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Dideji Kare. 
D7DEJI KARE. 

Suvienytos Valstijos ant galo 
nlutarė dalyvauti karėj Europoj. 
Kaip Firancuzijos kariumenės at- 

stovas marsalas Joffre reikalavę, 
bais Uvoj Francuzijon pasiųsta 9 
regimentai geriausiai išlavintu 

kareivių, bet tas jau parodo tal- 

kininkams, kad Suvienytos Val- 

stijos ištikro dalyvaus karėj ir 

pasiuntimu tų 11,000 kareivių ne- 

apsirur>ežiuos, turės jų daugiau 
pasiųsti, sykį karę pradėjus, nes 

jeigu vokiečiai iranouzus 11 ang- 
lus įveiktų, galėtų kariumenę 
Amerikon pasiųsti. Reikia todėl 
neleisti, ilcad vokiečiai vakarinės 

Europos priešus įveikti galėtų. 
Rodis neįleidimui vokiečių kariu- 
menės į Suvienytas Valstijas' jos 
gal tauri nemažas .pajiegas, pri- 
skaičius tvirtoves ir karišką lai- 

vynų, bet ivokieciai įsiveržimai 
j^" j Suvienytas Valstijas, taip kaip 

Francuzijon per Belgiją, galėtų 
griebtis kelio per Mexiką. Ant 

Mexikos Suvienytos Valstijos 
niekados negali užsitikėti. 

Issiuntimui Europon Amerikai 

ir daugiau kareivių netruktų, kad 
tik valdžia leistų juos organizuo- 
ti, kari apginkluotų ir jų užlai- 

kymui pinig is duotų. Ant atsi- 
šaukimo buvusio prezidento Roo- 

sevelto, norinčio iš liuosnorių su- 

tverti kariumenę ir su ja Fran- 

cuzijon keliauti, atsišaukė jau 
180,000 liuosnorių, norinčių jo or- 

ganiauojamon kariumenėn pasto- 
ti, o be abejonės atsišauks dar 

daugiau. 200,000 narsuolių, o tik 

toki liuosnoriais ikariumenėn sto- 

ja, butų jau nemaža talkininkams 

pageilba. Reikia vien, kad kon- 

gresas Roosevcltų jo užsimanome 
paremtų- kad leistų jam liuosno- 

rių kariumenę organi/'.oti ir tam 

reikalingus pinigus duotų. Bijo- 
tiesi jo nėra nei reikalo, kuomet 
su jo surinktais liuosnoriais jis 
bus Europoj, nors atsišaukimas 
lokios daugybės liuosnorių rodo 

nemažą jo įtekmę Amerikoj. 
Era itcuzų Jcariška komisija va- 

žinėja d.? r vis po Ameriką ir vi- 

sur, yp*č maršalą Joffre, gyven- 
tojai enti«ziastiskai priima, per 
tai ir vokiečiai pasikavojo ir ne- 

drįsta jam savo neprielankumo 
rodyti. Bet, žinoma, ji« čia vi- 

sur gerai nematomų sargų yra 

saugojamas nuo vofcikų pakvai- 
šėlių »r jų pritarėjų, kurių, vie- 
nok, kaip matyt, bent atvirų, yra 

nedaug. Bet Joffre be mažo ,it- 

pas.-.ekė nelaimė. Traukinys, ku- 

riuom jie važiavo, netoli Arcola, 
Illinois valstijoj' iššoko iš bėgių, 
bet prie to niekas ne tapo su- 

žeistas. Ar tas atsitiko per keno 
nors reatsargumą, ar prie to ta- 

po pikta ranka pridėta, tikrai ne- 

žinia; gal tas niekada nebus su- 

žinota. 

.Amerikoj atsiranda vis dau- 

giau Vokietijos priešų, kurie ap- 
šaukimo jai karės reikalauja. Ka- 

dangi su vokiečių pask&ndytu 
garlaiviu žino keli jūreiviai pi- 
liečiai negrų .repuiblikos Haiti, 
tai gyventojai reikalauja apšau- 
kimo ikarės Vokietijai. Kariška- 
me su ja padėjime jau yra ir Vi- 
darinės Ar"«riKos republika Gua- 
tcmala. Bet is tu reptiblikų pri- 
sidėjimo karėn talkininkams ma- 

ža yra nauda, nes jos labai silp- 
nos: Haiti tu~i porą tūkstančių 
prastai apginkluotų ir aprėdytų 
basų keleivių, kuriuos, jeigu bu- 

tų Europon pasi sti, žiemos lai- 

ke reiktų namon, j šiltesnę tėvy- 
nę, grąžinti. Xe tvirtesnė yra 
nei Guatemala. Visas jų karėn 

prisidėjime svarbumas yra tame, 
kad jų portuose vokiški laivai 

negalės gauti nei vandens, nei 
maisto, nei kuro. Tas ypač sub- 
marinoms yra labai svarbiu, nes 

jie nei maisto, nei kuro negali 
«faug p?imti. 

Apie vokiečių kolionistų suki- 

limą Brazilijoj naujų žinių -nėra. 

Reikia todėl manyti, kad valdžia 
ant jų viršų paėmė, nes nei vo- 

kiški laikraščiai nepaduoda žinių 
aipie sukilėlių pasisekimus. 

Dipliomatiški ryšiai Chin*} su 

Vokietija tapo galutinai per- 
traukti. Chinų ambasadorius iš 
Bsrlino jau išvažiavo ir prisi- 
griebė Šveicarijon, o vokiškam 

!arribasadori'ui ir kons>u»liams Chi- 
nuose sugrąžinta jų jgaliojitnai, 
be kurių jie ten pasi'likti negali, 
turi kitur keliauti j kokį neutra- 

lišką kraštą, o tokių arti Chinų 
.nėra, visi Chinų kaimynai yra 
karėj su Vokietija. 

Kadangi Suvienytos Valstijos 
turi talkininkams rūpinti maistą 
ir amuniciją, tai pervežimui di- 
desnio skaitiiaus kareivių Euro- 

pon trūksta joms laivų. Todėl 

Anglijos valdžia atsišaukė j Ja- 
poniją sii užklausimu, ar ji ne- 

galėtų parūpinti laivus perveži- 
mui Suvienytų Valstijų karkv- 
menės Rusijon. Ji bus tuoj pa- 
siųsta Eiuropon, kaip tik talki- 
ninkai parupįs laivus jų perveži- 
mui kurin nors karės frontan. 
nes Amerika apart laivų United 
Fniit Co. atliekamų neturi, kiti 

užimti važiojimu talki n i nikams 
maisto ir amunicijos, o tas juk. 
jeigu nelabjau, tai nemažiau rei- 

kalingas už kareivius. Laivus 

galėtų vien Japonija pampinti, 
nes nuo karės pradžios ji pasi- 
dirbo daug naujų laivų. Jų už- 

tektų pervežimui Suvienytų Val- 

stijų kariumenės Rusijon. Japo- 
nija turi mat didžiausią pirklybi- 
mį laivyną rytuose- iptr tai ji pirk- 
lyboj valdo Pacifiką. 

T Jonija 
ik i šiol .neatsakė ant :os 
prašymo, bet tikimasi, kad jj iš- 

pildys, nes ir Japonijai pavojin- 
ga yra Vokietija, ji nenori, kad 

ji karę laimėtų. Japonijoj žmo- 

nės reikalauja, kad ji karėj imtų 
didesnį dalyvumą, nes tik tąayk 
gali laukai didesnio pelno. Kal- 

ba, buk Japoniija pasirengusi pa- 

siųsti pageifeon Rusijai 300,000 
kreivių, nes nereikalauja bijotie- 
si, kad Suvienytos Valstijos iš 

jos karėn įsipainiojimo norėtų 
pasinaudoti, kuomet ji kariaus 

drauge su Suvienytomis Valsti- 

jomis prieš vieną ir tą patį prie- 
są. 

Chinų prezidentas sutiko klau- 

simą apšaukimo karės Vokietijai 
pavesti parliarrventui. Jeigu par- 
liamentas užgirs karę, preziden- 
tai žada su jos apauikimu ilgiau 
nevilkimi. Parliamente yra dau- 

giau Vokietijos priešų, negu 
drraugų. Jeigu kiltų karė ir bu- 
tu reikalas, Chinai gali karėn 
stumti apie 60 milijonų kareivių, 
taigi beveik tiek» kiek Vokietija 
išviso turi gyventojų, drauge su 

moterims ir vaikais. 

Karės fronte Mace<lonijoj 
smarkiau veikia artilerija ypač 
Cerna paupiuose. Buvo ten ir 

maži, nors gana smarkus prie- 
šingų kariumenaij susirėmimai, 
bet svambesnio nieko nenuveikta. 
Re eiklesnes svarbos susirėmimai 

buvo taipgi Rumunijos fronte, 
bet mažais susirėmimais niekur 
nieko svarbaus nuveikti negali- 
ma, svarbesniems darbams visur 
reikia ir atsakančių, dideliu aukų. 

Kaip praneša iš Petrogrado 
ir Londono, Persija jau tapo su 

visu išvalyta nuo turkų. Dabar 
visa šiaurinė Persija yra jau ru- 

sų rankose, o pietinę jos dalį 
valdo anglai. 

•Armėnijoj, kaip praneša iš Pe- 

trogrado, rusai pasitraukė iš ke- 

lių kaimų ir juos užėmė turkai, 
tik aiškina pasitraukimą strate- 

giškais žvilgsniais. Bet pasi- 
traukimai, Učl kokių priežasčių 

jie nebūtų daromi, vis reiškia 
nepasisekimą. 

Amerikos žydai, -kurie čia turi 

diktoką įtekmę per savo didžtur- 
čius, stengiasi nuo Amerikos iš- 

dereti sutvėrimą žydų viešpatys- 
tės. Mat anglių kariumenė arti- 
nasi prie Jeruzodimo ir apvaldo 
vis <li"desinus Palestinos plotus. 
Žydai nenori, kad Pailestina aing- 
iams tektų, bet nori, kad iš jos 
butų padaryta :n«pri>guilminga žy- 
dų viešpatystė. Bet Palestina 
ne vienų žydų apgyventa, di- 
desnė ten gyventojų dalis yra 
syrijonai ir arabai, bet ne žydai, 
kurie nei nesisverbia per daug 
Palestinon, nes čia nėra ką i£- 

■naudoti. 

Itališkame frante smarkiau ne- 

gili iki šiol veikia artilerija tarp 
Asiago ir Astico. Prie Zugna 
italai įsiveržė j austrų grabes 
ir paėmę dikčiai amunicijos ir 

ginklų, sugrįžo be didelių nuo- 

stoilių j senasias savo stovyklas. 
Julianiškuose Alpuose, prie Go- 
ricios, j pietus nuo Karšo, prie 
Valcia Draga ir Camen smarkiai 
veikia abiejų pusių sunkioji ar- 

tilerija. { pietus nuo Goricios 
austrams pasisekė užimti toliau 

pryšakirt įsikišusias pozicijas. 
Kitur austrų smarkus užpuoli- 
mai visur tapo atmušti. 

Rusijos fronte didesni mūšiai 
visai pasiliovė, bet Rusijos ka- 

riškoji valdžia vis laukia vo- 

kiečių užpuolimo sostinės Pet- 

rogrado. Kitur buvo menki su- 

sirėmimai vis tose pačiose ^ier 
tose prie Kovelio. Iš Rusijos 
praneša apie keistą apsireiškimą 
karėj — besibroliavimą vokiškų 
kareivių su rusiškais. Siflyg tų 
žinių, vokiški kareiviai su rusiš- 
kais laiko net mitingus ir pasi- 
kalbėjimui. Gal dėlto priešingų 
kariumenių besibroliavimo ir mū- 

šiai pasiliovė. Kad tik tas ru- 

sams ant blogo neišeitų, nes vo- 

kiečiai su žemiau už save sto- 

ivinčiais nemėgsta broliautiesi, o 

rusų kareivius juk jie kur kas 
žemiau už save stato; tokuis jie 
laiko kvailiais ir mėgsta eavo 

tikslams išnaudoti, jeigu tik ma- 

to, kad jie duodasi išnaudoti. 
Todė'I rusų ikariumenės vadovas 

generolas Gurko išleido net per- 
sergėjimą kareiviams, kad jie, 
•besibroliaudami su vokiečiais, 
neišduotų vokiečiams rusiškos 
kariumenės ir karės vedimo pa- 
slapčių, iš ko Rusijos priešai 
mokėtų pasinaudoti. 

Rusijoj, kaip sakoma, svetimi 

agitatoriai mėgino sukelti naują 
revoliuciją ir išversti tuomtarpi- 
nę valdžią, nors nežinia, ką jos 
vietoj norėjo Rusijai įbrukti. 
Gal Vokietijos kaizerio valdžią, 
nes kilus betvarkei, tik tokia ga- 
lėjo ten tvarką jvesti. Petro-, 

grade buvo smarkios demonstra- 

cijos, sukeltos darbininkų ir ka- 
riiumenės. Demonstrantai reika- 
lavo pasitraukimo užsienių mi- 

nisterio profesoriaus Milu kovo 

ir karės ministerio Gučkovo ir 

padar)'mo taikos su Vokietija ir 

palikimo talkininkų vokiečių ma- 

lonei. Bet demonstrantus pasi- 
sekė pertikrinti, jie dauguma 55 
balsų pripažino tuomtarpinei val- 
džiai užsitikėjimą. Dabar Ru- 

sijoj ramu, tik nežinia, ar ilgam, 
nse valdžiai priešingi agitatoriai 
nesnaudžia, bet ir toliau darbuo- 

jasi. 

Vokietijoj, nors gegužio I d. 

revoliucijos nebuvo, bet ramumo 

vis nėra. Kruvini susirėmimai 
vėl buvo didelių miestu gatvėse. 
Berline, kaip praneša paskutiniai 
telegramai, šauta net j kaizerį, 
bet nepataikyta. Kancleris bi- 

josi žadėtą kalbą apie taikos iš- 

lygas kalbėti, nes bijosi pačių 
vokiečių: vieniems reikalavimai 
bus permaži, kitiems perdideli. 
Ret kancleris vėl sušaukė parlia- 
mentą, nes bijosi pats ką nors 

veikti be jo pritarimo. Kaize- 
rio valdžia tapo aprubežiuota, 
nes jis už savo veikimą prieš 
,tautą neatsakydavo. Dabar iš 

kariumenė nuo jo sauvalios at- 
imta ir už jo darbus prieš par- 

[liamenty ministcriaj turės atsa- 

kyti. 
Smarkiausi mūšiai vis eina va- 

kariniame karės frpn/te ir čia vo-į 
kiečiams vis mesiseka, nors ir) 
priešų laimėjimai ne taip dideli. 
Mušiuose prie Chenjin des Da- 
mos francuzai paėmė nelaisvei} 
6.000 vokiečių ir užėmė vokiečių 
viešpataujančias ant visos linijos 
pozicijas. Užmušta ir sužeista 
čia nemažai vokiečių, tik tikro 
nuostolių skaitliaus nesuskaityta. 
Fraincuzams teko visas plotas 
vokiečių pozicijų nuo Loffaux, 
Craonne iki kalvų Chemin des 
Dames, To mylių ilgio. Vien 
nelaisviais cia lrancuzams teko 

5,300 vokiečių. Po iknuvįnam 
maišiui franeuzai atėmė nuo vo- 

kiečių čielą eilę grabių tarp Sois- 
sons ir Laon ir užėmė visą kal- 

vą ,prie Cersy ir Craonne. Vo- 
kietijos sosto įpėdinis kontr-ata- 
kais mėgino atgauti .'nužudytas 
pozicijas, bet visur mėginimai 
nepasisekė, norg tam daug žmo- 

nių pašventė. Į pietus nuo D<ns 
anglai pertraukė garsią vokiečių 
Hindenburgo atsigynimo liniją 
iki Reims distrikto, kur franeuzų 
keliose vietose pertraukta vokie- 

čių 'liniją. Čia tiaukiasi smar- 

kiausi, kokių dar Šioje karėje 
tnebuvo, mūšiai, bet jie dar ne- 

pasibaigė. Vokiečiai priešinasi 
iš visų savo pajiegit, griebiasi 
kontr-atakų, bet ir jais savo tik- 
slo atsiekti nejstengia. 

Iš Kares Lauko 

REICHSTAGUI ATSIDARIUS, 
HOLLWEG'UI KARSTA. 

Kopenhagen (per Londoną), 
geg. 3d.—Tie Vokietijos laikraš- 

čiai, kuriems leidžiama pasiekti 
Kopenhagen, Danijoj, nors nepa- 
duoda jokių žinių apie karės daly- 
kus, ar kokj tvurodymą apie strai- 
kų judėjimą, bet nurodo, kad kova 
'prieš kanclerį von Bethmann IIoll- 
\veg vėl eina visu smarkumu. 
Kanservatyvai, nors, kaip papra- 
stai, reikalauja iš kitų partijų su- 

silaikyti nuo politinių ginčų tėvy- 
nės labui, bet patys priėmė ir pa- 
garsino eilę rezoliucijų, kuriomis 
smarkiai užpuolama kancleris ir 
barama valdžia už silpnumą ir 

svyravimą taikos klausime ir ap- 
siejime su straiko agitacija* 

Rezoliucijos išreiškia didelj su- 

sirūpinimą del vienval augančios 
socialistų įtekmės; jų pasistengi- 
mai taiką daryti vedą Vokietiją 
prapultin. Šitas užpuolimas, ma- 

tomai, yra pritaikytas prie reich- 
stago atidarymo ir įdomu yra tas, 
kad rezoliucijos yra paremtos li- 
beralio konservatyvų sparno po ba- 
ronu von Seydlitz. Baronas von 

Seydlitz ligšiol yra buvęs toli ma- 

žiau kraštutinesnta už tiksliuosius, 
arba junkerinius konservatyvus 
grovą Westarp ir Herr von Hey- 
debrand. 

I V o r \v a e r t s redakrijos straip- 
snyje socialistų pasiuntinys Herr 
Landsberg mėgina įtikinti darbi- 
ninkus reikalingumu nesiskubinti 
su reformomis iki taika nebus lai- 
mėta. Girdi, socialistų reikalavi- 
mas taikos be atlyginimo yra ge- 
riausiu įrankiu jų oponentams 
prieš, Phillip Scheidemann. 

Darbininkams yra pasakojama, 
j kacT ciesorystę ištiks pragaištis, o 

i juos pačius skurdas, jei didelio 

| atlyginimo nebus gauta. Girdi, 
|karei pasibaigus, Vokietija turės 

j skolos nemažiaus kaip 120,000,- 
000,000 markių ($36,000,000,000), 
už kuria kas metas reikės mokė- 

.... 

ti mokestimis be trijų bilijo-J 
nų markių paprastų valstybės 
išlaidų, pusę bilijono markių 
palukiams ir skolai apmokėti 

ANGLŲ KARĖS LAIVAS 
PASKANDYTA; ŽUVĘ 
279 ŽMONĖS. 
^.Londonas, gtg. 3 d.—Angių 

transportini laiv^ Arcadian bal. 

15 d. paskandino submarinas 

Tarpžeminėse jurose. Laivas nu- 

skendo į 5 minutas. Menama, 
kad 279 žmonės prigėrė. Pasi- 

gendama 19 oficierų, 214 kitų ka- 

rėm^, rc> -jūreivių, 34 Įgulos Ji 
2 civilinių. 

KANADIEČIAI DIDE- 
LIAME MUSYJ HINDLN- 
BURGO LINIJĄ PRALAU- 
ŽIA. 

Anglų žinyba Francuaijoj (per 
Associated Press).—Vėl naujas 
—ketvirtas iš eilės šį pavasarį— 
intensyvaus kovojimo laikotarpis, 
prasidėjo tarp anglų ir vokiečių 
apie dvylikos mylių fonu apie- 
linkėje tarp rytinės Vimy kalnų 
pusės ir vakarinės Queant puses. 

Po paprastam baisiam artileri- 

jos prirengimui, kur visokio dy- 
džio kanuolės vartota, anglai visu 
šonu siūbtelėjo pirmyn ir susirė- 
mė su priešu. 

Ketvergo vakaras užtiko anglus 
gerai laimėjusius keliose vietose, 
kur jie, nežiūrint atkakalaus besi- 
priešinimo, atsilaikė atgal i em s puo- 
limams. 

Berlinas tvirtina, buk anglų kė- 
sinimasis prasilauki per vokiečių 
liniją nepavykęs ir jie didelius 
nuostolius paneš?. Anglų karės 

žinyba nesisako feldmaršalo Hai- 

go kareivijas pralaužusias vokie- 

čių šoną, bet ji sake, kad į vaka- 
rus nuo Queant ir arti Chcrisy 
prasiikišimai atvaryti linijou ir kad 
kaimas Fresnoy ir priešų pozici- 
jos j rytus nuo kaimo dviejų my- 

lių šonu, taipgii apkasų sistema 

šiaurinėje Oppy pusėj paimta ir 

yra anglų rankose. Fresnoy pa- 
ėmė kanadiečiai. Vokiečiai turė- 

ję didelius nuostolius mūšyje ir 

paskui atgaliniuose puolimuose. 

PETROGRADO KARIAUNA 
REMIA NAUJĄ VALDŽIĄ. 

Petrogradas, gegužio 4 d., per 

Londoną geg. 5 d.—Biulėtinas 

praneša, kad Nevsko prospekte 
jvyko susirėmimas partijų, kur 

prieita prie šaudymosi. Oficieras 
ir mergina tapo užmušti ir ke- 
lietas sužeista. Miestas esąs su- 

judime. 
Trečią valandą po pietų šimtai 

dirbtuvių darbininkų—vyrų, mote- 

rų ir vaikų, sekdami paskui ka- 

riuomenę, nuinaršavo Nevsko pro- 
spektu su vėliavomis parašytomis 
"Šalin su laikina valdžia." 

MINISTERIAI SUSIEINA 

SU TARYBA. 

Petrogradas, peir Londoną, ge- 
gužio 5 d.—Po visos nakties ben- 

dro posėdžio valdžios ministerių 
ir darbininkų bei kareivių pasiun- 
tinių tarybos Marinskame rūme, 

taryba paskelbė, kad kitas masinis 
susirinkimas bus laikomas vakare, 
kur bus paskelbta rinkikams kon- 

ferencijos pasekmės. 
Pasirodymas kabineto ministerių 

Miliukovo, Šingarevo ir Nekraso- 
vo ir jų kalbos nuo rumo laiptų 
j susirinkusią minią nakčia tartum 

nuramino kareivių ir žmonių prie- 
šingumą, kurį jie parodė po pietų 
maršuodami ir reikalaudami už- 

sienio ministerio Miliukovo atsi- 

statydinimo. 
Anksti rytą atvyko Petiogra- 

dan delegatai nuo garni/cno Car- 

sko' Selo, atnešdami užtikrinimą, 
kad visas garnizonas yra palan- 
kus laikinai valdžiai. 

IŠALKĘ VOKIETIJOS ŽMO- 
NĖS KOVOJA SU 

KAREIVIAIS. 

Amsterdam, gegužio 5 d. — 

Kaip Telegraaf praneša, Mainz'e, 
yokietijoj, kilo didelės riaušės del 

maisto, kur 8 žmonės užmušta. 

