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Dideji Kare. 
Pereitą savaitę šioje 
vietoje mes išreiškėme 

užduotas .. 

iiionionę, kail is to 
smūgis. \ 

prisirengimo, kokj da- 

ro angly artilerija ant belgn fron- 

to, galima netrukus tikėtis naujo 
u/puolimo ant vokiečiu toje fron- 
to dalyje. Spėjimas pasitikrino. 
Nors kelic.r.is prieš tai dienomis 

vokiečių J lindenburgas bnvo iškil- 

mingai pranešęs, kad talkininku 

užpuolimams aut vakaru f/onto 

atėjo galas, vienok anglai tuoj ai1 s 

feldmaršalą prablaivino ir pertik- 
rino, kad "g'mis" yra toli-gražu 
dar neužbaigtas. Trumpai kal- 

bant atsitiko šitaip: 
Talkininku frontas Belgijoj tarp 

miestų Ypres ir Annentieres nėra 

tiesi linija, bet vingiuota,—su vin- 

giu į talkininku pusę. 1Ženila- 
pis ant 3*čio puslapio aiškiau tai 

parodo). Šitame vingyje yra eilė 

kalvų (kalnelių), kurie vadinasi 
Messines kalvomis. Vokiečiai .sti- 

priai šitų vietą fortifikavo ir i u 

kanuolės, pastatytos ant kalnelių, 
apšaudė visą lygumą aplink,—nuo 
Ypres net iki Annentieres. 

Talkininkų siekiu yra ^paimti 
miestą LiiJe, kuris yra centru vo- 

kiškoj strategijoj. Bet kol minė- 
tos Messines kalvos vokiečių ran- 

kose, anglai jokiu budu negali 
prisiartinti prie LiJle, nes pasta- 
tytų savo šoną po ugnim vokiš- 

kų kanuolių nuo minėtos kalvos. 
Iš kitos vėl pusės nuo tų pačių 
kalvų jie visuomet grašio mie- 
stui Yprer., kuris randasi talkinin- 

kų rankose. 

Anglų vadas Haig nusprendė 
nutrenkti vokiečius nuo minėtų 
kalvų, išlyginti vingį ir, ištiesus 
:okiu budu savo frontą, apsau- 

goti Ypres ir palengvinti priėji- 
mą prie miesto Lille, 

Sulyg to pliano pereitos sa- 

vaitės pabaigoj anglai pradėjo 
šturmą. Pradėjo nepaprastu bu- 
du. Ilgais tuneliais jie pasikasė 
po pirmomis anglų tranšėjomis, 
iukrovė į tuos tunelius apie mili- 

joną svarų dinamito ir, kuomet 
viskas buvo prirengta, davė ženk- 
lą išsprogdinti vienu sykiu visas 

"minas. Trenksmas buvo neišpa- 
sakytas. Sakoma, kad Lloyd 
George, anglijos premieras, būda- 
mas Londone už 140 angl. mylių, 
girdėjęs sprogimą. 

Iš kalvų, gali sakyti, nieko neli- 
ko. Tuotn tarpu anglų kariume- 
nė po savo kanuolių priedanga 
pasileido šturman. Darbas buvo 
nesunkiausis. Netrukus į anglų 
rankas pateko stipriai forti f įklo- 
ti kaimai VVytschaete ir Messines 
ir būriai vokiečių belaisvių pra- 
dėjo plaukti j anglų lagerius fro.i- 
to užpakalyje. Su viršum 6,000 
pakliuvo jų nelaisvėn, neskaitant 

užmuštų ir paim\i kanuolių bei 

kulkasvaidži.j. 
Tik antrytojaus vokiečiai šiek- 

tiek spėjo atsikvošėti ir Him.en- 

burgas galvatrūkčiais pradėjo sių- 
sti čia naujus savo kariumenės 
pulkus, kad užkimšti pasidariusią 
fronte skyię. 

Tikriausia būdas sulaikymui 
priešo pirmyneigos ir užpuolimų 
yra kontr-atakai. Tą vokiečiai 

tuojaus ir pradėjo daryti. Vie- 
nok anglai užimtas pozicijas iš- 
laikė, jas suorganizavo ir toliatis 

j ryt. s stumtis pradėjo. Netru- 

kus jų ranko~.ua pakliuvo kaimai 
Hollebeke ir Oosttaverne ir tokiu 

budu anglai nukirto visą vokišką 
vingj, kuris buvo įsirėžęs j jų 
frontą. Vingis turi apie o mylias 
(i3K> vergto) ilgio ir apie 5 my- 
lias gilumos. 

Tolimesnis smarkus veikimas 
iš anglų pusės tuom tarpu vėl 

apsistojo: jie turi privežti arčiaus 
#avo sunkią artileriją, perorgani- 
juoti paimtas pozicijas ir atmuši- 

|iiėti tuom pačiu laiku vokiečių 
įkontr-atakus, kurie y r? smarkus. 
'Kol anglai nesuorganizuos šitų po- 
zicijų, tolimesnio svarbaus užpuo- 

i limo iš jų pusės negalima laukti. 

Tuom tarpu francu- 
Francuzai 

zai, kurie kiek anks- 
laikosi. , 

ciau buvo uzdavę pa- 
našų smūgį vokiečiams ant 

ICrayonne kalvij^ užgriebdami gar- 
sią ir labai stipriu poziciją vardu 
"Chemin Des Lames" (Ponių Ke- 
lias), pasekmingai atmušinėja de- 
speratiškus vokiečių kontr-atakus. 
Vokiečių užsispyrimas atgauti 
šitą "Ponių Kelią" yra supranta- 
mas. Nuo jų francuzų artilerija 
gali apšaudyti miestą Laon, ku- 
ris, taip kaip ir Lilie, yra gele- 
žinkelių mazgu. Kaip tik vokie- 
čiai nei "laikys arba Laono pietuo- 
se, arba Lille šiauriuose, jie bus 
priversti visu cavo frontu tarp 
šitų miestų pasitraukti algai, nes 

geležinkeliai tose vietose bus per- 
kirsti. Tuomet vokiečiai jau tu- 

rėtų trauktis beveik iki pačiam 
Bolęijo? rubežiui. 

Prancūzų is anglų vadų taktika 
yra aiški. Jie tai vienas kerta 

| vokiečius pietuose, tai ki'as—šiau- 
riuose; vokiečiai vos suspėja su- 

trukti savo kariumenę vienon 
I vieton, štai, žiūrėk, jau "puodas 
Įbėga" kitoj vietoj. Hindenburgas 
; turės pilnas rankas darbo šią va-1 

isarą, kad suspėjus užkamšioti vi- 
sas skyles, kurias talkininkai ne- 

muistančiai gręžia įvairiose jo 
fronto dalyse, ir jeigu Rusijos 
frontas nebūtų šiuo metu užver- 

tęs kojų, jeigu šiądien butų ir 
iš rusų fronto padaryta toks smū- 

gis, kaip kad pernai buvo Brusi- 
lovo padarytas, tai galima butu 

tikrai tikCtis, kad šią vasarą butu- 
nie pamatę karės galą. 

Bet Rusijos kariška- 
Rusijos sai vežimas, užvažia- 
Revoliucijos vęs ant revoliucijos 
Begįs. kupsto, išvirto į gra- 

Į bę i> jo puodai—ar- 
mijos stiprumas—subyrėjo į šukes. 
Siuosmet vargiai galima tikėtis, 
kad rusų armija padarytų kokį 
nors ofensyvą. Perdaujf ji yra 
užimta savo viduriniais reikalais. 

Talkininkai šiuom sykiu turi 
netik vokiečius laikyti, bet yra pri- 
versti rūpintis kad jų draugė 
Rusija staiga gavusi sopulių, vi- 
sai iš kovos neprasišalintų. Ta- 
rybos, einančios tarp Rusijos lai- 
kinos valdžios ir tarp talkininkų, 
nprie kurių šiądien ir Amerika 

priklauso', yra ne kas kitas, kaip 
mėginimas prašalinti nesusiprati- 
mus t2rp talkininkų ir Rusijos, 
kad ją išlaikyti kovoje su teu- 
tonais i 

• 

Rusijos revoliucijonieriai, ne- 

j pasitikėdami talkininkais, užklau- 
sė jų, kokius micrius jie turi ir 

Į ko jie per karę atsiekti nori. Mat 
'jie abejojo, ir kartais talkinin- 
kai neturi taip vadinamų impe- 
rialistinių tikslų, t. y. ar jie ne- 

geidžia kitų kraštų užgriebimo, 
kuomet Rusijos revoliucijonieriai 
paskelbė obalsį "be užgriebimų ir 
be kontribucijų." * 

Prancūzijos partar.. tas tuo- 

jaus jiei'.s atsakė, kad Prancūzi- 
ja negeidžia nei užgriebimų, nei 
kontribucijos, bet ji geidžia su- 

grąžinimo Klzaso—Ldtaringiios, 
kuri buvo Franctizijai išplėšta 
1871 metais ir atlyginimo už 11110- 

sto'ius, kokius vokiečiai padarė, 
išnaikindami šiauri.-.ę Prancūzijos 

Idai j. 
Į Reikalavimas išrodo teisingas, i 

be., kaip matyti radikališkų socia- 

linių Rusijos jis neitžganėdina. 
Ret jų, turbut, neužganėdins ir 
l'rezidento \\ il^ono atsakymas, 

tkuris išdėsto Amerikos siekius. 

Savo pasiųstoj notoj Preziden- 
tas aiškina, kad Amerika, visų 
pirmiausiai, negeidžia sau nei šmo- 

telio svetimos žemės, nei cento 

atlyginimo už padarytus karėje i 

iškašeius, o kariauja ji tam,, kad: 
i) j^aliuosuoti visas tautas nuo 

j vokiečių autokratijos, kuri yra 

tautų laisvės didžiausiu priešu; 2) 
1 kad suteikti pilną savivaldą ir 

liuo.ą plėtojimąsj visoms tautoms; 
'3) kad sutraukyti Vokiškų intri- 
'gų tinklą, kuris buvo apėmęs visą 
'pasaulį ir 4) kad įvesti tokią tvar- 

ką pasaulyje, prie kurios negalėtu 
atsikartoti tokios baisenybės, kaip 
kad šioji karė, t. y. kad išrauti, 
šaknis, kurios augina ir daigina 
kares. O kad tokią tvarką įve- 
dus, tai prezidentas sako, kad i) 
nei viena prispausta -tauta nebū- 

tų pavesta kitai tautai, jeigu pri- 
spaustoji to nenori,—vadinasi 
kiekviena tauta turį turėti tteisęj 
pati apie savo likimą nuspręsti; 
2) kad svetimos žemės nebūtų už- j 
griobta, jeigu tas nėra reikalin-1 
ga tos žemės žmonių gerovei, 
(kaip pavyzdžiui dalis Lenkijos 
len! amas, arba Prūsų Lietuva lie- 
tuviams) ir 3) kad už padarytus 
šalinis nuostolius, (kaip, sakysim,' 
Belgijoj, Lietuvoj ir Lenkijoj per j 
vokiečius, arba Galicijoj per ru- 

sus) butų žmonėms atlyginta per 
tuos, kurie tuos nuostolius pada-' 
rė. 

į Kaip matome, Amerikos tikslai Į 
yra humanitariški, teisingi ir pa- ^ 
girtini. Anglija savo notoje taip 
pat su jais sutiko. Ar sutiks Ru- 

sijos radikališki užsikarščiavę so- 

j cialistai ir anarchistai—pamaty- 
sim. Reik tikėtis, kad Rusijoj, 
nors betvarkė yra didelė ir ji nc- 

mažėja, bet auga. vienok tas lai- 
jkas pasigėrimo laisve pereis ir 
u/eis laikas prasiblaivinimo. Yra 
jau daug ženklų, kurie parodo, 
kad žmonės ten pradeda mąstyti 
ir apie šiokios-tokios tvarkos įve- 

idimą. Ir jeigu tik Rusija nępasi- 
! duos vokiškoms intrigoms ir lai- 

kysis drūčiai su talkininkais, kai- 
zerizmo ir militarizmo dienos vra 

J suskaitytos. 
Italų fronte eina pu- 

ftalų sėtinai st. arktis mu- 

Frontas. šiai, bet didesniu pa- 
sekmių Kol kas ne- 

matyti. Ant upės Izonso fronto, 
italai nežiūrint stiprių kontr-atakų, 
laiko užimtas pozicijas ant Carso 
augštumos. Daug smarkesnis 
veikimas užtai išsiveržė ant Tren- 
tino fronto. Čia italai užėmė ke- 

letą svarbių pozicijų. Austrai, 
mėgindami sulaikyti italus nuo 

tolimesnio veržimosi linkui Trie- 
sto, gabena didelį skaitlių kariu- 
menės į Trentino frontą, kad pa- 

' grasinti italams iš užpakalio. Ši- 
tą kariumenę austrai traukia nuo 

rusų fronto. Matomai, italai tikė- 
damiesi užpuolimo iš šitos pusė<, 
pasiskubino patys pirmiaus austrus 

j užklupti, kad tuomi pagerinti sa- 

jvo pb/icijas. 
(Vėliausios Žinios ant 4 pusi). 

i Iš Kares Lauko. 
APIE KRONŠTADTO- 
"RESPUBLIKĄ." 

Petrogradas, Birželio 7 d.— 
Kronštadto respubliką, gyvavusi 
vos .keletą dienų, manė tvarkytis 
sekančiai: 

Jokių ministerių, nei preziden- 
tų ji nepripažino. Vyriausia jos 
valdžia buvo taryba, susidedanti 
iš 30 narių, tarpe kurių 20 buvo 
iš kareivių ir jūreivių, o 10 iš dar- 

bininkų. 
"I'arliamentas'' susidėjo iš 318 

atstovų, išrinktų iš kareivių, jurei- 
jvių ir darbininkų, ir dar po 3 at- 

stovus nuo visų socialįstiškų or- 

ganizacijų ir trys moterys—dirb- 
tuvių darbininkės. 

4 Parliamente"' išsyk apsireiškė 
ir partijos, iarp kurių svarbiausią 

| rolę lošia social-revoliuciionierių 

partija, nes šitie pasižymi savo iš- 
kalbingumu ir stovi arti kaimie- 
čių, kuriu yra daugiausiai tarp 
kareivių. 

Visą valdymo darbą atlieka ko- 
misijos, kurios taipgi yra renka- 
mos balsavimu. Sita "respublika" 
tuoj aus įsisteigė sau ir savo ofi- 
ciali laikraštį. 

Yice-prezidentu minėtos tarybos 
yra paprastas buvusis kareivis 
vardu Liabovič. Mieste palaiko-1 
nia gera tvarka, bet gitacija už 

įvedimą tokios pačios tvarkos vi- 
soj Rusijoj yra nepaprastai kar- 
šta. 

AMERIKOS LAIVAI 

FRANCUZIJOJ. 
Paryžius, Birželio 7 d. Jūrių 

ministerija pranešė, kad vakar va- 

kare pribuvo prie Prancūzijos 
krantu Suvienytų Valstijų kariš- 
ki laivai. Pranešimas baigiasi se- 

kančiai : 
"Francuzų laivynas su džiaug- 

smu sveikina šiuos naujus ginklo 
brolius, kurie po didžios Ameri- 
kos respublikos vėliava atvyko da- 
lyvauti kovoje net fla kol fiuš "at- 
siektas galutinis bendro priešo 
pergalėjimas." • 

Po kariško Amerikos laivo glo- 
Iba atvyko taipgi iš Amerikos di- 
delis transportas su daugiaus ne- 

gu 10,000 tonų kviečių—maistas 
siunčiamas Francuzijon Amerikos 
armijai. Priėmimas Amerikos 
laivų buvo neišpasakytai didelis 
ir širdingas. 

KRONSTADTAS PASI- 
DAVĖ. 

Petrogradas; Birž. 7 d.—Kron- 
štadto tvirtovė, (kuri buvo apsi- 
skelbusi neprigulminga respubli- 
ka ir prašalino rusų tuomlaikinės 
valdžios atstovus. pasidavė. 
Vietinis kareivių ir darbininkų 
komitetas pripažino naują Rusi- 
jos valdžią. 

Šitie ultra-revoliucijonieriai,1 
po vadovyste jauno studento, 
kuris apsiskelbė naujos respubli- 
kos prezidentu, o paprastas ka- 
reivis vice-prezidentu, bu- 
vo sugalvoję padalinti visą Ru- 
siją j mažus neprigulmingus di- 
striktus, kurie valdytųsi 'kas sau 
ir turėtų tik bendrą delegatų 
kongresą Petrograde, be jokios 
nuolatinės valdžios. Patis ap- i 

skelbę tokią "naują tvarką," mė- 
gino ir kitas Rusijos vietas pri- 
kalbinti, bet iš to niekas neišėjo. 
Nuvykusieji iš Petrogrado du 
socialistai ministeriai, Ceretelli ir 
Skobeleff, matyt, prikalbino juos 
atsisakyti nuo to neapgalvoto 
pliano. 

Karės ministeris Kerenski iš- 
leido paliepimą, :kad visi oficie- 
rai kurie buvo iki šiolei prie 
Raudonojo Kryžiaus priskirti, Į 
tris savaitės butų išsiųsti j fron- 

tą, jeigu jie yra jaunesni negu 
40 metų. 

ELZASAS NENORI 
FRANCUZIJOS. 

Amsterdamas, Biri. 7 d.—El- 

zaso—Lotaringijos landtagas 
tapo atidarytas Strasburge va- 

kar. Vienas iš atstovu, Dr. G. 
Ricklin. pasakė prakalbą, kurioj 
jis užreiškė, buk elzasieėiai ir lo- 
taringiečiai, kuriuos Vokietija 
užgriebė raio Francuzijos po 1871 
m. karės, nenori grįžti prie 
Francuzijos, o e>ą įnori pasilik 
ti prie Vokietijos. Dr. Ricklin' 
yra Centro partijos narys. 

Vokiečių laikraštis N or d dc u- 

t s c li e A 11 g e m e i n e 7. e i- 
t u n g. minėdamas apie šita pra- 
kalbą su džiaugsmu šaukia: 

"Taigi štai kokios nuomonės 

yra Elzase—Lotaringijos žmo- 

nių, Francuzai negali išstumti 
pirmyn reikalavimų, buk tenai 
visuomenė reikalaujanti sugrįži- 
mo prie Francuzijos. El/.asie- 
čiai ir Ictaringiečiai nenori bū- 
ti "išliuositotais." Jję ąįno, kad 

jų likimas yra neatmainomai su- 

rištas su Vokiečiu imperija." 
To to tasai laikraštis prirodi- 

nėja iš istorijos, kad tos dvi pro- 
vincijos per 800 metų priklausė 
Vokietijai ir tik vėliaus buvo 
nuo Vokietijos atimtos per fran- 
cuzų I.aralių Liudviku XIV ir 
buvo po Prancūzijos valdžia per 
200 metų. Anot jo, Elzaso—Lo- 

taringijos gyventojai, nežiūrint 
ilgo francuzų viešpatavimo, šir- 
dyje visgi pasiliko vokiečiais ir 
tik koks dešimtas jų nuošimtis 
dabar traukia prie francuzų. Sa- 
vo straipsnj tasai laikraštis bai- 

gia šitaip: 
"Priešais premierą Ribot ir di- 

dumą francuzų Atstovų buto [ku- 
rie reikalauja sugrąžinimo tų pro- 
vincijų] męs statome savo 

tvirtą pasirįžimą pasilaikyti tai. 
kas prieš Dievą ir viešus įstaty- 
mus, priklauso Vokiečių impe- 
rijai." 

Bet socialistų deputatas Her- 

manu Wendel, rašydamas laik- 

raštyj Vor\. aerts apie tą pa- 

tį reikalą, pripažįsta, kad Lota- 

ringijos gyventojų dauguma yra 
francuzilca. Savo keliu, \t:'nok, 
ir jis tvirtina, krH vokiečiai ne- 

gali šitų provincijų atiduoti 

Prancūzijai; jis siūlo sutverti iš 

jų autonomiškas provincijas, bet, 
žinoma, po Vokietijos valdžia. 

NAIKINA JAVUS 
ORLAIVIAIS. 

Berlinas, per Londoną, Biri. 
7 d. Vakarykščiame valdžios 
pranešime paminėta, kad anglų 
laktmai ant Macedonijos fronto, 
Balkanuose, mėtė iš orlaiviu už- 
sidv -ančias bombas laukuose, 
kur javai baigia nokti. 

Sakoma, kad Anglijoj buvo ki- 

lęs sumanymas pridirbti pade- 
gančių bombų ir iš orlaivių mė- 

tyti jas prieš pat rugtJipjutę Vo- 
kietijoj ir ypatingai Vengrijoje" 
|kur daug kviečių sėjama. To- 
kiu budu manyta dar labiaas 
sunaikinti Vokietijos maistą. 

TALKININKŲ SOCIA- 
LISTAI PRIEŠINGI 
RUSIŠKIEMS. 

Petrogradas, Birželio 7 d. Pe- 
trograde dabar vieši delegacija 
tnurt ifirancuzu, anglų ir belgų 
darbininkų. Šiomis delegacijo- 
mis vadovauja: anglų darbo 
žmonių—Arthur Henderson, mi- 

nisteris be portfelio; nuo fran- 

cuzų—-Albertas Tliomas, mini- 
steris amunicijos, ir nuo belgų 
—Emile Vandervelde, Belgijos 
amunicijos ministeris. Visi jie 
yra žymus socialistai. Jie nu- 

siuntė rusų Darbininkų ir Ka- 
reivių Atstovų Tarybai laišką, 
kuriame išreiškia sa^ o nusistebė- 
jimą, kad toji taryba, nepasita- 
rius su talkininkų socialistais, 
išsiuntinėjo kitų šalių sociali- 
stams pakvietimus j tarptautiški 
taikos konferenciją. Jie nurodi- 
nėja, ,kad tokion konferencijon 
galima kviesti visų tautų socia- 
listus tik tuomet, kada visų tau- 

tų socialistai pripažins tuos pa- 
čius principus kaslink taikos, 
kaip ir talkininkų socialistai. 
Laiškas nurodinėja, kad apie 
bendrą visų socialistų su važi a-' 

vimą galima pakalbėti tiktai tuo-' 
met. kada Vokietijos socialistai 
nuspręs pertraukti ryšius su sa-1 
vo kaizeriu ir atsisak ys toliaus. 
palaikyti vokiečių niilitarizmą. 

RUSŲ ARMIJOJ. 
Londonas, Bii*ž. 7 d. Tele- 

gramai iš Petrogrado praneša, 
kad gcn. Aleksiejev, kuris nese- 

nai atsisakė nuo vyriausio va- 

dovavimo armijomis, tapo pa- 
skirtas karišku patarėju prie ru- 

sų tuomlaikinės valdžios. 
Generolas Gurko, kuris nese- 

nai buvo rezignavęs nuo vado- 

vystės, bet paskui vėl apsiėmė 
buti vadu dalies rusų fronto, da- 

'bar vėl antru sykiu rezignavo. 
Pirmu sykiu jis buvo rezignavęs 
todėl, kad esiį negalima palaf<y- 
ti armijoj disciplinos. Turbut ir 

I 
dabar yra ta pati priežastis. 

RUSIJOJ TIK 6 VAL. 
DIRBA. 

Petrogradas, Birž. 7 d.—Strei- 
kas, kuris buvo apėmusis di- 
džiausias amunicijos dirbtuves 
Petrograde ir grėsė išsiplėtoti po 
visą Rusiją, tapo prašalintas su- 

sitaikinimu. Pripažinta, kad 
darbininkai dirbs tik šešias va- 

landas j dieną. Pirmiaus jie 
dirbo 8 valandas. 

Kas iš to išeis, sunku pasaky- 
ti. Ramiais laikais, be abejonės, 
gal ir galima butų nustatyti to- 

kią darbo dieną, bet laike tokio.; 
karės ir tokio krizio, kaip dabar 
yra Rusijoj, sur>.cu tikėtis, kad 
kas 'iiors gero iš to išeitų. Tuo- 
mi labai yra neužganėdinti ir 
kareiviai nuo fronto. Nesenai 
jie labai pasipiktino jvedimu 8 
vai. darbo dienos. Jų atstovai 
pasakė \ aidžios prisiųstam ko- 
misoriui Ščepkinui: "Męs, atsi- 
prašant, neėdę čia turime išbū- 
ti po 24 valandas tranšėjose, o 

jie tenai sau darbo valandas 
trumpina ir dykaduoniauja, 
kuomet dabar visiems reikia 
dirbti, rankas nenuleidus." 

Donieco anglių apskrityje, pie- 
tinėj Rusijoj, taipgi kilo strei- 
kas. Savininkai pasiūlė padidin- 
ti algas ant 50%, t. y. dar per 
pusę tiek, kiek gaudavo, bet dar- 
bininkai pasiūlymą atmetė. 

VEL NORI LIETUVOS. 
Kopenhager as, Birž. 7 d.— 

Rheino-\Yestfalijos "taikos'4 ko- 
mitetas turėjo susirinkimą Esse- 
ne. kur randasi didžiausios vo- 

kiečių Kruppo kanuoliu dirbtu- 
vės. 

Svarbiausis šio susirinkimo 
kalbėtojas pasakojo, kad neapsi- 
moka dabar rūpintis apie atski- 
ri-} taiką su Rusija, bet butų pa- 
togu pasinaudoti Rusijos betvar- 
ke ir ją suskaldyti j dalis. Tam 
tikslui jis pataria susiartinti su 

Suomiais (finais) ir ukrajinie- 
čiais; anot jo, reikėtų su suo- 

miais ir finais padaryti taiką, 
pripažįstant juos neprigulmingo- 
mis tautomis ir atskėlus juos to- 

kiu budu 'įmo Rusijos. 
Apie Lietuvą jis yra kitokios 

nuomonės. Jis pataria vokie- 
čiams su Lietuva ir Kuršu cere- 

monijų nedaryti, bet tiesiog jas 
užgriebti ir ant visados prijung- 
ti prie Vokietijos. 

ANGLAI ĮKIRTO 
VOKIEČIAMS KAILIN. 

Londonas, Birželio 8 d.—An- 
glų armijos vakar laimėjo dide- 
lį mūšį ant Belgijos fronto. Tai 
Ibuvo vienas iš karščiausių mu- 

šiu, kuri anglai pradėjo, išsprog- 
dinami po vokiečių tranšėjomis1 
minas su čieliu milijonu svarų di- 
namito. 

Šita milžiniška expliozija ati- 
darė kelią pėstininkams, kurie 
urmu šoko Į vokiečių tranšėjas. 
Apsvaigę vokiečiai, kurie išliko 
gyvi, negalėjo išsilaikyti ir an- 

glai užėmė jų pozicijas ant 9 
angį. mylių fronto, pasistumda- 
1111 net iki 5 angl. mylių gilyn. 
Prie to suviršum 6,coo vokiečių 
pakliuvo nelaisvėn. 

Tuneliai po vokiškomis tran- 

šėjomis buvo dirbami jau nuo 

dviejų beveik metų, t. y. nuo to 

laiko, kaip vokiečiai paėmę tas 

pozicijas tarp Ypres ir Artnen- 
tieres, pradėjo ant kalnelių dary- 
ti tikras tvirtoves. 

Anglai pradėjo savo smūgį 
nuo augštumos, kurią vadina 
Messines kalneliais. Čia vokie- 
čiai buvo įsikaso nuo 1914 metų 
ir iš čia apšaudė aplinkines že- 
mas vietas. Netrukus po to, 

kaip anglai pradėjo savo ataką% 
'iš visų fronto dalių pradėjo eiti 

Į raportai, kad kariumenė užėm8 
sau pavestas vietas. 

Kuomet pradėjo temti augiai 
jau spėjo užgriebti kaimus Wyt- 
schaete, Messines ir Oosttaverne 
ir visą vokiečių liniją į rytus 
nuo Zillebeke net iki vakaru nuo 
\Varneton. 

Anglų laimėjimas yra svarbus. 
Messines kalneliai gynė visas vo* 

.kiečių pozicijas šitoj apielinkėj; 

.apart to, šitoj vietoj vokiškos po 
Įzicijos buvo įsirėžusios trikam- 
piu giliai j anglų frontą ir visuo- 
met gręsė pavojum miestui 
Ypres, kurj laikė anglai savo 
rankose. Vienu smugiu anglai 
nušlavė šitą trikampį ir tokiu 
budu ištiesė, sutrumpino' sa.VO 
frontą. 

j 
MOTERIŲ PULKAS 
RUSIJOJ. 

| Petrogradas, Birž. 10 d .-Jei- 
gu Rusijos vyrai, velydami bu- 
čiuotis negu muštis su kaizerio 
kareivius, pasiėmė sau moterų 
darbą, tai rusų moterįs jiems 

'nori parodyti, kaip reik ne bu- 
riuotis, bet muštis su vokiečiais. 
Žodžiu tariant, Rusijos moterys 
tveria atskirą pulką, susidedantį 
vien tik iš moterų. Jau 800 mo- 

tery iš liuoso noro užsirašė į 
"moterų kariškąjį pulką;" tiki- 
masi, kad netrukus susidarys iš 
jų čielas pulkas ir bus pasiųstas 
į karės frontą. Tarp pastojusių 

Įkareivijon moterų, sakoma, yra 
į ir O. P. Kerenskienė, žmona da- 
bartinio karės ministerio. 

