaišku. Iš Amsterda- 
mo, Kopenahgeno ir Stockholmo 
ateina nemažai visokių priešta- 
raujančiu gandu, kad Rusijoj nėra 

taip gerai, kaip turėtu lniti. Šitie 

gandai praneša, kad Rusijoj kįl? 
betvarkė, kuri pančiuoja naujos 
valdžios rankas. Tiesioginiu žinių 
iš Rusijos ateina nadaug, ir tas 

bent išdalies patvirtina virš- 

minėtų gandu teisingumą. 
Kiekviena didelė permaina ne- 

gali apsieiti be mažesnės, ar di- 

desnės betvarkės, nes kuomet lau- 

žoma sena tvarka, o ios vieton įve- 
dama nauja tvarka, tai visuomet 
atsiranda progos visokios rūšies 
trukšmadariams" gaudyti uvis su- 

drumstame vandenyj. 
Tas yra teisybė net ir ramiais 

laikais. O ką jau ir sakyti, kuo- 
met daroma milžiniškiausios per- 
mainos, milžiniškiausioj viešpati- 
joj ir dar laike milžiniškiausios 
pasaulio karės? Todėl nesunku 
yra suprasti, kad nauja Rusijos 
valdžia, nors ji ir susideda iš ga- 
biausių. Rusijos žmonių, turi bai- 

siai sunkią užduot] atlikti, kad 
išvesti ir pastatyti Rusiją ant 

tvirto ir pastovaus kelio. 
Priešu ji turi daug, ir galingu 

priešu: pirmiausia, įeikia vesti 

milžinišką karę, kad atlaikyti vo- 

kišką sieną, kuri gali užgriauti 
naujai laimėtas laisvės ir jas krau- 

juose paplukdyti; tuom pačiu lai- 

ku reik įvesti gyveniman reikalin- 

giausias permainas, ir pagalios 
reikia saugoti, kad šalyj nekiltu 

kontr-revoliucija, t. y. tokia revo- 

liucija, kuri norėtų nuversti da- 

bartinę valdžią ir pagimdyti visoj 
šalyj anarchiją. 

Su pirmais dviem pavojais nau- 

joji va'džia, galima tikėtis, gali 
apsidirbti. Pavojingiausia yra tre- 

čias pavojus—pavojus kontr-revo- 

liucijos. Jeigu jis įvyktų, tai da- 

bar net sunku yra permatyti, kas 

iš to išeitų. Vienas dalykas tik 

yra aiškus—kad tas neišeitų Ru- 

sijai ant gero, nes atžegareiviški 
gaivalai tuomet tikrai vėl viršun 

•įplauktų ir valdžią į savo rankas 

pagriebti galėtų. Ką jie padary- 
tų, atgriebę valdžią, lengva yra 

kiekvienam suprasti. 
Taigi, kaip minėta, kontr-revo- 

liucijos pavojus yra' pavojingiau- 
sis. Ir su juom naujai Rusijos 
valdžiai yra sunkiausiai kovoti, to- 

dėl, kad ji ir be to turi pilnas ran- 

kas darbo. 

Šiądien, kaip matyt, iš žinių, 
Rusijoj y»a trįs jiegos, kurios no- 

ri padaryti Rusijoj betvarkę, ir 

iššaukti kontr- /evoliuciją. Pir- 

miausiai tame smąrkte: darbuoja- 
si vokiški šnipai -ir slaptieji agen- 

tai, kurių Rusijoj visą laiką buvo 

devynios galybės. Vokietija, kaip 
girdėtis, yrą paskyrusi milžiniškus 

pinigus, kad Rusijoj platinti tarp 

žmonių agitaciją prieš dabartinę 
valdžią ir sukelti kuodidžiausią be- 

tvarkę. Šita vokiečių agitacija yra" 
varoma visur ir po visokiais už- 

dangalas!, ypač tarp prastų žmo- 

nių ir darbininkų. 
Apart vokiškų agentų, darbuo- 

jasi tuom pačiu tikslu taipgi visi 

Rusijos atžegareiviai ir juodašim- 
čiai, kuriuos isspirta nuo valdžios. 

Jipms yra svarbu nuversti naują- 
ją valdžią, nes tuomet jie turėtų 
progą grįžti j savo senas vietas. 

Pagalios bene smarkiausiai prie 
nuvertimo naujos valdžios darbuo- 

jasi radikališki, t. y. "raudoniausi" 
socialistai. Šitie turi kitus išroka- 

vimus. Jie, be abejonės, nenori, 
kad grįžtų senoji valdžia. Jie no- 

ri patįs paimti valdžią į savo ran- 

kas. Dabartinė betvarkė jiems iš- 

rodo geriausia prie to proga ir jie 
yra, kaip matyti, pasiryžę padaryti 
viską, ką tik jie gali, kad naująją 
valdžią nuvertus. Sitų radikalų yia 
nedidelė krūvelė ir rai^: .*> laikais 

jie nieko nesvertų, bet dabartiniu 
laiku jie kelia didelį riksmą ir val- 

džiai, kaip matyti, yra nemažai su 

jais '"trubelio." 
Kadangi kaip Vokietijai, taip ir 

senai briurokartijai yra, kaip ma- 

tėme. laUai svarbu, kad Rusijoj 

įkiltų kuodidžiausia betvarkė, ir 
<ad naujoji valdžia butų nuversta, 
tai, žinoma, jiems visai nesvarbu, 
kokiu budu ta betvarkė kils,—bile 
tik ji kiltu. Todėl kaip vieni, taip 
ir kiti—kaip vokiški agentai, taip 
senoji biurokratija,—sau žinomais 
keliais remia ir stiprina tų radi- 
kalų agitaciją ir darbus,—nes jie 
patįs atvirai savo vardu veikti ne- 

gali. Jie kuodaugiausia leidžia 
auksinio vandens ant tų radikalų- 
socialistų malūno... kad jis smar- 

kiau suktųs ir sutrintų naują ir 
dar nespėjusią nusistovėti laisvos 
Rusijos valdžią, 'l ai yra taip "».iš- 
kus faktas, kad jo užginčyti jokiu 
budu negalima. 

O iš to yra du išvedimai Vie- 
na kad dabartinių Rusijos radi- 
kalų-socialistų būrys yra visai ne- 

toks didelis, kaip jis išrodo. Di- 
džiuma social-demckratų partijos 
prie jų nepriklauso ir jiems yra 
priešinga, o jeigu jų riksmas yra 
garsus, tai tik todėl, kad po jų 
sparnu dirba paslaptai ir kitos dvi 

galingos jiegos—-Vokietijos, biuro- 

kratijos agentai. Antras išvedi- 
mas y~ tas, kad tie radikališkieji 
socialistai, kurie nori versti dabar- 
tinę valdžią ir kelti naują—anot 
jų, "tikrų"—revoliucijų, i.enumano! 
net to, kad jie, sėdėdami dabar ant 

medžio šakos, kerta jąją ne iš to 

galo: jie kertą šaką tarp savęs ir 
medžio, ir jeigu ją nukirs, tai ne 

tik patjs stačia galva nusiris su 

Šaka žemyn, bet nutrauks paskui 
save j bedugnę ir naują demokratiš- 
ką Rusijos laisvę. Tame yra di- 
džiausis jų apjakirnas ir aršiausis 

pa veju s visos Rusijos naujai įgy- 
toms laisvėms. 

Tas faktas, kad iš Rusijos atei- 
na labai mažai—ir tai neaiškių— 
žinių, duoda pamatą spręsti, kad 
vokiškai-biurokratiškai- radikali- 
ška klika daro naujai Rusijos val- 
džiai daug bėdos. 

Lietuviška pravardė dabar yra 
brangi. Nesmagu ir gaila buvo 
žiūrėti ir girdėti, kaip mūsų lietu- 
viai, skubindamiesi išsinerti iš savo 

kailio, zovada mainydavo savo lie- 
tuviškas pravardes: vieni sekdavo 

prie jų visokių "\viczų" galūnes, 
kiti gi iš Vilkaičių darydavo \Volf'- 
us, iš Šir.itaičių—Schmidt'us ir t. 

t. Priviso pas mus tų VV.olfų, Sch- 

midtų, Braunų, Hermanų, Mkhel- 
sonų ir Ritterių gyva smala. 

Dabar vyrai gailiui. Nes daug 
bėdos turi. Apskelbus karę Vokie- 

tijai, daugelis dirbtuvių paleido vi- 
sus darbininkus su vokiškomis pra- 
vardėmis. Maža to. Slaptieji 
Amerikos agentai daboja visus sve- 

timtaučius su vokiškomis pravar- 
dėmis, ar jie nėra kartais vokiečių 
šnipais, ar užtarėjais. 

Chicagoje tokių atsitikimų yra 

daug. Paminėsime vieną. Chica- 

gos Fordo dirbtuvė paleido visus 

mechanikus ir darbininkus su vo- 

kiPcomis pravardėmis. Tarp jų 
buvo ir vienas pravarde Wolf. 

— Wolf—"šiur" yra vokietys— 
tarė dirbtuvės, užvaizda, ir paleido 
jį. Bet Wolf buvo, ne vokietys. 
Jis buvo lietuvis, Vilkaiti.-., ar Vit- 
kauskas. Todėl musų p. \Volf 

nuėjo į ofisą pasiklausti, kodėl jį 
į paleido. 
Į — We don't \vant Uermans 

herc... (Męs nenorime čia vokie- 

čių)—smarkiai jam atsakė ofise. 
— Bet aš nees.iu vokietys, aš lie- 

tuvis—mėgino teisintis mušu lietu- 

vis, kuriam gaila buvo apleisti pui- 
kiai apmokamą darbą. 

Musų Yilkauskas nuėjo namo ir 

atsinešė savo pilietiškas popieras, 
kurias jis buvo išsiėmęs ant teisin- 

gos, lietuviškos pravardės. 
Tomis popieromis jis pertikrino, 

kad ji, ne vokietys, bet lietuvis. 
Bet "džiabo", vis viena, negavo. 

— Jeigu tu esi lietuvis ir tavo 

pravardė yra Yilkauskas,—tarė 
jam ofise,—tai kam tu pasidavei 
\Volfu? Čia kas nors megerai ir 

męs turime tai ištirti. 
Mat užvaizdai puolė akin, kad 

jeigu žmogus permainė savo pra- 
vardę, tai jis gali kartais buti ko- 
kiu nors vokišku agentu, šnipu. 

Tokių atsitikimų dabar yra la- 
bai daug. Ir tik dabar musų žmo- 
nės ant savo locno sprando pra- 
deda atjausti, kaip yra dabar bran- 

gu turėti savo locną, tikrą lietu- 

višką pravardę, kuri butų neįvėlusi 
jų bėdon. 

Musų žmonės mainydavo pra- 
vardes, arba sulenkintas—su "wicz" 
arba "ovvski" galūnėmis, arba per- 
ilgas, ir todėl amerikonams jas 
neva *urrkri ištarti. 

Žmaeės, Irarfe supranta savo 

garbę, savo^Jikros pravardės nie-l 
kados nemainys", bet lietuviai, kurie 
turi sudarkytas, sulenkintas pra- 
varde.*, len^ii £|ili jas permainyti 
ir sutrumpinti taip, kad jos butų 
lengvos ištarimui, trumpos ir visgi 
pasiliktų lietuviškos. Vilkauskas 
gali pasikeisti j Vilkis, Rutkauskas 
—j Rutkus^ Rimkevičius j Šimkus, 
Ridikevičius j Ridikas ir t. t. To- 
kiu bildu permainą padarius,—ir 
"vilkas sotiis ir ožka čicla." Ir 
žmonės dabar bėdos neturėtų. 

Visi tie, kurie darė kvailas per- 
mainas su savo pravardėmis, dabar 
gailisi—bet jau pervėlu. 

Gandas buvo teisinga žinia. 
Kiek laiko algai,—dar prieš re- 

voliuciją Rusijoj, męs rašėme 
"Lietuvoje," kad Anglijos valdiš- 
kose sferose kalbama apie Lie- 
tuvos laisvę. Męs buvome gavę 
tuomet aplinkiniais keliais žinių, 
kad, nežiūrint senosios rusų val- 
džios neprielankumo, liberališkoji 
Anglijos valdžia, nors nekėlė vie- 
šai Lietuvos laisvės .klausimo, bet- 
gi apie tai svarstė ir turėjo savo 

pragrame. Męs taipgi pranešėme 
tuomet, kad Anglijos valdžia aty- 
džiai seka lietuvių partijų veiklu- 
mą ir kad ji nėra labai priela:^ 
nei musų socialistams, kurie tau- 

tystės nepripažįsta, nei musų 
klerikalams, kurie taipgi yra savo 

rūšies "internacionalistaiv" 
Pamename, kad nckuric musų 

laikraščiai (ypač '"Draugas") tuo-i 
met paabejojo apie šių žinių tei- 
singumą ir davė suprasti, kad tau- 

tininkai, skelbdami panašias ži- 
nias, intriguoja klerikalų nenau- 

dai. 

Betgi, kaip išrodo, musų tuomet 

paskelbtos žinios buvo teisingos. 
Vieną aiškų tam prirodymą męs 
įgijome tik dabar, šiame nutne- 

ryj yra akyvas straipsnis "Ką tal- 
kininkai nori padaryti" (ant 5 
pusi.). J j parašė Mr. F. Simonds, 
vienas iš žymiausių Amerikos ka- 

riškų kritikų. Ir jis musų aukŠ- 
čiaus paskelbtos žinios teisingumą 
patvirtina. 

P-as Simonds lankėsi Europoje 
šių metų pradžipje, dar prieš Ru- 

sijos revoliuciją. Ačiu/ savo pla- 
tiems ryšiams, p. Simonas turėjo 
progą susieiti, ir kalbėtis su augš- 
čiaūsiais. Anglijos ir Prancūzijos 
kaip kariškais, taip ir politikos va- 

dais—neišskiriant nei Anglijos 
premiero Lloyd-George. Ir Mr. 

Simonds, dabar pargrįžęs Ameri- 

kon, aiškiai pasako savo straipsnyj, 
kad dar tuom laiku talkininkai 

jau manė apie sutvėrimą autono- 

miškos Lietuvoj. Jeigu jos ne-1 
skelbė ir neleido tuomet skelbti, 
tai vien todėl, kad prie senos Ru- 

sijos valdžios jiems nebuvo pa- 
togu tą valdžią erzinti. 

Dabar dalykai, žinoma, visai 

persikeitė, bet anuo laiku musų 

paskelbtoji žinia pasirodė teisinga 
kaslink Lietuvos laisvės. Turime 

pamato tikėti, kad pasirodys teisin- 

ga ir kita dalis tos žinios—apie 
pažiūras į musų partijas. Ir todėl 

butų daug protingiau musų parti- 
jinj judėjimą harmonizuoti, derin- 

ti, negu menamų ''intrigų" jieško- 
V- 

Laikas yra mums išvesti musų 

partijas ant plataus valstybinio ke- 

lio iš tų siauručių, kreivučių kai- 

miškų takelių. Žiūrėkime j poli- 
tiką plačiau—nes prie v Jtsybinio 
gyvenimo rengiamės. 

Paradoksas. Būrys revoliuci- 
jonierių, pasinaudodami naujos ru- 

sų valdžios manifestu, išsirengė iš 
Amerikos grįžti Rusijon,—anot jų 
pasakymo, daryti "tikrą" revoliu- 

ciją, t. y. griauti dabartinę naują 
rusų valdžią. Anglai—nemulkiai. 
Sužinoję apie tari, su kokiu tikslu 
jie važiuoja Rusijon, anglai sulai- 
kė juos Kanadoje, kad jie su sa- 

vo "tikra" revoliucija palauktų, kol 
karė nepasibaigs. 

Sulaikyti l'revoliucionieriai" 
tuomi, žinoma, baisiai užsigavo ir 

paleido telegramas j visas puses, 
šaukdamiesi81 pajklbos. Vieną te- 

legramą jie'nusiuntė prof. Miliu- 
kovui—dabartines' rusų valdžios 
užrubežio reikalų ministeriui. 

.* i » 

Vadinasi, jie prašo pagelbos pas 
Rusijos valdžią, kad toji juos 
"išgelbėtų" ir palengvintų" kelio- 
nę j Rusiją, kur jie tą pačią val- 
džią važiuoja griauti. Kitais žo- 
džiais tariant: "Jonai, Jurgis su- 

rišo man rankas: atrišk man, su- 

simildan'fj, kad galėčiau tau, Jo" 
nuli, snukiu duoti.".. 

Sarmata yra pigus dalykas, bet 

į ir j06 kaip kam trūksta... 
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—Evans in Baltimore American. 

PASAULIO VELYKOS. 
Tasaulio laisvę turėjo palaidotą uoloje militarizmas, ku- 

rio vyriausiu atstovu yra kaizeris. Talkininkai jau treti 
metai verčia tą uolą. Dabar ir Dėdė Šamas savo petj prie 
jos pridėjo. 

MARGUMYNAI. 
LIETUVOS LENKAI ŠAU- i 

KIA "GELBĖKIT!" 
B r o o k 1 y n, N. Y.—Kuomet 

vokiečiai apskelbė Lenkiją "ne- 

prigulniinga," bet Lietuvą atsky- 
rė nuo Lenkijos, gyvenančios 
Lietuvoj "šlrchciankos" išsiun- 
tė Yaršavon į lenkišką. "Rada 
Stanu" (Valstijos tarybą) ilgą 
atsišaukimą, kad Lenkiją, girdi, 
mepamirštų Lietuvos ir kad Lie-1 
tu\a butų priskiri prie Lietu- 
vos. Štai, kaip tos "šliaclician- 
kos" šaukėsi: 

"J a s n i e W i e 1 m o ž n i P a- 

n o \v i e! Valandoj, kuomet pir- 
mu sykiu susirenkate, kad paim- 
ti j savo raukas neprigulmingos 
Lenkijos likimą,—kuomet išreiš- 
kimas savo nuomonės apie tą li- 

kimą vine tik jųsų teisė, bet 
ir priedermė,—toj valandoj, va- 

landoj kiekvienai lenkiškai šir- 
džiai iškilmingoj, męs, lenkės, 
Lietuvos pilietės, siunčiame 
jums linkėjimas: Kad j u? u su- 

manymai ir darbas atneštų lai- 
mę O j c z y z u a i (lenkų tėvy- 
nei). 

