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PARDUODA SAVO 
KRAUJĄ.

Darbininkai, ki 
žengti prie gerovės, 
organizftodamiesi.

aip negali 
kaip tik

KUR TAU BE LIETUVIO 
APSIEIS.

BASEBALLININKAI TVE
RIA UNIJĄ.

Uzve^^ Yorke pradėjo organi-
žuoties baseballininkai. Jie 
yra samdomi žaisti visokių armijos.

Tai tų kliubų jie bu-

iš 18.000 
vyrų to legijono vok 6.000 pa- 

soti „ar * i, o 11-

bastys dar Janušaitis Lietuvon 
verbuoti vyrų! Tų tik ir sto
ka.

Pennsylvanijos geležinkelių 
kompanija savo darbininkams 
pakėlė algas nuo 4 iki 11 nuoš. 
Mažiausia gavusiems darbinin
kams daugiausia pakelta.

Rumunijoj, ties C 
guli netoli nuo J 
nės Rumunijos sostinės ištiko 
baisi nelaimė ant geležinkelio.

SUSIRĖMIMAI TARP
VILNIAUS IR

MINSKO.

žingsniui mes taip suorganizuo
sime pramonę ir suvaldysime 

Bet*^unku su- ^vo reikalavimus, ’ kad aprū- 
prasti kokių balų intindo tenai, jįįį™ 5
kad iš pavardės lietuvis J a- troškimų užteks dirbti vidūh-

tokiuo Mdu jii

L i n eolu. -

V
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Anglijos premieras Lloyd 
• '"George ir Francijos vyriausy- 

sis vadas Nivelle turėjo ilgą 
pasitarimą. Tame pasitarime 
dalyvavo ir fieldmaršalas 
Haig.

Pasitarimas buvo Londone.

PRADĖS DIDĮ UŽPUOLIMĄ.
Eina gandas, jog talkinin

kų vadai yra nutarę pradėti di- 
' dį ofensyvą Francijoj ir Bel

gijoj. Tas daryti buvo nutar
ta talkininkų vadų taryboj, lai- 
kytoj Londone.

v Ryme buvusioj konferenci
joj buvę kalbami politikiniai 
reikaliai, o dabar Londone bu
vo aptarti kariniai reikalai.

KIEK Ž O AERO-
P BOMBŲ.

Vokietijos valdžia paskelbė, 
iog iki gruodžio 1916 m. anglų 
ir francūzų orlaivių bombos

Ketina pradėti smarkiau
ZACIJA

Vokiečių pranešama, jog ru
sai ir vokiečiai buvo užvedę 
smarkų mūšį į pietus nuo 
Smurgainės, kuri guli tarp 
Vilniaus ir Minsko.

Bet dabar Rygos fronte mū
šiai apsimalšina. Ten nišai 
buvo bepradedą lyg labai dide
lį veikimą, tečiaus matyt bu
vo' tai tik laikinas rusų susiju
dinimas.

Šveicarijos valdžia nutarė 
mobilizuoti savo armiją sausio 
24 d. Valdžia skelbia, jog pa
staraisiais laikais buvo galima 
sumažinti armiją, bet dabar 
reikią frontą geriau apsaugoti. 
Tai ir paskelbė mobilizaciją.

BAUSMĘ PADIDINO.
Pernai Vokietijos valdžia 

nuteisė socijalistų vadą Lieb- 
knechtą keturiems metams ka
lėjimam Nubaustas buvo už 
karinę išdavystę. Dabar jam 
dar pridėta 4| metų prie sun
kių darbų.

Atsidarė lenkų 
taryba.

Belg|ėj irušimtoj Francijoj
užmiBe 2557 civilius žmones,
360 ^kilrų buvo sužeisti.

Butschland DAR

RUMUNIJOJ EINA MŪŠIAI.
Atkaklūs mūšiai Rumunijoj 

vis dar eina. Labai smarkiai 
kertasi vokiečiai su rusais į 
pietų vakarus nuo Galatz.

Vokiečiai skelbia, jog ties 
Fundeni rusai darė atakas, bet 
su dideliais nuostoliais buvo at
mušti. Vienoj atakoj rusai 
buvo jau įsibriovę į vokiečių 
drūtvietes. Buvo 1 “ 
baisus durtuvų mūšis, 
rnsaineatsilaikė. Matydami 
bus įveikti/rūŠai spruko atgal

ATPLAUKIA VENIZE- 
LISTAI.

Į Ameriką atplaukia 10 ve- 
nizelistų. Jie yra .revoliucijo- 
nierių vado Venizeloso šalinin
kai. Čia jie kreips graikus 
prie naujos va’džios, rinks jai 
aukas.

Sausio 15 d. Varšavoje Kra- 
sinski rūmuose atsidarė lenkų 
laikina taryba. Pirmiausia 
prakalbėjo Lenkijos gen. gu
bernatorius von. Beseler ir gen. 
Kuk. Buvo ir atstovai nuo 
Austrijos ir Vokietijos valdo
vų.

Gen gub. von. Beseler nu
rodė, jog tarybos rupesniu 
privalo būti patiesti pamatą 
lenkų tautos laisvam plėtoji- 
muisi įvedant tvarką ir Užtik
rinant laisvę.

Gen. Kuk patarė vengti ne
susipratimų irpartijinių kovų. 
Sakė, jog norint, kad tauta 
bujotų, tai turi būti visų są- 
veikimas, tarybos veikimas iš
vien su tauta.

