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it- No. 18 

Dideji_Kare. 
Vis dar karės svarbumas guli 

ant Suvienytų Valstijų. Vado- 
vas francuzii komisijos maršalas 

Joffre nepasiganedina rupinimu 
Suvienytų Valstijų maisto, pini- 
gų ir amunicijos, bet prašo ir 

pagclbos kareiviais ; nors jų Fran- 

ciui j'*n butų /asiųsta nedaug, 
bet ir mažas amerikoniškų ka- 

reivių skaitlius sustiiprintų dva- 

si;* jau trečias metas Europoj 
kovojančių kareivių, kur žuvo 

jau m r! i jonai žmonių. Per tai 

kariurne.iės Europoj jau gana pa- 
ilso, jas sustiprinti geriausiai ga- 

lėtų persitikrinimas, kad juos re- 

mia ir du.žiįusia, tvirčiausiai su- 

organizuota republika. Kadangi 
Suvienytos Valstijos turi mažai 
išlavintos kariumei.ės, tai marša- 
las Joffre mano, kad išlavintos 
kariumenės nčia reikalo siųsti 
Europon, ten galima siųsti ir ne- 

išlavintą, o ji greičiausiai pati iš- 

silavįs Ikarės frontuose. Kaip ro- 

dosi, Suvienytų Valstijų kariu- 

menė bus pasiųsta Europon, tik 

nežinia dar kada. 

Kongresas ant galo nutarė lai- 

ke šios baisios karės ir Suvieny- 
tose Valstijose jvesti priverstiną 
tarnavimą kariumenėj, tik dar 

neužgirta, iki kiek metų vyrai tu- 

rės eiti priverstinai žemės ka- 

riunienėn ir laivynan. Jeigu tu- 

rėtu visi eitį taip, kaip Europoj, 
Suvienytos Valstijos galėtų pa- 

siųsti Europon apie 16 milijonų 
viskuom aprūpintų kareivių, tik 

jų išlavinimui, ypač išlavinimui 
reikalingo skaitliaus aficierų, rei- 

kėtų ilgo laiko, bet talkininkams 

jveikimui vokiečių ir jų paclėto- 
jų nei nereiktų taip skaitlingos 
Amerikos kariumenės, nes ir jie, 
ypač Rusija, turi dar gana žmo- 

mių. Svarbiausia ištikro yra tai, 
kad Amerika savo nors mažą pa- 

gelbą, kokią mano talkininkams 

Europon pasiųsti, pasiųstų grei- 
tai. Čia mat ypač duodasi pri- 
taikyti sena ryrnionų patarlė, kad 

tas duoda dvigubai, kas duoda 

greitai. Po karei, kuomet viena, 
ar kita pusė karės frontuose bus 

jveikta, svetimos kariumenės pa- 

gelba bus nei nereikalinga, pave- 
lyta pagelba kartais tvei pagelbėti 
jau -negaili, jeigu ir gali, tai tas 

atsieina daug sunkiau ir su daug 
didesnėmis gelbėtojui aukomis, 

negu jeigu pagelba butų greitai, 
savo laiku pasiųsta. 

Žinoma, visų vyrų Amerikoj 
negalima kariumenėn imti, nors 

jie tiktų kariumenėn, nes juk 
Amerika apsiima rūpinti talkinin- 
kams amuniciją ir maistą, tai 

laii'kų apdirbimui ir amunicijos 
dirbtuvėms reiks nemažai darbi- 

ninkų. Surinkti iš liuosnorių ka- 

riu menę ir su ja traukti Francu- 

zijon buvusiam prezidentui Roo- 

seveltui kongresas neleido, bet 

jam liuosnorių liks gana iš ne- 

paimtų kariumenėn; iš jų jis ga- 
lės, sutvėręs kariumenę, .„cuauti 

Europon, kad tik kas tą liuos- 

norių kariumenę užlaikyti apsi- 
imtų. Roosevelt, kaipo energiš- 
kas žmogus, greičiau galės savo 

liuosnorių kariumenę suorgani- 
zuoti ir su ja l-'rancuzijos keliau- 
ti negu va'Idžia reguliarišką k«i- 

riumenę, kokią vien padėti talki- 
ninkams nori pasiųsti Europon. 
Pirmą kariumenės siuntinį val- 
džia mano Francuzijon pasiust 
birželio mėnesyj. Ar tos kariu- 
menės bus pasiusta daug, ar ma- 

žai, tas jau >ne taip svarbu, svar- 

biausiu bus jau tas, kad Amerika 

pasiųs savo kareivius padėti tal- 
kininkams Europon, taigi, kad 
ji ir krauju susidės su talkinin- 
kais, kiiĄ tikrai karėn su Vokie- 

tija ir jos draugais stoja. 

Kaip rodosi, karėn su Vokieti-1 
įa stos ir kita didelė, neserai iš j 
ciesorystės republika pavirtusi—1 
Chiny republika. įvarę apšaukti 

dar vilkina tos repubiiKos prezi- 
dentas, bet valdininkai ir tautos 

atstovai karei pritaria ir jos rei- 
kalauja. Ir prezidentas karės 

klausimą sutiko palikti išrišti par- 

[liamentui. Kaip tik jis pritars 
karei ir prezidentas žada ilgiau 
jos apšaukimui nesipriešinti. 

Chinai todėl gali savo karei- 
vius Europon dar greičiau prieš 
vokiečius pasiusti negu Amerika. 
Cliiuams savo kariumenę karės 
trontan nesunku pasiusti per Ru- 

siją. Ten gali ipasiųsti ir nesu- 

skaitomą daugybę vyrų nors be 

ginklų. Juos pats talkininkai 
gali gerais ginklais apginkluoti 
ir priderančiai kariško amato iš- 

mokyti. 
Smarkiai prieš Vokietiją šiau- 

šiasi dar viena didesnė neutrališ- 
ka viešpatystė Europoj—Ispani- 
ja, nes vokišfki submarinai skan- 

dina ir jos priklybinius laivus ir 

per tai lyg tyčia Ispaniją erzina. 

Ispanija prieš tokį vokiečių be- 

sielgirr.ą smarkų protestą -pakėlė. 
Ji todėl gali but greitai taipgi 
karėn su Vokietija jtraukta. Jei- 
gu Danija, Norvegija, Švedija ir 

Hollandija bijosi prieš Vokietiją 
šiauštiesi, nes jos yra arti Vo- 

kietijos, ji galėtų jas savo ka- 
riumene užpulti, tai Ispanija už- 

puolimo nereikaluja bijotis, nes 

ją nuo jos atskiria Prancūzija, 
kuri neleis vokiškos kariumenės. 
Todėl Ispanija nereikalauja leisti 
vokiečiams sau kojas mindžioti. 

Pytiniame karės fronte nieko 
svarbaus neatsitiko. Žadėtos 

ofensyvos iki šiol nei viena pusė 
nepradėjo. Veikia čia -\rtilcrijos 
ir ipasitaiko menki mažesnių ka- 
riu menių dalių susirėmimai, koki, 
suprantama, nedaug sveria ant 

visos karės bėgio. Vokiečiai ža- 

dėto traukiniu prie Petrogrado 
dar nepradėjo, bet nieko svarbes- 
nio nepradėjo nei rusai. 

Balkanuose maži susirėmimai 
buvo Rumunijos fronte, bet nie- 
ko svarbesnio nei viena pusė ne- 

.nu veikė. Rumunijos fronte vis- 
kas pasilieka be žymesnių per- 
mainų. Bet ir tame fronte pasi- 
liovė jau vokiečių laimėjimai. 
Nors vokiečiai žadėjo per Rumu- 

niją veržtiesi pietinėn Rusijon ir 

traukti Odesson, bet iki šiol jie 
vis dar toli nuo Odessos, dar ne- 

įstengė iš tos pusės peržengti 
Rusijos rubežių. Stovi jie vis 
tose jau vietose, kur po garsių 

\vo laimėjimų prie Bucharesto 

apsistojo. 
Macedomjoj, ant linijos JJoi- 

rau-VVardar buvo gana dideli su- 

sirėmimai anglų su bulgarais, bet 

kaip užtikrina anglai, čia jie at- 

mušė visus smarkius priešų už- 

puolimus. Bulgarai venok užtik- 

rina, kad čia anglai tapo suvisu 

sumušti, bet ipalaikč savo pozi- 
cijas. Cia gal vien bulgarai su- 

pinta, ;kaip sumuštas gali pa- 

laikyti savo pozicijas. Mūšiai 

prasidėjo vėl prie Monastiro. 
Turkai mėgino pirmyn žengti 
prie Zovio, bet rusai juos atgal 
atmušė. 

Prie Erzingau buvo taipgi ga- 
na smarkas muš-ai rusu su tur- 

kais. Čia išsyk turkai buvo at- 

ėmę nuo rusų kalvas prie Takeh- 

Pinari, bet kontr-ataku rusai jas 
atgal atgavo. 

Mesopotamijoj buvo taipgi 

anglų susirėmimai su turkai*, bet 

turkai niekur atsilaikyti neįsten- 
gė, visur turėjo pasitraukti šiau- 

rių link. Daug turkams karės 

vedime kenkia maištaj, kilę Kon- 

stantinopoivj dėl maisto stokos, 
o jo riėra iš kur gauti. Konstan- 

tinopolyj badauja daugybė žmo- 

nių, o maisto nei už brangiausius 
pinigus gauti negalima. Už vi- 

sus vargus ir nepasisekimus žmo- 

jnės kaltina vokiečius ir jų šali- 
ninkus. ypač nekenčia Enver 

Beyo, organizatoriaus turkų ka- 

riumneės, nes jis vokiečius sten- 
giasi išaugštinti, o pažemina per 
tai turkus. Vokiečiu aficierų ne- 

užkenčia turkai aficicrai ir tarp 
jų .nuo senai sutikimo nėra. 

Konstantinopolyj gali prieiti iki 
„usimušimo turkų su vokiečiais. 
Gyventojai vis garsiau reikalauja 
pasitraukimo iš vokiečių globos 
ir susitaikymo su Rusija, nes iš- 
vertus jieškančia užgrobimų caro 

valdžią, turkai neturi nei jokio 
reikalo su dabartine Rusija il- 
giau karę vesti, nes naujoji Ru- 
sijos valdžia nenori Turkijos že- 
mė?, išsižada ir Konstantinopolio, 
tai lęsdama karę, Turkija vien 
vokeičiam? padeda, o pati neturi 
ką pelnyti. 

Artilerijų imtynės eina itališ- 
kame fronte, bet infanterijos di- 
desnių susirėmimų tame fronte 
nebuvo. Comelico klonyj aus- 
-trai mėgino (pirmyn žengti, bet 
tapo atgal atmušti. Austrų ar- 

tilerija smarkiai vis veikia Car- 
so apielinkėse ir Goricioj. Italai 
smarkiai vis bombarduoja austrų 
stovyklas Goricioj, bet apskritai 
tame fronte svarbesnių permainų 
nėra. Austrų orlaivininkai bom- 
Imrdavo iš oro Ala ir Feina di 
Palmero, bet ten didelių nuosto- 
lių nepadarė. 

Rusiškame fronte niekur žy- 
mesnių permainų nėra. Tame 
fronte niekur nebuvo nei svar- 

besnių musių. Buvo didesnių 
patrolių susirėmimai Rygos ir 
Dvinsko distrikte, bet supranta-* 
ma, kad patrolės nieko svarbes- 
nio atsiekti negalėjo. Smarkios 
artilerijų imtynės buvo Kovvelio 
ir Rohatino apielinkėse, bet arti- 

Ilerija nieko nuveikti negali, jei- 
gu jos veikimo ineparemia infan- 
terija. Infanterija vienok visa- 
me rusiškame fronte niekur j 
didesnius mušius nestojo. Buvo 
čia, ir dažnai pasitaiko patrolių 
susirėmimai. Iš to galima sprę- 
sti, kad priešai stengiasi ištirti 
viens kito pajiegų paskirstymą ir 
rengiasi prie kokio nors svarbes- 
nio velkmo, bet koį-kas, H ar jo 
nepradėjo. 

\Vashingtone gauta .nuo naujo- 
sios Rusijos valdžios užtikrini- 
mas, kad Rusija ne tik nemano, 
bet niekada nedarys atskiros tai- 
kos su Vokietija ir jos draugais. 
Tam galima tikėti nes, apleisda- 
ma talkininkus, juk ji <nicko pel- 
nyti negali, o žudytų .labai daug. 
Nužudytų užsitikėjimą talkinin- 
kų, o naujų draugų nepelnytų. 
Pinigų nuo talkininlkų pasisko- 
linti negautų, o Vokietija pasko- 
linti negalėtų, nes jai pačiai daug 
pinigų ir karei ir po karei reiks. 
Rusija be svetimų paskolų apsi- 
eiti negali, nes <pati mažai pinigų 
turi. Kągi veiktų be talkiminkų 
jai duodamų, arba nuo kitų iš- 
derėtų paskolų? Pasitraukusi 
nuo talkininkų, Rusija butų ati- 
duota vokiečių malone:, ji ture tų 
vokiečiams visame tarnauti, inors 
sau per tai nei jokios naudos 
neužsitarnautu. 

Vokietijoj, taipgi Austrijoj, ka- 
rė žmonėms jau nusibodo ir jie 
vis smarkiau reikalauja jos už- 
baigimo. Prie taikos žmones 
verčia maisto stoka. Nors vai- 
džia stengiasi tai paslėpti, bet 
užsieniuose apie tai sužino iš 
smarkių demonstracijų, riaušių ir 
garsaus taikos reikalavimo. Kad 
tai geriau paslėpti, valdžia iš 
Vokietijos neleidžia užsienin nei 
jokių laikraščių. Vokietijoj su- 

siorganizavo jau republikoniška 
p .ija, kurios tikslas yra—iš- 

ertsi kaizerio valdžią ir tuoj su 

priešais taiką padaryti. Dėl to 

visko, be abejonės, iššaukusiam 
kar^ kaizeriui dabar jau iš bai- 
mes pakinkiai dreba. Apie su 
riaušėmis taikos reikalavimus 
pas talkininkus negirdėti, nors, 
žinoma, ir jie taikos nori, nes ka- 
rės niekas -nepageidauju. 

Smarkiausi mūšiai vis eina va- 

kariniame karės fronte ir jie vo- 

kiečiams vs nesiseka. Anglai su- 

mušė vokiečius Scarpe paupiuo- 

se tarpe Acheville ir Vemy ir 
paėmė vokiečių pozicijas aplink 
Arleux en Gohelle. Ir į šiau- 
rius nuo Monchy le Preux anglai 
turėjo laimėjimu. Nors vokie- 
čiai smarkiai gynė, griebėsi ir 
kontr-atakų, bet anglai atėmė 
nuo ju didesnę dalį Oppy. Cia 
paimta nelaisvėn apie 1,000 vo- 

kiečiu. Smarkus mūšiai dar vis 
eina prie Oppel, bet, nors pa- 
lengva, anglai ir čia ima ant vo- 

į kiečių viršų. 
[ Framcuzų fronte smarkiai vei- 
kia artilerijos ant linijos tarp 
Somme ir Oise. Ant linijos tarp 

i Lafflaux ir Lannois vokiečiai 
į mėgino pirmyn žengti, bet visur 
tapo atgal atmušti. Smarkiausiai 
veikia abiejų pusių artilerijos 
prie Reims. Prie Courcy fran- 
euzai paėmė kelis šimtus vokie- 
čių nelaisvėn. CJiampagne tlis- 
trikte smarkiai veikia franeuzų 
artileriją tarp Pauncy ir Auberie. 
Vokiečiai mėgino veržti franeuzų 
pozicijas prie Tahure, bet su di- 
deliais nuostoliais tapo atmušti. 
Alzatijoj franeuzai įsiveržė j an- 

trąją vokiečių grabių liniją ir pa- 
ėmė kelis šimtus nelaisvių. Su- 
batoj ir. nedėlioj franeuziški or- 

iau ininkai išnaikino 34 vokiečių 
orlaivius. 

Iš Karės Lauko. 
ŠVEDŲ PARTIJOS SUSIVIE- 
NIJO GEGUŽĖS DIENOS 
RIAUŠĖMS MALŠINTI. 

Londonas, balan. 29 d.—E x- 

c h a n g e T e 1 e g r a p h žinia iš 
Stockholmo praneša, kad švedai 
yra susirupinę laukiamu darbinin- 
kų neramumu, gegužės dienoje. 
Konservatyvėsės partijos penkta* 
dienyj paskelbė, kad jos suorgani- 
zavę korpusus moksleivių ir kitų 
jainų vyrų jx>licijai gelbėti ivarką 
užlaikyti riaušėms iškilus. Socia- 
listai savo žaru greitai suorgani- 
zavo panašius apginamuosius kor- 

pusus darbininkams ginti. 
šitų apasugos korpusų dalykas 

buvo perduotas parlamentui. 
Po to visos partijos, priskaitant 

ir socialistus, išleido bendru atsi- 
šaukimą j žmones, raginantį visus 
ramiai užsilaikyti, kad "Švediją 
apsaugojus nuo karės pavojų." 

KONGRESAS PERVARO 
PRIEVARTINĘ 
KAREIVYSTĘ. 

Washington, bal. 28 d.—Kon- 
gresas po dešimties dienų karšti] 
diskusijų šią dieną pervarė pa- 
sirinktinį kariuomenėn ėmimo bū- 
dą. Butas nubalsavo 397 balsais 
prieš 24. Vėliaus senatas šiek 
tiek kitoniškesnės formos bilių per- 
varė 81 balsu prieš 8. 

Paskui senatas padarė pertrauką 
iki Buto bilius bus įduotas. Biliui 
atėjus senatan, jis tuojaus tapo 
perduotas militarinių reikalų komi- 
sijai. 

Sulyg Buto biliaus turėtų buti 
imami nevedusieji vyrai nuo 21 

iki 4o metų amžiaus, prezidentui 
palikta teisė pasirinkti kokie am- 

žiai turi buti šaukiami pirma. 
Kariuomenės šaukimo bilius rei- 

kalauja šitų išlygų: 
Visa kariaunos pajiega iš 1,900,- 

000 vyrų. 
Nuolatinė kariauna iš 287.000 

vyrų. Šalies gvardija iš 625,000. 
Užpildymas spragų milicijoje 

liuoso noro ir priverstinu ėmimu. 
Be to sudaryti 1,000,000 iš dvie- 

jų grupių po 500,000 kiekvienoj 
pasirinktiniu prievartiniu šaukįmu. 

Galės buti Šaukiami visi vyrai 
valstiečiai tarp 21 ir 27 ar 40 me- 

tų amžiaus. Pats didžiausias am- 

žius bus nuspręstas Jaendroj kon- 

gresinė j konferencijoj. 
Nuo tarnystės kariuomenėj bus 

išskirti priklausantieji prie tįkv- 
binių organizacijų, kuriį sekios 
priešingos karei, kunigai ir valsty- 
bės bei valstijų viršiiii"1^; 

ANGLAI VOKIEČIŲ LINIJĄ. 
UŽLOŠĖ. 

Londonas, balandžio 28 d. — 

Anglai turi užėmę pusę Oppy 
miesto ir paėmė kaimą Arleux, 
tarpe Drocourt ir Queent. 

Vokiečių smarkus atgaliniai puo- 
limai atmušti. 

Oppy, pats šiaur-rytinis stiprios 
vokiečių tvirtumos galas puolė 
prie pirmo užpuolimo, nors smar- 
kus pasipriešinimas statyta. 

Aplink Oppy ir Arleux po visos 
nakties kovai be pertrūkio mušis 
dar vis tevirė. Kareivijos iš abiejų 
pusių siūbavo tai į ten, tai atgal. 
Bet vėliausis pranešimas šiandien 
skeibė, kad anglai vis dar turi 
pusę Oppy ir visą Arleux, atmuš- 
dami atgal atkaklius vokiečių at- 

galinius puolimus. 
Vokiečiai Pasirjžę Laikytis Kadir 

Rtck Tas Atsieitų. 
Nuolatinis gandas šį vakarą 

tvirtina, kad Hindenburgas pats 
veda vokiečių besigynimą. Iš 
visuotinos žinybos žemlapių kam- 
bario, kur per tris savaitęs susirū- 
pinęs vedė ant popieros savo le- 
gijonus, sakoma, nusiskubino muš- 
laukin. 

RUSŲ TARYBOS POSĖDIS 
LENKIJAI PALIŲOSUOTI. 

Petrogradas, balandžio 29 d.— 
Komisija išrišimui klausimu lįe- 
čiančių Lenkiją, kurios neprigul- 
mybę naujoji valdžia apskelbė, 
pradėjo savo posėdžius Žieminiuose 
Ritmuose. Premieras Lvov pa- 
sveikino Lenkiją ir Rusiją su jų 
naujais broliškais santikiais. 

VFL EINA GANDAS, KAD 

GREKIJOS KARALIUS 
TRAUKSIS. 

Rymas, balandžio 30 d.—Čio- 
nykštės neutralės diipliomatinės 
versmės apturėjo žinių iš Greki- 

! jos, buk karalius Konstantinas 

žadąs pasitraukti nuo sosto. /\p- 

I leidos sostą, žadąs važiuoti į Da- 

ntiją per Italiją. 

CARĄ IR CARIENĘ 2aLA 
IŠTREMTI ANGLIJON. 

Washington. D. C., balandžio 
'3o d.—Caras ir carionė žadr. buti 
ištremtais iš Rusijos. 

Sulvg oficialių žinių taip yra 
nusprendasi durnos valdžia. Ca- 
ras ir carienė greičiausiai bus pa- 
siųsti Anglijon. 

Yra manoma, kad l,aikinė val- 
džia šitą daranti prašaliinimu;i pa- 
vojaus sukįlimo prieš revoliuciją, 
prie kurio vdąs prašalintąjį val- 

dantį j j luomą caro artumas. 

40 VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ 
NUŠAUTA SU VIENA 
DIENA. 

Londonas, bal. 24 d.—Pasaulis 
dar nebuvo matęs tokio naikinimo 

Į žmonių gyvasčių, kokį dabar vo- 

kiečiai daro Francuzijos mušlau- 

kiuose, begindami pavojaus ištik- 
tus savo susinėsimus. 

Žinios iš karės lauko šitą karės 
krypsnį visų labiausiai pabraukia. 

Net tokia džiuginanti žinia, kaip 
anglų sunaikinimas vokiečių 40 (or- 

laivių į dieną, patiems pražudžius 
tik du, užima antrą vietą akyvaiz- 
doje žūvančių vokiečių kareivių 
minių, siunčiamų vienos po kitų; 
pragaištingoji talkininkų artilerijos 
ugnin. Tas p- *odo, kad anglų ir 

.'rancuzų žengimas toli pranešė 
liūdniausias vokiečių karės žiny- 
bos lūkestis ir kad dabar yra ma- 

tomas pavojus pačiam militarinio 
skliauto ramsčiui, kurj vokiečiai 
buvo Francuzijoj pasistatę. 

Visu šonu anglai ir francuzai 

užpuola ir laimėja. Kiekvienas 
atgalįs priešo puolimas yra bergž- 
džias. Baisioj vakarykštėj kovoj 
francuzai paėmė daugiau kaip 1500 
belaisvių, o dar visi nesuskaityta. 

Berlinas Pripažįsta Vieno Kaimo 
Netekęs. 

Berlininė karės žinyba pripažį- 
sta, kad iš Guamapne kaimo griu- 
|vėsių vokiečiai pasitraukę, bet an- 

£ 

0 c pasikėsinimas arti Arras pra- ( 
silaužti nepavykęs ir užpuolikai 
baisius nuostolius turėję. 

TŪKSTANČIAI VOKIEČIŲ 
KRINTA UGNINĖJ ARRAS 

KURTINOJ. 
Anglų kareivijos Francuzijoje. 

bal. 26 d.—Anglai lakūnai neduoda 
vokiečiu lakūnams atsikvėj ti; per 
keturias kovos dienas anglai nu- 

mušė arti 100 priešo aeroplanų. 
Per paskutines 24 valandas nuo 

Arras į rytus užėjo sulyginamas 
tylumas; vokiečių pasistengimai 
atgauti anglų paimtas iš jų pozici- 
jas gerai juos nuavrgino. Po kiekvie- 
nai šitų atakuojamųjų vilnių an- 

glai sugebė vokiečius atmušti ir 
dar toliaus nuvaryti. 

Nuo panedėlio vakaro vokiečiai 
padarė aštuonis atskirus bandy- 
mus paimti Gavrelle, siųsdami sa- 

vo kareivijas glaustomis eilėmis 
ir duodami anglams didžiausią pro- 
gą juos iš kanuolių mušti. 

Reutero korespondentas telegra-J 
fuodamas šiandien nuo anglų ka-į 
reivijų Francuzijoje sako šitaip: 

"Vokiečiai dar vis varo nauią 
atsargą, kad savo atgalius puoli- 
mus palaikius. Jie kovoja clidejėj 
trukdomo j kovoj, nors nestovėda- 
mi ant gerai prirengtos apsigyni- 
mo sistemos ir gali tikėtis tik mū- 

sų žengimą sulaikyti, panaudoda- 
mi dideles kareivijų minias, kurios 
vietoje atramų savo krutinės at- 
stato. 

"Šita taktika turi dideliai pasku- 
binti išsisėmimo aigą." 

TURKIJOJE BADAS; 
ŽMONĖS NORI TAIKOS. 

Paryžius, bal. 25 d.—Paryžiun 
atvyko būrys amerikiečių iš Kon- 
stantinopolio, tarp kurių buvo ir 
Suv. Valstijų sarginio laivo 
Scorpion jgula. Jie pasakoja, 
kad padėjimas Konstantinopolyj 
yra baisus. 

Netnažiatis kaip 35,000 vargo 
žmonių badu miršta. Maisto kai- 
nos negirdėtos. Cukraus svaras 

$5; kavos svaras, $9; ir arbatos 
svaras $6. 

Žmonės labai norėtų pertraukti 
ryšius su Vokietija ir atskirai su- 

sitaikyti. Vokiečiai viršininkai, 
matydami tai, imasi aštrių priemo- 
nių, kad neleidus prie to. 

Buvusis vokiečių skraiduolis 
Goebcn yra laikomas Konstantino- 
polio uoste prirengtąs miestą bom- 
barduoti, jei žmonės sukiltų. 

VERDUNO DIDVYRIS 
PETAIN BUSIĄS VYRIAU- 
SIU FRANCUZŲ KAREI- 
VIJŲ VADU. 

Paryžius, 'balan. 29 d.—Gen. 
Petain, kuris vedė francuzų ka- 
riauną apgynime Yerduno kritin- 
gose kovos valandose vasario ir 
kovo mėnesiuose 191O m., žada 
buti paskirtas vyriausiu perdėtiniu 
karės ministerijoje. Po karės ko- 
misijos posėdžiui buvo ministerių 
susirinkimas, kur pirmsėdžiavo pre- 
zidentas Poincare. Apkalbėjus, 
nutarta atasteigti žinybos perdėti- 
nio vietą karės ministerijoje ir ją 
pavesti gen. Petain. 

Washingtono francuzų diploma- 
tų nuomone gen. Nivelle, nors pa- 
silikęs savo dabartinėj vietoj, iš- 
tikrųjų priklausys nuo Petain pa- 
liepimų. 

EAISŲS MŪŠIAI 
APIE ROEUX. 

Londonas, bal. 29 d.—Anglų 
ofensyvo šone pereitą naktį ir 
šiandien eina baisus mušis. Reu- 
teric* korespondentas prie anglų 
kareivijų telegrafuoja, sakydamas, 
kad vokiečiai, matomai, turi gerą 
numanymą apie vietas, į kurias at- 

kreipta anglų pastangos ir kurios 
turi buti paimtos pirma, negu an- 

alams bus galima žengti toliaus. 
Vokiečiai skubina šviežias karei- 

vijas apgynimui tų vietų kaip tik 

jie gali suspėti.. 
Scarpe klonio išvaizda tyčia tin- 

ka įsitaisymui pozicijų mašininėms 

kanuolėms, kur jos sunku pamatyti 
ir todėl nelengva artilerijai patai- 
kyti, bet jas pamažu paima. Mi- 
nėtas korespondentas apie ten ei- 
nančius mušius rašo taip: 

"Kaip paskutiniame susirėmime 
karščiausis mušis buvo apie 
Monchy, taip dabar Rot ix yra 
smarkiausio mūšio regykla. Vo-« 
kiečiai aukoja savo kareivius išti- 
sais pulkais, kad tik anglus sulai- 
kius, bet sukoncentruotos didėsės 
anglų kanuolės priverčia vokiečius 
užmokėti didelę kainą už pasipric 
šinimą. 

IS AMERIKOS. 
t 

FRANCUZIJOS DELEGATAI." 
Washington, D. C. Laimingai 

Amerikon atkako ir Francuzijos 
ikariški delegatai po vadovyste 
buvusių — vyriausio kariumenės 
vadovo maršalo Jofire ir minis- 
terių pirmininko Viviani, pasitar- 
ti apie karės vedimo reikalus. 

GAISRAI. 

Erie, Pa. Sudegė čia didelės 
javų krautuvės Erie & \Vestern 
Transportation Co. Nuostolius, 
ugnies padarytus skaito ant pu- 
sčs miliono doliarių. Krautuvė- 
se buvo 250,000 bušelių javų. 

LAISVĖS STOVYLA 
RUSIJAI. 

New York. Organizatorius 
Rusijos laisvės fondo Amerikoj, 
Herman Bernstein, pagarsino, 
jog gavo telegramą nuo Rusijos 
užsienių ministerio Miliukovo, 
kad Rusija noriai priimtų iš 
Amerikos kaipo jos dovaną, Lai- 
svės stovy lą, panašią, kaip tai 
gavo nuo Francuzijos Amerika; 
ta stovyla stovi New Yorko por- 
te. Bernstein sako, kad tai sto- 

vylai jis turi jau $250,000, bet 
tam tikslui pinigai vis dar didia 
nasi iš aukų. 

IŠVAŽIUOJA AUSTRIJOS 
DIPLIOMATAI. 

