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REVOLIUCIJA RUSIJOJ 
Dideji Kare. 
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Kaip visi ik iiol svarbiausi po- 
litiškoj padangėj atsitikimai, taip 
ir svarbiausias pereitos savaitės 
atsitikimas buvo ne kokiatnc 
nors karės fronte, bet jis gali 
sunkiai gulti ant visos karės bė- 

gio ir galutinos jos išeigos; tas 

gali turėti nemažą įtekmę ant 

susitvarkymo Europos ir ant po- 
litišku pažvalgų po karei. Tas 

taip svarbus savo pasekmėmis 
pereitos savaitės atsitikimas bu- 
vo—kilusi Rusijoj revoliucija ir 

privertimas caro atsisakyti nuo 

sosto. Ji- turėjo atsisakyti nuo 

sosto, nes visi jj apleido, para- 
mos pas savo patarėjus nerado. 

Apleido carą kariumenės vado- 
vai. o su jais, suprantama, ir 

kareiviai, o be kariumenės para- 
mos. be jos durtuvų, tokia neti- 
kusi valdžia, kaip caru valdžia 

Rusijoj, laikytis negali. Rusi- 
joj ją palaikė kariumenės dur- 

tuvai, popija ir žmonių kvailu- 
mas. Bet toki?, iparauia neišti- 
kima. ilgai trauktiesi negali, o 

Rusijoj sostas net per iKai savo 

palaikymui iš to ginklo naudojo- 
si, todėl per ilgą vartojimą jis 
atšipo ir veikti negali. Butų ga- 

lėjęs jj išgaląsti karės pasiseki- 
mas, bet ant nelaimės, karė Ru- 
sijai nesiseka dar iki šiol, o ga- 
lutinai jj j niekus pavertė pasie- 
kęs dėl valdžios ne^ngumo ba- 
das dideliuose pramoninguose 
Rusijos miestuose. Badas ir ne- 

pasisekimai privertė net su prie- 
varta išrinktą durną, Rusijos gel- 
bėjimui griebtis prieš carą pir- 
miausia radikališkesnio ginklo, 
nors Rusijos duma savo daugu- 
moj susideda ne iš revoliucijo- 
nieriškų elementu, nes kitokio 
išėjimo nebuvo. K?d revoliucija 
iki šiol eina be dideliu, sulygi- 
nant, aukų ir didelįo kraujo pra- 
liejimo, tai ret':ia padėkavoti vien 
tam, kad caras niekur paramos 
•nerado, o tą pamatęs, jis nesi- 

priešino, ics nebuvo kam už Mi- 
kalojaus sostą kraują lieti; revo- 

liucijonieritt komitetui pareikala- 
vus, ir užtikrinus, kad jo ir jo 
šeimynos gyvastis yra apsaugo- 
ta, padėjo savo parašą po apdi- 
kavimo dokumentu. Mat nebu- 
vo kas daryti daugiau, kuomet 

karvedžiai, esanti karės frontuo- 
se, tuoj pažadėjo remti revoliu- 
cijos valdžią ir pildyti jos palie- 
pimus. Net caro jpatos sargyba, 
nors žadėjo ginti jo asmenį, bet 
atsisakė remti jo valdžią. Neiš- 
tikimi ministeriai tapo suimti ir 
nors jiems nieks nieko blogo *n 

darė. tapo dūmos ruman nuga- 
benti ir ten yra po sargyba pa- 
statyti, su caru nei susinešti ne- 

gali. Pats ( tras su savo šei- 
r.iy.ia iškeliavo j savo dvarą ant 

Krimo ptissalio vadinamą Liva- 
dia. Daugumą gal caro girių ir 

dvc.rii konfiskuos naujoji valdžia, 
bet carui liks dar užtektinai. 

Revoliucija iki šiol eina gana 
ramiai, t' irtovės ir miestai pasi- 
duoda naujajai valdžiai. Užsie- 
nių reikalus dabar veda buvęs 
dūmos atstovas, profesorius Mi- 

liukov. Išpradžių vokiečiai 

džiaugėsi dėl revoliucijos, kilu- 

sios Rusijoj, nes tikėjosi, kad 
dėl to Rusija karės vesti negalės, 
turės atskirą taiką daryti, bet da- 

bar pamjUė, kad naujoji Rusijos 
valdžia pasirengusi energiškiau 
įkarę vesti, todėl apie taiką pa- 

liovė kalbėti, ypač, kad naujoji 
Rusijos valdžia, kaip rodosi, tu- 

rės ir tautos tikrą paramą, ko 

senoji, remianti vokiečius ir jiems 
tarnaujanti caro valdžia neturė- 

jo. Dabar vokiečiai už revoliu- 
cijos kėlimą kaltina net Angliją 
ir Prancūziją, 'buk jos savo pi- 
nigais jas ir sukėlė išnaikinimui 
galutinai Rusijoj vokiečiu įtek- 
mės. Sunku pasakyti, ar tuose 

vokiečių nužiūrėjimuose yra kiek 
teisybės. 

Kaip galutinai susitvarkys Ru- 
sijoj valdžia, tas tik vėliau pa- 
sirodys, kuomet visoj Rusijoj re- 

voliucija pasibaigs. Bet tiek ži- 
nia, kad caras Nikalojus ant sos- 

to nesugrįž. Naujoji valdžia iš 
kaljjimų paliuosuoja politiškus 
senosios valdžios prasižengėlius 
ir iš Siberijos grąžina ten jau 
caro valdžios išsiųstus žmones. 

Karės frontuose, bent rytuose, 
kilusi Rusijoj revoliucija iki šiol 
įtekmės aeturi, o kokios permai- 
nos ir atsitiko, tai iš jų 1 
vokiečiai neturi pamato džiaug- 
tiesi. 

Balkanų fronte svarbesnių per- 
mainų, kol-kas, dar nėra, bet ro- 

dosi, kad Macedonijoj ir Alba- 
nijoj talkininkai pradeda jau 
ofensyvąi nc/rs jos pasekmių, 
kol-kas, dar nematyt, bet jau j 
prasideda gana smarkus didelių 
patrolių susirėmimai, o artileri- 
ja visame tame fronte veikia 
taipgi smarkiau 'negu veikė iki 
šiol. Prie Prezba ir Monastiro 
francuzai mėgino pirmyn žengti, 
bet. kaip praneša iš Berlino, ta- 
po visur atgal atmušti. 

Azijoj, Mezopotamijoj, anglai 
nepasigančdino užėmimu svar- 

biausio ten miesto Bagda i, bot 
veja turkus toliau į šiaurius. 
Nustumė jie jau turkų kariume- 
nę 30 mylių j šiaurius nuo Bag- 
dado. Azijoj ir rusai pradeda 
smarkiau veikti. Kaukazo fron- 
te rusai atėmė ..uo turkų gana 
svarbų Armėnijos miestą Vau, 
prie to paties vardo ežero. Ru- 
sų kariumenė tame fronte nesu- 

laikomai vis laibiau artinasi prie 
Mesopotamijos rubcžių, kur ti- 
kisi su anglais susitikti. Ir Per- 
sijoj rusai turėjo pereitą savaitę 
mažus laimėjimus. 

Maži, neturinti didesnės svar- 
bos susirėmimai, buvo ir prie 
Egypto irubežių. Bet toj piet- 
rytinio fronto dalyj nieko svar- 

besnio neatsitiko. 

Austrai giriasi atgavimu pir- 
ma nužudytų kelių pozicijų ita- 
liškame fronte, bet pozicijos tos 
nesvarbios buvo, pasigyrimas bu- 
vo būtinai reikalingas, nes žmo- 
nės visur vis garsiau taikos rei- 
kalauja, o pasekminga revoliu- 
cija Rusijoj, išvertusi neva tvir- 
tai stovėjusįjį ten caro valdžią 
baime apdalino visus karėj daly- 
vaujančių kraštų valdonus, kad ir 
jų sostų tas pats nepasiektų. 
Kad to išvengus, Vokietijos 
kancleris jau dabar žada savo 

žmonėms visokias laisves po ka- 
rės laimėjimui Austrijos gi val- 
džia raminti žmones mėgina pa- 
sigyrimais ir vi:,ui nebuvusių lai- 

mėjimų. Visame itališkame 
fronte Austrija svarbesnių laimė- 

jimų turėti -negalėjo, nes tame 

fronte nei svarbesnių mūšių ne- 

buvo. Susirėmimai rusų su aus-' 

irais buvo Karpatų distrikte; bet 
tie susirėmimai buvo maži, tai 

ir nieko svarbaus duoti negalėjo 
apart paėmimo kelių dešimčių ru- 

sišku belaisvių* 

Be svarbos susirėmimai buvo 
:r Rusijos fronte, bet vis tose 

jau vietose, kur toki susirėmimai 
būdavo ir pirma, taigi Lietuvoj 
prie upės Dauguvos ir Yolyuiaus 
distrikte. Bot visi tie susirėmi- 
mai buvo be pasekmių, rodanti, 
kad juos pagimdę nieko svar- 

besnio atsiekti nei nemanė. 

Kadangi vakariniame fronte 
ant viso ilgo frontu vokiečiai 
skubiai atgal traukiasi, tai ma- 

nyta, kad iš ten gabenama kariu- 
menė rytiniu frontan ir čia vo- 

kiečiai greitai pradės ofensyvą, 
bet iki šiol jos niekur nepradėjo. 
Tame fronte abudu priešai karę 
veda taip, kad ji labai panaši į 
vaikų žaislą, kad mei viena pusė 
kitos iperskaudžiai neužgautų. 
Valdant Rusiją carui Nikalojui. 
įtraukusiam karėn nepasii engusią 
Prancūziją toks žaislas galėjo 
but suprantamas, nes jis ir vo- 

kiška klika tuom tarnavo, žino- 
ma slapta, vokiečių tikslams, bet 
dabar, paėmus valdymo vadžias 
Rusijos tautos atstovams, reikia 
laukti pasiliovimo žaislo. Reikia 
todėl ir šiaur-rytiniame fronte 
laukti energiškesnio karės vedi- 
mo ir ofensyvo. Dabar gal Ru- 

sijos karvedžiai nelauks su ofen- 
syvu, kol jį patikti vokiečiai bus 
prisirengę. 

Smarkiausiai kariaujančių pu- 
sių veikiama yra vakariniame 
karės fronte, kur vokiečius stu- 
mia atgal francuzai ir anglai vi- 
same karės fronte nuo Belgijos 
iki Verduno. Visame tame fron- 
te vokiečiai niekur negali atsi- 
laikyti, bet visur traukiasi atgal, 
besitraukdami, viską naikina. 
Vokiečiai sako, kad traukiasi jie 
vien strategišku žvilgsniu. Bet 
jeigu taip, tai kam palaikymui 
senųjų savo fronto linijų mili- 
jonus kareivių paaukavo. Rei- į 
kia todėl manyti, kad vokiečiai! 
atgal traukiasi ne vien strate- j 
gišku žvilgsniu, nes tik beprotis 
kairvedis be reikalo milijonus ka- 

reivių žudyti galėt*-. Reikia ma- 

nyti, kad voki jiai apleidžia 
Prancūzijos plotus todėl, kad ne- 

sitiki palaikyti senųjų fronto li- 
nijų prieš jau pradėtą talkininkų 
ofensyvą. 

Anglai savo fronie užėmė 
miestus Bapaume, Peronne, Xa- 
yon, Mole ir Chaubrcs ir ant 

45 mylių fronto nustūmė vokie- 
čius 10 myliu atgal, o francu/.ai 
ant 37 mylių fronto nuvarė vo- 

kiečius 13 mylių atgal. Išviso 
tame fronte talkininkai užėmė 
80 miestų ir kaimų ir nuo vo- 

kiečių išvalė 1300 ketv. mylių te-! 

ritoriją. Vokiečiai nužudė jau | 
pirmą savo atsigynimo liniją tarp 
Oise ir Soissons, o franeuzai už- 
ėmė Carlemont, Morsam ir Nou- 
vron Vengre. \*okiečiai traukia- 
si toliau ir franeuzai artinasi prie 
svarbios karės pradžioj užimtos 
tvirtovės iMaubeuge. Panašių 
laimėjimų talkininkai neturėjo 
nuo vijimo vokiečių nuo Pary- 
ji aus. 

Vokiečiai paskandino 3 Ame- 
rikos pirklybinius laivus. Tas, 
žinoma, dar karės nepagimdys, 
bet prie jos jau labai priartina, 
nes Amerika tokio vokiečių pa- 
sielgimo, nors ir morėtų, tylėji- 
mu praleisti negali. Bet nors 

kiltų ir karė. Amerika nereika- 

lauja jos nusigąsti, nes Vokietija 
savo kariumenės Amerikon at- 

siųsti negali, o Mexikos veikėjas 
Carranza taipgi neturi užtenkan- 

čių pajiegų į Suvienytas Valsti- 

jas įsiveržti ir vokiečius užva- 

duoti. Japonija gi, kaip rodosi, 
1 T .. 

(visai nenori Vokietijai savo (ran- 

komis iš ugnies -bulves krapštyti.) 

Caro jau nera; Valdo Duma. 
Dideles Laisvės. 

Revoliucijos Istorija. 
Pereitos savaitės panedėlyj pra- 

dėjo ateidinėti iš Rusijos telegra- 
mai, iš kurių galintu buvo spręsti, 
kad Rusijoj kas mofs tokio nepa- 
prasto daromi. Telegramai prane- 
šė, kad, es;j, Petrograde pritruko 
maisto ir kad iš tos .priežasties 
kilo keletas ramių demonstracijų 
—žmonės reikalavo maisto. Ka- 
dangi panašios demonstracijos bu- 
vo jau ne naujiena jie tik Rusijoj, 
bet ir kitose šalyse, tai iš šitokio 
pranešimo negalima įbuvo spręsti, 
kad revoliucija fout-ų kilusi. 

Bet prie tos žinios galo buvo 
dar pridėta, kad tuom tarpu Pe- 
trogrado laikraščiai sustojo ėję ir 
kad strytkariai taipgi sustabdyti. 
Šita žinia jau išsyk davė suprasti, 
kad Rusijos sostinėj atsitiko kas 
nors didesnio negu paprasta de- 
monstracija, ypač atsiminus, kad 
tuom pačiu laiku paskelbta dūmos 
uždarymas. Per dvi ar tris dienas 
po to neatėjo iš Rv.sijos, gali sa- 

kyti, nei vienos žinios. Tas faktas 
dar labjaus patikrino, kad Petro- 
gradas turi buti atkirstas nuo pa- 
saulio ir kad ten prasidėjo kas 
nors labai nepaprasto. 

Stebėtina Žinia. 
Staiga .po kelių dienų, kuomet 

Petrogrado telegramai vėl pra- 
bilo, visas pasaulis buvo nu- 

stebintas tiesiog nepaprasta 
žinia, kad Rusijoj ne tik pra- 
sidėjo revoliucija, bet kad ji jau 
ir beveik užbaigta yra, kad sena 

ir įsigalėjusi Rusijos sena vai Ižia 
yra nuversta, kad visi ministeriai 
yra suimti ir pasodinti j kalėji- 
mus, kad caro jau taipgi nėra, 
nes jis buvo priverstas atsisakyti 
nuo sosto ir kad nauja progresy- 
viška ir demokratiška valdžia jau 
Rusijoj viešpatauja. 

Viskas atsitiko taip greitai, ir 

taip netikėtai, kad visas pasaulis 
nespėjo nei atsipeikėti iš nusiste- 

bėjimo—žmonės, skaitydami šito- 
kias žinias, tiesiog nenorėjo savo 

akims tikėti. Bet pradėjusios po 
to eiti žinios patvirtino, kad tai 
ne sapnas, bet tiesa—didžiausia 

pasaulyje viešpatija, milžiniška 

Rusija j keletą dienų ir beveik be 

kraujo praliejimo padare milžiniš- 

kiausią pasaulyj .permainą. Visa 
tai jvyko sekariefu budu: 

u I 

Ramios Demonstracijos. 
Nuo kelių tiienų Petrograde jau 

buvo girdėtis žmonių murmėjimas 
delei maisto stokos. Ilgos eilės 
žmonių stovėjo ipo kelias valan- 
das ties durimis krautuvių su mai- 
stu. Prasidėjo mažos demonstra- 

cijos, bet jos buvo ramios. Nema- 
tyt buvo, kad vaikščiojanti gatvė- 
mis brriai žmonių turėtų galvose 
mintis apie- kokias nors riaušes. 

\ aidžia, tikėdamasi, kad. delei 
maisto stokos gali kilti ria tšes 
parsitraukė miestan 13.000 kazokų, 
kurie patrc-Iiais pradėjo jodinėti 
gatvėmis. P>et nab/atnas buvo tų 
kazokų, o taipgi ir. žmonių, užsi- 
laikymas. Paprasta?'kazokai .buvo 
skaitomi kaipo žiauriausi kariu- 

omenės dalis, kuriai žtnonių kraujo 
liejimas buvo.tarsi prigimtas ama- 

tas. Dabar, pasirodžius kazo- 
ikains gatvėse, žmonės sveikino 

juos "ura!" šauksmais, o ir kazo- 
kai, vieton kapoti žmones, skirstė 
juos bc piktumo, draugišku budu, 
juokaudami su žmonėmis, einan- 
čiais gatvėmis. Išrodė, kad lyg 
ant Petragrado gatvių buvo su- 

rengtas koks teatras. 
Taip tęsėsi iki nedėldieniui ii 

d. kovo. Nedėlioj viskas staiga; 
persimainė: teatras akimirksnyj 
užsibaigę prasidėjo revoliucija. 

Pradžią jai darė miesto komen- 
danto paliepimas, kurį išlipdyta 
po visą miestą ant gatvių kampų. 
Šitame paliepime buvo prisakyta, 
kad žmonės liautųsi būriais po 
gatves vaikščioti; podraug pri- 
sakyta kariumenci į tokius de- 
monstrantų burius šaudyti. 

Šitas paliepimas išsyk padarė 
skilimą kariumenėj. Kareiviai ne- 

galėjo suprasti, kam jie turi šau- 
dyti j žmones, kurių visas prasi- 
kaltimas yra tame, kad jie yra 
alkani ir prašo pas valdžią, idant 
ji parūpintų maisto. 

Kariumenė Pereina Žmonių 
Pusėn. 

Keletas kariumenės pulkų tuo- 

jau* perėjo į žmonių pusę ir prasi- 
dėjo tikras mušis tarp šitų pulkų 
ir kitų pulkų, kurie pasiliko val- 
džiai ištikimi. 

Per visą naktį ėjo mūšiai tarp su- 

kilusių pulkų ir tarp prie valdžios 
likusių pulkų ir policijos prie šv. 
Kotrinos kanalo, kaip sykis prieš 
tą vietą, kurioj pastatyta bažny- 
čia, kur buvo užmuštas Alexandras 
II. Policija pagalios pradėjo bėg- 
ti ir slapstytis ant namų stogų ir 
žmonės daugiaus jos gatvėse ne- 

matė. 

Panedėlyj išryto dar visgi išro- 
dė, kad valdžios kariumenė turi 
viršų, nes ji laikė užėmusi visus 
svarbesnius miesto piečius ir 
skverus. Po to užėjo laikas, kada 
negalima 'buvo atskirti vienų nuo 

kitų—negalima buvo pažinti, kur 
revoliucijonieriai. o kur valdžios 
kariumenė. Persilaužimas atsiti- 
ko apie 3 valandą po piet panedė- 
lyj. Per d/vi valandas priešingi 
sau pulkai ramiai stovėjo vieni 
prieš kitus išilgai plačios gatvės 
vardu L i t e i n y j P r o s p e c t. 

Stovėjo tyliai ir ramiai. 
Laikas nuo laiko iš sukilusių 

pulkų atsiskirdavo pasiuntiniai, ku- 

rie jodavo j priešingus pulkus, 
kalbindami ir juos pereiti žmonių 
pusėn. Tulą laiką nežinia buvo, 
kas iš to išeis. Kariumenė svyra- 
vo. laukdama prisakymų nuo savo 

aficierų; bet tie ir patjs nežinojo 
ir abejojo, ką čia tokiam atsitiki- 
me padarus. 

Tuorntfrpu šalinėse gatvėse ėjo 
šaudymas išreto tarp valdžios ka- 
riumenės ir tarp pulkų, perėjusių 
j žmonių pusę. Bet svarbiausi 
pulkai, apie kuriuos tik-ką minė- 

jome ir nuo kurių pasielgimo pri- 
klaupė pergalė vienon ar kiton pu- 
sėn, vis dar stovėjo tyliai ant Li- 

teino Prospekto, pasistatę kulkas- 
vaidžius ir laikydami šautuvus, 
prie mūšio prisiruošę. 

Staiga šiiie pulkai apsimainė 
keliomis eilėmis šovinių vieni j 

: kitus, ir vėl viskas nutilo. Paga- 
lios valdžios pulkai, sukilę, maršu 

perėjo revoliucijonieriu pusėn. 
Į keletą valandų po šito pinno 

susikirtimo visa šita dalis miesto 
pateko į revoliucijonieriu rankas. 
Čia buvo durnos rūmai, artileri- 

jos vyriausi buveinė ir svarbiau- 
sios kariumenės kazarmės. Po to 

sukilimas, tarsi gaisro liepsna, 
apėmė visą miestą. 

Ant gatvių buvo tiesiog nepa- 
prastas reginys. Ant plačiųjų 
gatvių, kur buvo nustatyta kariu- 
menė, nematyt buvo nei gyvos sie- 
los; tik retkarčiais galima buvo 
patėmyti vieną kitą drąsuolį, kuris, 
glausdamasi prie sienų namų. per- 
bėginėjo iš kiemo į kiemą. 

Bet ant šalinių gatvių žmonių 
buvo grūste prisigrūdę. Studentų 
būriai, kuriuos galima buvo pažin- 
ti iš jų mėlynų kepurių, maišėsi 
su kareiviais, uredninkai, mieste- 
lėnai, biznieriai ir geriaus pa- 
siturtintieji luomai ėjo išvien su 

apnikusiais darbininkais, visi pa- 
miršę apie savo "kliasinius"' skir- 
tumus delei vieno didžio tikslo— 
laisvės atgavimo. 

Šita nepaprasta žmonių armija, 
užsidėjusi ant pečių svežiai gautus 
šautuvus, ėjo prisijungti prie su- 

kilusių prieš valdžią pulkų. 

Ministerių Areštavimas. 

Dienai temstant, tik viena mie- 
sto dalis, kurioj randasi karės ofi- 
sai, admiralijos namai, šv. Izaako 
katedra ir kariškasai hotelis (As- 
toria), dar vis priešinosi revoliu- 

cijonieriu užpuolftnams. čia turė- 

jo buti nulemtas Petrogrado liki- 
mas. 

Admiralijos namuose, tuom tar- 

pu, paslaptai susirinko ministerių 
taryba ant rodos, o paskutinieji 
valdžios pulkai, apsupę namus ap- 
link, stovėjo ant sargybos. 

Kuomet ministerių taryba tokiu 
budu laikė paskutinį savo posėdi 
revoliucijonierių kariumenės pul- 
kai apsupo aplinkui admiraliją ir 
pradėjo pilti ugnį iš kulkasvaidžių Į 
ir šautuvų j tuos pulkus, kurie 

^ 

gynė admiralijos namus. 

Prieš keletą valandų siautė pa-, 
siučiausis ir kruviniausis tos die- 
c:is mušis; gatvės buvo nušluotos 

kulkų šaipais ir žmonės netrukus 

išsislapstė namuose. Prieš auš- 
tant staiga viskas nurimo ir tik 
netikėtai pasigirdo garsus šauks- 

mas, kuris netrukus išaugo į mil- 

žinišką riksmą. Tai paskutiniai 
Petrogrado pulkai, iki šiolei išti- 
kimi valdžiai, perėjo į revoliucijo- 
nieriu puse. 

Po to ministeriai, buvusieji ad- 
miralijos namuose, tapo suareštuo.- 
ti ir vieni jų tapo uždaryti šv. Pe- 
tro ir Povylo tvirtovėj, kiti gi 
Tauridos palociuje (durnos bute). 

Nors mažesnių susirėmimų, 
ypač su policija, kuri šaudė nuo 

stogų, buvo dar iki seredai, bet 

revoliucija buvo jau laimėta. 
Miestas nusirauti 10 nepaprastai 

greitai. Krautuvės, bankai vėl at- 

sidarė. Laikraščiai vienok neišėjo. 
t 

Už tai naujoji valdžia, kurią pa- 

skyrė durna, l'Cpė spausdinti plia- 
ikatus, kuriuose buvo išdėstyta, kas 

( 
atsitiko ir šiuos pliakatus auioi.io- 

biliais išvažiota po miestą ir dalin- 

ta žmonėms. Strytkariai vėl pra- 

dėjo vaikščioti ir ketverge jau 
miestas vėl išrodė, tarsi jame nieko 
tokio svarbaus nebūtų atsitikę. 

Nuostoliai Maži. 

Nežiūrint to, kad šita revoliu- 
cija nuvertė galingiausią sviete 
monarchiją bėgyje poros dienų, 
nuostoliu, galima sakyti, jokių nėra. 
Tik kalėjimas sugriauta ir uždeg- 
ta ir paleista visus kalinius. Sy- 
kiu su politiškais kaliniais ištruko 
ir kriminalistai, kurie, persirėdę 
kareiviais, pradėjo lupti nekuriose 
vietose gyventojus. Naujoji val- 
džia pradėjo juos, kaip lyginai 
ir senąją policiją gaudyti. 

Policijos kanceliarijos daugelyj 
vietų sunaikintos; sunaikinta taip- 
gi ir keletas namų pasižymėjusių 
senos valdžios šalininkų. 

Žmonių kraujo taipgi, sulygina- 
mai, mažai pralieta. Sulyg laik- 
raščių pranešimo, laike visų susi- 
rėmimų tarp kariumenių ir poli- 
cijos galėjo buti užmuštų ir su- 

žeistų išviso apie 300 (sulyg ki- 
tų, gal iki 500). I 

Maisto brangumas tuojaus nu- 

krito nes dūmos valdžia tuojaus 
parūpino, kad į Petrogradą butų 
kuogreičiausia pristatyta maitso. 

Guma ir Garas. 

Didžiausiu rolę šioje pasekmiil- 
goj revoliucijoje sulošė duma, be 
kurios vargiai butų viskas atsiti- 
kę taip, kaip atsitiko. Nedelioj, 
kovo 11 d. caras, prikalbintas sa- 

vo atžegareiviškų ministerių ir pa- 
tarėjų, išleido ukazą, kuriuom pa- 
liepta buvo paleisti durną ir Val- 
stybės Tarybą. Ukazas skambė- 
jo sekančiai: ; 

"Dūmos posėdžiai, iš priežasties 
nepaprastų aplinkybių, yra užda- 

ryti net iki sekančiam pranešimui. 
Duma vėl susirinks nevėliaus ba- 
landžio mėnesio." 

Panedėlyj šitas ukazas tapo per- 
skaitytas durnoje. Beibaigiant, 
■durnos lyderiai, po vadovyste du- 
rnos prezidento Rodziauko. apskel- 
bė, kad valdžia yra nuversta ir 
kad speciališkas komitetas, susi- 
dedantis iš vadovų įvairiu dūmos 

partijų, netrukus paduos surašą 
naujų ministerių. 

Durnos prezidentas Rodziauko 
išsiuntė carui ir visiems svarbiau- 
siems rusų armijos generolams te- 

legramas, pranešdamas apie tai, 
kas darosi Petrograde. Carui, ku- 
ris buvo apie karės frontų, pasių- 
sta du telegramai. Pirmas buvo 
sekančio turinio: , 

"Dalykų stovis yra pavojingas. 
Anarchija viešpatauja sostapilyj. 
Valdžia yra suparaližuota. Mai- 
sto ir kuro transportacija yra vi- 
siškai iširusi. Abelnas neužsiga- 
nėlinimas auga. Nereguliar iškas 

gaudymas pasitaiko ant gatvių. 
Yra reikalinga pavesti nckurioms 

ypatoms, kuriomis pasitiki žmo- 

nės, kad jie sutvertų naują val- 
džią. Svyruoti negalima, nes to- 

limesnis svyravimas reiškia mirtį. 
Melsdamas Dievo, kad atsakymas 
šioje valandoje nepultų ant vaini- 
kuotos galvos (suprask, caro), pa- 
silieku ir t t." 

Antrame telegrame dūmos pre- 
zidentas Rodziauko, vėl kalbinda- 
mas carą, kad išklausytų žmonių 
balso ir paskirtų naują valdžią, 
grasinančiai pasakė: 



"Išmušė valanda, kuomet žmo- 

įiių noras turi paimti viršų." 
Po to durna sutvėrė naują val- 

<Ižią. 

iArmijos Vadai Pritaria Th nai. 

Sutverus naują valdžią Ro- 
diianko pasiuntė telegramus vy- 
riausiems rusų armijos vadams. 

Jis pranešė jigms kas atsitiko ir 

prašė, kad jie su savo armijomis 
paremtų naują dūmos valdžią. 

