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Dideji Kare. 
Francu/ai ir anglai vakarinia- 

me karės fronte vis dar muša 

vokiečius, bet svarbesnį veikimą 
pradėjo ir italai Goricioj ir Tries- 
to linijoj, kur gama pasekmin- 
gai muša austrų kariumenę ir 

nelaisvėn paėmė jau suvirsum 

23,000 austrų. Laimėjimai tam< 

fronte italų yra svarbesni negu 
visi iki šiol. Pirkti jie, supran- 
tama, ne mažomis aukomis, nes 

austrai sudrutino drūčiai kiek- 
vieną poziciją ir be to sunkiai 
prieinamą kalnuose, o dabar daug 
tų sudrutimtų pozicijų yra italų 
rankose. Ant visos lin'jos nuo 

Castagnavizza iki Adriatiko jū- 
rių italai nužengė toliau ir taip 
prisiartino prie svarbiausio Aus- 
trijos portinio mieste Triesto, 
kad iš sunkiųjų kanuolių gali jį 
pasiekti. Jeigu jiems pasiseks 
užimti Triestą ir apvaldyti Istri- 
jos provinciją, Austrija bus a< 

skirta nuo jūrių, savo lai vyrui 
esančiam Dalmatijos portuose 
nieko negalės privežti, o be rei- 
kalingų, daiktų laivynas negali 
juk daug veikti. Sulaikyti italų 
pirmyn žengimą austrams niekur 
nepasisekė, priešingai, net italai 
nuo jų atėmė Jamiano, labai 
svarbią austrų strategišką pozi- 
ciją. Dabar, kuomet italams 
anglai atsiuntė pagelbon savo 

sunkiąją artileriją, kurią gyven- 
tojai entuziastiškai visur sveiki- 

no, galima laukti dar pasekmin- 
gesnio tame fronte veikimo. 

Pradėtas Istrijoj smarkus italų 
su austrais mušis dar neužbaig- 
tas, bet nors austrai daug karei- 
viu žudo, niekur ilgesniam laikui 
italų sulaikyti neįstengė, taigi 
reikia manyti, kad galų gale ita- 

lai paims virių ant savo priešų, 
nors, žinoma, tam daug kareivių 
reiks paaukauti, bet be aukavi- 
mo jų ir pergalės buti negali. 
Garsus karvedis Napoleonas, ku- 
riam niekas, net jo priešai, ne- 

gali primesti nesumauumo apie 
mūšių vedimą, pasakė, kad kar- 

vedis, norimtis m u šį laimėlį neau- 

kaudamas kareivių, ne tik mušį 
ptralošia, bet ir kareivių daug 
daugiau turi žudyti. 

Tik 23 ir 24 gegužio italai 

paėmė 10,245 autsrų kareivius 
belaisvėn, o tame 316 aticierų. 
Italams teko taipgi daug viso- 
kios rūšies ginklų ir amunicijos. 
Tarp Brestovizza ir Face Ti- 
mavo austrai tapo išvyti is visų 
jų pozicijų, kurios buvo gerai su- 

drutintos. Italų rankose yra ir 
kalva 31, labai svarbi ir tvirta 

austrų pozicija. Ir į šiaurius 
nuo Jamiano italai atėmė nuo 

austrų kalvas 235 ir 247 ir čie- 

lą pozicijų eilę iki Versia. Aus- 
trai keliose vietose Karšo linijoj 
griebėsi kontr-atakų, norėdami 
atgauti nužudytas pozicijas, bet 
visur jų užpuolimai tapo atmuš- 
ti, o ypač užpuolimams aut kal- 
no Cucco ir Vjciduc jie pašven- 
tė be naudos daug savo kareivių. 
Prie Talmino italai nušovė 3 
austrų orlaivius. 

Kaip užtikrina atkakusi Ame- 
rikon pagelbos prašyti italų ka- 
riška komisija, Italija karės fron- 
te turi 3,500,000 kareiviu, o ka- 

rėj iki šiol oiužudė 200,000 ka- 
reiviu. Jeigu išsyk tiek karei- 
vių, kiek jų dabar turi karčs 
frontuose Anglija, Italija ir Ru- 
sija, butų jos pastačiusios, jau 
gal vokiečiai ir jų padėtojai bu- 

tų įveikti, o Lenkija, Lietuva, 
Rumunija ir Serbija su liclgija 
butų laisvos, vokiečiai nebūtų 
turėję nei progos tuos kraštus 
išnaikinti; ant nelaimės išsyk tik 
viena Francuzija karėn stūmė vi- 

sas savo pajiegas, bet jos buvo 

permažos visiems priešams atsi- 
remti, Sciti talkininkai tikėjosi 
su per mažomis aukomis kare 
laimėti. Dabar, pataisymui ka- 
rės pradžioj padarytų klaidų, rei- 

Vės daug didesnių aukų, negu! 

ibutų reikėję jų -nepadarius ir vo- 

kiečiai nebutu turėję nei progos 
išnaikinti dabar jų rankose esan- 
čius kraštus, nes jų nebūtų už- 
imti galėję. Ir Italija karėn šo- 
ko su mažomis pajiegomis, todėl 
'iki šiol ji taip mažai ir nuveikė. 
Dėl jos ypač apsileidimo tapo 
išnaikinta Serbija ir Rumunija, 
o pati kareivių nužudė gal dau- 
giau, megu butų nužudžiusi, jei- 
gu karėn butų šokusi su užten- 
kančiomis pajiegomis. Reikia 
dabar geisti, kad Suvienytos Val- 
stijos nedarytų tų pačių klaidų, 
kokias padarė Europos talkinin- 
kai. Jos jau gana svarbią klai- 
dą padarė, kad taip ilgai su ka- 
rės pradėjimu laukė ir daDar ją 
pradeda su mažomis pajiegomis. 

Balkanų fronte be didesnių 
permainų viskas pasilieka. Ta- 
me fronte nei didesniu mušiu 
nebuvo; veikė ten vien artilerija 
ir buvo didesnių patrolių susirė- 
mimai Saloniki distrikte ir Ru- 
munijos fronte, bet tuom nieko 
nei viena pusė nuveikti negalėjo. 
Patrolės tyrinėja .sn priešų pa- 
jiegų paskirstymą, o airtilcrija 
ta'.so vien kelią intanterijų už- 
puolimams, bet pačios mūšių lai- 
mėti negali Ne pirmą jau kartą 
spėjama, kad talkininkai rengiasi 
atšaukti savo kariumenę iš Bal- 
kanų, nes ji vakariniame karės 
fronte daugiau galt.ų naudos at- 

gabenti. Talkininkai Balkanuose 
svarbesnių savo reikalų neturi, 
ten karę perkėlė vien norėdami 
padėti serbams atsigriebti ir ru- 

sams padėti paimti "nuo šimt- 
mečiu geidžiamą Konstantinopo- 
li ir jūrių siaurumas, kad rusiški 
laivai turrtų liuosą išėjimą iš 

Juodųjų jūrių; per karę Balka- 
nuose norėta atkirsti Vokietiją 
ir Austriją nuo Turkijos, kad ji 
nieko, ypač maisto ir metalų, ne- 

galėtų nei Vokietijon, nei Aus- 

trijon gabenti. L abar tie karės 
tikslai Balkanuose pats per sa- 

ve išnyko. Naujoji Rusijos val- 
džia pati labai nrotimgaį išsiža- 
dėjo Konstantinopolio, užgrobi- 
mo jo geidė vien caro valdžia. 
Maisto, nei kitokių reikalingų 
medegų Turkija niekam suteikti 
negali, nes jų neturi, maisto 
trūksta pačios Turkijos gyven- 
tojams, daugelyj jos kraštų žmo- 
nės kenčia badą, tai apie maisto 
išgabenimą nei kalbos buti nega- 
li. Jeigu ne noras pasigerinti 
Rusijos 4rui, kuris ypač Pran- 
cūziją i okiečių kilpas įtraukti 
norėjo, dabar prieš talkininkus 
nestovėtų su vokiečiais Bulga- 
rija. Ji karėn įsikišo vien iš 
baimės, kad iš visų pusių Rusija 
jos neapsuptų. Jie gerai žinojo, 
kad carų Rusija ypač mažoms 

'automs blogas visada buvo kai- 
mynas. 

Maži rusų susirėmimai Persi- 
joj buvo su 'kurdais, o Kau- 
kazo irontc su turkais, bet tie 
: usirčmimai buvo menki, be di- 
desnės svarbos. Toki jau be 
svar'jos susirėmimai buvo ir ang- 
lu Palestinoj ir Mesopotamijoj, 
nors vienur ir kitur turkai buvo 

priversti atgal trauktis. 

Rusijos fronte nieko svarbes- 
nio atsitikti nei negalėjo, nor.- 

laikraščiai ir rašo, kad Kercn- 
skiui pasisekė 'kariumenėj iširu- 

sią discipliną įvesti ;r kariunie- 
■nės ir darbininkų organizacijos 
remia naująją Rusijos ministeri- 

ją, kurioj veik pusė nunisterių 
yra socialistai. Buk kareiviai ir 
darbiirnkai nutarė atskiros tai- 
kos su vokiečiais ir austrais ne- 

daryti, bet vesti karę, kol visi 
ne vien Rusijos, bet visų talki- 

unkų priešai nebus įveikti ir kol 
įsiveržėliai iš Rusijos teritorijos 
nebus išvyti, bet ištikro, turbut 
ten taip gerai merą. Laikraščiai 
praneša apie kaimiečių maištus, 
kurie užpuldinėja ant dvarų, sa- 

vinari jų žemę ir kitokią nuosa- 

vybę. Ir kareiviai, užsimanę, 
baudžia kontribucijomis savo 

naudai miestus, konfiskuoja upių 
garlaivius ir botus. Kadangi 
apie tai praneša ir rusiški laik- 
raščiai, tai aišku, kad tame yra 
teisybė, o toki atsitikimai juk ro- 

do, kad Rusijoj dar tikros tvar- 
kos nėra. Tame 'nieko stebėtino 
ir nietikėto nėra. Iširusi sykj 
tvarka negreitai sugrįžta ir vi- 
sokiu žymių permainų negalima 
greitai įvesti taip, 'kad jos ne- 

pagimdytų gana svarbių pasek- 
mių. Pasekmės išvertimo caro so- 

sto dar laikosi, o ten laikosi ilgiau, 
kur žmonės tamsesni, negali 
atskirti galimo nuo negalimo. 
Rusijos gi tauta yra juk tam- 
siausia Europoj, rusai juk tam- 
sesni ir už tamsiuosius lietuvius. 

Rusiškame fronte ir vokiečiai 
laimėjimų neturi, bet tas 'nerodo, 
kad tame fronte juos butų nepa- 
sisekimai pasiekę. Iš rusiško 
fronto mat vokiečiai dar vis ga- 
bena kariumenę vakariniu fron- 
tan, kur juos sunkiai spaudžia 
anglai ir francuzai ir stumia 
atgai i rytus vis arčiau Vokie- 
tijos rubežių. Vokiečiai ččdija 
rusus, smarkesniais užpuolimais 
nenori rusų kareivius prie vieny- 
bės ir susipratimo privesti. Dar 
vis tiki, kad rusiškiems karei- 
viams pasiseks įkvėpti atskiros 
taikos reikalavimą ir jie privers 
savo valdžią nepaisyti kitų tal- 
kininkų ir skyrium nuo jų taiką 
padaryti, o tąsyk vokiečiai tiki- 
si kitus talkininkus įveikti, o jei- 
gu ir ne, tai visgi juos prielan- 
kesniais taikai be atidavimo teri- 
torijos it karės lėšų padaryti. 
Bet ar tas pasiseks, tai jau visai 
Kiias Klausimas. 

Maži vokiečių susirėmimai bu- 
vo Vilniaus gubernijoj, Kuršėj 
ir Dvinsko distrikte, taipgi Min- 
sko gubernijoj. Rusiški orlai- 
viai, ant kurių kareivių tarybos 
menkesnę turi įtekmę, nes oriai- 
vininkai yra inteligentnesni, to- 
dėl ne taip lengvai pasiduoda 
tamsunų fantazijoms, mėtė bom- 
bas ant miesto Pinsko, esančio 
vokiečių rankose, kur šiek-tick 
nuostolių padarė vokiečių karei- 
vių krautuvėse ir stovyklose. 
Svarbesnio kariumenių veikimo 
rusiškame fronte niekur nebuvo. 
Tame fronte tol nieko nebus, kol 
rusų kariumenė iš revoliucijos 
pagimdytos apatijos neatsigriebs 
ir pati nepradės tikro ofensyvo, 
kol nepradės vyti vokiečių Taukan 
iš Rusijos teritorijos, taigi iš 
Lietuvos ir Lenkijos, taigi iš ne 

rusiškų kraštų. 
Vakariniame karės fronte nei 

franeuzų, nei anglų veikimas nei- 
na silpnyn, bet ir vieni ir kiti, 
nors labai palengva stumia vo- 
kiečius atgal prie jų tikro rube- 
žiaus. Anglų fronte anglai smar- 

kiau ,veikia Scarpe paupiuose ir 
prie Loos, kur vokiečiai naktvi 
mėgino pirmyn žengti, bet su 

gana dideliais jiems nuostoliais 
tapo atgal atmušti prie garsios 
Hindenburgo linijos. Ir prie Ar- 
lois vokiečiai tapo atgal atmušti, 
o rytmetyj anglai prie Loos at- 

ėmė dar buvusias vokiečiu ran- 

kose grabes. Laimėjo kiek gra- 
bių ir į pietus nuo Armentiers 
ir į vakarus nuo Messines. Nu- 
šovė 7 vokiškus orlaivius, o savo 

nužudė 6, taigi ir pats gana di- 
delius turėjo nuostolius. 

Prancūzai išvalė nuo vokiečių 
didesnę dalį girių Chevreux ir 
paveržė vokiečių grabes tose ap- 
linkinėse. Vokiečiai kelis kartu? 
užpuolė fra'iicuzų apkasus prie 
Chevreux ir kokiam laikui j juo-* 
jiems pasisekė jsiveržti, oet pas- 
kui iš jų tapo išmesti. Smar- 
kus mušis buvo Panthean aplin- 
kinėse, j šiaurius nuo Chemins 
cles Dames, kur francuzai daug 
vokiečių išmušė. Du jų kariu- 
menės batalijonai tapo su visu 
išmušti. Nuostoliai francuzų, esą 
nedideli. Argonne kalnuose, prie 
jau pagarsėjusios mūšiais kalvos 
La Fille Morte vokiečiai atakavo 
francuzų pozicijas, bet su dide- 

liais nuostoliais tapo atmušti. 
Toj fronto "dalyj jau nuo tulo 
laiko nesiliauja mtilcrijŲ ■-mar- 

kus veikimas. 
Atkako jau' 'Europon pagelbėt' 

anglams ir franciams japoniški 
ir amerikoniški kariški laivai ir 

padeda valyti jūres nuo vokiškų 
suvbmarinų. Amerika ir Japom 
ja dar pirmą kartą dalyvauja 
Europos karėj. Laukiama pri- 
buvimo ir Suvienytų Valstijų 
kariumenės ir jos atkaks tuoin 

tarpu labai mažai, vos 28,000, 
bet kada ji atkak- '.varės fron- 

|tan, dar nežinia. Bet, žinoma", 
tokia maža pagelba Amerika ne- 

apsirube/iuos, bet dar šios \ <1 

saros pabaigoj ji pasius Euro- 
pon apie pusę milijono kareiviu, 
bet ir tų gal neužteks. 

Iš Kares Lauko. 
LAIVYNAS BOMBARDUOJA 
LISBONĄ. 

Madridas, per Buenos Aires, 
geg. 23d.--Suylg apturėto čia pra- 
nešimo, portugalų laivynas bom- 
barduoja Portugalijčs sostinę Li- 
saboną. 

Yra priduriama, kad jūreiviai ir 
policija prisideda prie riaušininkų, 
kurių didžiausias nesitenkinimas 
kjla del maisto sąlygų. 

Portugalų kariauna ištikima 
valdžiai, bet kol kas, neįstenge 
riaušių numalšinti. 

Sukįlimas esąs visoje šalyje ir 

drugelis yra užmuštų ar sužeistų. I 

Pirmcsnėsčs žinios skelbė, kad1 
Portugalijoje maištus sukėlė vo- į kiečių šnipai. 

TALKININKAI RENGIASI | 
PRIE NAUJŲ STŪMIMŲ. 

Londonas, gegužio 23 dieną.—; 
Atkaklioj kovoj pereitą naktį fran- 
ctizai apėmė Aillette klonj, išvary- 
dami vokiečius iš paskutinių pozi- 
cijų. 

Šituose veikimuose paimta dau- 

giau kaip 400 belaisvių. Anglų 
šone blogas oras nutildė kovą iki 
žvalginių susirėmimų ir artileri- 
nių duelių. 

Abiejuose šonuose talkininkų ka-' 
reivijos praskynė sau kelią iki po- 
zicijų naujiems stūmimams daryti. 1 

iki prasidės didesne kova, prisi-1 
rengiamas ramumas gali įvykti.' 
Vokiečių dabartinis padėjimas ypa-' 
tingai pavojingas yra Arras muš- 

laukvje. Ant Scarpe upės krantų 
gen. llaig padarė vienuolikos ir 
trijų bertainių mylios spragą, Kur 
vokiečių nėra jokių permanenfų 
tvirtumų, išskiriant Ilindenburgo 
paskutinę apsiginimo sistemą, va- 

dinamą Wotano linija, einančia 
nuo Queant iki Drocourt. 

ITALAI MUŠA AUSTRUS. 

Londonas, gegužio 24 dienę.— 
Italų Larso kareivija staiga pasi- 
varė linkui Triesto. Penkių my- 
lių šonu austro-vengTų kareivijos 
neturėjo laiko "strateginiai trauk- 
tis," tuomi labiaus gintis. Jų pir- 
mutinė linija tapo nuvaryta atgal, 
antrosios linijos įvarytos panikon, 
o trečios buvo priverstos betvarkė- 
je bėgti. Šitam smugiui ištikus 
austrus, gen. Cadorna dešinysis 
sparnas stovėjo r/.ažiau kaip de- 
šimtyje mylių nuo Triesto. De- 
vyni tūkstančiai austrų paimta ne- 

laisvėn ; tarp jų yra 300 oficierų. 
Užmuštais ir sužeistais austrų 
nuostoliai taipgi dideli. Italai 
paėmė vieną miestą, vieną kaimai 
ir tris augštumas. 

FRANCUZŲ KARĖS LAIVAS 
PASKANDINTAS MŪŠYJE. 

Londonas, gegužio 24 d. — 

Jūrių mūšyje, sb si rėmime franeuzų, 
anglų ir italų laivai austrų 
laivais nuo minos paskendo fran- 
euzų laivų naikintojas Boutefeu. 
Sulyg pagarsinto pasakojimo, au- 

strų laivai užpuolę franeuzų, an- 

glų ir italų eskadrą. Vienas prie- 
šo laivas matyta liepsnose, 

1 

Iš Kopenhagos praneša apie žy- 
mu vokiečiu laivų veiklumą Balti- 
ke Smarkus besišaudymas buvęs 
antradienio juktĮ 

Anglu transportinis laivas Trar- 
syfvvania torpeduota geg. 4 d. 

Tarpžeminėse jun.«se lies Francu 

zijos ir Italijon pakraščiais; pri- 
gėrė 29 aficicrai, 37.} IciTi? c-Hru-ka- 
reiviai ir laivo kapitonas. 

SUKILIMAI RUSIJOJ 
PLEČIASI. 

Petrogradas, gegužio 25 d. — 

Sulvg aieinančių žinių iš įvairių 
vietų, kaimiečių sukįlimai, pade- 
giojimas ir kiti pavojingi suirute? 

apsireiškimai, kurie įvyko po scos I 
valdžios nugriovimui, daugelyje Į pramoningų centrų ir vidurinės j 
bei [j i etų Rusijos žemdirbystės ap- 
skričiuose, eina didyn. 

Daugel) je vietų kareivių komi-1 
tetai, pasiskubinę, sugebė sulaikyti 
minias nuo konfiskavimo ir visų 
kitų betvarkės darbų. Bet kitur 
kaimiečiai, nežiūrėdami iokios 
drausmės," TTegiuo arba plėšė val- 
džios ir privartines nuosavybes ir 
visokią suirutę darė. 

Sulyg žinios iš Caricino, Sara- \ 

tavo gub. visa miesto valdžia tapo 
numesta" ir miestas pilnai patekęs 
j kaimiečių rankas. Kareiviai už- 

dėję kontribucijos $7.500,000 pa- 
didinimui sau algų ir konfiškaVę 
laivus, plaukiojančius po Volgą. 

Minia iš 20,000 žmonių užpuo- 
lusi p-nios Bekmarmaretaba ukę 
Orio gub. išpustijo vietą, padary-1 
dama nuostolių ant $375,000. | 
Dvaro dailės galerija, kuri buvo 
viena vertingiausių nuosavybių, ta- į 
jx> išnaikinta; palikta tik trjs ti-, 

kybiniai paveikslai. Sunaikinta 
taipgi malūnai. 

Vėliausi pranešimai iš Minsko | 
gub. sako, kad kaimiečių sukjlimai 
pasiekę tokį laipsnį, jog visiška 
pragaištis žemdirbystei gręsia. I 
Viešos organizacijos, kiek galėda- 
mos, stengiasi parodyti kaimie- 
čiams jų darbų neišmintingumą. 
Viename apskrity j visi vyn rūšiai 

tapo išplėšti ir milic a neįstengusi 
sulaikyti girtus žmones nuo riau- 
šių. 

Viešos organizacijos ir komitetai 
stengiasi suvaldyti anarchijos vilnį, 
siaučiančią daugelyje Besarabijos 
apskričių. Kišene v^ kaimiečiai iš- 
varė savo gyvulius į laukus, kur 
javai augo. Maisto sąlygos ypa- 
tingai šitoj Rusijos dalyj yra ne- 

lemtos. 
Pskovo apskričio komitetas nu- 

sprendė, kad visos dirbamos žemės 

galima imti dykai ir iš to išėjo vi- 

suotinas konfiškavimas. 

ITALAI ATIDARO 
KELIĄ TRIESTAN. 

Rymas, gegužio 26 d.—]sirci 
žę varyti besitraukiančius austrus 
italai dar paėmė 3500 belaisvių ir 
daugybę karės daiktų mūšyje Car- 
so šone. Stipri austrų tvirtuma 
tapo paimta. Sulyg oficialio pra- 
nešimo nuo geg. 14 d. iki vakar 
Julijiniame šone belaisvių suimta 
22,419; tarp tų oficierų yra 407. 

TURKIJOJ BADAS. 
Paryžius, gegužio 25 d.—Su- 

lyg žinių atėjusių čia per Berną, 
Turkija yra ištikta bado ir maro; 
žmonės visi apimti baimės, o ka- 
reivius drr4sa visai apleidusi. Pra- 

nešama, kad šimtas tūkstančių ka- 
reivių yra pabėgę iš kariaunos. 

Matant turkus netekusius visai 

kovojamos jiegos, nesenai Palesti- 
non tapo pasiųsta 8000 austrų ka- 
reivių, kad sustiprinus ten turkų 
kariuomenę prieš anglų pajiegas. 

Keturi tūkstančiai vokiečių ka- 
reivių, girdi, pasiųsta .Konstanti- 
nopoliu saugoti valdžios trobas, 
dirbtuves ir tiltus, vffctos gi žmo- 
nės šimtais mirštą kasdien. 

Sulyg pranešimų karštinė išsi- 

platinusi po visą šalj. Vokiečių ir 

turkų sanitarai su medikalėmis ko- 

misijomis "kovoja su liga visuose 
didesmiuose miestuose, bet dauge- 
lis įžymių žmonių yra nuo epide- 
mijos pasimirę, tarp jų ir visuo- 

tinas vokiečių konsulis Konstanti- 
nopoly j, dr. Dainas, 

Visuose neėstuose prisakyta pri- 
verstinai maudytis. Muilo niekur 
nėra, nes visi aliejai ir riebumynai 
išgabcnia i.š Turkijos Vokietijon. 

Vokiečių kariaunos prisakai ne- 

senai uždraudė kareiviams maišy- 
Įtis su civiliniais gyventojais. 
! Turkų kareiviai, pabėgusieji iš 

kariuomenės, nubėgę ^Anatolijos 
kainu* jr pavirtu plčsikais. i ur- 

tingit'ji turkai >»avo pinigus pade- 
dą Zuericho bankose. 

VERŽIMĄSI SULAIKYTAS, 
SAKO AUSTRIJA. 

Vienna, gegužio 26 d—Italų 
besiveržimas pagal Isonzo upę, 
kaip austro-vengrų karės žinyba 
skelbia, tapo sulaikytas. 

Girdi, smarkus puolimai, taikomi 
j austro-vengrų pozicijas tarp Tol- 
mino ir Adrijos juros, buvo da- 
romi visą ketvergo ir pėtnyčios 
dieną, bet italai niekur neįsten- 
gė prasilaužti. Xe tik visi puoli- 
mai tapo atmušti, bet dar, girdi, 
austro-vengrai apie 5000 belaisvių 
paėmė. 

LIGONINIAI LAIVAI BUSIĄ 
SKANDINAMI. 

Londonas, gegužio 26 d.—Pu- 
siau cficialis paskelbimas Berline, 
sulyg Amsterdamo žinios, sako: 

Vokiečių valdžia ateityje neleis 

plaukyti jokiems ligoniniams lai- 

vams visoje draudžiamoje juostoje 
ir Tarpžeminėse jurose, priskaitant 
kelią paliktą atviru Grekijai; j li- 
goninius laivus, pasirodžiusius ten, 
žiūrės kaipo j kart;, laivus ir tuo- 

jaus ant jų puls. 
ToJiaus paskelbimas priduria, 

kad Vokietija praleis transporti- 
nius laivus su sergančiais ir sužei- 
stais iš Salonikų Grckijos gelžke- 
liais į Kalamatos uostą, o iš Ten 

ligoniniais laivais j Gibraltarą ši- 

tokiomis išlygomis. 
1. Šitie ligoniniai laivai turi 

plaukti greitumu pfrmiaus paminė- 
tu vokiečių valdžios; 

2. Laivo vardas ir pribuvimo, 
ar išplaukimo laikas turi buti pri- 
neštas vokiečių valdžiai šešiomis 
savaitėmis anksčiau. 

3. Neutralės valdžios atstovas, 
atstovaujantis Vokietijos reikalus 
tamtikroje kalbamoje šalyje, turi 

paliudyti pirma laivo išplaukimo, 
kad jis veža tik sergančius, su- 

žeistus ir slaugytojas ir jokių kitų 
prekių neturi, kaip tik jų gydy- 
mui daiktus. 

IS AMERIKOS, 
REIKIA LAUKŲ 
DARBININKŲ. 

Virginijos ir Californijos far- 
nic'riai atsišaukė Chicagon i dar- 
1)0 rupinimo įstaigas su prašymu 
parūpinti jiems laukų darbinin- 
kų. 

PAKĖLĖ LAIKRAŠČIŲ 
SIUNTINĖJIMO KAINĄ. 
Washington, D. C. Kongresas 

pakėlė kainą laikraščių siuntinė- 
jimo. Dėlto laikraščiai turės pa- 
brangti, o gal kaip kokius pri'si- 
eis suvisu uždaryti. Už perjitin- 
timo kainos pabrangimu paduo- 
ta 198 balsai, o prieš tik 71. 

RUSŲ IR ITALŲ KOMISIJOS. 
Atkako Amerikon atstovei Ru- 

sijos valdžios, 3 rusiško laivyno 
aficierai. Bet apie savo mierius 
laikraščių reporteriams atsisakė 
mokius nors paaiškinimus duoti. 

Atkako Amerikon i'r Italijos 
<ariška komisija po vadovyste 
Kunigaikščių Udine ir kunigaikš- 
čio Savoya. Ant geležinkelio sto- 

ties patiks svečius užsienių mi- 

nisteris Lansing. 

AMERIKOS EXPORTAS 
DIDINASI. 

New York. Pradėjus Suvieny- 
toms Valstijoms karę, auga jos 
išdirbinių ir produktų išgabeni- 

mas j kitus kraštus, nepaisant 
vibų besistengimų vokišku .-ub- 
inarinų. Balandžio mėnesyj a'ų 
metų išgabenta prekių ua 

873,000, kuomet 19:6 m. išgaben- 
ta tik ui $186,671,000. ir sveti- 
mų prekių atgabenimas pasididi- 
no: balandžio mėnesyj atgabenta 
prekių už $126,801,000, o 1916 in. 
tik už $115,280,162. 

Į SVJĮREU&, IŠRADIMAS. 