Garlaiviu Rytidam iš Amerikos 
iškeliauja Austrijos ambasado- 
rius ir konsuliai. Išvažiuoja iš- 
viso apie 200 žmonių. Suvienytų 
Valstijų valdžia nuo Anglijos ir 

Francužijos jiems išderėjo liuo- 
są, nekliudomu kelionę. 

SNIEGAS. 
Superior, Wis. Balandžio 23 

dieną šitose apielinkėse siautė 
sniego pustymai. Sniego pridrė- 
bė 4 colius storai. Sniegas pa- 
baigoj balandžio tai jau truput] 
pervėlu. 

ŠIRDINGIAUSIAS FRAN- 
CUZŲ PRIĖMIMAS. 

Washington, .D. C. Širdin- 
giausiai čia priėmė francu/.ų ko- 

misiją, atkakusią po vadovyste 
pagarsėjusio francu/.ų karvedžio 
generolo Joffre ir buvusio minis- 
terių pirmininko Viviani. Entu- 
ziastiškai juos sveikino valdinin- 
kai, dipliomatai ir didelės žmo- 

nių minios. Nieko tame Įsta- 
baus nėra. nes francuzai labjau- 
siai Amerikai padėjo išgauti ne- 

prigulmystę ir už j;j savo kraują 
liejo. 

GAISRAI. 
Hazelton, Pa. Sudegė čia ba- 

landžio 26 d. Palace teatras ir 

departamentinč krautuvė Claran- 
ce Sassas. Nuostolių, ugnies pa- 
darytų, skaitoma ant $250,000. 

PRIEŠISTORIŠKAS 
RADINYS. 

LaCrosse, Wis. Šitose apie- 
linkėse, netoli Kellogg iškasė 

priešistoriško žmogaus skeletą 
(kaulus). Kaulai dideliai skiria- 
si nuo .kaulų dabartinių indijonų. 
Taigi reikia mainyti, kad priešis- 
toriškuose laikuose Amerikoj no 

indijonai gyveno. 



PROHIBICIJONIJjTŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Washington, D. C. Susiren- 
ka čia farmerių draugijų r.tsto- 

Vai, politinių, partijų, taipgi dau- 
gelis valstijų gubernatorių apkal- 
bėti klausimą uždraudimo laike 
karės dirbimo ir pardavinėjimo 
■Amerikoj svaiginančių gėrimų. 
Laike karės žmonėms maistas 
reikalingesnis, o jo nebus per- 
daug, negu gėrimai, o juos juk 
daro iš javų išėmus vyną, daro- 
mą iŠ vynuogių. 

DEGA KASYKLOS. 
Trinidad, Colo. Kasyklose 

Hastings Xo. 2 užgimė gaisras. 
Kasykloj yra uždaryta ugnies 
120 darbininkų. 50 darbininkų 
yra užimti gelbėjimu oloj užda- 
rytų. Ugnis, kaip manoma, už- 

ginu" nuo expliozijos oloj. Iš 
degančios olos nei jokio žmonių 
balso negirdėti, tai ga! jie visi 
jau žuvo. 

Į! Vokietijos užsienių ministe- 
ris pranešė esantiems Beriine 
amerikonišku laikraščių kores- 

pondentams, kad jų ten ilgesnis 
pasilikimas yra nepageidaujamas, 
taigi paliepė jiems išvažiuoti. 

Į| Argentinos valdžia leido iš 

Argentinos išgabenti Anglijon 
180,000 tonų kviečių ir 20,000 
tonų miltų. Bet Anglija iš šių- 
metinių Kanados surinkimų turi 
už tai atsiųsti 200,000 tonų k- ic 
čių liepos mėnesyj. 

|| Chinuose, mieste Ching-ctu 
dvi dieni ant gatvių traukėsi kru- 
vini mūšiai tarp pasekėjų dviejų 
politiškų partijų. Išnaikinta 
mieste daug namų. Besimušan- 
čius šiaip-taip sutaikė konsuliai 
Anglijos, Prancūzijos ir Japo- 
nijos. 

|| Kaip pranešama iš Stock- 
holmo, «pas Amerikos ambasado- 
rių atsišaukė 100 švedų, besisiū- 

lydami pastoti Amerikos kariu- 
menėn ir eiti muštiesi su vokie- 
čiais. * 

|Į Švedijos sostinėn, į svečius 
pas jos karalių atkako Danijos 
karalius parodymui savo jam pri- 
tarimo. 

|| Maskvos laikraštis "Utro 
Rossyji" patalpino carienės mei- 
lės laišką, rašytą užmuštam po- 
pui Rasputinui, :š kurio matyt, 
vokietė carienė glausdavo savo 

vainikuotą galvutę, o gal ne vien 
galvutę, prie krutinės tamsaus 
rUsiško popo. 

|| Rusijos sostinėj Petrograde 
vokiečiai organizavo rusiškų ra- 

dikalų socialistų užpuolimą ant 
Amerikos ambasados, o paskui 
norėjo sukelti Rusijoj revoliuciją 
prieš naująją valdžią. Revoliu- 
cijos organizavimu užsiėmė at- 
kakęs Rusijon per Vokietiją iš 

Šveicarijos rusiškas revoliucijo- 
mierius Lėnin. 

|| Kaip rodosi, Rusijoj dar ra- 

mumo ir tvarkos n^ia. Dauge- 
lyj vietų Saratovo gubernijoj, 
kur daug yra vokiški; kolionijų, 
kaimiečiai užėmė dvarus ir iš jų 
išvaikė dvarininkus ir nemano 

pasitraukti. 

|| Šveicariją laukia badas, jeigu 
Suvienytos Valstijos jai nepavu- 

įpjns duonai javų. 

|| Prancūzijos karės teismas 
mirtim pasmerkė 19 metų mer- 

giną Rožę Ducimitiere. Ji, tar- 

naudama pas franeuziškus aficie- 

irus, rinko žinias vienam vokie- 
čiui. 

|| Suvienytų Valstijų valdžia 
jvedė cenzūrą ant visų telegramų 
ir telefonų Mexikan, be kurios 
negalima naudotis .nei iš telegra- 
fų, nei iš telefonų. 

|| Mexi:koj netoli Carmen Rach 
balandžio 25 d. buvo smarkus 
mušis tarp 3,000 Carranzos ka- 

reivių, po vadovyste generolo 
Ilernandez ir Vilios. Villa tapo 
sumuštas. 

{[ Kaip Anglija ir Frančuziją, 
'taip ir Italija rengiasi atsiųsti 
įAmeriicon savo komisiją apkalbę- 

ĮĮ TJ' ininkai sutarė veikti iš- 
vien prieš intriguojantį prieš juos 
Grekijos karalių ir tikisi ji su- 

valdyti, arba neleisti jam "jiems 
blogų daryti. Kaip jie su juom 
pasielgs, tas greitai pasirodys. 

|| Vokiečiai akstinuotomis tvo- 
romis užtvėrė Šveicarijos rube- 
žių, kaip tai pirma padarė su 

I lollaj.d'jos rubežiumr. Tokiu 
budu jie nori apsunkinti pabėgi- 
mus svetur savo kareivių, kurių 
labai daug pabėga j neutrališkus 
kraštus, kur jų negali pasiekti 
Vokietijos valdžia. 

Pagarsėjęs parašymu Raisto, 
kur lietuvius negeriausioj šviesoj 
perstatė, Upton Sinclair, pagarsi- 
no, buk jis parašęs Rusijos teisių 
ministeriui Kerenskiui laišką, pa- 
tardamas pergabenti carų su jo 
šeimyna ant mažos salutės Ca- 
tallna, prie Pacitiko kranto, ant 
kurios t-są daug avių, kir įas jis 
galėsiąs valdyti. 

IĮ Vokietijoj turintiems maisto 
pardavimui dabar auksiniai lai- 
kai. Laikraštis Lcipziger Neues- 
tan patalpino raštą vienos dvar- 
ponės savininkės dvaro netoli 
Berliuo. Ji sako, kad už vieną 
kiaušinį gauna 50 pfenigių, o už 
svarą 'lašinių ima po 12 markių 
2 pfen. Prekės tos esančios že- 
mos, nes kiti dvarai už svarą la- 
šinių ima po 15 markių. 

|| Vokietija karės frontan siun- 
čia daug darbininkų, birbusių 
amunicijos dirbtuvėse; jų vietas 
turės užimti moterjs. 

|| Italijoj, provincijose Tosca- 
na ir Mitbria balandžio 27 d. 
siautė smarkus žemės drebėjimai, 
kurie išgriovė daug triobų. Už- 
mušta daug žmonų, o dar dau- 
giau jų sužeista. 

|| Chinų sostinėj Pekine su- 

areštavo amerikonišką laikrašti- 
ninką Gilbcr; Reid, redaktorių 
laikraščio* Pekin Post už vokiš- 
ką .propagandą. JĮ kaltina ir 
už įžeidim.-} Amerikos prezidento. 
Matyt Reid yra vokietis. 

Į| Mexi!kos valdžia persergėjo 
ten gyvenančius vokiečius, kad 
jeigu jie mėgintu rinktiesi Su- 
vienytų Valstijų parubežiuose su ; 
mieriu įsiveržti per rubežių, bus 
areštuojami. Apie tokį Mexikos 
valdžios persergėjimą vokiečių 
gauta žini-.'. Washingtone turbut 
nuo Suvienytų Valstijų pasiunti- 
nio. 

|| Austrijos valdžia labai susi- 
rūpinusi dėl perdidelio rūkymo 
Anglijos moterų. Anglijos amu- 

nicijos dirbtuvėse buvo jau 14 
atsitikimų užsinuodijimo nikotiną 
jaunų merginų. 

j| Austrijos darbininkai nutarė 

gegužio 1 d. surengti Austrijoj 
vįsuotiną straiką. Gegužio 1 d. 
visos dirbtuvės sustos, bet 2 die- 
ną vėl prasidės darbai. ! 

i 
|| Pasimirė Austro-Vengrijos 

laivyno perdėtinis vice-admirolas 
Kailcr. 

ji Riio% j užsienių ministeris I 
nuo Francuzijos ir Anglijos pa-j 
reika'lavo, kad butų paliuosuoti 
ten suimti rusiški revoliucijonie- 
riai, kas, be abejones, bus iš-] 
pildyta, nes juos ir sulaikyta, Į 
kad padėjus .naujai Rusijos val- 
džiai. 

|| Amerikos ambasadorius Pet- 

rograde pranešė \Vashingtonan, 
jog naujoji Rusijos valdžia rū- 

pinasi labai jgijimu simpatijos 
Amerikos'žydų ir kad nei jokia 
Rusijos partija nepritaria atski- 
rai Mikai Rusijos su Vokietija. 

|| Buenos Aires, Argentinoj, 
gauta žinia, kad vokiečiai sten- 

giasi su Argentina nesierzinti. 
Ir dabar pr.3Iulė net atlyginimą 
už paskandytus Argentinos lai- 
f/us. 

|| Vokietijos ambasadorius ap- 
leido Braziliją ir su savo tarnais 

ir konsuliais iškeliavo j republiką 
Uruguay.' 

|| Prancūzijoj pernai buvo blo- 

gas užderėjituas, bet šįmet ten 

laukia dar menkesnio javu užde- 

rėjimo, nes daug laukų neužsėta 

dėl stokos darbininkų ir mėšlo. 

FIELO MflfcSHflL JOFF&E, 
PMBfiSSRDOfi JUSSER.RHD 
f)ND M R J. GEM.SCOTT. 

Photoa by American Prtma Assoolatloii. 

FRANCUZŲ DIDVYRIS 

AMERIKOJ. 
Francur.t, armijų buvusis vy- 

riausis vadas, maršalas Jofl're, 
kuris sumušė vokiečius ties upe 

Marne, atvyiko Amerikon su fran- 

euzų misija. Paveikslėliai paro- 
do: viršuje—maršalas Jofl're su 

franeuzų ambasadorium Jusse- 
rand važiuoja pas prezidentą Wil- 

soną; apačioj—»Geri. Joffre padi- 
dintas paveikslas. 

Dattg užkenkė javams laukuose 
ir nesiliaujanti lietus. 

|Į Vidurinės Amerikos republi- 
ka Guatemala pertraukė diplio- 
matiškus ryšius su Vokief!ja dėl 

intrigų, varinėjamų vokiškos vai-J 
džios agentų. Guatemalos vai- j 
:lž1a pavedė globai ir naudoji- 
muisi savo geležinkelius Suvie- 

nytoms \ralstijoms. 
r r ! 

j| Rusijos karės ministerls, bu- 

vęs dūmos pirmininkas Gučkov, 
iž netikumą prašalino nuo vietų 
23 generolus ir 114 augštesnių 
ic-ariumenės aficierų. 

69n 

j| Prancūzija Verduno apielin- 
Kėse rengiasi įrengti plieno ka- 

syklas, nes ten žemėj yra neiš- 

pasakyta daugybė plieninių vo- 

kiškų kanuolių šovinių. Ten yra 
mažiausiai miljonas vokiškų ka- 

nuolių šovinių, kurių vertę ap- 
skaito ant $23,625,000, neskaitant 
kasimo išlaidų. 

LIETUVA IR KARE. 
UŽMUŠTI KARĖJE LIETU- 

VIAI. 
Dr. K. Velbutas. 

"Lietuvių Balse" pranešama se- 

kančiai apie žuvimą Rumunijoj 
jauno lietuvio, Dr. K. Velbuto: 

"Ir vėl nauja karės auka. Prieš 
mane naujas kapas draugo tautie- 

čio, žuvusio tolimos Rumunijos 
karės lauke. 

Šių metų sausio 26 d. pietuose 
vokiečių didžioji artilerija pradėjo 
taikinti šovinius gelžkelio stotin, 
kame darbavosi 2-oji musų divizi- 

jos ligoninė. Stotis 3 varstai nuo 

vokiečių pozicijų. Sužeistų ir li- 

gonių pilna stotis, artimieji gyve- 
namieji butai taip pat užimti su- 

žeistųjų. 
Paskui vienas kitą šoviniai krin- 

ta vis arčiau prie stoties. Čia prie 
ligonių buvo apsigyvenę ir ligoni- 
nės gydytojai. Dviem šoviniam 
vos nepataikinus į pati stoties 

butą, draugas Kazimieras Velbu- 
tas išeina iš buto, 6—7 žingsniai 
užpakalyje seka šventikas ir pa- 
skui šventiką dar kitas draugas gy- 

dytojas. Akyirirksniu girdėti bai- 
sus šovinio kriokimas ir jo sprogi- 
mas. Draugas Kazimieras krinta 

(negyvas užmuštas vietoje atmosfe- 

ros oro trenkimo. Du sanitaru to 

paties šovinio buvo sudraskyti i 

gabalėlius, šventikas gi. aotėkštas 

sanitaro smegenimis, išliko gyvas: 
6 žingsniai išgelbėjo jj. Kitas 

draugas gydytojas ir meliestas. 

Draugas Kazimieras palaidotas 
rumunu kaime sausio,28 d. Lydė- 
jo jj ligoninės draugai ir mažas 

būrelis pažįstamu. 

Kazimieras Vclbutas kilęs iš 
Šeduvos, Kauno gub. Gimnaziją 
baigė Šiauliuose, ir medicinos 
mokslą ėjo Dorpate. Tarnavo ka- 
riuomenėje nuo pat karės pradžios 
vienoje ligoninėje. Gydytojo laip- 
sni gavo i(^i6 m. rudenyje. 

Su draugu Kazimieru susipa- 
žinova karės pradžu«'e ir visą lai- 

ką darbavovos artimose ligoninėse. 
Jis buvo be galo darbštus, ener- 

gingas ir nenuilstąs pagalbos tei- 
kėjas sužeistiems* ir ligoninis. Ma- 
lonTts ir atviras draugas, drąsus 
tiesos reiškėjas, kupinas prakil- 
niausių idealų, atsidėjęs kelti ir 
šviesti tautiečius, gydyti lietuvių 
kuną ir sąmonę. 

Beširdis ir baisus likimas pa- 
grobė savo auką karės galui bi- 
siartinant. 

Aplinkui liūdna ir svetima, aša- 
ros i ieda. 

Tebūna Tau, brangus drauge, 
lengva ir svetimoji rumunų žeme- 
lė! 

J. Rudis.", 

S^JAUSMAS P-UI LEONUI. ! 

Iškilus aikštėn skandalui, kurį 
padarė Petrogrado "Naujoji Lie- 

tuva" (prisidedant taipgi ir Ame- 
rikoniškoms "Naujienoms" bei 
"Keleiviui"), kuri mėgino aictei- j 
singai apvaginti žinomą lietuviu, 
veikėją, p. Pet. Leoną, duodama Į 
suprasti, buk pas jj turėjo žūti 

( 

90,000 rub. išsiųstų iš Tatjanos 
komiteto į Lietuvą, Rusijoj kilo 

( 
tikra audra. Lietuviai baisiai pa-j 
sipiktino tokiu nepamatuotu ir ne- 

padoriu tų laikraščių pasielgimu. 
"Naujosios* Lietuvos" geresni 

bendradarbiai atsisakė toliaus joje 
bendradarbianti; lietuvių veikėjai, 
inteligentai, studentai, mokiniai ir 

mokinės,' darbininkai ir pabėgė- 
liai vieni pradėjo skelbti v!ešus 

protestus prieš tekį nedorą "Nau- 

jos Lietuvos" pasielgimą, o kiti 
išsiuntė sąjausmo laiškus p. Petrui 

Leonui, kurio nesuteptą garbę ir 

gerą vardą tas laikraštėlis su savo 

sėbrais buvo besikėsinęs nuplėšti. 
Kaipo typišką tokių protestų 

pavyzdį žemiaus dedame p. A. 

Karpavičiaus vieno iš buvusių 
"N. Liet." šalininkų, atvirą laišką 
"Naujajai Lietuvai," kuris skam- 
ba sekančiai: 

"Naujos Lietuvos" Redakcijai. 
Pas mane tebėra Jūsų Redak- 

cijos laiškas, kuriuo aš buvau 
kviečiamas bendradarbiauti "N. 

Liet." Manau, jog kreipiatės j 
mane kaip į žmogų, kuriam ne- 

abejojami ir artimi demokratijos 
idealai. 

Del įvairių karės meto aplinky- 
bių negalėjau ir nebegrl*'! prisi- 

r deti prie Jusų darbo, kuriam aš iš 

J tikrųjų pritariu. 

Bet Jusų pozicija ginče su 
"Liet. Balsu" del p. Leono vagi- 
nimo sukėlė man abejojimų, ar 

"N. Lietuvos" vedėjai tikri demo- 
kratai. 

Tarpe daugelio kitų dcmokra- 
tybės dėsnių, ji, t. y. demokraty- 
bė, pripažįsta, kad vykdinant gy- 
venime savo principai ir grumian- 
tis del jų su priešininkais, reikia 
vartoti tik dori ginklai. Tatai jos 
moralinė stiprybė ir tatai jos gra- 
žumas Dcmokratybė liepia vengt 
bjaurių ginklų. Net kovoje su 

nenoriausiais savo priešininkais 
demokratas privalo doru budu 
ginties. Demokratas, lyg tikras 
karžygys, greičiau su tiks paimtu 
momentą pralaimėti, negu nuveik- 
ti priešininką, nudurdamas jj ]>ei- 
liu iš pasalų. Bjauriais įrankiais 
laimėtoji kova atstumia žmones 
tankiai ir nuo kitų demokratybės 
dėsnų ir sustabdo kuriam laikui 
jų įsigyvenimą, kol istorijos vėjai 
užpusto negražias pėdas. 

O Jus lygiai taip ir elgiatės, 
kad tik daugiau žmonių at^umtu- 
mėt nuo demakratybės troškimų. 

Jums teko nelemtai įsišokti; Jus 
dorai neapsižvalgę skaudžiai įtarė- 
te p. Leono asmenį. Ir ne Jums 
vieniems teko įsišokti. Tik dori ir 
gryni žmonės pastebėtas klaidas 
tuojaus atitaiso atvirai, aiškiai, be 
atodairos į malonias arba nemalo- 
nias sąlygas." O Jus kaip elgia- 
tės? Jus viena ranka mušatės į 
:rutinę, tardami mea maxima cul- 

pa, o antra ranka tame pat No 5 
ir beveik toj pačioj skiltyj atkar- 
tojate vaginimą p. Leono, prisi- 
mynę reikalaudami pasakyti, kur 
dingo 90,000 rublių. 

Visas šiurpulingas baisumas ir 
yra, kad Jus, jau gerai žinodami 
apie nebūtą Leono nuodėmę, įdė- 
jote straipsnius kažinkokių aklų 
fanatikų. Tai kam gi Jums be- 
reikėjo atsiprašinėti ir ko jis da- 
bar vertas tas Jusų pasiteisinimas: 
Kur logika, kur čia Jusų dora ii 
kur sveikas protas? Juk dabai 
visi vienu balsu šauks, kad Jusų 
gailestavimas del klaidos tai tik 
vilkų ašaros. 

Jums būtinai reikia vėtyti ii 
naujo visas klojimas sveikiems 
grūdams nuo pelų atskirti, t. y 
išstumti iš Redakcijos zemc-s kul- 
tui os tepiltai. 

Doras žmogus nesidės nei si 

Jumis, nei su Jusų priešininkais 
jis greičiau nusikreips nuo šlykš- 
čios kovos vieškelio ir, savo takg 
mindamas, vienas, kiek galėdamas 
skleis pozityvius demokratybės 
principus, be apykantos tu, kurie 
dar neprfaU^o jo idealų. 

A. Kuprevičia, 
O inžinierius Branvs Prapuo- 

lenis atviru laišku išreiškia tokig 
užuojautą p. Leonui: 

Gerbiamasis tautieti ir nesuter-! 
štos duros vyre! Tariu tamistai 
užuojautos žodį del nežmoniškoj "Naujosios Lietuvos" pasielgimo 
su Tamista ir plėšimo Tam i stos' 
garbės tame laikraštyje. 

Nusiramink, Tamista! "Naujo-j sios Lietuvos" pasielgimas nėra j 
rimtu demokratų darbas, bet, su- 

sitelkusiu aplink jąją musų neofi- 
tu ir labai nedaugelio, ligotu de- 

magogijos norų apimtų lietuvių. 
Visuomet Tamistą gerbdamas 

Iuč. Branys Prapuolenis. 
Panašios rūšies apsireiškimai 

liudija, kad lietuvių visuomenė at- 

skyrė mėlą nuo teisybės ir uždėjo' 
tinkamą žymę ant saujalės dema- 
gogų. ir fanatikų, kurie, pasislėp- 
dami po demokartiškumo, pirmei- 
vybės ir socializmo skraistėmis 
mėgino diskrediduoti vieną iš gar- 
bingiausių Lietuvos vyrų. 

IŠ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 
RUSIJOJ. 

MARIJUPOLIS, Jekaterino 
slavo gub. 

Tarnaujant man Marijupolyje, 
teko ir su tremtiniais lietuviais, 
čia apsigyvenusiais, susipažinti. 
Pabėgėlių'lietuvių čia yra apie 500 
žmonių, j.ci dar nedaugiau. Be- 
veik visi jie darbininkai; daugu- 
ma dirba fabrikuose palei Mariju- 
poli; yra kelios fabrikos ir pačia- 
me mieste. Inteligentų beveik nė- 
ra. 

Yra čionai Lietuvių Draugijos į 
Skyrius, kurio pirmininku yra 
kun. Dragunevičius. Taip pat 
yra vaikų prieglauda ir mokykla 
prie jos. 

Surasti lietuvių komitetas ar 

prieglauda su mokykla atvažiavu- 
siam ne visiškai lengva, nes jo- 
kios iškabos nėra, kaip kituose mie- 
stuose. Pats aš vos nevos, visų 
klausinėdamas, siradau, komitetą, 

i Labai nustebau, pamatęs ant durų 
'pirm. kun. Dragunevičiaus viziti- 
Įne kartelę parašytą lenkiškai. Pa- 
skambinau. Išėjo moteris ir len- 

kiškai paklausė: "Co wam potrze- 
ba?" Gerai, kad mokėjau lenkiš- 
kai kalbėti, tai ir paklausiau, kur 

lietuvių komitetas ir ar galima 
matyti pirmininkas. Nuvedė ma- 

ne j kambarį, kur radau pirminin- 
ką. Iš karto nežinojau, kaip kal- 

bėti, bet pradrįsau ir prakalbinau 
lietuviškai. Pasirodė, kad kuni- 

go esama karšto tėvynės sunaus. 

Vis dėlto butų gerai, kad lietuvių 
Į komitetas butų žymesnis ir neduo- 
Itų nežinančiam progos abejoti, ar 

tikrai čia lietuvių komitetas. 

Teko pabūti ir prieglaudoje su 

mokykla. įėjus, tuojau krinta j 
akis, kad žiemos metu vaikai ba- 
si. Paklausęs vaikučių, gavau at- 

sakymą, kad nėsą batų: buvę ke- 
liolika porų, bet suplyšus vis ren- 

gęsi taisyti, tik kol prisirengę, iš 
keliolkos porų belikusios tik ke- 

lios, nes kitos taip suplyšusios, 
kad nė taisyti neišsimoką. Ro- 

dos, kad musų pirmininkas ir ki- 
tuose reikaluose ne labai skubinas. 
Kiti komitetai senai visa, ko rei- 

kia, gavo tik lietuvių komitetas 
visa paskiau gauna. Mokykloje 
yra įrašyta daugiau ne 50 vaiku- 

čių, bet lanko ją maž ne perpus 
mažiau. Paklausiau mokytoją, 
kokia priežastis, kad taip daug 
mokinių neina mokyklon; atsakė 
—del autuvo ir gerų drabužių sto- 

kos neiną. Paskutiniomis dieno- 
mis gavo iš komiteto prie- 
glaudos vaikučiai keliolika po- 

rų batų, bet tol5 gražu ne visi, o 

kurie gyvena pas tėvus, tiems gal 
dar mažiau teks. 

•Dar žmoneliai nevisai paten- 
rinti, kad musų kunigas atsisakąs 
į ligonis važiuoti išpažinties. 
Man pačiam teko girdėti skun- 
džiantis moterėlę, kaa kunigas ne- 

norįs važiuoti, kad ne parapijos 
esąs kunigas; ligonis gi kitaip ne- 

mokanti kalbėti, kaip tik lietuviš- 

kai, o parapijos kunigas lenkas 

esąs. 
Kareivis. 

Ž. NOVGORODAS. S. m. 

sausio 29 d. buvo Ž. Novgorodo 
skyriaus Lietuvių Draugijos nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti me- 

tinis visuotinis susirinkimas. At- 

vyko 30 narių. Pirmininku vienu 

balsu buvo išrinktas buvusis čia 

su reikalais Centro įgaliotinis Cip- 
lijauske, o sekretorium Pr. Yso- 

|kas. Šis susirinkimas parodė, kad 
t. Novgorodo lietuviai visuome- 

įningumu žymiais žingsniais eina 

(pirmyn. Per šį susitinkimą ne- 

nebuvo tokių karščiavimųsi, kaip 
pernai. Visa ėjo ramiai ir tvar- 
kingai. Buvo daug išreikšta gerų 
pasiūlymų ir pageidavimų. Die- 
notvarkė buvo tokia: valdybos 
ppyskaita už parėjusius 1916 me- 

tus, Revizijos Komisijos prane- 
šimas,- išstojusių narių rinkimas 
ir visoki pasiūlymai. Susirinki- 
mas, išklausęs apyskaitą ir Revi- 
zijos Komisijos pranešimą pripa- 
žino, kad Valdybos darbavimąsia 
buvęs ne visai pagirtinas. Pripa- 
žino taip pat, kad kai kurios iš- 
laidos buvo daromos nevisai tin- 
kamai ir nesilaikant jokių normų, 
Po to skyriaus pirmininkas p. 
Cieuinc'.onskis ir sekretorius p. 
Misevičius atsisakė nuo savo oa- 

reigų. Y irtus taip dalykams, teko 
rinkti čia nauja valdyba, išskyrus 
kun. Markelį, kurio susirinkime 
nebuvo ir kuris tada Liet. Dr. 
įstatų § 8 turėjo įeiti į naują val- 
dybą. Dauguma balsų buvo iš- 
rinkti M. Kėkštienė M. Kriaučiu- 
•naitė, V. Brigmonas, Ignas Kra- 
sauskis, Pr. Ysokas ir J. Dva- 
riškis i Revizijos Komisiją: F. 
Kanapa, J. Valunta ir J. Tamo- 
šauskis. Naujoji Valdyba pasi- 
skirstė sau pareigas taip: pirmi- 
ninkas M. Kėkštienė, kasininkas 
M. Kriaučiunaitė, vice-pirminin- 
kas kun. Markelis, sekretorius Pr. 
Ysokas; valdybos nariai: Krasau- 
skis, Dvariškis ir Brigmonas. 
Lauksime intensyvaus darbo iš 
panaujintos Valdybos, kad paleng- 
vintų, tą skurdą, kurį kenčia pa- 
skutiniu metu musų broliai atsi- 
dūrę šaltuosft ir nejaukiuose vin« 
giuotos Volgos krantuose. 

Y. 

PETROGRADAS. Visuotinis 
Petrapilio Lietuvių Draugijos d. 
k. n. š. susirinkimas. Vasario 
19 d. iš 1240 draugijos narių 
atvyko susirinkiman 73$ žmonės, 
kurie rinko komiteto narius (ir 
jiems kandidatus) ir revizijos ko- 
misijos narius. Buvo susirinki- 
me dalijama du sąrašu: vienas 
kairiųjų, baltas, o kitas dešiniųjų, 
pilkos spalvos popieris. Balsuo- 
jama buvo slaptu balsavimu. Su- 

1 skaičius balsus pasirodč, kad til- 
kųjų popierėlių buvo 426, b,ahų 

'249 ir maišytų 48. Tokiu budu 
dešinieji laimėjo. Naujas draugi- 
jos sąstatas maža kuo skiriasi 
nuo senojo, kada pirmininku bu- 
vo 'kun. Laukaitis. 