"Bet Ojczyznai čielai. Ne- 

pamirškit Lietuvos! Nenukreip- 
kit savo akių ir minčių nuo ši- 
tos nelaimingos šalies, kuri nuo 

daugiau negu šimto metų ken- 
čia kančias už savo lenkiškumą, 
o kur vienok lenkiškumas vis 

labjau platinasi—nuo tų žmonių, 
kurie dabar po kanuolių griau- 
smu ir degaiiičių kaimų gaisruo- 
se, instinktyviai puolasi prie len- 

kiškų mokyklų ir tiesia rankas 

prie lenkiškos knygos. 

"Jųsų priederme yra rūpintis 
ne tik apie Lenkiją, bet ir apie 
Lietuvą. 

"Todėl turime .-teisę kreiptis 
ir šaukti: Gelbėkit mus' Gelbė- 
kit šitą didelę ir puikiausią Tau- 
tos [suprask, lenkų tautos] da- 

lį ! Gelbėkit tėvynę Kosciuškos, 
Reitano ir Mickevičiaus—tėvy- 
nę Jagelionų." 

Amerikos lenkų socialistų or- 

ganas "Robotnink Polski," pa- 
minėdamas apie šitą atsišaukimą, 
pritaria jam ir sako: "Vokiečiai 
dabar turi su šituo [lenkų] noru 

skaitytis." 

Taip Lietuvos lenkai (teisin- 
giaus sulenkėję lietuviai) šaukia- 
si prie savo rodakų Varšavoj. 
Taip jie parodo, kaip yra varo- 

mas net ir dabar lietuvių lenki- 
nimas per lenkų mokyklas ir 

knygas. Lenkai ir karės laiku 
pristeigė kuodaugiausiai savo 

mokyklų Lietuvoj, platina tūk- 
stančiais savo knygas tarp Lie- 
tuvos žmonių. Lietuviu draugi- 

jos šaukiasi pagelbos lietuviškų 
mokyklų įsteigimui. O ką ame- 
rikiečiai daro? Amerikiečiai 
pjaunasi tarp savęs už tai. kokia 
partija "valdys" Lietuvą ir žmo- 
nių sudėtas aukas laiko Bostone. 

Kas valdys Lietuvą? Valdys 
—lenkai, jeigu ir męs, ameri- 
kiečiai, nesusiprasim ir savo 

kvailų barnių nemesim. Neval- 
dys nei viena musų partija, bet 
eisim vėl bernauti lenkams, jei- 
gu proto nejgausim. 

Lietuvys. 

KAD NENUSTOTŲ LAN- | 
KIUS. 

A m s t e r d a m, N. Y.—Gerb. 
Redakcija:—Nustojo mūsų stu- 
bą lankiusi "Lietuva,"' nes turė-J 
jome ją pirmiaus užsirašę ant 
savo draugo vardo. Net męs 
nusiminėm iš to, nes mums labai 
patinka tokioj tautiškoj dvasioj 
ir taip švariai vedamas laikraš- 
tis, kaip "Lietuva." Todėl įde- 
du vidun Money Orderį už $2.00 
ir malonėkite siuntinėti man 

"Lietuvą" mano vardu. 
A. J. Lukšys. 

LENKAI Iš KAILIO NERIASI. 
Brooklyn, N. Y. Gerb. 

Redakcija:—Jųs jau nurodet pui- 
kiai, kaip lenkai iš kailio neriasi, 
kad tik vėl užmesti apinasrius 
lietuviams ir pasigriebti sau Lie- 
tuvą. Prie jųsų pastabų ir ap- 
rašymų. aš .pridėsiu dar vieną, 
•kurį šiomis dienomis užėjau len- 
kų Susivienijimo organe "Dzien- 
nik Związko\vy." Iškarpą jums 
taipgi prisiunčiu. 

| Šisai laikraštis daro ištraukas 
iš kito lenkų laikraščio "Gazeta 
Polska," kuris nusiskundžia, kad 
esą vokiečiai, užėmę Lietuvą, ne- 

nori jos priskirti prie naujai su- 

tvertos Lenkijos. Toliaus jis 
rašo apie darbavimąsi len- 
kų Lietuvoje tuojaus po to, kaip 
vokiečiai buvo apskelbę Lenki- 
jai "neprigulmybę." 

"Iš len'kų gyvenimo Lietuvoje 
—rašo jis—reikia pažymėti, kad 
j tris dienas po apskelbimui [vo- 
kiško] manifesto 5 d. lapkričio, 
Vilniuje atsibuvo susirinkimas 
152 lenkų, kuriame šitą mani- 
festą pasveikinta, kaipo "pirmą 
etapą prie atbudavojfmo Lenki- 
jos galimai toliausiai einančiuose 
istoriškuose rubežiuose" ir "jau- 
čiant savo vienybę su Lenkija" 
išnyksta persitikrinimas, kad 
"apskelbimas nieprigulmingos 
Lenkijos privalo vesti prie aiškių 
permainų srytyje vokiškos ad- 
ministracijos kaslink lenkų -Lįe" 
tuvoje." 

Dar reikia pridėti, kad jau 
viena diena anksčiau manifesto 
paskelbimo atsibuvo Vilniuje su- 
sirinkimas Lenkų Organizatyvio 
komiteto, kuriame išnešta rezo- 

liucija, patvirtinanti, kad "sie- 
kimas prie bendros viešpaty 
*£s su Lenkija yra politiškas po-( 

stuliatas, vienijantis visus len- 
kus Lietuvoje;" taipgi, kad 
"Lietuvos ir Baltgudijos lenkai 
galėsią priimti tik tokį šios ša- 
lies likimo nuskyrimą, kuris už- 
tikrins jam viešpatij inę vienybę 
su Lenkija." "Bile koks kitas 
šio klausimo išrišimas pnliks mū- 

sų Širdyse amžinai neužgijanėią 
žaizdą ir bus priežastimi fermen- 
tavimo, kuris padarys negalimu 
normalį išsivystymą—kaip šios 
šalies, taip ir kaimynių." 

Šitą rezoliuciją Vilniaus lenkai 
persiuntė Dr. Brudzinskiui Varša- 
voje su prašymu, kad lenkų dele- 
gacija, siunčiama į J>erliną ir 
Vienną perstatytų ją abiejonis 
toms viešpatijoms (\'okietijai ir 
Austrijai), kaipo išreiškimą len- 
kų nuomonės Lietuvoje." 

Šitie faktai parodo, kad lenkai 
viską daro, ką tik gali. kad Lie- 
tuvą vėl pasigauti j savo tinklus. 
Kada kiti musų laikraščiai pjau- 
nasi už dvasias, svajones ir 
niekniekius, Jųsų laikraštis visa- 
dos stovi ant Lietuvos reikalų 
sargybos ir tikrai nurodo, iš kur 
lietuviams didžiausis pavojus 
gręsia. Lai gyvuoja Lietuva i; 
''Lietuvą 1" 

D. J. 

SENAS SKAITYTOJAS. 
Castle S h a n n o n, Pa. 

Gerb. Redakcija:—Šiuomi prane- 
šu, kad kovo 2 d. mirė Antanai 
Povilaitis, laikraščio senas skai- 
tytojas. Velionis buvo 60 metų 
amžiaus ir buvo vienas iš se- 

niausiu "Lietuvos" skaitytojų. 
Jis skaitė "Lietuvą" per kokią 
20 metų ir be jos niekados apsi- 
eiti negalėjo. 

Lai bu va jam lengva ši laisvėj 
žemelė! 

Jonas Povilaitis. 

MOKYKITĖS SVETIMŲ KAL- 
BŲ IR SAVOS NEUŽMIR- 

ŠKIT. 
P h i 1 a d e 1 p h i a, P a.—Ger- 

biama Redakcija:—Džiaugiamės 
visi iš žinių apie Lietuvą. Turė- 
sime laisvą Lietuvą po šitos ka- 

rės—gal visai neprigulmingą, o 

gal autonomiją,—autonomiją tai 
jau tikrai, nes ją ir rusai ir vokie- 
čiai yra jau pažadėję. 

Gavę tėvynės laisvę, patįs tu- 

rėsime jos reikalus, pramonę, po- 
litiką vesti. Turime, teisybė, ne- 

mažai jau inteligentijos, mokytų 
vyrų; bet laike karės jų taipgi 
daug žuvo ir dar žus. Todėl reik 
jaunas spėkas auginti. Tėvai, 
turintieji vaikus -pradinėse moky- 
klose, leiskite iš paskutiniųjų sa- 

vo vaikus j augštesnes mokyklas, 
nes apšviestų vyrų,—ir moterių— 
visokiuose urėduose reikės. Ne- 
turėsim savų, tai turėsim imti 
svetimtaučius. 

O tie jaunuoliai musų ir jau- 
nuolės, kurios jau yra High 
Sehooles'e ir kolegijose, lai mo- 

kinasi kuodaugiau svetimų kalbųl 
nes reikės tokių žmonių susi- 
nešimams su svetimtaučiais ir po- 
litikoje ir pramonėj. Francuzų ir 
vokiečių kalbos bus ypač pagei- 
daujamos (anglų kalbą kiekvienas 
išmoksta). Esantieji High 
Schoolėse ir kolegijose turi dabar 

gerą progą jų išmokti. 
Nepamirškit ir savo locnos lie- 

tuvių kalbos. Daugelis musų 
moksleivių, nors jgyja mokslą, bei 
savo kalbos, gali sakyt, visai ne- 

pažįsta. Laisvoj Lietuvoj reikės 
atlikti darbas lietuvių kalboj, o 

čia žmogus, nors galėtų atlikti, 
bet nemoka lietuviškai žodžio tei- 

singai parašyti ir negali todėl vie- 
tos užimti. 

Ruoškime todėl tuoj aus jauną 
armiją musų jaunų inteligentu, 
kad butume gatavi prie darbo. 

Jaunuolis. 

SVETIMTAUČIAI APIE LIE- 

TUVIUS. 
C h i c a g o, II.—Šveicarijos 

laikraštis C o u r r i e r de Ge- 
ne v e patalpino ant pirmo pus- 
lapio, įžangiamųjų straipsniu vie- 

toje, ilgą straipsnį vardu "Les 
Lituaniens sous l'occupation alle- 
mande" (Lietuviai po vokiečių 
užėmimu). Šisai straipsnis, kaip 
jame yra pažymėta, yra sutrauka 
straipsnio, paimto iš Amerikos 
laikraščio "Lietuvos," kuri prieš 
keletą savaičių bu"o paskelbusi 
platų aprašymą savo pasikalbėji- 
mo su p. Antanu Bukausku, šių 
metų pradžioje sugrįžusiu iš už' 
imtos Lietuvos. 

Žymiausia vieta, kurią tasai 
laikraštis suteikia šitam straip- 
rniiui, parodo, kad ji» užjaučia 
lietuvių reikalams. 



Lietuvis Iškėlė Revoliuciją? 
M nms is Keliu vietų prisiuntė 

Aiusų skaitytojai ir sandarbinin- 
kai iškarpas iš anglų laikraščių, 
kuriose tilpo scnsacijinis straip- 
snis, parašytas tulo ':apiiono 
Ilornst von clcr (loltz'o. Šisai 

von cler Ooltz yra žymus buvu- 

sia Vokiečių valdžios politiškas 
šnipas ir tvirtina, kad jis daug 
paslapčių ir intrigų žino, nes 

būdamas prie vyriausios vokiečių 
šnipų įstaigos Hcrline, jis turė- 

jo progą patirti dauk tokių daly- 

kų, apie kuriuos retai kas žino. 

Laike dabartinės karės iis atvyko 
Amerikon ir išdavė vokiečius, ne- 

są vokiečių valdžia plianavo jam 
galą padaryti, kadangi jis per- 

daug žinojęs. 
Jeigu tikėti ši'am von dcr (lol- 

tz'ui, tai j>ati pradžia rusų revo- 

liucijos, arba bent tikros priežas- 
tis, kurios iškėlė šią revoliuciją 
buvo išperėtos Amerikoj, Nevv 

Yorke. Ir daugiausiai tame, anot 

von der Golt/o, pasidarbavo tū- 

las lietuvis, nešiojantis misterišką 
pravardę \Vilkins. 

Rusijoj, kaip žinome, jau se- 

nai ėjo kalbos, kad senoji valdžia 

nori parsiduoti vokiečiams ir pa- 

daryt". su Vokietija atskirą taiką. 
Tam tikslui \ okiečiai leido mili- 

jonus rublių, papirkinėdami rusų 

generolus ir ministerius. įmonės 

jautė, kad valdžioj kas nors yra 
ne taip, Kaip reikėtų buti. Du- 

rnoje taipgi apie tai kalbėta. Ru 

sijos talkininkai, Prancūzija ir 

Anglija, taipgi per savo laikraš- 

čius nerimdavo, nes nepasitikėjo 
rusų valdžia ir bijojosi, kad Ru- 

sija nepamestų talkininkų ir ne- 

susitaikintų su vokiečiais atsk'rai. 
l'»et nei rusų žmonės, nei du- 

rnos atstovai, nei talkininkai ne- 

turėjo tikrų priparodymų, kad ru- 

sų valdžia mano Rusiją parduo- 
ti vokiečiams. Anglija, matomai, 
pasirįžo tuos p-irodymus gauti. 

Ir gavo. Pereitą rudenį durnos 

posėdyje prof. Miliukov, kadetų 
par'::>s vadas, išrėžė tokia pra- 
kalbą, kad riu.ų valdžia net užgy- 
rfė aikraščiams ją pilnai paduo- 
ti. Miliuko/, nei mažiau, nei 

daugiau, iš durnos tribūnos viešai 

apkaltino tų laikų Rusijos pre- 

mierą Stuermerj, kad jis yra Ru- 

sijos išdavikas, kad jis veria Ru- 

siją orie taikinimosi su vokiečiais 
ir kad jis daro tai, parsidavęs už 

vokišką auksą. 
Miliukov jau tuomet turėjo tik- 

rus prirodymus, kad Rusijos se- 

noji valdžia plaukia vokiečių eže- 

ran. Po to dalykai pradėjo labai 

greitai vystytis. Pirmiausis žing- 
snis buvo nuvertimas nuo pre- 

mierystės Stitcrmcrio. Premieru 

tapo paskirtas Protopopov, kur j 
viii tuomet skaitė liberališku ir 

pažangiu vyru. Het Protopopov, 
syk j apėmęs valdžią, greitai per- 
simainė, kaip kad andai persimai- 
nė Stolypinas. Protopo-pov, jga js 

valdžią, pasirodė dar aršesnis at- 

žegareivis negu prieš jį buvusie 
atžegareiviai. 

Netrukus išgirdome apie užmu- 

šimą vienuolio Rasputino, kuris 
turėjo nepaprastą įtekmę prie ca- 

ro dvaro. Toje užmušystėje da- 
lyvavo net nekurie didieji kuni- 
gaikščiai, kurie, matoma!, dabar 
jau žinojo apie parsidavėlių plia- 
nus. 

Tuos visus prirodymus, kaip 
rašo von der Goltz, sumedžiojo 
vienas Amerikos lietuvys, čia pat 
New Yorke. Bet apie tai tegul 
pats von der Goltz papasakoja: 

"Tuom laiku—rašo von 

Goltz,—gyveno Xe\v Yorkc vie- 
nas lietuvis, kurj aš pažįstu labai 
gerai ir kuris buvo Britanijos sek- 

retnoj tarnystėj. Jis vartojo pra- 
vardę Wilkins, o delei žingeides- 
nių jis turėjo atsispausdinęs kor- 
čiukę, ant kurio? b-jvo atspaus- 
dinta, kad jis esQs "Real Estate" 
agentas. Šisai vyras sužinojęs, 
kad tūlas Xew Yorko žurnalas 
rengiasi paskelbti Iliodoro pasaką 
[Iliodoras buvo kitas rusų vie- 
nuolis, anuomet Rasputino drau- 
gas i. artimas prie caro dvarj as- 

muo, bet vėliaus pabėgusis iš Ru- 
sijos j Ameriką]: nuėjo pamatyti 
tą vienuolį, manydamas, kad jo 
žmona Nadežda Porfiliera [kuri 
buvo pirm to viena iš carienės 
d a m ų] gal turi kokių nors svar- 

biu informacijų, kurias ji galėjo 
gr.uti, būdama prie caro dvaro. 

"K,-į jisai sužinojo,—tai pervir-. 
jo ir jo didžiausias svajones.' 

iTuom laiku Anglija) išleidinėjo 
dideles sumas pinigu, kad gauti 
prirodymus, jog Rusija tariasi de- 

lci padarymo atskiros taikos su 

Vokietija, bet ji negalėjo to pri- 
rodyti. 

"Šisai lietuvis, senas Iliodoro 
draugas, įgijo pasitikėjimą vie- 

nuol > ir jo žmonos Nadeždos 
l'orfilieros ir išgavo nuo jų pri- 
rodymą, kad Rusija ir Vokietija 
rengiasi padaryti atskirą taiką. 

"Po to paslaptos policijos agen-1 
tai gavo kopijas šitų pasakojimų 
ir pristatė jas Britanijos (Angli- 
jos) ambasadai [\Vashingtone], 
kuri iš eilės persiuntė Iliodoro 
pasakų turinį į Rusijos ambasa- 

dą. Iliodorui jau užmokėta 
$2,000. 

'"Rusu ambasada [\Vashingto-J 
nė] norėjo, kad minėta Iliodoro 

pasaka neišeitu viršun per laik-' 
raičius, nes jos paskelbimas butų 
sunaikinęs Rusijos cariško dvaro 

prestižą (garbę) ir butu už-j 
kenkęs pardavinėjimui rusišku 
bondsu Amerikoj. Britanijos am-i 
basada nenorėjo, kad ta pasaka 
butų paskelbta, nes tuomet dar 
nebuv> prinokęs laikas jos skel- 
bimui. 

"Po to tasai lietuvis, esantis 

Britanijos slaptoj tarnystėj, po di- 
deliu sekretu apie viską papasako- 
jo redaktoriui tulo pro-vokiško 
laikraštuko ir visa pasaka išėjo 
viršun ir tapo paskelbta viešai;— 

.kaip Didžioji Britanija ir "\Vall 
Stteet" (Amerikos piniguočiai) 
užgniaužė teisybę, kurią Iliodoras 

norėjo pasakyti savo straipsniuose 
[ Męs pamenam, kad ir musų lie- 
tuviški socialistiški laikraščiai tuo- 

met pasigavo ant to paties kriu- 

kelio ir maž-daug panašiai apie 
tai rašė). 