P-nia Šabanov, prezidentė 
Pan-Rusiškos moterų lygos, 
pranešė, kad Rusijos moterys 
tveria tokius pulkus tam, kad 
susarmatyti vyrus kareivius, ku- 
rie bičiuliuojasi su vokiečiais. 

I"KARĖ TURI EITI"— ; 
'sako anarchistas. 

Christiana, Norvegijoj, Birž. 
ii d.—Čia atvyko kunigaikštis 

^ 
Petras Krapotkin, tėvas mok- 
sliškojo anarchizmo. Krapotkin 
buvo išvarytas .per valdžią iš Ru- 

I .. 
• sijos ir ilgą laiką gyveno Angli- 

joj. Dabar naujoji valdžia pa- 
kvietė jj sugrįžti atgal. Kelio- 
nėje į Petrogradą jis sustojo 
Christianijoj ir pranešė Norve- 
gijos laikraštijai savo nuomonę 
kaslink karės. Jis persergėjo vi- 
sus "tikrus taikos draugus," kad 
jie nemėgintu išgelbėti Vokieti- 
ją nuo sumušimo, nes Vokietija, 
anot jo, yra didžiausis pavojus 
visos žmonijos ramybei. 

"Tokios fantazijos, kaip Vo- 
kiečiu viešpatavimas nuo Ber- 

lyno iki Bagdado, privalo buti 
vokiečiams išmuštos iš galvos. 
Prancūzija privalo turėti Elzasą 
ir Lotaringiją. Lenkijos nepri- 
gulmybė privalo buti užtikrinta. 
Kol to nebus padaryta, Rusija 
privalo kariauti ir kariaus." 

Toliaus kunigaikštis Krapot- 
kin pasakojo, kad revoliucija 
atėjo j pat laiką, nes kitaip Ru- 
sija butų padariusi atskirą taiką 
su Vokietija. "Tarybos—sako 
Krapotkin,—biivo jau beveik už- 

baigtos ir senoji valdžia rengėsi 
pasirašyti ant atskiros taikos do- 
kumento dviem dienomis vė- 

liaus." 

Kunigaikštį Krapotkiną sutiks 
ant Finliandijos rubežiaus karės 
ministeris Kerenskį. 

SUAREŠTAVO ANGLĮ- 
JOS PASIUNTINIUS. 

Londonas, Birž. ii d.—Frele- 
rick XV. Jo\vett, prezidentas ne- 

prigulmingos darbininkų partijos 
ir James Ramsey MacDonald, 
tos partijos pinnsėdis,—abudu 
Anglijos parliamento nariai, ku- 
rie turėjo plaukti į Petrogradą 
pasikalbėti su Darbininkų ir Ka- 
reiviu Taryba, tapo suareštuoti, 

įjuos areštavo ne valdžia, bet na- 

riai jūreivių ir fairtnonų unijos. 



Vakar Londone, ant garsaus! 
Trafalgaro skvero, atsibuvo en-' 
tuziastiška demonstracija'• žp*o- 

nės protestavo prieš tai, kati val- 

džia leidžia viršminėtiems dele- 

gatams Mc Donaldui ir Jovvett'ui 
keliauti Petrogradan todėl, kad 

jiedu esą "taikos" šalininkai. 

Mitingas prasidėjo r.uo to, kad 

perskaityta telegramas nuo ka- 

pitono Tupper. Telegramas 
skamba: 

"Aš laikau McDonald^ ir Jo- 
wett po areštu. Laivo įgula 
(jūreiviai) atsisako su jais plauk- 
ti." 

RUSIJA IŠDUODA 

VOKIEČIŲ INTRIGAS. 

Londonas, l'.irž. ii d.—Reu- 
terio agentūros telegramas pra- 
neša iš Petrogrado, kad apie vi- 

durį gegužio mėnesio šių metu, 
vokiški kariškį pasiuntiniai at- 

vyko pas gen. Dragomirovą, vie- 

ną iš rusiškų vadų ant rusų fron- 
to ir kalbino rusus padaryti at- 

skirą su vokiečiais taiką. Gen. 

Dragomirov griežtai atsisakė jų 
ir klausyti. Tuomet vyriausis 
vokiečių armijų vadas išsiuntė 
bevieliniu telegrafu atsišaukimą 
prie visų rusiškų kareivių, kal- 

bindama^ j uos padaryti karės 

"pertrauką." Jis naiiviškai aiški- 

no, kad esą rusai gali padaryti 
pertrauką karėje, ir tuomi dar 

Heprasižengs prieš savo talkinin- 

kus. 
Sitiomi telegramų vokiškas va- 

das kvietė Rusijos armijos išsi- 

rinkti savo pasiuntinius ir at- 

siųsti juos pas vokiečius, tai vo- 

kiečiai paaiškinsią, kokiomis iš- 

lygomis galima susitaikinti. P.et 

sykiu su tuom vokiškas vadas 

prašė, kad tų vokiškų išlygų ru- 

sai negarsintų, Set užlaikytų sc- 

^:etc. Jeigu gi i.:3ai nepriimtų 
tokio vokiečių pakvietimo, tai vo- 

kiečiai esą ir toliaus galės ka- 
riauti issyk ant visų frontų, kaip 
kad ue iki šiolei kariavo. O jei- 
gu esą vokiečiai ir* toliaus bus 

'priversti" kariauti, tai paskiaus 
tų reikalavimai bus dar didesni. 

PERDAUG LAISVĖS 
APSIRGO. 

Stockholmas, IJirž. 7 d. (Rašo 
James O'Donell Iiennet, specia- 
lis korespondentas Chicagi^kės 
Tribūne): 

Švedų pirkliai, sugrįžusiejį iš 
Rusijos, pasakoja, kad kas yra 
svarbiausia Rusijos žmonėms, 
tai surasti patiems, ko jie nori. 

Viskas yra betvarkėj ir niekas 
jiežino, kaip tvarką sugrąžinti. 

Kiekvienas yra pats sau gu- 
bernatorius, o to pasekmė yra 
tokia, kad nėra tvartrirgos val- 
džios. Gatvės nešluotos, veja? 
dulkes npšioja [tuo žvilgsniu, 
.vadinas, yra kaip Amerikoj. 
Red.], krautuvių langai ne:.a- 

valyti <r t. t. 

Gyvenimas yra neužginčinamai 
liuosesnis, l>et toj liuosybėj nėra 
išminties.' Didelis žmonėms ke- 
blumas yra tame, kad jie negali 
suvirškinti greitai įgytos Usvės. 
•Kareiviai užima strvtkarius, va- 

žinėdami uždyką ir nepaisydami 
ant žmonių parankumo. Ant ge- 

ležinkelių, jie išmeta civiliškus 
pasažierius, tankiai vidurlaukiuo- 
se. 

Savo aficierus kareiviai trak- 
tuoja su didžiausiu nemandagu- 
mu. Maistas yra nepaprastai 
brangus. Mėsos, sunku gauti, 
>bct žuvių iš Xe vos vra užtek- 
tinai. Švedijos pirkliai mokėjo 
io rublių už torielką skystos 
sriubos ir truput] vaisių. 

"Dalyku stovis yra negalimas," 
—Jpaijakojo vienas pirklys.— 
Žmonės patys nežino, ko jie nori; 
jie tik tai žino, kad ilgai taip 
negali būti, kaip yra. Neužsi- 
ganėdinimas nauja valdžia auga 
ir kontf*-revoliuciios galima ti- 
kėtis. Laikinoji valdžia stato 

kulkasvaidžius visose strategiš- 
kose miesto dalyse. Laikoma di- 
deli mass-mitingai priešais karę, 
bet tiek priešingu nuomonių juo- 
se apreiškiama, kad reikėtų mil- 
žino jų visų suvienijimui. 

Minios yra pailsę nuo karės ir 

geidžia vien tik taikos, bet jos 
nenori, kad vokiečiai prisišienau- 
tu sau pelno iš Rusii zs kentėji- 
tno. 1 

iŠ aam 
KALINIAI SUKĖLĖ MAIŠTĄ. 

Joliet, 111.—Laikinis kalėjimo 
perdėtinis A. L. I'owcn pareika- 
lavo i.š governoro Lovvdeno mili- 

cijos kalėjime suirutės sustabdy- 
mui. Suirutė kilo del perdėtinio 
u/.d ra dimo lankyti kalinius ne- 

giminėms. Per penkias valandas 
kaliniai sudegint) tris valstybės 
trobas vertės $20,000 ir 1000 ka- 
linių laikinai buvo panaikinę kalė- 
jimo tvarką. Atėjusi milicija dur- 
tuvais ir kulkomis sukilusius kali- 
nius nuramdė. Vienas tapo už- 
muštas. kitas sunkia5 ir keli leng- 
viau sužeisti. 

n.000,000 UŽSIREGI- 
STRAVO. 

* 

VVeohington, D. C. — Valdžia 
jaučiasi labai užganėdinta regis- 
travimo pasekmėmis. Buvo tikė- 
tasis, kad užsiregistruos apie 10 

milijonu, o užsiregistravo su vir- 
šum n milijonu. l'ati Chicago 
davė 308,80?) užsiregistravusių 
šaukiamojo amžiaus; Nevv Yorkc 
atsiliepė 600,000 vyru šaukiomojo 
amžiaus. Geriausiai registravimas 
pavyko Chicagoj, Clevelande ir 
Detroite, nes ten ir blankų užsi- 
registravimui pritruko. Du treč- 
daliai užsiregistravusių vyrų skai- 
to save prie išimtinių. Pripažin- 
tų žada buti maža dalis. Iš už- 

siregistravusių 2,500,000 bus pa- 
imta kariuomenėn, kurių 025,000 
tuojaus bus paimti mokintis muš- 
tro. 

1,000 PRIEŠGYNŲ. 
SUSODINTA KALĖJI- 

MUOSE. 
Washington, birž. 6 d.—Tiesu 

skyriaus pranešimai'šiądien nuro- 

do, kad visoj šalyj priešgynų 
skaitlius pasiekė 1,000. 

25,000 FILIPINŲ KA- 

REIVIŲ SUV. VALSTIJOMS. 
Washington, birž. 6 d.—Filipi- 

nų Senato pirmininkas Manuel 
Quezon šiandien pasiūlė preziden- 
tui VVilsonui 25,000 filipinų ka- 
reivių. šita pajiega yra dabar 
organizuojama. 

WILSON NEMINKŠTIN- 
SIĄS DARBO ĮSTATYMŲ 

DEL KARĖS. 
Washington, I). C., birž. 6 d. 

—Prezidentas \Yilson savo laiške 
j Pennsylvanijo/. governorr Brum- 

baugh pasakė, kad jis nemato rei- 
kalo minkštinti valstijos darbo 
įstatymus laike karės. 

I. W. W. PRIEŠINOSI 
UŽRAŠYMUI, BET DAVĖSI 

AREŠTUOT. 
Rockford, 111., -birž. 6d.—Kuo- 

400 Pas. Pram. Darb. (I: W: 
\V:) nanų, kurie vakar nenorėjo 
registruotis, šiandien pasidavė po- 
licijai. 

VĖTROS UŽMUŠTI DVIE- 
JOSE VALSTIJOSE. 

Kansas City, Kans., birž. 6— 
Vakar naktį ir šiandien anksti 
rytą trečiu kartu bėgyje dviejų 
savaičių vėtra pasėjo mirtį ir iš- 
naikinimą Missouri ir Kansas val- 

stijose. Pirmoj užmušta 15 žmo- 

nių, antroj 9; sužaistų apie 150. 
N'uostoliai padaryti siekia nuo 

$1,000,000 iki $2,000,000. 

MAŽIAUS VARTOTI. 
PEILĮ. 

New York, N. Y.—Amerikos 

Gydytojų ir Chirurgų Draugijos 
suvažiavime didžiuma išsireiškė 
prieš vartojimą peilio operacijose, 
kuomet be to .galima apsieiti, pa- 
naudojant kitus gydymo budus. 

Ligšiol Amerikoje chirurgo peilis 
svarbiausią rolę lošė ir vartota jis 
n^' ten, kur be jo galima buvo 

apsieiti. 

BAIMĖ DEL LAISVĖS FA- 
SKOLOS. 

Washington, birž. 8 d.—Lais- 
vės paskola sulyg bankų prane- 
šimu nčra taip greitai išperka- 
ma, kaip Išdo viršininkų buvo 
tikėtasi. 

Užsirašymui visos $2,000,000,- 
000 paskolos iki birž. 15 d. reikia 
kad kasdien butų paimama po 

$100,000.000; tuo tarpu "k i šiol 
vidutiniškai bui© paknz *0 

>54,000 kasdien, 

LENKŲ KALBA VIEŠOJ 
MOKYKLOJ. 

Perry, N. Y.—Cia yra lenkų 
parapija, bet nėra lenlai para- 
pinės mokyklos ir lenkų vaikai 

turėjo lankyti vieši niokyk'lą. 
Lenkų parapijos klebonas kun. 
Cicho\vski išrūpino mokinimą 
lenkų kalbos vieloje mokykloje; 
bus duodama trys lekcijos j sa- 

vaitę. Mokytoju paskirtas Jozef 
Berno'.ak. kuris suaugusius len- 
kus vakarais mokis anglų kalbos. 

NELAIMĖ KASYKLOSE. 
Butte, Mont.—Speculator va- 

rio kasykloje birž. 8 d. kilus 
gaisrui 35 žmonės tapo užmušti, 
o 167 nerandama; šita nelaimė 
yra didžiausia, kokia čia yra 
buvusi. Gaisras gimė žemuti- 
nėse kasyklos erdvėse nuo tru- 

kusios pajieginės virvės, perduo- 
dančios elektrą požeminėms 
pumpoms. Apatinės erdvės tuo- 

jaus prisipildė durnais ir duja. 
Nelaimės laiku nakčia dirbo po 
žeme 415 žmonių, iš tų 21J spėjo 
pabėgti erdvėmis susijungiančio- 
mis su kitomis kasyklomis. 

15 REGISTRUOTOJŲ PA- 
ŠAUKTA TIESOM. 

Philadelphia, Pa., birž. 9 d.— 
Penkiolika registruotojų kaltina- 
mų neteisotame dalinėjime kor- 

tų registravimo dienoje, yra val- 
stybės valdžios rankose. Valsty- 
bės agentas Garbarino suteikė 
davadus ant jų didžiajam pri- 
siektųjų teismui ir jei kaltiinimas 
pasirodys teisingu, jų laukia kuo- 
aštriausia bausmė. Registravi- 
mo kortų trūksta tūkstančiais. 

INDIJONŲ KARIŠKAS ŠO- 
KIS. 

Ignacio, Colo.—Saujelė i-ndijo- 
nu likusiu rezervinėje pasiprieši- 
no registravimui ir stojimui ka- 
riuomenėn. Jie susirinko būriais 
įvairiose vietose ir apsitaisę savo 

margais taikiniais rūbais šoko ka- 
riškus šokius, grūmodami sudegi- 
mu sėdybų rezervinėje, je' juos 
pradėtu užrašinėti ir kariuomenėn 
imti. 

PAVOGTASIS MILIJONIE- 
RIAUS VAIKAS NUŽUDYTA. 

Springfield Mo.—birž. 10 d.— 
Vietos bankininko milijonieriaus 
J. Uolland Keet vaikutis 14 mė- 

nesių "Buddy," pavogtas geg. 
30 d., birž. t) d. atrasta negyvas 
apleistos Crensha\v dubos šuli- 
ny j Pavogusieji per laiškus rei- 
kalavo iš tėvo $6,000 už jo su- 

grąžinimą. .Įtariama pavogime 
6 žmonės, kurių didžiausiu kal- 
tininku skaitoma jaunas vaikinas 
Claudc Plersol. Šitą vaikiną bū- 

rys biznierių, atėmę iš šerifo, tris 
kartus po aržuolu pakorė ir pa- 
leido, manydami kankinimu pri- 
versti jį pasakyti, kad jis tą ivai- 
kutį pavogė; bet jis vis atsakė 
vienaip,—kad jis nekaltas. 

MILITARINIS CENZORIUS. 
Washington, D. C., birž. 8 d. 

—Salinio karės skyriaus biuro 

perdėtinis brig.-gen. Frank Mc In- 
tvrc šiandien 'formaliai apėmė da- 
dėtines militarinio cenzoriaus prie- 
dermes, paliuosuodamas nuo jų 
maj. Douglas Mc Arthurą. 

ĮSIRAŠYMO PRIEŠININKAS 
PAŠERTA SU PRIEVARTA. 

Kansas City, Mo. Inrž. 9 d.— 
Elea Luboshez, fotografininkas 
savaitė tam atgal suareštuotas 
už priešinimąsi registravimui, 

į kalėjime atsisakė ką nors valgy- 
ti. Vakar' per dūdelę su prie- 
varta jam supilta pusė kvortos 
pieno ir trys kiaušiniai. 

DARBO DIKTATORIAUS 
NEREIKSIĄ. 

Washington, D. C., birž. 8 d. 
—Darbo sekretorius Wilson 
šiandien užgynė, kad valdžia 
'■engianti tautinę pramanęs kon- 
trolę. Jis pasakė, kad nėra rei- 
kalo valstybei pramonę, kontro- 
liuoti. 

PAKĖLĖ MOKESTĮ. 
Chicago, 111.—Rubsiuvių fir- 

Į.na lkrt, Ssiiailaer ir Marx uar- 

bininkams pareikalavus sutiko pa- 
kelti jiem? Tnokęstį 10 nuoš. Fir- 
moje dirba apie Sooo darbininkų. 
Pakeltą mokestį rubsiuviams mo- 
•kčs nuo liepos i d., kirpikams 
nuo birž. i d. 

ŪKININKAI NORI SUGY- 
VENTI SU KELIAUJAMAIS 

DARBININKAIS. 
Fargo, N. D.—Ūkininkų Be- 

partinės Lygos delegatai, atsto- 

vaujantieji 80,000 šiaurinės l)a- 
kotos ūkių, turėjo čia susirinki- 
mą. kuriame nusprendė šią vasarą 
prašalinti ginčus tos valstijos ūki- 
ninkų su organizuotais keliauja- 
mais laukų darbininkais. 

NAUGIAKASIAI LAIMĖJO 
STRA1KĄ. 

Jeromc Ariz.—Straikavusie- 
ji šitoje apygardoje naugių (me- 
talų) kasėjai laimėjo straiką ir 
grįžo prie darbo. Kasyklų savi- 
ninkai sutiko mokėti po žeme dir- 
bantiems mažiausia po $6 j dieną; 
viršaus darbininkams po $5.50 j 
dieną. Taipgi sutiko panaikinti 
premijas, kontraktinį darbą, at- 

mainomąjį algosaikį ir mokestį dcl 
ligoninės; ligoniams priežiūrą 
kompanija turi parūpinti dykai. 

VALDŽIA DIRBDINS 100,000 
VAGONŲ. 

New York, birž. 7 d.—.Tau- 
tinė Ginvbos Taryba, papildydama 
dabartinės valdžios kontrolę gelž- 
kelių, užbaigė plianus nupirkimui 
100,000 prekinitj vagonu, kurie 
priklausis valdžiai ir bus jos pa- 
naudojami ant visų gelžkelių. 
Šitie vagonai atsieis $i5o.ooo,ooo. 
Kiekvienas vagonų išdirbėjas yra 
pašauktas Wasliingtonan suvažia- 
viman, kur bus apšnekama vago- 
nų padirbimo klausimas. 

f[ Louisvillje, Ky. Pakelta al- 
gos 8.000 tarnaujančių Louis-1 
v i 11 e & )^asl}ville geležinkelio. ! 

STATIS NAMUS DARBI- 
'' 

NINKAMS. 
So. Bethlehem, Pa. — Chas. 

M. Schwab ir jo bethlehemiškė 
Plieno kompanija padavė $5,000,- 
000 kontraktą- Thompson Starett 
kontraktininkų kompanijai iš Xew 
Yorko pastatymui 1500 namų So. 
Bethleheme šiais metais. Šitie na- 

mai bus darbininkams ir jų šei- 
mynoms ir busią pastatyti su vi-į 
sais naujoviniais patogumais. Be] 
žemės jau turimos. Plieno kom- 
panija dar žada pripirkti 430 akrų.1 
Į pastatytuosius namus kompanija 
tikisi sutraukti visus savo darbi-' 
įlinkus, dabar gyvenančius pašali- 
niuose miesteliuose. 

f i VIS& 

j| Franczijos preziaentas Poin- 
carc pasirašė po prisaku, kuriuo-į 
mi sutveriama lenkų kariauna.; 
Lenkai tarnaujantieji francuzu ka- 
riaunoje Ims naujos kariaujamos 
vienatos pradžia, prie kurios kvie- 
čiama priskinti visi kiti lenkai 
karės laikui.. Sita kariauna turės 

lenkų vėliavas ir bus suorganizuo- 
ta francuzu kariaunos pavyzdžiu. 
Kariaunos užlaikymo lėšas duos 
Prancūzijos valdžia. 

i 
Į| "Novoje Vremia" praneša, 

kad Troicke minia apiplėšė deg- 
tinės sankrovą ir 400 žmonių nuo 

nusinuodijimo alkoholiu mirė. | 
n -i 

IĮ Rusų kariaunos lenkų karei- 
vių at$tovąi savo susirinkime 
Minske nutarė sutverti savival- 

džią lenkų kariauną po savo vė- 
liavomis talkininkų eilėse iš lenkų 
tarnaujančių/ rusų kariumenėje. 
Rusų vfldžiaj sutikusi su tuo pra- 
nešė, kad 2QO lenkų oficierų iš 
austrų ,įr vokiečių kariaunos siū- 
losi stoti lenkų kariaunom 

: Rusų laikraščiai rašo, kad lai- 
kinė rusų valdžia paskelbė auto- 

nomiją Ukrainai, kurios siena bus 

taip vadinamas kijevinis epskritys. 
Autonomijos paskelbimas 
Ukrainoje sukėlė lengviai supran- 
tamą, neišpasakytą džiaugsmą. Iš 

visų kraštų žinios skelbia apie 
tvėrimąsi ukrginiškųjų liuosnorių 

j pulkų* 

[HING GEOeae-VISITS fiN RMERICflfv destroyefz 

Photos by American Presą Assoclatlon. 

AMERIKOS LAIVAI ANGLIJOJ. 

Anglijos karalius atlankė Amerikos torpedinių laivų eskad rą, kuri atvyko j Anglijos pa- kraščius, idant talkininkams pagelbėjus kovoti su vokiškais su bmarinais. Paveikslėlyj ma- 
tyti karalių beeinant laivo deniu ir sveikinant Amerikos jurci vius. 

|| Petrogradinės žinios skelbia-, 
kad prof. Boris Bachmatiev, pir- 
mininkas rusų komisijos iš 40 
žmonių, važiuojančios į Su v. Val- 
stijas, fapo paskirtas ambasado- 
riumi ir pilnai įgaliotas atstovauti 
laikinę valdžią visuose reikaluose 
bei santikiuose, priskiriant finan- 
sinius, pramoninius ir karčs daik- 
tų rupinimo reikalus. 

[| Francnzų ambasadariumi Ru- 
sijoje tapo paskirtas J. J. Xou- 

lens, buvusis finansų ir karės rni- 
nisteris j vietą buvusio ambasado- 
riaus Paledogue. Rusų valdžia, 
jo paskyrimą priėmė. 

f I 

Į| 'Iš Vladivostoko pranešama, 
kad anarchistų-komunistų susivie- 
nijimas Nikolske nutarė pasiųsti 
į vyrišką vienuoliną Smakuose de- 

legaciją ir prisakė jai reikalauti 
nuo vienuolių, kad jie prisijungtų 
prie susivienijimo, panaikintų sa- 

vo vienuolių tvarką ir pradėtų 
svietišką komunistų gyvenimą, o 

jeigu esą jie to nenorėtų, tai te- 

gul sau išsineša j neprieinamus 
miškus ir kalnus. 

|| Finliandijos Taryba įneša sei- 
man projektą, kad gyvenantiems 
Finliandijoj rusams butų pripa- 
žinta lygios su finais teisės pra- 
monės ir pirklybos srytyje. Kaip 
tai mainosi laikai. Dar taip ne- 

senai finai patys negalėjo sau iš- 
siprašyti tinkamų teisių nuo rusų. 

|Į Caro motina, Marija Teodo- 
ra itė, tapo pervežta j Krymą j 
Ai-Todoro dvarą, netoli Jaltos. 
Ją lydėjo Durnos atstovas A. Sa- 
venko ir komanda iš kareivių. 
Buvusiojo caro motina išrodo la- 
bai blogai, kaip po ilgos ligos. 
Sykiu su ja atvežta ir Olga Alek- 
sandraitė bei Aleksandras Mik'o- 
laitis—buvusiojo caro šeimynos 
nariai. 

|| Maskvos miesto galva, M. V. 
Čelnokov pats rezignavo nuo savo 

vietos. Laikraščiai nepaduoda rc- 

zignavitno prieža. Jų. Čelnokov 
yra žinomas lietuviams tuomi, kad 
per jo tarpininkystę lietuviai pa- 
bėgėliai gavę nemažai piniginės pa- 
šalpos. 

|| Albanų vadovų didžiuma 'iš- 
sireiškė už Albanijos ne;prigul- 
mybę, prašydami italų valdžios 
globėtis jais iki ta neprigulmybė 
bus įvykinta. Italai sutikę sti jų 
prašymų. 

ĮĮ Kelios savaitės atgal turkai 

rengėsi evakuoti Jeruzolirną be 
mūšio, didesniam spaudimui iš- 

tikus. Dabar vokiečių kaizeriui 
pareikalavus nusprendė ginti ją 
iki paskutinos. 

|| Brazilijos valdžia išleido pri- 
saką sudarymui pirmosios pakraš- 
čių artilerijos dalies. Prisakė! 
taipgi reikalaujama atidarymo 
kredito 870,000,000 reisų apsi- 
ginklavimui ir karės daiktams. 

|| Lordas Northcliffe—gerj ži-' 
nomas raštininkas ir laikrr^ščitj 
L o n d o n T i m e s ir L o n d o n į 
Daily M a i 1 savininkas—karės Į 
ministerijom prašomas priėmė vie-, 
tą, pirmininko Anglijos karės pa- 
siuntinijos Suv. \"alstijose; dabar- 
tinis jos pirmininkas Arthnr J. 
Balfour grįšiąs prie savo pareigų 
užsienio raštinėj, 

iĮ| Anglų belaisvių Vokietijoje 
yra 42.731; pernai jų buvo 3o,7io.' 
yra 4B, 133; pernai jų buvo 40,821. j Vokiečiu belaisvių Anglijoje yra 
48,133; pernai jų buvo 40,821. 

|| Žadinęs kilti straikas 140 me- 

talo ir kitų karės darbų dirbtuvė- 
se Petrograde praėjo neiškilę-*. 
Darbininkų reikalavimai tapo pri- 
pažinti, priskaitant šešių valandų 
darbo dieną. (Buvo reikalauta 
moterims 150 rublių algos į mė-' 
nesį ir 6 valandų darbo dienos). 

i 
|Į Doneco apskričio angliaka- 

siams pasiūlyta 50 nuoš. daugiaus 
algos! jie pasiulinimą atmetė. 

|Į Atsitikus netikėtam gaisrui 
Petrogrado uoste birž. 5 d. j vyko 
didelė ekspliozija nesenai apturė- 
tų iš Anglijos sprogalų. Dauge- 
lis žmonių užmušta. 

|| Stockholme, Švedijoj, ties 
parlamento rumu j vyko susirėmi- 
mas darbininkų su policija; vie- 
nas sunkiai sužeista ir apie 20 

lengviaus. Darbininkai, kairiųjų 
socialistų paraginti, skaitliuje 10,- 
000 su v;ršum, surengė demon- 

^ 
straciją, laukiant premiero S\var- 
tzo duoti atsakymą į socialistų 
reikalavimą konstitucijos pataisy- 
mo, trumpesnių darbo valandų Ir 
didesnių algų. Policija plikais 
kardais minią išvaikė. 

|| Kronstadto sukilėliai nusira- 
mino. Vietos kareivių ir darbi- 
ninkų delegatų komite' is pasida- 
vė laikinai valdžiai ir atsisakė nuo 

visokios atsiskvrimo minties. 
I 
I 

Į| Edvardas Reszkc, atsižymeju- 
sis lenkas giesmininkas (basas) 
pasimirė savo dvare Garnušek, 
ties Čenstachava Piotrkovo jrub. 

