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Dldeji Kare. 
Vis dar katės svarbumas ir jos 

išeiga remiasi ne vien ant galuti- 
nos išeigos pradėtos talkininkų 
otensyvos Francuzijoj, kur talki- 
ninkai iki šiol gana pasekmingai 
vokiečius muša, bet ir ant Suvie- 

nytų Valstijų susidėjimo karėj su 

talkininkais, nors jiems padėti su 

savo kariumene Amerika iki šiol 

neturėjo progos. Kaip rodosi, 
vokiečiai norėtų išvengti prisidė- 
jimo Amerikos su savo kariume- 

ne, todėl vengia erzinimo. Nors, 
kol-kas, pasiųsti savo kariume- 
nės Europo.t Amerika negali, nes 

jos atliekamos neturi, bet Yo..'.e 

tjia stengaisi ne erzinti Ameri- 
kos kad ji nei nesiskubintų taip 
padauginti savo kariumenę, kad 

jjį butų galima Francuzijon pa- 
siųsti, kur ir be jos vokiečiai ne- 

gali prieš anglus ir franeuzus at- 

silaikyti, turėjo jau turkų kariu- 

menę pagelbon pasikviesti. Kad 
šiek-tiek nuraminus Ameriką, Vo- 

kietija oficiališkai pagarsino, kad 
Amerikos pakrantėse nėra visai 

vokiškų submarinų, o jeigu jos 
ir butų, tai vengia užpuldinėti 
amerikoniškus laivus, nes dabar 
nieko negirdėti apie paskandini- 
mą amerikoniškų pirMybinių la'- 

vų Tas rodo, kad Vokietija no- 

rėtu su Amerika vėl susitaikyti, 
bet kad tas pasisektų, reikia abe- 

joti, nes Amerika jau atvirai su- 

sirišo su talkininkais, nors tuom 

tarpu militariškos pagelbos duoti 

dar negali. Vokietija vengia er- 

zinimo todėl, kad ji nesiskubin- 

tų su drutinimu savo kariškų pa- 

jiegų, ypač gi kad neįvestų pri- 
verstino tarnavimo visų vyrų ka- 

riumenėj, nes tąsyk galėtų talki- 
ninkam.s padėti net su keliais mi- 

lijonais kareivių. Prezidentas ir 

karės ministeria norėtų įvesi i 
priverstiną tarnavimu kariume- 

nėj visų vyrų, tas dar galutinai 
meužgirta, bet, kaip rodosi, bus 

užgirta, nes iiuosnorių pagelbos, 
su kuriais nori Francuzijon ke-| 
liauti buvęs prezidentas Roose- 

velt, neužteks atsiekimui to vis- 

ko, ką atsiekti Amerika norėt J. 
Pasitarti su Amerikos valdžia 

apie karės ir taikos reikalus jau 
atkako Washingtonan anglų ko- 

misija su jos užsienių ministe- 

riu lordu Balfour. Keliauja ir 

frameuzų komisija po vadovyste 
buvusio Prancūzijos užsienių mi- 
nisterio Viviani. Komisija ly- 
giai jūrėmis, kaip ir geležinkeliu 
Washingtonan keliavo didelėj 
paslap'-j, nes bijotasi vokiečių 
užpuolimo. Atkakus franeuzų 
komisijai, tuoj prasidės tarybos, 
ko per Karę norima atsieKti. 

Amerika nori talkininkų .pasiža- 
dėjimo, kad jie kovos su auto- 

kratiškomis valdžiomis išplatini- 
mui ant žemės demokratiškos 
vaidži^s. Už tiesas mažų tau- 

tysčių. Stengsis sutverti ant 

žemės taikos lyg?, kuri neleistų 
užsidegti karėms ir tokiems žn.o- 

«tių ir jų turtų žudymams, kaip 
dabar. Amerika eikalauja, kad 
talkininkai pripažintų Monroe 
doktriną, kuri kitų kraštų yra 
dabar tik toleruojama, bet nepri- 
pažinta. tikrai per karę no- 

ri atsiel l\ talkininkai, to jie ne- 

garsina, bet galima dasiprotėti, 
kad jie kovos už neprigulmystę 
su jais susidėjusių kraštų: Belgi- 
jos, Serbijos, Rumunijos ir Mon- 
tenegro. Francuzija pareikalaus 
sugrąžinimo 1871 m. nuo jos vo-1 
kieių atimtų Alzatijos ir Lota- 
ringijos, Italija reikalaus itaHi 

apgyventų Austrijos provincijų. 
Gal talkininkai reikalaus prisky- 
rimo lenkų apgyventų Austrijos 
ir Vokietijos provincijų prie nc- 

prignlmingos Lenkijos ir gal 
bent dalis Rytinių Prūsų, kad 

butų atimta nio Prūsų ir priskir- 
ta prie Rusijos žadamos autono- 

miškos Lietuvos. Be abejonės 

bus pareikalauta ir atlyginimo 
už vokiečių padaryty bereikalin- 
gą išnaikinimą jų užimtų kraštų. 

Nuo vokiečių atimtus iaivus 
Suvienytos Valstijos sunaudos 
ga' eiliniui talkininkams maisto 
ir amunicijos. Tam Ame- 
rika padirbs pati dar dau- 
giau laivų, kad galėtų atlyginti 
už vokiečių paskandytus talki- 
ninkų ir neutrališkų kraštų lai- 
vus. 

Nors Vokietijos valdžia sten- 
giasi neerzinti Amerikos, tai ga- 
na erzvna Amerikoj gyvenanti 
vokiečiai, kurie visokiais budais 
stengiasi Suvienytų Valstijų niie- 
rius painioti. Vos spėjo Kanada 
pagarsinti, kad laukų darbams 
reikalauja 50,000 darbininkų, tuoj 
vokiečiams prielankiuose laikraš- 
čiuose pakilo šauksmai, kad nie- 
kas I.anadon nekeliautų, nes ten 

farmeriai taipjau rūpina talkinin- 
kams maistą, kaip tai daryti pa- 
sižadėjo ir Suvienytos Valstijos, 
tai ir vieni ir kiti atlieka tą patį 
darbą. 

Kap tik prieš Vokietiją Brazi- 
lija susidėjo su Suvienytomis 
Valstijomis, tuoj ten sukilo vo- 

kiški kolionistai prieš krašto val- 
džią. Tik Argentinoj vietiniai 

gyventojai nelaukė vokiečių su- 

kilimo, bet pats juos pirm suki- 
limo mušti pradėjo, nes jie nie- 
ko kito nei meužsipelno. 

Kaip rodosi, apšauks Vokie- 

tijai karę ir Chinai ir karėj iš- 
tikro dalyvaus, nes kariumenę 
jiems nesunku prieš vokiečius 
•pasiųsti per Rusiją. Vokiečiai 
matyt laukdami karės praloši- 
mo, nori visą svietą prieš save 

sukelti, kad kaizeris bent prieš 
savo tautą galėtų teisintiesi, kad 

perdaug priešų buvo, todėl tu- 

rėjo karę pralošti, tik kasžin, ar 

tauta tokj pasiteisinimą priims. 
Apie tuos priešus juk kaizeris 

prieš karės pradėjimą žinoti tu- 

rėjo, nes visame pasaulyj vokie- 
čiai yra labjausiai nekenčiama 
tauta. Tą jau Bismarck žinojo. 

Balkanų fronte nieko svarbaus 
neatsitiko. Rumunijos fronte 
buvo maži didesniu patrolių su- 

sirėmimai. Macedonijoj smar- 

kiai ■< *ikia vien artilerija, pasi- 
taiko ir didesnių patrolių susi- 
rėmimų, bet be svarbesnių pa- 
sekmių. Svarbesnis atsitikimas 
čia yra vien pertraukimas dip- 
liomatiškų ryšių Turkijos su 

Amerika. Bet Turkija vakaruo- 

se veik jokios rolės 'nelošia. Ji 
Amerikos pasiekti negali. 

Mesopotamijoj, Azijatiškoj 
Turkijoj, turkus pasiekė vėl di- 
deli nepasisekimai. Sujungta 
anglų ir rusų kariumenė vėl su- 

mušė turkus Tigris paupiuose, 
prie Istabutal. Nelaisvėn čia pa- 
kliuvo 27 turkų aficierai ir 1,217 
kareivių. Anglai nuiudė tik 37 
kareivius. 

Anglai iš Egypto įsiveržė Azi- 
jos Turkijon ir traukia ant Je- 
ruzolitnos. Pasiekė jau Wadi 
Ghuzze, Palestinoj, iš kur tur- 

kus išvijo. Frie Ghara užėmė 
6 mylias turkų pozicijų. Dabar 
anglai yra tik 50 mylių nuo Je- 
ruzolimos. Kaip rodosi, turkai 
neįstengs Jeruzolimos apginti jis 
teiks anglams gal ant visados. 

Itališkame fronte nieko svar- 

baus neatsitiko. Kalnuose bu- 
vo vien artilerijų besišaudymai. 
Didesni susirėmimai priešingų 
kariumenių buvo prie Jamiano, 
kur austrai mėgino užpulti italų 
pozicijas, bet su dideliais ji^ms 
nuostoliais tapo atmušti. 

Vokiški orlaiviai vėl mėgino 
I 

bombarduoti miestą Veneciją. ! 

bet tuoj pakilo franeuziški ir 
itališki orlaiviai ir užpuolikus 
nuvijo. Keli vokiški orlaiviai ta- 

po drūčiai pagadyti, o vienas ta- 

po suvisu išnaikintas, 

Karpatų kal'iuose buvo maži 
rusų su austrais susirėmimai. 
Didesni mūšiai buvo prie Brze- 
zany ir prie Vladimiro, Voly- 
niaus gubernijoj, bet be svarbes- 
nių pasekmių. Austrai čia už- 

puolė rusų pozicijas, bet visur 
su gana dideliais jiems nuosto- 

liais tapo atmušti. 
Vokiečiai rengia savo kariškus 

lavins ir kariumenę Lat\ijoj, kur 
ji tapo drūčiai sudrutinta. Kaip 
manoma, iš Latvijos vokiečiai 
rengiasi traukti prie Petrogrado. 

[Jie tikisi, kad prisiartinus vokie- 
čiams prie Petrogrado, Rusijoj 
sukils šalininkai caro valdžios. 
Bet ir vokiečių valdžia -negali už- 
tiki inti, ar nesukils žmonės pa- 
čioj Vdkietijoj, o ypač Austrijoj, 
kur slavai vis smarkiau ir drą- 
siau priešinasi vokiečių valdžiai. 
Tas, suprantama, nesustiprins 
Austrijos. Chorvatai nori visai 
nuo Austrijos atsiskirti ir pasi- 
garsinti savistove pietinių slavų 
republika, kurią jie pasirengę gin- 
ti nuo vokiečių. Sukilus sla- 
vams, Austrija turėtų juos mal- 
šinti, vokiečiams visai negalėtų 
padėti. Turbut todėl laikraščiai 
nuolatai garsina, kad Austrija 
nuo Rusijos ir Italijos meldžia 
jau atskiros taikos, nes karei už- 

sitraukiant, tikisi maištų savo 

viduriuose. 

Popiežius gavo žinią, buk Ven- 
grijoj kilo revoliucija prieš Aus- 

trijos ciesoriaus valdžią. Buvo 
kruvini susirėmimai gatvėse Ven- 
grijos sostinėj ir kituose dides- 
niuose miestuose. Po apgulimo 
teisėmis pastatyta jau daug Ven- 

grijos miestu. Austrija kreipėsi 
prie popiežiaus su meldimu su- 

taikyti ją su Rusija. Lygiai 
Vengrijoj, kaip ir Autsrijoj, di- 
dinasi nekentimas vokiečių, įtrau- 
kusiu Austriją ir Vengriją j ne- 

laimingą karę, iš kurios jos nie- 
ko pelnyti negalėjo. 

Voikietijoj yra negeriau. Ir 

Vokietijoj naminio ramumo nėra, 
o neramumai didinasi. Maištus 
pirmiausia sukėlė darbininkai. 
Sustraikavo darbininkai net gink- 
lų ir amunicijos dirbtuvėse, kas 
karės laike, kuomet priešas pra- 
deda imti viršų, yra labai pavo- 
jinga. Kruvini susirėmimai gat- 
vėse buvo veik visuose dideliuo- 
se miestuose, liejosi kraujas, o 

tas, suprantama, Vokietijos ir 
karės frontuose negali sudru- 
tinti. Todėl kaizerio valdžia net 

su pagelba pirma persekiojamų 
socialistų stengiasi taiką išderė- 
ti. Tuli kaizerio draugai pataria 
jam melaukti revoliucijos, bet nuo 

sosto atsisakyti. Prie to val- 

džią verčia ne tik nesisekimai 
karės frontuose, ypač Prancūzi- 
joj, bet dar labjau stoka maisto. 
Visa nelaimė, kad talkininkai tai- 
kytiesi nenori, kol vokiečių ne- 

įveikė. 
Prancūzijoj, kiek atsilsėję, ang- 

lai vėl smarkiai pradėjo žengti 
pirmyn. Anglai išvijo vokiečius 
iš viso ploto tarp Herine ir 
Gommelien ir dabar vokiečiai jau 
iš savo kanuoliii negali pasiekti 
miesto Soi.-vsons, kurį smarkiai 
bombardavo ir tikėjosi paimti. 
Dabar anglai stumia vokiečius 
Cambrai ir Douai link. Pasku- 
tiniuose mūšiuose anglai išlygino 
savo liniją tarp Arras ir St. 
Quentin, nes užėmė Gommelien, 
Gomzeaucourt, Hernies ir Tres- 
cault. Smarkus mūšiai eina Lens 
apielinkėse. 

Francuzų fronte smarkiai vei- 
kia francuzų artilerija tarp St. 

Quentin ir Oise. Išstūmė jie 
vokiečius iš viso [ loto tarp Vail- 
ly ir Soissons. Champagne a>- 
s'kritvj vokiečiai su visu smarku- 
mu užpuolė francuzų pozicijas 
ant kalvos Mazroneillers, bet ta- 

po sumušti, francuzai užėmė jų 
pozicijas tarp upės Aisne ir Che- 
min Des Dames ir į šiaurius nuo 

Sancy ir Jony. 
Vokiški torpedų gaudytojai 

bombardavo Prancūzijos port% 

Calais, kur paleido apie ioo šu- 
vių, kol juos spėjo nuvyti. Už- 
mušta keli civilistai ir keliolika 
ju .sužeista. Vokiečiai vakarinia- 
me fronte neturi nei jokiu lai- 
mėj imu. todėl neturi kuom gir- 
tiesi, nes visur tapo sumušti, 
arba atmušti. 

Iš Kares Lauko. 
TALKININKAI PAIMA 328 
KANUOLES IR 31,000 
BELAISVIŲ. 

Londonas, balandžio 19 d. — 

Dalis garsiosios llindenburgo at- 
sargos šį rytą tapo pasiųsta mušin, 
kad apgynus pietinę "hindnebi.rgi- 
nių'' redutų linijos dalį nuo ne- 

pasiliaujanui francuzų puolimų. 
Dvylika divizijų užėmė vietas 

sumuštojo šono linijos kareivių, 
kurie buvo vis varomi atgal nuo 

gen. Nivelle didžiojo stūmimo pra- 
sidėjimo pereitą panedėlj. 

Bet nauja pagelba nieko negel- 
bėjo. Nesulaikoma francuzų ka- 
reivija stumia vokiečius atgal. 
240.000 šviežių, bet jaunų, vokie- 
čių kareivių, kurių daugumas bu- 
vo 1917 m. ėmimo, dėjo visas 
pastangas, bet veltui šešių dešimtų 
mylių šonu tarp Soissons ir Au- 
berive. 

Nuo Aisne j šiaurinę ir Chani- 
panijoj francuzai nusivarė vokie- 
čius, atmušdami visus atgalius 
puolimus. 

Paryžiuje karės raštinė vakare 
paskelbė, kad "po mūsų energingu 
spaudimu priešas traukiasi toliaus 
linkui Chemin des Dames. Paimta 
trys kaimai: Aisy, Jouy ir Laf- 
faux, ir svarbus apsigynimas tvir- 
tuma Conde. 

Anglai į vakarą padarė naują 
įlanką vokiečių linijose, besivary- 
dami nno Fampoux j rytus. Nuo 
bal. 9 d. jie paėmė 228 kanuolės. 
Francuzai kanuolių paėmė apie 
šimtą. Abeji nuo bal. 9 d. be- 

laisvių paėmė apie 31,000. 

TURKAI KELIA RIAUŠES. 

Konstantinopolis, balandžio 19 
d.—Pereitą savaitę įvyko didelės 
riaušės Konstantinopoylj, sugrįžus 
buriui sužeistų kareivių iš Meso- 

potamijos mūšlaukio. Minia susi- 
rinko apie militarinę ligoninę, švil- 

pė ant vokiečių aficicrų, mėtė ak- 
menimis į langus ir reikalavo mai- 
sto. Keli kareiviai, įeidami ligo- 
ninėn, sušuko į minią: 

"Mus pardavė Enver ir vokie- 
čiai !" 

Šitų žodžių sujudinta minia no- 

rėjo užpulti ant vokiečių oficicrų, 
išeinančių iš ligoninės, atkartoda- 
ma kareivių žodžius. Dvi turkės 

priešakyje karės ministerijos bota- 
gu ištvojo du vokiečių kapitonu. 

Neapykanta vokiečiams Kon- 
stantinopolvj siekia nepapiastos 
proporcijos, o Enver Paša, kuris 
apskritai vadinama vieninteliu ša-1 
lininku vokiečių Turkijoje, apturė- 
jo .prasergėjimą, kad jo dienos 

suskaitytos, jei'jis nepasitrauks. 

SUV. VALSTIJŲ AGENTŲ 
SPĄSTAI PASTATYTI 
3,000 SVETIMŠALIŲ. 

Washington, D. C., balandžio 
20 d.—Arti 3000 vokiečių, gyve- 
nančių Suv. Valstijoje, anot vir- 

šininkų paskelbimo, yra akylai da- 

bojami teisdarystės skyriaus ar 

tai del jų pritarimo ypkiečių val- 

džiai pirma Amerikos apskelbimo 
karės, ar dcl jų užuojautos vokie- 
čiams. Prie mažiausio įtarimo jie 
gali buti areštuoti bėgyje 24 va- 

landų. 

VOKIETIJOS LENKAI PRO- 
TESTUOJA PRIEŠ PASKAI- 
TYMĄ JŲ SVETIMŠALIAIS. 

Chicago, 111. — Chicagos lenkų 
delegatai bal. 20 d. nuėjo pas Suv. 
Valstijų apgynėją Ovne sužinoti, 
ar nėra kokios teisotos taisyklės, 
sulyg kurios jie galėtų buti išskir- 

ti iš tarpo svetimšalių priešų. 
Prezidento paskelbime pasakyta, 
kad neturintieji popierių gyven- 
tojai vokiečių padermės turi buti 
priskaitomi prie švetimšalių prie- 
šų. P-nas Clyne pasakė jiems, 
kad sulyg to dalyko yra teismo 
taisyklės rytų valstijose ir kad jis 
sužinojęs, duosiąs jiems atsakymą. 

SUJUDIMAS AUSRIJOJ GALI 

PRIVERSTI TAIKYTIS. 
London-s, balandžio 21 d. — 

Dalykai Austro-Vengrijoj virsta 
tokiais sensacingais, kad žinančių 
dalykus laukiama už kelių savai- 
čių taikos pasiulinimo. 

j Londonan pranešama, kad Vati- 
kanui yra jduotos taikos išlygos 

I ir kad tor» išlygos yra popiežiaus 
j jduotos Italijos valdžiai ir tuojaus 
l sušaukta konferencija trijų pre- 
mjerų; franeuzų, anglų ir italų.' 

Pripažinus net, kad šitie gandai 
^įėra nieku daugiau kaip spėjimais, 
I faktas pasilieka, kad ateinančią sa- 

Ivaitę pasaulio atida turi buti at- 

kreipta j Austriją. 

Taikos Partija Gauna Viršų. 
Nepaprastas susiskaldymas dvie- 

jų Austrijos partijų tik patvirtina 
žodžius paskutiniu laiku kelis syk 
pakartotus, kad taikos partija 
sparčiai ima viršų ir kad ciesorius 
Karolis pats u/.jaučius priešinirK 
kams įsteigimo vok i eč i uoto s vidu- 
rinės Europos, pamažu numeta 
kaizerio pančius. 

Visas veikimas austrų mušlau- 
kiuose mažne visai apsistojęs. 
Cenzūra Vokietijoje ir Austrijoje 
neleidžia žinoti, kaip yra, bet tiek! 
yra sužinota, kad galima pasakyti, I 
jog vidurinės ciesorystės randasi! 
viduje didelio karės kryzio. 

Ne tik austrai, bet ir bulgarai' 
laužiasi iš-po Prūsijos jungo, j Vadai drasko keturgubąjj susivie- 
nijimą ir artimoje ateityje galima J 
visa ko laukti. 

VENGRIJA ARTI 
REVOLIUCIJOS? 

Rymas, balandžio 21 d.—Su- 
lyg žinių iš Vatikano, revoliucija 
Vengrijoje arti. Pranešimai tvir- 
tina, kad del įvairių sumišimų 
Budapestas ir dvidešimts penki ki- 
ti miestai ir miesteliai yra po ka- 
rės stoviu. 

VOKIETIJOJ RIAUŠĖS 
EINA TOLIAU. 

Amsterdame, balandžio 21 d.— 
Sulyg vėliausių žinių iš Vokieti- 
jos, Berline ir Spandauoj dvide- 
šimts tūkstančių" darbininkų yra 
šiandien išėję visuotinau straikan. 

Pranešimai iš Duesseldorfo skel- 

bia, buk straiko delegatų susirinki- 

mas Berline atmetė propoziciją 
pasiųstą kai-kurių jų vadovų, rei- 
kalaujančią, kad vokiečių valdžia 
tuojaus atsižadėtų visokio noro 

užkriautas šalis pasilaikyti, panai- 
kintų prisiverstinę kareivystę ir 

įvestų visuotiną lygių teisių siste- 
mą. 

Vokiečių valdžia susiriesdama 
sic "gusi atitaisyti tvarką ir ne- 

išleisti žinių apie vidujinį padė- 
jimą. Dvi dienos atgal per ofi- 
cialius žinių šaltinius paskelbė, buk 
visas straikas "yra sutaikytas." 

Regimai, matydama, kad pama- 
tinė straiko priežastis gludo nely- 
giame maisto padalinime, Vokieti- 
jos valdžia kasasi, tyrinėja, ar nė- 
ra 'kur maistai slepiama. 

Kur Straikai Yra. 
Sutraukus j krūvą gandus, pra- 

nešimus ir žinomus faktus, pasie- 
kusius čia iš visokių šaltiniu, šian- 
dien pasirodo, kad visuotinas strai- 

kas yra išsiplatinęs šitaip: 
Berline keli šimtai tūkstančių 

dar vis straikuoja; mėginta taiky- 
ti trečiųjų teismu, bet kancleris 
Holhveg atsisakė buti teisėju. 

Magdeburge esą didelės riaušės; 
10,000 straikininkų reikalauja 
smurto. Kai-kurie straikininkai 

tapo užmušti. 

Esuose Kruppo dirbtuvių darbi- 
ninkai, sako, prisidėję prie straiko. 

Leipzige keli šimtai darbininkų 
straikuoja; Gatvėse buvo kelios 
demonstracijos, (bet be smurto. 

Menama, kad. šovinių dirbtuvės 
nėia paliestos. 

RUSŲ KAREIVIAI IR 

DARBININKAI KOVOS 
IKI GALUI. 

Petrogradas, per Londoną, ba- 
landžio 21 d.—Minske šiandien 
buvo kongresas rusų vakarinio šo- 
no kareivi jų ir darbininkų dir- 
bančių prie apsigynimo darbų; ka- 
reivių, oficierų ir darbininkų da- 
lyvavo šitame kongrese su viršum 
1200 žmonių; buvo dūmos pirmi- 
ninkas Rodzianko ir karės minis- 
teris Gučkov. 

Kongresą atidarė darbininkų ta- 

rybos ir Minsko kareivių delegatų 
pirmininkas Pozener, kuris sakė, 
kad kongresas yra simbolu anksto 
susivienijimo naujosios Rusijos mi- 
litarinių ir civilinių elementų ir 
tikro sutikimo tų, ką yra mūšyje 
ir tų, ką stovi užpakalinėse lini- 
jose. Pozener buvo išrinktas pir- 
mininku per pasitarimą, o eilinis 
kareivis Sorokoletov paskirtas 
vice pirmininku. 

Rodzianko savo kalboje pasakė, 
kad jam linksma, nes jis gali pa- 
sakyti, jog sugrįžimas praeitin vra 

negalimas. Tai, girdi, nutarimas! 
Rusijos žmonių. 
"Neužmirškite", kalbėjo jis, "kad 

didžioji laisvė reikalauja didelių 
priedermių savo šaliai. Aš žinau 
dabar, kad vakarinio šono kovoja- 
moji galybė yra nesunkinama ir aš 

tą linksmai papasakosiu žmonėms 
esantiems užpakalyj linijų.'' 

Suomijos general gubernatorius' 
Rodičev skatino visas k-reivijas 
susivienyti j vieną jiegą pergalėji-l 
mui ne tik Rusijos priešo, bet 
ir žmonių laisvės priešo. Užbaig- 
damas Rodičev pasakė: j 

"Męs tikime, kad jus išvarysite 
priešą iš Rusijos. 

Susirinkusieji atsiliepė garsu: 
"Męs prisiekiame." 

LAUKIAMA VOKIEČIŲ 
GULIMO. 

Petrogradas, balandžio 20 d.— 
Rusija laukia ir yra prisirengus 
prie vokiečių ėjimo ant Petrogra- 
do, bet ar jie eis, ar ne, Rusija 
nemano taikytis atskirai. Šitą pa- 
sakė šiandien rusų užsienio minis- 
teris Paulius N. Miliukov. 

"Vokiečiai, be abejo, prie ko- 
nors rengiasi šiauriniame šone," 
pasakė jis, "bet aš visai nenoriu 
tikėti, kad jie Petrogradą pasieks. 

"Rusijoje socialistų yra dvi gru- 
pės: tautiniai socialistai, kurie pri- 
taria karei, ir tarptautiniai socia- 
listai, kurie pritaria susivieniji- 
mui su brolijomis kitose šalyse 
taikos naudoti. Paskutinėji grupė, 
rodos, yra didesnė, bet vadinti ją 
judėjimu prie atskiros taikos su j 
Vokietija butų besuomone." 

Kaip Suvienytos Valstijos Gali 

Pagelbėti Rusijai. 
Toliaus Miliukov aiškino, kaip 

Amerika gali padėti Rusijai karė- 
je. Jo nuomone, ji gali tą padary- 
ti pinigais, šoviniais ir gelžkelių 
aptaisymu. 

"Jei Amerika gali mums t;j pa- 
rūpinti," tarė jis, "tai ji ne tik žy- 
miai padidins savo pasitarnavimus, 
jos jau suteiktus talkininkams, 
bet ir materialiai pagelbės Rusijai 
Vokietiją apveikti rytiniame šone. 

"Delei kelionės patogumų sto- 

kos visus metus Rusija buvo su- 

negalinta. Jei Suv. Valstijos gali 
pasiųsti mums riedamuosius daik- 

tus, tai jos tuojaus mums pagelbės 
sumobilizuoti šalies turtus iki pil- 
nutėlio veiklumo. Jei dar be to ji 
gali apsaugoti vaizbos kelius ir 

prisiųsti šovinių, tai tas yra antru 

vertingu pasitarnavimu. 
"Naujcji paskola, kurią Ame- 

rika žada suteikti Rusijai, bus 

patinkamiausiomis išlygomis. Męs 
esame dėkingi už tai." 

PROF. HARPER BUSIĄS 
PASIŲSTAS RUSIJON. 

vtfashington, balandžio 22 d.—• 
I Prezidentas Wilson netrukus pa- i skirs Amerikos verteivių ir ekono- 
mininkų komisijas Fiancuzijon, 
ir Italijon. Rusija turbut, bus 
pirmutinė. Sakoms, kad Rusijon I prezidentas siusiąs komisiją po va- 
dovyste Chicagos Universiteto 
prof. Harperio, kuris nesenai pa- I grįžo iš ten. Elihu Root, mano- 
ma. bus pasiųstas Francuzijon, ar 
Italijon. 

i 
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REVOLIUCIJA GRĘSIA 
ŠVEDIJAI DĖL MAISTO 
STOKOS. 

Londonas, balandžio 22 d. —• 

E x c h a n g e T e 1 e g r a p li 
kompanijos korespondentas, tele- 
gramoje iš Kopenhageno, sako: 

Subatoj darbininku demonstra- 
cija priešais švedų parlamentą 
Stockholme maisto klausimą oe- 

apšnekant, sujudino miestą. 
Gandai apie revoliuciją tolydžio 

girdimi visoje šalyj. Naujų de- 
monstracijų daug rustesnio budo 
laukiama apie gegužės 1 d. Ka- 
raliaus rūmas aštriai yra saugoja- 
mas jūrinių pėstininkų korpuso. 

į STRAIKAS PASIEKĖ 
HAMBURGĄ. 

Kopenhagen, balandžio 23 d.— 
Amerikietis, tik ką atvykęs iš 
Hamburgo sako, kad Hamburgas 
pereitą savaitę buvo paliestas tokio 
paties straiko judėjimo, kokis yra 
Berline, Didelės demonstracijos 
privertė net kortinę tvarką sulaky- 
ti vieną dieną, kurioje galima bu- 

1 vo pirkti duona ir bulvės, kiek pa- 
skutinių galima buvo gauti. 

| Šitas amerikietis matėsi su \~y* 
riausiu Hamburgo Amerikos Gar- 
laivių kompanijos direktorium 
Bailinu, kuris turi artimus prie- 
tikius su vokiečių valdžia; Ballin 
tvirtina, kad yra laukiama greito 
susitaikymo. 

VOKIEČIAI RENGIASI 
ANT PETROGRADO. 

Londonas, balandžio 23 d. —- 

Vokiečiu transportai apleido Lie- 
poją; jų tikslas, sulyg žinios iš Pe- 
trogrado, nėra žinomas, bet yra 
manoma, kad tai yra pradžia čji- 
nio ant Petrogrado. 

Taipogi pranešta, kad vokiečių 
karės laivas ir skraiduolių eska- 
dra plaukia iš kanalo Kiel į rusų 
Baltijos pozicijas. 

Pereitą savaitę buvo gerai pa- 
matuoti pranešimai, kad vokie- 
čiai rengiasi užpulti šiaurinį šoną, 
traukdami kareivijas ant Dvinsko 
Rygos linijos ir koncentruodami 
kareivius bei laivus Baltijos uos- 

tuose. 

ANGLAI ŽENGIA PIRMYN 
8 MYLIŲ ŠONU. 