Generolams Ruzskij, vadas šiau- 
rinės dalies rusų fronto (nuo Ry 
$;r>s iki Dvinsko), atsakė Ro- 
dzi atikai: 

"Jųsų prašymas išpildytas." 
Generolas Brusflov, vadas pie- 

tinės rusų armijos dalies atsakė: 

"Išpildžiau savo pareigą prieš 
mano ciesorių ir pru-š mano tėvy- 

J? 
nę. 

iDidis kunigaikštis N'ikalojus, 
vyriau?is vadas užkaukazio armi- 

jų atsakė, kad jis ir gen. Alex'e- 
jev, vvriausis perdėtinis generališ- 
kojo štabo, patarė carui ir meldė 

jo, kad jis išpildytų dūmos no- 

rus. 

Caras Priverstas Atsisakyti. 
Caras, sužinojęs apie tai, kas 

<Iarosi Petrograde, skubiai apleido 
karės frontą ir išvažiavo I'etro- 
gradan. Kaip praneša telegramai, 
jo traukinys buvo sustabdytas pa- 
kelyj mieste Pskove, apie 240 
verstų nuo Petrogrado. Iš čia ca- 

tas mėgino susinešti su nauja dū- 
mos valdžia Petrograde. Pildo- 
masis durnos komitetas jam pra- 
nešė, kad jie siunčia j Pskovą spe- 
cialį komitetą, susidedantį iš lu- 
inos atstovų ir naujosios valdžios 
reprezentantų delei tolimesnių ta- 

rybų su caru. 

Jų pasikalbėjimas įvyko Pskose; 
gen. Ruzskij, kurio kariška buvei- 
nė randasi Pskove ir kuris yra 
nariu augščiausios rusų kariškos 
tarybos, buvo to pasikalbėjimo du- 
jininku ; prie to buvo dar senas 

gen. Frederiką, caro rūmų minis- 
teris, — ifas Naryškin ir kiti caro 

palydovai. 
Naujos valdžios pasiuntiniai iš- 

aiškino carui, kas pasidarė Petro- 
grade, kaip dalykai stovi ir patarė 
jam, kad jis nemėgintų siųsti Pe- 
trogradas kariutnenės nuo karės 
fronto, nes kariumenė vis viena 
pereina į revoliucionierių pusę. 

— Ko norima, kad aš padaly- 
čiau ?—tada užklausė caras. 

— Atsisakykit nuo sosto!—bu- 
\o pasiuntinių atsa'ymas. 

Caras, tulą laiką pamąstęs, davė 
toki atsakymą: 

— Man sirnku butų persiskirti 
su mano mylimu sunum ir todėl 
aš atsisal iu nuo acsto sa!/o vardu 
ir vardu mano sunaus ir perduodu 
aostą mano oroliui Mikolui 
Alexatidraviaui. 

Čia jam paduota jau iskulno pri- 
rengtą dokumentą apie atsisakymą 
■nuo sosto, ant kurio jis išsyk ir 
pasirašė. 

Mikolas Alexandravičius, kuris 

yra 10 metų jaunesnis už carą, 

priėmė sostą, bet tik su išlyga, kad 
žmonės galės patjs nuspręsti, ar 

jie jo nori ir 'kokios valdžios jie 
nori. 

Dabar eina pandai,—tikrų J-inių 
kol kas dar nėra,—kad Prūsijoj 
bus respublika. Jos vardas bu- 

siąs Suvienytos Valstijos Rusijos. 
Yra net gandų, kad kunigaikštis 
Lvov busiąs pirmu naujos respub- 
likos prezidentu. 

Tokiu budu užsibaigia Rusijoj 
viešpatavimas Romanovų šeimy- 
nos, kuri per 300 metų viešpatavo 
Rusijos imperijoj. 

Paskutinio Caro Manifestas. 

Petrogradas, Kovo 17 d.—Ru- 

sijos caras, atsisakydamas nuo 

sosto, pats ir už savo *unų, išlei- 

ido sekantį manifestą: 
Męs, Nikalojus II, iš Dievo 

malonės visos Rusijos imperato- 
rius, Lenkijos karalius, Finlian- 

dijos dk'is kuniga'kštis ir t. t., 

pranešame visiems musų išti- 

kimiems pavaldiniams: 
Dienoje didžios kovos su iš- 

laukiniu priešu, kuris per tris 

metus bandė pavergti musų ša- 

Jj, Dievas teikėsi nusiųsti Ru- 

sijai raujus ir skaudžius išmė- 

ginimus. Vidurinės bėdos gręsia 
dideliu pavojum galutinam ka- 

^ rės rezultatui. 

laimė ir visa musų brangios tė- 
vynės ateitis reikalauja, kad ka- 
rė butų už bent ko!<ią kai:1;, 
vedama iki galui su j^rg;1..' 
Žiaurus priešas daro savo j* 
skutines pastangas, ir arti yra i;* 

valanda, kuomet musų narsioji 
armija, sutikime su armijomis 
musų garbingų talkininkų, galu- 
tinai nubaus priešą. 

Šitokiose nulemiančiose dieno- 
se Rusijos gyvenime męs ma- 

nome, kad musų žmonės pri- 
valo turėti kuoankščiausį susi- 
rišimą ir organizavimą visų sa- 

vo jiegų atsiekimui greitos per 
galės. Delei tos priežasties, pil- ■ 

natn sutikime su ciesorystės du- 
rna, męs nusprendėm geistinu 
atsisakyti nuo Rusijos sosto ir 

perduoti musų aukščiausią galy- 
bę. Nenorėdami atsiskirti nuo 

musų mylimo stiliaus, męs pa- 
liekame musų paveldėjystę mu- 

sų broliui, didžiam kunigaikš- 
čiui Mikolui Alexandravičiui, 
laimindami jo įžengimą ant Ru- 
sijos sosto. Męs perduodame 
valdžią niusų broliui pilnoj vic- 

rty!>ėj su tautos atstovais, kurie 
turi savo vietas įstatymdavystės j 
rumuose, darydami šitą žing-; 
snį su neatniainoma prisiega 
vardan musų labai mylimos ša- 
lies. 

Męs kviečiame visus ištikimus Į 
tėvynės sunus išpildyti savo 

.šventą ir patriotišką pareigą! 
šioje skaudžioje tautiškojo iš- 
mėginimo valandoje, ir kviečia-j 
me prigelbėti mušu broliui ir, 
tautos atstovams išvesti Rusiją 
ant gerovės ir garbės kelio. 

Lai padeda Dievas Rusijai! 
N i k a 1 o j u s II. 

Nauio Caro Prokliamacija. 
Petrogradas, Kovo 17 d.—At- 

sisakius carui ir jo jaunam su- 

nui nuo sosto, naujasai caras, se- 

nojo brolis,> priėmė sostą tik tuom 

laiku ir su ta išlyga, kad viso3 
Rusijos žmonės nubalsuotų, ar jie 
-nori j j turėti savo caru, ar ne ir 

kad žmonės turi nuspręsti; kokiu 
budu ir kokioje formoje jie nori 

ateityje valdytis. Tam tikslui turi 
buti kiek galima greičiaus sušauk- 
ta konstitucijinis visos Rusijos 
atstovu susivažiavimas, kuris pa- 
dės naujus pamatus naujai val- 
džiai. 

Tuom tarpu naujasai tuomlai- 
kinis caras kviečia savo manifestu 
visus žmonės pasiduoti tuomlaiki- 
nei dūmos pastatytai valdžiai, kuri 
ves visus reikalus iki visuotinam 

susivažiavimui. 

Naujos Rusijos Valdžia 

Londonas, Kovo 17 d.—Tuom- 
laikinė, nauja Rusijos valdžia Pe- 

trograde išleido sekantį atsišauki- 

mą prie žmonių: 
Piliečiai: Pildomasis komite- 

tas durnos, su pagelba ir parė- 
mimu sostinės garnizono ir gy- 

ventojų, pasekmingai apgalėjo 
negeistinas *enos valdžios jiegas 
tokiu budu, kad dabar męs gali- 
me -radėti organizavimą pasto- 
vesnės pildomosios valdžios, su- 

sidedančios iš žmonių, kurių po- 
litiškas veikimas praeityje už- 

tikrina tautos pasitikėjimą. 
Čia paduodama vardai naujų 

ministerių, kuriuos paskyrė durna 

vieton senų ministerir. Visi nau- 

ji ministeriai yra dabartiniai arba 

buvusieji dūmos nariai. Jų var- 

dai yra sekantieji: 
Kunigaikštis G. E. Lvov—pre- 

mieras. Jis iki šiolei buvo preziden- 
tu Susivienijimo visos Rusijos 
zemstvų. Pažangus politiškas 
lyderis, turintis didelę pagarbą 
Rusijoj. Prikalusė dūmoje prie 
kairiojo sparno oktiabristų partijos. 

Profesorius Povylas N. Miliu- 

kov—užrubežio reikalų ministe- 

ris; kadetų partijos lyderis dūmo- 

je. 
A. J. Gučkov—tuomlaikinia ka- 

rės ministeris; buvusis durnos pre- 
zidentas, oktiabmtas, prezidentas 
centralinio komiteto kariškų in- 

dustrijų. 
Profesorius Mar.uilov—apšvie- 

tos ministeris; gerai žinomas Mas- 

kvos Universiteto profesorius ir 

rektorius ir redaktorius garsaus 

laikraščio "Russkija Viedomosti," 
priklauso prie kadetų partijos. 

N. V. Nekrasov—'komunikaci- 
jos f keliu ministeris: dūmos Ti- 
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Paveikslėlis parodo dalį Rusijos sostinės Petrogrado, kur durna nuvertė caro valdžią. 1 er 

vidurį matyt upė Neva, kur sumesta keletas »užmuštų valdžios atžagareivių. Apačioj iš kaires 
dūmos prezidentas Rodzianko, po kurio vadovyste pasekmingai padaryta valdžios -nuvertimas; iš de- 
šinės—didis kunigaikštis Mikolas, kuriam caras .perdavė sostą, bet kuris atsilakė nuo jo patol, pa- 
kol jo patjs žmonės neišrinks. 

:e-<prezidentas, vice-prezidentas vi- 
jos Rusijos miestų Sąjungos, ka- 
detas. 

Karenski—justicijos (teisių) 
mimisteris; vadas darbiečių (tru- 
dovikų) partijos dtunoje. 

M. Šingarev—agrikultūros mi- 
uisteris; žymus veikėjas ir vie- 
nas iš kadetų partijos lyderių. 

Didelės Laisvės. 

Viršpaminėti ministeriai suda- 
ro naujos valdžios kabinetą, ku- 
ris pradėjo savo valdžią nuo di- 
delių ir iki šiolei negirdėtų Ru- 
sijoj permainų. Pirmas jo žing- 
snis buvo apskelbimas pilniau- 
sios amnestijos visiems politiš- 
kiems ir kariškiems prasikaltė- 
liams. Savo atsišaukime j tautą 
šita valdžia apskelbė, -kad ji savo 

politiką paremia ant sekančių 
principų: 

i) Apskelbimu tuojaus pilnos 
amnestijos (dovanojimo) už vi- 
sus politiškus ir tikybinius pra- 
sikaltimus, neišskiriant iš to ir 
terroristų; taipgi amnestija už 
militariškus (kariumenės) bei ag- 
rariškus prasižengimus. 

2) Kalbos ir presos laisvė; 
laisvė susivienijimų, unijų ir 
streikų su praplatinimu šitų lai- 
svių ir kariškiems uredninkams 
su tūlais reikalingais apriboji- 
mais. 

3) Panaikinimas visų draugi- 
jinių, tikybinių ir tautinių var- 

žymų. 
4) Tuoj aus pradėti prie sušau- 

kimo seimo naujos konstitucijos 
isdinbimui; sušaukimas 'šito sei- 
mo turi įbuti paremtas ant visu.j- 
tino, lygaus ir slapto balsavimo. 

5) Panaikinimas policijos ir 
įvedimas jo3 vieton tautiškos mi- 
licijos, kurios viršininkai bus 
renkami ir atsakomi pirieš vai- j 
džią. 

6) Kariumene, dalyvavusi revo- 

Iiucijiniame judėjime neibus nu- 

ginkluota, bet pasiliks Petrograde.; 
7) Nors 'kariumenėje, lai'ke ak- 

tyviškos tarnystės, bus užlaikoma 
aštri disciplina, bet pageidaujama, 
kad butų panaikinti kareivių var- 

žymai ir kad jie galėtų naudotis 

draugijinėmis teisėmis lygiai su 

kitais piliečiais. 
Apart to tuomlaikinė valdžia 

paskelbia, kad ji geidžia įvesti ši- 
tas visas permainas kaip galima 
gYeičiaus, nelaukiant kol karė pa- 
sibaigs. 

Pritaria naujai valdžiai. 

Penkiolikoj gubernijų jau at- 

sibuvo bajorijos susivažiavimai ir 

jie pritarė naujai Rusijos valdžiai. 

Petrogrado pavyzdį .pasekė ir 

Maskva, kurioje nuversta senąją 
valdžią be jokio kraujo praliejimo. 

Charkovo, Caricino ir Tviero 
miestai taip pat prisidėjo. Tve- 

roje užmušta gubernatorių, kuris 

ypačiai buvo neapkenčiamas delei 

savo atžegareiviško žiaurumo. 

Garnizonas caro palociaus cars- 

koje Selo taipgi perėjo žmonių 
pusėn. 

Didelė jūrių tvirtovė Kronšta- 
tas, netoli Petrogrado, perėjo taip- 
gi žmonių pusėn} kuomet durnos! 
pasiuntiniai atvyko ten pranešti 
apie valdžios nuvertimą. i 

Generolas Ignatiev, vyriausis 
vadas rusiškų armijų Findiandijoj, 
išleido atsišaukimą į savo kariu- 
menę, kad remtų naują valdžią. 
Kariumenė paklausė, išskyrus' 
svarbios Sveaborgo tvirtovės, kur 
garnizonas atsilakė durnos val- 
džios klausyti ir ^urią tuojaus ap- 
gulta iš jūrių ir sausumos, nes 

Baltiko jūrių laivyno admiralas 
su savo laivynu taipgi perėjo nau- 

jos valdžios pusėn. Jisai 'taipgi, 
sulyg dūmos prisakymo, suarešta- 
vo Finliandijoš gubernatorių ir 

vice-gubematorių. Finliandi jos 
reikalus apėmė durnos atstovas 
Rodičev. •> 

Juodųjų jūrių laivynas, kaip 
pranešama iš Genevos per Sofiją, 
taipgi perėjo revoliucijonierių pu- 
sėn. 

Didis Kunigaikštis Nikalojus vėl 
vyriausis armijų vadas. 

Didis Kunigaikštis Nikalojus, 
buvusis vyriausiu vadu rusiškų ar- 

mijų pradžioj karės) vėl apėmė vy- 
riausią vadovystę. Caras, prieš 
atsisakymą nuo sosto, formališkai 
pervedė jam vėl vyriausią vadovy- 
stę. Jis atvyko jau Petrogradan. 

lApie jauną caruką eina viso- 
kios žinios: eina gandas, kad jis 
netikėtai miręs; kiti mena, kad 
busiąs užmuštas, bet tikrų žinių 
apie tai nėra. Apie carienę taip 
pat visokių gandų pasklido. Su- 
lyg vieno gando, ji esanti laikoma. 
Carskoje Selo palociuje po sargy- 
ba, sulyg kitų—kad ji išsiųsta Ki- 

jevan; dar treti gandai eina, kad ji 
laikoma Petrograde. 

Profesorius Miliukov, naujasai 
ministeris, pranešė, kad ji esanti 

saugioj vietoj CVskoje Selo palo- 
ciuje ir kad jai jokis pavojus ne- 

gręsia. 
Kuomet pradėta areštuoti seno- 

sios valdžios ministerius, atvesta 

prie dūmos palociaus taipgi ir Gen. 
Suchomlinovą, buvusį karės mi- 

nisterį, kuris dar seniaus buvo pa- 
sodintas į Šv. Petro ir Povylo 
tvirtovę už meklerystes laike savo 

ministeriavimo, kuomet delei to 

pritruko rusų armijai amunicijos 
1915 metuose. Jis laukė teismo. 

Kuomet' žmonės j j pamatė, pra- 
dėjo rėkli: "Išduokit jį mums į 
musų rankas.'''- Tuom laiku pa- 

spėjo keletas durnos atstovų, ku- 

rie su vargu atkalbėjo žmones ir 

kareivius, kurie norėjo jam čia 

pa', galą padaryti. Atstovai nura- 

mino žmones, užtikrindami, kad 

ateis laikas ir jo teismo. Tuomet 

kareiviai pradėjo reikalauti, kad 

jam bent jo generoliški epoletai 
butų nuplėšti. Suchomlinov, vos 

ant kojų stovėdamas, pats nusi- 

plėšė savo epoletus ir perdavė juos 
kareiviams. 

Naujoji dūmos pastatyta vil- 

džia pradėjo areštuoti vyersnius 
senos valdžios užtarėjus ir tarnus. 

Daugelį jų suareštuota ramiai, 

bet kiti priešinos. Taip, pavyz- 
džiui, duma prisakė generolui 
Knorririg kad jis atvyktų dumon, 
bet jis ne tik nepaklausė, bet ap- 
siginklavo pats ir savo sargą ir 
abudu pradėjo šaudyti į durnos 

atsiųstus kareivius. Generolas ta- 

po ant vietos sušaudytas, o jo kū- 
ną nuvilkta iki u]>ei ir ten įmesta. 
Suareštuota taipgi grafienę Klein- 
michacl pagarsėjusią politišką in- 

trigantę, kurią apkaltinta kaipo vo- 

kišką šnipą. 
Iš Švedijos ateina gandas, kad 

kunigaikštis Golicyn, buvusis pre- 
mjeras, pasidarė pats sau galą bū- 
damas šv. Petro ir Povylo tvirto- 
vėj. 

CARAS KRYME. 
Petrogradas, kovo 19 d.—Mi- 

kalojus Romanov—tai dabar vadi- 
nasi buvusis Rusijos caras^—išva- 

ižiavo su savo palydovų štabu į 
savo locną dvarą Livadijoj, ant 

pietinio kranto Kryno pusiausalio. 

Naujos Valdžios Pirmi 
Žingsniai, 

Petrogradas, kovo 19 d.—Pa- 
dedant armijai ir didžiam kuni- 
gaikščiui Nikalojui, prigelbsti.it 
laivynui, pravoslavų bažnyčiai ir 
žmonėms, iuomlaikinė Rusijos 
valdžia pradeda rūpintis, kaip su- 

tverti naują ir pastovią valdžią 
ant griuvėsių senos valdžios. 
Dvi tvirtovės, Vyborgo ir Svea- 

borgo, kurios randasi Finliandijoj 
ir kurios iki šiolei priešinosi, da- 
bar pasidavė ir perėjo naujos val- 

džios pusėn. 
Naujos valdžios atstovai surado 

Petrograde užslėpta jvairiose vie- 
tose tukstančius tonų visokio mai- 
sto. Petrogrado gyventojai ypa- 

tingai už tai buvo įtūžę ant bu- 

vusio žemdirbystės ministerio Rit- 

tig, kuris tapo užmuštas laike re- 

voliucijos. 
Politiškiems kaliniams ir jų šei- 

mynoms pradėta daryti viešas kc- 

i lektas, taipgi šeimynoms užmuštų 
1 laike revoliucijos. Rusiškai-azia- 
I tiškas bankas paaukavo $200,000.- 
'oo paliuosuotiems politiškiems ka- 

liniams. 

Naujieji ministeriai^ kurie per 
paskutines kelias dienas buvo bai- 
siai nuvarginti beveik nuolatinė- 

mis konferencijomis, kurias laiky- 
ta dieną ir naktį, dabar užėmė sa- 

vo ministerijų vietas. 

Profesorius Povylas Miliukov 
vakar parleido visą dieną užrube- 

žių ministerijos ofisuose. Po 

piet jis priėmė atst ivus talkininkų 
vi* "jpatijų, po ko jis vėl nuėjo j 
ilgą ministerių kabineto konferen- 

ciją. 

Ves karę ir tolinus. 

Pirmaiusiu Miliukovo, kaipo už- 

rubežio reikalų ministerio, darbu 

(buvo išsiuntimas telegramų j rusų 

ambasadorius ir atstovus užrube- 

žyje. Šiose telegramose ir pra- 

nešė. kad nauja Rusija yra pasi- 

j ryžusi vesti karę sykiu su talkinin- 

kais iki galui, kol teutonai nebus' 
g i alinai sumušti. Dabar, sako 
.ui iiikov, Rusija dar su didesne 
energija ves karę, nes ji pasiliuo- 
snvo nuo biurokratiškos valdžios, 
kuri visokiais budais karės vedi- 
mą trukdė ir mėgino su vokiečiais 
atskirai nuo talkininku taikintis. 

Tuom tarpu paskutiniai seno 

cariznv.;' ženklai pradėjo nykti iš 
žmonių akiu. Nuo Žieminio palo- 
ciaus Petrograde tapo nuversti ru- 

siškieji ereliai ir caro vardo raidės 
nutraukta sena rusų vėliava ir jos 
vieto:i užtraukta prasta raudona 
revoliucijos vėliava. Pats palo- 
cius apskelbta tauitos savastim. 
Visuose ofisuose, kanceliarijose 
ir t t.; kur iki šiolei būdavo caro 

ir jo šeimynos paveikslai, juus 
nukabinta. 

Tuomlaikinė valdžia, kaip ma- 

noma, mano palikli senus perdė- 
tinius visokių departmentų ir biu- 

rų net iki laikui, kol nebus ap- 
dirbta nauja konstitucija. Tuo- 
met naujos konvencijos išrinktieji 
urmininkai užims jų vietas. 

Konstitucijinė konvencija, kuri 
turės buti netrukus sušaukta, su- 

sidės iš apie 600 atstovų, išrinktų 
per žmones lygiu ir slaptu balsa- 
vimu. Ji nustatys naują valdžios 
formą. 

Visur išreiškiama pilnas užtik- 
rinimas, kad prie naujos vaidžios 
šalis daug geriau susimobilizuos 
karišku ir industrijos žvilgsimu 
ir kad Rusija pastatys, daug di- 

desnes jiegas, kad greičiaus su- 

mušus teutonus ir užbaigus karę. 

Garas Bijosi Mirties. 
Londonas, kovo 19 d.—Caras 

Kikalojus prieš pasirašvmą ant 

.atsisakymo nuo sosto Pskove bu- 
vo didžiai susirupinęs ar bus jam 
ir jo šeimynai dovanota gyvastis. 
Konferencijoj su durnos pasiunti- 
niais jis užklausė jų, ikokis yra 
užtikrinimas, kad jo ir jo šeimy- 
nos gyvastis nebus pavojuje. Gen. 
Ruzskij, buvusis šioj konferenci- 
joj, užtikrino visos savo armijos 
.vardu, kad nieko blogo nei carui, 
nei jo šeimynai neatsitiks. 

Pirmiausias caro prašymas bu- 

vo; kad jam pavelytų pasimatyti 
su jo žmona cariene, kur! buvo 

■ Carskoje Selo palociuje, bet to 

jam nepavelyta. Yra net gandas, 
kas caras pats norėjo nusižudyti, 
bet jo dvasiškas vadovas prikalbi- 
no jį pasiduoti ramiai savo liki- 
mui. Paskutiniai Nikalojaus kai- 

po caro. žodžiai buvo, kad jį skau- 

džiai apgavo tie, kuriems jis lab- 

jausiai tikėjo, t. y. jo aplinkiniai 
ministeriai ir patarėjai, kurie jam 

(dalykus kitaip perstatydavo ir 

prieš dumą bei žmones jį kurstė. 

Carienė Liepia Nešaudyti. 
Tuom tarpu carienė randasi 

Carskoje Selo palociuje, kur ji 
prižiūri savo sergančius vaikus. 
Kuomet atėjo pirma žinia apie re- 

voliuciją Petrograde palociaus kj 

mendantas apstatė palocių sargy- 

ba; palociaus viduje atsistojo prie 
durų ginkluoti kareiviai su šautu- 
vais ir kulkasvaidžiais, prieš palo- 
cių pastatyta šarvuoti automobi- 
liai. Kuomet Carskoje^ Selo gar- 
nizonas perėjo j revoliucijonierių 
pusę, tai susirėmimas su palociaus 
sargyba išrodė neišvengiamas. Ca- 
rienė nuėjo pas palociaus komen- 

dantą ir pasakė: "Aš noriu, kad 

jus nelieptut šaudyti." 
Komendantas iš to suprato, kad 

carienė prisakė pasiduoti, ką jis ir 

padare. Netrukus revoliucionie- 
rių kariumenė įėjo į palocių, o jos 
aficierai nuėjo į carienės kamba- 

rius. Šitiems aficierams carienė 

pasakė: 
— Lai čia nebūva daromas 

gvoltas. Aš dabar esu tik miela- 
širdvstės sesuo prie loves mano 

susirgusių vaikų. 
Visi carienės vaikai, išskyrus 

kunigaikštytę Mariją, serga ty- 
mais (jadra). Carukas 12 metų 
vaikinas ir buvusis sosto į[>ėdi.iiis, 
apie kurj ėjo gandas, buk jis yra 

įniręs, yra gyvas, bet taipgi serga 

tymais, o apart to atsinaujino dar 

ir jo sena kojos žaizda. Savo li- 

gą jis pagavo, būdamas ant karės 

fronto, nuo savo draugo. Jį pri- 
žiūri carienė-motina ir senas jū- 
reivis Dercvenko, kuris visados ir 

visur caruką lydėdavo. 

Didčji kunigaikštytė Tatjana, 
buvusi paliegėlių šelpimo komiteto 
pirmininkė yra labai pavojingame 
padėjime ir daktarai turėjo pa- 
naudoti okrygeną. 

Didis Kunigaikštis Paleidžia 
Kalinius. 

Didis Kunigaikštis Nikalojus, 
vyriausis vadas Užkaukažio ar- 

mijų, paliepė paleisti visus poli- 
tiškus kalinius, uždarytus miesto 
Baku kalėjime (ant Kaukazo). 

DAR NEŽINO APIE 

REVOLIUCIJĄ. 
Petrogradas, kovo 19 3.—Je- 

niseisko gubernija, Siberijoj, dar 
nežino apie tai, kad Rusijoj jau 
nėra caro ir kad nauja valdžia 
viešpatauja. Jeniseisko guberna- 
torius neleido pagarsinti žinių apie 
revoliuciją ir caro atsisakymą nuo 

sosto, pasiremdamas tuom, kad 
tos žinios esą neteisingos. 

Tarp žymių ypatų, užmuštų Pe- 

trograde laike revoliucijos yra iš 
vokiečių paeinantis jjen. Stokel- 

berg, kuris atsižymėjo laike rusų- 

japonų karės. Jo atsižymėjimas 
buvo toks, kad jis speciališku 
traukiniu tuomet parsitraukė iš 

Rusijos Tcarvę( kad turėti sau ir 
savo šeimynai pieno, kuomet jo 
armijos kareiviai badavo. 

Kuomet pas j j dabar atėjo dū- 
mos pasiųstieji kareiviai, jis pa- 

prašė, kad jam pavelytų ant va- 

ledėlės, įeiti j kitą kambarj, ii 
kurio jis tuojaus paleido ugnį iš 

kulkasvaidžio. Pagalios jį suėmė 

ir užmušė. 
Keletas likusių policistų, kurie 

buvo užsidarę namuose "Žemšči- 
ros" (Juodašimčių organas) su- 

metė tarp savęs 115 rub. kaipc 
auką revoliucijos naudai. 

!§ AMERIKOS, 
MIRĖ MILIJONIERIUS. 

South Bend, Ind. Pasimirė 
čia žinomas Amerikoj milijonie- 
rius John M. Studebaker, savi- 
ninkas vežimų ir automobiliu 

dirbtuvių. Išgyveno 84 metus. 

Paliko pačią, sunų ir dvi dukteri. 

EXPLIOZIJA TEISME. 
Boston, Mass. Pavieto teismo 

trioboj čia atsitiko smarki explio- 
zija. Expliozija j šmotus su- 

draskė du žmones, o vienas teis- 
mo narys tapo pavojingai sužeis- 
tas. Kas explioziją pagimdė, dar 
nežinia. Manoma, kad expliozi- 
ją ir pagimdė tie du žmonės, 
kurie tapo jos sudraskyti. 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 
Canonsburg, Pa. Dvi explio- 

zijos viena po kitai išgriovė ne- 

toli -nuo čia esančias anglių ka- 

syklas Henderson Coal Co. Už- 
mušta prie to 8 darbininkai. 
Trūksta dar 5, su kuriais neži- 
nia, kas atsitiko. Kas ipagimdė 
cxplioziją, to iki šiol nesusekė. 

PASKANDINO LAIVĄ. 
Washington, D. C. Netoli 

Ram Head vokiški subpiarinai 
be persergėjimo paskandino pirk- 
lybinj Cunard linijos garlaivį 
Folio. Iš jo susidedančios iš 78 
žmonių įgulos prigėrė 7 žmonės. 

THAW BEPROTIS. 
(iarsus milijonierius užmušė- 

jas Tha\v tapo bepročiu pripažin- 
tas. Jo reikalavo Xe\v Yorko 

teismas, bet kaipo bepročio, jo 
teismui neišduos. 

COLUMBIJAI IŠMOKĖS 
$25,000.000. 