Tvers armiją.
Po vokiečių kalbų tarybos 

pirm. Waclaw Niemojewski 
prakalbo. Dėkojo teutonų 
vadovams už laisvės suteikimą 
ir apreiškė, jog pirmutiniu 
tarybos dalyku bus tvarkos į- 
vėdimas ir sudarymas lenkų

uvo pasklidęs gandas 
prekinis Vo- 

bmarinas jau išplau- 
t iš Bremeno dabar 
a, jog tik dabar te- 

t^s laivas išplaukti.
X

atyt paskalos yrarleidžia- 
bi tik klaidinti talkinin-

PAĖMĖ 200 RUSŲ.
Rusai labai smarkias atakas 

darė ir tarp Kašino ir Luchit- 
za. Bet ir čia teutonai atmu
šė priešininkus ir beto dar 200 
rusų pasiliko teutonų nelaisvė
je.

kliubų.
vo išnaudojami. Dabar jie 
pastatė savo reikalavimus. Jei 
nebus jie išpildyti, tai jie 
streikuos. Tuo tarpu jie pa
siuntė į Washingtoną Darbi
ninkų Federacijos valdybai, 
prašydami jų unijai čarterio. 
Federacijos prez. Gompers 
prielankus baseballininkų or- 
ganizavimuisi.

edijos karalius užsime
na apie apsigynimą.

edijos karalius atidarė 
ą (parlamentą. . Val- 

pasakė, jog ligšiol Sve- 
sekėsi išvengti karę, bet, 

, švedų tauta neturi būti 
erkus tokiais baisiais lai- 

Sakė, kad Riksdag 
alo išvien veikti su valdžia 
stiprinti Švedijos apsigy- 
jėgas.

UŽGROBĖ VOKIEČIŲ 
DEGTINĖS.

Rygos fronte rusai smarkiai 
veikia ir ke’ętoj vietų pralau
žė vokiečių frontą.. Paėmė 50 
kulkosvaidžių, 30 anuotų ir 
100.000 butelių degtinės.

TYRINĖS DARBININKŲ 
GYVENIMĄ.

Washingtone pradėjo tam 
ę_.2„ _____ r<r _
darbininkų stubas tyrinėti po 
kiek darbininkai uždirba ir 
kiek jiems pragyvenimas atsi
eina.

Dabar pragyvenimui baisiai 
brangstant, toks tyrinėjimas 
bus svarbus ir valdžia žiūrės 
ką bus galima daryti kad pa
lengvinti pragyvenimą. Pana
šūs tyrinėjimai bus ir kituose 
miestuose.

SKAUDŽIAI NUBAUDĖ.
Francijos valdžia nubaudė 

ant $40.000 savininką vieno 
gražiausių Paryžiaus hotelių. 
Taip-gi savo hotelį turėjo užsi
daryti. Jisai pardavinėjo ab- 
sihtą, kurs buvo uždraustas 
kovo m. 1915. Jis jo parda
vė 1.000 butelių. Imdavo po 

su jo veikimu tai- $2.00 nuo butelio. Vadindavo 
Pasveikinimas eleziru.

Baltimore, Md. -r- Ligoninėj 
prie Johns Hopkins universite
to pradėta priiminėti žmones, 
kurie parduoda savo . kraują. 
Mat yra ligonių, kuriems svei
ka yra gaiĄi svetimo kraujo. 
Tai benamiai, bedarbiai žmo
nės sutinka parduoti savo

reikale.
per Ispanijos ambasa- 

Juan Riano. Savo ke- 
| Wilson pasiuntė šven- 
Tėvui padėkonę.

Jis buvo-Rumunijoj/ 
jog rusai labai apsivylė 

Sako, jog rumu- 
iviai visur bėga nuo| 
, kaip avis nuo vilkų, 

unija turėjo 500.000 ka-| 
ą. Bet karei prasidėjus, 

L nieko reikalingo karei- ne-

NEPRIĖMĖ Į UNIVERSI
TETĄ.

Harvardo universiteto val
dyba nepriėmė universitetan 
ponios Hanna Skeffington. Ji 
buvo žmona airių revoliucijo- 
nierio, kuris buvo sušaudytas 
per pereitas Velykas. Vokie
čių studentų vereinas buvo su
rengęs jai pokilį, kuriame ji 
apie tai apreiškė.

Mat universiteto valdyba bi
jo nusidėti Anglijai,- priimda
ma jos nugalabinto revoliucijo- 
'nierio žmoną.

Mirė admirolas.
I . 1

Utaminko vakare mirė Suv. 
Valstijų admirolas Dewey. Jis
buvo labai atsižymėjęs. Jis 
buvo trečiu Suv. Valstijų ad
mirolu. Mirė sulaukęs 80 me
tų amžiaus. Jis užsipelnė ne-' 
mirštančią karinę garbę šau
niai sumušdamas ispanų laivy
ną laike ispaniškos karės. Jis 
sunaikino Ispanijos laivyną, 
nuskandino 11 priešo karės lai
vų, o kitus paėmė į nelaisvę. 
Tas buvo Manila užlajoj. Tuo
met pasidavė ir kranto tvirto
vės. Taip šauniai vedė mūšį, 
jog tarpe amerikonų nei vienas 
nebuvo nei sužeistas, nei už
muštas.

Visa Amerika labai jį apgai
lestauja.

Vokietijos pienai užka 
liauti pasaulį

NEGALI PRIPAŽINTI 
LENKŲ TARYBOS.

Suv. Valstijų konsulas Var
šavoje pasikvietė visus neutra
lių šalių konsulus ir jiems pa
sakė, jog pagal Suv. Valstijų 
valdžios jis negalįs oficialiai 
pripažinti lenkų karalystės be 
karės pabaigos.

Bet politikos klausimuose 
jis su lenkų taryba jis elgsis, 
kaip ir kiti konsulai.

lietuvis Kauno gubernijos su
tvėręs lenkų Jegijoną nuo pat 
pradžios karės valkiojosi su 
tais legijonieriais tverdamas 
“lenkų kara|ystę.”