Londonas, balandžio 23 d. —> 

Smarkiausias karės mušis einą 
prie Arras. Šios dienos mušis už- 
ėmė maždaug aštuonias mylias 
šono, nuo pietinės pusės Yimy kal- 
nų iki vietai žemiau Croisilles. 

Šitame sektore priskaityta dau- 
giau kaip 1200 belaisvių, o kiti 
dar vis pribūva. Didžiausias be- 
laisvių skaitlius iš Šimto Keturios- 
dešimts Pirmo pomeraniečių pul- 
ko, kurie po trumpe- priešinimosi 
pasidavė šimtais. Taipgi paimta 
lauko kanuolių baterija. 

VOKIEČIAI ŠAUDO STIKLO 
KULKOMIS Į RUSUS. 

Petrogradas, balandžio 23 d.— 

Šiaurinėje rusų šono dalyj, kaip 
oficialis karės pranešimas skelbia, 
vokiečiai šaudė stiklo kulkomis iš 
savo šautuvų. 

Pranešime nusiskundžiama ant 

nepaprastai blogo e«ro Karpatų ir 

rumunų šonuose. 
Sulyg paskelbimo, kurdų nevi- 

doningas veikimas prieš rusus Per- 

sijojo eina didyn. 



Darbininkų ir kareivių delega- 
tų tarybos pirmininkas Tceidze 

protestavo vakar prieš pasakymą 
buk toji taryba steigia valdžią 
priešingą laikinei valdžiai. Jis pa- 
sakė, kad ji yra tik opozicijos par- 

tijos sulaikymui, kas demokrati- 
nei konstitucijai yra visuomet rei- 

kalinga. Jo žodžiams garsiai ap- 
loduota. 

PATĖMIJIMAI. 
Staiga ir urnai persimainius Ru- 

sijos valdžios formai, ir vokie- 
čiams sunkiaus bus kariauti. To 

niekas geriau nenumano kaip pa- 
t>s vokiečiai. Tokie laikraščiai 

kaip Lokal Anzeiger atvirai pri- 
pažįsta, kad Rusija dabar sustip- 
rėjo, o kiti ių laikraščiai jau ne- 

sigiria galutinu talkininkų sumu- 

rmu. Jie pradeda kalbCti, kad 
taikos padarymui jie galėtų dabar 

patogesnes išlygąs talkininkams 

pasiūlyti. Girdi, męs dabar ne- 

privalome rūpintis Lenkijos, Lie- 
tuvos ir Latvijos paliuosavimu iš- 

po barbaringojo carizmo—tą pa- 

darysianti'pati Rusijos valdžia. 

Iš jų socialistų organo Vor- 
waerts yra matyt, kad vokiečių 
sočiai demokratai, kurie pirma sa- 

kėsi esą didžiausiais carizmo prie- 
šais, dabar gailisi, kad carizmas 
išnyko. Dabartinę Rusijos val- 
džią ir jos pasekėjus (liaudį) nors 

jie ir vadina pirmeiviais^ bet taf 

esą vokiečių nedraugai ir viršpa-* 
triotai (Leberpatrioten). 

V onvucrts turėtų atminti, kad 

ir vokiečiu socialdemokratai yra 
Ucber patriotais, jei tie pačiais 
šovinistais. Dar nesenai šito 
laikraščio sktl yse buvo jdėtas 
straipsnfs, kuriame atvirai buvo 
reikaluajama ne tik Kuršo ir Lie- 
tuvos prijungimo prie Vokietijos, 
bet ir Lenkijos. Anot to straip-'j 
snio autoriaus prijungimas tu ša- 
lių prie Vokietijos butu naudin- 
gas vokiečių proletarams. 

Kanclerio Sofistiniai Argumentai. 
Vokietijos kancleris v. Beth- 

mann-Holhvek, matydamas, kad ir 
rumunų kariuomenę sumušus vo- 
kiečiai nevalios prieš talkininkus 
atsilaikyti, visgi manė, kad po to- 
kiam sumušimui j u r/okiečiams 
bus gera proga talkininkams tai- 
kų pasiūlyti. Tuo tikslu jis cie- 
'sorystės seime, lapkr. 9 d. 1916 
m., laikydamas prakalbą, tvirtino, 
kad dabartinės karės priežastimi 
lavo rusų kariuomenės mobiliza- 
vimas. 'i 

Anot jo, vokiečių valdžia rei- 
kalavusi, kad Rusija liautų savo 

kariuomenę mobilizuoti, bet toji 
josios reikalavimą tiesiog ignora- 
vusi. 1912 m. Rusijos valdžia, 
anot jo, į savo mobilizavimą ka- 
riuomenės žiurėjo kaipo į besi- 
rengimą į karę su vokiečiais. 

Jis sakė, kad Austrijos užėmi- 
mas Set bijos sostinės yra išteisi- 
namas ir čitą savo mintį jis ofi- 
cialiai išreiškė Austrijos valdžiai; 
Lord Grey, neva, sakęs vokiečių 
Ambasadoriui I^ondone, kad Vo- 
kietija gali tikėtis Anglijos įsikH 
Šimo, jei karė iškiltų. Rusija ži- 
nojusi, kad, karei iškilus, ji galėjo 
pasitikėti Prancūzijos ir Anglijos 
pagalba. 

Liepos 29 d. 1914 m. kancleris 
užtikrinęs Anglijos r.mbasadoriui 
Berline, kad Anglijai, neįsikišus j 
karę, Vokietija, jei tą karę laimė- 
tų, neimtų nuo Prancūzijos nei 
jos kolionijų. 

Akyvaizdoje visų tų žadėjimų 
ir siulitiimų Lord Grey nepriža- 
<1ėjęs Anglijos neutralumo. Jei, 
girdi, Lord Grey hutų pažadėjęs 
neutralumą ir "butų jo laikęsi, tai 
daHr Anglija nebūtų užsitraukusi 

pasaulio paniekinimo ir butų 
gavusi gerą vardą -'laikydama 
karės išsiveržimą (das Verdienst 
den Ausbruch dcs Krieges zu ver- 

hind^rn). 
* Tokie tai kanclerio argumentai, 
bet kaip jis gali tikėtis, kad bent 
vienas protingas žmogus tikėtų 
tokiu tvirtinimu? 

Kaip Karė Prasidėjo. 
Męs žinome, kad karė prasidė- 

jo dėlto, kad Vokietija jos norė- 

jo: Austrijos pavaldinis užmušęs 
Austrijos sosto įpėdinį tvirtino, 
kad jis buvęs jrankių Serbijr 
valdininkų ir oficiet't. Austrijos 
valdžia, šituo tvirtinimu pasirem- 
dama, pastatė Serbijai tokius rei- 
kalavimus, kokių jokia save ger- 
bianti viešpatystė negalėtų išpil- 
dyti. Serbijos valdžia: matyda- 

m a, kad Austrija kėsinasi ant jos» 
gyvasties, šaukėsi Rusijos užtari- 
mo. Rusija pažadėjo jai, reikalui 
atsitikus, ja nuo Austrijos apgin- 
ti. Visos Kumpos viešpntytės su- 

[bruždo karė» pavojų slopinti. Vo- 

| kieti ja gi reikalavo, kad Austri- 
jos ginčai su Serbija Lutų leista 

: išrišti toms pačioms valstybėms 
l>e įsikišima kitų. Kitaip sakant, 
ji reikalavo, kad butu leista sti- 

presnei valstybei silpnesnę nu- 

smaugti toffiu pat budu, kaip se- 

iliaus ta pati Austrija nusmaugė) 
Bosniją- Hercegoviną. 

Rusija pranešė Vokietijai ir 

Austrijai, kad ji Serbiją užsto- 
sianti. į šitą Vokietija atsakė, kad 
tąsyk ji stosianti už Austriją. 

Taip dalykams stovint, Rusijos 
valdžia patarė Serbijos Klausimą su 

Austrija pavesti Hagos taikos tri- 
būnai. l'rancuzija 'patarė brinkti 

i komisiją tu nesusipratimų išaiški- 
nimui. Anglija tuoju tiksli įs- 

ileido pašaukimą tautų konferen- 
cijom 

Su tais visais patarimais Vo- 

|kietija nesutiko, o Austrija Serbi- 

Įją užpuolė. Rusija, laikydama sa- 

vo žodi, ėmė savo* kariuomenę 
mobolizuoti prieš Austriją; žino- 
dama gi, kad Austrijai Vokieti- 
ja padės, savo kariuomenę iitoIjo- 
lizavo ir Vokietijos pasienyj* 
Vienok Rusija karės neapšaukė; 
t^ padarė vokiečiai; jie apšaukė 
karę taip franeuzams, taip ru- 

sams ir nieko nežiūrėdami puolėsi 
ant Belgijos. Angliji, kuri su 

Belgija buvo padariusi sutartį 
Belgiją ginti, priešams ją u/puo- 
lus, stdjo ją gelbėti. 

Vokietija sakosi davusi paža- 
dėjimus Anglijai ir Belgijai, bee 
ko tie jos pažadėjimai yra verti, 

jei net jos padarytos sutartys 
yra tik paprastais popiergaliais, 
kaip ji pavadino savo sutartį su 

Belgija? Taigi suprantama, kad 

jos žadėjimais niekas negalėjo ti- 
kėti ir kalte šios karės pradėjimo 
gali pulti tik ant Vokietijos val- 

džios. 

Baigdamas savo kalbą, kancle- 

'ris užsiminė, kad Vokietija yra 
pasirengusi visus tarptautinius 
prietikius išrišti trečiųjų teismo 

keliu, duolant lokias išl'gas, kur 

(visos tautos, didžios ir mažos gai- 
lėtų savitai vienodai plėtotis ir vy- 

stytis. Bet kadangi visos sutar- 

tys vokiečiams yra tik popierga- 
liais, tai ir kanclerio žodžiai dar 

(mažesnę vertę gali turėti. Pir- 
mas ir svarbiausis žingsnis linkui 

karių prašalinimo ir ramumo jvy- 
kinimo visame pasaulyj tai pasi- 
ryžimas militarizmą išnaikinti. 

D. Sargunas. 

1$ AMERIKOS; 
MEXIKOS AMBASADORIUS. 

Washington, D. C. Jau YVash- 

imgtone tapo priimtas Mexiko 

pasiuntinys. Nuo užmušimo pre- 
zidento Madero Mexika \Vash- 

ingtone tikro pasiuntinio netu- 

i rėjo- 

FRANCUZEI AKTOREI 
DARĖ OPERACIJĄ. 

New York. Mt. Sinai ligoni- 
nėj Dr. Leo Buerger padarė ope- 
raciją garsiai, visame civilizuo- 
tame sviete pagarsėjusiai fraticu- 
zei aktorei Sarah Bernhardt. Be 

operacijos ji nebūty galėjusi il- 

giau gyventi. 

GAUDO BEVIELINIO TELE- 
GRAFO APARATUS. 

New York. Čionykštė policija 
gaudo pas privatiykas žmones 

bevielinio telegrafo ir telefono 

aparatus. Paėmė 1,0^0 be\ieli- 

nio telefono aparatu vien New 
Yorke. 

IŠMETĖ VOKIETĮ 
PROFESORIŲ. 

Toledo, O. Čionykštė dailės 

ir moikslų akademija išmetė iš 

tarpo jstaigos tvarkytojų profe- 
sorių Scott Nearingą, vokietį už 

jo vokiškas simpatijas ir karės 

su Vokietija peikimą. 

BEPROČIO DARBAS. 

Yonkers, N. Y. Dėl karės 

įpuolęs ] beprotystę, kongregacio- 
nalistu pastorius Robert F. Ber- 

y nušovė savo pačią ir vuošvę, 
| >ašovė švogerj ir pats nusišovė. 
Mat moterįs buvo vokiečių pri- 
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VAKARŲ FRONTAS. 
•šisai žemlapis aisk.ai parodo tį dalį vakarinio fronto Francuzijoje, kur dabar anglai su 

prancūzais muša ir stumia atgal vokiečius. Didžiausi mūšiai ei na aplink Arias, St. Queintin ir 
i šiaurius nuo Reims, 

I , 

tarėjos, o pastorius buvo jų prie- 
šas. Vaidai tie dėl simpatijų ir 
pagimdė beprotystę. 

ATIDAVĖ SAVO VĖLIAVĄ. 
Beatriče, Nebr. Čionykštė ka- 

riška vokiečių landveristų draugi- 
ja pasiuntė prezidentui \YiIsonui 
savo vokišką vėliavą su prašymu 
priimti ją, kaipo ištikimumo 
ženklą. 

KARIUMENĖS 

MOBILIZACIJA. 
Pastatymui Suvienytų Valstijų 

kariumenės ant kariško padėji- 
mo, karės ministerija ^reikala- 
vo: nai<> Illinois valstijos 11,276 
vyrų, Pennsylvania 15.330, India- 
na 5,400, Georgia 5,218, Xe\v 
Vorko 18.226, Missouri 6,586. 
Balandžio 17 d. daugiausiai už- 
sirašė, nes 236, Illinois valstijoj; 
Pennsylvanijoj 225. Bet niekas 
neatsišaukė valstijose: Delauare, 
Xe\v Hampshire ir New Mexiko. 

AMERIKOS PRIEŠŲ 
PILIEČIUS VARO. 

Varo laukan piliečius Ameri- 
kos priešų kraštų. Jie negali 
gyventi arčiau kaip pusę mylios 
nuo forto, kariumenės stovyklų, 
orlaivių stotie?, laivų dirbtuvės 
arba nuo amunicijos dirbtuvių 
ir kitokių pamašiu vietų. Arti 

jų gyvenanti turi visam karės 
laikui išsinešdinti. Amerikai 
!priešingi kraštai yra: Vokietija, 
j Austrija, Bulgarija ir Turkija. 

EXPLIOZIJA. 
! Troy, N. Y. Laike gaisro ex- 

•pliodavo ammoHijos rezervuaras. 

I Expliozija ant vietos užmušė 3 

gyventojus, o 8 sunkiai sužeidė. 
Salt Lake, Utah. Kasyklose 

N'evada Copper Co. vietoj, vadi- 
inamoj Copper l;lat atsitiko smar- 

ki expliozija, kuri sunkiai sužei- 
dė 7 darbininkus. 

Indianapolis, Ind. Laike gais- 
•ro CoIfax triotoj, gimusio nuo 

Į filmas expliozijos, užmušta 6 

žmonės, o 20 sunkiai sužeista. 
1 ! 

INDIJONAI PRIE LAUKŲ 
DARBŲ. 

Oklahoma valstijoj gyvenan- 
čius indijonus >paėmė "prie laukų 
darbų. Prie laukų darbų bus 

pai.nta 30,000 indi jonų iš pen- 

kių civilizuotų indijonų giminių: 
Chacta\v, Chickasaw, Chirokee, 
Seminole ir Creek. Šitų indijo- 
nų žemė užima visą rytinę dalj 
Oklahoma valstijos. 

APSI VEDIMAI NEPALIUO- 

SUOJA NUO KARIUMENĖS. 

Washington, D. C. Karės de- 

partamentas paaiškino, kad apsi- 
vedimas kariumenės amžiuj esan- 

čių vyrų po apšaukimui karės su 

Vokietija nepaliuosnoja tų apsi- 
vedusių vyrų inuo tarnavimo ka- 

riurcnnėj, jie turės kariumenėj 
tarnauti taipjau, kaip ir nevedė- 
liai. Tokiu budu apsivedę tik 

naštą apturėjo, o ji jiema naudos 
nesuteikia. 

[ IŠivIETĖ KAIZERĮ IR JO 
BROLĮ. 

Ncw York. Čionykštis Yacht 
Club (irkluotoju kliubas) išmetė 
iš tarpo savo sąnarių Vokietijos 
ciesorių \Vilhelmą ir jo brolį 
Henrichą. Abudu buvo minėto 
kliubo garbės sąnariais. Iš kliu- 
bo išmesta, apart jų, dar 300 są- 
narių ir 50 kuopų. 

KOMISIJA RUSIJON. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas rengiasi greitu laiku pasiųsti 
Rusijon spęcialę komisiją su 

tuomtarpine ios valdžia pasitarti, 
kokiu budu Amerika gali karėj 
Rusijai geriausiai padėti. 

3,000 VOKIFČIŲ PO 
PRIEŽIŪRA. 

3' 
Washington, D. C. Teisių de- 

partamentas. pagarsino, kad Su- 
vienytose Valstijose po priežiūra 
yra jau 3,000 vokiečių ir jų pri- 
tarėjų. 

MIRĖ NEW ORLEANSO 
VYSKUPAS. 

New Orleans, La. Pasimirė 
čia diecezijos vyskupas, archi- 
vyskupas James Hubert Blenk, 
išgyvenęs 62 metu. Gimęs jis 
Bavarijoj, taigi buvo vokietis. 

PALEIDŽIA. 
Suvienytų Valstijų valdžia ant 

pažadėjimo, kad nieko prieš Ame- 
riką nedarys, paleidžia su užim- 
tais vokiškais laivais paimtas vo- 

kietes moteris ir vaikus. 

RENGIASI KARĖN 
2 METAMS. 

Washington, D. C. Tuli arti 
prezidento stovinti ikongresma- 
nai sužinojo, buk prezidentas 
rengiasi karėn 2 metams. Per 
tą laiką tikisi suorganizuoti ka- 
riumenę iš 2 milijonų kareivių. 
Bet j du metu talkininkai gali 
karę laimėti, arba ją pralaimėti 
be (Amerikos pagelbos. Dabar, 
kuomet per vienus metus žuva 

.nilijonai žmonių, karių ilgai ves- 

ti negalima, jos apart žmonių, 
suėda ir daug tautų turtų. 

TALKININKAI GALĖS 
KAREIVIUS RINKTI. 

Washington, D. C. Senatas 
priėmė sumanymą, kuris leidžia 

talkininkų valdžioms imti savo 

kariumenėji Amerikoj gyvenan- 
čius savo piliečius. 

INDIJONŲ KALBOJ 
•LAIKRAŠTIS. 

Poplar, Mont. Gus Hedrich 

įsteigė ia mėnesinį laikraštį 
Sioux indijonų kalboj. 

I —~ 

KONFISKUOJA GINK-JS. 

Mihvaukee,., Wis. Čionykštė 
policija darė kratas tulų vokie- 

čių maniuose. Konfiskavo 1,500 
karabinų ir dikčiai revolverių. Su- 
imta dikčiai neištikimų vokiečių. 

PRASTAS UŽDERĖJIMAS. 
Topeka, Kang. Kansas valsti- 

• joj pusę įkviečių išnaikino žiemos 

I 
šalčiai. Ir kitose valstijose kvie- 
čiai išrodo blogai 

iŠ DARBO LAUKO. 
|i Lincoln, Nebr. Sustreikavo 

čia gatvinių karų kotfduktoriai; 
prie jų prisidėjo ir dalis karų 
linijų darbininkų. Jie reikalauja 
algų pakėlimo. 

I New York. Minkštų anglių 
j kasyklų savininkai valstijose Illi- 
nois, Oliio, Indiana ir Pennsyl- 
vania sutiko pakelti darbininkų 

Ialgas iki 20 

I r- 

|| Popiežius gavo ž.nią apie 
rengiamą Vengrijoj revoliuciją. 
Vengrijos sostinėj Peszte ir ki- 
tuose 25 miestuose apšaukta ap- 
gulimo stovis. 

|| Argentinos sostinėj Buenos 
Aires buvo smarkus susimušimai 
tarp taikos, arba vokiečių šali- 
ninkų ir talkininkų šalininkų. 

|| Atkakę iš Mexikos ameriko 
nai 'užtikrina, buk ten rengiama 
'nauja revoliucija prieš Carranzą. 
Žymesni mexikonai reikalauja, 
kad valdžią j savo rankas, vietoj 
Carranzos, paimtų generolas Ob- 

jiregon ir buk tai remia vokiečiai. 

|Į Brazilijoj, mieste Torto Alc- 
gre buvo smarkios demonstraci- 
jos prieš vokiečius. Išnaikino 
270 vokiečių namų, prie namų 
sienij prikabinėjo Vokietijos cie- 
soriaus .paveikslus, suplėšė vo- 

kiškas vėliavas. Miestas Porto 
Alegre turi 130,000 gyventojų. 

Chicago, 111. Armouro sker- 

dyklų kompanija, kadangi laike 
karės vyrams reiks eiti karės 

frontan, pasirengusi vyrų darbus 

skerdyklose pavesti moterims. 
Bet po karei vyrams bus ne- 

lengva moterų iškovotus darbus 
atgal atgauti, nes ir kompanija 
turės progą persitikrinti, kad 

moretįs dirba neblogiau už vy- 
rus. 

|Į Iš salos Korfu praneša, buk 
ten gyvenanti serbai kenčia ba- 

dą, o paslėpusius kiek maisto 
austrai net nužudo. Bet sala 
Korfu yra ne austrų, tik fran- 

euzų rankose. 

|| Ispanijos karalius, peržiūrė- 
damas kariumenę, pasakė, jog 
Ispanija trokšta užlaikyti neutra- 

liškumą, bet turi buti karėn pri- 
sirengusi. Matyt jis bijosi, kad 
ir Ispanija be jos noro nebūtų 
karen {traukta. 

|! Airi j ų organizacija Sinn Fein 

surengusi nesenai sukįlimą Airi- 

joj sušaukė tautišką konvenciją. 
Pasiųsta užkvietiraai 257 Airijos 
įstaigoms, 200 vienok atsisakė 

konvencijoj dalyvauti ir atsiųsti 
delegatus. Konvencijoj dalyvu 
vo daugelis katalikų Ikunigų, bet 

•nebuvo visai žymesnių airių. 

jj Italijoj išduota padavadiji- 
mas, kad privatiš>ki laiškai nebū- 
tu i'&i; jie turi pasibaigti ant 
vieno lapo popieros. {simylėju- 

,siems bus blogai, nes ilgų laišku 
rašyti negalės. 

ĮĮ Pasitraukė nuo vietos Ispa- 
nijoj Romanones ministerija; ki- 

tą ministeriją sutvėrė Marąuis 
Manuet Garcia Prieto. 

ĮĮ Iš Šveicarijos per Vokietiją 
Rusijon keliauja antroji partija' 
rusiškų revoliucionierių. Su ši- 
ta partija ir žymesnių revoliuci-j jonierių namon keliauja senas 

kunigaištis krap^kin ir žydas i 

N'athanson. Krapotkin yra žino- 
mas vokiečių priešą*, o Nathan- 
son yra pacifistas (taikos šali- 

ninkas), kai-p visi žydai, kur 
jiems patiems reikia prie !kovo.^ 
prisidėti. 

|| Pasimirė geografijos profe- 
sorius Lembergo (Lvovo) uni- 
versiteto, Antanas Rehman. Jo 
vietą universitete užėmė Kuge- 
li i u s Roiner. 

|Į Ant pussalio Krimo, Alup- 
koj, pasimirė vyriausioji galva 
kataliku bažnyčios Rusijoj, archi- 

vyskupas Dr. Vincas Kluczynski, 
išgyvenęs 70 metų. Pirma buvo 

jis profesorių Vilniaus dvasiškos 
seminarijos. 

ĮJ Lenkijoj atsibuvo rinkimai 
miestu tarybų narių. Mieste Za- 

vviercia, ant 20 narių, išrinko 7 
žydus. Ravoj išrinko 6 ž^dus, 
o tik 3 krikščionis, Bialoj ^ žy- 
dus ir tik 1 krikščionį. Ostro- 
ve, Radoniaus gubernijoj, val- 
džia paskyrė 2S krikščionis ir 4 

žydus. Bc valdžios jsikišimo di- 

desnėj dalyj miestų tarybose bu- 
tu veik visi žydai ir miestų val- 
džios butų žydiškos. 

įj Anglijos valdžia nutarė imti 
kariu menėn kiekvieną daktarą, 
inors ir ne baigusj mokslą, kad 
tik šiek-tiek išmanantį apie dak- 

tarystę. 

|Į Iš Londono pranešama, buk 

500 vokiečių kareivių iš Belgijos 
mėgino IlolLandijon pabėgti, bet 

bėgančius pavijo raiteliai. Už- 

gimė mušis, kuriame sužeista 38 
pabėgėliai. Dabar prie Hollan- 

dijos rubežių pastatyta vokiečių 
raitelių sargyba. 

|| Suvienytų Valstijų valdžia 

paaiškino Hollandijos ambasado- 
riui Washimgtone, kad tik reika- 
lo pirversta uždraus gabenimą 
iš Amerikos Hollandijon metalų 
ir maisto. 

LIETUVA IR KARE. 
DAKARO KAZIO VELBUTO 

ATMINIMUI. 
Dar viena auka!.. Lietuva ne- 

beteko savo sunaus daktaro Kazio 
Velbuto! o jis ją taip mylėjo: ne- 

užmiršdamas jos nei kulkoms 
zvembiant, nei armotoms kaukiant 
Jis siunčia savo nukentėjusios tė- 

vynės fondui 13 rub. aukų iš sa- 

vo mėnesinės algos. 
Savo laiške iš sausio 12 dienos 

velionis prašo atsiųsti naujai iš- 

leistų kalendorių, knvgų, nes, ra- 

šo, "nieko nežinau, kas dedasi 
lietuvių kolionijoje." Ir prijaus- 
damas netikėtąją savo mirtį, drau- 

gas Kazys skundžiasi karės bai- 

senybėmis ir, pagaliau, rašo: "di- 
džiausiu noru išvažiuočiau iš čia, 
kelčiaus kur nors nuo fronto, nes 

jau atsibodo per 30 mėnesių, bet, 
deja, vilties nėra, nes neturiu pro- 

tekcijos, o be jos sunku/' Dar 
to paties mėnesio 26 dienoje seka 
tame pat laiškelyje prierašas to 

paties ordinatoriaus, kur daktaras 
Kazys tarnavo, rusu kalba: "Ger- 

biamasis! Kazys Velbutas už- 

muštas priešininko šovinio sausio 

26-tą dieną, i-je valandoje dien., 
kada jis dežuravo." Žinutė trum- 

pa, bet mūsų labai nedidelei vi- 
suomenei labai liūdna! 

Daktaras Kazys Velbutas bai- 

gė Šiaulių gimnaziją, toliau mok- 
slus ėjo Dorpato universitete,. Tai 
buvo labai labai meilios ir geros 
š;-dics draugas, už ką visi i j la- 

bai mylėjo ir gerbė. Gimęs šlceh- 
tos (Šeduvos) apylinkėje vienok 

jis nesijautė lenku, bet uoliai mo- 

kėsi lietuvių kalbos: ne sykį atei- 
davo pas mane jisai su Įvairių 

surašytų žodžių pluokštu klausti s, 
k į jie reiškia. Dorpate buvo Lie- 
tuvių Dorpato Studentų Draugi- 
jos nariu, o kiek laiko net jos 
pirmininku. 

Xiekuomet nebūdamas didelio! 
sveikatos, velionis 1914 metų pava« 
sarį ir labai apsirgo; buvo jis 
priverstas net namo važiuoti kiek 
atsitaisyti po "gardžiųjų studentų 
pietų." Iš tenai j j ir pašaukė j 
karą, kur kaip pats pasisakė, ir 
pražygiavo daugiau, kaip 30 mė- 
nesių. 

Drauge, tebūnie Tau lengva 
svetima Rumunijos žemelė! 

NARVA 
Skandalai dėl lietuviu pamaldų. 

Narvo.; parapijoje bus dabar apie 
20 katalikų, l'usė jų bus trem- 

tinių pabėgėlių. Pamokslai ir gie- 
dojimai bažnyčioje visados būda- 
vo tiktai lenkų kalba, nors nie- 
kuomet čia netrukdavo ir kitų tau- 

tų katalikų, būtent: lietuvių, lat- 
vių ir vokiečių. Vokiečių karės 
metu visai sumažėjo, bet užtat 
lietuvių dešimteriopai padaugėjo. 
Dėlto dabartinis klebonas kun. A, 
Senkevičius rado reikalingu leisti 
taip pat lietuviams melsties ba- 
žnyčioje sava kalba. Rodos da- 
lykas aiškus: tegu kiekvienas gar- 
bina Dievą sava kalba. Bet tai 
nepatiko kai kuriems Narvoje gy- 
venantiems sulenkėjusiems lietu- 
viams, kurie dabar save vadina 

į lenkais. Sužinoję apie lietuvių 
1 pamaldas, ;ie iš anksto grasė ne- 

leisią "pagonų kalbos" j bažnyčią. 
Ir tikrai, kada kun. klebonas pir- 
mą kartą po rarotų sugiedojo 
"Šventas Dieve" lietuviškai, baž- 
nyčioje pasidarė tritkšmas. Ke- 
lios moteriškėlės (kaip paskui pa- 
sirodė, tai buvo pabėgėlės iš Vil- 
niaus), pradėjo lakstyti \k> bažny- 
čią ir balsiai keikti kunigą ir lie- 
tuvius. Nežiūrint j sumišimą baž- 
nyčioje, kunigas giedojimo nesu- 

stabdė. Tada bažnyčios "gynė- 
jai" apipuolė kunigą S. zokristi- 
įjoje, kaip jis drjstąs įvesti l>ainy- 
čioje "žmuidziaku" kalbą, kad čia 

esą tiktai vieni lenkai, kad jie skil- 
sią vyskupui ir t. t. Kun. Senke- 
vičius trumpai išdėstė, kodėl jis 
Įvedė lietuvių pamaldas ir taip 
pat paaiškino, kad lenkai pertat 
nieko nenustoja, nes jų giedoji- 
mai ir kitos pamaldos palieka kaip 
buvę tos pačios ir tuo pačiu laiku, 
o lietuviams jis užleidžiąs lenkų 
neužimtas valandas. Vienok 
trukšmadariai tuo paaiškinimu ne- 

pasitenkino ir išėjo žadėdami skų- 
sties vyskupui. Ar tai ne naujas 
išrodymas, kas kelia riaušes musų 

bažnyčiose! 
Panašus atsitikimas pirmą Ka- 

lėdų dieną buvo taip pat Veimare, 
kur nėra nei bažnyčios, nei kuni- 
go, o tiktai kun. Stukelis atva- 

žiuoja laikyti tremtiniams pamal- 
dų. Lenkai giedojo nuo 8 vai. 

lig pusiau 10 ryto, paskui kun. 
Stukelis pasakė trumpą pamokslė- 
lį trijomis kalbomis ir paaiškino, 
kad tą dieną yra laikomos trejos 
šv. Mišios, tai tegu lietuviai gie- 

' da per antrąsias, o latviai per 
trečiąsias. Rodos, puikiausia 

'tvarka, visi turėtų buti patenkin- 
ti. Bet ne, ir čia lenkai pasirodė 
lenkais. Lietuviams pasisekė su- 

giedoti tiktai vieną trumpą Kalė- 
1 dų giesmelę, o latviams lenkai vi- 
' sai neleido nė pradėti giedoti. 
>'ors kun. Stukelis lenkų giesmi- 

ninkų pasielgimą paskui aštriais 
žodžiais papeikė, tečiau jie savo 

padarė. Ir čia trukšmadariais pa- 
sirodė Vilniaus "lenkai"—gelžke' 
lio sargo žmona su savo vyru. 