1"/. leidimą padirbti Panamos 

kanalą Suvienytos Valstijos su- 

tiko išmokėti Pietinės Amerikos 

respublikai Columbia 25 milijo- 
nus doliarių, bet pinigų tų ne- 

išmokėjo. nors kanalas senai nu- 

kastas. Vokiški agentai is to 

naudojosi ir kurstė Columbiją 
užpulti kanalą ir i į išnaikinti. 
Dabar vokiškiems agentams bus 
atimtas kurstymui pamatas. 

GAISRAI. 
.St. Louis, Mo. Kovo 14 d. 

išdegė čiela dalis mieste Koho- 

mo. Išdegė apie 20 blokų. Su- 

sinešimai su tuomi miestu tapo 

pertraukti, nes telegrafų vielos 

tapo nutraukytos siautusios čia. 

vėtros. 



BIJOSI VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMO. 

New Ycrk. Apsaugojimui Xc\v 
iYorko tvirtoves portų nuo vo- 

kiečiu užpuolimo ir nuo jų m ii p u, 

daboti vieną iš svarbiausių i Ia- 
milton fortą, kur yra tik keli 
šimtai kareiviu, pasiusta jiems 
pagelbon 370 specialiu policistų, 
karabinais apginkluotu. Fortų 
distrikte apšaukta karės stovis. 

EXPLIOZIJA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖSE. 

Olean, N. Y. Dirbtuvėse Aet 
ma Explosive Co. kovo 14 d. at- 

sitiko expliozija. kuri užmu>ė 6 
darbininkus. Beveik tuom pa- 
čiu laiku užsidegė tos pačios 
kompanijos netoli esančios med- 
vilnės krautuvės. Kxpliozija ir 

gaisrai vienu veik kartu ats.ti- 
kusios yra labai nužvelgtinos. 
Nejstabu, jeigu už tai kaltina vo- 

kietis agentus. 

VĖL EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖSE. 

Washington, D. C. Du Pont 
parako dirbtuvių vienoj dalyj at- 

sitiko smarki explio/.ija, kuri į 
dulkes sudraskė darbininką Al- 
bertą Yannatą. 

TRJS AMERIKOS LAIVAI 
PASKANDINTI. 

Blokados juostoj vokiečiai pa- 
skandino tris Amerikos pirklybi- 
•n»us laivus ir tai nemažus, su 

kuriais žuvo turbūt ir kiek ame- 

rikonų, nes trūksta 48 jgulų 
žmonių, tarp kurių buvo 34 
Amerikos piliečiai, Paskandytas 
tapo 4,000 tonų garlaivis Vigi- 
liaticia, 5,252 tonų garlaivis City 
of Memphis ir 5,225 t<»:ių Illinois. 
Paskandinimas ant syk 3 didelių 
lai'ų, be abejonės, sr.erzįs labai 
ne tik Amerikos valdžią, bet ir 
jos žmones i-r gali atvirą karę 
pagimdyti. 

fi VISUSL 
■m*«11 — 

;j Pasirtaukė ikio vietos Pran- 
cūzijoj Briando ministerija. 

|| Anglija trečdalį visų pirklv- 
binių laivų rekvizavo valdžios 
reikalams. 

|| Mušyj prie Rosario, Mexi- 
koj, generolas Margina nužudė 
1,200 -;avo kareivių. Banditų va- 

dovas V'illa, užėmęs miestą Par- 
r sušaudė ten du vokiečiu ir 
7 syrijonus už prieb ikumą L'ar- 
ranzai. 

| Milyg apskaitymo Vokietijos 
valdžios, iki šiol karėj žuvo jau 
10,950 Vokietijos mokytojų ir 

profesorių. Žuvusių mokytojų 
vietas mokyklose užėmė moky- 
tojos moterįs. 

J| Vilios banditai užpuolė VA 
Oro Durango, Mexikoj, ir ap- 
siautė kalnakasių Magistrai ame- 

rikonų ir mexikonų stovyklas. 
Nors kalnakasiai gynėsi, bet ban- 
ditai juos jveikė ir stovyklas p 
ėmė. Išskerdė veik visus darbi- 

ninkus, žuvo pt«_ t o ir du ameri- 
konai. 

i| | r,-l Paso, Texas atėjo ži- 
nia apie naują revoliuciją, kiht- 
s.i;j \fexikoj. Revoliucijos vado- 
vai ir organizatoriai yra genero- 
lai Obregon ir Felix Diaz. Be- 

silaikę su Carranza indijonai Ya- 
qui giminės perėjc į revoliucio- 
nierių pusę. Su naujais revoliu- 
cijonieriais laikosi visa Sonora 
valstija. Su jais laikosi ir garsus 
bandlitų vadovas Villa. 

Į Iš alliantų bazaro, surengto 
G>icagoj, kuriame ir lietuviai 
dalyvavo, cechai gavo $50,000. 
Vien moterų gražumo konkur- 
sai atgabeno $j8,ooo 

Į| Dėl maisto stokos Vokieti- 
joj, mieste Elherfeld-Barnen 1110- 

terjs sukėlė maištus. Maištinin- 
kes išvaikė pašaukti ugnagcsiai. 
čirksdaniii iš savo čirškynių šal- 

tą vandenį. 
Dėl neužtenkančio maisto 

riaušes sukėlė vokiški kaiJviai 
Belgijoj, miestuose Namur ir 

Hay. 

|Į Anglijos lordų rūmas užgy- 
rį; atimti nuo vokiškos kilmės pi- 
liečių visus angliškus bajoriškus 

titulus. Mat norima ypač atimti 
titulus kunigaikščiu Cuinberland, 
Vbany ir šlesuig Ilolstcino, nes< 

jie yra vokiškos kilmės. 

\Vashingtone gauta žinia, 
buk vokiškas liaukas mieste Me- 
xiko ir Vokietijos ambasada rū- 

pina pinigus t'arranzai. Mexi- 
kos prezidentui. Tuom ji kur- 
sto prieš Suvienytas Valstijas. 

LIETUVIAI AMlMOi). 
IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 

Protestas prieš dovaną Norkui. 
Męs, buvę Lietuvių Dienos Ko- 
miteto nariais ir rinkėjais mie- 
ste San Francisco, matydami 
"Tėvynėj" paskelbta, kad p. K. 
.Norkus gaus pirmą dovaną už 
daugiausiai surinktu aukų Liet. 
Dienoj, ir žinodami, kad jo pa- 
stanga gauti pirmą dovaną yra 
apgavinga. susirinkime po 906 
Silver Ave., 10 d. Kovo, išnešė- 
me sekančią rezoliuciją: 

Kadangi męs žinome, kad p. 
K. Norkus su pageltba Miss. "X." 
surinko tiktai $15.54: ir 

Kadangi prekybos Įstaigos mie- 
sto San Krancisco stambesnes 
aukas prisiuntė komitetan, arba 
pakvietė narius to komiteto iško- 
lektuoti paskirtas Liet. Dienai 
aukas; ir 

Kadangi mums yra aišku, kad 
p. K. Norkus, geisdamas gauti 
nuo gerb. Yčo ir Žilinsko dova- 
nas, neteisingai pranešė Am. 
Centr. Komitetui, buk jisai sti- 

kolckt;tvo $575.00; ir 
Kadangi p. K. Norkus, išdjo- 

damrs raportą, žemino ypatas, 
kurios davė medžiagišką pagelbą 
surengimui dalykų toj dienoj, ir 
vieton pasidarbavimo labui Liet. 
Dienos statė savo "aš"; todelei 

Męs žemiau pasirašiusieji^ var- 

dan teisybės, protestuojame prieš 
paskirimą jam dovanos, kurios 
jis nėr užsitarnavęs. 

J. Bolinsky Pirmininkas 
J. Koblin Sekretoriaus 
E. Kunil-alė Miss. "X." 
P. Mockus 
Mac H. Marchocha 
P. Adomaitis 
M. Yalon. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Jaunimo Ratelio susHnkimas. 

Pereitame antradienyj, kovo 6 d.. 
Jaunimo Ratelis turėjo savo sa- 

vaitinį susirinkimą, kuriame buvo 
svarstoma daug svarbių dalykų. 
Pirmiausia buvo svarstyta Labda- 
rybės Dr-jos pakvietimas ant fėrų 
(bazaro), kuriame buvo kviečiama 
L. J. R. dalyvauti bazare: Ratelis 
sutiko dalyvauti ir dar paaukojo 
fėrų reikalams $10. 

Toliaus svarstyta LSS. 60 kp. 
pakvietimas dalyvauti Gegužines 
apvaikščiojime, geg. 1 d. Ratelis 
taipgi sutiko dalyvauti ir paau- 
kojo $5 lėšų padengimui. 

Antgalo buvo nutarta surengti 
kokį teatrą; tuo tikslu tapo išrink- 
ta komisija iš trijų asmenų. 

Liet. Dram. ir Muz. Dr-ja Ga- 
bija darbuojasi gana gerai. Kaip 
girdėt ji žada prisidėti prie Liet. 
Lab. Dr-jos fėrų. Dabar ji mo- 

kinasi veikalą ''Velnias išradėja.," 
ir žada statyti rodos pc Velykų, 

[balandžio mėnesyj. 
Adatų dirbtuvėje darbininkai 

straikuoja jau keturios savaites ir 

galo straikui dar nematyt. 
A. Mockevičius. 

IŠ S. MANCHESTER, CONN. 
Bagočiaus prakalbos. Kovo 

11 d. LDLD. 80 kp. miesto sve- 

tainėje surengė prakalbas su de- 
kliamacijomis. Kalbėtoju buvo 
parkviestas žinomas skandalistas 
ir mūsų prieštautinių "susipra- 
tėlių" pamokslininkas F. J. Ba- 
gcčius iš Bostono. Prakalbos 
prasidėjo nuo 7 vai. vakare ir 
traukėsi iki vienuoliktai nakties. 
Žmonių buvo suviršum šimtas. 
Vietos socialistai apie savo did- 

vyrį, kaip davatkos apie dvasiš- 

kąjį tėvelį, ant pirštų galų tupinė- 
jo. 

Bagočius, pasirodęs estradoje, 
pasisakė kalbėsiąs dviem atvejais, 
pirmu apie Amerikos lietuvių srio- 
ves, antru, apie Euro|>os karę ir 
kas ją pagim<lė. Bet kaip pirmo- 
je, taip antroje savo kalbose jis 
tik dergė tautininkus, klerikalus 

JIE NUVERTĖ CARĄ. 
Paveikslėlis parodo dalj durnos ruimo, kur prieš caro 

portretu sėdi dūmos prezidiumas. Priešakyj matyt kalbė- 
tojų tribūna ir dalis dūmos atstovų. Kovo 12 d. kuomet 
caras išleido ukaza apie durnos paleidimą, durna pasakė 
"Ne" i] nuvertė senąją valdžią. Ir caro portreto dūmoje 
daugl'.us neliko. 

ir tikybą. Labiausiai jis išjuokė 
tautininkų besistengimus išgauti 
Lietuvai laisvo. Per tris valandas 
su viršum besispardydamas ir ant 
sienų besikabinėdamas, jis pliau- 
škė ant sau nepatinkamų žmonių 
ką tik jam seilė* atnešė ant lie- 
žuvio, o vietos socialistukai ran- 

kas trynė iš džiaugsmo, sakydami 
kadi r užsimokėjo draugui Bago- 
čiui $7 už spyčius, bet ir puikiai 
jis juo3 išrėžė. Tai taip musų ke- 
leiviniai ir laisviniai "progresi- 
stistai" progresuoja šitame kritin- 
game musų tautos ir tėvynės mo- 

mente. 

Vietinis. 

IŠ PATERSON, N. J. 
Kunigo agitacija prieš tauti- 

ninkus.—Musų klebonas kun. 
Švagždis su visais savo kiltais 
idealais, nugarmėjo j JRvmo pel- 
kes. Paskutiniu laiku jis apskel- 
bė tikrą kryžiaus karę visiems 
tiems, kurie ne jam tarnauja. La- 
biausiai jis pradėjo bombai duoti 

1 SLA. Jau pora mėnesių, 'kaip 
jis kas nedėldienis iš sakyklos kur- 
sto katalikus prieš SLA. Šitai 
kovo ii d. jis, beskelbdamas Die- 
vo žodį, prikibo prie tautininkų, 
sakydamas, kad jie esą visi palai- 
di ; Šliupas su Račkausku esą, 
veda supuvusią armiją. 

I irmadienyj jis paskelbė dide- 
les prakalbas bažnytinėj svetainėje. 
Kalbėjo Krušinskas iš Brookl-no. 
Tam žmogui beveik negalima nie- 
ko užmesti nes jis nieko blogi 
nepasakė; jis pagyrė katalikus, ra- 

gino juos vienybės laikytis ir veik- 
ti taip, kaip katalikams pridera. 

Jt kalba, matyt, nepatiko kun. 

Švagždžiui, nes eidamas kitą kal- 

bėtoją pastatyti atrodė labai supy- 
kusiu. Antru kalbėtoju jis pastatė 
Staknevičią iš Blcomfieldo^ N. J. 
Šitas žmogelis besiskubindamas 
net parpuolė ir publikai juokų 
piidarė; pradėjęs kal'bėti savo kal- 

boj apsuko visą pasa '.į ir apsisto- 
jo ant lietuvių judėjimo Amerikoj. 
Labiausiai jam nepatinga SLA. ir 

jis pripliauškė (kitaip jo kalbos 
nei negalima pavadinti) visokių 
niekų: kad Šliupas smukles tvė- 

ręs, kaip laisvamaniai katalikus 

nuodiję savo smuklėse ir kad da- 
bartinis SLA. pirmininkas, kuris 

čia pat Patersone niekinęs kata- 
likus, taipgi laikąs smuklę. 

Kalbėtojo nekulturingumas yra 
teks didelis, kad net koktu apie jį 
ir rašyti; Šliupą jis pavadino "be- 

stija," o socialistus rupūžėmis ir 
kitais tam panašiais vardais, kad 
katalikams patikus. 

Kun. Švagzdis, atidarydamas su- 

sirinkimą, perskaitė iš laikraščio 

kaip kokią evangeliją apie "tauti- 

ninkų silpnybes ir blogumus," o 

pabaigoj papasakojo prilyginimą 
apie dvarponį ir jo darbininkus; 
dvarponis nepripažinęs nei Dievo, 
nei dūšios: tas pats esąs ir su 

musų laisvamaniais; o jei jie ne- 

pripažįsta nei Dievo, nei dūšioj 

tai mums, esą, ir valia jiems per 
kailį pliekti. 

Senas parapijonas. 

IŠ ROCHESTER, IT. Y. 
Dvejos prakalbos p. Bulotos 

ir p. Žemaitrs. Kovo 10 1. su- 

batos vakare LŠF. skyrius suren- 

gė prakalbas. Patsai programas 
prasidėjo vėlai, nes kalbėtojai pa- 
sivėlino atvažiuoti. Antgalo pasi- 
rodė vidutinio ugio žmogelis nu- 

rudusiu švarku, kurį pirmsėdis 
perstatė kaipo Liet. Cent. Korn. 
Pirmininką, gavusį leidimą iš val- 
džios apvažiuoti mūšio laukus ir 

apskaičiusį dėl karės paneštus Lie- 
tuvos nuostolius ant 20 milijonų 
rublių. 

Apie karę kalbėdamas, p. Bulota 
nieko nauja nepasakė. Jis aiški- 
no ktfk jiems trims atsieina: at- 

jsieina labai mažai, vos $2.50 ar 

$3.00 į diena arba apie $100 mė- 
nesiui drauge su gelžkelio lėšo- 
mis. 

P-ni Bulotienė trumpai kalbėjo 
apie "Žiburėlį," o p. Žemaitė nu- 

piešė kelis vaizdelius iš savo at- 

sitikimų. Aukų surinkta LŠF. $81 
su viršum ir "Žiburėliui" $16.-49. 
Publikos buvo apie 400. 

Nedėlios vakare kovo 11 d. 
pirmiausiai A. C. choras sudaina- 

vo tautinį himną; visi neragina- 
mi sustojo, išskyrus kel..<, kurie 
fėdėjo kaip prisvilę. 

Šitą vakarą p. Bulota jau buvo 
visai kitokiu, ^is buvo apsivilkęs 
fraku, po pažąste atsinešė didelį 

j portfelį. Savo kalbą paskyrė į du 

skyrių; apie Lietuvos laisvę ir 
apie Amerikos lietuvių partijas ir 
kapitalistus. 

Apie Lietuvos laisvę jis nukal- 
bėjo taip: lietuviu kunigai Lietu- 

,va supranta parapijas, dideles baž- 

nyčias, gražias klebonijas,o tauti- 

j įlinkai supranta kalnus kalnelius, 
j upes upelius, kvietkelius, pieveles, 
kunigaikščius, kirvukus, ir 11. Ma- 
tyt, Bulotos nuomone šitie dalykai 
nepriklauso prie šalies kaipo cielu- 
mos. 

Toliaus jis kalbėjo apie,Lietuvoj 
: esančias partijas. Čia jis išgyrė 
j S. D. ir L. Demokratus, kurie gir- 
,di, netokie kaip sandarieeiai. Čia 
vėjo teko p. Rimkai už jo para- 
šytąją knygelę "Lietuva Europos 
karės metu.," kam j. jis prirodinė- 
ja, kad Lietuvai ger-iaus iyra au- 

tonomija turėti, kjp neprigulmy- 
įbė. Bet apsisukęs, jis ėmė pasa- 
koti, jog "lenkai yra pasauliui ži- 
nomi ir jiems be abejonės pasisek- 
tų patiems valdytis,? bet lietuviai 
esą permaži, persilpni padaryti sa- 

vo šalį laisva; be to laisvė, girdi, 
seksis išgauti ne diplomatijos ke- 
liu, tik per revoliuciją. Čia jis 
priminė diplomatą, kuris, Maba- 
nojuj ant vargonų groja" ir kitą, 
kuris "durnoj Rusiją garbina ir 

'apie Lietuvą neužsimenąs," arba 
'.klerikalų vyčiai—tokie Lietuvai 
■laisvės negalį išgauti. Ji? nupeikė 
I visus tautininkų ir klerikalų pasi- 

stendinius Lietuvai laisve išgauti 
j r pripažino tik vieną kelią prie 
to per revoliuciją. Girdi, Gabrys, 
kun. Bartuška, d-ras Bielskis, ar 

p. Šilupas galėsią tik sekretoriaus 
sekretorių pamatyti ir tuomi jų 
pasistengimai baigsis. 

Jis daug prikalbėjo apie tauti- 
ninkų ir klerikalų atskaitas, ras- 

damas jose perdideles ir bereika- 
lingas lėšas (suprantama jam jo 
darbas yra svarbiausias, nes jis 
gauna progą padaryti lėšų $400 
iš aukų surinktų n. n. k. š.). ir 
veikėjų nenuoseklumus; Šliupo 
keikimą popiežiaus ir paskui tau- 

tininkų siuntimą Karužos pas po- 
piežių. 

Per abu vakaru aukų surinkta 
LŠ1\ $ioy su viršum, Žiburėliui 
$-7 

Po prakalbų p. Bulota lei.lo 
paduoti klausimus ir vienas pa- 
klausė jo, kaip ten buvo su tuo 

jo davimu Martui savo galvą nu- 

kirsti, jei anas gaus leidimą Lie- 
tuvoj paskaitas skaityti. Bulota 
atsakė, kad jis savo galvos ne- 

duotų kvailam kirsti, o Martus 
esąs bemokslis ir jo išleistoji kny- 
ga yra mažos vertės ir jis vedęs 
11c 7000, tik 500 pabėgėlių. Pa- 
klausus, ar verta yra prie Lietuvos 
Atstatymo B-vės prigulėti, jis pa- 
sakė, kad tai esą tik biznis, išnau- 
dojimas. (?). 

Buvo duota daugybė paklausi- 
mu, j kuriuos p. Bulota atsakinė- 
ji/ pagal žmogų; jei jo šalininkas, 
atsakė švelniaus, jei priešingos 
sriovės žmogus, tam atsakė žiau- 

Įriai. Jei kas paklausė ko, pirm- 
sėdis tuojaus pašnibždėjo jam ir 
jis žinojo, kaip atsakyti. 

Tokie žmonės, kaip p. Bulota, 
yra mums ir musij tėvynei sve- 
timi. 

Zeta. 

| IŠ ROCHESTER, N. Y. 
I Šv. Kazimiero dienos apvaikš- 
čiojimas. Kovo 4 <1. vakare baž- 
nytinėj svetainėj buvo apvaikščio- 

simas šv. Kazimiero dienas kaipo lietuviu šventės. Apvaikščiojimą 'surengė SLR K A. 103 kp. ir T F. 
'Skyrius. Pirmu kalbėtoju buvo 
'A. Staknevičius iš Bloomfield X. y 

Į J. Jis pirma apkalbėjo Lietuvos 
'vargus, šelpimo darbą ir draugi- jas Lietuvoj esančias, paskui pa- sakojo apie Amerikos lietuvių 
sriovių santikius. 

Jei surašius to žmogelio visą 
kalbą apie sriove*, tai butų atkar- 
tojimu visa to, ką būgnija "Drau- 
gas" ir "Darbininkas." Antras kal- 1 

bejo St. Klimaitis; visa jo kalba 'atsinešė prie Bulotos ir labai daug 'juokų pridirbo; teisybėys Kardu 
' reikia pasakyti, kad gal koks la- 
šas buvo ir perdaug. Po jo A. 
Staknevičius kalbėjo antru kartu 

'apie SLRKA., ragindamas prie jo J rašytis. 
Taippat buvo renkama aukos 

TF., bet kiek surinkta nebuvo 

Igarsinta. Buvo prašyta pagarsin- 
ti p. A. M. Martaus prakalbos 

jkovo 6 d., bet komitetas atsisakė, 
sakydamas, kad tai esąs pašalinis 
reikalas. Kažin, ar tai nėra kleri- 
kalizmo ir fanatizmo apsireiški- 
mas? 

Buvęs. 

1 IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Martaus prakalbos. Utarnin- 

ninko vakare kovo C d. Glavecko 
svetainėje TMD 52 kp. ir ALTS. 
21 kp. drauge surengė prakalbas 
p. A. M. Martui, kuris čion netikė- 
tai pakeliui užvažiavo. P-nas 
Martus pribuvo subatoj, kovo 3 
d. ir buvo daug tartasi, ar rengti 
jam prakalbos, ar ne. kadangi pry- 
šakyj jau buvo rengiamas katalikų 
prakalbos. Vienok pasidrąsinta, 
suskubta su spauda ir surengta. 
Nedelioje po pietų buvo Liet. Su- 
nų ir Dukterų Dr-jos susirinki- 
mas; šitame susirinkime p. Mar- 
tus trumpai pakalbėjo, linkėdamas 
naujai draugijai geriausių pasek- 
mių ir tuomi įgijo širdingą pritari- 
mą sau. 

Panedėlyj p. Martus veltui lai- 
"ko neleido. Jis aplankė anglų 
laikraščių redakcijas ir ant ryto- 

!jau^ utarninke radome "D. and 
C" rytinėj laidoj pagarsinta va- 

karo prakalbos. Vakarinėj lai- 
doj "Ev. Time" radome straipsnį 
per visą skiltį užvardini "Suffe- 
rings of Andent Race Are De- 

'scribel" ir mažesnėmis "Ameri- 
can Citizen \Vas a \Vitness of 

Tragedy of Lithuania," Po an- 

truoju u/.vardžiu redakcijos ap- 
rauta p. Martaus kelionė po Eu- 
ropą ir lietuvių vargai šioje ka- 
rėje; aprašymas labai interesingas 
svetimtaučiams, iš kurio jie {jauna 
pilną supratimą apie Lietuvą ir 
lietuvius. 

Prakalbose žmonių prisirinko 
pusėtinai daug. Pirmu atveju p. 
Martus kalbėjo apie I.ieuivos var- 

gus ir ką jis pats iškentėjo be- 
vesdamas 7000 pabėgėlių; žmo- 
nėms šitas jo pasakojimas buvo 
labai įdomus ir jie klausėsi jo su 

dideliu atsidėjimu. 
I Po pirmai kalbai" buvo renka- 
mos aukos LGF^ kurių surinkta 
$16. Tai] pat buvo pardavinėja- 
ma p. Martaus parašyta knyge- 
lė. 

Antru kartu p. Martus aiškino 
Lietuvos neprigulmybės klausimą 
'ir kaip rengtis prie laisvės; čia 
jis nurodė j ateinantį Amerikoje 
k ryžį ir^ragino grįžti po karei Lie- 
tuvon, tuo tarpu gi ji? nurodinėjo 
reikalą spiestis į bendroves, kad 
Lietuvon sugrįžus visus pramonės 
reikalus paėmus į savo rankas. 

P-no MarVis prakalbos buvo 
labai naudingos, nes jos pakėlė 
dvasią žmonėse ir atgaivino mei- 
lę tėvynės pas tuos, kur ji jau 
buvo atšalus. 

P-iio Martaus maršrutas reikia 
būtinai remti, nes tuomi yra pa- 
daroma didelė nauda musų tėvy- 
nės reikalams. 

Svečias. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Prakalbos Račkaus Vyčiu ir 

Mockaus Vyčiu. Grand Rapidse 
yra pilna kuopų ir kuopelių, par- 
tijų ir partijėlių taigi ir prakal- 
bėlių netrūksta. Šitame darbe 
daugiausiai atsižymi taip vadinami 
Račkaus Vyčiai ir Mockaus Vy- 
čiai. Jų veikimo ir taktikos nega- 
lima atskirti, nes ir vieni ir kiti 
vienodos taktikos prisilaiko. 

Kovo 4 d. antrų vai. po pietų 
Liet. Sunų Dr-jos svetainėje Pro- 
gresyvus Moterys surengė prakal- 
bas su dainomis. £itos taip vadi- 
namos Mockaus parapijoniškos taip 
nušnekėjo, kad nei j laikraštį ne- 

tinka rašyti. 
| Vakare šv. Petro ir Povilo sve- 

tainėje turėjo vakarėlį L. Vyčiai 
kad parinkus aukų T. F. Vakarė- 
lis buvo pamargintas dekliamaci- 
jomis ir monologais: be t<.» Vyčių 
choras sugiedojo dvi šventi gies- 
mi. 

| Kalbėtoju buvo p. V. Jusas; jis 
žadėjo kalbėti t<lnoje Lietuvos 
meilė, bet pats nejausdama* iš 
savo tėmos iškrypo ir pradėjo^ kur- 

įstyti vienus prieš kitus ir Lietuvos 

j meilę pas iį pakeitė partijų reika- 
lai ir politika. 

Piuvo tai]>gi lošiama du mono- 

llogai, vienas atvaizdino socialistą 
'su gyvulišku prigimimu, o ki- 
ltas sustatytas tautininkų šmeiži- 
'mui. 

Taigi Račkaus Vyčiai nuo Moc- 
kaus Vyčių nieku nesiskiria. Au- 
kų surinkta T. F. $29. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Srioviniai santikiai. Savo lai- 

ku pas mus buvo Įsiviešpatavę so- 

cialistai, kurie čia kviesdavosi su 

prakalbomis savo Bagočius, Šu- 
kius, Purvins ir kitus; kiek vė- 
liaus mušu klerikalai taipgi pradė- 
jo grūstis dideliu šturmu su Ke- 

■mešiais, CesnuJevičaiis ir kitais sa- 

vo generolais ir kapitonais fronte. 
Prasidėjo tokios pjovynės, kad 

žmogui, kuris nėra vienos, ar ki- 
tos rūšies fanatiku ir kuris nepu- 
čia jų dudon, prasidėjo darytis 
ankšta \Yaterburyj. Tautininkai, 
kurie nėra karingi it myli geriaus 
ramų ir rimtą kultūros darbą, ty- 
lėjo ir lankė—manė, kad gal au- 

dra įpraeis ir vėl galima bus nau- 

dingus darbus dirbti. 

Bet, kaip matyti, rrmsų fanati- 

kai—kaip raudoni, taip juodi— 
dar negreit rengiasi savo peštynes 
užbaigti ; nutarta surengti čia kele- 
tą rimtesnių prakalbų, kad žmonės 

užgirstų tą, ko jie negirdi nei nuo 

socialistų, nei nuo klerikalų. Ko- 
vo 18 d. kalbės čia p. J. Liutkaus 
iš Brooklyno, kovo 25 d. bus p. 
O. Ramanauskienės prakalbos iš 
La\vrence, Mass., o balandžio 1 d. 

p. M. Šalčius iš Ne\v Yorko turės 

parkaitą apie Lietuvą ir patriotiz- 
mą ir rodys paveikslus. 

Waterburietis. 

IŠ RACINE, WIS. 
Žinučių pluoštelis. Tarp vie- 

tinės 121 -os i'. M. D. kuopos na- 
riu tanikiai kildavo klausimas 
apie budavojimą lietuviškos sve- 
tainės. Stai ir kovo 2 d. laikyta- 
me susirinkime pakelta tas klau- 
simas; galų gale prieita prie to- 
kio išvedimo, kad viena kuopa 
nepajiegtų to atlikti. Tat nutarta 
organizuoti bendrovė 'š draugijų ir pavienių asmenų. Į organiza- 
vimo komitetą inėjo >pp. J. Dok- 
sas ir S. Stakevičius. 