Gimė jis Varšavoj, 1S55 m. ir 
mokinosi giedoti nuo savo moti- 
nos, kuri buvo įžymi giesmininkė. 

Į| Vokietijos valdžia sugrąžino 
pasportus Haiti salų reikalų atsto- 
vui. Haitinis diplomatas pirmiau 
buvo įteikęs raštą užsienio sekre- 
toriui Zimmermannui protestuojan- 
tį prieš nevaržomą kariavimą sub- 
marinais ir reikalaujantį atlygini-- 
mo už nuostolius padarytus Haiti 
vaizbai. 

|| Norvegijos valdžios ministe- 
rija nusprendė paduoti bilių su- 

tvarkymui kainų maistams, kura- 
lui ir kitoms gyvenimo reikme- 
nims laitais budais, o ne augščiau- 
siomis kainomis. 

ji| lVpjnoninis neramumas pa- 
gimdytas karės sąlygų sunkiai at- 

siliepė j Angliją ir Francuziją. 
Anglijos valdžia paėmė savo kon- 
trolėn anglies kasyklas, nes ap- 
štis iškasame* anglies pradėjo ma- 

žėti. 

|| Iš socialistų reikalavimų 
reichstage paaiškėjo, kad vokiečių 
valdžia verčia oficierus ir karei- 
vius užsirašyti vokiečių karės pa- 
skolą. Šitą patvirtina ir pabėgu- 
sieji kareiviai. Iš kareivių rei- 
kalaujama mažne dviejų trečda- 

lių jų gaunamos algos. Atsisa- 
kiusius užsirašyti tuojaus siunčia- 
ma mušlaukin pavojingiausio!! 
vieton. 

Į| Iki liep. i d. iš Porto Rico 
bus išsiųsta 500,000 skrynių ana- 

nasų (pincapples). 

|| Veikliausiu visame pasaulyj 
ugnakalniu yra kalnas Sangay 
Pietų Ameriikoi. Nuo i/2j m. 

jis nuolatos meta durnų stul- 
pus, akmenis ir kartais lavą. 

Ik 

|| Žemės drebėjimai San Sal- 
vadore, ištikusieji po ugnakalnio 
išsiveržimų išnaikino septynis 
miestus ir kaimus: San Salvador, 
šalies sostinę nuo 65,000 gyven- 
tojų, Santa Tekia ir k. San 
Salvadore likę tik 100 namų svei- 
kais. 100,000 vyrų, moterų ir 

vaikų liko be prieglaudos. 
|| Čekuose revoliucija prieš 

Austriją—sako kablegrama iš Pa- 

ryžiau-; nuo dro E. Ijciics Čekų 
Tautinio Susivienijimo sekreto* 
riui Cliicagoje. Tūkstančiai 

žmonių demonstravo Prosciejo- 
voj, Moravijos Ostravoj, Budze- 

jovicuose ir kitur". Pragoję prieš 
vietininko rumą demonstracija 
pasiekė milžinišką "didumą. Če- 

kų pasiuntiniai parlamente Vien- 



eiuje denionstratingai atsisako 
imti da'yvumą iškilmingame jo 
atidaryme ir rezoliucija reikala- 
vo atidalininio visu čekiškai sla- 
višku žemiu ir sutvėrimo atski- 
ros viešpatystės. 

[| S u lyg projekto paduoto Pir- 
mam I.enlcų Seimui sutaikymui 
Cent. Taut. Komiteto ir apdirbi- 
mui lenkų konstitucijos, rinkikai 
turi Imti lenku žemės valstie- 

čiais—valstiečiais lenkų žemės, 
priklausiusios rusams, gimusiais 
joje, arba persikėlusiais jon bent 

trimi mėnesiais pirmiaus. Rin- 
kimo teisę turi tik vyrai. Rin- 
kimai bus slaptu balsavimu ir 
bus septintadienyj, ar kokioje 
šventėje. RenkamybOs išlyga 
statoma mokėjimas lenkų kalbos 
ir rašybos. 

|j Karalius Karolis Vengrijos 
n<»ujos ministerijos sudarymą pa- 
vedė grovui Moritz listerbazy, 
kuris užėmė* vengru premiero 
grovo Tiszoą vietą. 

LIETUVA IR KABE, 
IŠ SMOLENSKO. 

Laisvės judėjimas atgaivino 
ir Smolensko lietuvius. Per- 
versmas Smolenske įvyko kovo 

3 d. Ligi tos dienos buvo su- 

laikomos Minsko karės apygar- 
dos viršininko visos žinios ap:e 
revoliuciją. Kovo gi 3 d. gana 

skaitmeningas Stnolenskio garni- 
zonas visas iškarto be skirtumo 
perėjo revoliucijonicrių pusėn. 
Tą dieną buvo užimta visos se- 

nosios policijom buveinės ir po- 
licistai nuginkluota, bet ne are- 

štuota. IŠ karės vyriausybės 
tuojau suareštuota Minsko karos 
apygardos viršininkas Raus ton 

Traubenberg, štabo viršininkas 
Moric ir miesto komendantas 
Dunten. Iš vietinio katorgos ka- 

lėjimo tą pačią dieną poliuosuota, 
bet jau teiju mintsterio )Ke- 
renskio telegramą gavus, visi po- 
litikos kaliniai, kurių tarpe pasi- 
rodė ir lietuvis Braziukevičius, 
iškalėjęs katorgoje apie 10 metų. 
Kovo 7 d. pirmą kartą susirinko 

lietuvių būrys, apie 70 žm., kuris 

1) jgaliojo P. Matulionį jeiti 
Smolensko Vykdomajan Konii- 
tetan nuo lietuvių, 2) spiesti vi- 

suomenės gyvenimą apie Smo- 
lensko Savitarpės Pašalpos lietu- 

vių draugiją ir 3) steigti lietu- 
v: politikos kliubą, kuriam čia 

pat išrinko jau ir valdybą (10 
narių). 

Toliau kovo 19 ir 25 d. taip- 
pa* buvo padaryta viešų susi- 

rinkimų, kame svarstyta ekiama- 
sai metas, ir, pagalios, padary- 
ta šitokio turinio nutarimas: 

"Lietuvos Laisvės vardu męs 
re^kiame giliausią užuojautą Ru- 

sijos jvykusiai revoliucijai ir pa- 
sitikėjimą Rusijos Laikinajai 
Vyriausybei, kad ji, sutartinai su 

Rusijos Valstybės Duma ir Dar- 

bininkų bei Kareivių Taryba, pri- 
ves Rusiją iki Steigiamojo Su- 

sirinkimo, kuris nustatys tikrai 
demokratinę valstybės tvarka, 
gvarantuojančią visoms Rusijos 
tautoms pilną teisę laisvai apsi- 
spręsti. Turėdami gi omenyje 
žmoniškumo reikalą ir karės pa- 

vojų gyvybei Lietuvos, kurios 
teritorijoj eina šis karas, męs 
reiškiame pageidavimą, kad ka- 
riaujančios valstybės kuo^rei- 
čiausiai pradėtų taikos tarybas, 
bet kol taika įvyks, musų parei- 
ga palaikyti karę prieš vokiečių 
militarinį despotizmą." 

Ši rezoliucija nutarta paskelbti 
viešai—vietos rusų spaudoje, o 

taip-pat pranešti Lietuvių Tau- 
tos Tarybai. 

P. St. 

LIETUVIŲ MITINGAS RY- 

'GOJE tęsėsi 2 <1 i e n i—kovo 25 ir 
26 d. Po karštų kalbų ir debatų 
nutarta: 1) reikalauti iš Laiki- 
nosios Valdžios greitesnio įkū- 
rimo Rusijoje Demokratinės Re- 

spablikos; 2) jsteigti "Rygos 
Lietuvių Sąjungą*," 3) sutverti 

"Rygos Lietuvių Moterų Drau- 

giją 4) reikalauti, kad butų 
sušauktas tremtinių susirinki- 
mas, kad senoji Komiteto valdy- 
ba atsisakytų ir butų išrinkta 

nauja, pačių tremtinių valdyba; 
5) pradėti organizuoti "Lietuvių 
Kareivių Draugiją." K. S. 

PRIE VĖLIAUSIOS MŪŠIO BELGIJOJ. 
Anglų armijų vyriausis vadas, feldmaršalas Haig, uždavė pusėtiną smūgį vokiečiams 

Belgijoj. Platesnį aprašymą rasite straipsnyje "Didėji Karė." Žemlapis parolo mūšio vie- 
kas. Šešėliu padengta vieta likosi atimta nuo vokiečių. 

Lietuvių Tautos Taryba. 
Parinktieji žmonės vesti tary-j 

boms su kitoms Lietuvos tau-Į 
tomis duoda paaiškinimu apie ^ pasitarimus su jomis. Apie gu-1 
dus, žydus ir rusus aiieko naujai 
nepasako, nes nebuvo naujų ap- 
linkybių, kurios butu dauį au 

paaiškinusios tų tautų santyki 
su I iet. Valdomuoju riomitetu 
negu buvo pirmiau. Dėl pasi- 
tarimų su lenkais daug daugiau 
paaiškėjo. Lenkų delegatai l>a- 
lianskis (jaunasis) ir kun. .\la- 
ciejevičius buvo atėję pas lie- 
tuvius tarties. Jie kalbėjo visų 
Lietuvos lenkų vardu, pasiųsti 
jų susirinkimam Daugiausia lu- 
vo kalbos del Suvalkų guberni- 
jos, del etnografinės sienos, del 
pačios Lietuvos didumo. Len- 
kai nepatenkinti, kam Lietuviai 
ima tik etnografinę, o ne istori- 
nę Lietuvą. Lietuviai išsjkerpą 
sau tokią Lietuvą, kokia jiems 
patinkanti, norėdami kad jų bu- 
tų dauguma ir kad jie lenkus 
galėtų paimti už pakarpos. Pa- 
sikalbėjimas apčiuopiamų re/.ul- 
tatų nedavė. 

Pranešimas apie pasikalbėjimą 
su vyriausybės atstovais dėl 
Lietuvių Tautos Tarybos dekle- 
racijos. Buvo paiškinta, jog 
lenkai, naudodamies "lietuviu lė- 
tumu ir tęsimosi, eimą' į vyriau- 
sybę ir ai'kiną, kad likusiųjų 

: neužimtųjų Vilniaus ir Kauno 
gubernijų gyventojai padarytų 
'susirinkimus ir patys išsirinktų 
sau komisarus ir kitus valdinin- 
kus. Vyriausybė su tais lenkų 
pasiulymasis dalimi jau sutin- 
kanti. 

Leonas nurodo, jog~L. Tautos 
Tarybos įteiktam jame vyriausy- 
bei rašte yra priešingumų: 8 
punktas, kur kalbama apie stei- 

giamąjį Lietuvos seimą, nesu- 

tinka su kitu to rašto turiniu, 
kur kalbama tik apie atskirą 
Lietuvos valdymą. Reikėtų į- 
duoti vyriausybei apie Lietuvos 
apsisprendimą kitą raštą, kitaip 
motyvuotą.. 

Besikalbant tuo klausimu, pa- 
aiškėjo, jog reiktų išrinkti dele- 
gaciją, kuri oficijaliai sužinotų, 

•kaip laikinoji vyriausybė pažiu- 
rėjo j lietuvių įteiktąjį raštą. 
Kad tokia delegacija reikia rink- 
ti, visa Tautos Taryba pripažino 

| vienu 'balsu. 

Delegacija iš 3 žmonių turi 
nueiti j kun. Lvovą ir sužinoti 
iš jo oficijaliai, kaip laik. vy- 
riausybė žiuri j lietuvių klausi- 
mą. 

Del naujos lietuvių dekleraci- 
jos iškilo du gretimu sumany- 

jinit: a) įteikti naują motyvuotą 
I memorandumą apie Lietuvos ap- 

|sis-prend'..no teisę ir jos steigia- 
mąjį susirinkimą; b) parašyti 
paaiškinimus del jau įteiktojo 

I rašto ir, jeigu bus reikalas, į- 
^ 
teikti juos vyriausybei raštu. 

;Abudu sumanymu T. T. priėmė. 
Delegacija, kuri sužinotų, kaip 

vyriausybė žiuri į Lietuvos 
klausimą, palikta ta pati. kuri 
įteikė pirmąjį rastą: M. Yčas, 

Į M. Jan ufke' ičius, V. Bielskis. 

Paaiškinime prie Įteiktųjų I*.. | 
Tautos Ta-} bos nutarimų ir 
naujai memorandumui apie Lie- 
tuvos apsisprendimą ir jos stei- 
giamąjį seimą parašyti išrinkta 
komisija: Leonas, Bielskis, Sle- 
ževičius, Šilingai, Januškevi- 
čius. Tai pačiai komisijai paves- 
ta, kad išdirbtų projektą nusta- 

tyti santykiams tarp Laikinojo 
Lietuvos Valdomojo Komiteto 
ir Laikinosios Rusų Vyriausy- 
bės.* 

Pabaigus tuos klausimus, 
svarstoma partijų, kurios daly- 
vauja Tautos Taryboje, pripa- 
žinimas legitimacijų. Pranešus; 
tai komisijai, kuriai buvo pa-1 
vesta peržiūrėti ir patikrinti tos 
objektyviosios žymės, kurios a- 

pibudina partiją: partijos pro- 
grama. jos cemtralinis komitetas 
ir darbavimasis lietuvių visuo- 
menėje, ir nurodžius, jog visos 
partijos tas objektyviąsias žy- 
mes turi, pati Tautos Taryba ė- 
mė svarstyti ir balsuoti tą par- 
tijų pripažinimo klausimą. 

Daug kalbų ir ginčų sukelia 
I ietuvių Katalikų Tautos Sąjun- 
ga. Soc. demokratai ir socijalis- 
tai liaudininkai katalikų partijos 
nepripažįsta ir nurodo, jog jeigu 
bus ji pripažinta, tai jie turėsią 
pasitraukti iš Valdomojo Komi- 
teto ir iš kitų veikiamųjų komi- 
sijų. Klausimą balsuoja srovė- 
mis. Už kataligų sąjungos pri- 
pažinimą balsuoja trys partijos: 
Tautos Pažanga, Dem. Tautos 
Laisvės Santara ir krikščionys 
demokratai: prieš balsuoja soci- 

jalitsai liaudininkai. Tokiu budu 
katalikų partija buvo pripažinta, 
Kitos partijos visos buvo pripa- 
žintos be ginčų. Tik del soc. 

demokratų buvo iškeltas klausi- 
mas. Prieš jų pripažinimą bal- 
savo Liet. Katalikų Tautos Są- 
junga. 

Del balsavimų rezultatų soc. 

dem. ir soc. liaudininkai pranešė, 
kad jie tuojau išeina iš/ Liet. 
Yald. Komiteto, iš visų komisi- 
jų ir nuima savųjų kandidatūras 
į Lietuvos administraciją, bet 
Tautos Taryboje kol kas posilie- 
ka. Motyvuotą apie tai deklara- 
ciją jie pristatysią kitam Tautos 
Tarybos posėdžiui. 

MUSŲ ATSAKYMAS. 
Eina garsas, Vacį Vokietijoj 

paskelbusi "Lietuvos Karaliją". 
Kaip į tai mes turim atsakyti? 

Tai ne tik mums svarbu. 
Musiį atsako laukia ir naujai 

atgimusi rūsti visuomenė. Aš ne- 

abejoju, kad Lietuviu Centro Ko- 
mitetas, o gal dabar jau musii 

Tautos Taryba atsakys taip: 
Lietuvių lauta, turėdama visas 

Ipiivalybes buti laisva, — turėda- 
ma sa\;o žemę, istoriją, savo tur- 

tingą kalbą dailę, .meną. savo 

kulturą,—laisvės sau laukia ne 

kaipo išmaldos, bet kaipo būtino 
privalomo, atsiteisiamo dalyko 
už nuo&kaiidas musų tautai pa- 
dan tas. 

Kadangi ir vokiečiai, ir sąjungi- 
ninkai sakosi kariaują už paverg- 

tyju ma/ujų tautu laisvu, tai te- 
gu jie mums grąžina tai, kas i"- 
musų buvo išplėsta, tegu vokie- 
čiai grą/ina mums lietuviu gyve- 
namąją I'rusu dalj, o rusai pas- 
kelbia etnografinės Lietuvos ne- 

priklausomybę ir daugiau nesiki- 
ša j m u su savus reikali s. 

I '/.tai mes busim iems labai 
dėkingi geri kaimynai. 

K. K. Lizdeika. 
("L. B.") 

ALS. FINANSŲ APYSKAITĄ, 
ta.1 ; 

Gegužio mčn. 

Inplaukimai:— 
Lincoln, X. H. 42-ra (nau- 

ja) kuopa $170 i J* 
Dr. A. Bacevičius,. Eliza- 

beth,, N. J. pav iki. pabaigai. 
Bridgeport, Conn. 15tą kp. 

1017 m. 2.00 

už kn. "Liet. Laisvė'' 2.50 
Haverhill, Mass. 20 kp. 4.70 
Plvmouth, Pa. 39 kp. .60 

Salem, Mass., 38 kp. 1.40 
Ne\vark, N. J. 19 kp. 2.30 
Racine, \Vis, 35 kp. 3.00 
Brooklyn, N. Y. 1 kp. 26.35 
W. Lynu, Mass. 40 kp. .80 

La\vrence, Mass. 12 kp. už 

50 kn. "Liet. Laisvė" 2.50 
J. Ambraziejus, iš i-mos kp. 

už 142 kn. "Liet. Laisvė" ~.io 

Xew York, X. Y. ^30 k p. 3.60 
Viso per gegužį 58.55 
Buvo inplaukę 332.51, 

Viso inplaukė 391.06. 
J. O. Širvydas. 

ALTS. Fin. Sekr. 

I 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
"KELEIVĮ" IŠKRĖTĖ; 

"Laisvė praneša, kad "Kelei- 
vio"' redakcijoj, So. Bostone, val- 
džios vyriausybė padarė kratą. 
Buvo nužiūrėjimas, kad "Kelei- 
vis" prieštaravęs registracijai. 
Sulyg pranešimo, "Keleivio"' re- 

dakcijoj nieko įtartino nerasta. 

DĖLEI P. ST. ŠIMKAUS PRA- 

KALBŲ. 
Po didelio, taip vadinamų, ka- 

talikiškų laikraščių išgarsinimo p. 
St. Šimkaus ir jo bedievybės skel- 
bimo. man buvo labai žingeidu 
p. Slinkaus prakalbų išgirsti ir 
pamatyti, ai ištiesų taip yra, kaip 
tų laikraščių garsinama. 

Kaip sykis trumpu laiku newar-j 
kiškė TMD. 41 kp. parengė p. 
Šimkui prakalbas. Rengėjai sten- 
gėsi kiek galėdami jas išgarsinti, o 

tie, kurie pasiskaitę anų laikraščių 
patikėjo jais, trukdė jų šitą darbą. 
Bet trukdytojams nepavyko ir j 
prakalbas prisirinko pilna svetai- 
nė. 

Pasirodžius j,. Šimkui estrado- 
je. laukiau ar nepradės jis be- 
dieviškumo skelbti. ?,et apsiri- 
kau. Kalbėtojas, pasveikinęs susi- 
rinkusius žodžiais, "Broliai ir Se- 

l 1 

scrv., kalbėjo vien apie tautai, 
rases, tėvynės meilę, brolinę ir 
artimo meilę be jokio bedievišku- 
mo šešėlio. Atsiminus anų laik- 
raščiu skelbimus, man aišku buvo, 
kad tai buvo ne kas daugiau, kaip 
tik piktas ir žemas šmeižimas, kad 
jo prakilnu darbą sutrukdžius. 

Ir man atėjo mintis, ar nebut'.j 
gera p. St. Šimkui savo prakal- 
bas atspausti brošiūros formoje ir 
jas plačiai paskleisti. Urošiurą ga- 
lėtu kiekvienas perskaityti ir pa- 
matyti, kur yra teisybė. Tie pa- 
tys žmonės, kuriv trukdė šitą su- 

sirinkimą ir todėl neatėjo j jį, 
pamatytu, kad p. Šimkus savo 

prakalbose kalba kaip tikras krikš- 
čionis. 

Skatinamas šitos minties, aš au- 

koju $10 L. D. Cent. Kom. Fon- 
dan taip: pusę skiriu nukentė- 
jusiems nuo karės ir pusę minėtos 
p. Šimkaus brošiūros išleidimui. 
Nors Uti maža yra suma, bet aš 
tie vienas esu liet tvis, kuris ga- 
liu, ar privalau Lietuvos ir lietu- 
vių reikalus remti. Aš tikiu, kad 
atsiras ir (langiaus pritariančių 
šitai mano minčiai, nes kas p. 
Šimkaus kalbą yra girdėjęs, žino 
pats, jog jos kalbos yra vertos iš- 
leidimo. Tai butų ištorinis faktas, 
gyvai parodantis musų dabutinį 
padėjimą ir tuos blogais norais 
žmones, kurie geriausius musų 
veikėjus šmeižia ir jų prakilnų 
darbą trukdo. 

Kas daugiaus prisideda prie ma- 

nęs? 
F. M. Petrulionis. 

IŠ CLINTON, IND. 
Račiūno paveikslai.—Gegužio 

31 d. mūsų kolioniją aplankė pp. 
Račiūnai su krutumais paveik- 
slais. Publikos suėjo apie 200 

žmonių; tarp jų buvo keli sve- 

timtaučiai, amerikiečiai ir len- 
kai. Išskyrus kelis "susipratė- 
lius,"' visa publika buvo labai 
užganėdinta paveikslais ir p-nios 
Račiūnienės giedojimu. Paveik- 
slai buvo rodomi iš karės lauko, 
parodantieji rusų kareivius ry- 
tiniame šone. Lietuvos išmiiki- 
nimą dabartinėj karėj ir Lietu- 
vos vaizdelius, nuimtus pirma 
karės. 

Ponia Račiūnienė padainavo 
kelias patriotingas ir šiaip lie- 
tuviškas daineles. Jos bal>as bu- 
vo malonus ir ji giedojo su jau- 
smu ir įspūdingai. 

Jonas Skinderis. 

IŠ TORONTO, ONT. CAN. 
Sutikimo ardytojai.— Tarpe 

vietos lietuviu yra įsimaišę du 
"susipratusieji" vyrukai, kurie 
visuomet ir visur trukšmą be 
reikalo sukelia. Jie priklauso 
prie Lietuvos Sunų Dr-jos ir 
kiekviename jos susirinkime jie- 
ško priekabių prie draugijos rei- 
kalų ir nutariamų dalykų tik 
kad parėkavus. Čia privesiu ke- 
lis faktus iš jųjų "veikimo.'' 

Trijų savaičių bėgyje vietosi 
lietuviai surengė tris balius. 
Pirmą surengė Sąitrngos Komi- 
tetas. susidedantis iš Šv. Juoza- 
po Dr-jos, Liet. Sunų Dr-jos 
ir parapijos atstovų. Besvar- 
stant klausimą muzikantų sam- 

dymo, visi komiteto nariai, išski- 
riant šituos du "susipratčlius," 
sutiko pasamdyti lietuvius mu- 

zikantus; jiegi užsispyrė reika- 
lauti, kad žydai butų pasamdy- 
ti, o ne lietuviai. Bet jų užsi- 
spyrimas nuėjo niekais ir tapo 
pasamdyti lietuviai muzikantai. 
Pasekmės to, žinoma, buvo ge- 
ros; publika buvo užgainėdinta 
ir balius gryno pelno atnešė 
$377 o. 

Netrukus po to vėl buvo ba- 
lius, parengtas Lietuvos Sunų 
Dr-jos, nuo kurio pelnas buvo 
skiriamas nukentėjusiems nuo 

karės lietuviams. Čia šitie "su- 
sipratėliai" gavo viršų ir paėmė 
žydus muzikantus, kuriems rei- 

kėjo dvigubai tiek užmokėti, 
kaip lietuviams. Xa ir pasek- 
mės to buvo ne kokios. Vie- 
nam tų susipratėlių vienminčiui 
pradėjus negražiai trankytis po 
svetainę, žydai pradėjo lietuvius 
pašiepti, kad jie šokti nemoką ir 
užtraukė jam rusišką kazoką. 
Vienas svečių, matydamas šitą 
išjuokamą, sustabdė muzikantus' 
ir pasakė jiems, kad jie neiš- 
juoktų lietuvių bent po jų akių. Į Iš to tarpe muzikos ir šokėjų į 
kilo tūlas įtempimas ir vienam 

iiu-jus su paprasta armonika, so- j 
j kėjai pastatė jį krr<>ti, ° patys 
pagal jo muziką šokti. 
Šitaip baliui susidarkius, ir pel- , 

no buvo tik apie $15. 
Trečias balius buvo birželio 

2 d. Šitą balių parengė Vilniaus 
Aušros Vartų 1 '-les Sv-sios pa- 
rapija. Šito baliaus rengėjai pa- 
ėmė lietuvius muzikantus ir ba- 
lins gryno pelno <la\_ apie $30. | 
Pasisekimas buvo aiškus, o bet 
tie "susipratėliai" ir čia karštai 
protestavo ir priešinosi lietuvių 
muzikantų pasamdymui. 

Taigi tie du vyrukai visuomet 
( 

tik netvarką daro ir aš patarčiau- 
1.. S. O. nariams, kad jie pradė- 
tų juos suvaldyti; tąsyk bus ge- 
resnis susiklausymas tarpe vie- 
tos lietuvių ir geriaus visokie 
geri sumanymai seksis. 

L. S. D. N. J. B. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Gražus pirmos komunijos po- 

kylis.—Nedėlioj birž. 3 d. p-nti 
Jono ir Onos Saunorų dukrelė 
Praniuke aštuonių metų, priėmė 
pirma Komuniją ir vakare tėvai 
parengė pokylį šitos pirmos ko- 
munijos atminčiai. Ir. tiesa, šita 
pirma komunija bus atmenama. 

Pokyliu buvo sukviesta nemaža 
svečiu ir laike vakarienės dvi vy- 
resnėsės pp. Saunorų dukterys 
padainavo daug gražių dainelių 
ir tautinj himną. Svečiai klau-! 
sėsi su dideliu atsidėjimu. Ypa-, 
tingai malonu buvo matyti, kad, 
pp. Saunorai augina savo dukrc-J 
les tautinėj dvasioj. 

Po dainų, man prakalbėjus j 
svečius keliais žodžiais apie 
Lietuvos laisvę ir jos išgavimą, ; 
svečiai atsiliepė su aukomis tam 1 

dalykui. Pirmutinė, kuri padėjo '• 

dolerį ant Lietuvos laisvės au-Į kuro, buvo jaunoji mergaitė, Pra-j 
niūkė Saunoraitė. Paskui au- 

kojo šitie: Po $1.00: Jonas Sau-Į 
noras, Kaz. Bartusevičia ir K. 
J. Semaška: po 50c: Juozas Sau- < 

noras, And. Beliaokas, Juozas 
Bartusevičia, Juozas Navickas, j 
Vincas Kirčius. Viso sudėjo < 

$6.50. Aukas pasiunčiau LNF. 1 

Garbė pp. Saunorams už jų 1 

auklėjimą savo vaikų lietuvystės, 
dvasioj ir jų šelpimą Lietuvos 
reikalų. 

K. J. Semaška. < 

IŠ FENNVILLE, MICH. 
Žmonių upas.—Pastaruoju lai- Į ku žmcuių upas žymiai sukilo. 

Prezidentui \Yilsonui paskeiuus į 
registravimo dieną, žmonės, tar- 
tum oro permainai įvykus, pra- 
dėjo lėtai tarp savęs šnekėtis 
apie dalykus paliečiančius karę. 
Bet nei vienas nerugoja nei ant val- 
džios, nei ant busimojo likimo; 
tiktai vokietys, jei kur sutinki jį, j karščio apimtas pasikaso galvą ir 
numoja ranka, nieku neprasitarda-Į 
mas. 

Šiaip įvairių tantu žmonės ^ijo 
tokio likimo, kuris dabar yra Ru-1 
sijoj, bijo betvarkės ir todėl sa- 

ko, kad geriau įstoti į kariumenę 
ir ten tarnauti, negu kad reikėtų 
paniką praleisti. 

M. K. Š. 

IŠ FENNVILLE, MICH. j 
Registravimo diena.—.Birželio 

5 d. buvo čia laukiama su ne- 

kantrybe ; šita diena daugumui bu- 
vo baisi ir joje daug juokingų 
atsitikimų teko pamatyti, tai bai- 
mei pradėjus apsireikšti. 