Es. 
I 

TOMSKAS. 

Rusų paskaita ap*e lietuvius. 

j Prieš Kalėdas (gruodžio 18 d.) 
rusų paskaitų taisomoji draugija 

!sutaisė čia teatro salėje prie "Ne- 
mokamosios Bibliotekos" paskai- 
tą apie lietuvius. Skaitė gimna- 
zijoj istorijos mokytoja A. X. Po- 
liakova. 

Ji padalijo savo paskaitą j 4 da- 

j lis. i-je dalyje kalbėjo apie lie- 
I tuviu istorijos tarpą nuo valdžios 
iki Liublino unijos (1769 m.). 

' Pasakojo ne smulkiausiai, bet ai- 
škiai. 

u-ji dalis—tarpas nuo Liublino 

; unijos iki 1864 m., t. y. lietuvių 
j spaudos iki užgimimo. Čia paro- 
dė, kokių žalingų vaisių atnešė 

Lietuvai susivienijimas jos su len- 

kais ir kiek gera suteikė jiems lie- 

tuvių valstybė; parodė, kaip len 



AMERIKOS ŠVEČIAI. 
Amerikon atvyko s^eciališkos delegacijos nuo Prancūzijos 

ir Anglijos pasitarti su Amerika karės reikaluose. Paveikslė- 
lis parodo francuzų delegacijos pirmsėdį Viviani ir garsų iran- 

cuzų generolu Joiirc. 

kanis pasisekė sulenkinti mūsų 
bajorai ir, apskritai, augtcsnysai 
luomas ir kaip pagaliau Lenkai 
netekdami nepriklausomybės pra- 
žudė ir Lietuvių valstybę. 

?-čioji dalis—tarpas nuo r>4. 
m. iki 1904 m. Čia skaitytoja pa- 
rodė, kokis didelis smūgis ištiko 
tautą, kad ji nebeteko savos spau- 
dos Didžiojoje Lietuvoje; parodė, 
kaip tatai atsitiko, kiek jis žalos 
padarė lietuvių kultūrai. Toliaus 
gana pl; iai nupasakojo, koks lie- 
tuvių būdas, kad jie vaisingi, kad 
jų kalba sena ir turtinga, kad lie-j 
tuviai griežtai skiriasi nuo lenkų, 
kad šii nori lietuvius sulenkinti. 

Paskutinėje IV-je dalyje—nuo 
i<)04 m. iki dabartinio meto—pa- 
aiškino, del ko vyriausybė sugrą- 
žinusi lietuviams raštą, kokių ge- 
rų vaisių buvo iš to ir pačiai val- 
stybei ir lietuviams, kokiais dide- 
liais šuoliais pradėjo eiti pirmyn 
Lietuves kultūra (buvo paminėta 
jvairios draugijos, veikėjai, laik- 
raščiai ir t. t.). 

Het .štai iškįla šis nelemtasis pa- 
saulio karas, ir tą, tik pražydusiu 
šalj, apžioja savo baisiaisiais nas- 

rais (toliau trumpai apipasakoja 
mūsų tremtiniu ir pasilikusiųjų 
po vokiečiais lietuvių vargus). 
Ko gi trokšta ta daug iškentėju ,1 

Lietuvių tauta ?—Nepriklausomy- 
bės ar autonomijos (plačia šio 
žodžio prasme), kurią turi duoti 
didžiosios valstybės už tautos au- 

kas, padėtas šiame baisiajame, ka- 
re, baigia jkaitytoja savo paskai- 
tą. 

Paskaita buvo labai lanki lietu- 
viams ir pavyko gana puikiai. 
Savo gera iškalba gerb. A. N. 
Poliakova mokėjo užinteresuoti 
klausytojus ir vaizdžiai nupiešti 
svarbiausius Lietuvos gyvenimo 
atsitikimus. Didelė salė buvo pil- 
oa priėjus žmonių. Paskaitos lai- 
iu dalijo publikai pasižiūrėti lietu- 

viškų atvirukų. 
VyriaiHas paskaitos tikslas— 

supažindinti Tomsko rusų visuo- 
menę su lietuvių tauta, apie kurią 
ypač žemieji sluogsniai labai maža 

tesupranta, ir parodyti skirtumas 

♦arp lietuvių ir lenkų, Kad lietuvių 
tebelaikytų, nebemaišytų pervieti 
su ifnkais. 

Panašių paskaitų reikėtų taisyti ( 

ir kitur, ypač didesniuose Rusijos 
| 

miestuose, kur daugiau yra inte-. 

ligentų lietuvių. J;* galėtų leng-. 
vai suorganizuoti, surasti skaityto- 
ją ir t. Nesuradę tokio žmogaus 
taro rusų, gaieuf net ir patys pa- j 
skaityti. Juk kiek kalbama per 
laikrašči'-.s, kad reikia kelti lietu- 

vių vardas svetimtaučių akyse, 
kad reikia rašyti apie lietuvius 
ir rusų laikraščiuose, kad reikia' 
parodyti ir rusų visuomenei dabar- 

tinis vargingas Lietuvos ir jos 
tremtinių padėjimas, kad jie ra- 

stų geresnės užuojautos tarp sve- 

timųjų; kiek kalbama, kad dabar 
šiuo sunkiuoju metu ypač gera 

piOg„ skelbti pasauliui, kad męs 
dar gyvi tebesame, kad dar nori- 

me gyvet M, kad turime savų sie- 

kimų, savų trošk;mų ir idealų... 
Pas mus tiek prakilnių minčių, 

tiek gražių sumanymų, tiek iš- 
keltų svarbių '.Jausimų nueina vė- 

jais. Reikia itempti visos pajėgos 
ir dėti visiems bendrai plytelė po 
plytelės save darbo busimajam 

Lietuvos rumui, pastūmėjus j šalt 
siaurus savo įsitikinimus. 

Rogii pirtis. 

LIETUVIAI VIATKOJE. 
Kur tų lietuvių karės metu ne- 

rasi ! Važiuok per plačiąją Rusiją, 
pažvelgk j jos miestus, miestelius, 
kaimus arba net girias—išvysi be- 
vargstančius be tėvynės karės 
tremtinius. Nukeliauk j tolimą 
Sibirą ir ten ne tik miestuose, bet 
ir kaimuose, net tamsiuose am- 

žiais augusiuose miškuose 'tarp 
meškų rasi vargstančių, .ulančių 
ir trokštančių sulaukti savo vargui 
galą lietuvių. 

Tu lai vargšų dalis, iš tėviškės Į 
karės ištremta, atsidūrė plačioje, 
kaip pusė Europos Vakarų, Yiat- 
kos gubernijoje. Vieni įkliuvo 
stačiai Yiatkos miestan, kiti gi, ir 
jų bus dauguma, išskaidyti liko 
po mažesnius miestelius, net po; 
kaimus, tarp svetimtaučių. Dau-| gun.ai nemokant rusiškai susikal-j l>ėti, vien vargas ir ašaros, tarp j nepriprastų žmonių. Taip jiems, 
beskiiistant, 1916 metų pradžioje 
Yiatkon atvyko Lietuvių Draugi-1 
jos nukentėjusiems de! karės šelp-j 
ti įgaliotinis kun. M. Raštutis ir, 
pradėjo važinėties po plačiąją gu-| 
berniją, lankyti išblaškytus lietu-j vius, pasitelkęs sau j pagelbą kle- 
riką Sitavičių, ir rinkti juos j vie- i 

ną vietą, koncentruoti Viatkos 
mieste (šiokam-tokiam) vietiniam 
komitetui sudaryti, kurio padeda- 
mas Centro Komitetas galėtu tuos j 
nelaimingus nukentėjėlius šelpti. 

Nežiūrint visu klinčių, darbas 
I 

pasisekė. Didesniame varge esan- 

čius lietuvius iš gubernijos sutrau- 
kė Yiatkon. Iš vietiniu lietuvių, 
o jų labai nedaug Yiatkoje, ir iš 
pačių pabėgėlių, labiau apšviestų, 
sudarė Komitetą, ir balandžio 20 

d. atidarė Skyrių Yiatkoje. Įstei- 
gė prieglaudą var^o apsunkintų 
tėvų vaikams ir našlaičiams 50- 
čiai vaikų ir mokyklą, kurioje mo- 
kosi prieglaudos ir ateinančių vai- 
kų apie 50. Sunki buvo pradžia, 
bet gerb. įgaliotinio ištvermė ir | 
prityrimas ir labiau susipratusių 
tremtinių p?galba visas kliūtis su- 
laužė. 

Sąmatcffiiis skaitoma čia 328 lie- 
tuviai, kurie yra Komiteto žinioje. 
Daug Vilniaus, Suvalkų ir dalis 
iKauno gubernijos. Daugiausiai 
dvarų darbininkai, iš vokiečių na- 

gų su savo manta—vaikais išspru- 
kę; yra nedaug ir buvusių dirbtu- 
vių darbininkų, o buvusių ūkinin- 
kų labai maža. Per tat susipratu- 
sių skaičius mažas ir ką nors nu- 

veikti, bei viešai pasirodyti beveik 
nė negalima. 

Nes kiekvieno rupesnis kuodi- 
džiausias, kaip užsidirbus sau kas- 
dien'nės duonos, kaip gavus dar- 
bo. Darbo Viatkoje, jei ir ne vi- 
si, bet randa. Kai-kurie uždjrba 
neblogai—po 3 rubl. dienoje, o 
kitas visą savaitę gauna vaikštinė- 
ti, kol aptinka tinkamą darbą. Tas 
sunkiau, kad žiema Viatkoje esti 
gana šalta. Antai nuo š. m. sau-! 
sio ii d. iki sausio 29-tai n5uol|Bit 
buvo šalta ir priėjo iki 38r/c. Oi 
pabėgėlių rūbai žinomi—ply.sk i ai ir 
tie patys sudėvėti. Lietuviai Viat- 
koje jsigijo vardą gerų, mitrių, 
sumanių darbininkų, ypač dirban- 
tieji prie gelžkelio stoties prekių 

krovėjai. Taip antai reikėjo kartą 
nukelti liokomobilis nuo reikių. 
Pakvietė vietinius darbininkus. 
Šitie pasakė, kad tai labai sunku, 
reiksią daug darbininku ir 'niko 
ir be 300 rub. neapsiėmė. Tada 

pakvietė lietuvį. Tasai galvą pa- 
krapštė, nesuskaitydamas, kiek pa- 
imti, liet įsidrąsinęs paprašė 80 
rub. Darbdavis tuoj sutiko. Bet 
koks jo buvo nustebimas, pamačius, 
kad šitas lietuvis nukelti tokiam sun- 

kiam lokomobiliui teima tik 6 vy- 
rus, manė mažu mažiausia reiks 
20. Dar labiau nustebo ir pra- 
džiugo, pamatęs po poros valan- 
dų lokomobilį pastatytą savo vie- 
toje. Lietuviai, mat, dirba ir gal- 
va, tuo tarpu vietiniai darbinin- 
kai tik rankomis. Darbdaviai gi- 
ria lietuvius, kad esą geri darbi- 
ninkai, bet peikia, kad vis be galo 
reikalaują padidinti mokesnį. Pir- 
ma vadino juos vokiečiais, bet ne- 

protestavus, bent viršininkai jau 
nebevatiina kitaip, kaip lietuviais. 

Kadangi (mažumą išėmus) 
Yiatkon susikraustė veik visi ne- 

turtingi lietuviai, daugelis > ra rei- 

kalingu pašalpos (paj >kų), o ad- 

ministracija tuo tarpu vis tebe- 
kliudo, nenori duoti vyriausybės 
pašalpų, nenori pr'oažinti sky- 
riaus veikimo. Per tat kol kas 
keblus labai Komiteto padėjimas. 
Gerai dar, 1 ad nieko nepaisyda- 
mas Centro Komitetas šelpia pi- 
nigais. Kitaip reiktų ir bado pa- 

matyti. 
Ar visi patenkinti Yiatkon atvy- 

kę. Atsakysiu—ne, ne visi. Yra 
tokių, kur! ,ms) kaip tiems žydams, 
gaila Aigipto svogumi, kuriems, 
pasak patarlės, "ir saulės duktė 
neįtiks." Neįtiko jiems ir Yiat- 
kos Skyriaus įsteigėjas. Yieni jų, 
mat, kaimuose, kur ten toli b ragą 
varė ir lengvai pelnėsi, kiti iš sve-' 
timų komiteų gaudavo "pajolof", 
ir t. t. Čia viską sutvarkius, ir! 
"pajokus" dalijo Centro Komiteto! 
nustatytą tvarka; pertat kai-kurie 
nebeteko "pajoko,'' taigi ir liko 
nepatenkinti. 

Atiduodami vaikus j prieglaudą, 
kai-kas atsiėmė rubus, o laiko 
vaikus pusnuogius, nuplyšusiais 
marškiniais. Kiti gi, kurie ilgėjos 
savųjų, ilgėjos bažnyčios, su 

džiaugsmu kviečiami—važiavo j 
Yiatkon. Ir atvykę, džiaugiasi ati- 

davę vaikus priegiaudon ir moky- 
klon, kur juos laiko, taiso ir mo- 

kina. Užtat ir dėkingi Draugijos 
įgaliotiniui kun. Raštučiui, kurs tą 
viską pastatė ant kojų, vargo, 
tvarkė, nesigailėdamas sveikatos ir 
tiki galutinai sutvarkęs paliko 
Skyrių savo jėgomis ir plėtoties. 

Pravažcivis. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ NEW BRITAIN, CONN. 

Nelaimės. Bal. 13 d. Landers, 
Frazy and Clark Mfg. dirbtuvėje 
tapo sužeistas Boleslovas Juškevi- 
čius. Jis ir du kiti vyrai nuo 

■ketvirto augšto leido žemyn dar- 
bą. Beleidžiant truko kelyklos ly- 
nai ir kelykla su darbu ir trimi 
vyrais nuo ketvirto augšto nukri- 
to žemyn: du darbininkų likosi 
tik pritrenkti, bet nesužeisti. B. 
Juškevičiai gi sulaužė keturis šon- 
kaulius ir jis guli ligoninėj; yra 
abejojama, ar jis išliks gyvas. 

Balandžio 14 d. automobilius 
suvažinėjo lietuvio Kazlausko 9 
metų vaikutį Albiną. Vaikas čiu- 
žinėjo ratukais po Stanley gatvę 
ties ta vieta, kur geležinkeli" ją 
perkerta ir jam besičiužinėjant 

'Uliam Hames užvažiavo aut i o 

su automobiliu. Automobilius 
pervaz.avo vaiką ant einančio per 
gelžkelį šalygatvio, kur automo- 
biliu važiuoti nėra leista. 

Hames pervažiavęs vaiką, įsi- 
dėjo jj automobiliumi ir buvo be- 
vežąs jį ligoninėn, bet vaikas be- 
vežant pasimirė. 

llames tapo suareštuotas ir gal 
bus teisiamas už žmogžudystę. 

L. Savickas. 

IŠ GRAND RAP1DS, MICH. 
Dėlei vietinių sriovių prietikių. 

Nuo Liet. Dienos lapkr. i d. pas 
nus prasidėjo tam tikri nesusipra- 
timai tarpe srioviu, kurie liečia 
ir plačiąją visuomenę. Xors laik-' 

raščiuose buvo paJavr^ji'.na ži- 
nutes iš >ios vietų* lietuvių judė- 
jimo, bet j 11 pachrvijiėVfijŲ visuo- 

# 
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tnet buvo steiiįjiama«*i nutylėti tai, 
kas nesmagu ir parodyti tai, kas 
girtina. Korespondentų tikslas 
buvo aiškus; jie tikėj kad ne- 

susipratimai išmis $ vienybė 
užims jųjų vietą. L?et jų viltys 
yra tuščios; kuo folvn^nesusipra- 
timai pas mus eina didyn ir tylėji- 
mas apie juos nieko gero neduos. 
Geriaus bus parodžius, i' kur jie 
randas, kad suradus jų priežastį 
galima butų jie prašalinti, šituo 
tikslu aš pasiėmiau padaryti per- 
žvalgą viso vietinio judėjimo, lie- 
čiančio aukų rinkimą n. n. k. nuo 

Liet. Dienos iki d ai" r. 

Kaip tik laikraščHioSe pasirodė 
sumanymas Lietuvių Dieną su- 

rengti, TAI D. 58 kp. savo rusirin- 
kime laikytame rugp. 13 d. išrin- 
ko tam tikrą komitetą tam reika- 
lui. Kitos draugijos ar kuopos 
tuoju laiku apie tą sumanymą nei 
sapnuote nesapnavo. Ir pats 
TMD. kuopos išrinktasis komite- 
tas maža galėjo ką nuveikti visą 
rtigpjučio mėnesį, nes ir laikraš- 
čiai nedaug dar rašė apie tai; 
dar negana aiškus buvo rengimo 
plianas. 

Sekančiame r*isirinkime rugs. 
10 d. 'OI D. kuopa pririnko dau- 
giau komiteto narių ir jj pilnai 
įgaliojo šaukti kitas draugijas ir 
kuopas prie bendro darbo. 

Tą pačią dieną turėjo susirin- 
kimą ir A. L. T. Sandaros kuo- 

pa, kuri išrinko savo delegatus 
busimon draugijų konferencijon, 
ir Liet. Vyčių kuopa tuo patini 
tikslu. Dabar liko vienas daly- 
kas: visoms trims kuopoms sueiti 
j krūvą ir veikti iš vieno. Uet čia , 

atsirado p. sipriešinimas iš Vyčių 
pusės. Vyčių kuopos V. Stasavi- 
čius pasakė kitų kuopų delega- 
tams, kad kitų draugijų nei dele- 
gatai, nei veikėjai nieko nereiškia. 
Tąsyk TMD. delegatai mėgino1 
kreiptis j kitas draugijas, bet L. Į 
Š. F. Skyrius sumanė užkirsti 
jiems kelią, patraukiant draugijas 
savo pusėn. Taigi L. Š. F. Sky- 
riaus raštininkas, sekdamas pagal 
"Naujienų" ir p. 'Grigaičio mu-į zi'-i, sušaukė apie trylikos draugi- 
jų pirmininkus ir pradėjo su jais 
tartis, kur siuntus pinigus surink- 
tus Lietuvių Dienoje. P>et gerų tė- į 
vynainių priparodinėjimai jau bu- 
vo plačiai paskleisti ir LŠF. Sky- 
rius savo sumanymo neatsiekė; 
jam sušaukti pirmininkai neprita-Į 
rė. 

Draugijų pirmininkai, negalė- 
dami susitaikyti, įgaliojo p. A. J.' 
Kernotą sušaukti visuotiną susi- 
rinkimą. 

Susirinkimas buvo sušauktas, 
bet jame j vyko besivaržymas del 
pirmystės tarp socialistų ir Vy- 
čių ; ir vieni ir kiti visuomenės 
reikalą užsispyrė savo vadžiomis 
vesti, visai neatsižiurėdami j tai,1 
ar tas nepakenks aukų plaukimui.1 
Antgalo kun. J. Gervickis pama-1 
tęs, kad to besivaržymo gali buti 
blogos pasekmės, pratarė keliais 
žodžiais į publiką ir pasakė, kad 
visuotiname susirinkime negalima 
nieko svarbaus nutarti ir kad tam 

reikia sušaukti visų draugijų dele- 
gatų konferenciją. | Su šituo buvo sutikta, kun. 
Gervickis iš sakyklos sušaukė visų 
draugijų susirinkimus delegatams' 
rinkti. Vyčių didvyris, pamatęs, Į kad čia jam yra dar proga pa- 
traukti kitas draugijas savo pu-j 
sėn, bėginėjo po grjčias ir įkal- 
binėjo nesusipratusiems delega- 
tams nesideti su socialistais ir 
laisvamaniais. Tai buvo tas pats 
žmogus, p. V. Stasavičius, kuris 
visokias nesuc<nones prasimano 
ant Centr. Kom. ir jo vietinio' 
Skyriaur L. D. pirmininko p. A.J, 
J. Bernoto. * 

jo pcuomis sene,—lietuvių vie- 

nybę ardė ir socialistai, ypatingai 
L. Š. F. Skyriaus raštininkas p. 
K. Jakimavičius, t 

Pirma delegatų konferencijos 
dviejų draugijų—Liet. Sunų Dr-j; 
jos ir Sim. Daukanto Dr-jos pir- 
mininkai išėmė miesto leidimą au- ; 

kas rinkti Liet. Šelp. Fondo var- j 

du, be jokio sutikimo kitų drau- j 
gijų. Bet po draugijų konferen- , 

cijai įvyko permainos. Valdybon i 
pateko ne fanatikai, bet veiklus 
žmonės ir jie pradėjo visas klai- i 
das taisyti. Jie dirbo tol, kol pri- 
vertė visus dirbti išvieno ir panai- < 

kino pirmiau išimtą leidimą. Tai 
buvo darbas tikrų tėvynainių, tau- i 

tininkų. O dabar p, V, StasavĮ-J 

e:us, pasigelbėdamas davatkomis, 
ir "Darbininku", skleidžia viso- 
kias nesąmones ant j u. 

Tai nesvarus darbas. 
M. K. Š. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 
Dr. J. Šliupo išleistuvės. — 

l!al. 16 d. Park Ave. llotelyj 
j vyko išleistuvės Dro Jono Šliupo, 
kuris išvažiavo Europon. Svečių 
susirinko apie ioo žmonių. Iš 

žymesniųjų buvo šitie: Dr. Hacc- 
viėia, Dr. Valiukas, dailininkas 
ir katalikų organo administrato- 
rius Strumskis, kompozitorius St. 
Šimkus, buvusis SLA. pirminin- 
kas Fr. Živatkauskas, technologi- 
jos studentas Columbijos univer- 
siteto l'urvis, "Ateities," redakto- 
rius Al. Rimka, ir daugelis kitų. j 

Svečius priėmė Am. Liet. Centr. 
Kom. sekretorius M. Šalčius, va-' 
karėlį vedė "Tėvynės" redakto- 
rius Račkauskas. 

Pirmoj programo dalyj trumpai' 
kalbėjo apie svarbą dro Šliupo' 
kelionės į Europą technologijos i 
studentas (vytis) p. Purvis. Be 
to jis perskaitė atvirą laišką drui' 
Šliupui, iš kurio paaiškėjo, kad 
Ne\v Yorko lietuviai patriotai įtei- 
kė daktarui atminties po/tfelį. 
Čia dras Šliupas atsistojęs padėko-' 
jo ir pranešė, kad Xe\v llaveno 
lietuviai per savo atstovą p. Butkų 
jam padovanoję auksinę plunksną 
su tokiu parašu: "Senovės lietu- 
viai savo apgynėjams įteikdavo 
kardą ir liepdavo Lietuvos prie- 
šus badyti kardui męs tau duo- 
dame plunksną, važiuok į Lietu-' 
vą ir u/.slok lietuviu teises." 

Toliaus kalbėjo Liet. Centr. 
Kom. atstovas St. Šimkus, kuris 
dabar bus Am. Liet. Cent. Komi- 
teto raštinėje Xe\v Yorke. 

Trečias kalbėjo ukrainas tauii- 
ninkas Leščinski. Jis papasakojo 
apie savo tautos siekinius, troški- 
mą savo tautai taipgi savistovybę 
po karei gauti. 

Čia buvo pertrauka prakalbu' 
ir ukrainų dainininkas Zasulak pa- 
dainavo dvi lietuviu daini ir vie-1 

*. « •" « • 1 
ną ukraimj p. Šimkui akompam- 
juojant jam pianu. 

Paskui kalbėjo vienas po kitam 
svečiai: dr. Bacevičia, daktarienė 
Šliūpienė, Sirvydas, Norkus, Rim- 
ka ir k. 

Trečioje kalbu pertraukoje dai-J 
navo p-lė Aušriutė iš Shenan- 
doah'rio dvi daini ir lietuvių him- 
ną. Himną dainuojant, visi atsi- 
stojo. I 

I Ant užbaigos pasakė karstas 
prakalbas St. Šimkus, M. Šalčius 
ir Šliupas. Viskas užsibaigė 3 
vai. ryto. Dras Šliupas išvažiavo 
Europon bal. 17 d. 

Reporteris. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Vietinis dalykų stovis.—Vely- 

kų šventę perleidome gražiai: tar- 
pe lietuvių nebuvo nei muštynių,' 
nei bylinėjimų. Oras pradeda at- 
šilti ir visiems yra smagiau s geru 
pavasario oru pakvėpuoti. 

Daugelis buvo nusigandę karės,' 
bet baimė pradeda išnykti. Darbai 
visur eina gerai ir visi gerai už- 
dirba. Pinigų niekam netrūksta 
r bizniai gerai eina, ypatingai po- 
nams smuklininkams. Cia reika- 
linga butų lietuvių biznierių, nes 

svetimtaučiai iš musų žmonių nau- 

dojasi. 
Taip pat trūksta čia ir darbinin- 

kų visur; daugiausiai reikalauja 
merginų j dirbtuves; uždarbiai 
nuo $10 iki $15 į savaitę. Jei kas 
butų liuesas, tegul atvažiuoja čia, 
d darbą gaus. Neturintieji adreso 

egul išsiperka tikietą į Elizabeth 
Port, N. J., o čia palei gelžkelio 
štotj yra lietuvių bažnyčia ir lietu- 
mi apgyventa, todėl lengva yra 
Pasiklausti. 

Molderis. 

IŠ UNION CITY, CONN. 
Kun. Žilinsko prakalbos. Ne- 

senai kun. Jonas Žilinskas laikė 
jrakalbas musų miestelyje. Pir- 
mutinėje savo kalboje jis apipa- 
sakojo Lietuvos lietuvių vargus; 
introje kalbėjo apie banką ir apie 
eikalingumą žmonėms rištis j 
cruvą ir taupyti pinigus, kad, su- 

grįžus j Lietuvą, galima butų pa- 
mti j savo rankas pramonę. 

Po prakalbų keturi vaikinai pa- 
imė po du šėru Vilniaus Bankos. 

Atėjus aukoms rinkti nukentėju- 
;iems nuo karės, suaukota $64.51. 
\ukojo šitie: Po $1.00: Ant. Ka-1 naitis, Pijus Bernotas, St. Pranc- 
cus, y, Pranaitįs, J. J[. Butkus,' 

K. Kanevič, H r. Šiugžda, Ad. Ba- 
naitis, J. Tuomelis, J Deikis, \ug. 
Levandauskas, Aut. Kačis, \ ik. 
Stasionis, Ant. Klcvickas, Juoz. 
\ aznys, And. .Malinauskas, Jon. 
Klenavičia, Juoz. Doniliauskas, J. 
Petrauskas, Kaz. Budrevičia, Jok. 
l unku :ias, 1". Stanaitč, Bl. Tubai- 

čiute, Ag. Audriukaičiute, M ag. 
Aušrienė, Ona Petrauskietė, Ma- 
tilda Slapiutė, Marė Butkevičienė, 
\ i 1. l'likaitis, On. Kainiaitienė, J. 
Stočkus, Jonas Ci/.auskas, Aug. 
Kundrotas, Juoz. Antanaitis, Fel. 
\ ilkas, Jon. Pocius, N ik. Becvs, 
Jurg. Dorauckas, Alek. Preleikas,' 
Mik. Petraitis, Kaz. Vaičiulis, L. 

... ... 1 Stasionis, Aug. Stočkunas, \ 1. Le- 
vandauekas, Pctr. Mockevičius, 
Adui. Karalių, Jon. BraŠkis, Pet. 
Živanskas, Ag. Petronis. Po 
$j.oo: Ramonas Maziliauskas, Jo- 
nas Bekeris. 

Cia negaliu nutylėti, netaręs pa- 
peikimo žodžio Šv. Jurgiu Draugi- 
jos nariams už jų paskaitymą 
$5.00 už prakalbų laikymą jų sve- 

tainėje. Tas.yra negerai tiek pa- 
-kaityti. Ar jums, draugai, bus 
gražu, jei męs kreipsimės prie len- 
kų, ar kitų tautų prašyti svetainės 
tartis apie savo brolius, seseris, 
tėvus! Gal jus, draugai, neturite 
savo giminių; gal jums ir neskau- 
da širdys, girdint kaip musų bro- 
liai ir seserys badu miršta, bet 
nesigailė-kite musų aukų; nesirū- 
pinkite ir neverkite, kur musų pini- Į 
gai nueis; leiskite tuo pasirūpin- 
ti mums, kurie aukojame. Mus 
niekas neatkalbės nuo šelpimo sa- 

vo tėvynės. 
Dar męs manome sutverti nau- 

ją draugiją šelpimui nukentėjusių 
nuo karės lietuvių. 

Jonas Bekeris. 

IŠ CLINTON, IND. 
Susirinkimas. Baiand. 2 d. čia 

1 turėjo savo susirinkimą Žvaigž- 
dės Liuosybės Dr-ja. Šitame su- 

sirinkime tapo perskaitytas Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondo atsi- 

šaukimas. Nariai, išklausę jo vie- 
, nu balsu visi pritarė Lietuvos 
Laisvės reikalams. Šitas karstas 
atjautimas savo tėvynės reikalams 
pas draugijos narius yra todėl, 
kad tarp ių nėra nuisų garsiųjų' 
draugučių revoliuciionierių, kurie 
mėgsta visur revoliuciją kelti. 

Šita draugija yra jaunutė, nėra 
nei metų, kaip susitvėrus, o jau 
padarė auką mūsų nuvargintai tė- 

.vyne! Lietuvai, paaukodama $5.00 
jjos reikalams. 

Butų gražu, kad ir kitos, senes- 
nės draugijos pasektų žvaigždės 
Liuosybės pavyzdį. 

J. Skinderis: 

IŠ HARRISON IR 
E. NEWARK, N. J. 

Perleidimas Velykų. Pas lie- 
tuvius yra paprasta švęsti Velykas 
kelias dienas, bet jas ne visi vieno- I v. ...... dai švenčia. Vieni išlieka iš dar- 
bo, kad pasilsėjus, ar šiaip nau- 

dingai laiką praleidus, o kiti ki- 

jtaip nemoka šventės praleisti, kaip 
tik smuklėse prie šinkiaus. Šitas 
švenčiu praleidimas brangiai atsi- 
eina sveikatai ir -kišeniui ir daž- 
nai liūdnas pasekmes duoda. 