į Į Komiteto narius išrinkta šie: 
;Breiva Antanas, Braziulis Jonas, 
Bruckus Antanas, Deksnis Juozas, 
Kun. Didžiulis, Feterauskas Gus- 

tovas, kun. Gr«il>ys. Januševičius 
Jonas, Januškevičius Jucfzas, Ki- 
sielis Izidorius, Končius Petras, 
kun. Laukaitis, Linartas Jurgis, 
I^eparskaitė Leontina, Matulaitis 
Vincas, kun. Matulionis, Mustei- 
kis Juozas, kun. Narjauskas, 
Opulskis Apolonoras, Rabikovskas 
Stanislovas, kun. Senkus, Straz- 
das Jurgis, Tumėnas lAnįtanas, 
Tumėnienė Jonina, Žilinskas Ka- 

zys, Žilevičaitė Julija, Zubrickas 

Justinas. 
Kandidatais išrinkti šie: Blažiu- 

nas Petras, Stasys Jurgis, Zauka 
I Juozas. 
į Į Revizijos Komisijos narius 
išrinkta: Dubinskas Andrius, Pe- 

'čkauskas Boleslovas ir Šalkauskis 

Kazys. 

APIE ATLYGINIMĄ UŽ 
SUNAIKINTUS UKIUS. 

Lietuvių Draugijos Centralinio 
Komiteto juridiškas skyrius pa- 
skelbė lietuviu žiniai sekantį pra- 

nešimą reikale atlyginimo už su- 

naikintus laike karės ukius Lietu- 

voje: 
TJkininkams lietuviams, Iku- 

riems rupi gauti iš vyriausybės 
atlyginimas už sunaikintus karės 

■metu vyriausybei liepiant javus 
apsėlius, esame pranešę 6 "Liet. 

Balso" numeryje, kad senieji ap- 

skričiu komitetai, kuriems buvo 

pavesta spręsti atlyginimo reika- 

lai, spaliu 6 d. 1916 m. pakeisti 
[naujomis komisijomis, kad senųjų 
komitetų darbas sustabdytas, ia- 

da dar nebuvo žinios, ar jau su- 

darytos tos naujosios komisijos, 

j ir pažadėjome, sužinoję apie ko- 

!misijų veikimą, pranešti. 
| Vasario 16 d. gavome 1$ Kait- 

ino gubernatoriaus kanceliarijos ir 

iš naujai sudarytos komisijos Pa- 

'nevėžio ir Ukmergės apskritim du 

j pranešimu, kad: 
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ANGLIJOS MISIJA AMERI- 
KOJ. 

T. Anglijos misijos vadas Mr. 
'Balfour (iš kairės) su Amerikos 
Valstijos sekretorium Lausing. 

2. Dideli būriai žmonių pasiti- 
ko misiją Washingtone. 

3. Amrrikos kavalerija lydi 
automobiliu, kuriuom Baltour ir 
Lansing važiuoja nuo stoties. 

1) Kauno gubernijai sudarytos 
■keturios komisijos: 

a) pirmoji tam tikra kaulina- 
moji komisija (osobaja ocienočna- 
ja komisija) Kauno ir Raseinių 
apskritim; ji yra Kostromoje; 

b) antroji tam tikra kaulina- 
moji komisija Panevėžio ir Uk- 
mergės a^:»kritim; ji yra Kostro- 
moje ; 

c) trečioji kaininamoji Telšių 
ir Šiaulių apskritim; yia Tverėje; 

d) ketvirtoji kaininamoji komi- 

sija Zarasų apskričiai; yra Kra- 
-lavskoje, Vitebsko gub. 

2) Antrasis pranešiams aiškina, 
kad seniau veikusieji apskričiu 
kom:tetai spaliu 6 d. 1916 m. pa- 
naikini, jų veikimas sustabdytas 
ir visi reikalai liko įduoti naujo- 
sioms komisijoms. * 

Be to, esame gavę iš senojo Za- 
rasų komiteto pirmininko (jam 
įstatymu pavedama sutaisyti ap- 
skri;. komisija) pranešimą, kad 
Zarasu komisija esanti jau įsteig- 
ia, bet, kadangi esą nesurinkti vi- 
si tos komisijos r.ariai, lig šiol ko- 

misija tebedirbanti ruošiamąjį 
darbą. 

Kauno gubernijos ūkininkai lie- 
tuviai dabar gali iškelti save* se- 

niau pradėtąsias komitetuose by- 
las, kreipdamiesi kiekvienas į savo 

apskrities komisiją. 
Del kitų Lietuvos gubernijų— 

Vilniaus, Suvalkų, Gardino—tai 
lig šiol žinių apie veikiančias ten 

komisijas neturime. Kai gausi- 
me—pranešime. 

Ant. Tumėnas. 
("Liet. Balsas") 

MASKVA, \edeldieny, š. m. 

sausio 29 d. įvyko Maskvos Littu- 
vių Komiteto karės aukoms šelpti 
Visuotinas Susirinkimas. Komi- 
teto Sekretorius p. V. Sidzikaus- 
kas perskaitė Komiteto veikimo 
apyskaitą nuo JO14 m. rudens li- 
gi 1917 rn. sausio 1 d. ir rūiiginę 
—u ž 17 mėnesių, būtent: nuo 1915 
m. 1 rugpjučio ligi 1917 m., sau- 

sio 1 d., taippat aukotoju sąrašą. 
Parbo Organizavimo Skyriaus 
Vedėjas p. J. Vanagas-Simonaitis 
supažindino Susirinkimą su šio 
skyriaus veikimu. Revizijos Ko- 

misija savo protokole patėmyjo, 
kad 1) užrašai Komiteto knvgo- 
se padaryti, pasiremiant pateisina- 
maisiais dokumentais 2) įplaukų 
ir išlaidų apyskaitos, taip-pat ba- 
lansas 1917 m. 1 sausio sutaisyti 
teisingai, pasiremiant užrašais 
knygose ir 3) palikusiųjų kasoj 1 

sausio 1917 m. pinigų skaičius at- 
sako užrašų kasinej Komiteto kny- 
goj rezultatui. Į atskirus paklau- 
simus atsakinėjo Komiteto Pirmi- 
ninkas p. P. Leonas ir skyrių ve- 

dėjai. Piniginė Komiteto apyskai- 
ta priimta Visuotinojo Komiteto 
Susirinkimo vienbalsiai, 4 susi- 
laikius. Visuotinas Komiteto Su- 
sirinkimas išreiškė padėką Komi- 
teto Valdybai ir sandarbininkams 
už pasidarbavimą tremtinių nau- 

dai. Taippat išreikšta padėka as- 

me.ims ir įstaigoms, paaukoju- 
siems Komitetui pinigų ir turto. 

Valdybos nariais išrinkti šie as- 

mens: p. 7\ Leonas, J. Yanagas- 
I Simonaitis, Kun. f. Bakučionis, V. 
Silzikauskas, J. Mašotas ir J. Liu- 
džius. Smulki veikimo ir pini- 
ginė apyskaita greitu laiku išeis 

j atskiru leidiniu lietuviu ir rusų 
kalbomis. 

Už Komiteto Valdybos Pirmi- 

ninką: 

Vice-pirmininkas J. Vanagas, 
Valdybos Sekretorius 

V, Sidzikauskas. 
("N. L.") 

LIETUVIAI BELAISVIAI 

VOKIETIJOJ. 
"Lietuvos" redakcija gavo laiš- 

kelius nuo sekančių lietuvių, 
esančių nelaisvėj Vokietijoj: 

Juozas Januševskis iš Padrie- 
čių, \'eiver t gm., Mariampolės 
pav., Suvalkų gubernijos, randa- 
si sekančioj vietoj: Kriegsgetan- 
geuenlager Parchim, Meklenburg, 
5 8ruPPe» 7 baracke, Deutsch- 
?and. \merikoj turi giminių— 
2 dėdes, Joną ir Petrą Požerus. 

i Prašo pagelbėti bėdoj. 
I Ignas Bajorūnas iš Valdeikių, 
Panevėžio pav., Kauno gub. Ran- 

dasi: Kriegsgefangenenlrger A- 
rys, Dcutschland. Jo sesuo pir- 
miaus buvo pas kun. Steponą 1- 
čių Chicagoje. 

Šisai laiškas ėjo lygiai metus 
laiko, o pirmasai buvo išsiųstas 
iš Vokietijos, 7 gegužio 1916 m. 

"Lietuvių Balsas" paduoda dar 
.sekančių žinių apie mūsų belais- 
vius Vokietijoj: 

—,Belaisvis Viktoras Sereika, 
kilęs iš Surviliškio miest., Kauno 
gub., prašo pažįstamų ir giminių 
atsiliepti, nes per 2-jus metus me- 

rą gavęs jokio laiško. Lag. Cass- 
el, Komp. 3. Gruppe 4. 

— Altdamo stovykloje, be 67 
sergančių 'iigonių ir sužeistų, esa- 

ma dar 44 lietuvių kuoblogiausia- 
me padėjime ir labai pašalpos 
reikalingų. Apsiimkite kas mėnuo 
maitinti po vieną, siųsdami jo 

reikalams j Danų Raud. Kry- 
žiaus Liet. Sekciją po 5—10 
ru j. (Croix Rouge Danoise. Ko- 
penhague, Agence des prisoniers 
de guers. Section Lithuanienne). 
Nelaimingųjų daug; šelpėjų ba- 
relis jau auga. Tad buriu—rugių 
j musų aruodus! 

— Iš Altdamo stovyklos yra 
paleista 11 lietuvių, sergančių 
džiova. Jie bir. išvežti arba į 
Danus j vokiečių lėšomis taiso- 
mus barakus (kad savo tėviškės 
—Vokios nenualinus), arba per 
Švedus bus grąžinami Rusuosna. 
Paleisti būtent šie: Andranavi- 
čius Balys, Burokas Kazys, Bla- 
ževičius Julius, Kairys Juozas, 
Kairys Pranas, Ledainis Petras, 
Paka'hiiškis Kazys, Sušinskis 

Juozas, Jusevičius Ignas, Urbo-j navičius Stanislovas ir Dulevi- 
čius Juozas. 

— Altdamo stovykloje džiovi- 
ninkas Žabaras Kazys, Kauno 

gub., 111 pėstim, pulkę, l$i6 £0. 

gruodžio 6 d. yra miręs. Amži- 
ną atilsį jam sunkų vargeli iš- 
vargus ! 

Liet. Skyriaus prie Danu Rau- 
don. Kryžiaus Kopenhagoje ve- 

dėjas Jurgis Savickis. 
Adresas: Croix Rouge Danoise 

Copenhague. Danmark, Section 

Lithuanienne. 

Paieškojimai iš Lietuvos. 
Amerikon atėjo daugybė laiškų 

i.š vokiečių užimtos Lietuvos. 
Žmonės šaukiasi pagelbos ir j ie- 
ško savo giminių čia Amerikoj. 
Žemiaus paduodame surašą tų 

i žmonių, Sturiems atėjo laiškai. 
IŽituos laiškus galima atsiimti iš 
("Tėvynės" redakcijos. Radę šia- 
me surašė savo laišką, rašykit 
įaišką, nurodymai jo numerj, se- 

kančiu antrašu: V. K. Račkau- 
skas, 307 W. 30-th St. Ncvv York, 
N. Y. 

747- — ONA PETROVSKI, 
iš Podlasie, nuo Saduvos, jieško 
ANTANO PETROVSKIO (35- 
27 U'nion A ve., Chicago, 111.). ! 748. — M AR. POVILAITIS, 
iš Šakių, Suv. gub., jieško AN- 
TANO POVILAIČIO (438 Che- 
stnut Ave., ScrantOn, Pa.) ir 
prašo pinigų. 

749. — EIZB. POLUMEIKIS, 
iš Goštautų (Krcis Joliauisch- 
kelc, Post Ponievviež. Litauen), 
jieško MYKOLO POLUMEI- 
KIO (Amsterdam, N. Y., 11 
No. Place). 

750. — MARC. POCIUS, iš 
Vinuragių, nuo Vėžaičių, jicško 
MORTO POCIUS (1441 So. 
Illiinois Str. (?), Chicago, 111.) 
Rašo, jog mirė bobutė. 

751. — EMILIJA RIMKU- 
NAS, iš Vilkmergės, jieško bro- 
lio ANTANO MOCKEVIČIAS 
(141 Thomas Str., Brooklyn, N. 
Y.). Prašo .pašalpos. 

752. — JULIANA RASČU- 
KA.ITIS, iš Mariampolės, jieško 
J. LAURINOVICO (105 Laf- 
ayette Str., New Haven, Conn.). 
Prašo pinigų. 

753. — KOTRINA RAD- 
ČIUS, iš Skapiškiu, Raseinių 
pav., jieško FELIKSO TAMO- 
ŠAIČIO (327 Ban* Str., Water- 
bury, Conn.). 

754. — KONSTANTAS RO- 
MAIKIS, iš Pasvalio, jieško 
KAZ. ROM A IKI O (903-905 
Broad Str., % Wissmer Pianos, 
Ne\vark, N. J.). Rašo, kad sū- 
nūs Leonas mirė. 

755. — AGOTA RAULĮ N AL 
TIS, iš Alytaus, jieško J. RAU= 
LINAIČIO (Minersville, Pa.). 
Rašo, kad duktė Zosė mirė, pra- 
šo pinigų. 

756. — JADVYGA RYMŠA, 
iš Derečyno, jieško ANTANO 
RYMŠOS (15—7th Str., Kan- 
sas, Kan.). Prašo pašelpti. 

757—URŠULĖ RAŽAUSKIE-Į 
N£, iš Aleksotos, jieško ST.j 
JURKEVIČIAUS (27 Wekh St.,1 
Pittsburg, 

758.— V E K ( VjJ įįA RASKE- 
VIC, iš ŽelviųE|)u.<ž| Vilkaviškiu, 
jieško J. 2MfflmEVlCI AUS 

(Dctroit, Mich.', '4$\)claroi St.). 
i» Prašo pinigu. 

759.—JULIUS lllNAS, iš Bor- 
kii. Bielskio p;LV,, jicško EDVA- 
RDO KINO |l3»-4th Ave., 
New Deeatur (®). įSašo piningų. 

760 ir 771. ^RjįRUkŠN'AI- 
TIS, iš Jaikaičitf>' (wQįb Jurbarko), 
j.eško ONOS R U K š X AIČIU T Jl S 

(Riverside, N. J.). 
761.—PETRON. REKSTĮS, 

iš švediškiu Griškabūdžio, jicško 
M. REKŠČIO (57 Grand Str., 

Brookfyn, X. Y.), prašo pašalpos. 
762.—ELENA ROŽINSKIE- 

XH, iš Amalių, nuo Kuršėnų, jie- 
ško PETRO ROŽĮNSKIO (Ne\v 
Haven (?), C'onn., Gilbert Str.). 
Labai reikia .pašalpos. 

(Tašų ant 7to puslapio.) 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Susirinkimai, vakarėliai. Pas 
mus žmonės niekuomet nenurim- 
sta; visuomet esti tai pramogėlės-, 
tai vakarėliai, tai susirinkimaį. 
Tarp tų dažnai atsitinka ir be nuo- 

širdžiu tikslų. Venu tekių buvo 
susirinkimas T. F. jr L. L). Komi- 
tetų susirinkimas, sušauk*as klebo- 
no iš sakyklos. Kunigas per pa- 
mokslą pasakė, kad dabartinis mi- 

nėtų skyrių komitetas užmigęs, ne- 

sidarbuoja kaip reikiant, tai, esą, 
reikia jis sutvarkyti. Ir ve šituo 
tikslu jis sušaukė jų susirinkimą 
pobažnytinėj svetainėje 2 vai. po 
pietų. 

Susirinkusi minėtų skyrių val- 
dyba stebėjosi ir klausinėjo, kas 
galėjo tą susirinkimą šaukti. Ant- 
galo ateina kuiir J. Gervickis, kuris 
nėra jokiu minėtų skyrių nariu, 
atidaro susirinkimą ir perskaito iš 
"Draugo" buk Cent. Kom. L. D. 
jau nebegyvuojąs. 

į Čia Liet. D. Komiteto raštinin- 
kas p. D. Graičaitis atsistoja ir 
paprašo pas jį priparodvmo to, kad 

įCent. Kom. jau nebegyvuoja. Ku- 
migas iš "Drauge" vėl tvirtina, 
kad jis nebegyviioja. Tąsyk p. 
D. Graičaitis perskaitė laišką iš 
C. K. raštinės, kur rašoma apie 
socialistų įskundimą C. K. Raudo- 
nąjam Kryžiui ir jų reikalavimą iš 
C. K. trečdalio aukų, surinktų 
Liet. Dienoj, ir parodė kunigui, 
kad jis gyvuoja, jei jis skundžia- 
ma ir iš jo reikalaujama. 

Kunigas, pamatęs, kad jis neturi 
jokio pamato savo tvirtinimui, per- 
mainė kalbos temą ir apsistojo vien 
ant papeikimo vietos L. D. sky- 
riui už rašymą protesto prieš "Dar- 
bininką." "Darbininkas," girdi, 
esąs katalikiškas laikraštis, o p. 
V. Stasavičius, būdamas vargo- 
nininku, taip vargonais atsako, 
kaip jam kunigas užgieda; jo nuo- 

monė, tie katalikai, kurie po pro- 
testu pasirašė, nusidėjo prieš baž- 
nyčią. 

į šitą M. Žilinskas, pasiprašęs 
balso, prirodinėjo, kad jie anaip- 
tol negalėjo nusidėti nei prieš baž- 
nyčios, nei prieš Kristaus mokslą, 
jei jie prieš vienybės ardytojus 
protestavo. Be to jis primini, kad 
žmonės negali daug tikėti nei vie- 
nu laikraščiu. 

Kunigas vėl pametęs savo kalbą 
ėmė sakyti, kad "Lietuva" yra 
laisvamaniškas laikraštis. M. Ži- 
linskas vėl paprašė jo parodyti, ka- 
me tas jos laisvamaniškumas yra, 
jeigu joje nieko nerašoma nei 
prieš tikėjimą, nei už tikėjimą, ko 
kunigas, žinoma, negalėjo nepripa- 
žinti. 

Bet labiausiai karščiavosi šita- 
me susirinkime p. V. Stasavičius. 
L. D. pirmininkas, p. A. J, Ber-| 
notas paklausė kunigo ir kitų, ar 

šitas susirinkimas yra teisotas, ar 

ne. Kunigas, norom s. nenoraus 

turėjo pasakyti, kad čia tik viešas 

pasikalbėjimas. Tąsykr p. Berno- 
tus pareikalavo iš p. V. Stasavf- 
Jlaus arba pasistatyti $100.00 ir 
parodyti teisingumą savo žodžių 
rašytų "Darbininko" 41 num., ar- 

ba tą šmeištą atšaukti. Taigi tas 

ponas vargonininkas, neturėdamas 

argumentų, nežinojo nei ką beda- 

ryti, kada p. Bernotas jam šitaip 
užsvilino. Parsiėjo vargšui rausti 
ir tylėti. Gerai jam, kam jis lei- 
džia klerikalams save vartoti, kaip 
kokią nudėvėtą pirštinę. 

JUpottfdl^ 

IŠ NEV/ARK, N. J. 
Pašventinimas bažnyt^os kam- 

pinio akmens.—Nekėlioj hal. iz 

d. čia buvo pašventinimas Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos naujos 
bažnyčios kertinio akmens. Šven- 
tino Šv. Jokūbo airių parapijos 
klebonas kun. Pat riek Cody. 

Pašventinimas prasidėjo po pa- 
rodai gatvėmis, kurioje dalyvavo 
mažne 1000 žmonių. Ėjusieji pa- 
rodoj turėjo mažas Amerikos vė- 
liavėles: eisenai pasibaigus, būrys 
parapijos mergaičių lauke pagie- 
dojo lietuvių kalba Amerikos him- 
ną "My Ccintry Tis of Tliee." 

Kun. Cody trumpai priminė 
tuos laikus, kuomet kelias mylias 
reikėjo eiti, kad katalikų bažnyčią 
pasiekus, o dabar Xe\varko diece- 
zijoje esą daugiau kaip 180 para- 
pijų. 

Patersono lietuviu parapijos 
klebonas kun. Švagždys pasakojo 
istoriją kertinių akmenų dėjimo 
siekdamas paprotj iki gilio> seno- 

vės. Jis sakė, kad bažnyčia tai 
augščiausias parapijos žmonių 
idealų laipsnis. Girdi "kiti žmo- 
nės neturi idealų. Jų regėjimas 
yra taip mažas, kad jie negali sau- 
lės suprasti. Protiniai aklų yra 
tiek pat kiek ir fiziniai.. Bet jus 
einate prie didžiojo idealo. Jus 
statote šventnamj tikrajam Dievui, 

į Tai bus namai Dievui ir jums." 
Pamaldas užsibaigė palaimini- 

mu, kur celebrantu buvo kun. Co- 

Kiti kunigai, buvusieji pamal- 
i dose, buvo šitie: bažnyčios klebo- 
nas kun. J. Dobužinskas, Eliza- 
betho parapijos klebonas kun. Žin- 
džius, Bayonnės klebonas kun. J. 
Budravviz ir IlarrisOno liet. para- 
pijos klebonas kun. Pr. J akstys. 
Draugijos atstovavo įvairias para- 
pijas. Parodos maršalu buvo K. 

j Yaskcvičia. Parodą vedė du be- 
nai. 

j Naujoji bažnyčia yra statoma 
prie Ne\v York Ave. pryšakiu į 
East Side parką. Ji bus romaniško- 
jo stiliaus 80 per 100 pėdų ir lė- 
šiuosianti arti $100,000. Lauku- 
tiniu bažnčyios padabinimu bus 
raudonos plytos su pilko kalkak- 
menio ornamentacija išmarginta 
mėlynai. Du bokštu 100 pėdų 
augščio užsibaigs jiekštuotomis 
varpinėmis su varo bonėmis ir pa- 
auksuotais kryžiais. Skliautlankyj, 
užimančiame didesnę fasados dalį, 
bus trejos jeinamos durys. Vir- 
šum durų bus rožinis langas. 
Bažnyčioje sėdynių bus 1000 žmo- 
nių. Ant viškų galės sutilpti 100 

žmonių. Altorius bus balto mar-Į 
nuiro, papuošto siennos marmuru," 
o didelis kryžius iš tamsesniojo 
akmens. 

Reporteris. 

IŠ NORTHAMPTON, MASS. 

Vietinis judėjimas. Xorthamp- 
ton yra nedidelis miestukas apie 
iš 24 tūkstančių gyventojų, tarp 
kurių lietuvių yra apie 55 šeimy- 
nos ir apie po porą dešimčių mer- 

ginų ir vaikinų. 
j Darbai eina gana gerai. Už- 
darbiai sulyg dabartinių laikų ne- 
dideli, bet pragyventi visgi galima. 
Lietuvių verteivių čia nėra, bet 
jei jie ir butų, vargiai begalėtų 
užsilaikyti, nes musų lietuviai labai 
pavydi vienas kitam. Žinoma, to- 
kiais yra ne visi, bet didesne dalis. 

Taip pat turiu priminti apie vie- 
ną lietuvių silpnumą—girtuoklystę. 
Girtuoklystė čia yra taip išsiplati- 
nusi, kad pas kitą lietuvį mielasis 
alutis yra nemažiaus branginamas 
kaip pas karštą kataliką šventin- 
tas Velykų vandenėlis. 

Į partijas šios vietos lietuviai 
nesiskirsto, ar, teisingiaus pasa- 
kius, laikosi savo. Yra keli, ku- 
rie gerai supranta tautinius reikl- 
ius, bet didesnė dalis yra tokių, K\> 
pritaria visiems; atvažiuoja kuni- 
gas, tai jie sakosi ([mtaria Jam; 
atvažiuja socialistas kalbėtojas, tai 

jie vėl pritaria jam; pritardami 
abiem ne niekina nei tautos reika- 
lų, bet likę vieni pasako stačiai, 
kad jie žino daugiau kaip visi ir 
jiems apgavikų ir dykaduonių ne- 

reikia. Kitaip sakant, jie nepri- 
taria nei vieniems ir nei vieniems 
nepadeda visuomenės darbo dirb- 
ti. 

Broliai, taip darydami, nesitikė- 
kime, kad kuomet geresnės ateities 
sulauksime. 

❖ ❖ ❖ 

Balandžio 22 d. čia buvo p. A. 
M. Martaus prakalbos. Kalbėjo 
jis gpie šiandienini Lietuvos stovį 

ir apie jos ateiti. Kalba visit; r.s 

gerai patiko, tik nedaug buvo karu 
joj klausyti, nes daugumas bu\o 
užimti prie rudžio ir negalėjo atei- 

| Tą dieną buvo išrinktas komi- 
tetas rinkimui aukų nukcntčju- 

jsiems nuo karės musų broliams. 
Šitas komitetas rinks au as, kas 

įmėnesis pereidamas per namus. 
I Po prakalbų padaryta kolekta; 
aukojo šitie: S. Mortunas ir A. 
Subačius po $j.oo; J. Baltrūnas, Į B. Katkevičius, J. Jančiausnas, I'. 
Poškaitis, A. Žigas, J'. Steponai- 
tis, li. Mickiutė, A. Lindanavičiu- 
tė, M. N'orkiutė. po $1.00; smul- 
kių aukų surinkta $430. Viso 
$17.30. Atitraukus už svetainę 
$2.50, liko nukentėjusiems nuo ka- 
rės $14.80. 

Ncrthhamptonietls. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Nušautas vyras buvęs lietuviu. 
Vietos anglu laikraščiai paduoda, 
kad bal. 25 d. tūlas John Smith, 
gyvenęs pn. 66 South Second St., 
\Villiamsburge, numirė Rrocklyno 
ligoninėj po karštam susikirtimui 
su 47 Pulko sargybiniu saugojusiu 
E. \V. Blisso masinu dirbtuvę prie 
Adams ir Plymouth gotvių, Brook- 
lyne. 

Minėtas vyras, beslukinėdamas 
pas dirbtuvę nuo upės pusės, mė- 

gino užpulti kareivį Arthur J. Ri- 
ley su ilgu peiliu. Jiems susirė- 

mus, užpuolikas "Smith," (kurio 
tikra pravardė buvusi J. Rukštelis) 
buvo priverstas bėgti ir jam bebė- 
gant jis tapo* pašautas tris kartus 
—viena kulka per kairįjį šoną tru- 

putį žemiaus širdies, kita per deši- 
nį ir trečia pataikė kairėn kojon. 

Ligoninės slaptoji policija iš- 

griozdė mirštančio žmogaus dra- 
bužius, bet nerado nieko tokio, kas 

parodytų, jį esant suokalbyje dirb- 
tuvę sunaikinti. "Jis buvęs žino.nas 
paupio apygardoje ir dirbęs dokų 
darbininkų Arbuekle kavos kom- 
panijoj truputį žemiaus Manhattan 

tilto, arti Blisso fabriko. 
Jam šokus ant stovinčio ant sar- 

gybos Riley su peiliu, tas pataikė | 
jo pasisaugoti ir atstatė į jį šau- 

tuvų. Jani ėmus bėgti Riley ėmė 

j jj šaudyti. Į tą tarpą iššoko ke-1 
li kiti sargybininkai ir pradėjo j 
bėgantjjį šaudyti. Raitas polici-j 
stas, nusivijęs jj, pagavo ir nusi- 

gabeno sarginėn. Ten jis prisi-, 
pažinęs, kad jis norėjęs Riley nu-) 
durti. Jis pasisakė esąs John ( 

Smith, bet anglų kalba galėjęs 
tik kelis žodžius pasakyti. Pasi- 

sakęs, kad jam ledaka, jis pasi- 
prašė leisti jj išeinamojon. Leite- 
nantas A. C. Smith nusekęs jį 
pamatė, kaip jis paslėpė peilį po 

išmatų krūva. 

Blisso mašinų dirbtuvės dirba 
tam tikrus šovinius ir nuo karės 

pradžios yra drūčiai saugojamos. 
Kokia buvo priežastis to žmogaus 
užpuolimo ant sargybinio, nepaai- 
škėjo. 

Reporteris. 

IŠ ST. PAUL IR 

MINNEAPOLIS, MINN. 

Balus ir auka nuk. nuo karės. 
Balandžio 22 d. Lietuviu Cen- 
tralinio Komiteto vietinis Dvi- 
miesČio skyrius parengė balių St. 

Paul'yj nukentėjusių nuo karės 
naudai. Kadangi ba'lius surengta 
ant greitųjų, tai mespėta, kaip 
reikiant, jis išgarsinti tarp vie- 
tos lietuvių ir svetimtaučių ir 

pasekmės buvo ne kokibs, nes ba- 
lius padarė nuostolių. Bet ren- 

gėjai dėl to nenusiminė ir nutarė 

kitą balių surengti Minneapolyj, 
pasirūpindami kiek galint dau- 

giau išgarsinti tarpe svetimtau- 

čių. 
Buvusiame baliuje vietos sky- 

riaus pirmininkui Juozui Ivanau- 
skui paprašius pas svečius aukų 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 

viams, tapo padaryta kolekta. 
Trįs merginos ir viena moteris 

perėję surinko $25.01. Aukojo 
sekantieji: 

Juozas Ivanauskas $2.25; Ant. 

Shulckus ir (Ant. Masiokas po 
S2.00; Hel. Čeikanauckaitė $1.50; 
Juozas Lu'kauckas, Stella Čeka- 
nauskaitė, Karolina Čekanauckie- 

nė, Ignas Buyokas, Mikolas Bie- 

žis, Kazis Sasnauckas, Marė Ma- 

cijauskaitė ir Paul Lind po $1.00 
Varose Rutkauckienė, Franė Ma- 
deikienjė, Amt. Madeikis, Ant. 