Sutverus Prūsams Lenkiją, 
kad tik lenkų vyrus į savo ka- 
reiviją ingriebti, Austrijos ka
rės valdžia kaip tik nepripaži
no tojo lenkų legijono, Pilsud
skis buvo prašalintas o su jdo

lenkų oficierių...
Kad ir taip — vis-gi dar mi

nėtasis lenkų legijonas nepasi
liko be viršininkų — nesą li
kosi du viršininku J ANUS AI- 
TIS (sic) ir Jielinskis. Ši- 
tiedu pasikvietę trečią vokietį 
Juozą Gallerą — išleido į len
kų. legijonus tam tikrą atsišau
kimą, skelbdami kad visą at
sakomybę prieš lenkų tautą ir 
legijonus, jie ima ant savęs, 
nesą jie kaipo lenkai 
turį omenyje savo priedermes 
ir tiki kad savo tokiu pasielgi
mu jie atstatysią neprigulmin-- 
gąją Lenkiją.

Kad lenkai stato savo Len
kiją, tai dabai suprantamas 
jųjų darbas. — ■

NURODO PAVOJŲ.
Francijos rašytojas Chera- 

dame išleido knygą, kurioje 
persergsti talkininkus ir nuro
do pavojų iš vokiečių pusės. Ji 
buvo parašyta prieš taikos pa
siulijimą ir prieš užkariavimą 
Rumunijos. Toji knyga tuoj 
buvo išversta ir angliškon kal
bom Tasai autorius ir pir
miau nurodinėjo, kaip vokie
čiai varosi prie pasaulio užka
riavimo. Jisai nurodo, jog 
dabar jau vokiečiai devynias 
dešimtdales savo pienų išpildė 
ir jie norėtų taikintis. Bet rei
kia nepasiduoti.

PASISTATĖ “TILTĄ.”
Pamatiniu svarbiausiu vo

kiečių tikslu buvo tai nutiesti 
tiltą į rytus, konroliavimas 
Austro-Vengrijos, Bulgarijos 
ir Turkijos. Vokietijos val
džia svajoja apie liuosą kelią 
nuo Hamburgo iki Persijos už
lajos.

Tą tiltą Vokietija, pasak 
prancūzų autoriaus laikys iš vi- 

be didelio de- 
iš Franei-

sprūdo nuo bėgių. Traukiny
je buvo 2.000 pasažierių. Di
delė daugybė žmonių užmušta. 
Moterų ir vaikų lavonais nu
klota didelis žemės plotas. 
Tarp pasažierių daugiausia bu
vo Rumunijos tremtiniai. Bu
vo tarp jų ir kareivių. Buvo 
sužeistas ir francūzų atache 
Morųuis de BeĮtoy. -

Vokietija net 
galės užleisti Francijai visą že
mę iki pat Reino.' Visą tą pa
darys Vokietija bi tik jai til
tas liks. Nes Vokietija tą til
tą turėdama sekančioj karėj 
sumuš Franciją, Angliją ir 
Rusiją.' Tuomet vokiečiai iš
ties savo leteną ir ant Suvie
nytų Valstijų, nes vokiečių 
korpusai jau čia pat bus sumo
bilizuoti. Ir vokiečių svajonė 
— užvaldyti visą pasaulį išsi
pildo. .

KĄ TALKININKAI TURI 
DARYTI.

Tą baisų pavojų talkininkai, 
pasak francūzų autorių, štai 
kaip gali atitolinti.

Talkininkai turi suskaldyti 
Austriją. Iš jos slaviškų tau
tų ir vengrų sudaryti Suvieny
tas-Valstijas. Prię tų Suvie
nytų Valstijų turėtų būt pri
jungta ir Serbija. Tokiuo bū
du vokiečių tiltas sugriautas 
būtų. Durys į rytus būtų už
darytos, nes ant kelio būtų 
Suvienytos Valstijos. Visas

SMULKMENOS.?
Prof. James Henry Leuba 

buvo išsiuntinėjęs Suv. Valsti
jų mokytiems asmenims pa
klausimus apie tikėjimą į Die
vą ir nemirtingumą. Pasiro
dė, jog didesnė mokslavyrių 
dalis tiki į Dievą ir nemirtin
gumą. Paklausimuose nebu
vo reikalauta pasirašymo. Tai 
pasirodo, jog didžiuma tikin
čiųjų pasirašė, o netikintieji 
nesirašė savo pavardžių. Bet 
iš tikinčiųjų atsakė ne visi tikį 
į krikščionių Dievą. t h <

pan germaniškas pienas susi
formulavo 1895 m. o 1911 m. 
dar labiau sutvirtėjo.

KAIP VOKIEČIAI TIKĖJOSI 
APVALDYTI PASAULĮ.
1911Tm. vokiečių valdžios 

pienas buvo toks. Per karę 
įsteigti milžinišką Centralinės
Europos valstybę, kuri būtų - 
pilnoje Berlino kontrolėje. Į 
tą valstybę ineitų vakarinė Ho- 
landija, Belgija, Lusemburg, 
Šveicarija, šiaurinė Francija, 
rytuose Lenkija, Lietuva, Kur
šas ir įgauni j a. Tai Vokieti
ja užimtų tuomet 1.722.000 ket
virtainių kilometrų žemės su 
162.000.000 gyv. '

Beto Vokietija tikėjosi pa
vergti visus Balkanus, o tas 
pridėtų dar ,22.000.000 gyv. To
liau Turkija būtų Vokietijos 
kontrolėje ir dar prie to būtų 
pridėtas Egiptas ir Persija.

Tokiuo būdu neišpasakyta 
Vokietijos ciesorystė turėtų 
204.000.000 gyv.