"Bet Britanija kaip sykis to 

tik ir norėjo, nes tokiu budu žinia 

išėjo viršun, o Britanija nebuvo 

tame kalta [atpenč ją, mat, net 

kaltinta už tai buk ji "užgniaužė" 
tą istoriją |. 

"Šita pasaka išsiplėtojo po visą 
Europa, nes "mandagus" Anglijos 
cenzorius ja praleido. Rusijos 
"dvaras" pasiuto. Niekas neži- 

nojo, kiek daug anglai teisybės 
yra sužinoję. 

"Sakantis musų lietuvio žygis 
buvo vizitą pas tulą Mr. YČą, Ru- 

sijos durnos atstovą ir Protopopo- 
vo sekretorių, kuris tik-kjį tuomet 

atvyko į New Yorką [Čia Mr. 

von der Goltz klysta, nes p. Yčas 

nebuvo jokiu Protopopovo sekre- 

torium, bet jis buvo, ir berods yra, 
kadetu partijos vieno centralinio 

komiteto sekretorium]. P. Yčas 

jau buvo užginčijęs, buk paskalai 
apie atskirą taiką yra neteisingi, 
bet Mr. "YVilkins" išgavo nuo jo 
pripažinimą, kad Nadeždos Pci"- 

filieros pasakos, kurios buvo daug 
svarbesnės negu Iliodoro pasaka, 
buvo teisingos. 

"Nadežda pasakojo apie Proto- 

popovo atsilankymą Švedijon ir 

jmaisė Štuermerį j derybas, kurios 

buvo vedamos Stockholme ir Kau- 

ne su tikslu padarymo atskiros 

taikos tarp Rusijos j Vokietijos. 
"Jki tam laikui istorija apie 

"užgniaužimą" lliodoro pasakos 
Amerikoj jau pasiekė Petrogrado 
ir profesorius Miliukov, dabarti- 

nis užrubežio reikalų ministeris, 
gavo cifruotas ("slaptais ženklais 

rašytas) telegramas, kuriose jam 
pranešta apie tai, ką Britanija 
yra sužinojusi. Jis pasakė pra- 

kalbą dūmoje; pasmerkdamas ca- 

riško dvaro intrigas, ir Štuenner 

tuojaus rezignavo. 
'Kuomet skandalas šiek-tiek 

nurimo, Stuenner vėl užėmė urė- 

dą, bet dalykai jau buvo pertoli 
nuėję. Rasputinas buvo užmuš- 

tas. Anglija turėjo savo rankose 

prirodymą, kad Rusija mėgino da- 

jyti atskirą taiką ir priėjo prie revo- 

.įucijos, kuri prašalino nuo val- 

džios Romanovus ir visus kitus 

vokiečių simpatizatorius prie Ru- 

sijos valdžios. 
"Mr. Wilkins yra nebiie koks 

žmogus. Aš pažįstu jj nuo senai. 

Kaip Angljia jam atlygins, aš to 

nežinau, bet ji yra daug jam kal- 
ta." 

Ar šita von der Goltz istorija 
yra teisinga, ar pramanyta, to 

męs nežinome; kad ji yra žingei- 
di—£ą kiekvienas pripažins* I 

Ka Nori Talkininkai Padaryti. | 
Apie Liccuvą jie taipgi mano. 

Jeigu talkininkai karę laimės, 
jeigu \'okictija ir jos šalininkai) 
bus sumušti, tai Austrijos, nei 

Turkijos daugiaus nebus; Vo- 
kietija bus apkarpyta, Lenkija 
ir Cecilija gaus neprigulmybę, 
Lietuva turės autonomija po 
Rusija, o Austrija bus išdalinta 
j keletą dalių sulyg tautų joje 
gyvenančių. 

Toki yra plianai talkininkų, 
•kaip apie tai pasakoja 1\ 11. Si- 

niomls, vienas iš žymiausių 
Amerikos kariškų kritikų, kuris 
nesenai lankėsi Prancūzijoj, ma- 

tėsi su anglų ir frąncuzų vado- 
vais ir užtikrina mus, kad tas 

žinias jis yra patyręs iš viršmi- 

nčtų šaltinių. Žingeidus tame 

reikale jo straipsnis (kopiraituo- 
tas per \'ew Yorko Tribūne As- 

sociation) yra vertas atydos iš 

dviejų atžvilgių: viena, jis aiš- 
kiai nupiešia, ko-kios permainos 
j vyks Europoje, jeigu talkinin- 
kai laimės, o antra—mums, lie- 

tuviams, svarbu yra girdėti, kad 
talkininkai jau seniaus turė- 

jo mintyje lietuvių tautą ir žada 

jai suteikti laisvę autonomijos 
pavydale. 

Žemiaus paduodame svarbiau- 
sias to straipsnio dalis. 

Kaizerį laukia Napoleono li- 
kimas. 

"Visųpirmiausia,—rašo šisai 
kritikas—talkininku armijos turi 

•pasirūpinti paliuosavimu visų 
žetnių, kurias vokiečiai yra laike 
šios karės užėmę. Jų, talkinin- 

kų, programas yra pusėtinai pa- 
našus į programą, kurį turėjo 
Napoleono priešai, kurie po ilgų 
svyravimų, galutinai sutiko su 

tuo, kad jie kariaus iki tol, pakol 
Francuzija nepasiliks prie tų ru- 

bcžių, kuriuos ji turėjo 1789 me- 

tais, t. y. iki Napoleonui. Ga- 
lima manyti, kad talkininkai da- 
bar turi tokį patj plianą ir gali 
padaryti tarp savęs tokią sutar- 

ti, kad jie kariaus iki toliai, kol 
nebus prašalinti Ilolienzollernai 
(kaizerio šeimyna); bet tą gali- 
ma palikti ateičiai. 

Dabar gi politiškas sv. rbumas 

perviršija kariškąjį. Vokietija 
sudarė tvirtą plotą žemių, ku- 
rios eina nuo Baltiko jūrių net 

iki Mažosios Azijos, nuo upės 
Elbos iki Tigro ir nuo upės Vis- 
tas ir galo Dunojaus net iki An- 

glijos kanalo. Šitas visas plotas 
yra po +.okia pat Berlyno val- 

džia, kaip kad buvo Napoleono 
imperija po jo valdžia Paryžiu- 
je. Taip kaip Napoleonas, laike 
savo įsiveržimo Rusijon, galėjo 
vartoti prūsų, lenkų, saksonų ir 

italų kariumenes, taip šiądien vo- 

kiečių viršiausis štabas vartoja 
turkų, bulgarų, vengrų ir net 

Austrijos slavų kariumenes prieš 
savo priešus. 

Taigi talkininką karišką plianą 
yra lengva suprasti. Vokiečių 
nauja, tokiu budu sutverta, im- 

perija turi buti sunaikinta gink- 
lų galybe; vokiečių viešpatija 
turi buti sumažinta iki tų rube- 
žių, kuriuos ji turėjo 1870 me- 

tuose,—lygiai taip, kaip anuo- 

met, 1814 metuose, Prancūzijos 
rubežiai tapo sumažinti iki 1879 
m. rubežių. 

Dabartinė karė ir Napoleono 
karės. 

Europos karvedžiai ir politikai 
priėjo prie sekančio įsitikinimo: 
Taikos padaryti nėra galima iki 
tol, pakol Vokietija laiko savo 

rankose savo užkariavimo vai- 
sius, nes šitie užkariavimai butų 
Vokietijai paraginimu prie naujų 
užpuldinėjimų ateityje. Talki- 
ninkų armijų, esančių Europoje 
ir Azijoje, ant rytinio ir vakari- 
nio fronto ir ant dviejų pietinių 
frontų (Italijoj ir Balkanuose), 
yra sekanti tikslai: laikyti nesiliau- 
janti spaudimą taip, kad šitas spau- 
dimas iš visų pusių priverstų 
Vokietiją prie sugriuvimo taip 
pat, kaip panašus spaudimas ant 

Napoleono privedė j j prie Leip- 
cigo, kur jo galybė buvo su- 

truškinta. 
Visas talkininkų programas ei- 

na prie to paties, vieno tikslo. 
Rusų armijos Armėnijoj, anglų 
armijos Mesopotamijoj ir Šven- 
tojoj Žemėj, talkininkų kariume- 
nė Macedoijijoj, atlieka panašias 
pareigas, kaip kad Wellingtono 

armija, Napoleono 'laikuose, at- 
liko Ispanijoj šimtą metu tam 

"■Ugal, kuomet svarbiausi mūšiai 
ėjo Silezijoj ir S;(xonijoj (da 
bartinėj pietinėj Vokietijos da- 
lyj). 1:1 1 

\Vellingtono armfija galu gale 
išliuosavo Ispa'hiją ir davė pro- 
gą ispanu tautai stoti priešais 
franeuzų užkariautoją; tokiu pa- 
čiu budu dabar galima tikėtis, 
kad anglų kariumenė Mesopo- 
tamijoj sukels arabus prieš Tur- 

kiją, arba kad bendras rusu ir 
anglu spaudimas prives Turkiją 
prie pilno pailsimo ir subyrėji- 
mo. Tuomet Salionikų armija 
greitai apsidirbtų su bulgarais, 
jeigu vokiškoji ir austrų kariu- 
menės butų atšauktos namo. 

Bet net ir tuomet, kada Vo- 
kietija taptų atgal Įstumta j savo 

rubežius, kokius ji turėjo 1914 
metais—atėmus jai dar Elzasą 
ir Liotaringiją—net ir tada ant 

tokių pamatų padaryti taiką ne- 

užtektų, nes Vokietija, taip pilnai 
pasižebojo Austro-Vengriją, kad 

Austrija praktiškai pasi'.io\č buti 

neprigulminga viešpatija ir pri- 
klauso nuo Berlyno taip gerai, kaip 
užkariauta Serbija, arba Relgjia. 

Taigi, jeigu it* daleisim, kad 
Austro-Vengrija bus palikta ne- 

prigulminga, tai Vokietija dar 

visgi galėtų panaudoti prieš sa- 

vo priešus keletą milijonų slavų 
ir vengrų taip pat, kaip, Austri- 

jos vokiečių, kuomet tik ji vėl 
užsimanytų pagriebti j savo ran- 

kas viso pasaulio galybę. 

Austrija Turi Buti Išgriauta. 
Todėl talkininkų .politika nu- 

sprendė, kad Austrijos viešpatija 
t'.iri buti nuversta. Nekurios da- 
lį* turi buti prijungtos prie vieš- 
patijų, kurios turi žmones tos 

pačios tautos. 1 Italija turi gautf 
Triestą ir Trentino, nes jos yra 

italų apgyventos. Nauja s'.avų 
viešpatija bus sutverta iš kroatų, 
slovencų, serbų ir montenegrų. 
Transylvanija ir dalis Tcmesva- 
ro, kuri turi didelį skaitlių ru- 

munų, bus prijungtos prie Ru- 

munijos, lyginai kaip ir dalis 
Bukovinos. Vakarini dalis Ga- 
'ieijcs eis prie naujai sutvertos 

Ltnkijos, nes jos gyventojai yra 
vieni lenkai; rytinė dalis Gali- 
cijos bus prijungta prie apskri- 
čio išilgai Karpatų. 

čechija, Moravija ir slavų ap- 

gyventi distriktai išilgai Karpa- 
tų kalnų butų sujungti krūvon 
ir sudarytų naują slavų viešpa- 
tiją; likusios Austrijos daljs, di- 

desnėj savo dalyj vokiškos, su- 

darytų dar vieną neprigulmingą 
viešpatiją. 

Tokj plianą įvykinus, apie 23 
milijonai slavų, rumunų ir italų 

1—kas sudaro pusę dabartinės Au- 
stro-Vengrijos—butų' paliuosuo- 
ti iš austro-vengrų kontrolės, 
kurie, sudaro tos viešpatijos ma- 

žumą ir kurie savo liuosybę įf 
savo politiką pavedė j vokiečių 
rankas. Tuomet vokiečių šva- 
jonės apie sudarymą galingos 
Mitteleuropa (vidurinės 
Europos) viešpatijos butų su- 

naikintos. Teutonų siekimui į 
i.rtimuos;us rytus butų skersai 
kelią pastatyta stipri pietinių sla- 

vų viešpatija, siekianti nuo upės 
Drinos ir Dunojaus krantų net 

iki Grekijos ir Albanijos. 

Lietuva Gautų Autonomiją. 
Tokiu pačiu hudu bus padary- 

ta siena ant Vokietijos rytinio 
rubežiaus per sutvėrimą Lenkų 
viešpatijos. Sita lenkų viešpati- 
ja susidės ne tik iš Rusiškos 
Lenkijos ir Austrijos Lenkijos, 
bet j ją taipgi įeis didesnė dalis 
Poznaniaus ir Vakarinių Prūsų, 
ir be abejonės žiotjs upės Vislos 
su Dancigo uostu; Rytiniai Pru- 
sai [Prūsų Lietuva] gali buti 
prijungta prie Rusiškos Lietuvos 
distriktų, kurie turėsią gauti au- 

tonomišką status'ą (padėji- 
mą), arba jai (Rytiniai Prūsi- 
jai) gal bus leista, pasilikti, kai- 
po atkirstai Vokietijos daliai, at- 
skirtai nuo Vokietijos per Len- 
kiškąją juostą išilgai Vislos. 

Tokios permainos neatimtų 
nuo Vokietijos, išskyrus Ryti- 
nius Prusus, dideliu žemės plo- 
tų, kuriuose didžiuma yra vo- 

kiečiai, o Lenkijai duotų išeigą 
j jūres, be kurios ji butų Vokie- 
tijos galybėje lygiai taip, kaip 
Serbija buvo smaugiama ipcr Au-j 

r.triją iki 1912 metu. 
Likusios kitos permainos nėra 

šiuom laiku svarbios, išskyrus 
to, kad talkini<nikati pripažįsta,, 
jog ljulgariją prisieis sumažinti 
iki tu rubež.ių, kokius ji turėjo 
1914 metais, o Rusija užimtų 
Konstantinopoli ir Armėniją 
ĮMr. Simonds šiuos dalykus pa- 
tyrė dar prieš Rusijos revoliu- 
ciją ir parodo talkininkų plianus 
tuom laiku; kilus rusų revoliu- 
cijai, Rusija jau apreiškė, kad 
ji negeidžia Konstantinopolio. 
Red.]. 
Vokietijai turi buti išranti nagai. 

Suprantamas, yra dalykas, kad 
šitie visi plianai yra paremti tuo 

išrokavimu, kad talkininkai iš- 
loš karę. 

Išlošimas gali apsireikšti dve- 
jopu bildu: talkininkai gali už- 
kariauti Turkiją ir Bulgariją to- 
kiu pačiu budu, kaip anglai lai- 

mčjo Ispanijoj Napoleono lai- 
kuose; tuomet Turkija sugriutų, 
0 Bulgariją gal persimestų tal- 
kininkų pusėn, kaip kad Sakso- 
nija persimetė prie Leipcigo 
prieš Napoleoną. Kariškos ope- 
racijos, vt damos dabar per tal- 
kininkus Mažojoj Azijoj ir Ma- 
cedonijoj, kaip matyt, turi tą 
tikslą. Bet svarbiausis talkinin- 
ku uždavinys ir pasiryžimas yra 
tame, kad išrauti Vokietijai na- 

gus, kad ji ateityje negalėtų pa- 
kartoti tokio užpuolimo, kaip 
kad ji dabar yra padariusi, o 

jeigu ji ir mėgintų ateityje tai 
padaryti, tai kad ji negalėtų pa- 

1 traukti j savo armijas 50 mili- 
jonų žmonių ne-vokiškos kilmės 
Į—išskyrus, žinoma, vengrus, ku- 
rie .pastojo vokiečių pagelbinin- 

Į kais iš savo liuoso noro. 

Svarbiausis talkininkų politi- 
kos tikslas yra prašalinti Austri- 
ją iš Europos viešpatijų skait- 
lirras. Šitas plianas galėtų atsi- 

1 mainyti tik tuomet, jeigu Au- 
strija pati ištruktų iš Vokietijos 
kontrolės ir padarytų atskirą su 

talkininkais taiką. P>et net ir 
per atskirą taiką Austrija turėtų 
nustoti dattgiaus negu trečdalio 
savo dabartinių žemių, nes Ce- 
chai su kroatais užimtų tokią 
pačią vietą, kokią dabar užima 
vengrai ir vokiečiai. 

Laike paskutinių šešių mėne- 
sių talkininku plianai pasidarė 
žymiai aštresni. Aš menu, kad 
vokiečių išnaikinimai, padaryti 
Francuzijoj laike paskiausio pa- 
sitraukimo, gali dar labjaus, tal- 
kininkus įpykinti. Bet. kaip mi- 
nėjau, pats kertinis akmuo tal- 
kininkų politikoj remiasi ant to, 
kad neleisti Vokietijai ateityje 
padaryti to, ką ji padarė 1914 
metais. Todėl iš tos priežasties 
jie išdavė mirties dekretą Au- 
strijai ir Turkijai už tai, kad jos 
pasidavė Vokietijos kontrolei i.' 
vadovystei. 

Galima prileisti, kad revoliuci- 
ja Vokietijoj galėtų šiek-tiek pa- 
keisti talkininkų plianus; bet 
apie tai nei Londone, nei Pary- 
žiuje nesapnuota tais laikais, 
kuomet aš ten buvau; dabar, 
kuomeft Rusija sukilo, galima 
tai priimti atvdon. Vienok, kaip 
minėjau, tas galėtų pakeisti tal- 
kininkų plianus tik išviršiaus nes 

talkininkų sostinėse yra gilus per- 
sitikrinimas, kad dabartinė karė 
yra ne vienų tik Ilohenzollenių 
darbas, bet kad tai yra darbas visos 
vokiečiu tautos. Aš manau, kad 
gal Rytiniai Prusai nebūtų su- 

skaldyti, jeigu Vokietijoj kiltų 
revoliucija, bet net ir šitoks pa- 
keitimas butų priešingas Rusijos 
pasiryžimui išgelbėti Mozūriškų- 
jų Ežerų slavus iš vokiško pri- 
spaudimo. 