Įširdusi del alkio minia iš 1600 

žmonių padarė demonstraciją ir 

daugelj sankrovų apiplėšė. Poli- 

cija negalėjo riaušininkų numal- 
šinti ir pašaukė kariuomenę. Ka- 

reiviai šaudė į žmones ir daugelj 
sužeidė; 500 žmonių uždaryta ka- 

lėjimai). 

BAVARIJOJ MftSOŠ GREI- 
TAI VISAI NEBUS. 

Bazelis, gegužio 5 d. 2inia iš 
Meuncheno praneša, kad maisto 

! trukumas ifrvajoje sparčiai eina 
didyn. Vidaus ministeris Herr 
Brett Reich, kalbėdamas susirin- 
kime, pasakė: 

"Męs galime laikytis iki rugp. 
15 d., jei laukiamų daiktų sulauk- 
sime. Rugsėjo mėnesyj, gyvulių 
nelikus, turėsime maitintis vieno- 
mis daržovėmis." 

Sulyg šitos žinios, ministeris pra- 
šęs klausytojų laikytis, kad šalis 

nebūtų alkio priversta taikytis. 

REICHSTAGO REFORMOS 
DEDA RUBEŽIŲ KAIZERIUI. 

Londonas, gegužio 5 d. Du 
mėnesiu atgal kaizeris įsakė kan-l 
cleriui Hollvveg tuojaus sustatyti 
programą tinkamoms reformoms,' 
kurių, jis sakė, "rnusų narsus did- 

vyriai mušlaukyj pilnai užsipelnė."' 
Po to paskirta konstitucijinė ko- 

misija nustatymui pamatų. 
Šiandien ateina žinia iš Berli- j 

no, kad pirmutinis šitos komisi- 
1 jos nusprendimų siekia suvaržyti 
ciesoriaus galybę. 

Tai yra, kad ateityje, jei nu- 

sprendimą reichstagas priims, kiek- 
( 

vienas kaizerio prisa'kas turės buti 
i 

patvirtintas ciesornuo kanclerio, 
1 1 
arba jo atstovo, 'kuris tuoim pri- 
ima atsakomybę prieš reichstagą." 

Komisijai balsuojant tik keturi 
(junkeriai pasipriešino šitai kon- 

stitucijinei permainai. Viduriniai, 
tautiniai liberalai ir progresistai 
parėmė ją. 

Kita komisijos priimta rezoliu- 

cija pastato kanclerį atsakomybėn I 
už kiekvieną jo peržengimą tarny- 
stės pareigų. Ji taipgi paveda 
ištyrimą tokio peržengimo senato 

tribūnai, bet neduoda reichstagui' 
teisės traukti kanclerį tieson. 
Pasiulinimas duoti tai įstaigai to- 

kią galybę likosi sumušt i3. 

Daugelį sumanymų davė socia- 
listai nariai, taikydami, kad žmo- 
nės gautų prieigą p-ie valdymo ša- 

lies užsienio reikalais, bet jie ne- 

perėjo. 

DIDŽIAUSIĄ ŠIŲ METŲ 
MUŠĮ LAIMĖJO PETAIN. 

Paryžius, gegužio 6 d.—Gen. 
Petain laimėjo didžiausią šių me- 

tų muš j. 
Paskutinės dvi dienos kovos pa- 

gal Chemin des Daines netik davė 
franeuzams daugiau kaip 6000 be- 

laisvių, bet ir pozicijas, iš kurių 
jie gali veikti prieš vokiečių svar- 

biausią apsigynimo liniją, užiman- 

čią šiaurinį Ailette klonio šoną. 
Nuo Laffaux fabriko iki Craon- 

nc visa Chemin des Dames skete- 
ra, apie aštuoniolikos mylių ilgio— 
išskiriant mažą dalj, yra tvirtai lai- 
koma franeuzų, kurie, nežiūrint 
didžiausio pasistengimo išversti 

juos, naujose vietose gerai susior- 
ganizavo. 

Vokiečiai, neįstengdami priešin- 
tis franeuzams, pasidavė dideliais 
būriais. Net parimktiniausieji prū- 
sinės gvardijos kareiviai negalėjo 

RUSAI NOr.I ŽINOTI, KAIP 
TALKININKAI ŽIURI 
Į PERGALĘ. 

Petrogradas, ge ginčio 5 d. — 

Nors kareivių ir darbininkų pa- 

siuntinių taryba priėmė laikinės 
valdžios išaiškinimą savo tikslų 
karės, bet tarybos vadovai spiria- 
si, kad talkininkai užbaigtų karę 
be žemių, ar turtų ir kontribucijų 
ėmimo. 

Patsai taikos kryzis perėjo, tik 

taryba yra pasiryžusi priešintis 
pergalei ir nori, kad kareiviai ži- 

notų, jog jie kovoja ne už Kon- 

stantinopolį, bet už naująją lais- 

V?\ 
Vyriausias rusų kareivijų vadas 

gen. Aleksiev, aštriai išsitaisė priei 
propagandą "už nejuavgimą, ar ne^ti 
lyginimą." Jo nuomone, kareivį 
musių laukuose žiūrįs j šitą prO« 
pagandą kaipo j skatinimą patjk 
duoti. 

t 

Kun-štis Tseretelli, kalbėdama* 
dideliame kareivių ir darbininku 
^sirinteime, pasžil, ~&ad_ valdžia 
yra sutaisiusi paskelbimą užsienio 
politikos, šitą naują paskelbimą 
valdžia prisiuntė tarybai ir jis per« 
skaitė jį, sakydamas, kad toji klut« 
ds prašalinta. Dabar, Hrd', kada. 
šitas klausimas mums paaiškėja, 
męs turime žinoti, kaip talkinin- 
kai žiuri į jį. Jei užsien'o demo* 
kratijose esama tokie- paties ju« 
dėjimo, tai tas atves mus arčiau* 
taikos. 

VENGRIJOS DARBININKAI 
RENGIA DIDELĮ STRAJK4. 

Kopcnhagen, gegužio 6 d. — 

Sukiršimas Vengrijos darbininkų 
delei prcmicro grafo Tiszos atsi- 
sakymo tinkamai teisių reformas 
daryti yra toli didesnis, negu pasi- 
rodo iš cenzuruotų telegram-inių 
žinių apie seredos demonstratyvj 
strai'ką. 

Kaip dabar sužinota, visos Bu- 
dapešto dirbtuvės buvo uždarytos. 
Po uždarymui darbininkai priėmi 
rezoliuciją, kuri griežčiausiais žo- 
džiai# reikalavo laisvos rinkiminį 
reformos. Ten pasakyta, kad j A 
atsakas užtruks, ar nebus tinRa-* 
mas, tai darbininkai yra paširjif 
visuotinu straiku priversti val- 
džią tai padaryti. 

GREKŲ KAREIVIJA 
MUŠA BULGARUS. 

Paryžius, gegužio 7 d. Veuii- 
zeloso valdžios grekų kareivija 
dabar kovoja su bulgarais. 

Oficialis pranešimas čia skelbia, 
kad venizelistai ir francuzai karei- 
viai subatoj paėmė apkasus trijų 
mylių šonu Limnieos apielirvkėje. 
Ant rytojaus grekų pulkas atmu- 
šė bulgarų kontratakus. Abiejuo- 
se susirėmimuose venizelistai, esą, 
kovoja narsiai. 

AUSTRALIEČLAI HIN- 
DBNBURGO STRATE- 
GIJĄ PAVERČIA | NIEKUS. 

Londonas, geg. 7 d.—Aka- 
klaasia ir karščiausia karės kova 
eina Hindenburgo linijoje ties Bu«« 
lecourt ir nuo Lens j pietus. 

Nuo Souchez upės j pietus, puo- 
lamosios vokiečių 'kareivijos vii-* 
n /s, patys Hindenburgo atsargos 
žiedai, kaip šienaute tapo nušienau- 
ti. Vienas atgalinis puolimas pa- 
skui kitą tirpte sutirpo, palikda- 
mas žemę nuklotą lavonais. Bu- 
lecourt kaime vokiečių ir anglų 
kareivijos ištisą dieną grūmėsi ar- 

ti vienos prieš kitas. Bulecourt, 
per kurį eina svarbi Hindenburgo 
linija, yra apsiaustas iš trijų pu- 

sių. 
Vakare mūšiai Buleeourte, Ri- 

necourte ir Ltnse dar vis nesilio- 
vė. Parinktinės vokiečių kareivi- 

jos puolė ant anglų ugnies su bai- 
mėn varančiu narsumu ir žuvo. 

Anglų linijos visur tvirtai atsi- 
laikė. Šitie anglų laimėjimai pri- 
klauso australiečiams, kurie, girdi, 
ir pat} Hindetiburgą pranešė. 

IS AMERIKOS. 
UŽ ŠNIPYSTĘ SUĖMĖ GIMI- 
NAITĮ BUVUSIO VOKIETI- 

JOS AMBASADORIAUS. 
San Francisco, Cal. Už šni- 

pyštę suėmė čia artimą giminaitį 
buvusio Vokietijos ambasado- 
riaus grafo Bernstorif, baroną 
Lialilatid von Demusstamnuch. 

lis, -užsidengęs svetima pavarde, 
atkako čia iš Cliinų, kaipo Švei- 

carijos 'pilietis, bet detektyvai 
susekė tikrą jo pavardę ir su* 

areštavo. 



SNIEGO DARGANA. 
Denver, Colo. Gegužio 5 d. 

siautė čia sniego dargana. Snie- 

įgas uidertgė žemy aut 5 colių 
storai. Sniegas šiame laike atė- 

jo pervefai, tai nepaprastas atsi- 
tikimas. 

DiRBS GELEŽINKELIUS. 
Iš Amerikos Rusijon keliauja 

specia!ė komisija po vadovyste 
II. J. Darlingo, kuri užsiims dir- 

bimu geležinkeliu Rusijoj, kuriu 
ten labai trūksta. 

PAČTAS ORLAIVIAIS. 
Pact~ -departamentas Įvedė va- 

žioj imą pačto tarp San Diego ir 
San Krancisco orlaiviais ir tas 

pasirodo praktišku, nes siunti- 
nius orlaiviai greičiau išvažioja 
ir jie geriau apsaugoti nuo ban- 

ditų užpuolimų. 

SIUNČIĄ. j^TJftįKASJį.. 
Washington, D. C. Tuom tar- 

pu pagelbon karėj talkininkams 
Adncrika siunčia 1,000 daktarų 
chirurgų, nes jų trūksta karės 
frontuose. Visi tie dal'tarai bus 

pasiųsti į 3 mėnesiu.-.. Bus gal 
.pasiųsti ir vaistai, nes ir jų ten 

trūksta. 

ioo VOKIŠKŲ LAIVŲ. 
Amerikos portuose paimta šim- 

tas vokiškų ir austrų laivų. Lai- 
vai tie paimti Suvienytų Valsti- 

jų nuosavybėn. Jie bus važio- 

jimui talkininkams maislo ir 

amunicijos apversti. 

MOTERIS GELEŽINKELIŲ 
TARNYSTOJ. 

Pennsylvania geležinkelio kom- 

panija nutarė tarnystei atlikti 
lengvesnius darbus priimti mo- 

teris vietoj vyrų, kurie galės ka- 
riumeman eiti, arba eiti dirbti ant 

,•, farmų ir amunicijos dirbtuvėse. 

Vyrai, kurie eis karėn, atgaus sa- 

vo senas vietas iš karės sugrįžę. 

KARIUMENĖS IŠLAIDOS. 
Nuo kongreso pareikalauta pa- 

sfkirti 3 miiliardus doliarių šių 
metų karės išlaidoms: laivynui 
—$5°3«399.^73 IV Wti žemės ka- 
riumenei. Alga ipaprastų karei- 
vių pakelta nuo $15 ant $30 mė- 
nesiui. Ir afocierų algos dvigu- 
j).a» pakeltos. ; ... 

ORLAIVININKYSTĖS 
KURSAI. 

Washington, D. C. Orlaivi- 

nvnkysitės kursai kariškiems pi- 
fiotams tapo įsteigti prie 6 uni- 
versitetų Suvienytose Velstijose. 
Kimrsai įsteigti prie Cort M, Illi- 
onis, Ohio, California if Texas 
.valstijų universitetų ir prie Mas- 
&achusetts techndliogiško institu- 
to. Kursai trauksis 3 mėnesius. 

PASILIEKA SAUSA. 
Tllinois valst:jos sostinė, mies- 

tas Sipringtidd pasilieka sausas, 
nes laitk/* pastkutinių rinkimų pa- 
duota 500 sausųjų balsų dau- 

giau. Pereito ketvergo dieną 
uždaryta 215 karčiamų, tarp jų, 
be abejonės, buvo ir lietuviškų. 

SUSIDaUž£ KARAS. 
Dubuque, Iowa. Gegužio 2 d. 

nuo stačios gatvės nusirito čia 
Smarkiai bėgantis pilnas žmonių 
k^ras. Prie to daug žmonių už- 

imušta, o dar daugiau sunkiai ap- 
kulta. 

ŽYDŲ AUKOo NUO KARŽS 
NUKENTĖJUSIEMS. 

10 milijonų <loliarių fondan su- 

šelpimui nuo karės mukentėju- 
sių Europoj žydų turtingi New 
Yoriko žydai pažadėjo sudėti 4 
.milijonus doliarių. Ant milijonų 
yra pasižadėjimų ir Chicagoj. 
New Yorko žydai pirkliai paža- 
dėjo mokėti fondan 10 dalį savo 

pelno. 
PASIMIRĖ VOKIETIS 

IŠRADĖJAS. 
Pasimirė čia išradėjas ugninio 

skystimo vokietis Paul Saggan. 
Gimęs jis Vokietijoj, tai jos val- 
džiai ir savo išradimą atidavė, o 

ji jj vartoja darbartinėj karėj. 

AIRIŲ DEMONSTRACIJA. 
New ork. Airių draugijos 

čia surengė s.narkią de.uonstra- 
dV prieš Angliją. Airiai reika- 
lavo neprigulm ingos Airijos. 
Protestavo prieš karę už Angli- 
jos reikalus. Bet savo protes- 
tais juk jie ir Amerikai kenkia, 
o padeda vokiečiams, o per taL 
Ve aibejonės, keti!.ia ir sau. 

NEIS PAČTO PAKIETAI 

SKANDINAVIJON. 
Washington, D. C. Vyriau- 

.Viasis pačto perdėti uis Iiurleson 
pagarsino, jog pačto paketų siun- 

tinėjimas tarp Amerikos ir Skan- 
dinavijos (Danijos, Švedijos ir 

Norvegijos) tapo pertrauktas dėl 
stokos laivu, siuntinių važioji- 
mui. 

KARĖS LAIKO DUONA. 
Žemdirbystės ministens 17 ir 

[18 gegužio Chicagon sušaukė 
duonkepių konferenciją, kuri ̂ j 
bus užgirta ar įvesti karės laiko 

duoną, kuri turi susidėti iŠ kvie- 
čių ir kornų miltų. Duonkepiai 
vienok nepritaria tokios duonos 
kepimui, nes mano, kad jos žmo- 
nės nenorės. Bet turės norėti, 
jeigu kitokios nebus. 

fl Chicago, 111. Pasibaigė čia 
duonkepių straikas. Straikieriai 
laimėjo pridėjimą po $2.00 sa- 

vaitėj. Visi straikavę darbinin- 
kai, be jokio išskyrimo gali grįž- 
ti darban. Darbininkai išsižadė- 
jo reikalavimo, kad vien unistai 
įbutų darbo įvedėjai. Unijų agen- 
tai laike darbo galės lankyti dar- 

bininkas, kas pirma buvo už- 
drausta. 

Washington, D. C. Per visą 
karės laiką, kaip garsina val- 
džios atstovai, straikai nebus 
kenčiami. Kur geruoju nesutik 
kančius nebus galima sutaikyki, 
ten bus pavartota prievarta. 

| 
1 Cleveland, O. Sustraikavo 
čia 600 unistų vežėjų. Jie rei- 
kalaiuja po $1.50 savaitei daugiau 
ir sutrumpinimo darbo laiko nuo 
n vai. ant 10 valandų. 

\i VISI. 
Į| Naujoji Rusijos valdžia su- 

šaukė susirinkimą Dūmos. Bus 
tai pirmas jos susirinkimas po 
išvertimui Romanovų sosto. 

|| Šveicarijoj gaiuta žinia, kad 
An/tjr-aiip valdžia pastalė Čechiją 
po karės laiko teisėmis. Matyt 
ten kilo neramumai. 

|| Vokiečiai suskaite taurus 

Baitbokščio giriose. Rado jų 120 

išviso. Prieš karę ten buvo jų 
660. Bailtbokščio girios Lietuvoj 
yra vienatinė ant viso pasaulio 
vieta, kur taurai dar uižsiliko, bet 
ir ten jų liko jau labai mažai. 

|| Dėl stokos tepalų Vokietijoj 
reikėjo sumažinti traukinių bė- 
giojimą nes su neteptais ratais 
traukiniai bėgioti negali, ^ssene 
iš vartonės ištraukta 3,000 lioko- 

raotyvų. Essene yra didžiausios 
visame pasaulyje Kruppo kanuo- 

!ių dirbtuvės. 

|| Berline,^važioj imu i sunkeny- 
bių, kadangi arkliai karėn tapo 
paimti, pradeda •drum'blius (slo- 
nins) vartoti. Jie traukia sun- 

kenybes, paviflkimui kokių reikia 
mažiausia 20 arklių. Žiemos lai- 
ke vienok žvėris reikėjo šiltais 
drabužiais aprėdyti. 

|| Vokiettijos valdžia Alzatijoj 
kariumenės reikalams iš bažny- 
čią -paėmė varpus ir vargonų 
dūdas. 

ĮĮ Vokiško pariiamento narys 
Neumann apskaito, kad iki šiol 
vien užmuštais Vokietija nužudė 

1,300,000 vyrų. Sumažėjo žy- 
miai Vokietijoj ir gimimų skait- 
lius. Per karę todėl Vokietijoj 
sumažėjo gyventojų skaitlius ant 

3,800.000. Prieš karę Vokietijoj 
buvo 800,000 moterų daugiau ne- 

gu vyrų, o idabar 2 milionai vo- 

kietaičių yra daugiau negu vyrų. 
Brangus 'baus ten vyrai ir tai 

■ visos vokietaitės jų gauti nega- 
lės. 

|! Chinų ambasadorius Vokie- 
tijoj ir visas jo štaibas išvažiavo 
iš Vokietijos ir tuom tarpu ap- 
sistojo Danijoj. * 

j ji Angliški sargybos laivai 

įSiaurinėse"'juirėse patiko daug ne- 

ALLICP COMMISSIONER-a crgr MOUNT VERNOH 

SAV/.ITeS svarbiausi atsitikimai. :J"- Amerikos laivas V a c u u m ^^'torfiedBotasffcir nuskandintas 
JlStalL..^u^ijrrr^^^nerolas Pcta'i, Verdund didyyriš,' tapo paskir- 
tas vyriausiu talkininku vadu Frąncuzijoj.—:Von įRintalen, vokiškas 
šnipas, tapo sugautas k' yra teisiamas Nc\v YofKC. Frartcuzų ir 

anglų misijos nuvyko j Mornt Vernon sudėti vainiką ant Jurgio Wa- 
shingtono kapo (i—Gen. Joffre,2—Viviani, 3—Valstijos sekreto- 
rius Lansing, 4—Anglijos misijos perdėtinis A. Balfour).—Ameri- 
kos leitenantas Ware paskandino submariną.—Amerikon atvyks mi- 
sija iš Italijos, po vadovyste Marconi, bevielinio telegrafo išradėjo. 

» 

gyvų aidžuvių. Manoma, kad 
d i<i žuviai užpuola plauikanėjan- 
čias minas, arba minos, pasiliuo- 
savusios, j <lidžiu!vius atsimuša ir 
explliodtio/a. 

Į| Šveicarija atsišaukė j Suvie- 
nytas Valstijas su prašymu įie- 

aprubežiuoti gabenimo maisto iš 
Amerikos Šveicarijon, nes per ap- 
rubežiavimą Šveicarijos gyven- 
tojai įbu-tų į 'badą įstumti. 

|Į Micote Basd gauta žinia, 
buk Vokietijoj, mieste Furth, 
amunicijos dirbtuvėse atsitiko 
ejopliozija, loiuri vei* su v i su iš- 
naikino dirbtuves. Užmušta prie 
to strviršium 500 žmonių. 

Įj Mexikoj nuo vietos 'pasitrau- 
kė karės ministeris, generolas 
Obregon*. Banditai, po vadovy- 
ste Jose Ynes Salazar užpuolė 
amerikonų kasyklas San Juam. 
Užmušta vienas darbininkas. 
Laukia jo įsiveržimo j Suvieny- 
tų Valstijų, pusę.,. Vilios banditai 
užpuolė geležinkelio traukinį, beį 
Carranzos kariuimenė apsiautė 
banditius, 50 jų užmušė, o kitus 
nelaisvėn paėmė ir pakorė. 

|| Associated Press žinių agen- 
tūra praneša, buk Palestinos tur- 

kiškas gubernatorius pasirengęs' 
išnaikinti len. gyvenančius žydus, 
taigi kad jis Palestinoj nori reng- 
ti tokias žydų skerdynes, kokios 
buvo rengiamos Armėnijoj ar- 

mėnų skerdynės. 

|| Laikraščiai praneša, buk Ru- 

sija ir Danija pasiusiančios sa- 

vo komisijos Amerikon. Iki šiol 
komisijas apkalbėjimui kariavi- 
mo reikalų siunčia tik kraštai, 
karėj su Amerika susidėję, Dani- 
ja prie tokių 'kraštų neprjguli, ji 
su niekuom karės neveda. 

|| Londono Central N'ews ži- 
nių agentūra praneša, buk Pieti- 
nės Amerikos republikos Chili 
ambasadorius Vokietijoj pareika- 
lavo sugrąžinimo jam jo įgalio- 
jimo. Iki šiol Chili stovėjo ar- 

čiau Vokietijos negu talkininkų. 

|| Šveicarijoj, mieste Zueriche, 
(pasimirė žinomas, daktaras, uni- 
versiteto profesorius Schulthess. 
Pasimirė jis staiga. 

|| Šveicarijoj" spiritą pradėjo 
dirbti iš kalkinių akmenų. Ta- 

po jau> įsteigta viena dirbtuvė. 
Iš 30,000 tomų kalkinių akmenų 
ji padirba 8,000 tonų alkoholio. 

|| Iš Vokietija* rusiškų nelais- 
viu stovyklų prie Šveicarijos ru- 

bežių magino pabėgti nelaiaviai, 
bet jie nežinojo, kad .prie rube- 
žiaus yra elektrizuota tvora. Per 
ją lipant, du pabėgėliu užmušė 

elektra, o kitus sugaudė sargyba. 

|| Mexiko ^rezid^tas O.rrainza 
paliuosavo iš -kalėjimo iJii bro- 
lius užmušto prezidento Madera 
ir atleido. jiems kaltę. 

|| Brazilijoj pasitraukė nuo vie- 
tos užsienių mimsteris Lauro 
Muciler, matyt vokietis. 

•> 'i»1 V i. ; 

LIETUVA (R KARĖ. 
-į? 