Cia dirba įvairių tautų žmo- 
nės, ypatingai, taip vadinamieji j "svetimšaliai priešai"—Austrijos ( 
valdiniai, chorvatai ir kiti. Jie 
buvo priešingi registravimui ir, 
sakėsi neisią registruotis. Bet 
atsitiko kitaip, 'negu jie manė kad 
bus. Jie manė, kad jei gera 
valia kas norės tai nueis j miesto 
svetainę ir užsirašis. I>et jie 
Tūbai nustebo, pamatę 9 valandą 
ryto atvažiavus] superindentą su 

( 
automobiliumi ir liepiantį vi- 

^ siems sėsti automobi'iun ir va-, 
►'iucV-i 'užsiregistruoti. Cia pa- j sirodė, kad pas juos nebuvo drą-1 
sos bosui pasipriešinti ir visi ' 

po nosia bumbėdami susėdo ir 
nuvažiavo. 

Nuvažiavus, jie vėl kvailai ėmė 
teisintis savo netinkamybe ka- 
riuomenėn: tai. girdi, akys p ra- 

( 

stos—tik per šešias dešimtis pė- 
dų vos galįs arklį pamatyti: tai 
rankos drebą ir šaudyti negalįs 
ir tt, 

I-et vienas chorvatas buvo 
juokingiausias. Pradėjus regis* 
truotojui jj klausinėti—kaip se- 
nas; kur gyveni ir tt., jis susi- 
kibo abi ranki už juosmenes ir 
užpakalį čiupinėdamas ėmė rėk- 
ti, kad jam skauda. Bet šitas 
jo gudrumas nieko jam nepa- 
dėjo; registruotojas nusijuokė ii 
jo ir nepaleido jo kol neišklausė. 

Vargšas chorvatas nors mat- 

tydatnas, kad dabar jis yra ke- 
bliame padėjime, visgi nenusimi- 
nė ir sumanė kitą pliamą: nuva- 
žiuoti Chicagon, kur. esą, yra 
visokiu nusimanančių žmonių, ir 
pas juos pasiklausti, kaip jam 
iš šito kibelio ištrukti. 

M. K. Š. 

Žinios Žineles. 
Philadelphia, Pa. 

— Miesto dalyj Richmonde 
tebuvo nieko tokio, kas galima 
jutų pavadinti bedieviška. Nie- 
<as nekliudė nei katalikystės, 'nei 
<lebono (kun. Sėdvvdžio). Bet 
debonas užsipuolė ant TMD. 
cuopos ir net iš sakyklos liepė 
;avo parapijonams nedalyvauti 
os surengtose paskaitose. Da- 
>ar susitvėrė socialistų kuopa, 
•tiri, reikia laukti, neduos klebo- 
nu ramuiro. 

Bridgeporto, Conn. 
— Vietos klerikalai labai pa- 

liego tautininkų veikimą trukdy- 
:i; jei tautininkai parengia kokį 
.'akarą, ar balių, tai klerikalai vi- 
sas pastangas deda, kad tam 

Pakenkus. Ar jie tą laiko tau- 

išku, ar katalikišku darbu, ne- 

iinau. 
Kabė... 

Sincaid, 111. 
= Darbams kasvklc:.e einant 

<erai ir trūkstant danbininkų, 
larbininkams pareikalavus, kasy- 
dų savininkai pakėlė algas; an- 

gliakasiams uždėjo ioc. ant tono 

laugiau, o dirbantiems nuo die- 
ui uždėjo 6oc. dienai ir pripaži- 
10 8 valandų darbo dieną. 

jrand Rapids, Mich. 
— Geg. 30 d. L. Sunų Drau- 

gija parengė koncertą paminė- 
imui penkių metų sukaktuvių 
įuo savo svetainės pastatymo. 

Cleveland, O. 
«= Clevelando priemiestis 

Lake\vood įvedė mokestis nuo 

kačių; už katę savininkas turės 
mokėti 50c. metams, o už katiną. 
$1.00. Apmokėtos katės turės 
skambučius po kaklais; katės b© 

skambučių bus žudomos. 

Mt. Carmel, Pa. 
= Tapo suareštuotas fotogra- 

fistas Jonas Kazelka už padegi- 
mą savo fotografinės pereitą me- 

tą. Jis gavo iš kompanijos ge- 
rus apdraudos pinigus ir manė, 
kati tas "džiabas" atliktas. 

So. Boston, Mass. 
= Birželio 1 d valdžios agen- 

tai padarė kratą "Keleivio" lei- 
stuvėje; jieskota spaudinamų 
prieš prievartinę kareivystę plia- 
katų, bet nieko įtariamo nesu- 

rasta. 

Ratine, Wis. 
= iiirželio iy d. TML. ui 

kp. rengia paskaitas; skaitis p. 
M. Šalčius: i. Iš Lietuvos is- 
torijos: 2. Iš geografijos; 3. Iš 
Literatūros. Pirmutinį vakarą bus 
prakalbos su paveikslais Centr. 
Kom. Skyriui; antrą ir trečią 
—birž. 20 ir _M d. TMD. ui 

kuopai. Kiekvienu vakarą pra- 
sidės 7:30 valandą, l.'nion svetai- 
nėje. {/angos bus imama 10c. 

Šitos paskaitos bus labai įdo- 
mios ir todėl butų geistina, kad 
publika atsilankytų į jas kuo- 
skaitlingiausiai. 

M. K tis. 

Salt Lake. Utah. 
— L'tah valstija priėmė įstaty- 

mą, sulvg kurio kiekvienas svei- 
kas kimu vyras nuo 18 iki 45 m. 

turi buti milivijos nariu. Vietų 
viršinirkai renka visų milicinio 
um/.ieus vyrų vardus, kurių sura- 

šai bus laikom5 auskričio komi-ii- 
ninko raštinėj. 



Visi laikraščiui siunčiami raukr&S' 
flai turi butl pažymfil autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakrijua žl 

nlal, ir savo tikrąjj vard$ 
Redakcija ppsilicka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir į"Isyti. 

^Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Ridakrija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

•nt vienos ^opieros puses, paliekam 
plačius tarpus tarp eilučlij. 

Pirma klausė, dabar verkia. 

"Perėjus registracijai, pas mus at- 

siliepia *okių, kurie savo laiku 

neužsiregistravo ir dabar vyrai tu- 

ri bėdą ir prašo pagelbėti. Dau- 

gumoje jie pasakoja, kad e.-ą 

klausė "durnu kalbų" ir kursty- 
mo, kad nesi registruoti. Kam ga- 

lėjome, gelbėjome. 
Dabar iš laikraščių matyt, kad 

jau yra lietuvių suareštuotų: 
Tonas Sirvinskas ir Mučenas Xor- 

woodc, Motiejus Mažeika Xew 

Britaine etc. Visi Jie areštuoja- 
mi už agitaciją prieš registravi- 
mąsi. Galima tikėtis, kad bus 

areštu ir daugiau. 
Vyrai pakliuvo bėdon. Ir to- 

dėl, kad klausė kvailu ir neteisin- 

gų patai urų ir kurstymu. Tie 
kurie juos kurstė, arba patįs už- 

siregistravo, arba nereikalavo re- 

gistruotis, todcl jiems nei bėdos 

nėra. Butų skaitę "Lietuvą," bu- 

tu klausę jos patarimą, tai butu 

ir bėdos ne*jrėję. 
Įstatymas apie registraciją ir 

parinktiną kareiviavimą perėjo le- 

gališku keliu, milžinišku didumu 

šios šalies laisvai išrinktų žmonių 
atstovų. Ir todėl didžiumos nu- 

tarimui reik pasiduoti. Kiekvie- 

nas demokratiškų pažiūrų žmogus, 
turintis sveiką protą, privalo tai 

suprasti. Čia ne anarchijos šalis, 
kad kiekvienas sau darytų, kaip 
jis išmano. Diduma nutaria, ir 

kada ji nu'.\ria, tuomet kiekvienas 

sąžiningas, padorus pilieti turi tai 

pildyti. 
Musų lietuviai tegul tą aiškiai 

supranta ir "nesiduoda save su- 

vadžioti visokiems agitatiriams ir 

•kuvštagalviams, kurie įstumia pa- 

prastų žmogelį bėdon, bet jo iš 

tos bėdos paskui ištraukti negali, 
ar nenori. 

Bukit išmintingi ir neklausykit 
tokių kurstymų. 

Inteligentijos cenzas. "Lietu- 

viu Balse" žinomasai buvusios 

"Litvvos" leidėjas, p. M. Davaina 

—Silvestravičius paduoda Laiki- 

nam Lietuvos Valdymo Komite- 
tui, kuris susitvėrė iš Lietuvių 
Tautos Tarybos, sumanymą pa- 

daryti surašą visų lietuvių inte- 

ligentų. Įdomu, kad beveik apie 
tą patj ^iką Amerikos lietuviai 

savistoviai buvo pakėlę tokį pat 
sumanymą, kan padarius cenzą 

Amerikos lietuvių inteligentų pro- 
fesiona'ų ir amatninkų. 

Kad reikalas yra svarbus, apie 
tai m*ra reikalo nei a^kinti. Ga- 

vę Lietuvos neprigulmybę, ar bent 

autonomiją, lietuviai patįs turės 

valdytis, patįs s^vo šalies reika- 

lu vesti. Aišku, kad ieigu norime 

lus vesti. Aišku, kad jeigu no- 

rime bent šiek-tiek tinkamai tą 
atlikti, tai visų pirmiausiai pri- 
valome patjs žinoti, kiek mys 
turime inteligentų ir tinkamų 
žmonių įvairiems darbams at- 

likti. Ir geriausis kriaučius ne- 

gali sukirpti "siuto", nežinoda- 
mas k;ek ir kokios medžiagos 
jie turi. 

Čia vėl darbas—rimtas, naudin- 

gas rlarbas. Bet męs, turbut, dar 

pasipešim už tikybas ir "bedie- 

vius", už "izmus" ir v: okius ki- 
tus galus! ir lauksim, kol dar- 

bas pats nepasidarys. 
Rusų misija ir lietuviai. Į A- 

meriką ?tvyko specialė naujos ru- 

sų Valdžios misija, kuria vadov^j- 

ja prof. Bathmetjev. 
"Tėvynė" teisingai pastebi, kad 

Amerikos lcūljUviaj pnvalo šitą 
progą išnaudoti ir per tam tikrą 
di^egaciją išreikšti minėtai misi- 

jai Amerikos lietuvių troškimus. 

Tokj lietinių žingsnį "Tėvynė" 
skaito svarbiu ir delei tos prie- 
žasties, kad "Darbininkų ir Ka- 

reivių Taryba" Petrograde ikišio- 

lei neapreiškė jokio ypatingo ir 

konkretiško prielankumo Lietuvos 

laisvei; nors jos dokumentuose, 
tankiai minima Lenkija, Elzas— 

Lotaringija ir Finliandija, bet Lie- 

tuvos reikalavimų iki šiolei neteko 

patėmyti. 

Nėr abejonės, kad Amerikos 1:~- 
ttiviai turi stipriu balsu paremti 
•alsą savo brolių europiečių, ir 

rusų misijos atsilankymas Ame- 
rikoje suteikia gerą tam progą. 

1 anašių klausimų ir progų pa- 
sitaikins dar daug. Ir tas verčia 
lietuvius suorganizuoti pastovų ir 

reprezentatyvi lietuvių biu- 
rą, ar tarybą, kuri panašaii progas 
išnaudotų. Diletantiškai kas sau 

veikdami, vieni kitiems gadinda- 
iiiit vieni kitiems už akių bėgda- 
mi, viską darydami kaip .įpuolė 
— netoli važiuosim ir nedaug pe- 
sun. 

Centralč jstaiga, kuri derintų 
ir Icrisralizuotų amerikiečių lietu- 
vių politiškąją taktiką ir tinkamai 
reprezentuotų mūsų reikalavimus 
kariaujančioms viešpatijoms, y- 
ra neišvengiamai reikalinga. 

Laikra.ščių bėdos. Šiuom lai- 

Įkti visų laikraščių—ypač lietuvių 
.laikraščių—padėjimas yra toli 
gražu nelengvas. Pabrangimas 
popieros ir kitų reikmenų užgulė 
sunkia našta ant laikraščių leidė- 
jų. Daugelis laikraščių buvo pri- 
versti pakelti prenumeratas, kad 
sudurti galus su galais; kiti laik- 
raščiai pradėjo rečiau eiti, arba 
sumažino savo puslapių skaitlių; 
dar kiti laikraščiai nerasi iš pa- 
skutiniųjų, užverpdami savo 

skiltis humburgiškų daktarų ap- 
garsinimais, — tuomi tikrai 
'dvokiančiu mėšlu, kurio švares- 
nės rankos driovisi ir palytėti. 

"Laisvė" įvedė ant pirmo pus- 
lapio speciali apgarsinimų-straip- 
snių skyrių ir jame šaukiasi ''grei- 
tos pagelbos," kreipdamasi net lin- 

kui—katalikų. 
Xc auksiniai laikai ir "Lietuvai." 

Pabrangime s popieros gule sunkia 
našta ir ant niusų laikraščio pe- 
čiu. Vienok męs iki šiolei nei 
prenumeratos nekėlėme, nei hum- 

bugišku daktaru pagelbos neno- 

rime. Mes geidžiame pagelbos 
visų padoriu lietuvių, teisingų 
biznierių ir teisingų žmonių, 
kuriems "Lietuva" per tiek me- 

tų ištikimai tarnavo ir tarnajs 

toliaus. 
Lai musų skaitytojai į laiką 

užsimoka savo prenumeratas, lai 
jie užtaria savo laikraštį geru 
žodžiu prieš musų priešus, lai prie 
progos prikalbina vieną-kitą naują 
skaitytoją, lai musų teisingi biz- 
nieriai siunčia savo apskelbimus j 
laiktaštį, kuris nededa teisingo 
biznio apskelbimo šale apgaviko, 
—tuomet męs lengvai patįs pie- 
šime padidėjusių iškaščių naštą ir 
neversime tos naštos ant savo 

skaitytojų pečių, keldami jų 
prenumeratą. 

"Ranka ranką plauja, kad abi- 
.dvi butų baltos." Laikraštis tar- 

nauja jums patarimais, ži-nioms, 
pamokinimais, nurodymais, apsau- 
gojimu jųsų nuo visokių lupikų 
ir išnaudotojų,-v-patarnaukit ir jus 
savo laikraščiui. Už tai męs bu- 
sime dėkingi ir nepamiršime jums 
atsilyginti. 

Na, ir kaip bus su ta vienybe? 
Šioks-toks susitaikinimas visų lie- 
tuviškų partijų Rusijoj išgavimui 
Lietuvos laisvės, vėl atnaujino ir 
pas mus, amerikiečius, kalbas apie 
tai bent šiokios tokios sutarties 
tame pačiame reikale. 

Sunku pasakyti, ar iš tų kalbų 
kas-nors išeis, nes "vienybės" 
klausimas pas amerikiečius jau, 
berods, pavirto į chronišką ir var- 

giai išgydomą ligą. Reikėtų ne- 

menko specialisto ir tikrai išmė- 
gintų vaistų, kad iš tos ligos mus, 
amerikiečius, išgydyti. 

Amerikiečiai iki šiolei nesuėjo 
vienybėn labjausiai todėl, kad ne- 

galėjo susitaikinti kaslink atstovų 
skaitliaus. Europos lietuviai, tver- 
dami Lietuvių Tautos Tarybą, pri- 
ėmė partijų lygybės "principą, iš- 
rinkdami ton tanybon po 3 at- 
stovus rvuo kiekvienos partijos. 
"Lietuva" pat pradžioje karės bu- 
vo padavusi kaip sykis tokj patį 
sumanymą Amerikos partijoms. 
Jeigu tas butų buvę priimta, bu- 
tume išvengę daugelio nemalo- 
numų ir butume atlikę daug 

[naudingų darbų.# 
Dabar klausimas, ar praeitis ir 

musų brolių europiečių pavyzdis 
pamokino mus kiek nors, ar ne? 

Kur dešimts "momkų", ten 

vaikas be nosies. Turime min- 

tyje lietuvių Iritofmacijinj biurą 
Washingtone. Męs anuo laiku pa- 
pamokins mus kiek norn> ar ne? 

I dromis, jeigu galima, visu par- 
tijų pastangomis. 

Ant nelaimės, ir šisai mūsų nuo- 

širdus šauksitės lik'o be pasekmių. 
Mušu dešinu klerikalų sriovė 
pasinaudojo sumanymu, bet pa- 
darė, kaip paprastai, savotiškai. 
Ji pati viena pasiuntė ten, kaipo 
lietuvių reprezentantą, p. J. Biel- 
skj. 

Nieko neturėdami asmeniškai 
prieš p. Uielskį, bet žiūrėdami į 
jo paskyrimą Amerika—Anglo— 
Vokiškos politikos šviesoje, męs 
išreiškėme abejonę kasfink jo tin- 
kamybės tokiam džiabui". 

Iš Centralinio Komiteto pra- 
nešimo, kuris telpa šiame nume- 

ryje, mes matome, kad minėtas 

asmuo ir dideliu diplomatišku 
taktu pasigirti negaJi. 1 š santikių 
su Raudonuoju Kryžium lietu- 
viams jau ne nauda, bet skriauda 
darosi. Ir tas išeina, neatsižvel- 
giant j tai, kas yra kaltas, ar ne 

kaltas. 
Turėtume męs, lietuviai, nors 

sykį suprasti, kad diplomatija yra 
svarbus ir sunkus "geimis," ir, 
norint laimėti, reik jį lošti protu, 
o ne botagu. 

Palikim Militarizmą! Neku- 
rie musų "progresvvės visuomenės" 
laikraščiai pradeda vartoti senų 
monarchijų obalsius. Pavyzdžiui, 
kuomet Prancūzijos parlamentas 
aną dien priėmė rezoliuciją, ku- 
rioje tarp-kitko pasakyta, kad 
Prancūzija kariauja ir už tai, kad 
suardyti ir panaikinti Prūsišką 
militarizmą, tai vienas iš mūsiškių 
laikraščių tokį pamokslą išrėžia: 

"Prūsijos militarizmas lygiai 
kaip Prancijos (?) militariz- 
mas, Anglijos militarizmas 
(??), ir t. t. yra vidurinės tų 
šalių tvarkos klausimai. Lai- 
kyt militarizmą, arba ardyt turi 
but pavesta tų šalių žmonėms. 
Demokratijos principai reika- 
lauja, kad kiekviena tauta tu- 

rėtų teisės spręsti apie savo li- 
kimą. Todėl svetimos šalies 
mėginimas suardyti militarizmą 
savo kaimyno žemėje yra daly- 
kas, priešingas demokratybei", 
Tokis protavimas neišlaiko, ir 

negali išlaikyti, jokios kritikos. 
Demokratija negali palaikyti ir 
remti aiškiai blogo, aiškiai sau ne 

tik priešingo, bet ir aiškiai sau 

pavojingo surėdymo. Militariz- 
mas yra visų pripažintas, •' .po 
'enksmingiausis ir pavojingiausis 
ži. tiijos ramybei veiksnys. Ne 
kas ;fas, kaip militarizmas. pa- i 

gimdė ir šitą karę. Ir šiądien ko- 
va, plačiais ruožais imant, eina 
už tai, ar ateityje privalo pasau- 
lyje viešpatauti militarizmo tvar- 

ka, visuomet vedanti prie karių, 
ar demokratija, vedanti prie pa- 
saulio ramybės. Pripažinti, kad 
tmlitarizmas turi teisę gyvuoti, 
jeigu tūlos šalies gyventojai to no- 

ri, reiškia palaikyti seną tvarką, 
reiškia ne tik palikti piktą sėklą, 
bet dar ir laistyti ją, kad ji vėl 

išbujotų ir visą daržą apimtų. 
Kitais žodžiais tariant, demokra- 

tija turėtų savo locnai galvai bu- 
deli auginti. 

Tas butų aiškus nonsensas. 

Demokratija ir militarizmas nega- 
li vienas šale kito gyvuoti, kaip 
negali vienas šale kito vanduo su 

ugnim buti, nes tai yra nesutai- 
komi ir vienas kitam kiaurių-kiau- 
riai priešingi gaivalai. 

Jeigu militarizmas yra viduri- 
nis tos viešpatijos reikalas, tai ir 
monarchizmas yra tuom pačiu. 
Vadinas socialistams reiktų ir jo| 
griovimui priešintis. Santikiai 

tarp darbininkų ir darbdavių yra 
ne tik vidurinis viešpatijos rei- 

kalas, bet dar daugiau—savo pa- 
mate jis yra privatiškas, asmenis 
darbdavio .su darbininku susitari- 
mas. Taigi, prisilaikant viršmi- 
nėto obalsio, kitų šalių socialistams 
•nereikėtų kištis ir į tai. Bet jie 
kišasi visur—išskyrus tik Vokieti- 
ją. Rusijcs monarchija griauti 
galima ir reik, bet Vokietijos mo- 

narMiijos griauti negalima, nes tai 
—pačių vokiečių esąs reikalas. 

Visa tai parodo, kaip nuodug- 
niai Vokiečių monarcbiškawnili- 
tariškoji mašina pasijungė sau 

savuosius socialistus — Vokieti- 
jos socialistus ir tų tautų socia- 
listus, kurie išėjo vokiškojo sočia- 

^ lizmo mokyklą. O prie tokių 
priklauso didelė dalis rusų, lenkų 
ir lietuvių socialistų. 

i* Laimė vier.ok. kad apšviestų ir 
augštai kulturingų tautų—• kaip 
Francuzijos, Anglijos, llelgijos ir 
įšdalies Itatų—socialistai nemano 

savo socializmo kinkyti į kaizerio 
vežimą. Laikas butų į mūsiš- 
kiems socialistams pasiliuosuoti 
nuo vergavimo Socializmui, kuris 
turi aiškią * antspaudą "Made iii 
Germany." "h 'į 

Vieton to, laikas pastatyti savo 

tautos žmonių, savo locno Lietu- 
Į vos proletariato reikalus pirmon 
,vieton. 
i 
i 

Visgi tas yra bjauru. Anais 
Įmetais mūsų sccialistiški laikraš- 
! čiai buvo papratę bjauroti priva- 
.išką gyvenimą savo idėjinių prie- 

'šų. V isuomenė tnomi pasipiktino) 
i ir tasai nelemtas paprotys šiek- 

| tiek sumenkėjo.* Dabar tokiais 
pat keliais pradeda eiti mūsų kle- 
rikalų spauda, kurios dalis nuo 

nekurio laiko pradėjo grynai kopi- 
juoti aną netikusį socialistų papro-j 
t j ir net juos perviršijo. 

Savo laiku kun. Kemešis iš- 
pyškino "Drauge" ilgą ir pilną Į 
insinuaciją straipsnj apie B. K. 
Balutį, "Lietuvos" redaktorių, 
mėgindamas knistis po jo priva- 
tišką gyvenimą ir savo tomis in- 
sinuacijomis mėgindamas jo vardą | 
suteršti visuomenės akyse. 

Kiek vėliaus tame pačiame 
"Drauge" dar bjauresniu budu iš- 
koneveikta P. Grigaitis, "Naujie- 
nų" redaktorius tokiu pat insi- 
nuacijų pilnu straipsniu. Šisai pa- 
starasis dalykas privedė net prie 
teismo durių. 

Dabar matome "Žvirblyje," ku- 
ris yra spaudinamas "Darbinin- 
ke," kurio redaktorium yra tasai 
pats kun. Kemešis, straipsnį neva 

feljetono formoje ir antgalviu 
"Stasys Durnelis." Jis, kaip ai-j 
škiai yra matyt, skiriamas p. Sta- 
siui Šimkų?. 

Feljetonas neva turi buti juo- 
kingas, bet humoro jame nėra nei už 

| jkatiką. Yra tai tokios pačios 
rūšies paskvilius, kaip aniedu pir- 
mieji,—kvailas, nepadorus, inteli- 
gentiško žmogaus nevertas kever- 
zoj imas, kurio mieriu yra pašiepti 
minėtą dailininką ir apteršti jo 
vardą. 

Nenorėtume męs uždvką įtarti, 
bet to straipsniapalaiko stilius bai- 
siai atsiduoda to paties autoriaus 
stilium, nors autorium pasirašo, 
P. Pasakaitis. 

Nejaugi musų inteligentija iš- 
tikro taip nusmuko nuo koto, kad 
kariauja su savo idėjiniais, ar po- 
litiškais priešais tokiais žemais 
įrankiais? 

Juk, berods, galima ir kuoaš- 
triausiai kovoti, bet galima taipgi 
apsieiti be tokių kvailų insinua- 
cijų, be lindimo į privatiškąjj žmo- 
gaus gyvenimą. Fe! Nuo tokių 
"raštų" ir nuo tokio "humoro" 
nosis riečiasi kiekvienam, kuris po 
mėšlynus nėra papratęs uostinėti. 
Apsižiurėkit, ką darot ir ko mūsų 
liaudį tuomi mokinate! Kad ne- 

prisieitų nuo savo mokinių vė- 
liaus kitu galu tos pačios lazdos 
gauti. 

Vėliausios Žinios. 
GREKŲ KARALIUS NUVER- 

STAS. 
Atėnai, Grekijoj, Birž. 13 d.— 

Sulyg reikalavimo Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos, Konstan- 
tinas I, Grekijos karalius, turėjo 
atsisakyti nuo sosto ir išvažiuos 
į Šveicariją. Jo vieton paskirtas 
antras jo sunus Aleksandras, nes 

talkininkai nenori jo vyresnio 
sunaus, kuris taip pat, kaip ir tė- 
vas yra oro-vokiškas. * 1 

KANUOLĖMIS SULAIKO 
SUKILUSIUS KAREIVIUS. 
Petrogradas, Birž. 13 d.—Ant 

Rumanijos frc^to tapo išardyti 
3 rusų pulkai, nes jie nenorėjo 
kovoti. Jų vietą liepta užimti 
kitiems 3 pulkams. Tie atsisa- 
kė. Tuomet 'ištikimų kareivių 
komitetas nU^rė ir juos išardyti. 
Tie priešinosi. Juos apsupo ap- 
link ir kuomet jie pradėjo kelti 
atvirą buntą. nukreipė j juos ka- 
nuoles. Tuomet sukilėliai išda- 
vė savo pravadyrą ir pasidavė. 

Kaimiečių kongresas nutarė 
neduoti Kronštadtui nei grūdo 
maisto, jeigu jis nepasiduos pil- 
nai Rusijos valdžiai. 

— Amerikos aficu-rai ir štabas 

jau atvyko Francuzijon 1 

—Bronstrup in S.in Francisco Chroniile. 

ANT VAKARŲ FRONTO. 

Nesmagiausi laikai vokiškam šuniui, kuomet Anglijos liūtas ir Prancūzijos gaidys kim- ba jam prie kudlų. 

MARGUMYNAI. 
pasveikinimas lietuvių 

TAUTOS TARYBAI. 

Amerikos lietuviai, abelnai paė- 
mus, ir neskaitant nekuriu gaiva- 
lu, kurie paprastai niekuom nė- 
ra užganėdinti, didžiai nudžiugo 
išgirdę, ka/1 mūsų broliai Euro- 
poje, po ilgu ginčų ir nesutikimų 
pagalios suėjo krūvon ir T?~ visu 
partijų atstovų sutvėiė bendrą 
Lietuvių Tautos Tarybą, kurios 
svarbiausiu mieriu turi buti Iš- 
rūpinti musų tėvynei laisvę. 

Kaip ilgai toji vienybė tarp 
Europos lietuvių gyvuos, dabai 
sunku pasakyti, vienok jau" "tas 
pats vienas faktas, kad pagaRoi 
jie visi susiėjo krūvon, yra di- 
džiai svarbus, nes jis .iutiesia pir- 
mus tiltus per bedugnę, kuri iki 
šiolei tarp musų partijų buvo ir 
kurios iki šiolei peržengti ne- 
buvo galima. 

Amerikos lietuviai, išreiškimui 
savo užsiganėdinimo ir pritari- 
mo, šiomis dienomis išsiuntė se- 

kantį "kablegramą minėtai Lietu- 
viu Tautos Tarybai Petrograde: 

"Iš žinių, pasirodžiusiu laik- 
raščiuose, męs sužinojome 
apie Tautos Tarybą ir apie 
pastangas daromas įvykdini- 
mui Lietuvos neprigulmybės. 
Męs, Suvienytų Valstijų lietu- 

viai, širdingai pritariame jųsų 
darbui toje l'nkmėje ir esame 

pasiryžę stoti šale jųsų ir ko- 
voti už musų tėvynės ateiti. 
Malonėkite pranešti mums apie 
visdeą, kas gali buti daroma 
šiame reikale. 

"Lai gyvuoja Laisva Lifetu- 
va! Lai gyvuoja Lietuvių 
Tautos Tarybą!" 
Po šikto kablegramu pasirašė: 

musų didesnės organizacijos ir 

laikraščiai, — tarp jų ir "Lie- 
tuva". 

NER LOGIKOS. 