Shukis, Ant. Zuknis, Levusė Va- : 

ranaucikaitė, S. Gur&kas, Jonas ] 
Strazdas, Petras Grigas, Marta 1 

Račkauckaitč, Prank iLurch ir ; 

Juozas Hč/.a po 50c.; S. Stenny 
^50.; Taviiloras Samulaitis 30c.; 
I'aivl Lin n, Kazis Daimontas, 
Oxsel Carlson, Fred Peterson, 

Į Peet Olson, T e d Miller, Jonas 
•Shulčas ir Jonas Grendin po 25c, !M. Suffka, J, Stonger ir G. Kygf ! po 10c.; F. Eremin 5c.; Jonas 

j Ka/.ik 25c. Viso $25.01. 
Pinigai pasiųsta į Liberty Bank 

Centro Komitetui. 
Susinėsimų sekretorius, Ant, 

Aint. Masiokas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Puikus vakarėliai. Po Velykų nedėlioję, bal. 25 d. \ yčių 25 kp. 
Prospect teatre pastatė puikų is- 

torinį veikalą penkių veiksmų tra- 
gediją "Živilė." Vaidinimas pa- 
vyko neblogiausia. Pertraukose po- 
nios S. Greičienė ir V. Bukau- 
skienė padainavo gražių dainelių. 

Nedėlioj, bal. 22 d. Vorvvaerts 
įTurn salėje TMD. 20 kp. pastatė 
scenoje 5 veiksmų dramą "Ponas 
ir Mužikai." \ cikėjai visi buvo 
parinktiniai ir vaidinįmas kuo- 
puikiausiai pavyko. Ypatingai ge» 
rai atliko savo roles šitie: d. B, 
Rimkus dvarponio Magerskio ro- 
lę; J. Zubaviči-utė—Onytės; A. 
Zdanavičius—Alaburdos. Taip pat 
P. Mušinskas ir J. Šaltis tinka- 
mai atliko žydų roles, padarydami 
skanaus juoko. Neinažiaus pada- 
rė juokų A. Aksomaičiutė Baltru- 
vienės rolėje, šluota vanodama Ala- 
burdą. Het labiausiai reikia pa- 
girti p-lė J. B. Baltrukoniutė, vai- 
dinusi Liudytės rolę. Nors yia 
jauna, bet turi didelį gabumą sce- 
nos menui. 

Papeikti gal negalima butų nei 
vieno: visi yra pagyrimo verti. 
Už tai reikia tarti ačiu p. J. T, 
Klimaičiui, kuris gerai išmokino. 

Po vaidenimui naujasai "V<tr- 
po' choras, susidedąs iš viemj 
vyrų prie Am. Liet. Taut. San. 
18 kp., sudainavo keturias daine- 
les: "Santa Lucia," ''Į Tėvynę 
grįžt norėčia;'' dnetu sudainavo 
K. Bagdonas ir J. Skleris: "Mie- 
gok saldžiai'' ir "Sugrįžk." 

•Po dainų prasidėjo* kokiai. Žmo- 
nių buvo apie 600. Reikia tikėti, 
kad bus pelno iš šio vakaro. 

C. K. Teat. Choras greitu lai- 
ku žada sirengti didelį koncertą. 

Kovo 4 d. buvo tautinei šveait?, 
kurioje kalbėjo du tautininkai kal- 
bėtojai. Nuo to laiko tarpe Cle- 
velando lietuvių truputį suiro san- 

tikiai; kaikada tenka pas-ibarti, 
nors nebūtų reikalo. 

Margis. 

Žinios Žinelės. 
Oglesby, 111. 

= Miestelis apgyventas įvai- 
rių tautų žmonių; jų tarpe ne- 
maža lietuvių. Darbai anglių 
kasyklose ir cemento dirbtuvėse. 
Darbai eina gerai ir neprasčiau- 
siai uždirbama. 

Springfield, 111. 
= Visokios rūšies darbininkai 

gauni* didesnes algas. Anglia- 
kasiams unijistams darbdaviai 
geruoju sutiko pakelti užmokestį 
20Jc nuo balandžio 15 d. 

Rochester, N. Y. 
= Prie TMD. kuopos tveria- 

ma jaunimo choras. Choras taip- 
gi užsiims vaidinimu, kas, tiki- 
masi, patrauks daugiau narių 
prie TMD. kuopos. 

Pittebrugh, Pa., N. S. 
= Šita Pittsburgho dalis yra 

pagarsėjusi dujos išdirbystc, ku- 
ri parūpina gazą visam Pitts- 
burghui. Vieta yra labai saugo- 
jama ir keli vokiečiai tapo su- 
areštuoti buk už jų renginiąsj, 
dirbtuvę j orą išnešti. 

StanforJ, Conn. 
= Nesenai šio miestelio ver- 

tei vis St. Tekorius, belipdamas 
laiptais žemyn, nuo antro aug- 
što nupuolė ir tris dienas pasir- 
gęs numirė. Buvęs įsigėręs. 

Seattle, Washington. 
= Balandžio 23 d. iš Seattie 
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rusų politikos pabėgėliai, tarp jų 
trjs lietuviai: Kapsukas, Giedrys 
ir Jasaitis. Trečios partijos lai- 
va gegužės pirmose dienose va- 

žiuos: P. Kurkulis, J. Kurku- 
lienč ir D. MatLnkas iš l'hila- 

ielphijos ir J. Parulis iš Brook- 

>yno, 



Visi laikraščiui siunčiami ra-ikrai- 
Slai turi būti pažymčti autoriaus pa- 
radu ir adresu. Paaugantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikr^Jl vurd^. 
Redakcija pasilieka sau telsg at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
ir t*isyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atpal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popleros pusfis. paliekant 
plačius tarpus tarp eiluč'y. 

Apžvalga. 
Dėlei Lietuvos laisvės. Męs 

šiomis dienomis ir vėl gavome 
žinių iš pilnai patikėtinų šalti- 

nių, kad Lietuvos 'laisvė, kiek 
tai priklauso nuo talkininkų no- 

rų ir plianų, yra pilnai užtikrin- 
ta. Pilnų ir aiškesnių žinių ta- 

me iktaMsime, dėlei įvairių prie- 
žasčių, šiuom sykiu negalime pa- 

duoti, pasitikėdami, kad savo lai- 

šku galėsime plačiau ir pilniau 
?pie tai parašyti. 

Iš žinių, kokias męs turime, 

męs esame palinkę manyti, kad 
Lietuvos klausimas bus nagrinė- 
jamas ir VVashingtone, atvykus 
čia anglo-francuzų komisijoms, 
besistebėtume, jeigu apie tai už- 

girstume iŠ VVashingtono ir vie- 

šą nuomonę. 

Kaip minėta, Lietuvos laisvės 

principas yia, gali sakyti, galu- 
tinai nustatytas ir priimtas. Bet 

tos laisvės aipsnis .priklausys 
nuo daugelio faktorių (veiksnių). 
Lietuva turi progą įgyti ar'.M 

pilnį neprigulmybę, arba auto- 

nomiją. 
Žodis autonomija turi labai 

tamprią reikšmę. Autonomija 
gali buti arba labai plati—ir tuo- 

met ji labai arti stovi nuo pil- 
nos neprigulmybės, arba ji ga!; 
buti labai siaura, ir tuomet lie- 
tuviams nelabai butų iš ko 

džiaugtis. 
Taigi, kaip minėta, Lietuvos 

laisvės didumo laipsnis priklau- 
sys nuo keleto veilksnių. Taip 
šitų' veiksnių vienu iš svarbiau- 

sių bene bus tas, kiek patįs lie- 
tuviai pasirodys talkininkams 

politiškai pribrendę, prinokę. 
Jeigu lietuviai neapreikštų už- 

tektino politiško pribrendimo, tai 

apie Lietuvos pilną ineprigulmy- 
bę vargiai galima butų svajoti, 
nes talkininkams nebūtų jokio 
išrokavimo pačiam Europos vl- 

diuryj įsteigti naują Meksiką. Jie 
jau turėjo vieną tokį verdantį 
puodą Balkanuose ir antru sy- 
kiu nenorėtų tokio pačios ko- 

šės kabfoiiti. 
.aitas veiksnis—politiško lietu- 

vių .pribrendimo veiksnis, — bus 

didžiai svarbus, o gal ir nule- 
miantis. Apie tai męs jau porą 

sykių esame kalLjję ir dar sykį 
•norime tai atkartoti. Nes jis 
uždeda ant mus pareigą, nuo ku- 
rios Lietuvos laisvė priklauso. 

O ta pareiga yra aiški ir trum- 

pa :—išlaukinėj politikoj, Lietu- 
vos laisvės klausime lietuviai pri- 
valo parodyti pasauliui suvienytą 
frontą. 

Naminiuose, vidujiniuose rei- 
kaluose lietuviai gali ir nesu- 

tikti (nors ir to reikėtų būtinai 
vengti), bet išlaukinės politikos 
klausimuose lietuviai privalo sto- 

ti, kaip vienas—ir čia Amerikoj, 
ir ten Europoj. 

Lietuvos laisvė ir męs. Pa- 
skiausios žinios praneša, kad Eu- 

ropos lietuviai, reikale išgavimo 
Lietuvai politiškos laisvės, paga- 
lios susivienijo, įsteigdami cen- 

tralį politišką kuną, kurio bran- 
duoliu yra lietuvių atstovai dū- 

moje. Visos lietuvių partijos 
jame yra atstovaujamos. Ame- 
rikos lietuviai turėtų taipgi pa- 
daryti panašų žingsnį. Teisybė, 
jie jau buvo ue sykį mėginę jį 
daryti, bet nepasekmingai. Vis- 
gi reikėtų dar sykį pamėginti, 
ypač kuomet dabar ir Vv'ashing- 
tone reikėtų Lietuvos laisvės rei- 
kalus prižiūrėti. 

Ar galima butų dabar susivie- 
nyti tam tikslui mu.sų sriovėms? 
Mums išrodo, kad, nežiūrint pik- 
tumų ir pusėtino susierzinimo, 
kolkis yra mūsų santikiuose įvy- 
kęs, susivienyti viršminėtam rei- 
kalui visgi butų nesunku,—jeigu 
tik klausimas butų tinkamai pa- 
statytas. 

Ar musų visos trįs sriovės no- 

.1 Lietuvai politiškos laisvas? 
"'aip,—atsakys kiekviena sriovė. 

Nesutikimai įvyksta tik tolLu,— 
kuomet męs pradedame svarsty- 
ti klausimą, kokia toji laisvė pri- 
valo buti. 

Tame ir yra musų didelė klai- 
da. Nes ji atitraukia mus nuo 

svarbiausio, pirmutinio klausimo 
ir jvaro j labirintą vidujinių, na- 

miniu, sriovinių rekalų, kurie ga- 
li buti išrišti ir vėliaus. Ištikrų- 
jų, jiems rišti laikas visai ne 

dabar yra. Svarbiausis dabar 
reikalas,—tai išgauti Lietuvai po- 
litišką laisvę, kurios, kaiip minė- 

ta, visos sriovės geidžia. 
Todėl, jeigu męs tik apsisto- 

sime ai to pirmutinio klausi- 
mo, tuom tarpu nesileisdami į 
smulkmenas, į naminius ir antra- 

eilius dalykus, tai vienybė tarp 
lietuvių šiame klausime turCtij 
lengvai įvykti. Jos palengvini- 
mui galima butų priimti bendrai 
veiksmei tokią formini į: ''Steng- 
tis visais galimais šioje valan- 

doje budais išgauti Lietuvai ga- 
limai plačiausią laisvę, paremtą 
ant Lietuvos žmonių saviapsi- 
sprenditno,—kas link jos formos 
ir vidurinio surėdymo." 

Šita formula turėtų buti priim- 
tina visoms musų sriovėms, n. 

/:urint to, kokių pažiūrų jos ne- 

bebūtų. 
Susivienijus ant tokios iormu- 

los pamato, reikėtų įsteigti kokią 
nors įstaigą tos tormulos vykini- 
mul. Tos įstaigos didžiausia ir 

vienatinė pareiga butų veikimas 

išlaukinėj 'politikoj — kreipimas 
I'kariaujančių tautų prie pripaži- 
nimo Lietuvai galimai di- 

džiausios laisvės. Ir šiame rei- 
kale \Vashingtonas turi atkreip- 
ti pirmiausią ir didžiausią musų 

atydą, nes \Vashingtonas, kaip 
dabar galima sprąsti, turės bene 

labjausiai nus'veriantį žodį taikos 

kongrese. Neturėti dabar savo 

, politiškos misijos YVashingtone 
butų didžiausis Amerikos lietu- 

vių apsileidimas ir neatleistina 
nuodėmė. 

Taigi reikalinga yra tam tik- 
a įstaiga. Bet prie jos sutvė- 

rimo gali vėl iškilti ginčai ir 
nesutikimai. Galima permatyti, 
kad sriovės vėl galės nepasida- 
linti jos narių skaitlium. Skait- 
lius narių turėtų buti antraeilis 
'klausimas, bet pas mus, ant ne- 

laimės, antraeiliai klausimai išei- 
na svarbesniais už 'pirmaeilius— 
praktika tai jau nesykį parodė. 

Vienoic ir šito nesutikimo ak- 

menj męs privalome kokiu nors 

budu nuversti iš kelio. Prie da- 
bartiniu sriovinių santikių, mums 

išrodo tik vienas galimas išėji- 
mas. Jis yra toks: kiekviena 
sriovė, viršminėtą formulą veiki- 
mo priėmusi, be abejonės, turi 

tiesą turėti tuje įstaigoje repre- 

zentaciją. Tą kiekvienas pripa- 
Į žins. 

Jeigu tdip, tai "nukirsti tolimes- 

nį jos narių skaitlių, paliekant 
joje po vieną narį nuo kiekvie- 
nos sriovės. Jos neskaitlingu- 
mas gal turėtų ir tą para.iku- 
mą, kad dalykai eitų slidžiau, ir 
mažiau galėtų kilti joje ginčų. 

Be abejonės, tokia -komisija, 
ar kaip ten ją nepavadintume, pa- 
ti negalėtų atlikti visų darbų. 
Todėl galima butų ir reikėtų jai 
duoti teisę užlaikyti tam tikrus 

savo darbininkus, kurie butų jos 
skiriami ir įpilnai kontroliuojami. 

Nuo tokiu budu sudarytos cen- 

tralinės politiškos komisijos, ar 

tarybos, kaip mums išrodo, ne- 

galėtų buti skriaudos nei vienai 
.sr ovei, nes vis viena kiekvienas 
tos centralinės politiškos komisi- 

jos narys butų po savo sriovės 
kontrole. Vadinasi, faktiškai 
veiktų srovės, o tokia centralinė 

komisija ^utų savo rūšies "Clear- 

ing House." Kad tokios komi- 

sijos veikmė butų pasekminga, 
ne tik geistina, bet ir reikalinga, 
kad kiekviena sriovė jon paskirti1 
savo atstovu vieną iš autoritetin- 

giausių ir labjausiai patikėtinų 
savo sriovėje vyrų. 

Į. Kas nors toje linkmėje daryti 
, reikia—ir daryti greitai. 

Iš laikraščių. Mums praneša- 
ma, ikad "Ateities" redaktorius, 
p. A. Rimka rezignavęs nuo sa- 

vo vietos. Pranešama taipgi, 
kad dauguma "AteitiesJ' bendro- 
vės narių nebuvo užga. edinti p. 
Rimfkos gabumais ir todėl jo 
rezignacija buvusi priverstina. 
Kas užims "Ateities" redaktory- 
stę, kol kas, tikrai nežinia; tarp 
kandidatų j redaktorius minima 

J. Baniulis, J. Kerdiejus ir J. 

Strimaitis. Tuom tarpu "Ateitį'' 
veda p. Vitaitis. 

P-as A. Rimka, kaip praneša- 
ma, išvažiavęs pereitą savaitę 
Europon—eina gandas, buk sy- 
kiu su p. Bulota, nors tos žinios 
patvirtinimo nėra. Pranešama 
taipgi, kad jo išvažiavimo prie- 
žastimi esanti džiova, kuria p. 
Rimka buk susirgęs. Bet iš kitų 
šaltinių žinios nurodinėja, kad 
Europa dabar yra nepergeriausi 
vieta nuo džiovos gydytis, ypač 
kuomet čia, Amerikoj, yra Cali- 
fornia ir Colorado—ir geresnės 
ir artesnės vietos. Todėl šitie 
vra palinkę manyti, kad p. Rim- 
kos išvažiavimas bene turi ryšį 
su tuom projektu, kurį neper- 
seniausiai p. Rimka buvo paskel- 
bęs, būtent: kad atsirado koks 
ten mistiškas lietuvis, kuris au- 

kavęs $1,200.00 išsiuntimui lie- 
tuvių dviejų atstovų į Europą 
ir ikad to menamo geradėjo noru 

buvo, kad p. Rimka ir dai vie- 
nas rytietis važiuotų. Jis, anot 
tuometinio pranešimo, pasižadė- 
jęs visas išlaidas tokios kelio- 
nės uždengti. 

Šisai p. Rimkos pasiūlymas 
buvo paduotas Sandarai, bet San- 

*o<? valdyba bene vienbalsiai 
j j atmetė, aišk imdama savo tokį 
nusprendimą tuomi, kad Sanda- 
ra uega'ti priimti nei tokios au- 

kos, nei p. Rimkos propozicijos, 
kol ji nežinos, iš kokių šaltinių 
tie pinigai paeina. P-as Rimka, 
kiek žinoma, visgi tų šaltinių 
iki šiolei neapreiškė. Todėl ir 
spėjama, kad p. Rimka, nors ir 
negavęs įgaliojime* nuo tautinin- 

kų organizacijos, galų-gale mi- 
nėta propozicija pasinaudojo. 

Turime vienok patėmyti, kad 
šitiems išvadžiojimams tam tik- 
rų patvirtinimų iki šiolei nėra. 
Rasite, p. Rimka pats duos (ar 
gal jau davė) paaiškinimą, ku- 
ris dalykus geriaus nušvies. Tą 
jis turėtų padaryti užkirtimui 
kelio visokiems spėliojimams. 

Nepageidaujama, bet reikalin- 
ga. Yra daug dalykų, kurie yra j 
nepageidaujami, bet kuomet jie 
reikalingi, kuomet be jų apsieiti1 
negalima, tai reik juos atlikti. 
Tokią mintį išreiškia "Amerikos 
Lietuvis" apie įvedimą "seleetive 
draft," apie kurį męs pereitam nu- 

mery j jau buvome rašę. 
"Daugelis yra priešininkų pri-j 

verstinam kareiviavimui,—rašo! 
"Am. Lietuvis,"—nes mato ta- 

me varžymą ypatus laisvės, au- 

ginimą militarizmo ir tt. Iš 
dalies yra tame teisybės, bet no- 

rint buti laisvais, norint turėti 
lygias teises ir lygų balsą ša- 
lies valdyme, kiekvieno turi bu- 
ti priedermė ginti tos .šalies lai- 
svę ir remti pačių įsteigtą ir 
kontroliuojamą valdžią. Ir su- 

•lyg demokratiškumo visi lygiai 
kaip turčiai, taip ir darbinin- 
kai turėtų pildyti šią mažai kam 
pageidaujamą, vienok neišven- 
giamą pareigą šalies ir jos tei- 
sių gynime. 

OFiCIALIS CENTRALINIO 
KOMITETO PRANEŠIMAS. 

Be pirmiaus paminėtų, persior- 
ganizavo ir gyvai pradėjo veikti 
CenAralinio Komiteto skyriai se- 

kančiose vietose: 
Baltimore, Md.; 
Kew Haven, Conn,; 
Ansonia, Conn.; 
Elizabcth, N. J. 

Į Centralį Komitetą pradėjo 
plaukti pranešimai apie antsidėji- 
tną mėnesinių mokesčių. Yiršmi-i 
nėti C. K-to skyriai pasižadėjusių 
mokėti kas mėnuo po $3.00, $2.00 
ir $1.00 jau turi po keliasdešimtis. 
Tie skyriai ir aukų jau turį aps-1 
čiai surinkę. 

Į C. K-tą prisiųsti pasižadėjimai 
ir užsimokėjimai šių žmonių: 

J. Ambraziejus—$.200 
M. Petrauskas (užsimokėjo už 

visus metus "" 24.001 
C. Pilėnas—$3.00 (užsimokėjo 

nuo sausio š. m., viso 15.00) 
Dr. S. Sapranas 15.00 
J. Damijonaitis i.5o 
Kūlis (Furniture House) 3.00 
J. Ivanauskas 0.50 
St. Masickas 0.50 

J. Janeliunas 0.25 
J. Trakimas 0.25 
I. Naruševičius 1.00 

P. Ginkus 2.00' 

J. Kablv* 1.00 

or -v 11 

P. Kalinauskas j, i.oo 
P. Velička j (2$) i.oo 

A. Brokas > 
* 

i.oo 
V. Černius i.oo 

A. Vitkauskas i.oo 
K. Dcikinis ,< i.oo 
E. Šinikevičius n 0.50 
P. Deltuvienė /\ 0.50 
J. Dcikinisi 1.00 

Miss A. I>ieliukiute 1.00 
Miss O. Simanauskiutė .50 
V. Brazauskas 0.50 
V. Mačys 0.50 
P. Kunca 1.00 
P. Mockevičius 1.00 

K. Navickas 1.00 
M. Matulionienė 0.50 
I. Urbietis 1.00 
M. Miliauskas 1.00 
A. Kurelaitis 1.00 

J. Cesną 2.00 

Mrs. C). Čėsnienė 0.50 
J. Žilevičius 12.00 

J. Aly ta 1.00 
S. Leonavičius 1.00 

P. Lazauskas 1.00 

J. Lietuvninkas * 
1.00 

V. I. Bielys 1.00 

O. Dovydaičiutė 0.50 
A. Miliauskas 1.00 

P. Kundrotas 0.5c 
J. Radzevičia 1.00 
Miss S. Sukaitė 0.25 
J. Zubrickas 1.00 

A. Zailskas 1.00 

F. Lapinskas 3.00 
J. Budrys 1.00 

J. Sukackas 0,50 
J. Naujalis r.oo 

K. Valis 0.25 
J. Tamulynas 0.25 
P. Markūnas 100 

A. Litvinas 3.00 
Užsimokėjo bc prižadų: 

K. Šliburis 0.50 
J. Šakalys t .00 

M. Kilikevičia t.00 

A. Dzindzęlėta 1.00 

A. Kilkius 1.00 
\ 1 

ir. •' 

Baltimor'je, Md. bal. 21 ir 22 

d. sukolektuota išviso $53.10 
V' "" 1 

Elizabeth'c^, N. J. balandžio! 

23 d.— 24.35! 
Pinigai jduota :p. M. Bush C. 

K-to iždininkui. 
—o— 

Išviso į C. K-tą 11110 17 d. ba- 
landžio iki 25 d. bal. {plauke 
$306.91. 

Prisirašiusiems į Lietuvos Gel- 
bėtojų eilę prie Centralinio K-to 
ir prisiuntusiems savo mėnesines j 
mokestis nebus siuntinėjama laiš- 
kai su pakvitavimais, o tai bus da- 
roma viešai per laikraščius C. K- 
to oficialiuose pranešimuose. 

Iš Švedijos, Centro Komiteto 

Lietuvių Draugijos Įgaliotinis ra- 

šo (26 d. 'kovo, 1917) Amer. Lie- 

tuvių Centraliam Komitetui: 

"...Pranešame, kad Am. Liet: 
Centr. Komitetas drąsiai gali sinn- 
finėti pinigus, nes prisiunčiamos 
sumos visados savo tikslą pasie- 
kia..." 

Laiške pasakyta, kad pabaigo- 
je balandžio Stockholme bus keli 
įžymus lietuviai iš Vilniaus ir iš 
Rusijos, tik jie prašė neskelbti 
spaudoje jų vardų. 

PASIGENDAMA 

DIENRAŠČIO. 

Kaip man tenka daug susidurti 
su ž.nonėmis laikraščius beužraši- 
nėjant, tai iš jų gavau patirti, kad 
dabar yra tebai pageidaujamas be- 
partvvis dienraštis. Įsišnekėjęs su 

žmonėmis, dažnai išgirsti pasakant, 
kad jie labai pageidautų visapusio 
dienraščio; girdi, tegul jis sau 

butų ir brangesnis kaip dabarti- 
niai, by tik teisingai žmones pamo- 
kintų ir neapykantos nesėtų jų 
tarpe. 

Kada aš 'jiems'1 primenu dabar 
einančius dienraščius "Draugą" ir 
"Naujienas," tsi i paprastai gauna 
tokį atsakymą: O gi ką iš jų 
veiksi, vienak' tiW socialistų bėdas 
aprašinėja ir humbugiškus dakta- 
rus bruka savo skaitytojams, o 

kitas nieko daugiaus nemato, kaip 
tik Vyčių kuopas, velnių Kupčius 
ir nczaležninkus. Apie gyvenimo 
reikalus nei viename jų nieko ne- 

rasi. 

Kaip man matos, geras tautiškas 
dienraštis turėtų sau plačią dirvą. 
Musų veikėjai ir' leidėjai turėtų 
pagalvcrti apie tai. 

Laikraščių Agentas. 

DONNEMKTTERIJ 

tilNOEHdUMį 

ThFSEO^^ S*RIN6"PUSir 

[To Beblin 

—Saibel in Albany Knick«rbock«r Pr«s. 

HINDENBURGO STRATEGIŠKAS PASITRAUKIMAS. Garsus vokiečių Jlindenbu rgas sako, kad jis "traukiasi atgal aut francuzų fronto iš "stra- tegiškų išrokavimų." Kokie yra tie "išrokavimai" nesunk x suprasti, pamačius, kas jį ve- jasi—talkininkų kanuolių šo viniai... 

MARGUMYNAI. 
LIETUVIAI, DABOKITĖS!* 
B r o o k 1 y n, N. Y. Čia ne- 

senai vienas vyras užpuolė su 

peiliu ant Suv. Valstijų karei- 
vio, 'kuris dabojo šapą netoli 
Williamsburg tilto. Anglų laik- 
raščiai pavadino jj Smithu ir len- 
ku, bet jis yra lietuvis. Jį pa- 
šovė ir jis jau mirė. 

Kas tam žmogui pasidarė, kad 
jis amt tokio bjauraus darbo pa- 
sileido, dabar nežinia. Bet tas 
turi buti persergėjimu visiems 
lietuviams. 

Neduok Dieve, kad jeigu išei- 
tų aikštėn, kad tokius darbus at- 
lieka lietuviai, tai męs lietuviai 
negalėtume šioj šalyj nei akių 
parodyti—visi žiūrėtų ant musų, 
kaip ant neprietelių ir išdavikų 
ir daug musų žmonių nuo to 

turėtų nukentėti. 

Todėl, broliai, neklausykit vi- 
sokių agitatorių ir padaužų, ku- 
rie jus kursto dabar prieš val- 
džią, arba prieš karę. Tie, kurie 
kursto, tai patįs piršto 'nekiša ir 
šiltose vietose sau sėdi, o prastas 
žmogelis, kuris nieko neišmano, 
o jam kraujas užsidega, tai turi 
paskui nukentėti. 

O dabar dar toki laikai, kad 
per vieno durniaus kvailą pasi- 
elgimą gali ir daug lietuvių nu- 

kentėti. 
Dabokitės, broliai! Ačiu "Lie- 

tuvai," kad gerus žmonėms pa- 
mokinimus duoda. 

J. Šilkevičius. 

LIETUVOS REIKALAI 
WASHINGTONE. 

Brooklyin, N. Y. Gerb. Re- 

dakcija: "Lietuva" labai gražiai 
nurodė, koks 'lietuviams pavojus 
yra įš lenkų pusės. Kas lenkus 
pažįsta, tas žino gerai, kad jie 
visados akį turėjo ant musų tė- 

vynės. 
Dabar matyt, kad jie varo pro- 

pagandą Europoje, kad jiems 
Lietuva tektų. Reikia ten kovoti 
prieš jų intrigas. Bet nepamirš- 
kime, 'kad ir mums Amerikoj rei- 

kia taipgi (pasidarbuoti. Girdė- 

jau, kad lenkai išsiuntę savo ko- 

mitetą į Washingtoną, kad tenai 
dėlei Lenkijos darbuotųsi. Nėra 

abejonės, kad jie ir \Vashingtone 
mėgins savo naudai, o Lietuvos 
skriaudai, veikti. iReikėtų lietu- 
viams laikyti \Vashingtone gerą 

žmogų, kuris Lietuvos reikalus 

pridabotų. S. 

KIEK IMS KAREIVIŲ. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Redak- 

cija: Laikraščiuose matau, kad 
ims kariumenėn visus nuo 20 iki 
45 metų; tai kur Amerika tiek ka- 

reivia padėtų? Juk tiek Euro- 
pon pasiųsti negalėtų. 

Jonas K. 
Nuo Redakcijos. Perėjusis per 

atstovų butą bilius apie įvedimą 
taip vadinamo 'Sclective Draft'o' 
nustato, kad kareiviavimui tinka 
visi vyrai nuo 21 metų iki 40 
metų amžiaus. Senatas, gal but, 
kad šj-tą permainys. Bet aėkim, 
kad įstatymas ipereis taip, kaip 
biliuje nustatyta. Tuomet, sulyg 
apskaitliavimo, šioje šalyje yra 
apie 16,000,000 vyrų to amžiaus. 
Aišiku, kad tokios armijos Ame- 
rikai nereikia, ir todėl visų imti 
negali. Męs jau aiškinome, kad 
iš tarpo šitų vyrų bus padarytas 
parinkimas, t. y. eis pirmiausiai 
tik tie, kurie neturi šeimynų, ne- 

vedę, sveiki; kurie savo amatu, 
arba profesija gaii buti naudin- 
gesni amunicijos dirbtuvėse, far- 
moSe, ar kituose reikalinguose 
karės vedimui darbuose, tie ne- 

bus traukiami kariumenėn. Iš 16 
milijonų vyrų yra, kaip matote, 
didelis pasirinkimas. 

APIE PERSISKYRIMĄ. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Redak- 

cija: Jau bus trįs metai, kaip 
mano žmona pabėgo nuo manęs, 
palikdama mane su dviem vai- 
kučiais ir, kaip girdėjau, buvo iš- 
važiavusi i Pittsburgą, Pa. Da- 
bar ji sugrįžo ir grasina, kad j 
ji už ves "divorsą" priei mane. 