Labai panašu į Napoleono 
laikus. 

Visas dalykų stovis navatniai 
yra panašus j dalykų stovį, ko- 
kis buvo šimtą metų atgal, kuo- 
met prie Leipcigo visos didžio 
sios Europos tautos susivienijo, 
kad padaryti gc'ą Napoleoniš- 
kam pavojui, o po Leipcigo mū- 

šio pradėjo išdirbinėti plianus, 
kuriuos galutit; i nustatyta gar- 
siam Viennos Kongrese, kuomet 
\\'ater!oo mušis galutinai praša- 
lino Napoleoną. 

Vienatinis žymus skirtumas 
tarp anų laikų ir dabartinio pa- 
dėjimo yra tame, kad šiądien tal- 
kininkai nemano, jog galima bus 
po šios karės grįžti prie a n t e- 
bellum (prieš-karinio) padėji- 
mo, kuomet šimtą metų atgal to- 
kia nuomonė buvo užtvirtinta 
minėtame Viennos kongrese. 

Viršpaminėtą plianą yra gerai 
turėti omenyje, nes ant šitų 
svarbiausiu klausimu suksis visa 
talkininku politika karės pabai- 
goje. Talkininkai nesvajoja 
taipgi apie tai,.kad jeigu jie net, 
ir priverstų Vokietiją dabar prie 
nile kokios taikos, tai kad po to 
jau butų ramu ant visados. Jie 
nesitiki sutrinti Vokietiją ir jie 
nemano suskaldinti jos, išskyrus 
atėmimą nuo jos Elzaso ir Lio- 
taringijos ir paliuosavimo Vo- 
kiškų lenkti, nes talkininkai aiš- 
kiai supranta, kad toks žingsnis 
išperėtų tik naujus susikirti- 
mus. 

Jie supranta, kad Vokietija, ne- 
žiūrint to, kaip labai ji butų pi- 
ni^iAkai nusilpnėjusį šios karės 
pradžioje, vis viena gale karės 
išeis kaipo didi tauta su mažiau- 
sia 60 milijonų gyventojų ir ga- 
lės atsigriebti su tokiu pačiu pa- 

stebėtinu greitumu, kaip kad at- 
Hgriehč Francuzija po 1871 me- 
tų. liet iš kitos pusės talkinin- 
kai yra persitikrinę, kad jie dik- 
ciai gali sumažinti Vokietijos 
pavojų, paliuosuodami keletą 
tautų, kurios dabar, ačiu Austri- 
jos partnerystei, suteikė vokie- 
čiams milijonus kareivių. 

Lenkija, sutverta iš Prūsijos 
provincijų, kurios, vienok, pirm 
to buvo lenkiškomis; Cecilija, pa- 
liuosuota iš teutonų viešpatavi- 
mo pu ilgų šimtmečių kovos; 
Serbija padidinta j didelę slavų 
viešpatiją ir dėkinga už tai tal- 
kininkų politikai—šios trjs vieš- 
patijos nejpuls greit j Vokietijon 
intrigas, ir tuomet Vokiečių sap« 
nas apie sutvėrimą didelės im- 
perijos nuo Baltiko jūrių net iki 

Persų įlankos bus sunaikinta* 
rnt visados." 

AMERIKOS ARMIJA. 
Kuomet Amerika pradėjo karę 

su Vokietija, svarbu yra žmonėms 
geriaus, susipažinti su šios šalies 
armija, jos skaitlium, apginkla- 
vimu ir t. t. 

Amerika, kaip žinome, yra lais-Į 
vės šalis. Ramiu laiku ji kariu- 
menės, gali sakyti, taip kaip ne-| 
turėjo. Nes ir nereikėjo. Ji ati-1 
tolinta buvo nuo didžių militari-; 11 
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škų Europos viešpatijų plačiu 
vandenynu. 

Šita vienok karė parodė, kad 
prigyvenom jau tokių laiku, kada 
ir plačiausios jūrės nesuteikia at- 

sigynimo,—atpenč, kaip sykis ant 

tu jūrių daroma skriauda Ameri- 
kos piliečiams. Nereikėjo Ameri- 
kai užlaikyti didelės kariumenės 
dar ir todėl, kad Amerikoj yra 
toks teisingas įstatymas: kuomet 
nėra reikalo—tai nereik kariume- 
nės, visi yra liuosi ir visi gali 
savo reikalais užsiimti; bet kuo- 
met ateina reikalas, tai visi lygiai 
—visi vyrai nuo 18 iki ,45 metų 
amžiaus privalo stoti savo šalies 
apgyniman. Ramiais laikais toki 

vyrai nekareiviauja, bet skaitosi 
tinkami milicijai, o laike karės— 
tinkami kareiviavimui. 

Vadinasi, išeina taip, kad jeigu 
nereikia—tai niekas, kas nenori, 
neprivalo eiti kariumenėn, bet ka- 
da ateina reikalas, tai visi lygiai 
turi tarnauti, jeigu tik neturi 
svarbių priežasčių pasiliuosavimui. 

Dabar pažiūrėkim, kaip stovė- 

jo Amerikos kariumenės reikabi 

prieš pat karę. 

Armijos Stiprumas. 
Pereitais 191C metais Suvie- 

nytos Valstijos įvedė keletu svar- 

bių įstatymu, kurie turėjo šiek-tiek 
sustiprinti mažutėlę Amerikos ar- 

miją. Birželio 3 d. prezidentas 
pasirašė po taip vadinamu "Ilay 
Bill," kurj kongresas užgyrė ir 
kuriame nutarta, kad '"Suvienytų 
Valstijų armija susidės iš Regu- 
Harrškos Armijos, iš Liuosnorių 
Armijos, Resvos Aficierių kor- 

puso, iš Ntitionalės < ivardi jos 
(National Guard) ir kitokių jie- 
gų, kurios yra dabar, ar gali buti 

ateityje, įstatymu pripažint-j.'' 
Sulyg May biliaus, reguliariškos 

armijos didumas buvo nustatytas 
snt 64 pulkų pėstininkų, 21 pulko 
lauko artilerijos, 25 pulkų raite- 
lių, Pakrančių Artilerijos Korpu- 
so, susidedančio iš apie 3o,ooo 

aficierų ir kareivių ir Inžinierių 
Korpuso, susidedančio iš 'j pul- 
kų ir dviejų raitų batalionų. 

Tokiu budu pernai nutarta pa- 
didinti Amerikos armiją: pėsti- 
ninkus 34 pulkais, raitelius 10 

pulkais, lauko artileriją 18 pul- 
kų ir pakrančių artileriją beveik 

9 pulkais. Inžinierių korpusas 
nutarta padidinti beveik 62/$ pul- 
ke}. 

Pilna reguliariška Amerikos 
armija, išskyrus Filipinų Skautus, 
Signalų korpusą ir Medikai į de- 

partamentą, sulyg šito vėliausio 

įstatymo, turėjo siekti 175,000 
vvrų; reikalui esant, arba laike 
karės šita jiega gali buti padidin- 
ta sulyg reikalo. 

Apart viršui paminėtų nutari- 

mų, įvesta dar įstatymas įtaisy- 
mui Generališko Štabo korpuso, 
Generolų-Adjutantų departamento 
ir kitų departamentų. Šituos 
visus armijos padidinimus pavesta 
padaryti penkiais lygiais laip- 
sniais, kas metai. Bet reikalui 
esant, Prezidentas turi teisę pa- 

daryti tą padidinimą vienu sykiu. 

Armijos Sutaisymas. 
Trečia sekcija viršminėto Įsta- 

tymo padavadija, kad pėstininkai, 
raiteliai ii lauko artilerija turi 
buti paskirstyti j brigadas ir di- 
vizijas. Brigada susideda iš se- 

kančių dalių: iš "head-quarters" 
(štabo) ir trijų pulkų kariumenės. 

Pėstininkų divizija susideda: iš 
štabo, trijų pėstininkų brigadų, 
vieno raitelių pulko, laukinės artile- 
rijos brigados, vieno inžinierių 
pulko, vieno lauko signalų bata- 
liono, vieno orlaivių skadrono, vie- 
no amunicijos traukinio, vieno 
reikmenų traukinio, vieno inžinie- 
rių traukinio ir sanitariškojo trau- 
kinio. 

Į tvpišką raitelių diviziją įei- 
na: štabas, trjs raitelių brigados, 
vienas pulkas raitos lauko artile- 
rijos, vienas batalijonas raitų in- 

žinerių, vienas batalijonas raitų 
lauko signalininkų, vienas orlaivių 
skadronas ir toki patįs traukiniai, 
kaip ir prie pėstininkų divizijoj. 

Aficierai. 
Amerikos armija, sulyg viršmi- 

nėto įstatymo, padidino skaitlių 
general-majorų ant 4, ge-teral-bri- 
gadierų ant 18 ir nuspręsta, kad 
general-majorus galima paskirti 
tik iš general-brigadierų, o gene- 
ral-brigadierus iš pulkininkų. Vi- 
sas kitas žemesnes negu pulkinin- 
ko rangas galima užpildyti sulyg 
tam tikru egzaminų. 

Mcdikališki aficierai (daktarai), 
t. y. jų skaitlius, nustatyta taip, 
kad ant kiekvieno tūkstančio ka- 

reivių išpultų nedaugiaus septynių 
daktarų, o dentistų po vieną ant 
tokio pat skaitliaus. Dentistai ga- 
li turėti, sulyg savo užsitarnavi- 
mo kapitonų ir majorų rangas, 
su pažymėjimu, kad dentistų-ma- 
jorų vienu sykiu negali buti dau- 
giaits kaip 15. 

Reguliariškos Armijos Rezervą. 
Apart veikiančios regul«arišk(Js 

armijas, apie kurią augščiau kal- 
bėjome, yra dar tos armijos rezer- 

,va. Šita rezervą, sulyg to paties 
įstatymo, susideda ir visų vyru, 
esančių dabar Irezervoje, arba ku- 
rie ateityje gali būti prie jos pri- 
skaityti. Kiekvienas garbingai 
atlikęs savo tarnystę kareivis, gali 
prisidėti prie Rezervos, jeigu jis 

; sveikas ir nesenesnis kaip 40 me- 

tų. 
Šitie rezervistai turi savo locną 

organizaciją, savo aticierus ir su- 

lyg Prezidento pašaukimo gali bū- 
ti pakviesti ant 15 dienų muštran 
kas metai, o laike karės gali buti 
pasaukti veikiančion armijon. Ši- 
toj Rezervoj esantieji vyrai (ra- 
mybės laiku) gauna $24 algos j 
metus. Laike karės jie gauna 
tokią pat algą, kaip ir Reguliariš- 
kos armijos kareiviai ir, apart to, 
dar $3.00 kas mėnuo už kiekvieną 
mėnesį, kurį Jie išbuvo Rezervoj e. 
Sužeistiems laike veiklios tarny- 
stės paskirta tam tikra pensija. 

Rezervos Korpuso Aficierai. 
Šios Rezervos aficierai turi pe- 

reiti per tam tikrą egzaminą—kuno, 
išsilavinimo ir doros—turi buti pi- 
liečiais ir gali laikyti egzaminus net 
iki majoro laipsnio; galutinai jie 
yra paskiriami Prezidento. 
Antruoju leitenantu gali buti pa- 
skirti vyrai nesenesni kaip 32 me- 

tų amžiaus, pirmuoju leitenantu 
nesenesni 36 metų amžiaus, kapi- 
tonais—iki 40 metų, o majorais— 
iki 45 metų amžiaus. 



u Rczcrvos afict'erų mokyklos turi 

bu t r įsteigtos prie kolegijų, uni- 

versitetų ir kitų mokyklų, kur po 
tam tikra priežiūra jaunimas gali 
lavintis kariškoj muštroj ir moksle 
ijer.iažiau kaip 3 valandas į savai- 

tę. Skaitlius tokių rezervos afi- 

cierų buvo apribotas (taikos lai- 

ku) ant 50,000 vyrų. 

Milicija. 

Sulyg Suv. Valstijų įstatymo, 
į šios šalies miliciją priklauso visi 
sveiko kuno vyrai piliečiai ir visi 
sveiko kuno vyrai, issiėmusieji 
pirmas pilietystes popieras, kurių 
amžins yra tarp 18 iki 45 metų. 
Šisai įstatymas dalina miliciją į 
Nacionalę Gvardiją (National 
Gnard), ir Jūreivių Miliciją (Na- 
vai Militia) ir neorganizuotą mi- 

liciją. 
Nito tarnystės veiklioj (kariau- 

jančioj) milicijoj yra nekurie pa- 
liuosavinia* (apie tai skaityk 
straipsnyje "Amerikos karės r<- 

k.'.'ai"), bet jokia ypata nėra pa- 

liuosuojama nuo tokios tarnystės, 
kuri.j prezidentas apskelbs "neka- 

riaujančia" (non-combatant). 

Nacionalė Gvardija. 
lisoi šalies vyrai, tinkami į or- 

ganizuotu miliciją, bus suorgani- 
zuoti ; apginkluoti tokiu pat bu- 

du, kaip ir Reguliariška Armija 
ir prezidentui yra suteikta gale pa- 
ski ci jas sulyg valstijų, teritorijų 
ir distri!»tų. Atskiros valstijos 
neturi teisės užlaikyti kitokių ka- 

r'škų organizacijų, kaip tik poli- 
ciją ir konstabelių organizaciją. 

Po vienų metų nuo šio įstatymo 
perėjimo (t. y. 3 d. birželio 1917 
ir.etų) kiekvienoj valstijoj turi bū- 

ti po 200 organizuotų milicijos 
narių ant kiekvieno tos valstijos 
•kongresmauo ir senatoriaus, o se- 

kančiais po ta metais šitas skait- 
lius privalo buti padidintas per 

pusę, kol neims kiekvienoj valsti- 

joj po 800 vyrų ant kiekvieno tos 

valstijos po 800 vyrų ant kiek- 
vieno tos valstijos kongresmano 
ir senatoriaus. 

Nacionalės Gvardijos aficieru 

gali buti tik tie vyrai, ku.ie yra 
perėję tani tikrus examimis. Joje 
reikia tarnauti 6 metai: trįs metai 

Veiklioj Nacionalėj Gvardijoj ir 

trjs metai šios gvardijos rezervoj. 
[Reik nepamiršti, kad dabar lai- 
ke karės, šaukiami tarnystėn vy- 

rai, bus šaukiami tik tai ant karės 

laiko—neilgiau]. 
Visi užsirakusieji j Nacionalę 

Gvardijr vyrai, kurie per vienus 
metus atlanko nemažiaus kaip 48 
muštrus, gauna ketvirtą d^.j tos 

mokesties, kokią gauna jų rangos 
kareiviai 'r aficierai Reguliariškon 
Armijon pastojant. Laike manev- 

ru ir veiklios tarnystės jie gauna 

teku pačią algą kaip ir regulia- 
k» kareiviai. 

Kanska Medžiaga. 

Viršminėtas įstatymas suteikia 

Prezidentui galę pirkti nuo bile' 

firmos, dirbtuvės, krautuvės, kor- 

poracijos, ar ypatos bile kokią 
karišką medžiagą, ar provijantą,1 
kuriuos tokia dirbtuvė ar krautu- į 
vė išd:rbinėja, ar pardavinėja ir 

prezidento orderis turi pirmenybę 
prieš visus kitus orderius. Jeigu 
atsisakytu tokią reikalaujamą me-j 
džiagą parciuoti, tai Prezidentas 
turi tiesą, per tam tikrus depar-Į 
tamentus, tuojaus paimti tekią 
<!'"btuvę ar krautuvę ir operuoti' 
ją, per Kariškąjį valdžios depar- 
tamentą, valdžios naudai, o tokios 

I 
dirbtuvės atsakomieji vedėjai gaii 
buti už nepaklusnumą nubausti ka- 

lėjimu iki 3 metų arba pinigine 
bausme iki $50,000. 

Kad turėti pilną informaciją, 
valdžia turts surašus visų privatiš- 
kų dirbtuvių, kurios išdirbinėja' 
ginklų ir amunicijos dirbtuves, 
kurias lengvai galima pakeisti į 
ginklų ir amuniiejos dirbtuvės. 
To reikalo prižiūrėjimui prezi- 
dentui suteikta galė sutverti tam 

ikrą Tarybą. 

Armijos Skaitlingumas. 

Sulyg šito įstatymo Suvienytų 
Valstijų veikiančioji (reguliariška) 
armija visuose savo skyriuose tu- 

rėjo turėti sekantį skaitlių vy:.j 

l biriose rangose: 

r.erteral-hiajorų 10 

General-brigadierų 30 

Puikiu inkų .. 247 
Leitenantu pulkininku .... 240 

Tarnaujančių kareivių 126,552. j 
Šios visos kariumenės užlaiky-l 

mui, aut 1917 metų [dar prieš pa-j 
skelbimą karOs] buvo assignuota» 
$232,586,080.10. Užlaikymas ka-į 
riAkų akademijų, tvirtovių, arse- 

nalų, Milicijos ir t. t. atsiėjo arti 
80 milijonų, taip kad visos kariš- 
kos Amerikos išlaidos 1917 me- 

tams buvo apskaitliuotos ant 

$302,916,378.66. Apart to paskir- 
ta $2,000,000 suteikimui pašalpos 
šeimynoms milicijos narių. 

Majorų 
Kapitonų 
Pirmų Leitenantų 
Antrų Leitenantų 
Kapelionų 
Viso aficierų ... 

656 
2,036 
2,592 
1 >379 
.. 85 
7,275 

Sulyg 3 d. birželio įstatymo pč- 
stinir ų pulkas susideda iš 12 

"kompanijų" po 100 vyrų kompa- 
nijoj, arba 1,200 vyrų pulke, prie 
to pridedama viena kulkasvaidžių 
kompanija (53 vyrai), viena štabo 

kompanija (58 vyrai) ir viena 

kompanija pristatymui amunicijos, 
provijanto eto. (supply compa \y) 
—viso labo pulke 1,348. (Kaip 
matome, amerikoniški pulkai yra 
maži, sulyginus su Europos, kur 

pulkas išneša nemažiaus 4,000 vy- 

rų). 
Pulkas amerikoniškų raitelių su- 

sideda iš 1,015 raitelių; lauko gi 
artilerija turi dvejopus pulkus: 
dviejų batalionų pulkas turi 887 
vyrus (lengvoj artilerijoj); trijų 
batali jonų pulkas (sunkios arti- 

lerijos) turi 881 vyrą. 
(Daugiau bus) 

ANGLAI SULAIKĖ GRĮŽ- 
TANČIUS REVOLIUCIJO- 

riERIUS. 