Philadelphia, Pa. I^aik.a&us 
"Press" praneša, buk tapo įsiau- 
tas ginklas kovai su submarina- 
inis. Esąs tai submarinas 8,000 
tonų įtalpos neišpasakyto greitu- 
mo, kuris ir po vandeniu gali pa- 
vyti net greičiausius laivus, pa- 
neria j pusę minutės laiko. 

NAUJAS MAXIMO 
ISRADIMAS. 

New York. Išradėjas revolve- 
rinių kanuolių Hudson Maxim 
apreiškė, jog jis padirbo prietai- 
są, kuri visiškai apsaugos laivus 
nuo minų ir torpedų, taigi jiems 
ir submarinai nieko blogo nega- 
lės padaryti. Ant ko paremtas 
tasai įsradimas, išradėjas, supran- 
tama, to negarsina. Išradimu tą 
su mažais 'kaltais galima pritai- 
kyti prie dabartinių laivų. Jeigu 
tai nėra vien tuščias .pasigyrimas, 
busų tai ištikro svarbus išradi- 
mas. 

LEGISLIATURA PRIĖMĖ 
CANADY BILIŲ. 

Springficld, 111. Legisliatura 
priėmė Canady bilių, kuris reika- 
lauja panaikinimo mirties baus- 
mės Illinois valstijoj žmogžu- 
džiams, bet leidžia tokią baus- 
mę krašto išdavėjams ir vaikų 
veržėjams. Žinoma, po karei ne 

bus krašto išdavėjų, tai pati per 
save išnyks ir tokiems mirties 
bausmė. 

NEDUODA SOCIALISTAMS 
PASPORTŲ. 

Washingt.on, D. C. Valdžia 
atsisakė išduoti pasportus socia- 
listų sąjungos išrinktiems dele- 
gatams tarptautišikon socialistų 
■konvencijon Stockholme ir dargi 
pagrasino bausme metų kalėjimo 
ir $5,000, jeigu jie be leidimo 
suvažiavime dalyvautų. 

KARĖS MOKESČIAI. 
Washington, D. C. Kongre- 

sas 329 balsais prieš 76 priėmė 
sumanymą karės išlaidų $1,800,- 
000,000 šiems metams. Surinki- 
mui tiek pinigų reikia mokesčius 
padidinti ir surasti naujus šalti- 
nius, iš kur galima butų daugiau 
pinigų pasemti. 

SUKURYS. 
Joliet, 111. Gegužio 26 d. šito- 

se apielinkėse kilęs sūkurys daug 
nuostolių ir nelaimiu atgabeno. 
Užmušta 150 žmonių, o apie 
1,000 sužeista. Išgriauta daug 
namų ir per tai apie 2,000 žmo- 

nių neteko pastogės. Miesto 
Matoon vidurys veik visai iš* 
griautas. 

ŠALNA. 
Springfield, 111. Gegužės 23 d. 

Illinois valstijoj buvusios šalnos 
Užkenkė laukuose kornams, bul- 
vėms ir daržovėms, kaip kur jas 
visai išnaikino. Šaltis buvo taip 
didelis, kad vanduo užsidengė Y\ 
colio ledo pluta. Toks šaltis ge- 
gužio pabaigoj retaį pasitaiko. 

t 

DRAUGAI REPUBLIKOS 
VOKIETIJOJ. 

New York. Cia iš Amerikos 

vokiečių susitvėrė draugija 
'Draugai Republikos Vokietijoj,' 
kurios tikslas, išversti kaizerio 
sostą ir jo vietoa, įvesti Vokieti- 

joj republikonišką tvarką. Prie 

jos, žinoma, nepriguli nei leidė- 

jai, nei redaktoriai, vokiškų dien- 

raščių Amerikoj. Tie yra kai- 
zerio garbintojai ir tarnai. Tarp 
Amerikos vokiečių vienok yra 
nemažai pritariančių republiko- 
niškai tvarkai Vokietijoj. 



PAKĖLĖ GAZOLINOS 
KAINĄ. 

New York. Standard Oil Co. 

pagarsino, jog 2c. ant galono pa- 
kelia gazolinos kainą. Pajus tai 
labiausiai automobilių savininkai, 
kurie dikčiaį gazolinos sunaudo- 

ja. 

SNIEGO PUSTYMAI. 
Detroit, Mich. Ant didži Jų 

ežerų fegužio 20 d. siautė smar- 

kus sniego pustymai, dėl ko kaip 
kur prisiėjo sulaikyti laivų plau- 
kimą. Superior ežere dėlto pri- 
siėjo suvisu sulaikyti laivų plau- 
kimą. 

JAPONAS PEP. TEISMĄ PA- 

REIKALAVO UKĖSYSTĖS 
POP1ERŲ. 

San Francisco, Cal. Japonas, 
turtingas pirklys Taka Ozawa, 
per teismą pnrejjf^fįivo SIU ukė- 

Systės įpjįfftfų, nes paprastu bu- 

j'am net dusyk kaipo mon- 

golui atsisakė jas išduoti. 

CIBULIŲ TRUSTAS TEIS- 
MAN PATRAUKTAS. 

Teisman patraukta už sumo- 

mopolizavimą cibulių ir gyven- 
tojų išnaudojimą Chicagos firma 
Provvaty & Sons ir tulc6 kitos 
firmos garsaus Cibulių Trusto. 
Jie mat sumonopoli/.avo Ameri- 

koj visus ciftulius taip, kad be 
jų niekur cibulių gauti negalima. 
.Kas metai Amerikoj cibulių su- 

renkama po 200 milijonų svarų. 

NUŽUDĖ 
Offining, N. Y. Sing Sing ka- 

lėjime tapo elektriškoj kėdėj nu- 

žudytas Dr. Arthur VVarren 
\Vade už užmušimą savo vuoš- 
yio John E. Peck, 

BANKO UŽPUOLIKAMS 
Oklahoma City, Okla. Plėši- 

kai užpuolė Tusehkohoma banką, 
bet tas jiems (nepasisekė. Vieną 
vts jų banke ant vietos nušovė 
banko tarnai, o kitus du pavijo 
ginkluoti gyventojai ir taip sun- 

kiai pašcvė, kad nuo to jie pa- 
simirė. 

TEISINGAS PATARIMAS. 
New York. 15,000 vokiečių, 

gyvenusių uždraustoj juostoj ant 

'Manhatten ir Rrooklyr.e, atsi- 
šaukė j Maršalą su prašymu lei- 
sti jiems jų gyvenimuose pasi- 
likti. Maršalas jiems patarė, pa- 
rodymui ištikimybės, pirkti bond- 
*us Laisvės Paskolos. 

BUS DAUGIAU BULVIŲ. 
Washington, D, C. Žemdir- 

bystės departamentas iš gautų 
iš visur žirnių užtikrina, jog šį- 
met galima laukti geresnio bul- 
vių nžderėjimo, negu buvo per- 
nai. Šįmet tikimasi surinkti 
335,000,000 bušelių, kuomet per- 
nai surinkta tik 26,500,000. 

ATEIVIUS LEIDŽIA 
AMERIKON 

Washington, D. C. Darbo mi- 
tiisteris VVilson prisakė parube- 
iiniams nuo Mexikos ateivių 
■biurams, leisti į Suvienytas Val- 
stijas mexiko»niškus ateivius, nors 

jie nemokėtų nei rašyti, nei skai- 
tyti, leisti taipgi' kontraktuotus 
darnininkus. nes dabar Suvieny- 
tose Valstijose trūksta darHn > 

Jcų. 

EXPLIOZIJA. 
H^mmond, Ind. Firevvorkų 

dirbtuvėse nuo nežinomos prie- 
žasties atsitiko explioūja. Griu- 
vėsiuose dirbtuvės rado sudegusį 
kūną darbininko Smith. Kitą 
darbininką exp!iozija numetė IOC 

pėdų toliau. 

NEVALIA KAREIVIAMS GĖ- 
RIMŲ PARDAVINĖTI. 

Washington, D. C. Nuo dabar 
nevalia kareiviams gerti alkoho- 
linių gėrimų, nevalia niekam jų 
pardavinėti nei paprastiems ka- 
reiviams. nei aficicrams. Už 
peržengimą tų teisių yra bausmė 

metų kalėjimo, arba $1,000. 

IŠMETĖ IŠ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS. 

Milwaukee, Wis. čionykščiai 
Socialistai išmetė du žymiu so- 

cialistu—Winfield R. Gaylord ir 
A. M. Simons. Išmetė juos to- 
dėl, kad jie nenorėjo kelti pro- 

testų prieš karę su Vokietija. 

TORNADO. 

Wichita, Kans. Gegužio ?5 d. 
Sedg\vick ir Ilarvcy pavietuose 
siautė tornado, kuris daug tiuo- 
st )Iių pridirbo. Užmušta 30 
žmonių, o suviršum 50 sunkiai 
apkulta. 

Į| Vengrijoj, tnieste Gyoenyoes, 
siautė didelis gaisras, kuris iš- 
naikino suviršum tūkstantį namų. 
Nuostolius, ugnies padarytus, 
skaito milijonais kronų. 

IĮ Rusijos mahomr kurių 
ten gyvena daug daugiau negu 
visas lietuvių skaitlius, užgyrė 
>avo susirinkitjnt reikalauti sutvė- 
"imo nepri^uimin^ĮS mahometo- 
iu repul/rfikos. Rusinai, kurių 

yra suviršum 20 milijo- 
nų, pareikalavo sau plačios auto- 

nomijos. 

|| Austrijoj valdžia kariumenės 
reikalams rekvizavo visus bažny- 
čių varinius stogus ir varpus. 

|| Kadangi Lenkijoj truksta 
smulkių pinigu, tai leista ten 

apyvarton leisti privatiškus pini- 
gus. Toki privatiški pinigai bu- 
vo jau Lenkijoj po lenkų sukili- 
mui 1863 m. 

į| Vokiški kariški laivai Balti- 
ko jūrėse pagavo 3 švediškus 
pirklybinius laivus ir nuvi.ko j 
Vokietijos portą, kas yra priešin- 
gu tarptautiškoms teisėms. 

į| Rusijos kaimiečių atstovams, 
atkakusiems Petrogradan, nauja- 
sis žemdirbystės minis.eris Čer- 
nov apreiškė, jog tarp bežemių 
kaimiečių bus padalinta didelių 
dvarų žemė. Teisybė, Rusijoj 
yra perdaug didelių dvarų, bet 
ir bežemių yra daug. Kasžin, 
ar visiems užtektų didelių dva- 
rų žemės. Nors Rusijoj ir dva- 
rų žemė apdirbta negeriausiai, 
bet visgi geriau negu kaimiečių. 
Padalinus todėl dvarų žemę tarp 
kainiečių javų butų surenkama 
dar mažiau negu dabar, nors ir 
dabar jų surenkama perniažai, 
galima butų surinkti daug dau- 
giau. 

Įj Japonijoj, mieste Yanezava, j 
siautė baisus gaisras, kuris iš-. 
naikino 3,500 namų. Miestas Ya-Į 
nezava turi 36,000 gyventojų. 

Įj Kaip pranešama iš Getievos, 
Šveicarijoj, ten viename hotelyj 
suseke čielą lizdą vokiškų šnipų. 
8 yra jau suaretuoti, tarp jų yra 
ir korespondentas laikraščio 
"Frankfurter Zeitung." Paimta 
taipgi daug ant talkininku kur- 
stančios literatūros. 

|j Chinų prezidentas Liyu-an- 
Ilurg prašalino nuo vietos Chinų 
ministerių pirmininką Tuay-chi- 
Jiu. Jo vietoj paskyrė Dr. Wu- 
Ting-Sang, bttvusj Chinų amba- 

sadorių Washinigtone. Pasitrau- 
kimas senojo ministerių pirmi- 
ninko prašalins vaidus parlia- 
mente ir per tai bus galima Vo- 
kietijai karę Apšaukti. 

ĮĮ Vokiškas laikraštis "Vossi- 
sche Zeitung" praneša, buk dau- 
gelį Vokietijos socialistų 'radika- 
lų teisman patraukta, o tarp jų 
yra labiau pagarsėję: Ledebour, 
Vogthorn, Vochner ir Wittmann. 

ĮĮ V kietijos valdžia vėl su 

prievarta Vokietijon gabena iš 
tėvynės 'belgus. Nuo pradžios 
gegužės mėnesio išgabeno ja-; 
3,000 žmonių. 

Įj Pasažieriai laivo Inaha Ma- 
ru, atkakę iš Japonijos j Seattle, 
\Yash., atgabeno žinią, kad Ja- 
ponija siunčia daugybę savo ka- 
reivių Rusijon, kurie veiks drau- 
ge su rusiškais kareiviais prieš 
vokeičius šiaur-rytiniame karės 
fronte. Gal japonai pakels ir 

nupuolusią discipliną rusų kariu- 
menėj savo paveikslu. 

|| Algiere, kur ji buvo fran- 
cuzų atgabenta, pasimirė karalie- 
nė salos Madagascar—'Ranavalo- 
na. Algiere ji gyveno nuo 1896 
metų. Safa Madagascar dabar 
priguli irancuzams; turi ji apie 
4 milijonus gyventojų. 

|| Airių organizacija Sinn Fein f 
reikalauja pilnos Airijos nepri- 
gulmybės, autonomija ji nepa- 
siganėdina. 

J| Anglijoj pradėjo dirbti po- 
pierą iš žolių, kuri esanti stip- 
resnė ir geresne už dirbamą iš 
medžio. 

|i Austrijoj dėl stokos mede- 
gos stengiamasi viską čėdyti, 
kaip tik tas yra galimu. Senų 
drabužių nenaikina, bet juos iš- 
karšia ir iš medegos vėl audžia 
audimą arba milą, nes nei med- 
vilnės, nei vilnų parsigabenti nė- 
ra iš kur. Seniau vilnų iš Tur- 
kijos parsigabendavo, dabar vię.- 
nok jų ten jau gauti -negalima. 

|Į Japonija iš Amerikos bankų 
atsiima savo pinigus ir juos na- 
mon gabena. Japonija mat pa- 
sirengusi Rusijai paskolą paru- 

| pinti. 

|| Vokietijoj apvaikščiojo IIo- 
henzollernų, taigi ciesoriaus gi- 
minės, 500 metų sukaktuves 
Kad tik jos nepatiktų tokia jau 
laimė, kaip Maskolijos caro Ro- 

manovų giminę, kurios paskuti- 
nis caras tapo pačių pavaldinių 
nuo sosto 'numestas. 

Apie Rusijos Re- 
Revoliuciją. 

Maskvoje, laike paleidimo iš 
<alėjimo politišku kalinių, paleista 
sykiu ir apie 2000 kriminališkų 
<atorginių. Į kelias dienas sugau- 
ta jų apie i85o, o jų tarpe ir gar- 
si lupikų šaika, žinoma vardu 
'Šaška Setninarist." 

o 

Kieve miesto taryba, sveikinda- 
ma naują valdžią, išleido taipgi 
atsiliepimą j gyventojus, aiškinda- 
ma valandos svarbumą ir tolimes- 
nes gyventojų priedermes laimėtos 
laisvės apgynimui. Atsišaukimas 
baigiasi žodžiais: "Darbininkai, 
prie savo varstotų! Piliečiai, kiek- 
vienas prie savo darbo, visi pagel- 
bon savo tėvynei 

o 

Žmonės laikraščius skaito daug 
daugiau, kilus revoliucijai. Tas 
matyt iš to, kad nekuriu laikraš- 
čių skaitytojų skaitlius žymiai pa- 
didėjo. Pavyzdžiui, Maskvos laik- 
raštis Ruskoje S 1 o v o spau- 
sdina jau daugiau vieno milijono 
kopijų. 

rs 

Apie generolą Ruzskį, kuris 
nesenai tapo atstatytas nuo 

vadovystės, pranešama sekan- 
čiai : 

Gen. Ruzskij buvo vadas Ry- 
gos-Dvinsko fronto. Kovo ii d. 
jo frontą atlankė deputatai P. 
Efremov, P. O. Januškevič ir A. 
M. Maslianikov. Ddlegatai, ap 
žiūrėję šio generolo armiją, įgi 
jo 'labai gerą įspūdį. Armijos 
upas, sakė jie, yra puikiausis. 

— Dabar mę.s žimome,—pasa- 
kojo kareiviai,—už ką kovosime. 

Patsai gen. Ruzskij, sulyg de- 
legatų žodžių, puikiai yra su vis- 
kuom susipažinęs ir jo vardas 
priduoda armijai daug energijos. 

Nežiūrint to, generolas Ruz- 
skij netrukus buvo paliuosuotas, 
ar pats rezignavo nuo vadovy- 
stės. Smulkesnių žirnių apie jo 
prasisalinimą laikraščiai kol-kas 
nėra padavę. Vienok šį-tą gali- 
ma numanyti iš tų atsitikimų, 
kurie įvyko dar prieš jo prasi- 
salinimą. 

R u s s k o j e Slovo paduoda 
tokį atsitikimą: 

"Darbininkų ir Kareivių Ta- 
rybos organe (Izviestija, Num. 
7) tilpo sekantis gen.; Rtizškio 
telegramas: 

"Meldžiu parėmimo, kad 
įgaliotiniai ir kitokios komite- 
to ypatos, kurios aitvyktų į 
šiaurės fronto rybas, pirm to 

negu kreipsis .prie darbininkų 
ir kariumenės, kreiptųsi prie 
manęs, kad tokiiv budu galima 
butų įvykdinti pilną ryšį tarp 
centralinės ir vietinės valdžios 
veikimų. Paskovas, kaipo ar- 

timiausis punktas nuo Petro- 
grado. turi, kaipo vyriausis 
fronto štabas, milžinišką svar- 

bą. Bile koki sujudimai jame 
negali buti daleisti; vienok at- 

važinėja delegatai, kurie tie- 
sioginiu keliu kreipiasi prie 
gyventojų ir kariumenės.'" 

'-*/? s. 
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VOKIEČIŲ KULTURINGUMAS. 
Vokiečiai, pasitraukdami Prancūzijoj, sunaikino viską, ką tik galėjo. Iškirto net vai- 

sinius medžius pakeliuose ir soduose, užnuodino ar sugadino šulinius ir t, t. Tokio barba- 
riškumo nebuvo nuo Attilos^ir totorių laikų. Paveikslėlis parodo nukirstus vaisinius 
medžius. 

Kaip iš teLegramo mat) t, jo- 
kis sveiko proto žmogus nieko 
prieš tokį gen. Ruzskio prašymą 
negali turėti. Žmogus kalba 
apie reikalą ir stengiasi palai- 
kyti tvarką ir discipliną armijos, 
ant kurios uždėta sunki atsako- 
mybė ginti Petrogradą nuo vo- 

kiečių. 
Bet viršminėto organo redak- 

torius, matomai, .'kitaip tokius 
reikalus supranta. Prie viršmi- 
nėto telegrama jis išdidžiai pri- 
dėjo sekantį redakcijos prierašą: 

"Matomaiį gen. Ruzskij dar 
neapsiprato su nauja jam pro- 
letarių tn taktika." 
O šita'^'nauja taktika," sulyg 

redaktoriaus išmanymo, yra tame, 
kad esą bile kdkioj Rusijos vietoj, 
neišskiriaflt in- kariškojo fronto, 
privalo bliti pShia laisvė veikimo. 
Ir savo fiatėm'ijimą jis grasinan- 
čiai baigia šitaip: 

"Generolui Ruzskiui, mato- 

mai, neateina galvon, kad jo 
locni {galiojimai, paeinantieji 
nuo senos valdžios, neatbūtinai 
privalo buti patvirtinti per nau- 

ją valdžią." 
Ir taip kaiuama apie žmogų, ku- 

ris ne tik pasižymėjo, kaipo vie- 
nas iš gabiausių Rusijos vadų, bet 
kuris taipgi su visa širdim, kaip 
matyt, prisidėjo ir padarė pasek- 
minga Rusijos revoliuciją. 

Teisybė, kuomet j šitokį redak- 
toriaus pasielgimą atkreipta aty- 
da Darbininkų ir Kareivių Tary- 
bos, tai toji išmuilino kaip reik 
savo redaktoriui galvą. Vienok 
tas parodo, kaip sunku yra Rusi- 

jos laisvę sutaikinti su tvarka. 

Jurgis Baltruša*as, žinomas 

lietuvis poetas, rašantis daugiau- 
siai rusų kalboje, parašė keletą 
gražių eilių sąryšyje su naujai 
įgyta Rusijos laisve. Pora jų yra 
tilpę laikraštyj Russkoje S 1 o- 

vo antgalviais: "i d. kovo" ir 
''Pasveikinimas tėvynei." 

Carienė ir Protopopov. Kaip 
carienė vedė politiką visoj Rusi- 

joj, nušviečia nors ir šitas atsi- 
tikimas, jvykusis pradžioje 'šių 
įmetu. .. 

Tūlas Pelikan, atžagareivis ir 
Odesos tiesto durnos "galva," bu- 
vo nuvykęs j Petrogradą, kad ten 

^ 
pasiteiravus ^ęie busiančius rin-, 
kimus J Odesos miesto dumąJ 
Jam ėjo apiejįai. kad gauti užtik-j 
rinimas, Jog fĮnkimai į dumą ne-! 
bus panaikint^. 

Atvykęs P^trogradan, jis pasi- 
matė su Protopopovu ir po ilgo 
su juon) ̂ pasikalbėjimo tiesicg jo 
užklausė,; ar 4^ebus panaikinti rin« 

kiniai, jeigu jįtose bus panaudotos 
tūlos ąęiteisuptos machinacijos, 
reikalingpi išrinkimui Pelikano 

partijos kandidatų. 
Protopopovas netikėtai jo už- 

klausė, kaip Odesos gyventojai at- 
sineša linkui carienės. 

Į tai Pelikan atsakė: 
— Danguje yra Traičė—Tėvas, 

Sunus ir Dvasia Šventa, o ant že- 
mės traicė—caras, carienė ir so- 

sto. įpėdinis* 

Antrvtojaus Pelikan'as visai ne-| 
tikėtai tapo iššauktas į palocių ir 

| 
gavo audienciją pas carienę 
Alcxandrą Feodoraitę, kuri su juo» 
maloniai kalbėjosi 45 minutas, o 

po to užklausė: 
] 

— Ką mano apie mane gyven- 
tojai? Pelikan'as vėl atkartojo 
savo tiradą apie Traičę. 

Tuomet, anot Pelikano žodžių, 
caricnė "iškilmingai" pakilo ir ta- 

rė: 
— Važiuokit Odeson. Darykit 

rinkimus. 
Jokios kasacijos (panaikinimo) 

nebus! Vadinasi, carienė užtikri- 
no, kad galima ir klastingus rin- 
kimus padaryti, bile tik atžagarei- 
viai laimėtų. 

Daug šnipų keliauja Rusijon. Į 
Sulyg gautų Petrograde žinių, per 
miestelį Torneo, ant rubežiaus 
tarp Finliandijos ir Švedijos, la- 
bai daug šnipų įėjo į Finliandiją. 
Šnipai lengvai jeina per tą rube- 

ėių j Rusiją, nes rubežiaus sargai 
ir žandarai pametė savo vietas, 
kaip tik prasidėjo revoliucija. j 

Kariškoji ministerija padarė 
tam tikrus žingsnius, kad užkir- 
sti šnipams kelią. 

Paleido daug profesorių. Mi- 
nisterių taryba, sulyg apšvietos 
niinisterio Manuilovo patarimo, 
užgyrė surašą įvairių universitetų 
profesorių, kurie turi buti praša- 
linti nuo savo vietų. Surašė yra 
išviso 74 profesoriai, kurie buvo 
paskirti dar senovės ministerių 
ir kurie dabar yra prašalinami. 
Jų tarpe iš Maskvos universite- 
to prašalinama 19 profesorių; iš 

Petrogrado—ir, iš Novorosijisko 
—19, iš Charkovo—8, iš Saratovo 
—10, iš Tomsko—2, iš Kazaniatts 
—1, Kievo—-4, Varšavos—3 ir 
Jurjevo (Doparto)—6, 

Generolai Roop ir Sekreter 
r.reštuoti. Jų tamsius darbus da- 
bar tyrinėja tam tikra komisija. 

Susitvėrė nauja republikonų 
partija Petrograde. Jos sumany- 
toju tarpe yra profesoriai I. Lu- 
čickij ir D. Ruzskij, M. Slavin- 
skij, X. Korobka ir kiti. 

Jos platformėje yra reikalavi- 
mas demokratiškos respublikos, 
užtikrinant plačią autonomiją ma- 

žesnėms tautoms; taipgi reikalau- 
jama valstijinio apsaugojimo (ase- 
kuracijos) darbininkų, apsaugoji- 
mo moterų ir vaikų darbo ir t.1. 

Tatjanos komitetas, kuris rūpi- 
nosi šelpimu pabėgėlių, perduo- 
tas Maskvoje j miesto valdžios 
rankas. Tas pats bene atsitiko 
ir kituose miestuose. Centralinis 
Tatjanos komitetas, matomai, yra 
panaikintas. 

Obalsis "šalin karė," kurį no- 

rėjo iškelti laike demonstracijos 
Maskvoje, neperėjo. Prieš ren- 

giant didelę demonstraciją taryba 
darbininkų deputatų Maskvoje 
svarstė, kokius parašus ant vė- 

liavų tiktų laike demonstracijos 
iškelti. Patįs kairiausi deputatai 

spyrėsi, kad tarp kitų obalsių lai- 
ke demonstracijos butų taipgi 
obalsis "Šalin karė!" Milžiniška 

dauguma deputatų vienok su tuo 

nesutiko ir jj atmetė. Vieton jo už- 

gyrė obalsį "Lai gyvuoja tautų 
broliškumas!" 

Daug susivienijimų pradėjo or- 

ganizuotis Rusijoj: kiekviena pro- 
fesija, kiekvienas amatas pradėjo 
organizuotis į savo susivienijimus. 
Iš rusų laikraščių patėmijame 
apie susivienijimus: pedagogų, 
daktarų, jvairios rūšies valdininkų, 
kazokiškų organizacijų, teatralių 
artistų, profesorių ir mokytojų, 
tarnų ir tarnaičių, kaimiečių ūki- 
ninkų, dvasiškių, studentų ir mo- 

kinių kas sau savo tautomis, re- 

spubliokniškų aficierų kliubų, ap- 
tiekorių. dailininkų, žurnalistų ir 
daugybė kitų. 

MASKVA REVOLIUCIJOS 
METU. 

Išsamiai aprašyti tai, kas atsi- 
tiko paskutiniu metu Maskvoje, 
jokiu b u d u negalima. Dar ne- 

atsipei'kėjome uiuo daugybės įspū- 
džių, kurie neleidžia ramiai gal- 
voti ir dėstyti mintis. Atsitiki- 
mai ėjo po kits kito kinemato- 
grafo greitumu. "Viskas dėjosi, 
kaip sapne"—dažnai girdimas pa- 
sakymas, kuris ger»ausiai rodo 

žmonių tipą. Aš pasistengsiu pa- 
brėžti bent keletą savo jspudžių 
ir minčių. 

Apie pirmus sujudimus Petrą- 
l ilyj maskviečiai sužinojo iš Dū- 
mos atstovų kalbų. Bet žinoti 
galėjo tik tiek, kad Petrapilyj 
kasžin-kas dedasi, kad atstovai 
nerimastauja ir t.t. Nieko tik- 
resnio vidutiniai politikai neži- 
nojo. Paslaptingumas, kuris den- 
gė Petrapilio gyvenimą, kiršino 
žmonių domę ir vertė atsidėjus 
laukti, kas bus toliau. Tik. štai, 
vasario 27 d. vakare pasklysta 
žinia, kad Duma paleista. Visi 
laukė rytojaus, kad išgirdus pla- 
tesnių žinių. O rytojus jau rodė 
nepaprastą paveikslą: fabrikai ir 

tramvajai sustojo, niekur nebesi- 
matė policisto, o prieš Miesto 
Durną užė, ikaip įniršusi jura, 
didžiausia žmonių minia. Tik 
ant tos juros paviršiaus plevėsa 
vo raudonos vėliavos ir vienur- 
kitur kyšojo galvos kalbėtojų, ku- 
rie užlipę ant gyvosios estrados 
sakė karštas kalbas ir skaitė apie 
Petrapilio atsitikimus. 

Minia laukė paliepimų. Mie 
sto Dūmoje tuo metu tarėsi Re- 

j voliucijos Komitetas. Jisai iš 

Įkarto pasidarė miesto šeiminin- 
ku, o senieji "vadai," kaip mies- 
to galva Celnokova3 ir kiti. drau- 
ge su policija Ikasžin-kur dingo. 

Į Štai minia nuščiuvo. Iš Du- 
Įmos išėjo Revoliucijos Komiteto 
narys ir pramešė nutarimą: pir- 
miausia eiti j kazarmes ir agi- 
tuoti, kad prisidėtų kareiviai. 
Čia pat buvo nurodytas maršru- 
tas. Minia sujudo. Suplevėsa- 
vo vėliavos, suskambėjo dainos, 
ir žmonių jura pasipylė Spasko 
kazarmių pusėn. 