Taip atsitiko su jaunu vaikinu 
A. Ekelevičiu bal. 10 d. Jis, už- 
simanęs linksmai laiką praleisti, 
nuėjo j A. K. "puikią lietuvišką 
užeigą,'' kurią paprastai vadiname, 
smukle, ir ten norėjo paūžti. Jis 
čia rado policistus, kurie neatsi- 
sakė su juo gerti drauge; bet kuo- 
met jis jau gerai įsikaušė, poli- 
cistai išėjo sau palikę j j ir už sa- 

vo statytąjį alų neužmokėjo. 
Smuklininkas pareikalavo iš šito 
vaikino už visą išgertą jo draugy- 
stėje alų. Tam pasirodė, kad iš 
jo be reikalo reikalaujama, ir atsi- 
sakė mokėti. Tąsyk smuklininkas 
geradėjas pradėjo jį glostyti ir be- 
glostydamas prakirto vaikinui gal- 
vą. Xepasiganėdindamas tuo, jis 
dar pašaukė tuos pačius policistus, 
su kuriais tas draugė gerė ir liepė 
jį šaltojon nugabenti. 

Vargšas vaikinas, nugabentas, 
persėdėjo šaltojoj naktį ir ant ry- 
tojaus turėjo savo pinigais $20 
užsistatyti, kad jį paleistų. Pasi- 
liuosavęs, turėjo eiti pas gydytoją, i 
kad jam galvą aptaisytų, o paskui 
stojus teisme turėjo dar ten $5.00 
užmokėti. Jo teisinimasis ir liu- 
dijimas nieko negelbėjo. 

Tai ir pasekmės švenčių pralei- 
dimo smuklėje. Smuklė visuomet 
yra didžiausiu vagim kišeniui ir 
sveikatai. Laikas tą suprasti. 

Clias. Bąjie. 

IŠ GRAND RAPIDS, M1CH. 
Derybos.—Pastaruoju laiku pas 

mus įėjo i mathį derybomis eiti. 
Andai p. J. Kurantavičius su vie- 
nu kcleiviečiu susikirto del tu!o 
žmogaus kaltinamo užmušystėje. 
Laikraštyje pavadinta jis Priest; taigi tarp minėtų žmonių pakilo 
ginčas, ar tai jo tokia pravardė 
ar luomas. Jie sudėjo abudu jx> 
$20 i- kiekvienas sakė, kad jo 
teisybė. Liet pasirodo, kad kelei- 
\ ietis prakišo savo $-'o, nes kal- 
tinamasis žmogus nėra kunigu, o 
tik jo pravardė yra Priest. 

Dabar vėl kitos derybos pasiro- dė, bet jau ne iš $20, o iš Sioo. 
L. D. K. Skyr. pirmininkas p, A, J. Bernotas pastatęs $ioo pareika- 
lavo iš vargonininko p. V. Stasa- 
vičiaus, kad jis taipgi pastatytų $100 ir pastatęs priparodytų teisin- 
gumą savo žodžių, kuriuos jis pa- rašė "Darbininke', arba savo 
šmeištą atšauktų, l'-nas P.erno- 
tas jau turi čekj parašęs bankoje, bet ką p. vargonininkas padaris, tai dar nežinia. Dėti šimtinę, tai 
vis tiek ką ją atiduoti, 'ies jis 
pats žino gerai, kad jis su teisybe 
apsilenkė, o šimtinę atiduoti ne 
taip lengva—bulvės brangios; kuo 
šeimyną maitinsi, šimtinėmis švais- 
tydamas. Antra vertus, savo žo- 
džius atšaukti irgi nemažiaus sun- 
kus dalykas, nes kaipgi paskui ir 
tie patys parapijonai j j j žiūrės? 

Įklimpti lengva, bet išeiti—ne- 
labai. 

M. K. Šilinskas, 

Žinios Žinelės. 
Boston, Mass. 

— Trįs šimtai žydų duonke- 
pių išėjo j štraikjį; reika'auja 
nuo $3 iki $5 j savaitę daugiau. 
Boston ir Maine gelžkelio darbi- 
ni<nkai reikalauja 15% daugiaus. 
Apie 2,500 cigarų darbininkų 
taipgi žada mesti darbą ir reika- 
lauti pakėlimo algų. 

Nashua, N. H. 
= Lietuvių skaitlius Nashuoj 

nuo didžiųjų straikų laiko daug 
sumažėjo. Seniau jų buvo apie\ 
1.500, dabar apie 1,000 žmonių. 
N. S. Pittsburgh, Pa. 

= Kovo 25 d. tapo suareštuo- 
ti 53 žmonės Lietuvos Sunų 
Kliube už pardavinėjimą svaigi- 
nančių gėrimų. Pasėdėję iki tei- 
smo kalėjime, 51 suareštuotųjų 
užsimokėjo po $5.00, o salės gas- 
padorius $100. Viso $355. Ge- 
ra butų auka nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. 

Kulpmont, Pa. 
= Balandžio 2 t1 antradieni 

vietos angliakasiai šventė sunkiai 
išlaimėtos 8 valandų darbo dienos 
šventę. Kitur tą dieną buvo de- 
monstracijos, prakalbos, čia gi ra- 
mu. 

Coal Castle, Pa. 
= Airys Henry Stanton pašo- 

vė lietuvį Mikolą Kavaliauską, 40 
metų amžiaus. Pašautasis guli 
Pottsvillės kalėjime, kaltininkas 
paimta kalėjiman. Pašovimo pritjr 
žastis nėra žinoma. 

Philadelphia, Pa. 
=- Philaddphijos cukraus dar- 

bininkų straikas pralaimėtas; prie 
jo sulaužymo daugiausiai prisidė- 
jęs klerikalų agitavimas—taip 
bent socialistai pasakoja. 

Rochester, N. Y. 
■= Rochesterio lietuvių draugi- 

jos rengiasi sutverti Rochesterio 
lietuvių Draugijų Sąryšj. 

Worcester, Mass. 
= Sumnier gatvės kalėjimo 

perdėtinis skundžiasi, kad jam 
šiemet trūksta kalinių r'arbininkų 
žemei išdirbti įvairiose \Yorceste- 
rio apskričio dalyse, kur daržovės 
kaliniams auginama. Ką pirmiaus 
tam tikslui būdavo 300 kalinių, tai 
dabar jų yra tik 150. 

Dorrisville, 111. 
= Pas mus Dorrisvillėj darbai 

menkai eina; anglių kasyklose dir- 
bama vos po 2 ar 3 dienas j sa- 

vaitę. Jau kuone du metai, kaip 
čia darbai tokie prasti. Daug lie- 
tuvių šeimynų išvažinėjo j kitus 
miestus, likusių čia vos trečia 
dalis. Maistas čia taip brangus, 
kad negalima įpirkti. 

J. Jusevičius. 



Visi laikraščiui siunčiami ravkrr.3- 
Slai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
radu Ir adresu. Pab. įSantiejt pseu 
donimais turi paduoti, i.ed;>.kcijud ži- 

niai, lr savo tikroj] vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

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

Reikia-visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vtono3 popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Prūsų lietuviai ir kare. Ap- 

skelbus karę Vokietijai, Amerika 
turi apsisaugoti nuo savo priešų 
ne tik išlaukc, bet ir namie. Vo- 
kietijos pavaldiniai, gyvenantieji 
šioje šalyje, yra skaitomi sve- 

timtaučiai s-p r ie š a i s ir j u 

laisve yra suvaržyta; jie yra po 
smarkia valdžios priežiūra. Visa 
eile tam tikrų įstatymų, kurie var- 

io Vokietijos pavaldinius, jau ap- 
skelbta. Jie negali dirbti valdiš- 
kose įstaigose, turinčiose susiriši- 
mą su kare; jie neturi tiesos gy- 
venti arti fortų, uostų, amunici- 
jos ir ginklų dirbtuvių; jie neturi 
tiesos mei vakščioti arti tokių vie- 

tų. Apart to, juos visus smar- 

kiai prižiūri valdžia, ir, reika- 
lui esant, galės į koncentracijos 
lagerius išvežti, kaip tas padaryta 
Kanadoje. Valdžia turi taip da- 

ryti, nes ji turi apsisaugoti ne 

tik nuo tikrų savo priešų, bet ir 
nuo galimų savo priešų. O ant 

.Vokietijos pavaldinių, žinoma, 
greičiausiai nužiūrėjimas puola. 

Tarp Vokietijos pavaldinių yra 
čia Amerikoj ir Prūsų lietu- 
viai. Jie taipgi prie tokių sve- 

t i m t a u č i ų-p riešų priklauso 
ir todėl juos taip pat vir.šminėti 
jstatymai palies. 

Męs, lietuviai, privalome ką 
nors tokio padaryti, kad jiems 
šioje bėdoje pagelbėti. Prūsų lie- 

tuvių čia yra nedaug, vienok jų 
apleisti negalime, nes męs žinome, 
kad Čia esantieji Prūsų lietuviai 
nėra kaizerizmo užtarėjai, kad jie 
nėra vokiečiai ir todėl Amerikos 
valdžia negali su jais lygiai, kaip 
su vokiečiais apsieiti. Ir neapsi" 
eis, jeigu ji žinos, kad jie yra ne 

vokiečiai, bet lietuviai. 

Reikėtų, kad kokia nors musų 
Jictuvių organizacija tuomi reika- 
lu užsiimtų. Patįs Prūsų lietuviai 
tuomi užsiimti dabar negali ir 

jiems neparanku. Męs turime tai 
atlikti ir savo broliams pagelbėti. 

"Selective Draft." Kongrese 
dabar svarstoma ir, kaip tikima- 

si, pereis naujas bilius, kuriuomi 
bus jvestas ant karės laiko taip 
vadinamas "Selecti''' 
D r a f t," t.y. rinktinas priversti- 
nas kareiviavimas. ''Rinktinas" 
reiškia tai, kad ne kiekvienas 

Jaunas, tu'I'o amžiaus vyras turės 

tarnauti, bet tik tokie, kuriuos 

"■parinks," arba "išrinks." O iš- 

rinks pirmiausiai tokius, kurie 

yra nevedę, kurie neturi šeimy- 
nų maitinti ir 1.1. Toki vyrai, 
kurie gali buti naudingesni šiai 
saliai, kaipo mechanikai ir 1.1., 
sulyg "Selective Draft," taip pat 
nebus imami. 

Šisai įstatymas, kurio įvedimo 
reikalauja prezidentas, bus, be 

abejonės, perverstas per kongresą, 
nes jį milžiniška didžiuma pa- 
remia. Jam priešinasi nedidelis 
slkaitlius ko.igresmanų, kurie ir 

pirmiaas, neatsižvelgdami į nie- 
ką, manė, kad Vokietija galim. 
Amerikai a<nt sprando lipti, o Dė- 
dė Šamas už krūmų turi slapsty- 
tis. 

Ir mums išrodo, kad įvedimas 
tokio įstatymo yra ne tik tei- 
singas, bet ir reikalingas. 

Amerika stojo karėn ir arba 
ji savo priešą sumuš, arba ji 
pati bus sumušta. Juv ilgiau ji 
dabar vilks, juo jai bus aršiau, 
o priešui butų lengviau. Anglija 
per du metu mėgino liuosnorių 
metodą, išleido milijonus dolia- 
rių, sugaišino du metu laiko ir 

pagalios persitikrino, kad be 
konslkripcijos neapsieis. Męs 
privalome iš Anglijos klaidų pa- 
simokinti. Liuosnormė systema 
tik pailgins, o nesutrumpins ka- 

rės, nes šita karė nėra piknykas 
ir Amerika, sykį stojusi šalia ki- 

tų demokratiškų tautų, arba turi 
kuogreičiausiai nusukti sprandą 
vokiškam militarizmui, arba vo- 

kiškas militarizmas nusuks 
sprandą demokratijai. 

Iš kitos vėl pusės, įvedimas 
lygaus kareiviavimo vis'.ems yra 
ir teisingas, demokratiška.- prin- 

cipas. Demokratiškoj šalyj visi 
naudojasi lygiomis teisėmis ir 

privilegijomis, todėl visi lygiai 
turi nešti ir pareigas. Nėra rei- 
kalo—niekas nekareiviauja; yra 
reikalas—v isi kareiviauja. Taikos 
laike liuosnoriy systema gali bū- 
ti gera; karės laiku ji ne tik yra 
negera, nepraktiška, bet ir netei- 
i inga. Nes tik pamąstykim tru- 

puti. Liuosnoriais eis tik tie, 
kurie savo šaTį myli, kurie ją 
nori rjint:, kurie yra prakilnus 
piliečiai, suprantantieji savo pa- 
reigas. Bailiai, tinginiai, saumy- 
lLi ir 1.1, neis; vieni bijosis, kiti 
biznių nenorės pžmesti, tret' at- 

ras šimtus visokiu išiskalbėjimų. 
Taigi dabar klausimas: kam tu, 
kuris savo šalį myli, turi kraujn 
lieti, vargus kentėti ir gal savo 

<alvą paguldyti už tuos, kurie 
savo šalies ir savo locnos laisvės" 
nenori ginti ir dar iš tavęs šidi- 
ja? Jeigu visi yra lygus taikos 
aiku, tai visi turi h u t i lygus ir 

karės laiku. 
Šveicarijos respublika yra vie- 

na iš demokratiškiausių respub- 
likų, ir jos •systema sulvg karei- 
viavimo yra teisinga ir praktiš-ka. 
Tokią, ar parašią systenią turė- 

tų ir Amerika įvesti, bent karės 
laiku. Nors ant Koosevelto at- 

sišaukimo jau stojo apie 130,000 

liuosnorių Amerikoje, bet vienais 
liuoanoriais laike karės remtis 
negalima, ties kaip minėta, tas 

butų ir nepraktiška ir neteisinga 
ir nedemokratiška. Tie, kurie 
savo pareigas supranta,—tie eis 
lhiosnoriais; tie, kurie jų nesu- 

pranta, arba pripratę u/, mamos 

andaroko slapstytis—tie neis. 
Dar vienas mažas pavyzdėlis. 

Sakysim, šiądien apskelbtų, kad 
taksus gali mokėti tik liuosno- 
riai—tik tie, kurie nori. Atras- 

tum tokių, kurie mokėtų, nes jie 
supranta, kad valstija be to ne- 

gali užsilaikyti. Bet kiek butų 
tokių, kurie liuosnoriai atsisa- 
kytų taksus mokėti? Kaip ra- 

jmvbčs laikais priverstinas taksų 
mokėjimas yra lygi priedermė vi- 
sų šalies gyventoju, taip karės 
laiku visuotinas lygus kareivia- 
vimas yra neatbūtinas reikalas. 
Be vieno negali tvarkytis šalis 

itaikoi> laiku, be kito šalis negali 
tinlkamai savo laisvių apginti ir 
savo pyvybės palaikyti karės lai- 
ku. 

"Selective Dnft" yra reikalin- 
gas, praktiškas, teisingas ir de- 
mokratiškas jrankis. 

Brangumas. Apart įvedimo 
rinktino priverstino kareiviavimo, 

lyra kilęs taipgi sumanymas, kad 

|vald>i? paimtų j savo rankas kon- 
trolę maisto ir jo kainų. Kaip 
kiekvienoj šalyj, taip ir Amerikoj, 
yra vilkų ir vanagų, kurie, pasi- 
naudodami proga,—o laike karės 

tokių progų gali buti daugiausia, 
—iškelia kainas ant maisto ir kitų 
reikalingų daiktų ir lupa žmonėms 

devynis kailius ant sykio, nuvers- 

dami visą bėdą ant karės. Ir lai- 
ke pastarųjų ikelių savaičių kainos 
ant maisto ir kitų daiktų paseko 
labai augiai. Žmonės, nors už- 

dirba dabar geriau, bet vargiai ga- 
li surišti galus su galais. 

Prezidentas YVilson savo atsi- 
šaukime j tautą priminė ir apie 
tai, kad valdžra turės ąkį ant pra- 

moninkų-biznierių ir dabos, kad 

jie savo pareigas atliktų gerai. 
"Nedidelis uždarbis ir greitas pa- 
tarnavimas' turi buti jųsų obal- 
siu"—pasakė jiems prezidentas. 

Bet pasakymo yra maža. Val- 
džia privalo tuojaus padaryti tam 
tikrus žingsnius, kad paimti savo 

kontrolėn maistą ir kitas reikme- 

nis, nustatyti m i n i m u m kainas 
ir daboti, kr p^<upčiai jų pri- 
silaikytų. Kaiv. privalo buti vi- 
siems lygi našta ir žmonės privalo 
buti apsaugoti nuo visokios rūšies 

nesąžiningų lupikų. Juo greičiaus 
vMdžia tai padarys, juo bus ge- 
riaus. 

Vokietijoj neramu. Pereitą sa- 

vaitę pasigirdo pirmi atbalsiai ki- 
lusiu streikų ir betvarkių Vokie- 

tijoj. Nors vokiečių cenzūra yra 

begalo aštri, tačiaus paaiškėjo, kad 
streikai—ir tai amunicijų dirbtu- 
vėse—buvo diceli. Berline ir ki- 
tuose miestuose buvo ir riaušių. 
Tas nurodo, kad ir Vokietijoj 
prasideda tas pats, kss atsitiko 

Rusijoj—ir tokiu pačiu, panašiu 
budu: reikalavimas maisto, po to 

demonstracijos, po to streikai... 
Dar vi-nas žingsnis—ir lik sveika 

[kaizerio monarchija su prusiiku 
I militarizmu I 

P.ct, kd-kas, to paskutinio žing- 
snio, dar nedaroma. Ir navatna, 

Ikad nuo to paskutinio žingsnio 
! Vokietijos žmones sulaiko vokiš- 
koji social-demokratų partija—toji 
didesnėj! jos frakcija, kuria vado- 

(vauja Scheidemann. Sita frak- 

cija dabar yra valdžios ''"loskoje" 
ir valdžia labjausiai per ją veikia 
padarymui taikos. Scheidemann 
prisipažino, kad jų mieriu yra iš- 
gauti Vokietijai taiką jeigu ne su 

visais talkininkais, tai bent atski- 
rą taiką su Rusija. Jie labjau- 
siai ir kursto prie to Rusijos so- 

cialistus, bet Rusijos socialistų di- 

desnėj i dalis turi užtektinai proto, 
kad pasakyti jiems, jog taika gali 
nors ir tuojaus j vykti, jeigu vo- 

kiški socialistai pasirūpins šiuom 
laiku nuversti kaizerizmą taip, kaip 
Rusijoj tapo nuverstas carizmas. 

Su tuoni vokiški socialistai, kol 
kas, nesutinka. Laike paskutinių 
streikų, kaip praneša laikraščiai, 
Scheidemanno frakcija dėjo visas 
pastangas, kad prikalbinti darbi- 
ninkus mesti ttreiką ir grįžti dar- 
ban. Maža to_. vyriausis socialistų 
organas V o r w a e r t s, kaip ne- 

senai pranešė specialis Chicagos 
Daily K e w s korespondentas 
Schuette iš Berlino, paskelbė tie- 
siog netikėtiną žinią sekančio turi- 
nio: vokiečiai negali, esą, sutikti 
su patarimais, kuriuos jiems duoda- 
n.i iš Rusijos apie nuvertimą mo- 

narchijos, nesą nėra abejonės, kad 
didžiuma Vokietijos žmonių, ne- 

išskiriant ir socialistų (socialists 
including) esą už palaikymą 1110- 

narchiško surėdymo Vokietijoj. 
Jeigu tas butų teisybė, tai ne- 

dyvai, kad socialistų didžiumos 
partija šiądien yra, gali sakyti, 
valdžios partija, su kurios pagelba 
'kaizeris tikisi išgelbėti savo kailį. 

Ar tas pasiseks—tai kita.* klau- 
simas. Mažesnėji socialistų parti- 
jos dalis—Liebkncchto šalininkai 
—įgija vis daugiaus drąsos ir, 
stokai maisto beaugant, įgys vis 

daugiaus šalininkų. Ir tuomet nei 
socialistai iš Scheidemanno lagerio 
negalės išbadėjusių žmonių sulai- 
kyti—-kaizeris su visa savo ma- 

šina grius, kaip griuvo caras Ru- 

sijoj. 
Visa kaizerio viltis dabar yra 

tame, kad pasiseks padaryti taiką 
pirmiaus negu užeis audra. To- 
dėl ir skubinama visokiais budais 
ir visur taiką skelbti. Bet gi vi- 
sos žmonijos gerovė ir ramybė 
ateityje reikalauja, kad tos taikos 
nebūtų, kol kaizerizmo sistema yra 
Vokietijoj. Dar vienas smūgis iš I 
talkininkų pusės,—ir Vokietijos 
žmonės turės padaryti tai, ką pada- 
rė Rusijoj. Tuomet įvyks greita 
taika—ir taika pastovi. Kiekvie- 
nas laisvės ir demokratijos šalinin- 
kas negali norėti, kad taika įvyktų 
greičiau. 

'"Dimisija." Iš laikraščių ma- 

tome, kad p. Bulotienė, išvažiuo- 
dama iš Amerikos, atstatė p. 
Rimką nuo "Žiburėlio" atstova- 

vimo Amerikoj, o pavedė tos or- 

ganizacijos tolimesnį atstovavi- 
mą komisijai iš pp. Neviacko, 
Prūse' :io ir Šidlausko. Tas 
mum duoda suprasti, 'kad "Ži- 
burėlis" bene pakrypęs ton va- 

goti, kurioje buvo anuomet gy- 
vavęs socialistų "Paskolos Rate- 

lis," kuris šelpė tiktai socialis- 
tus (berods, tik vieną p. Grigai- 
tį ir suspėjo sušelpti). 

Tuom pačiu laiku p. Bulota 
"oficialiai" davė menamą "dimi- 
siją" p. Rimkai ir iš taip vadi- 
namos Lietuvių Demokratų par- 
tijos, kurios atstovu čia Ameri- 
koje—oficialiai, ar neoficialiai 
buvo skaitomas p. Rimka. P-as 
Bulota d' r žadėjo p. Rimką ir 
tos partijos vyriausiai valdybai 
"raportuoti." Vadinasi, pp. Bu- 
lotai "oficiališkai" davė p. Rim- 
kai "otstavką." 

Turbut, ją gavo ir p. Račkaus- 
kas, kuris kiek laiko buvo su ta 

"atstovybe" surištas. 
Vienok p. Rimka neprivalo 

dėl to nusiminti. Jeigu toji mis- 
tiška Lietuvos Demokratu par- 
tija yra tokia, kaip p. A. Bulota, 
kuris aiškiai yra jos visa galva 
ir rankos, ir 'kojos, ir burna,— 
tai prie panašios partijos prigu- 
lėti ne tik kad jokios garbės nė- 
ra. bet sarmata yra. Ir lai Lie- 

tuvą gelbsti dievai nuo tokių 
partijų ir nuo tokių mažų sau- 

mylių, kaip kad p. Bulota yra. 
P-as Rimka turi dabar progą 

jliuosiau atsikvėpuoti, nes tos 
i "atstovybės" skraistė turėjo buti 
.jam pastaraisiais laikais -sunki 
I našta. 

Ycas-Ąpšvietos Vice-Ministeris. 

Atėjo žinia iš Petrogrado, 
kad Lietuviu Atstovas Dūmo- 

je ir pi-ezidentas Lietuvių Cen- 
1! 'J tralinio Komiteto Petrograde, 

p. Martynas Yčas, yra paskir- 
tas laisvoj Rusijoj vice-minis- 
teriu Apšvietos ministerijos. 

Apšvietos ministeriu, kaip ži- 
noma, yra prof. Manuilof. 

Didi tai ir linksma žinia lie- 

tuviams; džiaugsis tuomi ir 
Amerikos lietuviai, kurie turėjo 
progą gerai su gerb. Yču su- 

sipažinti laike jo kelionių po 
mušu kolonijas. M ar lynas Yčas. 

Gerb. Martynas Yčas yra giir.ęs Kauno gub., Biržų apielin- 
jkėje. Augštesnius mokslus baigė su medalium Tomsko universi- 
tete, juridiškame fakultete. Užbaigęs mokslus, grįžo Lietuvon ir 
netrukus buvo išrinktas lietuvių atstovu į Dūmą, kur jis prisidėjo 
prie konstitucijiniai-demokratinės (kadetu) partijos, kurios lyderiu 
buvo ir yra prof. Miliukof, dabartinis Rusijos užrubežio reikalų 
miiusteris. 

Gerb. Yčas buvo veiklus partijos narys ir buvo sekretorium 
finansinio tos partijos komiteto. 'Kad jis turėjo savo partijoj ir 
abelnai dūmoje gerą vardą, apie tai liudija ir las faktas, kad jis 
pateko j narius nepaprastos parliamentarės delegacijos, kuri buvo 
pasiųsta pernai į Angliją, Prancūziją ir Italiją. 

Tarp lietuvių 'p. Yčas buvo vienu stambiausių veikėjų nuo to 
iaiko, kuomet jis pastojo durnos nari i ir vėliaus su Dr. Basana- 
vičium atsilankė Amerikoje Lietuvių Tautos Namo reikalais. Bet 
ypatingai apsireiškė jo didelis veiklumas laike 'karės, kuomet po 
jo vadovyste susiorganizavo Lietuvių Draugija nukentėjusiems 
nuo k;rės šelpti Vilniuje, o vėliaus Lietuvių Centralinis Komitetas 
Petrograde. Labjausiai per jo pasidarbavimą tapo pastatyta milži- 
niška organizacija pabėgėliams šelpti ir per jo triūsą nelaimingų 
lietuvių pabėgėlių sušelpimui išgauta keletas milijonų rubli'.; oa- 

še'fpos dar nuo senos valdžios. Už jo šitą pasidarbavimą lietuviai 
ilgai jį minės. 

P-as YČas jau laike karės jtseigė taigfpi dvi lietu*, .ų gimnazi- jas—bernaičiu ir mergaičių, išsirūpinęs teisę. k:id tos gim^azijoc butų pervestos j Lietuvą po karei. Jis yra taipgi leidėju lietuvių laikraščio Petrograde "Lietuvių P>also," iš kurio ir musų skaity- tojai dažnai turi progą pasiskaityti žingeidesnių straipsnių. P-as Yčas yra dar jaunas sulyginamai vyras, bet jau spėjo apreikšti didelj organizatyvj gabumą. Šitiems savo gabumams jis turės užtektinai -progos sunaudoti, nes prie senos valdžios labjau- siai apleista ir ^'pakrikus" buvo Apšvietos ministerija. P-as Yfas-jyra pirmas lietuvis, kuris jgijo ministeriškąjį port- felį, ir męs esame persitikrinę, kad prie tų gabumų, kokius jis turi, jis gėdos nei sau, nei lietuviams nepadarys. Čia taipgi reik priminti, kad p. Yčas yra, taip sakant, pusiau "amerikietis": p. Yčienė yra buvusi p-lė Šliupiutė, duktė Dr. Jono Šliupo iš Scranton, Pa. 

Lietuva ir Laisve. 
B r o o k 1 y n, N. Y.—Daug 

Daug man tenka girdėti klausi- 
mų, kas bus su Lietuva po karei, 
jeigu Lietuva gaus laisvę? Ar 
lietuviai galės gauti tuos laukus,' 
kurie buvo atimti nuo jų laike j 
lenkų ir rusų viešpatavimo? Ar 
lietuviai patįs mokės valdyti sa- 
vo kraštą? Ar lietuviai turės 
užtektinai mokytų vyrų, kurie 
galėtų 'užimti visas tas vietas, į 
kurias pirmiaus užimdinėjo ru- 

sai? Ar Amerikos lietuviai grįš 
Lietuvon ir kiek atneš pagelbos jos 
atbudavojimui ir suorganizavi-' 
mui savo turtu ir protu? Ir 
daugeliu panašių klausimų dabar 
žmonės žingeidauja. Todėl ne 

pro ši'ij bus apie tai pakalbėti. 
Kaip matome iš žinių, šiądien 

jau beveik galime neabejoti, kad 
Lietuva .ęius bent autonomiją 
(savivaldą). Kaip ji bus plati, 
tas priklauso nuo musų susi- 
pratimo ir nuo musų pribrendi- 
mo. Jeigu męs pasirodysime pa- 
saulini užtektinai pribrendę, tai 
galime tikėtis ne tik plačios au- 

Itcmomijos, bet ir neprigulmybės. 
Išlaukinės politikos reikaluose, 
kiek tai palyti Lietuvos laisvę, 
męs privalome parodyti svetim- 
taučiams "suvienytą savo fron- 
tą." Męs galime būti skirtingų 
nuomonių mažesniuose dalykuo- 
se, bet Lietuvos laisvės klausi- 
me męs visi turime stovėti kaip 
vienas—reikalauti Lietuvai lais- 
vės ir visofnis jiegomis priešintis 
lenkų intrigoms, kurie tiesia ran- 
kas prie Lietuvos. Ar užteks 
mums mokytų :vyrų? Jeigu męs 
sutrauksinie juos visus, kurie bu- 
vo išsisklaidę po Lenkiją, po Ru- 
siją ir čia?'Amerikoj—tai turėtų 
jų užtekti bent šiokiai-tokiai pra- 
džiai. Bet turime pripažinti, 
kad jų perdaug neturime ir to-, 
dėl privalome savo jaunimą 
stumti j mokslus, kas tik yra 
gyvas ir kas nors čiek-tiek iš- 
gali. Tėvas, kuris šiądien gali 
siųsti savo berniuką, ar mergai- 
tę High School'ėn, arba kole- 

|gijon, o to nedaro, bet sulaiko 
ji ir pasiganėdina vien tik pra- 
dine mokykla,, yra menkas tėvas1 

ir menkas lietuvis: jis užmuša 
geresnę savo sunaus ateiti ir 
daro blėdį Lietuvai, nes atima 
nuo jos darbininką, kurio ji ti- 
kėjosi sulaukti. 

1 klausimą, kas bus su lau- 
kais, kuriuos lietuviams atimta 
laike Lenkijos ir Rusijos vieš- 
patavimo, šiuom sykiu nelengva 
yra atsakyti. Suprantama, kad 
visi laukai, kurie Lietuvoje buvo 
paimti valdžios nuosavybėn (ka- 
zionni), turės pci iti į Lietuviu 
Valdžios nuosavybę—dvarai, eže- 
rai, miškai ir 1.1. Lietuvos Sei- 
mas ir valdžia galės su jais 
pasielgti taip, kad iš to butų 
Lietuvos žmonėms nauila. Da- 
bar sunku permatyti, kokiu bu- 
du tai gaiėtų geriausiai įvykti. 
Galėtų jie buti išdalinti žmo- 
nėms, o vėl galėtų buti sunau- 

doti užlaikymui mokyklų, kurių 
reikės daug įsteigti (kaip kad 
Amerikoj mokykloms yra pa- 
skirta kiekviena 16-ta žemės sek- 
cija) ; galėtų buti sunaudota už- 
lankymui ligonbuėių, knygynų, 
labdarybės reikalams ir 1.1., kad 
tuomi sumažinus žmonių mo- 

kesčius, kuriuos jie turėtų kitaip 
šioms įstaigoms dėti. Kaip ten 

nebūtų, Lietuvoje žmonėms že- 
mės 'netruks, nes jos užtekti- 
nai yra, jeigu tik jos klausimas 
bus tinkamai sutvarkytas. 