(Iš "babartics") 
Vyr. rytų vado srytyje gyven- 

tojus, kur reikia, apvalys nuo utė- 

lių. Kol šį kraštą dar valdė 
rusai, žmonių sveikata maža kam 
terūpėjo. Tada nė nežinojo, ar 

yra kokių priemonių apsisaugoti' 
nuo limpamųjų ligų. Vyriausybė 
j tai visai nesikišo. Taigi nįpkam 
nerūpėjo padėti žmonėms apsiva- 
lyti nuo utėlių. Turbut, tada nė 

nežinojo, jog per utėles užsikrečia' 
dėmėtąja šiltine, ta dideliai lim-' 
pančia ir pavojinga liga. Šiaip be^ 
abejo butų beqt kiek rūpinęsi utė-j 
hų naikinimu. 

Bet užėjus vokiečiams ir su- 

ėmus šalies tvarką savo ranko- 
sna, virto kitaip. Visame krašte 
atsirado &jiitinejamųjų įstaigų. 
Pirma jų /tauvo^tiktai kur-nekur, 
gi paskttr^atsirado ir daugiau. 
Kame žmjNiės nnenorėjo eiti iš- 

siutinėti, juos paskatino valdižia. 
Kurie vengfia apsivalyti nuo ido, 
tielns miesto viršininkas įsako, 
kati paskirtą diėną ir valandą su J 
tisais saviškiais atkaktų apsivaly- 
ti nuo utėlių., Kurie neateina, 
tiems uicteta mokėti ipa'battdos. | 
Žmonės pradžioje bijojo eiti, nesa 

manė, jog jiems -reikės, daug iš-; 
kentėti. Bet kartą apsilankę,' 
daugiam nebe v engė eiti apsivaly-' 
ti. Vyriausybė* rūpinasi apvaly- 
ti nuo ido ir gyventojų būkles. 

Gyventojams išėjus išrutinėja- 
mon įstaigon- į jų namus ateina 
valdininkai, nešini tam tikrais 
vaistais, ir apvalo nuo ido jų 
kambarius, baldus, patalinę ir tt. 

Ir pa?kui -valdininkai kartais dai 
nueina peržiūrėti žmonių namų, 
ar jie namie užlaiko švarumą. 
Tokiu būdu dėmėtoji šiltinė liko 
visai išnaikinta. 

Kitos išutįnėjamosios įstaigos 
esti labai didžios. Vie'na didžiau- 

siųjų yra Baltstogėje. Ten ši- 
tam tikslui pavedė seną ir nebe- 

vartojamą rusišką pirtį, Jos per- 
taisymas atsiėjo 26 tuikstančius 

markių. Viena diena gali ten 

apsivalyti—save ir drabužius ko- 
kie 3.000 žmonių. Paiprastai kas- 
dien čia ateina apsivalyti kokis 
tūkstantis žmonių. Panašiai vei- 
kia ir visos išuiinėjamosios įstai- 
gos vyriausiojo rytų vado srityje. 
Apsivalymas visose tose įstaigose 
yra suteikiamas dykai. 

Dabar beveik visur žmonės 

yra jsitikrinę, jog šitos įstaigos 
yra tikrai naudingos. Užkrečia- 
momis ligomią, dabar daug ma- 

žiau te sergą, inieglu kitados. Žmo- 
nės pradeda ^tp-rasti nuo seno- 

sios, buvusiosios rusų gadynėje 
netvarkos ir pradeda pamėgti 
švaresnį ir sveikiestnj (buvimą. Ir 

išutmėjamųjų jstaigų priešininkų 
vis eina mažvn: nesa bemaž visi 

... u >ii ... 

musų salies gyventojai jau su- 

prato, kolps tai .geras daiktas 
visiškai išnaikinus žmogaus kan- 
kintojas utėles;' gi be tam-tikrų 
įstaigų niuo tos slogos visiškai 
apsivalyti 'fceVslc negailima. 

T 
Uždėjo mokestį ant druskos. 

Vyriausiam rytų vadui įsakius, su- 

lyg druskos mokesnio nuo vasario 
io d. yra štai kas paskelbta: už 

valgių sūdomąją druską, kurią ga- 
mina šiame užimtame krašte, rei- 

kia mokėti mokesnis—8 markės 
l i- 

nuo dviejų centnerių. Tas-pat mo- 

kesnis reikia mokėti h- už iš kitur 
įgabentą druską, neatsižvelgiant 
savo keliu mokamą muitą, negu 
ji butų perdirbta ir netiktų sūdyti 
valgiui. Už iš užsienio per Pru- 
sus arba vandeniu įgabentą dru- 
ską, tas mokesnis reikia užmokėti 
kartu su muitu. Iš Varšavos ge- 
neralės gubernijos druska išga- 
benti tevalia tiktai geležinkeliu. 
Mokesnis reikia užsimokėti prieš 
atsiimant iš geležinkelio valdybos. 
Platesnių išaiškinimų sulvg prida- 
vimo druskos ir mokėjimo už ją 
mokesnio išleidžia valdžios virši- 
ninkai. Valdžios viršininkai dar 
išleis aiškesnių įsakymų sulyg mo- 

kėjimo mokesnių už čia pat pa- 
gamintą druską. Kas iš Varšavos 
generalės gub„»-nijos gabens dru-1 
skos ir mėgins išvengti druskos' 
mokesnio, bus baudžiamas sulyg! 
muito įstatymų. 

Pardavimas medžių. Ką-tik 
išėjo vyriausiojo rytų vado įsaky- 
mas, kad malkas parduodantysis 
dešimtą dalį mokamos už medžius 
kainos įmokėtų prigulmoms girių 
valdyboms. Apie kiekvieną mal- 
kos pardavimą reikia duoti žinia 

girių valdybai įr priduoti kaina 
ne vėliau j 8 dienas po par- 
davimo. Pranešti apie įvyHisį pir- 
kimą, ir pardavimą privalo ne tiktai 
su pardaviku, bet ir tarpininkas ir 
dalinis medžių savininkas. Jei su- 

na pinigų už. parduotus vienu kartu 
medžius neišneša 3,000 markių, tai 
to mokesnio mokėti nereikia. Jei- 
gu per vienus metus, skaitant nuo 

spalių rnėn. 1 dienos 1916 metų, 
vienam pirkliui parduota išviso vir- 
šaus per minėtąją sumą, tai reikia 
už visus pardavimus atiduoti 10 

dalį nėsa tai skaitosi vienas parda- 
vimas. Mokėti tereikia tiktai pir- į 
mą kartą, vadinas, pirmąjam par-; 
davikui.—Tas paliepimas veikia į 
nuo lapkričio mėnesio 1 dienos Į 
1916 m. Už parduotus nuo to lai- j 
ko medžius, jeigu nuo parduotos 
sumos pridera mokėti mokesnis, 
galima užsimokėti dabar. 

Lietuvių vakaras Vilniuje. Į 
Šventadienyje, sausio 7 d., buvo! 
lietuvių vakaras vienos liaudies 
virtuvės labui. Vienas musų laik- 
raščio draugas, kursai dalyvavo 
tame vakare, apie tai mums atsiun- 
tė platoką pranešimą: 

Priesalyje buvo lioterija -tai j 
neišvengiamas visų vilniškių pra- 
mogų atspaudas. Bilietų parduo-! 
damoje vietoje didis klegesys ir, 
juokavimas: vienas kunigas iš ge- 
ros širdies loterijai buvo pado- 
vanojęs 50 svarų morkų, gi paskui 
jis tas morkas vėl pats laimėjo. 
Iš to' pakilo daug juokų. Ret, 
salė buvo pilna ligi paskutinės vie- 
tos. Matyt, daug jaunuomenės. | 
Mergaitės gražiais margais sodie- 
tiškais apdarais. Užlelėse daugy- j 
bė geltonplaukių, mėlynakių mo' 

kinių. Visi jie pasipuošę lietuvių 
spalvomis žaliai-baHai-raudonomis 
uostelėmis. I 

Iš Vilniaus ūkio reikalų. Pa- 

starajame kainų tiriamosios vietos j 
posėdyje Vilniuje kai-kuric labai: 
skundėsi, kad Vilniaus rinkon per- j 
menkai teatgabcnta žuvų. Perma- 
ža. esą ž ve jojamų jų tinklų, todėl 
žuvų nedaug teprigaudą. Eet da- j 
bar. užsalus vandenims, sako, žuvų 
busią galima daugiau prigaudyt? 
ir pristatyti miestan. Tame-patj 

posėdyje pranešė, kad Vilniuje vėl 
;ą susekę kelis pieno skiedikus. 

Apie tat esą pranešta policijai. 
Pieno skiedikus užtat skaudžiai 
pabaus ir jų vardus-pavardes pa- 
sklebs laikraščiuose ir šiaip pra- 
neš paskelbimuose. Nesenai esa- 

.ne pranešę, kad Vilniuje uždarė 
dvi kepykli, nesa jiedvi visiškai 
apsileidusios ir nešvarios. Dabar 
posėdyje pranešė, kad ir dar vie- 
ną kepyklą uždarysią del tokios- 
pat priežasties. 

Parsamdys žvejojimą. Antra- 
dienį, vasario 6 d., 1917 m. prieš 
pietus 10 vai. Seinų apskričio val- 

dyboje parsamdys viešai daugiau- 
sia siūlančiam 67 Seinų apskri- 
čio ežerus ir kitus vandenis. Vi- 
sus vandenis apskričio valdyba 
parsamdys lygiai iki kovo 31 d., 
ici8 metų visuotiniais parsamdy- 
mo dėsniais. Dabar nuomoj imas 
daugiausia vasario menes, je, 1917 
m. 

Vilniuje pradėjo mažiau kepti 
ragaišių. Mūsų bendradarbis iš 
Vilniaus mums rašo: Atėjus žie- 
mai ir reikiant labai skalsinti viso- 
kis maistas, pridera ir mažiau 

kepti ragaišių, arba nors kontro- 
liuoti jų kepimų. Del tos prie- 
žasties vyriausybė ketina uždrau- 
sti kepti ragaišių, nesą ir be }ų 
galima apsieiti. Galime tikėties, 
kad mažiau atkeps ir saldumynų 
ir uždės priežurą, kad jiems kepti 
slapta nepardavinėtų miltų, kad 
nenutraukus žmonėms maisto. Tuo 
tikslu Vilniaus miesto viršininkas 
yra pasJcelbęs, kad saldaininės ir 

kepyklos, sulyg vyr. ryt. vado pa- 
liepimo nuo 2, 9, 16, priguli prie 
maisto prekybos įstaigų, todėl ir 

privalo leidimo iš miesto viršinin- 
ko ir visiems tokių įstaigų savi- 
ninkams Vilniaus apskričio įsakė 
išsiimti leidimus arba apsitvirtin- 
dinti senuosius. Taigi dabar visi 
saldainininkui ir kepėjai privalo 
paduoti rašytus prašymus ir pri- 
kergti prie jų turimuosius dabar 
liudinimus iki sausio mėn. 20 die- 
nos 1917 m., miesto viršininkui 
maisto skyriuje. Reikia kartu pri- 
duoti ir kiek sukepa miltų i sa- 

vaitę. Tenai perukrinės ir visus 
prašymus. Kas nebus padavęs 
prašymo ir negavęs leidimo, tas 

neturės teisės nė pardavinėti ra- 

gaišių. Prasižengusius skaudžiai 
baus ir ragaišius atims Tas su- 

mažinimas ragaišių kepimo Vil- 
niuje butų tikrai naudingas daigtas. 
Dabar, eidamas didžiąja Vilniaus 
gatve, saldainių languose matai 

visokių skanumynų. Kituose ka- 
riaujančių valdijų miestuose jau 
senai nebematyti tokių daigtų. To- 
dėl klausi savęs, ar nebūtų ge- 
riau, kad tuos miltus suvartotų 
verčiau duonai, trūksta gy- 
ventojams. Dabar vyriausybė, tur- 

but, išaiškis saldininkams ir kepė- 
jams, kad pirma reikia prikepti 
pakankamai duonos miesto gyven- 
tojams, o^ ne ragaišių smoguriams. 

Kursai Vilniaus miesto gu- 
dams pasimokyti amatų ir daily- 
džiavimo. Vilniaus gudų komi- 
tetas šelpti nukentėjusiems <lcl 
karės, mieste trijose gudų liau- 
dies mokyklose įsteigė tam tikras 
dirbtuves mokiniams pramokti 
darbų ir įvairių amatų. Viename 
skyriuje mokys adyti ir išsiuvinė- 

ti, kitame išpjaustinėti ir daily- 
džiauti, trečiame mokys sukti puo- 
dus. Gerai padirbtuosius daigtus 
ketina pardavinėti Vilniaus nami- 
nių darbų parodoje, gudų tautos 
skyriuje. J r šiaip gyventojai tosa 

mokyklų dirbtuvėse gali užsisa* 
kyti reikiamų daigtų. 

Lietuviu vaikų prieglauda Kur- 
še. Vienas mušu skaitytojas iš 
Liepojos rašo: Liepojos lietuviams 
labai rupi priaugančios kartos 
a: dėjimas, tatai matyti iš jų dar- 
bavimosi del vaikų prieglaudos 
reikalų. Liepojoje jau nuo pe- 
reitų metų gegužio mėnesio 20 
dienos yra įsteigta lietuvių prie- 
glauda vaikams senojoje parapi- 
jos mokykloje. Tą prieglaudą iš- 
laiko pelnu iš lietuviškų vakarų 
ir Liepojos lietuvių visuomenės 
aukomis. Prieglaudoje dabar yra 
70 vaikų. Liopojos lietuviai la- 
bai atjaučia prieglaudos reikalus. 
Titai parodo, kad ir surengtas 
Kalėdoms lietuvių vakarėlis, kurs 
įnešė 540 rublių gryno pelno; bu- 
vo ir kitas vakarėlis tam-pat tiks- 
lui, iš kurio buvo 520 rublių pel- 
no. 

Visuomenes reikalai Suvalkuo- 
se. Pavargėlių komitetas Su- 
valkuose užlaiko ligintojų skyrių, 
kurie jau ilgoką laiką veikia labai 
klotingai. Gyventojų ligoninė 
Daržų gatvėje labai tinkamai ap- 
rūpina Suvalkų, pavargėlius. Li- 

'goniams, kurie nori gydyties na- 

mie, tie komitetai parūpina vaistų 
ir gero valgio. 

Į Visuomenės aprūpinimas Kur- 
ie. Liepojos miesto gyventojų 
prieglaudoje nuo spalio mėnesio 
29 dienos ligi gruodžio 31 dienos 
uz pinigus 7,525 asmenims yra 
išdavę pietų, 592 duonos poi>ciji, 
3,248 puodeliukus kavos, 175 stik- 
lus arbatos ir daug butelių li- 
monado bei selterio vandens. 2,500 
porcijų pietų. 1,145 duonos gaba- 
lėlių ir 2,376 puodeliukus kavos 
išdavė dykai. 

Apie Veiverių parapijos mo- 

kyklas, kelius ir kareivių kapi- 
nes. Vienas '"Dabarties" drau- 
gas iš Veiverių atsiuntė štai mums 

žinių apie veiveriečių gyvenimą 
po vokiečių valdžia: ..r, 

Po apsigyvenimo vokiečių mu- 

ų šalyje valdžia pakėlė apšvieti- 
mo klausimą. Tuoj surengė mo- 

kyklą vaikučiams nuo 6 metų iki 

14. Pirmiausiai priėmė 40 mo- 

kinių. O kadangi nebuvo atsa- 

kančio namo mokyklai, tai ir tuos 

turėjo padalinti, taigi vieni no- 

kinos pirma, kiti paskui. Per visą 
žiemą, iki vasaros poilsio mokin.js 
vien vokiškai. O prieš pradės it 
mokslą rudenį, kelios motinos, su- 

prasdamos mokslo vertę, c.'sita- 
rusios nuėjo pas vietinį komen- 
dantą prašyt leidimo mokyti jų 
vaikus ir prigimtos kalbos. Ko- 
mendantas maloniai leido. Ir tuo- 

jaus, vietoj vieno vokiečių moky- 
tojaus davė kitą—lietuvį. Moki- 
nių skaičius tris syk padidėjo. 
Juosius padalino į tris skyrius ir 
davė dar vieną lietuvį Mokytoją. 
Vietinis kun. klebonas kas antrą 
dieną lanko mokyklą. 

Vaikus mokina iš sekančių kny- 
gų: Kas skaito rašo, duonos ne 

prašo; Žvaigždutė; Musų dirva; 
į tą trumpą laiką mokiniai taip 
dailiai skaito, kad malonu paklau- 
syti. Jau gražiai moką pasakyti 
Maironio ir Gustaičio eilių. Kai- 

miečiai žmonės daug geriau žiuri 

į mokinančiąsi jaunuomenę ir vis 
labiau supranta mokslo vertę. 

šita mokyklų klausimo vokie- 

čių valdžia rūpinas ir susisiekimu. 

Musų plentas buvo drūčiai akme- 

| nuotas. Kati atsitinka, būdavo, 
eit sutemus, tai suklumpi ant vie- 

no akmens pasitaisant ant kito 
ir lengvai galėjai, žmogus, kojas 
išsisukti. O dabartinė vokiečių 
valdžia prisakė nurankiot visus 
akmens, išlygint kelius, o tiltų 
galuose įkasė po keturis beržinius 

stulpelius; ant tų stulpelių viršū- 

nių uždėjo kartį ir dabar žmonės 

Tali drąsiai keliauti ir dieną ir 

naktį. s, 

Viešus 'kelius irgi vokiečiai 
rtaisė saviškai. Pirma taiso, 

iadavo, kelią kaip kam patitika: 
primes d'niobes purvyno, o jeigu 
diuoibė 'didelė, tai dar šak i pridės 
žemėms apdengs ir jau kriuki: 
atliktas. Dabar visai kitaip. Pir 
tniausiaii naio kelio nuleidžia var 



fenj; griovius kasant, žemes me- 

ta ant vidurio kelio, kad ji pakė- 
lus aukščiau. Kelias tin.-j pasida- 
ro lygus, gražus, sausas. (J vo- 

kiečiu keliu valdžia ir tokių ke- 
liu tais\ mą dar išpeikė. — Kai- 
kur liepė net pertaisyti. Žmonės 
buvo bepradedą tūloti, kad jiems 
mažai hiko lieką saviems dar- 

bams, bet visi aiškiai supranta 
tu geru keliu uauKlą ir džiaugias, 
kad taip pataisyti keliai gerai 
sus i g ul ję bus patogus važinėti 
ir nereikės daugiau maudyties 
p< >bala. 

Dar pastebėja b, kad ši valdžia 
daug ir neriai rūpinasi apie mus. 

Ne taip, kaip kitąsyk būdavo. 
Užmuštus kareivius, vistiek ar sa- 

vo, ar priešų—visus dailiai ir pri- 
deramai gerbdami palaidojo mir- 
ties vietoje. Taigi valdžia rūpi- 
nas* apie mus ir stropiai darba- 
vosi. Per vasarą ir rudenį ran- 

kiojo užmuštuosius ir laidojo tai 

topinėse, tai šw itoriaus. * Ki- 
tus palaidojo ir laukuose tam ty- 
čia padarytam kapinyne. Kartais 

guldė kelis į ieną kapą; gale gai- 
vu pažymėjo, kur priklausė velio- 
nis. Piskui visus kapus apdėjo 
velėnomis, takus išbarstė baltomis 
smiltimis ir pastatė visiems vie- 
nokius kryžius. (Rusams pasta- 
tė rusiškus kryžius). Vienos to- 
kios kapinės yra Mauručiuose pa- 
lei stotj. 15 gražiai aptaisytų 
kapų, aptverta, nr.ujais štakietais; 
per kapinių vidurį eina tiesus, nu- 

barstytas smiltim takas; abypus 
tako šlama jauni krumučiai. Vi- 
duryj kapinių stovi didelis kry- 
žius. Ant kapinių dažnai atneša 
vainikų tėvai, pači i ar vaikai. 
Net atvežtos iš Vokietijos gėlės 
bujoja, aplaistytos gailiomis aša- 
roms irtymųjų. Cia tylu, ramu 

ir ta»p ger„, gera. 

Iš šitų ištraukų aiškiai matyti, 
kaip "Dabartis" ir jos bendradar- 
biai platina tarp žmonių prisiri- 
simą prie vokiečių valdžios. Ki- 
taip ir negalima tikėtis, nes '*Da- 
bartis" yra vokiečių valdžios laik- 
raštis. Cia vienok reik patėmyti, 
kad šitos visos "geradėjistės," 
kaip kelių taisymai, utėlių nai- 
j'cimmai ir t. t. daroma ne iš mei- 
lės prie lietuvių, bet iš savotiškų 
iArokavimų: keliai reikalingi ka- 
riškoms operacijoms, utėlės užsi- 
veisė, nes iminės nedamaitinami, 
neturi kuom apsirengti ir kur gy- 
venti etc. Todėl nėra reikalo buti 
už tai "dėkingu" vokiečių val- 
džiai. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BARNSTABLE, MASS. 
Vietoc gyvenimas.—Pa: mus 

bu-vo raginama vyrai kariuome- 
nėn stoti, bet iš 2000 ou viršum 
gyventojų neatsirado nei vieno 
norinčio kariuomenėn stoti. 

Nesenai Atlantiiko jūrėse visai 
prie Barnstable pasirodė anglų 
submarinap ir labai nugandino 
gyventojus. Manė, kad tai vo- 

kiečių submarinas, bet paskui pa- 
sirodė, kad ne. 

Pas mus lietuvių esu tik aš 
ir mano šeii».;rna. Daugiausia 
Čia portugalai ir suomiai. Cia 
oėra jokių šapų. Žmonės užsi- 
ima žuklavimu, kiautuotų varlių 
kasimu ir zuvių darinėjimu. Už- 
darbiai neblogiausi. 

D. Šamas. 

15 PITTSTON, PA. 
Henginua lietuvių dienos.— 

Bal 22 d. SLA. XII Apskričio 
valdyba turėjo susirinkimą ap- 
kalbėjimui Lietuvių Dienos šio- 
je aptelinkėje, kuri yra rengiama 
birželio 7 d., 5t. Suzes parke. 
5itą dieną valdyba nutarė pa- 
rengti įvairias žaismes, lenktynes, 
virvės traukimą, imtynės ir tt. 
Atsižymėjusiems šitose pramogo- 
se bus dalinamos dovanos. 

Taipgi nutarta pakviesti šiton 
iškilmėn kalbėtoju p. St. Šimkus. 

St. Suzes parkas yra labai gra- 
^ iioje vatoje tarpe \Vilkes-Barre 

ir Nantrkdke; vieta labai paran- 
ki privažiuoti visos šios apielin- 
kės lietuviams. SLA. Apskri- 
čio valdvba tikisi susilaukti pa- 
rėmimo šitame sumanyme visų 
Susiviejimo kuopų ir abelnai vi- 
sų lietuvių, kadangi dienos pel- 
nas yra skiriamas naudai nuken- 
tėjusių nuo karės lietelių. 

Ual. 2t) d. Pittstono priemie- 
l sl vi Sebastopol tapo sutverta ! * 

SLA. kuopa apie is 20 narni. 
Sutvėrė jų 7 kuopos organizato- 
rius K. Karsokas ir narys A. Ga- 
linskas. 

Bal. 28 d. mušu mieste lankė- 
si ip. M. Šalčius, agituodamas už 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę. 
Frie bendrvoės prisirašė trys na- 

riai. 
P-nas balčius organizuoja tai4 

gi ir Lietuvos Gelbėjimo kuopas. 
Šitas darbas jam gana gerai se- 
kasi. 