Iškilmingos procesijos niekas 
nesutrukdė ir ji laimingai pasie- kė savo kelionės tikslą. Minios 
džiaugsmingas "ura" buvo pir- 
mas pasveikinimas kareiviams. 
Minios dalis suėjo kazarmių kie- 
man. i»et kareiviai nelabai ma- 
loniai jį sutiko. Tuščių šovinių zalpas buvo jų atsakas \ žmo- 
nių pasveikinimą. Minia trukte- 
lėjo ir pasišliejo atgal. Vienok 
kazarmių neapleido. Tuo tarpu 
daugiau kareivių suėjo kazarmių kieman. Demonstrantai susimai- 
šė su kareiviais ir užpludo ka- 
zartnes. Kursistės agitavo tarp af'cierų, studentai -tarp kareivių. Šiųjų veiduose matėsi ir noro 
prisidėti prie sukilėlių, ir b. 
savo vyresniųjų. Aticierių upas buvo neaiškus. Kareiviai priža- 
dėjo nešaudyti, bet galėjo maty- ti, kad, liepus aficieriams, savo 
prižado neišpildys. Tuo tarpu 
sutemo, ir demonstrantai pradė- 
jo skirstyties. Agitacijos vaisiai 
buvo neperpuikiausi. Nors pasa- |kojo, kad kai-kurios ratne 
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sutikę prisidėti prie sukilėlių, bet 
aiškios pergalės nebuvo. Visi 
laukė, ką atneš rytojus. Niekai 
nemanė, kad apsieitų be kraujo 
praliejimo. 

I Išaušo kovo i d. Policijos taip- 
pat nesimatė. Tik- ant sienų ky- 
bojo kanumenės viršininko skel- 
bimai. Mieste įvedama apygu- los stovis ir užginama žmonėms 
rmkties krūvomis. Bet, nuėjus 
pas Miesto Dumą, galėjo supras- 
ti, kad to įsakymo niekas nei ne- 
mano pildyti. Kaip ir vakar, čia 
stovėjo žmonių minia. 

Štai pasigirdo galingas "ura", 
atvažiavo artilerija, apsikaišiusi 
raudonomis vėluvomis. Visų 
akyse matėsi reapsakomas džiau- 

gsmas. Tai buvo pirmas revoliu- 
įcijos laimėjimo ženklas. Artile- 
1 rija susistatė ir laukė policijos 
atako. Buvo sunki valanda. Galė- 

: jo numanyti, kad šis momentas 

gali viską nulemti. Bet laukti 
; ilgai nereikėjo. Po kits kito pra- 
;dėjo eiti iš visų pusių kareivių 
ešelonai, nešini raudonomis vėlu- 
vomis. Minia sveikino juos 
džiaugsmingais šauksmais, aficie- 
riai bučiavosi, kaip broliai, ku- 
rie butų ilgai nesimatę. 

lJo valandėlės min-ia pradėjo 
bailiai žvalgyties po padangei?. 
Viršuje skraidė orlaivis. Bet 
nerimastis greit virto džiaugsmu. 
Nusileidus orlaiviui žemiau, ga- 

ilinta buvo patėmyti raudoną vė- 
luvą. Taį buvo ženklas, kad jau 
visa kariuomenė revoliucionierių 
rankose. Pasirodė, kad praėju- 
sios dienos ir nakties agitacija 
davė gausių vaisių. 

Kovo 2 dienos galėjo jau ra- 

miai laukti. Ir tikrai, ramumo 

niekas nesudrumstė, jeigu neskai- 
tyti vieno-kito šūvio. Tą dieną 
jau liuosa' važinėjo .evoliucijo- 
nierių automobiliai ir gaudė po- 
licistus. Tie senojo režimo šik- 

šnosparniai ėjo galvas nuleidę; 
juos lydėjo kareiviai su pllikomia 
šoblėmis ir minios keiksmai. Tai 
buvo senosios tvarkos lydėjimas.. 

Perversmas kaštavo tik keletą 
gyvasčių. Užmušta vienas-kitas 
kareivis ir studentas. Sužeistų 
taip-pat nedaug. 

Kuomet visuomenės įstaigos 
bei paminklai pasipuošė raudo- 

nomis vėluvotnis, kurios rodė, 
kad mieste jau tvirtai įsivyravo 
naujoji tvarka, prasidėjo mitin- 

gai susirinkimai. Keista buv" 

skaityti ant sienų plakatus, skel- 

biančius, kad ten ir ten bus so- 

cijalistų-revoliucijonierių ar so- 

cijal-demokratų' susirinkimas. 

Auditorijos upas buvo nevieno- 
das. Inteligentija ir dargi stu- 

dentai sa\o dauguma pasirodė 
perdaug atsargus ir "protingi". 
Jie buvo labjau linkę vaidinti 

ramintojų rolę. Bet atsikimai 

užbėgo jiems už akių. Kuomet 
tokiose auditorijose skambėjo 
obalsis: '"klausykime tik Dū- 

mos", iš gatvės veržėsi šauksmai: 
"šalin Dumą", "ša'lin carą", "rei- 

kalaujame Steigiamojo Susirin- 
kimo"! Šiandien kai kurie tų rei- 

kalavimų—jau faktai. 
Viskas dėjosi, kaip sapne... 

M. Markauskis. 
P. S. Apie lietuvių dalyvavi- 

mą iudėjime parašysiu vėliau. 
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LABAI SVARBUS LIE- 
TUVOS REIKALAS. 

Lietuvių Informacijų Biuras 
\Yashingtone t i k k ;į gavo iaišką 
r'io Švedu—iLietuvių komiteto 
iš Stokholmo. 

Apart kitu dalykų štai ką 
rašo: "pasiųstus Amerikos 
Centralinio komiteto, kaip ra- 

šo laikraščiai pinigus del Lie- 
tuvos ^50.000 Švedu Lietuvių 
komitetas dar negavo, todėl 
meldžiu labai tamstos, ten pa- 
sikalbėti, kode! taip atsitiko, 
nes vilniškiai mano, kad minė- 
ti pinigai guli kasoje Svedų- 
Lietuviu. komiteto, jeigu tik- 
rai pasiųsti šie pi.nigai, tai mel- 
džiu kuogiraičiausiai pasiusti 
kvitos dublikatu. 

(Jalėj^ kelyje žūti kvitos. 
Jeigu dar nepasiųsti tie pinigai, 
tai A. C. K. gali drąsiai siųsti 
Švedų—Lietuvių komiteto var- 

du ; pinigus tikrai gaus Vilniu- 
je, ir A. C. Komitetui bus pa- 
siųstos kvitos iš Vilniaus". 

Gavę ši laišką, męs tuoj krei- 
pėmės prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Washingtc.ie ir štai 
nusiminimui sužinome, kad pini- 
gai dar nepasiųsti! 

Toliaus praneša Raudonojo 
Kryžiaus viršininkas, kad buvo 
mėginta siųtsi, bet Valstijos Dc- 
parta nentas sulaikė, nes, mano- 

ma, Vad pinigai gali pakliūti vo- 

kiečiams, ir dabar laukiama Val- 
stijos Ijepartemento nusprendimo. 

Stengiamės prirodyti, kad 
siunčiant par Švedų—Lietuvių 
komitetą, jokio pavojaus nėra ir 
kad pinigai tikrai bus perduoti 
Lietuvon. Tai jie mums atsa- 

ko: girdi, Švedija iki šiam laikui 
stovėjo arti Vokietijos ir yra 
jtartina. 

Veldžeme C. L. D. Komiteto 
narių išreikšti savo nuomonę 
kaip galima greičiausiai. Męs 
kreipsimės prie, Valstijos Depar- 
tamento ir, jei reikės, krepsimės 
prie prezidento VV'ilsono; dary- 
sime viską, kas tik bus galima, 
kad tuos pinigus kuogrečiausiai 
išsiųstų Lietuvon. 

J. Bielskis. 

P. S.—neturėdami po ranka 
visų komiteto narių antrašų, ne- 

galėjome kreiptis j kiekveną ats- 

kirai ir taipgi delei neturėjimo 
po ranka visų laikraščių antrašų, 
negalėjome visiems pasiųsti šį 
laišką; todėl meldžiame persi- 
spausdinti. 

Visus raštus meldžiame siųsti 
šiuo antrašu: J. Bielskis 2026 
G. St., N. W. 

W"shington, D. c. 

BAŽKVČIOJ GAVO MUŠT. 
Clevelando "Dirva" rašo se- 

kančiai : 

"Pereita savaitę Clevelando 
lietuvių bažnyčioj atsibuvo kiin. 
Maliausko "konferencijos." Vie- 
ną vakar.-} buvo tose "konferen- 

cijose" kalbama apie socializmą. 
Atėjusiems pasiklausyti sociali- 
stams, matoma, nelabai patiko 
Maliausko studijos, tad vienas 
paskui kitą pradėjo eiti laukan, 
su kepurėmis ant galvų, per baž- 

nyčią. Keliems taip "demonstra» 
tyviškai" išėjus, vienas dar netik 
kad s» kepure perėjo per bažny- 
čią, bet dar pas duris atsistojęs, 
su kepure, sustojo ant valandė- 
lės, kad dar pasiklausius. Bet 
Čia visai netikėtai, pricmenioj pa- 
siroclė namiškis kunigas, kurs 

nemandagų maldi liuką pavaiši- 
nęs žandiniais, su pageVba savo 

tarno, išn <:tė per duris, laukan. 
"Toks kunigo pasielgimas, baž- 

nyčioj mušimas žmogaus, yra 
mužikišku, kokio reiktų tikėtis 
kur kitur, tarp paprastų "be- 
rnelių" ar karstakraujų italų, 
bet ne bažnyčioj, ir ne nuo kuni- 
go, nuo kurio reiktų tikėtis visai 
ko kito, tik ne kumščios. Bet 
kur dėsi senovės lietuvių teisin- 
gus priežodžius, kad "durną ir 

bažnyčioj muša." Kad anas 

"mučelnykas," gavęs nuo kunigo 
žandinių, yra "durnas." tikrinti 
negalima, bet anaiptol negalima 
tikrinti, kad jis yra ir protingas, 
nes kiekvienas, kurs netiki j baž- 
nyčią. jon neina, o jei nueina, 
tai joje elgiasi kaip reikia. Ko- 
kia bažnyčia nebūtų, kokiai tau 
tai ar kokiam tikėjimui ji ne 

priklausytų, visvien yra fci vie- 
ta. kuri.-j žmonės gerbia ir laiko 
už šventą, ir tokioje vietoje su 

kepurėmis niekas nesivalkioja. 
Keiktu labai didelio latm ar I "* I 
šventvagio, kurs pasielgtu kitaip 
ir tai taip elgtųsi tik nakčia, per 
langą įsilaužęs. Beto, ir ne tik 

Į bažnyčioje, bet ir kiekvienoje 
vietoje, kurion yra susirinkę 
žmonės, turintis sveiką suprati- 
mą ir save guodojantis žmogus, 
su kepure ant galvos, nesivalkio- 
ja. Nemandagus apsiėjimas iš 
kantrybės gali išvesti kiekvieną, 
tad nieko stebėtino, kad šiuom 
kartu ii kantrybės tapo išvestas 
ir kunigas. Rods, pas c-Ievelan- 
diečius yra labai plačiai laiko- 
masi papročio rr kitokiuose su- 

sirinkimuose su kepurėmis ant 

galvų vaikščioti po salę. lyg tų 
tos galvos tik ir butų 'kepurių 
pakabinimui." 

IŠ FENNVILLE, MICH. 
Mėtas augina. — Fennville 

yra ūkininkų apgyventa apic- 
linkė, žemoj, lygioj vietoj 
ant rytinio Michigano ežero 
kranto. Žemės nuotakumas 
čia tokis mažas, 'kad vanduo 
tik labai palengva g< nubė- 

gti, arba amt vietos siu .i«t- 
nais. Užtai čia kas pustnylis 
nukasta grabės vandeniui nu- 

bėgti. Žemė yra durpinė, drė- 

gna ir šilta, taigi ant jos daž- 
nai buva šalnos naktimis, ku- 
rios pasėliu? sunaikina. To- 
dėl tokion žemėn sėti javus 
bijančius šalnų, neapsmoka. 
Ret šitos vietos ūkininkai sura-j 
do tokių augmenų, kurie ne- 

sibijo šalnų ir gerą pelną duo- 
da. Tais augmenimis vra žal- 

tnėtės ir šaltmėtės. Sitais aug- 
menimis jie užsėjo didelius 
plotus. Didžiausiais ūkinin- 

kais, kurie tuomi užsiima yra 
A. M. Todd ir Geo. Sevins. 
Jie turi po tris ar keturis tuks-1 
tančius akrų šitos durpinės 
žemės ir ant visos jos augina 
žalmėtes ir šaltmėtes. Jis jas 
nušienauja ir nedavęs joms 
džiūti, tuojaus suvežą j sun- 

kyklą, kur iš jų aliejų išspau- 
džia. Nušienautos nuo vieno 
akro duoda nuo iki 35 sva- i 
rų aliejaus. Kadangi jie sva-i 

rą mėtų aliejaus parduoda nuo Į 
$1.50 iki $2.5o, tai jiems mėtos' 
duoda gerus pelnus, o triūso 
jas auginant nedaugiausia. 

M. K. Š. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Aukojimo dieną praleido miš- 

kuose.—Ne<lėlioje geg. 20 d. pri- 
puolė svarbi mums šventė ka- 
talikų bažnyčiose. Ta diena ne 
tvk lietuvių, bet ir viso pasaulio 
katalikų bažnyčiose buvo Šv. 
Tėvo paskirta aukoms rinkti 
lietuviams nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Taigi toji diena buvo labai 
svarbi musų tautai ir visi gerai ir 
setiai žinojo apie ją, nes ji vietos 
anglų laikraščiuose plačiai buvo 
aprašyta. Reikėjo tikėtis, kad nei 
vienas geras katalikas ir tautietis 

nepraleis šitos ^rogos nenuėjęs tą 
dieną bažnyčion ir nesudėjęs au- 

ka; savo nelaimingiems broliams 
Lietuvoj. 

Dajgumas tikiu, taip ir padarė, 
bet, gailėtis reikia, nevisi. Tą ne- 

deldienj, dar pro tamsą susirinko 
apie šimtas lietuvių katalikų ir iš- 
maršavo sau j laukus būgną muš- 
dami. Tai didelis dorinis nusidė- 
jimas prieš savo brolius. 

Svečias. 

IŠ CHICAGO, ILL. 
Draugijos ir jų gerų norų pa- 

žadai. 1914 m., kilus karei Eu- 
ropoje, pamenu, Antras SLA. Ap- 
skritys turėjo susirinkimą. Šita- 
me susirinkime buvo svarstoma 

likimas Lietuvos lietuvių ir nutar- 

ta lietuvių draugijoms visokias 
budai* rinkti aukas nuo karės nu- 

kentėjusiems tėvynėje broliams. 
Atsimenu, po karštų kalbų šitame 
susirinkime vienu balsu buvo pri- 
imta šitokie nutarimai: 

1. Kiekviena lietuvių draugija, 
ar organizacijos kuopa turi uždėti 
ant savo narių mokestis, nors po 
10c. kas mėnesis nukentėjusiems 
nuo karės, 

2 Kiekviena draugija iš savo 
išdo kas metas, kol karė tęsis, pri- 
valo duot iš savo kasos nors po 
$25 nukentėjusiems nuo karės; 

3. Kiekviena draugija privalo 
uirengti vakarą ar pikniką n. n. 

naudai. Jeigi draugija rengtų 
[pramogą kitu kokiu tikslu, tai 5% 

IOCRACV 

— P'iiladtlphia R«cord, 
AR NE LAIKA 3 BUTŲ IR JĮ 'ĮORPEDUOTI? 

Kaizeris tikisi, kad savo submaninų torpedomis >;.š sunaikins laivu? ir pasauliu demokrati 
ją, vieton jos uivesdamas autokratiją ir nnliUrizmą. Bet ^a'i išeiti taip, kad jo locnas au- 
tokratizmas ir kaizerizmas bu•> torpeduotas. 

nuo kiekvieno įrangos tikieto tai 
pramogai ar vakarui turi eiti n. n. 

k. naudai. 
Taip męs atsinešėme į savo nu- 

kentėjusių nuo karės brolių reika- 
lus karės pradžioje. Bet ilgainiui 
viskas atsimainė vr atsimainė ačių 
nntsų geradėjams nesenai atvyku- 
siems iš Lietuvos, kurie šitą mūsų 
šelpimo darbą išblaškė. Tarp šitų 
geradėjų pirmutinę vietą užima ne- 

katalikiškasis katalikas F. Keme- 
šis. Jis pirmučiausia pasėjo mūsų 
visuomenėje suirutę, klastingai su- 

šaukdamas Chicagon atskirą su- 

važiavimą, kuomet visos Amerikos 
lietuviai rengėsi šituo tikslu Ne\v 
Yorke suvažiuoti. 

Po jo savo ardymo darb?:s se- 

ka socialistai su savo Gnjaičiu 
pryšakyj. Šitie, nors suvažiavi- 
man atvyko, bet j j stengėsi panau- 
doti ne pašelpos rinkinkimui ir 

jos davimui nukentėjusiems nuo 

karts, bet savo politikos tikslams. 
Ir taip lietuviai tapo suskaldyti. 

Patsai dalykas, del kurio tie su- 

važiavimai buvo sušaukti, tapo už- 
mirštas ir jo vietą užėmė savitar- 
pinė peštynė. J.r tie, knrie nesi- 

peša del savo partijų, taipgi nieko 
nedaro. Musų didžiosios jvairios 
organizacijos ligšiol dar nepasi- 
rūpino jokių netikėtų mokesčių 
uždėti ant savo narių nukentėju- 
sių nuo karės naudai. Draugijos, 
kair pirma, taip dabar kelia vi- 
sokius balius, rengia teatrus savo 

išdų padidinimui, bet apie n. n. 

k. užmiršta. 
Lietuviai kunigai, ne tik kad 

patįs maža aukoja šitam tikslui, 
bet ir nuo žmonių savo bažnyčiose 
neleidžia rinkti aukų. Išėmimą jie 
padaro jei bent lenkams. Pamenu 
anais metais lenkai atsišaukė i 
Chicagos lietuvius kunigus, prašy- 
dami lenkams pagelbc*; ir vienoj 
lietuvių bažnyčioj tapo surinkta 
keli šimtai doliarių. Bet kaip 
atėjo lietuvių diena lapk. t d., tai 

mūsų kunigėliai jokių aukų nelei- 
do rinkti savo bažnyčiose. 

Negana to; kunigų pravadyrius 
Kemešis, pamatęs, kad Cent. Liet. 
Komitetui Lietuvių Dienoj pavyko 
surinkti mažne du šimtai tukfJtan- 

čių dolerių, šoko su savo štabu jį 
ardyti visokiais budais. Tokis ši- 
to geradėjo darbas šitoje valando- 
je ne tik yra nekrikščioniškas, bet 
dar biaurus, juodas darbas žmo- 

gaus, kuris nori savo tautą par- 
duoti. 

Taip dalyksi toliau eiti negali. 
Męs, Amerika' lietuviai, turime 
surasti budus apsivalymui nuo vi- 
sų tokių musų tautos išgamų. To- 
kis žmogus, kuriam įo politika yra 
brangesnė už visą jo tautą, už 
šimtai# mirštančius badu savo bro- 
lius, turi buti žinomas kiekvienam. 
Juo žmonės i j geriau pažįs, juo 
mažiau juo tikės ir juo greičiau 
musų tarpe vienybė jsi^yvens. Vi- 
sokie beširdžiai šalin iš musų tar- 

po! Męs turime gelbėti savo bro- 
lius ir savo tėvynę Lietuvą; turi- 
me rinkti auka. jiems; ttfrime iš- 
kovoti laisvę savo tėvynei, kaip 
tą atsieksime, galėsime susirasti ir 

kitus galus-—politikę ar ką kita. 
Dabar tiems daiktams nėra vietos 
■pasmus. Gelbėkime savo šalį visi 
kaip vienas. 

Pirmiausiai lai sukruta musų cfT- 
dėlės organizacijos; jei jos iki šiol 
neuždėjo mokesčių savo nariams 
bent po loc. mėnesiui n. n. k. 
naudai, tai tegul tą padaro dabar. 
Dar nevėlu. ; 

Didžiųjų organizaciją męs turi- 
me apsčiai. Priei jų'i priklauso 
šitos: SLA., TMD., SLR K A., 
ALTS., L. Vyčiai,1 Am.icLiet. Soc. 
Sąjunga., ir Kat. Federacija. Jos 
visos turėtų būtinai pasirūpinti už- 
dėti tam tikras mokestis ant savo 

narių n. n. k. 'naudai. J,ų pavyzdį 
turėtų pasekti kitos draugijos ir 
kliubai. Dalis pelnų nuo musų 
vakarų, balių, piknikų,- koncertų ir 

teatrų taipgi turėtų, eiti šitam tik- 
slui. 

Jei šitą visa padarysime, tai tą- 
syk fiKrai galėsime pasakyti, kad 

męs savo priedermęs sulyg savo 

tėvynės ir sulyg savo nelaimingų 
brolių, atlikome. 

D. Z. Baltinojis. 

IS GRAND RAPIDS, MICH. 
Laiškas į Redakciją. Man be- 

būnant Grand Rapids, Mieli, su 

TMD. reikalais, Švento Jurgio 
Draugystė du vakaru visai dykai 
suteikė savo svetainę atlikti TMD. 
prakalbai ir paskaitai iš Lietuvos 
Geografijos. Ta draugystė, ma- 

lonu pažymėti, dažnai ir kitiems 
viešiems ir naudingiems dalykams 
dykai suteikia savp svetainę ir 

daug prisideda prie gražaus visuo- 
menės darbo šioje kolionijoje. 

Užtat aš, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, vardu, kaipo jos Ap- 
švietos Komisijos Sekretorius, ta- 

riu viešai širdingą ačiti Švento 
Jurgio Draugystei Grand Rapids'e 
už tokį jos prielankumu kultūros 
ir apšvietos darbui ir tikiuosi, kad 

ji ir toliau taip pat parems visus 
naudingus darbus sava kolioni jo- 
je. 

Kaip tai butų malonu, kad ir ki- 

tų miesrtų draugystės, turinčios sa- 

vo svetainės, pasektų prakilnų 
Švento Jurgio draugystės pavyzdį 
Grand Rapids, Mieli. 

Su didžia pagarba, 
M1 šalčius. 

iš c. brooklyn; n. y. 
Prie p. A. K. V. straipsnio 

"Linksmas Kliubas.'' Skaityda- 
mas "Lietuvos" 21 utim.. kores- 

pondencijų skyriuje J'patėmijau 
straipsnį užvardintii ^'Linksmas 
Kliubas." 

Tas p. A. K. YV matj t, gerokai 
užsirūstinęs ant Iiflh. Ind. Club'o 
ir, nieko bl<.«ja negalėdamas pada- 
ryti, sumanė nors laikraščiuose 
jam atkeršinti primesdamas jam 
visokius kačių koncertus, alutį ir 

|paneles. Jei p. A. K. Y., nepa- 
i tinka, kaip jauni kliubo vaikinai 
įdainuoja lietuviškas dainas, tai 

nenuostabu: jatn, gal, geriaus pa- 
tikiu klausyti žydiškų, vrhiniškų, 
ar kitokių kokių, o ne lietuviškų, 
bet ki) padarysi: jis gali jų ne- 

klausyti. O jei kliubiečiai ir nu- 

dainuoja negeriausiai, tai ir kal- 

J tinti j u užtai negalima perdaug; 
p. A. K. V. žino, kad nėra kam 
jų pamokinti. Bet net ir blogai 
dainuojant, geriaus yra jauniems 
vaikinams suėjus j kliubą. nors 

•patiems, pasinvokinti pianu pa- 
skambinti, arba dainelių padai- 
nuoti, negu kur smuklėse prie 
bilijardo, ar staliuko su kortomis, 
arba ir namie prie "pantukių" tik- 
rus kačių koncertus kelti. 

Kliubas, nors neturi užtenka- 
mai laikraščių ar knygų, bet vis- 
gi ateina: trys lietuviški laikraš- 
čiai ir anglų vienas dieninis ir vie- 
nas savaitinis. Knygų, tiesa, yra 
labai mažai, vos keturios: dainų 
knyga ir šiaip keletas mažesnių 
pasiskaitymui knygelių. Bet trum- 

pu laiku kliubas mano ir daugiaus 
laikraščių ir knygų parsitraukti, 
ko nei viena C. Brooklyno senes- 

nių organizacijų nedarė ir nema- 
no daryti. 

Kaip p. A. V. rašo, kad rainus 

žmonės per penkis blogus miegoti 
negali, tai tas yra tikra pasaka, 
nes kliubo nariai vėlu laiku nei 

dainuoja, nei ką daro. Jei kada 

papuola surengti koki baliuką, tai 
kiek nusitęsia vėliau: šiaip na- 

riai visi išsiskirsto 9 vai. vakare. 
Dainuojama irgi vos sykį į savai- 
tę, ar j dvi. 

Kas atsieina alaus, p. A. K. Y. 
gali žinoti, kad Brooklvne, kiek 
kliubų yra, visi laiko alų bonkutė- 
se, ar sodos vandenį savo nariams; 
to nedaro, gal, tik vienas Lith. 
Am. Citizen, apie kurį tikrai ne- 

žinau. 

Apie paneles jis taipgi pasakė 
netiesą. Panelės pačios kliuban 
neateina: jas atsiveda tie patįs 
vaikinai, kurie su jomis gatvėje 
susitinka, kasdien ir atsiveda jas 
gal kokį sykį į mėnesį. 

Kad kliubas nesmagumu turi, 
tai tiesa; pirmiaus buvo kliube 
vienas toki s narys, su kuriuo ne- 

galima buvo rodos gauti ir kliubo 
iiariai piiversti buvo jį prašalinti; 

į jie tą padarė sausio 2 d. šių metų. 
Tas uarys nariams per "Laisvę" 
atsimokėjo ir dabar dar nepamir- 
šta jų, kiek galėdamas, kandžioti. 

Antra šito kandžiojimo priežas- 
tis yra tame, kad kliubas nepri- 
klauso nei prie kairiųjų, nei pfte 
dešiniųjų. .Męs žinome, kad jei 
jis pFie savo vardo pridėtų R.— 
K., tai be abejonės vienam šonui 
jis patiktų, arba jei pasivadintų 
Pir-as Pro-as Soc-as Kliubas, tai 
gal ir p. A. K. Y. butu geras: 
Tą kliubo nariai gerai žino. Jie 
zino, korlel jie negeri. 

P»et kas nuostabiausio toj ko- 

rė. ponednei joj. tai pavadinimas 
lietuviškos vėliavos Šv. Jurgiu. 
Vėliava yra pamaliavota pagal ti- 
ro J. Basanavičiaus patarimą rau- 

donai, o Vytis piestas pagal SLA. 

kalendorių, kurio negirdėjau, kad 
kas kritikuotų. I'-nui gi A. K. V.1 

Vytis atrodo Sv. Jurgiu. Tas pa-j 
rodo, kaip jis mažai išmano. Tai-j 

gi jei kam reikia mokintis, tai jam 
pirmiausiai reikėtų pradėti, nc- 

bandžius pamokslus sakyti ki- 
: tierus. 

Pranas Andriuškevičius. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Blaivininkų užkariavimas; pra- 
kalbos. Nebraskos sausieji su 

slapiaisiais susikirto. Viena ir 
kita pusė vedė atkaklią k<-v;j, bet 

paskutiniu laiku sausieji sustipri- 

įno savo pozicijas, visu smarkumu 

južatakavo šlapiuosiu.. ir tie turė- 
; j o aniems pasiduoti. 

besiartinu il ^fg. i <1.. daugelis 
ir musu brolių lietuvių buvo labai 
susi rupinę; labiausiai rūpinosi tie, 
kurie be degtinės negalėjo gy- 
venti. Mat tai buvo paskirta 
diena smuklėms uždaryti. 

Prieš pat smuklių uždarymą, 
smuklių savinii&tY padarė, taip 
v.adinaniį, gmerališ'-.^i išpartelia- 
vim.i degtinės. Žmonelės susi- 

spietė j smukles, kaif bitės į avi-1 

lius ir tuštino degtinę. Nuo to 

neatsiliko ir daugumas lietuvių. 
Prieš uždarymo dienrį smuklės 

skambėjo nuo muzikos ir dainų, i 
Nebraskos valstijoje tapo ui- 

Idaryta 829 smuklės ir 15 bravo- 
ru; ke':"!ika tūkstančių darbinin- 
kų, dirbusiu bravoruose, liko be 
darbo. liktai keliuose bravoruo- 
se darbininkai liko dirbti minks- I 
tuosius gėrimus. 