Apskelbus pilną amnestiją 
Rusijoj, būriai revoliucijonieriu 
ir socialistu, apsigyvenusiu Su- 

vienytose Valstijose, pasiskubi- 
no grįžti atgal j Rusiją. 

Nekurie iš jų kraštutinieji 
Rusijos revoliucijonieriai-socia- 
listai, kurie kaip dabar išrodo, 
norėtu nuversti ir naują Rusi- 
jos valdžią ir padaryti taiką su 

Vokiečiais, iššaukė telegramo- 
mis žymesnius Amerikoj esan- 

čius socialistus. Sie pasiskubi- 
no išvažiuoti Rusijon ir prmas 

ją būrelis iškeliavo kovo 27 d. 

Bet, kaip laikraščiai praneša, ne- 

toli jie suspėjo nuvažiuoti. An 

glijos valdžia, kaip praneša 
"Naujienos," atspatnlinusios šią 
žinią iš "X. M.," sulaikė pirmą 
šitų revoliucijonieriu burj Ka- 

nadoje ir toliaus jų neleidžia, 
nes jie esą šiuom laiku negei- 
stini ir pavojingi talkininkų rei- 

kalams. 

"Naujienos'' paduoda sekant j 
tų revoliucijonieriu laišką, tik- 

ką gautą Suv. Valstijose: 

"Anglijos valdininkai—rašo 

draugai—atrado, kad męs, grupa 
Rusijos socialistu, esame pavo- 

jingi trr talkininkų" reikalams. 

Jie todcl išsodino mus iš laivo 
ir pasiuntė į koncentracijines 
stovyklas, kur laikomi vokiečiai 
—karės belaisviai. Męs protes- 
tavom, nenorėjom apleisti laivo, 
bet mus paėmė spėka. Męs te- 

legrafavom rusu konsuliams j 
Halifax'ą, ir Montrcal, R'usijos 
užrubežinių ir vidaus dalykų mi- 

nisteriam, Cheidze, Nevv Yorko 

Socialistų laikraščiui "Xew York 
Call," ir keletui privatinių ypa- 

tų. Vienok męs nežinom, ar 

gauta musų pasiųstos telegra- 
mos. 

"Sulaikytųjų tarpe randasi 
Trocki su šeimyna, C'udnovski, 
Fišelev, Muchin, Meličinski, ir 

tulss Rornančenko. Visą bagažą 
atėmė iš musų, ir męs nežino- 

me, kas su juo atsitiko. Mus 

paliko be drapanų ir be jaltinių, 
atėmė net rankšluosčius ir no- 

sines. 

"Reikalinga skubi medegi:-*» 
pagelba. Reikalinga taipgi tuo- 

jaus griebties energingų prie- 
monių musų paliuosavimtii." 

Ant konvertų uždėta pačtos 
antspauda—Armhurst, N. S.—5 

(balandžio, o taipgi cenzoriaus 
'antspauda. 
į Išsodintieji iš garlaivio drau- 

gai randasi belais'ių stovyklose 
Armhurst'e, N. S. 

Iš Centralinio Ko- 
miteto Veikimo. 

Įsirašė Lietuvos SeTpcjais ir 

prisižadėjo mokėti kas mėnuo: 

1). V. Račkauskas ....$3.00 
2). M. Šalčius $300 
3). R. Karuža $300 

C. K-to Raštinėje apsilankė' 
rengėjai Ukrainiečių (Rusinu) 
Dienos, kuri bus balandžio 21 d. 
š. m.f prašydami pagclbon nuo 

lietuvių savo dienai ir nurodymų, 
kaip ji pasekmingiau sutvarkyti. 

Dras Šliupas ir advokatas p. 
J. Lopatto apsilankė Raudonaja- 
me Kryžiuje pinigų siuntinio j 
Europą reika'e. Pasirodo Lietu- 
vių Dienos kolektos dar pasiliko 
$81,880.59 be pasiųstųjų $92,000.- 
00 j Europą. 

Lietuvių Dienos knygą užsisakė 
dar 4 žmones; išviso 65. Prenu- 
merata priimama toliau. Pasių- 
sta įvairioms spaustuvėms apskai- 
tymas, kokio didumo ta knyga bus 
ir už kiek spaustuvės ją apsiims 
atspauzdinti. 

Iš Lietuvos Atstatymo 
Bendroves. 

Daugeliui klausiant informacijų 
apie Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vę, nepajiegiame kiekvienam pa- 
skyrimu laiškais atsakinėti. To- 
dclei čionai paduodame keletą ži- 
nių, kiiriij tankiausiai pas mus ir 
klausiama. 

1. L. A. Bendrovės šėras—$10.- 
oo. Viena ypata gali pirkti tiek 
šėru, kiek nori, bet ne mažiau, 
kaij> 5, t. y. už $50.00. 

2. Už šėrus galima užmokėti 
visus pinigus antsyk, arba dali- 
mis: 10-tą dalj jstojant ir paskui 
per 9 mėnesius po 10-tą dalį, iki 
užbaigiama niuketi. Užbaigus 
mokėti, Bendrovė išduoda. certifi- 

katą. 
3. Kiekvienas Bendrovės narys 

gali pervesti (parduoti, dovanoti 
ir t. p.) savo šėrus, tik apie tai 
turi pranešti Bendrovės raštinei. 

4. Bendrovės šėrininkais gali 
būti pavieniai žmonas Ir draugy- 
stės. 

5- Kas metai, 'sausio mėn. pra- 

džioje, būna L. A. B-vės visu na- 

rių suvažiavimas, kur renkama di- 
rektoriai, nutariama svarbiausieji 
veikimo planai, skirstoma divi- 
dendas 'pelnas) ir tt. 

6. Kiekvienas akcijonierius turi 

tiek balsų, kiek turi serų. 

7. Akcijonieriui numirus, jo da- 

lis B-vėie pereina jo paveldėjams. 
8. Prisirašant prie Bendrovės, 

reikia gauti iš jos raštinės aplika- 
ciją ir išpildyti ją. Potam apli- 
kacija siunčiama raštinėn drauge 
su mokestiniu. 

9. Visi Bendrovės pinigai yra 
sudedami į pelningus vertybės po- 

pierius, kurie neša nuošimčius. 
10. Iš pačių pradžių Lietuvos 

Atstatymo Bendrovė užsiėmė se- 

kančiais darbais: 

a) Prigelbsti surasti išsiblaš- 

kiusius Lietuvoje ir Rusijo- 
je amerikiečių lietuvių gi- 
minaičius; pajieškojimai da- 

romi. per Lietuvių Komite- 

tus Švedijoje, ir Petrogra-j 
d e. 

b) Organizuoja lietuvius amat-j 
ninkus ir profesionalus, ma- 

nančius grįžti po karei į 
Lietuvą. 

c) Tarpininkauja musij drau- 

gijoms ir pavieniem* žmo- 

nėms pirkime vertybės po- 

pierių (bonds'ų), nešančių 
4 ir iki 5V2 nuošimčių. 

d) Persiunčia tper Lietuviškus 
Komitetus Europoje pini- 
gus pašelpimui likusių te- 

nai giminaičių. 
e) Suteikia visokias informaci- 

jas kaslink grįžimo Lietu- 

von, įvairiuose biznio klau- 

simuose ir t. p. 
Bendrovės adresas: 

Lithuanian Development Corp., 
200 Flfth Ave., Room 1125 A., 

New York. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS NARIAI-AKCI- 
JONIERIAI, PRISIRAŠĘ IKI 

KOVO 1 d., 1917 m. 

1. Kun. J. Ambota, Hartford, Conn. 
2. S. Ambrasas, Amsterdam, N. Y. 
3. J. Ambraziejus, Brooklyn, N. Y. 
1 V. W, AnaJaro—, N«wavk, N. i. 

n !>■ 

o. Kun. Dr. F.' Augustaitis, Maha- 
noy City, Pu. n 

6. A. Aukštakalnis, Silver, Creek, 
Pa. 

7. Dr. A. Bacevičius, Elizabeth, N. 
J. 

8. TTnn. Dr. V .Bartuška, MtCar- 
mel Ta. „ 

O. Uendoravic!"pė, Brooklyn, N. 

10. V. rjoroikal'^vvhrk. N. J. 
11. J. BraknisįjlRcciiester, N. Y. 
12. A. F. Bredickas, Shenandoah, Pa. 
13. M. Daunis, Pittsburgh, Pa. 
H. M. Dobrikas, Worcester, Mass. 
15. Kun. J. Dobužinskas, Ne\vark, 

N. J. 
1G. I\. Dumblienė, Brooklyn, N. Y. 

17. A. Dzindzeleta, Si>arro\vs Point, 
Md. 

18. A. Gerulaitis, Kearney, N. J. 
19. Kun. P. Guaditis, Tamaųua, Pa. 
20. A. Jakinevičius, Harrison, N. J. 
21. J. A. Janulis, Pittsburgh, Pa. 
22. J. Jaroševičius, Nonvood, Mass. 
23. Kaz. Kasaitis, Newark, N. J. 
24. M. Kasparaitis, Itacine, Wis. 
25. u. Karuža, Phildaelphia, Pa. 
26. L. M. Kazunas Shenandoah, Pa. 
27. P. J. Kazlauskas, Brockton, Mass. 
28. Kun. F. Kemėšis, So. Boston, 

Mass. 
29. M. Kerbelis, Anisterdam, N. Y. 
30. V. Kiaušas, "VVaterbury, Conn. 
31. P. Kibortas, Chicago, iii. 
32. Dr. E. G. Klimas, Philadelphia, 

Į Pa. 
33. Fr. Korūet, Brooklyn, N. Y. 
34. J. Kralikauskas, Nevvark, N. J. 
35. K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y. 
36. P. J. Italas, AmstSuTum, N. Y. 
37. A. I^aplnskas, Brooklyn, N. Y. 
38. V. Lukoševičius, .'•'""Trsville, Fa. 
39. A. Masandūkao, Wewark, N. J. 
40. J. Maslauskaa, Philadelphia, Pa. 
41. Kun. V. \V. f.Tatu*aius, New Phi- 

ladelpliia, Pa. 
42. K. K. Mečionis, Kearney, N. J. 
43. P. Modonib, "Toinestead, Pa. 
44. J. Montvila, ^TTSIand, Ohio, 
45. P. Norkus, Brooklyn, N. Y. 
46. K. A. »• lauska«, Rochester, X. 

i y. 
47. A. P. Osteika, Y/aterbury, Conn. 
48. Povilionienė, Emilija, Brooklyn 

N. Y. 
I 

LIETUVIU DIENOS APYSKAITA. 
Apie išgavimų. Lietuvių Die- 

nos pradėta: galvoti Amerikos 
lietuviu visuomenės veikėjų po 
to, kaip Suv,. Valst. prezidentas 
buvo .paskelbęs Išeigų, lenkų, žy- 
dų ir kitų nukentėjusių del karės 
tautų dienas, tajiaus pats Lie- 

tuvių Dienoą išgavimaj iš Suv. 
Valst. prezidento daugiausiai pri- 
guli g. teisininkui p. J. S. Lopat- 
to ir kongresmanui p. J. Casjy. 

Kongresmanas J. Casey p. J. S. 

Lopatto rupesniu birželio mėn., 
1916 metų įneša kongrese Lietu- 
vių Dienos biH'ių ir po dviejų 
valandų aiškinimo apie Lietuvą 
ir jos vargus biH'ius esti priim-j 
tas ir žinia apie tai pereina per i 

amerikonų ir lietuvių laikraščius j 
Amerikoje. 

Gerb. Dras J.' Šliupas parašo j 
didumQ. liet. laikraščių eilę 
straipsnių, išaiškindamas Lietu- 

vių Dienos svarbą ir išreikšda- 
mas mintį, jt>£ visiems lietu- 
viams be pažiūrų skirtumo, rei- 

kėtų išnaudoti tą progą ir veik- 
ti visiems išvieno. 

Gerb. J. S. Lopatto ir kun. 

Dargis liepos mėn. \Yilkes-Bar- 

re'je įtaiso keletą įvairių sriovių 
žmonių pasikalbėjimų, kuriuose 

paaiškėja, jog Lietuvių Dienoje 
g^iima visoms sriovėms dirbti iš- 

vieno. 
Rugpjučio 2 d., 1916 m., \\'il- 

kes-Barre'je įvyksta prirengia- 
masis suvažiavimas, kuriame da- 

lyvauja tos apielinkės katalikų 
veikėjai-kunigai ir Dras J. Šliu- 

pas, p. R. Karuža ir kiti tauti- 

ninkų sriovės veikėjai. Tame 
suvažiavime nutariama pakviesti 
visos didesnės Amerikos lietuvių 
organizacijos, nežiūrint sriovių 
skirtumo nustatoma pamatai, ku- 
riais turi buti organizuotas Lie- 

tuvių Dienos darbas ir nuskinama 

diena, kurioje geriausiai butų tu- 

rėti Lietuvių Dieną. Tokia die- 
na rasta lapkričio 1 d. 1916 m., 

kaipo tinkamiausia. Nutariama 

pasiųsti j Was1)ington'ą, pas 
Sirv. Valstijų prezidentą delega- 
ciją iš p. J. Si Lopatto ir kun. J. 
Miliausko, papraštyti lapkričio I 

d. paskirti Lietuviu Dieną ir at- 
skirti lietuvius- nuo armėnu, siri- 

jonų ir kitų Azijos tautų, ku- 
rioms visoms drauge buvo duo- 
ta dienos. « «« 

Rugpjūčio 17 d^, 1916 m., Wil- 

kes-Barre'je j vyksta Visuotinasis 
Amerikos Lietuviu Suvažiavi- 
mas, kuriame dalyvauja po 3 at- 

stovus nuo kiekvienos didžiosios 
Amerikos lietuvių organizacijos. 
Suvažiavimas galutinai apdirba 
ir priima Lietuvių Dienos suor- 

ganizavimo programą ir nutaria 
išrinkti Centrali Amerikos Lietu-, 

viii Komitetą, kuris įvykintu tą 
programą gyveniman. { C. A. 
L. K-tą Visuotinasis suvažiavi- 
mas nutaria išrinkti 6 atstovus 
nuo kataliku organizacijų, 4 nuo 

tautininkų organizacijų ir 2 nuo 

socialistų. Pastariesiems nesu- 

tinkant su tokia proporcija ir su 

nutarimu surinktųjų L. Dienoje 
pinigų į Europą siuntimu, jų vie- 
tą užims tautininkai, kas ir įvy- 
ko, nesulaukus ligi pat Lietuvių 
Dienai socialistų prisidedant. 

Į Centarlį Komitetą išrenka- 
ma : 

Nuo katalikų: pp. J. S. Lopat- 
to, kun. V. Bartuška, kun. P. 
Augustaitis, V. Lukoševičius, K. 
Krušinskas, J. Miliauskas; 

Nuo tautininkų; Dras J. Šliu- 
pas, F. Živatkauskas, T. Pauk- 
štis, R. Karuža, M. Šalčius, V. 
K. Račkauskas. 

C. K-as savo posėdžių eilėje 
nusiskirsto tarp savos vietas K- 
tc, aptaria smulkmenas L. 1). or- 

ganizavimo, suranda reikalmgu 
gauti paskolas iš Gelbėjimo ir 
Tautos Fondų tam organizavi- 
mui ir nutaria užlaikyti apmo- 
kamą. sekretorių, kaipo C. K-to 
pildomąjį organą. Tokiu sekre- 
toriumi p. J. S. Lopatto pakvietė 
p. M. Šalčių ir Wilkes-Barre'je, 
Pa. rugsėjo 13 d. įsteigiama C. 
K-to Raštinė. 

Nuo pat atsiradimo C. K-to 
Raštinė pradeda vykinti gyveni- 
man rugp. 17 d. suvažiavimo nu- 

tarimus: 
Nustato C. K-to veikimo tvar- 

ką, sukoncentruodama visų C. 
K-to narių darbą, kad jis eitų 
per jos rankas. 

Parsitraukia visus žymesnius 
Am. lietuvių laikraščius, kad se- 

kus visą Amer. lietuvių gyveni- 
mą laike rengimos prie L. Die- 
nos. šios redakcijos malo- 
niai sutinka siuntinėti C. K-ui 
savo laikraščius: 

"Amerikos Lietuvis," "Ateitis," 
"Darbininkas," "Dirva," "Drau- 
gas," "Keleivis," "Lietuva," "Nau- 
y mos," "Tėvynė," "Vienybė Lie- 

tuvninkų." 
Pradeda organizavimą savo 

skyrių—Vietos Komitetų per 
spaudą ir per išsiuntinėjimą tam 

tikrų laiškų didžiausioms liet. or- 

ganizacijoms Amerikoje: SLR- 
KA. kuopoms, SLA. kp., TM D. 

kp., Lietuvos Vyčiams ir kt. 
Vėliau skatina j darbą telegra- 
momis. Viso pranešimų padary- 
ta 5, telegramų 9. 

Lygiai pradeda L. Dienos gar- 
sinimo darbą tarp svetimtaučių; 
tam tiksiui išsiuntinėja laiškus 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 
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49. Pavilionis, Pran., Brooklyn, N. 
Y. 
50. Petkus, N. J. kun. Brooklyn, N. 

Y. 

51. Petronis Petras, Kochester, N. Y. 
52. Petrulionis Fr. M., Newark, N. J. 
53. Puodžiūnas Ant. Ne\vark, N. J. 
54. Puodžiūnai V. K., Newark, N. J. 
55. Račkauskas V. K. Ne\v York, N. 

Y. 

56. Radzevičius Ant., Newark, N. J. 
57. Saurusaitis Petras, kun., VVater- 

bur>, Conn. 
58. Schegaus, Ben. J. Erooklyn, N. 

Y. 

59. Sodeika Ant., Scranton, Pa. 
60. Staknevičia A. J., Bloomfield, N. 

J. 
61. Strimaitis A. B., New York, N. 

Y. 
62. Struniskis Ksav. Brooklyn, N. 

T. 