111 d i a n a H a r b o r, 111 d. 
Geri). Readkcija: Kaip tai gali 
buti, kad vienoj vietoj žmogus 
sutinka sale proletariato palikti 
militarizmą, kuris yra aršiausiu 

darbininkų ir laisvos žmonijos 
priešu, o atsisukęs tas pats žmo- 

gus sako, kad proletariatas jokiu 
budu negali sugyventi su "buržua- 

zija?" 
"Naujienos" aną dien rašė, kad 

negalima reikalauti panaikini- 
mo vokiško militarizmo, nes tas 

yra pačių vokiečių "vidurinis" 

reikalas ir pasauliui esą nėr ko 

Į tai kištis. O, apsisukus ant ko- 

jos, tos pačios "Naujieno:." štai 

ką rašo: kad "proletariatui" ir 

"buržuazijai" yra permaža vie- 

tos ant žemes ir kad "vienas tu- 
ri žut, kad antras galėtų viešpa- 
taut." 

Kuris Į) ra pavojingesnis tam 
proletariatui,—militarizmas, ar 

į buržuazija? Ir kodėl utilitariz- 
mui gali buti vietos ant žemės 1 1 kamuolio, o "buržuazijai' negali 
buti? Tokios keistos liogikos aš 
suprasti negaliu. 

/. D.—s. 
Ua! lengviaus bus suprasti, J kuomet atsiminsite, jog tasai mi- 

litarizmas ir toksai socializmas 
j vienoj mokykloj yra "kliasas išė-' 
ję"—Vokietijoj Į 
pr:e rasputino istori- 

jos 
Daily X e vv s koresponden- 

tas iš Stockholmo praneša, kad 
po medine padanga ant Caro vi- 

Įliugio Rasputino kapo netoli nuo 

Carskoje Selo, atrasta kelios 
į brangios ikonos (paveikslai) au- 
ksiniais ir sidabriniais rėmais iš- 
sodytais brangiais akmenimis. 
'Brangiausiu buvo carienės padė- 
tasis. Visos ikonos buvo su ja- 
rasais, parodančiais, jog tai buvo 

i dovanos carienės, jos dukterų ir 
tulų žymių asmenų iš rumo ra- 
telio. 

Už keliu valandų po atradimui 
šitų ikonų atėjo pas Carskojė 
Selo revoliucijonierių komendan- 
tą tūlas Beliajev ir pasisakęs 
esąs specialiu atstoui nuo laiki- 
nosios vadžios, kuri pasiuntusi 
jj tąsias ikonas paimti. Paėmęs 
ikonas Beliajev nuvyko retro- 
gradai! ir užėjęs pas Ivotovą 
prie Lineino prospekto į senovy- 
bių sankrovą, bandė jas parduoti. 
Jis paprašė už jas 30,000 rublių, 
bet toliaus besiderėdamas pasa- 
kė, kad jis nuo Car.skoje Selo 
komendanto pirkęs jas ui $4.500. 

Kotovo reikalų vedėjas įtaręs 
jį pašaukė milicininkus. Jie su- 

areštavo Beliajevą ir atidavė iko- 
nas valdžiai. Valdžia šitas iko- 
nas drauge su kitomis Rasputinoj 

'liekanomis žada padėti revoliu- 
cijos muzėjun. 

Kadangi pas Rasputino kapą 
kasdien atsilankydavo daugybės 
žmonių, tai valdžia prisakė jj 
lentomis užkalti. 

Rasputino garsusis sekretorius 
Simanovič, kurį durnos išklausinėji- 

j mų taryba areštavo ir išklausinėjo, 
, keistai atsisakė duoti savo paliu- 
dijimus raštu. Antgalo, prispir- 
tas prie sienos, prisipažino, kad 
jis rašyti nemoka. Bet jis tvir- 
tino. kad jis yra užmuštojo vie- 
nuolio sekretoriumi. Sū Simano- 
vičiumi buvo taip: 

Vas. 22 d., 1916 m. vidaus rei- 
kalų ministeriui Chovstovui pa- 
liepus, jis buvo areštuotas, išlai- 
kytas kalėjime 16 dienų ir iš-' 
tremtas dviem metams. Raspu- 

tinas kreipėsi į carą. ir Simana- 
vičius pasiliko neištremtu. Stuer- 
meriui užėmus vidaus reikalų mi- 
nisterio vietą Simanavičius vėl 
areštuota ir ištremta bet Raspu- 
tinas kreipėsi į carienę ir Sima- 
navičių.- sugrįžo. Prie Protopo- 
povo Simanavičius vėl ištremta 
bet Rasputinui įsikišus, caras te- 
lefonavo naujam ministeriui "ir 
Simanavičius pasiuko mieste. 
Dūmai betyrinėjant, paaiškėjo kad Plehve ir geri. Chabalov 
taipgi buvo prisakę jį ištremti, 
he*' Rasputinas ir carienė tuos 
prisakymus panaikino. 

Pas dūmą s p Simanovičiumi 
drauge nugabenta jo pati, duktė, 
giminait:s ir tarnas, lšklausi- 
nėjim- belaukiant jis siūlė ka- 
reiviams 15.000 rublių, kad lei- 
stų jam patelefonuoti, bet ka- 
reiviai jo pasiulinimo nepriėmė 

ANT SANDAROS LAUKO. 

Merden, Conn.—čionai žada 
sutverti Am. L*. Taut. Sandaros 
kuopą. Bet, pirma negu apie tai 
pranešiu, rašau apie prakalbas, ku- 
rios per pasidarbavimą dviejų 

(TMD. narių ir p. J. Sekevičiaus 
įvyko geg. 18 d. Kalbėjo A. M. ' Martus. Kai-kurie katalikai buvo 
tam priešingi ir buvo pradėję tau- ' 
zyti, kad tautiečių fondas esąs vie- 
nos ypatos rankose, bet daugu- jmas lietuvių prakalboms pritarė ir jos įvyko. Nors žmonių nela- 
bai daug susirinko, vienok visi 
rimtai klausėsi ir sumetė Lietu- 
vos Gelbėjimui aukų $15.22, iš 
kurių atitraukus svetainės ir pla- 
katų kaštus ($4.00), likusieji bus 
pasiųsta į vietą. 

Po prakalbų keletas labiau su- 

sipratusių lietuvių prisižadėjo su- 

tverti ALTS. kuopą, ir 7 žmo- 
nės pasižadėjo nuolatos mokėti 
gelbėjimui nukentėjusių nuo ka- 
rės. Giažus tai apsireiškimas tar- 
pe Meriden'o lietuvių! 

Reikia garbė atiduoti ir p. 
Martui, kuris su pasišventimu del 
:dėjos važinėja. Tik štai kas rei- 
kia pastebėti: p. Martus važinė- 
damas visur tveria kuopeles nuo- 
latiniam kenčiančios Lietuvos gel- 
bėjimui. o koksai tai studentė- 
lis šis Xe\v Ilaven, Conn. (tur but 
"Darbininko'' agentas) p-no Mar- 
taus pėdomis sekdamas, po tas 
vietas važinėja ir tas kuopeles 
griauna! Ką jus pasakysite, dori 
lietuviai, apie tokj darbą? Ar ne- 

puola Lietuvos prakeiksmas ant 
tokių studentėlių? Tautieči?.!,— 
kas mylite savo tėvynę, uikirskite 
kelią tokiu išsigimėlių studentėlių 
darbui. 

J. šlitskis. 



Rusijos Revoliucija ir Lietuviu Aukos. ] 
Rusijos liaudies "netikėtas" su- 

kilimas nustebino pasaulį: keletos 
dienu bėgyje nuvertė nuo sosto 

car:j ir iš amžiais buvusios mo- 

narchiškos šalies Rusija likosi 

žmonių valdoma šalimi. 
Liaudis taip panorėjo ir taip 

padarė. 
Dabar ten, sakoma, "didžiausios 

riaušės, nesusipratimai, betvarkė; 
žodžiu sakant—anarchija." Bet 

tai čia jau pačiu žmonių dalykas: 
ne vieno juk nuomonė, ir nereikia 
stebėtis panašiai esant. \ ie-iok 

dalykai, kaip galint, tvarkoma. 
Viskas gerėja. Ir galima tikėti, 
kad ilgesnėje ar trumpesnėje atei- 

tyje viskas bus kaip priderant. 
Pagaliaus, kaip ten nebutu—Ru- 

sijos revoliucija yra laimėta. 
Tai faktas. 

Taip rašoma viso pasaulio ir 

lietuviu laikraščiuose. 

Mums-gi lietuviams yra dsr pro- 

gos kitaip apie tai mišlyti. Tuli 

apsireiškimai kuone, verste verčia 

samprotauti Rusijos revoliuciją 
esant člar nelaimėta, o tiktai ren- 

giamasi prie jos. 
Lietuvių visuomenėje yra "*'i- 

kama aukos Rusijos "revoliuci- 

jai!" 
Pavartykim socialistų laikraš- 

čius, paklausykim tų pačių žmo- 

nių prakalbų— pastebėsim ten 

šauksmą aukauti minėtai "revoliu- 

cijai." Rasim laikraščiuose ištisas 

špaltas surinktų aukų atskaitų. 
Matysim ten net ir išlaidas tai 

"revoliucijai." Rasim aprašymus 
korespondencijose (šie aprašymai 
telpa ir kitų sriovių laikraščiuo- 

se), kaip tos aukos renkama, kaip 
aukaujama. Trumpai pasakius— 
'"Rusijos revoliucijos" aukų rin- 

kimo darbas visomis pastangomis 
varoma tolyn. Tai ir duoda pro- 

gai manyti, jog revoliucija yra 
dar *eikmėje. *>>et ta'P n^ra- 

Rusijos "revoliucijai' »l;etuv:,t 

visuomenėje renkama aukos! 
Revoliucija laimėta, pasibaigė 

pilnoje to žodžio prasmėje, o jai 
pas mus dar renkama aukos. 

Kaip tai įdomu! 
Jeigu jau, ištiesti, revoliucija 

nebūtų laimėta, butų bent pr:e jos 

rengiamasi, arba ji butų dar veik- 

mėje ir tu aukų kas prašytu— 
kas k.*} ir galėtų sakyti ir ar bent 

kas išdrįstų apie tai prasitarti. 
Dauguma žmonių, išgyvenusių 
metų eiles po buvusia Rusijos mo- 

narchijos žiauria valdžia—yra re- 

voliucijinės dvasios žmonės. Prie 

tokių žmonių priklauso ir lietu- 

viai. Tokiam atžvilgyj, ta: yra 

esant revoliucijai ir reikalinga bu- 

tų aukauti—kuone kiekvienas tai 

padarytų, aukautų ir butų veik 

visų priederme tai padaryti. 
Remtume revoliucija, kad pasi- 

liuosavus nuo netikusios va.ižios. 

Bet dabar?! 
Sunku net ir įsivaizdinti, kame 

čia dalykas! Rusijce revoliucija 
pHnai laimėta. Užbaigta. Nu- 

verstoji inonarchiska valdžia kad 

nors žo'lį pakeltų prieš. Viskas 
šiuo žvilgsniu ramu. Apie reak- 

ciją jau ir nekalbama. Tiesa, yra 

nesusipratimai, bet tai tik tarp va- 

dovų ir šiaip jau viduriniuose, ka- 
rės ar kituose klausimuose. Tik 
ne revoliucijos reikale. Rusijos 
revoliuciją lengvai laimėjo pati 
liaudis, darbininkai, kareiviai. 

Palyginamai, mažai nrkentėjimų 
buvo. Pinigiškų nei kitokių aukų 
niekas nereikalavo ir nereikalauja 
dabar. Ypač pas mus iš už-jurio 
niekas šiuo reikalu nesišaukė. 

Ir kam gi jų kas reikalaus ar 

prašys, kada jos nėra reikalingos? 
Bet kitaip yra pas mus. 

Musų visuomenėje bene svar- 

biausiu dabar klausimu yra aukų 
rinkimas Rusijos "revoliucijai." 
Žmonės (lietuviai) aukauja kru- 
vinus savo skatikus, nežinodami 
kam. Užsitraukia jie ant savo są- 
žinės amžiną dėmę. Jie užmiršta, 
kad lictutio augsčiausi pareiga 
šiądien yra—aukauti n:ekam ki- 

tam, kaip tik Lietuvai ir badau- 

jantiems broliams lietiniams. 

Bet čia ne aukautojų kaltė. 
Kaltė mušu vadovų, laikraščių. 

Kas gi imonėms-aukautojams? 
Jie matė laikiastyje rasvta. Gir- 

dėjo prakalbas sakant. Ir vienur 
ir kitur prašoma "aukų Rusijos 
revoliucijai." Jie ir aukauja. 
Lietiniai iš senų-senovės yra lab- 

dariai, svetingi, geraširdžiai: ant 

kiekvieno nelaimingo atsišaukimo 
duosniai ir maloniai atsišaukia. 

Taip ir dabar—ant šauksmo au- 

kauja. nors, ištiesų, nežino kaip 
dalykai yra. 

Kaip jiems sako, taip jie ir 

daro. 
P>et šiame žmonės suvilti. 

Rusijos revoliucijos nėra. Ji 
jau praėjo su laimėjimais žmonių 
pusėje. Jai nebuvo pinigiškos au- 

!kos reikalingos ir nėra. 

"Revoliucijos aukų atskaitoje" 
pasakyta, kad paskolinta po šimtą 
dolarių "Novy Mir" (rusų dien- 

raščio) redaktoriams kelionei į 
Rusiją (tur but "revoliuciją" "kel- 
ti ) Tas dar galima pakęsti. 
Lai ir žydus lietuviai savo au- 

komis siunčia j Rusiją ar kur 

kitur, kad paliuosavus šalį nuo 

priespaudos. Galėtume sakyti ru- 

sų liaudies nėra, ji save revoliu- 

cijai aukų kad ir nerinktų—lie- 
tuviai tą daro ir siunčia savomis 

aukomis paliuosuot iš-po carizmo 
jungo tokią didelę, kaip kad Rusi- 
ją, viešpatiją. 

1 ai butų idėjos darbas. 
Bet taip nėra. 

Kiek yra žinoma, keliaujan- 
tiems Rusijon revoliucionieriams 
(žinoma, tiems, kurie yra užsi- 

pelnę savo darbais rcvoliucijonie- 
riaus vardo dar pirmiau), dabar- 
tine valdžia suteikia grįžimo lė- 
šas. Xe caras dabar juk ša^ val- 

do, o revoliucijonieriai. Valdžia 

.žmonių rankose. Jie pageidauja 
savo veirclių žmonių sugrįžimo ir 

juos traukia namo savais kaštais. 

Xa, bet lietuvių aukos skoli- 
nama sugrįžimui revoliucijom erių 
į Rusiją. 

Ką su likusiomis darys, kam jos 
bus skiriamos—AUachas težino ir 

tegal pasakyt. 
Rusijos "revoliucijai" męs au- 

kaujam ! 
Bet kaip gi :u Lietuva? 
Kiek šiuom pastaruoju laiku su- 

aukauta nukentėjusiems^ mūsų 
broliams Lietuvoje? Su kokiu 
noru ir energija bei pasišventimu 
šiame reikr'^ aukaujama? 

Lietuvos .liaujantiems žmo- 

noms aukos reikalingos ir labai 

reikalingos. Bet juo jų daugiau 
reikia, juo mažiau gaunama. Lie- 
tuvai aukos eina vėžio keliu. Vi- 
st tai matom ir žinom. 

Bet ką čia stebėtis? 

Rusijos "revoliucijai" aukos 
renkama! 

Pasiskaitykim musų laikraščiu, 
korespondencijas, o pamatysim ten 

'aprašymus: "Buvo paduota suma- 

nymas paaukauti LIETUVAI $5; 
Jis DIDŽIUMA balsu tapo AT-, 
)rESTAS." Tame, ar kitame su- 

sirinkime "DAUGUMA balsu 
NUTARTA RUSIJOS REVO- 
LIUCIJ 1I paaukauti $25.00." Ar 
tam panašiai. Tokių atsitikimų 
yra jau daug. Vienur ir kitur 
net trukšmai sukilę, nors visgi per- 

galėta j tą pusę, kad Rusijos ''re- 

voliucijai" aukauti. 
Ar dar reikia didesnės ironi- 

jos! 
Ar gali Luti kas nors tikro lie- 

tuvio širdžiai skaudesnis! 

Ar-gi galima taip daryti! 
.1 Vienok pas mus tokie dalykai 

yra galimi. Mūsų liaudis—tai be 
vairo, be irkluotojo laivas jurų! 
platybėse. Koks vėjas putė, ko- 
ki įga kaip mušė, taip jj nu- 

suko. Jis įpluduriuoja be vilties 
kada-nor~ laimingai krašto pri- 
plaukti... 

Lietuvai ir jos žmonėms reika- 
lingos aukos! Musų laikraščiai ir 
veikėjai vieni agituoja už. kiti 
š 'entai rankas susidėję tyli ir tuo- 
mi pritaria nesamos "revoliucijos" 
aukti rinkimui. 

Tai kaip yra! 
Det, broliai! Visuomenės va- 

dai, veikėjai, laikraštininkai ir au- 

kautojai ! Ką gi jųs darot?! Su- 
stokit ant šio klausimo ir pa- 
klauskit savo šalto proto—kur 
link jus žengiat ir kur vedat žmo-' 
nes? 

Momente, kada musų šalis tė- 

vynė Lietuva ir musų tėvai, bro- 
liai, sesers varguose, ašarose pa- 
skendę, badu miršta; svetimuose 
kraštuose puna rusyse; kada męs 
iš visų kraštij galiname skau- 
džiausius atsišaukimus aukų-au- 

—Nelson Harding in Brooklyn Daily Eagle. 

JI REIKIA nuspirkti. 
Šisai vokiškas šalmas—tai militarizmo ženklas. Fo juom jau 

stena P.clgija, Serbija, Rumanija, Lietuva ir Lenkija. Stenės visas 
pasaulis, jeigu jis šioj karėj nebu tu sunaikintas. 

ku, tirs Lietuva badauja; kada 

labiausiai reikalingos aukos—pas 
mus renkama ir dar agituojama 
rinkti jau senai pasibaigusiai Ru- 

sijos revoliucijai aukos! 

Br 'iai, pamislykit, ką gi da- 
ro' l 

M tisų priederme, musų užduo- 
timi reikia pirmiausia sazms rei- 
kalus ir žmones apžiūrėti, apru- 
pinti. 

Paliaukit rinkę aukas nesamai 

Rusijos revoliucijai! 
Rūpinkimės lietuiių ir Lietu- 

vos vargais ir ateitimi! 
PR. BAJORAS. 

?.: u 

Aukų Siuntimo Reikale. 
(Centr. Komiteto pranešimas). 
Iš daugelio vietų eina užklausi- 

mai, kodėl nevisos aukos pasiunčia- 
ma Lietuvon. Ikišiol tylėjome, 
nes paskelbus, gali būti užkenkta 
reikalui. Bet dabar, kada jau tas 
klausimas ir be mus spaudoje 
pakelta"-, paskelbiame visuome- 
nės žiniai, kad yra viskas daro- 
ma. kad tik išsiųsti aukas. Kaip 
dabar dalykai stovi, lai palii.dija 
sekantis laiškas rašytas iš Rau- 
donojo Kryžiaus, kurį paduoda- 
me vertime. 

Geg. ii d., 1917. 
Liet. Centr. K-tui šelpimui nu- 

kentėjusių nuo karės. 
320 Fifth Ave., N. Y. C. 

Gerbiamieji: 
Gavome jusų laišką iš 10 d. 

gegužio, kuriame pranešate, jog 
posėdyje jusų komiteto, kuris at- 
sibuvo Geg. 7 d., jus jgaliavote 
gerb. J. S. Lopatto, Pres. ir 
Poną M. Šalčių, Sekr., kad nu- 

eitų j Raudonąjį Kryžių del ap- 
svarstymo ir prirengimo siųsti 
Lietuvių Nukentėjusiems aukas 
i Lietuvą. 

P-as Lopatto ir p. Šalčius bu- 
vo Washingtone vakar ir jums 
raportuos visus atsitikimus. La- 
bai gaila del mus ir jus.ų Komi- 
teto, kad nebuvo galima siųsti 
šias aukas Į Lietuvą. Karė tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vokietijos 
uždarė visas naudingas pertakas 
del .persiuntimo pinigų j Lietu- 
vą. Męs klausėme musų val- 
džios, kad stengtųsi padaryti ko- 
kį nors budą del pasiuntimo ši- 
tų pinigų ir dabar laukiame at- 
sakymo. Jeigu nutarimas but 
prielankus, kaip tikimės, tai pi- 
nigai bus nusiųsti kaip tik pa- 
pavelijimas bus gauta. 

Su guodone 
Ernest P. Bicknell 

Vyriausias direktorius. 
Amerikos" Lietuvių Centralinis 

Komitetas savo posėdyje, 4 d. 
birželio, 1917 m., svarstė paskelb- 
tą laikraščiuose ("Darb." Xo._ 61 
ir "Draugo" N 126) tulo pono J. 
Bielskio pranešimą klausime 
siuntimo Lietuvon inkų, surink- 
tų Lietuvių Dienoje rupesniu ir 
priežiūra Centralio Komiteto. 
Po apsvarstymui priimta sekan- 
ti rezoliucija: 

1.—Reiki.1 e aukų siuntimo 
Lietuvon Centralis Komitetas rū- 

pinosi visokiais galimais budais, 
kad pinigai butų kuoveiki? 

) ?■: 

išsiųsti Lietuvon, nurodytiems 
žmonėms; Raudonojo Kryžiaus 
mums buvo prižadėta išsiųsti pi- 
nigus kuoveikiausiai; tais reika- 
lais važinėjo i VVashingtoną C. 
K-to siųsti 'pp. J. S. Lopatto, 
Dr. J. Šliupas ir Kun. V. Bar- 
ttiška. 

2.—v\ukų išsiuntimas sutruk- 
dytas del tūlų kliūčių, kokias 
statė įvairus vietų komitetai ir 
pavieniai asmens, kuriems rūpė- 
jo kenkti nuosekliam C. Komite- 
to darbui; litai bus \p; skelbta 
vėliau. Priežastis nepasiuntimo' 
visų aukų Lietuvon prižadėjo 
paskelbti ir Raudonojo Kryžiaus 
Direktorius «p. Bicknell'is. Be to 
viso pertraukimas Suvienytų 
Valstijų santikių su Vokietija, 
po kurios valdžia dabar yra mū- 

sų Lietuva, ir vėliaus apskelbta 
karė taippat prisidėjo prie to su- 

trukdymo. C. K tas pats kol kas 
neskelbė to dalyko, mes iš Rau- 
donojo Kryžiaus vis laukiama, kad jam pasiseks gauti Valsty- 
bės Departamento pavelijimas iš- 
siųsti pinigus Lietuvon. 

3.—Sužinojus iš laikraščių, •kad tulas ponas J. Bielskis vaik- 
štinėja į Raudonąjį Kryžių Cen- 
tralio Komiteto ir jo aukų iš- 
siuntimo reikalais, susirinkimai 
griežtai protestuoja prieš tokį 
elgimąsi minėtojo pono, nes jo 
netiktai neįgaliojo tais reikalais 
rupinties, bet jis, tai yra minė- 
tasis ponas J. Bielskis, turėjo 

Iprogos girties spaudoje, jog ken- 
kiąs Centraliam Komitetui ir išr 
griovęs 53 jo skyrius. 

Akvaizdoje to, kas pasakyta, 
Centralis Komitetas laiko reika- 
lingu pranešti-' visuomenei, jog 
elgimąsis ponO J. Bielskio Cen- 
tralio Komiteto reikaluose yra 
ne Vietoje ir prašoka- jo liauties 
vaikščiojus Raudonąjan Kryžiun 
be Centralio Komiteto įgalioji- 
mo to Komiteto reikaluose. 
Taipgi nutarta pranešti Raudo- 
najam Kryžiui, kad ponas Biel- 
skis nieko bendro neturi su Lie- 
tuvių Dienos aukomis ir visa, 
[ką jisai tame klausime veikia, 
išeina iš jo kompetencijos ribų. 

P. Norkus. 
Centralio Komiteto raštinės 

vedėjas. 
I 

Huzaro Pabėgimas Iš Rusijos. 
Nelabai senai per Am< *iką 

pervažiavo vienas \ cngrijos lm- 
zarų aficieras, kuris pateko j ru- 

sų rankas sykiu su garsia Prze- 
nivslio tvirtove. Jis du pa- 
bėgo iš rusu kalėjimo ir apsuco 
aplink pasaulį, kad sugrįžus at'^al 
į savo Przfvnyslį, loris iki tam 

laikui \ėl tapo nuo rusų atim- 
tas. 

Šito vyro pasakojimas yra ne- 

paprastai žingeidus. Atvykęs į 
l'aliforniją, jis turėjo pasikalbė- 
jimą su Los Angeles laikrašiščo 
T i m e s korespondentu, kuris at- 

pasakoja apie nepaprastus šio a- 

ficiero prietikius. Jis buvo rc- 

zervos aficierum Austrų armijoj 
ir turėjo rangą, kapitono garsių 
raitelių lmzarų pulke. Kuomet 
1915 metais rusai užėmė Galiciją 
ir pradėjo veržtis per Karpatų 
kalnus, šisai aficieras buvo su 

savo pulku Przemyslio tvirtovėj. 
Paėmus rusams Przemyslį, ir jis 
pakliuvo rusų nelaisvėn. Rusai, 
surinkę belaisvius, nuvarė juos į 
lagerius netoli fronto ir čia ats- 

kyrė aficierus nuo kareivių. Iš- 
skirtus tokiu budu aficierus be- 

laisvius, nusiųsta į karišką ka- 

lėjimą netoli Odesos. 
Toliaus korespondentas atpasa- 

koja šito aficiero istoriją ši- 
taip: • 

Valgis ir užlaikymas nelaisvė- 
je nebuvo blogas, — pasakojo a- 

ficieras, bet n k .otoniškumas (gy- 
veninio vienodumas) buvo bai- 
sus. Visi uždarytieji belaisviai 

neturėjo ką veikti, nei apie ką 
mąstyti ir pradėjo išradinėti į- 
vairius nusiskundimus, — ypač 
viens ant kito. Jis pasakojo, kad 
jeigu pusė duelių (dvikovių), ku- 

riuosna vienas kitą iššaukdavo, bu- 
tu po karės ištesėta, tai prisieitų 
kas minuta turėti dvikovą. Su 

tais dueliais, pasakojo jis, išeidavo 

tiesiog juokinga. Austrų ir vo- 

kiečių aficierai, kurie ir ramiais 
laikais būdavo pasipūtę ir jauslus, 
dabar, esant nelaisvėje, dar lab- 

jaus nervavosi. Jeigu tu nety- 
čiai užkliudei alkūne vyrą, arba 

jeigu panaršai ii pasveikinti iš- 
ryto paprastai priimtu budu, tai 
tas tuojaus tave i šaukdavo du- 
elin (dvikovon), kuri turėjo at- 

sibūti po karės, nes kalėjime ne- 

buvo kuom nei muštis, nei šau- 
dytis. 

Pirmas mėginimas pabėgi. 
Šisai mūsų aficieras paėjo iš 

Galicijos ir buvo gimęs netoli 
Rusijos rubežiaus. Todėl jis 
kalbėjo rusiškai, kaip tikras ru- 
sas. Ta aplinkybė padrąsino jį 
mėginti pabėgti iš nelaisvės. 

"Nežinia del kokiu priežasčių 
ruskai, paėmę aficierus nelaisvėn, 
paliko jiems visus jų pinigus. 
Mūsiškis aficieras pats turėjo sa- 

vo kišeniuje keletą tūkstančių do- 

liarių. Kuomet lageryj pradėta 
kugždėti, kad jis ketina pabėgti, 
■kiti aficierai įdavė jam savo pi- 
nigus ir prašė, Kad jis, sugrįžęs, 
perduotų tuos pinigus jų šeimy- 
noms. Tokiu budu, prieš pat pa- 
bėgimą šisai aficieras turėjo su 

savim apie $30,000.00 gyvais pi- 
nigais. 

"Jisai nepasakojo man, — ra- 

šo korespondentas, — kokiu bu- 
du jis pabėgo iš lagerio, bet aš 
dasipratau, kad jam pasisekė pa- 
pirkti nekuriuos lagjrio sargybi- 
nius. Kaip ten nebūtų, vieną 
naktį jis išsmuko iš kalėjimo ir 
pasileido linkui rytų. Jis buvo 

apgalvojęs sau tokį plianą: prisi- 
gauti iki Kaukazo kalnų, pereiti 
per juos ir pakliūti Armenijon, o 

iš ten surasti sau kelią į Turkiją, 
kur jis atsirastų jau tarp saviš- 

kių. 

Kaukazo kalniuose. 
"Dienomis slapstydamasi, o 

naktimis eidamas, jis pagalios da- 

sigavo į pusiau-civilizuotą mažą 
kaimelį prie pat Kaukazo kalnų. 
Kelionė buvo sutiki, o neapgyven- 
tuose kalnuose žadėjo buti dar 
sunkesnė. Musų aficieras nus- 

prendė nusipirkti sau arklį, nes 

nanė, kad :u juo bus lengvesnė 
kelionė, bet netrukus jis persiti- 
krino, kad tok i s plianas yra nega- 
limas. Pačiam su arkliu leistis 
per nežinomus kalnus ir miškus 
— reiškė paklysti kalnuose ir ba- 
du numirti, jeigu jo kur neuž- 

kluptų plėšikai, kurių Kaukazo 
k linuose nestokuoja. 