Aš turiu savo stubelę. Ar ji 
gali man trubelio padaryti? Ir 
kaip butu su vaikais? M. 

Ji negali Illinois valstijoj už- 
vesti "divorso" bylos prieš jus, 
kol ji neišgyvens šioj valstijoj 
pilnai vienu metų įprieš bylos už- 

vedimą. Ji turėtų teisę prie Jū- 
sų turto dalies tiktai tuomet, jei- 
gu teismas suteiktų jai persisky- 
rimą dėlei jusų kaltės. Vaikus 
paskirtų teismas vienam iš tėvų, 
sulyg savo nužiurėjimo. 

Advokatas B. K. Balutis. 

APIE AUKŲ SIUNTIMĄ. 
C 1 e v e 1 a ti d, O. Gcrb. Re- 

dakcija: Mačiau laikraščiuose, 
kad dabar socialistai giriasi, jog 
jie išsirūpino, kad Raud. Kry- 
žius išsiųstų nors $15,000 į Lie- 
tuvą ir kaltina Centralinį Komi- 
tetą, kad jis dar neišsiuntė apie 
$100,000 iš aukų, surinktų "Lie- 
tuvių Dienoj." 

O Centralinis Komitetas pa- 
skelbė, kad jis kelis sykius rei- 
kalavęs, kad Raudonas Kryžius 
išsiųstų au'kas, bet Raud. Kry- 
žius vis atsakinėjo, jog jis gauna 
"eonflieting instructions" ir ne- 

žino, kur teisybė. 
Tie "eonflieting instructions," 

tai musų socialistų "protestai," 
kuriuos socia'listiški laikraščiai 

ragino rašyti, kad protestuotų 
prieš Centralinį Komitetą j Raud. 
Kryžių. Taigi socialistai iš vi- 
sokių vietų ir rašinėjo j Raud. 
Kryžių laiškus su visokiais pro- 
testais tuojaus po Lietuvių Die- 
nos. Tada aišku, kad Raudonas 
Kryžius nežinojo, ką daryti. P-as 
Gugis taipgi važinėjo j YVashing- 
toną ir apšmeižė Lietuvos drau- 
gijas. Iš to aišku, kad socialis- 
tai tyčia vandenį drumsčia, kad 
prisigaudyti jame žuvių. Jie sa- 

ko, kad jau prisigaudę $15,000. To jiems dar negana: jie reika- 
lauja dabar trečdalio visų 
aukų, surinktų "Lietuvių Dieno- 
je," o jeigu ne, tai, sako, darys 
"trubelį" toliaus. 

Tai tikras hold-upas Iš socia- 
listų pusės. Neturi jie nei gė- 
dos. 

Patįs privirė košės ir dabar 
dar drjsta Centralinį Komitetą 
kaltinti. Tikrai išeina, kaip ta- 
me priežodyj: ''Žydas pats mu- 
ša ir žydas pats rėkia." 

"Lietuvių Dienos" Veikėjas, 

ATEIVIAI IR KARĖ. 
C1 e v e 1 a n d, O. Gerb. Re 

dakcija: Buvo rašyta laikraščiuo- 
se, skad tų, kurie neturi pilietiš- 
kų popierų čia Amerikoj, neims 
'karėn. Pereitą nedėldienį musų 
klebonas, kun. Halaburda, po pa- 
mokslo sakė, kurie neturi pilie- 
tiškų ipopierų, ir kurie visai ne- 
priklauso prie šitos "kontrės," tai tie visi bus pasiųsti į Rusiją, —lenkai, lietuviai ir 1.1. Meldžiu 
paaiškinti, ar tas yra teisybė. 

J. u. V 

Nuo Redakcijos. [ kariumenę 
šioj šalyj ims tiktai tuos, kurie 
yra pilnais ukėsais, arba turi pir- 
mas popier.is. Suv. Valstijos ne- 
turi tokio įstatymo, kuris leistu 
imti savo kariumenėn neukėsus. 
Todėl laikraščiai pranešė tv isybę. 
Kaslink siuntimo Rusijon, yra 
kitas klausimas. Tokio įstaty- 
rno dar nėra iki šiam laikui. Ru- 
sija šiądien yra Amerikos drau- 
gė ir gali padaryti tą patį. ką 
padarė kiek laiko atga'l Prancū- 
zijoj ir Anglijoj. Ji apreiškė ten 
gyvenantiems Rusijos piliečiams, 
kad jeigu jie negali grįžti Rusi- 
jon, tai gali 'pastoti j Prancūzi- 
jos, ar Anglijos kariumenę ir tas 
skaitysis *aip pat. kaip kad jie 
pastotų į Kusijos kariumenę. Jei- 
gu Rusija padarys tokią sutartį 
ir su Amerika, tai tuomet Ame- 
rikos valdžia galės reikalauti, 
kad čia gyvenantieji Rusijos pi- 
iieėiai arba pastotų j kariumenę 
čia (jeigu jie tinka), arba grįžtų 
Rusijon. Kol-kas, takios ?utar- 
ties dar neįvyko. Kai įvyks, ta; 
pranešv 



Užsirašykit Lietuviais! 
Kongresas pervedė įstatymą apie priverstiną kareiviavi- 

mą visiems Amerikos įpiliečianis ir turintiems pirmas popieras. 
Kur dar nebuvo, netrukus bus kariškas cenzas, t. y. su- 

rašymas visų vyrų, iš kurių bus parinkti t i nikam i kariumenei. 

Atsakykit ant visų klausimų teisingai. Tas yra visų 
tikrų Amerikos piliečių pridermė. Ką sugautų meluojant, 
tam galės buti daug bėdos. * 

Laike tokio senzo paduokit savo tikras ir neiškraipytas 
lietuviškas pravardes. Tas yra labai svarbu ir kaipo lie- 

tuviams, ir jums ypatiškai bus naudinga. 
Visi turėsime eiti, kuomet mūsų eile ateis; todėl eikime 

kaijx> lietuvių kilmės amerikonai, o ne kaipo lenkai, 
arba rusai. 

Pasiduodami lietuviais, męs padarysime naudą Lietuvai 
ir sau. 

.Lietuvai padarysime naudą tuomi, kad lietuvių tautos 

vardas bus tankiau minėtas, kad pasirodysim susipratę žmo- 

nės, žinantieji kuomi esame ir kurių tautai todėl verta su- 

teikti laisvę. 
Užsirašydami lietuviais ir paduodai.vi tikjras, ne Iškrai- 

pytas savo pravardes, padarysime naudą ir patįs sau, asme- 

niškai. Jeigu ikare užsitrauktų, jeigu Amerikos kariunienė 

'bus išsiųsta Europon kariauti, tai bus ir sužeistų, ir belai- 

svių, ir užmuštų. Jų vardai bus garsinami. Bet jeigu pra- 
vardės bus suambrytos, iškraipytos, ak lietuviškos, 
tai musų laikraščiai negalės jų pažinti ir išskirti ir .negalės 
apie tai jųsų giminėms ir pažįstamiems pranešti, nors gal 
jums ir pagelba bus labai reikalinga. 

Jeigu jųsų pravardės bus paduotos tikrai, lietuviškai, mu- 

sų laikraščiai tuojaus jas ipažins ir duos *pie jus žinoti jųsų 
'giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie jums galės pa- 
gelbėti. 

Todėl užsirašykite tikromis, lietuviškomis pravardėmis. 
lYpač dabokite, kad jųsų pravardžių neišeitų lenkiškos, nes 

tuomet .negalima bus jus pažinti. Todėl visi tie, kurių pra- 
vardės yra panašios į lenkiškas, kaip, pavyzdžiui, Szymkie- 
ivicz, Rimkievviuz, Bieržinski, Žaronski, Petrovvsiki, privalo 
pasiduoti ne kaipo Szymkic\vicz, Rim'ke\vicz, Zaronski, Bier- 
žinski, Petrovvsiki, bet tikrai lietuviškai: ŠIMKEVICIUS, 
RIMKEVIČIUS, BIERŽINSKIS, ŽARONSKIS, PETRAU- 

SKAS ir t. t. 

Tuomet juos lengva bus pažinti surašuose ir, reikalui 
esant, gal galima bus jiems page bėti. 

Lietuvos sfleaityjai, atkreipkite į tai atydą, ir savo pa- 
žįstamų, kurie "Lietuvos" neturi. 

Nepaprastas Mušis 
Jurese.. 

Senovės laikais, kuomet dar ne- 

buvo toli šaujamų kanuolių, mū- 

šiai jūrėse atsibuda/o tokiu budu, 
kad priešingi laivai sueidavo ar- 

ti, susikabindavo ir jūreiviai nms- 

davosi ranka-rankon. Šiais lai- 
kais tas niekados nepasitaiko, nes 

mušis tarp laivų yra vedamas iš 
didelės tolumos,—tankiai kuomet 
laivai yra už keliu angį. mylių 
viens nuo kito. 

Bet laike šitos didelės ir nepa- 
prastos karės pasitaiko viaokių ne- 

paprastų atsitikimų. Menas toks 
atsitikimas pasitaikė -iakčia 20 d. 
balandžro šių metų jūrių "kanale 
Dover, kuris atskiria Angliją nuo 

Prancūzijos. Tą naktį Anglijos 
kariški laivai n a i k i nt o j a i už- 

šoko ant eskadros šešių vokiškų 
naikintojų ir įvyko tarp jų 
pasiutęs mušis, kuris mums pri- 
mena viršpiminėtus sertovės lai- 

kų muštis. 

Mtisio prašia. 
šitą nepaprastą mušį oficialo- 

kai atpasakoja Anglijos admirali- 
ja sulyg raportų aficierų, daly- 
vavusių mūšyje. Mušis įvyko prie 
sekančiu aplinkybių: 

Anglijos naikintojų du lyderiai, 
laivai S v/ i f t ir Broke, tą nak- 

tį patruliavo Dovero kanale ir 

plaukė vakarų pusėn. Naktis bu- 
vo nepaprastai tamsi, bet jūrės bu- 

vo ramios. Laivas S w i f t pa- 
tėmijo priešą atstu 600 jardų (jar- 
das yra 3 pėdos), ir vokiečiai tuo- 

jaus atidarė ugnį. Vokiečių bu- 
vo išviso šeši laivai-naikintojai, 
kaip tai patvirtino vėliau", vokiški 
be' isviai. S w i f t tuojaus at- 
sakė ant vokiečių ugnies savo ka- 

ntiolėmis ir mėgino savo priešakiu 
įsijė/.ti vokiškan lai va n, kad jį 
perskėlus. Nepataikė. Bet pra- 
spruko pro vokiškų laivų liniją ir, 
atsigrįžęs, gražiai torpedavo kitą 
vokišką laivą. 

Po to S vv i f t vėl šoko ant 

voktečių eskadros lyderio, kuris 
vienok vėl laiku pasisuko iš kelio 
ir pradėjo bėgti, Svvifto veja- 
n»js. 

Ti:om laiku kitas anglų laivas- 

naikintojas va.Ju Broke paleido 
torpedą j antrą iš priešakio vokie- 
čių laivą ir podraug atidarė ugnį 
iš visų savo kanuolių. Vokiški 

laivai, kaip matyt buvo iš tamsių 
durnų jų kaminuose, vertė anglis 
peciuosna, kad paleisti sa* o lai- 
vus visais garais. 

Mušis raska-rankon. 

Laivo Broke komandierius, 
apsukęs savo laivą, režė į trečią 
vokišką laivą, pataikindamas savo 
laivo smailiu priešakiu tiesiog ar- 

ti vokiško laivo vidurio. Smūgis 
buvo taip didelis, kad laivo 
Broke prieŠakis įsmigo į savo 

priešą ir laivai susirakino, negalė- 
dami išsiskirti. 

Susirakinus taip laivams, jūrei- 
viai šoko viet.s prieš kitą ir prasi- 
dėjo desperatiškas mušis ranka- 
rankoti. Laivas 'Broke paleido 
visas savo kanuoles, pradedant 
nuo didžiausios ir užbaigiant re- 

volveriais. 
Tuom tarpu du kiti vokiški lai- 

vai užklupo ant Broke iš kitos 
pusės ir paleido ugnį, kur^ pridir- 
bo didelių nuostolių. Prie prie- 
šakinės laivo Broke kanuoles iš 
18 Vyru liko tik 6. šių kanuolių 
aficieras Donald Gulės, nors su- 

žeistas į akį, pylė ugnį iš visų 
priešakinių iaivo kanuolių, pats 
gelbėdamas lioduoti kanuoles. 

Kuomet jis tokiu budu buvo 
užimtas prie kanuolių, keliolika vo- 

kišku jūreivių peršoko uuo savo 

laivo ant laivo Broke ir, p?tekę 
[tarp šaudančių kanuolių ugnies, 
šoko linkui Donaldo Gules'o ba- 
terijos. 

Aficieras, stovėdamas tarp už- 

muštų ir sužeistų savo locnų ka- 
reivių, pusiau apjakęs nuo kraujo, 

i kuris pylėsi iš jo sužeistos akies, 
j išsitraukė revolverius ir susitiko 
pakvaišusių vokiečių burį. Vienas 

• vokietys šd<o ant jo, mėgindamas 
ištraukti jam revolverį iš rankos. 
Angliški jūreiviai yra apsiginkla- 
vę trumpais kardais ir durtuvais, 
kurie kaip tik tinka tokiems atsi- 
tikimams, ir jūreivis Ingleson, pa- 
matęs užsipuolusį ant aficiero vo- 

kietį, tuojaus pervėrė jį durtuvu. 
Likusieji rokiečiai, kurie buvo 
užšokę ant laivo B r o k e, tapo 
nustumti į jūres, f^icyrus du, 

'kurie nudavė negyvus ir kurie bu- 
Įvo paimti nelaisvėn. 

Tas visas užėmė apie dvi mi- 
nutas laiko. Po dviejų minutų, 
laivas Broke ištraukė savo prie- 
šakį iš vokiškojo laiVv^ šono ir 
atsiskyręs nuo jo apsisuko ir mė- 

gino taip pat perskelti trečią ir 
paskutinį -likusį vokišką laivą. 
Šitas manevras vienok jam nepa- 
sisekė, bet apsukęs vėl, jis pataikė 
torpeda į laivo užpakalį. 

Vydamasi šiuodu laivu, Broke 
mėgino sekti linkui tos vietos, 
kur jis paskutiniu sykiu buvo ma- 

tęs savo draugą, laivą S w i f t. 
Bet tuom tarpu šovinys iš vokiš- 
ko laivo pataikė į B r o k e o ka- 
tilų kambarį ir sugadino jo svar- 

biausias masinas. 

Vokiečių triksas. 
Tuom tarpu vokiški laivai din- 

go nakties tamsumoj. Laivas 
Ii r o k e, pakreipęs šonan, j pasi- 
leido linkui tos vietos, kur dingo 
vokiečių laivas. Po keliu minu- 

čių jis pamatyta degant. Vo- 
kiško laivo jūreiviai, pamatę ang- 
lus, pradėjo sukauti, prašydami pa- 
sigailėjimo. 

Laivas Broke išlengvo pradė- 
jo plaukti prie degančio laivo, 
nežiūrint to, kad jam pačiam grę- 
sC- pavojus, nes amunicijos maga- 
zinai galėjo sprogti ant vokiško 
laivo. Tuom tarpu vokiški jū- 
reiviai su dvigubu šauksmu pra- 

dėjo rėkti "Gelbėkit! Gelbėkit!", 
o ix) to netikėtai atidarė ugnį ant 

anglų. 
Laivas Broke, turėdamas su- 

gadintas mašinas, negalėjo greit 
pasitraukti, bet už tai keturiomis 
eilėmis šovinių nutildė vokiečių 
žiaurią apgavystę, o po to, apsi- 
saugojimui nuo tolimesnių vokiš- 

kų triksų, torpedavo laivą į patį 
vidurį. 

Tuom tarpu laivas Swift vi- 
jo kitus bėgančius vokiečių laivus, 
bet kadangi pačioj pradžioj mūšio 
S vv i f t gavo porą šovinių, kurie 
sugadino nekurias jo mašinas ir 

kadangi, todėl, jis negalėjo pasek- 
mingai išplėtoti savo greitumo, 
tai netrukus jis pasiliovė vijęs ir 

sugrįžo atgal. Grįždamas, jis pa- 
matė tamsoje figūrą stovinčio 

laivo-naikintojo, nuo kurio buvo 
girdėtis žmonių šauksmai. Nu- 

kreipęs į jj savo kanuoles, S w i f t 

pamaži pradėjo artintis ir pama- 
tė, kad tai yra vokiečių laivas, ku 

rį jau buvo įkirtęs laivas Broke 

pirm to. Vokiečiai visa gerkle 
rėkė "Pasiduodam." 

Bet S w i f t, bijodamasi apga- 

vystės, laukė; netrukus vokiškas 
laivas pakrypo ant šono ir pasi- 
nėrė vandenin. Jo jūreiviai šoko 

į jūres. 

Gelbsti vokiečius. 

Kadangi aplink nebuvo matyti 
jokio kito laivo, S w i f t užžiebė 
savo prožektorius ir nuleido val- 

tis, kad išgelbėjus plaukojančius' 
aplink vokiečius. Kuomet netru- 

kus po to abudu anglų laivai 
Broke ir S \v i f t suplaukė krū- 
von ir pasidalino žiniomis apie tai, 
ką jie tą naktį nuveikė, tai jūrei- 
viai net fcpkimo nuo džiaugsmin- 
go šukavimo,—nes jie laimėjo de- 

speratišką muši, kuris ilgai pasi- 
liks minėtinas jūrių istorijoj. 

Laivas Broke buvo po vado- 

vyste Edvardo Evans, kuris buvo 

pagelbininku Scott'o ekspedicijoj 
į polių. 

Lenkai ir Lietuviu "Separa- 
tizmas." y 

Lenkai jokiu budu negali dova- 

noti lietuviams už jų laikymąsi 
savo tautybės ir jų grijštą atsisa- 

kymą buti "braciais liįvinais." 
Nuo to laiko kai^ iš vokiečių 

valdžios ratelių pradėjo eiti ne- 

aiškus gandai apie vokiečių pa- 
ketinimą lietuviams atskirą ka- 

ralystę duoti, a.- ką nors kita 
tam panašaus, kas lietuvius nuo 

lenkų brolystės žadėjo paliuo- į 
suoti, lenkai kruvinas asaras 

pradėjo i'eti del šito vokiečių pa- 
sikėsininir ''klaidingą" ir "bar-j 
baringą" darbą atlikti: "įgimtas 
teises (turbut lietuvius lenkinti) | 
ir istorines normas (lietuvių ga- 
bumais lenkų tautą kelti) laužy- į ti." Tiek Lenkijos, tiek Fran-| 
euzijos, tiek Amerikos lenkai 
vienu balsu graudžiai rauda, ma-' 

tydami, kad lietuviams lenkų 
brolystės pakako. Šitą raudą be- 

raudodami, jie pasirodo tcVie 
naivus, kad net gaila į juos žiū- 
rėti. Jie prisispyrę sako lietu- \ 
viams, kad jie išsižadėtų savo tė- j 
vų kalbos ir visa ko. kas yra lie- 

tuvių, ir stotų su jais drauge 
lenkų kulturą kelti. 

Chicagos ler.!'t dienraštis 
D z i e n n i k Z vv i ? z k o vv y ši- 
tą skaudų sau klausimą tolydžio 
kelia tai redakcijos straipsniuose, 
tai kitų privedamais straipsniais. 
Iš jų, turbut, jdomiausiu bus 
straipsnis tulo lenko pasivadinu- 
sio franeuzu Marius Leblond 
(turbut tai slapyvardis Bląd-klai- 
da), kuris yra minėto dienraščio 
paimtas iš franeuzų dienraščio 
P a r i s-M i d i. Minėtas straip- 
snis to p. knko iraneuzo yra 
teks; 

"Įsivaizdinkite sau, priešų są- 
jungą u/imant Ffancuziją; šita 
sąjungą išdrasko'ją, atplėšia Bre- 
toniją ar Provanciją, uždaro mo- 

kyklas, apvagia, išniekii n bažny- 
čias, uždraudžia mokyti francu- 
zų kalbos, persekioja kunigus, 
aristokratiją ir inteligentiją, at- 

perka žemę iš kaimiečių, pasi- 
naudoja bankos tarpininkavimu 
tolesniam žrn6nių prispaudimui 
ir nugramzdinimui nelaisvėn. O 

paskui paklauskite savęs, kas po 
150 metų tokio šeimininkavimo 
bepasiliktų iš franeuzų kalbos ir 

tautybės Bretonijoje ar Provan- 
eijoje. 

Rusams bevaldant, šitas ve 

kaip tik ir atsitiko Lietuvoje, 
kurią Renan lygino prie Bretoni- 
jos, norėdamas parodyti,4 kad 
Lietuvą ir Lenkiją riša tie patys 
galingi ir nesutraukomi ryšiai, 
kaip ir Bretoniją su Prancūzija. 
Lietuva savo valia ir prie viso 

apeigų žėrėsio susijungė su Len- 
kija dar 1386 m. Šitas susijun- 
gimas įšventintas lenkų kara- 
lienės Jadvygos moterystes ry- 
šiais su didžiuoju Lietuvos ku- 
nigaikščiu Jogėla išbuvo net iki 

Lenkijos padalinimų (1772—17- 
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Sugyvenimas tas buvo prakil- 
nus ir vaisingas, tarp laimingu- 
mo, laimėjimų, išmėginimų, au- 

kų ir kankynės. Įžymiausios len- 
kų aristokratijos giminės paeina 
iš lietuvių (Radvilai, Čartoris- 
kiai, Sapiehos ir tt.). Lietuva 
suteikė Lenkijai liaudies didvyrį 
Kosciuškų didžiausi tautos poe- 
tą Mickevičių, kurio užsiėmimo 
draugas Slovvacki taipgi gimė 
aivt žemės kadaisia priklausiu- 
sios Lietuvos kunigaikštystei. 
Garsiausias, pamatingiausias ir 
klasingiausias lenkų literatūroje 
krypsnis romantvbė išdavė kaip- 
ir dvi atžali poezijoje: lietuvių 
mokyklą ir ukrainų mokyklą. 
Lietuvos sostinė, Vilnius, kuris 
dar XIX šimtmet'jfj turėjo pui- 
kiai žydintį lenkų universitetą, 
po šiai dienai yra gyvu židiniu 
lenkų dailės, mąsties ir tradicijos. 
Vilnius, vienas gražiausių "ir pui- 
kiausių miestų Europoje, visu 
savo gražumu. yra perdėm len- 
kiškas. Turi lenjcų papročius, 
gatves, piečius, namus, vienuo- 
lynus ir bažnyčias, kur prie ži- 

bančių žvakių ir maldų žėrėsio 
katalikų ir lenkų tikyba yra iš- 

pažinama su tokiu uolumu, ko- 
kio niekur kitur Lenkijoj 'neras- 

tum (suprantama Lenkijoj len- 
kinimo darbas nereikalingas ir 
todėl uolumas ten nereikalingas. 
—"Liet."). 

O jei taip yra, tai atplėšti Lie- 
:uvą nuo Lenkijos (nuo kurios 
jau atlTirsta vakarinės ir pieti- 
nės provincijos pamatiniai len- 

kiškos), butų vis tiek, ką—už- 
duoti jai naują smūgį, papildyti 
šviežią barbarybę ir naują istori- 

jos melą. Kitaip sakant, butų 
tai pangermanizmo darbas, tikra 
kaizerinė operacija. 

Taip, be abejo, yra atskira lie- 
tuvių kalba, rodos seniausia Eu- 

ropoje, b< t taipgi yra bretonų ir 

provansų kalbos. Tiktai lietu- 
vių kalba neturi savo Mistralo 
(didelis provansų poetas), o li e- 

tuviai ne-uri savo atskiros litera- 
tūros, nei aailės (!?). Vilniuje 
lietuviai padaro nežymią mažu- 

mą. 

Tautybė, neturinti savo litera- 
tūros, ir dailės, daugiausiai ką tu- 
t i, tai stuomenį, bet be smegenų. 
Gal turi virškinimo organą— 
spaudą; turi taipgi plaučius— 
drusgijas, bet neužginčijamai pa- 
daro tik pradines klesos civiliza- 
cines pradžias. Čia galima kal- 
bėti apie civilizaciją, nes spauda 
ir draugijos atlieka civilizacines 
funkcijas, o pažanga Lietuvos ei- 
na daugiausiai pfcsidėkojant in- 
teligentijai, pasišventimui ir 
Amerikos lietuyių skatikui. Rei- 
kia pasakyti, kad -lietuvių pader- 
mė yra tiek paf prakilna kaip 
ir originali, (ur charakteringas 
kaimietines ir poetines ypatybes. 
Lietuvių inteligentija verta ipago. 
donės ir užuojautos. 

Mačiausi su daugeliu lietuvių 
separatizmo (atskirumo) apaš- 
talų : myliu jų archainius ir sva- 

joklinius veidus, jų dideles ir 
stačias kaktas, įdubusias ir susi- 
masčiusias akis. Tai yra dakta- 
rai, advokatai, laikraštininkai, ir 

mokytojai, kurie ažuot savo lie- 
tuvių kalbą palikus ramybėje, 
garbinus jos nepaprastumą ir 

j.ražumą,—ką greičiausiai pati 

Lenkija bc abejonės padarytų, 
taip kaip męs, franeuzai keltų le- 
gendas ir tarmes, kaip kokią 
muSų tautybės evangeliją ap- 
siaučiamo dievotumu, kurie ažnot 
visa to, su atkaklumu savo pra- 
dinę "literatūrą" kramto. 

Ir nėra nieko liūdnesnio; jei 
šitų, lietuvių separatizmo fana- 
tikų negalima įtikinti, jog žmo- 

nijos istorijoje jų atskiras lietu- 
viškas judėjimas yra užsispyri- 
mu ir eikvone, gal didvyringu, 
bet pasiutusiu besivarkymu pa- 
skui kaž kokią ten tautybę savo- 

tybių šunkeliais. 
Rytoj i nė Europa lietuvystę ^ < *' 
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naikina be pasigailėjimo ir tei- 
sinimosi (kam tad rugojus, kad 
vokiečia* lenkystę kėsinasi nai- 
kinti?—"Liet."). Vienok aš ma- 

nau, kad šitoj naujoj Europoj 
lenkai -neprivalo lietuvių judėji- 
mo užkariauti, kadangi nedera ° 

su prievarta kam savo augštes- 
nę civilizaciją įbrukti, kaip to ne- 

darome męs Bretonijoje ir Pro- 
vancijoje,—bet reikia ji gražumu 
skleisti. Netokia graži ir ma- 

žiaus naudinga civilizacija pati 
išnyks (kam tad reikalingos ši- 
tos tirados, dcl lietuviu separa- 
tizmo? Tegul lik lenkai pasiro- 
do su savo civilizacijos išnašu- 
mu, o lietuviai patys, be graude- 
nimo ją priims. Bet, geradėjai, 
apie gerumą leiskite patiems lie- 
tuviams spręsti.—"Liet."). 

Bet šitame lietuvių separatiz- 
mo judėjime—'kiek prakilnių 
energijų nužudyta, kiek sunai- 
kinta svarbių talentų, kurie ga- 
lėtų buti tokiais vertingais len- 
kų civilizacijai josios garsioj ko- 
voj su barbarybe, kaipo ir nema- 

žiaus visos Europos laisvei ir iš- 

sivystymui !.." 

ATSIŠAUKIMAS Į VISOKIŲ 
RUSIŲ AMATNINKUS. 

Nevvark, N. J. Liet. Amatnin- 
kų B-vės laikytame susirinkime 
12 d. balandžio, po daugelio svar-Į 
stymo pasirodė, kad butu labai1 
naudinga susiorganizuoti amatnin- 
kams delei aptarimo pasekminges- 
nio susiorganizavimo amatninkų, 
ir išdirbime tinkamos platformos 
organizuotiems amatninkams De- 
lei pageidaujamo susivažiavimo 
pabriešim kelis nutarimus Nevvar- 
ko Amatninkų B-vės. 

Nutarta šėrai po $25 taurini- 
mui kapitalo. Toliaus aptarta, 
kad amatninkams ir jų B-vėm su- 

sivienijus, butų galima išleisti žur- 

nalą, kuriame butų galima nušvie- 
sti agitacijos ir vertelgvstės re- 

kliama, ir jsteigti kaip ir ofisą 
surinkimo statistikos amatninkų. 
Tame žurnale patilptų mus profe- 
sijunalų ir paprastų amatninkų 
turtingos mintjs, apie pramonę, ko- 
merciją, ir industriją. Kas mū- 

sų B-vei reikalinga? Nevvarko 
B-vė panašiem dalykam, matom 

reikalingu susiorganizavimą, kaip 
Amat. B-vėm, taip individualiam 
ir šalininkam: Xewarko Amat. B- 
vės atsišaukiant lygiai į visus 
amatininkus, bet žinome, kad to- 

limų kolionijų 'amatninkam butų 
neparanku suvažiuoti j vieną vietą 
delei lėšų ir neparankumo. To- 
kiu budtt pradiniai susivažiavimai 
galėtų įvykti keliese tinkamose 
vietose. 

Visų Amatninkų B-vių ir in- 
pavienių, meldžiu atsiliepti, ar 

reikalingas susivažiavimas? Pri- 
tariant, meldžiam patarti ir vietą. 
(Nevvarko apielinkėje viena iš tri- 
jų Newarke, N. J.; New York, 
N. Y., Brnoklyn, N. YMinėtų 
vietų ir apielinkės B-vės ir indi- 
vidualus pritarėjus, visuomet rei- 
kale meldžiam atsišaukti vardu: 

J. Šiadis, 
92 Warwick, st., 

Nevvark, N. J. 
P. S. Prie šio atsišaukimo ga- 

lima padaryti daug užmetimų ir 

išvadžiojimų, bet tas nesvarbią 
rolf suloštų. Nevvarko Amatnin- 
kų B-vė atsišaukime turim ome1 

tiyje nebosauti, nemaišyti kas ne- 

reikia, tik norimą pasitarti ir rasti 

vienminčių, ir tinkamiausia susi- 

organizuoti, kad gale|um patįs 
lietuvių nors dalį pramonės ko- 

mercijos ir indus, "ijos užimti, o 

ne visuomet kitų vergais buti. 
Tad sumanymai užimtų svarbes- 
nę rolę negu kokie boikotavimai. 
Tad vykdinkim susivažiavimą o 

bus, proga viskas apdirbti. 
Susivažiavimui laiką sprendžia- 

me (Decoration, (Memorial Day), 
30 d. Gegužio. 