PRADĖJO VYKINTI.
Sudariusi nesvieti 

ypkietijo*. _
juos ėmė vykinti. Iki karės tą. 
darė diplomatijos keliais. Ir 
tuomi daug padarė. Bet svar
būs nuotikiai privertė Vokieti-" 
ją imties ginklo, kad pradėti 
savo pienus vykinti.

1912 m. Balkanų tautelės 
sutarė vyti turkus iš Europos. 
Tas buvo prieš vokiečių valią. ’ 
Ir ko kaizeris visai nesitikėjo, 
tai buvo tas, jog tautelės su
mušė turkus. Nepatiko vokie
čių valdžiai. Idant pastoti 
kelią susivienijimui Balkanų 
tautelių, tai Berlino ir Viennos 
intrigomis tos tautelės buvo su
pjudytos. Bulgarai stojo prieš 
graikus ir serbus. Bet Bul
garijai užlipo ant uodegos Ru
munija ir Bulgarija turėjo nu
sileisti. Tai vėl smūgis vokie
čių politikai.

Po Balkanų karės tik Bul
garija beliko Berlino intekmė- 
je, o Rumunija, Serbija, Grai
kija ir Černogorija buvo linkę 
prie talkininkų. Tąs netiko 
Berlino valdžiai, o juo toliau 
tuo labiau tos tautelės būtų 
stiprėję ir drūtinę ryšius. Tai 
jau Berlino valdžia ir nutarė 
prie pirmos progos griebtis 
ginklo vykinimui savo pienų.

Pripažįstant anuos pienus 
teisingąją aišku, jog vokie- '' 
čiai, kaip aukščiau minėta,!

MMMSt

pavojaus.
į" Francūzas Cheradame sekė dabni: -mieįai 

vokiečių politiką per 20 metų.

mškai imant penkių ar net ma- atkreipė domą, bet jis darė T . „tolini® 
žiau valandų dienoje,” pasakė savo, sakydamas, .jog ateis
Dr. Fleischer Bostone. diena, kuomet pasaulis klau- galėtį išstatyti jau 20 milijonų

„ . T- T“ *yS1S 1° ®°’ kareivių ir tęsti pasaulio užka-
• ro^‘ ^U1}ro Bostone laiky- Vokiečių, taip vadinamas riavimą.

palikti

Francija tikisi po karės su
laukti daug turistų. Taiso tam 
rotelius ir turistų lankomas 
vieas. Turbūt valdžia kišis į 
tuos apkraus viso
kiais
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Čiokolados 143 plytelės. 
Arbatos 14 dėžučių. 
Sūrio 7 kg. (14 »▼.). 
Kokosinio sviesto 2 kg.

Dar žodis.

trukdomi. Tiktai

I tai 
Čia jokios

5.336 ”
876 ” 

- 66 ”

Vos try- 
Lituaniios

i da barter o s valios

Ineigos:
Did. Brit. lietuviai 9.642. fr. 31c.
Suv. Valst. liet... .1
Rusijos lietuviai..
Danijos lietuviai...
Red. “G-azette de

Lausanne” sur. per 
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(20.138 sv.j .

2) Kondensuoto pieno 2.307 de 
žūtis.

3) Sopių “Maggi” 4.874 pake
liai.

4) Bouillon’o “Maggi” 8.924 
kubeliai.

5)

I 6)
l 7)
i 8) 
svj,

9) Konfitūrų 10 kg. (20 »▼.)
10) Mėsos 147 kg. (294 sv.)

1) Biuro įtaisymas ir
užlaikymas.....................546 fr.

2) Darbininkų apmo
kėjimas ..............................260 ”

3) Kelionės belaisvių
reikalais..............."....1.357 ”

4) Spaudiniai ir šiaip
smulkios išlaidos..... >357

Paštas bei telegrafas 315
Šelpimas:

1) Maistu ..
2 pinigais..
3) Drabužiais ir ava

line ...y ...........................188
4) dvasios dalykai..Iii
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and

reikšmė.
į pažymėti, ki 

ne tik tuo
kad stengiasi 
terialį ir 

skurdą šių 
į, drabužius, kny- 
'is turi tapos-gi ne- 

bendruose mūsą

Susisiekime su reikalingais 
Viskas fism priimi s ir insti' 

pirmiau, mums daug padėjo p.__
ojama ir tai pamėg- l. Inform. Biuro pirmininkas.

apie 
ir toli

Kiekviena gadynė, kiekvie
nas žmonijos krypsnys sutve
ria kokį nors vieną sakini, 
šauksmą ar net tik vieną žodi, 
kuris charakterizuoja visą tą 
gadynę. Lozunge tai kaip ir 
persiduoda tos gadynės siela. 
Užtenka žinoti visą gadynių 
daugelio didesniąją tautą lo
zungus, šauksmus, kad. su
prasti žmonijos dvasios vysty
mąsi. - Toki lozungai ir šian
dien tveriasi. Užtenka tik 
mums prisiklausyti šauksmą: J 
uŠalin caras” arba “Lygybė, 
meilė ir brolybė.” Lozungai 
tveriasi net šiame momente, ' 
šioje valandoje. Laikraščių ko-

ną, kurie nuvestą į kankynių 
ir žudymo vietą. Todėl labai 
tankiai seniausiam ar vyriau
siam iš susirinkusiųjų prisiei
davo pertraukti pamaldų ir at
sisukus į susirinkusius sura
minti žodžiais: “Dominus vo
biscum.”