"Kaimelyje buvo pilna Kurdų 
— puslaukinių ir žvėriškai išro- 
dančių kalnų gyventojų, kurie, 
sulyg savo papročio, visuomet 
vaikščiojo iki dantų apsiginklavę. 
Mūsų aficieras nutarė iš jų tarpo 
prisikalbinti sau vieną už vadą. 
l'irmasai Kurdas, kurį jis užkal- 
bino, su noru apsiėmė saugiai per— 
vesti jj per kalnus ir davesti iki 
Turkijos rubežiaus. Kurdas bu- 
vo purvinas ir nešvarus kai kiau- 
lė ir išrodė panašus j Malajų pi- 
ratą (jūrių plėšiką), bet jo dir- 
žas buvo prikrautas kulkų ir ap- 
kaiščiotas revolveriais bei kin- 
žalais (peiliais), tartum, koks 
arsenalas. 

Persergėjimas. 
"Sulyg šito Kurdo patarimo, 

jis nusipirko sau arki j, užmokė- 
damas už jj apie tris sykiu? dau- 
giau negu jis buvo vertas.. Pri- 
sirengimai prie kelionės tapo 
padaryti ir beveik visai užbaig- 
ti o ir antrytojaus, anksti iš ryto 
Vengras-afieieras turėjo leistis 
su savo vadovu tolimesnėn ke- 
lionėn. Bet tą vakarą žmona 

kurdo, pas kurj mūsų aficieras 
buvo apsistojęs, persergėjo jj, 
sakydama: 

— Neik su juom! Kaip tik 
vieną dieną nukeliausi, jisai už- 
muš tave!" 

— U kam jis turėtų tnane už- 
mušti? — užklausė huzarų afi- 
cieras. 

Moteris patraukė pečiais. 
— Nagi, žinai, tai yra ilga ke- 

lionė — tarė ji — kam jis turi 
vargti šitą visą vargą, jeigu jis 
gi'.li gauti tavo pinigus kitokiu 
b u du? 

Moteriškės protavimas perti- 
krino aficierą, kuris jau ir pirm 
to buvo šj-tą girdėjęs apie kur- 

dų žvėriškumą. Pasivaikščiojęs 
po kaimelio gatvę ir prisižiūrė- 
jęs kurdų budui. jis patėmijo, 
kad bile vienas iš jų užmuštų ir 
kūdikį, kad gavus pieną iš jo bu- 
teliuko. Jie išrodė toki lauki- 
niai, kad galima buvo tikėti, jog 
jie buvo tikrieji ir beširdžiai 
galvažudžiai. 

Huzaras pradėjo stipriai dū- 
moti. kas čia padarius. Jeigu 
jis mėgins eiti per kalnus pats 
vienas, tai paskui ii gal but soks 
tie patys kurdai ir užmuš; 
arba ii užklups kur kalnuose 
būrys kitų lupikų kurdų. Jeigu 
gi jis ii turėtų tokj gerą giliukį. 
kad išsisuktų iš kurdų, tai jis 
greičiausiai paklystų tarp kalnų 
ir iš bado pastiptų. O jeigu vėl 
jis ims palydovą-vadą, tai, sulyg 

I tos moteriškės teisingo perser- 
gėjimo, klausimas, kaip ilgai' 
[jam tas žmogžudys leis gyven- 
tu 

Grįžta atgal nelaisvėn. 
Apgalvojęs iš visų pusių, mū- 

sų aficicras atrado, kad ir taip 
bloga, ir šiaip negerai, ir priėjo 
prie išvedimo^ kad vienatinis j dalykas, kuris jam pasilieka — 

tai grįžti atgal į nelaisvę, iš ku- 
rios jis pabėgo. Ten visgi jis 
turės maisto ir stogą ant galvos 
jr gyvybei nebus pavojaus. Tai- 
gi jis nutarė grįžti tuoj aus at- 
!gal- 
I Užsikėlęs apie pusiaunaktį, jis 
paslaptai, niekeno nepatėmytas. 

j išėjo iš namelio ir pasileido ke- 
liu į vakarus. Be jokių didelių 
bėdų jis pargrįžo į kalėjimą. 
Kalėjimo sargas, pamatęs ven- 
grų huzarą, kaip niekur-nieko 
einantį sau linkui kalėjimo, net 
Tasai, prisiartinęs prie sargo, 
akis iš 'nusistebėjimo išvertė, 
paprašė, kad jis įvestų jį kalė- 
jimam 

Kareiviai,, buvusieji sargybo- 
je, paėmė liuzarą ir nuvedė j j 
prie kalėjimo perdėtinio, kuris, 
pamatęs pabėgėlį,• žinoma, buvo 
piktas, kaip šimts biesų. 

— Kur jus buvote? — klau- 
sė jis vengro. 

— Aš jums pasakysiu — me- 
lavo nei akimi nemirktelėjęs, 
huzaras.—Aš jau nuo senai no- 
rėjau pamatyti tuos puikius Kau 
kazo kalnus; taigi aš tiesiog ir 
išėjau ant poros dienų pasižiū- 
rėti pa tuos kalnus. 

— Ką pats sau mislini? — 

suriko rusų pulkininkas — ar 

pats manai, kad čia vasarnamis? 
Už mėginimą pabėgt liuzarą 

pasodino vieną kameroje, atski- 
rai nuo kitų. Bet kalėjimo ko ] 

mcndantas buvo pusėtinai geras 
žmogus. Apart to, huzaras su 
savo mokslu ir pažinimu rusų 
kalbos, buvo pusėtinai naudin- 
gas žmogus belaisvių lageryj. 
Taigi netrukus jį vėl paliuosavo 
iš tos atskiros kameros. 

Iki tam laikui jo huzariško a- 

iiciero uniforma nuplyšo. Kalė- 
jimo vyriausybė turėjo jam 
duoti kokius nors drabužius, nes 

pliko žmogaus nelaikysi. Taigi 
mušu luizarą aprengė į rusiška 
kaimiečio rubus. 

Bėga antru sykiu. 
Kalėjimo disciplina buvo labai 

liuosa. Vengras, kaip jau mi- 
nėjome, turėjo pilnus kišeniua 
pinigų, o dabar dar ir rusų kai- 
miečio drabužius įgijo. Tas 
palengvino jo pabėgimą antru 
sykiu. Jis tiesiog užsimovė sau 
kepurę ant ausų ir ka'p niekur- 
nieko išėjo, mekeno nepatėmy- 
las. Sargai labai menkai kalėji- 
mą dabojo. 

Šiuom sykiu musų vengras 
kilaip sau apsigalvojo. Jis tei- 
singai nusprendė, kad lengviau- 
sia būdas pasislėpti — tai ne 
slapstytis po tamsius kampus, 
bet atvirai maišytis su žmonių 
miniomis. Tuomet niekas ne- 
turės jokio nužiurėjimo. 

Taigi jis drąsiai nuėjo sau j 
geležinkelio stotj, nusipirko bi- 
lietą j Maskvą ir taip, įsėdęs 
vagonan, nukeliavo sau, kaip ir 
kiekvienas pasažierius. 

Maskvoje jis pabuvo keletą 
savaičių. Bet jo pasakojimas a- 

^ic buvimą Maskvoje buvo ne- 
aiškus ir išrodė, kad jis čia jau 
pradeda meluoti. 

Jis pasakojo man, kad į iį į- 
simylėjo viena moteris, kuri tu- 
rėjo geras pažintis tarp kariš- 
kų Maskvos sluogsnių ir šita 
moteriškė gavo jam bilietą j ru- 

sų aficierų kliubą, kur jis švais- 
tėsi apie dvi savaiti, susitikda- 
mas su rusų aficierais, kurie 
visai nepatėmijo jo skirtingo 
tautiškumo. Moteris gi tuom 
tarpu juipirko jam gorus drabu- 
žius ir išmainė jo austriškus ui- 
nigus j rusiškus. 

Muzaras mėgino, kaip minė- 
jau. mane įtikinti, kad toji mo- 
teris negalėjo atsilaikyti prie- šais jo vyriškąjį gražumą. įsimy- 
lėjo Į jį ir iš to pastojo net sa- 
vo tėvynės išdavike. Aš neno- 
rėjau labai lokiai jo pasakai tikė- 
ti, nes vyras toli graiu neišro- 
dė tokių, kad nuo jo moterims 
galvos galėtų suktis. 

Iš to, k<j aš vėliaus sužinojau 
apie rusų tvarką, aš priėjau 
prie išvedimo, kad kuomet hu- 
zaras pasiekė Maskvos, tai jis 
-usijieškojo sau bandą vokiškų 
šnipų, pasisakė jiems, kas jis y- 
ra, o tie jau aprūpino jį viskuona 
kas reikėjo. 

Kaip te<n nebūtų, feuzaras pasa- 
kojo, kad jau tuomet Maskvoje 
revoliucija buvo prasidėjusi. Jis 
taipgi man pasakojo, kad jis su- 
žinojo apie tulus kariškus se- 
kretus, kurie bus nepaprastai 
brpngųs vokiečių generališkam 
štabui. 

Kelionė per Siberiją. 
Pagalios aticierų kliube atsi- 

tiko kas ten tokio, kad nuisų 
huzaras galvatrūkčiais turėjo iš 
jo išsinešti. Jis sėdo ant Trans- 
Sibvrinio traukinio, manydamai 
dasigauti į Chinus, o iš tenai į 
Ameriką. Vienatinė bėda buvo, 
kad jis neturėjo pašporto, o jis 
žinojo, kad privažiavus Mand- 
žurijoj rubežių, pas jj reikalaus 
pašporto. Tuom tarpu jis ne- 

galėjo to pašporto gauti. Ko- 
espondentas užklausė jo, ar 

toks dalykų stovis jo nerupino. 
— O, ne — atsakė huzaras. 

Mes vengrai 'neesame papra- 
tę daug rūpintis. Būdamas ar- 

mijoj, išmoksti mors vieno daly- 
ko, būtent: Nesirūpink apie be- 
las, kol jos neatėjo. Laike ka- 

rės žmogus ištrūksti su sava 

^alva iš daugelio nepaprastų pa- 
vojų, todėl ir pradedi manyti, 
kad kuomet "jlysi skylėn", tai 
atsiras ir koks nors būdas, kaip 
per ją perlysti. 

Taigi huzaras pasakojo toliau, 
kad jis išvarė sau iš galvos min- 
tį per paiportą ir laike kelio- 
nės per Siberiją, "trrėjo puikius 
laikus". Traukinys buvo pui- 
kus, — sakytum, palocius ant 
ratų. Jis greičiaus buvo pana- 
gus j trans-atlantišką garlaivį, 
regu j traukinį. Tarp pasazierių 



jis susitiko su daugeliu labai į- 
|omių žmonių. Niekas nežingei- 
lavo, kas jis koks yra ar kur 

j's važiuoja. Žodžiu, mūsų hu- 
<a;as važiavo sau, kaip ant ko- 
kio "vakcišeno". 

Misteriškas žydas. 
Prieš pat nedavažiuosiant 

Mandžiurijos rubežiaus, jis turo- 

je permainyti traukii.j. Iielau- 
'ciant jam ant stoties Manžiu- 
rųos traukinio, prisiartino prie 
jo senas /ydas su ilga žila barz 
da ir tyliai sukugždėjo: 

— Kik >;;» paskui mane!... 
Tai pasakęs, žydas nei neap- 

sidairęs atgal, pradėjo liti nuo 

stoties. Huzaras pasakojo, kad 
šitas momentas buvo baisiausia 
visame jo gyvenime. 

Mat jis šito žydo nebuvo mo- 

tęs niekados savo gyvenime; jis 
nežinojo, kas jis per vienas 'hu- 

tų, nei ko jis norėjo. Jeigu jis 
seks paskui žydą, tai jis praleis 
traukinį, kuris netrukus turėjo 
ateiti ir žadėjo pervežti į Chi- 
•nus, o iš ten — į laisvę. Bet 

žydo balse ir pasielgime jis nu- 

jautė ką tai tokio svarbaus, ir 
j tai nepaisyti jis negalėjo 
Žut-but, huzaras nutarė .-.ekti 
paskui žydą, nors traukinys jau 
artinosi prie stoties. 

Sekdamas apie bloką paskui 
žytkj, jis ėjo per siauras, 
treivas i purvinas mažo siberi- 
nio miestelio gatves. Senas žy- 

das netrukus įėjo į kiemą ir į- 
žengė j nameliu:;. Huzaras, 
nors nebailtis, bet su šiurpu- 
liais per n u gar.'}, jžengė paskui 
žydą. Mažam kambaryj dau- 
giau nieko nebuvo — tik jis 
ir tas navatnas, misteriškas žy- 
das. 

— Ko jus norit, ir kam jųs 
man liepet paskui jus eiti? — 

sušuko luizaras, nuduodamas, 
buk jis nieko nesibijo ir yra 
kaip ir kiekvienas sau pilietis. 

— Xy, — atsakė senas žydas 
— tamistai napsimoka bliufuo- 
ti su manim; aš žinau, kari ta- 

mista esi vokiškas aficieras. Aš 
galiu tai pažinti iš jusų išvaiz-; 
dos ir eisenos. Aš visai nepa- 
saisau jusų, bet aš neapkenčiu' 
Rusijos iki pat mano širdies gi- 
luinos. / š manau, kad pats esi 
kelionėje, kuri negali buti Kjsi- 
jai naudinga, ir todėl aš pasis- 
tergsiu jums oagelbėti. 

— O kaip pats man pagelbė- 
si?—sušuko mūsų huzaras.— 
Man reikėjo sėsti tan traukinin. 
Iki šiam laikui jau aš bučiai; 
buvę-s laisvas anoj pusėj rube- 
žiaus. 

— Iki šiam laikui — pataisė 
huzarą barzdotas patriarclia, — 

tamista jau butum buvęs kelio- 

nėje atgal j rusų kalėjimą. Ta- 

sai traukinys yra expresinis 
traukinys. Visi pasažieriai ant 
to traukinio" turi parodyti paš- 
portus ir pereiti per egzaminą.. 
O rnan išrodė, kad tamista gal 
ir r.čvuri kaip-reik pasporto. 

—Na, tai ką aš turiu daryti? 
—• užklausė huzaras, — Ar sė- 
dėti čia iki galui savo gyveni- 
nio? 

— INmažu-pamažu, mano vai- 
ke, — tarė išlėto žydas. Šią- 
nakt ateis kitas traukiny:;, — 

tai bus mažas vietinis trauki- 
nys, kuris eina ten ir atgal per 
rubcžnj, vežiodamas, kaimiečius 
ir kupčius. Niekas neatkreipia 
jokios ^tydos j šitą traukinį. 
Tamsta sėsi į šitą traukinj kuo- 
met jis ateis šią-nakt. 

Kuomet tą naktį traukinys 
pradėjo eiti nuo stoties, mūsų 
huzaras buvo vienas tarp jo pa- 
sažierių, — murzinų ir purvinų 
Manžurijos farmerių. I.et trau- 

kinys saugiai pervežė ji per ru- 

bežių ir Chinus. Iš Chinų, be 

jokių didelių trukdymų, musų 
huzaras atkeliavo Amerikon. 

Iš Los Angeles ji* tuomet 

rengėsi išvažiuoti linkui Nevv. 
Yorko, o iš ten netrukus manė 

iškeliauti Austrijcn. Korespon- 
dentas užsiminė jam, kad kuo- 
met jis atsiras Atlar.tiko van- 

denyne, tai jau bus sunkiau per- 
lysti per Anglijos blokadą, ne- 

gu kad buvo išsisukti iš rusiš- 
kų urėdninkų. Ret huzaras. iš- 

gridęs apie tai, tiktai akim pa- 
merkė.. 

Ir teisybė, po trijų mėnesių 
laiko korespondentas gavo nuo 

jo atvirutę su P*zcmyslio štem- 

peliu. Huzaras, apsukęs visą 
rr ̂ auli. pnpfl'oia. Va'! jis vėl 
lau geria alų Przemyslio alu- 
dėj. 

Reikalauja Lietuvai Laisves. 
Susitvėrusi Petrograde lietu viii 

Tautos Karyba, susikeliauti i> 

visu partijų atstovu, pradėjo 
smarkiai rūpintis Lietuvos lik i 
m u. Kovo 13 d. f suly^ Seno 
Kalendoriaus) minėta Tautos 
Taryba laikė savo posėdį ir, 

kaip praneša lietuvių laikraščiai, 
nutarė sekančiai: 

Lietuviu Tautos Taryba, pri- 
pažindama, 

1. kad Lietuvą yra atskira et- 
nografinė, kultūrinė, ekonominė 
bei politinė vienata; 

2. kad Lietuviu Tauta ir skai- 
čiaus, ir kulturos, ir ekonomi i 

.... 

jos žvilgsniais yra pamatinis 
Lietuvos gyventojų gaivalas; 

kad, Lietuvos gyvenimų 
tvarki.nt, visos Lietuvoje gyve- 
nančios tautos naudotųsi lygio- 
mis teisėmis ir k..d visoms joms 
butų garantuotas laisvas plėto- 
jimasis ir Lietuvos valdyme da- 
lyvavimas ; 

4. kad Lietuva turi buti iš- 
skirta j atskirą administravimo 
vienata; 

5. kad Lietuva privalo turėti 
iš savo gyve įtojų tarpo savąją 
valždią savajam kraštui tvarky- 
ti ; 

6. kad Lietuvos valdymo pa- 
grindau turi buti padėtos pilie- 
čio laisvės garantijos: visų pi- 
liečių Jvgybč prieš jstatymus; 
tautų, tikybų, sąžinės ir politi- 
nių pažiūrų laisvė; žodžio, 
spaudos, draugijų, sąjungų, su- 

sirinkimų laisvė; asmens, buto 
ir korespondencijos neliečiamy- 
bė; bausmės skiriamos tik teis- 
mo keliu, — 

X u t a r č: 
1. Sudaryti Laikiną Lietuvos 

Valdymo Komitetą iš dvylikos 
žmonių, lietuviu visuomenės 
darbininkų, Lietuvių Tautos Ta- 
rybos renkamų. 

2. Pasiūlyti kitų tautų Lietu- 
vos gyventojams — baltgu- 
džiatns, lankams, rusams ir žy- 
dams — deleguoti į Laikiną 
Lietuvos Valdymo Komitetą sa- 
vo atstovų: baltgudžiams šešis 
atstovus, žydams tris, lenkams 
du ir rusams vieną atstovą. 

3. Pranešti Laikinajai Rusijos 
Valdžiai, o lygiai Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybai Lai- 
kino Lietuvos Valdymo Komi- 
teto sudarymo faktą ir jojo pa- 
siryžimą paimti Lietuvos valdy- 
mą bei Lietuvos Steigiamojo 
Susirinkimo ruošimą savo ži- 
nion. 

irmrmr 

4. Laikinajam-Lietuvos Val- 
ei v nu; Komitetui tuoj darbą 
pradt.i ir varyti, nežiūrint j tai, 
jei k: i r i norint arba kurios no- 

rint pažymėtųjų Lietuvos gy- 
ventojų tautų netiktų s;:vo at- 

stovų j Laikiną Lietuvos Val- 
dymo Komitetą deleguoti. 

l»e to, Lietuvių Tautos Tary- 
ba nutarė: 

i. Laikinajam Lietuvos Val- 
dymo Komitetui paimti savo ži- 
nion visas evakuotas, laikinai 

sustabdytas ir naujai įsteigtas 
Katino, Vilniaus ir Suvalkų gu- 

bernijų teismo, administracijos, 
kultūros, ūkio. pramonės ir lab- 

darių įstaigas, po Rusiją išblaš- 
kytas ; 

J. Laikinajam Lietuvos Val- 

domajam Komitetui paimti savo 

žiniai tų Vilniaus ir Kauno gu- 
bernijų vietų, kurios 'nėra vo- 

kiečiu užimtos, reorganizavimą I ° w < 

ir administravimą, Laikinosios 
Rusijos Vyriausybės programa 
remiantis; 

3. Laikinajam Lietuvos Vai-i 

|domąjam Komitetui paimti sa- 

I vo žiniai ruošti: a) Lietuvos! 
j tremtinių pabėgėlių Į tėviškės I 
grąžinimą, b) Lietuvos ūkio bei 

I ... 

pramonės atgaivinimą, e) Lietu- 
vos trobesiu atstatyma, d) Lic- 

tu vos karo nuostolių atlygini- 

|111 ą; 
4. Laik. Liet. Valdomajam 

j Komitetui paimti savo žiniai 
| Lietuvos Steigiamojo Susmuki 

jmo ruošimą, visuotimio be lyties 
skirtumo, lygaus, tiesaus ir 

slapto balsavimo pamatais, ku- 
ris nustatytų Lietuvos vidaus 
t'arką, o lygiai Lietuvos santy- 
kius su kaimynėmis tautomis. 

Liet. Tautos Tarybos antras 

posėdis. 
1917 m. kovo 14 d. 

Antrajame posėdyje L. Tau- 
tos Taryba svarstė Lietuvos 

Valdomojo Komiteto rinkimų 
klausimą. Buvo nutarta, kad j' 
Komitetą butų renkama parti- 
jų pamatais, taip pat kaip yra 
sudaryta pati Tautos Taryba, 
nuo keikvienos partijos po du i 
žmogų. Vai. Durnos at- į 
stovai kaipo tokie nejeina į 
Vald. Komitetą. Jie gali buti 
tik partijų renkami. Taip nu- 

sistačius, j Laikinąjį Lietuvos 
Valdomąjį Komitetą L. Tautos 
Taryba laikinai parinko šiuos 
žmones: 

i) Andrių Dubinskj, 2) Dum. 
atst. Mikalojų Januškevičių, 3 

■5 mm 

Duin. atst. Martyną Yčą, 4) 
Dum. atst. kun. jilozą Laukai 

tj, 5) aclv. 1,'. Leoną, 6) adv. 
pad. (iabrj Liutkev i ;• i 11, 7) tei- 
sininką Bol. Pečkauskį, 8) adv. 
pa d. VI. l'o/.elą, 9) teisiu. Ra- 
polą Skipitį, 10) adv. Mykolą 
Sleževičių, 11) k 111.1. Juozą 'lu- 

iną, u) adv...Tumėną. 
15c to, tame pačiame posėdy- 

je L. Tautos Taryba nutarė: 
sušaukti platų petrapiliečių po- 
litikos susirinkimą, kuriam pro- 
grama siūloma: a) L. Tautos 
Tarybos darbai, b) Laikinojo 
Liet. Valdomojo Komiteto dar- 
bai, c) Lietuvos politikos atei- 
tis (pageidavimai); 

j) Sušaukti visų po visą Ru- 
siją išblaškytų lietuvių atstovų 
seimą. Tas seimo klausimas 
nutartas tik principu kaipo bū- 
tinai 'reikalingas, bet kada ir 

kaip sušaukti, neniuarta. Tam 
reikalinga gerai pasiruošti ir su- 

statyti gerai išgvildyta progra- 
ma. Tai tuo tarpu ir nutarta 

padaryti. 
Liet. Delegacija pas Laikinąją 
Rusijos vyriausybę ir Darbinin- 
ku ir Kareivių Atstovų Taryboje. 

Liet. Tautos Tarybos nutari- 
mus (kovo 13 ir 14 dieną) tani 

tikra delegacija turėjo įteikti ir 
Laikinajai Rusijos Vyriausybei ir 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai. 

Kovo 18 d. Liet. Tautos Ta- 
rybos delegacija iš trijų žmonių 
-- M. Yčas, M. Januškevičius ir 
\ Bielskis — Įteikė raštu visus 

kovo 13 d. L. T. Tarybos 
nutarymus laikinosios ministerių 
tarybos pirmininkui kunigaik. 
Lvovui. 

j teikiant buvo dar žodžiu pa- 
žymėta, jog, nors Lietuvos atei- 
ties klausimas karo apinkybėmis 
yra tap';s tarptautiniu, lietuviai ti- 
kisi, kad Laisvos Rusijos Laikino- 
ji Vyriausybė pritars lietuvių rei- 

kalavimams, pripažins Lietuvai 
teise pačiai spręsti savo likimą ir 

parems ją. MiniSterių pirminin- 
kas labai palankiai priėmė T. Ta- 
rybos nutarimus ir prašė tuojau 
nurodyti kandidatus Kauno, Vil- 
niaus ir Suvalkų gubernatoriais. 

Galima pridurti viena smulk- 

mena. Lvovas paklausė, ar L. 
Tautos Tarvba tik dabar po re 

voliucijos tesusidarė, ar jau pir- 
miau. Jam buvo pasakyta, kad 
tuo dalyku jau ir pirmiau buvo 

rūpinamasi, kad buvo norima le- 
galiu keliu išgauti vyriausybės 
patvirtinimas panašiai organizaci- 
jai. "Bet jus reikalavimą, tur 

buti, Protopopovas atmetė". — 

"Taip", buvo atsakyta. "Dabar 
jūsų reikalavimai, tur buti, kito- 
ki, negu tada buvo". — "Kitoki, 

I platesni,"—buvo paaiškinta. 
Kovo i<) d. T. Tarybos dele- 

gacija — M. Januškevičius, V. 
j Bielskis ir L. Noreika — tuos 

j pačius Liet. Tautos Tarybos nu- 
tarimus įteikė Darbininkų ir Ka- 

Ireivių Atstovų Tarybai. Buvo no- 
rima atlikti tai tą pat kovo 18 
dieną, bet dcl įvairių klinčių to 
negalima buvo padaryti. 

{teikiant nutarimus, M. Januš- 
kevičius taip pat žodžiu tarė pa- 
sveikinimą demokratinei Rusijai 
ir pažymėjo jog, nors Lietuvos 
klausimas dabar yra tarptautiniu 
tapęs, Rusijos demokratijos žo- 

l (lis daug svers. StekU/vas, atsa- 

kydamas j tai. pažymėjo, jog 
Darb. ir Kar. atst. Taryba jau 
bendri:i yra nutarusi ir pripaži- 
misi visoms tautoms tautos ir po- 
litikos apsisprendimo teisę. Vy- 
riausybė to j savo programą ne- 

jsutikusi įdėti; Rusija tada, ga- 
ilinti suskilti į kokią 20 respubli- 
i kų. Darb. ir Kar. Ast. Taryba 
dėlto neatsitraukė nuo priimtojo 

1 nutarimo ir pažada visu savo au- 

toritetu paremti tuos teisingus 
tautų, ir lietuvių, apsisprendimo 
reikalavimus. Tai jau ji padarė 
su lenkais, padarys ir su lietu- 
viais. 

Šalia T. Tarybos nutarimų 
Steklovas prašė dar parašyti apie 
Lietuvą ir lietuvius straipsnį, 

Įkuriame tie nutarimai butų pa- 
I matuoti. 
I 

NAUJAS! NAUJAS! 
IŠRADIMAS 20 AMŽIAUS! 

Panaikinimui: blakių, bambatierų 
ir kitų visų vabalėlių, kokie tik guli 
atsirasti jusų stuboje, arba kur ki- 
tur. Męs panaikiname tik j dvi die- 
ni Ięi vis$, tik prisiųskite savo adre- 
są. o duosime patarimą DifKAI: 

Rašykite adresu: 
J. W. SAKALAUSKAS & CO. 

Station E, Box 42, Cleveland, O. 

! ! Pranešimas ! I 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėn. perkeliau savoj 
ofisą po ! 

3325 So. HALSTED ST.! 
TELEPHONE YARDS 5831 

D r. P. VVIEGNER 

Tai. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L'atuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted S t., Chicago, III. 

Gydo visokias .!igas moterių, vaiki) 
Ir vyri;. Speciališkai gydo limpančias, 
užslBenčjusias ir paslaptingas vynj 
Ilgas. 

Šiuomi pranešame "Lietuvos" skaitytojams ir draugams, kad nuo 1 d. birželio, šių metų męs, žemiaus 
pasirašusieji, atpirkome laikraštį "Lietuvą" savo nuosavybėn. 

Pastaraisiais laikais iš priežasties perorganizavimo A. 01szcwskio banko j valstybinį Universal State 
Bank, laikraščio administracija buvo pusėtinai apleista ir nuo to daugeliui "Lietuvos" skaitytojų teko pritirti šio- 
kių-tokių nemalonumų, nes atlikti administracijos dai oo kaip reikia nebuvo kam. 

Paėmę į savo rankas tolimesnį laikraščio leidimą, męs, šiek-tiek susitvarkę, tuojaus ištaisysime visus neužbaigtus rekalus ir pasistengsime visame kame duoti greitą ir rūpestingą patarnavimą visiems "Lietu- 
vos" skaitytojams ir draugams. 