Kiek lietuvių grįš atgal? Kad 
daugelis grįš, apie tai nėra abe- 
jonės. Grįž kad ir vargą pa- 
kęsti, bet laisvoj savo tėvynėj ir 
vargas ne taip sunkus, nes žinai, 
kad dirbi dėlei savo locnos, lais- 
vos ir numylėtos Lietuvos; dir- 
bi tam, kad tavo vaikams ir 
ateinančioms tavo brolių gent- 
kartėms butų lengviau ir lai- 
mingiau gyventi. Tas patrauks 
daug lietuvių atgal. Daugelį pa- 
trauks atgal dar ir tas išrokavi- 
mas, kad tenai bus daugelis nau- 

jų progų biznyje ir t.t. 

Rengkimės visi prie to laimin- 
go laiko. Rengkimės tuojaus, 
nes, anot patarlės, "ne laikas 
arklius šerti tuome', kada jau 
laikas j 'krikštynas važiuoti." 

.Antanas Kiveta. 

—Evans in Baltimore American. 

KOLIUMBIJA ŠAUKIA! 
Koliumbija—(supraslk, KoOiumbo žemė, t. y. Amerika) šau- 

kia visus savo sunus stoti po jos žvaigždėta vėliava. Lai kiek- 
vienas vyras ir moteris atlieka sąžiningai savo pareigas linkui "ios laisvės šalies! 

MARGUMYNAI. 
KABLEGRAMAI. 

S o. Boston, Mass. Gerb. 
Redakcija: Nuvertus seną Rusijos 
valdžią ir pasidarius Rusijai lais- 
va šalim, ir Amerikos lietuviai, 
suprantama, labai nusidžiaugė. 
Jie išsiuntė daugelį telegramų j 
retrogradą, sveikindami naująją 
valdžią. Mačiau laikraščiuose be- 
veik vTšus tuos telegramus. 

Iš Chrcagos išsiųsti telegramai 
labai skiriasi nuo kitų telegramų: 
juose sveikina Rusijos naują val- 
džią iš priežasties įgijimo laisvės, 
bet neužsimena visai apie Lietuvon 

'laisvę. Už tai, mačiau, "Darbinin- 
kas" net prikiša ir pabara TMD. 
prezidentą Dr. Zimontą. Bet man i 
išrodo, kad čikagiečiai šiuom sy- 
kiu pasirodė geresniais diploma- 
tais už kitus: jeigu sveikini ką 
ir džiaugiesi, kad tavo draugas j 
Įgijo laimę, tai turi džiaugtis iš 

j jo laimes, o ne del to, kad ir pats 
j tikiesi iš to pasipelnyti. Jeigu 
tavo draugas mato, kad tu svei- 
kini jj tik todėl, kad pats manai 

I iš to pasipelnyti, tai kokią jis iš 
to išvadą gali padaryti? Jis pa- 

į matys, kad tu sveikini jį ne iš 
tikros Širdies ir džiaugiesi ne iš 

| jo laimės, bet iš to, kad tu pats 
'galėsi pasipelnyti. Toks pasielgi-( 
mas nepadarytų jam didelio 

^ į džiaugsmo, arba, iš kitos pusės, 
žiūrint, butų labai netaktiškas. 

Matyt, čikagiečiai tą geriaus už 
kitus suprato. O kad jie išmin- 
tingai pasielgė, apie tai liudija ( 
nors ir tas liktas, kad nors jie 
nei žodžiu neužsinimė apie Lietu- 
ą, bet gavo nuo kun-ščio Lvovo at- 

sakymą to'<j, kokj visi lietuviai no- 

rėjo gauti, kuomet kiti telegramai 
liko be atsakymo. Kitais žodžiais 
tariant, čikagiečiai šiuom sykiu, 
kaip rodosi, davė mažą diploma- 
tišką lekciją, kurios nevertėtų ir 
ateityje pamiršti. 

Comraon Sense. 

PADAREV/SKI IR LIETUVA. 
Pittsburgh, Pa. Gcrb. 

Redakcija: Nekurie vyrai nori 
įkalbėti mums, lietuviams, kad 
tik kai-kurie lenkai pageidauja 
Lietuvos prijungimo prie Lenki- 
jos, o kad geresni ir atsakomieji 
lenkų sluogsniai Lietuvos pri- 
jungimo nereikalauja. Bet grei- 
čiausia bus teisybė, kad diduma 

lenkų "reikalauja" Lietuvos pri- 
jungimo, o tik nekurie lenkai 
gal to nereikalauja. 

Štai nesenai Pittsburge buvo 
susivažiavimas lenkiškų "Soko- 
lų," kuriame svarbiausiu kalbė- 
toju buvo žinomas lenkų muzi- 
kas Ignacy Padere\vski—vienas 
iš svarbiausių lenkų vadovų šiais 
laikais. Savo prakalboje jis, tei- 
sybė, nekalbėjo stačiai apie Lie- 
tuvą, bet netiesioginiu keliu jis 
išreiškė lenkų vardu tokią mintj, 
kuri nurodo, kad ir jis yra šali- 
ninku Lietuvos prijungimo prie 
busiančios Lenkijos. Kalbėda- 

mas apie tai. kokia Lenkija pri 
valo eiti iš šios karės, jis žodis- 
žodin štai kaip pasakė: 

"Narod Polski može tylke 
wyjsc z nie\voli jak rycerz 2 

mieczem \v ręku, krzyžera >na 

piersiach i že sztandarem Oda 
i Pogoni." 
Kas, išvertus lietuvių kalbon, 

reiškia: "Lenkų tauta gali išeiti 
iš nelaisvės tik kaipo raitelis 
(ryJerus) su kardu rankoje, su 
kryžium ant krutinės ir su Are- 
lio ir Vyčio vėliava." Baltasai 
eręlys, suprask, atstovauja Len- 
kiją, o "Vytis," arba Žirgvaikis, 
atstovauja Lietuvą. 

Tas parodo, kad ir žymiausi 
lenkų vadai ne tik svajoja, bet 
ir reikalavimus stato, kad Lietu- 
va ir vėl butų retežiais prikaus- 
tyta prie Lenkijos vežimo. 

Šitoms lenkų užmačioms gali- 
ma bus galą padaryti tik tuomet, 
kada kiekvienas lietuvis persi- 
ims tvirta ir aiškia mintimi, kad 
Lietuva niekados jau negali pri- 
sidėti prie Lenkijos. Ir šitą min- 
tį reik kuolabjausiaį aiškinti ir 
platinti visur. Čia Amerikoj irgi 
yra plati tam dirva. Yra čia 
daug sulenkėjusių lietuvių—ypač 
iš Vilniaus gubernijos,—yra mai- 
šytų lenkiškai-lietuviškų draugy- 
sčių ir "spulkų" (bendrovių). 
Čia tai pilnos rankos darbo gali 
buti kiekvienam. Kiekvienas lie- 
tuvis, kuris gražiu budu išaiš- 
kins tokiems sulenkėjusiems lie- 
tuviams jų klaidingumą, kuris 
"atvers'' tokį "lenką" atgal prie 
lietuvystės,—kiekvienas toks lie- 
tuvis tuomi atliks svarbų ir nau- 

dingą musų tautai darbą. 
Per penkis šimtus metų len- 

kai nemažai sulenkino musų bro- 
lių. Dabar laikas pradėti juos 
atgal lietuvinti. Ir tą r*ik at- 
likti ne su neapykanta, ne pykimu, 
bet gražiais, draugiškais išva- 
džiojimais. Atlietuvėjęs 

"SUMANUS" LIETUVIS. 
"Saulė" praneša sekančią žinu- 

tę iš Penmsylvanijos valstijos: 
"Į Pottsvillc pribuvo iš She- 

inandorio jaunas lietuvis, geis- 
damas įžengti j glytas ameri- 
koniškos krriumenės ir tar- 
nauti Dėdei Šamui. Kada sto- 

jo ant egzamino, pasirodė, jo,q 
mušu narsunui di.r stoka sva- 
ro taukų. 

Ar mislinate, jog musų Pet- 
rukas nusiminė? Kur tau? 
Išėjo laukan, pirko nuo "ma- 
karonieriaus" tu/.rną bananių 
ir nurijo, kaip kukulius; po 
tam sugrįžo į rekrutų biurą. 

Stojo narsiai ant vogos,— 
ir ką pasakysite? Svėrė čvertj 
svaro daugiau kaip reikėjo.-^- 
Liko;, priimtas tuojaus. 
Lietuvis, kaip užsispirs, ta' 
ant savo pastatys. 



Ką Mano Kitos Salys Apie Amerikos Karę, 
Męs, Amerikos gyventojai, po 

pustrečių metu laukimo ir svar- 

stymo, priėjome prie persitikrini- 
mo, kad aky vaizboje Vokietijos el- 

gimosi, Amerika negalėjo toliau* 

kęsti ir buvo priversta ištraukti 

kardą ne tik savo, bet ir viso pa- 

saulio teisiu apgynimui. Męs, 
Amerikos piliečiai, priėjome prie 
persitikrinimo, kad jeigu dabar 

Amerika nestos savo ir visos /.mis- 

nijos laisvių apgmime, tai kiek 

vėliau ię ji ir visas pasaulis gali 
tų laisvių visiškai nustoti. 

Bet gal męc, Amerikos gyven- 

tojai, apsirikome. Gal monės 

iš šalies į Ameriką žiurintieji, tei- 

singiau^ galėjo Amerikos karišką 

žingsnį apvertinti. Pažiūrėkim, 
ką apie tai mano kitos šalįs. 

Anglijos premieras M r. Lloyd 
George, tarp kitko, pasakė: "Ame- 

rikos žmonės iaikėsi nuošaliai pa- 

tol, pakol jie pilnai persitikrino, 
<kad 'įta (europinė) karė nėra 

'k'vai'los peštynės už galybę ir už 

užgriebimus, bet nesaumilinga ko- 

va nuvertimui suokalbio prieš 
žmonijos laisves ir žmonijos tei- 

ses." 
"Kaip tik prie tokio persitikri- 

nimo prieita,—sako toliau Lloyd 
George,—didžioji Vakarų Respu- 
blika šoko į areną ii ji šiądien 
stovi sale Europos demokratiškų 
viešpatijų, kurios sudraskytos ir 

kruvinos po trijų metų sunkios 

kovos, dar vis kariauja prieš žvė- 

riškiausi ptieŠą, kuris kadanors 

gręsė pavojum pasaulio laisvei." 
Prancūzai, ant kurių iki šiolei 

ši karė užgulė sunkiausiai ir ku- 

rių tauta daugiausiai kraujo yra 
nuleidusi, su dideliu džiaugsmu 
pasveikino Amerikos įžengimą ka- 

rėn prieš Vokietiją. 
"Laisvės triumfas, demokratijos 

pergalė ir žmonijos liuosybė yra 
užtikrinta per Amerikos įžengimą 
šion karėn—sako Paryžiaus laik- 
raštis V i c t o i. c, o kitas Pary- 
žiaus laikraštis P e t i t P a r i- 

s i e n atkreipia atydą į tai, kad 

Amerika, stodama šion didelėn 

pasaulio karėn, viešai užreiškė, 
jog ji nenori jokių užkariavimų, 
jokių atlyginimų. 

"Amerika—sako jis—stoja ko- 
von "ne tam, kad užganėdinti že- 

mių užgriebimo apetitą, bet kad 

apginti žmonijos teises. Jos pri- 
pažintas ir tikras beinteresišku- 
mas pabriežia ir padaro aiškiu 

charakterį šios 'karės, kurią nuo šios 
Jaiko visos susivienijusios demo- 

kratijos veda prieš imperializmą 
ir despotizmą." 

Panašu mintį išreiškė ir Al. 

Ribot, naujasai Prancūzijos pre- 
mieras, kuris laike savo prakalbos 
francuzų parlamente tarė: 

''J/engimas karėn ramiausios 
visam pasaulyj demokratijos [su- 
prask, Amerikos], stojusios musų 
pusėje, yra istoriškas faktas, ku- 
ris neturi sau kito lygaus. Po to, 

kaip ji padarė viską, kad parodyti 
savo prisirišimą prie ramybės, di- 
džioji Amerikos tauta iškilmingai 
apreiškia, kad ji negali pasilikti 
neutrališka šioje didžioje kcvoje 
tarp tiesos ir prievartos, tarp ci- 

vilizacijos ir barbarizmo." O 
įtekmingas laikraštis P e t i t 

Journal mena, kad barbarizmo die- 
nos yra suskaitytos: 

"Tiems, kurie deda savo pa- 
stangas, kad išgydyti Euorpą iš 
raupų, kurie ją ėda ir kurie gre- 
sia apimti visą pasaulį, Suvieny- 
tos Valstijos atneša?' nepergalimas 
jiegas—jiegas savo kredito, save 

industrialių ir komercijinių resur- 

su ir savo laivyną. Apart to, jos 
atneša dar moralę galybę, kuri 
yra didesnė už visas kitas. Lau- 
kiniai žvėrįs, kurie sėja mirtį ir 
sunaikinimą musų užimtoj žemė- 
je, gali padaryti dar daug blėdies, 
bet nuo dabar jų dienos jau yra 
suskaitytos." 

Rusijos Nuomone. 
Laikraštis B i r ž e v i j a V i e- 

d o mos t i rašo: 
"Suvienytos Valstijos, Modamos 

prieš Vokietiją neturi omenyje už- 

kariavimų, žemės užgriebimų, im- 
perializmo. Suvienytų Valstijų 
jsikišimas yra iki pilniau :o laips- 
nio demokratiškas pasipriešinimą* 
vokiškam militariškam imperializ- 
mui. Tarp Suvienytų Valstijų 
pozicijos ir pozicjios, kurią ap- 
skelbė Rus'jos demokr tija, yra 
neisvengiam-' analogija (panašu- 

mas). Dabar prieš Vokietiią sto- 

jo visos didelės pasaulio Demo- 

kratijos." 
Kitas rusu laikraštis Rusk a- 

ja V o 1 i a neabejoja, kad dabar- 
tinė karė pavirto į aiškią "kovą 
tarp demokratijos ir feodalio mo- 

narchizmo," o kadetu partijos ir 
Miliukovo organas patėmija, kad 
kova tarp talkininku ir Vokietijos 
yra dabar aiškiai kova už tautu 

teises. "įžengimas kovon mūsų 
nauja talkininko,—sako laikraštis, 
R e č—yra milžiniškas moralis 
laimėjimas, neskaitant jau di- 
delės kariškos 'pagelbos." 

N'eutrališkos šalys, kurios iki 
šiolei nedalyvauja šioje karėje, 
taip pat beveik vienbalsiai prita- 
ria Amerikos padarytam žingsniui. 
Ispanų laik- .siis D i a r o L' n i- 
versal yra tos nuomonės, kad 
Amerikos prisidėjimas sutrumpins 
karę ir kad tas žingsnis padarys 
milžinišką įspūdi visose pasaulio 
šalyje. O Šveicarijos laikraštis 
Journal d e G c n e v e rašo: 

"Ne tik už savo asmeniškas tei- 
ses, bet už vi.ą žmoniją Amerika 
ištraukia savo kardą," ir nurodo, 
kad Amerika, stovinti nuošaliai 
nuo mūšio laukų, turinti apie 15 
milijonų svetimtaučių-priešų tarp 
savo gyventojų, tikrai butų nesto- 

jusi karėn, jeigu jos gyventojų 
nebūtų išvedę iš kantrybės baisus 
Vokietijos besielgimai. 

Hollandijos laikraščiai taip pat 
pritaria Amerikos žingsniui. Am- 
sterdamo laikraštis H a n d c 1 s- 

b 1 a d—vienas iš svarbiausiu I Iol- 
landrjos laikraščių,—mena, kad 
dabar reik drūčiai abejoti apie tai, 
kad submarinų karė vokiečiams 
pasisektų. Jis taip pat yra persi- 
tikrinęs, k 1 Amerika sulaikys 
taikos kongrese visus kitu tautų 
užgriebimus ir kad Vokietijos vil- 
tis išeiti pergalėtoja yra žuvusi. 

"Vokietija ir Austrija,—rašo jis, 
—dabar labiaus negu kadanors 
norės kalbėti apie taiką." Ame- 
rikos {žengimas taipgi sutrumpins 

1 karę. 
Žingeidus yra patėmijimas laik- 

ra"v'o O b s e r v a t o r e Roma- 
n. kuris yra Vatikano oficialiu 

organu: 
"Vyras,—rašo jis,—kuris pe- 

reitą gruodį buvo šamoijonu tai- 

įkos, šiądien yra šampijonu pla- 
tesnės karės ir veda Naująjį Fa- 

į šaulį dalyvauti baisenybėse di- 

džiausioj žmonijos skerdynėje, ko- 

kią Senasai Pasaulis kadanors bu- 
vo matęs." 

Kadangi L i t e r a r y Digest 
(iš kur šitos visos ištraukos yra 
paskolintos), nepaduoda daugiau 
to Vaiikano organo nuomonių, tai 
iš viršminėtos ištraukos negalima 
padaryti tikros išvados: ją galima 
suprasti ir prielankiai ir neprie- 
lankiai Amerikai. 

LIETUVOS LAISVEI. 
D r 3 c o v c r y, B. C., C a n a- 

(1 a. Gerb. Redakcija:—Prisiun- 
čiu jums m. ney orderį ant 

$10.00 ir meldžiu juos perduoti į 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą. 
Taipgi prašyčiau paaiškinti, kaip 
Neprigulmybės fondas yra su- 

sitvarkęs ir kaip į ji mokama— 
ar tik aukaujama, ar taip kaip 
draugystėse mokama mėnesinės 
mokestįs. Jeigu Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondas yra sutvar- 

kytas, kaip kad draugijos, tai aš 
sutikčiau mokėti po $10.00 j me- 

tus per visą laiką kol karė pasi- 
baigs ir kol šitas Fondas bus 
vedamas, nes visi męs, kas kuom 
galime, turime prisidėti prie iš- 
gavimo mušu tėvynei laisvės da- 
bar, kada yra patogiausis laikas. 

Rusai nusikratė savo au- 

tokratų, tegul nusikrato ir vo- 

kiečiai, tai bus visur laisvė, o 

jeigu vokiečiai patjs nenori nu- 

sikratyti, tai tegul talkininkai ir 
Amerika nugalės vokietuką ir 
iššluos tą nuseuėjusį kaizeriz- 
mą. Tada ir Lietuvai bus leng- 
viau gauti laisvė. Su pagarba, 

C. Karskis. 

Nuo Redakcijos. Lietuvos Xe- 
prigulmybės Fondas priima au- 

kas ir taippat turi narius, kaip 
kad draugijos, kurie moka kas 
mėnuo, ar įkas metai po tiek, 
po kiek jie išgali. 

Iždininku yra p. Tarnas Pauk- 
štis, sekretorium—J. SekeviČius, 
101 Oak St., Lawrence, Mass. 
Artimesnes informacijas aoriai 
suteikia •ekretorius. 

Ar Jie Atžagareiviai, ar ProĮressstai? 
Kokia dešimts metų atgal socia- 

listai pas mus turėjo nemažai pri- 
tarėjų. Bet nuo to laiko daugelis 
nuo jų atsimetė. Atsimetė net 

tie, kurie lietuviškus socialistus 
čia Amerikoje išperėjo, kaip ve 

L)r. Šliupas ir Sirvydas, nekal- 
bant jau apie kitus. Atsimetė 
nuo jų beveik visi musų apšvies- 
tesni žmonės ir visi tie, kurie sa- 

vo tėvynę ir savo tautą myli. Ir 

juo toliau, juo daugiaus supratly- 
vesnių žmonių nuo jų atsimeta. 

Gal žmonės nesupranta aiškiai, 
kodėl taip darosi. Gal daugelis 
net pačių musų socialistų gerai 
nesupranta, kodėl nuo jų atsimeta 
vis daugiau tikrai pažangių ir ap- 

šviestų progresyviškų žmonių? 
Paaiškinimą—ir tai labai gerą 

paaiškinimą—jie ras žemiau. 
Tūlas Otto T. P^rgler, senas 

socialistų partijos narys, savo lai- 
ške rašytame į Chicagos Eve- 

ning Il.ost, paaiškina, kodėl jis 
pagalios buvo priverstas išstoti iš 

socialistų partijos. Jo laiškas ga- 
li būti geru pamokinimu ne tiktai 

lietuviams, bet ir patiems lietuvių 
socialistams; ir skamba jis sekan- 
čiai : 

Socialistai—didžiausi autokratai. 
'"Amerikos socialistų partija— 

rašo Pergler—užreiškė, kad ji yra 

priešinga karei, kurią Amerika ve- 

da apgynimui žmonijos tei^iii ir 

laisvių. Per dvyliką metų aš bal- 
savau už "straight" socialistų par- 
tijos tikictą. Tik vienas buvo 

išėmimas,—tai "VVilsonas. Dabar, 
po kelių metų mąstymo, aš pra- 

nešu, jog aš persitikrinau, kad 

Socialistų partija pasidarė pavo- 

jumi, vietoj pageidaujamos do- 

vanos, tironas—vieton laisvės pi- 
liečio. Dabar jau neužtenka, jei- 
gu jųs pripažinsite socializmo 
principus. Ne, jųs turite pilnai 
pasiduoti komandai kelių auto- 

kratiškų ypatų, kurie valdo su 

geležine ranka, je'.gu jųs norite 
buti partijos nariu. 

"Socialistų partija skelbiasi, 
kad ji yra prieš militarizmą, bet 

ji klaidingai paduoda to militariz- 
mo definiciją. Militarizmu nėra 

prisirengimas (preparedness); mi- 

litarizmu vadinasi neapribuotas 
paklusnumas ir pasidavimas augš- 
tesnei valdžiai. O to socialistų 
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partija, kaip sykis, reikalauja. 
Jos disciplina yra stipresnė negu 

armijos disciplina. Armijoj žmo- 

gus pašvenčia (atiduoda) tiktai 

kuną. Socialistų partijoj žmogus 
turi pasišvęsti ir dvasiškai (pro- 
tiškai). Prieš tai turiu pro- 
testuoti. Organizacija, kuri rei- 

kalauja tokio paklusnumo—vis 
vien, ar ji butų draugijinė, ekono- 
miška, politiška, ar tikybinė,— 
yra pavojus laisvam valdymuisi 
ir laisvoms institucijoms. Socia- 

listų partija pastojo tokia orga- 
nizacija. Socializmą aš priimJU, 
Socialistiškį filozofiją aš pripažį- 

jstu. Bet socializmas yra evoliu- 

cijos pirmynženga nuo dabartinio 

draugijos laipsnio ir, kaip prohi- 
bicija yra įvykdoma be priėjimo 

, prohibicijonistų partijos prie po- 
litiškos galybės, taip socializmai, 
aš tikiu, ateis be pagelbos socia- 

listų partijos. Atpenč, socialistų 
partija, su savo fanatizmu ir into- 
Jerancija (nepakanta), su savo 

militariška ir autokratiška disci- 

plina, pradeda darytis atgrasinimu 
socializmo įvykimui. Jokis lais- 
vas žmogus nepasiduos tokiai au- 

tokratiškai komandai. 

Partija Yra Atžagareiviška. 
"Socialistų partija yra atžaga- 

reiviška, ne progresyviška. At- 
žagareiviška, nes ji prisilaiko se- 

nų doktrinų ir neprogresuoja sa- 
ikiu su laiku. Ji yra doktrinieri- 
ška iki kaului ir todėl atžagarei4 
viška. Socialistų partija yra ne 

interacijonalė, bet stipriai nacio- 
nalą. Ji yra priešinga, kad viena 
tauta pagelbėtų kitai. Ji tvirtina, 
kad jeigu šalis yra neužpulta, tai 
jai negalvoj, koks likimas patiks 
kitas tautas, ją neapeina net lau- 
žymai tarptautiškų teisių ir lais- 

vių. Sulyg jos, kol šalis nėra 

tiesiogiai užpulta, tai ji neprivalo 
mėginti savo teises ginti. Tai 

yra puiki filozofija—egoizmo 
(savimeilės) ir tautiškos izoliaci- 
jos (atsiskyrimo) filozofija. 

"Socalistų partija nėra demo- 
kratiška, bet autokratiška. Ji ti- 

ki, kad keletas ttifį ją maldyti 

) visi turi pilnai jų komandai 
pasidroti. Aš sprendžiu sulyg 
darbu, o ne sulyg žodžių. Nelai-j 
mė tam, kuris išdrįsta nepaklau- 
syti. Jam grasina, išmetimu, ir 

jeigu socialistų partija butų tik 
vienatinė partija, ,vtai tokiam (ne- 
paklusniam) >&kttf buntauščiko li- 
kimas 

"Socialistų partija nėra libera- 
liška, nėra internacijonališka, nė- 
ra demokratiška. Todėl aš atsi- 
sakau nuo Socialistų partijos, ne 

nuo socializmo. * 

O t t o T. P e r g 1 e r." 
Pusėtinai aiškiai ir teisingai pa- 

sakyta. Tarp lietuvių gali rasti 
šimtus pavyzdžių, kurie tą patį 
patvirtins. Jeigu musų klerika- 
lai yra fanatikai—tai musų so- 

cialistai yra nei kiek nemenkesni, 
—gal <Jar kai-kurie aršesni. Jei- 
gu musų klerikalai pasižymi ne- 

tolerantiškumu sulyg kitu nuomo- 

nės, tai mu?ų socialistai neikiek 
jiems tame neapsileidžia: trukš- 
mai, sukelti nesenai Brooklyne ir 
Bostone laike -tautininkų prakalbu 
ir grasinimai tą aiškiai patvirtina. 
Jeigu tarp lietuvių yra "bosų" ir 

"bosavimo," tai didesnio bosavimo 
nereik, kaip, pavyzdžiui, peštynes 
už bosavimą tarp Kapsuko ir Gri- 

gaičio. 
Ir musų sccialistai paskutinės 

mados rubus nešioja, bet kūnas 
jų nepraustas; gražius žodžius 
burnoje turi, bet jų taktika, jų 
pasielgimai, jų darbai yra visai 
negražus. Žodžiu tariant, musų 
socialistai sukryžiokėjo. Ir kol 
taip bus, uždyką yra jų svajonės: 
žmonės jų neparėms, bet nuo jų 
atsikreips, kaip jau atsikreipė 
daugelis išmintingesnių, švaresnių 
ir padoresnių žmonių. 

Buvęs Socialistas. 

Delei Ypatiškų ant Ma- 
nęs Užsipuldinėjimų. 
Musu visuomeniniai santykiai 

eina kas-kart ftmailyn ir smailyn. 
Neužtenka to, kad vienos ar kitos 
musu visuomenėje sriovės žmonės 
ir laikraščiai išmislinėja, dergia 
kitas jiems nepatinkamas srioves, 
bet nuo kiek Jaiko prasidėjo jau 
ir ypatas kabinėti. Pirmiausia 
pradėjo tai daryti "liuosybės" ir 
"susipratimo" skelbėjai, "pažan- 
giosios visuomenės" vadai; dabar 
štai nuo kiek laiko jau seka juos 
vadai "susipratusios" visuomenės 
iš kito galo. Juk neveuėtų per- 
daug atkreipti į tai atidos: pvpau- 
ja, tegul sau pypaujai—marytį 
neturi, ar nemoka ką kito veikti. 
Bet kadangi tai daro laikraščiai, 
kurių redaktorius taip garsiai iš- 
bubnijo daktarais ir profesoriais 
esant, mokytais ir išmintingais 
žmonėmis—tat aš, vienas iš tų 
"profesoriškų" ir "daktariškų" 
plunksnų ypatiškai paliestas, ma- 

nau, jog bus neprošalį vienu-kitu 
žodžiu atsiliepti. 

Nuo kurio laiko lietuvių kle- 
rikalų laikraščiuose pradedama 
man segti epitetus tokius, kaip 
"šmeižikas," "melagis" ("Darbi- 
ninke"), vadina mane dailininku 
kabėse, išaugšsto nurodoma, kad 
užėmiau vietą vargonininko; ste- 

bimasi, kad aš sa vadinu Euro- 
pos lietuvių Centro Komiteto įga- 
liotiniu. 

Kaslink "Darbininko," Augus- 
■taičių ir kitų "augšto stono" įmo- 
nių gražbilystės aš jau esu kalbė- 
jęs. Štai kaslink "Drauge" ir jo 
profesoriško redaktoriaus pastabų. 

Dailininko vardu man suteikė 

Petrogrado konservatorija. Tat 
Tamstos galite prie to vardo ir 
dar daugiau kabių dėti, visviena 
jo nuo manęs neatimsite. Jeigu 
aš jums kaipo dailininkas nepatin- 
ku, jųs galite tiktai vieną padary- 
ti: negiedoti mano giesmių, ne- 

dainuoti mano dainų, neskambin- 
ti mano muzikališkų veikalų. 

Jųs man prikišate, lyg kad tas 

ką reikštų, vargonininkavimą. Jei- 
gu manote, kad tu^mi mane nu- 

žeminsite, tai aš Tamstoms štai ką 
atsakysiu: taip, daug kartų bažny- 
čioje vargonais grojau, bet iki- 
šiolei nežinojau, kad katalikų baž- 
nyčioje groti vargonais yra že- 
minantis žrrft>g-ų darbas. Dabai 
tiktai kunigų "Draugas" tą paro- 
dč. 

"Jeigu "Draugas" su pavadini- 

mu "vargoninkas" sujungia po- 

draug apibudinimą mažai ką su- 

prantančio ir mažai ko mokinusio 
žmogaus, tai atsakyčiau: visupir- 
miausia tą prasmę reikia priduoti 
žodžiui "kunigas," nes, kaip, ži- 

nome, i> 100 lietuviškų kunigų 
mažiausia 99 (tarpe šitų mažne 
visi kunigiški "daktarai'" ir "pro- 
fesoriai") nėra toliau ketvirtos 
gimnazijos kliasos nusiritę. Aš 
ypatiškai esu kadir ne augštų 
mokslų žmogus, bet nors tų pačių 
gimnazijos kliasų dvigubai dau- 
giai- išėjęs, negu kad diduma ir 

pačių garsiųjų jusų "daktarų." 
Stebitės, kodėl aš vadinuosi 

Lietuvių Draugijos ii Europos C. 
K-to įgaliotiniu. Reikėtų stebė- 
ties, jeigu atbulai daryčiau. Pa- 
prastas dalykas,—dėlto vadinuosi 
įgaliotiniu, kad esu įgaliotas. 
Štai, prašau paržvelgti. 

Komitetas Lietuvių Draugi- 
jos nukentėjusiems del karės 
šelpti. 

Vilnius, 18 d. balandžio, 1915 
m. N. 618. 

Komiteto nariui ir įgalioti- 
niui Stasiui Šimkui. 