Daugelis vaikščioja kr ip žemes 

pardavę; mūsų lietuviai, suėjęs j 
būrelius, kalbasi, guodžiasi, kaip 
reiksią gyventi be degtinės. 

'liesa, jie ir nepasidavė leng- 
vai. Apie 50-60 žmonių, turinčių 
pilietystės popicras, susispietė su 

smuklių savininkais ir bandė ko- 
voti, balsuoti prieš smuklių užda- 
rymą, bet blaivininkai buvo sti- 
presni ir juos sumušė. 

Pralaimėjus kovą, daugelis lie- 
tuvių išvažinėjo j kitas valstijas, i 

kurios nėra dar sausos. 

Dabartiniu laiku So. Oniahoje 
eina agitacija už kareivvstę; ren-' 
giama pasiųsti kareivių pulką 
Francuzijon. Taip pat buvo ren- 

kamos aukos Raud. Kryž. Dr-jai ^ ir per vieną savaitę surinkta 
$50,000. 

Geg. 20 d. kun. J. Jonaitis buvo 
parengęs prakalbas, paragtinimui 
žmonių dėtis prie Raud. Kryž.' 
Dr-jos, bet nebuvo pasisekimo. | Paskirtu prakalboms laiku nuėjęs 
svetainėn, radau tik patj kun. Jo- 
naitį ir vieną anglą; nors po to 

pradėjo ateidinėti, bet publikos 
susirinko lobai mažai. Kun. Jo-' 
naitis ragino kiekvieną, kuris jau-| čia save patriotu, prisidėti prie 
Raud. Kryž., bet neatsirado nei Į 
vieno; taip pat ir aukojančių buvo 
mažai. Pastebėtina, kad publika 
nei atsistoti nesiteikė muzikai 
Amerikos himną užgrojus. Tas 
jau perdaug nemandagu. 

"Lietuvos" Korespondentas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Šalčiaus prakalbos ir paskaita. 
—Geg. 22 d. Liet. Sunų Dr-jos 
svetainėje įvyko SLA. kuopos 
prakalbos. Kalbėjo p. M. Šalčius 
iš Xe\v Yorko. Kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu kartu kalbėjo 
apie dabartinę karę ir pavergtų 
tautų gyvenimą po despotingomis 
valdžiomis. Jis aiškiai nupiešė 
nelaimingą Lietuvos padėjimą, iš- 
vesdamas, kad tautos, gyvenančios 
demokratinėse valstybėse, yra lais- 
vesnės, negu gyvenančios monar-j 
chinėse. i 

Antroje kalboje jis kalbėjo apie 
SLA., parodydamas šitos organi- 
zacijos svarbumą žmon is, kaip 
jie susišelpia tokia organizacija. 

Geg. 23 d. viešoje mokykloje 
prie Turner Ave. jis skaitė pa- 
skaitą vaikams iš Lietuvos isto- 
rijos. nuo pradžios iki Lietuvos 
patekimo j lenkų ir paskui į rusų 
rankas ir net iki šių laikų. Su 
Lietuvos žemlapio pagclba skai- 
tytojas parodė etnografines Lietu- 
vos ribas, papasakodamas iš kurio 
šono kokius kaimynus ji turėjo 
ir kokius lietuviai valdytojus tu- 

rėjo. Visa gražiai ir aiškiai išgul- 
dė. 

Antrytojaus kalbėjo TMD. ir 
L. C. K. Skyriui Sv. Jurgio Dr- 

jos svetainėje. Toj pačioj svetai- 

nėj antrytejaus skaitė paskaitą 
iš Lietuvos geograflijos. Savo 
prakalbose dviem atvejais kalbė- 

tojas kalbėjo TMD. ir LCK. sky. 
apie lietuvių padėjimą Lietuvoje 
ir Rusijos gilumoje. Šičia kai-j 

betoj a.-, užgriebi mūsų amerikinf i 
.... gyveninių, musų savitarpinius gtn- 

ČUS ir kaip jie yra pragaištin- 
gi musų tautai. Jis ragino klau- 
sytojus eiti prie vienybės, arba 
bent šiaip buti mandagiais ir au- 

koti j kas savo sriovės fondįj 
kiek išsigalint. 

Paskaitoje papasakojo iš ko yra 
i pasidariusi dabartinė Lietuvos že- 

mė, kas buvo su ja atsitikę seno- 

| vės laikuose, kokie yra turtai Lic- 
I tuvos žemoje ir tt. 
i Šit įo prakalbo, i', paskaito* 
į ilgai r.ciseis n atminties grandra- 
pidięrranis, nes jos jilu Įspūdį 

j padarė į juos. Lai vi* nirmu- 
| tinis kalbėtojas, atsilankiusia iia- 

me mieste, kuris nešėjo ne*«»y 
kantos vienų prieš kitus ir vedė 
prie nutikimo ir panorai: jrvve- 
nimo. Matyt, kad jam tikrai ru- 

pi lauas musų tėvynė-. 
V. A. Goberys 

žinios vinelės. 
St. L-ouis, Mo. 

=«- Darbai pradeda mažėti, c 

pragyvenimo rekmenjs begalo 
Dabrar.ęn. Ypatinga, sumažėju 
ėeverykų išdirby stė. 

Minden, W. Va. 
---- Senelė Jonės tikisi suorga- 

nizuoti visus angliakasius. J03 
prakalbose prisirašė jau 150 ma- 

rių. Unija Vakarų Virginijoj 
yra nuo 1913 m., kuri su darbda- 
viais padariusi kontraktą iki 
1919 m. 

Cliffside, N. J. 
= Geg. 7 d. staiga susirgo 

proto liga 34 metų amžiaus A. 
Bražėnas. Jis pradėjo nuogas 
•aikščioti, langus daužyti ir su- 

taupytus pinigus plėšyti. Išgy- 
veno Amerikoj 9 metus, buvo 
rimtas ia* visų gerbiamas vyras! 
Išgabenus ji beprotnamin, rasta 
bankinė knygutė ant $1,075.55. 
Jo likimu rūpinasi LSS. 250 kuo- 
pos nariai. 

Norvvood, Mass. 
=-= Valdžios paraginti žmonės 

suarė visus liuosos žemės gaba- 
lėlius ir pašalius ir daržovėmis 
apsėjo. 

Westfield, Mass. 
--= Cia vienas straikas tęsėsi 

tris mėnesius. Dabar jis pasi- 
baigė. Algos pakelta 75c j dien% 
daugiau ir pripažinta unija. 

Minersville, Pa. 
= Pragyvenimas sunkus 

Nors oras dar šaltas, bet dauge- 
lis vaikučių mokyklon etna basi 
ir pusnuogiai. 

Worcester, Mass. 
= Geg. 19 d. tapo palaidotas 

Simanas Sėiukas iš Krei* osios, 
Kalvarijos pav., Suv. g. Sirgo 
vienuolika mėnesių. 

Los Angeles, Cal. 
= Los Angeles miestas stovi 

30 mylių nuo Ramausiaus van- 

denyno ; oras labai sveikas; 
miestas gražus, šalygatviai pal- 
momis ir kitokiais medžiais ap- 
sodinti ; miestas ir pramonė spar- 
čiai auga. Miestas taipgi garsus 
savo priemiesčiais: Pasadena, 
kur vioni milijonieriai gyvena; 
Mount Covve, platus mylios 
augščio kalnas; Redondo Beach, 
Santa Monica—ant jurų kranto. 

San Francisco, Cal. 
= Sa 1 Firancisoo miestas ne- 

gražus, kalmuotas, šaligatviai be 
medžių, oras labai drėgnas ba- 
lamdžio pradžioj, naktjs perdaug 
šaltos. Pramonė išsiplėtojusi ne- 

blogiausiai. 

Rochester, N. Y. 
=*= Geg. 20 d. pas ponus Usevi- 

čius buvo pagirtinos krikštynos. 
Nors susirinko keletas svečių, bet 
buvo apsieita be svaiginamų gėri- 
mų. Susirinkusiems svečiams, 
matyt, -rupi Lietuvos įaisvė, 
kadangi jie apie jį ėmė šnekėti 
ir bešnekėdami sumetė $4.50 au- 

kų Liet. Nepr. Fondan. Ponų 
Usevičių vaikutis Vytautas Use- 
vičius buvo pakrikštytas anglų 
bažnyčioje, nes vietos parapijonjs 
kun. Kasakaičiui neleido krikštyti 
jj dėlto, kad kūmai nebuvo atlikę 
velykinės išpažinties. 

Paukštelis. 
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VIa! laikraščiui slunClaim ranknvS- 
Siai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
raS. ir adresu. Pasi-aSantlej! pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii- 

nlal, lr savo tikrąjį vardį. 
Redakcija pasilieka sau tetsg at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina aut> 
rtul atgal Jo KSSomls. 

Reikia visada rafiytl plunksna ir tik 

ant vienos poploros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp jllučlų. 

i 

Lietuvių Dienai peržjus. Lie- 

tuvių Diena, arba, k^ip ją, "Darbi- 
ninkas" įdomiai pavadino "Popie- 
žiaus Diena," praėjo 20 d. gegu- 
žio. Nedaug kas apie ją girdė- 
jo—ne tik tarp svetimtaučių, bet 
ir net ir tarp pačių lietuviu. 

Peržiūrėję lietuviu tajp vadina- 
mu. katalikiškus, ^laikraščius,- r-3Db- 

darne„ '^<*3 tiktai keliose vietose 
buta šiokio-tokio entuziazmo. 

Matome, kad S. Bostone lietuvių 
parapija t% diena surinko per tūk- 

stantį doliarių, berods \Vorveste- 

ryje pasižymėta dar geriaus ir su- 

rinkta apie $1800; buvo žymus 
bruzdėjimas taipgi VVisconsino 
valstijoj, kur, ačiu kun. Šia1- no 

pasidarbavimui, clvasiškijos buvo 
išleista tam (tikras aplinkraštis. 
•Bet tai beveik ir viskas, kas mums 

ik: šiolei teko patėmyti, ^Dai^i-i 
moj vietų, kaip galima spręsti, 
lietuvių dienos visai nebuvo; ne- 

kuriose vietose atidėta ją ant to- 

liaus. Žodžiu, ir bešališkiausiai 
kalbant, iš šios lietuvių dienos 

Sėjo, ant nelaimės, pilnas fiasco— 

todėl, kad, kaip pasirodo, Ameri- 
kos vyskupai niekur nėra gavę 
Lietuvos vyskupų atsišaukimo. 

Tokią galimybę mę;- buvome 

permatę jau senai, kuomet mus 

žinia trk-ką buvo pasiekusi apie 
suteikimą lietuviams dienos. Ir* 

musų kunigija tai permatė, išdi- 
džiai, vienok, mus nuramindama, 
kad busią viskas gerai. Ir iŠtikro 

gal ir butų buvę "gerai," jeigu 
musų kunigija, iškali o apie tai 
žinodama, butų padariusi savo 

locna iniciatyva tam tikrą spaudi- 
mą ant Amerikos episkopato. 
Vienok", išėmus kelias atskiras vy- 

skupijas, kur virtiniai kunigai sa- 

vo locna inicijatyva pasirūpino iš- 

gauti leidimus, nesimatė iš pusės 
mu;j kunigų jokio centralizuoto 
tame reikale darbo. 

Pasekmės apsireiškė li"dnos. 
Net tokiame lietuvių centre, kaip 
Chicago, kur lietuvių parapijos 
Lenkų dienoje surinko po kelis 
šin.tus doliarių lenkams, lietuvių 
dienoje nebuvo nieko—nekurie sa- 

ko, buk antvyskupis "nepavelijęs." 
Pilnas lietuvių dienos nepavy- 

kimas matvt ir iš ''Draugo" ap- 

žvalgos, kuris ržima kelias špaitas 
vietas, kad prilydžius, jog lietuvių 
diena buvusi naudinga tuomi, kad 

—visgi gauta "rekognicija" (pri- 
pažinimas)—Vatikane. TTet svar- 

biausis Lietuvių Dienos mieris. 
buvo juk ne tame. Svarbiausis 
mieris buvo surinkimas aukų Lie- 
tuvai. Tas mieris v'sai nepasi- 
sekė. Nepasisekus jam, negalima 
tvirtinti, kad ir politiškas tikslas 

butų pasisekęs, ties šisai pastara- 
sis mieris gali buti matuojamas 
tikta: surinktų aukų mastu. 

Męs rizikuojame pakliūti į mū- 

sų dvasiški jos nemalonę, jeigu 
priminsime, kad jų tame kaltė 
yra. Viendk, nors namalonti, 
mums prisieina tai pasakyti. Jei- 
gu nmsų kunigija, žinojusi iškalr.o 
apie paskv imą Lietuvių Dienos 
per popiežių, butų mažiaus do- 
mos kreipusi j karę su ''bedie- 
viais," j užsipuldinėjimus ant On- 
tro Komiteto, o daugiaus—j Lie- 
tuvių Dienos reikalą, gal ji butų 
galėjusi išgauti "rekogniciją" ne 

tik Ryniv, bet ir—čia Amerikoj. 
Cia lietuvių dvasiškija turi liuo- 
sas rankas—ir svietiškoji inteH- 
ge itija jų "nerišo"... Ar ne bus 
tai apsileidimas? 

Iš laikraštinių dirvonų. Gavo- 
me du pirmuosius numerius nau- 

jai išėjusio laikraščio "Garsas," 
kuris yra L. R-K. Susiv-mo 

organu. Naujagimis laikrašti- 
nis kūdikis, kaip matyt iš šitų 
pirmų dviejų numerių, gimė— 
išsyk su dantimis: kova ir už- 

sipuolimai i .it tautininkų išsyk 
pražydėjo. Negalima nei stebė- 
tis. Kas atmena "Draugą," kuo- 

/ 

mct jj redagavo jaunas p. 'J. 
Kaupas, tas atras "Garse" jo 5co- 

,piją. Laikraštis siūlo tautinin- 

kų spaudai rimtumą etc., bet be- 
veik esame palinkę manyti, kad 
tuom tarpu nebus ko kitiems 

Skolinti, nes tas rimtumas bene 
pačiam bus reikalingas. 

—• Xekurie socialistu laikraš- 
čiai rašo, buk netrukus manąs iš- 
važiuoti Rusijon p. P. Grigaitis, 
"Naujienų" redaktorius. Tai bu- 

tų jau trečias iš eilės redaktorius, 
važiuojantis Europon. 

f ~ 

v 
\Mums girdėti, kad pasa- 

kojama, buk ir p. Račkauskas, 
"Tėvynės" redaktorius, mainąs j 
apie išvažiavimą Europon. 'Zina 
taipgi gandas—kiek jame teisy- 
bės, męs tuom tarpu neapsiima- 
me pasakyti,—buk yra susida- 
riusi partija, kuri vieton p. Rač- 
kausko geistų matyti "Tėvynės" 
redaktorium p. L. Pruseiką, da- 

bartinį "Laisvės" redaktorių. 
Žingeidžios žinios, jeigu jos tei- 

singos. 

Generolas Ruzskij Pasako-' 
ja apJe Caro Atsisakymu. 

——/ 
Korespondentas Rusų laikraš- 

čio "R u s s/k a j a VcJtfir' 'čir&fo 
pasikalbėjimą su pagarsėjusiu ge- 
jnerolu Ruzskij, ir užklausė jo, ar 

teisybė yra tas, kad laisvoji Ru- 

sija privalo buti jam, generolui 
Ruzskij, didžiai dėkinga už tai, 
kad revoliucija atsibuvo bc didelio 
kraujo praliejimo, kurį buk rengė 
buvusis caras revoliucijos nuslo- 
pinimui. 

Generolas Ruzskij, tuomet bu- 
vusis vyriausiu vadu Rygos- 
Dvinsko fronto, pradėjo pasakoti 
sekančiai: 

— Jeigu jau turime kal- 
bėti apie tą patarnavimą, kokį aš 
padariau revoliucijai, tai 
ji yra dar didesnė negu ta, apie 

| kurią, jųs klausiate. 
;—Caras nekvietė manęs siųsti 
kariumentj revoliucijos numalši- 
nimui dėl tos prastos priežasties, 
kad aš jam patariau atsisakyti 
nuo sosto tuom laiku, kuomet jam 

į vienam buvo aišku nepataisomas 
dalykų stovis. Iš telegramų iš 
vyriausio štabo, 28 d. vasario (se- 
no stiliaus) aš sužinojau, kad ca- 

ras rengiasi važiuoti į Carskoje 
'Selo. Todėl man visai 'netikėtai 
buvo telegramas, kurį as gavau 
kovo 1 d. nakčia ir kuris pranešė, 
kad caro traukinys einąs per Bolo- 
goįe Dno į Pskovą. Šisai trau- 

kinys turėjo pribūti į Pskovą 1 d. 
kovo vakare, kad caro atvykimas 

į butų nepatėmytas. Traukinys at- 
i vyko 8 vai. vak. Tuojaus iš pir- 
mų caro žodžių aš persitikrinau, 
kad jis gerai žino apie viską, kas 
atsitiko. 

Caras abelnai nebūdavo šnekus 
vyras, o šiuom sykiu buvo dar la- 
biaus susiruptnes ir skupus ant 

žodžių. Revoliucijos atsitikimai 
jį ne tik sujudino, bet ir erzino. 
Vienok apie jokius revoliucijos 
malšinimo žingsnius jis nesvajo- 
jo,—atpenč, apie antrą valandą 
nakties jis pasišaukė mane pas 

[save ir apreiškė: 
Į—Aš pasiryžau nusileisti ir duoti 
jiems (suprask, dūmai ir žino- 

vei..s) atsakomą ministeriją. Ką 
jus, apie tai manote? 

Manifestas apie įvedimą atsa- 

komos ministerijos gulėjo ant stalo 

jau su jo parašu. Aš žinojau, 
į kad šitas caro kompromisas (nu- 
jsileidimas) jau buvo pervėlus ir 
kad juomi nieko negalima buvo 
atsiekti, bet savo tokios nuomo- 

nės išreikšti aš nenorėjau, nes jo- 
| kiu direktyvų (paliepimų) nuo 

riklomojo Komiteto neturejau. 
Todėl aš patariau pas-'ka'bėt? per 

telegrafą tiesiog su Fodžiflnko 
(Durnos prezidentu). J?u bu v- 

po trijų iš ryto, kuomet man pa- 
sisekė susinešti telegrafu su Ro- 

diianko, kuri? buvo Petrograde 
vyriausiame štabe. Šitas musų 

pasikalbėjimas tęsėsi daugiaus 
dviejų valandų laiko. Rodžianko 
pranešė man apie atsitikimus, ku- 
rie Petrograde vykdinosi su / ibo 
greitumu ir tvirtai man pasakė, 
kad vienatinis išėjimas, kuris carui 
pasilieku,—tai atsisakyti nuo sosto 

Apie pasikalbėjimą su Rodžianko 
savo pasikalbėjimą Su RodžicTiko, 
aš tuoj aus perdaviau telegrafu ge- 
nerolui Aleksiejevui ir kitiems vy- 
resniems armijų vadams. 

Apie dešimtą valandą išryto aš 

nuėjau pas carą su pranešimu 
apie savo pasikalbėjimus. Bijo- 
damas), kad jis gali nepatikėti ne- 

kuriems mano žodžiams, aš, eida- 
mas pas rarą, pasiėmiau su savim 
savo štabo načalninką, gen. Da- 
nilovą ir kariškų reikmenų prista- 
tymo načalninką, generolą Savičą, 
kurie turėjo paremti mano tvirtą 
patarimą carui, kad jis atsisaky- 
tų nuo sosto. 

Iki šiam laikui aš jri buvau 

gjtfvęs atsakymus nuo generolų 
Aleksiejjevo, nuo didžio 'kuni- 

gaikščio Mikalojaus, nuo genero- 
lų Brusiiovo ir Everto, kurie vi- 
si vienbalsiai pripažino, kad ca- 

rui būtinai reikia atsisakyti nuo 

sosto. 

Caras išiklausė mano raportą 
ir pramešė, kad jis yra pasiry- 
žęs atsisakyti nuo sosto, bet no- 

rėtų tai pr,dar>u aTcyvaizdoj Ro- 
džianikos. kuris buk žadėjęs jam 
atvažiuoti j Pskovą. Bet nuo 

Rodziankos jokių žinių apie tai, 
kad jis butų norėjęs atvažiuoti 

j Pskovą, nebuvo. Atpenč, laike 

savo naktinio pasikalbėjimo tele- 

grafu su juorn. jis aiškiai pasakė, 
kad jis jok'u budu iš Petrogra- 
do išvažiuoti negali, o net ir ne- 

nori. 

Męs palikome carą, laukdami 
iš jo pusės kokjų mors konkretiš- 

kų (tiWų) žingsnių. Po pusry- 
či«:, apie trečią valandą, caras 

pasišaukė mane ir pranešė, kad 
aktas apie atsisakymą nuo sosto 

jau gatavas, kad jis po juo pasi-. 
rašė ir kad jis atsisakė nuo so- 

sto naudon savo sunaus. 

Jisai perdavė man telegramą 
apie atsisakymą nuo sosto su 

savo locnu parašu, kurią aš įsi- 
dėjau kišeniuti ir išėjau, kad, atė- 

jus /į štabą, telegramą išsiųsti. 
Visai netikėtai štabe man pada- 
vė telegramą su (lučkovo ir Sul- 

ygino parašais, kurioj buvo pra- 
nešama, kad jie 3 vai. 35 min. 

išvažiavo iš Petrogrado į Pskovą 
[Visį čia aprašomi atsitikimai 

jv-yko mieste Pskove, kur yra 
Rygds-tDvinsko fronto armijų 
štabas]. 

Gavęs šit,-} telegramą, aš susi- 
( 

laikiau nuo apskelbimo caro ma- 

nifesto apie atsisakymą nuo so- 

sto ir nuėjau atgal pa: carą. Jis, 
matomai, labai buvo užganėdin- 
tas atsiuntimu prie jo komisarų, 
pasitikėdamas, kad jų atvykimas 
liudija apie kokią nors permainą 
dalykų stovyje. 

Traukinys su komisarais [Gur- 
kovu ir šulginu] trupuiį susivė- 
lino ir atvyko Pskovan dej'f itą 
valandą vakare. Laras nerso vo- 

si, nekantriai laukdamas aš as- 

meniškai taikiausi nuošaliai, mė- 

gindamas pasitraukti ir j kalbas 
!su jtiom nesileisti. Pet jo visą 

1 a i k čj neapleisdavo senutis Fre- 
.dericks [Min;"teris Cariškojo 
[Dvaro]. 

Kuomet atvyko traukinys su 

komisarais, aš bu/au savo vago- 
ne. Nežiūrint duoto per mane 

prisakymo, kad, atvykus komisa- 
rams, juos visųpirmiausiai at- 

vestų pas n.ine, juos pasigavo 
kuris nors iš caro svitos gene- 
rolų ir nuvedė tiesiog pas carą. 
Kuomet aš įėjau į caro vagoną, 
A. J. Gučkov pasakojo carui apie 
smulkmenas paskutinių įvyku- 
sių atsitikimų. 

Ypatingai stiprų įspūdį ant Xi- 
kalojaus Antro padarė žinia, kad 

jo asmeniškas konvojus [ka- 
reiviška sargyba] perėjo į suki- 
lusios kariumr.nės pusę. 

Šisai faktas taip jį <nt.rtebino,) 
kad tolimesnį Gučkovo praneši- 
mą jis klausė jau neatydžiai. 

Kuomet caras užklausė, kas 
jam reik dabar daryti, Gučkov'- 
as atsakė tonu, kuris neleido 
manyti, kad galėtų but: du atsa- 

kymai : 

— Jums reik atsisakyti nuo| 
sosto.—tarė Gučkovas. 

Caras ramiai išklausė šitą Pil- 
domojo Komiteto komisarų pra- 
nešimą. Ilgai patylėjęs, jis at- 

sakė: 
— Gerai. Aš jau pasirašiau | 
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amt akto japie atsisakymą nuo 

sosto, perctuodąmas jį savo su- 

nui, bet dabar aš priėjau prie 
nusprendimo, kad mano 'sunūs 

nepasižymi stipria sveikata. Aš 
nenoriu sir?juqj persiskirti, todėl 
aš nusprcįj*lžit4į užleisti sostą 
Michailui Alexandraičiui [caro 
broliui], 

Komisarąį neprieštaravo. Ca- 
ras išėjo su Frederiksu į kitą va- 

goną surašyti naują tekstą atsi- 
sakymui nuo sosto ir sugrįžo 
Į vagoną, kuriame buvo komisa- 
rai. Per dešimts minutų tęsėsi 
nematott«.fci" snnkus tylėjimas, 
fagalios įėjo Frederiks su at- 

spausdintu ant rašomos mašinė- 
lės aktu apie atsisakymą nuo so- 

sto; caras čia pat ant jo pasira- 
šė. 'Komisarai paprašė Frede- 
riks > k o n t r a s i g n u o t i [ pa- 
liudyti savo parašu] caro para- 
šą. 

Aktas apie atsisakymą nuo so- 

sto sustatytas dviejuose exem- 

plioriuose; vienas jų randasi pas 
mane. o kitą aš, kvitą paėmęs, 
perdaviau A. T. Gučkovui. 

Baigdamas, gen. Ruzskij pa- 
rodė originalą akto apie atsisa- 
kymą Nikalojaus II inuo sosto. 

Tai yra stiptri telegrafinė blan- 
ka, ant kurios rašomaja mašinė- 
le parašyta jau žinomasai atsi- 
sakymo nuo sosto tekstas. Ni- 
kalojaus parašas yra uždengtas 
liaku. 

Tokiu budu Nikalojus Antra- 
sai bėgyje 24 valandų pasirašė 
vienas po kito ant trijų aktų: 
antrą valandą .inakčia kovo 2 d. 
—ant manifesto "Apie suteiki- 
mą atsakomos ministerijos," tre- 
čią valandą po piet—ant atsisa- 
kymo nuo sosto naudai savo su- 
naus Alek^ejo ir. pagalios, 1 va- 

landą vakare-i-ant atsisakymo 
nuo sosto- naudai savo brolio 
Michailo. fi 

Pribuvimas caro į Pskovą bu- 
vo visiemsj žinomas, bet jstabu, 
kaip šaltaį 'ntfctydžiai į šitą fak- 
tą atsinešėt ir gyventojai ir ka- 
'riumenė. Caras tankiai vaikščio- 
jo visai vienas po geležinkelio 
stoties platformą ir niekas iš pu*- 
blikos 'neatkreipė j jj atydos. 
Laiką jis praleisdavo išimtinai 
kompanijoj keleto savo svitos 
generolų. Už pusės valandos po 
išvažiavimui Gučkovo ir Sulgino, 
caro traukiflys per Dvinską nuė- 
jo j stavką (vyriausią caro 

kvatierą prie kariškojo fronto), 
o 4 d. kovo 6 vai. vakare, aš ga- 
vau telegramą, kad ex-caras jau 
pribuvo į stavką. 

Peticija Joffre'ui. 
Lietuvių Informacijos Biuras 

Vv'ashingtanc įteiks gen. Joffre 
ir Mr. Balfoitr'ui, Anglijos Už- 
rubežio Ministerkn, peticijas, ku- 
riose prašoma, kad jie, sugrįžę 
namo, užtartų lietuvių reikalavi- 
mus savo tėvynei laisvės. 

Šitie lietuvių prašymai, išver- 
tus jitos lietuvių kalbon, sulyg 
"Da'rbinin'ko" pranešimo, buvo 
sekantieji: 

Francuzijos Maršalui Joffre:— 
Prancūzijos civilizacijos turtai 

jsta'bųs. Jie buvo įgyti per metų 
metus išmintingos ir darbščios 
tautos dėka. Moderniškos Fran- 
cuzijos spindėjimas žavi visą pa- 
saulį, bet virš visoko tai kon- 

struktyviška dvasia praeities tos 

didžios tautos mus patraukia. 
Lietuviai dai'ko save protingais 

ir darbščiais. Su džiaugsmu jie 
prisižiūri Prancūzijai, idant ją- 
sekti. Jic-5rki ( įkūnyti savo troš- 
kimus. Jie darbuojasi, kad nau- 

dotis civilizacijos vaisiais. 
Ant nelaimė? ligšiol Lietuva 

gyveno aplinkybėse, kurios be 
ga1_> trukttS jd^ veikimo .pastan- 
gas, nes jili'buMp po valdžia dvie- 
jų valstybrų, kurios nepripažino 
jai teisės gyvuoti tautiškai. 