63. Stulgaitis J. Wilkes Barre, Pa. 
64. Šimkus St. Shenandoah, Pa. 
65. Sirvydas J. O. Brooklyn, N. Y: 
66. šliupas Jonas, Dr. Scranton, Pa. 
67. švagždys Leonas, §o. Boston, 

Mass. 

68. Trakimas Jonas, Philadelphia, 
Pa. 

G9. Trečiokas A. VVorcester, Mass. 

I 70. Trečloiias Jok. P. Waterbury, 
Conn. 

71. Urbelis Jurgis J. Amsterdan, N. 
Y. 

72. Urbštnnaitis Jon. Waterbury, 
Conn. 

73. Valaitis J., kmi.f Girardville, Pa. 
74. Valuk John, Dr. Brooklyn, N. Y. 

I 75 Valukonis John B., So. Boston, 
| Mass. 

j 76. Vasiliauskas J. S., Balto, Mil. 
77. Vaškevičius Kaz., Newark, N. J. 
78. Vileikis Fr., Ne\vark, N. J. 
79. Vilmontas P., New York, N. Y. 
80. Vyšniauskas J., kun., Montreal, 

Caq. 
81. Zdanis Gilv., Waterbury, Conn. 
82. Žilinskas Tam., kun., So. Boston, 

Masa. 
82. žindžius Br., kun., Elizabetli, N. 

J. 
84. žiugžda Andr., Newark, N. J. 
85. živatkauskas Fr., Scranton, Pa. 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- 

6tŲ betvarkės. Del nuo- 

eavaus gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias slogas 
butŲ atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 

virikinimo prictaisos atsakančiai 
nedirba, imk 

Severa's Baisom of L;*o 
(Sevcros Gyvasties Uabats^.. 

Sustiprina jin visi* orsanizmi ir 
praSalina vidurių sukietfijimą. 
Kaina 75c. — apticlcose. 

gevera's 
Kldney and Liver Ransedy 

(SEVEROSGYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo Šlapini- 
mosi, nuo kojų suputimo, gcltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50c. ir $1.00. 

Kryžiaus skausmas išnyko. 
Ponas K Miliauskas. 11 High- 

land ave., Ncwton Upper Falla, 
Moša., praneša mums taip: "Ken- 
tėjau bLaubtnus kryžiuje ir Eo- 
nuose, bet skaitydamas jūsų ka- 
lendorių, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jakni) ir 
veikiai paaveikuu". 

SEVEROS 
GYDUOLES 
galima gauti visur aplietose. 
Reikalauk tiktai tikrų "Sero- 
ros" gyduolių, bet neimk ki- 
tokių, arba ulsisakyk, jei vio- 
toje negalima gauti pirkti. 

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

J. J. Bačiunas J. P. Pajauskas 

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

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

Telephone Drover 7184 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ u R YNOS DEGTINES 

"South Shore Club" išps valstybas beaia-alei 
4 kvortos arba 1 galionas ui ....$245 
8 kvortos aiha 2 galionai už ....$4 75 

12 kvcrtt), arba 3 galionai už ....$5.95 
KUSV MONOPOLI N F. DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 

Gryna, 4 botikos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
flrvna. 12 bonku už $6.95 

Atminkite, kad pas mut 

pirkdami perkott grynį, 
100 laipsnių stipruma 
degtine, o ne pusiau 
skiesto vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite ir.utų likierių, degtinių ir *ynų kainų surašo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINKITF *"-d £»rantuojame musų "bOUTH SlIORE CLUB' 
HIUllinilL degtine turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 

ir gera—arba sugražinsime Jums pir.igus at?al. 

IWKAI ni'° dabar 'ki. kalėdų švenčių išsiųsime kiekvienam 
Ui "rtl didelį kalendorių 1917 metams. 

IR A R. &©. III W. Va Buren SI. Cfilcago, II 

JOSEPH a. anbrosius 
L1ETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
— Ofisai: 

69 W. Washington Street 
Ro«bs 1008-1009, Te!. Ce.trll 2579 

3214 So. Balsted St., Tel. Ytrds 7271 

CHICAOO, ILL. 

Fktnc Kcn'isfUn 3521 

D r. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Ano Strnt Phllidilphii Pa 

KELIAUJANTIS AGCNTA3 

Masu keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 

rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus i musy laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Katnp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyven mas virš Aptiekos). CHIGASO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAYVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St.t CHICAOO 
ROOMS 1107-11 M 

Telephone Franklio 1173 

GR: 3112 S. HfcLSTED ST., ARTI 31s! ST. 
ltLt?KLht TAROS 2393 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrašinėti 
musŲ. laikraštį, rinkti apskelbi* 
mus ir pardavinėti knygas. 
[ "Lietuva" Pub. Co. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

visiems kongresmanams, senato- 

riams, teisėjams, majorams, pre- 
kybos rūmams, katalikų ir pro- 
testonų dvasiškiams, įtekmin- 
giems žmonėms, turtuoliams, V. 
M. C. A. skyriams ir tt. 

Ragina Vietos Komitetus vi- 
sur paskelbti prezidento prokla- 
maciją ir duoda visiems 48 Su»\ 

Valstijų gubernatoriams telegra- 
mas apie Lietuvių Dieną. 

Visam apsigarsinitno darbui 

tarp lietuvių ir svetimtaučių ir 

taipogi prirengimui ir supatogi- 
nimui a akų rinkimo L. Dienoje 
C. K-to Raštinė išlaido 15-kos 
rųšių spaudimų: 

1. laiškų į kongresmanus, se- 

natorius, majorus, teisėjus, an- 

glų ka'ba; 
2. laiškų j draugystes liet. kal- 

ba ; 

3. laiškų j kunigus lietuvių kal- 

bą : 
4. laiškų j visą Suv. Valstijų 

katalikų kunigiją, anglų kalba; 
5. laiškų j visą Snv. Valstijų 

protesionų kunigiją, anglų kal- 
ba ; 

6. laišku j prekybos rimais, 

anglų kalba; 
7. 1 a i Ak n j biznierius, anglų 

kalba; 
8. certifikatų-jgaliojimų Viet. 

Komitetams, anglų kalba; 
9. prezidento proklamaciją, an- 

glų kalba; 
10. Dro J. Basanavičiaus lai- 

škų, lietuvių kalba; 
u. Iškabaičių su L. Dienos ap- 

garsinimais, anglų kalba; 
12. Čekių; 
13. šešių, rų.sių apgarsinimų j 

anglų laikraščius; 
14. Paliudijimų su prezidento 

proklamacijos fotografija; 
15. aplinkraščių Vietos K- 

tams. 
Viso tų laiškų buvo išsiuntinė- 

ta: 
1. j kongresmanus, senato- 

rius, gubernatorius, ma- 

jorus ir tt 7^ d 

2. i katalikų kunigus S. 
Valstijose 18,000 

3. j protestonų kunigus 
Suv. Valstijose .... 10,000 

4. j lietuvių kunigiją .... 120 

5. į komercijos rumus .. 400 
6. į Y. M. C. A. skyrius 100 

7. į lietuvių draug., Vie- 
tų Komitetus ir šiaip 
bendrų C. K-to Raštinės 
laiškų 3,^oo 

Viso—32,520 
Visi šie laiškai užbaigta siun- 

tinėti 28 d. spalių. C. K-to Ra- 
štinės dirbta nuo 8:30 ryto ligi 
10 vai. vakaro ir dar vėliau. 

Adresą ir antgalvių rašymui 
turėta 8 stenografės anglų kalba 
ir Raštinės Vedėjo samdyta dar 
2 darbininku lietuvių kalba. 

Laiškų klijavimui, išsiuntinė- 
jimui vakarais kviesta neapmo- 
kamų padėjėjų. Sąrašas tų, ku- 
rie panorėjo paaukoti savo darbą 
vakarais L. Dienai, štai; 

Iš Wilkes-Barre ir Kingston, 
Pa.: G. B. Kubilius—YVyoming'o 
seminarijos studentas, p. Vaitke- 
vičius—high school'ės mokinys, 
p-lė Demikiutė; 

Iš Pittston'o, Pa.: 
P-lčs: K. Kižiutč, M. Kiziutė 

ir M. Kunauskiutė; vaikinai: pp. 
Vasauskas, Galin?kas, A. ir J. 
Kazakevičiai, J. Šalčius, V. Run- 
ta ir A. Zereckas. 

C. K-to Raštinė priiminėjo 
raišcii;, tagsų ir dėiačių užsa- 

kymu?, surašydavo ant atskiru 
lakštu ir pasiųsdavo L. Dienos 
reikmenų Komisijai: dėžučių—p. 
R. Karužai į Phila., Pa., o raiščių 
ir tags—j Ncvv York' p. V. K. 
Račkauskui. 

Laiškuose j, Vietos Komitetus 
duoia paaiškinimą visuose L. 
Dienos reikaluose. 

•C. K-to Raštinės pačios ir per 
jos atskirus narius kreiptasi j ki- 
tataučių Komitetus: žydų, lenkų, 
rusų. 

Žydai tesuteikė pagalbos, duo- 
dami medžiagos L. Dienos su- 

rengimui pagal savo Dienos pa- 
vyzdį ir parašė prielankius mums 

straipsnius keliuose savo laikraš 
čiuose, pav. '"The Jewish Advo- 
cate" P.oston'e ir kt. 

Lenkų "Polish Relief Commit- 
tee" Ncvv Yorke per laiškus G. 
K-ui plačiai prižadėjo pagalbą L. 
Dienoje, bet faktiškai nieko ne- 

pagelbėjo, bc vieno lieso, seno 

vės dvasioje parašyto straipsniu-1 

ko, išsiuntinėto kelioms lenkų 
laikraščių redakcijoms Ameriko- 

je. 
Rusai tesuteikė kiek žinoma 

svarbesnės pagalbos tik San 
Frane'sco. 

Mur»ij tautinė spauda (čia Su- 

prantama katalikų ir tautiečių 
laikraščiai), reikia pasakyti jų! 
garbei, L. Dienos garsinimo dar- 

bą varė iš visos širdies ir lietu- 
sių visuomenėje palaiki augštą 
upą ir interesą prie L. Dienos. 
Vietos Komitetai, r.et mažiau- 
siuose miesteliuose pasirūpino 
įdėti prisiųstų C. K-to Raštinės 
arba savo pagamintų straipsnių 
į vietinius anglų laikraščius it L. 
Diena patraukė domą netik, ga- 
lima sakyti, visų lietuvių Ame- 

rikoje-, bet ir visai suamerikonė- 

į j:: 3 i ų lietinių ir pačių ameriko- 
nu. Atsiliepė į C. K-to Rašti- 
nę L. Dienos surengimo reikalais 
t« :<i žmonės, kurie se»ai buvo 

panletę visus rvšius su liet u- 
I 
viais. 

L'žsiinteresavimas L. Dieni ir 
noras pagelbėti kenčiančiai tau- 

tai kitose vietose priėjo ligi la- 
ba! sujudinančio pasišventimo ir 

gražumo. N'egalima nepaminėti 
dviejų atsitikimu, kurie gali buti 
išreiškėjais upo gal ir daugelio 
vietų. Vieni moteris lietuvė iš 
VVasson, 111., Poni .Mar. Jurge- 
liutė-Draugelienė, parašė prieš L. 
Dieną, kad ji viena tenai yra mo- 

teris lietuvė, bet prisitiskiie ir | 
jai dėžutę ir ji eisianti rinkti au- 

kų nukentėjusiems broliams Lie- 
tavoje. Kitur vėl, Los Angeles, 
Cal., vienas amerikonas taip buvo 
užinteresuotar, I,. Diena, kn.l 
pats visa tvarkė, apsiėmė pabūti 

I Vietos Komitetui iždininku, pa-j 
dėjo išgauti leidimą iš miesto 
valdžios, pats rašė ir padavinėjo 
žinias j amerikonų laikraščius, j 
Vėliau iškarpos iš tų laikraščių 
buvo prisiųstos C. K-to Raštinei 
ir jų buvo nemaža kruvėlė. Ne\v 
York'c viena mergina rinko au-' 

1 kas nuo 12 vai. nakties (31 d.' 
spalių) iki 12 vai. nakties (r d. 
lapkričio). 

(Toliaus bus) 

Prezidento Atsišaukimas. 

Suvienytu Valstijų prezidentas 
\Voodrovv YVilson, išleido atsišau- 
kimą prie visu šios šalies gyvento- 
jų, duodamas jiems patarimą, kaip 
užsilaikyti ir ką daryti laike šios 

; didelės karės, kad Suv. Valstijos 
sykiu su talkininkais galėtu ji grei- 
čiaus išlošti ir užbaigti. "Augš- 
čiausio t' "Ts išmėginimo valanda 
atėjo—sak> prezidentas.—Męs \isi 
turime vienodai ir sykiu kalbėti,! 
veikti ir tarnauti!" 

Žemiaus seka prezidento atsilie- 
pimas prie visos Suvienytų Valsti- 
jos tautos. 

"Mano vientaučiai: Įžengimas, 
musų loenos mylimos tėvynės į 
žiaurią ir baisią karę už demokra-| 
tiskumą ir žmonijos teises, kuri 
[karė] sudrebino pasaulj, pagim- 
do taip daug naujų tautos gyveni- 
me, užduočių, kurios reikalauja 
kuogeričiai sio apsvarstymo 'ir atli- 
kimo, kad, aš tikiuosi, jus leisitė 
man atsiliepti prie jųsų keletą žo- 

džių su širdingu patarimu ir atsi- 
liepimu apie jas. 

greitai taisome musų lai- 
vyną ant kariškos papėdės ir ren- 

giamės sutverti ir apginkluoti di- 
delę armiją, bet šitie dalykai yra 
lengviausia dalis tos didelės užduo- 
ties, kurią męs apsiėmėm atlikti. 

'"Tuose tiksluose, už kuriuos 
męs kovojame, nėra nei vieno sau- 

mylio pobūdžio, kiek aš tai matau. 
Męs kovojame už tą, kas sulvg 
musų persitikrinimo yra ir privalo 
buti žmonijos teisėmis ir už atei- 
nančią ramybę ir saugumą viso pa- 
saulio. 

''Kad atjrktf šitą užduoti tiil-M- 
•nai ir pasekmingai, męs privalome 

.-.duoti šalies tarnystei be atsi- 
žvelgimo į pelną ir- su energija... 
Męs privalome suprasti pilnai, kaip 
didelė yra šita užduotis ir kaip 
■daug yra dalytų... kurie ją palyti. 

■■■H——MT—~~'~~——— MILIJONUS DOLERIŲ dasldirbo žmonės naujais ir geraJs I6RADIMAII3. TA PROGA GALI BUTI KIEKVIENAM; gal turite kokj IŠRADIMĄ UžPATENTAVIMUI, gal norite KA IŠRASTI, reikalaukite nuo mus pata- rimu lr vedėjo išradimams dykai; "KA IŠRASTI" ir "KAIP UŽPATENTUOTI, kurį kiekvienam pašančiame dykai. Braižinius ir modelius ištiriame Ir išegzaminuojame DYKAI. n A fiVVTTD II-*-—**«—- -• 
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Ką Męs Privalome D-ryti. 
Štai yra dalykai, kuriuos męs 

privalome atlikti, ir atlikti gerai, 
apart kariavimo—dalykai, be ku- 
riu vienas tik kariavimas butų be- 

vaisintas : 
•M y s privalome pristatyti gau- 

siai maisto ne tik sau ir savo ar- 

mijos ir savo jūreiviams, bet taipgi 
ir dideliai daliai tu tautu, su kurio- 
mis męs dabar stojome drauge, sa- 
le kuriu, ir kurių parėmimui męs 
kovosime. 

Męs privalome pristatyti šimtais 
laivus iš musų laivų dirbtuvių, kad 

jie vežtų j aną pusę jūrių—roat- 
/. vėlgi am j submarinus, viską, kas 
kasdien tenai bus reikalinga; ir 

["urime pristatyti] gausiai medžia- 
gos iš musų laukų, iš musų kasy- 
klų, iš musų dirbtuvių, kad ne tik- 
tai apvilkti ir viskuom apžiūrėti 
musų locnas jiegas aut sausžc- 
mio ir jūrių | armiją ir laivyną|. 
bet taipgi aprėdyti ir maitinti musų 
žmones, kurių naudai musų šau- 

nus vyrai ginkluose (langiaus ne- 

gali dirbti: aprėdyti ir aprūpinti 
armijas, su kuriomis męs priside- 
dame K u ropoję ir pristatyti tenai, 
jų dirbtuvėms žalios medžiagos; 
[turime pristatyti] anglių palaiky- 
mui laivų judėjimo jūrėse ir šimtų 
dirbtuvių skersai vandenyną; plie- 
na dirbiniui gink'ų ir amunicijos 
čionai ir tenai; reles nusidėvėju- 
siems geležinkeliams užpakalyj * 

karės frontų; lokomotyvas ir va- 

gonus viteon tų, kurie ten kasdien 
eina j šmotus; mulus, arklius, gy- 
vulius darbui ir kariškiems tiks 
lams;—viską, su kuom Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Rusijos 
žmonės paprastai save aprupinda-1 
vo, bet kurių parupinimui dabar 
trūksta jiems žmonių, materiolo, 
arba mašinų." 

''Kiekvienam mąstaučiam žmo- 

gui yra aišku,—sako toliaus pre- 
zidentas,—kad musų išdirbystė far- 
tnose, laivų dirbtuvėse, kasyklose, 
dirbtvuėse, privalo buti vaisingeme 
ir veiklesnė negu kadanors buvo 
ik; tolei, ir kad šitos išdir-bystės 
privalo buti ekonomiškiau veda- 
mos ir geriau pataikintos prie mu- 

sų užduoties reikalavimą, negu iki 
šiolei jos buvo, ir ką aš noriu pa- 

sakyti, yra tas, kad vyrai ir mote- 

rjs, kurios pašvenčia savo mintis 
ir energiją šiems dalykams, patar- 
naus tėvynei ir kovos už taiką lai- 
svę lygiai taip pat pasekmingai, 
kaip vyrai ant mūšių laukų, arba 
transe jose. 

Tūkstančiai Bus Paliuosuota. 
"IiK'ustrialė šalies jiega,—vyrai, 

lygiai kaip moterįs, sudarys tokiu 
budu didelę internačionalę tarny- 
stės armiją.... 