Bandvkime-gi išversti tą 
“Dominus vobiscum” į lietu
vių kalbą. Jei tik išversti su
lig raidės, tai išeis: Viešpats 
su jumis. Imant omenių susi
rinkusiųjų atsakymą: “Ir su 
dvasia tavo,” aišku, kad čion 
raiba eina ne apie dangaus 

karalystę, bet apie stiprybę 
susirinkusiųjų dvasios. Todėl 
išvesti sulyg indėtos dvasios 
ratą galima: Būkite ramūs, 

Jūsų pusėje Amžinybės tiesa ir, 
neatsižvelgiant į nieką, sieki
te prie Jos.

Ar gali kas nors ap

sų šalių darbininką vienybę,
‘ iternacijo- 

ti” iki neuž
eis kita audra. Čia galimas 
klausimas, kodėl darbininkai 
tos idėjos išsižadėjo, 
nesunku atsakyti, 
idėjos, jokios dvasios kryps
nio šiame atsitikime ir nebuvo. 
Buvo tiktai“ kulturizuotų” gy
vūną gamtinis reikalavimas, 
buvo tiktai polipų geidulis iš- 
budavoti ant jūrių dugno ko
ralinį kalną, bet nusekė van
duo, ir visa gyvybė, visas- ■ 
darbas išnyko, pasiuko tik 
koralinis kalnas, liekanos, ku
rios gręsia laivui Nebuvo 
tame lozunge jokios dvasios, — 
pūstelėjo vėjas ir viskas su
griuvo.

Taigi taip vadinama nupuo
limo gadynė davė tą, kas per 
19 šim|ą metą netik kad nenu- 
seno, bet ir šiandien yra ir 
bus. O ši pagirtoji, gerbia
ma ir augštai laikoma gadynė 
davė tą, ką vėjalis sugriau- 
ja. • Tad ar neklysta tie istori
kai ir šiaip jau inteligentai, 
kurie sako, kad II ir Hl-čias 
krikščionijos eros metašimtis 
yra puolimo gadynė, o dabar
tinė gadynė yra kultūros ir 
civilizacijos gadynė. Mes drą-

džiojama tik paviršutiniai, 
dievnamiai 
ių akmenų 

pastatyti, bet pakrapštyk pir
štu, ir pajusi, kad tik ak
mens iš anilčią kokiu tai iš
rastu “pauderiu” sulipdyti ir 
jau baigia snbirėti. Ši gady
nė — tai smilčių lipdymo ga
dynė. Nieko daugiaus. Rei
kia pripažinti tiktai vieną, kad 
šiandien žmogus gabiai išmo
ko su tomis smiltimis elgtis. 
Jis šiandien ką nors sulipdė, 
rytoj tas sugriuvo, arba jis 
pats sugriovė, kaipo seną daik
tą. Nieko šiandieninis žmo
gus negali sutverti, kas užsi
liktų tūkstančiams metą.

Mes pergyvename puolimo 
laikus. Žmonijos kilimas nei
na lygiai, bet vingiuojasL Se
niau buvo pakilimo vilnis, ji 
sutvėrė daug ką ir paliko ga
lingus tvirtus lozungus. Da
bar pergyvename puolimą, ku
ris nepaliks jokių lozungų. 
Pirmiaus buvo žmonijos dva
sios didelis pakilimas, dabar 
pergyvename tikrą dvasinį 
puolimą, tikrą mizerabilišku- 
mą. Tiesa, jau matyti krypsnys 
geresnėn pusėn. Ši baisioji 
karė tai grižkelė, nuo kurios 
prasi dėdės tikras kilimas,

X.

Lituanijos” Komiteto 
apyskaita

20 birželio š. m. atėjo mums 
pagelbon A. MuraŠka, kurs iš
tvermingu darbu suteikia 
mums didelę pagelbą Birže
lio pabaigoje prisidėjo prie ko
miteto p. Šalkauskis, kuris sa
vo uoliu-darbu daug pasitar
navo belaisviams. Siuntinėji
mo darbe padeda taip-gi Ame
rikos lietuviai kun. Abromaitis 
ir kun. Žiugžda. Beto dar 
lieka mūsų bendradarbiais, jei 
taip pasakysiu, “Office inter- 
national d’expedition de vivres 
vetement aux prisonniers de 
guerre” Friburge ir “Section 
Russe” Berne kuriodvi- per
siunčia belaisviams mūsų pa
šalpą
- 25 rugp. 1916 mes pasidali

nome darbų su p. J. Savickiu, 
kuris darbuojasi dėl lietuvių 
belaisvių prie Raudonojo Kry
žiaus Kopenhagoje. Jis apsiė 
mė aprūpinti pusę Vokietijos 
stovyklų kur yra Rietuvių, bū
tent tuos kurie yra arčiaus Da
nijos. Mums gi liko kita pu
sė Vokietijos ir visi Austrijos 
lietuviai belaisviai. Gi visų 
lietuvių belaisvių aprūpinimas 
knygomis lieka mūsų globoje.

Lėšų, darbininkų stoka il
gą laiką neleido įsteigti biuro. 
Tik 10 liepos 1916 m., kuomet, 
visą šalių lietuvių ingaliotiniai 
paketino parūpinti belaisvių 
šelpimui lėšas, pasiryžome pra
platinti savo komiteto veikimą 
ir pasamdėme butą biurui ir 
sandėliui.

(7-11-15-7-11-16).
a.

Bet mes nepalytėsime lozun
gą istoriją. Mes norime suly
ginti du įžymiu lozungu iš 
dviejų diametrališkai priešin
gą gadynių. Vieną paimsime 
iš dabarties laiką iš XX me- 
tašimčio, kuriuomi kiekvienas 
profanas didžiuojasi, antrą-gi 
paamsime iš tų laiką,, kurie ne
kuriu istorikų laikomi, kaipo 
žmonijos puolimu, kaipo iš 
laikų pūvančios žmonijos, tai 
yrą iš II ir Ul-čio metašimčio 
krikščioniškos eros, kuomet 
Romos ir Graiką senoviška ci
vilizacija artinosi prie savo 
kracho. Sulyginsime juos žiū
rėdami dvasios stiprybės žvil
gsniu, visai apleizdami kitas 
puses, nes dvasios stiprybė 
mūsą supratimu, užima svar
biausią vietą žmonijos gyveni
me.