F. M. Petrolionis. 

LIETUVIU DIENOS APYSKAITA 
(Pabaiga is pereito numerio). 

CONTRIBUTIONS MADE TO 
THE CENTRAL COMITTEE. 

Atlantic City, N. J. $79-78 
Bedford, O. 60.83 
'Burlington, N. J. 61.00 
Bcllc Valley, Oliio 18.50 
Cuddy, Pa. 14.80 
Chieago, 111. 45-00 
Cleveland, Ohio 71-71 
Chester, Pa. 458.02 
Dayton, Ohio 461.08 
Gallitzin, Pa. 12.30 
Hartford, Conu. 20.00 

Lopcz, Pa. «• 3°-°7 
Ledford, 111. 57-o8 
Miners Mills, Pa. 211.06 
Moline, 111. 11.32 
North Loup, Ncbr. 77.0o 
Pąinesdale, Mieli. 738.79 
Paterson, N. J. 10.00 

Providence, R. I. 301.83 
Pitfsfield, Mass. 285.92 
Rochester, N. Y. 20.00 

Sugar Ncich, Pa. i8o.46 
Spring \"alley, 111. 18.50 
Syracuse, N. Y. 100.00 

Shenandoali, Pa. 35-°° 
Silver Creek, Pa. 22.00 
So. Chicago, 111. 12.00 

Stamford, Conn. 15.00 
Thofirhurst, Pa. S1-^ 
Trenton, N. J. 398.43 
Uniontovvn, Pa. I7,I5 
Vandergrift, Pa. 100.00 

Waterburv, Conn. 5°-25 
Winder, Pa. 125.95 

rariby, Conn. 15.35 
Zanesville, Ohio 12.69 
Duzinskis, Soyersville, Pa. 14.35 
Jurgutis, Export, Pa. 1.10 

Polish Cen. Koinm., Chicago 
85-56 

R. Karuža, Philadclpliia, Pa. 
8.08 

Rev. I". L. Ciyiningham, 
Royallon, Tt::as 2.00 

Rob. E. Brooks, S. Chiv:ago, 
111. 2.00 

F. A. Becker, \Vallace, Ida. 
20.00 

Sokoly Polsl ".e, Farrel, Pa. 3.55 
Rev. G. I7. Stefenson, Fayet- 

ville, Tenn. 5.00 
J. Lo\vell, Long Branch, N. J. 

1.00 

J. B. Albers, Cascade, Ia. 20.00 

A. Cipin, Tish Mills, Wis. 9.32 
Pev. P. Gudaitis, Tamacjua, 

Pa. 15.00 
\'an Nice, \\'ankon, Ia. 700. 
T. Thompson, Shakopee, 

Minn. 10.55 
Mrs. S. Coxe, Freeland, Pa. 

200.00 

Dr. Ig. J. Stankus, Philada, 
Pa. 10.00 

Mr. V. Kamarauskas, \Yana- 
mie 5.00 

Rev. J. Zimblis, Philadel. 
Pa. 1.25 

L. Menard, Trenton, N. J. 1.00 

Ino Pantanella, San Anto. 
Tex. 1.00 

M. Jaeckels, Sturgeon Bay, 
Wis. 1.00 

J. T. Dunvard, Beraboo, Wis. 
5.00 

R. Matowitsch, Chvatoona, 
Minn. 2.00 

Rev. C. Eckert, Chicago, 111. 5.00 
J. Dalhoff, l-e Mars, Io\va 2.00 

F. Tamulionus, Shenandoah, 
Pa. 5.00 

M. Cerowitx, Derby, Conn. 2.00 

Švcntakuprių Partija, Brook- 
ly'n, N. Y. 11.00 

A. B. Eyron, W. Side Bk., 
Scranton, Pa. 2.00 

Rev. v. Poszkunas, New Ken- 

sington, Pa. 30.00 
Orcutt Co., Siuc.K City, Ia. 5.00 
Rev. A. Ilaverstadt, Prescott, 

Wis. 5.00 
Rev. A. Riek, C. P. P: S: 

New Roegel, O: 2:00 

Sąuare Printing Co., Wil- 
kes-Barrc, Pa. 2.00 

Anthracite Trust Co., Scran- 
ton, Pa. 5.00 

Louis Drandics, Boston, 
Mass. 25.00 

St. Bonaventursi Motias., 
Detroit, Mich. 5.00 

Orlando Hali, Clevcland, 
O. 10.00 

E. O. Emerson, Titusville, 
Pa. 5.00 

SLA. kuopa, C'hicago, III. i5.oo 
Rev. O. N. Desmarais, Sar- 

Ijonville, N. II. 5.00 
Rev. D. Lutz, Bayhead, N. 

J. 2.00 

Kevstonc Brewing Co., Dum- 
more, Pa. 5.0c 

T. C. Manglin, Lawrence, 

Mass. 2.00 
C. R. Ilardies, Amsterdam, 

N. Y. 1.00 
Miss Alice Whitaker, Bing- 

hampton, N. Y. 2.00 

Wagner Bros., Frackville, 
Pa. 5.00 

Rev. J. L. La Croix, Eugene, 
Ore. 1.00 

Rev. J. S. Barry, Worcester, 
Mass. 5.00 

E. L. \Vehrenber£, College 
Cor Okla. 2.00 

Mr. Friend, Dayton, O. 1.00 
R. Alexander Minticapolis, 

Minu. 5.00 
Rev. A. Litckry, Manhattan, 

Kan. 1.00 
A. Malin, Chaplain, Chicago, 

111. 2.00 
Grcen Tree Eire, Bcntlyville, 

Pa. 5.00 
B. A. Hathavvay, Grand Ra- 

pids, Mich. 10.00 
C. C. Tod, Aberdeen, S. D: 2.00 
St. Martin Church, Starken- 

burg, Md. 1.00 

J. Essick, Reading, Pa. 5.00 
F. Fischer, Kane, Philadel. 

Pa. 10.00 
Rev. R. Y. Cavis, Col., Phila., 

Pa. 1 9.^0 
Kev. A. Danilovvitch, V'ater- 

ville, N. Y. 2.50 
Lodge No. 356 U. M. W. of 

A., Georgeto\vn, 111. • 1.50 
Ilon. H. C. Reynojds, \Vash., 

D. C. Rep. 5.0a 
Rev. P. H. Hershey, \Vells- 

boro, Pa. 5.00 
Rev. J. Wrc«bel, Chiny Va^ 

lcy, Pa. 10.0c 

Rev. J. G. McClure, Fair- 
vie\v, N. C. 5.00 

R. Matonisch, Owatonna, 
Minn. 1.00 

Rev. J. J. O'Brien, N. Y. 
City 5.00 

Rev. B. Marick, Academy, S. 
D. 8.00 

Reis Coal Co., Sheyboygan, 
\Vis. io.cx) 

Rev. C. McHugh, Wilkes- 
Barre, Pa. 5.00 

Rev. II. F. Flock, Sparta. 
Wis. 10.00 

J. A. Black, Chicago, 111. 3.00 
Ramona State Bank, \Vis. 22.50 
H. Smith, Albany, N. Y. 1.00 

Rev. T. Hogan, Trenton, N. 
J. 50.00 

Ld Soclete Canadienne, Taun- 
ton, Mass. 10.00 

Rev. J. Hanley, Ephinay Co., 
Baltimore, Md. 3.00 

Rev. A. Ahlerte, Chicago, 
111. 5.00 

Frined, Hartinglon, Mass. 1.00 

Rev. Duff, St. Mary Seni. 
Baltimore, Md. v 

1.00 

Epipahny Col., Baltimore, 
Md. 10.00 

Rev. R. A. Greene, Newport, 
R. I. 1.00 

McClure, Chicago, 111. 1.00 

J. J. Kidolis, Lowell, Mass. 10.00 

Dr. B. Nachtigall, Cleveland, 
O. 3.00 

Rev. T. J. Mahen, Lawrence, 
L. I. N. Y. 5.00 

Rev. A. Lopatto, Scranton, 
Pa. 5.oo 

Rev. J. F. Daniel, Reading, 
Pa. 5.00 

J. Morierty, \Vaterbury, 
Conn. 10.00 

Rev. E. M. Loftus, Chicago, 
111. 1.00 

Rev. S. P. Capris, Bernesboro, 
Pa. 1.00 

Rev. A. B. Gold.stein, Por- 
tage, Pa. 1.00 

F. H. Roberts, Boston, 
Mass. 5.00 

Re v. F. K. NVeitz, Frehold, 
N. J. io.oo 

Rcv. Jas. A. Bvvins, VVash, 
D. C. i.oo 

Rev. S. S. Sprague, King- 
ston, Pa. 2.00 

\Vm. Lukoševičius, Miners- 
ville, Pa. 196.72 

Rcv. O'D-rien, Wellsville, N. 
Y. 33.59 

Loan From Relief Fund to 
Central Committce 200.00 

Loan From Relief Fund to 

Central Committee 500.00 

Išviso j C. Kto Iždą 
įplaukė $6,014.^6 



CENTR ALINIO KOMITETO 
KASININKO LIETUM U DIE- 
NOS LA I K R. t, 1916, NUO 
K AR G NUKENTĖJUS. ŠELP- 

TI APYSKAITA. 

Rugsėjo 20, 16 paskola nuo 

L. Gelbėjimo E. Kas. T. 
Paukščio $800.00 

Spalių 1916, auka Stisiv. 
L. R. K. A. kp. 72 per 
kun. Kemešį 8.00 

Spalių 19, 16, Stisiv. Liet. A. 

kuopos ir dviejų draugijų 100.00 

Spalių 24, 16, auka Tautos 
Fondo Casl.ier's Hieck 1,000.00 

Lapkr. 3, 1 C, surinkta vieti- 
nio Minersville, Pa. komite- 
to Lietuvių Dienoj $758.23 

Išlaidų 8.30. 
Trečadlis pasiųsta Raud. 

Kryžiui 249.98 258.28 499.95 
Lapkr. 4, aukos prisiųstos 

ukn. Dr. Aigustaičio iš 
Girardvilie, Pa. 5.00. 
Cash Check's 

,W. D. Howartli, Pittston, Pa. 
10.00 J. Rainer, Milvvaukee, 

VVis. 10.00 Chas. Becker, 
Milvvaukee, Wis. 2.00; Rev. 
M? rtin Jackels, Stuigeon 
įBay, VVis. 1.00; Associated 
Professors of St. Charles 
College, Baltimore 1.00; J. 
IV. Foley (Rev. J. B. Bou- 

let), Port Angeles, \Vash. 
5.00; Rev. M. Heitz, Be- 
loit, Kansas 2.00; Mr. Gc- 

rey, Silver City, N. M. i.oo 37.00 
Lapkr. 17, čekiai prisiųsti per 

kun. Dr. Augustaitj, Ma- 
hanoy City, Pa.: C. F. 
Bridges, La Plata, Md. 
28.00; Mathias Weiland, 
Dubois, Ind. 5.00; Raymund 
Vernimont, Dcnton, Tcx. 
1.00; T. S. Sheridan Oil 
City, Pa. 190.00; W. 
Kwiatkowski, Antrian, Pa. 
12.00; Cash 4.00 240.00 

•Lapkr. 27, Lockport Board of 

Commerce, Lockport, N. 
,Y. 100.00 

Officcrs: John R. Earj Chair- 
man, John T. Syines i'res., 
Rayniond B. Gibbs Secy. 

Lapkr. 25, 16, prisiųsta p. M. 
Šalčiaus Francis Zdankus, 
Misliavvaka, Ind. 12.00; Ri- 

slie and Cresby, Potts- 
villc, Pa. 5.00 17.00 

Gruodžio u, 16, S. S. Brnce 
Iloughton, Mieli. e,r- V. 
M. C. A. 40.00 

Gruodžio 14, 16, Amherstes 
]\fas^ rinkėjų prisiuntė Jo- 
nas Vaičiulis, Northamp- 
ton, Mass. 33-24 

Gruodžio 19, 16, W. F. Col- 
lins, Stanįford, Conn. 2.00 

Sausio 7, 17, pridavė kun. 
V. Matulaitis nuo Refovvich 

» Bros. Pottsville, Pa. 10.00 

Sausio 5, 1917, prisiuntė per 
kun. Dr. Augustaitį, Ma- 

lianoy City, Pai: C. F. Bri- 
dges La Plata, Md. 20.00; 
Mathcvv A. Smith, Stock- 
ton, Cal. 10.00; Rev. Peter 
Novak, Anisterda.n, N. 
Y. 25.07; C. F. Bridges, 
La Plata, Md. 45.00; W. H. 
Dudtnan, Reeds Missouri 
S.oo; C. F. Bridges, La 

Plata, Md. 10.00; Cash 
2.00; 118.07 

Persbyterian Foreign Mi- 

sion, Honkon, China 10.00 

Viso labo—$3,015 26 

IŠLAIDOS. 
Spalių 3, 16, Paliepė Pres. 

Lopatto pasiusti telegra- 
mą, kaipo deposito del rai- 
kščių ir tagsų V. K. Rač- 
kauskui, Ne\v York City $ioo.co 

Telegramo lėšos 1.20 

Spalių 5, 16, pasiųstas p. R. 

Karužai, Philadelphia, Pa. 
depositas del contribution 
dėžučių, paliepta per pres. 
Lopatto ir sekrt. M. Šal- 
čių 500.00 

Spalių 5, 16, pasiųsta čekis 
prez. Lopatto išmokėjimui 
sekančių bitukių: L^ader 
Publish. Co. u ž 10,000 pro 
kiamacijų ir 500 certifi- 
catų $26.75; 1 antspauda 
(seal) 5.50; krasos ženklelių 
(stamps) 26.57; ekspreso 
knygutė 12.50; Surety Rond 
(•kasininko) 12.50; Index 
Cards .90; alga p. M. Šal- 
čiui už vien,-j savaitę 25.C0; 
siuntimas telegramų guber- 
natoriams S. V. 100.00; 196.72 

Spalių 17, 16, pasiųsta p. V. 

K. Račkauskui, Xew York 365.00 
Spaliu 17, 16, liepė prez. Lo- 

patto siųsti telegramų iš- 
leidimas 1.95 

Spalių _'4, i()f pasiųsta p. V. 
K. Račkauskui Xe\v Vork 709.50 

lėšos telegramų (taip lie- 
pė prez. Lopatto) 2.95 

Sp;.' «j -'5, 16, čekiu pasiim- 
čiau p. R. Karužai, i'lii- 
ladelpliia, I'a. dėžutėms, 
pareikalavo telegramų pats 
Karuža, paskui pasiuntė in- 
galiojimo laišką prez. Lo- 
patto 550.00 

Spalių 26, R. Karužai, Phi- 

ladelphia, Pa. pasiųsta del 
4,000 ekstra dėžučių, parei- 
kalavimas pasiųsta telegra- 
mų spalių 25, 16 paties 
Karužos įgaliotas prez. 
Lopatto 275.00 

Viso labo $2,702.32 
Pinigu prisiųsta man iki 

šiam laikui $3,005.26 
Išlaidu pasidarė 2,702.32 
Balance ant ranku Union 

National Bank, Miners- 
ville, Fa. vardu Centralio 
Komiteto 302.94 

Čekiai Raudon. Kryž. prisiųs- 
ti man gruodžio 6, 16 viet. 
kom., Freeland, Fa. $427.58 

Gruodžio 23, 16 vietinis ko- 
mitetas iš \Yorcester, 
Mass.- 3,21848 
Pasiunčiau čekius Raud. Kr. 
ir turiu jau paliudijimus iš 
ten, 
Kasininkas Centralio Komiteto 

nukentėjusiems nuo karės .->eipti— 
V. J. Lukoševičius, 

•Minersville, Pa. 

CENTRALINIO KOMITETO 
RAŠTINĖS IŠLAIDOS. 

Rugsėjo 17, 1916 m., štampų 
250 po 2 centu $5-oo 

19 d., štampų 100 for ic. 1.00 
20 d.f knyga pajamoms i** iš- 

laidoms 0.50 
22 d., antspauda su parašu 

"The Central Comm. for 
tlie Relief ir tt. metalinė 4.50 

22 d. štampu 400 po 2c. 8.00 
22 d., štampų 200 po ic. 2.00 

27 d., štampų 150 po 2c. 3.00 
27 d., štampų 100 po ic. 1.00 

27 d„ štampų 50 po 2c. 1.00 

27 d., štampų 100 po ic. 1.00 

Lapkričio 3 d., 1916 m., štam- 

pų 100 po ic. 1.00 

4 d., štampų 100 po 2c. 2.00 

4 d. ekspresui už spausdinių 
atvežimą 0.37 

5 d. ekspresui už konvertų 
atvežimą 0.34 

5 d., štampų 100 po 2c. 2.00 
6 d., štampų 100 po 2c. 2.00 
6 d., popieros siuntinių vy- 

turiavimui .37 
f) d., keturkampų konvertų, 

iškabaičių siuntimui 0.48 
6 d., štampų 50 po ic. 0.50 
7 d., štampų 100 po ic. i,oo 
7 d., štampų 10 special del. 1.00 

) d., ekspresui už spausdinių 
atvežimą 1.14 

9 d., štampų 250 po 2c. 4.50 
10 d., War tax'ų telegrafui 0.43 
11 d., štampų 200 po ic. 2.00 
11 d., štampų m special del. 1.00 
t 2 d., štampų 150 po 2c. 3.00 
12 d., freight'ui Lehigb Vai. 

už konve*". pristatymą 1.23 
12 d., vaikinui už trock'ą ir 

pagalbą 0.50 
13 d., štampų :oo po ic. 1.00 

13 d. štampų 100 po 2c. 2.00 

14 d., ekspresui už čekių pri- 
statymą 0.92 

16 d., už virvutės kamuolį 
siuntiniams 0.92 

10 d., štampų prie siuntinių 1.25 
16 d., štampų 1,500 po 2c. 30.00 
17 d., štampą 2,500 po 2c. 50.00 
18 d., štampų 100 po ic. 1.00 
18 ir 19 d., 3,000 štampų po 

20. CO.OO 
19 d., keturkampių konvertų 0.15 
19 d., štampų 5oo po 2c. 10.00 

20 d., štampų 2,000 po 2c. 4000 
20 d., štampuotų kruvertų 96 1.99 
20 d., atvirukių padėkai už 
aukas 100 po ic. 1.00 
20 d., ekspresui už pristatymu 

paliudijimų 4.20 
21 d., virvutės siuntinių riši- 

mui 0.20 

21 d., štampų 2,000 po 2c. 40.00 
23 d., štampuotų Von vertų 

10,000 215.60 
23 d, konvertų parvežimas iš 

pačto 0.50 
2i d., teelgrama iš fo. Oma- 

ha, Nebr. 0.60 
24 d., organizavimas Liet. D. 

Syracuse, N. Y, 5.05 

'24 <!•«, kvitų knygelės kolektai 0.15 
j 25 d., štampų 1,075 po 2c 21.50 
i25 d., primokėta prie paliu- 

dijimų siuntimo 7.00 
26 d., spccial delivery 5 stam- 

pos 0.50 
j 27 d., ekspresui už siuntinį 

iš Nevv York'o 0.59 
26 d., štampų už 20. ir it. 6.00 
28 d. štampų 3,250 po 2c. (>5.00 

(28 d., štampų 1,000 po 2c. ir 

Į 50 po iv. 20.50 
[30 d. štampų 400 po 2c. 8.00 
| Lapkričio 1 d., 1916 m., paliu- 
Į dijimų pasiuntimas 0.51 
2 d., atvirukių padėkai už 

aukas 100 1.00 
2 d. laiškų nuvežimas į pač- 

ta 040 
3 d., special del. stampa o. 10 

3 d., paliudijimų siuntimas j 
Detroit, Mieli. 0.32 

7 d., atvirukui-ų padėkai už au- 
kas 100 1.00 

7 d., paliudijimų siuntimas į 
Elizabeth, X. J. ir kitnr 0.53 

7 d., paliudijimų siuntimas į 
Stapleton, L. 1., X. Y. 0.29 

9 d., parcel post į Pleasant 
City, Ohio 0.47 

10 d., paliudijimų siuntimas 
j Grand Rapids, Mieli. 0.32 

11 d.f paliudijimu siuntimas į 
Keuanee, Jll. 0/Ž9 

13 d., paliudijimu siuntimas j 
Ansonia, Conn. 0.19 

15 d., paliudijimų siuntimas j 
Chicago, 111. 0.12 

i5 d., paliudijimu siuntimai j 
Middleboro, Mass. 0.04 

15 d., atvirukių padėkai 50 0.50 
17 d., registr. laiškas o. 10 
jo d„ paliudijimų siuntimas 

j l'ridgeport, Conn. 0.29 
20 d., paliudijimų siuntimas j 

So. Omaha, Xebr. 0.28 
22 d., atvirukių 50 0.50 
22 d., registr. laiškų 2 0.20 
28 d., ekspresui už sugrąžin- 

tas dėžutes 0.45 
Gruodžio 1 d., 1917 m., atvi- 

nikių 50 0.50 
18 d., štampų 25 po 2c. 0.50 
20 d,, atvirukių 40 0.40 
27 d., štampų 50 po 2c. 1.00 

27 d., atvirukių 30 0.30 
Sausio 1 dM 1917 m. štampų 

25 20. 0.50 
8 d., štampų 25 pt 2c. ir at- 

virukių 10 0.60 
11 d., paliudijimų siuntimas j 

Haverhill, Mass. 0.21 
12 d., konvertų 25 o. 10 
12 d., atvirukių * 0.04 
13 d., keliavimo išlaidos orga- 

nizavimo reikalais 8.60 
13 d., baltų konvertų 0.20 

Viso—$668.33 : 

CENTRALINIO KOMITETO 
ĮVAIRUS IŠMOKĖJIMAI. 
1 Multigraphing Letter Co. 

duota ant rankos už ad- 
resų rašymą $25.00 

2 Adv. E. II. Sheporvvich 
už ofisą mėnesio nuoma 15.00 

3 T. Sliamis už pagamini- 
mą 23 tukst. lags ir 750 
raikščių 23.75 

4 The Evening Ne\vs už at- 

spausdinimą 25 tūkstančių 
laiškų 62.50 
5 J. C. Mammen'ui už 1 

rulį vyturiuojamo popie- 
rio 1.00 

6 The Leader Publ. Co. 
itspaudinimą 68,500 įvai- 
rių spausdinių l8375 

7 E. Fiske už card-index'ą 
ir popierį prie typewri- 
ter'io 3.35 

8 Multigraphing Letter Co. 
už parašymą 9,800 adresų 4.40 

9 The \Vilkes-Barre, Pa. Re- 
cord'ui už 3,600 cirkui, 
atspausdinimą 28.00 

io J. M. Llewellyn, Pitts- 
ton, Pa. už tags 83,000 120.00 

11 The Square Printing Co. 
už 12,000 laiškų atspaus- 
dinimą 31.00! 

12 J. M. Jonės, Surety Co. 
už bonds p. Lucas užsta- 
tai 12.50 

13 Undenvood Typevvriter 
Co. už 5 mašinas sam- 

dos 17.00 
14 G. Back'ui photograph'ui 

už nutraukimą prezidento 
proklamacijos 5.00 

15 SLA. spaustuvei už 

spausdinius 410.10 
16 Adv. E. Shepor\vich už 

ofisą mėnesinės samdos 15.00 
17 \Vestern Union Tel. Co. 

ui telegr. gubernatoriams 

18 J. Miliftu.skuj, C. K-to 
nariui, keliunys išlaidų 27.14 

19 L)r. J. Šliupui, C. K-to na- 

riui, keiionės išlaidų S7.05 
20 K. J. Krušinskui, C. K-to 

nariui, kelionės išlaidų t->,25 
21 Kun. V: B'arHiškai, C. 

.Ii •'I K-to nariui, kel. išlaidų 50.00 
22 J. S. liipat/o, C. K-to 

nariui, keli išlaidų 50.00 
23 J. S. Lopatto, šviesa, 

telefonas ir kt. smulkiu. 11.74 
24 F. Živatkuuskui, C. K-to 
nariui, kel. išlaidų 42.00 
25 Kun. 1'. Augustaičiui, C. 

K-to nariui, kel. išlaidų 15.00 
26 \Yestern Union! Tel. Co. 

už telegramas C. K-to rei- 
kalais 3.33 

27 Undenvood Type\vriter 
Co. už popierą prie type- 
\vriter'io 1.10 

28 Under\vood Typ. Co. už 
mašiną 1 sav. samdos 1.00 

29 Kun. P. Augustaitis, C. 
K-to nariui, kel. išlaidos 15.45 

j 30 YVorld'o Bldg. už vietą 
suvažiavimui 20.00 

31 SLA. spaustuvei už laiškų 
atspausdinimą 1.45. 

32 Gelbėjimo Fondui sugr. 
paskola Lietuvių Dienos 
suorg. t ,500.00 

$2,884.01 

ALGOS CENTRALINIO 
KOMITETO RAŠTINĖS 

TARNAUTOJAMS. 
1 M. Šalčiui, Raštininkui, sa- 

vaitinės algos nuo 13 rugs. $25.00 
2 Fl. Gerk. stenogr. sav. algos 5.00 
3 M. Šalčiui už 2 sav. 50.00 
4 S. Rubinsky ant rankos iš 

sutarty $50.00 už visą L. 
D. darbą 15.00 

5 S. Popky, stcn. sav. algos 7.00 
6 A. Aianson, sten. 2 s. al- 

gos 14.00 
7 J. Shovlin, sten. sav. algos fi.oo 
8 L. Shatzle, sten. sav. algos 6.co 
9 Fl. Clark„7sten. 2 sav. al- 

gos 10.00 

10 A. Aionson, sten. už 10 

dienų darbo 11.68 
11 C. Demitois, sten. sav. al- 

gos y 10.00 

12 J. Acus, .už 2 sav. algos 36.00; 
13 J. Shovlin, sten, 1 x/i s. al- 

gos 9.00 j 
14 L. Shatzle, sten. 1 sav. al- 

gos 7.00 
15 A. Dever, sten., 1/ s. al- 

gos 9.00 
16 M. O'Neil, sten., 2 s. al- 

gos 10.00 

17 S. Rubinsky, sten., iš su- 

tar. m.ool 
18 J. Shovlin, sten., už sav. 7.00 
19 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00 
20 J. Shovlin, 1 sav. algos '.00 

21 M. Šalčius, 2 sav. algos 53.00 
22 J. Slio-.lin, 1 sav. algos 7.00 
23 M. Šalčius, 7 sav. algos 175.00 
24 J. Shovlin, 1 sav. algoj 7.00 
25 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00 
26 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00 
27 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00 
28 F. McHale, 1 sav. algos 3.00 
29 M. šalčius, 1 sav. algos 25.00 
30 M. Šalčius, 2 sav. algos 50.00 
31 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00 
32 F. McIIale, 1 sav. algos 4.00 
33 M. Šalčius, 2 sav. algos 40.00 
3* M. Šalčius, 1 sav. algos 15.00 
35 M. Šalčius, 3 sav. algos 45.00 

LIETUVIŲ DIENOS 
FINANSINĖ SANTRAUKA: 

ĮPLAUKOS: 

$779.68 

Mr. Wm. Lucas 
Centr. Conim. 
Red Cross 
Liberty Bank .. 

$3,015.26 
6,014.46 

129.933-98 
39,841.19 

Viso—$178,804.89 

IŠLAIDOS: 
C. K-to pačto ir kt. smulk. $668.33 
C. K-to bilų išmokėjimai 1,384.01 
C. K-to tarnautojų algos.. 779.68 
Skolos Gelb. Fondui .. 1,500.00 
G. Lucas išIJ raįkšč., tags, Į 

dėžutės 2,702.32 

$7,034.34 
Pasiųsta j Europą: 

'Globai" gruod. mėn. 1916 
$2,000.00 

'Globai" vas. mėn. 1917 men. 

5,000.00 
"Lituaniai" gruod. 10,000.00 
'Lituaniai" vasario mėn. 25,000.00 
'Lituaniai" vasario mėn. 25,000.60 
'Liet. Dr-jai" gruod. m. 50,000.00 

.Viso 99,034.34 

Pasilieka C. K-to ižde 79.770.55 

Viso—$178,804.89 
Pinigais C. K-to surinkta 

$178.804.89 ' 
Daigtais padovanota 25,000.00 1 

Viso—$203,804.89 
Dar reikia pastebėti C. K-to vei- 

kimas adug prisidėjo prie to, ką 
: surinko Lietuvos Šelpimo Fondas 
ir American Relief Fund for Li- 

Į thuania arba paprastai vadinamas 
I kun. Miluko fondas. Sutrauktas 
; ir tai j krūvą—Lietuvių Diena 
bus davusi lietuviams apie $230,- 
000.00. 

Visas išmokėjimų skaitlines per- 
žiūrėjome ir patikrinę su i.Miiokė- 

Jjimo bilomis, atradome sutinkan- 
čiomis su raportu p. M. Šalčiaus, 
Centralio Komiteto Sekretoriaus. 

28 d. kovo, 1917 m. 

K. STRUMSKIS, 
KUN. N. J. PETKUS, 

(įgali etas kun. J. Dobužinsko), 
j A. B. STRIMAITIS. 

III-JO SEKRETORIAUS 

Į ATSKAITA. 
NUO RUGĮ'. 18 d., 1916 m., IKI 

BALANDŽIO 1 d., 1917 m. 