Visų liėtuvif/1 širdys nudžiugo, 
kuomet 1914 m.- talkininkų vadai 
apreiškė, jag loariauja už šventą 
principą, , ,v pripažįstantį ma- 

žoms tautoms gyvavimą ir tau- 

tinį plėtojimąsi. Nekaltų lietu- 
vių vaikelių lupos išsimokino tar- 

ti šlovingo Prancūzijos vyriau- 
sioje vado vardą. Žemaičių ūki- 
ninkai karštai meldėsi, dėkuoda- 
mi Dievui už pergalę prie Mar- 
nos upės. 

Baisi našta krito ant musų pe- 
čių, bet męs nepuolame j nusirai- 

jinimą. Musy pastangos nukreip- 
tos į ateitj. Męs norime užtik- 

|rinti sau aplinkybes, kuriose męs 
t galėtume vystyti tautišką kultū- 
rą. Męs norime progos plėtoti 
savitą kulturą savoje žemėje ir 

palaikyti savo darbo vaisius savo 

tautiečiams. 
Viskas priguli nuo politiško 

stovio, kurin męs pakliūsime. 
Męs kreipiamės į Tamistą, Pone, 
savo nuopelnais įkvėpti mums 

pasitikėjimą. Meldžiame apreik- 
šti musų troškimus Francuzijos 
vaildžiai. Jos galingas balsas 
nulems kitų mažųjų tautų likimą. 
Vilimės, jog ji taipgi užtikrins 
musų tautai sąlygas sulyg lais- 
vės ir teisybės. Męs tik trokšta- 
me teisės ir progos vesti savo 

tautos veikimą per išrinktus mū- 

sų atstovus, išrinktus sitlyg de- 
mokratijos principų. 

Męs drįstame priminti nelai- 
mes, kurias męs pancšėme šioje 
karėje, kraują, kurį praliejo mu- 

sų jauni vyrai, 'kurie buvo ir te- 
bėra talkininkų armijų eilėse. 
Musų nuoveikaliai, nuveikti dėl 
talkininkų tikslo, ištraukė pasku- 
tines musų išgales. 

Mes nieko nereikalaujame, kaip 
tik suteikimo mums teisės tautiš- 
ko gyvavimo aplinkybėse, kurio- 
se tas mums butų užtikrinta. 
Per Jusų užtarimą męs tikimės 
iš Prancūzijos parėmimo musų 
trošikimų. 

Lietuvai yra atimta teisė ofi- 
cialio atstovų rinkimo, negali 
rinkti atstovus įstatymo keliais. 
Todėl tai per privatiškų piliečių 
pastangas yra prašoma to, ko 
rei'kia visai Lietuvai. 

Anglijos Užsienio Reikalų Minis- 
teriui Balfour'ui:— 

Šios karės skriaudos nebus ati- 
taisytos, jei dabar nebus pertai- 
syti nuo seniau nustatyti rube- 
žiai ir jei nebus išpildytos netei- 

sybės, seniau padarytos. 
Vienuos kongresas, įvykdino j 

taiką Europai 1815 Bet tun | 
met mažai atsižvelgta j svarbą 
mažųjų tautų. Tautystė, 'kaip iri 
tėvynės meilė, yra idealas. Bet 

Tamista, Pone, teikies to idealo 
reikšmę pagilinti gyvenime. 

Kuomet talkininkų vadai, ka-1 
rė> pradžioje, apreiškė mažųjų 
tautų laisvės principą, tai tos 

tautos pripažino, jog čia Angli- 
jos jtekmės nuopelnas. Xes 
Anglija, globodama daug ir įvai- 
rių tautų, patyrė, kaip reikia go- 
doti jų tautišką gyvenimą ir plė- 
tojimosi laisvę. 

Tamista esi tasai, prie kurio 
lietuvių tauta kriepiasi savo mel- 
dimais. Ji kenčia dėl šios karės 
baisiai. Ji tik nori žinoti ateitį, 
kuri jai yra skiriama viešpatys- 
čių, kurios nulemia tautų likimą. 
Męs vilimės, jog gerbiamas Po- 
nas teiksis apreikšti musų troš- 
kimą Anglijos valdžiai. 

Męs tik meldžiame musų tau- 

tai tokių sąlygų, kurios užtikrin- 
tų jos gyvavimą. Šių baisių ne- 

laimių ir 'rūpesčių metu aiškus, 
tikras ir apribotas išreiškimas 

Anglijos valdžios apie Lietuvos 
ateitį, sulyg paskelbtų principų, 
atlygintų už visas Lietuvos ne- 

laimes, kančias ir ašaras dėl ka- 
rės. 

Nuo Lietuvos atimta tikroji re- 

prezentacija ir ibe to ji negali su- 

lyg įstatymų išrinkti savo atsto- 
vus. Todėl privatiškos ypatos 
imasi tą pareigą, idant Jums ap- 
reikšti musų troškimus, kuriais 
yra prisipildžiusi trijų milijonų 
lietuvių tauta. Tikimės, jog per 
Jusų pastangas Anglijos valdžiai 
bus apreikšti musų troškimai. 

KAIP LIETUVIAI RŪPINASI į 
SAVO BELAISVIAIS. 

Lietuvių Skyrius, prie Danų' 
Raudono Kryžiaus Kopenhage- 
ne visą darbą varo sutartinai 
su belaisvių šelpimo komitetu 
"Lituania" (Šveicarijoj). Loge- 
riai, esantieji arčiau Danų že- 
mės, yra globojami Lietuvių 
Skyriaus prie Danu Raud. Kry- 
žiaus, o arčiau Šveicari rube- 
žiaus — "Lituanios". Tuoj tuo 

laiku per abu komitetu globoja- 
ma apie 9,000 lietuvių — apie 
\/2 tūkstančių priguli Lietuvių 
Skyriui (62 logeriuse) ir dau- 
giau 4/2 tūkstančių (59 logeriuo- 
se) "Lituania" Komitetui, Fri- 
burge. 

Lėšų stoka neleidžia tinkamai 
išplėsti darbą. Lietuvai pavirtus 
į pelenus, kiekvienas lietuvis be- 

TO U are v;ctorious. 
WELl.FED ANO CONTENTED, 

I 
—Harding in Brooklyn Eaglfe > 

NORI UŽHIPNOTIZUOTI. 
Pastaraisiais laikais, nors vokiečiai kailin gauna, bet jų šta- 

bas vis peni žmones "pergalėmis." Kaizeris hipnotizuodamas ne- 
rimstančius žmones, sako: "Tu esi pergalėtojas ir gerai peni- 
mas"... 

Klausimas, ar ilgai jam seksis taip žmonių akis dumti. 

laisvis vargsta; maistas logeriuo- 
se taip blogas, kad, nepaduodant 
iš šalies, juo misti negalima. Jei 
pasiunciam tik pirmiausia pašel- 
pos reikalingiems 9,000 belaisvių 
kiekvienam po vieną siuntinį j 
mėnesj, su įtalpa nuo 5 kronų 
vertės (pavyzdžiui 6 svarai sau- 

sainių— 1 kr. 50 orų; i gramas 
mėsos konservų—1.35, 2 bonki 
pieno—1 kr. 70 ir žiupsnis taba- 

kes), tai į mėnesj reikėtų 45,000 
kronų, arba išvertus į dolerius— 
$13,000. Toksai reikalavimas yra 
visai nedidelis. Kiekvieno pasi- 
turinčio žmogaus priedermė yra 
apsiimti maitinti po vieną be- 

laisvį, prisiunčiant jam*kas mė- 
nuo 1—ii doleriu. Kidkvienam 

šelpiančiam bus nurodomas šel- 

piamo belaisvio adresas. Šitaip 
gal prieisime prie išrišimo šito 
sunkaus klausimo. 

Reikia atminti (lai nebūva tai 

gązdinimu), jog daug 'lietuvių 
nelaisvėje miršta nuo džiovos ir 

kitų ligų; 'reik atminti taipojau, 
jog neutralėse šalyse, iš kur mai- 
stas priduodamas, vis daugiau 
ir daugiau gręsia maisto stoka; 
pavyzdžiui Šveduose, įvedus įvai- 

rių kortelių mėsai, duonai, cuk- 
rui etc., uždrausta by-kas išvežti 
valgomo užsienin; Šveicaruose 
uždrausta išvežti cukrus ir viso- 
kie riebumai. Danuose svetur 
ginama išvežti cukrus ir muilas. 

Reikia skubėti. Draugijų ir 
šiaip jau pavienių žmonių, au- 

kaujančių belaisvių naudai, mel- 
džiama neužmiršti kaip vienos, 
taip ir kitos belaisviams šelpti 
įstaigos. 

Lietuvių Skyrius prie Danų 
Raud. Kryžiaus Kopenhagoje ve- 
dėjas, Jurgis Savickis. 

Adresas siunčiant laiškus ir pi- 
nigus: 

Croix Rouge Danoise 
Copenhague, Denmark. 

Section Lithuanienne. 
Siunčiant maistą, dar prie šito 

adreso reikia pridėti: Pakkeafde- 
ling. Hyskenstrade 16. 

Siunčiant knygas (ne politikos 
turinio ir nevėlybesnes kaip 1914 
m.), reikia dėti taksai adresas; 
Oroix Rouge Danoise, 

Section Lithuanienne, 
Copenhague, Denmark, 

Bogafdeling. GI. Olipotek. 

Senas Atsitikimas. 

1916 m., "Lietuvoje," ncbepa- 
menu kokiame numeryje—buvo 
rašyta apie humbukiškus dakta- 
rus po angalviu: "Varyk juos 
per duris, tai jie per langą lenda". 
Ten buvo, tarp kitko, minėta, 
kad humbukiški daktarai gaudo 
sau kostumerius iš pajieškojimų. 

Tas teisybė. Aš esu patėmi- 
jęs, kad paj ieškojimų adresus 
gaudo netik humbukiški dakta- 
rai, bet ir kitoki apgavikai ir 
agentai. Aš sykį paj ieškojau sa- 

vo draugų. Diraugai uieatsišau- 
kė, bet nuo tų stebuklingųjų dak- 
tarų ir kitolkių apgavikų gavau 
visokių apgarsinimų net iš ketu- 
rių miestų. Rodos mažai, lietu- 
vių, yra Kansas City, Mo., bet 
ir iš ten vienas "geradėjas" pri- 
siuntė laišką ir visokių apgarsi- 
nimų, per kuriuos gyrė savo ta- 

vorą—labjausiai mašiinėlę pini- 
gams dirbti. Garsusis Mockus 
iirgi nepamiršo savo velnių pa- 
siūlyti. 

Turiu priminti, kad pajieškoji- 
mas 'buvo du syk tilpęs: pir- 
mą syk buvo klaidingas, antrą 
syk atitaisytas, ir per abu syk 
15 tų pačių vietų gavau tuos pa- 
čius apgarsinimus. Bet kadan- 
gi aš nieko su jais neužsiėmiau, 
tai (langiaus nieko ir negavau, 
ir gyduolių stebuklingieji dakta- 
rai nesiuntė. (Kaip girdėt, ki- 
tiems ir be prašymo prisiunčia 
gyduolių). Černiaus paminėsiu 
vieną seną atsitikimą, kuris at- 

Įsitiko iš priežasties pajieškoji- 
mų. 

Vieną pašelpinė draugystė tu- 
! rėjo savo knygynėlį. Knygos 
.buvo suaukuotos draugystės na- 

rių, kas kokią knygą atnešdavo, 
tokią ir priimdavo. Paskiaus aš 
buvau draugystės nuskirtas, kad 
tą knygynėlį sutvarkyti. Aš, 
tas knygas persunešęs į savo 

kambarį, turėdamas liuosesmia 
laiko, tvarkiau. 

Sykį man besidarbuojant, at- 
važiavo pas mane mano parapi- 
jonas, pavadinsiu jį Petru). 
Prašė jis mane ant savo vestu- 
vių. Mano svetis Petras, tur- 

įbut, apart maldaknygės iir sapni- 
ninko, kitokių knygų nebuvo 

.matys. Todėl, pamatęs pas ma- 

I ne keletą krūvelių knygų, su nu- 

sistebėjimu užklausė: 
Kas, drauge,—ar jau į cacalis- 

I 
tus pavirtai, kad taip daug turi 
knygų? 

Aš jam paaiškinau, kad tos 
knygos yra draugystės knygyno, 
tik parsinešiau jas sutvarkyti. 
Pradėjau jam rodyti knygas, sa- 

kau : šioje krūvoje dvasiškos 
knygos, antroje moksliškos, tre- 

čioje apysakos ir t. t. Buvo čia 
keletas knygelių ir nuo stebuk- 
lingųjų daktarų. Parodžiau ir 
tas. Sakau: tos atskirtos del 
sudeginimo. 

Petras, paėmęs vieną nelem- 
tos atminties Dr. Collins'o insti- 
tuto knygą, pradėjo ją vartyti, 



af.rado ten porą paveikslų ir už- 

klausė manęs: 
—• Turini t ta jusų susaidė be- 

dievišką, kad tekias knygas lai- 
ko? 

Aš, gerai pažindamas savo 

Petrą, apie draugystę nieko ne- 

užsiminiau, tik pasakiau, kas yra 
tos stebuklingų daktarų knygos: 
kaip jos pas žnu nes atsiranda 
ir kaip draugystes knygyne at- 

siro lo; prie to juokais patėmi- 
jau: "Dabar, kaip jųs pačiuoja- 
tjs, tai tokia knyga bus reika- 

linga, gali tas knygas ve. is—aš 

jas dovanoju..." Tuom ir užsi- 

baigė musų kalba apie knygas; 
pradėjome kalbėti apie vestuves 

ir t. t. 

Mano Petras apsipačiavo, bet 
aš ant jo vestuvių neb'ivau. Po 
vestu» j Petras, mane sutikęs 
užklausė: "Kodėl nebuvai ant ves- 

tuvių?" Pasakiau del-ko nebuvau. 
Tai nors ant užbaigos ateinan- 

čią nedėlę atvažiuok. Pamylė- 
sime ir padėkavosimc už kny- 
gą, nors pra-ei per laikraštį pa- 
dėka voti—sako Petras.—Už 'ko- 

kią knygą?—klausiu, nusistebė- 

jęs.—A'agi UŽ tą. ką prisiuntei 
mano pačiai. Sakau, aš jokios 
knygos tavo pačiai nesiunčiau ir 
visai nieko apie tai nežinau. 

— Tai kam dar giniesi?—spy- 
rė manė Petras. 

— Ištikrųjų, sakau, apie tai 
visai nieko nežinau. Meldžiu 
pasakyk, kokią knygą gavote? 

— Kaip atvažiuosi, tai ir pa- 

rodysime. Tik atvažiuok, o tam 

sykiui-sudiev!—užbaigė Petras. 
Aš kaip ant Jo vestuvių ne- 

norėjau buti, taip ant užbaigos 
nemaniau važiuoti. Bet, kaip 
pasakė kad .gavo n^va nuo ma- 

nęs kinygą ir laišką, tai tiesiog 
delei žingeidumo važiavau pa- 
žiūrėti. 

Nuvažiavau. Radau nemažai 

jaunimo ir /močių—visi jau bu- 
vo .^erai įsigt ę. Pasodino ir 
mane prie jų. Jaunosios brolis 
atsisėdo šale manęs ir tuojaus 
pradėjo kalbėti. 

— Lig šio laiko—sako jis,— 
aš tave laikiau už gerą žmogų, 
o dabar pamačiau, kad tu esi 

cacalistas. 
— Ant ko patėmijai, kad aš 

esu cacalistas?—užklausiau aš jo. 
— Švogeris man sakė, kad 

kaip jis buvo pas tave nuvažia- 
vęs kviesti ant vestuvių, tai ma- 

tęs, kad tu turi daug knygų. 
— Ar tai tik socialistai gali 

turėti knygas, o kitiems neva- 

lia?—užklausiau aš jo. 
— Galima turėti ir kitiems,— 

atsakė jis,—bet tokių knygų, 
kaip kad tu prisiuntei mano se- 

seriai, tai geras katafikas ne- 

skaito; jis žino kaip vaikai au- 

ginti ir be knygų, ir mano se-, 
šeriai, jeigu Dievas duos vaikų, 
tai ji mokės auginti ir be tavo 

knygos. 
Aš užklausiau tada jo:—Apie 

kokių knygą jųs kalbate? Aš 
visai nieko apie tai 'nežinau Po- 
rų dienų atgal tavo švogeris Pe- 
tras apie tų knygų man minėjo, 
bet nepasakė kokia,—dabar aš 
atvažiavau pažiūrėti, kas do kny- 
ga ir norėčiau jų matyti. 

Jis dar pradėjo kų tai sakyti 
apie tų knygų, bet aš jau nebe- 
klausiau jo, nes užgirdau kitam 
kambaryj kalbant apie mane. 

Sako: cacalistas... reikia pamo- 
kyti.... 

Aš, nieko melaulkęs, tuoj aus 

už kepurės. Jaunosios brolis dar 
morėjo pasodinti. Sakau: ačiū 
u i gerą meilę ir—sudiev! 

Tuom tarpu pasigirdo balsas* 
"Dar sodina... Šerk tiesiog snu- 

kin!" 

Aš, ištrukęs iš jo, tuojau spru- 
kau lauk, nes pamačiau, kad man 

bus blogai. Einant per duris, 
kažinkas metė alaus buteliuku j 
mane, bet nepataikė... Tuip aš 
ir pabėgau sveikas, ir nesuži- 
nojau, už kokią knygą mane taip 
norėjo "pamylėti." 

Praslinkus keletai dienų, pa- 
siėmiau gerą draugą už p^gel- 
bininką ir nuvažiavom pažiūrėti 
tos knygos. Radom tą naują 
porelę įr pora įnamių. Girtų 
nebuvo, o su blaivais biškj buvo 
geriaus kalbėtis. Užklausiau jų: 

— Kokią knygą gavote nuo ma- 

nęs, už kurią taip nenorėjote pa- 
vaišinti? "Todėl dabar atvažia- 
vau su drattgu—norėčiau aš ją 
matyti.** Petras kažin-ko pa- 
raudonavo. bet labai rūsčiai at- 
sakė » D 

— Koklį siuntei, tokią ir ga- 
vom... 

— Aš visai jums jokios kny- 
gos nesiunčiau,—sakau aš Petrui, 
—ir nežinau, gal kas kitas at- 
siuntė mano vardu, meldžiu, pa- 
rodyti tą knygą. 

Petras, imdamas knygą iš ko- 

modės, tarė: 
— Ar nebus jums tik sarma- 

ta, kaip parodysiu. 
— Pamatysime...—sakau. 
Petras, duodamas man knygą 

su visu konvertu: "šia, žiūrėk!— 
sako,—ar me tą knygą tu man 

liepei vežties, kaip aš buvau "nu- 

važiavęs pas tave kviesti ant 

vestuvių ? 
Aš pamačiau, kad ta knygą 

atsiusta iš Xe\v Yorko nuo Dr. 
Collins Instituto, užklausiau jo: 

— Kaip pažįstate, kad ji nuo 

mafnęs atsiųsta? 
Petras su pasipiktinimu atkir- 

to: 

— Manęs už durną nelaikyk ir 
mano pačios nepajuok! Kad 
Dievas duos mums vaikų, męs 
ir be tavo knygos mokėsime au- 

ginti, ir žinosime lig kolek bam- 
bą nukirpti... 

Pamačiau, kad Petras yra vi- 
sai supykęs. Paėmęs tą konver- 
tą, kuriame buvo prisiųsta knyga 
ir, rodydamas j pačto artspaudą, 
užklausiau jų: 

— Ar matote, iš kur prispau- 
sta šita antspauda? Petras pa- 
žiūrėjęs ir .perskaitė: "Xew 
York." Tada aš sakau: 

— Ai New Yorke nebuvau, 
tai kaip galėjan jums iš ten tą 
knygą prisiųsti? 

— (Mano pati irgi ten nebuvo 
—sako man Petras—ir neturi ten 

jokių pažįstamų. Ta knyga 
tavo; tu man ją rodei, kaip aš 
buvau pas tave nuvažiavęs; tu 

ją ir prisiuntei. 
| tai aš jam atsakiau: 
— Tos knygos, ką rodžiau 

jums, dar ir šiądien visos pas 
mane tebėra. Jeigu nori, atva- 
žiuok pažiūrėti, o šitą knygą at- 

siuntė jums apgavikai daktarai 
ii Xew Yorko. Matote pačtos 
antspaudą, ir to daktaro adresas 
yra padėtas. 

čia Petras įkišo: 
—• Apgavikai daktarai mus ne- 

žino ir musų adreso neturi, tai 
kaip jie galėjo prisiųsti? 

— Mačiau prieš vestuves tavo 
materis per laikraštį pajieškojo 
dviejų pus-seserių,—sakau, Pe-! 
trui,—tai iš to tuir but ir apgavi- 
kai gavo jusų adresą. 

Čia prie kalbos jau prisidėjo ir į 
jauna. Petro pati: 

— Gali but ir ta'p,—.sako ji,— 
aš kaip pajieškojau per gazietas 
savo .pus-seserių, tai gavau dru- 
kavotas gromatas—nežinau iš 
kur ir nega'ėjau suprasti, kas ten 

parašyta; o prieš pačią veseliją ■ 

gavau šią knygą ir gromatą, ku-' 
rioj buvo 'rašyta, kad padėkavo-! 
čia per gazietas už tą knygą; toj 
gromatoj ir daugiams' popierų bu- 
vo prikišta... 

Mano draugas, kurį buvau pa- 
siėrręs už pagelbinirtką, pradė- 
jo pasakoti visokius atsitikimus, 
Jjaip tie stebuklingieji daktarai 
apgaudinėja žmones ir t. t. Ta- 
da ta jauna porelė ir jų kompa-i 
n i ja suprato, nuo ko ta knyga 
prisiųsta; jie gražiai persiprašė j 
manęs už jų padarytas klaidas k' 
daugiaus manęs nebevadkio "ca- 
cali.stu." 

Matote iš to atsitikimo, kad 
pajieškojimų adresus gando visi 
sukčiai,—kas tik nori apgauti 
žmones. Todėl turėkite protą ir 
bile kokiam popiergaliui netikė- 
kite. 

Matote iš to atsitikimo, kad 
pajieškojimų adresus gaudo visi 
sukčiai—kas tik nori apgauti 
žmones. Todėl turėkite protą ir 
bile kokiam popiergaliui netikė- 
kite. 

O ypatingai netikėkite visiems 
tiems, kurie siųlo jums ką nors 

už nieką; netikėkite tokiems, ku- 
rie žada per laiškus išgydyti jus 
nuo visų ligų; 'netikėkite tiems, 
«.:irie žada jums aukso kalnus ir 
milijonus tioliarių pelno. Tai 
'•is bttva tankiausiai sukčiai ir 
apgavikai, kurie patįs sau nori, 

pasidaryti milijonus pelno iš] 
žmonių tamsumo. Jie gaudo j 
savo tinklus tamsius žmones lai- 
škais, o kad geriaus žmones ap- 
mulkinti, tai tankiai patįs kny- 
gas ir kalendorius drukavoja, net 
ir savo neva laikraščius išleidžia, 
[kad žmones suvilioti. Bet tokias 

įknygas ir tokius jų laikraščius 

lengva pažinti: jie vis suka tik 
apie savo kreivą biznį; visi ju 
straipsniai ir viskas vis nusukta 
ant jų kreivo biznio išgėrimo. 

Ne vienas kvailas jau apsigavo 

sveikatos nustodamas, ir pinigus 
i palyilStlamas^ Jieik "dabotis ir 

saugotis tokių humbugierių-ap-. 
gavikų. Vartokit-tain savo protą. 

OPettd Parapijonas. 
T i': L 

Registruokitės Birželio 5 d. 
Ateinantį utarninką, .birželio 5 

dieną, privalo užsiregistruoti visi 
vyrai, gyvenantieji Suvienytose 
Valstijose ir sulaukusie iki birže- 
lio 5 d. dvidešimts vienų metų, 
bet nesttlaųkusie dar 31 melų 
amžiaus. 

Registracijos Korta ir Kaip 
Ją Atsakyti. 

Ant šio lapo dar syki paduo- 
dame pavyzdį registracijos kor- 
tos, išvertę ją lietuvių kalbon, 
kad kiekvienas žinotų, kokių 
klausimų registratorius klaus ir 
kaip reik juos atsakyti. 

Ant registracijos kortos yra 
išviso 12 klausimų. Kiekvieną 
klausimą imsime paeiliui taip, 
kaip jie yra ant registracijos kor- 
tos. Tokioj pat eilėj ir registra- 
torius jų klausis. 

P i rm a s k 1 a us i m a s. Pir- 
mas klausimas yra: "Name in 
full"—kas reiškia: Koks yra t?- 
vo pilnas vardas? Į šitą klau- 
simą reik duoti pilną atsakymą 
taip: pavyzdžiui, Jonas Stakne- 
vičius, arba Antanas Labanaus- 
kas. Vardą ir pravardę reik pa- 
duoti teisingai ir reik pridaboti, 
kad registratorius gerai "suspė- 
lytų"; jeigu jis užrašytų klai- 
dingai, tai paskui galėtų buti 
iš to nesmagumų. Kad to iš- 

vengti yra patartina, kad kiek- 
vienas užsirašytų savo vardą ir 
pravardę ant kortelės ir, nusine- 
šęs šit;j kortelę su savim, paduo- 
tų ją registratoriui. Vardas ir 

pravardė privalo -but parašyti 
ant kortelės aiškiai ir teisingai. 
Pravairdes reikia paduoti teisin- 

gai su lietuviškomis galūnėmis, 
kait antai :Petrauskas, o ne Pio- 
trovvski,—Brazevičius, o ne I3ra- 
zcvicz ir 1.1. 

Prie galo pirmo klausimo yra 
paduotas klausimas "Age in 
Years," kas reiškia: koks yra 
tavo amžius metais. Į šitą klau- 
simą reikai atsakyti taip: reik 
paduoti tiktai metus, kurie tau 

jau yra suėję birželio 5 dieną; 
mėnesius ir dienas reik apleisti. 
Pavyzdžiui, jeigu turi 24 metus 
ir 5 mėnesius ar.ižiaus, tai sa- 

kyk trumpai: "24 metai" (24 
years), o mėnesius apleisk, arba 

jeigu turi 21 metus ir 11 mėne- 

sių, tai sakyk trumpai: "21 me- 

tai," o mėnesius apleisk ir t.t. 
Vienu žodžiu, sakyk tik tiek, 
kiek pilnų metų turi užbaigęs. 

A n t r as k 1 a u s im a s turi 
klausimą "Home Address," kas 
reiškia jitsų namų adresą. 

Cia reikia paduoti vietą, kur 
jus dabar muolatai gyvenate. Į 
šitą klausimą bukite prisirengę 
trumpai atsakyti tokiu, pavyz- 
džiui, budu: "3217 So. Ilalsted 
St., Chicago, Cook County, Illi- 
nois," t, y. paduokit pirmiausiai 
savo namų numerį, paskri .vardą 
gatvės ir miestą, o paskui vardą 
valstijos (ir pavieto, jeigu rei- 
kalautų). 

Trečias klausimas tu- 

ri (klausimą; "Date of birth," 
kas reiškia "Gimimo diena." 

Pasirašykit namie ant popie- 
ros šmočiuko dieną, mėnesį i«r 

metus, .kuriuose gimėte, iv si neš- 
kite ją pas registratorių ir pa- 
duokite jam, kuomet jis klaus 

pas jus "Date of birth." Šitas 
klausimas yra labai svarbus, nes 

jis paduoda jusų amžių ir paro» 
do, ar jusų amžius tinka karei- 
viavimui. Aait korčiukės parašy- 
kit trumpai šitaip: "August 25, 
1894" arba kitą dieną ir metus, 
kuriuose jus esate gimę.- Jeigu 
jus nepamenate, kokiais metais 
esate gimę, tai sakykite taip: 
"Augusto 25 d. (ar kada jums 
išpuola) man sueis (arba suėjo) 
tiek ir tiek metų." Tada regis- 
tratorius pats išrokuos. Dauge- 
lis žmonių nepamena gerai me- 

tų, kuriuose jie btvvo gimę. Ge- 
riausiai bus, jeigu jus išlaiko ar- 

ba patįs išskaitliuosit. arba kito 

paprašysit, kad jums išskaitlHo- 
tų jusų gimimo mėnesį ir me- 

tus. 

Ketvirtas k l a u s įm as 

Įturi tokius klausimus anglų kal- 
boje: "Are you (1) a natūrai 
born ci tilta į Ų) a naturalized 

citizen; (3) an alion; (4) or liave 
you declared'- yotlr intention to 

r-betom e a citizen (specify 
vvhich) ? Tas reiškia: Ar jus esa- 

te (1) čia gimęs pilietis; (2) 11a- 

turalizuotas pilietis; (3) svetim- 
tautis; (4) ar išreiškėte norą pa- 
stoti piliečiu (išsiėmėt pirmas 
popieras) —pažymėkite kuriuo 
esate? 