"Tūkstančiai,—ne, šimtai tūk- 
stančių vyrų, kurie kitaip butų 
reikalaujami kariškon tamystėn, 
bus paliuosuoti nuo tokios tarny- 
stės [nuo kareiviavimo] ir paskir- 
ti prie fundamentalio darbo lau- 
kuose, fabrikuose ir kasyklose, ir 
jie bus dalimi didžių patriotiškų 
pajiegų lygiai, kaip ir vyrai po ka- 
rės ugnim. 

Žodis Farmeriams. 

"Todėl aš leidžiu sau atsišaukti 
šiais žodžiais prie šios šalies far- 
merių ir prie visų, kurie dirba ant 

farmų: 
Augščiausis musų locnos tautos 

reikalavimas ir reikalavimas tau- 

tų, su kuriomis męs esame susidė- 
ję, yra tas, kad butų parūpinta 
pilna provijantų, ypatingai valgo- 
mųjų daiktų... Be daugybės mai- 
sto, kaip armijoms, taip ir žmonė- 
dabar kariaujančių tautų, visas 
didisai reikalas (karė), kurią męs 
dabar pradėjome, suskils ir ne- 

pasiseks.... Todėl nuo šios šalies 
farmerių, dideliam laipsnyj, pri- 
klauso šios karės likimas ir liki- 
mas tautų." 

Toliaus prezidentas ragina far- 
rrerius tuojaus užsėti kuodaugiau- 
siai laukų, javais, kad rugiapjū- 
tė butų kuodidžiaaisi. Jauni ir se- 
ni privalo kuogeriausiai prisidėti 
prie apdirbimo farmų 

AVBf 

Partneriai, gyvenantieji pietinėse 
valstijose,—sakoi pr^ide-itis.—pi i- 
valo ktiodaugiausiai auginti r.clik 
javų, bet ir medvilnės Suv. Val- 
stiju valdžia ir valdžios atskirų 
valstijų yra prisirengusias visa- 
kuoin tarmeriams pagelbėti: jis pa- 
gelbės nurinktus javus ir valgomus 
daiktus pekliniai parduoti. 

Valdžia taipgi, užtikrina, kad ji 
pri,-turės, kad -nebūtų vėliaus spe- 
kuliantų, kurie numuši.įėja f arai f.- 

riams kainas nuo javų. 
Tiems, kurio tarpininkauja tarp 

farnicrio ir konsumerio, preziden- 
ats sako, kad aut jų bus atkreip- 
tos akjs ir kad jie privalo atlikti 
savo pareiga be nepaprastų uždar- 
biu, greitai, sąžiniškai ir su tokiu 
pat pasišventimu tėvynės labui, 
kaip ir visi kiti žomnės. 

Žodis Vertelgoms ir Mainieriams. 

Žmonėms, kurie veda geležinke- 
lius ir jų judėjimą, vis viena, ar 

jie butų manadžieriais, ar prastai 
darbininkais, prezidentas primena, 
kad jie pamytų, jog geležinkeliai 
yra taute*; gyvenimo gįslos, ir kad 
geležinkelininkų pareiga yra pri- 
daboti, kad tos gįslos neužsikimštų, 
nesustotų veikę, bet pompuotų gy- 
vasties kraują, t. y. maistą ir t. t. 

j visos šalies lamą. 

Vertelgoms prezidentas pataria 
nepamiršti šito obalsio "Mažas pel- 
nas ir greitas patarnavimas," o lai- 
vų dirbėjams prezidentas sako, kad 
nuo jų priklauso karės išlaimėji- 
mas. Maistas ir karės amunicija 
privalo buti siunčiama skersai jū- 
res, neatsižvelgiant į tai, kiek lai- 
vų eitų j dugną. Vietą nuskendu- 
sių laivų turi tuoj aus užimti nau- 

jai pastatyti laivai. 
"Mainieriai—sako prezidentas, 

—aš pasakysiu, kad jis stovi ten 

pat, kur ir lariiiir^: Viso Pasau- 
lio darbas laukia jo. Jeigu jis pa- 
tingės, arba nustos dirbęs, tai ar- 

mijos ir šalies veikėjai yra per- 
niek." 

Išdirbėjai taip pat turi atlikti 
savo pareigas, o darbininkų dar- 
bas yra absoliutiškai reikalingas 
ir tokio darbo bus laukiama nuo 

kiekvieno, kuris myli savo tėvynę 
ir jos laisves. 

Prižiūrėjimas it aprodinimas dar- 
žų yra labai svarbtis, nes pagelbsti 
lengviau pramaitinti žmones. Šei- 
mininkėms patariama užvesti kuo- 
didžiausį pačėdumą ir taupumą; 
kiekviena pačėdlyva gaspadinė tuo- 
mi atiduoda svarbų patarnavimą 
šiai šaliai. 

Prezidentas užbaigia savo šitą 
svarbų atsišaukimą prie visos taU- 

tos nurodymu, kad Amerikos gy- 
ventojai iki šiolei daugeliu atžvil- 

gių buvo nepačedlyvi, mėtlųs, ir 
kad dabar yra didelis laikas nuo 

to išsigydyti. 
Laikraščiai ir redaktc riai yra 

meldžiami kuolabjausiai šitą pre- 
zidento atsiliepimą išplatinti; ku- 
nigai iš ambonų, sako preziden- 
tas, privalėtų apie tai savo žmo- 

nėms pranešti, nes "atėjo laikas 
didžiausio šios tautos išmėgini- 
mo." 

AMERIKOS KARĖS 
REIKALUOSE. 

Marylando vabtijoj pradėjo 
daryti cenzą, tai yra surašymą 
visų vyrų, kurie tinka kareivia- 
vimui; gi kareiviavimui tinka vi- 
si sveiki vyrai nuo 18 iki 45 me- 

tų amžiaus, apie kuriuos žemiaus 
paaiškinta. Baltimorės mieste ir 
paviete policija, arba kiti valdi- 
ninkai daro tokius surašus. (Skai- 
tyk korespondenciją iš Baltimo- 
rės). Tiems vyrams, kurie suiyg 
savo metų gali buti tinkami į 
kariumer.ę, palieka "Notlce,'-' tai 
yra pranešimą, kad jo vardas yra 
įtrauktas j knygas kaipo vyro, 
kuris gali buti tinkamas karei- 
viavimui. 

Iš kitų valstijų męs dar nega- 
vome žirnių apie tokių cenzų da- 
rymą. Šito pranešimo turinys 
yra sekantis (išverčiame lietuvių 
kalbon): 

Žinok apie tai: 

Jums šiuomi yra pranešama, 
kad šiądien jųsų vardas tapo 
įtrauktas i knygas, kaipo vyro, 
privalančio kariškai tarnystei, 
sulyg Al arylando- įstatymo 1916 
metu, skyrius 311, puslapis 620. 
Jeigti jus norite pasinaudoti 
išėmimu, arba paliuosavitnu 
(exemptioin), tai turite laike 
penkiolikos dienų nuo šiądien, 
paduoti raštu "steitmentą" su 

išdėstymu jus paliuosuojanėių 
priežasčių, patvirtinti tai aff! 
davitu (prisiega) ir pristatyti 
tai į ofisrĮ klerko Superior 
Court'o of llaltimore City, jei- 
gu jus gyvenate Baltimore 
mieste, o jeigu jus g> včn?te 

paviete, tai jus privalote pri- 
statyti tokį '"steitmentą" (pr?- 
nešimą) ofisai Herko Circr.it 
Court'o jųsų paviete. 
Kas yra liuosas nuo kareiviavi- 

vimo milicijoj. 
(Marylando Valstijoj): Vie- 

natiniai išėmimai paliuosavimui 
nuo tarnystės, kuriais jus ga- 
lite pasinaudoti, yra isdėstyti 
sekančiuose įstatymų padava- 
dijimuose: 

"Visi sveiiko kūno piliečiai 
vyriškos lyties ir sveiko kūno 
vyrai svetimtaučiai, kurie iš- 
reiškė savo nor;į pastoti pilie- 
čiais (vadinasi, tie, kurie turi 
pirmas popieras), kurie turi 
daugiau kaip 18 metų amžiaus 
ir mažiau negu 45 metus' am- 

žiaus ir kurie yra šios (Mary- 
lando) valstijos gyventojais, 
sudarys miliciją, išskyrus se- 

kančius išėmimus (paliuosavi- 
mus): (a) ypatas, paliuosuotas 
per Suvienytų Valstijų jstaty- 
mus; (b) ypatas, paliuosuotas 
per Marylando valstijos įstaty- 
mus; (e) narius bile kokio rc- 

guliariškai suorganizuoto ug- 
niagesių ar policijos departa- 
mento bile kokiam mieite, mie- 
stelyj ar kaime; (d) teisėjus, 
klerkus rekordavų teismų; re- 

gistratorius testamentų ir "dy- 
tų", šerifus, dvasiškius, prak- 
tikuojančius daktarus, perdeti- 
nius, urėdninkus ir asistentus 
ligonbučiuosv kalėjimuose ir 
areštuose; visas ypatas tikrai 
esančias mokytojais bile kokioj 
"public" mokslainėj, kollegijoj 
ar universitete; šviturių prižiū- 
rėtojus, konduktorius ir ''in- 
žinierius" (mašinistus) ant ge- 
ležinkelių, jureivius, tarnaujan- 
čius kaipo tokius; (e) idiotus, 
liunatikus, "pauperius" (uba- 
gus, elgetas), valkatas, patvir- 
tintus girtuoklius, ypatas, įpra- 
tusias vartoti narkotikus ir 
ypatas, nuteistas už bėgiškas, 
baisias piktadarystes. Visos 
tokios paliuosuotos ypatos, iš- 
skyrus tas, kurios yra išskait- 
liuotos skirsiniuose (a) ir (e), 
bus tinkamos kariškai tarnystei 
atsitikime karės, btvnto, įsiver- 
žimo, arba kuomet nuo jų grę- 
stų greitas pavojus." 

PastaDa. Atsitikime kares, 
bunto, įsiveržimo, arba didelio 
pavojaus nuo jų, yra paliuo- 
suoti nuo kareiviavimo išimti- 
nai tiktai šie asmenįs: 

(a) Vice-Prezidentas (Ame- 
rikos). 

Justicijos ir Pildomieji Su- 
vienytų Valstijų urėdninkai ir 
toki pat urėdninkai Valstijų ir 
Teritorijų. 

Ypatos, esančios kariškoj ar 

jūreiviškoj Suvienytų Valstijų 
tarnystėje. 
Muitinycių klerkai. 
Ypatoš, naudojamos per Suvie- 
nytas Valstijas, krasos trans- 
misijoj (perdavime). 
Amatninkai ir darbininkai, dir- 
bantieji Suv. Valstijų ginkli- 
nyčiose (armories), arsenaluo- 
se ir laivyno jarduose. 

Vairininkai (pilots)=vedan- 
tieji laivus. 

Jūreiviai, tikrai esantieji jū- 
rių tarnystėje pas bile pilietį 
ar vaizbininką Su vien. Valsti- 
jų plote. 

Visos ypatcr., kurios delei ti- 
kybinio persitikrinimo reika- 
laus pasiliuosavimo nuo kariš- 
kos tarnystės, jeigu sąžiniškas 
tokis tikybinis persitikrinimas 
bus priparodytas sulyg tokių 
reguliacijų, kokias Prezidentas 
nurodys. 

Įstatymai nurodo, kad jokia 
ypata, paliuosuojama viršminė- 
tu budu nebus paliuosueta nuo 
kariškos priedermės bile kokioj 
tarnystėj, kurią Prezidentas 
prin'-iins kaipo non-com- 
b a t a n t (nekovojančią, ne ak- 
tyviai kovoje dalyvaujančią tar- 
nystę). 

(e) Idiotai, liunatikai, paupe- 
riai, valkatos, patikrinti gir- 
tuokliai, ypatos pripratusios 
prie inarkotikų ir ypatos pa- 
sn-erktos už bjaurias piktada- 
rystes." 

kibirkštis 
"Revoliucijai Revoliucija!" — 

šaukia mūsų socialistai—ir va- 

žiuoja ją kelti Rusijoj. 
Jie pamiršta, kad ji dabar yra 

reikalinga ne Rusijoj, be.t Vo- 
kietijoj. 

* + + 

"Jeigu karės pavojus užeis— 
sakė anuomet Bryan—tai milio- 
nas amerikonų, šoks prie ginklo 
per vieną dieną." 

Ir šoko—prie andarokų... 
Ą, Ą, 4. 

"Darbininkas," suardęs "Lie- 
tuvių Dienos" komitetą VVilkes- 
Barriuose, dabar plianuoja, kaip 
suardyti Centralinio Komiteto 
veikimą New Yorke. Tam tik- 
slui šaukia naują susivažiavimą 
Brooklynan. Didis Fabjonas yra 
mažas musų locnas Herostratu- 
kas. 
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"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 
yra rlmčiausiejl Ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa* 
du 'ama daug žinių lš draugijų lr vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams, $1.00 pusei mvių. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
Bierls veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th 8t, Chlcsgo, IIL 

Tai. YARDS 1932 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speclallškal gydo limpančias, 
užslsenėjuElas ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 
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D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3311 So. Halsted St., Chicago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas l;alp da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursu9 
miiBŲ mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo indivldlnėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
Jka važinėjime automobiliais vl- 
nokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis ta mis tą ir sutoiks tiflka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta Lcrlausių 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą.. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
5'ederal Ass'n of Auto Er.gineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Ine.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie uo- 

retų išmokti bardaaku- 
tystės i 4—6 savaites suiyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kabyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogu laiku nešino. Mokiname barz- 
daskutystįs taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabyBt5s (manicuring). Ar- 
tesnSms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Penn At., 
plttsburgh; Pa. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 

Nauji krutantieji paveikslai atsibus 
Nedėlioj, kovo 25 d. du kartu: po 
piet pradžia 2:15 ir vakaro 8:15. 
Black Diamond teatre Slienanodah, 
Pa. 

* * + 

Amerikos lietuviai turi nors 
vieną vienybę—būtent, dėl bar- 
inių. 

•!♦ 4* 

Jeigu Vytautas, Keistutis ir 
Algirdas butų gyvi, tai didesnę 
dalį mūsų Vytautinių, Keistuti- 

įnių ir Algirdinių jie išvaikytų 
į visas puses—'nes jose nėra tau- 
tiškumo nei tiek, kiek už nago 
juoda. 

+ t + 

Skirtumas tarp senovės lietu- 
viškų vyčių ir dabartinių musų 

."Vyčių," kaip išrodo, yra tame, 
kad anie kovojo kardu už Lie- 
tuvos laisvę, o mūsiškiai kovoja 
liežuviu už kunigų laisvę. 

+ + + J 

"Laisvė'' že/nijasi su "Kova," 
bet kaip apsiženys "Amerikos 
Lietuvis" su "Ateitim" ir "Vie- 
nybe Lietuvninkų"? 

Išrodo panašu į dvipatystę... 
Jurgis Spurgis. 

Ą 

"Darbininkas" ir "Draugas" Į 
mano, kad jie vieni pasirandavo- 
jo sau Dievą ir turi pilną jo < 

monopolį, nes anot jų visi kiti— 
tai "bedieviai..." 

•J* + + 

Vienas profesorius rašo, kad 
aną metą Vilniuje, lietuvių sei- 
me, socialistas su kunigu miera- 
vosi pilvais. 

Baisiai svarbus istoriškas atsi- 
tikimas, be kurio musų istorija 
butų nepilna. 

+ + + 

Aną syikj "Lietuva" pagyrė 
"Draugo" redaktoriaus taktiką. 
To ir reikėjo,—kaip tam kati- 
nui: juo daugiau jį glostai, juo 
labjaus 'nugarą riečia... 

•J* + 4* 

Bulota, atvažiuodamas Ameri- 
kon, atsivežė trumpą tašką. Iš- 
važiuodamas, vežasi ilgą—nosį.. 

+ 4* 4* 

Rusai turi garsų Miliukovą, o 

męs—tik Miluką (ant nelaimės)... 
.i .. Pašalinis, 
bh 

RAČIŪNO NAUJI JUDAMI 
PAVEIKSLAI IR ILIUS- 
TRUOTOS DAINELĖS. 

Bus rodoma šiose vietose: 
Subatos vakare, bal. 21 d. Sla- 

vokų Sokolu salėje, 5U1 Ave. ir 
Mc Clure Str., Homestead, Pa. 

Nedėlios ir Panedėlio vak. bal. 
(Apr.) 22—23 d. Lietuvių Bažny- 
tinėje salėje, S. S. Pittsburgh, 
Pa. 

Ketverge ir Pėtnyčios vak., 
balandžio (April) 26 ir 27 dd., 
Germania (Acme) salėje, Cleve- 
!aud, Ohio. 

Nedėlios vak., balandžio (Ap- 
ril) 29 d., Šv. Jurgio Draugystes 
aslėje, Grand Rapids, Mieli. 

Jei kas nori surengti kur va- 

karus su judamais paveikslais ir 
dafnelėmis, kreipkitės šituo adre- 
su: 

'A. T. Račiūnas, 
120 Grand Str. 
Brooklyn, N. Y. 

PETRAS S. REMEIKtS. 

Yra musų jgaliotas Gardner ir apl®- 
Unkėje užrašinėti "Lietuvę", rinkti 
r r skelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

1 DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(iVCea po) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
Kalboje ylsus mjfiįtys, 
bažnytkaimius, Kaimus, 
pačtae. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius), 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li Jtitų dalykų. 