TMD. kuopa gerai gyvuoja ir 
gerai darbuojasi; buvo surengusi 
teatrėlj-vakarą ir Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondan paaukavo 
$10.00. 

Kovo 4 d. vietinė SLA. kuopa !turėjo mėnesini susirinkimą, ku- 
nanic buvo navatnų dal\vų. Cia 
buvo sumanyta, kad kuopa pri- sidėtu su savo auka j Lietuvių Dienos Komitetą, kuris darbavo- 
si visame Racine. Bet musų so- 

i cialistėliai, kurie šiltom tarpu yra 
apsėdę tą kuopą, buvo tam prie- 
šingi, o vėliaus suagitavo» kad 
kuopa savo auką siųstu j socia- 
listų Lietuvos Šelpimo Fondą. Bet kiti nariai buvo tam priešin- 
gi. tada musų socialistai davai 
uodegą sukti ir pervarė, kad ua- 
siųsti tokiai pačiai jų Agronomi- 
jos draugijai Vilniuje imat. na- 
riai apie šitą :iėra tiek girdėję, kiek apie L. š. Fondą). Paskir- 
ta iš kuopos $50.00, o Lietuvos 
Brolių draugystė, kuri nors tau- 
tišką vardą turi. bet cicilikai jai 
dvasią suėdė, paskyrė taipgi 
$25.00 ir visi $75.00 buvo pasių- 
sta Liet. Selp. Fondo kasieriui 
Šidlauskui, kad pasiųstų "per vo- 

kišką RaudonąjĮ Kryžių" minėtai 
draugijai. Bet štai gavo nuo jo 

j atsakymą, kad jis iš $75.00 aplan- 
kęs tik 140 vokiškų markių (kei- 
kta!). Pareikalauta, kad grąžin- 
tų pinigus atgal. Taip ir padarė. 

Dabar pereitam susirinkime 
j kuopos pirmininkas P. J. Pilipa- 
vicia paaiškino, kad pinigai yra 

J pasiųsti po pilna atsakomybe per 
ipačtą tiesiog j Vilnių, Agronomi- 
jos ir teisių draugijai ir kad iš 
$75.00 pasidarė 310 markių (Cia, 
turbut, yra klaida: Suv. Valstijų į krasa neprisiima jokios atsako- 

Jmybės už pasiųstus pinigus j vie- 
tas. apimtas kare; negalėjo todėl 
imti jokios "pilnos atsakomybės" 
ir šiame atsitikime: siuntėjas ga- 
li siųsti j tokias vietas pinigus 
tik ant savo r i z i k o. Re d.). 

Po to pareikalauta, kad kuopos 
delegatai, kurie dalyvavo L. S. F. 
vietiniam skyriuje, išduotų raportą 
apie savo veikimą. Delegatai at- 
sakė, kad f'šiuom tarpu neveikėm 
nukentėjusiems nuo karės, nes bu- 
vome užimti su 'kun." M. Moc- 
kaus misijomis." Tai matote, kas 
rupi musų Liet. Šelp. Fondo sky- 
riui ! Ar ne gėda, kad vieton dar- 
buotis savo brolių naudai, darbuo- 
jasi visokiems "velnių kupčiams." 

Pareikalauta, kad SLA. kuopos 
delegatai įneštų vietinin LšF. sky- 
rium reikalavimą, kad energiškai 
pareikalautų, kad Lietuvos Šelpi- 
mo Fondas kuogreiciausiai išsiųstų 
pas save laikomas žmonių aukas j 
Lietuvą.. Atsistojęs vienas to fon- 
do užtarėjęs ir pasakoja, kad esą 
dabar jokiu budu pinigų negalima 
nusiusti Lietuvon. Kitas vyras į 
tai jam atrėžlė: "Meluoji, ar ne- 

girdėjai, ką pirmininkas sakė, k:ui 
ir iš Kavine galima pasiųsti. Žmo- 
nės turi reikalauti, kati socialistai 
išsiųstų ktiogreičiausiai visas nuo 

žmonių surinktas aukas j Lietuvą, 
kad jos nekirmytų Bostone pas 
Šidlauską, nes Lietuvoje žmonės 
ir kūdikiai iš bado miršta.— 

Kovo 4 d. kokios ten kompani- 
jos—sako zinko kompanijos— 
agentai surengė prakalbas ir net 

su paveikslais, pard?.* inėdami tos 

kompanijos šėrus. (iavo kelis šė- 

riįlinkus, nes -akė, kad C bieagos 
kuivgas Serafinas esųs "liudinin- 
ku" tos kompanijos; visus kitus 

biznius, ir net valstijines bankas 

išpeikė,—sakė, kad ir tos gali nu- 

sibankrutyt. nors kiekvienam aiš- 
ku, kad tos zinko mainos tai dar 
tik gryna spekuliacija, o valstybi- 
nės bankos tai visai kas kita. Čia 
žmonės stebiasi, kaip kun. Serafi- 
nas duoda savo vardą, kaipo ad- 

vertaizmenitą, naudoti. Jau ge- 
riaus lietuviams spiestis prie Lie- 
tuvos Atbudavojimo Bendroves, 
kurioje yra žinomi lietuviams žmo- 

nės ir iš kurios gali būti dklelė 
nauda Lietuvai, Racino Lietuvis, 

i 



Visi lalkraSCIul siunčiami raakr&S- 
llal turi butl pažymėti autoriaus pa- 
raSu lr adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikroji vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr f.isytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redak /I ja, pareikalauta, grąžina auto- 
ri .1 atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant v'.enos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Rusijos revoliucija, ^ios ka- 

rės pradžioje męs buvome iš- 

reiškę nuomonę, kad jeigu Rusi- 

ja ir praloštu šitą karę, bet jei- 
gu per ją ji pasiliuosuotų nuo 

vokiečių įtekmės, tai visgi ji ga- 
ly gale butu laimėtoja. Nes per 

paskutiniu? du šimtu, ar daugiau 
metų Rusiją išiikro vaide .ne ru- 

sai, bet vokiečių baronai. Visas 

augštesnes vietas, visas ministe- 

rijas i-.uone visą laiką užimdavo 
vokiškieji baronai ir grafai, ku- 
rie ant rusų tautos žiurėjo, kai- 

po ant gyvulių būrio. Xct pa- 
ties caro Romanovų šeimyna bu- 
vo rusiška tik iš vardo; nuo 

daugiaus negu pusantro šimto 

metų tikroji Romanovų šeimyna 
vyriškoj linijoje jau negyvavo: 
dabartini Romanovų šeimyna pa- 
ėjo nuo Romanovų tik iš mote- 

riškos linijos, o kadangi rusų 

viešpataujanti šeimyna beveik 
nuolatai imdavo sau žmonas iš 

vokiškų kunigaikščių, tai savo 

krauju Romanovų šeimyna bu- 
vo daugiaus vokiška negu rusiš- 
ka. 

Vokiečių įtekmei ant Rusijos 
atėjo galas. Sujudęs šiaurių 
milžinas vienu savo pasijudini- 
mu 'nusikratė ne tik nuo vokiš- 
kos biurokratijos, ibet ir nuo tno- 

narchiztno, kuris Rusijai toli- 

gra/.u nebuvo tėviškas. Šita ka- 

rė, galima sakyti, jau išliuosavo 

Rusiją nuo monarchizmo pančių, 
demokra*'ja paėmė viršų. Maža 

to. Ji, šita karė, žada išliuosuoti 
ir Vokietiją nuo panašaus mo- 

narchizmo. Kaizeris šiądien yra 
vienatinis Europoj autokratas, 
kuris dar mena, kad jam pats 
Dievas ipavedė valdyti visą tau- 

tą. 
Rusijos pasekminga revoliucija 

gali turėti milžinišką įtekmę ir 
ant vokiečių tautos, kuri iki šio- 
lei buvo ištikima kaizerio Ho- 

henzollemų šeimynai. Męs visai 

nesistebėtume, jeigu ir iš Vokie- 

tijos netrukus išgirstume, kad kai- 

zerį sutiko toks pats iikimas, 
kaip Ruiijos carą. Tuomet Eu- 

ropoje užviešpatautų demokratin- 

gumas. Ir jeigu taip butų, tai 

jūrės kraujo, pralieto ant Europos 
kariškų laukų, nebūtų uždyką pra- 
lieta. 

Grįždami prie Rusijos revo- 

liucijos, turime pastebėti tiesiog 
negirdėtą žmonijos istorijoj pra- 

jovą. Panašios revoliucijos dar 
nėra buvę, išskyrus didžiąją fran- 

cuzų revoliuciją, įvykusią pabai- 
goj 18-tc šimtmečio.' Skirtumas 
tarp jų yra tame, k_d anoji fran- 
cuzt* revoliucija kainavo jūres 
kraujo (pralieto—daugelyj atsiti- 
kimų vi-^ai b reikalingai; dauge- 
lis turto ir neapkainuojamų 
brangenybių ir dailės tvarinių 
tapo vandališkai sunaikinta; gal- 
vos kaltų ir nekaltų, kaip kopū- 
stai, vertėsi po giliotinos peiliu. 

Rusijos tik-ką įvykusioj revo- 

liucijoj matome kaip tik priešin- 
gai : didžiausia pasaulio monar- 

chija tapo nuversta 'bėgyje kele- 
tos dięnti, beveik bė kraujo pra- 
liejimo, be turto naikinimo, be 
žiaurumo, be giliotinų. 

Tas parodo didelį sumanumą 
ir gabumą tų, kurie šitą revoliu- 
ciją \edė—lmteiit dt'"nos atstovų, 
ir jeigu jie ir toliaus panašiu 
budu ves reikalus, apie revoliu- 
cijos ipasekmingumą negali buti 
abejonės. 

Ne'.vurie sako, kad Rusij > re- 

voliucija jau dabar yra pasek- 
minga. Tas teisybė, bet tik iš 
dalies. Dar ji nėra užsibaigusi, 
dar nauja valdžia nėra ne tik 
kad šaknų įleidusi, bet nėra 

kaip reik nei susitvarkiusi. 
Pavoiingiausis dabar dalykas 

—tai kau revoliucijos vadai per- 
daug neužsikarščiuotų, bet veš- 

ių »r toliaus reikalus su šaltomis 
galvomis. Jeigu jie perdaug už- 
oikarščiuotų ir padarytų kokį 
nors 'neišmintingą žingsnį, jų 
priešai nesnaur. Tamsios Rusi- 
jos minios,—o tokių yra apie 

7#%, kurie nei skaityti nemoka, 
—gali būti lengvai agitatorių su- 

kurstytos, ii tuomet nauja val- 
džia negalėtų atsilaikyti. Mo- 
narchizmas, arba terorizmas ga- 
lėtu vėl atkristi. 

Francuzijoj kaip sykis taip ir 

buvo. Revoliuciją pradėjo bū- 

rys žmonių apšviestu, išmintin- 
gu ir teisingų. Bet jie vėliaus 
negalėjo suvaldyti tamsių minių, 
kurios sutruškino valdžią ir Įv 
<lė baisiausius teroro laikus, kuo- 
met žmogaus galva tiek tesvėrė, 
ką ir viščiuko galva; budeliai ne- 

spėjo kirsti galvų kardais ir kir- 
viais ir reikėjo padirbti >.m tik- 
rą galvų kirtimui mašiną, kuri 

nešioja giljotinos vardą. 
Toksai teroro (baisenybių) 

laikoj negalėjo ilgai trauktis; po 
kelių metų tauta pailso nuo tų 
kraujo jūrių ir vėl davė progą 
įsigalėti vienam iš didžiausių mo- 

narchų—.Napoleonui, Teroras 

jam pagamino dirvą. 
Rusijos dabartiniai vadai, ku- 

rie, galima pasakyti, yra vaini- 
ku inteligentijos ir progresyvės 
Rusijos, bo abejonės, turės min- 

tyje franeuzų revoliucijos lekci- 

ją. Tikėkime, kad jie laimingai 
išves Rusiją ant plačios demo- 

kratijos kelio. Ar Rusijoj bus 
respublika, ar korostitucijinė mo- 

narchija su plačiomis laisvėmis, 
kaip Anglijoj—tą ateitis dar tu- 

ri išrišti. Šiądien vienok jau aiš- 
ku, kad seni laikai Rusijoj din- 
go,—ir nesugrįš. 

Rusijos revoliucija ir Lietuva. 

Kvapą užjaunančios žinios apie 
pasekmingą revoliuciją Rusijoj 
pas mus, lietuvius, (pirmiausiai 
sukelia klausimą: kaip tas atsi- 

lieps ant Lietuvos likimo? Ar 
Lietuvai nuo to bus geriaus, a** 

blogiaus? 
Jeigu Lietuva dar ir dabar bū- 

ti; prie Rusijos, tai, žinoma, kad 
lietuviai džiaugtųsi, nes nieko 

aršesnio jai negalėjo buti, kaip 
dejavimas po senos Rusijos val- 
džios nemielaširdinga ranka. 
Laisva Rusija paliuosuotų pan- 
čius ir Lietuvai. Lietuva galėtų 
tikėtis platesnės, ar siauresnės 

autonomijos. Apie tai. berods, 
reik mažai ir abejoti. 

Kaip, matyti iš telegramų, nau- 

joj rusų valdžioj patį valdžios 

branduolį sudaro kadetai "tauti- 
nės laisvės" partijos šalininkai, 
prie kurių, galime čia ipamitnėti, 
priklauso i-r lietuvių atstovas 

Yčas. Šitos partijos centralinis 

komitetas, kaip jau žinome, dar 

pernai prielankiai priėmė projek- 
tą lietuviškos autonomijos, kurt 
męs taipgi buvome paskelbę 
anuomet "Lietuvoje." Jos cen- 

traliniame komitete yra ir kitas 
lietuvių buvusia dūmos atstovas 

p. Leonas. Todėl galima tikėtis, 
kad dabartinė rusų valdžia ne- 

įbutų priešinga Lietuvos autono- 

mijai. 
Bet, pažiūrėję \ paskutinių 

metų lietuvių judėjimą ir troški- 
mus, męs lengvai galime patė- 
rnyti, kad jie per karės laiką 
dikčiai išaugo. Kuomet prieš 

[karę lietuviai butų buvę užganė- 
dinti autonomija, šiądien, kaip 
matyti, yra tos nuomonės, kad 
už milžiniškus nuostolius, už ne- 

apsakomas kančias karės laiku 
^ali tirkamai jiems atlyginti tik 
Lietuvos neprigulmvbė. 

Tuomi visai negalima stebėtis 
—mainosi laikai, o su jais ir 

! viskas. Ir pati Rusija, pati du- 
i ma prieš porą savaičių butų už- 

siganėdinusi įvedimu atsakomos 
ministerijos, o dabar jau kalba- 
ma apie respubliką. 

Taigi, kiek lietuvių nuomonė 
ir troškimai yra paaiškėję, aiš- 
kiai matytis, kad lietuviai reika- 
laus sau <laugiaus negu autono- 

mijos. 
Koki;} įtekmę į tai turės šita 

revoliucija? Mums išrodo, kad 
tik gerą. Lietuvos likimas galės 
buti išrištas tik taikos kongrese. 
Senoji rusų valdžia apie Lietu- 
vos neprigulmybe, žinoma, ir 
klausyti nenorėjo. Bet demo- 
kratiškoji Rusija, be abejonės, 
bus liberaraiiškesnė tuo žvilg- 
sniu. Iškovojusi sau laisvę, ji, 
be aibėj onės, negalės (pavydėti 
jos ir tautai, kuri ant savo pečių 
neša visas karės sunkenybes ir 
kenčia ne už save, bet už Rusi- 
ją, nuo kurios ji iki šiolei, apart 
didelės skriaudos, nieko neturė- 
jo. 

Prancūzijos ir Anglijos demo- 
kratijos, kurios iki šiolei nors 

^skelbė, kad kovoj* už mažas tau- 

tas, bet buvo priverstos, dėlei po- 

litiškų išrokavitnų, laikyti liežu- 

vį už dantų Lietuvos reikaluose, 
dabar galės liuosai prabilti ir 
vardan demokratiškumo užstoti 
už kankiiii; Lietuvą. Vokietija, 
nesitikėdami Lietuvos sau pasi- 
laikyti, be abejonės, taippat var- 

giai bus priešinga Lietuvos nc- 

prigulmybei. Jeigu ji pinuiaus 
geidė atsirubežiuoti nuo biuro- 
kratiško. Rusijos, tai ji dir la- 
biaus geis atsirubenuoti nuo de- 
mokratiškos ir pilnai slaviškos 
Rusijos. 

Iš visa ko išrodo, kad Lietuva 
dar niekados neturėjo tokių šan- 
sų įgyti neprigulmvbę, kaip da- 
bar. 

Lietuvių pareiga. Pde to, kas 
augščiau kalbėta apie Lietuvos 
neprigulmybę, reik vienok vieną 
labai svabų aprube^ ivimą pri- 
dėti. Net prie geriausių išlygų, 
prie geriausių norų iš šalies, Lie- 
tuva negalės įgyti meprigulmy- 
bės, jeigu patįs lietuviai nepa- 
rodys, kad jie yra tos neprigul- 
mybės verti, kad jie yra prie jos 
pribrendę. 

Tas labai aišku. Taikos kon- 
gresas ipo užbaigimui šios karės, 
kad jis susidėtu iš geriausių Lie- 
tuvos draugų, nepanorės sutver- 
ti Europos viduryj antrą Mcxiką 
—sutverti tokią viešpatijėlę, kuri 
negalėtų pati valdytis, bet kuri 
savo tarpe sėtų ir augintų anar- 

chiją ir betvarkę, kurios galėtų 
buti sėkla naujai europinei karei. 

Tas butų negalimas dalykas. 
Ir tą lietuviai turi turėti savo 

omenyj. 
Per pastaruosius laikus lietu- 

viai padare milžinišką žingsnij 
progrese. Nežiūrint visokių da- 
romų, jiems klinčių išlauko — iš 
valdžios pusės, — nežiūrint tulų 
skirtumų sriovėse, jie per pa- 
skutinius keliolika metų padarė 
tokį progresą tautiniame susi- 
pratitr.3, apšvietoj, literatūroj, 
dailėj ir abelnai civilizacijiniame 
subrendime padarė tokį žingsnį, 
kokį retai kokia tauta prie tokių 
išlygų yra padariusi. 

Vienok ir šiuom laiku lietuviai 
dar nei' dėjo visų savo jiegų 
krūvon; dar ir dabar lietuviai 
netraukia tautinio vežimo visi 
išvieno. Dabar atėjo valanda tai 
padaryti. Nesutikimų męs turi- 
me ir privalome juos pamiršti; 
kivirčų pas mus nestoka—ir pri-, 
valome juos panaikinti; sriovės 
pas mus skirstosi—ir privalome 
;as suvienyti. Privalome pa- 
datyti vardan pradėjusios liep- 

">ti Lietuvos laisvės. Lai mū- 

sų vidujinių nesutikimų vėtra 
tos liepsnos neužpučia,—tai butų 
prakeikimas, kurį ant musų kau- 
lų mestų ateinančios lietuvių 
gentkartės. 

Ar neatsiras pas mus užtekti- 
nai didžių vyrų, kurie galėtų 
Amerikos lietuvius vienybėn su- 
braukti? 

Rusijos Nauia Valdžia 
ir Lietuviai. 

gaujoj i dūmos paskirta valdžia 
susidaro iš asmeny, kurie yra ge- 
rai lietuviams pažįstami. Tarp tų 
vyrų yra ne vienas tiikras lietuvių 
tautinio judėjimo draugas. Tarp 
tokių yra Šingariov'as, naujas žem- 
dirbystės ministeris, kuris anais 
[metais rengėsi su p. Yču atvykti 
pas Amerikos lietuvius svečiuosna 
su paskaitomis; prof. Miliukov'as, 
dabartinis užru/bežio ministeris, 
taip-.pat yra gerai su lietuvių tau- 
tiniais troškimais susipažinęs, per 

tarpininkystę p. Yčo, kurio jis ar- 

timu draugu yra. Jis yra lyderių 
kadetų partijos, kuri kaip dabar 
išrodo, Rusijos vadeles paėmė j sa- 
vo rankas, nes tarp naujų ministe- 
rių daugiausiai randame kadetų 
("tautos laisvės") partijos narių. 
Šiton kadetų partijon bu- 
vo įneštas anuomet autonomiškos 
Lietuvos kc/.istitucijos projektas, 
kurį męs pernai buvome "Lietu- 
voj" atspaudinę. Kadetų partija 
dar prieš karę principe pripažino 
Liettiivai autonomiją. 

Telegramai praneša, kad Petro- 
grado Telegrafiškos Agentystės 
vyriausiu užžiurėtoju paskirstas 
prof. Gronski. Jis taip pat lietu- 
viams yra gerai pažįstamas. 1914., 
metuose, sugrįžus Dr. Basanavičiui 

ir p. Yčui iŠ, Ąmfcrikos, p. Yčas 
Petrograde, f^jcnajn iš didžiausių 
kliubų laikė j>askaltą, apie lietuvius 
rusų inteligentijai. Apie tai savo 
laiku "Lietuvoje" tilpo specialė 
korespondencija. Dalį jos, kiek 
tai lytisi dabar paminėtų ypatų, 
atkartosime. 

Mus specialė korespondentė 
tuomet ("Lietuvos Num. 12, 1914 
m.) šiaip anų paskaitų užbaigimą 
aprašė: 

t 

Groushis Lietuvių Draugas. 
"Paskaitos vakaras užsibaigė 

trumpa, 1 et ytin vaizdinga ir kar- 
šta prakalba profesoriaus Peter- 
burgo universiteto Gronskio, kuris 
yra dūmos atstovu nuo Tverio gu- 
bernijos ir priklauso durnoj prie 
tos pačios partijos (kadetų), kaip ir Yčas. Jis buvo vakaro vedėju, jis todėl vakarą ir užbaigė, prily- 
gindamas lietuvių tautinį judėjimą 
prie ti'kjką pražy dėjusios kvepian- čios pavasario gėlelės, senais Lie- 
tuvos šilais išaugintos,—prie gė- 

jlėlės, kuri "mums (rusams), yra 
i artina, brangi savo demokratiška 
tautybe." 

Mums šitas lietuvių atgimi- 
mas—sake toliaus prof. Gronsikis, 

yra artimas ir brangintinas, ir 
mgs visados ėjome, einame ir ei- 
sime ranka rankcai su lietuvių tau- 

į ta todėl, kad musų, rusu, tauta 

į ir lietuvių tauta turi vienodą tik- 
lsl'7.—pasiliuosuoti nuo musų abel- 
no priešo" (rusų valdžios)... 

"Užbaigė prof. Gronskis savo 
prakalbą žodžiais: "Todėl velija- 
me nuo širdies visai, lietuvių tau- 
tai energijos, jiegos ir ištvermės 
kovoj su musų abelnu priešu ir ve- 

lijame jai pilno pasisekimo ir at- 
gavimo tautinėj laisvos lietuviu 
kalboj" 

t ubli'ka sutiko šiitą užbaiga 
triukšmingais karštais plojimais. 

Kovo mėnesyj p. Yčas prižadė- 
jo skaityti antrą prelekciją apie 
lietuvių judėjimą "Rusų Juristu 
Draugijoj." Šitoji prelekciją ža- 
da buti vieša, ir tikimasi, kad čia 
bus minios klausytojų. 

"Mano nuomone, panašios rū- 
šies paskaitos, yra ytin svarbios, 
nes, kaip jau pradžioj patėmijau, 
lietuvių tautą ir rusų tautą, kaipo 
tautą, skiria p/ati nežinios prapul- tis: didesnėj i rusų inteligentijos dalis pažjsta lietuvius, jų istoriją ir jų judėjimą tik paviršum, arba 
iš antrarankių, lietuviams neprie- 
lankių šaltinių; didesnėj i gi lietu- 
vių dalis (čia turi omenyje lietu- 
vių plačias minias) pažjsta rusus 
tik kaipo "kazennus maskolius," didžiausius savo tautos nevidonus. 
Tas ir nestebėtina, nes ikišiolei lie- 
tuviams žodis "rusas" ir "rusų valdžia' buvo du sinonimai, du 
žodžiai, vieną ir tą patį dalyka 
reiškianti. O tas juk nėia teisybė. 
Pažangioji rusų inteligentija, 'ku- 
ri, be abejones, priduoda abelnai 
rusų inteligentija, t. y. ("kazen- 
na inteligentija, t. y. biurokrati- 
ja čia neskaitoma inteligentija), 
—taigi tikroji rusų inteligentija, 
kurios politiškų minčių išreiškėja 
yra labjausia konstitucijinių de- 
mokratų, arba" tautiškosios" lais- 
vės" partija (kadetai), nuo šir- 
dies geidžia to paties, ko geidžia 
ir visos Rusijos pavergtos tau- 
tos,—taigi jų tautinės laisvės, jų 
autonomijos. 

"Teko man girdėti, kad neto- 
limoj ateityj šios pažangiųjų rusų 
partijos vadas, profesorius Miliu- 
kovas, žada atsilankyti Lietuvoj 
ir laikyti keletą paskaitų, kaipo 
atsilyginimą lietuviams už p. Yčo 
dabar skaitomas paskaitas rusams. 

Taipgi teko girdėti, kad p. Yčas 
žadąs atsilankyti 1915 metuose 
Amerikoj Svečiuosna sykiu su vie- 
nu iš savo partijos draugų, pagar- 
sėjusiu veikėju ir kalbėtoju, kade- 
tų partijos šulu, atstovu Šingare- 
vu." 

Tiek tuomet rašė musų kores- 
pondentė. Jeigu šita nauja Ru- 

sijos valdžia nusistovės, galuti- 
nai, lietuviai ir visos pavergtos 
tautos gali daug gero iš to tikė- 

i »' 

Caras Nieko 
Nežinojo? 
W Tp 

Petrogradas, kovo 21 d. Ko- 
respondentas laikraščio U t r o 
R o s s i i taip- aprašinėja pasku- 
tines caro, kaipo monarcho, va- 

landas: '•* 

"Du traukiniai atvyko į Više- 
rą,—stotį apie 200 verstų į pie- 
tus nuo Petrogrado, nakčia ko- 
vo 14 d. Vienam važiavo caro 

palydovai: gen. Baronas Fre- 
deriks, ministeris caro rumų; 
admirolas Nilov, gen. Zabel ir 
kiti. Nikalojus, iššauktas carie- 
nės nuo fronto, važiavo į Car- 
skoje Selo. 

Nei vienas iš telegramų, ku- 
riuos Rodzianko pasiuntė carui 
apie revoliuciją, nepasiekė caro. 

Jo aplinkiniai ir patarėjai darė 
viską, kad caras nieko apie re- 

voliucijų nežinotų. Gen. Zabel 
protestavo prieš tai, sakydamas, 
kad jeigu kiti nenori carui pra- 
nešti, tai jis pranešiąs. 

Caras, kuris jau miegojo, tapo 
prikeltas 2 vai. nakčia. Jis nu- 

ėjo j valgomąjį vagoną ir reika- 
lavo nuo admirolo Nilovo, kad 
tas išaiškintų jam, kas pasidarė 
Petrograde. Carui paaiškinta, 
kad būrys studentų, padaužų ir 

jaunų kareivių esą grasino dū- 

mai, bet, girdi, keletas pulkų ka- 
riumenės galės juos numalšinti. 

Tuom laiku Yojekov. komen- 
dantas caro traukinių inėjo Į 
vagoną su telegramų rankoje, 
sakydamas, kad 700 šv. Jurgio 
kryžiaus kavalierių važiuoja į 
Carskoje Selo, kad apdovanoti 
carą kryžium ir kad jie atvyko, 
po vadovyste gen. Ivanovo, j 
artimą stotį Dno. 

— Jusų Didybe,—tarė Voje- 
kov,—užteks jums i,k pasirody- 
ti tarp šitų didvyrių ir su Car- 
skoje Selo garnizonu nueiti du- 
mon. Visi kareiviai bus ištiki- 
mi savo prisiegai. Bus visai 
lengva apgalėti tuos naujus ka- 
reivius. 

— Tas yra melagystė, Jusų 
Didybe! — sušuko gen. Zabel — 

Jus apgaudinėja. Perskaitykite 
šituos telegramus. Štai paliepi- 
mas: "Ciesoriškam traukiniui 
Višeroj: Nesiųskite traukinio į 
Carskoje Selo, bet į Petrogradą. 

Caras pakilo ir sušuko: 
— Ką tas reiškia? Ar tai re- 

voliucija? Ar Grekov (kuris pa- 
sirašė ant paliepimo traukiniui) 
yra Petrogrado komendantu? 

Po to gen. Zabel prat'ėjo kal- 
bėti, sakydamas: 

— Tenai (Petrograde) yra 
60,000 kariumenės su aficierais, 
kurie remia naują valdžią. Jusų 
Didybę apskelbė atsisakiusiu 
nuo sosto. Toliaus važiuoti su 

traukiniu negalima. 
Caras, visai susimaišęs, su- 

šuko: 
— 'Kodėl man apie tai pir- 

miaus niekas nepranešė? Kam 
sakyti dabar, kada jau po vis- 
kam? 