Kad gerai suprastute, kaip į 
šituos klausimus atsakyti, žino- 
kite, kad (1) Jeigu jus esate gi- 
mę Suvienytose Valstijose (pri- 
imant taipgi Alaską ir 11 a\vaii 
salas), tai, jus esate čia gimęs 
pilietis (natūrai born citizen), 
vis viena kokios pilietybės jusų 
tėvai buvo. Jeigu jųs buvote 
gimę ine Suvienytose Valstijose, 
bet jusų tėvas tuom laiku buvo 
Suv. Valstijų pilietis, tai jųs 
taipgi esate Suv. Valstijų pilietis, 
jeigu jųs iki šiam laikui neper- 
ėjote į kitos šalies pilietystę. 

(2) Jųs esate "naturalizuotas 
pilietis" (natuiralized citizen), 
jeigu jųs turite išsiėmę antras 
popieras. Bet jųs dar neesate 

pi'ietis, jeigu jųs išsiėmėt tik pir- 
mas pilietiškas popieras; jųs esa- 
te tuomet tiktai "deklerantas" 
(declarant), mes turite tik pirmas 
popieras. 

Jųs esate "naturalizuotas pi- 
lietis" (naturalized citizen), jei- 
gu jųs nors ir gimę .ne Suvieny- 
tose Valstijose, bet jusų tėvas, 
arba našlė motina išsiėmė antras 

pilietystės popieras, kuomet jųs 
dar nebuvote 21'metų amžiaus 
ir jeigu jųs Atvykote Amerikon 
iki 21 metų amžiaus. 

(3) Jųs esate " "deklerantas" 
(declarant), jeigu jųs išsiėmėte 
pirmas popieras. Bet pirmos po- 
pieros yra geros tfk amt septynių 
metų po to, kaip išsiėmėt.. Po 
septynių metų nuo jų išėmimo 
jos jaut nėra geros. Todėl jeigu 
niuo išėmimo jusų pirmų popierų 
yra jau daugaiu negu septyni 
metai, tai jųs neesate "dekleran- 
tas," bet svetimtautis (alien). 

(4) Jeigu jųs nepriklausote nei 
prie vieno iš trijų viršuj pami- 
nėtų skyrių, tai jųs esate sve- 
timtautis (alien). 

Penktas klausimas tu- 
ri šitokį užklausimi: "Where 
\ve-e you born?", kas reiškia: 
"Kur jųs esate gimę?" Paduo- 
kite atsakymą trumpai: iš pra-1 
džių miestą, arba ikaimą, paskui 

valstiją, arba guberniją, pagalios] 
viešpatiją. Pavyzdžiui, taip: 
Prienai, Suvalki gov., Russian 
Lithuania. Kaip dabar išsiaiški- 
no, registracijos kortos neturi 
atskiro klausimo pažymėjimui 
tautystės. Turi tik klausimus 
pažymėjimui viešpatijos ir rasės.) 
Viešpatijos pažymėjimas randasi 
šiame penktame klausime, o ra- 

sės pažymėjimas io-me klausi- 
me. 

Registratoriai todėl nelabai no- 
rės užrašinėti "Lithuania," arba 
"Russian Lithuania" (Lietuva, 
arba rusų Lietuva); jie trumpai 
užrašinės "Russia"; vienok susi 
pratę lietuviai reikalaus, kad juos 
užrašytų "Russian Lithuania", 
taip kaip jie airius užrašinėja 
"Ireland," kuri taipgi nėra savi- 
stovė viešpatija. Męs patariam 
visiems susipratusiems lietu- 
viams, kad jie reikalautų užra- 
šymo "Russian Lithuania." 

Registratoriai, ypač lenkai ir 
airiai registratoriai gal spardysis, 
bet tas parodys jusų tautinį su-j 
sipratimą. Jeigu jie neužrašytų 
taip, kaip jųs norite, tai tada 
patįs matote, kad lietuvius ga- 
lima pažinti tik iš jų pravardžių 
ir todėl męs dar sykį patariame į 
paduoti savo pravardes su tikro- 
mis lietuviškomis galūnėmis. 

Šeštas klausimas. — Ifl 
not citizen, of what country are 

you a citizen or subject? (Jei- 
gu neesate pilietis, tai kokios ša- 
lies pilietis arba pavaldinys jųs; 
esate ?] į 

Šit;j klausimą privalo atsakyti, 
nepilieėiai, t. y. "deklerantai''. 
[tie, kurie turi pirmas popieras] j 
ir svetimtaučiai (aliens) t. y., ku-i 
ric jokių pilietystės popierų ne-j 
turi. Atminkite, kad "deklcran-, 
tas," t. y. tas, kuris turi tiktai 
pirmas popieras, dar nėra pilie- 
tis. Todėl tie, kurie visai neturi į 
pilietystės popierų, arba turi tik j 
pirmas popieras, privalo trumpai 
atsakyti: "Russia,"—o jeigu jis 
butų Prūsų lietuvis, tai privalo 
atsakyti į šita klausimą: "Ger- 
many." 

S e p t i m t a s kl a u s i m a s 

yra toks: "\Yhat is your present 
trade, occupation, or office?" 
[Koks yra jusų dabartinis ama- 

tas, užsiėmimas arba urėdas?! 
V 

Šitas klausimas neklausia pas j jus, kokiam amate ar užsiėmime 
jus pirmiaus buvote, arba koki 
amatą, ar užsiėmimą jųs geriau- 
siai mokate. Šis klausimas klau- 
sia pas jus, kokį darbą, amatą 
ar užsiėmimą jųs turite dabar. 
Taip ir atsakykite. Pavyzdžiui: 
maincris, darbininkas (laborer), 
ir t.t.; jeigu darbininkas, tai ga- 
lite taip atsakyti: "laborer on 

tarm, in wagon, rolling mill, au- 

tomobile factory"—arba kitoj ko- 
kioj dirbtuvėj, sulyg to, kokioj 

dirbtuvėj dirbate. Jeigu esate I 
mašinistas, tai taip ir atsakykit: 
"machinist... (čia pažvmėkit ko- 
kioj dirbtuvėj). Jeigu jųs Uni- 
te kokį valstijos, arba federalės 
valdžios urėdą, tai pažymėkite. 

Aštuntas Klausimas: 
"By whom employed? \Yhere 
employed 'f (l'as ką dirbate? 
Kur dirbate?) 

Jeigu dirbate pas atskirą žmo- 
gų. ar biznierių, arba kokioj fir- 
moj, arba korporacijoj, arba 
draugijoj, tai paduokit jos var- 

dą. Jeigu esate biznyje, amate, 
profesijoj arba užsiėmime patįs 
sau, tai taip ir atsakykit — "for 
myself" (sau). 

Jeigu jųs esate urėdninkas 
valstijos, arba federalės valdžios, 
tai pasakykite, ar jųsų urėdas 
yra federalis, valstijos, pavieto, 
ar miesto. Atsakydami į klau- 
simą, kur dirbate, paduok't 
miestą, pavietą ir valstiją, ku- 
rioj dirbate. 

Svarbus Klausimas. 
Devintas Klausimas: 

Ilave you a father, mother, \vife, 
child under 12 or a sister or 

brother under 12 solely depend- 
ent upon you for support (spe- 
cify which) ? Kas reiškia: "Ar 
jus turite tėvą, motiną, pačią, 
vaiką jaunesnį 12-os metų, arba 
seserį ar brolį jaunesnį 12-os 

metu, kurių užlaikymas guli 
vien-trk ant jųsų (pazymėkit 
kuriuos turite) ?" 

Šitą klausimą ir atsakymą ge- 
rai apgalvokite. Jeigu jųs turite 
kokias kitas ypatas (viršuje iš- 
skaitliuotas), kuriąs jųs turite 
maitinti ir užlaikyti, tai jas pa- 
duokite. Ret iš kitos pusės pa- 
tėmvkit, kad jus klausia, ar jų 
užlaikymas VIEN-TIK ant jųsų 
pečių guli. Jeigu jų užlaikymas 
ne tik ant jųs, bet ir ant kitų 
guli, nesislėpkit uz andarokų vr 

vaikų. 
Dešimtas Klausimas: 

Married or single? (Vedęs ar ne- 

vedęs?) Šitas klausimas nesiklau- 
sia, ar jus buvote pirmiaus vedę, 
bet klausia, ar jfjs esate dabar 

vedę. 
Gale šito klausimo yra dar 

vienas klausimas: "Rače?" t. y. 
prie kokios rasės jųs priklausote. 

Iš pradžių manyta, kad prie 
šito klausimo apie rasę galimo 
bus pridėti atsakymas ir apie 
tautą. Pasirodo, kad ne. Reikės 
duoti tiktai trumpas atsakymas 
apie rasę, t. y. kaukaziškos, mon- 

goliškos, malajiškos, ar kitos ra- 

sės. Visi Lietuviai priklauso prie 
kaukaziškos rasei ir privalo at- 

sakyti : "Caucasiati". 

Apie patyrimą kariumenėj. 
Vienuol:ktas Klau s.i- 

m a s skamba: "\Vhat military 
service have you had? Rank? 

Forma 1 Registracijos Kortos Pavizdis. No. 

Pilnas Vardas, Jonas 
(Vardas) 

.Sekevičius. 
(Pavardė) 

Adresas 124 Aberdeen Chicago (Numeris) (GttvJ) (Miestas) 

riek metų 
24 

Illinois 
(Valstija) 

Gimimo laikas Balandis 24 
(Mčnesis) (Diena) 

1893 
(Metai) 

Ar jęs esate (1) čia gluęs, (2) naturalizuotas pilietis, (3) sv^ imtautis, (4) ar išsiėmęs pirmas popie- 
ras (pažymėklt kur'uo esate)? Naturalizuotas pilietis 
Kur esate 

SN ; Veiv0M-a!\ ........Suvaiką Rusų-Lietuva (Kaimas ar Miestas) (Valstija arGuberi ija) (Viešpatija) 

Jeigu nesate pilietis, tai kotcios šalies ssat^ piucoi'j arba pava) Jiniu 

Kokis yra jusų dabartinis amatas 
užsiėmimas, arba urėdas? Kalvis 

Pas ką dirbate? International Harvester Co 
Kur dirbate? Chicago, Illinois 

Ar turite; tėvą, motiną, pačią, vaiką jaunesnį negu 12 metų, arba seserį 
tų. kurių lelpimas pilnai guli ant jūsų (pažymėki* kuriuos turite)? 

ar brolį jaunesnį negu 12 me- 

pačią, dukterį, brolį. 

Vedęs, ar nevedęs (kuriuo esate) vedąs ..Rase (paiym.kit kokia) KaukazUka 

Kokioj kariškoj tarnystėj buvote? Ranga.... Paprastus kareivis Š)ka-ruši« 
infanterija. Kiek metų 4 metus Kokioj viešpatijoj Rusijoj 

Ar jųs turite pamatų išvengimui 
kareiviavimo (nurodykit priežastis)? Neturiu 

A ?lt7irtinu' kad aS Patikr»nau viršminetus atsakymus ir kad jie yra teisingi. 
^ *0 * 

f 'Kf, tp 

^ "į v -" Jonas Sekeviiius. ... •A*' ^ .A fP»raš»s»rbaltryžt i*> * A 

Brandi? Years? Nation or State: 
"Kas reiškia: Kokią kareivišką 
tarnystę jųs esate turėję? Kokioi 
rangos? Šakos? Kiek metų? Ko- 
kioj tautoj, arba viešpatijoj? 

Xėra jokio skirtumo, kokio) 
(viešpatijoj jųs buvote kariume- 
nėj—jųs privalote duoti pilną at- 

sakymą j šituos klausimus. Jei- 
gu iųs esate buvę kariumr.iėj, 
tai paduokit pirmiausiai savo 

laipsmj, arba rangą (činą), kokj 
turėjote kariumenėj, vartodami 
sekančius žodžius: jeigu buvote 
paprastu kareiviu, tai atsakyti 
privalote "private" (ištark: 
praivet); jeigu turėjote kariu- 
menėj užsitarnavę efreiterių, un- 

teraficierių, apba feldfebelių ran- 

gas, atsakyt "noncommissioned 
officer" (ištark: notikomišiond 
oficer), jeigu buvote aticicru, at- 

sakykit—commissioned officer." 
Po to paduokit skyrių, arba 

šak.-j kariumenės, kurioj tarna- 
vote: jeigu pėstininkuose—saky- 
kit "infantry", (ištark: iti-fantry) 
jegu raiteliuose (konnicoj)—sa- 
kyk "cavalry" (ištark: kav-alry); 
jeigu artilerijoj, sakyk—"artile- 
ry" (ištark: artileri); jeigu li- 
gonbučiuose ar lazarietuose, sa- 

kyk — "medical" (ištark: med- 
ikai) ; jeigu buvai signalščiku, sa- 

kyk—"sigmai"; jeigu buvai prie 
transportų ir gaminimo, sakyk— 
"suply" (ištark: suplai); jeigu, 
buvai laivyne, sakyk — "navy" 
[ištark: nei-vyj, jeigu laivyno 
pėstininkuose arba marinieruose, 
sakyk—"marine" [ištark: maryn] 
ir t. t. 

Po to pasakyk, kiek metų esi 
tarnavęs kariumenėj, o pagalios 
viešpatiją, kurioj tarnavai (Ru«- 
siją). 

Ii 

Apie Paliuosavimus. 
Dvyliktas klaus itn a s- 

skamba: "Do you chim exemp- 
tion from draft? Specify 
grounds." Kas reiškia: "Ar jųs 
turite išsikalbėjimus paliuosavi- 
mui nuo 'kareiviavimo? Paduo- 
kit priežastis." 

Jeigu jus turite kokius lega- 
liškus išsikalbėjimus nuo karei- 
viavimo, tai tas dar nereiškia, 
kad jus esate paliuosuoti. Karės 

departamentui reikia žinoti, kad 
jųs turite priežastis išsikalbėji- 
mui ir kad jųs manote vėliaus 
reikalauti, kad jus paliuosuotų 
nuo kareiviavimo. N'ekurios ypa- 
tos bus paliuosuotos iš priežas- 
ties savo užsiėmimo arba urėdų, 
kuriuos jie užima; kiti bus pa- 
liuosuoti iš tos priežasties, kad 
jie turi gimines, kuriai; privalo 
užlaikyti. Jusų atsakymas bus 

svarbus, kuomet valdžia pradės 
rinkti tuos, kurie gali buti pa- 
liuosuoti nuo kareivia\ imo. To- 
dėl teisingai ir tikrai paduokite 
savo priežastis tafcp, ikad jos 
sutiktų su klausimais 7-tu 8-tu ii 
9-tu. 

Jeigu jus esate koks uredįlin- 
kas pildomojo, legisliatyvio, ar- 

ba teismiško departamento val- 
džios. tai paduokit savo urėdą 
ir pažymėkit, ar jis yra federa- 
lės, ar valstijos urėdas. Jeigu 
jus priklausote prie kokios tiky- 
binės sektos, kurios mokslas už- 
draudžia kariauti (pavyzdžiui 
kvakerų sekta), tai paduokit tos 
sektos vardą. Jrigu jųs turite 
užsiėmimą Su v. Valstijų pačtos, 
departamente prie laiškų trans- 
mijos, arba jeigu esate amat- 
ninku, arba da'rbininku, "armo- 
rėj" (armory), arsenale, arba 
Suv. \'alstijų laivyno jarduose; 
arba jeigu jųs esate jūreivis, tar- 

naujantis bile kokioj amerikoniš- 
koj laivų kompanijoj, arba pas 
Amerikos jūreivį, arba pirklį— 
tai taip ir pažymėkit. Jeigu jųs 
esate kriminalistas, arba kitokiu 
budu netinkąs doros atžvilgiu ir 
norite paduoti tą kaipo priežastį 
išsikalbėjimui, tai trumpai pa- 
duokit šitą priežastį. Jeigu jųs 
esate '"kolidka,'' netinkąs karei- 
viavimui, tai taip ir pažymėkit. 

KLAUSIMAI. 

J. Kliknas iš Utikos ir dau- 
gelis kitų prisiunčia mums dau- 
gelį laiškų su visokiais užklau- 
simais sulyg registracijos. Pa- 
minčsim juos trumpai ir atsaky- 
sim : 

Klausimas: Ar nepilie- 
čiams, kurie neturi visai popie- 
rų, reikia registruotis? 

Atsakymas. Visi vyrai nuo 

21 m. iki 31 m. amžiaus—ar jie 
butų piliečiai, ar nepiliečiai, ar 

jie turi pirmas popieras, ar visai 
jokių neturi—visi turi registruo- 
tis birželio 5 d. 



Klausimas. Kaip bus su 

tais, kurie dar visai neturi po- 
pierų, yra «nesenai Amerikon at- 

važiavę ir nęmisiina ilgai čia 

gyventi, bet mano grįžti Lietu- 
von ? 

A t s. Visi turi registruotis, 
jeigu jie turi 21 metus, o neturi 
dar 31 metu užbaigę. 

K. O kaip su tais, kurių tė- 

vai yra Rusijoj, arba \ okietijoj, 
o jis čia gyvena vienas? 

A t s. Turj registruotis, jeigu 
jis turi ji metus užbaigęs, 0 

neturi dar 31 metų užbaigęs. 
K1. O kaip bus, jeigu kas 

nežino savo metu, kad jis gimęs? 1 

A t s. Pasakykit, kada jums 
sueis tiek ir tiek metų ir papra- 
šykit pažįstamo, kad jums išro- 

kuotų, kokiais metais esate gimę. 
K 1. Kuris pabaigė 20 metų 

liepos mėnesyj, arba rugpjūčio 
mėnesyj pereitų metų, ar reik 

jam registruotis? 
A t s. Mums rodosi, kad rei- 

\ ia, nes jis prieš rudenį turės jau 
pilnus 21 metus. 

K1. Jeigu neesi pilietis ir 
norėtum važiuoti atgal Lietuvon, 
ar kur kitur, tai ar reikia regis- 
truotis ? 

A t s. Taip, reikia. 
X'l. Ar pri^š registracija ga- 

lima važiuoti į kitą miestą, ar 

ne? 

A t s. (ialima, bet turite pa- 
sirūpimi, kad užsiregistruotute 
per laišką taip, kaip pereitame 
"Lietuvos" numeryj buvo išaiš- 
kinta. 

K1. Ar po registracijos gaii 
išvažiuoti kur kitur, j kitą mies- 
tą. 

A t s. Jeigu yra tikras reika- 
las. tai gali, vienok, turbūt, rei- 
kės palikti savo adresą, kur va- 

žiuoji. Kas norėtų tokiu budu 
apgauti, arba išsisukti, o tokj 
paskui sugaus, tai baus kalėjimu. 

K 1. Kas nesupranta angliškai l 

ir nėra pilietis, ar turi registruo- 
tis? 

A t s a k. Taip, turi registruo- 
tis. 

K I. Kas padarytų klaidą kas- 
link metų, t. y. kas •nežino tik- 
rai ar jis turi 21 metus, arba 31 
metus ir metrikų iš seno k rajau*, 
neturi ir nėra pilietis, tai ar turi 
registruotis? 

A t s. Registruotis turi; retai 
surasi tokj žmogų, kuris neži- 

notų, 'kada jam sueis tiek ir tiek 
metų. Bet jeigu toks atsitiki- 
ma.j butų, o jo amžius butų arti 
21 metų, arba arti 31 metų, ir 

jis tikrai nežinotų, tai tegu' eina 
pas registratorių ir jam pasako 
sąžiniškai, kad jis gerai nepame- 
na ir nežino ir inegali -užinoti; 
tuomet jis tokiu budi' £ali nuo 

bausmės pasiliuosuoti. liet jeigu 
jie tokį dalyką panaudotų apga- 
vimui, o tas išeitų aikštėn kokiu 
nors budu, tai už apgavystę ga- 
lėtų buti kalėjimas. 

LAISVĖS PASKOLA. 
Bondsai su pridėtais prie jų pa- 

lūkimais kuponais bus išleisti po 
$50, $100, $500 ir $1000. Bond- 
cai užregistruoti sulyg sumos ir 
palukio bus išleisti po $loo, $500, 
$1000, $5000, $10,000, $50,000 ir 
$100,000. Bus padaryta išlyga iš- 

mainymui bondsų įvairiais užvar- 
džiais ir kuponais bei registruotų 
bondsų, užmokėjus lėšų, jei Išdo 
sekretorius to pareikalautų, ne 

daugiau kaip $1.00 už kiekvieną 
nauji bondsą išleistą tokiam iš- 
mnanymui. Registruotų bondsų ir 
įvairiais užvardinimais kuponinių 
bondsų perkėlimai nebus daromi 
anksčiau ipalio 1 d., 1917 m., ar 
iki tokios dienos vėliaus, kokią 
Išdo Sekretorius paskirs. 

Bondsai bus datuoti birželio 15 
d., 1917 m. ir neš palukio po y/% 
per metus nuo tos dieno? išmo- 
kant kas pusmetis gruodžio 15 ir 
birželio 15d. Bondsai susirps bir- 
želio 15 d. 1947 m., bet laida galės 
buti išpirkta apie birželio 15 d., 
1932 m. ar vėliau, pilnai, ar dalimi 
lygia verte su priaugusiu nuo- 
šimčiu už trijų mėnesių nuo pada- 
vimo žinios kurią nebūk nuošim- 
čių dieną; dalį išperkant, kokie 
bondsai bus išperkami, bus nu- 

spręsta budu prisakytu Išdo sekre- 
toriaus. Bondsų suma ir palukiai 
bus išmokama Suv. Valstijų auk- 
siniais pinigais dabartinio vertės 
saiko; bondsai bus paliuosuoti, su- 

ma ir nuošimčiai, nuo visokių mo- 

kesčių, išskiriant nekrutamos nuo- 

savybės, ar paveldėjimo mokestis, 
uždėtas Suv. Valstijų valdžių, arba 
kokių Valstijos ar vietinių mokės- 

tis skiriančių valdžių. Bondsai 
neturės kurso teisės, bet jie bus 
priimami l-aipo užtikrinimas viešų 
pinigų depozitams. 

Jei tolesnė bondsų ciiė (ncpri- 
skaitant Išdo ."k lingutno certifi- 
katų ir kitų trumpam laikui įsi- 
skolinimų) butų išleista Suv. Val- 
stijų augštesne palukių kaina negu 
trįs ir p.i 1 ošitnčio metams pir- 
ma pasibaigimo Suv. Valstijų ka- 
res su ciesorinr vokiečių valdžia 
(tokio pasibaigimo data turi huti 
padėta Suv. Valstijų prezidento 
paskelbimu), tai dabartinės laidc-i 
bondsų laikytojai tokiu laiku ir 
tokiomis tolesnėmis sąlygomis bei 
išlygomis, aprėpiančiomis smulk- 
meniškus dalykus, kokias išdo sek- 
retorius prisakis, turės pirmystę 
juos pakeikti lygia parašytąja ap- 
štimi bondsų aukštesniąja palū- 
kanų kaina, bef "esmeniniai tokiu, 
pat, kaip naujosios eilės bondsai, 
išskiriant tiek l'ad bondsai išleisti 
tokiam pakeitimui, turi buti vieno- 
di su bondsais <labartinės eilės su- 

lyg sumos bei palūkanų ir išpirki- 
mo išlygų susirptr.no. 

Išdo sekretoriaus paskirtais 
agentais priimti aplikacijas dabar 
siūlomiems bondsams, yra; Išdo 
Skyrius Warhingtone, D. C. ir 
Federalės Atsargos Bankos Bos- 
tone, Nevv Yorke, Philadclpbijoj, 
("levelande, Richmonde, Atlantoj 
(*su Šaka Ne\v Orleans'e), Cbica- 
goj, St. Itbuis'e, Minneapolis, Kan- 
sas City, Dalias ir San Francisco. 
Aplikacijos Turi pasiekti Išdo Sky- 
rių arba Fede-ralės Atsargos ban- 
kas nevėliau pietų birželio 15 d., 
1917 m. 

TMD. KNYGOS BELAIS- 

VIAMS. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Sekretorius, p. P. Norkus, pra 
neša, kad kiek laiko atgal išsių- 
stos per TMD. knygos belais- 

viams jau pasi-ekč 'belaisvius Vo- 

kietijoj. Džiaugiasi jie ir skai- 
to, ir dėkavoja už gražią dovaną, 

j Draugijos Organe "Vien. Lie- 
tu vn." jis taip apie tai rašo: 

Kuomet pernai prieš Kalėdas 
įTėv. M. Dr-jos Centro Valdyba 
pasiuntė musų broliams belais- 

j viams Vokietijoje dvasiško pe- 

jtio-knygų, tai spauda ypač 'š T. 

j M. I). priešu vis buvo neužganė- 
dinta, buk knygos nepasieks tik- 
slo. Dar daugiau buvo privačiai 
sėjama visokių paskalų. Bet tuo- 

met atsakinėti j tai nebuvo ga- 
lini*. nes musų žodis butų pasi- 
likęs tiktai žodžiu. Dabar gavo- 
me laišką iš Kopenhagos (Dani- 
jos), kuriame viskas nušviečia- 
ma. Štai tas laiškas: 

I 

Gerb. Ponas Norkus, 
Brooklyn, N. Y. 

Didžiai Gerbiamasis Tamista! 
Atsakius į Tamistos malonų 

laišką, pasiųstą p-nui Aukštuo- 
liui Tėvynės Mylėtojų Drau- 

gijos padovanotas knygas pa- 
lydėjus, perteikta mr prane- 
šu, jog knygos 4,142 egz. už 

988 dol. 50c. vertės yra visai 
gražiai atkeliavusios Kopenha- 
gon ir jau didoka jų dalis įlie- 
tu viij skyriaus prie Danų 
Raud. Kryžiaus Kopenhagoje 
yra išsiuntinėta j Skyriaus glo- 
biamus lietuvių belaisvių lage- 
rius, o greitu laiku bus sky- 
riaus pasiųsta ir į lagerius glo- 
biamus kom. "Lituania." Ne- 

pajiegiam tinkamai išreikšti to 

džiaugsmo, kuris apims mūsų 
belaisvius jiems gavus tokias 
dovanas,—<pats laikas yra tam 

tikos, jog j knygą įsigilinus, 
tik'niasi, jog jie patįs vėliau 

praneš Draugijai knygas ap- 

turėjus, o aš tik sakau, jog 
tam atvejyje yra nepaprastas 
žygis Draugijos padarytas, ge- 

i u pavyzdziu' busiantis ki- j 
tiems, o taipgi paskatinimu ir j 
nuraminimu sunkiame' 
darbe—mušu ^vįšaomcnės ne-' 
šantis labas tfiusų alkanų 
broliu. r*,: 

\ » */ 
Su tikra pagarba, 

Jurgis Savickis 
•L. Centr. v>:: ĮCcTitf i t et o ingai. 

Kopenhagoje.f* ^ 
Iš to laiško $atyjf, kad TMD. Į 

knygos pasiekė tuos kuiriems jos 
buvo skirtos. Nekalbėsiu jau 
apie jspudžitts, apie reikšmę, 'ko- 
kią padarė TMD. ant Europos 
veikėju. Kaip pasitiko tas kny- 
gas musų broliai belaisviai, lai 
'pailiustruoja pačių belaisvių lai- 
škai, rašyti } gerbiamą p. J. Sa-i 
vickj. (Tuos laiškus mums pri-j 
siuntė p. Savickis, ikartu su pra- 
nešimu). 

Vienas belaisvis rašo: 

! 
Brangus Vientauti! 

J u s u laišką apturėjau ir 

greitai atsakiau, bet del tik- 
rumo siunčiu antrą laišką. 
Jusų siųstų 15 lietuviškų kny- 
gų gavau čielybėje nepagadin- 
tų ir greitai. Rašiau Jums 
dar ir atvirutę, bet to visko 
matomai tamista negavote 
Širdingai dėkavoju už. tokią 
puikią dovaną. Knygos man 

daugiaus naudos atnešė, negu' 
kas kitas. Taipgi pranešu, į 
kad Jųs kokio tai siuntini) pol 
N6601 nėsu apturėjęs. Tur- 
but kur nors pražuvo. 

Su didžiausia pagarba Z. 