"Gcrlausis žemlapts lietu- 
vių kalboj. — Per6l6tato 
labai puik ai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
8U prisiuntlmu j namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

[v CHICAGO, ILL. ^ 



VALSTYBES SEKRETO- 
RIAUS PRANEŠIMAS 

III" nois valstijos Bankininkų 
Susidraugavimai prisiuntė nuisų 

redakcijai laišką ir drauge su 

juo kopiją oficialės telegramos, 
kurią Susidraugavimas prašo mu- 

sų laikraštyje paskelbti. Minėta 

telegrama vertime yra tokia: 

Kadangi Prezidentas yra ap- 

turėjęs pranešimą, jog kai-kn- 

riose vietose žmonės, gyvenan- 
tieji šitoj šalyj, kurie yra sve- 

timu \alstybitj valdiniais, yra su- 

sirūpinę, kad jų bankinius depo- 
zitus, ar kitokią nuosavybę gali 
užgrėbti, iškilus karei Suvienytų 
Valstijų su svetima šalimi, rai; 
jis jg;«!ioja pasakyti, kad Ni^os 

tokios baimės yra visiškai bc 

pamato. 
Suvienytų Valstijų valdžia jo- 

kiu budu nepasinaudos valstybės 
karės proga, kad paėmus nuosa- 

vybę, prie kurios tarptautiniai 
sutarimai neduoda jokios teisin- 

gos priekabės ar teisėj. Ji skru- 

pulingai godos visas privatines 
teises taip savo valstiečių, kaip 
ir svetimų valstybių valdinių. 

Robert Lansing, 
Valstybės Sekretorius., 

\Vashington, D. C. 
Vasario 8 d. 1917 m. 

VIETINES MOS, 
Apie skraistes. "Naujienoj" 

džiaugiasi, kad atidengė "skrai- 
stę" "Lietuvai* ir jos redakto- 
riui—kam ji mat nerėmė socia- 

listiškųjų kandidatu Gugio ir 

Gaiskio j aldermanus? 
"Lietuva" paaiškino, kodėl ji 

nerėmė. I5ct kodėl "Naujienos" 
nieko nepasisako apie savo skrai- 

stę? 1916 metuose lietuvys, p. 

J. Kučinskas, buvo kandidatu j 
Jkongresmanus ant repubiikoniš- 
ko tikieto ir pats atsilankė j 
"Naujienų" ofisą, prašydamas, 
kad paskelbtų "Naujienose" jo 
kandidatūrą. Kokj atsakymą jis 
gavo? Sako, nc musii partijos 
žmogus, męs negalime priimti 
apskelbimo. Tuom laiku ir tas 

pats p. (ingis, kuris dabar norėtų 
■parėmimo nuo lietuvių, buvo ofi- 
se. Tai dabar "Lietuvos" skai- 
tytojai mato, kas yra po raudona 
"Naujienų" skraiste. Socialistai 
turi drąsumą reikalauti laisvių ir 
privilegijų tik sau, bet kitiems 

jie jų nepripažįsta. 
R. Zaura. 

Nuo karės nukentėjusių nau- 

dai. Pereitą subatą šv. Domi- 
nyko draugystė nuo Bridgt^orto 
buvo surengusi draugišką vaka- 
rienę Radavičiaus svetainėje. 
Prie vakarienės buvo ir pro- 
gramas, kurio vedėju buvo p. B. 
Butkus. Programas susidėjo iš 

dekliamacijų ir dainų bei muzi- 
kos ir jį išpildė J. B. Dymša, A 
Bugailiškis, J. Ni.sev'uius, B. Viz- 

girdas, R. Klimka, A. Grigaliū- 
nas ir M. Radavičiutė. Vakaro 
kalbėtoju buvo D r. A. Zknonta.-, 
kalbėjo dar ir p. Kvietkauskas. 
Visas pekias nuo vakarėlio yra 
skiriamas nukentėjusiems nu„ 

karės lietuviams* per l*hicagos 
'Draugijų Sąryšį. Apart to sve- 

čiai dar sumetė $15.05 auku tam 

pačiam tikslui. 
Nedėlioj tokiam pačiam tik''ui 

buvo surengtas vakarėlis Elias 
svet., ant Tovvn of Lake. Kaip 
pasisekė—neteko girdėti. A. 

'Sliackeriai." Skaitlius laisnių 
apsivedimui, kuris pereitą savai- 

tę siekė po apie keletą šimtų 
kasdien, šią savaitę pradėjo ma- 

žmtis. Pereitą panedėlj tokių 
laisnių išduota jau tik 200. Jau- 
ni vaikinai, kurie suskubo imti 
laisnius apsivedimui po to, kaip 
apskelbta karė, kad išsisukti 
tuom tarpu nuo ka.iumenės, ne- 

lengva turi "džiabą," kol jie to- 

kį laisnj gauna. Jie turi laukti 
eilėse po kelic'.iką valandų, kol 
jų eilė ateina, o tuom tarpu 
juos vist sarmatina ir visokiais 
bud?.is išjuokia. Kitaip jų nei 
nevadina, kaip "sliaekeriais." 
Ar.t pečių jiems kabinėja gelto- 
nus kaspinus, kurie reiškia, kad 
jie yra šeškai-bailiai. Moterjs ir 

vyrai išjuokia juos. kad jie sle- 
piasi u/ nu.gimj andarokų, kad 
tik išsisukti nuo pareigos linkui 
savo tėvynės. 

1 >u v atsitikimų, kad sugėdinti 
vyrai išėjo iš eilės ir tuojaus už- 
sirašė kariumenėn. Buvo ir to- 
kiu atsitikimu, kad tokių vaiki- 
nu merginos pareikalavo nuo sa- 

vo jau nikių, kad jie pirmiaus už- 
sirašytų kariununėn, nes kitaip 
netekėsiančios. "Jeigu jis aplei- 
džia savo tėvyny ir nenori jos 
ginti,—sako merginos,—tai jis ne- 

norės apginti savo žmonos ir 

aplei- ją prie pirmos progos, ka- 
da karės pavojus pereis." 

Valdžios atstovai davė taipgi 
suprasti, kad toks apsivertimas 
gal ir neisgcK)ės jų nuo kariu- 
menės; valdžia turi visus vardus 
ir adresus tokių "sliackerių" ir 
gali pervesti tai tikrus įstaty- 
mus kardink jų. 

Rooseveltas Chicagoje. Balan-j d/.io ^8 d. vakare Clncagon at- 

vyks buvusis Suv. Valstijų pre-1 
zidentas Tadas Roasevelt. Jis 
laikys didelę prakalbu Stockjardų 
amfiteatre ir kalbės apie dabar- 
tine- karę ir Amerikos dalyvavi- 
mą joje. Tai bus pirma Roose- 
velto pr .. lba nuo laiko apskel- 
bimo karės Vokietijai. 

Įvairumai. Kun. Yaičunas, pe- 
reitą nedėklienį, Šv. Jurgio baž- 

nyčioj turėjo pamokslą, kuriame 
jis, .kaip sakoma, tarp kit ko kai 

bėjęs apie vietinius lietuviu 
"daktarėlius" ir "dentistėlius" ir 
jų "ofisėlius." Pamokslininkas 
dėlei kokių ten priežasčių, sako- 
ma, blogai apie juos atsiliepęs 
ir savo klausytojų akyse juos 
žeminęs tokiu budu, kad davęs 
pamatą užvedimui legališkų žing- 
snių 'iž profesijos šmeižimą. Žmo- 
nės, girdėjusieji tą pamokslą, ma- 

tyt, buvo kitokios nuomonės apie 
tai. negu pamokslininkas ir pra- 
nešė apie tai lietuvių daktarams. 
Daktarų draugija, kaip girdėti, 
žadanti padaryti tam tikrus žing- 
snius, kad savo vardo garbę ir 
profesiją apsaugojus nuo tokių 
užpuldinėjimų. L. 

— Kulio lietuviškoj Motiekoj 
yra vieta aptiekoriaus pagclbi- 
ninkui. I 

— Yitnas vyras, lietuvis, aną 
dieną nuėjo j ga/.aunę prie 31-os 
ir Auburn Ave., jieškoti darbo. 
Išėjusis sargas paklausė pavar- 
dės. Vyras pasakė skambančią 
vokiškai pravardę. Tas sušvilpė 
ir tuojaus pasirodė keletas poli- 
cistų, kurie paėmė jj j policijos 
stotį. Vyras išsėdėjo a»pie 3 
dienas, kol policija ištyrė, kas 
jis per vienas. Po to paleido. 

— Pas Armour ir Co., stock- 
jarduose, kaip pranešama, trūk- 
sta darbininkų. 

—• Šią subatą, t. y. Balandžio 
21 d. 1917 m, Douglas Park Au- 
ditorium svetainėje, Ogden ir 
Ked/ie Ave., yra rengiamas Bal- 
tos Rožės Lietuvių Maloningu- 
mo K'liubo Puikus Balius, nau- 

dai viršminėto kliubo statomo 
namo. ■ 

Apgarsinimai. 
KLAUSIMAS TAME, NE 
KIEK SUVALGAI, BET 

KIEK SUVIRŠKINI. 

Svarbiausias šios dienos klau- 
simas, naminės išlaidos, kaip be- 
matai virsta ne tokiu painiu, at- 
siminus tai, kad ne kiekybė mai- 
sto, bet ger-ausias tobulo virški- 
nimo suvartojimas jo turi page:- 
daujamą veikmę. Trinerio Ame- 
rikinis Karčiojo Vyno Eliksyras 
pagelbsti virškinimui ir ugdo gy- 
vastybf; taip, kad ligos perams 
užpuolus, kivnas turi visas prie- 
mones atsigynimui. Trinerio 
Amerikinis KarCiojo Vyno Elik- 
syras yra geriausiu vaistu nuo 

vidurių užkietėjimo, galvos skau- 
dėjimo, nervuoiumo, gyvenimo 
permainos, vidurių sugedimo pas 
kalnakasius ir kitus darbininkus 
ir 1.1. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio Linimemtas niekuomet 
nesuvylia suteikimu pagalbos nuo 

ramatų, neuralgijos, suputimų ir 
1.1. Kaina 25 i/ 50c. aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Joseph Triner, 
1333—1339 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 

METINIS DiOELIS BALIUS 
Parengtus Chicagcs Lietuvių Paš 

Kliubo, ataibus subatoje. bafandžlc 
(Apri!) 21 d. 1917 in., Mildos sve- 

tainėj. 3142 S. Halsted St. Pradžia 
7-tą vai. vnk. Inžanga 25c. porai. 

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA 
Parengė Bazarą su šokiais ir Vi- 

sokiais {vairumais Sercdos ir Nedė- 
lios vakarais, Balandžio 25 tą ir 29-tą, 
1917 m. Mildos svetainėje; 3142 So. 
Halsted St. 

Kviečiame visus atsilankyti ir už- 
tikriname, kad busite užganėdinti, ir 
ati'isite antrą kartg. Bus proga pa-' 
silinksminti ir išlošti gražią dalyki;, 
taipgi sušelpsite viršminėtą Draugiją. 

Visus beskirtumo kviečia 
KOMITETAS. 

Jžanga 25c. porai. Pradžia: sere- 

doj 7:30 v. vak., nedėlioj 4 v. pop'et. 

Fsjieškojim&k. 
Pajleškau savo tikro brolio Juo- 

zo Juškos Kantališkią kaimo, Kvic- 

tiškių vals Marijampolės pav., Suval- 
kų gub. Canadoje. 

Atsišaukti adresu: Marijona Ju- 
škiutė, 1329 N. Lincoln St., Chicago, 
111. 

Pa j ieškau Juozapo Stonkaus Valakų 
sod. Laukių vals. šaulių pav., Kauno 
gub. 

Atsišaukti adresu: Joo Stasiulis, 
Box 06, Twin Falls, Idaho. 

Ant avimo. 

FTrrdavimui smuklė lietuvių apgy- 
ventoje vietoje buslness Išdirbtas 
per 40 metų su viršum. 

Parduodama pigiai del savininko 
lig03. Atsišaukite pas. 

Antanas Ivonaitis, 
4C00 Wentworth Ave. 

Reikalavimai. 

Reikalingas: teisingas vyras, turin- 
tis kelis šimtus dolerių, prisidėti 
prie hotelio biznio, nes aš, būdama 
našlė, turėdama 2 hoteliu, negaliu 
atsakančiai abiejų prižiūrėti; dėlto 
man yra reikalingas teisingas vyras 
daugiau negu pinigai. 

Manie Brockmann, 
1023 W. Uadison St. Cbicago, 111. 

Reikalaujama Važiuotu Agentu | 
visur važinėti ir parodyti 
nauja KAMiER "motor- 
ciklj," pilnai aprūpintu c- 

lcktrine šviesa ir ragu, 
turi nešyklę, sto\yklę, j- 
rankiams dėklę, vcrztuva 
purvadangčius ir ncčiuo- 
žiamus ratlankius. Hasi- 
rųdmiąs ii 44 kilų stl/ių, 
spalvų ir dydžių garbios 
"R *NOFR" <ivir J u rudes 

PRISTATOMA DYKAI 
ištyrimui ir 30 dienų i- 
miffinimo. Reikalauk dy- 
kai kataliogo ir nrtegnių 
žinių iš mūsų dirbtinis- 
litsiog-vaiinltojui siūlomų 
puikuj įšlygij. 

RATLANKIAI, Lempos. Ragai, Smulkinenįs 
ir daljs visokiems dviračiams—ydsc papras- 
tos kainos. 

NESIŲSK PINIGUS, bet pasakyk mums 

tikrai, ko nori. Nepirk, kol negaus: mtlli) 
kainų. iSlygų ir didžiulio kataliogo dykai. 
Rašyk ŠIANDIEN. 

UCAH f ycle company 
I*|LMU DeP f A-35 i CHICAGO 

Cmaml 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CHI5AG3, ILL, 
COKNER 18tt» STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per kariu, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRU, o čia rasita 
vėsiausia vietą, Atsivėdinti ir pamatysite 
giažesnj Teatru negu vidurnjJe?»yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaias. 
Subatomi ir nedėliorai 2 vai. po piet-j. 

Jei liuosame lau:*. nori pasilsėti, atsiva- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, taJ 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namų Statejas. 

2123 f. 23rd Si. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 80. HALSTED 8T. 

TELEPIIONE YARDS 5834 

D r. P. VVIEGNER 

1 Gtv^LT^ 
-POPVE-ROS- 

!A6--NTAig 
skmtyto>W# 

BAISI PASAKA! 
^eri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir n.i 

i raščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 
O ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-ser! 

'urėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

t 
S ni i r n o! sako.—Arba mokėk brangiai, už popierą, 

aroa ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, tokį geri lai- 
ai, kad skudurai, iš kurių dir'ja popierą, visai išnyko, fai ir 

popierą pabrango. 
.. 

^ieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gaz:ctos 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 į 

viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
cierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 

•o skaitytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—j Chi- 

ca^ą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mieias skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

v''sas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
? visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka* 

sienų: 
1 

— Mokėk, saKu, šunsnuki daugiaus aigos mums, Da ki- 
taip kvitysim.... 

ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosj raukia, bet 
viež jbas 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 tom3 
s } -ėms ant tetos užlopyt, ką nuo ilge kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

ate'na pėdė' ir kaip tokį kozackį maršą visi už- 
1U ina \ienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

au, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
'a^iermi beveik verKt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 

jęs ar nenuleis jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
Jis yra inandia.* ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
^uotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
JI t>>vą žem^n suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

.Pradėjo tada mūsų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

— Ar ragejai,—sako.—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
išmislu sutaisyta: dzidesnir, niažesnj rija, kad dzidesnls ne- Į pr.scipttj, o mažesnis nesimučyt... 

Ir atėjo jam galvon, knd ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

_ 

Kad jau ryč. tai rvč—sako iis.-—Mani dzidesni rija, tai ir aš magesnį pam#»Mtn«tt», 
Tai matote, k»'k ir dabar visos gazietos prenume- 

ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka t'ela." Tai 
ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsir" bet pra- 
žysim, kad mums niusų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųek 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- 
ko nenorim. 

Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- 
daugiausiai jums geru, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 
pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "R nka rankį plau- 
ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon 1 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUV A" 
3252 South Halsted Straet, : !S j Chicago, 111. 

IjIHi 'j ■ 

stiprina Jų dvasią, kaa — 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesti i£ ir 

tautiečius šiuo ištržmimo metu pasimokyU iš svetimtaučių, kas u* 

dora ir naudinga, n nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautos ir tėvynės meilės juoBta ir paruošti kiekvieną lictuvj, 

kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 

griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo akiltyHe kuopigiausia kaina 

ąkelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 

surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiais 

1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 

; 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 

•numeris 5 centai. 
! Iš AmerikoB pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 

{ užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi i keturiaB skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 

Pabėgėliams, Jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

|—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent, 

į petito eilutė, giminių Jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutėm 

Adresra: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

OUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdr'audos, 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^ 

S- 

Lietuvoje Europos Kares Metu. 
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, kuris prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos j Lietuvą, aprašinėja, ką jis savo akimis matė Lietuvoje laike karės. 

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

čiams. 
2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken- 

tėjusius šelpti ir jos darbavimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny- gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- gelio iš jų yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 

KAINA 50 CENTŲ. Norint ią gaut. siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3253 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojamo Tamstai suC&> dvma 50f? ant Tamstos pinigų, nusiperkam sau drabužius paB mus. Vy- rama ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 150 00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ani firderio darytus siutus parduoiame po $5.ou ir brangiau. 
Naujas ir iruputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiau* Vaiky siutai $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1416 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

fitoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. SubatomU esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais—i«wi 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

uitas 
1725 West 18th Street 
1 arp Paolina ir Wood jat. 

fbone Canal 1203 
VaJtndoi: 

jt< 9:L0iki 12:00 vai r/to 
iv 1*5 .it iki 8KK) vai. vais, 

Ned&lioma 
ttc tiC iki 12i<XivaL ryto 

Rezidencfji 
5206 W .Harrison SlitjJt 

lel. Austin IU 

Valandos: 
tlJit&l iki 0:OD kiekvieną r j5 j 

( ■ TriTlO sav0 skanytojanis duoda labai daug naudingų raštų {I 9 ■ I I I apie žmoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, f\ 1 L B g g eiliy, paveikslu.'. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie#'' kaina metams $2.00. pusei mcty SI.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri •iunėiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centralj Komitetą, kuris greitaslai pasiunčia piningus 
Į Lietuvą, Ir Įsirašyk į nuolatini; Lietums Želpejį skaičių. 

Iškirpk f į Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su savo A t/ka 

į Komitetą šiuo adresu: "'t 
THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. Ncw York City : : : : : : 

^iunčiu $ auhį nukentėjusiems nuo Jca- 
rės. Prie to prisižadu, kas mėnuo aukauti ptr 

Centralį Komitetą po $ , palui t i/c /jus rei- 
kalas šelpti mūsų viengenčius T ė c y nėję. 

Parašas 

ir 

Adresas 
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