Valandėlę palaukęs, jis pri- 
dėjo: 

— Lai buna ir taip. Ačiu 
Dievui. Aš atsisakysiu muo sos- 

to, jeigu žmonės to nori. Va- 
žiuosiu į Livadiją (caro dvaras 
Kryme) j savo daržus. Aš taip 
myliu kvietkas. 

Traukinys pradėjo eiti linkui 
stoties Bologoje. Ant stoties 
Dno atėjo telegramas, pranešda- 
mas, kad Carskoje Selo garnizo- 
nas sukilo ir kad carienė šaukėsi 
prie dūmos, prašydama apgyni- 
mo. , 

Caras ilgai svarstė, paskui ta- 
rė: 

— Aš važiuosiu .Maskvon. 
Mrozo\\ skij (Maskvos garnizo- 
no komendantas) man sakydavo, 
■kad Maskva visados mane ap- 
gins. 

Ant stoties I>ologaje gau- 
ta telegramas, kad Maskvos gar- 
nizonas perėjo revoliucionierių 
pusėn. 

Traukinys sugrįžo j Dno, kur 
jis susitiko su gen. Ivanovo trau- 
kiniu. Geiu Ivanovas išpasako- 
jo viską, leis atsitiko ir nuo sa- 

vęs pridėjo: ''Dabar .pasiliko tik 
vienas dalykas padaryti. Atida- 
ryti Dauguvos (Rvgos-Dvinsko) 
frontą ir lai vokiečiai nuramina 
k a 11 a 1 i j ą." 

Mikalojus atmetė tokį patari- 
mą, sušukdamas piktai: "Aš nie- 
kados nebusiu savo šalies išda- 
viku." 

Po to caras jau neišlaikė ir 
pradėjo verkti. Po valandėlės 
jis tarė: "Jeigu tik aš žinočiau, 
kad mano pati ir vaikai nėra pa- 
vojuj, tai ramiai važiuočiau Li- 
vadijon užbaigti savo gyvenimą 
i>r tegul Mikolas (jo brolis) val- 
do Rusijoj. Jj žmonės myli. Aš 
atsisakysiu nuo sosto ir po to 

sugrįšiu prie armijos, atsisvei- 
kinsiu su kareiviais ir tegul jie 
daro, kaip nori. Aš nestovėsiu 
jiems ant kelio." 

Šita paskutkiė kalba atsibuvo 
ant stoties platformos. Nikalo 
jus, kuris buvo apsirengęs karei- 
viškame šinieliuj su pulkininko 
epoletais, tankiai braukdavo akis. 
Jis apsidairė aplink ir i nėjo į j vagoną. Traukinys pradėjo eiti. 

rvmUTOOm 
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PSUSSIAH 

KAIZERIS MEXIKOJ. 
Kukorius Kaizeris per savo klapčiuką Zimmer- 

manną norėjo puikios košės privirti Amerikoj, kur- 
stydamas Mexiką prie užpuolimo ant Amerikos. 
Ant laimės Dėdė Šamas užuodė tą košę pirma 
negu Kaizeris spėjo ją išvirti. 

MARGUMYNAI. 
APIE GRONSKĮ. 

Chicago. 111.—Gerb. Re- 
dakcija: Patėmijau "Drauge,"' 
kad naujoji dūmos valdžia Ru- 
sijoje paskyrė Petrogrado tele- 
grafu vyriausiu cenzorium Gron- 
skį, kuris, anot "Draugo," esąs 
lenku. Todėl "Draugas" bijosi, 
kad tas galės pakenkti lietuvių 
reikalams. Kiek aš žinau, minė- 
tas Gronskis yra ne lenku, bet 
rusu,—jis yra Petrogrado uni- 
versiteto profesorium ir, kiek te- 
ko girdėti, pusėtinai pažįsta lie- 
tuvių reikalus ir yra lietuviams' 
prielankus. M—ė. 

Daugiau žinių apie prot. Gron- 
skj skaitytojas ras straipsnyje 
apie naują valdžią ir lietuvius, 
šiame numeryje. Red. 

SAKO, KAD TEISYBĖ. 
P i 11 s b u r g h, Pa. — Gerb. 

Redakcija: Jusų straipsnis perei- 
tame "Lietuvos" numeryje apie | 
"vienpusiškus protestus" yra la- 
bai teisingas. Iš tų protestų, 
kuriuos čia rengia neva "prieš 
karo," matyt, kad tas yra labai 
paranku vokiečiams. Kodėl 
jie neprotestuoja prieš submari- 
nas, kurios mekaltus žmones 
skandina? Kodėl jie neprotes-j 
tuoja prieš kaizerj, kuris savo 

prižadus Amerikai sulaužė ir tą 
submarinų karę apskelbė? Prieš' 
tai pirmiausiai reikėtų protestuo-' 
ti. Amerikos prezidentas karės 
nenori—tai aišku. Aš taipgi jos 
nenoriu. Bęt jeigu bomas mane' 
užpultų ant gatvės, tai ką aš tu-: 
riu daryti ? Ar aš turiu rėkti, 
kad aš jo užpuolimo nenoriu? 
Ar-gi jis to paklausys? Xe, jis 
mane tik "sugademuos" ir mane 

primuš, ba ant palinkusio me- 

džio ir ožka lipa. 
Kada visas kaimas liepsnose, 

tai ne laikas įprotestuoti prieš 
liepsnas, bet laikas pasijieškoti 
kubilą vandens, kad butų kuom 
jas užlieti, jeigu liepsnos ir tavo 
namą pasieks. 

Męs lietuviai daug sau paga- 
dinsime su tokiais protestais, nes 

amerikonai pradės į mus žiūrėti 
kaipo j neištikimus "forinerius" 
ir kaizerio užtarėjus, o tada 
mums bus kartus gyvenimas šio- 
je šalyje. Męs šioje šalyje gy- 
vename, tai ir jos reikalus pri- 
valome ginti, o >ne kaizerio rei- 
kalus, ypatingai kad Amerika 
čia tu-i teisybę, o ne kaizeris. 

Pittsburgietis. 

NAUDOKITĖS PAVASARIU. 
X e \v Y o r k.—Gerb. Redakci- 

ja:—Man rodos, kad dabar butų 
laikas, kad musų laikraščiai pa- 
ragintų žmones pasinaudoti pa- 
vasariu. Daugelis lietuvių, ypač 
mažesniuose miestuose, turi ,prie 
namų lotus-darželius, arba kie- 

mus. Jie guli neišnaudoti, mėš- 
lu ir visokiais "kenais" apmėty- 
ti. Nuvalyt tuos kiemus, iškasti, 
užsisodinti daržovių, kaip agur- 
kų, salotų, cibulių, žemuogių it 
1.1.—nėra sunkus darbas, o kiek 
iš to smagumo per visą vasarą ir nauda šiokia-tokia. Sėklų ga- lima gauti uždyką iš Washing- 
tono. tik reik parašyti apie tai 
sa\o distrikto kongresmanui. 
Apvalyti namus aplinkui būtinai 
reikia dar ir todėl, kad tas gali 
nuo ligų apsaugoti. 

Lietuvos'' SkaitytojaSf 

GERAS PAMOKINIMAS. 
M i 11 n e a p (A i s, M i n n. —« 

Gerb. Redakcija:—Pas mus su- 
sijungė Minneapolio ir St. Paul 
miestų draugijos, išrinko dele- 
gatus ir darbuosis kaipo skyrius 
Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto, rinkdamas aukas >nuo 
karės nukentėjusiems. 

Męs labai geistume, kad ir vi- 
si kiti fondai prisidėtų prie vie- 
no Centralinio Komiteto, kaipo 
lygus su lygiais, tai tada galė- 
tum turėti geriausią ipasekmę au- 
kų rinkime. O iš kitos pusės* 
gal galėtume tuomi apmalšinti 
taip smarkiai įsivyravusį da- 
bar pas mus tą "popierinę revo- 
liuciją." Paėmus musų laikraš- 
čius į ranką, net nesmagu daro- 
si: vieton rasti ten kokių nau- 
dingų žinių iš istorijos, iš kitų 
mokslų ir iš lietuvių judėjimo, 
randi tik partijinius užsipuldinė- 
jimus. O tas kliudo mums dar- 
•buotis naudai badaujančiu musų 
•brolių, kliudo ir politiškiems lie- 
tuvių reikalams. Mos turime su- 
piasti, kad prie kokios partijos 

!męs neprigulėtume, visgi męs v'isi 
esame pirmiausiai lietuviais. Da- 
bar svarbiausia yra rūpintis Lie- 
tuvos reikalais, o partijas galė- 
sim rasti ir vėliau. Partijos nuo 

musų nepabėgs, o musų badau- 
janti broliai gali ir "pabėgti"— 
j kapus, o Lietuvos laisvė, kai ) 
tas karvelis, nusigandęs musų 
ginčų, taippat gali "pabėgti" ir 
paskui męs jos jau nepagausim 
taip greitai. Jeigu musų vadai 
yra akli ir to nemato, tai sun-< 
kiai jie už tai atsakys prieš atei- 
nainčias lietuvių gentkartes. 

Prie darbo, sunai Lietuvos I 
Užteks jau dilgėlynus jums ka- 
poti! M. J. Bieia. 

NUO REDAKCIJOS. 
Norėdami suteikti musų 

skaitytojams daugiau svar- 

bių žinių apie įvykusią Ru- 

sijoj revoliuciją, sutrumpi* 
name, arba visai apleidžia* 
me šiame numeryj neku- 

riuos skyrius. 



NEIŠPILDĖ DRAUGIJŲ 
NORO. 

K c n o s h a, W i s. Gerb. Re- 
dakcija:—Pereitame "Lietuvos" 

numeryj ip. K. Brazevičius teisi- 
nasi, kad i>. J. Aukštuolis klaidą 
padaręs, pažymėdamas, kad 329 
kranų jis priėmęs nuo Kenosuos 
212-tos SLA. kuopos per p. Bra- 

zevičįų, o ne nuo Konošos drau- 
gijų. 

Tas nieko. Gal p. Aukštuolis 
ir padarė klaidą. Bet Kenošos 

draugijų 4>uvo nutarta, kad pa- 
siųsti tas aukas j Vilnių Smeto- 
nos ir Dr. J. Basanavičiaus var- 

du, o p. Brazevičius paliepė 
Aukštuoliui jas persiųsti j Pet- 
rogradą Januškevičiaus ir Keinio 
vardu, ipats pasielgdamas t<>k:u 
budu sauvališkai ir prie-ingai 
draugysčių paliepimui. Toks p. 
Brazevičiaus pasielgimas yra ne- 

dovanotinas, nes jis yra apga- 
vingas. Tegul p. Brazevičius iš 
to pasiaiškina. A—s. 

KAS SAU,—VISA PRIE VIE- 

NO. 

Boston, Mass. Gerb. Re- 
dakcija: Kuomet tik mušu svietiš- 
ki laikraščiai užsimena apie tiky- 
bą, tai mušu kunigai ir jų laik- 
raščiai šaukte šaukia, kad svietiš- 
ki žmonės neturi tiesos tikybinių 
dalykų gvildenti, o juo labjaus 
prie jų tobulinimo prisidėti ,ies rai 
esąs ne jų darbas ir jie apie tai 
nenusimano—tai ejąs kunigu dar- 
bas, nes jie apie tai geriaus nu- 

simano. 

Teisingai pasakyta. Kunigai 
yra tikybos specialistai ir tegul jie 
jos tobulinimu užsiima (nors jie 
prie to ir neskubus). Tai darbas, 
j kurį svetiškiams nereikėtu kištis. 

I>et tegul ir kunigai nesiki'a j 
svetiškus reikalus ir j tautos po- 
litiką, nes jie nėra tame specialis- 
tai ir nedaugiaus apie tai nusima- 
no, riegu svietiškiai apie tikybą. 

Tai ne jiį darbas, tegul jie lą 
darbą palieka svieti'škiams, kurie, j 
be abejonės, daugiaus apie tai nu- i 
simano. 

Jeigu taip butų, tai butų viskas į 
gerai. Taip ir turėtų bua—kas 
sau lai atlieka savo darbą, visi j 
turėdami tautos labą prieš savo 

akis ir juom tik besivaduodami. 
Bet kunigai to nenori. Jie sa- 

ko, kad svetiška politika palyti ti- 

kybą ir jie turi avietiškon politikon 
kištis todėl, kad tikybą apsaugo- 

jus nuo svietiškųjų pasikėsinimo. 
Jeigu taip, tai lygiai tokią pat tei- 

sę turi ir svietiškieji kištis j tiky- 
bos reikalus tiek, kiek tikyba yra 

panaudojama atsiekimui k'erikalų 
politiškų užsimanomų. 

Teisingai yra sakoma, kad "ta- 

vo liuosybė tenai baigiasi, kur ta- 

vo kaimyno nosis prasideda." 
Xiekas neprivalo savo teisės nau- 

doti iki tam laipsniui, kad užmintų 
ant "komų" kito žmogaus tei- 

sėms. Tikyba privalo turėti savo 

teisės, bet nq>rivalo išeiti is savo 

rėmų ir neprivafc buti naudojama 
su skriauda svietiškai politikai. T r 

atbulai. Kunigai neprivalo kištis 

ten, kur ne jų dirva. Tada bus 

sutikimas ir visų darbas bus pa- 

sekmingas. 
Teisingas. 

Aukos Lietuvai. 

AUKO? Į CENTRAL1NĮ LIE- 

TUVIŲ KOMITETĄ NEvV 
YORKE. 

Nuo kovo i d. iki kovo 14 d. 
šių metų j Amerikos Lietuvių 
Cerrtralinj Komitetą, kuris dabar 

perkėlė savo lašinę iš Wlikcs- 
Barrio į New Yovką, įplaukė se- 

kančios aukos nuo įvairių komiteto 
skyrių draugysčių ir pavienių ypa- 

Atma F. Tvvedell, S. Orange, N. 

J. $1.00 
Mikas Petrauskai 10.00, 

R. Karuža, Piiila. Pa. 7.27 
F. Rodulskas, Simpson, Pa. 5.00 
J. A. Plerpa, Cleveland, Oliio 

25.00 
Chicagos Cetralinis Komitetas 

$2400.00 
M. Šalčius, surinka Xewarke 

5-55 
Mrs. C. A. Raiul, Ncvv Canaan, 

Conn. 10.00 

Per dvi savaiti $2463.82 
IXuo pirmiau [plaukė $179,274.89 

Išviso $181,738.71 
Komiteto Sekretorius M. Šalčius. 

AUKOS ŠELPIMO N. N. K. LIET. 
Nuc| Argentinos Lietuvių Dr-jos 

Sušeip. Liet. nuk. nuo karės 1-mo 
sykriaua, Berisso. Surinktos Liet. 
vakare 25 d. gruodžio 1916 iu. per 
Pr. Mudrauskiį ir M. Gryžienę. 

Aukavo: 
Kaz. Gasiunas--$2.00. M. Gryžieno, 
P. Makauskas, P. Mudrauskas, P. 
Stulpinas, N. Ramoška, N. Kuprionis, 
P. Mačiulis, K. Leipus, J. Pivariu- 
nas, A. TViilas, P. Gnicė, J. Savic- 
kas, F. Jančys, F. Karpinskas, A. 
Baltrukonis, A. Aleknavičius, J. Ka- 
voliunas, N. Mataliauskas, P. Kra- 
povickas, E. Krapovickienč, A. Jus- 
čius, A. Alveris, A. Dudėnas, S. 
Garnys, K. Kulėšis, P. Jurkevičius, 
S. etapas, J. šiaučlunas—po $1.00. 

E. Koncikovski — 60c. 
K. Kemeklis, J. Mikalčius, P. Stu- 

kas, M. Pranckunas, J. Sabalis, J. 
Baltušis, J. Griškus, U. Rudokienė, 
J. Burokas, Agn. Pranaitienė po 50c. 

Sezorjn, N. N. po 40c. 
P. Puronas, K. Gabriunas, A. Ml- 

«jen, V. Opanskas po 30c. 
J. Varkalys, J. Kačinskas, J. Opas, 

A. Golces, Lopis, Pidal, Argentiną J. 

Filpon, Zabrockis po 20c. 

Vegelio Stefan, Regačiov. Karlovic, 
Mendoža po 10c. 

VUso 39.90 

Krikštynose pas J. Rudoku, surin- 
ka Pr. Mudrauskas. Aukavo: 

J. šakalys, P. šakalienė, J. Leipus, 
*00'Xi od S5U3VHnj(l 'Z 'sndpT h 

J. Grigonis 60c. 
K. Kemeklis, N. Ramoška, V. Op- 

ansitas, M. Opan»kien§, J. Burokis, 
K. A -Ižieais, M. Gryžlenė, A. Mud- 
rauskienė, U. Rudokienė po 50c. 

Viso 10.00 I 
Einant per stubas komitetas surin- 

ko 

Aukavo: 
N. Matuliauskas $2.00 

V. Adomaitis, A. Tamulevičius, V. 

Šatkauskas, K Kemeklis, N. Ramoš- 

ka, N. Kuprionis, A. Grucė, Z. Druk- 

tenis, P. šaltanis, P. Stukas, A. Siau- 

čiunas, J. šiaučiunas po $1-00. 
M. Griskienė, J. šakalys, K. Kulė- 

šis po 50c. 

M. Dalindienė 40c. Viso $15.90 
Visas aukas sudėjus į daiktą pasi- 

daro $65.90. 
Varde šios dr-Jos 1-mo skyriaus, 

visiems aukavusiems tariu kuoširdin- 

giausifį ačiu. Pr. Makfauskafc. 
Art J"* D-jos S. Sekretorius. 

Musų Fondai. 

MUSŲ HONDAI. 

Chicago, 111. — Chicagos Cen- 

tralinis Komitetas nesenai iš- 

siuntė j Amerikos Lietuvių Cen- 

tralinj Komitetą $2,400.00. 
Chicagos Draugijų Sąryšis šio- 

mis "dienomis siunčia Amerikos 

Lie'uvių Centraliitiiam Komite- 

tui dar suviršum $500.00. Yra 

pusėtinai draugysčių, kurios ren- 

gia vakarus naudai nukentėjusių 
nuo karės. Chicagos Centralinis 

Komitetas, pailsęs po Lietuvių 
Dienos ir Talkininkų Bazaro, 
:kol-kas ilsisi, bet turėtų jis ir 

vėl sukrusti, nes čikagiečiai kaip 
tik sukrunta, tai vis gražaus pi- 
nigo padaro. Tėvynainis. 

Minneapolis, Minn. Du dvily- 
piai miestai—Minneapolis ir St. 
Paul pradėjo gerą darbą: vietinės 

lietuvių draugijos susivienijo 
vienan centran ir išsirinko suvie- 

nytą komitetą, kuris rinks viso- 

kiais budais aukas nuo karės 

nukentėjusiems. Šitos susivie- 

nijusios draugystės įbus kaipo 
skyrius Amerikos Lietuvių Cen- 
trą. rnio Komiteto ir labai prita- 
ria jo naudingam darbavimuisi. 

Grand Rapids, Mich. Vietinis 

Lietuvių Dienos Komikas pasi- 
lieka dirbti ir toliaus kaip dirbo 
iki šiolei. Žmonės labai nori 

vienybės ir pritaria, kad Centra- 

linis Amerikos Lietuvių Konai- 
'tetas darbuotųsi ir toliaus. La- 
bai žmonės yra neužganėdinti 
iš "Darbininko," kuris nori tą 
naudingą komitetą iškrikdyti. 

A—as. 

Kitų kolionijų skyriai, pr '.neš- 
kite, kas pas jtrs veikiama. Te- 

gul žmonės mato, kad nesnau- 

džiate, tai ir tinginius prie dar- 
bo paraginsite s*vo darbštumu. 

Amerikos Lietuvių Centralinio Komiteto Aplinkraštis. į 1L U 

Gerbiamieji:— 
juodi debesįs trečias metas kaiboję ant musų 

tėvynės nesiblaivo, bet tirštėja. iUai laiškas Li- 
tuanijos draugijos pirminiuiko A. Steponaičio 
(Šveicarijoje) į Centralj Komitetą: 

"Mūsų atstovas sugrįžo iš Lietuvos. Padė- 
jimas tenai baisus iš visų pusių. Kitose vietose 

Į žmonės badu miršta. Sunku ir spėti, kas bus 
ateinantį pavasarį. Laukai paliks nesėti, nes 

nėra sėklos. Drabužiai, avalinė—viskas nusidė- 
vėjo, o naujų pasigaminti nėra iš ko. Reikia, kad 
kuogreičiausiai butų surasta pagalba užsienyje, 
kitaip Lietuva pavirs į negyvą dykyną. Pagalbą 
lietuviai turi patįs parūpinti saviškiams, nes sve- 

timieji nepadės. 
"Musų atstovas surado tikrus kelius pasiųsti 

pinigus į Lietuvą. 
"Jam pasisakė atgaivinti senąją Lietuvių 

Draugiją ir įkurti jos skyrius kiekvienoje para- 
pijoje. 

"Vokiečių valdžia prižadėjo nekliudyti fos 
draugijos darbo. 

''Musų atstovas aplankė Kopenhageną ir 
Stockholmą ir suorganizavo susirašinėjimą užim- 
tosios Lietuvos su Rusija ir Amerika. 

"Tikime, jog Jus, Centralis Komitetas, pada- 
rysite nuo savęs viską, kas tik galima, kad išgel- 
bėjus nuo pražūties musų tėvynę." 

Taip rašo Lutuanijos draugijos pirmininkas 
kun. A. Steponaitis i Centralj Komitetą. 

is jo laiško matome, kad mūsų tėvynė yra 
varge ir dar kartą šaukiasi musų pagavos. 

Kaiip vienas žmogus, męs, Amerikos lietuviai, 
turėtume stoti po Centralinio Komiteto vėliava ir 
šokti gelbėti savo tėvynę. Bet tarp musų atsi- 
randa žmonių, kurie tyčiomis ardo musų lietuvių 
vienybę, tyčiomis nurodinėja mums kokias ten 
skriaudas, vienos partijos padarytas kitai ir j tą 
purvyną velia C. K-to vardą. 

Centralis Komitetas iniekados nelbuvo jokia 
partija ir nebus,—jo uždaviniu buvo ir bus surinkti 
kuofdaugiausiai pinigų; nukentėjusiems broliams 
Lietuvoje, todėl jis nedaro skirtumo kas stoja po 
jo vėliava—katalikas, socialistas ar tautininkas,— 
jis su visais nori dirbti išvieno, kas tik su juo 
non dirbti, pametęs savo siaurus partijinius norus, 

kie jie nebūtų. 
Sausio 16, 1916 m., Ne\v York'e lietuvių su- 

važiavimas jgaliojo C. K-tą pasilikti toliau dar- 
buotis, o ne vi&ti tik vienai Lietuvių Dienai tvar- 
kyti, kaip tai norėjo kiti politikieriai padaryti, 
ir jis pats savo posėdyje Wilkes-Barrevje, Pa., 
kovo 11 d., šių metų. pamatęs, kad surinko $180.- 
000.00 (šimtą aštuonias dešimtis tūkstančių do- 
liarių) nukentėjusiems del karės Lietuvoje ir 
gali dar daugiau surinkti ateityje, nutarė pasilikti 
ir toliau darbuotis ir rinkti aukas visais galimais 
tbudais nukentėjusiai Lietuvai. 

Ateinančią vasarą, Centralis Komitetas rengs 
antrą LIETUVIŲ DIENĄ, o tuo tarpu taip rinks 
aukas ir -rengsis prie tos dienos. 

Atmindamas šitą visa, Centralis Komitetas, 
kviečia Vietos Komitetus taipogi pasilik.i toliau 
darbuotis ir pastoti jo skyriais. 

Kur tokius Vietos Komitetus visokie polit- 
ikieriai yra išardę, ten reikia juos vėl išnaujo su- 

tverti, ar atgaivinti. Tam siūloma tokia tvarka. 
Jeigu Vietos Komiteto nekurie nariai yra patjs 
išstoję su tikslu išardyti Vietos Komitetą, arba 
savo partyvišką šelpimo komitetą palaikyti, tai 
vietoje tokių reikia kooptuoti (tai yra prisiimti 
naujus narius), taip, kaip C. K-tas daro. O jeigu 
Vietos Komitetas -visai yra pairęs, tai tegul kokia 
draugystė arba SLA., ar TMD., ar kitos kokios 
organizacijos skyrius sušaukia visuomenišką su- 
sirinkimą ir išrenka naują Valdybą ibent iš 3 žmo- 
nių: pirmininko, iždininko ir sekretoriaus (arba ir daugiau, jeigu jusų kolonijoje tinkamų žmonių randasi į tokią valdybą) ir praneša C. K-ui apie tai, tai jis prisius naują įgaliojimą rinkti aukas. 

Kurioje ikolonijoje-miestelyje yra tik viena 
draugystė, tegul ji stuveria C. K-to skyrių iš savo 
narių. Kurioje kolonijoje nėra jokios draugystės, 
tegul ten privatiški žmonės sutveria tokj Centralio 
Komiteto skyrių. 

Naujai susitvėrę ir seni persitvarkę skyriai tegul tuojau stoja į darbą. Dėlto C. K-to sky- riaus valdybos nariai turi rinktis kas nedėlia vieną kartą ir svarstyti aukų rinkimo reikalus. 
Skyriams pavedama patiems pasirinkti sau au- 

kų riinikimo budus, kokie jiems bus parankesni, bet 
Centralis 'Komitetas skaito reikalingu dar ir nuo 

savį's pasiūlyti šitokius budus: 
1. Prašyti draugysčių, kad jos kas mėnuo, kas 

trįs mėnesiai, arba kai: pusė metu skirtų auk>] nu- 

kentėjusiai Lietuvai per Centr. Komiteto sky/y. 
2. Sušaukti visuomenišką susirinkimą ir pri- 

kalbėti visus savo kolonijos lietuvius, kad užsidėtų 
Mėnesinę mokesnį Lietuvos šelpimui, kurią Centr. 
K—to skyriaus iždininkas ir sekretoriuj turėtų iš- 
kolektuoti pamėnesiui ir išduoti mokantiems kvi- 
tas, kiek pinigų priimta. 

3. Rengti prakalbas su tikslu ^rinkti aukų sa- 

vo kolonijoje. Į tokias prakalbas k\:esti kalbėto- 
jais g. St. Šimkų, arba ir kitus kalbėtojus, kurie 
tam tikslui tiktų. Kur nežinoma ką kviesti, reikia 
užklausti laišku C. K—to Raštinės. 

4. Rengti, kad ir nedidelius lietuviškus baza- 
rus, išstatant juose ant pardavimo suaukotus po 
koloniją daiktus. 

5. Kolektuoti vakarais, iparėjus iš darbo, if 
šventadieniais su dėžutėmis, kurias turi pasidaryti 
C. K—to skyrius pats. arba su kvitų knygelėmis, 
kurias galima parsitraukti iš Centralinio Komi- 
teto Raštinės. 

6. Paduoti nuolatinį apskelbimą j vietos ame- 

rikonų laikraščius su prašymu aukų nukentėju- 
siems lietuviams; prašyti amerikonų laikraščių 
redaktorių, kad jie priiminėtų aukas per savo laik- 
rašti; dėti į amerikonų laikraščius straips«niua, pa- 
raginančius duoti aukų lietuviams; rašinėti laiškus 

| su prašymu aukų į amerikonus ir kita. 
Visus tuos apgarsinimus, straipsnius ir laiš-1 kus yra pagaminęs C. K—tas ir išsiuntinės ant 

pareikalavimo. 
Sukolektuotus pinigus C. K—to skyriai turi 

siųsti taip: išrašyti bankos čekį arba money orderį 
ant vardo "The Liberty National Bank, New York 
City, for Lithuanian War Sufferers" ir prisiųsti į 
C. K—to Raštinę: "The Central Committee for 
the Relief of Lithuanian War Sufferers, arba 
trumpiau: "Central Lithuanian Committee, 200 
Fifth Ave., Ne\v York, N. Y. Tuo adresu reikia 
kreiptis ir vis?:s kitais reika^is. 

Organizuodami naują C. K—to skyrių, arba 
atgaivindami seną, saugokitės užgauti kokią sriovę 
ar partiją,—visuomet atminkite, kad C. K—to ir 

jo skyrių uždavinys—yra tik gelbėti tėvynę, su- 
rinkti jai daugiau aukų, bet mevarinėti kokias po- 
litikos. 

Rūpinkitės priimti į savo skyrių ir socialistus 
ir katalikus ir tautininkus. Jeigu tų trijų sriovių 
žmonės agituotų .už savo fondus, tai atsakykite, 
kad Centr. Komitetas lygiai gali pasiųsti į Lietuvą 
tuos pinigus ir tiems žmonėms ar įstaigoms, ku- 

Įriuos nurodys aukautojai, tik su tuo skirtumu, kad 
C. K—tas tuos pinigus greičiau pasiųs, kaip kokis 
fondas, ir siuntimas C. K—tui nieko nekaštuoja, 
tuotanpu fondams kaštuoja. 

Į vienybę, broliai! 
Gelbėkime savo tėvynę ir tautą visi išvieno— 

visi kaipo lietuviai, gelbėkime taip,^ kaip gelbsti 
savo tėvynes visi anglai, visi frantuzai, visi vokie- 
čiai išvieno! 