Pirmiausiai ištardysime ant
rąjį, kaipo seniau atsiradusįjį 
lozungą Juomi yra ramus 
šauksmas: “Dominus vobis
cum” (“Viešpats su jumis”);
jis užsilikęs iki šiai dienai, ir 
šiandien katalikų seniausioje 
krikščionių bažnyčioje kartoja
mas visuose žemės kamuolio 
kampuose. Tas lozungas kar
tojamas ir kitose krikščioniš
kose bažnyčiose, atskilusiose 
nuo katalikybės. ■ 'ų

Tas “Dominus vobiscum___
tvėrėsi katakombose ir Romos unijas, pa-
tarką urvuose ar net ant pačios j - - - -
romiškos arenos tarp kaukime 
apsvaigusią žvėrelių, draskan
čią nesipriešinančius kovotojus 
už savo įsitikinimus. Tas “Do
minus vobiscum” tvėrėsi pir
mąją krikščionių susirinkimuo-

^±1^ lOTnn«.° 

ir nužudytas baisiausia mirėi. darbininkai jienykitas.”

nės dvylekio nenori paaukau 
už savo idėjas. Ir senovės 
žmonės su įsakymu “Dominus 
vobiscum” ėjo ant mirties, į 
didžiausias kankynes be jokio 
pasipriešinimo prieš persekio- 
;ojus. Tad neikiek nestebėti

na, kad toki dvasios milžinai 
galėjo sutverti tokią drūtą ir 
galingą Bažnyčią

Eisime prie šios gadynės su
tverto lozungo: “Visą šalių 
darbininkai vienykitės.” Šis 
lozungas susitvėrė visai nese
nai. Jį sutvėrė skriaudžiami 
darbininkai. Kam tas darbi
ninką vienybės reikalavimas: 
ar tam, kad sustiprinti tų dar
bininką dvasią ar tam, kad 
tą lozungą kartojant būtą leng
viau darbininkui gyventi, kad 
darbininkas turėtų kokį nors 
sielos palengvinimą? Visai 
ne! Čia ne dvasios sustipri
nimas, bet pasipriešinimas, 
kerštas. Čia nereikalinga dar
bininką vienybė, kad sustip
rini dvasią bet reikalinga 
dėlto, kad tik Vienybėje gali
ma inbauginti darbadavius, 
kapitalistus ir valdžias.

Prisižiurėkim gi gyveniman 
t tą darbininką išpažįstančią 
tą lozungą Jie ant kiekvie- 

, no žingsnio su juam prasilen
kia. Unijų vadai labai tan-

šel-
Lutuania” in- 

ičio 1915 m. Ne- 
ybė pasigirti savo 

veikimo platumu, nes daug 
Jiūčių trukdė jo išsipįėtojimą, 
ečiau nuolat darbuodamasis 

visgi šį tą padarė.

tys unijistai streikalaužiauja. 
Ną bet tai jau ne taip įžy-, 
mūs apsireiškimai. Neapsi
riksime pasakę, kad išimtinai 
visi darbininkai masėmis taip 
daro. Gerai žinome, kad prieš 
karę Europoje buvo daug išpa-

Ži
nome,* kad Francijoje, Angli
joje ir Vokietijoje tokią buvo 
nemažiau, kaip po 3 milijonus. 
Nemaža ją buvo Belgijoje, Au
strijoje ir kitose šalyse. Bet 

iš tą 
kuris 

darbi- 
irado

Kiek mums žinoma Vokieti
joj ir Austrijoj yra apie 30.000 
tūkstančių lietuvių belaisvių.

Korespondencija su belais
viais. Susirašinėti su belais
viais prisieina dažniausia ru
siškai, lenkiškai ir vokiškai. 
Rašyta taip-gi lietuviškai, bet 
toki laiškai ne taip greit nuei
na ir kartais visai grįžta. Mat 
tik keliose vietose yra moką 
lietuviškai censoriai, tai laiš
kas ilgai užtrunka iki tenai su- 
vaikščioja. — Išviso parašyta 
1,808 laiškai, paliečianti be
laisvius arba šiaip nukentėju
sius nuo karo.

N - • -

Siuntinėjamieji dalykai. Pra
dėjus mums darbą visokiu val
giai buvo galima siuntinėti. 
Vėliau šveicarų valdžia ėmė 
siunčiamųjų dalyką skaičių 
mažinti, uždraudžiant pv. siun
tinėti sviestą ir kiaušinius. Nuo 
29 rugpiučio pagal Bundo nu
tarimą uždrausta kondensuo
tas pienas, sūris, mėsa (iši
mant konservus), taukai, svie
stas, kiaušiniai, kukurūzai, 
vaistai, ryžiai, muilas, cuk
rus. (La Liberte No. 200, le 26 
aout 1916).

■ - Pirma mes siuntinėjom duo
nos, kondensuoto pieno ir 
kiek mėsos. Dabargi lieka 
duona ir supūs,nes mūsų smul
kios lėšos neleidžia brangesnių 
dalyką pirkinėti, kaip vaisių 
košė, konservai etc. "

Beto mes išpradžių siunti
nėjom ir drabužių. Gauta nuo 
Londono lietuvių apie 295 kg., 

I gi nuo šveicarą 15 kg.; išviso 
310 kg.