Laikraštis "Lietuva" jau 25 metus teisingai ir naudingai tarnavo lietuvių visuomenei ir todėl užsitarna- 
vo pagarbos vardą. Taip pat jis tarnaus savo skaitytojams ir lietuvių visuomenei ir toliaus. Sulig išgalės, męs stengsimės jį dar vis labjau pagerinti ir dar naudingesnių padaryti. 

Podraug męs pasitikime, kad f.eni "Lietuvos" draugai ir rėmėjai, kurių "Lietuva" visados turėjo daug, ir toliaus tokiais "Lietuvos" prieteliais pasiliks, ir visados ir visur ją parems savo geru žodžiu, patarimu, prenu- 
merata ir t. t. 

"Lietuvos" išleistuvė ir spaustuvė pasilieka toj pačioj vietoj, kur ji pirmiaus buvo. Tik įėjimas į "Lie- 
tuvą" perismainė: pirmiaus jis buvo per banką, iš kampo Halsted St. ir 33-čios gatvės, o dabar yra nuo 33-čios 
gatvės. Todėl ir "Lietuvos" adreso numeris persimaino. 

VISUOSE REIKALUOSE KASLINK "LIETUVOS" LAIKRAŠČIO DABAR KREIPKITĖS ADRESU: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAOO, ILL. 

« • 

Jeigu kreipsitės su savo reitelais viršparodytu adresu, tai jųsų reikalai bus atlikti greitai, be jokio už- 
trukimo. Su pagarba, 

Juozas J. Baczunas 
Jonas P. Pajauskas 

Abelnas silpnumas, 
neveikimas jakny, nov" rakinimas, įprastas užkietėjimas, ■unkuB virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė- jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jy pasek- mėms, taipgi sustiprinti visį organizm.'j. reikia vartoti 

Severa's Balsam o! Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAM4S) 

fiudas sustiprinančiai-gydantis 
Kaina 75 ccntai 

Kas apie tai abejotų, tegii perskaito Štai Sitą laišką. 

"Širdingai dfkavoju ui Severos Gyvasties Baisau*. L»- 
bai kentėjau nuo ildlvio susilpnėjimo ir valgyti geturijan 
noro. Viii ke£tijiqt#i pranyko po aanaudojtmo tiktai \H«- 
sos Severos Gyvasties Baisumo bonkos. Praiau tą laiiką 
paskelbti laikraščiuose, idant viii kiti, kurie panaMal kai- 
čia, sulinotų apie tą gyduolg". ^rl- Pagac U Moąuah, Wla. 

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. PraSoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vletoa aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, Iowa. 

B. K. Balutis 
Attorney at Law . 

— Lietuvis I—I 

814 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" Namuose; 

Ofiso Telefonas: Drover 7181 Namą Tehfonas: Yards 509^ 

Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

Susivienijimo Liet. Amerikoje 
K N I N G Y N E 

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $1.25 
Amerika—Informacijos apie Ameriką ir t.t 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 ioc, 
Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pus'. I20,,i.oo. 

Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 fjC. 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimą .... 10c. 

Sulaukė — pusi. 132 25c, 
SLA. Istorija (1895-1915) $1.50; audimo apdar 2,00 
Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 .....20c* 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigui 
geriausiai siųst per pačto Moncy Orderį, paprastame 

vlaiške, adresuojant: 

A.B. STRIMAITIS 
307 W. 30-th STREET NEW YORK, N. Y, 

Ant Pardavimo. 

Parduodama:—80 akrų ukė; 60 
akrų yra išdirbtos .žemės, 40 ariamos, 
7 mylios nuo miesto; naujos triobos, 
geras oras. Visi gyventojai aplin- 
kui lietuviai; arti bažnyčios, mokyk- 
Jos—tik viena mylia. Parduodama 
dėl neturėjimo kam dirbti ant ūkės, 
Kaina $5,800.00. Kreiptis adresu: 

Chas: Szmail, 
RFD 4, Box 65, Thorp, V-Tis. 

Namas ir lotas j pardavimu, pi- 
giai, Lietuvių apielinkėj, 2 augštų. 
medinis namas. Atsišaukite adre- 
su, 
3750 So. Wallace St., Chicogo, III. 

PARDAVIMĄ, pigiai arba mainys 
ant Chicagos nuosavybės. 80 akrų 
geros ;:emės ūkei NVisconsino Val- 
stijoj arti gražiios Pajhtlgo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės J: 
JOHN J. LIPSKI, 

4616 S. Western Ave., Chicago, Iii. 

Parduodu 7 kambariams rakandus 
vertės vieno tūkstančio dolery; par- 
duodu už $85.00. Kas norite pigiai 
įsigyti gerus rakandus, kreipkitės 
vakarais šiuo adresu 

V. MISEVICH, 
5209 S. Halsted St., Chicaao, III. 

1 yienais trepaia. 

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

105 W. Monroc Street, Corner Clark 
Room 1207 

J 

Telephone Randolph 5598 

&yv.: 3112 S. Halsted St., arti 31st St. 
Phone Yards 2390 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstidSt. 
(Gym raas viri Aptiekot). CHICA60. 

B ■ 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vijoklis bjrlts' visuose teismuose 
Ofisai: 

69 W. VVashington Street 
Bm>i 1008-1009. TsL Ctstrll 2579 

3214 So. Hilsttd S t, TA Ytrdi 721J 
CHICAQO, ILL. 



Musų Knygos. 
Kun. Juozo J umo-Yaižganto: 

"Lietuvos Žodis." "Kvailių aša- 
ros." "Apie asilus." 

Maža teturime savų rašytojų, 
dar mažiau jų čia ištremtų, o jau 
visai maža, kurie šiuo metu 

spauzdina savo rastus. Kad dai- 
liųjų raštų taip-pat reikalingi e- 

same kaip duonos, apie tat ir 
kalbėti nereikia; užtatai labai tu- 

rime buti de'.ingi kun. Tumui, 
kurs tarp kito savo tikrojo dar- 
lio ranua vis dėlto laiko gaminti 
mums dvasios peno dailių apsa- 
kymėlių pavidalu. Pasižiūrėję į 
paskutinj šios knygutes luobelio 
pt/slapj, matome net 11 numerų 
jo tų raštų, kurių dangum jį pa- 
rašė ir išleido jau karo metu, ar- 

ba kuriuos jau rengia spauzdinti. 
Minėtieji apsakymėliai — "Lie- 

tuvos Žodis" ir "Kvailių aša- 
los" — jau buvo išspauzdinti lai- 
kraščiuose, taigi jau žinomi Lie- 
tuvos visuomenei- pamoka gi "A- 
pic Asilus", rodos, pirmą kart«ą 
pasirodo. 

.Tumo-Vaižganto raštą imda- 
mas į rankas, visuomet žinai, jog 
ir pasigrožėsi dailės veikalu ir 

pasimokysi kalbos. Gi šiuo me- 

tu dar kitu žvilgsniu brangintini 
jo raštai. Galvojame ir svarsto- 

me, kaip sugrąžinus Lietuvon jos 
sunus, ir raginame prie to žo- 
džiais. Taigi pasakyčiau, šalia 
sumanymu, ketinančių patraukti 
lietuvius tėvynėn, žadančių ten 

ramų ir sotų gyvenimą, bus Vai- 
žganto raštai, kurie trauks Lie- 
tuvon jos žmones. Juk ne vien 
tik sotumas, duona, kurią duoda 
mums žemė, riša mus su tėvynė. 
Jaunystės dienos, tėvų namai tė- 
vai, broliai ir sesers, Lietuvos vi- 
suomenė, ipapročiai, tautos praei- 

pati gamta, — tai tie šimtai 
ryšių, kurie mus riša su Lietuva 
ir 'kurių traukymas taip skaudus. 
Tutno gi raštai kaip tik gyvai 
imtms -piešia tėvynę, tampo tuos 

ryšius, iš nauja padraiko tėvynės 
pasiilgimo žaizdas širdyje, ku- 

rios gal kitam buvo jau be už- 

gyjančios, ėmus prasti prie sve- 

timų žmonių ir krašto. Skaitai, 
kad ir šit "Kvailių Ašaras," ro- 

dos savom akim matai savo kie- 

mą — mat jie visoj Lietuvoj taip 
panašus viens j kitą, — kur ta- 
vo jaunystė prabėgo, matai tas 

pačias pirkias ir klėtis šiaudiniu 
stogu, matai ir girdi tuos pa- 
čius savo dėdes, tetas, rimtus vy- 
rus kaimynus, tą burį gyvų so- 

<lžaus vaikų, kad, užmiršęs vis- 
ką, imi svajoti apie gimtinį Kie- 

mėlį ir ilgėtis ir trokšti, viską me- 

tus, kuogreičiausiai ten atsidurti, 
ten veikti, kur musų tėvai ir se- 

raliai tiek prakaito, tiek ašarų iš- 

liejo, kur savo kaulus paguldė. 
Taro.. Brangi ta žemė mums, ku- 
rią bočiai savo krauju pirko, gy- 
nė. 

Ir tas vėl. Pastaruoju ypač de- 

šimtmečiu, ar gal kiek jau ir ank- 

sčiau, musų gyvenimas taip 
smarkiai ėmė keistis, senovės pa- 

pročiai žuti, kad ėmėme rėkte 
rėkti, jog reikia skubintis rinkti 

tų papročių palaikai, užrašinėti ir 
krauti tautinė tveryba dailėje, po- 

ezijoje, muzikoje ir t. t., kad ne- 

prapultų. Šituo žvilgsniu Tumą 
galime pavadinti folkloristu. Iš 

tų rinkinių dainų, gaidų, žaidimų 
pagrąžinimų, padargų mes vis 
tiek negalėtumėm, tiesą pasakius, 
ne mes bet musų ainiai, nes mes 

dar savo akimis matėme kadir 

netolimą Lietuvof praeitį, taigi, 
sakau, negalėtumem prisistatyti 
Lietuvos gyvenimo visa pilnuma 
je tokių vaizdų, kuriuos mums 

patiekia Vaižgantas. Tos pačios 
rūšies yra ir ja apsakymėlis aj5ie 
Linus, nesenai išspauzdinus "Lie- 

tuvių Balse". Lietuvos kultūros 
irtorikui šie jo vaizdai bus tie- 

siog šaltiniai, kaip kad yra Mo- 

numentą historiae. Skaitydamas 
Tumo Vaizdus, matai, kad jis ne 

grąžino, ne dažo, bet tiesiog pie- 
šia, kaip Jaroševičius kryžių pa- 

kelėj, Lietuvos sodžiaus gyveni- 
mą visa samplota;,jo dailit...iko 

jautrioj širdyje paliko žymę kiek- 
vienas jo to gyvenimo ruožas. Ti- 

kiuos, kad ty Lietuvos vaizdų, 

'l uino plunksna pieštu, da nc vie- 
na knyga pasirodys. Juo labiau 
jie brangintini, kad šis karas taip į urnai ir taip giliai juos keičia. 

Gi kalba, kalba! Rodos, nėra 
mušu raštijoje kito rašytojo, ku- 
rio kalba butu taip turtinga, kaip 
Tumo. Tai gyvas^ magazinas žo- 
džiu ir sakiniu, kuriuos vartoja 
mokyki* •• nesugadintas lietuvis. 

Vaižganto "M tisų gyvūnėlių" 
knygutės kritikas prikiša (Liet. 
C. \'o. 15 144) rašytojui, kad, 
girdi, kalbos stilius truputį gali 
buti vaikams sunkok'.s. Tiesa, 
tos knygelės skaitęs nėsu, bet 
spėju, kad sunktJmo jali rastis 
del to, kad mes per svetimas mo- 

kyklas perdaug nutolome nuo lie- 
tuvių kalbos, kad mes kita kalba 
kalbame, kaip musų bemoksliai 
tėvai. Tai^i kaip tik atžagariai, 
visi, kas nori gerai mokėti lietu- 
vių kalbos, teskaito Tumą; ir jo 
raštų reiktų •kuodaugiausia varto- 
ti mokyklose. O jau to paties 
kritiko priekaištas, kad knygutėje 
esą nesuprantamu žodžių, tai, ma- 

no išmanymu, visai be pamato. 
Mums kaip tik reikia turtinti kal- 
ba, semiant žodžius iš gyvosios 
žmonių kalbos, nes svetima mo- 

kykla, paprotis kalbėti svetimomis 
kalbomis verčia mus lietuvių kal- 
boje papuasais, ištenkančiais gyve- 
nime su pora šimtų žodžių. Kad 
mes daug lietuviškų žodžių nesu- 

prantam ir vis labiau šiaurėj am 

savoj kalboj, tai kalti čia kad žo- 
dyno nėra. Tiesiog šaukte reikia 
šaukti: žodyno, žodyno! Susimil- 
dami, ponai kalbininkai, kuo grei- 
čiausiai duokite mums žodyną! O 
jau prieš svetimtaučius, kurie 
kartais norėtų musų kalbos pra- 
mokti, tai tiesiog gėda, kad mes 

ligšiol žmoniško praktinio žody- 
no jiems nurodyti negalime. 

Jei Tumas ir pavartotų kartais 
kitos kurios tarmės žodį tam •ti- 
kram daiktui, kur* pratę tam ti- 
kru žodžiu vadinti, tai ir tat da 
neblogai, nes tat ypač dainiams 
naudinga, nes turi iš ko pasirink- 
ti. O antra, mano išmanymu, nė 
vienas žodis neturi daugiau tei- 

sių už kitą. Bet kartoju, kad 
dažnai naujas žodis, ypač Tumo 
pavartotas, paimtas iš gyvosios 
kalbos, turi skirtą ir reikšmę, nes 

didieji dainiai, o prie jų aš ir Tu- 
mą priskaitau, turtingesni ir są- 
vokomis, del to jiems ir žodžių 
daugau. Kai papuasui užtenka 
pusantro šimto žodžių, tai Šeks- 
pirui reikė kelių dešimtų tūkstan- 
čių. 

Ftrmasis kalbamosios knyutės 
apsakymėlis—''Liet. Žodis.'' U- 
kin:nkams Iešmantams gimė dar 
vienas vaikas, paskutinis, kurį, 
pakrikštijus sunkiai ištariamu so- 

diečiui Zigfrydžio vardu, ir del 
to išpradžių visaip jį pravardžia- 
vus, pagaliau praminė Sauliumi. 

Xepaprastas, keistas buvo tas vai- 

kas, kaip rašytojas sako, "iš ko- 
kio kelmo Dievas jj išspyrė, pa- 
lieka slėpinys". Ir matyti buvo 
tiesiog ligotas, ir, kaip paprastai 
tokie esti, gttdrenis už savo me- 

tus. Ypač mėgo saulę: lipo ant 

stogo jos pasitiktų ir pasveikin- 
tų jai tekant, arba karstės "ant 
tvorų, ant vartų, kad pamatytų, 
kaip gremzda už regračio j tirš- 
tą, tirštą debesj". Bet vis jam 
peržema: -norėtų dar augščiau pa- 
kilti, kad dar pilniau išvystų sau- 

lę, taip, kad joks kalnas, joks 
miškas nekliudytu. Netyčiomis 
išsitarė pats tėvas apie kareivių 
dybą-bokstą ant piliakalnio: tai 

augščiausia vieta visoj apylinkėj. 
Saulius apie ją ėmė klausinėti 
močią; tą visą pasaką pasakė a- 

pie piliak^nį ir dybą, kur, girdi, 
esanti užkeikta uola nusvirusi 
bet nesiduodanti nugriauti. "Mū- 
sų jaunimas jau ncbekartą mėgi- 
no ją pakasti ir žemyn nuritinti; 
bet nieko,., ir tasai ją tenuritins, 
kurs įspės Žodį. Šito žodžio pa- 
tys lietuviai jau nebežino. Jį be 
žino kaimynai, tik pavydėdami ne- 

pasako lietuviams, nes kad pasa- 
kytų, ar patys lietuviai susipras- 
tų, atsivertų piliakalnis, atsidary- 
tų dabar ta uola užristos durys, 
pasirodytų Nauja Karalystėj 

kur visi miega, žmonės ir karei- Į 
viai, kur visi Lietuvos ginklai ir! 
turtai". Dybą gi "pastatė karei- 

viai, kad ištol-ištol matytųs prie- 
šininkai, kurie Lietuvos Žodį ži- 
no ir sft juo* j Piliakalnį, eina". 

To tik reikė Sauliui; "įstrigo 
įkyri mintis: kas gi galų gale pa- 
leis tuos Lietuvos kareivius iš pi- 
lies urvo, kur jie per amžius 
snaudžia neprietelių užžavėti?" 
Vien apie tą ėmė svajoti, vien 
tuo sirgti... Kur Saulius ėjo, 
kur buvo, vis jis kankinosi tuo 

Lietuvos Žodžiu, kurį kažinkas 
tuf'jo jam atminti Saulė, nėra 
ko abejoti, tą žodį žinojo, apie 
tai jam kasdieną paslaptingai 
mirkčiojo". Ir nerimo savam 

kaily j, kad tik patekus piliakalniu, 
pasilipti dybon, i> ten pasveikinti 
saulę, ir ten užgirsti Lietuvos 
'Žodi ir atgaivinti užkeiktą kara- 
lystę. Ieško draugų, randa Lau- 

ruką "kresną dručkį", jam pripa- 
sakojo pilną galvą nuostabiausių 

j dalykų apie tą Žodį, kad Lauru- 
kas net apserga. Net tėvai už- 

Į gynė vaikams susieiti. 
l>et atėjo karo dienos, prieši- 

ninkas ėmė artinties prie sodžiaus, 
kur Iešmantai *' 

gyvena, subudo 

j žmonės iš i^gąščio: bėgt-nebėgt. 
: Ir nepamatė, kaip Saulius su 

Lauruku susiėjo ir išbėgo pilia- 
kalnin pasitiktų tekančios saulės. 
Laurukas paliko apačioj, Saulius 

įgi Katino vikrumu užbėgo pa- 
čion dybos viršunėn. Saulė teka, 
jis džiaugias, tolumoj išvysta be- 
siartinančiu kariuomenę tur būt 
tą, apie kurią atbundančią jis 
svajojo; jis sveikina ja, kaip iš- 

vaduotoją, nešančią Lietuvos Žo- 
dį, mojuoja balta gairiukę, bet 
z-z-z, bac, — iš dybos liko tik 
šttpuliai, o su jąja granata su- 

draskė ir Saulių, Prišokę raiteliai 
pačiupo Lauruką ir, ant balno už- 

į už s i metę, nusinešė sau. 

Kimsuose rado vien tik Sau- 
liaus galvą ir ranką. Del to jo 
močia išėjo iš galvos. Tai tokie 
apsakymėlio metmenys. 

Pavadintas jis "šių dierų," ir ne 

bc reikalo. Jei jau vi.-i žmonės 

šiuometu serga "šiomis dieno- 
mis", tai dainiaus dailininko sie- 
loje jos sukelia tiesiog viesulus. 
Taigi ir matai: rašo, rašo jie sa- 

vo rastą, ir sudiega širdy "šios 
dienos" ir mintis ir nestoroms 

krinta į tą žaizdą ir atsiliepia 
slaptingais sakiniais ir žodžiais. 
Dainius ticničgsta plikos tiesos, jis 
kalba vaizdais, taigi visa.- apsaky- 
mėlis ir mirga alegorijomis. Ne- 
noriu aš čia jų versti tiesa, nes 

bijau ir suklysi, gal nevisai teisin- 

gai atspėdamas rašytojo mintį; 
bet viena aišku, kad j-o šir<lj kan- 
kina tas Lietuvos "Žodis", kurį 
ne bc reikalo rašo sveti trižen- 
kliuose. Sujudino *žemę baisiau- 
si audra, ir kilti na;ųjpj? idėjos ir 

pateko žeme; jaučia'' jų sparnus 
kuone visi, bet ypač kristalizuo- 
jąs ir aiškėja augštose dvasiose, 
kaip tose bevielio telegrafo augš- 
tumose elektros kibirkštys, ir ką 
kiti tik jautė, jos — tos jau- 
triausios sielos — mito ir skelbia, 
nors tik vaizdais. Taigi, balsiai 
skelbia ir Vaižgantas Lietuvos 
Žodžio jdėją, skelbia atėjus laikui 
•kada tas Žodis bus atspėtas, už- 
\ 'ikimas bus nuimtas ir išeis iš 
piliakalnio savų Saulių vedama 
kariuomenė "blizgančiais skydais 
prisidengusi, blizgančiais šalikais 
užsidėsčiusi, blizgančiomis plieno 
liemenims apsivalksčiusi. Ir kiti 
tėvynės iš priešininkų rankų va- 

duotojai: Kunigai, žyniai, rašto 
ir mokslo vyrai, sumaningi amat- 
ninkai.. bus ir jie prikelti". Jau- 
ti, kad nabašninkas ima krutėti, 
numirėlis ima Žadą atgauti, dar 
vaJandėlė, — ir jis tars savo Žo- 
dį, pasirodys savu veidu. Bet tas i 

pareis ant pačių veiksmo: "Lau- 
ruk, vyk Žodį., pavyk, pavyk ir 
atspėk"! 

Daugiau kalbėti apie tuos slė- 
piningus vaizdus, tai butų mažin- 
ti JU gyvumą ir sultingumą. 

Tik vienas dalykas man išrodo 
keistas, kam tas didis troškėjas 
atspėti Lietuvos "Žodį", jo ieško- 
tojas, autoriaus padarytas patolo- 
giškai nesveikas, sergąs proto li- 
ga. Čia, man rodos, psichologi- 
nė klaida. Tiktai sveikas trokšta 

ir veržias gyventi, pats veržima-' 
sis reiškia sveikatą, ir tik svei- į kas turi teisę pasiekti gyvenimo 
laisvę, kad nevaržomas galėtų 
plėtoti savo esybę visa pilnuma. 
Dabar gi išeina taip, kad tik ligoj 
žmonės svajoja ir trokšta tėvynės 
laisvės. S e, netiesa, t;ii privalu- 
mas sveikųjų. Ir tai gamtos dės- 
nis. 

Ir dar vėl. Apsakymėlio galas, 
kur autorius ima rašyti apie da- 
bartinį karą, man rodos, netaria 
su visu apsakymėlio liemeniu. 
Prie idealinio prikergtas realinis 
dalykas. Arba dar ir tai]) galima 

Į pasakyti. Kas apsakymėlyje idė- 
jinio, tas troškiamas Lietuvos 
"Žod/io", šiuo atveju kaip tik ir 
yra tikrai realinis ddykas, nes 

! tas laisvės troškimas apėmė vis^j 
tautą. Atžagariai tas realis atė- 

jimas Lietuvos žemėn svetima* 
kariuomenės, tai labai problcma- 
tingas atnešimas to Žodžio; nes 

be abejo: tie svetimieji — vistiek 
iš katros jie butų pusės nė ma- 

žiausio noro neturi spėti Lietuvos 
Žodį; tokiuo bildu tas buk tai ti- 
kras atnešimas žodžio neturi pa- 
mato ir stovi pasikabinęs ore. 

Todci gal geriau buvo tų dviejų 
dalykų nejungti krūvon. Tokiu 
budu, aistetiškai bene butų buvę 
gražiau apsakymėlį pabaigti 29- 
mc puslapyje. 

.. .. Kun. A. Sabaliauskas 

("L. B.") 

KARININKYSTĖS ĮVAIRU- 
MAI. 

Karininkystė yra tai žodis, ku- 
riuomi išreiškiama labai skirtin- 
gos pažvalgos ir įsitikinimai. 

Pirmiausia męs turime primi- 
tyvj karininką., Tai yra žmo- 
gus, kuris neiiorėt,ų matyti ka- 
rės išnykstantį nps jam pačiam 
patinka kautis^ Pasaulis be ka- 
rės jam atrocįo. šmėkla. Prie 
čitos rūšies žfmp|iių priklauso 
'"blogas pasiemįo j/imogus," ne- 

brendęs vaikėząs^kuris kiekvie- 
ną naują pggįst#mą sveikina 

draugingu pasveikinimu, "Aš ta- 

ve suriesčiau !'g ir,!!nusitcpęs in- 

dijonas ant karė$> kelio. Bet 
ištobulintos dirbtinės n&uiovinės 
karybos sąlygok primityviam ka- 
rininkui mažą lauką teduoda ir 

ikariauninė disciplina jo .nenori 
taip, kad yra viltis jj prie ra- 

•mybininkystės patraukti, jei civili- 
zacija jo karingumui suras bc- 

kraujinius kelius. 
Antra, romantingasis kariinin- 

tkas. Šakninis' instinktas, kuris 
verčia j j karę mylėti, yra tas 

pats pasigerėjimas cova, kuris 
yra pas primityvi karininką, tik 

jis yra ištobulinęs ši'.V> '.nstfiorfcto 
formą ir padaręs ją nudailinta 
kares pramoga. Tobuliausia ro- 

tnantingosios karininkys-tės išrai- 
ška buvo viduramžinė karžygy- 
stė. Ji yra labai patraukianti; 
tam tikrame upe męs visi esame 

šitos minties. Skaitant puikią 
Shakespear'o dramą "I-Ienrikas 
V, kas p'aiso, kad "Agin,courf 
buvo paimtas kareivių, kovoju- 
sių del neteisingr barnio? Ga- 
na, kad jie apveikė ir kovojo 
m gabumu ir narsa. Roman- 
ti.:gam karininkei taip ka'p ir 

Nietzsche'i, "gera karė visokią 
priežastį pateisina." Bet ji turi 
būti gera kare; jis negali pakę- 
sti apskaitytos, šalto kraujo ka- 
rės ir kiekvienas nukrypimas 
nuo civilizuotos karionės taisy- 
klių atrodo jam netikusia pramo- 
ga. Rcanantingasis karininkas 
maža tepaiso ; išlaimėjimu, ar 

pralaimėjimu, jei tik karė yra 
narsiai vedama,'ir jis pasirengęs 
klausyti Biblijos uždraudimo 
mylėti savo priešą, jei tas prie- 
šas veda karę del fsavo upo pra- 
kilnumo. 

Profesinė karininkystė padaro 
trečią rūšį. Kareivis ir ypatin- 
gai oficieras žiuri į \karę ne 'kaipo 
j žaislą, bet k^ipo j reikalą. Jis 
skaito karę normalia ir reikalin- 
ga ne dėlto, kad ji jam patinka, 
tik dėlto, kad tai jo amatas; jis 
yra persiėmęs nuolatine karinės 
prierangos atmosfera taip, kaip 

advokatas, ar detektyvas yra 
įsigilinę į piktadėjystę, arba kaip 
dakta as ligą kad randa kasdie- 
niniu dalyku. Normalus kariau- 
inos vyras asmeniškai yra malo- 
nus ir mandagus, bet jis dažnai 
perdeda vertę klusumo ir disci- 
plinos dorybių ir neturi kritingo- 
sios civilininko pažvalgos j tau- 

tos politiką ar civilininko viltį 
panaikinti karę, pakeičiant ją 
tarptautiniuose 'nesusipratimuose 
teisėtais budais. 

Politinę karininkystę geriau- 
Įsiai atstovauja tokie vyrai kaip 
įliismarck ir Frederikas Didysis. 
| Tokie žmonės visai nepaiso ka- 
rės romantingumu ir net gali 
nekęsti butinumo kovoti. Bet 

J jie karę skaito neapsieinama, 
kadir nemalonia priemone tauti- 
nei didybei, ar dinastinėms už- 

gaidoms ir todėl niekuomet ne- 

sisvarsto karę iššaukti, jei ji jų 
tikslams atsako. Kadangi poli- 
tinis karininkas trokšta ne pa- 
čios karės, bet jos vaišiu, tai. jis 
panaudoja kiekvieną begailes- 
t i ngą priemonę greitesniam jos 
užbaigimui ir atmeta visus mi- 
litarinius Įstatymus ar karės tai- 

sykles, kurie jo veikimo laisvę 
varžo. 

Paskutinė, aršiausia ir rečiau- 
sia tai doktrininė karininkystė. 
Doktrininis karininkas, dainiaus 
sėdeklis literatas, kaip kariauto- 
jas, ar diplomatas yra žmogus, 
kuris išveda teoriją, buk karė 
yra ne būtina blogybe, tik padė- 
tine nauda žmonijai, kad ji is- 
gelbsti tautą nuo puolimo, arba 
ugdo tinkamiausio išlikimą, arba 
užtikrina augštesnės civilizacijos 
(paprastai jo paties žmonių) ru- 

sies augštyneigą. Doktrininiu 
karininku pasaulyje nedaug, bet 

Ikadangi didžiuma jų apsiginkla- 
vę plunksna, kuri yra už kardą 
galingesnė, tai išgalė blogą da- 
ryti neša tiek, k!ek jų klausyto- 
jų lengvatikystė siekia. Kiti ka- 

Irininkai doktrinmku teorijas pa- 
naudoja ramybininkų propagan- 
dos sumušimui ar savo pačių 
karingosios politikos pateisini- 
mui ir todėl męs randame jų gie- 
smę giedant kiekvienoj šalyj, 
ypač Vokietijoj. Mažas prity- 
rimas mušlaukio apkasuose pa- 
prastai išgydo doktrininį karinin- 
ką nuo jo svajonių apie ikarę ir 
gan greit padaro ji dloty'rininiu 
ramybininkų. 

i KIBIRKŠTIS 
i 
į "Naujienos," nusižiūrėjusios ant 

Rusijos Darbininku ir Kareivių 
Tarybos, pataria ir čia Ameriko- j 
j e sutverti Amerikos Lietuviu; 
Darbininkų Tarybą. Sutinkam.' 
Tik kad butu geresnė kopija, tai 
reik tam ir kareivių. Patariame^ 
todėl sutverti "Lietuvių Darbinin- 
kų ir Vyčių Tarybą—Grigaitis 
prezidentas, o Rackus-vais-prczi- 
d<entas. 