Nedarykime tarp savęs tad skirtumų, kurių 
nėra tarp musų. Atminkime dabar labiau, kaip 
kada, jog vienybėje—galybė. Ir tik su vienybe iš- 
gelbėsitne savo šalį. 
AM. LIETUVIŲ CENTRALINIS KOMITETAS. 

VALTELE 
Greit irias lengvutė valtelė 
Per jurų krutinę putotą, 
Bangose palieka takelį, 
Žvaigždutėm's sidabro nuklota. 

Ir kur ji džiaugsmingai taip plaukia? 
Nejaugi ji, mažutė, nejaučia, 
Kad jura supykus ten kaukia 
Ir vėjai sparnuoti bais' siaučia? 

Ir kas ją į tolį masina? 
Pražus ji vilnyse slapčiose: 
Jau žvaigždę auksinę gesina 
Juodi debesėliai rytuose... 

iNeliusta valtelė silpnutė— 
Ji perplauks tą jurą audringą: 
Ne sykį jai vėjai bais' putė, 
Siūbavo jie jurą galingą... 

Kovoj sau vilnių begalinėj, 
Į tolį irklais ji vis kasas: 

Ji žimo—už ruko mėlinėj 
žvaigždelė šviesi neužgesus... 

A. Vaičiūnas. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADį ŠALČIUS, O TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, Kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
1 Lietuvą, Ir Įsirašyk J nuolatinių lietmos SalpIĮiį skaitlį. 

Iškirpk iį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo A uka 
į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : 

Siunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo kū- 
rės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Komitetą po $ , pakol tik bos rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

PROTESTAS PRIEŠ "DARBI- 
NINKĄ." 

Męs, žemiaus pasirašiusieji Grand Rapids'o, Mieli, Lietu- vi ų Dienos Komiteto skyrius, šiuomi, protestuojame prieš "Dar- bininko" nuolatinius užpuldinėji- mus ant Amer. Liet. Centralinio 
Komiteto, už gundymus ardyti to komiteto skyrius, už pravar- džiavimu to komiteto ir jo sky- rių "liberalais laisvamaniais" ir visą jo ardymo darbą. Musų skyrius nori darbuotis ir toliaus, !<aip darbavosi "Lietuvių Dienoje," nes iš to męs matome didelę nau- dą musų tėvynei, bet "Darbinin- kas" šmeižia ir žemina mus katali- kus už tai, kad męs esame pasi- ryžę ir toliaus taip dirbti, kaip "Lietuvių Dienoj" dirbome. 

Kad Ametikos Lietuvių Centra- linis Komitetas yra naudinga įstai- ga, tai męs persitikrinome apie tai iš "Lietuvių Dienos," kuomet žmoniškai ir broliškai darbuoda- miesi surinkome Amerikoj per vie- 
ną dieną aukų du syk daugiau, ne- 
gu trįs srioviniaj fondai per tris 
metus. 

Bereikalingas yra "Darbininko" lulžies liejimas, bereikalingi yra taipgi jo visi triksai. Jie visuo- 
menės negali apdemti, nes ji ma- 
to, kad "Lieutvių Dienoj" pradė- tas darbas ir vienybė buvo geras darbas, o dabar "Darbininkas" tą darbą griauja ir fanatizmą—ne- 
apikantą tarp mus platina. 

Męs matėme, kad Centralinis Komitetas dirbo sąžiniškai ir pa- siuntė aukas kur reik ir atskaitas | sąžiniškai veda; todėl męs norime 
ir trokštame ir toliaus darbuotis 
<icl savo brolių ir seserų karėje 
nukentėjusiu ir norime savo aukas 
siųsti per Centralinį Komitetą, o 
ne per sriovinius partvviškus fon- į dus. 

Taigi męs geidžiame, kad Cen- 
tralinis Komitetas ir toliaus pasi- 
liktų ir darbuotųsi; kaip kad dar- 
bavosi, nekildamas nei tikybinių 
pažiūriu nei politiškų nei sriovinių 
skirtumų. 

Tegul tik jis ir toliaus darbuo- 
jasi del Lietuves ir lietuvių, kaip 
iki šiolei darbavosi. Męs visi 
lietuviai—kaip katalikai, taip liu- 
teronai ir evangelikai—darbavo- 
mės per "Lietuvių Dieną'' kaip 
broliai ir esame pasiryžę ir toliaus 
taip darbuotis, kol tik bus reika- 
linga šelpti mūsų brangią Tėvynę. 
Męs suvienytom jiegomis gelbėsim 
juos, nes jie patįs ten Lietuvoje 
gelbsti vienas kitą be atsižvelgimo 
į politikos ar tikybos skirtumą. 

Todėl męs skaitome "Darbinin- 
ko" ardymą ir Centr. Komitetui 
paskelbtą boikotą nesąžiningu, ne- 

patriotišku ir nekrikščionišku dar- 
bu, bet siauru politikieriavimu. 

Musų Grand Rapids komitetas 
jusideda iš katalikų, todėl męs ne- 

protestuojame prieš katalikus, bet 
protestuojam prieš "Darbininką'' ir 
io kompaniją už jo takią blėdingą 
politiką. 

Mums prisimena, kad i d. lap- 
kričio ("Lietuvių Dienoj") musų 
jaunikaičiai ir mergelės nuo ank- 
styvos ryto iki pusiaunakčiui be 
ikirtumfl sriovių, be kišimo tiky- 
jos stovėjo ir šalo ant gatvių 
r kampų, kad pagelbėjus savo bro- 
iams Lietuvoje. Tuomi jie paro-j iė savo pasišventimą ir meilę prie 
:ėvynės—jie neatmetė aukos nei | 
nuo žydo, nei nuo protestono, nei 
nuo bedievio, nei nuo kataliko. 
Visi buvo ir yra geri, kas tik šitą 
mielaširdystės darbą dirba. Tai 
kam dabar pas mus "Darbininkas" 
tą pražydėjusj puikų darbą skina, 
šaldei ir ardo? Ar Dievas to rei- 

» 

kalauja, kad jis puikiausį miela- 

širdystės darbą ardytu? Męs žino- 

me, kad Dievas politikieriavimu 
neužsiima, bet mielaširdystės dar- 
bas jam malonus yra. 

Todėl męs ir papeikiame "Dar- 

bininką" už jo politikieriavimą ir 

naudingo darbo ardymą. Męs 
darbuosimės, kaip darbavomės. 

Grand Rapids'o L. D. K. Sky- 
rius: 

Pirmininkas: A. J. Bernotas 

Iždininkas: Jonas Barštis 

Raštininkas: D. Greičaitis 

Fin. Rašt.: Jonas Besa;.paris 

MUJI RASTAI. 

La Lituanie et la Guerre. Lie- 
tuvių politiškoji literatūra, ski 
riama svetimtaučiams, susilauki 
stambaus priedo kun. Antan< 

Viskanto francuzų kal'ba para 
šytoje knygoje "La Lituanie ct 
la Guerre" (Lietuva ir karė), ku 
ri tik-ką išėjo Genevoje, Šveica- 
rijoj. Yra tai didokas 205 įpus- 
1apių veikalas paskirstytas i dvi 
dali ir priedą. Pirmoj dalyj tel- 
pa abelna istoriška Lietuvos ap- 
žvalga iki 1795 metų; antroj da- 
lyj kal'bama apie politiškus Lie- 
tuvos elementus, Lietuvių teri- 
toriją ir politiškas lietuvių ten- 
dencijas. 

Priede yra paaiškinimai apie 
du Lietuvos žermlapiu (etnogra- 
fiškos ir istoriškos Lietuvos) i; 
kopijos įvairių politiškų lietuvių 
dokumentų, (pradedant nuo 1905 
metų. 

Veikalas yra iliustruotas paveik- 
slais keleto Lietuvos kunigaikš- 
čių ir nekuriu veikėjų. Geistina 
kad jis butų išsiuntinėtas žymes- 
niems viešiems knygynams, dip- lomatams, universitetams visur 
kur jis galėtų atnešti Lietuva 
naudą. 

Muzikos mylėtojams bus sma 
gu sužinoti, kad tik ką išėjo ii 
spaudos keturi ir nauji veikalė- 
liai—dainos su pjano akompanja- 
mentu. Lietuvių Muzikos kon- 
servatorija, So. Boston, Mass. 
tik-ką išleido sekančias M. Pe- 
trausko dainas: 

Birutės Arija, iš žinomos dvie- 
jų aktų melodramos ''Birutė,"— kaina 30c. 

Eglė, duetas iš keturių akti; 
operos "Eglė, Žalčių karalienė" 
kaina 75c. 

Vestuvės, nuotakos arija i 
operos tuo pačiu vardu.—kaine. 
35c. 

Kregždele, duetas; kaina 3c 
centų. 

Visos šitos dainos turi dar t;, ypatybę, kad prie lietuviškų žo 
džių yra taipgi pridėtas angliš- kas tekstas, kurj pagamino: "Bi- 
rutėj"—Anna Liutkus; "Eglėj' —R. Karuža, "Vestuvėse"—An- na Liutkus ir "Kregždelėj"—P. Presevage (turbutj Pre'sevičiutė) Visos gaunamos "The Lithua- nian Conservatory of Music, 39: Broad\vay> So. Boston, Mass. 

iš Lietuvos. 
Amerikon atėjo daugybė laiški; įš vokiečių užimtos Lietuvos. Žmonės šaukiasi pagelbos ir j ie- ško savo giminių čia Amerikoj. Žemiaus paduodame surašą t\. žmonių, kuriems atėjo laiškai Šituos laiškus galima atsiimti iš "Tėvynės" redakcijos. Radi šiame surašė savo laišką, rašykit laišką, nurodymai jo numerį, sekančiu antrašu: V. K. Rač- kauskas, 307 W. 30-tli Nev Vork, N. Y. 

613.—Agn. Kliknus, iš Viduklės, jieško Frano Latooz'a (Wimmers Pa.). 
614.—Ona Kodis, iš Kalvarijos, Jie- ško Juozo Kodžio (2201 E. 22 atr. Cloveland, Ohio). 
615.—Marcijona Kazik, jieško Juo zo Kasikaičio (DeKalb, 111., 1017 Mar- ket Str.*. 
016.—Jonas Kubilius, iš Vilkaviš kių, jieško Ant. Kubiliaus (Provi- dence, R. I.>. 
617.—Julijona Kaveckienė, iš Kru plų, jieško Antano Kaveckio (213—1 rd Ave., Minneapolis, Minn.). Rašo kad pinigus gavo. 
618— Salomėja Lapkunieni. iš p.n skordžių, nuo Kėdainių, jieško Jone Lapkuno (1715 Harrison str., Hlnt Mich.). Prašo atsiųsti 20 rublių. 619.—B. Liutvinčuk, iš Rynkų, nuc 

Baltstogės, jieško Franc. ir Jono Li» 
vinčuko (Pittston, Pa.). 

620 ir 621.—Rozalija Lubinienė, it 
Gustonlų, Panev. pav., jieško Silve 
stro ir Jono Lubinų (3244 So. Mor 
gan str., Chicago, Iii,). 

622.—Liudvika Lubkevičienč, iš Si 
monlškių, Jieško Stan. Lubkevlčiaue 
(2136 W. llth Str., Cleveland, Ohto) 

623.—Jieva Luckus, iš Išlandžlų. 
nuo Kirsnos, jieško Juozo Pečiulio 
(1447 E. 25th str., Cleveland, Ohio). 

624.—Zofija Leonavičienė, iš Jos- 
vajnių, jieško Cenedikto Leonavi 
čiaus. 

625— Marijona Laskauskas, iš Po 
kanų, jieško Kazimiero Baranau»k' 
(Jersey City, N. J.). 
Rašo kad "sesuo Ona mirė." 

G26.—Kazimieras Lavnik, 15 Alek 
sotos, jieško Barboros Laurinaiti* 
(4920—49 aUr* Llsearo (?) 



€27.—Ona Lukovskl, iš Liepoja u s, 
jiesko Jack Allen (Sanger, Cal.). 
Rašo; "M«:nia ist krank." 

628.— Marijona Laiinaitė, iš Žiež- 

marių, nuo Kaišedorlų, jieško Onos 
Lechovič (149 Ave. E., Bayonne, N. 
J.). Rasa. Jog sesuo Uršulė mirė. 

62!).—Paulina Makievlč, Iš Gut-Hol- 
ny-Wolmer, Seinų pav., jieško Jono 
Makievičo (68 Fulton Ave., Minors 
Mills. Pa.). 

630.—Jonas Makovskis, iš Druske 

nikų (Falkenheiu strasse), jieško 
Bronislovo Diemitavičiaus (45 Her- 

mitage str., i hicago, III.). 
631.—Agnieška Mikalauskis, iš 

Cronistų, nuo Sedos, jieško Adolfo 
Mikalausko (Falliston, lnd., P. O. 
Box 284). 

632.—Mikolajus Murkuckis, iš Me- 

diniškių, jieško Juozo Murkuckio 

(Box 734, Mechanicsvills, Pa.). Ra- 

šo, jog Kunigunda mirė. 
633.—J. Marčonio (iš Ukmergės, 

"Kreiserių niemčių valstybė"), jieško 
sunaus Jack Marčonio (3 Kight str., 
E. C'ambridge, Mass.). Rašo: "Sta- 
skus serga švento Valento liga; pri- 
siųsk kiek loska pinigų." 

634.—Mikeilonienč. iš Rudupių, j'e- 
žko Jurgio Mikeli-«nio. 

635.—Ant. Mečionis, iš Radviliškiu, 
Jieško Vinco Mečionio (Cuadrilla, de 
P. Purenti Teen C'ontruction ('omo- 
dori, Rivadavia, Chiibut). 

336.—Andrius Mucleviče. iš So- 
kolkos, nuo Baltstogės, jieško Miko- 
lo Mucleviče (Slannope, N. H., P. O. 
Bcx 183). 

637.—Karolina Mildunas. iš Par- 

doršių, jieško Jono Milduno C'homas, 
W. Va., 222 Bar str.). 

638. Adelė Merkyčė, iš Drulanų, 
nuo Kupiškio, jieško Albino Gedo- 
mcčkoko (Onai Merkyčei) (405 Maln 

str., Bririgeport, Conn.). Rašo, jog 
motina pasimirė. 

639.—Marijona Marčauskis. iš Vil- 

kaviškiu, jieško Juozo Murčausko 
(803 Seventh str., Grand Rapids, 
Mich.). Prašo pašelpos. 

640.—Jozafata Motėjunas, Iš Umi- 
Bkiy, nuo šaduvos; jieško Povylo 
Motėjuno (Box 161, Bloomfield, 
Conn.). 

641.—Franciika Motėjunas, iš 

Umlškjų, jieško Povylo Motėjuno 
(žlur. No. 640). 

642.—Ona Malakauskis, iš Bartini- 

kų, nuo Oškabalių, jieško Kazio Ma- 

lakauskio (Box 308, Blend, 111.). 
€43.—Kasparas Miliulis, iš Eiftių, 

Jieško Jono Balceraičio (2004 Carnet 

gtr., Carrick, Pittsburgta, Pa.). 
.fc> 

644.— Justa larčulaitis, iš Rutrl- > 

mansių, jieško Viktoro Marčulaičio 
(Bex J3, Rhone, Pa.). 

646.—P. Makareviče, Jš Naujos Vi- 
leikos. jieško Juozo Sieniuz'o (Mt. 
Pftrmel, Pa., 20 Locust slr.>. 

646.— Konst. Matulienė, iš Jotainė- 
lės, Panev. pav., jieško Juozapo Ma- 
tulio (111!* Lloyd str., Scranton, Pa.). 

647.—Ona Morkulis, iš Tatkunu. 
nuo Vilkmergės, jieško Jono Morku- 
lio (McKees Kock, Pa., 825 \Vood- 
,ward str.). 

648.— Magd. Mažeikienė, iš Nočio- 

nii, nuo Sedos, jieško L. Juškio 

(Brooklyn, N. Y.), Rašo, jog reikia 

nors 20 rublių. 

GYVENTOJŲ SUSKAITYMAS 
LIETUVOJ. 

Lietuvoj atsibūva vėl gyven- 

toji] suskaitymas (patikrinimui tų 
žinių, kokios buvo surinktos pe- 
reitą pavasarį. Matyt žinių rin- 

kėjai ir surasytojai atlikto pava- 

įsaryj surašo buvo koki nors ig- 
Inorantai, nesuprantanti statisti- 
kos svarbumo lenkai fanatikai, 

I kurie visą pasaulį norėtų lcn- 
1 kiškų padaryti, .bet tą žinių rin- 
1 kė kvailumą turbut, vokiečiai 

paii...iė ir dabar daro patikrini- 
mus. Jie pamatys, kad lenkų 
surašytojų surinktos žinios tik- 
rai statistikai neturi vertės, nes 

jie didesnę pusę žydų turbut pri- 
skyrė prie lenkų, iš jų padarė 
1 
polakovv mojžeszovvego \vyzna- 
nia, o iš gudų ipadarė lenkų at- 

žalą "polany," lenkus niekam ne- 

žinomos kilmės. 

Sulyg pavasaryj surinktų ži- 

nių Vilniuje buvo 2% gyventojų 
lietuvių, o tik i.5% gudų, nors 

Vilnius yra gudų krašte. Gar- 
dina surasta: lietuvių 113. 
gudų 570 (ten yra gudų 
kraštas), lenkų 7,600 (ištikro čia 

gudų turi buti daugiau negu 
lenkų). Mieste Gardine surašy- 
tojai rado: lietuvių 1,099, gudų 
2,079, o lenkų net 36,245 (aišku, 

kad čia žydai prie lenkų pr.skai- 
tyti). Ščučine (Pliantuose): lie- 
tuviu 2, lenkų 12,757, g"dų 24." 

718. Lydoj rado: lietuvių 942, 
gudų 14.500, lenkų 11,173. Ra- 

dunuj: lietuvių 4,059, gudų 48, 
lenkų 44.977 (turbut su polakais 
mojzeszovvego \vyznania ir ne- 

esančiais bialopolainais?). \Yasi- 
liškiuose surasta. 320 lietuvių, 
9.978 gudai, 31.315 lenkų. I'>e 

abejonės tokios jau vertės yra 
lenku žinių rinkėjų surinktos sta- 

tistiškos žinios ir kitose Lietu- 
vos vietose. 

Statistika yra labai svarbus 
mokslas, bet jo nereikia leisti 

darkyti lenkiškiems ignorantams, 
kurie gal visai nei nesupranta, 
kokia jie savo kvailumu tikram 
mokslui skriaudą daro. Kiekvie- 
nas mokslas turi remtiesi ant 

grynos teisybės, fanta/.ijonvs ir 

asmenų norams ter negalima pa- 
likti vietos. Fantastiška statis- 
tika yra tai mokslo parodija, o 

lenkai kitokios nesupranta. 

SUŠALĘ BUROKAI 
NUODINGI. 

Vienas valdininkas žemdirby- 
stės departamento pagarsino laik- 
raščiuose persergėjimą, kad nie- 

kas nevartotų nei valgiui, nei 

gyvuliams pašarui burokų, kurie 
buvo sušalę, nes toki burokai 

yra nuodingi ir jų nuodingumas 
greitai apsireiškia. Pavojingiau- 
si, taigi nuodingiausi y-ra tie bu- 

rokai, kurie buvo sušalę ir pa*- 
kui atsileidę. Nuodingi yra visi 

sušalę burokai: runkeliai, cukri- 
niai ir raudonieji burokai. Su- 

šalę burokai nuodingi buvo ir 

pirma, bet įpirma to niekas ne- 

patėmijo, apsirgimą nuo jų. ar- 

ba ir gaišimą nuo jų gyvulių 
aiškino kitokiomis priežastimis, 

jų tikrai nuodingumas patėmyta 
tik dabar nesenai, ii Toki burokai 
kenkia ne t į 1> žjtfonėms, bet ir 
gyvuliams, susalusiais burokais 
ir gyvulių šerti negalima. Vie- 
nas farmeris išvirė sušalusius bu- 
rokus su grėdais j ir iš jų pa- 
darė kiaulėms -joyalą. Nuo to 

jovalo vienok farmerio kiaulės 
.. .J,J 

greitai isgai^, ^"įpos gavo šir- 

dies silpnumą ir nuo to gaišo. 
Iš naujausių tyrinėjimų pasiro- 
(lė, jog prie sušalimo ir atsilei- 
dimo burokuose darosi chemiški 

Į persikeitimai ir prie to darosi 
nuodingos medegos, kurios smar- 
kiai veikia. liet nesušalę bu- 
rokai yra gardus maistas žmo- 
nėms ir geras pašaras gyvuliams. 
Todėl burokus reikia anksti nu- 

kasti, kad dirvoj jų neužgriebtų 
[šalnos, o sykį sušalusių nevar- 

toti nei žmonių maistui, nei pa- 

Įšarui gyvuliams. 

REDAKCIJOS ATSAKYK/u. 

p. A. B. Cedar Rapids, Ja. Ta- 

misios raštelio negalime sunaudoti, 
nes labai neaiškiai parašyta. 

p. M. J. Bieža. Korespondenciją 
paliekame sekančiam numeriui, nes 

norime šiame numeryj daugiaus vie- 
tos suteikti žinioms apie Rusijos 
revoliuciją. Smagu girdėti, kad jus 
ten adrb'uojatės ir sveikas pažiūras 
turite į Lietuvos reikalus. 

Visiems korespondentams ir san- 

darbininkams, kurių raštai netilpo 
šiame numeryj: Daugelį raštų ir ko- 

respondencijų atidėjome ant toliaus 

iš priežasties plataus revoliucijos 
skyriaus šiame numeryj. 

Zetai.—Jūsų raštą turėjome trum- 

pinti, nes perdaug mums vietos už- 

ėmė. 

Aficierui.—Jūsų raštelio negalėjo- 
me sunaudoti, nes gavome iš kito 

plačiau aprašyta apie tą patį. dalykf. 
Vis tiek atriame ačiu Tamistai. 

I 

Allen Bilius "Svajone" 
Lt, C 

Čia išdėta politinė klasta, kurios daug 
kartų griebtasi praeityj ir mėginama 
jos griebtis dabar :::::::: 

PER dvidešimtį metų kelių klausimas buvo 

panaudojamas kaipo politikos dalykas. 
Kiekvienuose rinkimuose nuo 1907 m. jis 

buvo kišimas. 
1 Męs girdėjome žmones besipriešinusius 
Miesto Kelių ir Tunelių Komisijos sumanymui 
žadant išrišti keliu klausime}, jei tik jie bus iš- 
rinktais. 

Ką jie padai ė klausimo išrišimui, kuomet jie 
tapo išrinktais? 

Nieko! Jie paliko kelių klausimą ten, kur 

jį rado. Išrišimas jo tik jų politikos biznį butų 
sugadinęs. 

Dabar, kuomet yra be vietų ir nori jas gau- 
ti atgal jie bando parodyti, kad Miesto Kelių ir 

Tunelių Komisija susitarė Chicagos gatves ati- 

duoti. 
A 

Taigi jie laiko iškėlę rankas, dievudtai var- 

to akimis ir šaukia "Allen Bilius!" 

❖ ❖ ❖ * 

.J. t, .{► .J. 

AR Jus žinote, kas tas Allen Bilius, apie 
kurį jie šukauja, yra, ar buvo? 

Alleno Bilius buvo priemonė, užgir- 
ta J Ilinojaus įstatymda vystės dvidešimts metų 
atgal. 

Ji leido suteikti penkioms dešimtims metų 
gatvekelių nuosavybės teises Chicngoje bc leidi- 
mo žmonėms nubalsuoti; ji nedavė miestui jokio 
atlyginimo, jokios progos dalintis pelnais kom- 
panijos gavusios nuosavybės teises ir nepadarė 
jokios išlygos kelių tarnybes pagerinimui. 

Alleno Bilius buvo pragaištinga priemonč 
ir gerai, kad ji buvo panaikinta. 

DABAR—ar Jųs žinote, koks Miesto Ko- 

misijos sumanymas yra? Jei nežinote, 
tai turėtumėte žinoti, nes tai yra dalykas, 

kuris jus liečia. 

Šitas sumanymas sako, kad Miesias gali 
nupirkti ir operuoti visą kelių systemij, kuomet 

jis yra pasirengęs priimti atsakomybę; jis sako, 
kad miestas turi buti prileistas prie gausaus dali- 
nimosi kompanijos pelnais; kad Miesto Taryba 
turi turėti pilną galią tvarkyti ir valdyti ir sako, 
kad pirma negu nuosavybės teisės bus pavestos 
s'tlyg šito sumanymo visas dalykas turi buti pa- 
vestas nubalsuoti visiems žmonėms. 

Nei viena šito sumanymo išlyga negali inei- 
ti galėn iki žmonės nenubalsuos ir nepriims jo. 

♦J» •*« <£• «J» 
4% A A v %• v %• 

AR 
šitame sumanyme nors kas yra pana- 

šaus Alleno Biliui? 
Nėra! Skirtumas tarp Alleno Bi- 

liaus ir Miesto Kelių bei Tunelių Komisijos siū- 

lomojo sumanymo yra tik skirtumas tarp blogo 
ir gero! 

i'j 

Ar tu gali rasti priežastį, kodėl šitas su- 

manymas turėtų buti sumuštu dėlei buvusio ka- 
daisia Allen Biliaus? 

Jei tu gali, tai męs norime žinoti kokia ji. ų -.vr 

.v .V Cia yra prot;a išrišti Kelių Klausimą—pri- 
deramai! Ar tu nori tokio išrišimo, ar nori 
Kelių Klausimą laikyti kaip kokią politinių 
skudurų lėlę, mėtomą dar per dvidešimtį metų? 

v 
_ 

Tegul Žmones Sprendžia 
Chicago 3urface Lines 

Apgarsinimai. 
KARALIAUS ŽIEMOS 

NEPADORUMAS. 
Karalius Žiema niekuomet ne- 

nori su savo skeptru siUrtis. Jis 
tolydžio sugrįžta ir atgabena le- 
dinius \ėjus, miglas, šaltį ir snie- 
gą. Jei nori praleisti šitą pavo- 
jingą sezoną be jokio pakenki- 
mo, turi žiu.ėti, kad tavo žar- 
nos normaliai veiktų. Jei skil- 
vys yra geroj t v ark i, tąsyk vi- 
sas kūnas turi reikalingą stipru- 
mą ir atsilaiko visokioms ligoms. 
Trinerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras užlaiko švariai 
vidurius ir atnaujina normalį kū- 
no stovį. Juomi pilnai galima 
pasitikėti nuo vidurių užkietėji- 
mo, galvos skaudėjimo, nervuo- 

tumo, aplamo nusilpnėjimo ir tt. 
Kaina $1.00. Aptiekosc. Dabar 
pneumonijos laikas atėjo, vartok 
tuojaus Trinerio Kosulio Mal- 
šintoją, jei pirmi apsireiškimai 
šalčio, ar kosulio pasirodo. Ge- 
riaus yra buti perdaug atsar- 
gum, negu gailėtis po laikui. O 
jei ramatos, ar "neuralgija pra- 
neša apie savo nepageidaujamą 
atėjimą, apsiginkluok nuo jų su 
Trinerio Linimentu. Kaina šito 
nepalyginamojo vaisto, kaipo ir 
Kosulio Malšintojo yra ta pati: 
25 ir 50 aptiekose. krasa 35 ir 
60c. Jos. Triner, išdirbėjas che- 
mikas, 1333-1339 S. Asbland A v., 
Chicago, 111. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo trijų brolių—Jono, Felikso ir Aleksandro Gaudiesių, iš Vainočių kaimo, Triškių par., Šiaulių pav., Kauno gub. Malonėkite atsi- šaukti, ar kas kitas lai praneš; turiu svarbų riekalij. 

D. Gaudiesius, 
28 N. 9th St. 

Kansas City, Kans. 

Pajieškau savo sesers Emilijos Stancekiutės iš Kauno gub.. Rasei- nių pav.. Vainotu par., Naumiesčio vals., Žalpių kaimo. Girdėjau, ište- 
kėjo ir gyvena apie Chicagą.. Ji pa- ti, ar kas kitas teiksis atsiliepti ad- 
resu : 

Miss Anna Stancekiutė 106 Nichols st. Ne\vark, N. J. 

Ant Pardavimo. 
TĖMYKITE LIETUVIAI! 

ČIA KAS NAUJA. 
Parduodama labai pigiai puiki 

smuklė lietuvių centre pn. 1701 W. 
47 gatvė, kertė So. Paulina gat. Ge- 
ras biznis, sena vieta, visa atnaujin- ta. Randa labai pigi. Tame pačia- 
me name šc'e yra taipgi kita krau- 
tuvė išrandavojimui, tinkama viso- 
kiems bizniams. Pardavimo prie- 
žastis sveikatos stoka Atsišaukti 
augščiau paduotu adresu ir klausti 
savininko 814 W. 33rd St. Lietuva. 

PARDUODAMA—ROSELANDE. 
Parinktiniai 30 pėdų lotai prie 108 
gatvės ir Wentworth Ave., $350 ir 
augščiau. Lengvos išmokestys, pini- 
gai paskolinama statymui. 

Edvvard C. Bruce. 
Room 810—155 N. t'lark Str. 

Telephone Randolph 1753. 

KARĖ! KARĖ! 