K. 

IŠ EASTON, PA. 

Vyčių vakarėlis.—Vietinė L. 
Vyčių 34 kp. nesenai surengė 
gražų vakarėlį su pastatymu sce- 

noje trijų trumpų vaizdelių: 
"Dvi sesutės," "Dedė" ir "Čigo- 
nės atsilankymas." 

Pirmą vaizdelį vaidino p-lės 
O. Mikalauskaitė ir Br. Strau- 
kiutė ; antrame vaidino 10 ypatų : 

J. Žasinas, Ver. kundrauskaitė, 
F. V aikaitė, VI. Gūšis, A. Masis, 
A. Gūšis, J. F. Gušis, P. Kloras 
ir J. Skirmontas. Trečiame vaiz- 
delyj ro'es turėjo: M. Ruškaitė ir 
Ant. Alsauskaitė. 

Visi veikėjai, kaip del pirmo 
sykio, atliko .savo roles labai ge- 
rai ir publiką gražiai palinksmino. 

Pertraukose pasakė gražias 
dekliamacijas J. Skirmontas ir 
p-lės M. Ruškaitė ir B. l'lbaitė. 

Programui pabbaigus buvo Šo- 
kiai. Vakaras praleista labai 
gražiai ir linksmai. Už tok] va- 

karėlį L. Vyčių 34 kuopa yra 
verta pagyrimo. 

IŠ SCRANTON, PA. 
D-ro J. šliupo išleistuvės.—Ba- 

landžio 26 d. Scfantono lietuvių 
atmintyje pasiliks pažymėta; tai 
buvo dro J. Šliupo išleistuvės. j Šituo tikslu Auditorium sve- 

tainėje tapo parengtos parkai-1 
bos. Prakalbos prasidėjo 8 va- 

ir dras Šliupas, kalbėda- 
mas, atsisveikino su Scrantono 
lietuviais, tarpe kurių ilgą laiką 
pergyveno. Atsisveikindamas jis 
ipasakė, kad jis visi» savo gyveni- 
mą buvo pašventęs darbui pa- 
kelti lietuvius sąmonėje ir ge- 
rovėje, bet nepaisant viso jo triū- 
so Scrantono lietuviai maža teat-, 
kreipė į tą domos, bu<lami užimti 
bereikalingais dalykais—tąsynė- 
mis del ne savo turtų su vysku-( 
pu ir tt. 

Po prakalbų p. Živatkauskas j 
įteikė drui aukso laikrodėlį nuo 

Wyomingo ir Lackavvannos ap-, 
skničių būrio lietuvių, kaipo pa- 
minklą už jo gerus Lietuvai ir 
lietuviams darbus. 

Paskui p. M. Šalčius parodė 

surinko nukentėjusiems nuo 'ka- 
rės aukų $21.00. 

Užbaigus susirinkimą, dro Šliu- 
po šeimyna buvo pakviesta ant 
vakarienės į Belmont Hotel, ku- 
rią surengė 'prakilnesnieji Scran- 
tono lietuviai jo išleistuvėms. 
Cia atėjo daugelis dro Šliupo 
draugų, ne tik lietuvių, bet ir an- 

glų. Visi jį pagerbė už jo gerus 
darbus ir linkėjo jam geriausios 
kloties nukeliavus į Europą. 
Prie vakarienės pirmininkavo M. 
šalčius. 

Bal. 27 d. dras Šliupas, lydi- 
mas būrio lietuvių, iškeliavo j 
Chicago, kur ketino apsistoti ke- 
lioms valandoms. 

Korespondentas. 

keliiitą liūdnų karės paveikslų ir 

Svetys. 

IS WATERBURY, CONN. 

Daug prakalbų. Vargiai at- 
rastum kitą tokią lietuvių kolio- 
niją Naujoje Anglijoj, kur butų 
taip tankiai rengiama visokios pra- 
kalbos, koncertai, teatrališki vai- 
dinimai ir t. t. 

Štai iv pastaruoju laiku keletas 
prakalbu įvyko, apie kurias noriu 
šiek-tiek paminėti. 

Balandžio 22 d. vietinės drau- 
gystės buvo surengę susirinkimą, 
kurio tikslu buvo išsiųsti pasvei- 
kinimą nuajai Rusijos valdžiai. 
Kalbėtoju buvo pakviestas F. Ba- 
gočius. Savo įžangoj jis nusi-1 
skundė, kad esą Waterburio ko- 
mitetas jį pertrankiai kviečia 
("draugas" Matas). Apie pačią 
Bag^čiaus prakalbą reik tiek pa- 
minėti, kad jo prakalbos greitais į 
žingsniais eina į "degeneraciją:" 
juo toliau, jn» iis kalbėtojas la- 

—Donahty in Cl«v»l»nd Plain Dealer. 

PATRIOTAS. 
Ūkininkas, gaminantis maistą, šiądien yra tėvynei taip pat svarbus, kaip ir kareivis, 

ginantis ją kardu. Prezidentas Wilson kviečia apdirbti ir apsėti kiekvieną žemės gaba- 
lėli, Iies Amerika turės ne tik save, bet ir Europos šalis maitinti. 

bjau pripranta prie jvairios rūšies 
keiksimi ir tokių žodžių bei vardų, 
kurie rimtesnėj publikoj visai ne- 

tiktų. Žinoma, tas tinka ir už- 
ganėdina nekulturingus žmones, 
žmones be skonio. Man matosi, 
kad prakalbų tikslas, apart pamo- 
kinimo, yra dar ir tas, kad pakelti 
žmonių budį, nudorinti, nusvelny- 
ti jį. Bet Bagočiaus prakalbos 
savo triviališkumu greičiaus trau- 
kia publiką žemyn, negu kelia ją 
augštyn. Tai yra didelis jo pra- 
kalbų nedateklius, nuo kurio kal- 
bėtojas privalėtų pasiliuosuoti, 
nes 'kitaip jos galų gale dangiaus 
blėdies megu naudos atneš. Ir 
šitos prakalbos daugeliu atžvilgių 
buvo panašios greičiau j "Btir- 
lesque," negu į rimtas prakalbas, 
ypač susirinkime, kuris buvo su- 
šauktas tokiu tikslu. Bagočius, 
atsiėmęs $20.00 už tokią prakal- 
binę putrą, išvažiavo, o \vaterbu- 
riečiams iš to neliko naudos nei 
už sulužusj skatiką. 

Balandžio 2g d. vietinė L. S. S. 
kucpa statė "Polis" teatre veikalą 
"Nihilistai." Butų daug išmin- 
tingiau buvę, jeigu šitokių vei- 
kalų pastatymui butų apsiėmę ko- 
kią lietuvišką svetainę—bent ne- 

būtų lietuviams sarmatos įprPeš 
svetimtaučius—nors prieš teatro 
"ushierius." Nes toks lošimas ir 
toks veikalas—tai visai ne lošimas 
ir visai ne "teatras," bet stumdy- 
mąsi, iš revolverių šaudymąsi ir 
aibė kitokių "baisenybių." Sta- 
tyti panašų veikalą dabar, jvykus 
Rusijoj -naujai tvarkai, išrodo tie- 
siog nei šis-nei tas. Žmogaus, 
kuris panašų perstatymą pamatė, 
kitu syk ir į gerą perstatymą, 
ir su pyragu neįviliosi. 

Tą pat j vakarą kalbėjo pas mus 

ir gerb. St. Šimkus. Pakalbėjęs 
apie tautas abelnai, apie lietuvių 
tautą ir a4>ie lietuviškai kolioni-Į 
jas čia Amerikoj, apsistojo ant 
musų lietuviškų sriovių ir ant 
savo santikių su jomis. Pasako- 
jo, kaip jį čia atsiuntė Ameri- 
kon Lietuvių Draugija iš Vil- 
niaus, kad badaujančiai Lietuvai 
pašalpos gauti, kaip j j čia pasi- 
kinkė dešiniųjų sriovė j savo ve- 

žimą. "Ejau,—sako kalbėtojas,— 
kalbėjau, nurodinėiau žmonių var-Į 
ęus, rinkau aukas, bet kuomet 
atsilankiau pereitą metą čia pas 
jus į \Vaterburį ir į Ansoniją, o 
surinkti pinigai buvo pasiųsti ne 
Der klerikališką Tautos Fondą, tai 
tuojaus "Darbininke" tilpo papei-1 <imas Ansonijai, kad girdi esą ne- 

^ susipratę, nes pinigus siuntė ne 

per Tautos Fondą. Pradėjo jie j 
r man pinkles statyti. Aš tuomet 
pasitraukiau ir nuėjau sau duoną 
pelnyti. Maniau—susipras, susi-, 
i'ienys ir bus viskas gerai. Alė-1 
jo Lietuvių Diena, subruzdo lie- 
uviai ir viena diena surinko dau- 
giau negu visi fondai, daugiau ne-! 
gnu viaos sriovės nuo pat pradžios' 
karts. Bet ir čia Kemešiui pasi- 

rodė, kad Centralinis Kamitetas 
esąs perdaug ''bedieviškus" Į gal 
kad ne sulyg jo dūdelės šoko], 
ir pasiryžo jis jį išgriauti,—ir 
griauti griovė per savo laik- 
Iraščius, per prakalbas,—net spe- 
ciališkas jų agentas [Bielskis] | 
tyčiai, kaip girtlčtis, važinėja, kad 
Cemtralnio Komiteto skyrius ar- 

dyti. Sudrebėjau, ipamatęs tokius 

dalykus, pamečiau savo užsiėmimą 
—dudas-gaidas .ir viską, ir eisiu, 
dirbsiu, gaivinsiu sugriautus Cen- 
tralinio Komiteto skyrius ir nau- 

jus tversiu, ką; jattJ ir padariau 
jųsų valstijoj..—* 

Taip pasakojo pi Šimkus, o 

žmonės smarkiai plojo ir tarsi ant 

rankų j j nešiotų, matydami tok j 
kalbėtojos širdingumą, karstą tė- 
vynės meilę ir pasišventiną. 

Rinkta aukos. Surinko apie 
$50.00. Kalbėtojas prašo, kad dar 
nesiskirstvtų, nes yo aukų papa- 
sakos jiems keletą juokingu daly- 
kų. 

Pradėjo vėl kalbėti,—apie tai, 
kaip Gugis, Bulota, Bagočius ir 
Šidlauskas važinėjo į Washing- 
toną pas Raudonojo Kryžiaus ko- 
mitetą, reikalaudami trečdalio au- 

kų j savo šelpimo Fondą. 
''Tarp kitų kolionijų, iš kurių 

socialistai reikalauja sau trečdalio 
aukų, yra priskaitytas ir jųsų Wa- 
terburis,—sako p. Šimkus.—Ar gi 
jųs, rinkdami aukas "Lietuvių 
Dienoje" norejote ir manėte, kad 
jųsų surinktos aukos eitų į Bos- 
toną, o ne į Lietuvą. Jųsų komi- 
tetas rašo, bara Cent. Komitetą, 
kad tasai nesiunčiąs pinigų; tai- 
gi aš jus prašyčiau, kad parašytu- 
te anglišką rezoliuciją ir nusių- 
stut \Vashingtonan—kad jųs no- 

rite, kad jųsų pinigai—aukos bu- 
tų dalinami Vilniuje, o ne čia— 
ir tuomet pinigai tuojaus bus iš- 
siųsti per Raudonąjį Kryžių."' 

Čia tuojaus atsistoja Ivaškevi- 
čius ir pradeda užsipuldinėti ant 
Cent. Komiteto už neišsiuntimą 
pinigų. P. Šimkus jam aiškina, 
kad jisai ką-tik minėjo, kodėl tie 
pinigai nėra išsiųsti ir kas tame 
kaltas [kalti yra socialistai, kurie 
rašinėjo Raud. Kryžiui "protes- 
tus^ ; todėl jis nesuprantąs, ko p. 
Laskevičius norįs. 

Cia niusų "susipratėliai-raudo- 
nieji" pradeda nerimauti. Pašo- 
ka vienas: "Aš noriu duoti rimtą 
klausimą"—sako jis —"Na, gerai, 
sakyk!" O tas štai kokį "rimtą" 
klausimą pradeda p. Šimkui: 

— Aha, tavo tokia teisybė,— 
kaip debatuose su Bulota: neture- 
jai faktų ir niekus pasakojai. 

— Kokius niekus?—klausia p. 
Šimkus. 

Tasai tyli ir nežino, ką atsaky- 
ti. Tuomet p. Šimkus, juokais 
pastebi: 

— Jeigu jųs jneštumet į šitą 
svetainę šešką, tai jis visą orą i 
suterštų. Taip ir čia atsiranda 
visokių trukdytojų, kurie tvarką 
ardo. .i! 

Pašoko Matas: "Mus šeškais 
vadina"...—sušuko jis, pateisinda- 
mas patarlę, kad kai reši į sta- 

lą, tai žirklės atsilieps. 
Pakilo lcrmas. Matas plusta 

kalbėtoją vargonimkėliu, atstovė- 
liu ir t. t. Žodžiu, musų susipra- 
tusieji raudonieji karžygiai dėjo 
visas pastangas, kad ir čia sukelti 
skandalą, kaip kad cicilikai buvo 

sukėlę skandalą Brookiyne ir So.' 
Bostone. 

Žmonės taip pasipiktino šitokiu 
jų bei neigimu, kad pradėjo juosi 
po prakalbų "šeškais" vadinti. I 
Tas vardas taip jiems ir prilipo. 

Lietuvis. 

Iš SO. BOSTON, MASS. 
"Velnias Išradėjas.'' scenoje.— 
Bal. 28 d., Gabi j iečiai su p. M. 

Petrausku prvšakyj pastatė šitą 
veikalą dideliame anglų teatre 
G r a 11 d Opera House, 1174- 
94 Washington St. Šitas veika- 
las yra vienu stambiausių p. Pe- 
trausko veikalų. Ji net p. St. 
Šimkaus pagyrė. 

Prie paslatypio šito veikalo p. 
Petrauskas nemaža pasiprakaitavo, 
bet ir vaisių iš to apturėjo. Žmo- 
nių buvo beveik pilna svetainė; 
daug buvo ir svetimtaučių. Nors 
rengėjai turėjo didelius iškaščius, 
bet nuostolių, turbut, nebus. I 

Veikalas buvo pastatytas pilnoj 
tvarkoj, su pilnu orkestru ir net 
baletu. Vaidinimas ašcjo gana 
švelniai. Repeticijose jis išeidavo 
visai gerai, tiesiog profesionališ- 
kai. Pačiame pastatyme jis butų 
gerai išėjęs, jei dainininkai butų 
buvę drąsesni. 

Pragaro viršininkas Belzebu- 
bas, A. Sodeika, Scrantono var-' 

... I gonmkas, labai geras dainininkas; 
turi gražų išlavintą baritoną. Jo 
rolė buvo sunkiausia. Repeticijo-' 
se jis sudainuodavo labai gerai, 
bet scenoje lyg tyčia vis pražiop- 
sodavo ir nepataikydavo ld&ku. 
Daugelyj vietų orkestrą grojo vie- 
na be dainoriaus. Net graudu 
buvo žiūrėt, matant tokį gerą dai- 
nininką beniuniuojant ir žodžius 
begaudant. 

Raštininkas J. E. Vitaitis, nors 

menką balsą teturi, bet iš jo ge- 
•as lošėjas. 

Artojų velnias, K. Kriaučiunas 
ęana geras dainininkas, bet sceno-! 
je jam truko drąsos, tvirtesnio 
balso. 

Ponų velnias, S. Mockus visai : 

susinervavo ir nieko nedainavo; 
Drkestra viena atgrojo; vienok jis 1 
turi gana stiprų balsą. 

Valdininkų velnias, J. Varnai- ; 

:is savo rolę atliko neblogai. 
Taipgi gana gerai vaidino kiti: 

Jankauskas, Velečka, A. Kali- 
įauskiutė, O. Linkevičiūtė, J. Ba- ] 
nulis, E. Vitaitis, A. Vyšmiauckas, ] 
P. Šarkiutė, J. Palionis, O. Šar- ; 

ciute, A. Mockevičius, L. Stasiu-' \ 

is. i 
Įžymesniais aktoriais buvo: p- i 

i P. Starkiui*, O. Liutkevičiui, į 

Yelečka, Yitaitis; neblogai atlik) 
ir kiti. 

Choras taipgi buvo gerai išla- 
vintas, tik vietomis truko drąsos; 
bet šiaip dainavo gana švelniai ir 
nieko negalima užmesti. 

lialctas atlikta labai puikiai ir 
šokėjai gerą įspūdį padarė. Tam 
tyčia pritaikyti programiniai šo- 
kiai buvo pirmu kartu matomi lie- 
tuviams. Tarp tu buvo šitie: i. 
Parodos maršas—atliko visas cho- 
ras; 2. Manekinų šokis—šoko vie- 
ni velniai; 3. Šokis Belzebubo pa- 
gerbimui—šoko raganos ir velniai. 
4. Vėpūtinė—šoko raganos ir vel- 
niai ir antgalo visas choras. 

"Velnio Išradėjo" muzika labai 
graži. P-nas Petrauskas pr^lėjo 
kas kart linksmesnę muziką ra- 

šyti ir galima tikėtis, kad už kelių 
įlietu turėsime tikrą lietuvišką ope- 
rą, jies j tą laiką ir mūsų daininin- 
kai pribręs/" -Ta;gT vaito Triušę 
lietuviškoji dailė! Valio muzika 
ir dailininkai kompozitoriai! 

Už tokį pasidarbavimą sakau 
bravo, ir dar k/irtą bravo p. Pe- 
trauskui. 

Pranulis. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Dailės Mylėtoju Dr-jos vaka- 

ras. Balandžio 29 d. Dailės My- 
lėtojų Draugija surengė vakarą 
su plačiu programų pobažnvtitiėj 
svetainėj parapijos naudai. Va- 
karas pavyko kuopuikiausiai. Vi- 
si artistai atliko savo roles labai 
gerai. Pirmiausia buvo statyta 
<lu veikalai: vienaveiksmis "Deg- 
tinė" ir triveiksmis "Naujas ke- 
lias." Abudu juokingi ir įdomus. 
Be to dar buvo monologai, dainos 
ir dekliamacijos. A. Jonei s gra- 
žiai pasakė žydo Leibos kareivio 
monologą: K. Gagelis dekliamavo 
eiles: "Kada aš augauM. Straz- 
daitė pasakė eiles "l'ž lietuvio 
netekėsiu." Be jų dekliamavo dar 
maži vaikai: A. Teresevičiutė— 
"Mano miela motinėle:" V. Birže- 
laitė—"Linksmas pąvasarėlis;" K. 
Mcckevičiukas—"Rustus laikas"; 
ir "Naktis tamsi;" O. Linkevičiūtė 
—"Eidams pro šalj" ir "Gražus 
rytas." 

S. Darmaitienė ir M. Riškienė 
labai gražiai sudainavo duetą 
"Lakštingele dailus paukšteli," 
kuri publikai labai patiko. 

Taipogi labai gražiai sudainavo 
kelias dainas du chorai, vedami 
p. J. Molieriaus; vienas mažų 
vaikų choras, kitas parapijos. Pa- 
dainavo labai gražiai ir publika 
negalėjo atsigerėti. Svečių buvo 
pilma svetainė. Visi buvo užga- 
nėdinti. 

Daugiau tokių vakarų! 
Koresp. 

IS GRAND RAPIDS, MICH. 
Stilsono prakalbos. Gegužic 

4 d. vietinė LSS. kuopa parengi 
prakalbas Liet. Sunų D-jos svetai- 
nėje. Apskelbimuose buvo gar- 
sinta, kad busią didelės prakalbos 
bet žmonių susirinko į jas nedau- 
giausia. Kalbėtojumi buvo, kaip 
jį pirmininkas pavadino, "vienai 
didžiausių ir garsiausių lietuviij 
socalistų kalbėtojų" dr-gas Stil- 
son. Taigi klausėme to "garsaus' 
kalbėtojo ausis ištempę, bet išgir- 
dome tą patį, ką ir nuo visų 
"draugų." Jis skyrėsi nuo save 
kitų draugų kalbėtojų jei bent 
tuomi, kad miksėjo ir galvą j šalis 
kraipė, o kas atsieina jo kalbos 
turinio, tai ji buvo tiek pat pairu- 
si ir pilna nebūtų faktų, kaip ir 
kitų jo draugų kalbos. Vietoje 
kalbėti savo pasiimtoje temoje, 
}is šokinėjo nuo vieno dalyko ant 
teito ir vis pildamas tulžį ant Ke- 
i ešio, Maliausko, Maliauskienės, 
Gabrio ir Račkausko. Jis juos 
vadino farizeušais užtai, kad jie 
t'arą agitaciją "prieš mus teisybės 
iryrus ir prieš mūsų darbinirrkų 
<įlimą bei musų laikraštiją." Bet 
ir tie "teisybes vyrai" tikrai yra 
eisybes vyrais ir kokiu budu ir 
taip anie "farizeušai" kenkia tų 
'teisybės vyrų" darbams, iš jo kal- 
x>s niekas nieko negalėjo patirti. 
Tai buvo tušti žodžiai be faktų, 
ir geriaus pasakius tiesus pakolio- 
imas savo priešininkų. 

Užėmęs kalbėti apie revoliuciją 
Lietuvoje 1905 m. jis pasakė, kad 
sietuvos žmonės socialistų nesu- 

>ratę; jie jų bijoję ir prieš juos 
itsiklaupę melste jų meldė jiems 
jieko nedaryti. Jei tas yra tikras 
aktas, tai žmonės socialistus gerai 
;uprato. Kas gi užpuldinėjo ir 
>lėšė nieko nekaltus ukkūnkus, 

valsčių įstaigas ir jų viršininkus, 
j..' ne socialistai ? Suprantama, lad jie turėjo pamatų jų bijotis. 
Taigi jie gerai juos suprato. 

Tie 1905 ni. Lietuvos plėši- 
kai, persikraustę Amerikon, varo 
savo nešvarų biznį toliaus. Teo- 
rijoje jie skelbia Markso mokslą, 
socializmą, o gyvenime garsina 
sukčių gydytojų biznius ir prisi- 
mynę savo pasekėjus engia. Jei 
tokie žmonės gali vadintis žmonių 
geradėjais, tai klausimas, kas ne- 
turi teisės šituo vardu vadintis, 
tis. V. A. Žalgiras. 

Žinios Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

= Sakoma buk du lietuvių vei« 
kė jai Brooklyne Organizuoją; 
"Pirmą lietuviuką gVaTčfiją" pasiun- timui Rusijon. Esą tveriasi tos 
kariuomenės pildomasis komitetas 
susinešimui su Suv. Valstijų vai* 
džia. 

So. Boston, Mass. 
= "Ateities" redaktorius p. A. 

Rimka per Atlantiką išvažiavo į Christianiją, Norvegijoje; žada 
Norvegijos kalnuose sau sveiku 
tc.s j ieškoti. 

Shenandoah, Pa. 
= Motiejus Šuplis iš Turkey Run kaimelio likosi užmuštas She- 

nandoah' rio kasyklose. Liko pati ir trys vaikai. 