Gerbiamasi! Komitetas Lie- 
tuvos Draugijos nukentėjusiems 
del karės šelpti, kurio Tamsta 
esi nariu, posėdyje 10 d. ba- 
landžio įgaliojo Tamstą nuvyk- 
ti į Ameriką nukentėjusiai Lie- 
tuvai aukų rinkti ir atstovauti 
Draugiją visose lietuvių orga- 
nizacijose. 

Kadangi Tamsta sutikai pri- 
imti įgaliavimą, Lietuvių Komi- 
tetas nuolankiai Tamstą meldžia 
kuogreičiausia vykti į Ameriką. 

Pasirašo: 
Vice-pirni'ninkas— 

Dr. J. BASANAVIČIUS 
Kasininkas 

J. KIMONTA^, 
Sekretorius 

Kun. DOGELIS, 
Raštvedys 

JOK. ŠERNAS. 
Jeigu "Draugo" redaktoriui aš 

nepatinku ne tiktai kaipo daili- 
ninkas, bet ir kaipo C. K-to įga- 
liotinis. tai vėl patariu ne kabes 
prie žodžio įgalnotinis statyti, bet 
išaiškinti ir prirodyti mane jga- 
liavusioms organizacijoms mano 

darbavimosi nenaudingumą ir ne- 

teisingumą. 
Tok,a kova, ku':ią Jųs \edate 

su savo "priešais," kenkia., tiktai 
jums patiems. Nes kitiems netei- 
sybes užmesdami, kitus "tamsin- 
dami," kitus žemindami, patįs pa- 
sirodote ir neteisingesniais, ir že- 
mesniais. 

"Parodyk ginklą, kuriuo už sa- 

vo idėjas kovoji,—pasakysiu ko- 
kios. rūšies tavo idėjos,"—sako 
patarlė. 

Kas per idėjos jusų, jeigu ju- 
sij ginklai taip negrąžus! 

St. Šimkus. 

į Amerikos Lietuvių 
Visuomenę. 

Gerbiameiji! 
Keliolika mėnesių atgal atva- 

žiavau Amerikon Europos Lietu- 
vių Centralio Komiteto siunčia- 
mas j ieškoti badaujančiai Lietu- 
vai pagalbos. 

šiurkštus ir siauras kai-kurių 
lietuvių ir laikraščių veikimas ma- 
no darbams daug užkenkė. Fa- 
natikų kliudomas ir spaudžiamas, 
pertraukiau savo kelionę po Ame- 
riką, pasitraukiau j šalį: laukiau 
kol sriovės susipras, susitars nors 

šelpimo darbą išvieno dirbti. 
Amerikos Lietuvių Centralio Ko- 
miteto veikimas parodė, jog tai 
padaryti galima ir kad tokio dar- 
bo pasekmės gali buti labai dide- 
lės. 'Bet Jus žinote, kas atsitiko. 
Dalis musų lietuvių, siaurų fana- 
tikų vedama, atsisakė bendrai 
veikti C. K-to, pasileido j j griau- 
ti ir šmeižti. 

Matydamas tokią suirutę Lie- 
tuvos šelpimo darbe, įsitikinęs, 
kad su žmonėmis, kurių veikimas 
apsireiški daugiausia kitų įstaigų, 
kitų darbo griovimu, laukti apsi- 
reiškiant norų sueiti vienybėn ne- 

galima, aš nusprendžiau j ieškoti 

budų ir kelių savo veikimui tęsti. 
Europos lietuvių organizacijos, 

kurioj čion mane atsiuntė, t. y.: 
Lietuvių Draugija Vilniuje ir 
Centralis Komitetas Petrograde 
turi vienintelį tikslą: gelbėti lie- 
tuvius, bado ir vargo prispaustus, 
neatsižvelgiant nei į pažiūras, nei 
į partijas. 

r.—Dėlto, kad Amerikos Lie- 
tuvių Centralis Komitetas siekia 
tą patį tikslą, ką ir mane čion( 

atsiuntusios Europos lietuvių or- 

ganizacijos ; 
2.—Kad kai-kurių lietuvių ir 

laikraščių, ypač paskutinių laikų, 
užsipuolimai ant tokios prakilnios 
įstaigos, kaip kad C. K-tas, verčia 
kiekvieną lietuvį tėvynainį rem- 

ti ir saugoti ją; 
3.—Kad žmonės, C. K-tą ve- 

dantieji ir remiantieji, iki šiol 
pasirodė tyriausiais lietuviais ir 
bepartyvi.škais lietuviškame darbe 
veikėjais; 

4.—Dirbant tokį platų darbą, 
kaip kad yra mūsų badaujančių 
brolių šelpimas, reikia arčiau susi- 

jungti ir remtis augštų siekių, 
prakilnia organizacija;— 

Aš vėl pradedu Lietuvos šel- 
pimo darbą ir sujungiu jį su pra- 
kilniu darbavimusi Lietuvių Cen- 
tralio Komi tc Amerikoje. 

Tat šiuomi pranešu lietuviu vi- 
suomenei Amerikoje, jog nuo šios 
dienos, raginamas augščiau minė- 
tu priežasčių ir mane čion atsiun- 

tusių organizacijų, vėl tęsiu Liet. 
šelpimo darbą: rinksiu nukentėju- 
siai Lietuvai aukas, raginsiu ant- 
sidėti mokesčiais ir tt. 

Kadangi noriu remties daugiau- 
sia prakilnia C. K-to organizaci- 
ja, tat jos veikimą, jos įstaigas 
remsiu visų-pirmiausia. Surink- 
tas mano prakalbose aukas palik- 
siu C. K-to vietiniams skyriams, 
kad jie pasiųstų per C. K-tą Lie- 
tuvon tiems, ką plačiau veikia, 
kurie lietuvių užsitikėjimo kuo- 

daugiausia turi. 
Važiuosiu visur ir kalbėsiu vi- 

siems, kur mane pašauks, kas 
norės manęs paklausyti. 

Tat kas norėtų surengti man 

prakalbas, prašau kreipties šiuo 
adresu: 200 Fifth A ve., Ne\v 
York, N. Y. 

St. Šimkus. 
Lietuvių Draugijos ir C. K-to 

narys ir įgaliotinis. 
P. S. Nuo 22 balandžio iki pir- 

mų dienų gegužės kalbėsiu Naujo- 
je Angljioje ir apielinkėse; vė- 

liaus rengiuosi važiuoti j vakarus. 

I 

Amerikos Armija. 
(Užbaiga iš pereito numerio). 

Pirmą tikrą išmėginimą savo 

tvarkos Amerikos armija turėjo 
pernai, kuomet paskeHjta mobili- 
zacija deiei nesutikimų su Mexi- 
ka. Didesnė dalis Suv. Valstijų 
armijos tuomet buvo sutraukta 
prie Mexikos rubežiaus, o dalis 
jos padarė expediciją, įžengdama 
i pačią Mexiką. 

Grynai karišku žvilgsniu nebu- 
vo progos išmėginti Amerikos ar- 

mijos gerumą, nes prie tikrų mu- 

šiu su mexikonais nepriėjo. Bet 
už tai amerikonai ttn-ėjo gerą 
progą išmėginti savo taip vadi- 
namą Kvartermeisterio Korpusą, 
t. y. tą armijos šaką, kurios už- 
duotim greitai pervežti kariume- 

nę reikalingon vieton, pristatyti 
jai maistą ir amuniciją ir aprū- 
pinti viskuom, kas armijai reika- 
linga. 

Laike šitos expedicijos išmėgin- 
ta keletas typų karišku kuknių ir 
pasirinkta geriausis typas. Per- 
vežimui pirmų ioo tūkstančių ka- 
reivių j Mexikos rubežių reikėjo 
350 traukiniu, daugiaus negu 

3,000 pasažierin)jų vagonų, '400 
bagažo vagonų, 1300 tavorinių at- 

darų vagonų, 2000 vagonų ark- 

liams ir 800 platforminių vagonų. 
Tam tikslui panaudota apie 4,900 
lokomotivų. Abelnai paėmus, ka- 
riumenės pervežimas tapo atliktas 
greitai ir gerai? pavyzdžiui, 7-sai 
pulkas iš Ne\v Yorko—i,4oo vy- 
rų ir aficierų, su amunicija, ba- 
gažu ir aptaisymu,—apleido New 
Yorką birželio 27 d., o atvyko 
ant Mexikos rubežiaus, j San An- 
tonio birželio 30 d., padarydamas 
2,087 angl. mylių. 

Orlaiviai. 

Kaip visa Amerikos armija bu- 
vo iki šiolei apleista, taip neat- 

kreipta atydos ir į kariškus or- 

llaivius, be kurių vienok šiądien 
negalima karėje apsieiti. Tik 
ic; 16 metuose atkreipta ir j tai 
didesnė atyda: paskirta pinigų pa- 
dirbimui orlaivių, įsteigimui orlai- 
vystės mokyklų ir t. t. Sulyg nau- 

jo projekto, reguliariškoji armija 
turėjo gauti septynis skadronus 
orlaivių, milicija 12, o pakrančių 
dabojimo korpusas 5 skadronus; 
išviso turėjo buti 419 orlaivių. 

liet jie dar ir iki šiolei ncgatavi ir iki šiai u laikui Amerikos armija 
•turėjo tiktai vieną karišką or- 
laivį tikroje tarnystėje, kuomet 
aut Farncuzijos laukų šiądien dir- 
ba pu keletą tūkstančių orlaivių iš abiejų pusių. 

Aficierai ir Išlaidos. 
Suv. Valstijos turi tiktai dvi 

pirmos kliasos kariškas mokyklas 
gaminimui aficierų,—\Vest Point 
karišką akademiją armijos aficie- 
rams ir Annapolis akademiją— 
jūrių aficierams. 

Šios mokyklos menamai yra vie- 
nos iš geriausių, bet dideliam rei- 
kalui esant, jos, žinoma, negali 
pristatyti užtektinai išlavintų afi- 
vierų. 

Todėl prisieina afieierus gauti 
iš kitur,—būtent ir civiliškų žmo- 
nių ir iš privatiškų pusiau neva 

kareiviškų mokyklų. 
Teniai, visus kariškų akademi- 

jų kadetus išleidus į aficierus, 
truko dar apie 1500 aficierų. 
Įstatyirjai padavadija, kad tokia- 
me atsitikime tuščias vietas gali- 
ma užpildyti pakėlimu į aficierus 
gabių kareivių iš armijos ir Xa- 
cionalės gvardijos, iš privatiškų 
mokyklų ir civiliškų žmonių, jei- 
gu jie išlaiko tam -tikrus cxami- 
nus. Fernai j tokius examinua 
stojo apie 900 vyrų, bet tik 447 
juos išlaikė. Todėl ■dar daug 
tuščių vietų pasiliko neužpildytų. 

Examinuose į pakrančių arti- 
lerijos ir inžinierių korpuso aficie- 
rus reikalaujama tam tikro spe- 
ciališko išsilavimo, bet išlaikyti 
egzaminus į aficierus pėstininkuo- 
se, kavalerijoj ir t. t. gali bile 
vienas tikrai gabesnis jaunas vy- 
ras, pabaigusis high-school. Ši- 
toki jauni vyrai, išlaikiusieji exa- 

minus, gauna rangą antrojo lei- 
tenanto ir $1,700 algos į metus; 
apart to—gyvenimas, šviesa, an- 

šildymas ir daktariškas patarna- 
vimas yra uždyką. Juos laikoma 
ant išmėginimo per du metu, o po 
to jie jau gauna pastovų pasky- 
rimą armijoj. 

1916 metais norėjo pastoti i 
Suv. Valstijų armiją 161, 617 vy- 
rų, bet iš jų priėmė tik 27468; 
kitus clelei sveikatos ir kitų prie- 
žasčių turėjo atmesti. 

Užlaikymas Suv. Valstijų ar- 

mijos atsieina labai brangiai, nors 

ji ir maža. ToJel, kad kareivių 
algos yra labai didelės, sulyginus 
jas su Europos kareivių algomis. 
Apart to daug pinigų išmokama 
pensijomis tiems kareiviams, ku- 
rie tarnavo civiliškoj karėj, karėj 
su Ispanija, karėje su Mexika 
ir indijotių karėse. Vienoms pen- 
sijoms 1916 metais išleista $159,- 
155,089.92. Tame skaitliuje yra 
$18,848 pensijų kareiviams, ku- 
rie kovojo dar 1812 metais karėje. 

Paprastas kareivis Suv. Valsti- 
jų armijoj, apart užlaikymo, gau- 
na nuo $15 iki $36 į mėnesį, sulvg 
to, kokioj šakoj jis tarnauja ir 

kaip ilgai tarnauja. Mėnesinė al- 
ga seržantų (feldfebelių) ir kitų 
paaficierių siekia nuo $40 iki $f)o. 

Žemiausios algos aficierų yra 
$1700 j metus (antras leitenan- 
tas). Pirmas leitenantas gauna 
$2.000; kapitonas—$2400; majo- 
ras— $3000; pulkininkas-|aitenan- 
tas—$3.500; pulkininkas—$4.000; 
brigadcs-generolas—$6,000; ge- 

neral-majoras—$8.000 ir general- 
leitenaivtas—$n.ooo j metus. 
Sios algos yra pakeliamos už kiek- 
vienus penkis metus tarnystės (iš- 
skyrus rangas generolų, kurių al- 
gos nėra keliamos). 

Apie Suv. Valstijų laivyną, ku- 
ris šioje karėje turės lošti gal 
svarbesnę rolę negu sausženiio ar- 

mija, pakalbėsime atskirame 
straipsnyje. 

SUKVAILINO ŠTUKORIŲ. 
Ponas Štukoraitis, kuris važinė- 

jo po miestelius, rodė štukas ir iš 
to sau pragyvenimą darė, atvažia- 
vęs j vieną miestuką, parodė susi- 
rinkusiems vieną štuką ir gyrėsi, 
kad tokios štukos niekas kitas ne- 

galėtų padaryti. 
— O, bile kvailys galėtų tai pa- 

daryti—atsišaukė vienas iš publi- 
kos. 

— Well, na tai kodėl tu nemė- 

gini jos padaryti?—sušuko užgau- 
tas štukorius. 

— I>a aš ne kvailys—atkirtf 
tas pats vyras. 



LIETUVIU DIENOS APYSKAITA. 
4* 

Apskritai po Įtaka mušu ir sve- 

timtaučiu spaudos sujudo, sukru- 
to j darbą visi Amerikos lietu- 
viai, visos lietuvių kolionijos nuo 

Atlautiko ligi Pacitico. 
Nuo 13—IX—-16 susitvėrė 212 

savarankiu Vietos Komitetu, o 

su skyriais ir šakomis 292 25-se 
Jungtinėse Valstijose ir Canado- 

Štai kiek butą Komitetu pagal 
va'stijų: 

1. Pennsylvania 57 
2. Illinois 47 
3. Massachu-cv.s 24 
4. Nevv York 19 
5. Connccticut 19 
6. Ohio 15 
7. Xe\v Jersey 14 
8. \Visconsin 8 

9. Nevv Hampshire 4 
10. Maryland 4 
11. Indiana 4 
12. Vermont 3 
13. Michigan 3 
1/. Nebraska 3 
15. Maine 2 

16. Iovva 2 

17. California 2 

18. Vasliington 2 

19. Ore^on 2 

20. Rliode Island 1 

2\. Ol.lahoma * 

22. Kansas 1 

23. Missouri I 

24. Montana 1 

25. Minnesota 1 

2^). Texas 1 

27. Toronto, Canada 1 

Pavyzdingai susiorganizavo hc 
didžiųjų kolio:iijų, kaip: Chicago, 
»\v\v Verk, Pioston, Philade'dVa, 
Pittsburgh, tų vietų Komitetai, 
kuriose buvo senesnių Amerikos 
veikėjų ir šiaip energingų mo- 

rių. Reikia paminėti gerą Y«c- 
tos Komitetų susiorganiz tvimą 
tci* ose kolionijose, kaip Xe\v Ila. 
ven, Ansonia, Xew Britain. 
Eridgeport, \Vaterbury, Conn. 
valstijoje, Laurence, Havcrhill 

Montello, Camhridge, Mas? val- 
stijoje, Schenectady, Rochester, 
Binchampton, Xe\v Yorko val- 

stijoje, Nevvark su apylinkėmis, 
Faterson, Nevv Jersey valstijoje; 
Shenandoah, Mahanoy City, Nevv 
Philadelphia, Homestead, Pitts- 
ton, Wilkes-Barre, Scranton, P!y- 
nioulli ir kiti Penu. valst. Illinois 
valst.—Chicago turėjo savo di- 
delj Vietos Komitetą, kuris dirbo 
su vakarų šono liet. kolionijonvs. 
Tačiaus buvo K-tų, kurie tuo pa- 
čiu laiku buvo sąryšyje ir su C. 
K-tu. Iš tokių savo veiklumu 
f'si/)iiu"jo: Bcloit, Racitie, Kc- 
nosha, \Visc. Iš kitų vakarų val- 
stijų pasižymėjo San Francisco 
ir Los Angeles, Calif. valstijoje 
ir Seattle, \Vash. valst. ir Port- 
land, Ore. 

Pasižymėjo kitos visai mažu- 
tės lietuvių kolionijos, ':ur tik 
keleto žmonių buta. Pvzd. toki.s 
\Yindber, Pa., kuriame 3 vyrai su 

kvitų knyg. surink® $125.95. Je' 
proporcionaliai kiekvienoje lietu- 
vių kolionijose butų po tiek su- 

rinkta, tai pusė milijono lietuvių 
Amerikoje butų surinkusi išviso 
20 milijonų dolarių! 

LIETUVIŲ DIENOS 
UŽDAVINIAI. 

Perengiant L. Dieną paaiškė- 
ta j°£ ji turės pusėtinai kliūčių: 

I. Priešrinkiminis neramus lai- 
kas, kuomet visa didesnioji Ame- 
rikos spauda ir politikininkai buvo 
užimti savais reikalais ir negalėjo 
atkreipti daugiau domos j L. Die- 
ną ir duoti jai išgarsinimo, su- 

teikti pagalbos kolekioje ir tt.; 
2. Atšalimas amerikonų visuo- 

menės prie aukavimo, kadangi L. 
Diena buvo is eilės 6-toji didelė 
kolekta nukentėjusiems del karės 
Suvienytose Valstijose; 

3. Nesiskubinimas daugelio 
Vietų Komitetų rengtis prie L. 
Dienos ir atidėjimas visa ko a..t 

paskutiniųjų dviejų, trijų savai- 
čių prieš L. Dieną, kuriose turė- 

jo buti atlikta 60^0 viso prirengi- 
mo darbo. 

4. Neturėjimas patyrimo ir ini- 
ciatyvos panašiame darbe dau- 

gelyje vietų; 
5. Mažumas cen\o, kuriame C. 

K-to Raštinė turėjo buveinę ir 

negalėjimas vietoje gauti ir paga- 
minti .augelio reikalingų dalykų, 
kaip pavyzdin: liet. spauzdinių. 
dėžučių, tags ir tt. 

6. Apsiėmimas pagaminti vi- 
sos L. Dienos reikmenos iš Cen- 

tro, ku >.nu kitu taniu Dienu 
praktika rodo, jog reikėjo tik au- 

kų rinkinio ženklus, tam tikras 
emb'.mas, visiems vienodas pa 
gaminti ir išsiuntinėti, o kitu reik- 
menu reikėjo parūpinti ir siunt' 
neti tik pavyzdžius. 

7. Nesutikima' kitose kolioni 
Į jose tai dcl politikinitj pažvalgų 
1 skirtumo, tai del kokiu asineni- 
Į uių dalyku ir u/bėgimas vieni an- 

triems už akiu išgavime leidimų 
L. Dienai ulo miestu valdžių. 

Tariaus, nežiūrint tų visų klin- 
čių ir blogų aplinkybių, ačiu be- 
galiniam žmonių pasišventimui 
nukentėjusios tėvynės naudai po 
visas kolionijas, ačiu Vietos Ko- 

mitetams, pasirūpinusiems kiek 

galint geriau suorganizuoti dar- 
bi} ir nežiūrint trukumo kitur rei- 
kalingiausių daiktų rin».3joms ir 

rinkėjams, visgi suradusiems bu- 
dį rinkti aukas. Lietuvių Diena 
galima skaityti visai pasisekusia, 
pranešusia visus spėjimus, kiek 
bus surinkta ir parodžiusia mūsų 
sugebėjimą ir pribrendimą pla- 
čiai ir organizuotai veikti. Męs, 
lietuviai, atėję j šią šalj tik su 

tuo, ką męs išsinešėme i* savo 

šalies, parodėme ką męs mokame 
padaryti, patekę j laisvės sąly- 
gas—męs parodėme, kad mokame 
ir galime apie : .ve pasirūpinti ir 

susitvarkyti, jeigu tik mums duo- 
dama proga. 

Amerikos lietuviai Lietuvių 
Diena pasistatė sau amžiną pa- 
minklą sa\o gyvo sąryšio su tė- 

vyne, atjautimo jos vargų ir patjs 
san prirodė, kad prie geru norų 
galime visi veikti išvieno didžiu- 
moj ir nuveikti milžiniškus dar- 
bus. 

Čia seka sąrašas Vietos Komi- 

tetų su visomis jų surinktomis 
L. Dienoje aukomis ir nurodymu 
šaltinių, per kuriuos jos ntu jo j 
Raudonąjj Kryžių. 

—o— 

CONTRIBUTIONS SENT TO 
THE RED CROSS SOCIETY. 

Ambridge, Pa $169.42 
Antru syk 20.41 

Albany, N. Y 1,062.96 
Antru syk 25.00 

Abilene, Texas 65.25 
Athol, Mass 1,029.45 
Ansonia, Conn 2,154.50 
Aurora, 111 146.81 

Antru syk 3.25 
Ashton, Xeb 82.68 
Amstcrdam, N. Y. .. 3,279.08 
Bedford, Ohio 100.50 
Bridgeuater, Mass 225.67 
Brigliton, Mass 542.00 
Beverly, Mass 44.20 
Beloit, \Vis 46572 

A' 'ru syk 52.50 
Bentleyville, Pa 300.00 
Rremerton, \Yash 80.00 

Binghampton, N. Y. .. 886.8.? 
Bennington, Vt 54-33 
Baltimore, Md 4,394-13 
Rellc Vallcy, C) 77-3° 

Antru syk 5.00 
Byesville, Oliio 30-35 
Bristol, Conti 169.35 

Antru syk 25.00 
Bridgeport, Conn 1,558.02 
Batavia, 111 133.31 
Camclen, N. J 122.90 
Chicago Hts., I!1 400.05 
Cincinnati, Ohio 62.00 
Collinsville, 111 200.04 

Coaldale, Pa i4°-74 
Antru syk 25.00 

Curtis Bay, Md. ir S. Bal- 
timore, M d 200.00 

Chicago, III 19,014.65 
Cambridge, Mass 2,550.00 
CIeveland, Ohio .... 4,146.49 
Dorrisvillc, 111 182.91 
Ducjucsue, Pa 471.20 
Divernoh, 111 34-90 
Derry, X. II 72.66 
Donorą, Pa 1,198.00 
Dayton, Ohio 10.00 

Du Bois, Pa 736-37 
Detroit, Mieli i,319.51 J 

Antru syk 27.40 
Kingston, Pa 40.00 
Edwardsville, Pa 739.71 

Antru syk 1.00 

Easthampton, Mass 61-23 
F. Arlington, Vt 83.50 

Antru syk 2.00 

E. Granby, Conn 68.55 
Export. Pa 325.00 
Erie, Pa 10.00 

FJirabeth, X. J 2400.00 
East Chicago, 111 4'3-i3 
Frankfort, N. Y 165.00 
Freeland. Pa 427*5^ 
Frackville, Pa 80.79 
Gllberton, fa 234.06 
Gilbertville, Mass *>8.©o 

Gallit/.in, Pa 120.87 
Glastonbury, Conn 116.75 
Graml Rapids, Mieli. 1,234.23 
Gardenr, Mass 561.43 
Girardville, Pa 294.71 
Homcstcad, Pa 2,577.84 
lla/leton, Pa 515-25 

A utru syk 22.53 
ILrtford, Conn 2,000.00 

Antru syk 10.00 

Uainesport, X. J 30.00 
Hoosiek l-'alls, N. Y. .. 315.72 
llooversville, Pa ^S-/0 
llavcrliill, Mass 1,522.82 
Iludson, X. Y 13303 
Hastings, Pa 108.00 
I lartshorne, Okla 35°° 
Kansas City, Kansas .. 241.78 
Kenoslia, \Yis 1,010.00 
Ke\vanne, 111 726.14 

Antru syk 48.00 
La\vrence, Mass 1,923.17 

Antru syk 160.00 

Los Angeles, Gal 486.62 
Antru syk 1.00 

Livingston, 111 108.00 
Luzcrne, Pa 35^-5° 
Loraiti, Oliio >05.12 
Mcriden, Conn 297.00 
Mancliester, N. II. .. 424.50 

Antru syk 34-°° 
Trečiu syk i/75 

Montello, Brocktoir, M. 2,635.00 
McAdoo, Pa 146.41 
Midland, Pa (15.00 
Minncapolis, Minu 191.46 

Antru syk 85.00 
Mihvaukee, Wis 200.00 

M t. Carinei, Pa 724.94 
Moline, 111 250.00 
Milford, Mass. 143 5° 
Minersville, Pa 249.96 
Mattįtuck, N. Y 191.40 
Mahanoy City, Pa. .. 997.35 
Xc\v Bruns\vick, X. J. 133.4° 
East Nevvark, X. J. .. 445-23 
Xevvark, N. J 3,000.00 

Antru syk 418.51 
Xiagara Falls, X. Y. .. 547-3° 

Antru syk 5.00 
Xe\v Haven, Conn. .. 3,496.53 
Xashua, N. II 553°° 
Naugatuck, Conn 1,167.90 
Xorthampton, Mass. .. 358.60 
Nc\v Baden, 111 34.17 
Nevv Britain, Conn. .. 2,165.60 
Xcw Bedford, Mass. .. 323.48 
Xokomis, 111 66.33 
Oregon City, Ore 40.90 
Xorth Adams, Mass. .. 203.25 
Orange, Mass 182.85 
Portage, Pa 137-5° 
Passaic, N. J 19645 

Antru syk 25.00 
Perth Amboy, X. J 108.02 

Paterson, N. J 1,609.91 
Pittsburgli, Pa 7,932.39 

Antru syk n.o 

Portland, Ore 160.5c 
Poquonock, Conn 103.7-' 
Reading, Pa 231.07 
Redlodge, Mont 65.00 
Riverton, UI 44.00 
Rochester, N. Y 1,402.10 
Rockford, 111 544 
Racine, \Vis 910.26 

Antru syk 110.00 

Trečiu syk it.90 
Rumford, Me 248.73 
Rockdale, 111 375-36 
St. Clair, Pa 205.00 
So. Bethlehem, Pa 165.40 
So. Manchester, Conn. 307.33 
Sioux City, Ia 737-01 
Spring Valley, 111 535-°° 
Shenandoah, Pa 2,027.17 
So. Boston, Mass 7,800.00 
Seattle, \Vash 282.45 
Sliamokin, Pa 109.52 
So. Norvvalk, Conn. .. 200.12 

So. Omaha. Nebr 1,025.85 
Antru syk 25.00 

So. Fork, Pa 85.19 
Shcboygan, Wis 676.49 
Sparrovvs Point, Md. or 

Wilkes-Barre, Pa 20.00 J 
San Francisco, Cal 713.73 

Antru syk 50.00 
So. Chicago, 111 800.22 
Stamford, Conn 556.26 
Tamaqua, Pa 443-07 
Thorp, Wis 47.13 

Antru syk 21.00 

Trečiu syk 11.00 

Toluca, 111 ^8.75 
Taunton, Mass 281.00 
Thompsonville, Conn. .. 344.50 

Antru syk 50.00 
Tildė n, I!1 13.10 
Toronto, Canada 155.00 
Troy, N. Y 800.00 
Utica, X.Y 294.90 

Antru syk 10.00 

Valparaiso, Ind 135°° 
Antru syk 129.00 

\Vaterbury, Conn 200.00 

\Vestficld, Mass 702.58 
\Yasson, lli 60.60 j 
"YVilson, Pa i5°-94 
"VYilmerding, Pa 
.\Yorc«stcr, Mass 3,218.48 

\Yhitec, \Yi$«. ,,v 13.7. 
VVilbnrton, (Afcla^ 146.6. 
VVaukegan, *1. 4.... 1,067.20 

Antru syk^ 100.00 

Trečiu syk ; ^5-00 
Ketvirtu syk.;. 25.00 

\Yest Ne\vtiui, Ra 46.08 
VVanamie orfiiN<&Įti- 

coke, Pa. 1.. ,į 400.00 
Youngsto\vi$ OjJ 800.00 
Zanesville, drhfo- 121.76 
VVilkes-liarre, Pa 2.00 

Lincoln Univeršity, Pa. .. 1.00 

Glendale, Ohio. 5.00 
Springfield, 111 959.72 
Steubenville, 0 184.10 
Herkimer, N. Y 193.94 
Manchester, N. II 17.75. 

Totai $129,933.98 
—o— 

CONTRIBUTIONS MADE TO 
THE LIBERTY, BANK, NEW 

YORK CITY. 
M r. Valentine, Thornhurst, Pa. 

$17.00 
Mr, Gustaitis sent 538-55 

538.55 
J. S. Ulner, Pottsville, Ta. 10.00 
L. F. Ulner, Philad., Pa. 20.00 

Collection of Local Conun. 490.55 
M. A. Levinton and siste 5.00 
J. Kernia, Xc\v Philadel. Pa. 5.00 
E. R. Coogan, Silver Creck 5.00 
C. I). Miller, Sub Ledger 2.00 
E. Diamond Z llro. Pottsville 1.00 

Rev. J. Ziniblis, Phi., Pa. 3,500.00 
P. Kazlauskas, Sinisbury, Ct. 

89.92 
Antru syk 5.00 

Mr. Appanaitis, \\'cstville, 111. 
collected from follo\ving: 

T. H. King, Danville, 111. 
J. M. Loyie, 
C. E. Williams 
II. L. Ereedom 
W. S. Dillon 
J. R. Moor'e 
B. M. Gilbert 
\Yebster Grocer Co. 
J. M. Burger, 

" " Terre IIaute, Ind. 
" " S. M. Clark Vo. 
II. E. llutton Co. J. M. Burger 

5.00 
2.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 
5-00 
5.00. 
S.00 

•i- rf 5.00 
J. G. Cannoiii Cd. " " 

10.00 

M. J. Tuvada,, \Vcstville, UI. 2.00 

J. Passolt, \Vestville, 111. 5.00 
Arville T cte, Westvil!e, 111. 10.00 

J. Ray Ileidrięh, \Yestvillc, 111.1 
2.00 i 

J. F. Šiliukus, \Vetsville, 111. 2.00 j " Collcctcd, Westville, 469.75 | 
Mr. Stransburg, Wcstville, 111. i 

1.00 

\r. K. Račkauskas, Levviston, Mc. 
The following collected by 

Stilzaitis, from 
F. P. Stegmaier, Wilkes-Barre 

250.00 
j. \V. Stankovitch, W.-B., Fa. 