Pamatyk Pasauli kariaujant! 300 
fotografuotų paveikslų su apskaity- 
nu :'«* aštuoniose spalvose, nei du nėra 
vieiiodu, nuimti nuo tikrų atsitikimų 
Įvairiose mušlaukių dalyse Europo- 
je. Prlslųsk 35c. Express Money 
orderiu, arba 25c. sidabru ir 10c. kra- 
tos ženkleliais. Reikalaujama agentu. 

Lewis Hayden, 
P. O. Box lOol, Renton, Wash. 

Reikalavimai. 

Reikalingos—merginos j Canning 
(kenų) departamentą. Atsišaukti 
tuojaus. 
220 No. Green st. Chicago, UI. 

Reikalauja—partnerio teisingo ir 

gero budo, prisidėti prie biznio) 
$500.00; aš turiu $700 ir gerai tą biz- 

ni pažįstu. Gali padaryti gerą gy- 
venimą i turtingu likti. Atsigaukit 
greitai, tai daugiaus žinių apie tai 
duosiu, laišku ar ypatiškai. 

Joe Prilipąs 
1123 W. Madison, St. 

Chicago, 111. 

NUOMOJAMA 

Duonos kepykla lietuvių ir lenkų 
apgyventoje vietoje; vieta labai tin- 
kama lietuviui. Artesnė-ns žinioma 
reikia kreiptis adresu: 

Antanas Varapirkas, 
56 O&k St, MidOIeboro, Mass. 

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink- 
šti; betvarkės. Del nuo- 

Bavaus gero yra reikalin- 
ga, kad j tokias slogas 
buty atkreipta didelė doma. 

SILPNUMAS. 
Jei jantieii netekęs Kpčkn, 

Rilpiinfi, be noro valgyli, arba j<-i virškinimo prietaisos ?.tsa!.an^isi 
nedirba, imk 

Severa's Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Bubamus.) 

FuRtiprina jis visą orpanizro>| ir 
pralnlina vidurių sukielOjim^. 
Kainu 75c. — aptiekosc. 

§evera's 
Kidney and Liver Rtmedy 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės ir rukštumo skihvj. Kainos 
50c. ir $1.00. 

Kryžiaus skausmas išnyko. 
Ponas K. Miliauskas, 11 Nigh- 

land ave., Newton Upper FrIIh, 
Maiss., pranela mums taip: "Ken- 
tėjau hkaubinug kryžiuje ir to- 
nuose, bet skaitydamas jūsų ka- 
lendorių, ėmiau vartoti Beveros 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pameilinu". 

SEVEROS 
GYDUOLES 
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikri} "Seve- 
ro*" gyduoll'4, bet seimk ki- 
tokių, arba užsisakyk, Jei vie- 
toje negalima gauti pirkti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

MILDA PRINTING HOUSE 
Išdirbėjai Visokios Rųšies 

Kalendorių 
814 VV. 3:5rd St. Cliicago, 111. 

Telephon* Drover 7184 

1917 JANUIRT 
SUN. MON. TUL m 

6 
8 10 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
2122232 292627 
292900 31 C 

Tai yra sampelis kalendorių, kuriuos męs dir- 
bame dviejose spalvose raudonai ir juodai, ši- 
tie kalendoriai yra dideli, 20 per 27 colius. 
Taipgi 1394x20^2. Biznieriai pradeda juos var- 
toti vietoj seniau naudojamu su visokiais pagra- 
žinimais. Dėl informacijų rašykite viršminėtu an- 
trašu. Priduokite mums savo orderį 1918 metų 
Kalendorių prieš Pirmą Dieną Balandžio (April), 
nes nuo Balandžio (April) 1 d. popieros kaina 
gali pakilti, kas, žinoma, pabrangintų Kalendorius. 

100 
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SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES 

"South Store Club" ispj valstybes bcodaralei 
4 kvortos arba 1 galionas už .,..$2 43 
8 kvortos arba 2 galionai ui ....$4 75 

12 kvortų, arba 3 galionai už ....$6.95 
RUSU MONOPOLINE DEGTINE 100 

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

Atminkite, kad Pas mui 

pirkdami perkate ffrynį, 
100 laipsni ii stiprumo 
defftint, o ne pusiau 
skiestg vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda. 

Pareikalaukite m-isų likierių, degtinių ir vynų kainų suraio. 
Pinigai turi būti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINK1TF garantuojame musų "SOUTH SHORE CLUB" 
Aimnimb degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugražinsime Jums pinigus atgal. 

IWK Al nuo dabar 'ki Ki!ėdų Švenčių išsiųsime kiekvienus 
didelį kalendorių 1917 metams. 
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JOSEPB A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: — 

69 W. Washington Street 
IU«as 1008-1009, Ttl.Cutril 2579 

3214 S#. Halsted St., Ttl. Yudi 7271 

CH1CAOO, 1LU 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 

geriausia, kokia yra mokama Chica- 

voje. Vyrams $2.75 J diena, nuo 25c. 

fki 30c. 1 valandą. Adresas toks: 

At'as Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, I1L 

3rd floor. Room F. 

KELIAUJANTIS AGCNTA8 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New York?, Jeraey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus i musų laikrašt). 

LIETUVA PUB. CO. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Aptiekos). GHICAOO. 

e a 

F. P. BRADCHULls 
LAWYER 

LIETUMS ADVOKATAS 

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

Tcicphone Kranklio 1173 

GYV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31sl ST. 
TELEfHONE TAROS 239U 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užraSincti 
mūsų laikraštj, rinkti apskelbi- 
mus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co. 

i PLATINKIT "LIETUVA" 



R. KARUŽA. 

Kaip Pakelii Lietuvių Gerbūvi. 
Jei kas užsimanytų klausinėti lietuviu, kaip J(e 

rūpinasi pakėlimu .->avo gerbūvio, tai tiktai retkar- 
čiais gautų apgalvotą atsakymą. Abelnai imant, mu- 

sų žmonės nei kiek nesirūpina tais dalykais. Jie 
tiktai žino, kad už tam tikrą atlyginimą jie gali 
kitiems pavesti savo tvirtus raumenis ir u^ atly- 
ginimą, kokj gauna už tuos raumenis, gali sau nusi- 
pirkti ir duonos, ir mėsos, ir alaus,—žodžiu saka'it, 
viso to, kas jų gyvenimui reikalinga. To mūsų žmo- 
nėms ir užtenka. Mušu žmonės vi. iškai negalvoja 
apie tai, kad vra didesni pareikalavimai, platesnis 
gyvenimas, kad apart raumenų žmogus gali parda- 
vinėti savo išauklėtą, ištobulintą protą, kuris visuo- 
menės rinkoje kainuoja nesulyginamai augŠčiau už 
tvirtus raumenis. Mušu žmonės apie tai negalvoja 
ir to nežino. 

Teisybė, yra pas mus ir gyvenimo pramankš- 
tintu žmonių, kurie, ačiu avi patyrimams, jausmu 
atspėja, kad yra ir turi buti platesnis ir geresnts 
gj .enimas. Tačiaus jie, delei mokslo stokos, ne- 

moka pasinaudoti savo jausmų nurodymais; ne- 

moka, nors ir geidžia, pagerinti savo byvio. Neiš- 
lavinto darbininko alga negali aprūpinti visų pra- 
kilnesnių reikalavimų ir troškimų. Žmogus, nega- 
lėdamas to pasiekti, matydamas-gi kitus geriau gy- 
venant, įpuola nusiminimai, kaltina už savo ne- 

pasisekimus "netikusj draugijos surėdymą" ir pa- 
našius dalyki.s. Nieko nepagelbės svajojimas apie 
"•dangų ant žemės," jei nes'T.c. .nsi, jei nebandysi to 

"dangaus" pasiekti praktišku darbu. 

Tokių rugojimų ir tokių praktiškų svajonių ae- 

išvengsime, kol busime n e apsišvietę, kol nematysi- 
me reikalo lavinties pritaikomuose moksluose, kol, 
pagaliaus, nesuprasime aiškiai tos pamatinės taisy- 
klės, k.id viso priežastis slepiasi ne kame 'ritame, kaip 
tiktai žmonių bemoksliškume, žemame prigimtų ga- 
bumų išlavinime, netikusiame prisirengime prie ko- 
vos už buvį. Žmonių apšvietai pakilus augščiau, 
prasiplatinu tarpe žmonių amatams ir profesijoms, 
žmonės daugiau pasitikės savo jiegomis ir tikslingai 
žengs prie tikro "dangaus ant žemės," atmetę j šalj 
visokia* neapykantas, tulžį ir aimanavimus. 

Mūsų sutkundę žmonės aplinkui savęs temato 
vien išnaudojimą. Ir nenuostabu. Žiūrint j daly- 
kus paviršutiniai, ištikrųjų atrodo, kad gyvenimas 
yra pilnas vien tiktai kovos vienų žmonių su kitais; 
kad visur tiktai vieni kitus spaudžia ir išnaudoja. 
Toki nuomonė dar labiau sutvirtėja, matant aplinkui 
savęs kitus žmones, kurie lengviau dirba ir geriau 
uždirba, ir kuriuos ne vienas vadina "ponais." žo- 
džiu sakant, lietuviui gyvenimas atrodo, lyg kokios 
žiaurios žmonių lenktynės. Pertai ir nepastebima,— 
arba gal užmirštama,—pamatinio dalyko, būtent to, 
kad tikrieji gyvenimo pamatai guli sunkioje žmogaus 
(ir žmonijos) kovoje su gamta; gi toji žmonių lenk- 

tynė tarp savęs,—tai yra tik mažytis, neturįs giles- 
nės svarbos nei pramės? paviršutinis bruzdėjimas. 

Gyvenimas—tai yra žmogaus kova su gamta. 
Kiekvienas daiktas, reikalingas žmogaus pragyveni- 
mui, pradedant kąsniu duonos, aprėdalu, baigiant 
brangiausiu papuošalu,—visa tai yra žmogaus pa- 
stangomis išplėšiama, iškariaujama iš aklos, beširdės 

gamtos. Žmogus—tai yra įbrukta į gamtą esybė; 
jis, norėdamas palaikyti savyje gyvastį, be paliovos 
turi kovoti su tuc svetimu sau gaivalu—su gamta. 
Todėl ir vyriausiasis žmogaus gyvenimo tikslas yra 

apgalėti gamtą, užviešpatauti joje. Koks sunkus yra 
tai uždavinys, galima atspėti, sulyginus žmogaus šilpnu" 
tes jiegas su gamtos galybėmis ir jos gaivalingumu. 
Tačiaus žmogus, nežiūrėdamas visų kliūčių, syste- 
matiškai žengia prie to savo tikslo. Pa-yrimas mo- 

kina, kad organizuotas ir pagal gabumus paskirsty- 
tas darbas yra daug pasekmingesnis už vieno, atski- 
ro žmogaus trusą. Tasai pats patyrimas mokina ir 
•'.ikina žmogų, ka'' jis, vietoj raumenų, vartotų dar- 

be įrankius ir mašinas. Tr taip, susipiečia krūvon 

žmonių jiegos, pasiskirsto tarpe žmonių, sulyg jų 
gabu .ų bei prisirengimo, darbas,—ir organizuota 
žmonių draugija sujungtasis savo narių (žmonių) 
spėkomis apgali ir pavergia gamtą. 

Žmonėms taip susitvarkius ir susiorganizavus 
j draugiją, gyvenimas visiems pasidaro daug leng- 
vesnis ir patogesnis. Mat, žmonių draugija, suor- 

ganizuota ant technikos pamatų, gali išplėšti iš gam- 
tos "nesulyginamai daugiau reikalingų žmonėms daik- 

tų, negu tą galėtų padaryti vienas žmogus. Tokiu 
budu ant kiekvieno žmogaus išpuola daugiau reika- 

lingų daiktų,—žmogus pastoja turtingesnių, 
gi jo gyvenimas pasidaro lengvesnis. Kad taip iš- 

tikrųijų yra, gaiir.a persitikrinti iš sekančio pavyz- 
džio. Senovėje lietuviui pačiam reikėjo surasti me- 

džiagą ir pačiam pasidirbti sau lanką ir vilyčią; su 

tais jrankiais jis girioje medžiojo gyvunus; iš tų 
gyvūnų kailių jis gaminosi sau apdarą; iŠ jų mėsos 

jis pa'; turėdavo pasigaminti sau maistą. Nežiū- 
rint to, kad visam tam tas senovės lietuvi padėdavo 
daug pastangų, pasekmės būdavo silpnos. Toje ga- 
dynėje žmogus turėdavo tankiai alkti, šalti, skursti, 
vargti. Gyvenimas tuo'cart buvo begaliniai sunkus; 
išlikti galėdavo tiktai tvirčiausie ir sveikiausie žmo- 
nės. Užtatai senovės Lietuvoje buvo gyventojų daug 
mažiau, negu jų dabar tenai yra. 

Pradėjus vartoti tobulesn.us įrankius ir maši- 
nas, pasidalinus žmonėms j žemdirbius, pirklius, 
amatninkus ir t. p., skurdas Lietuvoje sumažėjo, gy- 
venimas pasidarė lengvesnis, žmonių skaičius pasi- 
didino. Ir taip buvo netik mūsų Lietuvoje, bet ii 
visur. Kur technikos išsitobulinimas augštai pakjla, 
kur darbo pasidalinimas l?''ai iss i pietoj a,—kaip pvzd. 
Amerikoje,—ten žmonėrrs jau kone suvis lengva 
gyventi: ten jau galima turėti ir švarų namą, ir genj 
maistą, ir padorių pasilinksminimų, jr visokios rų- 

sies patogumų. Vadinasi, nuo tinkamo draugijos 
susiorganiedvimo priklauso ir žmogaus gerbūvis. 

Mūsų laikų draugijoje darbas yra jau taip la- 

bai padalintas, kad kiekvienas daiktas, pirma ne- 

gu jis yra galutinai prirengtas vartojimui, pereina, 
ne per šimtus, bet per tukstančius rankų. Ačiū aug- 
štai ištobulintoms mašinoms, žmonės jau taip išsi- 
spccializavo, kad jų visas trasas yra apverčiamas 
gaminimui kokio nors daikto milžiniškame skaičiuje. 
Vienas žmogus tame krutėjime užima dar kuklesnę 
vietą: jisai atlieka kokj nors sipecialį darbą, kuris pa- 
dengia tiktai mažytę dalelę to viso truso, kurio reikia 
pagaminimui kadir menkiausio dalyko. Užtatai iš 

žmogaus reikalaujama, £ad jisai su pilnu atsidavi- 
mu prisirištų prie savo specialės funkcijos. Tam 
tikslui prašalinama visi pašaliniai darbai, galintie 
trukdyti jo veikimą, ir tie darbai pavedama kitos 
rųšies specialistams,—inžinieriams, užžiurėtojams, 
vedėjams, knygvedžiams ir t. p. 

Draugija išdirbystėje, kaip tai parodo mums 
tik ką minėtasis pavyzdis, panaši yra j avilį, kur 
kiekviena bitelė turi speciali savo darbą. 

Dabartinė draugija yra sutvarkyta mt koope- 
ratyvio pamato, arba ant pamato savitarpinio šelpi- 
mosi. Atskirų žmonių lenktynės už geresnes vietas 
neturi čionai rimtos prasmės, nors atskirų žmonių 
gyvenime jos gali turėti ir labai žymią svarbą. Pa- 
matuose dalykas nei kiek nepersimaino. Žmonių 
krutėjimas taip yra stipintas, kad vieni be kitų ne- 

gan apsieiti, vieni kitiems yra priversti gelbėti, ir 
tame visi įdeda lygią dalį savo truso. Čia gali kilti 
klausimas, kodėl visi negauna lygaus atlyginimo už 
savo trusą? Atsakymas nėra sunkus. Atlyginimas 
draugijoje remiasi ne ant truso kiekybės (t. y. kiek 
padirbta), bet ant jo kokybės (t. y. kaip padirbta). 
Savaimi suprantama, kad išlavintos amatninko, ve- 

dėjo, inžinieriaus, finansisto ir t. p. trusas yra daug 
naudingesnis, daug našesnis, negu neišlavinto darbi- 
ninko trusas. Gabus vedėjas by kokioje pramonės 
šakoje savo sumanumu, savo tinkamu prisirengimu 
padaro tiesiog stebuklus tam tikroje savo šakoje; tuo 
tarpu žmogus be gabumų ir be reikalingo išsilavini- 
mo galėtu pražudyti visą reikalą; pastarame atsi- 
tikime tūkstančiai žmonių liktų be užsiėmimo, dauge- 
lis pakeltų didelius ir neatlyginamus nuostolius. 
Sumanaus, patyrusio vedėjo trusas labai daug reiš- 
kia radirbystėje, labai prisideda prie jos našumo. 
Todėl ir nenuostabu, kad tokių vedėjų atlyginimas 
yra nustatomas pagal jų darbo našumo, natub'j. 
Dabartinėje draugijoje atlyginimas yra nustatomas 
pagal žmogaus darbo naudingumo: ant kiek tas dir~ 
bas palengvina ir papigina išdirbystę, ant tiek pasi- 
didina ir atlyginimas už jį. 

Tokiame draugijos surėdyme nėra, rodos, ko 
skųsties ant išnaudojimo, skriaudos ir t. p. Kiek-' 
vienam pridera toksai atlyginimas, kokio jis užsi- 
pelno. Kitaip negali ir buti. Jei butų kitaip, tai 
ir apsireikštų skriauda. Atsivaizdinkime išdirbystę, 
kur but>; nustatytas visiems lygus atlyginimas, maž- 

daug tokio didumo, kaip dabar kad gauna neišlavin- 
tas darbininkas. Ar tuomet atsirastų amonių, kurie 
panorėtų gaišinti ilgus metus ant savo lavinimosi, 
ant prisjrengimo prie tam tikslo specialio darbo? 
Ar kas nors apsiimtų be tinkamo atlyginimo imti 
ant savo pečių didelę atsakomybę? Juk žmogus įgi- 
ja augštesnj išsilavinimą tiktai per didelį pasišventi- 
mą, per vargą. Ar norėtųsi kam nors vargti, gaišin- 
ti saivo jaunystę, gi po tam viskam imti ant savo 

sprando sumkią atsakomybės naštą? Rodos, kad ne. 

Antrą vertus, išdirbystė negalėtų visiems mokėti di- 
delius atlyginimus, nes atlyginimas ineina į prekių 
kainas. Neužpelnytai dideli atlyginimai pakeltų pre- 
kių kainas taip augštai, kad nei didiiausie turtuoliai 

negalėtų jų pasiekti. Kaip neimtum dalykų,—dabar- 
tinis atlyginimo būdas yra rimtai pamatuotas. 

Dabartinės tvarkos negalima umai permainyti. 
Kas-gi belieka neišlavintam darbininkui daryti? 

Iš to, kas viršuj pasakyta, matome, kad da- 

bartinėje tvarkoje žmonės užima vietas pagal sa- 

vo gabumus, pagal prigimtus palinkimus^ pagal iš- 
silavinimą. Kas labiau išlavintas, tas užima augštes- 
nę vietą, kas mažiau išlavintas, tas turi pasitenkinti 
žemesne vieta. Sulyg to eina ir atlyginimas. 

Užtatai Amerikos žmonės, kurie, paprastai 
imant, yra gerai išlavinti, visur užima geras vietas; 
gi sunkiausius, juodžiausius darbus atlieka tamsus, 
neišlavinti ateiviai. Todėl ir išeina, kad specialis 
lavinimasis yra tai vienintelis kcUas prie gerbūvio. 
Aiškiai tą dalyką supratus, musų žmonės turėtų budą 
pasiekti tuos dalykus, prie kurių šiandien su dideliu 

pasiilgimu dusauja. Juk musų amerikiečiai-lietuviai 
savo didžiumoje yra tai vos suaugęs jaunimas, turįs 
užtektinai laiko, kad įgijus spec.ialį išsilavinimą. 
Amerikoje pilna yra visokios rųšies mokyklų—die- 
ninių, vakarinių, per laiškus ir tt. Įgijimas amatų 
ir porfesorių, prie tam tikro pasišventimo ir užsispy- 
rimo, yra, cia, sulyginamai kalbant, ne sunkus ir 

prieinamas. Kodėl tatai nepasinaudoti iš progij? 
Pastokime gerai išlavintais amatninkais, pirkliais, 
profesionalais,—tuokart neturėsime reikalo nei pro- 
gos keikti "kapitalistišką tvarką" ir buti "kapitalis- 
tiškos tvarkos aukomis." 

Išlavintiems žmonėms vietos visados atsiras. 
Tankiai sakoma, kad jei visi įgysią mokslą, tai ne- 

busią kam juodo darbo dirbti. Bet toks argumentas 
jau senai nusidėvėjo. Šiandien visi apšviesti žmonės 

žino, jog visiems įgijus išsilavinimą, atlyginimas už 

darbą taip augštai pasikeltų, kad apsimokėtų išto»- 

bulinti tinimas juodiems darbams mašinas. Da- 

bar to nedaroma, nes neužsimoka: juodasis darbas 

kol kas yra labai pigus... 
Bet ne tame# dalykas. Čionais einasi ne tiek 

apie vienutes, kiek apie lietuvių visuomenę, apie 
visos musų tautos gerbūvį Pasiturinčioje tautoje 
vienutėms savaimi gerai seksis. Ir atbulai—kur tau- 

ta skursta ir kur vienutės yra priverstos j ieškoti sau 

vietos tarpe svetimųjų, tenai ir gerai išlavinti žmo- 

nes savo žengime sbsitinka su daugybe sunkybių. Ir nėra ko stebėt ies. 'Atsiminkime, kad žmonės spie- 
čiasi j tautas dėlei savo kalbos, papročių, palinkimų, 
ypatybių vienodume-. Tauta—tai vienutės ypatingas 
gaivalas, kuriame )iai lengva ir patogu yra krutėti 
ir gyventi. Perkelkime tą vienutę į svetimą jai gai- 
valą, į kitą taiutą, tai jinai pasijus maž-daug taip, 
kaip žuvis ore. Kaip'tenai nebūtų,—vis dėlto žmogų 
reikia daug laiko, kafl prisitaikius prie svetimo gai 
valo. Užtatai protingi žmonės visur ir visuomet 
deda visas pastingas" tam, kad pakėlus savo tautos 
gerbūvi —nesa jie žino, kad pasiturinčioje tautoje 
vienutė daug lengviau, negu svetimųjų tarpe, galės 
iškovoti sau padorų ir žmonišką gyvenimą. 

Daugiau Bus. 
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V. K. RAČKAUSKAS. 

Kas tai yra apdrauda? 
i.—KAS. TAI YRA APDRAUDA? 

Apdrauda (Insurance) yra tai sutarimas atly- ginti tam tikrus mostolius, tuo supratimu, kad tas, kas apsidraudžia, užmokės tam tikrą suderėtą sumą 
ant syk, ar reguliariškai įmokamomis dalimis. Nuo- 
stoliai, nuo kurių apsidraudžiama, gali atsitikti urnai, 
arba negreitai, arba gali ir visiškai neatsitikti. 

lJ a v y z d i s.—Žmogus apdraudžia savo na- 

mą nuo ugnies ir su a pH raudos įstaiga (draugi- 
ja ar bendrove) sutaria. k?d ui tam tikrą ap- 
draudos sumą jisai mokės tam tikrą suderėtą 
mokestį. Atsitikiu ugniai, kompaniją turi už- 
mokėti tam žmogui tokią sumą, koki galėtų pa- 
dengti ugnies padarytus jam nuostolius, bet ne 

daugiau, kaip kad apdrausta. Ugnis gali iškilti 
dabar, ar už kurio laiko, arba gal ji ir nieka- 
dos neiškils. 

2.—GYVASTIES APDRAUDA. 
Apdraudžiama netik namai nuo ugnies, bet ap- 

draudžiama visokeriopas žmonių įsigytas turtas: bal- 
dai, siuntiniai, stiklai languose, sėjos laukuose, tam 
tikros dalįs kuno (tankiausiai aktoriai ir artistai ap- 
draudžia tam tilcras dalis savo kuno, kaip tai plau- 
kus, veidą, rankas, kojas *), apdraudžiama taip pat 
žmogaus S7'cikata ir -gyvastis. 

Gyvasties apdrauda jgyjama per sutartį, padary- 
tą tarp dviejų puįių„.(£>arties), tai yra: apdraudžiau- 
čiojo ir apsidraudžiančiojo (pvzd. tarp apdraudos 
kompanijos ir apsidraudžiančiojo žmogaus; tarp Su- 
sivienijimo Lietuvių |\.merikoje ir įstojančios j jį 
ypatos). Pag;d tį fcitartį apdraudžiančioji įstaiga 
apsiima 'užmokėti suderėtą sumą apsklraudžiančiai 
ypatai (tai yra jos nurodytiems paveldėjams), kada 
ją ištiks mirtis. Tai yra, taip sakant, socialė (drau- 
gijinė) kooperacija bendras, visų labui veikimas, ku- 
rio pirmutiniuoju tikslu yra suteikti šeimynai medžia- 
gišką paramą, nelaimei ją ištikus. Tai yra bendras 
daugelio žmonių sutarimas atlyginti nuostolius, ku- 
riuos pakels keletas žmonių. Tai yra taipgi būdas 
paversti kapitalu tą žmogaus gyvenimo ateities laiką, 
kurįamogus turėtų gyventi, jei jo neištiktų pirm lai- 
ko ateinanti mirtis. Gyvasties apdrauda turi sau dž 

vyriausįjį pamatą aktualę žmogaus gyvenimo verty- 
bę. 

3.—APDRAUDOS ATSIRADIMAS IR 
PRASIPLATINIMAS. 

Iš to, kas augščiau pasakyta, matome, kad ap- 
drauda pas žmones tegalėjo atsirasti tiktai tada, kada 
žmonių bendrijoje įsisteigė šeimyna su tam tikromis 
draugijinėmis pareigomis ir teisėmis, ir kada pavie- 
nis žmogus pradėta apvertinti kaipo bendrijos są- 
narys. Kuomet draugijoje įsiviešpatavo monogami- 
ja (vienvedyba), tada moteris ir vaikai užėmė šei- 
mynoje svarbesnę vietą, negu tada, kada šeimyna dar 
nebuvo sutvarkyta. Jausmas ir atsakomybės pajau- 
timas uždėjo ant vyro tam tikras pareigas sulyg jo 
pačios ir vaikų. Taip pat jausmas ir atsakomybės 
pajautimas uždeda ant žmogaus pareigas ir sulyg jo 
senų tėvų. Ir tokiu budu*žmogus pasijunta verčia- 
mas surasti šaltinius, kad tas pareigas galėjus tinka- 
mai atlikti. 

Iš arrtros-gi pusės žmonių draugija taip išsivy- 
stė, kad pavienio žmogaus gyvastis turi jau tam tik- 
rą vertę draugijoje. Senovėje būdavo apvertinama 
gyvastis tiktai tokiu žmonių, kai]) karaliai, karvc- 
idžiai, kunigai ir tam panašiai. Darbo padalinimo se- 

! novėje kaip ir nebuvo, ir liaudies darbai buvo taip 
paprasti, kad pražuvimas visuomenėje vieno-kito be- 
veik ir nebuvo atjaučiamas, nes tų žuvusiųjų darbą 
galėdavo atlikti bile kuris likusiųjų draugijos na- 

rių. Žengiant draugijai pirmyn ir įvykus darbo pa- 
dalinimui, kiekvieno žmogaus gyvastis įgijo tam tik- 
rą vertę. Taigi kiekvieno draugijos nario pareiga 
yra tą savo vertybę apdrausti nuo pražuvimo, nes ki- 
taip—nustolius su jo mirčia turėtų neatlyginimai pa- 
kelti visa draugija, arba visuomenė. 

Kiekvienas žmogus, ateidamas į šį pasaulį, jau 
atranda kitų, pirma jo gyvenusių žmonių atliktus ir 
jam naudingus darbus. Taigi tasai naujai atijęs 
žmogus yra lyg ir pavelde jas žmonių sukrautų tur- 
tų, kitų žmonių'atliktų darbų. Tokiu budu kiekvie- 
nas žmogus yra lyg ir skolingas praeities žmonėms, 
ir tą skolą jis privalu atmokėti dabarčiai ir ateičiai. 
Jei dar tas žmogus, atlikdamas tiesioginę gamtos jam 

*) Pavyzdžiui, aktoriai apdraudžia savo kuną. Taip. 
William Farnum apdraudė savd veidą ant $100,000; Mary 
Anderson, tarnaujant prie "Vitagraph" krutomųju paveik- 
slų kompanijos, yra apdraudusi savo plaukus ant $10,000; 
garsus dainininkas:.. Pasquale Amato turi apdraudęs savo 
balsą ant $100,000; lenkas pianistas Paderewski turi ap- 
draudęs savo pirštuą aJit $100,000; Jess VVilIarci, žinomas 
kumštininkas, kiekvieną savo kumščią apdraudė ant 
$25,000; aktorė Kitty Gordon turi apdraudus ant $75,000 
savo pečius, kuriuos teatruose rodo publikai; žinoma ir 
Amerikiečių publikos mėgiamas komikas Charlie Chapiin apdraudė savo kojas ant $250,000. 

paskirtą pareigą, ir prisideda prie žmonių giminės pa- dauginimo, tai yra jei jis yra vedęs ir turi vaikų, tad jo pareigos sulyg draugijos yra dar didesnės. Toksai žmogus privalo parūpinti savo vaikams tam 
tikrą apšvietimą, kad jie butų gerais ir naudingais visuomenės nariais; toks žmogus turi apsižiūrėti, kad jo vaikai ir jo pati, tų vaikų motina, neliktų draugijai (visuomenei) sunkumu, jei jis pirm laiko numirtų. Cia tai ir yra ta skola, kurią žmogus privalo drau- 

Į gijai apmokėti. Ir, ištikrųjų, nelaba yra tai, jei žmogus, pasinaudojęs praeities žmonių darbais, ne- 
atsilygina, neapsidraudžia ir dar (kaip dažniausiai 
atsitinka) draugijos globai ir rupesniui palieka savo šeimyną. Gyvasties apdrauda netik apsaugoja apsi- draudžiusiųjų šeimynas nuo beturto, bet ir suma- žina beturčių skaičių. Normaiiškas šeimynos tobu- linimos ir augimas, vyrui mirus, nėra galimas, jei vyras, gyvas būdamas, neparupino savo šeimynai ir 
tolimesniam jos gyvenimui bei argvnimui. 