Phila lelphia, Pa. 
= V. Kapsukas prakalbose 

prieš išvažiavimą j Europą pasakė, kad Rusijos revoliucija dar tik 
prasideda, o pabaiga jos lubai tolK 

Lawrence, Mass. 
= Kaip tik Suv. Valstijos ap- skelbė karę, vietos audyklos gavo kariškų užsisakymų. Ailmgton Mill Co., kur dirba apie 4000 dar* 

bininkų, pradės dirbti per dvi per- mauni—dieną ir naktį. 

Won L«ar, Ky. 
| === Kasyklose darbai eina labai 
gerai. Uždarbiai nuo $5 iki $6 J 

jdieną. Lietuvių yra tik viena*. 

Providence, R. I. 
| «= Rhode Islando valstijoj pri- imta naujos tiesos, sulvg kurivj svetimtaučiai turi užsiergistruoti j 30 d. laiko; neispildžiusieji to 
bus baudžiami $100, arba 2 metais 
kalėjimo. Turi paduoti vardą, pa- vardę, metus, adresą, gimimo vie- 
tą ir užsiėmimą. 

Worcester, Mass. 
= Geg. 1 d. Petras Meškasinis, 

45 metų amžiaus, norėjo iššokti iš tramvajaus, tam beeinant, puolė j žemę taip smarkiai, kad gaTvą sudaužė ir už trijų valandų pasi- mirė ligoninėj. 
I Cleveland, O. 

— Oevelando lietuviai susilau- kė lietuvį akių daktarą P. J. J. šemuliuną, kuris baigė optometri- jos mokslą Katisas Gty, Mo. 
"Needles CcJlege of Optometry" kolegijoj. 

Shirley, M»sb. 
« Lietuviu čia 9 šeimynos, 10 

nevedusių vvrų ir 6 mergino®. Lenkų 15 šeimynų. Darbai dvie- 
jose dirbtuvėse—petnešų ir virvių. Lietuviai ir lenkai dirba virvinij, Mokestis vyrams nuo $8 iki $20 į savaitę; merginoms nuo $8.50 iki $i5. Ba!. 16 d. virvininkai 
sustraikavo. 48 susirašė ir kiek- 
vienas sudėjo po $5 tąją išlyga, kad jei kas eis dirbti b? visų su- 

tarimo, jo penkinė prapuls. 

So. Omaha, Nebr. 
= Geg. 5 d. So. Omahą apleido 

p-nai Biliūnai. P-nas Jurgis Bi- 
liūnas So. Omahoje yra gana pa- 
sidarbavęs visuomenės labui. 
Ačiū jo triusui įsisteigė Tzatralis 
Ratelis ir įkurta viešas knygynė- lis. Taipgi jis nemaža pasidar- 
bavo Lietuvių Dienoje. Žodžiu, 
jis buvo vienu veikliausių viduri- 
nės sriovės veikėjų. Išleisti p-nus 
Biliumis suėjo keliatas artimesniu 
draugų. 

Gero pasisekimo jiems kitur ir 
p. Biliunui darbuotis toliaus Lie- 
tuvos ir lietuvių labui. 

Sa—m*. 



Visi lail raičlul ilunClanri rankr&3» 
ilal turi butl pažymėti autoriaus pa- 
raiu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii- 
nlai, ir savo tikroji vurd^. 

Redakcija pasilieka sau tels« at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir f.laytl. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauja, gražina auto* 
rlui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunk?na tr tik 
ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilnčlg. 

Apžvalga. 
Demokratizmas prieš kaūeriz- 

mą. Viso pasaulio obalsis šią 
dien yra vienas—kaizerizmas turi 
kraustytis lauk nuo šito pasaulio. 
Kuomet Rusija pasiliuosavo nuo 

monarchizmo pančių^— Vokietija 
su savo^rt?eWais (palydovais) li- 
ko paskutinė militarizmo ir itk 

narchizmo gūžta. Viso pasaulio 
ramybė reikalauja, kad ta nau- 

jagadynių kryžeivių gūžta butų 
išdraskyta ir kad joje negalėtų 
daugiaus perėtis kraujageringi mi- 
litaristai, kurie ir dabar jau f.reti 
metai mirkina pasaulį kraujuose. 

Vokiečių tauta gali apsieiti, ir 
ramiai su visu pasauliu gyventi 
Ir be kaizerio, ir be savo junkerių. 
Nors Vokietijoj jau pradeda gir- 
dėtis žmonių murmėjimas, bet vo- 

kiečių tauta, kaip matyt, dar nėra 

galutinai persitikrinusi, kad k?ize- 
•«__ t* n 

gas, talkininkai privalo pasirūpin- 
ti vokiečių tautą tame pertikrinti. 

Šiądien, stojus karėn Amerikai 
ir pasidarius permainoms Ru- 

sijoj, karė jgijo visai naują reik- 

šmę : šiądien kare pastojo kova 
ant žut-but tarpe monarchizmo ir 
demokratizmo. Arba vienas, arba 
kitas turj laimėti; arba vienas, 
arba kitas turi žuti; arba pasau- 
lis jžengs j naują, iki šiolei dar ne- 

girdėtą laisvų, demokratiškų tau- 

tų ąuast-federactją, kuri pakirs 
šaknis ateinančioms karėms, arba 
pasaulis grįž atgal į mil'tariz no ir 
monarchizmo retežius, j užgriebi- 
mo, slaptos diplomatijos, int.-igų 
ir kitų tautų spaudimo politiką. 

Viso pasaulio ateinantis surėdy- 
mas ir likimas pastatyta ant kortos 
ir arba bus viskas laimėta, arba 
bus viskas pralaimėta. Teisingai 
posake viešintis Amerikoj fran- 

eozų misijos vada* Viviani, kad 

atojus Amerikai karėn, "visos liuo- 

sybės jiegos tapo paleistos" kovon 
su kaizerizmu. 

Taip, po šios karės arta visame 

pasaulyje užplevė^uns tautų ir 

žmonių laisvės, arba jau pražydė- 
jusios pasaulio tautų laisvės bus 

surtreplrntos po sunkiu kaizeriz- 
mo čebatu. 

Proga gerai pasitarnauti. Ne- 
trukus btrs paskelbtas kariškas 
cenzas visose Suvien. Valstijose 
(apie tai skaitykit atskirą straip- 
snį šiame numeryj ant puslapio 
S-to). Valdžia prašo, kad atsi- 
rastų liuosnorių, kurie apsiimtų 
uždyką buti registratoriais. 

Labai svarbu, kad kuodaugiau- 
siai lietuvių, mokančių anglu kal- 

bą ir galinčių atlikti registrato- 
riaus darbą, apsiimtų bu- 
ti tokiais registratoriais. 
Jau nekalbant apie tai, kad tuo- 

mi suteiktų žymų patarnavimą 
Šiai savo naujai tėvynei, bet po- 

draug tuomi jie galėtų labaį pa- 
sitarnauti ir savo senai tėvynei, 
Lietuvai. 

Registracijų lapuose privalo 
būti pažymėta ir kokios tautos 

žmogus yra. Lietuviai privalo 
buti pažymėti lietuviais. Lietu- 
vis registratorius, be abejonės, 
to prižiūrėtų, kuomet svetimtau- 
tis, arba lcnkas-registratorius 
dažnai galės padaryk iš lietuvio 
arba rusą, arba lenką. 

Šitą klapsimą męs skaitome la- 
bai svarbiu, ypač šiuom istoriš- 
ku momentu. "Ateityje" skaito- 
me, kad- Bostone buvęs gyvento- 
jų sąrašas ir iš jo pasirodo, kad 
lietuvių tenai esą tik apie 2,600. 
Kiekvienas žino, kac' šita skaitli- 
nė nepabodo nei pusės Bostono 

lietuvių. Kas kaltas? Kalti pa- 
tįs lietuviai, tarp kurių dar yra 
daug nesusipratusių; kalti taipgi 
ir registratoriai, ikfurie nelabai 
paiso ir užrašo, kaip jiems'pa- 
tinka—jeigu jų neprižiūrėsi. Lie- 
tuviai patįs privalo prižiūrėti. 

kad registratoriai užrašytų juos 
,:jiuviais; lietuviai taipgi priva'o 
pasirūpinti, kad turėti kuodau- 

ausiai registratorių lietuvių. 
Pavojus nėra tame, kad oficia- 

.iskuose surasuose parodoma ne- 

daug lietuvių. Pavojus yra štai 
kame: ir patįs .p*"ikonai žino, 
kad lietuvių to*.am, sakysime, 
Bostone (su So. Uostomi) yra 
daugiau negu 2,600. Bet jie 111a-' 

to iš suirašų, kad tik 2,600 nori 
buti lietuviais, kiti gi nori buti 
arba lenkais, arba rusais, arba 
visai a<pie tai nepaiso. 

Xesunku yra sau įsivaizdinti 
pasekmes, jeigiu tokia nuomonė 

apie įlietuvius išsiplatintų. Ne- 
sunku suprasti, kaip tas galėtų 
atsiliepti j Lietuvos laisvę. Žmo- 
nėms, kurie nepaiso, kas jie yra. 
lengva ir visai tautiškos laisvės 
neduot* f' 

Todėl, kas tik gali šios regis- 
tracijos darbe patarnauti, tuo- 

jaus atsi-liep' :te raštu, arba ypa- 
tiška! pas savo miesto majoru, 
arba pas savo pavieto šerifą, pas 
miesto, afba pavieto klerką, pasi- 
siūlydami buti registratoriais re- 

gistracijos drenoj. 
Podraug dar sykj norime pri- 

minti, kad patįs užsirašytumėte 
ir savo kaimynus tr draugus ra- 

gintumėte užsirašyti lietu- 
viais, i.r dabokite, kad jus to- 

kiais užrašytų. Pašluokite taip- 
gi savo pravardes tikrai lietu- 
viškai, kaip tas nurodyta straip- 
snyje ant 6-to puslapio. 

Ceiiti » .11 Us Komitetas. Ameri- 
kos Lietuviu Ceutralinis Komite- 
tas, kurj nore a po Lietuvių Die- 
nos nuslopinti, labai gražiai dar- 
buojasi. Aukos, kaip matyti iš 
savaitinių atskaitų, šauniai plau- 
kia. Vos trejetas mėnesių pra- 
ėjo i >10 /lai-ko, kaip jis, pasiliuo- 
saves nuo ginčių, pradėjo veikti, 
o š*ai jau matome, kad per 
$7000.00 aukų jis spėjo surinkti. 
Žymi tų aukų dalis įplaukė nuo 

Amerikonų. 
Jeigu butų paklausyta tų, kurie 

net'k patarė, bet ir reikalavo šį 
komitetą p^.rikdinti ir panaikin- 
ti, aišku kiekvienam, kad šita 
stamfbi pinigų suma butų neįplau- 
kusi .nukentėjusiai nuo karės 
Lietuvai. 

Naujai persiorganizavęs Cen- 
tralinis* Amerikos lietuvių Komi- 
tetas darbuojasi šauniai. Jo iš- 
siųsti dlif delegatai —pp. Stasys 
Šimkus ir M. Šalčius—yra ener- 

gingi ir ciaAštųs vyrai. Kiek- 
vienas lietuvis tėvynainis privalo 
remti tnaudingą Centr. Komiteto 

darbą. Geriausiai jį paremsite, 
surengdami skaitlingus mitingus 
ir prakalbas minėtiems Cei.. ali- 
nio Komiteto delegatams; atgai- 
vinkite, arba naujai sutverkite 
to Komiteto skyrius, siivrengkite 
vakarus, atiba piknykus jo nau- 

dai ir t.t. Yra šimtai budų, ku- 

riais galima tam naudingam dar- 
bui pagelbėti. 

Dar ^elei kablegramų. 
Kadangi "Naujienos" prasima- 

no, o "Darbininkas" tuos prasi- 
manymus atkartoja abudu turė- 

dami, be abejonės, tam tikrus sa- 

vo tikslus) buk TMD. preziden- 
tas, Dr. A. Zimontas, siųsdamas 
pasveikinimo telegramą naujajai 
Rusijos valdžiai, apanokėjo iškal- 
no ir atsakymą, tai męs esame 

įgalioti pranešti ir, apart to, inuo 

savęs dar galime patvirtinti, kad 
tų laikraščių paleistos žinios yra 
neteisiįvgos. Dr. Zimontas jokio 
"iikalno" ar "apačios" apmokė- 
jimo nedarė ir malonus ir bran- 
gintinas kunigaikščio Lvov * at- 

sakymas su prižadėjimu Lietu- 
vai laisvė:-, buvo Kuosos Rusijos 
premiero nuomonės ir norų iš- 
reiškimas. 

Prie to nuo savęs męs skaity- 
tiuirne reikalingu išreikšti dar ir 

tai, kad mitsų manymu, svarsty- 
mas i^vovo atsakymo tokioj 
š,viesoj, kaip kad minėt* laikraš- 
..... .1 
cia« jj svarsto, yra >ai panasus 
i P'g»3 politiką, kuri lietuvių 
tarpe jokios naudos negali pa- 
daryti, o Euiopos veikėjų sve- 

timtaučių akyse gali bt:ti iiudi- 

jimu apie žemą kulturingumą 
net musų kaikiurių laikraščių. 

Mums išrodo, ka<l ypač šiuo- 
•ni laiku reik vengti "peanuts po- 
'ities," ku»i mus ženrina kultu- 

Į ingų tautų akyse. 

Ar Galima Saule Pardavinėti? 
Sutaisė Akrimas. 

— Eik jau eik sau, su tokiai-*- 
juokingais klausimais!... Taip 
pasakys sau tie vienas skaityto- 
jas, perskaitęs viršpaduotą klau- 
simą. 

Bet męs tokį antgalvį tyčiai pa- 
dėjome. Nes norime, kad jus 
šitą straipsnį būtinai perskaitytu- 
mėte. Jeigu butume uždėję ko- 
kį giliai mokslišką antgalvį, gal 
ir neskaitytumėte: žmogaus yra 
toks prigimimas, kad jis greičiaus 
griebiasi juokingo, kitą syk net 

paiko dalyko negu rimto dalyko. 
Taigi męs tyčiai tokį truputį 

navatną antgalvį uždėjome. O 
kuomet jus šitą straipsnį perskai- 
tysit iki galui, tai patįs pripažin- 
sit, kad jis visai ne juokingas, bet 

^UŽKlgeidus, rfmtas ir nau- 

dingas jums žinoti. 
Taigi, ar galima saulę parduo- 

ti? Vai, vienas amerikonas ją 
pardavinėjo. Pusėtinai biznis iš to 
daroma. Paklausykit, kaip tas 

išeina. 
Ugnis ir vanduo yra dvi galin- 

giausios šiame pasaulyje jiegos, 
be kurių ne tik pasaulio civiliza- 
cija, bet ir pati gyvybė butų ne- 

galima. Be šilumos ir vandens 
niekas neauga ir visas pasaulis pa- 
virstų į tyrus (pustynes); be ga- 
ro, nesisuktų nei vienas ratas dirb- 
tuvėse, nebėgtų nei vienas gele- 
žinkelis, neplauktų nei vienas di- 
delis laivas. 

Garo padarymui reikalinga ug- 
nio ir vanduo. Vandens yra daug, 
bet ugnies palaikymui reikalinga 
yra kokia nors medžiaga. Pir- 
miaus tam tikslui vartota malkos, 
dabar daugiausiai vartojama an- 

gljs. 
Bet miškų, sulydinamai, jau ne- 

daug liko, o ir a/nglių žemėje ant 
visados neužteks. Todėl žmonės, 
kurie gali dalykus permatyti, yra 
kartais nemažai susirupinę tuom, 
kas bus, kuomet pasaulis sulauks 
tų laikų, kada visi miškai bus 
iškirsti, visos angljs iškastos? 
Męs tų laikų nesulauksim, bet ką 
tuomet darytų musų vaikų, vai- 
kai? 

Pusėtinai sunkus klausimas iš- 
rišimui, ar ne? 

Bet kam męs turėtume mok- 
slinčius ir visokius gudragalvius? 
Tegul jie tuom rupi; .si. Ir ne- 
kurie jų pradėjo tuomi rūpintis. 

Mano Saulę Pakirkyti. 
Tropiškose, t. y. karštose šaly- 

se daug dalykų trūksta, bet saulės 
karščio ten netrūksta. Jo ten net 

perdaug yra ir žmogus, prie to- 
kių karščių nepripratęs, sunkiai 
gali tropikų karštį išlaikyti. 

Iš kitos vėl pusės tose šalyse 
baisiai trūksta, gali sakyti, visai 
nėra—ainglių. O be anglių, kaip 
minėjome, šiądien nieko negalima 
padaryti: negalima nei fabrikų 
varyti, nei geležinkelių užlaikyti. 
Todėl tose tropikų šalyse ir šių 
dienų civilizacija labai lėtai plė- 
tojasi. 

Taigi todėl, kad tenai saulės 
karštis yra, taip sakant, pigus, o 

anglis baisiai brangios, mokslin- 
čiai. pradėjo galvoti, kaip saulės 
spindulius, vieton anglių, panau- 
dojus. Jau nuo senų laikų mok- 
slinčiai žinojo, kad saulės spindu- 
lių šilumą galima perkeisti j jie- 
gą, taip pat kaip vanduo, per garą, 
yra pakeičiamas j jiegą. Jie iš- 
m*>ravo ir išrokavo, kiek tokios 
jiegos galim* iš saulės spindulių 
ištraukti. Bet saulės spinduliai 
yra iškrikę ir jų "surinkimas" krū- 
von nelabai yra patogus ir pigus; 
todėl jokių praktiškų tyrinėjimu 
ir nedaryta. 

Apie 12 metu atgal vienas ame- 

rikonų mokslinčius ir išradėjas, 
tūlas Frank Shuman iš Philadel- 
I>hijos, ėmėsi už to darbo rimtai. 
Jis užsimanė "pakinkyti" saulę, 
kad ji mašinas varytų. Tas jam 
pasisekė, ir šiądien Egipto mieste 
Kairo, Afrikoj, yra didelė van- 

dens pompavimo stotis, kuri pom- 
puoja po 6,000 galionų vandens j 
vieną minntą—Egipte lietaus be- 
veik nėra ir laukus reikia i r r i- 
guoti, t. y. vandeniu laistyti, nes 

kitaip nieko neaugtų. 
Taigi minėta stotis pompuoja, 

6,000 galionų vandens į minutą, 
o pompos yra varomos karščiu 
ir garu, kaip ir visos maši ios, r.u 
tuom tik skirtumu, kad čia nėra 

pečių, nenaudojama nei vieno pa- 

y galio malku, nei vienos lopetos au- 

gliu. Visus katilus šildo ir varo 
saulės spinduliai. 

Saulė Visam Pasauliui Pečius. 
T rojiškos /šaly?' kuriose saulė 

šviečia ir kaitina per ištisus me- 
lus, kur žiemų nei rudens nėra, 
gali buti pečium viso pasaulio 
dirbtuvėms. Inžinieriai ir mok- 
slinčiai apskaitliuoja, kad saulė per 
vieną savaitę išduoda tropiškose 
šalyse daugiaus karščio, negu iš- 
duotų visos anglys, kurios yra iki 
šiolei žinomos visame pasaulyj. 

Taigi, kuomet anglių sandeliai 
I žemėje kasdien ipažėja, o pačios 
angljs kasdien* eina brangyn, žin- 
geidu bus paklausyti, ką p. Shu- 
man pasakoja apie praktišką sau- 
lės spindulių sunaudojimą. 

Anot jo žodžių, jo bandymai 
Kaire buvo toki pasekmingi, kad 
Anglijos valdžia dar prieš šią ka- 
rę buvo pakvietusi jį pastatyti 
kitą tokią "dirbtuvę" Suuane. 

— Prieš pat Europos karę— 
pasakoja šitas išradėjos—męs pa- 

Į darėme sutartį su Anglijos ir Yo- 
! kie*ijos valdžiomis, kad geriaus 
ištirti ir praktiškai sunaudoti sau- 
lės jiegą tropiškose šalyse. Abie- 
jų šitų valdžių inžinieriai buvo 
atvykę į Kairo apžiūrėti ir ištir- 
ti mūsų įstaigą, kuri jau du metu 
dirbo. Vokietijos reichsta- 
gas paskyrė specialę sesiją, kad 
išklausyti mano pranešimo apie 
''saulės pažabojimą." 

— M^-s prirodėme, kad iš sau- 
les jiegos tropikuose galima pa- 
daryti tokį biznį, kuris apsimoka 
ir atneša pelną—pasakoja toliaus 
p. Shuman. Kas dar svarbiau. 
męs prirodėme, kad kuomet visos 
ainglįs iš žemės bus iškastos, kuo- 
met visas kerosinas bus išsemtas 
ir sunaudotas, taį. ir tuomet žmo- 
nija neprivalo rūgintis, nes ji ga- 
lės gauti iš' saules spindulių tiek 
jiegos mašinų varymui, apšildy- 
mui ir t. t., "kiek ~fik reikės. Sau- 
lės jiega yra neišsemiama. 

Jeigu mufcų laikų žmonės ne- 

padarytų iš saulės spindulių pirk- 
lystės, tai ateinančios gentkartės 
būtinai bus priverstos tai padary- 
ti, nes kitaip žmonija turėtų grį- 
žti prie barbarizmo,—kitokio išėji- 
mo nebūtų. 

Nekurie sako, kad vietom ga- 
ro galima nrudoti vandens jiegą. 
Bet reikia žinoti, kad surinkus 
krūvon visų vandenpiiolių ir upių 
jiegą, męs gautume tik vieną de- 
šimtą dalį tos jiegos, kurią šiądien 
naudojame. Taigi vandens jie- 
gos visai neužtektų. 

Kaip Saulę Pažabojo. 
Kuomet paprašyta p. Shumano, 

(kad jis paaišikintų, kokiu budu 
jis išgauna iš saulės spindulių 
jiegą, kuri suka mašinų ratus, 
jis paaiškino sekančiai: 

Jeigu paimsime ploną blėkinę 
skauradą ir ištepliosim jos vidurį 
juoda spalva, o šonus ir apačią 
apdėsime vata, kad šilumą nega- 

I ruotų, ir jeigu ant tokios skaura- 
dos užpilsime truputį vandens ir 

j uždengsime skauradą stikline len- 
tele, tai palaikius tokią skauradą 
ant karštos saulės, patėmvsime, 
kad vanduo pradės netrukus virti 
ir išduos garą. 

— Kuomet saulės spinduliai 
krinta ant vandens—pasakoja to- 
liaus šisai išradėjas,—tai didesnė 
dalis spindulių atsimuša atgal ir 
išsisklaidina ore. Kuomet spin- 
duliai krinta ant smilčių tyruose 
(pustynėse), tai taipgi didesnė jų 
dalis atsimuša atgal į orą. Net 
kuomet spinduliai puola ant miškų 
žaliumynų, tai it-tuomet daug jų 
atsimuša atgal i orą. 

Bet jeigu saulės* spinduliai krin- 
ta ant juodo daikto, tai juoda 
spalva spindulių visai neatmuša, 
bet juos ^učkiopia, sugeria ir pa- 
keičia į karštumą. Jeigu mėnulis 
butų nudažytas juodai, tai tuomet 
męs jo visai1 nematytume, ne.? jis 
visai neatmuštų saulės spindulių. 
Jeigu mūsų visa žemė butų nu- 

dažyta juodai, ta'r ji sugertų visus 
saulės spindulius, pakeistų juos 
Į šilumą ir pavakarėn oras butų 
toikis karštas, kad galima butų 
plieną jame sutarpinti ir visa 
gyvybė ant žemės žutų. 