5-oo 
L. Stulgaitis, Ta. 2,012.79 
Chamber of Commerce, W.-B. 

218.00 
Rev. F. J. Krycli, Kingston, Ta. 

2.00 
T. H. Stileton, Wilkes-B., Ta. 

10.00 
Rev. J. ZimbHs, Phila. Pa. 566.93 
Rev. A. Yanushas, Forest 

City, Pa. 407.81 
Mr. J. R., Carbondale, Pa. 1.00 
R. Polansky, Carbondale, Pa. 1.00 
S. Grubites, Carbondale, Pa. 2.00 

\V. Yankites, Fojest City, Pa. 
10.00 

M. Fartnne, Carbondale, Pa. 1.00 
Local Comm., Akron, Pa. 105.56 
J. C. H^nry, Lincoln, N. II. 

300.25 
J. Miller, Plynioutb, Pa. 1,829.66 
Mr. Dabrik, Sunderland, Mass. 

70.00 
Crober N. Bank, S. Fran., Cal. 

370.00 
V.. K. Račkauskas, Buckner, 111. 

36.14 
Washington, \V'is. 200.00 

J. Kaiser Mager, Ft. Wash. Wis. 
1.00 

S. Carbondale, Pa. 119.00 
Air. M. Katlisius collected Irom 
F. P. Kuilfoilc, Waterbury, Ct. 

7,125.00 
Rev. T. A. £asej B'klyn, N. Y. 

3.00 
" V. Mletchck, Suhy, Neb. 5.00 
" H. Eilcrman, Harrison, O. 5.00 
L. A. Ramcy, Somerworth, N. H. 

5.00 
Rev. B. Paukštis, Miners 

MiUs, Pa. 5.00 
Rev. Wm. Micheal, Cariins- 

ville, II!. 5.00 
Rev. D. Pantanella, Dcnver, Col. 

: Rev. J. F. Drew, Muskegan, 

Rev. J. F. Drew, Muskegan, 

10.00 

Mich 1.00 

1.00 

*er. J. O. Carrigan, Glcn- 
wood Spring 2.00 

Rev. C. I. Riordan, N. Wey- 
mouth, Mass. 5.00 

Rev. C. Sn-.ogar, Steubcns- 
ville, O. 16.65 

Rev. C. H. Little, Kaii'fman, 
Tex. 1.00 

Rev. A. W. Spooner, Mt. Carmel, 
Ta. 3.00 

Abrahavn G. Ncsbit, Kii.'gston, 
Pa. 25.00 

Rev. D. Ivcily, Pįattsburg, 
Pa. 6.00 

Rev. J. J. Uerman, Caldwe!l, 
Pa. 5.00 

II. Smith Leifer, New York, Ci- 
ty 1.00 

D. P. Riordan, Ilarrisburg, 
Pa. 1.00 

Rev. Frank Kctter Shelby- 
ville, Ind. 25.00 

" 

J. Kveton, Lyons, Texas 1.00 

Rev. H. Darniedcs, Cascade, 
\V. 16.39 

W. R. Jonės, Tamaqua, Pa. 5.00 
Besser Bros., Philadel. Pa. 2.00 

Devaney Bros., Temint, Pa. 1.00 

Sheibley Teiler Co., Philadel. 
Pa. 5-°° 

Rev. Tlieo. Grant, Family 
Post Off. Mont. 500 

11. G. Rowcr, Lnnsford, Pa. 25.00 
K. I7. Sillcr, Houghton, Mich. 5.00 
X. K. Tennyson Hancock, 

Mich. 10.00 

Rev. H. S. Robinson, Ger- 
mantoyvn, Pa. 5-00 
Rcv. P. Drcis, Hurlington, 

Wis. 28.50 
Guarantee and Trust Co., Mt. 

Carinei, Pa. i-oo 

Mr. T- T- Stanton, National 
Bank. Mt. Carmel, Pa. 10.00 

Rcv. T. Shermersheinier, Nevv 
Albany, Tnd. I-°° 

M. W. Bush Collection N. 
Y. City. 2.317.07 

IvT. W. Bnsli collection N. Y. 
City 2,365.55 

M. \Y. Bush collection N. Y. 
City 40738 Farren Bros., East Grenby, 
Ct. 

5.00 D. B. Floyd, E. Grenby, Ct. 5.00 
Mr. J. Kitclien, Mabanoy, Ci- 

ty, Pa. 1.00 
Rev. J. Vahitis, Mahanoy, Ci- 

ty, Pa. 15.00 
Rcv. J. Valaitis— 3.00 
Rev. J. Vilaitis— 30.00 
Rev. J. Vilaitis— 188.73 Rev. J. Valaitis— 25.00 
Rev. J. Valaitis— 10.00 
J. Zubricki, Du Bois, Pa. 10.00 
Rev. A. J. Mayer, Donorą, Pa. 

96.23 C. E. Gross, Hartford, Conn. 1 

25.00 
Rev. B. Bandy, Jeannette, Pa. 

5.00 j 
ivcv. .n. tfersner, lligh- 

land, Wis. 22.50 
T. Morgan, Export, Pa. 5.00 
Wm. C. Smith, Minneapolis, 

Minn. 5.00 
Dr. H. C. Kelner, Cleveland, 
O. 

2.00 
W. J .Bro\vn, Shenandoah, 

Pa. 5.00 
H. Bradley, Shenandoah, Pa. 3.00 
Thickcr and Co., Shenan- 
doah, Pa. 5.00 
W. R. Jonės, Shenandoah, 

Pa. 5.00 
J. G. Theopholis, Slien., Pa. 5.00 
J. J. Bobin, Shenandoah, 

Pa. 
25.0c 

J. \Yoiff, Shenandoah, Pa. 2.00 
H. Gozinsky, Shenandoah, 

Pa. 2.00 
S. Czernecky, Shenandoah, 

Pa. 5-°<> 
S. Elburn, Shenandoah, Pa. 10.00 

J. A. Zanesky, Shenandoah, 
Pa. 2.00 

R. H. Morgan, Shenandoah, 
Pa. 3-°0 

S. F. Bauser, Shenandoah, 
Pa. S.00 

S. F. Bauser, Shenandoah, 10.00 
A. A. Welinsky, Shenan., 

Pa. 25.00 
A. V. Lamb, Shenandoah, Pa. 

5.00 
Knight and son, Louisville, 

Ky. 20.00 

Gamble Desmond Co., Ncw 
Ilaven, Conn. 15.00 

P. W. Taylor, Springficld, 
Tenn. 2.00 

J. E. Rockliff, Woodlaw.iT, 
Pa. 100.74 

T. P. Walley, Thompsonville, 
Ct. 2.00 

J. P. Garden, Shenandoah, 
Pa. 1.00 

Rev. P. Boran, Home\vood, 
111. 2.001 

(T*sa ant 7-tc puslapio) 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema uuo ink- 

ettj betvarkės. Del nuo- 

savaus gero yra reikalin- 
ga, kad į tokis" slogas 
butų atkreipta didelS doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jautiesi npt»»kę« ppPVg, 

silpnai, be noro valgyti, nrtaiei 
virškinimo prietaisos atsukančiai 
nedirba, imk 

Severą'■ Balsam of Life 
(Severoa Gyvasties Baldamas) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
prainlina viduriu sukietėjimtj. 
Kaina 75c. — aptickose. 

gevera's "** 

Kidney and Liver Remedy 
(SEVEROS 6YDU0LE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūsles uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
60c. ir $1.00. 

Kryžiaus skausmas Išnyko. 
Fonas K. Miliausku, 11 High- 

land are., Newton Upper Falls, 
Magi., praneia mums taip: "Ken- 
tftjau skausmus kryiiuje ir io- 1 
ntioae, bet skaitydamas jnsų ka- 
lendorių, imiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau". 

SEVER03 
GYDUOLES 
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų "Seve- 
ros" gyduolių, bet neimk ki- 
tokių, arba uieisakyk, jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEBAR RAP1DS, 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. BAČUNAS ir J. P. PAJAUSKAS PATARS 
JUMS, KAIP GERIAUSIAI ATLIKTI SPAUDOS 
DARBUS, IDANT ATNEŠTŲ KUOD AUGI AU- 
SIAI NAUDOS. 

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

Telephone Drover 7184 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Skore Club" iSpo valstybes btndirolei 
4 kvortos arba 1 galionas už ....$2 45 
8 kvortos arba 2 galionai už ....$4 75 

12 kvcrtg, arba 3 galionai už ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIU. 
Gryna, 4 bonkos už $2.45 
Gryna, 8 bonkos už $4.75 
Gryna, 12 bonkg už $6.95 

Atminkite, kad f>as mut 

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

Pareikalaukite ir.usų likieriy, degtinių ir vynų kainų surak* 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasoa tr 

ekspreso prisaku. 
ATMINV1TP ^id garantuojame musų "SOUTH SHORE CLUB" 
AinilliVflIi degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, iena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 
• \y 1/ » I nuo dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienam U » I\/a1 dideli kalendorių 1917 metams. 

IRA R. & M W. Va Buren St. Chicago, II 

Važinėk "Ranger" 
dviračiu ir iinok, kad tu- 

'ri geriausią. Pirkis mašiną, 
kurią gali IŠMĖGINTI 
pirma pirkimo. Pasirink 
iš 44 STILIŲ, spalvų ir 
dydžių garsiosios "KAN- 
GER" rūšies. 

PRISTATOMA DYKAI 
pamatymui ir 30 dienų i- 

I' mėginio. Nebus jokių lt- 
ii/, jei išbandęs nelaikysi. 
ŽEMA DIRBTUVES KAI- 
NA, dideli pagerinimai ir 
| ertės negirdėtos lig.Uol. 

KASYK ŠIANDIEN dcl musij didžiojo 
katalogo 1917 m. dviračių, RATLANKIŲ, 
smulkmenų ir dalig ir sužinok apie paste- 
bėtina nauja pasiulinima ir puikias iįlygas. 
Nepirk, kol nežinosi, kį męs galime tau 
padaryti. Atvirukas atgabens visa. 

MFAn CYCLECOMPANY "ICMU OEPl. A-35 J CHICAGO 

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA 
Parengė Bazarą su šokiais ir Vi- 

sokiais Įvairumais Seredos ir Nedė- 
lios vakarais, Balandžio 25-tą. ir 29-tą, 
1917 m. Mildos svetainėje; 3142 So. 
Halstcd St. 

Kviečiame visus atsilankyti ir už- 
tikriname, kad busite užganėdinti, ir 
ateisite antrą kartą. Bus proga pa- 
silinksmiuti ir išlošti gražių dalykų, 
taipgi sušelpsite viršminėtą Draugiją. 

Visus beskirtumo kviečia 
KOMITETAS. 

Jžanga 25c. porai. Pradžia: sere- 

jdoj 7:30 v. vak., uedėlioj 4 v. popiet. 

F. P. BRADCHULlS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone Franklla 1178 

6YV.: 3112 S. HALSTED SI., ARTI 31st ST. 
TELEPHONE TAKŪS 2310 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
j LIETUVIS ADVOKATAS v 

Veda visokias bylas visuose Ulsmuose 
Ofisai: 

69 W. Wasbington Street 
1008-1009. Ttl. Uitrll 2579 

3214 So. Balittd St., Ttl. Yardi 7271 
CHICAGO, 1LU 

DR. O. C. HEINE j 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 3t Ir So, HalstedSt. 
(6pen mu viri Aptiikos). CHICA60. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



LIETUVIŲ DIENOS 
APYSKAITOS. 

(Tva nuo 6-to puslapio) 

Mr. P. Wci^engoff, \Vestern- 

port, Md. 209.82 
Coli. of Local Comtn. 

P. J. Stockman, Los Angeles, 
Cal. 10.00 

J. C. Rcidsnydcr, Scranton, 
Pa. 2.00 

P. Volhvarth, Flods Knob, 
Ind. 2.00 

H. Butler, Wash.f D. C. 5.00 
A. B. Ames, Kenosha, VVk. 2.00 

Ch. J. Zeiser, Erie, Pa. 5.00 
R. R Nitley, Erie, Pa. 90.00 
J. Kibart, Paulsboro, N. J. 149.25 
\V. I.. Adrian, Davenport, la. 1.00 

W. P. Drennoti, Elburn, 111. 1.00 

R. \V. Wagncr, Cleveland, 
O. 1.00 

F. N. Ingaila, Highland 
Park, 111. 2.00 

Trust Co., Ansonia, Conrt. 5.00 
C. A. O'Cormel, Ansonia, Ct. 2.00 

C. A. O'Connel, Ansonia, 
Ct. 10.00 

J. Tareila, Ansonia, Ct. "5-00 
J. Dasinskas, Ansonia, 

Conn. 25.00 
D. J. Wal!er, Bloomsburg, 

Pa. 50.00 

J. 'J'. Lloyd, Burkesvilie, Ky. 1.25 
M. Hammond, G'rardville, 

Pa. 5.00 
C. \V. Honck, Girardville, 

Pa. 5.00 
L. E. P.rnder, Girardville, Pa. 5.00 
Griffith Hedvvey Co., Girard- 

ville, Pa. 5.00 
Eureca Garage, Girardville, 

Pa. 2.00 

M. A. Krlker, Girardville, 
Pa. 10.00 

Th. Pepors, Girardville, Pa. 5.00 
K!cin Lieljader, Clcveland, 

O. 500 
H. Beckerle, Cleveland, O. 5.00 
Merchants Stamp Co., Clev., 

O. 10.00 

Detroit Slipp^r Co., Clev., O. i.oo 

M. Sno\v, Cleveland, O. i.oo 

O. R. Rust Co., Cleveland, 
O. 3.00 

Nar. Umbrella Co., Cleveland, 
O. 2.00 

Karash Eisey Co., Cleveland, 
O. 5.00 

Manhattan Mfg., Cleveland, 
O. 1.00 

Met. Mfg. Co., Cleveland, 
O. 5-00 

Billstein Klopper Co., Clev., 
O. 5.00 

Rnth and Kolinsky, Clev., O. 2.00 

L. Greecht, Cleveland, O. 3.00 
T. Steiner, Cleveland, O. 3.00 
D. A. Paskind, Cleveland, O. 5.00 
D. A. Paskind, Cleveland, O. 5.00 
W. K. Palmer, Cleveland, 

f O. 15.00 
,Wm, H. Pliillips, Cleveland, 

O. 10.00 

H. J. Liner, Cleveland, O. 2.00 

J. J. Knog, Schnnectady, N. 
Y. 2.00 

Schenecfady Trust Co., 
Scher.ectady, N. Y. 

L. \Vemtz, Vandergrift, 
Pa. 945-0° 

O. J. Kirby, Vandergrift, Pa. 5.00 
North Scranton Bank by 

Cashier 
A. F. Mc Donnei, Scratlton, 
Pa. 10.00 

•R. H. Martin, Scrartton, Fa. i.oo 

J. N. Harris, Scranton, Pa. 2.00 

Dr. Lurat, Scranton, Pa. 5.00 
C. R. Acker, Scranton, Pa. 5.00 
J. J. O'Ncil, Carbondale, Pa. 10.00 

H. S. Aevvorth, Scranton, Pa. 1.00 

M. T. Sands, Scranton, Pa. 5.00 
Scranton Bry Goods Co. 5.00 
Rosskan Gastley and Co., 

Phitadclphia, Pa. 5.00 
Rcv. E. Frank, Erie, Pa. 1.50 
P. S. Canning, Edgevvood, L. 

I. 3°° 

F. Willbrandt, Cottonwood, 
Ind. .5.00 

D. McShaw, Louisville, Ky. 1.00 

Rcv. Jos. A. Batl, De Soto, 
Mo. 1.00 

Carmclit Rathers, Penzkfer, 
111. 5.00 

Pis Xono Co'lege, St. Fran- 

cisco, Wis. 1.00 

F. T. Kanaley, Angelica, N. 
Y. 2.00 

A. B. Goldstein, Portage, Pa. 1.00 

J. J. Su'.livan, Fall River, 
Mass. 2.00 

A. £. Donnei, B'kiyn, N. Y. 50.00 
E. T. Byrne, Reading, Pa. 10.00 

Rev. T. Suppan, Xew Lexiag-t 
ton, O. 1.00 

F. M. Trexler, Philadel. Pa. 5.00 
G. S. Merkei, MinersviUe, Pa. 1.00 

# Rev. J. N. Burger, Coving- 
ton, La 1.50 

F. Roman, l'armingsdalc, N. 
Y. 2.00 

L. Bastian, Martinsville, N. 
Y. 5.00 

J. B. Garrit, Hanovcr, Ind. 3.00 
I.. A. Kurtz, Vailcy, Park, 

Mo. 3.00 
J. H. Pcshges, Winona. "'m. 

2.00 

M. Thomas, Labanon, Pa. 2.00 

J. R. Scullen, Austin, Minn. 1.00 

K. B. Sosnovvske, Pa. 1.00 

Myer Davido\v, Scranton, 
Pa. 10.00 

Postma^ter J. Duckin, Scran- 
ton, Pa. 5.00 

Dr. Morrison, M t. Carmel, 
Pa. 1.00 

Chas. E. Katcman, Sioux City, 
1 Pa. 1.00 

Gunstcr Bros., Scranton, Pa. 5.00 
Th. J. Stcvenson, Alt. Vcrnon 

N. Y. 2.00 

Kcv. A. C. JdebelI, Titrner 
lalls, Mass. 

J. E. Joyce, Nevv Haven, Ct. 5.00 
T. J. Grotti, Ccntialia, Pa. 35.00 
J. F. McCarthy, Nanticoke, 

Pa. 5.00 
Rcv. Leuzill, Chicago, 111. 25.00 
W. F. Boyd, Carthage, 111. 5.00 
J. Kozlo\vsky, S. Chicago, 111. 5.00 
W. F. Griffin, VVinona Minn. 1.00 

A. Gurisatti, Scran'on, Pa. 5.00 
J. B. WaT(li<ni, Meopam, 111. 7.00 
J. R. Blackburn, Dayton, O. 2.00 

R. Sclnvartz, Nanticoke, Pa. 5.00 
F. E. Buuts, Clevcland, O. 5.00 
Rcv. F. B. Brogger, Mervill, 

Mich. 5.00 
H. P. Carson, Hitron, S. D. 1.00 

U. N. W A. H. E. Dodson, 
Luzerne, Fa. 10.00 

J. C. Kunc, Caldvvell, Texas 5.00 
R. Neagle. Malden, Mass. 10.00 

Vyčiai, Kingston, Pa. 40.00 
Re v. E. J. Ryan, Yonkers, N. 

Y. 10.00 

R. T. Covvley Norbcrth, Pa. 10.00 

C. C. Van Noy, Ardmore, 
Okl. 1.00 

J. A. Black, S. CHic?go, 111. 2.00 

J. G. McClure, Fairvievv, NT. 
C. 5.00 

G. Vermullen, Cedar Rapids; 
Md. 5.00 

E. Lona, Milford, Mass. 1.00 

J. G. Johnsey, Ilammond, 
Ind. 1.00 

E. H. Hill, Clevelanrl, O. 1.00 

Rev. P. Wagner, Ccdar Rapids, 
Ia. 20.00 

K. Gross, Scotland, S. Dak. 2.00 

H. A. Knebel, Tipton, Ia. 1.50 
Lithuanian Day, Pittsburgh, 

Pa. 2,83;.68 
Rev. A. Wojcieszuk, Way- 

bay, S. D. 2.00 

H. J. Reis Lake, Linden, 
Mich. 3.00 

T. J. Hilderbrand, Marison, 
Wis. 1.00 

\V. J. Iliggins, Philadel. Pa. 1.00 

J. J. Donnely, Denver, Col. 5.00 
Falture Jailles, Corpus Christi 

2.00 

Thos. J. Early, Annistan, 
Okla. 1.00 

Jas. Dougherty, Canondygua, 1.00 

E. J. Moonik, Denver, Col. 1.00 

E. Dinacke, Rerlin, N. H. 20.00 

G. A. Rainvillon, Salem, 
Mass. 5.00 

E. F. Foyk, St. Charles, Col. 1.00 

P. Parrolini, Aliquippa, Pa. 30.00 
T. Berniackes, Inkerman, Pa. 

10.00 

Rev. James S. Barrey, Brook- 
field, Mass. 5.00 

St. Prokopias, Lisley, 111. 25.00 
H. Ileitz, Silver City, N. 

Mex. 5.00 
H. F. Fenfield, Ox, Ia. 5.00 
G. Hoftnan, Ox, Ia. 1.00 

H. McCall, Ox, Ia. 5.00 
M. Rupprickler, Blooming- 

ton, Wis. 2.00 
E. G. Hazard, Catskill, N. Y. 5.00 
Rev. Bishop Mosler, Cine., 

O. 15.00 
P. J. Francis, S. A. 5.00 
Rev. A. B. Citrry, N. Y. 

City 3.00 
A Krugis, Girardville, P?.. 5.00 
Rev. R. F. McLean, Meci a- 

piesburg, Pa. i.ool 

M. R. Griffin, Exter, N. H. 1.00 

A. C. Kappus, AntvveTp Co., 
O. 2.00 

J. M. Ilofllinger, Paragould, 
Ark. i.oo 

H. J. Jersey, Supcrior, Wis. 5.0a 
G. B. Cross, Oxtord, Pa. 10.00 

F. Dehlinger, Stry-kensville, 
N. Y. 6.00 

Ch. \Veber, St. Peter, Kans. 40.00 
H. Jans, Rudd, Pa. 4.00 
T. J. \Volohan, Pueblo, Col. 2.00 

Fr. Molon, Hartford, Conn. 1.00 

J. Rculand, Syracuse, N. Y. 5.00 
M. W. Bush, Ncvv York, N. 

Y. 827.50 
M. W. Bush— 684.25 
"M. W. Bush— 214.80 
M. W. Bush— 434-5° 
M. \V. Bush— — 212.00 

M. W. Bush— 308.50 
M. W. Bush— 1.249-95 
M. W. Bush 104.00 
Cheltenham Local Conim. 156.62 
Cliffside, N. J. 436.89 
Danbury, Conn., Local 

Conim. 325.00 
Lima, G., Local Cotnm. 101.77 
Montello (Brockton, Mass 

transferrcd by Red Cross 
to Liberty Bank) 65.00 

Stapleton, N. Y. Local 
Comm. 214.50 

ITcrkiner, N. Y. Loc. 
Cotnm. 35-°° 

Išviso—§^.481.28 
Į Iš nežinomų šaltiniu 1,518.86 
Išviso j Lib. Balką įplau- 

kė ligi kovo 5 d. $39,841.19 
Daugiau bus. 

S. L. A. STOVIS 
Specialis egzaminatorius p. \V. 

H. Gould 31 d. gruodžio 1916 m. 

padarė, kaip to įstatymai reika- 
lauja, apskaitliavimą piniginio 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
stovio ir atrodo jį gerame ir 
sveikame stovyje. Sulyg apskait- 
liavimų, SLA. "gali netik pa- 
dengti visus savo užtrauktus lin- 
V. narių piniginius privalumus, 
bet dar turi per $4.000 virs įsta- 
tymais reikalaujamos normos. 

Egzaminatoriaus skaitlinės už šį 
pusmetį yra sekančios: 

Turtas—Tikras ir Laukiamas: 
Dabartinio pusmečio gryni bu- 

siantieji įmokėjiami išneš 

$683,925.00 
,Pripažintas turtas, apart $17,- 

413,69 ant abelnų išlaidų fondo 
115,32150 

Viso $"99,246.50 

Išlaidos—Tikros ir Laukiamos: 
Dabartinio pusmečio prižadėti 

bencfitai (pomirtinės ir t. t.)... 
$779,655-00 

Apmokami privalumai 7,000.00 
Grynas ligos ir nelaimių fon- 

das 8,347.92 

Viso $795,002.92. 
Viršpaminėtas stovio apvertini- 

Imas parodo, kad, sulyg N. F. C. 
mirtingumo lentelės, pridedant 
4%, organizacijos dabartinis sto- 
vis yra ganėtinas uždengimui visu 
organizacijos išduotų paliudijimų 
ir dar su $4,243.58 perviršiaus, 
negu to reikalauja įstatymų nu- 

statytos normos. 

IŠSISUKO. 
Ponia Gudraitienė susitiko vie- 

nį vakarą su v:;nu redakto- 
rium—kavalierių ir užvedė kalbą 
apie vestuves ir t. t. Ponia Gu- 
draitienė turėjo dukterį—taip 
maž-daug apie Kristaus amžiaus 
—kuri dar nebuvo ištekėjus. 

— O kodėl tamista, ponas re- 

daktoriau neapsivedi ?—užklausė | 
tp. Gudraitienė, gudriai akim mes- 

dama į savo dukterį. 
Redaktorius taipgi metė akitn, 

ant dikciai nuvytusios Gudraičiu- 
tės, apsipylė nebagas prakaitu, bet 
pagalios tarė: 

— Poniute, iš vestuvių gali iš- 
eiti arba dangus, arba pekla. Ant 
dangaus aš, toks griešininkas, ne- 

užsitarnavau, na, o j peklą žmo- 
gus pats lysti nenorėtum... 

Aukos Lietuvai. 
Į Lietuvos Gelbėjimo ir Neprigul- 

mybės Fondus, apart pirmiaus pa- 
garsintų aukų, įplaukė dar sekan- 
čios: 

Lietuvos Gelbėjimo Fondo Skyrius. 
Lakštas 99. 

New Haven, Coi^n. J. Butkus už 
12 tuzinų ALTS. atvirukių ?3.00 

New York, N. Y. Brooklyno Lie- 
tuvaičių Draugija Drabužiams 
rinkti per p-lę P. Jurgeliutę 16.17 

So. Omaha, Nebr. Petronėlė 
Žukauskaite su LG. ir LNF. 

| knygele No. 22 surinko 10.75 
A. Poškus su LG. ir LNF. 

knygele No. 23 surinko 2.25 
LG: ir LNF: skyrius per J. 

M. Biliūną 17.00 
Pittston, Pa. šv: Juozapo Dr- 

ja (likvidavo) per A Galinską. ..20.00 
Viso jplaukė 69.17 
Buvo lakšte 98 13,018.93 
Viso jpl ukė fondan 13,088.10 

Lietuvos NeprigulmybSs Fondo 
Skyrius. 

Lakštas 88. 
Pittsburg, Pa. SLA. 214 kp. 

per J. GauronskJ 3.00 
Newark, N. J. M. šalčiaus 

paskaitose kovo 10 d. š. m: au- 

kojo po $1.00: A. Puodžiunas. 
P. Lukšys, V. Puodžiunas. Po 
50c.: M. Truska, P. Mataitis. 
A. Daunoras, F. Petrulionis. A. 
Martinaitis 25c. Smulkiais — 

$L40. Viso (prisiuntė M. Šal- 
čius) $6.65 

Amsterdam, N. Y. TMD. 144 
kp. per P» J. Lai} 5.85 

New Yot^k, N. Y: Brooklyno 
Lietuvaičių Draugija Drabužiams 
rinkti per P. Jurgeilutę 5.00 

New Haven, Conn. ALTS. 10 
kp. nuo M. Petrausko koncerto 
per J: Butkų 20.00 

Ant. Pilvelio pusė jmokėjimo 
tūkstantinio nario * 5.00 

Newark, N. J. ALTS. 19-tos 
kp. prakalbose kdvo 11 d. auko- 
jo: po $1.00: K. Bilinskas, A. 
Gerulaitis, F. Petfulionis, B. Sta- 
niulis. J. Kralikauskas. K. Ka- 
saltis. Po 50c.r O.1 Lukšienė. 
K. Vasaitis, P: Butkus, M. Puti- 
nas: Po 25c.: p. Senkuvienė, 
M. Karevičienė, A. Česnulevi- 
čius, V. Sibinskris, J. Meškaus- 
kas, J. Gumauskas, J./Škėma, A. 
Mačulskis, J. Kaminskas, P. Ve- 
lička. J. šlelnls, P. Daugžvarvis, 
S. Beržvinskas, MV Staniulis, 
J. Raišiutė, K. Salys: Smul- 
kių $2.20. Viso $14.20: Lėšos 
prakalboms kovo 10 ir 11 dd. 
$8.00 A. šiugžda pridavė nuo 
ALTS: vakaro gruodžoi 9 d. 
p. M. $3.00 Viso (prisiuntė M. 
Truska) 9.20 

Batlimore, Md. LG. ir LNF. 
Skyrius per J.,B: Vėlyvj 23.73 

šio skyriaus nariai pasižadėjo mo- 
kėti | LNF. kas mėnesi s po 1 dol. 
Ign. Naruševičius. Po 25c.: P. Lazau- 
skas, P. Gurklis, K. Šalkauskas, J. 
Kablia, J. Ančukaitis. J. Kiškis, V. 
Valinskas. K. šliburis, J. Kreivėnas, 
J. Lelešius, J. Džindžilieta, P. Gasa- 
minas, P. Zablackas, A. Kanišauskai- 
tė, J. Alyta. Po 10.: J. Neikus, J. 
Mačulis, J. Vėlyvis. A. Šidlauskas, 
A. Miliauskas. Po 5c.: J. Deltuva. P. 
Taras kiek kada išgalė. Amerikos 
Lietuvių Balandžių Draugija 10 dol. 
Dr. V. Kudirkos Dr-Ja 4.55. SLA. 
54 kp. 2.03. 

Viso inplaukė 78.43 
Buvo lakšte 87 4.043.09 
Viso fondan inplaukė 4.121.52 
Viso per abu fondu 17.209.62 

Lakšte 87 (žiur. "Ateities" ir "V. L." 
num. 12) INF. atskaitoje iš Boston. 
Mass. praleista užsimokėjusių narių 
po 10 dol. pavardės, būtent 1) St. 
Norkūnas ir 2) O. Ivaškevičienės. 
3et suma pasilieka ta pati. 

J. Sekevičius, 
LG. ir LNF. fin. sekretorius 

AUKOS LIETUVAI. 

| Centralinį Amer. Lietuvių 
komitetą įplaukė sekančios aukos 
per savaitę nuo Balandžio 3 d. 
iki Balandžio 9 d. šių metų: 

Mr. I. R. Taylor, $10.00 
Adolphe de Bary, 25.00 
Chicagos Draugijų Sąjunga 

Chicagoje 500.00 
Mr. J. H. Chase, 50.00 
A. B. E. 500.00 
Mr. Truska, suriVikta Nevvarke, 

N. J. 12.35 
Įvairių '. 53.00 

Viso pei1 savaitę $1,150.35. 
/ M. 

IŠ CENTRALIO KOMITETO 
VEIKIMO. 