Kitas belaisvis rašo: 
1 

Brangusai l 

Nieko naujo. Senoviškai 

gyvenu, kiek galėdamas stip- 
rinuosi, nemOriu galutinai su- 

byrėti. Daii* gal "reikės dikčiai 
1 :-!i 

padirbėti, tai nerčflHa attcvoti 
spėkų. Noriu dar ir paslTno- 
kimti. Jau kiek pramokau kal- 
bų. Žinios apie karę mus pa- 
siekia, nors nepilnos. Bet 
kuom gi tas viskas pasibaigs? 
Naujų lietuvių šiuom tarpu 
daugiau neatvežė. Čia yra 
vienas lietuvis, apie kurį jums 
rašiau. Dabar su juomi arčiau 
susipažinau. Tai žmogus 40 
metų, Siberijos prekėjas. Jis 
jaunu būdamas iškeliavo j Si- 

beriją, pamiršo viską lietuvi- 

šką, tėvynišką. Ret dabar jis 
grjžta ant teisybės kelio. Da- 
'bar jis skaito (nors gana sun- 

kiai) jusų prisiųstas knygas, 
dvi plonas perskaitė, dabar 
skaito trečią—storą. Jo var- 

das Banaitis, kaunietis. Jis 
dabar yra praporščiku. 

Tai viskas. Labai ačiu už 

suteiktą pagalbą ypač už kny- 
gas, kurios labai laiku atėjo. 

Spaudžiu Jusų ranką 
Juozas Stankūnas. 

Šitiedu laišku įrašyti iš belais- 

vių lagerio miestelyje Burg, ne- 

toli Magdeburgo. 
Ta pora laiškų aiškiausiai pa- 

liudija, kaip daug gero TMD. 

padarė derlei musų belaisvių. Vi- 
si juk žiniom e, kad apart kūniš- 
ko maisto žmonėms reikalingas 
dar dvasinis maistas, o to dvasi- 
mio maisto TMD. tai daugiau- 
siai ir suteikė. 

Gavus šiuos paliudijimus, C. 

Valdybai net lengviau pasidarė. 
0 juk kiek jai butų prisiėję nu- 

kentėti, jei tos knygos nebūtų 
pasiekę belaisvių. 

P. Norkus. 

TMD. Sekretorium. 
1 

Patrioto Priederme! y- ./i 

Didelė Proga Pagelbėti! Smūgis Karei Užbaigti! 
šiądien užsisakykit 

Laisves Paskolos Popierių 
Tai yra Suvienytų Vaktijų užstatas, nešantis 3^ proc. palūkanų, išmokamu kas pusmetis. 

VIENAS DOLERIS 
Tai visa, kas reikia pradžiai užsisakyti $50 popierį. 

Išmokėjimui jo turi laiko iki rugsėjo 30 d., 1917 m. 

Klausk: by kurio Bankininko, Krasos Perdėtinio, Expreso Agento, ar Verteivio. JIE TAU PAAIŠKINS. 
Nei Komiso, nei vykintojo pelnų nėra. 

Niekuomet dar nėra buvusi tokia proga, kaip reikalavimas užsisakymų Laisvės Paskolai 1917 m. 

Josios tikslas ir pasekmės yra ir bus daugeriopos. Ji visupirmiausiai ir labiausiai patarnaus pasiekimui pergalės šitoj 
karėj laisvei, demokratybei ir liuosybei. 

Ji be jokios abejonės nuves prie greito užbaigimo .naikinimo žmonių gyvasčių ir nuosavybės, kuri dabar eina visoj isto- 
rijoj negirdėtu plotu. 

Ji bus priemone įsteigimui pastovios taikos visame pasaulyj. 
191 / m. Laisvės Paskolos išlygos yra tokios, kurios mažinę kiekvienam suaugusiam tautos žmogui duoda progą neatidėlio- 

jamu užsisakymu parodyti neužginčijamą ištikimybės ir patriotingumo priparodymą. 
Ir paganiaus, bet nemažiaus visuomeninu dalyvavimas šitoj Paskoloj galės įsteigti tikrą tautinį Amerikonystės jausmą, padidindamas jį iki to, kad įvairios musų didžiosios Valstybės tautos susitelks ir susivienis į puikiausią tautą pasaulyje. 

LAISVES PASKOLA 
APLIKACIJA POPIERIAMS 

Šita aplikacija turi buti perduota per užsisakiusio banką patikėjimo bendrovę, ar kitą kokią agentūrą veikiančią jo vardu arba ji galima paduoti tiesiog Federalei jo distrikto Atsargos Bankai, arba Pinigyno Skyriui Washingtone. 
Date 

To the Secretary of che Treasury: 
According to the terms of Treasury Department Circular Xo. 78, dated May 14, 1917, the undersigned hereby apply for $ par valuc of the 15—30 Year 3/1 Per Ccnt Bond of the United States, and->agree to pay par and accrued interest for any b^nds alloted 011 this application. The sum of $ vn..*s inclosed, being 2 per cent on the amount of bond s applied for (or payment i n full for the one $50 or the one $100 bond appliefcl for). 

Signature of Subsciriber, in full, 
^ 1— y j:»? 

Address—Num,beę and Street, 
City or to\vn, 

.County, State 
Fi u NOTE.—It is desirable that the following information be furnished bjr the applicant: 

i. If full payment is to be madc bcfore finai installment in the circular, ,\vhat vvill be the date of such full payment?. 

2. If it is expected that future pavments vvill Le made hv rh^rV iin*n ui 

r be dravvn? 
y Up0n *hit ba,,k or <°'"Pany will such chcck probably be drawn? 

Name of the bank or trust conipany: 
Address •• 

3. \Vhat, if any, particular denomitnations of interim ceTtificates are desired? 
4. Through what, if any, bank or other agency is this application transmitted? 

Atoolnas silpnumas, 
novffi&itnaB jaknų, navirškinimas, įprastaa užkietėjimas, sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pad5- jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
mėms, taipgi sustiprinti vis% organizmu, reikia vartcti 

Severa's Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydaritis 
Kaina 75 c*ntal 

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito Štai šitą laišką. 

"fitrdtugai dėkavoju ul S«veroi Gyvastie* Baiaauą. La- 
bai keitėjau nuo aklivio suiUpoėJimo ir vaisyti neturėjau 
naro. Viii kentėjimai pranyko po |On»udQjlmo tiktai vie- 
nos Severas Gyvastie* Balsamo bonkoa. Praiau t« laiik<\ 
paskelbti lalkraJiiuoae, idant viii kiti, kurie pasaliai k«a- 
41a, sužinotų apie tą gyduolę". Mra. Pagae li Mo^uali, Wig. 

Scvcros gyduoles galima gauti aptlekose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių faliifikacijų. Jei Tietoa aptiekoje pirkti 
negalima, ulsakius bus paiiųata. 

W. F. SEVERĄ CO*v C6dar Rapids, Iowa. 

J. J. Bačiunas J. P. Pajauskas 

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

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

TelephoneOrčver 7184 

PttrHSROtf 
-CLUB- 

tįjf 
>jUlt&CO; 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

'Stuth Skerf Club" ijspo valstybes kuiarolei 
4 kvortos ba 1 galionu už ....$2.45 
8 kvortos rba 2 galionai už ....$475 

12 kvertų, t>rba 3 galionai už ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 10U 

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

Jtminkitt, kaj pu m»t 
pirkdami ptrkmlt $riuę, 
100 Itiptniif ilipAtm« 
dtgtint, o nt puMau 
skititą vandenim, kaip 
kad kili pardutd*. 

I Pareikalaukite rr.usvj likierig, degtinių ir >ynt) kainų iuraio. 
Pinigai turi buti prisiųsti drauge su uiaisakymy, btm V 

[ ekspreso prisaku. 

I ATMINIflTF garantuojame nuii) "SOUTH SHO&E CLUB" ! A1 niniVJ ILi degtinę turinčia 100 laiptnit) stifiurao, gryna, »en» 
ir gera—arba sugretinsime Jums pinigus atgal. 
l"lVWAl nuo dabar iki Kalidt) švenčiu iiiivjsirae kiekvienam UTIinl didelį kalendorių 1917 metama. 

'|RA R. 8c (s. III W. Vi Buren St. Chicago, II 

Ant Pardavimo. 
Parduodama:—80 akrų ukė; 60 

akrų yra išdirbtos iemės, 40 ariaiuos, 
7 mylios nuo miesto; naujos triobos, 
geras oras. Visi gyventojai aplin- 
kui lietuviai; arti bažnyčios, mokyk- 
los—tik viena mylia. Parduodama 
dėl neturėjimo kam dirbti ant ūkės, 
Kaina $5,800.00. Kreiptis adresu: 

Cbas: S/.mail, 
RFD 4, Box 65, Thorp, Wls. 

i 

Pardavimui: bučernė ir grosernė, 
geroje vietoje, biznis išdirbtas. Ne- 
sutikimai partnerių tarpe priežastis 
pardavimo. 3334 So. Morgan St. 

"DRAUGAS'' 

Jetuvių Katalikų SavalMnls Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausleji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir i ašy to jai. Jame pa- 
duodama daug žinių Iš draugijų lr vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klathj 
almai yra svaistomi rimtai lr teisin< 
SaL 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose šaly- ■o |3.00 metams, $1.60 pusei metų. Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
jaeris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLIbHING CO. 
11800 W. 46th 8L, Chlcago, ilk 

F. P. Bradchulis 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe Stret, Corner Clark 
Room 1207 

Telephoue Ilandolph 5598 

&yv.: 3112 S. Htlstei St., arti 31st St. 
Phone Yardt 2390 

DR. O. C. MEINE; 
DENTISTAS 

OFISAS: Kimp. 31 Ir So. HilsteiSt. 
(fiyviBinis virUpiiikoi). 09ICA60. 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
* LIETDVIS ADVOKATAS • 
Ved« visokiu byiu vltuoic teismuose 

Oflul: — 

69 W. VVaahlogton Street 
Rmm 100ft.|00», Tai.Ctstrll 2578 

3214 S*. Halitri St., Tel. Yvdi 7271 
• CHICAGO, ILU # 

PLATINKIT "LIETUVA" 



BELAISVIAI. 
Rašo i>. Jurgis Savickis. 

Lieti. »'ių Belaisvių Biuro Vedėja s Kopenhagoje 
(Užbaiga iš praeito num.) 

"\euhaminer, 
O. p. Savickis. Atsakius i 1 

Tamistos laišką, pirmučiausia! 
siunčiame tikrą ačiu už tėvišką] 
globą ir atmintį apie munii?. 
(Toliau vokiečiu cenzoriaus iš- 
braukta; suprasti galima: "iss:ų- 
skite maisto.'* 1- S.j. Log. \cu- 
hammer yra apie 40 Lietuvių; 
sv.c'kata pamanoma. Toliau, 
jeį galėsite; męs latrai išsiilgę 
Ii<ąjuviškų knygų, kaip gražio- 
sios taip ir praktikos literatūros, 
kurios suteiktų mums neišpasa- 
kytą naudą. Išanksto tardami 
ačtu -vardan visų Kazys 
•Žilvitis, Kauno gub. Fan. 

nav„ Naumiesčio v. NJžgagalių 
sodžiaus." 

Stovykloje flalbe, kur esama dau- 

giau 300 lietuvių, jau nuo senai 

prašoma maldaknygių ir šiaip jau 
knygų. 

"Havelberg. 
fierb. Tautieti! Pirmuose 

žodžiuose mes visi lietuviai ta- 

riame aČiu už atsiųstas lietu- 
viškas knygas, kurios yra labai 
mums naudingos. Ačiu nuo- 

širdų tariame ir tikimės, jog ir 
ateityje neužmiršite. Su pagar- 
ba, J. B." 

Knygų, Laikraščiu Labai 
Reikalinga. 

Afic. J. Sta»nkunas, gyvenantis 
log. Burg b. M., apie kurį nekar- 
tą buvo nvnėta, šitaip skundžias 
laiške, lietuviškai rašytame, kad 

knygų negaunąs: 
...."Butų neapsakomai malonu 

gauti kokią nors knygą arba 
laikraštį (lietuvišką), nes iki 
šiol jokio dar spauzdinto žodžio 

mūsų kalboje šičia neteko maty- 
ti. Žinau iš vokiškų laikraščių, 
kad dabar išeina naujas laikr. 
"Dabartis," bet ir jo jokiu budu 

negaliu išgauti; net negaliu su- 

žinot tikro jo adreso. 
Tiek tuom laiku tegaliu atsa- 

•kvti ant Jusų malonaus laiško, 
už kurj tariu širdingą ačiu ir pa- 
silieku dėkingas ir viso velijan- 
tis, 

Jusų J. Stankūnas." 

Pasiuntus iš Kopenhagos ši- 
tan logerin laikraščių, gautas 
šitoksai ršk/lus ir džiaugsmin- 
gas atsakymas: 

bei Magdeburg. 
"Geradėjau! Kad aš nieko 

nepridėjau, nepermainiau šioj 
pasakoj, tai galiu po priesieka, 
arba svietkų parodymais patvir- 
tinti. Tokios tai buvo pasekmės 
gavimo Jusų laikraščių, kuriuos 
šiandien apturėjau. Da kartą 
tariu ačiu savo ir viršminėto 
draugo vardu už šį dvasišką 
peną. Laikraštį galit ir toliau 
drąsiai siuntinėti, aš jį gausiu. 

Reik prisipažinti, jog ir ku- 
n'škas penas mums bus visai ne- 

pro'alį, ir jo męs su dideliu no- 

ru laukiam ir jau išanksto už jį 
dėka voj ame. 

Kadangi mus bemaž visi gy- 
minės pasiliko ten Lietuvoje, tai 
su jais dabar galim susirašinėti, 
i-1 reikale pasinaudosim Jusų 
gerais norais mums patarpinin- 
kauti. 

O tuom laiku širdingai spau- 
džiu Jusų ranką ir lieku dėkin- 
gas už viską — Jusų Juozas 
Stankūnas. 

P. S. Ar nesugebėtumete kitį 
syk kokią latvišką knygą ar 

laikraštį? Man but tat suga- 
du, -nes a", dabar mokinuosi ir 
latvių kalbos; 'noriu išnaudot 
laiką, o gal ateityje susigadint. 
Da kartą viso labo. 

Xedelios rytas. Sėdim mudu 
dvieja su draugu V. Vertelka) 
kambaryje ir bandom kalbėti 
apie šį apie tą. P»ct rezginys 
toks retas išeina. Vienas žodis 
vos-ne-vos seka paskui kitą, ir 
tai kur-kas nuo jo atsilikęs 
Staiga išsprunka pro lupas jau 
gal tūkstantinį kartą: 

Xa, argi jau r.iedad nesu- 

griebsi m nors vieną lapą spaus- 
dintą mūsų kalboje? Tai me- 

galimas daiktas!" 
Ak tu turi begales pažįstamų 

ir draugų; tai koclel nerašai 

jiems kar atsiųstų?—iškalbinėja 
man draugas. 
"Kabinėjau", brolyti, jau antri 
metai j visus galus, o pasekmės 
vis vienos, a ne papt!.. 
\'a tai rašyk vėl!" 
Da rašyt? Bet kam butų ge- 
riausiai? Kaip Iliadai?... Na 
palauk ! Parašysiu da kartą 4 

p. Basanavičiui. Tiktai kaip 
geriau sustačius, kad už širdies 
nutvertų ? Duok šen paišelį, j 
Nuo ko pradėjus ?- Didžiai 
gerbiamasis... 
Bet kas?—'Pone? Xe, netinka. 
"Drauge" lig but smagiau; bet 
gal da nepatikti; visgi tai dide- 
lis ponas. Nors jis pats mane 

nekartą taip vadino, tad—Di- 
džiai gerbiamasis Drauge! Jau 
antri metai baigias, kaip nesu 

matęs spauzdinto žodžio -nusų 
kalboj... Staiga brakšt durys: 
paštorius— "Jums pakietas ! "— 

Koks ? iškur ? —Paduoda diktą 
popieriilį krepšį su mano vardu 
viršuj. Pakrapščiau- ir išspruko 
kelį laikraščiai... lietuviški! 
Pagriebėrn abu po vieną ir va- 

liop Šokinėt, su jais mosodami 
I>o kambarį.... Pašokinėję, bail- 
iam skaityti, bet žodžiai ir juo- 
se kaip gyvi šokinėja ir nieku 
baidu negali sugaudyt jų mūsų 
akys.—"Dabartis", "Lietuvos 
'Balsas"—tie žodžiai stori ir rie- 

bus; nors ir jie šokinėja, kaip 
iš proto išėję, bet visgi pagavom, 
o tų smulkesni ų ine! jokiu 
budu nepagausi, taip linksmai 
da vis šokinėja; reik palaukt, 
pakol aprims.... ir pakol męs 
patys kiek atsikvošėsiu!.... 

Į 
Jicsko Giminių. 

■Labai daug belaisvių kreipia- 
si, jieškant giminių, likusių tė- 

vynėje, Rusijoje bei Amerikoje. 
"Visi mano giminės ir kai- 

mynai, iškur aš .kilęs, gauna 
laiškus nuo savųjų. Aš gi ne- 

veizint j tai, jog daug kartų 
esu pasiuntęs laiškų, savo mo- 

čiutei ir seserims, iesu gavęs 
mei vieno laiško nuog jų. Aš 
begalo rupinuos ir kankinuos, 
ne/klodamas koksai likimas 
pasiekė brangius man žmo- 
nes. Meldžiu ir Antoniną, gy- 
venusią Kurmaičių sodž., Tir- 
kšlių v., Mažeikių paštą, Šiau- 
ūių pav. Turėdamas difielę vil- 

tj, su tikra pagarba Adomas 
Gabalis. Neuhammer Q. 22 

comp." 
"G. T. Ai esu sužinojęs nuo 

musų Liet. Belaisviu Komi- 
teto, ikad Tamsta esi tiek ma- 

lonus ir pasirųžęs esi išpildy- 
ti kai kuriuos lietuvių be- 

laisvių prašymus-: užtai krei- 

piuosi prįe Tamstos, prašyda- 
mas pranešti mano ,tėvams 
Jonui ir Paulinai Valavičiams, 
gyv. dvarelyje Gaižauka-Dūk- 
tai, ties Bobtais, kad aš esu 

| sveikas, esu belaisvis, ir pra- 
šau jų išsiųsti ką-nors man, 
nes daugiau 3 metų nič-nieko 
nesu gavęs. Su tikra pagarba, 
Kazys Valavičius. Log Cott- 
bus I, comp. 2". 
Visų panašios rūšies ir ne- 

išskaitytum. (Paskutinio laiku 

vokiečių valdžia yra leidusi su- 

sirašyti belaisviams tiesioginiu 
budu su užimtomis vietomis). 
Cia paduosiu keletą tokių pajieš- 
kojimų: 

Aleksandras Jurkutaitis (109 
pėst. pulko, 3 ratos), gyvenąs 
nelaisvėje — log. Doeb^ritz, 3 
comp. jieško tėvų: Liudviko ir 
Karolinos ir sesers Mortos, paei 
nančių iš Norkaičių, Tavričienų 
v., Raseinių pav. 

Viktoras Kazlauskis iš log. 
Parchim, gr. XI jieško tėvo: 
Stasio K., paeinančio iš Žadei- 
kių dvaro, Salantų st., Kauno 
gub. , 

Juozas Sabačius iš log. Bran- 
den-burg a. H., 67 comp., jieško 
motinos Agotos, žmonos Sta- 
sės, gyvenusių Lakavičių sodž., 

NARIAI KOMISIJOS Į RUSIJĄ. 
Nesenai išvažiavo Amerikos komisija į Rusiją, kad pagelbėjus 

jai tvarkytis. Komisijos vadu yra p. Elihu Root (i). Kiti ko- 
misijos nariai: (2) sočiai, raštininkas Russell, (4) gen. Scott ir 
(5) Ch. Crane. 

Gudautiškių v., Šventėnų pav. 
Vilniaus gub. 

Belaisvis Matukas iš log. Hei- 
lsburg, Kr. Memcl, jieško tėvo 
Petro, motinos Fortunatos, žmo- 
nos Onos ir vaikų: Konstancijos, 
Adolfinos, \ralerijos, Aleks.. liol. 
ir Kazio, paeinančių iš miestelio 
Skapiskiai, Zarasų pav., Kauno 
gubernijos. 

Kartais pasitaiko laiškų, "auk- 
štu styliumi" rašytu, kuri taip 
mėgsta musų gražios. Lietuvos 
dvarelių panaitės ir kuriuos va- 

dina "mistišku". Pavyzdžiui: 
"Kada-ngi mano prigimta 

gyvenimo vieta ("roditel- 
skoje miestožitelstvo"), yra 
sunaikinta, aš 'negaunu jokių 
žiinių ir paramos. Kreipiuosi 
prie Tamistos prašydamas pa- 
gelbėti šiuo sunkiu gyvenomu 
momentu Lietuvos sunui, ati- 
tolusiam nuo seserų ir brolių 
ir pranešti, kur tėvai. Karui 
neprasidėjus, aš dirbau visą 
laiką mano tėvynės labui 
kaipo pienininkystės specialis- 
tas. Gyv. viet: Kauno gub., 
Malodiečienų valsč., Pantie- 
konių sodžiaus. 

Laukdamas Tamistos prie- 
lankumo, Jurgis Žydonis, 
P»randenburg H. 70 coinp'' 

IS LIETUVOS GELBĖJIMO 
IR NEPRIGULMYBĖS 

FONDŲ RAŠTINES. 

Staiga apleidus g. A. Rimkai 
Sitvien. Valstijas, LG. ir LNF. 
valdyba neteko darbščiausio savo 

nario—sekretoriaus. O darbo tiek 
daug yra fonduose, kad su rašti- 
nės reikalais vienam finansų raš- 
tininkui nieku budu negalima apsi- 
dirbti. Taigi, kad nenukentėtų tų 
Gončių tikslai, fin, raštininkas susi- 
žinojo su veikėjais, kurie arti laik- 
raščių sėdi ir vienas iš jų, būtent 
Pr. Bajoras iš New Yorko apsi- 
ėmė LG. ir LNF. tarnauti, kiek' 
jam spėikos pavelys. Kad užtvir- 
tinti g. Pr. Bajorą LG. ir LNF. 
sekretorium, yra jau paleista per 
LG. ir LNF. valdybos narius kri- 
vūlė. 

Pastaruoju laiku taip dalykai 
susidėjo, kad Washingtone, D. C. 
būtinai lietuviams reikalinga už- 

laikyti savo atstovas. Tuo daly- 
ku jau pradėjo rūpintis Liet. 
Neprigulmybės Fondas. Sura- 
do jau ir antienį (g. V. Venciu- 
vienę iš Baltimore, Md.), kuri 
svarbiam reikalui atėjus važinės 
■ten ir užžiurės Lietuvos ir Am. 
lietuvių reikalus. 

Tam tikslui irgi paleista kri 
vulė per LNF. valdybos narius. 

ir 

\ Šiomis dienomis "Tėvynes" 
redakcija gavo iš Stockholmo nuo 

Aukštuolio, Junkuno ir Rimkos 
(buv. musų fondo sekretoriaus) 
šiokio turinio telegramą; "Lith- 
uanians under Germany starving. 
Send money by eable." Kadangi 

turi apsčiai aukų, tai fin. sekre- 
torius paleisdamas* tarimą per 
LGF. valdybą, pataria greičiau- 
sia telegrafu išsiųsti. Tikimasi, kad 

nigu nelaikyti, kaip elgias kiti fon- 
dai, bet suriiirRus,^uogreičiausiai 
išsiųsti. 

P. S. Jau nuo keturių-penkių 
savaičių laiko kaip negeros valios 
žmonės, daugiausia užvyduoliai 
ir melagiai, rašinėja save laikraš- 

čiuose, kad jau Lietuvos Gelbėji- 
mo Fondas susikraustė į Centra- 
linj Komitetą. Ir nors jau buvo 
mano ir kitų LGF. valdybos narių 
-rašyta, kad LGF. i nemanė fr neina-, 
110 pereit j į C. K!, jeigu kitos sro- 

vės j C. K. neįeina, būtent koali- 
cijon. Bet nei "Darbininkas", nei 

"Draugas", nei "Laisvė" su "Nau- 
jienomis" to neklauso ir vis prasi- 
manymus savo laikraščiuose tęsia. 

Lietuvos Gelbėjimo, Fondas jau 

J. Sekevičius. 
k n 

[Nesenai "Naujienos" išvadinusios 
LGF. "mizernu", "juodu" ir visaip 
Ikitajp—parašiau ("Nauj." redak- 
cijai trumpą laiškiuką, kad tas ne- 

teisybė, ką jos rašė apie LGF. ir 
kartu nurodžiau, ką LGF. pastaru 
laiku nuveikė. Prašiau tą laiškiuką 
jdėti j "Naujienas", "Naujienos" 
gavusios tą laiškiuką j laikraštį 
nedėjo, bet "peržvalgoje" gan sto- 
rai paminėjo, kad "tūlas Sekevi- 
čius išsipludo... išsikarščiavo ir 1"š 
rubežių išėjo..." Ir tam panašiai. 
"Naujienų" skaitytojai ir mano 
srovės draugai, kurie gal kartais 
tiki "Naujienoms" ką ji rašo, pas- 
tebiu, kad ten jokio "plūdimosi" 
nebuvo. Svarbiausia kas matyt, 
'Naujieną" redaktoriui nepatiko, 

kad parašiau, jog "Nauj." redakto- 
rius nemato ar nenori matyt, kas 
rašoma vidurinės srovės laikraš- 
čiuose. Bet tas buvo ir yra gryna 
tiesa. Jei "išdidusis" redaktorius 
nebūt toks "poniškas" ir tėmytų 
nuosekliau lietuvių judėjimą, tai 

"Naujienose" nesttastų melų. 
J. Sekevičius. 

APIE PAGELBĄ LIETUVAI. 
Lietuvių Informacijos Biuras 

"VVashingtone, visą pluoštą 
laiškų iš įvairių Europos valstijų. 
Iš visur šaukiąma, "gelbėkite Lie- 
tuvą r 

Iš Barcelonos (Ispanija) pra- 
neš'. kad tenais susiorgonizuota ii 
žymių ispanų "Lituanijos" sky- 
riaus; valdybom įeiną sekanti es- 

mens: Joan Garriga Masso (se- 
natorius), Llorenc Reber, Enric 
Rafols, A. Rovira Virgili, Jordi 
Rubio Balagner, ir Alfons Ma- 
seras (žymus žurnalistas). 

Ispanai (ypač katalonai) dirba 
išsijuosę Lietuvos labui, gal but 
daugiaus negu patįs l:etuviai. 
"Lituanijos" Komitetas Šveica- 
rijoje, praneša priėmęs $28,000 
nuo Amerikos lietuvių, ir vardan 
belaisvių ir badaujančios Lietuvos, 
taria amerikiečiams širdingiausi 
ačių. 

Buvo Šveicarijoje taip vadi- 
namas generalis Komitetas, suside- 
dantis iš lenkų dvarininkų ir kelių 
lietuvių; jo tikslu buvo neva rin- 
kti aukas badaujančiai Lietuvai 
bet vėliaus pasirodė, kad ne aukų 
rinkimas jam rūpėjo, tik varymas 
lenkiškos politikos. Išėjus tam 

dalykui aikštėn, lietuviai—nariai 
išstojo ir stengiasi tą komitetą 
sugriauti, bet lenkai (ir vienas 
kitas lietuvis) dėjo pastangas, kad 
jį palaikyti. 

Būdami Švaicarijoje musų at- 
stovai taipgi gerokai prisidėjo prie 
jo sugriovimo; nežiūrint to, iki 
šiam laikui nebuvo tikrų žinių kaš 
atsitiko su tuo Komitetu. 

Dabar praneša, kad šis lietuviams 
negeistinas "Generalis Komitetas" 
tapo likviduotas 31 d. rugpiučio 
1916 m. 

Iš Švedijos, tarp kitų dalykų, 
rašo kad Švedų—Lietuvių Komi- 
tetas Stockl olme, gauna laiškus 
nuo Vilniaus Komiteto; iš tenai 
pranešama, kad visi pinigai, kurie 
siunčiami par Švedų—Lietuvių 
Komitetą, greitai gaunami; 

Vilniečiai prašo ir toliaus siun- 
tinėti par Švedų—Lietuvių Kc*ni- 
tetą, (Post Box 397, Stockholm, 
Sveden.) 

Taipgi praneša, kad atsakymai 
j laiškus, iš įvairių Lietuvos dalių, 
grįžta visą laiką reguliariai. 

L. I. B. 

DELEI RENGIAMO AMAT- 
NINKŲ SUVAŽIAVIMO. 

Męs, Ne\varko, N. J., lietuvių 
amatninkų bendrovė, atsišaukė- 
me į amatninkų kuopas ir į pa- 
vienius amatninkus, paduodami 
sumanymą, kad ar nebūtų reika- 
linga ir naudinga šaukti lietuvių 
amatininkų suvažiavimas. 