Dvasios reikalai. Pernai 
rudenį ir šį pavasarį išsiuntė
me 349 knygutes belaisviams, 

autas nuo “Lituanijos” drau
gijos, Londono lietuvių ir kun. 

saičio. P. Paugas 28-9-16 iš 
65 brošiu-

Iras įvairaus turinio ir pakrai- 
ipos. Knygą siuntinėjime pa
gelbsti taip-gi p-lė Jagomastai- 
tė iš Tilžės. Ji perka tenai 
knygas ir siuntinėja ^belais
viams, žinoma už mūsą lėšas. 
Jos bendradarbininkavimas 
daug sumažina mums darbą 
Laiške iš 31 spaljo mini, jog 
jau išsiuntė 245 knygas. Apie 
vėlesnius siuntinėjimus dar ne
pranešė. . Tai-gi išviso išsiųs
ta 650 knygutės.

Prie dvasios aprūpinimo da
lykų galima priskaityti ir ro
žančius (jų išsiųsta 200) ir 
škaplierius (kurią išsiąsta 168) 

Nemažą vargą belaisviai 
kenčia delei dvasios vadovą 
stokos. Jie išsklaistyta po to
kią daugybę stovyklą (loge- 
rią), kad sunku tiek dvasiškių 
rasti,. idant jų dvasios reika
lus aprūpinti. Ir čionai rū
pintasi dalykų pagerinimu: 
kreiptasi prie dvasinės ir pa
saulinės valdžios, kad paskir
tą belaisvius kunigus-dvasios 
vadovais įvairiose vietose ar
ba kviestų kunigus iš Lietuvos. 
Tas jau pasisekė. Keletas ku
nigą atvyko iš Lietuvos, kad 
nuolat lankyti stovyklas ir ap
rūpinti belaisvių dvasios reika
lus. Tečiau negalima sakyti, 
kad jau dabar viskas aprūpin
ta: pašau ctųją kunigą dar 
permaža, j >eto tie pats gerokai 
sU v aržy 
lietuvių be|aisvią sukoncentra
vimas vienion ar kehosna sto- 
vyklosna prašalintą šitą ir dau
gelį kitų nepatogumą.

Sveikata. Daugybė belais
vių išmirė ; iš karės pradžios, 
kuomet dar stovyklos nebuvo 
kaip reik sutvarkytos. Nors 
vokiečiai rūpinasi užlaikyti 
tvarką ir daboja belaisvių svei
katą, tečiau toks nenormalis 
gyvenimas -kokiu yra gyveni-, 

i mas provizoriškuose barakuose 
daro blogą intekmę į sveikatą. 

, “Rusą sekcijos” (Berne) ve- 
Įdėjas Bare Kas Wolf sakė, kad 
iRusijos pavaldinių sergančią 
Į džiova yra j 14 tū katančią. Čia 
idaug prisideda ilgėsis prie sa- 

’! v1JjH’ kuris yra nuolatiniu be
laisvių d

koresponduojant dėl 
su stovyklą komen- 

nis ir kitomis įstituci- 
mes supažindinome gvė
ras su lietuviais. Jie
.kad vardas lietuvis tai 

nereiškia vien tik šiaurvakarą 
Rusijos gyventoją bet kad lie
tuviai — tai individuali tauta 
turinti savo kalbą literatūrą, 
savo nuosavę kultūrą ir kitus 
tautybės elementus. Dirbant 
dėl, belaisvių daug prisiėjo ko
voti su įsišaknėjusia vakarų 
Europos klaida, kad Lietuva 
tai geografinis vardas, kur gy
vena, sulig vienų —. lenkų su
lig kitą rusų tautos dėka.

Taipos-gi žinome gerai, kad 
mūsą tautiečiai dar toli gražu 
ne visi yra susipratę. Dauge
lis jų vadina save vieni lenkais, 
kiti rusais, treti tiktai katali
kais. Tečiaus matydami, kad 
lietuviai ir-gi rūpinasi savai
siais, jie pradėjo drąsiau pri- 
sipažindinėti prie savo tikros 
tautybės. Seniaus buvo pris- 
kaitomi prie rusų arba lenką; 
kuomet gi pradėjome siuntinė
ti pašalpą į vietinius komi- 
rats (stovyklose) pradėta pri

imti lygiu skaičiumi ir lietu
vius (rusą žydą, lenkų ir lie
tuvių po 3 asmenis). Lietu
vių atstovavimas prie vietiniu 
komitetų suteikė progą page
rinti lietuvių padėjimą Pir
ma lietuviai tik bailiai žiūrėjo 
ar ne susimils kas ir neišties 
kokią pašalpą. Dabar lietu
viai pamatė, kad jau jie ne be 
visą pastumti ir užmiršti, bet 
greta su kitomis tautomis sto
ja ir drąsiai pasisako; kuom 
esą

Žinoma jeigu neturėsime už
tektinai lėšų negalėsime užim
tąjį darbą toliau varyti, ir 
tuomet belaisviai vėl atsidurtą 
baisiame padėjime, gi viso# 
šelpimo gerosios pusės niekais 
nueitą dagi sukompromituo
tą lietuvius.

Sąmatas. Astuonių mėne
sių veikimo apyskaitoje pada
rytoje 31 birželio ir pagarsin
toje laikraščiuose (ši apyskai
ta buvo išversta į francūzų kai* 
bą ir išsiuntinėta komitetams 
ir valdiškoms įstaigoms bei pa
siuntinystėms.)
4-o 4 J <<D-----

Roti) nurodyta, jog žmo- 
niškesniam lietuvių belais
vių aprūpinimui reikalinga kas 
mėnuo 10X100-18.000 franką (a- 
pie 11.300-13600 rub. arba 6.- 
00-7.000 dolerių). Gi plates
niame belaisvių padėjimo ap
rašyme, išsiųstame kiek vė
liau laikraščiuose šelpimo są
matas padidinta. Jau ikšiol 
mūsą darbą trukdė pinigą sto
ka. Tiek prirašinėjom, tiek 
prirodinėjom, kad reikia gel
bėti mūsą belaisvius, tečiaus 
mūsų visuomenė pasiliko kur
čia link to visko, ir jei ne D. 
Britanijos-lietuviai dalyką sto
vis būtą dar liūdnesnis. Ti
kimės, jog dabar Amerikos lie
tuviai atsilieps.