+ + 4* 

Baudžiava, vyruti dar visai 
(neišnyko. Laisvi lietuviai—ku- 
nigai parinko Lietuvių Dienoje 
aukų, o 'baudžSatiįnkai—kunigai 
laukė, kol juos prie to darbo vy- 
skupinė nahaika išvarys. 

P-as Bielskis turėtų suprasti, 
kad Lietuvos reikalams daugiaus 
pasitarnauja tas, kuris nieko ne- 

daro, negu tas, kuris savo "darb- 
štumu" buizos priverda. 

4* 4* 4* 

Nekurie socialistai butų ol- 
rait, jeigu nesirgtų kaizeri- 
t i s liga. 

.t. •_ 

Kuomet nekurie pradeda kri- 
tikuoti dailininką Šimkų, tai pri- 
simena Krilovo pasaka apie asi- 
lą ir lakštingalą. 

+ + + 

■Dabar, kada Amerika parodė 
gražią šeimynėlę iš ii milijonų 
vyrų, kaizeris tikrai gali pasa- 
kyti "tie kreizy rnkiai." 

+ + + 

Gaukime Lietuvai laisvę, o 

tarp savęs pasipešim vėliauo,—ir 
geresni č e n č i ų turėsim. 

IŠRADIMAI 
MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidlibo per naujus ir gerus I5RADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokį išradimą dėl užpa- tentavimo, gal norite "KĄ ISRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų lr VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką iš asti, ir kaip užpatentuoti, kurį \iek- vienam Išsiųsim dykai. Risunkus ir nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviukai bent ] katrą ofisą: MMERICAN EURO EAN PATENT ©FFICES: (Lct): 256 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. lr 103 BARRISTER BLOG., WA8HlNGTON, O. C. 

DYKAI 
Jųs galite padaryti didelį malonumą savo draugams, ar pažįs- 

tamiems. Ir tas jums nei cento nekaštuos. 
Prisiuskite mums adresus kelių savo draugų ir pažįstamų, ku- 

rie neskaito laikraščio "Lietuvos". Męs išsiųsime jiems "Lietu- 
vos'' numerį uždyką, kad jie susipažintų su musų laikraščiu. 

Visais reikalais, atnaujindami prenumeratą, ar naujus skaity- 
tojus užrašydami, spaudos, reikalais, ar knygų reikalaudami, kreip- 
kitės šiuo adresu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO. ILL. 

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Klimas 
Surengė Dideli. Gražų ir Linksma Metinį 

I K Ą 
Nedelioje, Birželio=June 17, 1917 

LEAFY GROVE 
Blinstrupo Djrže, Willow Sp ings. III. 

Pradžia 9 vai. ryto Įžanga 25c Porai 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, noru sykį pasiklauskime mvs savęs, 
kur yra gulima pilnai atjausti tyl^, ramumą ir naudingą, pasilinksmi- 
nimu, praleisti keletą valandėlių pasiliuoeavus nuo sunkaus dienos dar- 
bo. kur galima tą visą liudnumą užmiršti, ir kur galima bent valandė- 
lei širdį nuo visų sunkenybių pasilluosloti. Taigi, persitikrinkime, kad 
tik ten yra galima atjausti ramumą, jame atsilsėti, tik ten galima {gyti 
prakilnius jausmus ir rasti tikrą mylimą draugą bei mylimą draugę, tik 
ten tai visą galima, ku- daug musų brolių ir seserų yra, kur daug ko 
gražaus ir malonaus n. ....ai bei daug ko nnujo išgirsti, oo tokia proga y- 
ra busiančiam viršminėto KLiubo p knike. čia, tartum bi tininkas neša 
jusų mintis nevystančios grc^ybės aukštumon, kur laimė ir linksmumas 
ištisą dieną viešpatauja, kur įvairiausios gėlės klos jums savo žiedus, 
kur pasriuvęs žolynas kvepės, kur maloni saulutė maudo viską savo 
auksiniuose spinduliuose. Prie tos gamtos grožybės bus įvairus chorai. 
Apart Kliubo choro bus ir kiti chorai, kurie sudainuos gražių dainų, 
kurių aidas, plaukiantis iš bendros krutinės, bus kaipo skrajojančio an- 
gelo balBas, jums nešantis labą ir suteikiantis dvasios suraminimą. Go- 
dotinai kviečiame visus lietuvius ir visas lietuvaitės atsilankyti į tą 
storoningai parengtą pikniką ir pasidžiaugti visu labu. 

Kviečia, KOMITETAS. 

Kam jieškoti revoliucijos Ru- 
sijoj, kad yra gera proga pada- 

j ryti mažą, gražią revoliucijukę 
Įčia-pat ant vietos—sakysim, 
Chicagoje prieš humbugiškų dak- 
taru organus. 

*i* 

Dėdė Šamas yra geriausis 
"privatiškas" bankierius, kuris 
niekados nebankrutija. Firk pas 
jį "Laisvės Paskolos" bondsą. 

•J* y. Ą 

Iš rusiškos <.-amgelijos: 
Anuo metu caras pagimdė Mi- 

jlitikovą. Miliulcovas, pagimdė Ke- 
renskį, Kerenskis pagimdė Čchei- 
dzįe, Čtheidze, pagimdė Leniną, 
Leninas pagimdė anarchistą, 
anarchistas, gimdydamas "nau- 

ją" Rusiją, ar tik nepagimdys— 
kaizerio... Tada bus "Amen!" 

+ + + 

Ar jus patėmijote, kad tie, ku- 
rie kalbino kitus 'įiesiregistruoti, 
patys arba buvo pirmesni regis- 
truotis, arba gražiai, patyloms 
užsiregistravo. 

+ 4* 4* 

Kokiu naujienų visados yra 

daugiausia "Naujienose"? 
Apie humbugiškus daktarus. 

Paimk ir išmieruok pats, jeigu 
netiki. 

4* 4* 4- 

Paaukauk centą Lietuvos Xe- 

prigulmybės Fondui. Jis itcneš 
Lietuvai laisvės už čielą doliarj. 

Negali pasiekti kaizerio kulka, 
tai lupk jj doliariu. Pirk Lai- 
svės Paskolos bondsą. 

Jurgis Spurgis. 

Juokeliai. 

NORI IŠMĖGINTI. 
T ė v a s.—Sūnau, turi buti spu- 

Ius. 
S u n u s.—Aš žinau, tėveli, bet 

aš neturiu kaip buti spulum. 
T ė v a s.—Ką tu nori pasaky- 

ti? 

S u n u s.—Aš noriu pasakyti, 
kad jei man duotum $5, tai aš ga- 
lėčiau žiūrėti, kaip ilgai man jų 
skels. 

JOS NUOMONE. 
Mikrobą s.—'Kokia tavo nuo- 

monė apie dangų? 
B a k t e r i j a.—Mano nuomone 

dangumi yra tokia vieta kur nė- 

ra vaistų nuo gedimo ir kur žo- 

dis sanitarus nėra žinomas. 

PHONE YARDS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3315 S Hal&ted St., Chicago 

Dr. S. Biesis 
% LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Office Office Hcur« 
2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7.9 P.M. 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 
VISOS LIETUVOS iEMLAPIS 

Taisė M. šalčius. 

žemlapis parodo visas tris Lie- 

tuvių gubernijas ir PrusŲ Lietu- 
vą, spalvuotas, didumo 25x20 co- 

lių vardai miestų ir miestelių 
parašyti labai aiškiai. 

Kaina 1 žemlapio 60 centų. Už- 
sakant 2 arba daugiau po 50 cen- 

tų kiekvienas. 
Užsakymus ir pinigus ciųsti M. 
šalčiaus vardu 

31 W. 110th St. 

NEW YORK CITY; 

BUK ŠOFERIU. 
LaiUac yra gauti sau tinkamų v'.e- 
tą. Niekuomet nebuv\ toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Mos duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime yssl- 
naudojamo individinfimis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutelks tlflka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta teriauslų 
automobilių ir kitų prietaisų. U t- 
tikriname tamistal kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai lr vaka- riniai kurdai. Visas kursas $25.00. l«ederal Ass'n of / ui;o Er.gineers, 1214-16 Jacks*n ftlvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtų išmokti bardasku- 

tystėa i 4—6 savaites sulyg naujau- 
Bio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuri* 
blogu laiku nežino. Mokiname barz- 
daskutystės tainįi ir moteris, kaipo 
ir r nkadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Ar., 
F'ttsburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A Ru- 

Kas lankosi po New Yorlių, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lletuvų" ir renka apskelbi- 
mus 1 mus g laikrašti. 

LIETUVA PUB. GO. 

PETKAS S. REMEIKIS. 
Yra musų įgaliotas Garduer ir apl» 

i'nkėje užrašinėti "Llatuvjj", rinkti 
-skelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

Cmart. >ll| 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. KALSTĖS SI CHI3AG3, ILL, 
CORNER lita StKESr 



VIETINES JINiOS, 
Jonas Žilinskas Chicagoje. 

Kun. jonas Žilinskas, pernai su- 

grįžtisis iš Vokietijos ir atvyku- 
sis Amerikon su p. Yru labjau- 
siai rengiamojo Vilniuje banko rei- 

kalais, žada šią savaitę būti Chi- 
c tgoje. 

Šios savaitės pradžioje kun. 
Žilinskas lankėsi Pitt^'uirge ir 

apielinkėse ir sulyg laiško, gau-' 
to pereitą utarninką, Chicagoje 
žadėjo buti apie šios savaitės se-; 

ie<lą, ar ketvergą. 
Kaip teko girdėti kiek anks- 

čiau, šisai lietuvių veikėjas yra 

pusėtinai pastūmėjęs pirmyn 
reikalus rengian.o Vilniuje lietu- 
vių banko. Platesnį pasikalbė- 
jimą su juo, tikimės, galėsime 
patalkinti sekančiame numeryje. 

Nauji tiesių magistrai ir baka- 
laurai. šiuosmet skaitlius lie- 

tuvių advokatu vėl pasididina ke- 
letu nauju vardų. 

P-as Vincas \ eribiJkis iš Spring 
Yalley, 111., užbaigė teisių mok- 
slus Chicago-Kent Collegc of La\v 
ir pereit,-} panedėlį gavo Teisių 
Bakalauro (Bachelor of Laws) 
laipsnį. Apeigos suteikimo šio 

laipsnio atsibuvo Auditorium tea- 

tre. Išlaikęs valstybinius exami- 
nus p. Ve..jiskis žada aj sigyven- 
ti bene Spring Valley. 

Ten pat, tą patį vakarą gavo 

Teisių Magistro (Master of 

Lav/s) laipsnį ir '"Lietuvos" re- 

daktorius, advokatas B. K. Balu- 
tis, k.iris baigė jurisprudencijos, 
mokslą pernai ir šiuosmet buvo 

ėmęs dar pridėtinį Tos t-G r a- j 
duate kursą ant Teisių Magi- 
stro laipsnio. 

Teisių Bakalauro laipsnį šią sa-į 
vaitę gauna p. V. Rutkauskas, ku- 

ris, šiuosmet baigia \Vebster 

College of Lavv. , 

Iš šalčiaus paskaitų. Iki šiolei! 

p. M. Šalčius, sekretorius Centra- 
linio Komiteto, laike keletą pa-1 
skaitų Chicagoje. Pirma paskai- 
ta iš Lietuvos Istorijos buvo lai- 

kyta Aušros svetainėje. Žmonių 
buvo prisirinkusi pilna nedidelė 
svetainiukė. 

Sunku či; butu atpasakoti ini-j 
nėtą paskaitą. Trumpai kalbant, 
galima pripažinti, kad nors Lie- 
tuvos Istorija ne visiems yra 

uaujiena, vienok p. šalčius moka 
savo paskaitas sutaisyti tokioj 
žingeidžioj iormoj, kad rodo3 

žmogus imtum, atsisėstum ir vi- 

są naktj perklausytum. 
P-as Šalčius yra pedagogas— 

ir sumanus pedagogas. Tas aiš- 
kiai matyti iš to, kaip jis sutaiso 
ir laiko savo paskaitas: apleis- 
damas smulkmenas, neužsivers- 
damas turtinga istorijos medžia- 

ga, jis nuo pradžios iki galui 
raudona gija perveda ir palaiko 
pamatinę savo paskaitų mintį, 
kas padaro jo paskaitas supran- 
tamomis ir aiškiomis. 

Kitą panašią paskaitą '"V t 
Lietuvos Žemę" jis laike Rose- 
lande. 

Turėjo buti jo paskaitos So. 
Chicagoje ir ant \Vest Sides, bet 
jos nebuvo laiku surengtos ir ta- 
po atidėtos kitai dienai. Tame 
yra didelis rengėjų apsileidimas; 
prelegentui iš to ne^T.agumas, o 

žmonėms, kurie galėjo išgirsti 
naudingų dalykų—skriauda. Gei- 
stina. kad tas nea'-sitiktų su ren- 

gėjais kitose vietose. Sukruski- 
te rengėjai ir pasirūpinkite, kad 
š;ose paskaitose butų kuodau- 
giausiai žmonių; prisirengkite ir iš- 
garsinkite iškalno, nelaukdami 
paskutinių dienų. Prelegentas 
jus neužvils, ir žmonės bus tikrai 
jums dėkingi—vis viena, kas jie 
nebūtų, ar katalikai, ar sociali- 
stai, ar tautininkai—visiems jiems 
ti.ika šitos įdomios paskaitos ir 
visi jomis yra labai užganėdinti 

Vijus. 

Birž. o d. vakare Aušros sve- 

tainėje p. M. Šalčius kalbėjo 
aipie lietuvių t r u 103 likimą se- 

niaus ir dabar ir lietuvių kovą 
su priespauda. Kalba buvo gana 
įdomi ir nušviečianti. Žmonių 
susirinko apie pusantro šimto, 
didžiuma socialistai. Aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams surinkta $12.80. Aukos 
įduota p. Mankui perduoti Drau- 
gijų Sąryšio Valdybai. 

SALČIAUS PRAKALBOS. 
P-as Šalčius, kuris pereitą są- 

vaitę pradėjo eilę labai akyvu 
paskaitų iš Lietuvos istorijos, 
Lietuvos geografijos ir t. t., lai- 
kys prakalbas sekančiose vie- 
tose : 

Brigthon Parke. Chicago, 111. 
— 15 d. birželio. Liberty Hali, 
39 ta ir Kedzie ave. 

West Side* Chicago, 111., 
16 d. birželio, Meldažio svetai- 
nėj, atsibus šeimyniškas vakarė 
lis, surengtas \vestsidiečių iš 
priežasties p. Šalčiaus pribuvi- 
mo. 

Kenosha, Wis. — 17 d. birže- 
lio; Milwaukee, \Wis. — 18 d. 
birželio. 

Racine, Wis. — 19 d. birže 
"o. 

East Chicago, Ind. — 20 d. 
birželio. 

Indiana Harbor, Ind. — 21 d. 
birželio. 

Gary, Ind. — 22 d. birželio. 
Clinton, Ind. — 23 d. birželio. 
Melrose Park, 111. — 24 d. 

birželio. 
Rockford, 111. — 25 birželio. 
Tolimesnis maršrutas bus pa- 

skelbtas vėliaus. 
Rengėjai teiksis 1 skalno gerai 

prie 111 vakaru prisirengti ir ge- 
rai juos išgarsinti. P-no Šal- 
čiaus prakalbos ir paskaitos y- 
ra vienos iš naudingiausiu ir 
žingeidžiausiu ir jų verta pasi- 
klausyti. 

B. Lenkauskas. 
2336 S. Oakley st., Chicago, 111. 

Įvairumai. P-as Juozą* Geš-| 
tautas, lietuvių ristikas, kuris pa- į 
staruosius tlu mėnesiu važinėjo 
su ristvnčmis po Californiią ir 
kitas vakari-nes valstijas, š'cmis 
dienomis sugrįžo Chicagon—svei- 
kas, drūtas ir linksmas, kaip vi- 
sados. 

— Ateinantį utarninką Chica- 
gon žada atvykti Italijos misija, 
dabar viešinti YVashingtone i; 
atvažiavusi Amerikon su tais pa- 
čiais tikslais, kaip buvo francu- 
zų ir ?nglų. 

— Miesto taryba pereitą utar- 

ninką perleido nutarimą užkvie- 
sti Chicagon į svečius rusų mi- 
siją, kuri po vadovyste prof. 
Bachmetjevo nesenai atvyko 
Amerikon. 

— Good niglit "free liunčiai" 
saliunuose! Miesto Taryba '.u- 

tarė, kad jie privalo buti panai- 
kinti saliunuose. 

— Policija ir detektyvai pra- 
dėjo gaudyti ir areštuoti tuos, 
kurie neužsiregistravo savo lai- 
ku. Kurie, užsiregistravo, pri- 
valo laikyti savo registracijos 
kortą. 

Apgarsinimai, 
VASARINĖ AUKSO TAISY- 

KLĖ. 
Vasaros pradžia del paklaidų 

su valgiais del pasikeitimo kar- 
štų dienų vešiomis naktimis per- 
mainas vandens ir t4, visuomet 
atgabena staigias skilvio ir žar- 

nų ligas. Taisyklė, kuri teisin- 
gai galima pavadinti Vasarine 
Aukso taisykle, sako. Visuomet 
laikyk vidurius liuosais ir dizin- 
fikuotais! Su pagelba Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik- 
syro yarr lengva sutikti šitą padė- 
jimą ir sekti taisykle. Trinerio 
vaistus išvalo, visus netinkamus 
dalykus iš skilvio, atasteigia vir- Į šk:nimo veikimą ir sustiprina 
žarninj taką. Trinerio Ameriki- 
nis Eliksyras ištikro^yra geriau- 
siu vaistu nuo nevirškinimo, vi- 
duriu užkietėjimo, išpūtimo, gal- 
vos skaudėjimo ir kitų negalių. 
Kaina $t.oo. Apliekosc.—Trine- 
rio Linimentas yra kitas vaistas 
kuris visuomet privalo buti lai- 
komas namuose nuo sutinimų, 
užgavimų, neuralginių skausmų 
ir tt. Jis yra taipgi puikus nuo 

pailsusių kojų, pasinaudojant juo 
išsimaudžius. Kaina 25 ir 50c. 
aptickose, 35 ir 60c. krasa.—Jos. 
Triner, išdirbėjai Chemikas, 1333 
-1339 So. Ashland A ve., Chicago, 
iii.' 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
Račiūno nauji judomi paveik- 

slai su illiustruotomi dainomis 
atsibus sekančiose vietose. 

Detroit, Mics., Subatos ir ne- 

dėlios vakarais, birželio 16 ri i; 

d., šv. Jurgio parap. naujoj sve- 

tainėj, \Vestminstcr ir Cardoni 
Str. 

Rochestcr, N. Y. — Sereclos 
ir ketvergo vak., birželio 2Q ir 
21 d., bažnytinėj svetainėj. 

Reikalavimai. 
Reikalauja 2 prityrusių maBtinlų 

prekių pardavinėtojų, mokančių lie- 
tuvių ir anglų kalbas. Darbas nuo- 
lata'. 

Kahn's Dep't. Store, 
613 W. 31st St., Chicago, III. 

Doras, pamokytas vyras jieško 
kambario sau vieru m su pagamini- 
mu valgio. Adresas: K. B. 3259 S. 
Halsted St. c-o Justin Kūlis. 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikrašt'J 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji l'«jtu- 
vių veikėjai ir lašyio.iaL Jamd pa- 
duodama daug žinių iš diaugijt, lr vt 
•uonenės judėjimo. Visi dlencr klau- 
simai y r. svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 m®- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose Saly. 
ee (3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiuiėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUOAS PUBL'SHINO CO. 

1800 W. 46ih St., Chicago, iiL 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savi/ sesers sunaus Si- 

mano Rudoko, Kauno gub., Telšių 
pa v., Plungės vals., Mižaikių sod.; 
sesers suiiius Juozapo Berbalo, Nar- 
geliu sod., Vleverženų vals., Rasei- 
nių pav., Kauno gub., ir pusbrolio 
bei pussesr ės Jurgio Tenkuflc ir 
Amelijos Tenkutytės šeypetifc.iės. 
Laižuvos par., Raseinių pav., Kau- 
no gub. 

Atsišaukti adresu. 
Marė Tenkutytė, 

336 W. 11 St., New York, N, Y. 

Pajieškau savo draugų Antano 
Martutaičiuko ir Jono Valantiejau.s 
abudu Kauno gub., Raseinų pav., Er- 
žvilko vals., Gaurės par., Dargaičių 
Bod., Turiu prie jų svarbų re'.kalų. 

Atsišaukti adresu. 
Mikolas Armėnas 

1812 Mcrminr Allcy 
S. S., Pittburg, Pa. 

Pajieškau Jono Petraiičio iš Kau- 
no gub., Panevėžio pap., Klovainių 
pačto. Apie 4 metai atgal gyveno 
Chicagoje Turiu labai svarbų rei- 
palų prie jo. Jis pats. arba kas a- 
pie jį žino, malonėkite atsišankti 
adresu: 

P. MONTVILA 
2158 W. 22nd St., Chicayo. III. 

Pajiešk^u Teofilio Kukevičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokė3 
parap., Vertelių sod., girdėjau jj gy- 
venant Chicagoje 

Kreiptis adresu. 
Povilas A. Z., 

1315 N. 19th St., St. Louis, Mo. 

PARSIDUODA SPAUSTUVE 
Parsiduoda Spaustuvė labai pi- 

giai. geroj lietuvių apielinkėj. 
kur yra 40 lietuvių organizacijų. 
Platesnėms žinioms kreipkitės j 
"Lietuvos' Kedakcija. 

814 W. 33rd St. 

EXTRA! 
Pigiauaias gydymas visokių ligų ir 

'"dirbimas visokių gėrimų: Isokios 
paslaptys ir gudrybes, šitas apskel- 
bimas tik trumpam la/ikui. Įdėk 
krasos ženkleli ir prigiųsk savo p- 
dresą, o gausi išaiškinimą. — 

George Dorin, 
2221 W. 21st PI., Chicago, III. j 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros 'Jke yra per kariu, tai atei- 
kite j MILuOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
įražesnj Teatra negu vidurmieMyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, IOc žemai. 

Subatom ir nedeiiom 
ICc baikcnaę, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.as. 
Subatomi ir nedtliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame lau* nori pasilsėti, atsiv* 
tlinti ir uimiriti savo nesmagumus. .ai, 
ateik i 

NIILDOS-TEATRĄ. 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už vieną dolerj. 

Pedisin tii vieninteli? vaistas ko- 
joms, Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms, narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
Šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
Į 2812 E. 79tb St. S. Cliveland, Ohio 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jlNB pir CentralĮ Komitetą, kutls greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lletuią, Ir |sW)k 1 nuolatiniu Lietums SelpiĮiį skalčiiį. 

JSkirpk fį Kuponą ir įraf^s kas reikia siųsk su savo Auka 
; KomiteJa Huo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : 

$ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
r&s. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Central[ Komitetą po $ pakol tik bus rei- 
kalas šelpti mūsų 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 Seredoinis pagal 

sutartį. 

Taipgi laikysiu ofise nurse 

Dr. K. Drangelis 
3261 SO. HALSTED STREET 
Tel. Drover 5052 Chicago 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
Lit i U VIV UALdAb rupi jasi zauiuu lietuvių tautos sąmouy ir 

stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo puuugos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobuiinties; jis ragina 

tautiečius feiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtaut. tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautę. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės nieilfs juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, 
kad, kaip tilo paliaus Lvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valcma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAf, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelblmus-Jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 
si'.rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje melams 5 rb.; y mėnesiams 
3 rb. 90 kap.* 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
t rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metam3 
j rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
?0 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikon pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
J užsienius rusų cenaura nek: udo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapj 1'keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, Jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po tek9to 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lč., n. 9, b. 9 

t*#-!"* .t»a.* a 

Kapitalas i Sausio, 19x7, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $xa.oo į savaitę. 

ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus. 

MONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norė'amas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Su Reikalais 
Kaslink konstitucijų, knygų 
katalogų ir kitokių Spaudos 
darbų visados kreipkitės į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd ST. CHICAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7184 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASl 
Mes neesame bankierial, bet męs flvarsntuojame Tamstai suCfc h™. ro<7 ant Tamstos pinigm. nusiperkant sau drabužius pas mos. Vy- ir vaiknamt padarome ant orderio nauJuB siuhis nuo $30.00 iki S5000 už nusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ast !!Lrio darvtus siutus parduodame po $5.ou lr brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr brangiau*. Vaikų siutai $2.50 Iki $7.C0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1416 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL Storas atdaras kasdien* ir vakarais iki 9 vai. Subatamla esU atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldlenials—Ui 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų Ir vaiką ligų specialiste 

Cfiiaa 
l7 25 Wcst 18th Street 
1 zt% Paoliot Ir Woodjat. 

Uone Canal 1208 
Ytlandot: 

1111:£0 Iki 12:00 T»lry63 
H1710 Iki 6:00 vaL vale. 

Kcdčlioma 
fcc E&t iki lSsOOyal, ryto 

Rezidencija 
5208 V.Harrisou S^r-trt 

IeL AojtinH/ 

Galando* 
Ikl»:03 Jtleicvisajryii 

■ T f ITI Savo 8kanytojams duoda labai daug naudingų raštų 0 I ■ B I I \ aP^ žmonjV sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, ff I Ll I l^r e^'v» paveikslv.'-, Turi savo korespondentas visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie#'' kaina metams S2.00. pusei metv $1.00. Už- sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri tiunčiame dovanai. 

^ 

"Ateitis", 366 Broadway,#So. Boston, Mass. 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarlu Stebuklingasis Gamtos Kraštas 

Atsidarys nuo Gegužes Įmes iki Spalio 20tai 
ištisai Eiektrikinis Kelias 

rfifl rrr Tikietas j ten ir atfral vie- 
«n B f a) nintiiiai tioiu keliu nuo 
▼ Chicago Archer Ave. ir Ci- 
cero A ve. Stoties ar Arno. 111. C hieago ir Joliet Elektriniu Gelžkeliu. 

Spcclal'ai Būriai 
©1 lZi\ Tikietas į ten ir atgal tuo 
i D\/ Pa^'11 keliu bu rainis ii pen- 

kių dešimtų (50) žmonių, ar 
daugiau. 
Elektr.kiniu ir Gariniu Keliu 

(7>Cį A J Tlkictas į ten ir atj.il sep- / U4 tintadieniais ir šventadieniais 
taipgi būriams ii" penkių 

ar daugiau žmonių Mokiomis d.cnomis. 
šita žema kclionts kaina ga!ima gauti tiktai vartojant pakeistinj tikietį į Jo- lietą, 111., C- & A., A. T. <V S. F., ar C. lt- I. & P. gelžkeliats. 

Rock lsland turi paskirti traukinį ii l nieagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; iš Eng!ewoodo 7:15 vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto, pasiekiaii'j JoiieU, 111. 8:30 ir 10:00 vai. ryto. 
Jolict) apleidžia S:45 vai. ryto ir 10:20 vai. ryto, pasiekdamas Starvcd Kock 11:00 vai. ryto ir 12:20 va.l dienos. Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 vai. po pinų ir Rock Island gelžkeliu pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 
Asmeniniai Vedamos Ekskursijos AO f)n Antradieniais, šeštadieniais ir 

septintadieniais kis savaitė ▼ nuo Gegužis 15 d. iki Rug- sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ii sulyg spetialio susitaikymo. Vienos dienos ke- lionė šešios valandos Kocke. 
Krripkiti" | C'hitago Tii\el Hnreats, 645 Marųuettc lluilding, Teiephone Cen- tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Ave. Stotį, paimk pietų linkui einant) tram- vajų State gatve ar Archer Ave.. paiy- mėta "Arche r-Cicero", ar peisikelk ant <ito tramvajaus nuo kiekvienos perker- tamųjų linijų. 

ARTE81BM8 ŽlN OMS RAŠYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL.f Arba Talafonuok Drover 279o 
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