.Priimta 11110 p. V. Lukoševi- 
čiaus $1,174.50 

IŠMOKĖJIMAI: 
Rugpjūčio mėnuo: 

18, 19 ir 20 d. krasos ženki. $.67 
21 iki 30 d. krasos ženkleliai, 

ekspediicjai laišku su su- 

važiavimo protokolais 1.54 
31 d. išekspedijaviiiirfs konver- 

tų ir popieriaus laiškams .67 
Rugsėjo mėnuo: 

3 d. kelionė j suvažiavimą j 
Wilkes-Barre, Pa. ir atgal 9.94 

7 iki 30 d. krasos ženkleliai 
laiškams .18 
Spalių mėnuo: 

2 d. telegramas .45 
2, 3, 4 ir 5 gatvekariai .60 
5 iki 10 d. krasos ženkleliai .44 
9, 10 ir 11 d. gatvekariai .30 
11 d. Z. L. Rosenfield, už per- 

rašymą kopijų straipsnio 
apie žydus (pagal pridėtą 
rokundą). 2.50 

i4 d. gatvekariai .20 

14 d. krasos ženkleliai .18 
16 d. telegramas .40 
16 d. gatvekariai .10 

17 d. krasos ženkleliai .78 
20 d. telegramas .40 
23 ir 24 d., gatvekariai .20 

25 d., du telegramai .90 
25 d. gatvekariai ir krasos 
ženki. .40 
26 d., krasos ženkleliai .35 
26 d., telegramai 1.63 
27 d., 41 laiškas (spec. del.) 4.92 
28 d., 123 laiškai (beveik visi 

spec. del.) 13.74 
28 d. 23 telegramai 11.33 
28 d., išsiuntimas čekiu .31 
28 d., gatvekariai, telefonai .35 
29 d., 10 telegramų 3.79 
29 d., 22 spec. del. laiškai 2.64 
30 d. 10 telegramų 3.48 
30 d., karai ir telefonai .55 
31 d., gatvekariai ir telefonai .20 

31 d., 37 telegramai 20.30 
Lapkričio mėnuo: 

1 d., telegramas .35 
2 d., gatvekariai ir laiškai .36 
3 d., 7 telegramai 3.35 
3 d., telefonai Ne\v Yorke .15 
3 d., telefonas iš Schenectady 

į N. Y. ir Albany 1.20 

3 d., vežimas pristatymui į sto- 

tj siuntinių 3.00 
d., krasos ženkleliai (spec. 
del.) .72 

3 d., mano kelionė j Schenec- 
tady, N. Y. su raikščiais 
ir tagsais 8.10; 

3 d., p. Pr. Bajorui kelionė j 
La\vrence, Mass., su raikš- 

čiais ir tagsais 12.241 
■ d., išsiuntinėjimas paklausi- 

mų kortelių 2.26. 

7 a., telegramai .77 
8 d., laiškai .06 
18 d., kelionė į Wilkes-Barre 

ir atgal 10.30 
18 d., k rases ženkleliai 1.04 

Gruodžio mėn.: 
krasos ženkleliai 9.42 
spaustuvei už paklausimų 

korteels, etc. 6.50 
Sausio mėn., 1917 m.: 

Advokatui bylos reikalais 10.00 

salė posėdžiams suvažiavimui 
5.00 

telefonai, krasos ženki., etc. 1.47 
Vasario mėn.: 

krasos ženkleliai 1.06 

(Tas.-j ant 7to puslapio.) 

Ahelnas silpnumas, 
noveikimas jftkny, noviržkinimas, įprastas užkietėjimas, sunkus virškinimas sergantį palieka labni liūdnam padė- jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jy pasek- mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą. reikia vartoti 

Severa's Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAM.*8) 

Budas sustiprinančiai-gyd antis 
Kaina 7P csntai 

Ka9 apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką. 

"SirSir.gui dSkavoju u! Severos Gyvasties Balsamn- La- 
bai kentčjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
no. o. Visi kentCjimi pranyko po sunaudojimo tiktai vie- 
nos Severos Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laifiką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurio panašiai ken- 
čia, sužinotų apio tą gyduolę". Mrs. Fagac iš Myąuah, Wii. 

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrų Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptlekoje pirkti negalima, užsakius bus pasiųsta. 

W. F• SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

J. J. Bačiunas J. P. Pajauskas 

PIRM NEGU DUOSITE SPAUSTUVĖMS AP- 
KAINUOTI SPAUDOS DAR3Ą PAVELYKITE 
MUMS DUOTI JUMS TIKRAS INFORMACI- 
JAS KASLINK GRAŽAUS DARBO ATLIKIMO. 
J. J. BAČUNAS ir J. P. PAJAUSKAS PATARS 
JUMS, KAIP GERIAUSIAI ATLIKTI SPAUDOS 
DARBUS, IDANT ATNEŠTŲ KUODAUGIAU- 
SIAI NAUDOS. 

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

Telephone Drover 7184 

PpVTHSHOltf 
B" CLUB *1 

įgjfi i«U™COj 

speci alis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ a R YNOS DEGTINES 

"South Shore Club" išpo valstybes bendarolei 
4 kvortos arba 1 galionas ui ....$2.45 
8 kvortc. arba 2 galionai ui ....$4.75 

12 kvcrtų, arba 3 galionai ui ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINĖ DEGTINE 100 

LAIPSNIU. 
Gryna, 4 bonkoR ui $2.45 
Gryna, 8 bonkos ui $4.75 
Gryna, 12 bonkų ui $6.95 

Atminkite, kad pas mut 

pirkdami perkate gryną, 
100 stipruma 
degtine, o ne pusiau 
skiestij vandeniu, kaip. 
kad kiti porduod*. 

Pareikalaukite mūsų likierių, degtinių ir lynų kainų suralo. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su užsisakymų, krato* ai 

ekspreso prišaltu. 
ATMINKITF garantuojame musų "SOUTH ŠUORE CLUB" 
HI niilIVf ILi digtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, KU 
Ir gera—arba sugražinsime Jum* pinigus atgal. 

1WK Al nu0 dabar iki Kalidų Švenčių išsiųsime kiekviena* 
U T *\/\I Hideli kalendorių 1917 metama. 

III W. Va Buren St. Chlcago, II 

Pristatomas Tau Nemokamai 
Pasirinkimas iš 44 stylių, 

•spalvų ir dydžių garsiosios 
RANGER dviračių rųįies, 
parodytų pilnomis spalvomis 
dideliame naujame kataloge 
duodamame dykai. Mc ap- 
mokame visa'S važmos išlai- 
dai uo Chicagos iki tavo 
miestui 
30 DIENU NEMOKAMAI 
IŠMĖGINTI duodama dvi- 
ratį savo pasirinkimo važi- 

įliejant savo mieste visa mg- 
nesį. Nepirk kol negausi 
mūsų didiiojo fasiulintmo 
iSmtyiiiti žemomis Dirbtuvės j .-StačiaiA'ažinttoiui iilvEo- 
mis ir kainomis. 

RATLANKIAI, Lempos, Hagai, pakojos, '.avieniai ratai ir taisomos dalįs visokio dar- 
bo dviračiams puse paprastųjų kainų. lie- 
kas negali duoti tokių vertybių tokiomis 
išlygomis. 

NESIŲSK PINIGŲ, tik išrašyk šiandien 
didelj nauja katalogą. JIS DYKAI. 

MPAD CYCLECOVPANY ITIbHU DKPf. A-35 i CHK CHICAGO 

PIGIAI, DU NAUJU NAUJOVINIU 
NAMELIU; 

tik-ką. pastatyti prie Irving Ave., 1 
blokas i pietus nuo 63 gatvės; turi 
buti parduota šią. savaitę; visas ap- 
taisymas aržuolo; elektros šviesa; ce- 
mentuotas ponamis; nekilnojamos 
maudynės; gražioj vietoj, arti mo- 
kyklų ir bažnyčių; tiktai $2,700; 
200.00 grynais, lykis taip, kaip ran- 

da. Matykis su savininku sėdyboje 
Šiokią, dieną, ar septintadienj nuo 

2 iki 5 vai. po pietų. John Bain 
& Co., 1624 W. 03rd St, Prospect 400. 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICACJO 
R OOMS 1107.1114 

Tclephon* Pranklla 1178 

0TV.: 3112 S. HALSTED SI., ARTI 31st ST, 
TELEPHONE TAMS 2310 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIEtūVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas vUuose teUaiioie 
— OflMi:... 

69 W. Washlngton Street 
Rmmi 1006-1009. T«l. Cutrtl 257# 

3214 So. Hilitcd St, Tei. Yurfi 7271 
CHICAOO, 1LU"~ 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Karep. 31 tr So. HalstedSt. 
(Gymnai liri Aptiekos), 0HICA60. 

PLATINKIT "LIETUVA" 



LIETUVIŲ DIENOS 
APYSKAITOS. 

(Tašą nuo 6to puslapio.) 

telefonai (3 kartus j Eli- 

zabeth) .75 
telegr. į San Francisco 1.00 

Kovo mėn.: 
Icrasos ženkleliai .36 

kelionė j VYilkes-Barre Ir 

atgal 9.00 

Išmokėta $173.47 
Užmokėta Andersono firmai 600.00 

\ iso—$77347 
Priimta $I»'74-5° 
Išmokėta 77347 

Lieka—$401.03 
Andersono firmai reikėjo už- 

mokėti $848.72 
užmokėta 600.00 

Lieka ginče $248.72 
Prie šitos atskaitos laikau reika- 

iingu pridėti paaiškinimu: 
Raikščių ir tagsų buvo tesakyta 

už $1,175.00 (1,600,000 tagsn ir 

30,000 raikščių). Firma padarė 
tiktai už $848.72, kaip parodo jos 
rokunda, bet ir tų pristatė ne j 
visas vietas, todėl rokundos bal- 

sanso jai neišmokėjau. DaUar 

raikščių ir tagsų dalykas yra pa- 
vestas advokatui. 

V. K. RAČKAUSKAS, 
III-sis Sekretorius. 

KIBIRKŠTIS 
Jeigu Vilius nrapsivils, tai visas 

pasaulis bus užviltas. 
+ + 41 

Buvo Mrkė, buvo Kapsukas, 
buvo Grigaitis,—Visi trįs carukai, 
ir visi mažiukai... 

+ + f 

Gal kaizeris laukia, kol jo ka- 

zerystės "lysas" pasibaigs... ge- 

gužio i dieną? 
•j* + 4* 

Socialistai nenori karės, bet no 

rt revoliucijos. Neišmanėliai! Jie 
nesupranta nei to, kad pati oita 

karė yra didžiausia revoliucija. 
+ +. + 

Kas buvo, kas nebus, o Lietu- 

va nepražus... tik patįs jos nepra- 

iudykim. lUSAiU* 
+ + T 

Lietuvos neprigulmybę galima 
geriausiai įgyti per "prigulmybę" 
prie Lietuvos Neprigulmybės fon- 

do. Nusiųsk, jam porą centų! 
+ + + 

"Draugas" dabar gali žinoti, 
kad ŠimKUS ne tik mišparus gali 
puikiai grajinti, bet ir porą lek- 

cijų pačiam profesoriui paskaity- 
ti. 

»•« »£• 

Vadinas, ir Rimka gavc "taš- 

ką." 
4* + + 

Skirtumas tarp senos Rusijos 
ir Amerikos yra tame, kad tenai, 
kad ištrukti nuo kareiviavimo daug 
lietuvių badu ntotjjndavasi, o čia 

lietuviai po tuziną bananų extra 

suvalgo, kad vogą turėtų. 
+ + + 

Projektai didelių vyrų pamink- 
lams: Carui—iš monopolkos bute- 

lių, kaizeriui—iš Lusitanijos lavo- 

nų, Bulotai—iš taškų, Fabijonui 
—iš pupų, Grigaičiui—iš humbu- 

giškų daktarų apgarsinimų. 
+ + + 

t 

JNaujas socialistų caruicas jlc- 

ninas g>-vena balerinos Kšesinskos 

palociuje, Petrograde. Nedyvai, 
kad jis ir "kreizy" sokius ten sokjL 

T V T 

Išvažiavus Bulotai, išvažiavus 

Kapsukui, jeigu dar porą "didelių 
veikėjų" išsikraustytų, tai butų 
tarp amerikiečių ir vienybė ir 

sutikimas. 
+ 4* + 

Socializmas, gali sakyti, jau 
jvyko. Leniną per Vokietiją už- 

pečetytam vagone vežė, o Rusijoj 
jis gyvena puriausiame Fertogra- 
do palociuje. 

Jurgis Spurgis. 
+ + + 

Nuo Redakcijos. Kiek laiko 
atgal "kibirkščių" skyriuje buvo 

trtpęs sekantis patėmijimas: "Tik- 
ros revoliucijos Rusijoj nebus pa- 
tol, pakol A'ruseika (Vabalas) ne- 

nuvažiuos atgal ir klebono rugių 
neiskirs—kaip anai? laikais." 

Redakicja givo užganėdinanti 
ia užtikrinimą, kad viršminėtai pa- 

stabai nebuvo teisingų pamatų. 
Todėl redakcija, vardan bešališ- 
kumo ir teisybės pažymėdama ap'.e 
tai, skaito reikalingu podraug irj 
atsiprašyti p. Prūsei kos už ne ty- j 
čia; padarytį jo vardui ,sknautlą 
per musų bendradarbio ir pačios 
redakcijos tižsitikėjimą informato- 
riais. 

Iš Centralinio Ko- 
į miteto Veikimo. 

P-as S. Šimkus galutinai ap- 
; leido Shenanodah, Pa., ir nuo ba- 

landžio 16 d. darbuojasi su L'en- 
traliu Kc.nitetu Ne\v Yorke. 

Cent. Komiteto Raštinė buvo 
užklaususi Raudonojo Kryžiaus 
kodėl ligšiol jo surinkti pinigai 
nebuvo pasiųsti j Lietuvą. Gauta 
astakyrnas, kad todcl, jog nuo 

'•Lieu'viu draugijų" (taip pasa- 
kyta Raud. Kryžiaus laiške) gau- 
nama daug prieštaraujančių įsa- 
kymų (eonflieting instructions) 
apie pasiuntiną tų pinigų j Lietu- 
vą. Vėliau bus? paskubta viešai 
visas susirašinėjimas su Raud. 
Kryžiumi, iš kurio bus matyti, kas 
buvo tos draugijos, koki buvo 

jų reikalavimai ir kas buvo prie- 
žastimi aukų siuntimo sutrukdy- 
mo. 

Liet. Šelpimo Fondo preziden- 
tas K. Gugis ir iždininkas P. S' l- 
lauskas buvo nuvažiavę į Raud. 
Kryžių ir pareikalavo, k id be P»o- 

stono, \Vaterburio ir kitų jau 
žinomų kompronųs'iių Komitetų, 
dar šių komitetų trečdaliai butų 
atiduoti į Liet. Šelpimo Fondą: 

Ansonia, Conn. 
Brockton, Mass. 

Cambridgo, Mass. 
Cliffside, N. J. 
New Bedford, Mass. 
Greater New York 

Rumford, Me. 
Grand Rapids, Mieli. 
Dėlto Raud. Kryžius sulaikė pi- 

nigų siuntimą į Europą, kol ištirs 
padėjimą. Cen.tr. K-tas pirmu 
kartu girdi apie tokį L. Šehimo 
Fondo reikalavimą link tų vietų. 
Kiek žinoma, kitose tų vietų buvo 
padaryti nutarimai, kad trečia da- 
lis auku butų nutarta atiduoti 

Agronomijos Draugijai Lietuvoje, 
o ne Šelpimo Fondui Amerikoje. 
Geriausiai bus, kad Vietų Ko- 
mitetai patys išnaujo pasiųs savo 

rezoliucijas ? .*lų kalba Raud. 

Kryžiui ir pagreitins aukų siunti- 
mą j Europą. 

Lietuvių Dienos knygai ligšiol 
prisiuntė savo paveikslus tik 25 
Vietų Komitetai ir 94 Komitetai 
Lietuvių Dienos aprašymus savo 

miestuose. Prašoma ir kitų Ko- 
mitetų ligi 15 d. gegužio prisių- 
sti sivo paveikslus ir Liet. Dienos 

aprašymus, kad paskui nebūtų ru- 

gojimų, jog apie juos nėra nieko 
Įdėta. Taipogi priimama tai kny- 
gai prenumerata $1.00 lig tam 
laikui. Pinigai ir kita turi buti 
siunčiama Centralio Komiteto ad- 
resu' 200 Fifth ave. New York 
City. 

įplaukė sekančios aukos C. K- 
tui nuo 10 ligi 16 d balandžio šių 
metų: 

Ch. P. Cooley, $50.00 
Collccted at Meeting (Haver- 

hill, Mass) 8.65 
Mr. Ch. "VVright 10.00 
Miss Isabel M. Chapman, 50.00 
Mr. Freci G. Chase, .... 25.00 
James Archbald 50.00 
Collected at Duąuesne, Pa. 8.00 
Mrs. M. B. Longyear, .. 500.00 
Įvairios 22.00 

Viso per savaitę $723.65 

>< 

PAJIEŠKOJIMAI IŠ 
LIETUVOS. 

(Tasą nuo 3Č10 puslapio.) 

763.—KOT RIN A RAMAN A- 

USKIENE, j ieško savo vyro 
STAN. RAMANAUSKO (699 
Bank Str., \Vaterbury, Conn.). 

764.—D A VIL L £ RAUDI X AI 
T1S, iš Mozūrų kaimo, nuo Barz- 
dų, jieško JONO RAUDINAI-' 
CIO, (Pitston, Pa.). 

765.—STEFA NIJ A R EVV K C )- 

WSKA, iš Aniškančiu. kr ei s Me- 
reč, jieško AL. STEPONAIČIO 
(184 Atfkiin-s Ave., Brooklyn, N. 1 

Y.). Rašo, kad brolis išvažiavo 
į Rusiją. Prašo sušelpti motiną 
ir Adolfą Ankudavičių. 

766.— MAGDALENA RO- 
DŽEVIČ, iš Karmeiovo, nuo Ja- 
navos, jieško JONO RADZEVI- 
ČIAUS (Bayonne, N. J., 982 E. 
22 nd Str.). 

767.—ANTANINA RAGAUS- 
KIENĖ, iš Gedinzų, nuo Kuršė- 
nų, (Eeldpost 175). jieško AN- 
TANO RAGAUSKIO (Jcrouie. 
Pa., Box 107). Rašo: "Mums rei- 
kia labai pinigų pašalpo; karvės 
neturima; prašome pašelpti." 

768.—Gertrūda RINKEVIČIE- 
NĖ, iš Virbaliu, jieško J. RIN- 
KEVIČIAUS ^05—137U1 Str., 
Indiana Ilnrbor. Ind.). Reikia 
p:nigų. 

709.— 1AA1AS KAU L ŪSAI- 
TIS, iš Vilkaviškio (Osclikablen 
Strasse, No. 30), j ieško WM. 
VAITKŲ NO (21 Lee Park, Wi- 
lkcs-Barre, Pa.). Prašo sušelpti. 

770.—J. RAKAUSKAS, iš 
Burnitt, sodžiaus, nuo Biržuvėnų, 
jieško" EMILIJOS RAKAUS- 
KAITĖS (11261 Elbrooke A ve., 
Roseland, Iii). Rašo: "prašome 
pagelbėti, meldžiama, pinigais; 
mama serga. Tebesam kaip bu- 
vę." 

771 ir 760.—iMAR. RUKŠNAI- 
TU, iš Jakaičių, nuo Jurbarko, 
jieško ONOS RUKŠNAITĖS 
(Riverside, N. J.). 

772.—LIUDVIKAS RADVA- 
USKIS, iš Gegarų N. 2, nuo Sei- 
nų, jieško ANTANO NAMIOT- 
KEVIČIO (436 M ai n Str., Pitt- 
iton, Pa.). Reikalauia pinigų. 

755.—EMILIJA RUTALAI- 
TĖ, iš Kalakutiškės, nuo Rieta- 
vo, jieško PETRO RUTALIO 
(613 VV. 14 PI., Chicago, 111.). 
Rašo: "Mums reikia labai pinigų, 
prašome atsiųsti biski apmokėti 
skolas; serga mama." 

774-- JUOZAS RAŠTUTIS, 
iš Margiškių kaimo, jieško KUN. 
J. RAiŠTUČIO (462 Johnston 
A ve., Jersey City, N. J.). 

775.—BARBORA STAUGAS, 
iš Remygalos, jieško ONOS ST- 
AUGAS, (224—20th Ave., Minn- 
eapolis, Minn.). 

776.—BALTRUS SECKUS, 
iš Govaikažo, jieško JONO SEC- 
KAUS (Fort Sheridan, 111., 15Ū1 
Caraleria). Prašo pašalpos. 

777-—JONAS IR PETRONĖ- 
LE SKIRMONTAI, iš Jonaičių, 
nuo Eigirdžių, jieško ANTANO 
SKIRiMONTO (249 Grand Str., 
Brooklyn, N. Y.). Rašo, jog rei- 
kia pimigų; brolis Juozapas nu- 
mirė 1915 m. 

778.—ANTANAS STANKE- 
VIČIUS, jieško G. STANKEVI- 
ČIAUS (2032 Priai (?) Str., 
Scranton, Pa.). Prašo nors keletą 
skatikų ant pagalbos." 

779-—ONA STOČKUS, iš Ši- 
'lių (adr. Pfarrer Herrn Fr! Joni- 
la:tis in Betigola, Kres Rosieny), 
jieško KAZIMIERO STOC- 
KAUS (827 Bank Str., VVaterbu- 
ry, Conn.). Prašo pinigų. 

780.—ONA ŠAKIENĖ, iš Mik- 
niškių kaimo, nuo Rudaminos, jie- 
ško POVYLO ŠAKINIO (443 
Collinsvilis, 111., East St. Louis, 
111.). Rašo: Prašom pagalbos 
nors seniems tėveliams." 

781.—'ANELĖ SILENSKA, 
iš JONIŠKIO, Mitau Strasse, 
No. 4 (dresas: Janischki, Li- 
tauen Feldpost 264), jieško VAC- 
LAVO SILENSKIO (1708—49! 
Str., Chicago, 111.). Prašo pini- 
gu 

782.—ZOFIJA SOLTNA, iš 
Floreniškių, jieško KAZIMIERO 
SOLTANO (618 Mineral Str., 

Scranton, I'a.). Rašo: "Esu su- 

vargusi, meldžili pAgcibėti; mirė, 
sunus Stanislovas."' 

! I 51 !' 
783.—MAT. SIvUPAS, iš Le- 

biniškiu, jieško ADOLFO IVA- 
NAUSKO, (Hartford, Conn., 7 
So. Prospęc't A v c.), 

7S4.—Jl'RGlS ŠIGAS (ar Dzi- 
gas), iš Meikianų, nuo Vilkmer- 
gės (Fieldpost Station, No. 224), 
jieško ONOS ŠIG'AS (ar Dzi- 
gas), (55 Krzenowna (?) Ave., 
Kroklyn, N. Y.). Prašo sušelpti. 

785.—ZOFIJA ŠUKIENE, iš 
Raršinaukos, jieško ELEONO- 
ROS ŠUKAlTJvS (194 Bovvery, 
Nevv York, N. Y.). 

786.—J UOZAS SALA D UO- 
NIS, iš Žaliosios kaimo, Liubavo 
valsčiaus, jieško FRANO JAN- 
KAUSKO (13ox 267, Carbon- 
dale, Pa.). Rašo, kad motina 
serga, prašo .pinigų. 

787.—MAGDALENA STA- 

įNEVIČ jieško JUOZO STANE- 
VIČIAUS (Rosario de Santa Fe. 
Respu b 1 i ca A rgen tina). 

788.—JOHANNA ŠUMSKY, 
iš Narkancu, nuo Šaduvos, jieško 
PETRO ŠUMSKIO (24 N. Main 
St., Ne\v York, N. Y.) 

789.—DOMICĖLĖ SMALAI- 
KIFNE, iš Švėkšnos, jieško P. 
SMALAIKAlTfiS (618 East 17 
St., Nevv York, N. Y.): Rašo, 
kad švogeris Antanas Cirtautas 
mirėprašo sušelpti. 

790.—MAT. SELENKA, iš 
Rodonės, ties Kaunu, jieško PE- 
TRO SELEN'KO (Kankakce, 
111.). Prašo pinigų. 

791C ESISLA VA ŠLUO- 
TI EXii; iš Plepių, nuo Telšių, 
jieško JOE 5 LUOTO S (1334— 
49th St. (?), Cicero, 111.). Prašo 
pagelbėti Kaz. Šluotos pačiai. 

792.—AGOTA STEPUNAI- 
TIS, iš Šekšvcnos, nuo Virbaliu, 
jieško ALEX. ILSAKOVO (L. 
Silk Mil'Ps, 3^5 Loom. Burling- 
ton, N. J.). Prašo pinigų. 

793.—MARIČNA 5AMAI- 
TIENE, iš (Selgudiškių, jieško 
JONO ŠAMAIČIO (Hartford 
Ave., New Britain, Conn.). 

794.—E. ŠABOŠEVIČE, iš 
Tryškių, jieško S. BROOK'O 
(909 Laflin St.', Chicago, 111.). 

795 lv 79^-—ONA ir JONAS 
ŠVILPIAI, iš Meliniškių, nuo 

Kupiškio, jieško M. ŠVILPA 
(Albany Ave., Nevv York, N. Y.) 

797.—MARĖ SENKUS, iš Ma- 
riampolės (Herenstrasse, 22), 
jieško MIS S ALICE SENKUS 
(78 Farnklin PI, Summit, N. J.) 

798.—'KONSTANCIJA SIN- 
KEVIČ, iš Titanų, nuo Mariam- 
polės, jiešiko KAZ. LATONO 
(Glen Lyon, Pa.). Rašo: "Ma- 
no vyras mirė 10 d. lapkričio." 

799.—JONAS STULGAITIS, 
iš Kampinės, nuo Griškabudos, 
jieško JUOZO STULGAIČIO 
(112 So. Meadc St., Wilkes-Bar- 
re, Pa.). 

800.—PETRONĖLE ŠI MA- 
NI ENĖ su šeimyna, iš Baltakar-' 
čių kaimo, nuo Kupiškio, jieško 
PETRO ŠIMANIO (Box 294, 
Courtney, Pa.). Rašo: "Prašo- 
me pagelbėti; męs — pabėgėliai; 
sveiki esame." 

Sanvaitis Juozai, Varės belais- 
vis, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Andrioniškio vai., nori susižinoti 
su savo broliu Amerikoje. Adre- 
sas: Germany Neuenkirchen- 
Land, Post Rheine i. W. Barack 
3, Joseph Szanwatis. 

Žemiau paduoti lietuvių laiš- 
kai yra sulaikyti dėl adreso ne- 

aiškumo Raudonojo Kryžiaus 
lenkų skyriuje Stockholme. Laiš-.Į 
ka! yra šitie: 

Aleksinas Jonas iš Mielaškam- 
pio, Mariampolės apskr., Suval- 
kų gub. Sako esąs sveikas, tru- 
kumo neatjaučia. 

Bačkus Liudvika, nuo Plungės 
praneša savo vyrui, kad yra svei- 
ka ir jai nieko netrūksta. 

Gaižauskas Ona, iš Prancka- 
budžio, Suvalkų žemės, praneša 
Juozui Gaižauskui1,' kad yra svei- 
ka ir prašo pinigų. 

Karalius Juozas ir Gertrūda, 
iš Briedžių, praneša dukterei Mar- 
celei, kad yra sveiki, bet prašo, 
jei galima, pinigų prisiųsti. 

Kašelionis Uršulė iš Padvariš-j 
kių praneša vyrui Jurgiui Kaše-i 
lioniui, kad yra sveika, gyvena 
prie tėvų ir trukumo nejaučia. 

Molis Marė iš Nevieronių, pra- 
neša vyrui Antanui, kad serga 
ir neturi iš kw gyventi. Duktė 
Stanislava sirgusi sunkiai, bet 
dabar esanti geresnė. 

Mušinskienė Morta iš Ster- 
brajty (Stirbaičių ?) Kaimo, sa- 

ko nesijaučiau vi gerai; užlaiky- 
mų gaunanti iš valsčiaus. 

Ncrbutienė Ona iš Olechno- 
vo (Aleknavo?) praneša Siinanui 
Xorbutai, kad sveika ir trukumo 
nejaučia. Tėvas mirė du metai 
atgal. 

Statkcvič Ona iš Palemonių, 
Vižainio pav., Suvalkų žemės, 
praneša Stanislovui Statkevičiui, 
kad ji ir vaikai sveiki, bet tru- 

kumą jaučia. Namai Rudelėj- 
Tartak sudegė, tai turėjo kraus- 
tytis j Palemonis. Pati prašo 
pinigų. 

Ivor.aitis Antanina iš Griška- 
būdžio sako, kad ji ir vaikai 
sveiki; neturi iŠ ko gyventi ir 
prašo pinigų. 

Karoliui Celnai iš Kinderiškių 
kaimo, Aleksoto vals., Mariam- 
polės pav. 

Rašyti reikia tokiu adresu: 
Rusų Raudonojo Kryžiaus Len- 

kų Skyrius, Stockholme, Klara 
Soedra, 18. 

SKURDŽIOS 

PERSPEKTYVOS. 
Feljetonėlis 

Bėga kiškis į vakarus. 
— Kur bėgi, kiškeli? 
— Į užsienius. Į 
— Ko? 
— Pas jus kupranugarius kau- 

sto: bijau, kad manęs nepakau- 
stytų. 

— Gi tu .kiškis, ne kuprys. 
— Ne kuprys! pas jus kausto 

nepaisydami. Pakaustys, tuomet 
išrodinėk nesąs kuprys. 

Taip būdavo plačioje mūsų 
valstybėje Ščedrino metu. Da- 
bar taip lengvai, be reikalo ir | lėnai nepakaustys. Užtat kausto ( 
lietuvius. Kausto, kam tik ran-1 
kas niežti, kausto ką pagavę. Pa- 
kaustė Jablonskį, kausto Leoną, 
siekia per apkasus Smetonos 
kaustyti. 