Suvažiavimo laiką sprendėm 
ant 30 d. gegužio šių metų. Lig 
16 d. gegužio nei per laikraščius, 
nei per laiškus jokio pritarimo 
tam sumanymui nesulaukėme. 
Matyt, kad šitas klausimas tarp 

mūsų dar nėra kaip reik pribren- 
dęs ir paaiškė:-s. Todcl susirin- 
kime, laikytame 16 d. gegužio, 
męs savo sumanymą atidėjome 
tolimesniam neapribuotam laikui. 
Męs matome ir suprantame šio 
reikalo (naudingumą ir todėl pasi- 
liekame veikti savaimi tame at- 
vejyje ir toliaus. Jeigu kitų ko- 
lionijų amatninkai sumanytų pa- 
našios rūšies suvažiavimą reng- 
ti, taį męs tam pilnai pritartume 

! ir remtume. Tuom tarpu gal 
butų gerai įvairių kolionijų 
amatninkams bent laiškais tame 
reikale susinešti. Visoki patari- 
mai, sumanymai ir t. t. butų la- 
bai geistini ir juos galima siųsti 
žemiaus pasirasusiam. 

F. M. Petrulionis. 
121 Devon st. 

Kearney, N. J. 

BRANGUMAS IR PRAGYVE- 
NIMAS. 

Pastaruoju laiku musų žmo- 
nės labai yra susiruplne ora- 

gyvenimu. Maistas ir viskas, 
kas reikalinga pragyvenimui, la- 
bai pabrango. Žmogui stoja 
prieš akis tiesiog bado šmėkla; 
nors darbai visur, sulyginamai, 
gerai eina, bet žmonės vos gali 
galus su galiais surišti. 

Musų .pavieniams lietuviams 
butu geriausiai vasaros laiku už- 
siimti darbais prie ūkio. Už- 
mokestis yra gera ir tuomi jie 
sumažintų skaitlių darbininkų 
dirbtuvėse, tai darbdaviai fabri- 
kuose butų priversti mokėti ge- 
resnes algas, kuomet jiems truk- 
tų darbininkų. Ant farmų dar- 
bininkams moka j mėnesį dau- 
giaus negu $40.00 ir valgį duoda, 
0 išlaidų irgi mažai yra, tai gali- 
ma ir susičėdyti. O iš kitos 
vėl pusės ir sveikatai ant gero 
išeitų, pabuvus ant tyro oro. 

Taigi įnėra ko gailėtis atsiskir- 
ti nuo miesto nors vienai vasarai. 

M. K. Š. 
1 

KRASOJE. 
K a i m i e t ė.—Jau visa Savai- 

tė kaip pakelio vaistu laukiu ir 
nesulaukiu. 

K rasos raštininkas.— 
Gerai, tamista išpildyk šitą blan- 

ką, pasakydama kame dalykas. 
K a i m i e t ė.-^Na, kad jau'tas 

reikalinga, tai pasakysiu, jog vi- 
duriai 'nėvinna. 

~~ 

BE UŽSITIKĖJIMO. 
S ko lys.—Klausyk Lupy, jei 

aš norėčiau pasiskolinti $100 pas 
tave, kiek tu palukio norėtum? 

L u p y s.—Šimto nuošimčių ir 
reikalaučiau, kad jie butų užmo- 
kėti išanksto. 

Susivienijimo Liet. Amerikoje 
KNINGYNE 

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pus1. 364 $1.25 
Amerika—'Informacijos apie Ameriką ir 1.1 75c. 
Andersono Pasakos — pusi. 82 20c. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 20c. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c. 
Kas iš kur Pareina? 

20c. 
Kelionė į šidlavą—pusi. 48 15c. 
Ko mus mokina žvaigždės 10c. 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c. 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c.) Kun. A. Burba — 29 pusi 20c. 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 

40c. 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35c. Nuo Degtinės — 19 pusi 10c. 

Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pusll. 120..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 

5c. 
Perspėjimai apie šventą Tikėjimą 

... .10c. 
Sulaukė — pusi. 132 

25c. SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar 2,oo| Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 2t_. 
VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 

UŽ PUSĘ KAINOS. 
Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigus 

geriausiai siųst per pačto Money Orderį, paprastame 
daiške, adresuojant: 

A.B. STRIMAITIS 
307 W. 30-th STREET NEW YORK, N. Y. 

III KILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokj išradimu dėl užpa- 
11 V] m i|||U| m I tentavimo, gal norite "KA IŠRASTI," reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką 16 astl, ir kaip užpatentuoti, kuri kiek- 
V K fl I II |lf| II I vienam issiųsim dykai. Risunkui Ir nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rąžykite lietuviškai bent f katrą ofisą: llimiimiHI JMERICAN EUROPEa^ PATENT OFPICES: <Lct): 256 BROADWAY, NEW YORK. N. Y. ir 
WI Wll/ ■III m jC3 BARRISTER BLDG., VVASHINGTON, O. C. —f—————— 

Pajieškojirnal. 
I r&jleškau Juozo Meleno, Kauno gu- bernijos, Panevfi^io pav., Naujamies- čio vai., MaziogalgaLlo sod.; turiu 1* bal svarbų reikalą prie Jo. j Atsišaukti adresu: 

B. Andrešuuaa, 
3135 W. 37th PI. Chicago, III. 

j Pajieškau savo pusseserių Teklei 
ir Natalijos Karklyčių, Zelčlų sod, 
Pašvitinio parapįjos, Šiaulių pavieto, Kauno gubernijos. Natalija pirmlaus 
gyveno prie Paulina gat., Stock Yardų apielinkėj. Tekia gyveno Philadelr 
pliijoj, Pa. Pranešti adresu: 

Kazimieras Šimaitis, 
1835 Canalport Ave., Chicago, Ilk 

Pajieškau savo tikro brolio Stanis- 
lovo Gudžiuno, Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Šimkaičių vol., Sta- 
kių parapijos, Gudžiunų k., 18 metų 
kaip Amerikoje. Atsišaukti adresu: 

Ant. Gudžiunas, 
9845 Charles St., Waterbury, Cona. 

Pajleškau Vinco Saunoro, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Užvenčio parap., 
Kuršų sod. Kadaise gyveno Roches- 
ter'yj, N. Y. Girdėjau yra Chicagoje 
apsivedęs. Atsišaukti adresu: 

K. J. Semaška, 
82 Henry St., RocheBtcr, N. Y: 

NAUJAS! NAUJAS! 
IŠRADIMAS 20 AM2IAU8! 

Panaikinimui: blakių, Dambatlerų 
ir kitų visų vabalėlių, kokie tik gali 
atsirasti jūsų stuboje, arba kur ki- 
tur. Męs panaikiname tik } dvi die- 
ni ttį visą, tik prisiųskite savo adre- 
są, o duosime patarimą DYKAI: 

Rašykite adresu: 
J. W. SAKALAUSKAS 4 CO. 

Station E, Box 42, Cleveland, O. 

! ! Pranešimas ! f 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžior 
Rugpjučio mėn. perkėliau savfl 
ofisą po 
3335 So. UALSTED ST, 

TELEFHONE YARDS 5831 
Or. P. VVIEGNER 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St, Chicago, Ū7. 

Gydo visokias Ilgas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo licipančtas, 
ažaisenėjusias lr paslaptinga* vyrų 
ligas. 

PHONE YARDS 2 721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 So. Halsted Stn Chicago 

BUK ŠOFERI (J. 
Laikus yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mušą mok) kloję. Mokinime pasi- 
naudojamo iudlvldinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokią rufilą. Prityrę mašinistai 
pamokls tamistą lr suteiks tiflka 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
šą mokyklai netru.<sta coriausią 
automobiliu lr kitą prietaisą. Už- 
tikriname tsmlstal kad tuojans sausi leidimą. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00. yederal Ass'n of Auto Englneers, 12X4-16 Jackson Blvd (Inc.) 

REIKALAUJAME 
[ vyrų lr »aikiDy. kuri© no- 
rėty išmokti bardasku- 

tystSe J 4—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasykloM 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 
Jlim darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname bara 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabystėB (manicurlng). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1292 Peno A** 
Flttsburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGCNTA3 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po Ncw Yorltą, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui* 
:a&ln5ja "Lietuvą" ii <euka apskelbi* 
mus { aiusų laikra?t4. 

LIST U VA PUB. Ca 

PETRA8 S. REMEIKIS. 
Yra musų jgaliotas Gardner ir apl» 

,'nkėje užrašinėti "Liatuvą", rinkti 
r:skelbimus ir pardavinėti knygai. 

Liet Pub. Co, 

CaoaLlUI 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO ST CHI8A8& ILL 
CORNER ĮSI h STRSSr 



LAIŠKELIS PABĖGĖLIO. 

Adomas Žydeckas iš Provi- 
Vience, R. L prisiuntė mums du 
laišku jo giminaičio, rašytu iš 

Rusijos. Jisai r?šo pirmiau apie 
savo gimines ir skundžiasi, kad 
jų mažai liko gyvų. "Cia Rusi- 

joje jau turiu tik vieną iš savo 

gimi.iės, tai Miką Ačgauską 
(KSV.io sunus). Visų kitų kaip 
tai: Martyno ir Juozo Sabaičių, 
(Petro suna ), Juozapo Ačgau- 
sko (Kazio sunaus), Karolio 
Stanevičiaus, Julijono Dudavi- 
čiaus ir dar kitų jau netekau. 

Musų brolelis, Feliksas, kuris 

14 mėnesių vargo okopuose (ap- 
kasuose) ir tiek daug iškentėjo 
taipgi žuvo." 

"Aš pabėgis iš brangios Lietu- 
vos apsigyvenau Sklovo miest., 
Mogiliovo gub. Buvo paėmę ka- 
riuomenėn, bet susirgus paleido 
ir aš vėla sugrįžau į Sklovą. 
Prieš paimsiant kariuomenėn bu- 
vau registratorium ištremtųjų, o 

sugrjžęs esu sekretorium šelpi- 
mo komitete. Visi ištremtieji, 
ką važiavo iš vakarų šalies, visi 

perėjo per mano rankas ir aš 
turėjau kiekvieną užrašyti. Tai 
gi galiu pasakyti, kad iš musų 
giminė^ nėra Rusijoj nei vieno 
žmogaus ir iš musų parapijos 
tik Aičiunų sodžius visas išvary- 
tas; Dusmenų parapijos nieko 
nėra; Daugių par?pijos visai 
mažai, tik keli žmonės. Dau- 

giausia yra Žaslių, Žiežmarių, 
Kruonio, Jezno, Punios, Butri- 
monių parapijų. Alytaus, Alu- 
vės ir Onuškio visai mažai; Va- 
rėnos irgi mažai. Valkininkų, 
Marcinkonių, Nemunaičio, Per- 
lojo ir kitų beveik kaip nėra." 

Bėgę visų trijų gubernijų Vil- 
niaus, Suvalkų ir Kai1 no. 

Žmonės norintieji surasti gi- 
mines tegul kreipiasi j registra- 
cijos biurą Petrograde, nes visi 

suregi; Iruoticii tenai yra knygo- 
se įrašyta. Kreipiantės reikia 
aiškiai užrašyti jieškomojo var- 

ei.*}, pavardę, vietą kur gyveno, 
metus ir f galios savo adresą 
paduoti. C. Komiteto biuro ad- 
resas tokis: Russia, Petrograd, 
Registracionnoje inforrr».cion- 
je biuro pri Litovskoni Central- 
nom Komitetie, Ba>kov 29, kv. 
2. 

Norintieji surasti likusius Lie- 
tuvoje gali kreiptis j Švedų—lie- 
tuvių kom'tetą. Jo adresas to- 

kis: Svveden, Swedish-Litliuanian 
Committee Birger Jarlsagatan 
12, Stockholm. 

Šituodu komitetai už patarna 
*imą nieko neima. 

("Ateitis"). 

VIETINES ŽINIOS, 
Rado negyvą lietuvį. Pereitą 

panedelį, anksti išryto rado ne- 

gyvą lietuvį "alleje," tarp 32 ir 

33-čios ir tarp Halsted ir Lime 
st., ant Bridgeporto. Negyvėlį 
patėmijo p. Navickienė, ėjusi 
anksti iš ryto į bučerny. Per- 
sigandusi moteriškė parbėgo na- 

mo it sukėlė savo "burdingie- 
rius." Pasirodė, kad negyvėlis 
yra Silvestras Virbukas, buvu- 
sis pas tą pačią Navickienę, 836 
VV. 33 -t•» burdo." Virbuko 
veidas buvo sudaužytas, visas 
veidas kruvinas, knypkiai nuo 

brusloto nuplėšyti. Kokiu budu 
jj patiko nelaimė, iki šiolei ne- 

žinoma. Nedėlioj po vakarienėj 
jis apsirėdė ir buvj išėjęs, kaip 
sakė, pas savo draugus. 

Kazys Navickas ir K. Stasiu- 
lis, įnamiai pas ta pačią gaspa- 
dinę, sakoma, matę per langą, 
kaip an£st« išryto poliemonas, 
radęs lavoną, jį apžiurėjo. Sa- 
koma, buk tie du vyrai šį-tą 
žmgeidaus yra matę kaslink po- 
tiemono pasielgimo. 

K. 

Iš TMD. kuopų suvažiavimo. 
TMiD. Chicagos apskritys turėjo 
suvažiavimą gegužio 2 od. 1917 
m„ Mildos svetainėje, kuriame 
dalyvavo 5 TMD. kuopos. 

Kadangi p. šalčius dabar važi- 
nėjasi po lietuvių kolionijas stj 

prakalbomis ir paskaitomis, su 

tiksiu paskatinti visuomenę prie 

pagclbos nukentėjusiems lietu- 
viams nuo karės; kadangi šitą 
užduotį p. Šalčius pildo siunčia- 
mas Ccntralinio Komiteto, bet 
taipgi -įgaliotas ir iš TMD., tai 
s. važiavimas išreiškė norą su- 

naudoti tinkamą progą. P. Šal- 
čius turi labai naudingų paskai- 
tų. kurias parūpino TMD. Ap- 
švietos Komisija ir tivri paveik- 
slų tam tikrai paskaitoms pri- 
taikintų. 

Kadangi trumpam laike jis ma- 
no lankytis po Illinois, Indiana 
ir \Visconsin valstijas, todėl 
TMD. apskritys nori pasistengti 
pagelbėti tam darbui. Šiuomi 
tod<-' atsišaukiame į visas TMD. 
kuopas Illino'i, Indiana ir \Yis- 
consin valstijos, taipgi geros va- 

lios žmones, kur TMD. kuopų, 
nėra, prašydami, kad pasistengtų 
parengti vakarą p. Šalčiaus pa- 
skaitoms. Prie progos galima ir 
TMD. kuopas sutverti, arba se- 

nas sustiprinti. 
Kad tvarkiai priruošti marš- 

rutą reikia susižinoti su Centru 
Chicagoje. kuris iš savo puses 
stengsis susirašinėti su komite- 
tais lietuvių kolionijų ir duos 
visokių patarimų. Apskritys 
taipgi gali parūpinti apgarsini- 
mu, nes ant kart spaudinarit, be- 
abėjo pigiau lėšuos. Todėl kvie- 
čiame visus prie darbo neatidė- 
liojant nes laikas trumpas ir rei- 
kia pasiskubinti. 

Atsišaukti reikia pas TMD. 
apskričio "maršruto rengėjų" ko- 
mitetą—*2336 S. Oakley Ave., 
Chicago, 111. 

B. Lenkauskas. 

Įvairumai. Kol amerikonai su- 

sikirs su vokiečiai-, dar gal il- 
gai reikės laukti; du Chicagos 
lietuviai, negalėdami karės su- 

laukti. patįs iškėlė karę aną dien 
ant Bridgeporto. S. Mackevi- 
čius ir A. Kurgulis, gyv. ant 
A ubu r n ave., aną dien susigin- 
čijo del karės. Pirmasai turi 
keletą skylių galvoje, nuo bute- 
lio, kurį iššovė jo priešas, o 
antrasai pateko "dėdžių" g7o- 
bon, kurie sako, kad vyrai karę 
dar truputį peranksti sukėlė 

—• P. Dam. Bagočius, šiuos 
met baigiantis mediciną, atei- 
nantį nedėldienį veda p. M. Šil- 
ki vitę. Vestuvės atsibus po num. 

911 33 st. J. Bagočius tiki- 
si sulaukti vestuvėse ir savo 
brolio Fortūnato Bagočiaus iš So. 
Bostono. 

— Anądien p. V. Korgulis nuo 

Bridgeporto, išlipdama iš gatve- 
kario ant 35-tos gatvės, nupuolė1 
taip nelaimingai, kad išsisuko koją 
ir abelnai susižeidė taip, kad rei- 
kėjo ją vežti ligonbutin. 

— P. Jonas I. Bagdžiunas ta- 
po paskirtas per gubernatorių 
Lo\vden komisionierium Chicagos 

;est .Nide parkų Taryboje. Tai 
yra pirmas lietuvis, paskirtas Chi- 
cagos parkų tarybon. Šios tary- 
bos priežmrojc randasi Garficld, 
Hutnboldt, Douglas ir daugelis 
kitų mažesnių parkučių. 

— Nukentėjusiai nuo karės Lie- 
tuvai aukas žadama rinkti atei- 
nant] nedėldienj šv. Jurgio bažny- 
čioje. 

— Lietuvių Moterų Apšvietos 
D-r-jos pusmetinis susirinkimas 
įvyks subatos 7:30 vai. vak., bir- 
želio (June) 2 <d. Mark VYhrte 
Sqnare svetainėje, 29-ta ir Ilal- 
sted gat. Visos narės malonės 
susirinkti. Yra daug svarbiu 

i reikalų apsvarstymui. 
Valdyba. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
Nauji Račuino paveikslai iš ka- 

rės lauko bus rodomi sekančiose 
vietose: 

Sheboygan, Wis. — utarnimko 
vakare, birželio 5 d., Leo Salėje, 
1437 So. 12 st. 

Milwaukee, Wis.—seredos va- 

kare, birželio 6 d., bažnytinėj lie- 
tuvių salėj. 

Racine, Wis. — ketvergo vaka- 
re, birželio 7 d.f bažnytinėj salėj. 

Kenosha, Wis.—pėtnyčios vak., 
birž. 8 d., bažnytinėj salėj. 

Spring Valley, 111.—nedėlios ir 
panedėlio vak., birž. 10 ir 11 d. šv. 
šv. Onos bažn. salėj. 

Oglesby, 111.—utarninko vaka- 
re, birž. 12 d., A. Samolaičio sa- 

lėj. 

Apgarsinimai. 
NEKALTINK PILVO! 

Daugelyje nevirškinimo atsiti- 
kimų pilvas reikia paliuosuoti 
nuo visokios kaltės Daugelis 
žmonių ryja in.iistą nesukramtę 
ir tokie rijikai yra tikrais pilvo 
revoliucijos iššaukėjais. Tai la- 
bai blogas paprotys, bet męs tu- 
rime skaitytis su juo ir jieškoti 
tinkamo" atitaisymo. Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Elik- 
syras suteikia greitą pagelbą. 
Šitas vaistas išvalo vidurius, su- 
taiso norą valgyti ir pagelbsti 
virškinimui. Jei turi užkietėju- 
sius vidurius, vidurių išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, nervuotumą, 
energijos trukumą, abelną silp- 
nam;}, tai pabandyk jį tilojaus! 
Tai yra vaistas, ne gėralas. Kai- 
na $1.00. Aptiekose. Trinerio 
Linimentas padaro nuostabią 
veikmę atsitikimuose ramatų, 
•neuralgijos, sutinimų, uzdrėski- 
mų ir tt. Kaina 25 ir 50c. aptie- 
kose, 35 ir 60c. krasa.—'Jos. Tri- 
ner, išdirbėjas chemikas, 1333- 
J339 So. Ashland Ave., Cbicago, 

Pedisin tai jusų 
gerausias drau- 

gas. 

Jis gelbsti kiekvienam. 

Vaistas, kuris neleis jusų ko- 
joms prakaituoti, degti, pūslėms 
ant jų užšokti, ar kitokiems au- 

guliams augti ir kuris prašalina 
blogą kvapą, yra PEDISIN. 

PEDISIN yra geriausiu jusų 
draugu, nes jis jusų kojų nervus 

prižiūri, maitina ir slaugina. Jis 
suteiks jums tvirtas, nepailsta- 
mas kojas vietoje pailstamų. 
PEDISIN padidins jusų išgalę 
dirbti o tas, kuris nepailsta leng- 
vai, dirbdamas gali ilgiau dirbti 
ir daugiau uždirbti. 

Nereikia jokio nemalonaus 
mazgojimo kojų. Jokio nepato- 
gaus dėjimo. Jųs nereikalaujate 
nieko daugiau kaip tik PEDI- 

.NQ. Dėk PEDISINĄ kas ry- 
tas ant kojų, o jis atliks savo 

darbą su garbe. PEDISIN yra 
reikalingas kojoms ir niekam 
daugiau. 

Vieno didelio šeimyninio dy- 
džio pakelio užtenka keliems mė- 

nesiams, tik $1.00. Pasiųsk sa- 

vo užsisakymą šiandien šitokiu 
adresu: 

;Crown Pharmacy 
2812 E. 79thSt. S, CUveland, Oho 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karSta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausia vieta, atsivadinti ir pamatysite 
traiesnį Teatru negu vidurmlestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakai-as. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuotame laiwr nori pasilsėti, atsiva- 
dinti ir uiir.iriti savo nesmagumus, tai 
alrik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mopa) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
ba- ytkaimius, kaimus, 
pafctas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausi* žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Porslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
6u pasiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

, CHICAGO, ILL. 

GAILA, LABAI GAILA! 
Žinoma, tu, brolau, matei aklį 

žmogų, einantį gatve. Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko be šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina naktis, amži- 
nas tamsus kalėjimas. 

lu tokiu aklu nenorėtum būti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 
rėtų buti? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, 
kiek jų ant šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputį kitoki. 
Jie patjs sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, jeigu norėtų. 

Aną dien, girdžiu, vienas vyras sako kitam: 
Dabar užėjo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, tai kaip aklas miške: kur neisi, tai vis j 
medį atsiinuši ir nosį nusiniuši.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Nemokytam žmogui dabar labai 
sunku. Jeigu nori laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 
dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti* 
\ įską matyi. 1 ik tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, 
tik taoa gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

Geras laikract;0 paprastai buva geriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir pigiausiai atsieina. 

Šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra panašus į tą 
paveikslėlį, kuris viršuj patalpintas. Jis pats sau užsiriša akis 
NEŽINYSTĖS raikščiu ir slankioja po šitą pasaulį, aplink gra- 
baliodamas, kaip tikras neregys. Ar manai, kad jis toli nueis? 

Nusiriš'k tą NEŽINYSTĖS raikštį nuo akių, žinok viską, kas 
pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų žmonių ir pots savo gyve- 
nimą pagerink. Skaityk gerą laikraštį, kuris bus tavo draugu, 
prietelium ir mokytoju. 

Tokiu laikraščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir savo draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių žinių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik du doliariu už visus metus, 
vieną doliarį už pusmetį. 

Užsisakyk sau "Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuva", 
325a So. Halsted St., Chicago, 111. 

LIETUVI! = 

kr 

ATMINK SAVO •VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per ilentralj Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus* 
i Lletofą, Ir jflraijk j nuolatinių Lietuvos Šelpėjų skaičių. 

Iškirpk šį Kuponą ir įrašas kas reikia siųsk su savo A uka 

į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : 

(DinNČiu $ auhį nulceatėjusiems nuo Jca- 
^ r ės. Prie to prisižadu fots mėnuo aukauti per 
CentralĮ Komitetą po $ , palcol tik bus rei- 
kalas šelpti rnusų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

ŽINOTINA 
mano ofiso valandos bus tokios: 

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. 

vakare. 

Nedėldieniais ir Seredcmis pagal 
sutartį. 

Taipgi laikysiu ofise nurse 

Dr. K. Drangelis 
3261 SO. HALSTED STREET 
Tel. Drover 5052 Chicago 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žudiuii lietuviu tautoa sąmone ir 

atiprina jų dvasią, kad kantriai laukių karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 

dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautos Ir tėvynės meilCs juosta lr paruošti kiekvieną liotuv|, 

kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nea 

tėvynėd žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 

griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 

ękejbimus-jiefikojimus, 
grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda 

surasti nuklydushis brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 

1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

3 rb.; 9 mėnBeiaans 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 

60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 

numeris 5 centaht 
16 Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 

i užsienius tubu cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 

Pabėgėliams, Jieškantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 

yetlto ellutg, giminių jieSknntiems po teksto 10 centų petito ellutd. 

Adreso: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

• AJ^»JUUfcw.tA 
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
I STEIGTA S AMERIKOJE J *»> M !• TA LS 1S86 MKTAIS 

Kapitalas z Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašaipos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-, 
P nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-* 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius^' ^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. 

1 

Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainoj. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- - ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos' 
organizacija. Kuopos yra visuose 

^ 
miestuose. Norėdamas* 

prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-*1 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu? t 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY- L. 

Lietuvoje Europos Karės 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 darbavima9. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verBtų gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny- 

gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 
5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- 

gelio iš jų yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos. ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut. siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3352 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ. DRABUŽIŲ PIGUMASI ' 
Mes neesama bankierlal, bet męs flvarantuoiame Tamstai su» dYmaB0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- ir valknams padaroma aut orderio naujus siutus nuo $i0.00 iki 15000 už PUB9 kainos. Truputėli nešiotus nuo $81.00 iki $80.00 anl frderio da^tJa siutus parduotame po $8.09 ir brangiau. 
Naujas ir iruputail d§ritas kelines nuo $1.00 ir brangiam Valtoj siutai $2.60 lkl $7.60. 
Skrynios Ir valyiaL 

S. GORDON, 
1415 80UTH HALSTED STRBET CHICAGO, ILL. fitoras atdaras kasdien* ir yakarals Iki 9 taL Subatosai. esU atdaras lkl 11 ral. takare. Net ėldlen lala—lkl 6 ral Takare. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaiku !l jų specialistė 

tnns 

1725 West lfith Street 
Tsrp Faolioa ir Woodgit, 

Ibooe Caoal 1208 
Val&ndoa: 

l\t£:£Oiki 12:00 ▼alrvto 
Ht'5.-COiki8K)Ov^L rak. 

Nadeiioma 
tncPJClki U:00v»L ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Sbrtrt 

Td. Aūifin7M 

Valandos 

~ ■ ff" IHTIO savo ska*yt°iam* ^uoda labai daug naudingų raštų fl I !■ I I I apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, f\ | Ll I 1^# e^'V> paveikslu-'1* Turi savo korespondentus visoje Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. /'Ateitie*" kaina metams 12.00. pusei metv 11.00. Už- sieniuose mtuni $2.50. Pasižįureti viena numeri siunčiame dovanai. 
v 

"Ateitis", 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Starved Rock State Park 
(IfHadajuslus Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarliį Stebuklingasis Gamtos Kraitis 

Atsidarys nuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

Al Tikietas į ten ir atgal vie- \ I 1 Jj nintėliai tiesiu keliu nuo 
» Chicago Archer Ave. ir Ci- 
cero Ave. Stoties ar Argo, 111. Chicago ir Jolict Elektriniu Gelikeliu. 

Specialiai Būriai 
Al PA Tikietas j ten ir atgal tuo Jk I I) II pačiu keliu buraims iš pen- 

kiy dešimtų (50) žmonig, ar 
daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 

AO A J Tikietas j ten ir atgal sep- \II4 tintadieniais ir šventadieniais * 
taipgi būriam* iš pcnkiij 

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis, 
fkita žema kelionės kaina galima gauti tiktai vartojant pakcistinį tikicU j Jo- lieta. 111. C. & A., A. T. & S. I'., ar C. K I. & P. gelikeliais. 

Rock Island turi patkirt* traukinį iš Chicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; i5 Englevoodo 7:15 vai. ryto ir ?:15 vai. 

rylo, pasiekianti JolieU, 111. 8:J0 ir 10:00 vai. ryto. Jolift* apleidžia 8:45 vai. ryto ir 10:20 
vai. -vto, pasiekdama* Starved Rock 11:00 vai. rylo Ir 12:20 va.l dienos. Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 vai. po pietų ir Rock Island gclžkeliu pribtiva Chiragon 9:40 vai. vakrre. 

Asmeniniai Vedamos Ekskursijos ! 
AQ ftn Antradieniais, šeštadieniais ir AtJ.UU septintadieniais kas savaitė 
» nuo (iegužės 15 d. iki Rug- sėjo .10 d. taipgi šventadieniais ir sulyg specialio susitaikymo. Vienos dienos ke- 
lionė. šešios valandos Rocke. 

Kreipkitės į (.'Imago Travel liureau. 
645 Marųurtte lluildiug, Teleplionc Cen- 
tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Ave. 

Stotj, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų Stale gatve ar Archer Ave.. paiy- 
mėt4 "ArcherCicero", ar persikelk ant 
tilo tramvajaus nuo kiekvienos perker- tamųjų linijų. 

ARTĖS «EMS ŽtN OMS RAŠYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telefonuok Drover 270o 
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