4.—f I ISTORIŠKOJI APD RAUDOS PRADŽIA. Nėra galima nustatyti tikroji data, kada žmonių visuomenėje atsirado apdrauda. Ji, kaip ir kiekvie- 
nas socialis apsireiškimas draugijoje, turėjo pereiti daug įvairių evoliucijos laipsnių. Senovėje jau bu- 
vo žinomos taip vadinamosios brolijos (Fraterni- ties), kartais vadinamos Gildijomis (Guild*). 

Draugijos, kurios apdraudžia savo narius, už 
tam tikrą jų mokamą mokestį, tai yra kurios prižada išmokėti, nariui pasimirus, jo giminėms jjomirtinę apdraudą, vaduojasi tam tikrais aprokavimais sulyg žmonių mirtinumo**). 

Mirtinumo klausimas buvo tyrinėjamas žiloje 
senovėje. Romėnų juristas Ulpianits, 364 metuose,' 
pirmas sudarė mirtinumo lentelę. 1 

šešioliktame amžiuje komercialiuose Europos miestuose buvo jau įsiviešpatavęs paprotys pirkties! 
sau išmokėjimo pensiją senatvei. Toje gadynėje na- 
rių moketįs nebuvo moksliškai aprokuotos, nes tai, kas buvo žmonių mirtinumo klausime surinkta ro- 

mėnų, žuvo drauge su Romos imperijos puolimu. 
Toje gadynėje taip-gi buvo paprasta apdrausti gy- 
vastį žmonių, turinčių nejudinamąjį turtą ar šiaip 
kitokią vertybę visuomenėje. 

5-—MOKSLIŠKAI 'APROKUOTOS APDRAU- 
DOS PRADŽIA. 

Pirmučiausia bandyta surinkti žinių apie žmonių 
mirtinumą 1592 metuose, ir tuokart tai paskelbta 
taip vadinamas dokumentas "London Bills of Mor- 
tality." 

Toji medžiaga skelbta iki 1603 metų. Tikslas 
bivvo toks: nuraminti Londono gyventojus. Mat, to- 

je gadynėje siautė maras, ir žmonėse pasklidusios 
buvo žinios sulyg maro ir jo pasekmių. 

1664 metuose John Graunt'as paskelbė veikalą, 
kuriame bandė aprokuoti žmogaus gyvenimo ilgumą, 
redmamas savo aprokavimus minėtuoju "Loiidon Bills 
of Mortality.". Tas jo darbas buvo labai netobulas. 
1693 metuose Dr. Hallcy, garsusis astronomas, kurio 
vardu yra pavadinta Ilalley'o Kometa, apskelbė mir- 
tinumo lentelę, paremtą statiškomis iš miesto Bres- 
lau žmonių mirtinumo. Prie Halley'o veikalo pridė- 
ta matematiški aprokavimai, ir ant tc» veikalo parem- 
ta tolimesnieji žmonių mirtinumo apskaičiavimai. 

Matematikas Simpson, 1742 111., teoretiškus ap- 
skaičiavimus jau bandė pritaikinti praktikoje. 

e.—NAUJOSIOS APDRAUDOS PIRMUTINĖS 
ĮSTAIGOS. 

1698 metuose London'e įsisteigė Mei'ccrs Com- 

pany, o 1699 m. įsteigia Našlių ir Našlaičių Užtikri- 
nimo Draugija (Society for Assurance of \Vklows 
and Orphans). Šitos įstaigos buvo paremtos šitokiu 
aprokavimu: kiekvienas narys mokėjo lygią mokestį, 
ir kiekviena nario šeimyna, tam nariui pasimirus, 
gaudavo lygią (vienodą) ponv'rtinę apdraudos pašal- 
pą. 

Iš ankstybųjų tokių draugijų arba kompanijų 
galima paminėti ir šios: Amicablc Socicty of Lon- 
don, įsteigta 1706 m.; Royal Exchange ir London 
Assurance Company, įsteigtos 1721 m., Pųitable So- 

cicty of London,—1762 111. Pastaroji įstaiga pasisam- 
dė matematiką Drą Ricliard Picrce, kurs turėjo ap- 
rokuoti, kiek nariai privalo mokėti už savo apdraudą. 
Jis paiupino taip vadinamąją Northampton Tablc of 
Mortality ir nuo to laiko nustatoma jau tikrai moks- 
liškai aprokuotas žmonių mirtinumas, kuo svarbiau- 
siai ir remiasi apdraudos *!r mokesties už. apdraudą 
apskaitliavimai. 

(Toliaus bus) 
*) "Anglijos įstatymuose, kurie buvo paskelbti 1.200 

metų tam atgal, randamo pėdsaką, kad tose draugijose 
(gildijose jau viešpatavo savyšalpos ir gyvenimo reika- 
lais rupinimoB principas bei dvasia... Inos (Ina*, Sakso- 
nijos karaliaus, viešpatavusio nuo 6S8 iki 7-5 metų, įsta- 
tymuose kalbama apie du tarp gildijos narių atsitikimu, 
apie kokio tai vagies nužudymą. Įstatymuose Atheltan'o, 
viešpatavusio nuo 924 iki 940 metų, randama sekant ie 
žodžiai: "Męs taipgi Įsakome, kad kiekvienam pagarbiam 
vyrui, sudėjusiam įstojimo prisieką gildijoje, pasimirus, 
kiekvienas narys privalo duoti vieną gražu kepalą duonos 
už jo dūšią, ir laike trisdešimties dienu turi atgiedoti 
pats, ar kam kitam pavesti atgiedoti penkiasdešimts 
psalmg..." (žiur. "Tėvynė" No. 12, 1914). 

*) Lietuvių pašalpinės draugijos ir organizacijos jo- 
kiais moksliškais aprokavimais nesivadovavo iki 1911 me- 
tų. Tais metais Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pir- 
mutinis jvedė pas save narių mokesčių laipsnius, nusla- 
tytus ant moksliškai aprokuotų žmonių mirtinumo pama- 
tų. šiaip musų draugijos, be jokio išėmimo, pomirtinių 
ir kitojkių pašalpų mokėjimui sudaro savo iždus iš mėne- 
sinių jmokėjimų ir iš įvairių pasilnksminimų: vakarų, 
piknikų, o ypatingai—balių, šitie pastarieji yra tai vie- 
nas baisiai blėdingaa ir nelogiškas apsireiškimas musų 
draugijų gyvenime. Mat, kad balius atneštų pelno, žmo- 
nės turi kuodaugiausiai gerti, o kas nežino, kad girta- 
vimas yra daugybės ligų priežastimi? Pašelpos draugija 
moka pašelpos ligoje; kad butų iš ko tas pa.^elpab mojkėti 
—draugija rengia balių, kuriame nariai nugirdoma. O ka- 
dangi nuo girtavimo paeina daug ligų, tad draugija, ga- 
vusi iš baliaus pinigų pašelpoms mokėti, pati sau gami- 
nasi ligonius, kad butų kam pašelpos mokėti... Senovės 
gildljope bausdavo už girtavimą, o šiandien, augštos kul- 
turos gadynėj, žmonės net per savo pašelpos di'.*agijas 
girtavimą platina ir ginavimu paremia savo iždus... 

iSKIO Prekybos 
ir Kalbų 

Cia gali iiuiokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ilgi aneSCiausial, telpfi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikas, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolftiS. 
Ekonomijos, Knrgvedystes.Dail'araSčio, Lai- 
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
uibaigti PUBLIC SCHOOL, ITIGH SCFOOL Ir 
•PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

13106 So.Mstęd St., Cit ic$i 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbinir.kų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i? rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių .š draugijų ir vi- 
Buomeuės judoj'mc. T Įsi dienos klau- 
simai yra svaistouil įlįstai ir teisia- 
gal. 

Prenumerata Amerikoje S2.C0 ma- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitoso Suly- 
sę $3.00 metams, $1.50 pusei Dietų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, iII. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
lr vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptinga* vyrų 
ligas. 

PHONE YARC8 2721 

Dr. J. JONIKAIT1S 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti Bau tinkamų vie- 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimus kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimų 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
inusų mokykloje. Mokini įe pasi- 
naudojamo individinėmis ristemo-. 
mis—nuoseklus pažinimas ir prafc- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Frityrę mašinistai 
pamokis tamistų ir Butuhis tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta cariausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas *25.00. 
yederal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikiau, kurie no- 
rėtų išmokti bardaeku- 

tystės l 4—6 savaites suiyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima būti pa- 
čiam darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabystės (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nobso- 
koff's Ttarber School, 1202 Penu Av.r 
Pitt&burgh; Pa. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 
Nauji krutantieji paveikslai atsibus 

Nedėlioj, kovo 25 d. du kartu: po 
piet pradžia 2:15 ir vakare 8:15. 
Black Diamond teatre Shenanodali, 
Va. 

PETRAS S. REMF-IKIS. 
Yra mūsų įgaliotas Gardner ir api» 

linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
rrikelbimus ir pardavinėti knygai. 

Liet. Pub. Co, 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(M eipe\) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kdlio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus', 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, oiokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
e?,erus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dage- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
viu kalboj. — Persistato 
lobai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIAHIS 
su prisiuntimu Į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halbted St., 

CHICAGO, ILL. 



VIETINES JINiOS. 
, Sąryšis siunčia $500.00. C'ni- 
:agos Draugiją Sąryšis, susitvė- 
rusis ir pradėjusis darbuotis 
naudai nukentėjusiu nuo karės 

pereitu rudenį, jau turi surinkęs 
bu viršum penkis šimtus doliarių 
ir šiomis dienomis išsiųs juos 
Lietuvon. 

Pereitu subatą Mildos svetai- 
nėie draugijų delegatai ir val- 

dybos turėjo susirinkimą sykiu 
su ma/.a vaka-iene, kad apkalbėti 
Sąryšio reikalus, nuspręsti kaip 
i*, kur siųsti surinktas aukas ir 

kaip darbuotis ateityje. 
Valdybos nar ai išdavė savo 

raportus, iš kurių pasirodė, k-ad 

kaip valdybos, taip ir atstovų 
buvo žymiai pasidarbuota. Po 

ijgok o pasikalbėjimo nutarta 

esančias Sąryšio kasoje aukas 

bėgyje šios savaitės išsiųsti 
Amerikos CentraHuiam Komite- 
tui su instrukcija, kad jis juos 
greičiausiai persiųstų Lietuvon 
hnt D-r. Jono Basanavičiaus ran- 

kų, kuriam duota teisė (perduoti 
ar padalinti tokioms šelpimo 
draugijom kurios daugiausiai 
šelpia nuo karčs nukentėjusius 
lietuvius. 

Susirinkime dar keletas (Irau-; 
gysčių pristatė savo aukas, tarp 
j u buvo Teisybės Mylėtojų, Lie- 
tuvių Pažintis Amerikoje, Saldž. 
Širdies, Sv. Matcušo Dr-stė, šv. 
Petro ir Povilo; Jonas Kūlis pri- 
davė $15.00 nuo ristynių. 

Po to ilgokai dar kalbėtasi 

apie ateinantį darba imasi Chi- 
cagos Draugijų Sąryšio. Buvo 
išreikšta v'sokių nuomonių. 
Tarp jų bi'.o patarimas, kad vi- 
*os draugijos, priklausančios prie 
Sąryšio, surengtų apie viduva- 
sarį didelį pikniką naudai nuo 

karės nukentėjusių ir kad visos 
draugijos nutartų dalyvauti ja- 
me i n corpo-re. Platesnį ap- 
kalbėjimą šio reikalo palikta atei 
nanėiam susirinkimui, kuris įvyks 
balandžio 9 d. \Vodniano svetai- 

nėj, 33-ėia ir Linie gatvės, apie 
S valandą vakare. 

Susirinkime išreikšti taipgi 
padėka laikraščiui "Lietuva," ku- 
ris geriausiai rėmė Chicagos 
Draugijų Sąryšio prakilnų darbą, 
kuomet kiti partyviški laikraščiai 
tą darbą tik trukdė. "Lietuva" 
taipgi padovanojo uždyką Sąry- 
io vakarų garsinimus, kuomet 

kiti laikraščiai parokavo už juo? 
Ivg tai butų buvę biznio apgar- 
sinimai. 

Susirinkimas užsibaigė apie 12 
vai nakčia. Delegatai išssikir- 
stė linksmi, kad gerą darbą at- 
li'ko. Buvęs, j 

Klausimas lietuvių svetainės 
vėl pakeltas. Jaunų Lietuvių 
Amer. Tautiškas Kliubas, laiky- 
damas savo susirikimą pereitą su- 

■batą Radavičiaus svetainėj ant 
Brid^eporto, plačiai kalbėjosi apie 
pastatymą savo locnos svetainės. 
Kliubas, kaip matyt iš nuomonių, 
geidžia įtaisyti gerą svetainę, kuri j kaštuotų iki $50 ar 70 tūkstančiui 
doliarių. Kad gera svetainė lie- 
tuviams labai reikalinga—su tuctn 
vi>i sutinka. Bet kokiu budu ją 
įsitaisyti—tame yrr. įvairiu nuo- 

monių. Ir viršminėtame kliubė 
pasirodė dvejopa nuomonė: vieni 
nariai mano, kad kliubas pats ga- 
lėtų įsitaisyti, pats įdėjęs savo 

pinigų ir padarys akcijos (šėrus), 
kuriuos išparduotų nariams ir pa- 
šalimoms ; kiti gi mena, kad pa- 
čiam vienam klubui tas darbas 
butų perdidelis ir t^del jie pata- 
ria susinešti šiame reikale su ki- 
tomis lietuvių draugijomis ir dirb- 
ti 'švieno. 

jaunų Liet. Am. Tautiškas 
Kliubas išrinko kon etą iš 12 

narių, kuriems pavesta nuodugniai 
šitą reikalą ištirti ir rūpintis io 
jvykoinimu. 

Pats kliubas, nors sulyginamai 
dar nėra senas—gyvuoja tik apie 
7 metus,—bet gerai au?a: turi j™, 
apie 400 narių ir keletą tūkstančių 
doliarių kasoj. 

Reikalingumas geros lietuviškos 
svetainės Chica^oje yra taip di- 

delis, kad yra labai gerai, jog apie 
šitą reikalą vis plačiau pradedama 
kalbėti. Kaip mums išrodo, tai 
Chicagoįe nėra nei vienos tok.'^s 
stiprios draugystės, kuri pati vie- 
na, be kitų pagHbo% galėtų sve- 

tainę įtaisyti. Žinoma, męs kal- 
bame apie gerą ir didesnę svetai- 

nę, nes mažesnes svetainės iki 
$t.o,oor> -S 15,ocx) vertės galėtų 
kuone bile draugija sau Įtaisyti. 

Bus "muzikos paroda." Chi- 
cagos (olišeume. kur atsibuvo 
talkininku bazaras, ateinant} ge- 
gužį atsibus taip vadinamoji mu- 

zikos savaitė. Ji tęsis muo ge- 
gužio 19 d. iki 26 d. Tai bus 
milžiniška paroda visa ko, kas 
tik yra surišta su muzika. Čia 
žada 'buti išstatyti įvairiausiu rū- 

šių pjanai, vargonai, smuikos, fo- 
nografai, budai jų dirbimo—žo- 
džiu, viskas, kas tik turi ryšį su 

muzika. Dalyvaus žinomi artis-1 
tai. išradėjai muzikalių iftStfMi- 
mentų srytyje, įvairios mū'žiVv 
lės draugijos :r 11. Be abejo- 
nės. tai bus didžiai pamokinanti 
ir akyva paroda. 

Nuo Brighton Parko. Kovo 
11 d. Visu Šventų dr-stė apvaikš- 
čiojo savo io-metines sukaktuves. 
Didelis skaičius publikos susirinko 
j šeimynišką vakarą, kuris iš tos 

priežasties buvo draugystės su 

rengtas. Prie vakarienės buvo ir 
programas, susidedantis iš dainų, 
dckliamacijų ir prakalbu. Dekla- 
matoriais buvo R. Aiidreliunas, 
Avinskaitė ir J. Yanzinskaite. J. 
Alexandravičius turėjo tam tikrą 
prakalbą, kurioje palytėjo ir mūsų 
tėvynės dabartinius vargus. 

Svečiai nepamiršo prisidėti su 

aukomis ir aukavo sekančiai: 
M. Dūdas $2.00; S. Baranckas, 

R. Andreliunas ir J. Stalilionis po 
$1.00; po 50 centų: O. Stalilio- 
nienė, L. Patrulas, J. Bažas, K. 
Yarnis, F. Almoras ir P. Gailikas; 
J. Misevičius 40c; po 25c: F. Za- 
rauckas, K. Misevičius, M. Ko- 
dis, J. Jakubka, K. Mobožas, J. 
Zalatoris, J. Povilaitis, J. Lanke- 
lis. J. Alexandravičius, J. Kazu- 

nas, L. Mažinskas ir S. Sipavi- 
čius; smulkių aukų—30C- J 11110 

šeimyniško vakaro liko pelno 
$10.00. Viso pasidaro $21.70. 

■Šitos aukos priduota Chicagos 
Centralinio Komiteto iždininkui, 
Dr. A. Zimontai, kad priduotų 
kur reikia. 

J. J. Zalatoris. 

Nuo West Side. "Lietuvos 
Ūkininko" draugija nutarė per- 
duoti $22.22 aukų vietiniai or- 

ganizacijai, kuri rūpinasi rinki- 
mu aukų nuo karės nukentėju- 
siems. Šita auka yra surinkta 

vakarėlyj vasario 18 d. šių metų. 
"Lietuvos Ukiminko" draugijos 

nariai moka kas metai tautiškus 
centus, kurie yra skiriami viso- 
kiems tautiškiems lietuvių rei- 
kalams. Šiuosmet nekurie nariai 
užsidėjo dar po $1.00 extra 1110- 

kesties nuo karės nukentėju- 
siems ir jau užsimokėjo už šiuos 
metus. 

\Yest Sidės viršminėta organ.- 
zacija, surinkus kiek daugiau au- 

kų, sulyg r.avo delegatų nutari- 
mo, siųs jas nukentėjusiems nuo 

karės. Eskulapas. 

TMD. 22-ros kuopos paskaita. 
TMD. 22-ra kp. ateinantį nedėl- 
dionj, kovo 25 d., turės antrą iš 
eilės paskaitą Mildos svetainėje. 
Paskaita prasidės 2 vai. po pietų. 
Skaitys dr-as J. Jonikaitis temo- 

je: "Kūdikių Auklėjiiffils." Dr. 
Jonikaitis šitą temą yra gerai 
apdirbęs ir jo paskaita yra labai 
įdomi ne tik tėvams, bot ir kiek- 
vienam žmogui, įplačiau žiūrin- 
iam į gyvenimą, kadangi jis joje 
pniudina daug svarbių dalykų ir 
parodo naujus auklėjimo budus. 

Pereitą nedėldienį Dr. Graiču- 
nas savo paskaitoj papasakojo 
daug svarbių dalykų, liečiančių 
lietuvių gyvenimą Amerikoje, tik 
gaila, kad nedaug žmonių susi- 
rinko, jo paskaitos pasiklausyti. 
Dr. Jonikaičio paskaita bus svar- 

besnė ir jdemesnė už Dr. Grai- 
čuno paskaitą ir todėl geistina 
butų, kad kuodaugiausia žmonių 
ateitų jos pasiklausyti. Ypatin- 
gai geistina, kad kuopos nariai 
ateitų jos ipaklausyti. Rūpinki- 
mės ne tik kitiems mokslą duoti, 
bet ir patįs jį įgyti. 

Be to po paskaitai bus TMD. 
22-ros kuopos mėnesinis susirin- 
kimas, kuriame bus svarstoma 

svarbus kuopos dalykai, todėl 
geistina, kad nariai kuoskaitlin- 
giausiai ateittj j paskaitą ir su- 

sirinkimą, Valdyba. 

Įvairumai. Sus. Liet. Amer. 

63-ji kuopa, Burnsidėje, pereitą 
uedėldienj surengė prakalbas 
Mačiukevičiaus svetainėje kal- 

bėtojų buvo net trjs:. J. A. 

Chmieliauskas, F. P. Bradchulis 
ir J. Bren/.a. Visi kalbėjo apie 
didžiausią Amerikos lietuvių 
tautišką organizaciją—Susivieni- 
jimą Lietuvių Amerikoj. Nuro- 
dinėjo, kodėl prie jos naudinga 

I visiems lietuviams prigulėti. 
Kalbėtojų prakalbos gerai pavy- 
ko; ypač Chmieliauskas nuodug- 
niai tos organizacijos naudingu- 
mą išaiškino. 

— Pereitą savaite- išparduota 
ant licitacijos buvusio Tanane- 
vičiair banko <rakandus 'r judo- 
mąją nuosavybę. 

— A. Olševskio privatiškas 
bankas, kurio vietoje dabar yra 
naujas Universal State Bank, 
padarė sutarti su savo depozito- 
riais, sulyg kurios visi A. Ol- 
ševskio depozitoriai gauna tuo- 

jaus pusę savo depozitų gyvais 
pinigais, o reštas bus jiems iš- 
mokėta kiek vėliaus, kuomet ne- 

judomasis A. Olševskio banko 
turtas (namai, liotai ir 1.1.) bus 

parduota ir apversta j pinigus. 
— Tūlas Dr. Krasnow, matyt, 

smarkus rusų socialistas-revoliu- 
cijonierius, įpranešė, kad jis ir 

jo "draugai" tuojaus važiuoją 
Rusijon. Esą. dabartinė revoliu- 
cija Rusijoj padaryta ne taip, 
kaip reik; jis ir jo drangai va- 

žiuosią kad pagelbėti padaryti 
"tikrą" revoliucija. Jeigu ir Ru- 

sijoj atsiras daugelis tokių kar- 

štagJvių, tai jie visą revoliu- 

ciją sugadins. Tokių gaivalų 
užsiikarščiavimas ir noras kitus 
mokinti—tai bus geriausis van- 

duo ant biurokratijos malūno. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karita, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
graiesnj Teatrą negu vidurmieVyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Su'jatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedilioini 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laiks nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mčn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED S T. 

TELEPUONE YARDS 
Dr. P. VVIEGNER 

FARMOS, FARMOS! 
Parduodama farmos visokios rū- 

šies ir didumo; lietuviai neapleiski- 
te šito~s progos; dabar geras laikas 
apžiūrėti farmą gerą ir apdirbtą be 
dyko triūso. Kam pirkti kirtimai ir 
dyką darbą dirbti; męs turime 100 
farmų apdirbtų su trobomis, ar be 
trobų W. Mason paviete, Mlchlgano 
valstijoj, čia gyvena daugelis lietu- 
vių ir fcadaro sau gerą pragyvenimą 
ir gražų plniigą gyvendami ant far- 
mos. Michlgano valstijoj žeme yra 
gera ir vaisinga, auga viskas gerai 
ką nepasėsi ar pasodysi, o iš soaų 
žmonės daro didelius pinigus, nes 
sodai labai vaisingi, k- v. obelys, py- 
čios, visokios uogos; be to šitame 
krašte yra labai geras turgus, netoli 
yra du miestai; toliausia j miestą 
7 varstai; o J miestą ką tik atveši, 
tą parduosi. Taip pat yra dirbtuvės 
daiktams ] skardines dėti: agurkams, 
žirniams, kukuruzams ir visokiems 
kitiems valgomiems daiktams; no- 
ka labai gerai už viską, nereikia rū- 
pintis kur parduosi. 

Yra ir pieninės, kurios pačios pie- 
ną atsiima. Kas nori padaryti gerą 
gvvenimą tegul neapleidžia šitos pro* 
gos. 

K>s nori pirkti farmą išmokesti- 
mis, ar grynais, pinigais tegul krei- 
piasi šituo adresu: 

A. Arcikauskas 
R. 2 Box 46, Ludington, Mich. 

-POPIEROS 

ę*ziETA 

G E VA LT 

^skmtvtojas 

BAISIPASAKA! 
Je!.. Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ns 

laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisią pirtį. Jcs-scr! 

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

S m ir n o!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 

ai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 
O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

rūkoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką } 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
įerius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
o skai'tytojo gazietą j Ne\v Yorką, o ne\v jorkiškio—j Chi- 

ca^ą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

•į°'!US; xisas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 

? .ls'sluojaj visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
mienų: « 

Mokėk, sako, šunsnuki dauglaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... 

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokj kozackj maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juo!:ai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjes, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandraJ ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyv* žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos jieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, bur} žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su iimislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 

pasciptų, o mažesnis nesimučyt... Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. Kad jau ryč, tai rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį 
Tai matote, kaip ir kotiel dabar visos gazietos prenume- 

ratos kainą kelia. 
* 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako ji« 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- 
žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųgk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- 

skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums ge.ų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 

pamirškit gerą žodį uz "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums pr'kalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- 

Harį ant pusmečio. i 

Laiškus adresuokit taip: 
"LIETUVA" 

j 3352 South Halsted Str*et, r: J j Chicago, 111. I 

I VI V'i1* 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupljasi žadinti lietuvių tautos sąmone Ir stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestiem ir tobulintiee; Jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora lr naudinga, o nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečiui ▼iena tantos ir t€vynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimuB-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda ar,rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažĮstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 8 mėnesiams & ib. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 5- centai. 
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" i užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslap} i keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, Jieškantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių Jieškantlems po teksto 10 centų pel.to eilute. 

Adrescs; 

"Lietuvių Balsas" 
;PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSJA 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTA S AMERIKOJE 1886 METAIS 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokžjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ ?pšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Cinai. 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST 003), ILL. 
CORNER 18th STREET 

fkia: imntfsn 3521 

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Ain Stmt PUlideljkli P» 

Lietuvoje Europos Kares Metu. 
Šioje knygoje p. A. M. Marius, senas amerikietis, 

kuris prieš pat karg parvažiavo iš Amerikos į Lietuvą, 
aprašinėja, ką jis savo akimis matė Lietuvoje laike karės. 
Ji aprašinėja: 

1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie- 
čiams. 

2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais. 
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken- 

tėjusius šelpti ir jos darbavimas. 
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynės 1400 verstų 

gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny- 
gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje. 

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už ką. Dau- 
gelio iš jų yra pavardės, taipgi gyvenimo vietos pažymėtoj, 

Si knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut, siųskite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
3353 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 

M T|" ITI O 8avo »kaityt°iam=> ^uoda labai daug naudingų raitų n I L I I I ̂  apie žmonių s-eikatą ir ligai, taipgi apysaky. juoky, 1 lai I I e'''V> paveiksly-V Turi tavo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. /'Ateitie#" kaina metams J2.00. pusei metv $1.00. Ui* sieniuose metams 12.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Nauja Krautuve Laikrodėlių 
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypa- tingai laikrodėlių, šliublnių žiedų ir 1.1., pardundu 

pigiausia kaina. Gerai taisau visokius laikrodė- 
lius. Kviečiu savo draugus ir pažjstamus ateiti ir 
pamatyti mano naują, krautuvę. Adresas: 

J. VENCKUS 
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

OHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mc« neesame bankierlal, bet męs gvarantuojame Tamstai BuCt 

dvma 50% ant Tamstos plniflg, nusiperkant sau drabuėiua pas n>ui. Vy ZZl vaiknami padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
SKOOO ui puse kainos. Truputėli nsšlotus nuo $25.00 Iki $80.00 sat 
orderio darytus siutu, parduoiame po $5.00 Ir brangiau. 

Naujas Ir truputėli dėvėU kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Valkų slutc.1 $2.50 Iki $7 G0. 
Skrynios lr valyzaL 

S. GORDON 
1416 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

fitoras atdaras kasdien* ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esU 
atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais-lkl 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dow:att-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood;aU 

Ihone Canal 1203 
Valandos: 

in fi:£0 iki 12:00 vai ryto 
jai "i .10 iki 8:00vaL vale, 

Nedeiioma 
tuctiCikl U^OvaL ryio 

Rezidencija 
5206 W,Harrison St eet 

Tel. Aastin/J/ 

Valandos 
«kui Ikifiao klekvieoęPFS. 
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