Įsirašė Lietuvos Šelpėjais j C. 
K-tą ir apsiėmė mol.ėti mėnesinę 
mokesnį seką asmens: 

| 4.K. Makarevičia, New Haven, 
Conn. $3.00 

> 1 

5. M. Bučinskas, Brooklyn, N. 
Y. 3.00 

6. P. Vilmontas, New York, 
3.00 

7. S. Šimkus, New York, 3.00 
8. A. Strimaitis, New York, 

1.00 

Nuo gegužės 22 d. š. m. išva- 
žiuoja Centr. Komiteto įgalioti- 
niai p. St. Šimkus ir M. Šalčius 
kolektuoti tarp lietuvių ir sve- 

timtaučių aukų nukentėjusiai Lie- 
tuvai po visą Ameriką. Pir- 
masis važiuoja j rytus, o antrasis 
j vakarus. 

Yra kreiptasi j Lietuvos Gel- 
bėjimo Fondą, kad jis veiktų pil- 
noje sutartyje su "C. K-tu ir au- 
kos skiriamos jam butų siunčia- 
mos Centr. Komitetui, o jo sky- 
riai susilietų su Centr. K-to sky- 
riais. 

Paaiškėjo, kad Lietuvių Dienos 
knyga bus didumo 9x6 colių ir 
turės 160 puslapių, kurių pusę 
užims Liet. Dienos aprašymas, o 

kitą pusę paveikslai. Prašoma 
siųsti dar paveikslus Vietų Ko- 
mitetų ir atskirų pasidarbavusių 
rinkėjų, nes neužilgo nebus prii- 
mama, taipogi toliau priimama 
tos knygos prenumerata $1.00 C. 
K-to Sekretoriaus vardu. Išėjus 
•knygai kaina bus $1.50. 

kibirkštis 
Geriausi laikai butu Rusijoj— 

jeigu karštliginiai socialistai gautų 
valdžią. Yes sir! Dabar jie taip 
nuo naujos valdžios reikalauja: 
Darbo diena Rusijoj turi buti su- 

mažinta iki 4 valandų, o mokestis 
pakelta 700%. 

Tik sau, draugas, išfigiruok,— 
jeigu moki: 

Dabar žmogus dirba 8 vai. j die- 
ną ir gauna maž-daug 2 rubliu 
j dieną. 

Dirbdamas tik 4 valandas, gautų 
14 rublių. Jeigu ir toliau dar, drau- 
gai, ''tikrą" revoliuciją pavarytum, i 
tai nedirbtum nei vienos valandos, j 
o algos gautum 28 rublius j dieną.. | 

Ar nebūtų tikras Rojus? Butų 
dar geriau: Adomas su Jieva ne- 

dirbo nieko ir tik obuolį turėjo, o 

męs, draugai, 28 rublius kas dien 
turėsim... Lai gyvuoja socializ- 
mas! * *♦* 

Gentiniai bėrai tankiai atneša 
doliarinius nuostolius. 

+ * + 

"Bulota, Kapsukas ir Šliupas 
važiuos Europon vienu laivu,"— 
sako laikraščiai. 

Gud nait! Jeigu tas laivas ne- 

sprogs—tai bus stebuklas. 
J. -t- -t- 

• • ♦ 

Lvovas žadėjo Lietuvai laisvę. 
"Griaut jį, buržųjų!—šaukia Kap- 
sukas—ir važiuoja Rusijon. 

+ * * 

"Laisvė" praneša, kad "Moterį] 
Halsas" buvo pagimdytas visai be 
moterų. Pagimd.ė jj Kapsukas 
su Šukiu. Taip kaip Biblijoj— 
Abrahomas pagimdė Izaoką ctc... 

+ * * 

Su mūsų "katalikiškais," laik- 
raščiais yra tame bėda, kad jie' 
ne tiek katalikiški, kiek kunigiški. 

4" + V 

Hindenbrugas traukiasi atgal iš 
Prancūzijos, bet humbugiški dak-1 
tarai eina pirmyn "Naujienose.", 

* + + Į 
Jeigu Centrulinis Komitetas su-' 

tiks atiduoti socialistams trečdalį 
visų "Lietuvių Dienos" aukų, tai 
socialistai prižada daugiau trube-1 
lio nedaryti ir skundų Raudonam. 
Kryžiui nesiųsti. Del tų skundų 
Raud. Kryžius iki šiolei negalėjo ( 

pinigų išsiųsti. Kas parodo, kad 
šuo ant šieno guli—ir pats nėeda,' 
ir karvei neduoda. 

*4* 

"Šakė"—surudijo, "Kardas"—! 
nulužo. Nedyvai. Šiądien ge- 
riausiu ginklu yra Protas. 

4* 4* 4* 

Pasakok tu man apie vokiečių 
susipratimą! Rusijoj social-de- j 
mokratų partijos kiip ir nebuvo,1 
o Mikę, kaip nunokusį obuolį 
nusikrėtė; Vokietijoj social-demo-; 
kratų partija yra didžiausia už vi-1 
sas partijas—ir kaizerį įsikabinę Į 
'laiko. Jurgis Spurgis. 

mes amos. i 
Aukos Lietuvos Neprigulmy- 

bčs Fond^1. Būrelis lietuvių či- 
kagiečių sumetė sekančiai Lietu- 
vos Neprigulmybės FonUan; 

iB. Andrešiunas 
K. Kulkuraitienė 
Iv. Sargautis 
S. Sargautienė 
Tom. Mazenis 
M. Ūsiuke 
M. Misevičia 
J. Andrešiunas 
S. Mikolajunas 
L. Nizinskas 
K. Wezdziunas 
M. Dūdas 
A. Mazenis 
O. Mikalajuniukė 
J. Pavilaitis 

$2.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

•50 

•50 
•50 

•50 

•50 
.50 

•50 
•50 
•25 
•25 

I 
VisO $10.50 : 

Renkant aukas, tenka patėmyti j 
daug nesusipratimų tarpe įnusų' 
lietuvių. Pakalbinus prie aukų I 
įgijimui laisves. Lietuvai, vieni sa- į ko: '"Daviau "kun." Mockui $2.00 
—daugiau nebeduosi'ikiti vėl: 
''Daviau Bulotai $5.00—bus gana, 
daugiau neduosiu;" o dar kiti pa- 
sakoja: "Daviau Lietuvių Dienoj 
ir tie pinigai esą nežinia kur din- 
go—daugiau nebeduosiu." 

Pradėjus gi aiškinti, kad čia ei- 
na apie išgavimą Lietuvai laisvės, 
tenka išgirsti tokių filozofavimų: 
"Tai ką jie ten padarys? Tik 
pasivažinės po Europą su surink- 
tais pinigais.".. 

Kaip teko patirti, panašiai kalba j 
daugiausiai "Naujienų" skaityto-! 
jai. 

B. Andrešiunas. 
Viršminėias aukas priėmėm ir: 

persiunčiam Liet. Neprigulmybės Į Fondan. 
Redakcija. | 

Iš vaikų Dieninės Globos. 
Yai'kų Dieninė Globa visai gerai 
gyvuoja ir atlieka gerą darbą, 
kaip tas matyti iš tik-ką apskleb- 
to raporto. Sttlyg iždininko ra- 

porto, piniginis Y. D. Globos sto- 
vis už pereitus 9 mėnesius buvo 
tokis: 

Iš visokių vakarų ... .$473.79. L 
Xarivj mokesties .. .$144-20., 
Aukos $413.40.! 
Yisoki kiti inėjimai ....$36.40. j Viso labo ineigų ... .$1.067.49{ 

Algos tarnautojoms .$502.00 

Kūdikiams valgis .$233.81 
Yiso $1,067.49. 
Kūdikių prižiūrėjimo komiteto 

raportas: 
Per 9-nius mėnesius globėta iš- 

viso 2,692 kūdikiai. Apie 100 ku-J 
dikių buvo globėta kitų tautų, li- 1 

kusieji kūdikiai buvo visi biednųh 
lietuvių. 

Ineigos. 

Išlaidos: 
Randa namo $200.00 

Šiluma ir Šviesa 
Pienas 

Reikia patėmyti, kad ši jstaiga 
yra užrieta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Moterių kuopos, kuri 
kaip matoma, padarė daug gero r 

taipgi norima patėmyti, kad tarpe 
lietuvių biednų šeimynoms. Čia 
narių, kuri® remia šią įstaigą yra 
51 lietuvis ir 40 amerikonų. 

Lietuviai turėtų užsiinteresuoti 
šiuom dalyku labiaus, nes tai nau- 

dingas darbas. 
Šiems metams išrinkta valdyba- 

iš šokančiu ypatų: Dr. Zimontas 

prez; M. Kiras—vice-prez; Mrs. 
Frank Jerome—iždininkas; Mrs. 
Doniijonaitis—raštininku; Mrs. 
Belle Yeadon—finansų sekreto- 
rium. 

Ikišiol didžiausią auką gauta 
$100.00 iš S. L. A. ir iŠ Mrs; Ju- 
lius Rosamvald—$100.00. Si jstai- 
ga užsilaiko grynai iš aukų, todėl 

mielaširdingi Lietuviai yra mel- 
džiami prisidėti prie šio darbo. 

Vaikų Dieninė Globa randasi 

prie 829 W. 33rd PI. Chicago, 111. 

(Tąsa ant 8-to puslapio; 

I 
II IMHIHIIM—m ——* MILIONLS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokj išradimu dėl užp^J tentavimo, gal norite "KĄ IŠRASTI," reikalaukite nuo musų dyka! patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti, ir kaip užpatentuoti, kurį kiekį vienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą ofisą: t AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE8: (Lct): 256 BROADWAY, N E W YORK. N. Y. ir 403 BARRISTER BLOG., WA8HINGTON, D. C. 

! ! Pranešimas ! I 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. 11ALSTED SU 

TELEPHONE YARDS 5S34 
D r. P. VVfiEGNER 

"DRAUGAS" 

dotuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininki; skaičiuje 

yra rimčiausieji lr iymlauBieJi lietu* 
vlų veikėjai lr i ašy tojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iŠ draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dfencB klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisia- 
gaL 

Prenumerata Amerikoje <2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. KUose Šaly- 
se 53.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažlurėjlmul siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGA8 PUBLISHING CO. 
Į600 W. 46th 8t., Chlcago, UI. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St, Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
tr vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paelapUngaa vyrų 
ligas. 

PHONE YAR09 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
S 31 So. Kalsted St., Chicafi. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nubuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. MottnSme pasi- 
naudojamo mdividinėmls cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prat- 

iko. važinėjime automobiliais vi- 
liokių rusių. Prityrę mašinistai 
paiuokis tamistą Ir suteiks tiifta- 
mus patarimus Ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ccriauslų 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tami8tai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
I« ederal Asa'n of Aulo Englneers, 1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
i vyrų ir vaikiny, kurie uo- 

rėtų išmokti taraasKu- 
.ystes l 4—6 savaites sulyg naujau* 
iio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ir liejyklose, jeigu galima butl pa* 
5iam darbdaviu išmokas amato, kuri* 
)logų laikų nežino. Mokiname barz- 
Jaskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
r r-nkadabystės (manlcuring). Ar 
esnėma žinioms rašykite: Noseo* 
toff's Barber Scliool, 1202 Penn At., 
rtttBburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGCNTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Ru- 

ias lankosi po New Yorką, Jeraey 
3ity ,r aplinkinius miestelius. Jis ui* 

ašinoja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
nus | inusų laikraStJ. 

LIETU A PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

as yra musy įgaliotas užrašinėti 
nusų laikraštį, rinkti apskelbi* 
įsus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

PETRAS s. R E M EIKI S. 
Yra musų igaliotas Gardner ir apifr 

Inkėje užrašinėti "Lietu/f}", rinkti 
: skelbimus lr pardavinėti knygas. 

Liet Pjb. Co, 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mupu) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažn tkaimlus, kaJuius, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių Ir daugo- 
1{ kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie j} visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, V,L. 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(T4*a nuo 7-to puslapio) 

Lietuviai-kareiviai. Šiomis die- 
nomis iš Cbicagos išvažiuoja j 
Fort Sheridain p. Pranas kibor- 

tas, kuris pastojo j Rezervos ati- 
cierų mokyklą. Fort Sheridane 
bus apie 5,000 liuosnorių, kurie 
lavinsis prie aticicrišku rangų 
Amerikos karnimenėje. 

P-as Juozas Judeikis, 'uo 

To\vn of Lake, pastojo liuosno- 

/iu j Amerikos laivyną ir jau 
išvažiavo j Rytus. Girdėti, ka.l 

pusėtinas lietuviu skaitlius užsi- 
rašė liuosnoriais arba kariutnc- 
nėn, arba laivynam 

P. Glebaitis, kiek pirmiaus bu- 
vusis Real Estate biznyje, o vė- 
liaus dirbus'' prie automobilių 
bi/.nio, pastojo liuosnoriu į ist In- 

fantry Regimentą Chicigoje. 

Dr. Šliupas Chicagoje. Šią at- 

einančią subatą Chicagoje sustos 

ant keliu valandų Dr. J. Šliupas 
iš Scranton, Pa. Dr. Šliupas 
važiuoja j Rusiją, per Japoniją 
ir Siberiją. Dėlei trumpo laiko 
turbut 11 jalima bus surengti 
prakalbų, nors apie tai išpradžių 
buvo manyta. Dr. Šliupas va- 

žiuoja Europon lietuvių tautiš- 
kais reikalais. 

Apsivedė, gali sakyti, perniek. 
Tie vyrai, ką :iuo pusiaunakty 
stovėjo, laukdami, kada atsida- 

rys apsivedimo lajinių langelis, 
kad tik apsivesti ir ištrukti nuo 

kareiviavimo, padarė didelę klai- 
di}, o kas iŠ jų iki šiam laikui 
pasiskubino ir apsivedė, tai gali 
sakyti, apsivedė perniek, nes 

tuomi jie iš kareiviavimo neiš- 
truks. Suv. Valstijų karės de- 
partamentas pranešė, kad val- 
džia ims kariumenėn ir tuos jau- 
nus vyrus, kurie apsivedė jau 
po to, kaip Amerika apskelbė 
karę Vokietijai. 

Chieagoje per pirm;} savaitę po 
karės apskell mo išsiėmė apsi- 
vedinio laisnius apie 5,000 vyrų. 

Naudokitės proga. Mokslo De- 
partamentas, užbaigdamas vaka- 

rinių mokyklų sezoną Chieagoje, 
pailgino mokslo terminą Bridge- 
porto apielinkėje Holden viešo- 
je mokykloje dviems mėnesiams. 
Taigi, norintiems mokytis ang- 
liškos lka-1'bos, skaitliavimo, rašy- 
mo ir visų kitų pradinės mo- 

kyklos šakų pranešu, kad jie gali 
lankutis j Holden Public Scliool, 
31-nia ir Loomis gatvės,—pane- 
dėliais ir ketvergais nuo 7-tos 
iki 9-tos vai. vakarais. Mokslas 
visiems dykai. Pirmutinė diena 
mokslo yra balandžio 30-ta ir 
trauksis per du mėnesiu, o jeigu 
mokiniai .orės, tai ir per visą 
vasarą. 

Šios vakarinės mokyklos yra 
skiriamos suaugusiems vyrams ir 
moterim- neaprubeiruoto am- 

žiaus, neturėjusiems progos pir- 
miau jryti .pradinį mokslą. Cia 
noriu paminėti nemalonų apsi- 
reiškimų tos dalies mūsų sese- 

lių lietuvaičių, kurioms labjau- 
sia trūksta mokslo. Pereitą se- 

zoną tik penktas nuošimtis lie- 
tuvaičių lankė mokyklą sulygi- 
nant su vyrais. Be to vyrai yra 
daugiau pamokinti, moterįs visai 
jiemokytos ir nenori mokytis. 
Kaip buvo žiema, sakydavo, kad 
•peršalta eiti mokyklon, gatvės 
buk esančios tamsios, bijosi va- 
karais vaikščioti; žadėjo eiti pa- 
vasaryj. Atėjo pavasaris,—ir tos 

apleido n.okslainę. Nekurios net 

nesigėdėjo prisipažinti, kad esan-j 
čios tinginės. Tai ištiesų yra 
gėda mūsų tautai turėti tokias 
dukteris. Su lietuvių vaikinais 
yra kitaip. Netik patįs eina, bet 
ir savo draugus atsiveda, kad 
palaikyti mokyklą. Mokslo de- 
partamentas juokų nevarinėja. 
Jeigu mato, kad kas nori moky- 
tis, tai tiems duoda progą sulyg 
sekančių įstatų: Mokykla bus vi- 
sada atidaryta, jeigu lankys ją 
nemažiau ioo mokinių, o klesoje 
turi buti nemažiau 25 mokiniai. 
Visas išlaidas apmoka mokslo 
departamentas, taip kad mokslas 
molkiniams nieko nekainuoja. 
Užtaigi Amerikos valdžia, įsteig- 
dama tokLs mokyklas ateiviams 
ir susidurdama su nenorinčiais 
tomis įstaigomis naudotis, teisin- 
gai gali nekaip manyti apie atei- 
vius. 

Taigi musų lietuvių ir lietu- 
vaičių yra priderystė naudotis 

lomi s didžiai naudingomis įstai- 
gomis ir jas savo atsilankymu 
palaikyti. Ilgainiui valdžia, ma- 

tydama, kad męs lietuviai taip 
sparčiai griebiamos prie apšvie- 
tus, be abejo atidarys ir augš- 
tesnius kursus ir amatų mokyk- 
las mūsų lietuviai apgyventose 
vietose. J. Šileika. 

1'. S. šią vasarą mokiniams 
Ilolden vakarinės mokyklos bus 
daromos exJkursijos j Chicagos 
žymesnes įstaigas, k. t. Art In- 
stitutą, Fieid Museum ir kitur. 

Įvairumai. šiomis dienomis 
pp. Bulotai, kurie išbuvo Ame- 
rikoje arti metų laiko, išvažiavo 
iš Chicagos j San Francisco, o 

iš ten grjš j Rusiją. P-ia Že- 
maitienė pasiliko Chicagoje. 

— "Katalikas" paskelbė, kad 
jis sustojęs eiti iki šio mėnesio 
pabaigai. 

— I'ereitą nedėMienį T>irutės' 
draugija pastatė scenoje, Pulas- 
kio svetainėje, smagų veikalą 
"Lietuviškas Milijonierius." 

— TMD. 22 kp. nedėlioje bal. 
29 d. turės savo susirinkimą Auš- 
ros svetainėje 3001 S. Halstcd St. 
Susirinkimas prasidės 2 vai. po 
pietų. Visi nariai yra kviečiami 
Atsilankyti. 

Kuopos Valdyba. 
— Advokatas F. P. Bradchulis 

nuo i d. gegužio maine savo ofiso 
vietą ir iš Stock Exehange Buil-į 
ding persikelia j Fort Dearbon 
Building, ant kampo Clark st. ir j 
Monroe.— 

— Prancūzijos Maršalas, gen. 

Joffre, bttvusis vvriausis franciui] 
armijos vadas ir vokiečių pergalė- 
tojas ties upe Marne, dabar atvy- 
ko kaipo specialis pasiuntinys į j 
Ameriką ir su savo palydovais ža-j 
da atsilankyti taipgi Chicagoje. 

Iš Cicero. Pereigą nedėldienj 
atsibuvo "Lietuvos Mylėtojų" 
draugijos apvaikščiojimas. Kil- 

bėtojais buvo p. J. Bagd/.iunas 
ir advokatas Jonas Kučinskas. 
Pirmasai kalbėtojas nurodė, kas 

gali vadintis Lietuvos mylėtoju, 
ir papasakojo apie pareigas tų, 
kurie Lietuvą myli. Prie tos 

progos jis, kaip ir antrasai kal- 

bėtojas, nurodė į lietuvių, kaipo 
Amerikos piliečių, pareigas, ypa- 
tingai šiuom karės laiku. Publi- 
kos buvo dikčiai prisirinkę. 

X. 
Nelaimė namuose. Balandžio 

io d. Petro Karkausko šeimynoj 
atsitiko nelaimė. Karkauskai tu- 

rėjo du vaikeliu, — vaikuti 
metų ir septynių mėnesių ir mer- 

gaitę trijų mėnesių. Minėtą die- 

ną tėvas anksti išėjo j darbą, o 

motina likusi pradėjo aslą plauti, 
pasidėjusi bliudą karšto vandens; 
vaikutis gi žaidė asloje. Tuo tar- 

pu suvirko mergaitė ir motina pa- 
likusi bliudą su karštu vaiiueniu 
bėgo mergaitės tildyti. Vaikutis, 
atsistojęs, bėgo paskui, bet jis 
užkliuvo už bliudo ir parpuolė 
ant jo. Kol motina pribėgo, vai- 
kutis apsišutino ir tik tris dienas 

išgyvenęs mirė, palikdamas tėvus 

dideliame nuliudime. 
Šitas atsitikimas rodo, kad mo- 

tinoms reikia buti atsargesnėmis, 
mažus vaikus turint. 

A. A. A. Burdiengierius. 

Apgarsinimai. 
KUR YRA ARŠIAUSIAS 

PRIEŠAS? 
Kiekvienam yra gera žinoti, kas 

yra mūsų aršiausia priešu, idant 
galėtume jį ant toliaus ir visados 
Druskos Upe. Jo vardas yra: 
Skilvio suirimas. Kuomet skilvis 
negali suvirškinti maisto, kraujas, 
užsinuodija nuo susirinkių i« matų 
ir atsilaikomoji gyvastinių orga- 
nų galybė eina mažyn. Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Eliksy- 
ars prašalina visus suirimus, iš- 
valo vidurius ir pagelbsti virškini- 
mui. Nuo kietų vidurių, galvos 
skaudėjimo, nervuotumo, energi- 
jos netekus, nuo aplair.o susilpnė- 
jimo ir tt. Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksyras pagelbės 
tikrai. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio Linimentas suteikia greitu 
pagelbą nuo ramatų neuralgijos, 
jpamaitiniiro ir tt. Kaina 25 ir 5oc. 
aptiekose 35 ir 60c. krasa. Jos. 
Triner, 1333-1339 Sa Ashland 
Avei, Chicago, 111. 

KONCERTAS »K BALIUS. 

Rengiamas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj". 120-tos kuopos, atsibus 

Nc'dėlioJ, balandžio (April) 2f> d. 1917 
m.. Pula'kio svetainėj, 1711-15 So. 
Ashland Ave. Pradžia 5-tq. vai. vak. 

Inžanga 25c, 35c ypatai. 
Programas bus iš dainų, muzikos 

ir kalbų, kuriame dalyvaus Birutės 
choras; taipgi dainuos P. Jakutis. 
P. Stoukis ir kiti. Taigi kviečiame 
visus kueskaitlingiausiai atsilankyti j 
šj vakaru. Peli as bus skiriamas nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje ir 

SLA. Prieglaudos Namui. 
Kviečia visus atsilankyti 

KOMITETAS. 

Rt-ikaSavimai. 

Reikalingas: teisingas vyras, turin- 
tis kelis šimtus dolerių, prisidėti 
prie hotelio biznio, nes aš, būdama 
našlė, turėdama 2 hotellu, negaliu 
atsakančiai abiejų prižiūrėti; dėlto 
man yra reikalingas teisingas vyras 
daugiai' negu pinigai. 

Manie Brockmann, 
1023 \V. Madison St. Chicago, 111. 

Reikalauja vyrų prie darbo Chica- 
goje nuo $2.50 iki $5.50 j dienij. su- 

lyg sugebiuno". Gali panaudoti mol- 

derių pagelbininkus ir liejyklų dar- 
bininkus. Už vietos sur^dimi). nieko 
nereikia mokėti; greitas algos pakė- 
limas. Artesnėms žinioms mat>kis 
su p. Hammers. 604 South Clark St.. 
Chicago, UI. 

PaJseškojimaL 
Pajieškau savo tikro brolio Juo- 

zo Juškos Kantališkių kaimo, Kvie- 

tiškių vals. Marijampolės pav., Suvai- 
ką gub. Canadoje. 

Atsišaukti adresu: Marijona Ju- 

škiutė, 1320 N. Lincoln St., Chicago, 
111. 

Pajieškau Juozapo Stonkaus Valakų 
sod. Laukių vals. šaulių pav., Kauno 
gub. 

Atsišaukti adresu: "oe Stasiulis, 
Box 96, Twin Falls, Idaho. 

Pajieškau savo pusbi jlių Prano ir 
Fiiorijono Janavičių ir Juozapo Pil- 
sučko. Pusbroliai keli metai atgal 
gyveno West Virginijoj. Pilsučkas 
trumpą laiką gyveno Hobokene, N.J. 
Atsišaukti adresu: 

Jos. Janavičius, 
310 Market St, Hoboken, N. J 

Jonas Vaišvilia pajitokan savo 

draugų: Jono, Jokūbo ir Leono 'iaz- 
lauskių iš Kauno gub., Šiaulių av., 

Kurtavėnų miestelio. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Jonas Vaišvila, 
820 Bank Waterbury, Conn. 

Pajieškau gero draugo llazio Ste- 
oušaičio iš Ka ino gub., Šiaulių pav., 
Kurtavėnų mleste'io. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Jonas Vaišvila, 
820 Bank St., TVaierbury, Conn. 

Pajieškau savo pusbrolio Prano 
Pliusčiko Iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kurtvėnų miestelio. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Jo^as Vaišvila, 
820 Bank St., Waterbuvy, Corn. 

Pajieškau savo brolio Kaz. Bu- 
čionio Druskininkų kaimo, Merkinės 
parap., Trakų pav., Vilniaus gubern. 
Gyveno St. Louis, Mo. Atsišaukti 
adresu: 

Morta Bučioniutė-Grigonienė, 
129 Tappan St, Kearny, N. J. 

Pajieškau savo brolio Divasiaus 
Kibirskčio Druskininkų kaimo, Mer- 
kinės parap., Trakų pav. Vilniaus 
gub. Gyveno Pittsburge, Pa. Atsi- 
šaukti adresu: 

Zabelė KiMrSCiutė-Bubenienė, 
137 Tappan St., Kean. N. J. 

CanaL UIS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTE9 ST CHIGA80, ILL, 
CORNEK ISth STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karita, Ui atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasit# 
visiausU vietą, atsivėdinti ir pimatysit* 
tražesnį Teatrą negu vldurmieryje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėllom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaiaa. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po piettj. 

Jei liuosame laiirr no.1 pasilsiti, atsiva- 
dinti ir uimiriti savo nesmagu-aus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Tel. Canal 83*5 

J. 6. Hezlaiszkis 
KoMnltKorfus ir 
Nimij Statėja*. 

iiio V. 23rd SL 

BAISI MSAKA! 
1 

^en ^a^ar 'ai^a' visiems—tik ne Kaizeriui ir m 
ai rasčiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 

o ir aikrašėiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jes-serl 
Zmrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 

zistai padirba ir komanduoja tau: 
Smirno! sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 

a. a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, tokį geri lai- 
ai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popierą pabrango. 
Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 
O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

rūkoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik* 
lenus šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
o skaitytojo gazietą j Ne\v Yorką, o ne\v jorkiškio—j Chi- 

cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
°Jau> gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

^ atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 

sierių^ U°^a' V'Sa S'ta arm'ia smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
on moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosj raukia, bet 

viez y a s ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

^a^ vftėtų -r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 

sitTyn~S ant te*°S užloP3rt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 

^a'P ateina "pėdė" ir kaip tokį ko/ackj maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
jęs--ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandra.i ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
ji &yvą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieškot, 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, burj žuvų, 
ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

ra&eja'» sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
ismislu sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnis ne- 

pr.sciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo- jam galvon, knd ir jis taip gali pamėginti. Ir 

pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
y 1 ryt tni rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamcuinstu,«. 

Tai matote, kaip ir Kodcl dabar visos gazietos prenume- 
ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 
taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka č<'ela." Tai 

ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- 
žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų " 

O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsti 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink ji, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- 

daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 
pamirškit gerą žodj už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada būs taip, kad "Ranka rank^ plau- kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, takon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

Harį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
335a South Halsted Str*et, !S [S s Chir^go, 111 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuviu tautOB sąmonę Ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestles ir tobulinties; Jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos lr tėvynės meilės Juosta lr paruošti kiekvieną lietuvi, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemeli, pavirtusi per karą dirvonais, prlrausta duobių lr 
griovių, laukia ariama lr valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
tkelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažįstamus, 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mftaesiams (pusei meti;) 2 -b. 60 kap.; 3 mėnesiais 
1 rb. 80 kąp.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metaus 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. t0 kap.; 6 mėnesiaus (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 8 mėnesiams 2 rb. 36 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 6 -centai. 

1§ Amsrflčos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
i ulsieptusjrusų cenftira nekįjudo. 

SKELBIMŲr KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapj | keturias skiltis) prfgj| tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieikanUems fHKnlų arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prlęfi tekstą 60 centų, po teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių JlefikŽnillems pe teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BA8KOV PER., »9 RUS8IA 

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. 

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
~ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas p'a-; 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu m 

r. 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 

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

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

1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie- 
čiams. 

2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken- 

tėjusius šelpti ir jos darbavinias. 
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 pažymėtoj. ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 

KAINA 50 CENTŲ. Norint ią gaut. siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3352 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mes neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai rafifr Irma 50% ant Tamstos plniflų. nusiperkant sau drabužius pas Žui.JVr r*m* ir vaiknams padarome ant orderio aaūjus sĮutus nuo Utį J50 00 už pusę Kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki *60.00 anl orderio darytus siutu, parduolame po $6.00 ^ bJ«n8'«u. j Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau* Vaiku siutii $2.60 iki $7.C0. 
Skrynios ir valytai. 

S. GORDON, 
1416 SOUTH HA'-STED STREET CHICAOO, 1LL. 

itoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. SubatomU «U 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldlenials—iki 6 vai vakar*. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir valkų Ilgą specialistė 

Ofisai 
1725 West 18th Street 
I arę Paclina ir Woodgat. 

Hone Cinai UOS 
Vaimdoii 

xn8:E0iki 12:00 v»l r/i® 
tu 7 £0 iki 8KX)v»L v*k, 

Kedeiiom* 
tpcCSliki i2.-00v»L ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Sirtt* 

IeLAutinN/ 

Valandos: 
liktai iki 6:00 kiekrienjr*, 

BTTI^TIO savo skaitytojams^duoda labai daug naudingų raštų n I Li H I I V apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
f\ | !■! f I eiliy> paveiksly.'v Turi tavo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie#'' kaina metams $2.00 pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams 32.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway, So. Boston, Mass. 
■w 

LIETUVI! 
ATMIriK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADį ŠALČIUS, O TO ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuvą, Ir Įsirašyk j nuolatinių Lietums SelpgĮų skaičlą. 

Iškirpk f į Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su savo Auka fjj 
į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

(Siunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
vės. Prie to prisižadu hts mėnuo aukauti per 

Centralį Komitetą po $ , pakol tik bu* rei- 
kalas šelpti 7Mt8ų viengenčius Tevynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 
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