Saulė, šviesdama į tą skauradą, 
apie kurią aš tfk-ką minėjau, duo- 
ia 250 Fahrenheit'o laipsnių šilu- 
mos ir tokiu budu galima išgattii 

iš kiekvienos ketvirtaininės skaura- 
dos pėdos apie keturias termi- 
škas vienutes karščio. Bet, jei- 
gu męs pagausime ant veidrodžio 
kitą tokią pėdą saulės spin- 
dulių ir šitą pėdą, nukreipdami 
veidrodį, taipgi numesime ant 
sk'Mrados, tai tuomet męs galėsi- 
me išvystyti jau du syk tiek karš- 
čio, t. y. aštuonias britiškas ter- 
miškas vienutes kas vieną mi- 
liutą, o sulvg to ir temperatūra 
kur-kas pasididins. Ir taip gali- 
me daryti begalo: veidrodžiais pa- 
gauti saulės spindulius ir nukreip- 
ti tuos veidrodžius tokiu budu, 
kad nuo jų atsimušę spinduliai 
kristų vis vienon vieton. Šitas 
ir vardinasi "Saulės spindulių 
koncentravimu." 

Kodėl pas mus negalima to daryti 
Iš to, kas atigščiau pasakyta, 

yra aišku, kad turint daugybę 
veidrodžių ir sutaisytų taip, kad 
jie atmuštų saulės spindulius vis 
vienon vieton, galima padaryti ne- 

išpasakytą karštį. Atkreipus juos 
j katilus, galima užvirinti vanduo, 
vanduo išvysto garą, o garas suks 
bi|e kokias mašinas. 

Ar galima tai visur padaryti, 
kur tik saulė šviečia? Galima, 
bet ne visai. Musų šalyse tas 

nebūtų praktišku. Ir Shuman pa- 
aiškino, kad butų nepraktiška ne 

todėl, kad saulė pas mus ne taip 
skaisčiai šviečia, kaip tropiškose 
šalyse, bet todėl, kad saulė pas 
mus pertrumrai šviečia. Phila- 
delphijoj, pavyzdžiui, saulė švie- 
čia tik 23% visos dienos laiko. 
Todėl reik j ieškoji tokių vietų, 
kur saulė šviečia 90% visos dienos 
laiko. Tokios vietos yra tropiš- 
kose šalyse, kur taipgi randasi 
20% visos pasaulio žemės, tinka- 
mos išdirbystei. 

Kuomet tokias "saulės fabrikas" 
sykį pastatei ir įrengei, tai dau- 
giaus jau nereikia jokių malkų, i 
nei anglų. 

Kaire pastatytoji "saulės fabri- 
ka" išvysto tokj karštį, kad jame 
saulės spinduliais lengvai tarpin- 
ta plieną, o sidabrinį pinigą s i x- 

pensą sutarpinta į pusaštuntos 
sekundos. 

Veidrodžiai, gaudantieji saulės 
spindulius Kaire, yra pastatyti po 
apie 25 pėdas vienas nuo kito 
taip, kad jie neuždengtų vienas 
kito savo šešėliu, kuomet saulė 
yra žemai ryte ir vakare. Jų 
ašįs nustatytos į šiaurius ir pie- 
tus, taip kaip žemės ašis, ir jie 
sukasi ant savo ašių nuo rytu į 
vakarui taip, kad eitų sykiu su 
saule ir kad visados butų atkreip- 
ti į saulę. Veidrodžiai yra įsta- 
tyti į lengvus plieninius rėmus ir 
kiekvienas yra palenktas ant tiek 
laipsnių, kad įneštų atmuštus 
spindulius tiesiog ant katilo (boi- 
lerio). 

Šitie veidrodžiai yra padaryti 
iš paprasto langinio stiklo, pasi- 
dabrinti užpakalyj. 

Jeigu pridirbtume šitokių veidro- 
džių tiek, kad sudėjus juos visus 
vieną prie kito, apimtume 143 ber- 
taimines angliškas mylias, tai ši- 
tie veidrodžiai, pastatyti taip, kaip 
Kaire, suteiktų iš saulės spindu- 
lių tiek karučio ir jiegos, kad jos 
užtektų visam pasauliui. 

Pastačius tokią "Saulinę dirb- 
tuvę," galima gauti karščio,—tai- 
gi, vadinas, ir jiegos,—tiek, kiek 
tik reikia. Šitą jiegą galima ap- 
versti į elektrą ir vielomis iš- 
siuntinėti visur, kur tik jos rei- 
kalaujama taip, kaip dabar siu 
tinėjama vielomis elektriškoji 
šviesa ir šiluma—už tam tikrą at- 
lyginimą. 

'Kitais žodžiais tariant, karšti 
■r j'CR? galima paimti iš saulės 
ir parduoti ją bile kam, kam tik ji| 

Įbtis reikalinga. 
Šiądien jiega jau perduodama 

iš Niagaros vandcriĮ)uolio 'et į 
(miestą Rocbester, \T. Y. Šita jie- 
ga išdirbama Niagaroj, o ji ap- 
šviečia, apšildo namus, ir varo 

gatvekarius Rochesteryj, už apie 
70 mylių atstu. 

Ar butų dyvai, jeigu saulės jie- 
ga, sutraukta kur Egipte, ar Sa- 
charoj, naudotųsi žmonės Vokie- 
tijoj, Lietuvoj, ar bile kur kitur? 
Už tam tikrą atlyginimą nusipirk- 
tum sau "šmočiuką" saulės ši- 
lumos, ar jiegos pas tą perkup- 
čių, kuris, įtaisęs panašias saulės 

spindulių traukimo dirbtuves, ga- 
lėtu "pardavinėti saulę" visam pa- 
sauliui. Tr visiems jos užtektų 
milijonams, milijonams metų.— 

—Hodg# in 8pokan« 8poktsm«n-R«vi*w. 

NEŠĖ VILKAS, NUNEŠ IR VILKĄ. 
Kaizeris pusėtinai prisimušė talkininkus. Dabar atėjo 

jam laikas paragauti ir talkininku kumščio aut "Western 
Front" (Vakarų fronto). 

MARGUMYNAI. 
"PRANAŠYSTĖ." 

Brook'lyn, N. Y. Gerb. 
Redakcija: — Nekurie dar abejo- 
ja, kad talkininkai laimės karę. 
Šiądien vienuolika tautų akty- 
viškai kovoja prieš teutonus ir 
jy sėbrus. Šitos tautos yra se- 
kančios: 

AmeriKa 
FrAncuzija 
Se,Rbija 
BELgija 

Portugalija 
ItaLija 

JAponija 
Anglija 
RuManija 

MoutEnegro 
RiuSija 

Perskaitykit iš viršaus j apa- 
čią juodąsias raides. Taip, jos 
'"Karėj Laimės." 

Antanas Kiveta. 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVĄ. 

O m a h a, N e b. Gerb. Redakci- 
ja:—Didelis Omahos laikraštis 
E v e n i n g W o r 1 d-H e r a 1 d 
.patalpino sekantį redakcijinį 
straipsnj antgalviu "Lithuanians 
and Swiss" (Lietuviai ir Šveica- 
rai" : 

"Lietuva yra maža šalis, rube- 
/.iuojanti vakaruose su Prūsija ir 
Lenkija, [su Lenkija ji rubežiuo- 
ja pietuose. "Liet."], rytuose su 
Rusija ir šiauriuose su Latvių ša- 
lim. Per amžius skersai ją mar- 
šavo armijos ten ir atgal, bet per 
visą savo ilgą istoriją, ji niekados 
nebuvo taip sunaikinta, kaip 
laike paskutinių dviejų mietų 
per rusiškų ir vokiškų armijų 
pirmynžengą ir pasitraukimą. Iš 
gyventojų nieko nėra likę, išskyrus 
senelius, senutes ir nedaugelį vai- 
kų. Visi sveiko kuno asmenjs, 
vyrai ir moteris, liko arba išmu- 
šti, badu išmirė, tapo ištremti, ar- 

ba konskriptuoti [priverstinai i 
kariumenę, ar j darbus paimti]. 
Visa šalis tapo tyrais paversta. 
Nėra ten maisto ir nekokia pa- 
stogė liko nedideliam skaitliui 
tų, "kurie dar vis sugebėjo išlikti. 
Lietuviai yra tyriausi visam pa- 
saulyj Arijonai, ir yra seniausia 
visoj Europoj rasė. Jų kalba yra 
idiomas Sanskritų kalbos ir yra 
seniausia iš visų gyvuojančių kal- 
bų. Kantas, didysai filiozofas, yra 
gimęs Prūsų Lieti voj. Garsus 
mokslinčiai praneša, kad Lietuvos 
kaimiečiai supranta čielus saki- 
nius, parašytus mokytų vyrų Są- 
skritų kalboje. Poetas Mickevi- 
čius buvo lietuvys. Jie f lietuviai] 
visuomet buvo atsidavę taikai, 
poezijai ir agrikultūrai. Šiądien 
šita rasė yra beveik išnaikinta." 

Tr toliaus šisai laikraštis, tarsi 
norėdamas nurodyti priežastis lie-j įtuvių tautos tokio išnykimo, su- į 

lygina juos su šveicarais ir, rody* 
damas skirtumą, rašo: 

"Yra ir kita maža tauta, ir nors 

ji neužleido poezijos, žemdirbystės 
ir mokslo, bet ji visuomet buvo 
prisirengusi prie karės. Kiekvie- 
nas žmogus joje privalo pildyti 
karišką tarnystą kokios nors rusies. 
Kiekvienas vyras, pajiegiantis ne- 
šti šautuvą, privalo išsilavinti, kaip 
jj vartoti. Kariškoji tarnystė ten 

yra ne mažiaus iš liuoso noro, 
kaip ir mokėjimas taksų. Sita 
tauta yra liuosa nuo įsiveržimo 
jiegų [armijų]. Ją užkariauti 
kainuotų daugiai' negu bile kokia 
tauta norėtų už tai užmokėti vy- 
rais ir pinigais. Ta tauta yr» 
Šveicarija." G. J, 

APIE VILLĄ. 
Binghampto n N Y 

Gert). Redakcija.:— Meldžiu pa- 
aiškimti, ar Francisco Villa yra 
kokios nors partijos nariu, ar ne? 
Pas mus prasidėjo apie tai dideli 
ginčai: vieni sako, kad jis esąs ^ 
socialistai, kiti kad koks tai 
"parmazonas", o tretieji tvirt'na. 

j kad jis nepriklausąs niekur. Pi- 
aiskinkit, kas jis yra. š, 4 * 

X* 

Tretieji, tutfbut, turi daugiau- 
siai teisybės. Villa "Uuivc papras- 
tas banditas ir, kaip laikraščiai 
praneša, arkliavagis. Kuomet 
Mexikoj tvarka suiro ir prasidč- 
jo revoliucijos, kiekvienas galėjo 
susitverti sau bamdą sSbrų, ap- 
siskelbti "generolu" ir varyti sa- 
vo looną revoliuciją. ViKlai pasi- 
sekė sutraukti apie save didesnę 
bandą ir jis netrukus išsimušft 
augštyn. šiądien jis yra vienas 
iš didžiausių tokių '"revoliucijo- 
nierių"; buvo net tokis laikas, 
kad jis vos neuigriebė į savo 

Į rankas visos \Iexikos. 
' Męs nemanome, kad jis prie 
kokios nors partijos priklausytų, 
mes jam ne partijos .nu.pi. Villa 

i vos temoka rašyti ir skaityti o 

jo žmona ir to nemoka. 

TEISYBĘ PASA^Z. 
Valparaiso, In d.—Gerb. 

Redakcija:—Tilpusis "Lietuvoje" 
Preglerio straipsnis apie tai, kad 
sočiai- deinokiatų partija yra už- 
sikrėtus demagogiškumu ir fana- 
tizmu, yra labai teisingas. Kiek- 
vienas, kuris tėmija ir musų so- 

.. cialistų veikimą, jeigu jts tik ne- 
aklas. turi kasdien proga aipie tai 
persitikrinti. 

Yra labai lengva kalbėti apie 
laisvę, lygybę ir brolybę. Bet kad 
šitokis obalsis nebūtų vien tuščiu 
žodžiu, reik tą pat j ir darbais 
parodyti. O kuomet j musų so- 
cialistų darbus ir pasielgimus pa- 
žiūrėsim, tai tų prakilnių obalsių 



/uo;e ir su žvake bus sunku su-| 
rasti. Laisve, jeigu ji yra tikra 
laisvė, turi buti paremta ant to- 

lerancijos (pakantos), o musų 
broliai socialistai yra taip užside- 

gę, kad kitokios, negu jie turi, nuo- 

monės jie visai nenori ir nemoka 
toleruoti. Jie vra toki patjs, o 

tankiai dar ir karštesni, dogmati- 
kai. kaip ir musų klerikalai. 

Imkime porą pavyzdžių. Jeigu 
tu tik atidarysi burną kad ir apie 
peiktiną kokio kunigėlio darbą, tai 

klerikalai tave tuojaus apšauks 
"bedieviu," kataliku priešu, nors 

tu katalikybės ir visai nekliudy- 
tum. Jeigu tu, būdamas pažangiu 
ir progresyviau žmogum, išsižioji 
ką nors netaip, kaip musų socialis- 
tų "bosai" myli ir nori, tai tu tuo- 

jaus busi apskelbtas darbininkų 
priešu ir—von iŠ partijos. Lunn, 
Schenectados majoras, buvo geru 
socialistu, bet kuomet ji? atsisakė 
duoti jiems miesto "džiabus"— iš- 

»yk pastojo "parsidavėliu" ir—von 
Iš partijos. Sinclair, Spargo ir 
kiti išreiškė kitokias nuomones— 

von iš partijos, šaukia ir musų 
tacialistai. 

Visa tai parodo piiną stoką pa- 
kantos, fanati.škumą, save rūšies 

militaristišką, o ne laisvą d/asią. 
Rusijoj, kuomet kas išsižiodavo 

J>rieš valdžią—von jį!—j Sibyrą!.. 
rriemonės kit(*cios, tikslai kitoki, 
bet principą:', tas pats. O toks 
principas, be abejonės, nėra pro- 

rresyvis. 
» (Atvyko Amerikon Kapsukas; ki- 

tokias nuomones pradėjo skelbti— 
vaje, koks trukšmas pasidarė! Už- 
šoko mat dalgė ant akmens, susi- 
dūrė demagogas su demagogu, 
pasipylė melagiai, kvailiai <ir t. 

t., ir jeigu Kapsukas butų neiš- 

važiavęs, nežinia prie ko butu 

priėję. 
Šliupas ir Širvydas, Socialistų 

Sąjungos tvėrėjai, be abejonės, yra 
pažangus ir demokratiški žmonės 

—nemažiau už Grigaitį, ar kokį 
kitą,—bet jie "darbininkų priešai," 
nes jie nešoka pagal socialistiškų 
boselių dudą. Šimtus tokių pa- 

vyzdžių galėtum išskaitliuoti. 
Tokia taktika yra labai kvaila 

ir blėdinga net ir pačiam socia- 
lizmui. Beiei tokios taktikos J:e- 

tuvių socialistai atstume šin.tus 

gabiausių ir geriausių lietuvių, nes 

tikrai laisvas ir progresyvi škas 

žmogus su tokia partijos boselių 
piranija niekados sutikti neguliu 
O jeigu taip ir toliam eis, tai pri- 
eis prie to, kad musų socialistiški 

politikieriai padarys iš socializmo 

tą patj, ką kunigai padarė iš krikš- 

čionybės. Jie ant tokio paties ke- 
lio «tovi. 

Beta. 

TMD. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUSI- 

VAŽIAVIMAS. 

Šiuomi pranešame, kad TMD. 

Naujosios Anglijos Apskričio su- 

sivažiavimas bus birželio 3 d. 
1917 m. MonteHo, Mass., Lietu- 
vių Svetainėje. 

Taigi prašome įstojusių ir ma- 

nančių įstoti apskriti n TMD. kp 
išrinkti delegatus ir atsiųsti mi- 
-nėtoje dienoje. Kiekviena kuopa 
gali siųsti du delegatu, kuomet 

kuopoje yra nedaugiau dešimties 
narių, o nuo sekančios dešimties 
narių po vieną delegatą daren- 
kama. Suvažiavimo dienotvarkę j 
paskelbsime vėliau. 

J. Strimaitis, Pirm. 

IS JOHANJNESBURG, 
PIETŲ AFRIKA, 

Lietuviai policistai ir k. d.-- 
Dangelis Johaimesbnrgo lietuviu 
tarnavo Unij-^s, regimcnte, veiku- 
siame Rytų Afrikoje prieš vokie- 
čiu^ ir kaikurie lietuviai pasiliko 
policistais užkariautoj nuo vokie- 
čių Vakarų Afrikoje. 

Dabar keli būriai lietuvių įstojo 
Anglijos kariuomenėn, veikimui 
karės laukuose Europoje. Kitų 
tautų vyrai taipgi rašo ii tarnystėn 
kares laukuose Europoje. 

Mieste Johannosburge dainai 
;aučiama žemės drebėjimai. Nors 
yra karės laikas, bet didelio bran- 
dumo mieste nėra. Laiškų iš Lie- 
tuvos negauname jokiu. Tran- 
sva .liaus kasyklose uždarbiai yra 
geri, bet prie kitokių darbų mieste 
ne kas. 

Napoleonas Maželis. 

/ 

Kokiu Budu Bus Daro 
Amerikos valdžia VVashingto- 

nc ofisiališkai apskelbė tvarką, 
kurioj bus daromas kariškas cen- 

zas, t. y. surašinėjimas vyrų, tin- 
kamu kareiviavimui. 

Podraug kariškoji valdžia iš- 
leido viešą atsiliepimą, nrašydama, 
kad atsilieptų valstijų ir rinkimų 
urėdninkai ir kiti tinkami žmonės, 
kurie gali tokius surašus daryti 
ir kad jie apsiimtų tokj surašinė- 
jimo darbą pagelbėti atlikti. 

Valdžia rūpestingai prižiūrėjo, 
kad šUai kariškas cenzas butų 
vedamas per civiliškus žmones, o 
ne per kariškus valdininkus. 

Saldžios Pranešimas. 
Vahlžios pranešimas apie kari>- 

kąjį cenzą liuesui išverstas yra se- 

kantis : 
"FjUvo laikai šios šalies istori- 

joj, kuomet kariškieji etuimera- 
toriai su durtuvų pagelba, ėjo tarp 
žmonių, kad padaryti priverstino 
kareiviavimo cenzą. Šiądien, su- 

lyg privalumo visuotinai tarny- 
stei, Įkūnijimas įstatymų yra pa- 
vestas į žmonių rankas. 

"Patvirtinimas naujo nacionalės 
armijos biliaus ir prezidento pr</- 
kliamacija apie tai išeis tuom pa- 
čiu laiku. Visi asmenįs, esantie- 
ji tokio amžiaus, kokis nurody- 
tas biliuje, turės nueiti užsiregi- 
struoti i tį vietą, kuri paprastai 
yra laike r!nkvmų balsavimo pre- 
cinktuose, kur randasi jų pastovus 
namai ar tą dieną, kuria preziden- 
tas apskelbs. Galima spręsti, kad 
nuo dešimties iki penkiolikai die- 
nų pereis nuo biliaus užtvirtinimo 
iki registracijos dienai. 

mas Kariškas Cenzas. 
"Gubernatorius kiekvienos val- 

stijos bus vyri ausis registracijos j 
perdėtinis savo valstijoj. Regis-i 
tracijos mašinerija kiekvienam pa- 
viete (couuty) bus pi> priežiūra 
šerifo, pavieto klerko ri pavieto 
daktaro, veikiančio ex-officio, ne- 

bent gubernatorius paskirtų kito-1 
kiij tarybą. Miestuose, kurie turi J 
daugiau negu- 30,000 gyventojų, 
registracija bus po majoro ir iŠ- j 
rinktų tarybų kontrole. 

Kaip Registruos. 
"K .d pavieto ir miestų urėdnin- 

kai, ir žmonės abclnai, turėtų aiš-: 
kų suprantimą, kokiu budu cenzas 

bus daromas, žemiaus paduodama 
sekantis paaiškinimas: 

r'Šerias, ar kitas nuskirtas val- 

dininkas, gavęs pranešimą nuo gu- 
bernatoriaus, tuojaus paskirs regi- 
stratorius (surašinėtojus) kiek- 
vienam balsavimo precinkte. 

"Registratorių skaitlius bus su- 

lyg sekančios proporcijos: vienas 
registratorius ant kiekvienų 1701 
ypatų, turinčių užsiregistruoti. 
Kiekvienas metas sudarys apie 1 

procentą gyventojų. Taigi, pavyz- 
džiui, jeigu visi vyrai nuo 19 iki 
25 metų turi būti užregistruoti, 
tai registratorius turėtų surašyti 
apie 7 procentus visų precinkto 
gyventojų. 

"Yra pageidaujama gauti pa- 
tarnavimą liuosnorių registratorių, 
kurie apsiimtų dirbti be atlygiini- 
1110. Visi registratoriai privalo bu- 

! ti prisiekdinti. 
"Balsavimo vieta privalo buti 

prirengta registravimui kiekvie- 

natn precinkte. 1'Tinus, atspaus- 
dintos instrukcijos, a mančios 

kiekvieną registravnlir detalių, bus 
rankose šerifu ir majorų penktą 
dieną po prezidento prokliairaei- 
jai. 

Į, 
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Dideliuose Miestuose. 
"Majoras miesto, liurinčio dau- 

giaus negu 30,000 gyventojų, arba 
gubernatoriaus nurodyti urėdnin- 
kai paskirs, su gubernatoriaus pri- 
tarimu, kiekvienai vardai, arba 
mažesnei subdivizijai, turinčiai 
apie 30,000 gyventojų, vieną regi- 
stracijc i tarybą ir nuskirs vieną 
valdininką kiekvienoj taryboj at- 
likimui pareigų, panašių j .šeri- 
fo pareigas, augščiaus išdėstytas. 
Jeigu majoras nori, jis gali pa- 
skirti centralinę tarybą ko-ordina- 
vimui (suderinimui) mažesnių ta- 

rybų darbo. 

"Penktą dieną po to, kaip pre- 
zidentas išleis prokliatnacijų, kler- 
kai tų pavietų ir miestų, tcurie 
tnri daugiaus negu 30,000 gyven- 
tojų, privalo pasirūpinti gauti 
blankų [registracijos lapų] ir ko- 
pijų registracijos instrukcijų nuo 

šerifo, arba nuo majoro. Neesan- 

tieji tuoin laiku savo namuose 

[pavyzdžiui, esantieji kelionėje], 
ir sergantieji turi atsišaukti prie 
tokių 'klerkų, kad tie jų registra- 
cijos lapus išpildytų. Jokiu budu 

tokioms ypatoms negali buti išduo- 
ti registracijos paliudijimai. To- 

kioms ypatoms klerkas privalo iš- 

aiškinti, kąd tai jų yra pareiga 
pridaboti, kad tie registracijos la- 

pai pasiektų registratorių jo na- 

mų precinkto iki registracijos die- 
nai. 

KARIŠKAS CENZAS. 
Vyrai Amerikoje turės išpildyti šitą lapą, teisingai atsakydami } visus 

klausimus. Iš šitų lapų kariškoji valdžia nuspręs, kas kam tinka. 