Šluoja visus, kurie Laip ar 

taip j kelią pareina. Kartais 
sunku esti ir supaisyti, kuo kitas 
j kelią parėjęs. Sakysim, toks 
Jablonskis. Gal but, prasikaltęs 
jei tiek, kad jo vardas plačiai 
žino įas. 

Taigi šalin senieji vardai, vis 
tiek kuo įgyti! Naujieji vietos 
reikalauja. O kaip _,os pasidar- 
ryti—vis tiek. Yra vienas labai 
lengvas baidas: įtark ir plačiai 
paskelbk, kai nepatiks, tegu pa- 
siaiškina, pasiteisina. Ne kaltin- 
tojas duoda išrodymų, iš kalti- 
namojo jų reikalauja. Juo busi 
nekaltesnis, juo sunkiau bus iš- 
siteisinti, nes kuo išrodysi nepa- 
daręs to, ko nepadaręs. 

Nuilsai rankas kaustęs, grieb- 
kis svetimų, štai kaip Iksas pa- 
darė. 

Iksui parėjo j kelią Igrikas— 
turėjo tam tikras pareigas apsi- 
ėmęs ir pildė jas kaip mokėda- 
mas, ne taip, kaip Iksui reikėjo. 
Reikia Igrikas pakaustyti. Savo 
rarnkos nepajėgia. Pasitaikina 
gera proga: atvažiuoja revizo- 
rius Ikso darbo revizuoti. Iksas 
Igriką skundžia. 

Paskundė—tiek daug; tulžies 
nesuvaldė. Bet... ar daug atsi- 
rado aplinkui žmonių, kurie butų 
tokia "pažiūrų" kova pasipikti- 
nę? 

Svajojama apie autonomiją, 
drąsesniųjų i At plačiau. 

Ką pradėsim su tokia etika 
laisvesni palikę? Krip laisvesni 
būdami skrajosim — lakstysim, 
kad musų sparnai taip pašliję? 
Kam svarbius gyvenimo reika- 
lus įteiksim? 

Jei šiądien įtariame, suodina- 
me, apie neblagonadiožnastj 
šnabždame, tai tuomet stačiai 
"rankomis laisvę duosime." I 

C) liaudis, dėl kurios tų viską 
darą giriamės, ką pradės, aplin- 
kui nieko nereiškiančios, arba iš- 
suodinttts vadų veidus tematyda- 
in a ? 

Skurdžios niusų perspektyvos. 
(Iš "L. B.") 

" 

Pr.' Mš. 

TMD. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO RENGIAMAS 

MARŠRUTAS. 
Maršrutas prasidės gegužio 6 

d. iki gegužio 20 d. Per tą laiką 
kuopos turi subrusti surengime 
prakalbu. 

Kalbėtojais bus: A. Rimka, 
"Ateities" redaktorius, J. Baniu- 
lis, J. Strimaitis, J. Kerdiejus, 
J. Žemantaitis, visi iš So. Uoston, 
J. I'ėža iš Xor\vood, Mass. 

Rugsėjo 4 d. 1916 m., kada bu- 
vo T\1D. konferencija So. ^os- 
ton, Mass., buvo nutarta, kad 

'rengiant maršrutą su prakalbo- 
mis pakviesti M. Šalčiu už kal- 
bėtoją. Valdyba atsikreipė ir 
M. Šalčius buvo apsiėmęs, bet 
vėliau, iš įpriežasties užsiėmimų 
šelpimo darbais, M. Šalčius atsi- 
sakė; 

Po to atsikreipta laiškais į kuo- 
pas, kad prisidėtų prie TMD. N. 
A. apskričio ir reikale maršruto. 
Pasirodė pristojusios ir apsimo- 
kėjusios tiktai 6-šios kuopos, o 

kitos visai neveikia. Iš kai-kurių 
kuopų, pristojusių j apskritį atė- 
jo pageidavimai, kad pakviesti: 
J. Liutkauską iš Brooklyno, N. 
Y. Bet vėliau besitariant paaiš- 
kėjo, kad šiuo kart, kol kuopos 
dar silpnos, tai surengti maršrutą 
su savais kalbėtojais. Kurios 
kuopos buvo pasimokėjusios j 
Apskritį, aš >nuo savęs paskyriau 
dienas surengimui prakalbų. 

Nashua, N. H. gegužio 6 d. 
Nonvood, Mass. geg. 8 d. 
Easthampton," Mass. gegužio 

ii d. 
Lowcl, Mass. geg. 13 d. 
Montel'ta, Mass. geg. 15 d. J 
So. Boston, Mass. geg. 17 d. j 
Ant prakalbų butų gera, kad 

butų platinama TMD. išleisti raš- 
tai—knygos, užrašinėjama orga- 
nas "Vienybė Lietuvninkų" ir ki- 
ti laikraščiai. Nepristojusios kuo- 
pos, rekalaujant kalbėtojų, tesi- 
kreipia į mane šiuo adresu: Rast. 
S. Geniotis, 79 Vine Str., Monte- 
llo, Mass. 

S. Geniotis 

RUSKIŲ VELYKINĖ DAINA 
ŠIUOSMET. 

Linksmą dieną apturėjom, 
Kurios nuo seno norėjom: 

Carą išvytu girdėjom, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jis ilgai soste sėdėjo 
Ir darė ką tik norėjo, 

Kol liepto galą priėjo, 
Alleluja, Alleluja, AUeluja! 

Ir štai prieš caro žiaurumą, 
Ne vien tik įmonės, bet Duma 

Išreiškė nepaklusnumą, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jie carui "pošol von!" tarė 
Ir tuoj nuo sosto pavarė 

Ir respubliką padarė, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Į tris dienas atsitiko, 
Valdžios senosios neliko, 

Netekom męs caro Miko, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

(Iš "Tarkos") 

Reikalavimai. 

Reikalingas: teisingas vyras, turin- 
tis kelis šimtus doierių, prisidėti 
prie hotelio bjznio, nes aš, būdama 
našlė, turėdama 2 hotellu, negaliu 
atsakančiai abiejų prižiūrėti; dėlto 
man yra reikalingas teisingas vyras 
daugiau negu pinigai. 

Manie Brockmann, 
1023 W. Madison St. Chicago, 111. 

Reikalauja \yrų prie darbo Chica- 
goje nuo $2.50 iki $5.50 i dienį su- 

lyg sugebumo. Gali panaudoti mol- 
derių pagelbinlnkus ir liejyklų dar- 
bininkus. Už vietos suradima nieko 

•*» ji. -- 

nereikia mokėti; greitas algos pakė- 
limas. Artesnėms žinioms matykis 
su p. Hanuners, 604 Soutli Clark St.. 
Chicago, 111. 

IŠRADIMAI 
MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokį išradimu dol užpa- 
tentavimo, gal norite "KĄ. IŠRASTI," reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir VEDEJO IŠRADIMŲ, ką. išrasti, ir kaip užpatentuoti, kurj kiekį vienam Išsiųsim dykai. RisunYog ir modelius bandome lr egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent i katrą. ofisą: AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Lct): 256 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. ir W3 BARRISTER BLOG., WASHINGTON, D. C. N 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėu. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. I1ALSTED ST, 

TELEPHONE YARDS 
Dr. P. VV5EGNER 

% "DRAUGAS"' 

Jotuvlų Kataliku Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" 3andarbininky skaičiuje 

yra rimčiausioji Ir žymiausieji lietu- 
viu veikėjai ir rašytojai. Jame- pa- 
duodama daug žinių 15 draugiją ir vi- 
euonenės judėj'mo. Visi diencs klau- 
simai yra svaistoml rimta: ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tama, $1.00 pusei metu. Kitose šaly- 
se $3.00 metama, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th 3t., Chlcago, Ilk 

Tol. YARDS 1532 

r. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) 
ir vyry. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrq 
Ilgai*. 

PHONE YARD8 8721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

331 So. Halsted St., Ckicago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinimi pasi- 
naudojamo indlvidlnfirms sis emo- 
mis—Nuoseklus pažinimas lr jrali- 
lika važindjfane aUtgtaebiliaL vi- 
sokiu rūšių. Pr.'tyrę mašinistai 
pamokis tamistą lr suteiks tinka- 
mus patarimui ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausiu 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikrinama tamietai kad tuojaua 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
i vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardaaku- 

tystčs \ 4—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadaby9t§s (manieuripg). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso 
koff's Barber School, 1202 Perr. At., 
Pittsburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGCNTA8 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po Ncw Yorkij, Jeraej 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 

rašlnSJa "Lietuvį" ir renka apskelbi- 
mus i musų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrašinėti 
musų laikraštį, rinkti apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

PETRAS s. REM EIKIS. 
Yra musu įgaliotas Gardner ir apl» 

[inkėje užrašinėti "Lietuvę", rinkti 
r: skelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet Pub. Co, 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapti) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose ępąlvoBe (kolio- 
ruoae). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležiskelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Gerlausls žemlapia lietu- 
vių kalboj. — Persletato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie Jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS; 
3252 So. Halstcd St., 

CHICAGO, ILL, 



VIETINES mm. 
Dr. Šliupo išleistuvės. Dr. 

Jonas Šliupas, važiuodamas Euro- 
pon, sustojo ant vienos dienos 
Chieagoje. Atvyko Chicagon pe- 
reitu subat.-} vakare ant La Šalie 
stoties, kur, apart, lnirelio vietiniu 

lietuviu, atvyko jj pasitikti ir jo 
sunus, p. Kci-tutis Šliupas iš Ma- 

aison, Uis., fizikoj instruktorius 
VVisconsino Universitete. 

Antryiojaus Grand Pacific ho- 
tclyj čikagiečiai iškėlė svečiui išlei- 
stuvių pietus, kuriuose dalyvavo 
apie 50 ypatų. I'o pietų buvo 

prakalbėlių, kuriose, apart abiejų 
svečių, dalyvavo: Dr. Draugelis, 
Dr. Ziniontas, adv. Bračulis, Dr. 

Jonikaitis, kuris vardu Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos pado- 
vanojo Dr. Šliupui lazdą, Dr. 
Wiegner, p. Smith (pastarieji du 

yra latviai), p. S. Kodis, J. Bag- 
dziunas, J. i lertmanavičius ir h. 
K. Balutis. 

Protarpyje gražiai svečius pa- 
linksmino keliomis dainelėmis p-le 
Rakauskaitė, akompaniuojant p. 
P. Sarpaliui. 

Susirinkimas buvo labai gražus 
ir prakalbų buvo ytin" žingeidžių. 
Dr. Šliupas atpasakojo trumpai 
savo kelionės tikslą, o kiti kalbė- 

tojai iš įvairių pusių užkliudė ju- 

siamos laisvos Lietuvos klausimą 
ir velijo daktarui vaisingo ir nau- 

dingo pasidarbavimo. Susirinki- 
mas užsitęsė nuo i vai. iki apie 
pusiau šeštai vakare. 

Tą pačią dien, 10 vol. vakare, 
Dr. Šliupas išvažiavo iš Chicagos 
linkui San Francisco, kur jis sės 
ant japoniško laivo, išplaukiančio 
9 d. Gegužės. 

P. Keistutis Šliupas sugrįžo į 
Madison, \Vis., panedėlyj. 

Maršalas Joffre atvyks pėtny- 
čioj. Buvusis vyriausis francu- 
zų armijų vadas, gen. Joffrr, ku- 
ris apgynė Paryžių nuo vokiečių, 
išgelbėjo Prancūziją, o su ja ir 
Visa pasaulj nuo vokiečių tvano, 
sumušdamas kaizerio armijas 1914 
metais ties upe Marne, šios sa- 

vaitės pėtnyčioj bus Chicagoje. 
Sykiu su juo atvyksta taipgi ir 

franeuzų misijos penlėtinis M. Vi- 
viani, buvusis Fmncuzijos premje- 
ras. 

Maršalas Joffre, tik ką atvykęs 
\ šią šalj, išreiškė norą atlankyti 
Chicagą. Chicaga jautėsi didžiai 
užganėdinta tuorni ir buvo žin- 

geidi pamatyti šitą senuką, Pran- 

cūzijos didvyrį. Bet netikėtai Chi- 
cagos majoras \V. Thompson vos 

nesugadino viso reikalo. 
Majoras Thompson, kuriam iš- 

puolė oficialiai užkviesti šituos 
svečius j Chicagą, kelis sykius vie- 
šai išsireiškė, kad jis nekviesiąs, 
nes esą jis mano, kad Chicagos gy- 
ventojai, kurių tarpe yra vokiečių, 
nelabai geis šituos svečius Chica- 
goje matyti. 

Panašus majoro pasielgimas bu- 
vo baisiai ne vietoje ir sukėlė dar 

didesnį trukšmą todėl, kad tame 

majoro žingsnyje aiškiai matyti 
kvailas, žemas, "karčiaminls" po- 
litikieriavimas. Majoras Thomp- 
son mat rengiasi "runyti'' ant se- 

natoriaus ir nori prisimeilinti Chi- 
eage vokiečiams, kad pasigauti jų 
balsus rinkimuose. 

Prieš tokią pigią majoro 
Thompsono politiką Chicago smar- 

kiai užprotestavo. Miesto taryba 
tuojaus sušaukė pereitą subatą ex- 

tra posėdj ir padarė rezoliuciją, 
vienbalsiai užkviesdama frarrcuzis- 
kus svečius Chicagon. Illinois val- 
stijos gubernatorius ir keletas žy- 
mių Chi^agos organizacijų dar nuo 

savęs telegrafavo \Vashingtonan, 
kviesdami Gen. Joftre, Viviani ir 
jų palydovus atlankyti Chicagą. 
Svečiai pakvietimą priėmė. 

Gen. Joffre ir Viviani avtyks 
Chicagon "sią pėtnyčią ir išbus čia 
visą dieną. Pėtnyčios vakare at- 
sibus viešas svečių priėmimas Au- 
ditorium teatre; po to svečiai iš- 
važiuos j Springfield, 111., kur 
jie atlankys Abrahotno Linkolno 
palaidojimo vietą ir sudės vainikus 
Ant to didžiojo amerikono karsto. 

Už savo nelemtą politikieria- 
vimą majoras Thompson dat gali 
turėti "trubelio." 

Amerika yra karėje su Vokieti- 
ja ir francuzų delegacija atvyko 
pasitarti su Amerika karės reftca 
♦uose. Toką. įžeidimas Amerikos 

drauges Prancūzijos, kokį norėjo 
padaryti politikierius Thompson, 
stato j labai nesmagų padėjimą 
Amerikos valdžią, kuri dabar dar- 
buosis didžiausiame sutikime su 

savo talkininkais. Todėl majoro 
Thompsono pasielgimą daugelis 
skaito tiesiog prasižengimu ir ju- 
sticijos departamentas \Vashing- 
tone pradėjo visą Aitą reikalą ty- 
rinėti, kad išrasti būdą, kuruom 
galima butų majorą truput j "pa- 
mokinti." O tuom tarpu Cliicaga 
rengiasi iškilmingai svečius pri- 
imti. 

Roosevelto prakalba. Pereitą 
subatą milžiniškame Stock Yardų 
amfiteatre atsibuvo didelės prakal- 
bos, kuriose vyriausiu kalbėtoju 
buvo ex-prezidei.tas Tadas Roo- 
sevclt. Didelė svetainė, talpinanti 
apie 15,000 žmonių, buvo užgrū- 
sta. 

Rocoevelt'as savo ilgioj prakal- 
boje aiškino Amerikos dabartinį 
padėjimą, nurodydamas, kad Ame- 
rika privalo kuogreiciausiai išsiųsti 
Francuzijon savo kariumenę. Jis 
sakė, kad jis pats nori ir prašo, 
•kad jam pirmam leistų valdžia 
važiuoti Europon bent su viena ar 

dviem divizijomis Amerikos 
kariumenės. Lai Vokietija 
pamato, sakė ex-prezidentas, kad 
Amerika nejuokauja, bet yra tik- 
rai pasiryžus stoti su visa savo ga- 
lybe,—tuomet Vokietija gal pradės 
kitaip manyti; tuomet ji pamatys 
aiškiai, kad ji jokiu budu negali 
išlošti karės, o tas tuomet sutrum- 
pis ir pačią karę. 

Rooseveltas stipriai parėmė vi- 
suotiną 'areiviavimą, kur j kongre- 
sas tik-ką užgyrė \Vashingtone. 
Chicaga iškėlė Rooseveltui milži- 
nišką priėmimą. Išvažiuodmas iš 
Oricagos, Roosevelt'as tarė: "Pa- 
skutiniu sykiu dabar girdite mane 

Chicagoje, sekantį sykį jus išgir- 
site mane jau nuo Francnzijos 
laukų." 

Įvairumai. SLA. 129-ta kuopa 
nuo VYest Sicle pereitą nedėldienį 
truėjo vakarėlį Pulaskio svetainė- 
je. Lošė Gogolio žinomą kome- 
diją "Piršlybos." "Birutės" cho- 
ras po p. Sarpalio vadovyste su- 

dainavo keletą dainų—visai gerai. 
P. Jakutis, kaip paprastai, užga- 
nėdino publiką s o1 o dainomis. 
Gana, kad publikos buvo r.eper- 
daugiausia. 

— Vagiliai pridirbo didelių 
nuostolių lietuviu kriaučiui Sku- 
tui prie 3106 So. Halsted st 

Pereitą panedėlio nasctį iškraustė 
jam iš jo siuvyklos visokios rū- 

šies materijų ir gatavų drapanų, 
kaip sakoma, už apie $1500.00. 
Kol-kas vagilių nesugauta. 

— Pereitą panedlį atsitiko di- 
delis gaisras prie 18-tos gatvės ir 
kanalo: užsidegė didelis javų ek- 
vatorius. Pirmu negu ugniagesiai 
spėjo atvykti, gaisras jau buvo ge- 
rai jsiėdęs ir gesinimas buvo la- 
bai sunkus. Prakiurus sienoms, 
krūvos grudų pradėjo byrėti. Nuo- 
stoliai labai dideli. 

— Sią savaitę prasidėjo duon- 
kepių streikas. Užsidarė didžiau- 
sios miesto duonkepyklos ir nors 

mažesnėse duonkepyk! se susitai- 
kinta ir jos dirbo, bet pristatyti 
užtektinai duonos nespėja. Mie- 
sto valdžia ir Valstijos įstagos 
mėgina darbdavius su darbinin- 
kais vaikinti, bet kol kas nepasek- 
mingr.i. Federale valdžia duoda 
suprasti, kad jeigu streikas greitai 
neužsibaigs, tai valdžia gali pa- 
imti duonos kepimą į savo rankas. 
Pranešama taipgi, kad valdžia pra- 
dėjo tyrinėti, ar streik&s nėra kar- 
tais sukeltas sulyg vokiškų agentų 
kurstymo, nes esą duonkepyklose 
labai daug dirba Vokietijos ir Au- 
strijos išeivių. Jeigu tas pasirody- 
tų teisybė, tai valdžia praneša, kad 
toki kurstytojai bus tuoj aus su- 

arescouti ir pasiųsti kalėjiman. 
— Jonas Tananevičius, buvusls 

Tananevičiaus banko savininkas, 
tapo apskųstas sulyg kriminališkų 
įstatymų; kaltinama depozitų eik- 
vojime ir kituose prasikaltimuose. 
Dabar eina apie tai smarkus tar- 

dymai. 
— Surengtas Mildos svetainėje 

bazarLS naudai "Dieninės Vaikų 
Globos" perėjo gyvai. Kiek gry- 
no pelno nuo jo liics tai naudingai 
įstaigai, kurią palaiko musų či- 
kagietės. tuom tarpu dar nežinia. 

Ar sveikas stovi ant 

kojų visą dieną? 
Jei taip, tai turi buti tikras, 

kad vakare busi pailsęs. 
Kiekvienas, kuris vaikščioja vi- 

są dieną, turi jaustis pailsusiu 
vakare. Kiekvienas, kuris dirba 

darbą stovėdamas, turi skauda- 
mas 'kojas vakare. Todėl kiek- 
vienas turi vartoti kojii gaivin- 
toją ir jauniutoją "Pedisin," nes 

Pedisin maitina kojų nervus, iiie- 

leid/.ia kojoms pailsti, prakaituo- 
ti, degti ir pūslėms, užtrinoms, 
narikauliams ir vištakiams augti. 
Galima įprašalinti kojų mazgoji- 
mo nepatogumą. Viskas, kas rei- 
kia daryti, tai kas rytas subrau- 

kyti kojas Pedisinu, jis visa 
kita atliks 'kaip reikLnt. Kiek- 
vienas privalo jj vartoti. Dide- 
lės dėžės, šeimyninio dydžio, už- 

teks keliems mėnesiams už $1.00. 
Crovvn Pharmacy, 2812 E. 79tb 
St., S., Cleveland, Oliio. 

(Apgarsinimas). 

KAIP REIKTA TAUPYTI? 
Būtinas reikalas taupyti ame- 

rikiečii namuose reiškia ne tik 

apsiskaitymą su pirkiniais, bet 

visųpirmiausia apsisaugojimą 
nuo ligos, kuri sunaikina kiek- 

vieną biudžetinį apskaitymą. 
Triinerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras yra geriausia pa- 

Igelba, kokia tik reikalinga. Šitas 
vaistas prašalina visas išmatas 
iš vidurių, padeda virškinti ir 

pagelbsti visam kunui atsiprie- 
šinti bacilų užpuolimams. Trine- 
rio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra nesulygnamai aug- 
štesnis už visus ik i t u s prepara- 
tus; jis yra sutaisytas tik iš gy- 
domųjų karčių žolelių ir gryno 
stipraus vyno. Jis yra neapkai- 

Inuojatnas nuo visokių skilvio 

kliūčių. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio * Linimentas yra labai 
geras vaistas nuo ramatų ir neu- 

ralgijos, pamaitinimų, suputimų 
ir 1.1. Kaina 25 ir 50c. aptieko- 
se, 35 ir 60c. krasa. Joseph Tri- 
ner, chemikas, 1333—1339 South 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo tikro brolio Juo- 

zo Juškos Kantališkių kaimo, Kvie- 

tiškių vals. Marijampolės pav., Suval- 
kų gub. Canadoje. 

Asišaukti adresu: Marijona Ju- 
škiutė, 1329 N. Liucoln St., Chicago, 

j 111. 

Pajieškau Benedikta Stašonio. ku- 
ris gyveno Livirgslon, Me,, 28 Bircb 
St. Turiu prie jo svarbų reikalu. 

Atsišaukti adresu: 
Julijonas Kasparavičius, 

680 N. Riverside St., Waterbury, Conn 

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Sadausko. Suvalkų gub., Kalvarijos 
pavieto, Liudvinavo gm., Kumelionių 
kaimo. Pirmiau gyveno Spring Val- 
ley, 111. Atsišaukti adresu: 

Jieva Sadauekaitė-Leniantavieienė, 
1720 Ontario Ave., Sheboygan. Wis. 

CaooL 2111 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HiLSTEO SI CHI&A83, ILL, 
CORNSR įath STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariu, tai atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasit* 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
jražesnj Teatrą negu vidurmie.«*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedtliomi 2 vaL po pietį). 

Jei liuosame lai!;* nori pasilsėti, atsivė- j dinti ir uirairiti tavo nesmagumus, tai 5 
Ateik i j 
MILDOS-TEATRĄ. 

Tel. CanaI 5395 

J. 6. Mezlaiszkii 
General;« 

Konirakiorius Ir 
NamiĮ Stat6jaš. 

2123 V. 23rd SL 

BAISI PASAKA! 
... J*, ^en dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ns 

i rasciams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
lT 

-y1 brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtj. Jes-serl 
.Ulr^.' ateina Senerolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 

zie.ai padirba ir komanduoja tau: 
Smirno! sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 

ar a ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
ai» ad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 

popiera pabrango. 
Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

si o gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
nesusuks. 

A ^ t0 £ener°l° Vlsa» brolau, armija stovi. Pirmi 
ru °riai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką j 

viršų ojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
lerius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
o Skai7toj° S^ietą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 

cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 

*r!r\U vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

Ha"Ur'-i Visas. atsv\ys*as korespondencijas iš ofiso "per klat- 

sierių• 
U°^a' arm'Ja smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

~ M°kėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba kl 
uup KVltysim..., 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosj raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik pc nosia sau murma: 

t_~" ^al vertėtų ;r man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
s }.ėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

.ate,na ir kaip tokj kozackj maršą visi ui- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos asieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
Jis yra mandraj ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už keliu dienų skaitytojai ji g>vą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jiešlcot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko^ daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—-gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs, 
r pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, 

ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
.» r^Rej&i> sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
įsmislu Sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnls ne- 
pr.sciptų, o mažesnis nesimučvt... 

Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis.savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau rvč. tr>; rVč—sako jis. —Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį j>aTn*vin<5Wf, 
Tai matote, kaip n koucI dabar visos gazietos prėnume- 

ratos kainą kelia. 
* 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
ir nutrrė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- 
žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink 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 bus taip, kad "Ranka rapkį plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o viena Haiį ant pusmečio. 
Laiškus adresuoki* taip: 

"LIETUVA" 
325a South Halsted Str®et, : 'J Chicago, M. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Baisą' LIETUVIŲ BALSAS rupijasi žudiiul lietuvių tautoa sąmone ir stiprina Jų dvasiu, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina mūsų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos lr tėvynės meilės Juosta lr paruošti kiekvieną liotuyj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė; pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių lr griovių, įukia ariama lr valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelblmus-JleškoJimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda srsrasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažįstamus. 
LIETUVIŲ 1 BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 4a kap. UŽSIENIUOSE metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 90 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 5 centai. 
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" | užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi l keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jleftkantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 60 centų, po tekBto 25 cent 
petito eilutė, giminių JleSkantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RU8SIA 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTAS AMERIKO JE 1880 MEIAIS i «S8(> m r: r a i s 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52.8x3 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilniuš lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ dpŠvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- f 
r'truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai, i Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- j ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturoa > 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-* 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: j 

A. B. STRIMAITIS 
„3Q7 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 darbavimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų gilumon Rusijos peščiomis bei arkliais. Pats šios kny- gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- gelio iš jų yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. Ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 

KAINA 50 CENTŲ. Norint ją gaut. siųskite užsakymą adresu: 
Lietuva Publishing Co. 

335a SO. HALSTED ST, CHICAGO, tt.t; 

■ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mes neesame banklerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai suC& dymą 60% ant Tamstos plnlBg,n :.lIK<JtaPt sau drabuilu. pasmulVr Ir vaiknams padaroma ant orderio naujus siutus nuo $30.00 11d už puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 1M $60.00 ant nrLrio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. Naujas lr iruputMl dftvStas kellnfis nuo $1.00 lr branglaua, Valkų siutai $2.60 lkl I7.D0. 

• Skrynios lr valyzal. 
S. GORDON, 

enuTH HALSTED STREBT CHICAOO, ILL fitorts atdaras kasdieną lr vakarais lkl 9 vaL Subatomla esU atdarus lkl 11 vai. vakare. Ned61dlenlals-lld 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodjaU 

f bone Canal 1208 
Vaiandoi: 

n* fi: Et iki 12:00 vai ryta 
H17.10 Iki 8:00 v*L vale, 

Utdeiioma 

ildBįSClkl W.*00v»L ryto 

Rer!dencfja 
5208 V.Harfison Si**# 

Tel. Atutin/i/ 

Valandom 
I"* KI»«Oklelc»l9B}r„ 

TP ITI O savo skartytojams'Juoda labai daug naudingų raštų 11 I k H I I ̂  apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apyaaky, juoky, 
| Ll I eiliv. paveiksly'v Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities*' kaina metams S? 00. pusei mėty 11.00. Už- sieniuose metams f2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiam* dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

Starved Rock State Park 
(lšbadSjuttt/% Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarlų Stobuklingttls Kra&tas 

Atsidarys nuo Gegužes lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

A4 rjn Tikietas j ten ir atgal vie- 
j Jj nintėliai tiesiu keliu nuo 

• Chicago Archer Ave. ir Ci- 
cero Ave. Stotits ar Argo, 111. Chicago ir Joliet Elektriniu Gelžkcliu. 

Specialiai Būriai 
A f C A Tikietas į ten ir atgal tuo 
wl«Uvl Pa^"'u keliu buraims iš pen- * kitj dešimty (50) žmonių, ar 
daugiau. 
Elektrlkiniu ir dariniu Keliu 

A n Ai Tikictas j ten ir atgal sep- Jh/ 1)4 tintadieniais ir šventadieniais 
■ * 

taipgi būriams ii penkių 
ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Šita žema kelionės kaina galima gauti tiktai vartojant pakvi&tini tikietą į Jo- 
lieta, 111., C. & A.. A. T. & S. F., ar 
C. R. I. Cr P. gclzkeliais. 

Rock Island turi paskirta traukinį iš 
Lhicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; iš Englewoodo 7:15 vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryte. pa&M<taw»i J«Uet», JUi 8|,'0 ir 10:00 vai. 
Jolietij aptef'dzia 8:45 vai. rytn jr 10:20 vai. ryto, pa»iekdamas Htąi v^tl Hock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai tlienns. Grįžtant apleidžia Stmrved Rock 5:19 vai. po pietų ir I<ock Island gelžkeliu uribuva Chicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Ekskursijos AQ n H Antradieniais, šeštadieniais ir 
ffltJaUU septintadieniais kas savaitė » nuo Geguiės 15 d. ik> Kug- sėjo 30 d. taipgi šventadieniai? ir sulyg tpecialio susitaikymo. Vienut ilienss ke- lionė. Šešios valandos Rotke. 

Kreipkitės j Chirago T ra ei Burrau, 645 Marąuette Building, Tclohone Cen- tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Ave. Stotį, paimk piety linkui einantį tram- 

vajų State gatve ar Archer Ave.. pažy- mčtit "Archer-Cicero", ar jiersikelk ant 
šito tramvajaus nuo kiekvienos perker- 
tamųjų linijų. 

ARTBSYEM0 ŽIN OMS RAftYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telefonuok Drovcr 
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