Nuotolinė korespondencija. 
Mūsą korespondencija žymiai 
padidėjo dėlto, kad šalip pap
rasto susirašinėjimo su belais
viais arba dėl belaisvių, gau
name daug laišką nuo Rusijos

savo sveikinimus ir 
nevienas pagaliau^ pridėdamas 
gan brangius daiktus atmini-- 
mui. Ypatingai daug geros 
širdies ir prisirišimo parodė 
man mano parapijonai, mano 
parapijos įvairios organizaci
jos, kas man dvigubai yra ma
lonu.

Visupirma mūsą mokyklos 
Seserys-Domininkonės 30 d. 
lapkričio ant 3 po pietą su vai
kais surengė labai grąžą pro- 
gramėlį, susidedantį iš pasvei- 
kinimą-prakalbėlią, dainavi
mą, deklemaciją, žaislą per
statymą ir tt. Prie tos pro
gos inteikė taipo-gi nemažai 
ir dovaną atminčiai, kaip sese
rys nuo savęs, taip ir nuo vai
ką surinktą.

Tolesniai, p. prof. A. Alek
sandravičius su bažnytiniu cho
ru ir vyčiais surengė labai gra
žų koncertą ant kurio prisi
rinko pilnutė svetainė. į Svei
kinimą ir gražiausią 'linkėji
mą buvo galybės. Taip kar
štai pasakyti žodžiai ir akme- _ 
ninę širdį galėtą suminkštinti. 
Bet neužteko vienų pasveikini
mą vyčiai dar pridėjo gražų 
graviruotą/adresą su savo pa
rašais ir glkžų kelionėje rei
kalingą, set^,, o parapijos cho
ras brangąĮauksinį laikrodėlį.

Ant galo, ^parapijos kolek
toriai su trustistaispatys suau— 
kavę ir nuo biznieną, parin
kę, nupirko ir inteikė man 
grąžą, brangų kieliką j

Visoms pavienėms ypa 
ir visoms organizacijo 
rios laike mano sidabrini 
nejaus apvaiksčiojuno 
mantiek^eros širdies 
prisirišimo ir užuojaut 
šiuomi viešai išreiškiu 
širdingą “ačiū!” 
“ačiū” seserim 
nėms, p. prof. A. 
vičiui ir parapijos 
riams, kurie daugiai 
darbavo surengime konceL-. 
perstatymą ir parupinimu i 
taip brangių atminties dali

Šitą viešą padėkavonę i 
išpuolė jau ’seniaus padad 
bet nekurios dovanos (kairi 
tai kielikas) jau seniau 3 
kytas, dabar tiktai paliko! 
baigtas ir man inteiktas. '

Su pagarba 1

(4

Sekr
Friburgas,

12

P. S. Kadangi Amerikon 
siunčiami raštai dažniausiai 
žūsta, prašytume kitų laikraš
čių maloniai perspauzdinti šia 
.pysk.ių, »

Nesenai rašiau apie vien 
užsimindamas kodėl me? li 
viai katalikai negalim 
atskalūnais. Rašiau, jog 
sų “tautiečiai” viešai ned 
.^avo knnigužio Mockaus 
spaudą girti ir reklemuotL 
sirikau. Žiūriu “V. L.” 
2 visos Mockaus 
rias Brooklyne paliejo, « 
tos ir. indėtos “tantie&ą” 
kraštin.

Didesnio pliovotojo ir 
prau’tnhurnio, kaip Mcx 
dar nėra buvę tarpe li< 
O vienok “V. L.” tas pli 
nes indėjo savo laikraštiu. 
ta pati “V. L.” šankia į v:. 
bę gelbėjimui Iietuvos. 
sižiūrėkit, skaitytojai, ką r 
kia tas ją šaukimas, su' 
širdžia jie daro ir kas ks 
toj visoj suirutėj. ' 
priežodis sako: “Tas n 
paukštis, kurs savo lizdą 
gia.” Tai tas ir-gi n 
tautos narys, kurs de
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uve
Jau išėjo iš Spaudos

Lietuviai

Paieškojimai
Kaina 10 centų.

DR. F. MATULAITE

Tremtines laiškas

) .....*1.00

M. A. NORKŲ

Mokesčių nuo tų svaigalų iš
dirbėtų Dėdė Šamas kasmet 
gauna $250.000.000.

Suvienytose Valstijose per 
metus alaus padirbama 60.000.- 
000 bačkų, viskės 130,000.000 
galionų, vyno 35.000.000 ga
lionų.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

RAČIŪNO PAVEIKSLAI.

Tel. Main 2483 E. Bo«ton;79»-W 
George H. Shields

Advokatas
— Vienų sa- 
traukiniu ir

“Šių nedėlėlę” (vienam balsui arba'eh orui prie piano 
25e.

DR. W. T. REILLY 
469 Bradiny, So. Bostn Jfa»,

Neužmirškite, kad jau 1917 metai 
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių’’

Paieškau savo draugo Sta
nislavo Vrubliaucko paeina iš 
Kauno gub., Taujėnų par., 
Taujėnų dvaro.

3 metai kaip išvažiavo į 
Dekalb, UI. Kas apie jį ži
note ar jis pats praneškite šiuo 
adresu:

Justinas Urbonas,
238 - E. 3-rd St., 

Chester, Pa- (189)