Forma 1 REGISTRACIJOS LAPO 

4 

5 

8 

10 

11 

12 

Pilnas Vardas Jonas. 
(Vardas) 

.....Sekevičius... 
(Pavardė) 

No T 

Kiek metų 
24 

Adresas 124 
— Aberdeen Chicago ..... Illinois (Numeris) <G«tv«) (Miestas) (Valstija) 

Gimimo laikas Balandis 24 ... 
(Mėnesis) (Diena) 

1893 
(Metai) 

Ar jųs esate (1) čia gimęs, (2) naturalizuotas pilietis, (3) svetimtautis, (4) ar iSsiemęs pirmas popie- 
raa (paiymėkit kūrino esate)?.... Naturalizuotas pilietis _ 

Kur esate 

gimę Veiveriai — „...Suvalkų (Kaimas ar Miestas) (Valstija arGutarnlja) Rusą-Lietuva 
(Vieipatija) 

Jeigu nesate pilietis, tai kokios šalies esate piliečiu arba pavaldiniu 

Kokis yra justi dabartinis amatas 
uisiėmimuo, arba urėdas? Kalvis 

Pas ką dirbate?.. 
Kor dirbati? 

International Harvcster Co 

Chicago, Illinois 

Ar turite tėvą, motiną, pačią, vaiką jaunesni negu 12 metų, arba seserį, ar brolj jaunesnį negu 12 me- 
tų. kurių šelpimas pilnai guli ant jusų (pažymėkit kuriuos turite)? pačią, dukterį, brolį 

Vedęs, ar nevedęs ^kuriuo esate) vėdęs Rasa-tauta (paiymekit kokia) Lietuvis. 

Kokioj kariškaj tarnystėj buvote? Ranga Paprastas kareivis „Šaka-rušis 
infanterija Kiek metų 4 metus Kokioj viešpatijoj Rusijoj 

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

patvirtinu, kad aš patikrinau viršminčtus atsakymus ir kad jie yra teisingi .A 

v n*:, ■% *\ 

— Jonas Sekevičius., 
fParaias arba kryielisj 

Cia paduodame išvaizdą karii- 

kojo cenzo blankos. Ją turės iš- 

pildyti visi Amerikos vyrai, kurie 

sulyg kongreso biliaus bus šau- 
kiami kariumenen. Kuomet šiuos 
žodžius rašome, dar nėra galutinai 
rutarta ar kareiviaviman bus kvie- 
&:mi vyrai nuo 21 iki 40 metų 
amžiaus, ar nuo 21 iki 27 metų 
amžiaus. Greičiausiai bene bus 
kviečiami vyrai nuo 21 iki 27 me- 

tų amžiaus. Ti >met visi teki 
vyrai turės išplidyti viršparodytą 
blank.-}, kurią męs paduodame, iš- 
vertę lietuvių kalbom. 

Męs atkreipiame lietuvių atydą 
j klausimą Num. 10, kur gale li- 
nijos yra klausiama, kokios tau- 
tos yra vyras (Anglų kalboj tas, 

pažymėta žodžiu "Rače," kas rei- 
škia "rasė" arba "tja^ta'f). Į 
šitą klausimą lietuviai būtinai pri- 
valo atsakyti "LITHUANIAN"— 
"lietuvis." To nepamirškit ir Įei- 
tiems paaiškinkit. 

Ant kitos pusės šio Registraci- 
jos Lapo yra dar šitoki klausi- 
mai: 

1. Ar Augšto, vidutinio, ar že- 
mo ugio (pažymėk kokio)? 

2. Liesas, vidutinis, ar riebus 
(pažymėk kokis)? 

3. Akių spalva? 
4. Plaukų spalvą? 
5. Ar plikas! 
6. Ar yra ta ypata be rankos, 

kojos, be abiejų akių, ar gal ki- 
tokiu budu sužeistas? 
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io i/r Po tuom yra paliudijimas tos 
ypatos, kuri dar,ė sitį registraci- ją (surašinėjimą). 

Jo paliudijimąs yra sekantis: 
"Aš liudiju ikadmano (t. y. 

registratoriaus,, užrašyta) atsa- 
kymai yra teisingi, kad užsire- 
gistravusi ypata skaitė savo 
locnus atsakymus, kad aš esiu 
liudininku jo parašo ir kad visi 
jo atsakymai, kiek aš žinau, 
yra teisingi, išskyrus šituos:" 
Čia registratorius gali parašyti 

savo locnus patėmijimus, jeigu jis 
žmotų, kad užsiregistravusi ypata 
jam pamelavo. Galų gale registrą-) 
torius pasirašo po blanka, pažy- 
mėdamas miestą, pavietą, vals*:r" 
ir registracijos dieną, | 

j » 

Sergantieji ir Neesantieji Namie. 
"Ypatus, neesančios savo nuo- 

latinio gyvenimo pavietuose (coun- 
ties), gali užsiregistruoti per pačtą 
(laiškais). Jeigu vyras tokiu bu- 
dti yra prasišalinus iš .-.avo namų 

(Įsakysim, kelionėje, arba laikinai 
! kitur išvažiavęs], tai jis privalo' 
nueiti pas klerką to pavieto, ktt- j 
riatne jis tuomet randasi, šešta1 
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dieną ik) tos dienos, kurioje pre- Į 
i ridentas išleis savo prokliamaciją. / 

, Jeigu toks vyras butu .mieste, 
kuris turi daugiau negu 30,000 
gyventojtj, tai jis privalo kreiptis 
me j pavieto klerką, bet j to miesto 
klerką (city ck'k). 

Jam bus paaiškinta, k^ip reik 
užsiregistruoti, bet jis privalo iš- 
siųsti pačtu savo kortą (registra- 
cijos lapą) užtektinai anksti,—kad 
ji galėtu ateiti j j o precinktą iki 
registracijos aienai. 

"Vyrai, kurie yra taip susirgę, 
kad negali patįs nueiti užsiregi- 
struoti, privalo nusiųsti atsakau-, 
čia ypatų pas paviete, arba miesto 
k!er,.ą šeštą dieną po prezidento 
prokliamacijos išleidimui. Kler- 
kas duos nurodymus, kaip užsire- 
gi.it/ruoti. 

Kolegijos ir Kitos Įstaigos. 
" Maldininkai mokslo, labdary- 

bės ir kitų įstaigų privalo atsi- 
šaukti pas pavieto arba miesto 
klerką šeštą dieną po išleidimui 
prezidento prokliamacijos ir gaus 
tinkamas instrukcijas, kaip pato- 
giau užsiregistruoti. 

"Perdėtiniai kalėjimų ir patai- 
sos namų taip pat privalo atsi- 
šaukti pas pavieto arba miesto 
klerką šeštą dieną. 

"Po penkių dienų mio laiko pre- 
zidento prokliamacijos išleidimo 
pilnos instrukcijos bus prisiųstos 
į rankas visų šerifų ir visų val- 
dininkų miestuose, turinčiuose 
daugiaus 30,000 gyventojų. 

"Prezidentas yra įgaliotas pa- 
liepti visiems viešiems valdinin- 
kams pagelbėti šio įstatymo išpil- 
dyme. Bet valdžios noru yra, 
kad žmonės patįs šitą įstatymą, 
išpildytų. Tikimasi, kad patrio- 
tiški piliečiai patįs pasiūlys savo 

patarnavimą, kaipo registratoriai, 
uždyką. Toki patarnavimai bus 
su dėkingumu priimti. Liuostio- 
riai, geidžiantieji šitg patarnavi- 
mą atlikti, privalo tuojaus susine- 
šti su tam tikru valdininku. 

Ant Skęstančio 
Submarino. 

Vienas aficieras nuo nuskendu- 
sio franeuzų submarino M o 11 g e 

pasakoja apie paskutines valan- 
das submarino, susikirtusio su 

priešo laivu Adriatiko jūrėse. 
— Priešo laivas [kirto į musų 

subma riną,—rašo jisai. \'anduo 
pradėjo bangomis lietis per sienų 
plyšius ir inors taip vadinamos 
apsisaugojimo sienos buvo užda- 
rytos, bet M o n g e (musų sub- 
marinas) pradėjo greitai nertis iki 
30 sieksnių gilumos. Plieninės 
submarino sienos pradėjo traškėti 
nuo baisaus vandens spaudimo. 
Męs jau nustojome vilties ir atsi- 
davėm savo likimui. Nieks nei 
vieno žodžio nepratarė; kiekvie- 
nas dirbo prakaituodamas, o afi- 
cierai ramiai davinėjo prisakymus, 
tartum niekur-nieko neatsitiko. 

Baldami submarine, męs jautė- 
me, kaip vandens spaudimas tru- 
škino submarino sienas augščiau 
musų galvų. Geležiniai stulpai, 
stori kaip ranka, pradėjo linkti 
nuo spaudimo: elektriškos bateri- 
jos subyrėjo, vielų sujungimai nu- 

degė ir gaz?s iš baterijos pradėjo 
mus troškinti. Ne tik turėjome 
nuskęsti jūrių gelmėse, bet dar 
pirm to turėjome buti gazu už- 
troškinti. 

—"Narsumo, vyrai, narsumo! 
Męs keliamės į viršų!"—sušuko 
tuom laiku antrasai torpedų už- 
žiurėtojas, kuris sukinėjo visokius 
ratus,—submarino mašinerijoj. Ir 
ištikro, męs pradėjome kilti aug- 
štyn. Į vieną, ar dvi minuti laiko 
nuo 30 sieksnių gilumos męs iš- 
šokome vandens paviršin. Tas 
mus išgelbėjo. 

Bet, o nelaimė! Kaip tik musų 
bokfctas išlindo iš vandens, austrai 
.pradėjo šaudyti j submariną iš 

kanuolių. Vienas šovinys permu- 
šė submarino sieną. Submarino 
komandierius antru sykiu suko- 

įraiulavo: "Atyda, rengkitės pasi- 
nerti!" Bet šito paliepimo jau 
negalima buvo išpildyti. Subma- 
riuo motorai nedirbo, ratų nega- 
lima buvo pasukti, nei mašinerijų 
paleisti. O vanduo tuoni tarpu 
pylėsi submarino vidun iš visų 
pusių. Kiekvienas jūreivis tvir- 
tai stovėjo prie savo vietos be 
mažiausio nusiskundimo, bet męs 
visi žinojome, kad tikra mirtis 
n;u> netrukus laukia. 

Komandierius, matydamas, kad 
jo submarinas yra jau žuvęs, per- 
keitė savo nuomonę ir pasiryžo 
nors submarino igulį (jureivius) 
išgelbėti. 

Desperacijos apimtas, jis nulei- 
do rankas, o iš jo akių pradėjo 
ašaros byrėti. Bet tas buvo tik 
valandėlę laiko. Po to jis ramiu, 
bet tvirtu balsu davė komandą: 
"Apleiskit laivą! Stokit j eiles 
ant dėnio! Tris syk sušukit 'Vi- 
ve la France' Į Lai gyvuoja Pran- 
cūzija !] ir po to giedokit Marse- 
lietę." 

Šitie žodžiai buvo paskutiniai 
žodžiai vyro, kuris buvo, ir dar 
dabar yra, submarino M o 11 g c 

komandierium,—nes jis nemėgino 
sykiu su kitais gelbėtis, bet pasi- 
ryžo- eiti ir nuėjo dugnan sykiu su 

savo submarinn. 
Tuom tarpu męs, stovėdami ant 

submarino viršaus, šaukėme "Yi- 
ve la Prance!" ir dainavom "Mar- 

selietę" Įfrancuzų tautišką bvifT- 
ną], kuomet vanduo pradėjo siek- 
ti mums jau iki kelių. Po to 
šokome j jūres ir plaukėme, kol 
mus neišgelbėjo. Trjs iš subma- 
rino įgulos žuvo: submarino ko- 
mandierius ir du mechanikai." 

Submarinas M o n g e žuvo 
Adriątiko jūrėse, gruodžio 29 d. 
1916 metų. 

Car Žodis iš Priežasties 
Ypatišky Užsipuldlnėjimy. 

Kad piktųjų dievų rūstybė 
nenukristų ant ftto laikraščio 
redaktoriaus ir leidėjų—viso- 
keriopą atsakomybę už Če- 
rniau sekanti straipsni apsi- 
ima nešti savo loenais pe- 
čiais— St. Šimkus. 

Kiek laiko atgal iš laikraščių 
patėmijaiu, jog po mano į kleri- 
kalų lierštuis viešo žodžio jų laik- 
raščiai plradėjo mano, kaipo žmo- 
gaus ir dailininko, gerą vardą 
teršti. Gal ir nereikėjo atkreipti 
į tai atydos: žino svietas, kas jie 
per paukščiai tie klerikalai. i>et 
ant greitųjų nurodžiau, jog jie 
patįs visais atžvilgiais yra že- 
nresni už tuos, kuriuos šmeižia 
ir dengia. Xa, ir sujudo, tie 
musų "mokslinčiai"! 

štai nesenai tūlas pažįstamas 
prisiunčia man 102 mr. "Draugo" 
(prisipažinsiu, jog to neprausta- 
burnio jau nuo senai neseku, ne- 

skaitau), kur yra net du Straip- 
sniu apie mane. Pirmame iš jų 
atlaikoma į mano straipsnį "Dė- 
lei Ypatiškų Užsipuldinėjimų." 

Ir keistas atsakymas! Girdi, 
jeigu sakai męs mažai klesų iš- 
ėję, o pats, kurį męs pageltinin- 
ku vargonininko vadiname, esi 
daugiau jų išėjęs—tat paraky-t, 
kokioj gimnazijoj ir kada? Keis- 
ti žmonės! Rodosi, kad mano 

atsakymas ar neatsakymas pri- 
dės jiems vieną-kitą klesą dau- 
giam. Jeigu netikite maino pir- 
mam pasakymui, ti?t kodėl ti- 
kėti antram? Geniausia, patįs iš- 
tirkit. ; tuoj jums nurodysiu ke- 
lius. Dar įka&link mano teisių 
vadinti save dailininku. "Drau- 
gas" rašo: 

"Tas pats Šimkus giriasi, kad 
Petrogrado Konservatorija jį pri- 
pažinusi dailininku. Męs žino- 
me, kad ta Konservatorija tik 
t'icms duoda teisę vadinties jos 
pripažintais dailininkais, kuriems 
ii išduoda "laisvojo dalininko" 
diplomą. P-as Šimkus nesigai- 
lėjo /vietos "Lietuvoje" savo įga- 
liojimui atspausdinti, kodėl jis 
nepaminėjo dieną, mėnesį, me- 

tus ir numerį to Petrogrado Kon- 
iervatorijos diplomo, kuriuomi 
iam suteikta "laisvojo dailinin- 
ko" garbė? MeMžiu tą pada- 
-yti diaibar." 

Visųipirmiausiai aname savo 

itraispnyje aš nesigyriau, bet nu- 

*odžiau, jog -mane reikia vadin- 
:į dailininku ne ikabėse; nes teisę 
:adintie dailininku man suteikė 
Petrogrado konservatorija. Kad 
^ebrogrado konservatorija tą gar- 

jbę teikia—'"Draugas" ir pats pri- 
pažįsta, tiktai jis, matyt, netiki, 
kad man ta gatfbė suteikta. 
"Draugas," matyt, daug reikalų 
turi su žmonėmis, ką vadinasi 
neteisėtais titulais; matyt, jų tar- 
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pe yra daug falšyvų dailininkų, 
'daktarų, profesorių, nes tik patįs ' falšyvais būdami gali niekuom 
nesiremiant kitiems falsifikacijas 

\ u/.mesti. Aš esu ne jiubų rųsies 
| žmogus ir ką aš sakau—tiesa 
sakau. 

Aš esu dailininkas nefalšyvas. 
Turiu aną "laisvojo dailininko" 
diplomą. Skelbti jį laikraštyje, 
kaip kad jųs [reikalaujate,—butų 
nusižeminimas dar didesnis, ne- 

gu kalbėti su jumis apie tai, 
kaip kad dabar darair. Bet ka- 
dangi vicnas-kitas lengvatikis, 
jusų klaidinamas, gali manyti ir 
apie mane taip, kaip mano apie 
jusų Bielsktus—aš štai ką jums 
pasiūlau: pasiųskite kablegramą į 
Petrogirado konservatoriją, už- 
klausdami apie mano mokslo 
laipsnį ir apie mano diplomą. 

Iškalno reikalauju, kad atsaky- 
mą atspausdintumėte "Drauge." 
Jeigu konservatorijos atsakyanas 
mano tvirtmi-miai prieštaraus — 

už kaibilegramą aš užmokėsiu. 
(Dėl informacijų paaiškinu: vi- 
suose dokumentuose, tat k kon- 
senvatorijoje, esu užrašytas ne 

Šimkus, bet šimkevič; konserva- 
torijoje paskutinius egzamenus 
išlaikiau 1914 m. pavasaryje.) 

Tiesa, nedaug aš nukentėjusiai 
Lietuvai padariau, nors tai jusų 
pačių trukdymų dėdei, bet vis tik 
savo kalbomis ir savo rankomis 
surinkau Lietuvai tiek, kiek at- 
skirai nei vienas iš jusų nepa- 
darėte. Jeigu akyvaizdoje ma- 

no šito, nors ir 'menkučio, darbo 
jus sakote "darbavimosi neparo- 
dė nei kiek," tat ko jus verti, 
kurie nęi tiek nepadarėte, o tik 
ardėte ir ardote kitų darbus? 

Neužtenka parašyti ke'letą pa- 
vardžių, tarp jų įrašyti ".Moc- 
kus" ir tvirtinti: jus visi tokie. 

Nepažįstu Mockaus, negirdė- 
jau jo prakalbų, bet iš laikraščių, 
ypač jūsiškių, matau, jog ir Moc-. 
kai ir Delioniai yra jusų dvasios 
vaikai, pasekmė jusų "veikimo" 
ir "darbavimosi." Jie taippat, 
kaip ir jųs, skelbia save kunigais 
ir tam "titului" priduoda ypatin- 
gą reikšmę. Jie taippat, kaip ir 

jų?, specialiai užsiima dangau 
ir įpragaro klausimais ir iš to, 
kaip ir jus, "duoną valgo." Xors, 
drauge paėmus, į dalyką jųs žiū- 
rite iš priešingų galų, 1)et visgi 
esate specialistai vienuose ir tuo- 

se pačiuose klausimuose. Tat 
neprimetinėkite to kitiems, kas 
tikrai iųsų produktu yra, taip- 
pat. kaip tamsumo, kaip žemų 
darbų, kaip neteisybių, kurių upe- 
lius jau paleidote. 

Ne kuilvartavinvu tai yra, jeigu 
jus .pažinę nuo jusų atsigręžia ir 
gėdisi ką nors bendro su jumis 
turėję. 

Paskutiniu laiku juisų griovi- 
jmas Lietuvos šelpimo įstaigų, 
;jusų trukdymai prakilnų darbą 
dirbti paslaptingiausius jausmus 
teisingumo ir žmoniškumo įžeidė 
ir parodė, jog jusų komandos 
gali klausyki tiktai atbukusio 
proto i«r atbukusios sąži<nės žmo- 
nės, arba dinbantie už pinigus ar 

kitokius malonumus. Visi kiti, 
visi prakilnesni šioj valandoj nuo 

ijfusų turi atsigręžti. Jųs vieni li- 
kote dirbti darbą tų, ką neteisy- 
bėmis ir skriaudomis žmones prie 
susipratimo priveda. Juk reikė- 
jo Rusijoje žandarų, gubernato- 
rių, ministerių vis žiauresnių, vis 
ntteistmgesmų, kad privesti prie 
to, įprie ko žmonės priėjo. Jųs 
tokį darbą varykite lietuviuose, 
gal ir lietuviams lemta tiktai 
tokiu keliu prieiti prie tikrojo 
pamylėjimo tėvynės, prie tiesos, 
prie šviesos. Jeigu taip lemta— 
tat veikite: daugiau melų, dau- 
giau bjaurybių skleiskite! 

St. Šimkus. 

SVARBU! 

Tik-ką gavome pirmus nu- 

merius rusų laikraščių iš Pe- 

trogrado, Revoliucijai prasi- 
dėjus. 

Sekančiame numeryje pa- 
duosime iš jų dikčiai tikrų 

žinių apie Revoliucijos pra- 

džią. 



Pajieškojimsi iš Lietuvos. 
Amerikon atėjo daugybe 

laiškų iš vokiečių užimtos 
Lietuvos. Žmonų* saukiasi 

pagelbos ir jieško savo gimi- 
niu čia Amerikoj. Žcmiaus 

paduodame surašą tų žmo- 

nių, kuriems atėjo laiškai. 
Situos laiškus galima atsi- 
imti iš "Tėvynės"' reakci- 

jos. Radę štame suradę savo 

laišką, rašykit laišką, nuro- 

dymai jo numerį, sekančiu 
antrašu:. V. K. Račkauskas, 
307 W. 30th St., New York, 
N. Y. 

851.—Ona Tricis (Tritcis), iš 

Tarkimų, nuo Vilkmergės, įieško 
Igno Tricio (Tritcio), (Amster- 
dam, N. Y.). 

852.—I'arbora Ungeris, iš Nc- 

krašunų, nuo Heisogalos, j ieško 

Jurgio Ungerio (Granby, Ct., Kox 

70. 
853.—Ona Urmanovič, iš Kras- 

«w>s, nuo Kalvarijos, j ieško Ado- 
mo Urmc/navičiaus (Minersville, 
Ta ). Prašo pašalpos. 

854.—Marė šalis, iš Mižonių, 
nuo Laipunų, Alytaus pav., Post 

8oX. j ieško Juozo Usalio (525 
Dickson Str., Honiestead, Pa.). 
Rašo: "Tėvas Juozas miręs.'' 

855.—Marciona Urbienė, iš Po- 

lių, nuo Švėkšnos, jieško Antano 
Ražučio (ir Dom. Urbo), (101— 
103 Grand Str., Brooklyn, X. Y.). 
Prašo pašalpos. 

856.—Antanas Ungurys, iš Va- 

riškiij, nuo Vilkmergės, jieško 
Bitnono Ungurio (Scranton, Pa.). 
Rašo: "Juozas Ungurys miręs." 

857.—Emilija Ulrich, iš Prienų, 
Mariatnolpės pav., paj ieško Au- 

gusto Ulrich (Shaft, Pa. P. 0.\ 

858.—Emilija Ulas, nuo Lydos, 
jieško Juozo Ub (Kingston, Pa.), 
įprašo sušelpti. 

859.—Kazimiera (pavardė ne- 

iti sfkaitoma), iš Mezviliškių, jie- 
Iko Wm. ViTZbickio (?). 

860.—Motiejus Vizbara, iš Gi- 

žų, Vilkaviškio pav., jieško K. 
Vizbaro (Homestead, Pa.'*. Ra- 
80, kad brohs miręs. 

861.—Tekia Vaičiūnienė, iš Pa- 

kutenu, jieško Mort. Svagždienės 
(De Kalb, Iii.). Prašo pašalpos. 

862.—Petronėlė Vilkaitė, iš 

Medsėdų, nuo Vėžaičių, jieško 
'Ant. Vilko (Sag Farbor, N. J.). 
P'ašo pinigų. 

863. —Ona Vilipavičienė, iš Bu- 

dziškių, nuo Triškių, jieško Po- 

vylo Skirko (TTerrin, Pfl» Box 

Užsirašykit Lietuviais! 
Kongresas pervedė įstatymą apie priverstiną kareiviavi- 

mą visiems Amerikos (piliečiams ir turintiems pirmas popieras. 
Kur dar nebuvo, netrukus Sus kariškas cenzas, t. y. su- 

rašymas visų vyrų, iš kurių bus parinkti tiruk^mi kariumenei. 
Atsakykit a.it visų klausimų teisingai. Tas yra visų 

tikrų Amerikos piliečių priuermė. Ką sugautų meluojant, 
tam galės buti daug bėdos. 

Laike tokio senzo paduokit .savo tikras ir neiškraipytas 
lietuviškas pravardes. Tas yra labai svarbu ir kaipo lie- 
tuviams, ir jums ypatiškai bus naudinga. 

Visi turėsime eiti, kuomet musų eilė ateis; todėl ebkime 

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

Pasiduodami lietuviais, męs padaiysime naudą Lietuvai 
ir sau. 

Lietuvai padarysime naudą tuomi, kad lietuvių ta* 

vardas bus tankiau Minėtas, kad pasirodysim susipratę i 

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

lerkti laisvę. 
Užsirašydami lietuviais ir paduodami tilcras, ne ^krai- 

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

niškai. Jeigu ikarė užsitrauktų, jeigu Amerikos kariumenė 
bus išsiųsta Europon kariauti, tai bus ir sužeistų, ir belai- 
svių ir užmuštų. Jų vardai bus garsinami. Bet jeigu pra- 
va.dčs bus suambrytos, iškraipytos, ne lietuviškos, 
tai n' sų laikraščiai negalės jų pažinti ir išskirti ir .negalės 
apie tai jųsų giminėms ir pažjstamiems pranešti, nors gal 
jums ir pagelba bus labai reikalinga. 

Jeigu jųsų pravardės bus paduotos tikrai, lietuviškai, mū- 

sų laikraščiai tuojaus jas pažins ir duos apie jus žinoti jųsų 
giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie jums galės pa- 
gelbėti. 

Todėl užsirašykite tikromis, lietuviškomis pravardėmis. 
Ypač dabokite, kad iš jųsų pravardžių neišeitų lenkiškos, nes 
tuomet .negalima bus jus parinti. Todėl visi tie, kurių pra- vardės yra panašios į lenkiškas, kaip, pavyzdžiui, Szymkie- wicz, Rimkie\viuz, Bieržinski, Žaronski, Petrovvski, privalo 
pasiduoti ne kaipo Szymkie\vicz, Rimke\vicz, Zaronski, Bier- 
žinski, Petrovvsiki, bet tikrai lietuviškai: RIMKEVIČIUS, RIMKEVIČIUS, BIERŽINSKIS, 2ARONSKIS, PETRAU- 

SKAS ir t. t. 

luomet juos lengva bus pažinti surašuose ir, reikalui 
esant, gal galima bus jiems .pagelbėti. 

"Lietuvos" s/kaityjai. atkreipkite j tai atydą, ir -avo pa- žįstamų, kurie "Lietuvos" neturi. 

42.). Rašo: "Musų maimlč per- 
nai mirė.'' 

8**4.—Anast. Vinis, iš Kuchar- 
skinčs, nuo Sudargu, j ieško Fra- 
no Vinio (515—2nd Str., Lima, 
Ohio). Prašo pinigu. 

865.—Juzefą \ išnicvska, iš Kra- 
kiovo-Žibartonij, jieško Luciouo 
Višnievskio (Rosija, Orio gub.,) 
(Išsiųsta IVr. 19, 1917). 

8(>6.—Ona \ erling, iš Skirsti- 
mouio, pa j ieško Marijos Verling 
(718 (leorgcnstrassc, New Haven, 
C01111.). 

8(>/.—-Č. \ iliomvskis, iš Baltsto- 
gės, 8 Besarabier Strasse, jieško 
Mr. Ab. \ViIliams (625—loth Str., 
Mihvaukee, \Vis.). Prašo pašal- 
pos. 

868.—Konstancija Vaišnoras, iš 
Maručių-Miedsėdžių, nuo Gar/du, 
jieško Antano Vaišnoro (Rum- 
ford Falls, Me., 20 Kangar Str.). 
Prašo pašalpos. 

86<>.—Feliksas ir Juliji Venc- 
kai, iš Keturakių, nuo Telšių, jie- 
ško Mrs. Benignos Venckienės 
(Box 144, Nashua, N. II.). Pra- 
šo pašalpos. 

870.—Franeiška, iš (?), jieško 
Jono Venckaus (P. O. Box 275, 
Mexico, Me. Prašo pašalpos. 

871.—Jokūbas Vaičulionis, iš 
Kalvarijos, jieško Juozapo Vaiču- 
lionio (Flushing, Ohio). 

872.—J. Valaitis, iš Meištų, jie- 
ško Juozo Kundroto (Cleveland, 
Ohio, 1127—E. 6oth Str.). Pra- 
So pašelpti. 

873.—Ona Vaitkevičienė, nuo 

Šėtros, jieško Adomo Vaitkevi- 

čiaus (S'nenandoah, Pa., Raspber- 
ry Alley, 514, P'.). Prašo pa- 
šelpti. 

874.—K. Virbickas, iš Skirsne- 
munės, jieško Juoz. Virbicko 

1 

(Pittsburgh, Pa., Forbes Str., 
1904). Prašo pašelpti. 

875.—-Marija Vaišvila, iš Pa- 

svalio, jieško Juozo Vaišvilo (Ce- 
j dar Rapkls, Iovva, Box 793). Pra- 

.*0 pašelpti. 
876.—Jadvyga Vaičiukauska, iš 

Plungės, Kalvimškių gatvė, jieško 
Vinco Drabovačiaus (Kensington, 
UI.). Rašo: "Labai reikia pini- 

877.—Elena Voikšnar, iš Gar- 
dino (ulica Mostowa, Dom Cac- 

kiego), jieško Stellos Gvieinis 

(Cleveland, O.V Rašo: "Naležy- 
my do 2-j częšti niemiieckiej." 

8/"8.—Elibieta Vilkas, iš Gaisu- 

nų (Feldpost Janov bei Kowno), 
jieško Mikok) Vilko (79 Broad 
Str., Hudnon, S<r., Hudson, Me.). 
Prašo pinigų. 

879.—Chaja Vasiliški, iš Riši- 

ANT SARGYBOS. 
Einančioji <labar tulo Rintalen'o byla New Yorke parodė, kad jau nuo pačios karės 

pradžios vokiečiai buvo užplukdę ši^ šalį savo šnipais; tie šnipai mėgino straikus sukelti, dirbtuves dinamituoti ir 1.1. Bet Amerikos "Slaptoji Tarnystė" (Secret Service) juos aty- džiai daboja. Karikatūra parodo, kiek tokių vokiškų žiurkių (šnipų) jau paguldyta. 

škių, jieško Mr. IT. VVies (I719 
Harrison Str., Kansas City, 
Kaus.). 

880.—Simonas Vainorius, jieško 
Kazimiero Vainorio (827 Bank 
Str., \Vaterbury, Conn.). 

881.—Anastazija Veliona, iš 

Burbiškiu, nuo Raseinių, jieško 
Frano Velionio (827 Bank Str., 
YVaterburv, Conn.). Prašo pini- 

882.—Mariona Mockus, iš Ak- 
menės, jieško Ant. Čelkano (nėra 
adreso). 

883.—Jonas Vaitekūnas, iš Lin- 
kavos, jieško A. K. Vaitekūno 
(VV'estern port, Ivld.). Rašo: 
"Pinigus nuo tamstos priėmėm." 

88*.—Magd. Yališauskiend, fcš 
Joniškio (7 Earten Strasse), jie- 
ško Vincento Vališevskio (2022 
Ruble Str., Chitago, 111.). Prašo 
pinigų. 

885.—Eleonora Vainoras, iš 
Kretingos, j ieško Karolio Vainoro 
(22934 Park Avi., Chicago, 111.). 
Prašo pinigų. 

886.—Mariona Virzbicki, iš Al- 
kienikų, nuo Merečo, jieško An- 
driaus Virzbickio. 

887.—Žilinskas, iš Pieškių, Gel- 

gudiškių gm., jieško Miss Emili- 
jos Žibutis (1127 Elizabeth Str., 
Grand Rapids, Mich.). 

888.—Domicėlė Žigienė, iš Lyk- 
šių, nuo Alsėdžių, jieško Alekso 
Klenovskio (Box 204, Minersville, 
Pa.). 

889.—Bronislovas Žclevičc, iš 

Rokiškio, jieško Povvlo Guiko 
(Cleveland, Ohio). Prašo pinigų. 

890.—Johana Želevič, iš Jur- 
barko, jieško Flijunc (Box 91, 
Tliayer, UI.). Prašo pinigų. 

891.—Justina Žukovska, iš Pi- 
lakanių, nuo Vilkmergės, jieško 
Stanislovo Žukovskio (1304 Hu- 
ron Str., Chicago, 111.). Prašo 
pinigų. 

892.—Marė Žemaitienė, iš Vil- 
kaviškiu, Vfrbalen Strasse, 57, 
jieško Petro Žemaičio (VVashing- 
ton, X. J.). Prašo pinigų. 

893.—J. M. Žabo, iš Raguvos, 
jieško Jono Žabo (Cleveland, O.). 
Prašo pinigų. 

89*.—Teklė Žalnieravičienė, iš 
Kuršėnų, jieško Iz'doriaus (288 
Clinton Str., Binghampton, N. 
Y.). Rašo, kad Feliksas Rainys 
miręs. 

805.—Emilija Žemaitis, iš A11- 
vitiškių. jieško Juozo Žemaičio (/3 
Green Str., Brooklyne, N. Y.). 
Prašo pinigų. 

806.—Juozas Zubris, iš Uzbalių, 
nuo Alytaus, jieško Zigmo Zubrio 
(Box 7, Camerton, Pa.). Prašo 
pinigų. 

897.—Mariona Žutalienė, iš 
Marviankos, jieško Jurgio Žutelio 
(Mihvaukee, Wis., N 10955). 
Prašo pinigų. 

898.—Antanas Zenkus, iš C tei- 
kiu, nuo* Pajūrio,( jieško jono 
Ž^nkaus (Kansas, City, Kansas). 
Prsio pinigu 

8<j9.—Domicėlė Žebras, iš Yi- 
šintų, nuo Kupiškio, jieško Jono 
Žebro (306 Fo\vler A ve., Chica- 
go, 111.). Prašo pinigų. 

<>00.—Mariona Vilkeliškis, iš 
Sakių, jieško Antosės Skilutės (1 
Hopman Pljjce, Rochester, N. Y.). 
Prašo pinigų ir rašo, kad turi 
dukterį. 

901.—Jonas motėjunas, nuo Ro-, 
kiškio, jiesko Joįiio Motėjuno (741 
Avinida Celgrama, Suneteaga del 
Tstero). A 5 

r.l. /-'• 

902.—Morta Arbašauskas, iš Ki- 
bartų, Bajof Stfasse, N. 23, jieš- 
ko Jono Ąrbaaauko (Ix>upurax, 
Pa., Box 34). 1 Prašo pinigų. 

9°3•—J0,W. Ąndrušaitis, iš Ko- 
tovščiznos, jieško J0110 Andrašai- 
čio (1930 Oregon A ve., Geve- 
land, Ohio). Prašo pinigų. 

904.—Bernardas Abramaviče, iš 
Prepodziškių, nuo J ana vos, jieško 
sunaus Vinco Abratnavičiaus (221 
Nowins Str., Dunkirk, N. J.).! 
Prašo pinigų. 

9°5.—StanisL Augustauskas, iš 
Telšių,' j ieško StanisJ. Augustai- 
čio (3252 So. Halsted Str., Chi- 
cago, 111.). Prašo pinigų. 

906.—Domininkas Anuškeviče, 
nuo Račkų, j ieško Anuškevičiau; 
(35 Lutter Str., Pittsburgh, Pa.). 
Prašo pinigų. * 

907.—Morta Ališevski, iš Ra- 
čių, 11110 Alytaus, j ieško Juozo 
Ališevskio (llomestead, Pa., Box 
269). Rašo, jog motina mirė. 

908.—Juozas Antanaviče, iš 
Meištų; Suv. gub., jie.>ko J. Anta- 
navičiaus (Cleveland, Ohio, 1127 
E. 6oth Str.). Rašo, jog motina 
mirė. 

909.—Petras Akšteraviče, iš No- 
wo-Sady, Gardino pav., j ieško Ste- 
pono Akšteravičiaus (Dupont, Pa., 
147 Mains St.). 

910.—Antanina Butkus, iš Liū- 
diškių, nuo Kražių, j ieško Anta- 
no Butkaus (Auburn, 111.). 

911.—Petronėlė Bernot, iv.io 

Sedos, j ieško Antano Bernoto 
(Manitovvoc, Wis. 114 Hamilton 
Str.). Prašn pinigų. 

912.—Ona Bagdon, iš Pacaičių, 
nuo Eržvilku, jieško Petro Bag- 
dono (Gneeland Cal.). 

913.—Zofija Baltaduonis, iš 
Varnaukos, nuo Janavos. jieško 
St. Baltaduonio (10713 Michigan 
Str., Chicago, 111.). Prašo pi- 
n»gų. s 

914.—Ona Bujanovska, iš Pun- 
sko, Suv. gub. jįęško Mykolo B11- 
janovskio (*Thorp, Pa.). Prašo 
pašalpos. 1 10 

915.—Antaninai Byczko, j ieško 
Kazimiero Byczko (Albany, N. 
Y.). Prašo pašalpos. 

918.—Am.rius Barkauskas, iš 
Višdtaimįo, Suv. gub., nuo Aly- 
taus, j ieško Leono Bukio (Cam- 
den, N. J., Burlington Str.). Pra- 
šo pašalpos. 

919.—Justinas Brazauskas, iš 
Kraujučiy, nuo Barzdų, j ieško 
Brazausko (Pittaburgh, Pa., 2400 

Fifth Ave., % "Dilgėlės"). Ra- 
se, kad motina mirė. 

920.—Ona Banevič, iš Gudziu- 
nn, Beisogalos, jieško Juozo Ba- 
nevičio (Stanley, Wis.). 

921.—Lina Btiivid, iš 48 Ba- 
ren Str., Liejx)jos, jieško Jono 
Buivido (White Plans, N. Y.). 

922.—Jonas Baliunas, iš Rude- 
lės, nuo Kalvarijos, jieško Juo- 
zo ir Stasio Baliumi (132 Bed- 
ford Ave., Brooklyn, N. Y.). 
Prašo pinigų. 

923.—Mariona Bartkevičaitė, iš 
Kelmės, jieško Rapolo Bartkevi- 
čiaus (Duquesne, Pa.). Prašo 
pinigų. 

924.—Antanina Balunis, iš Ry- 
kaičių, nuo Liubavo, jieško An- 
tano Balonio (Luzerne, Pa. 405 
Main Str.). Prašo pi-nigų. 

925.—Marijona Bakotinski, iš 
Ei tintų, nuo Pajūrio, jieško U. 
Bakotinskio (Cedar Rapids, Io- 
\va). 

«)26.—Mariona Bolc, iš \ ilkivj, 
nuo ] ana Vos, j ieško Onos Pank- 
rac (% F. Severine, Paterson- 
ville, N. Y.). 

927.—Elzbieta Bielska, iš Ty- 
tavėnų, jieško Elenos Signovič 
(W. llazleton, Pa.). Prašo pi- 

928.—Agmieška Bartkevičįenė, 
iš Kauno, j ieško Igno Olbico (809 
Capouse A ve., Scrauton, Pa.). 
Prašo pinigų. 

929.—Mariona Benevič, iš Vil- 
satovo, nuo Kabtij, j ieško Vinco 
Benevičiaus (?). 

930.—Zigmas Buineviče, iš Vil- 
niaus, jieško Stan. Buinevičiaus 
(So. Omaha, Nebr.). Prašo 
£100.00. 

931-932-933-934. Z. Bortkievič, 
iš Mikolajunių, nuo Gelvonų, jie- 
ško Stan. Bortkievičo (Brooklvn, 
N. Y 249 So. ist str.). Prašo 
pinigų, jei galima. 

935-—J- Česnulevič, iš Naru-Į 
liancų, nuo Merečo, jieško brolio 
Wm. Česnulevičiaus (Concortl, N. 
Y.). Prašo pinigų. 

936.— Petronėlė Čalna, iš Alek- 
sotos, nuo Kauno, jieško Karolio 
Čalnos (Katine, Wis.). Prašo 
pinigu. 

937.—Mykolas Charun, iš Ov- 
seniškių, nuo Jevjes, jicško Vin- 
cento Charun'o (Scranton, Pa.). 
Prašo pinigų. 

938.—Doniinikas Černiauskas, 
š Dalekių, nuo Lydos, jicško Juo- 
zo Cerniako (Box 167, Miners- 
v^ille, Pa. Prašo pinigu. 

939.—Bronislava Dobuleviče, iš 
Svibiškių, nuo Kėdainių, jicško 
Ipolito Dobulevičiaus (\Vausau- 
kee, \Vis., P. O. Box 113). Pra- 
šo pinigų. 

940.—Jonas Dombrovskis, iš 
Varnaukos, nuo Janavos, j ieško 
J. Dor brovskio (10713 Michigan 
A ve., Chicago, 111). Prašo pini- 
gų. t 

(Bus daugiau) 

Abelnas silpnumas, 
neveikimas iakny, nevirskinimas, įprastas užkietėjimas, 
suakus virSkinimas sergantį palieka labai liūdnam padė- 
jime. Norint prafiaiinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
mėms, taipgi BUBtiprinti visi}, organizmą, reikia vartoti 

Savera's Baisam of Lils 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydanlis 
Kaina 75 centai 

Kqs apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką. 

"Širdingai dftkavoju ui Sereroi Gytasties Balaamą. La- 
bki kentėjau nęo aktlvlo »u«llpn»J4ino ir ralgyti neturėjau 
noro. Vivi ka&MJiaal pranyko po aunaudojimo tiktai via- 
nos Reversą Gyvastie* Balaamo bonkoa. Pratau t« laiik« 
paskelbti laikraliittoae, idaat tiai kiti, kurie panaiiai ken- 
čia, eulinotų apie tą gyduolę". Ura. Pagac ii lfoquah, Wla. 

Severoa gyduelea galima gauti aptiekeae. Fraioma reikalauti tikri) 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei Tletoa aptiekoj* pirk*', 
negalima, uiaakiua bus pašiurta. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iuwa. 

J. J. Bačiunaa J. P. Pajauskas 

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

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

Tclcphonc Drover 7184 

specialis išpardavimas 
100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEOT1NGS 

"South Sknt Clrt" lipo valstybei Intotlii 

POBTHSHOftį 
■-CUO-I 

4 kvortos arba 1 galionas ui ....$3.45 
8 kvortos arba 3 galionai ui ....$475 

13 kvortų, arba 3 galionai ui ....$6.95 
RUSŲ MONOPOLINE DEGTINE 100 

LAIPSNIŲ. 
Gryna, 4 bonkos ui 
Gryna, 8 bonkos ui 
Gryna, 13 bonkų ui 

i $3.45 
i $4.75 
i $6.95 

AiminMU, Ikad Pu mi 
pirkdami ptrkait gryną, 
100 laiptui* stipruma 
itįtinc, a ne pntiau 
skitslą vondtnim, kaip, 
kad kili parduada. 

Pareikalaukite mūsų likierių, degtinių ir vynų kainų turai* 
Pinigai turi buti prisieti drauge iu užsisakymų, kraaoa ar 

ekspreso prisaku. 

ATMINKITF kad I»ran,u°i«n»e mūsų "SOUTH SHORE CLUB" 
H1 nillAI IIj degtine turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, Mac 
ir gera—arba sugretinsime Jums pinigus atgal. 

| \ v K AI nu0 d*b*r iki Kalldų Švenčių iiiiųaime kiekviena* 
\J * l»r\l dideli kalendorių 1917 metama. 

|RA R. & <§. m W. Vi Bunn SI. Ckleaga, II 

r** 
Ant Pardavimo. 

PARDAVIMUI. 
Du naujoviniai namai ant kampi- 

nio loto, 1800 West 47ta ir Wood 
gat. $16,500. Kreiptis pas A. S. P. 
Statlon 43. Detroit, Mich. 

Pardavimui: bučernė ir į,roBernė, 
geroje vietoje. biznlB ifedlrbtas. Ne- 
sutikimai partnerių tarpe priežastie 
pardavimo. 3334 So. Morgan St. 

Paieškojimai. 
Pajieiškau savo sesers duktės Mi- 

chalinos šemelulskienės, Kauno gub., 
Raseinių pav., Pašilės parapijos; ke- 
turi metai kaip Amerikoje. Taip 
pat pajieskau ir kitų giminių. 

Mrs. A. Kvietkowsky, 
8 Krueger St, Denver, 

Johannesburg, So. Africa 

Pajie&kau Jono Malalo, Domicėlės 
Petrulyčios ir Konstantino bei Jur- 
gio Likų. Juodpanų kaimo, Puponlų 
vale.. Šimonių paiap., Vilkmergės pa- 
vieto, Kauno gub. AtsiAav\ti adresu 

Napoleonas Maželis, 
Jcbannesburg P. O. Box 431 

TranBvaal, South Africa 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

ftyv.: 3112 S. Hilsted St., arti 31st St 
Phone Yardt 2390 

DR. O. C. H EIN E 
DBNT1STAS 

OFISAS: Kilį. 31 Ir Si, HiUtidSt. 
(?jm au tiri Apiliku), CHICA90. 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS : 

Veda ylscfctu byla® visuos* taiiaucte 
■ ■■ OflMl: 

69 W. Wublngton Stroel 
Imm 1MMM. M. CnMI 2171 

3214 S*. laUt*4 lt., TtL T>Ha 7271 
J CHICAOO, 1LU 

PLAUKIT "LIETUVA" 



ATSISVEIKINANT. 

'Labiausiai aavo sveikatos ir vi- 

suomeniniu reikalų priverstas 
Urnai ir netikėtai išvažiuoti i Eu- 

palieku Ameriką linkėda- 

mas visiems "Ateities" drau- 

gams, skaitytojams ir bendradar- 
biams geriausio ir laimingiausio 
pasisekimo visuose darbuose ir u/.- 

ranymuose. Drauge noriu ir 

teisybės žodį pasakyti: kaip vi 

soje vidurinėje srovėje, taip ir 

"Ateities" prietelių tarpe yra la- 

bai maža tikrų pasišventusių 
draugų. Skaitytojai, matyti, netu- 

ri mažiausio supratimo, kaip Aiais 
laikais yra sunku geras laik- 
raštis išleisti, įižtat dėl mažiau- 
sio nepasitenkinimo labai mėg- 
sta daug kalbėti ir peikti, visai 

nenumanydami, kad tuomi ken- 

kia re tik laikraščiai, bet ir visai 

įfisuomenei, ir sau patiems. 
<•/ Aš išvažiuoju ir dėlto atvirai 

galiu pasakyti: nei vienas redak- 
torius neįtiks visiems skaityto- 
jams ir joks leidėjas nei leidėjai 
neišleis idėjinio laikraščio be tik- 

rų idėjos draugų paramos. Bet 

kiekvienas redakotriu^ bei leidė- 

jai daug daugiau naudos padarys, 
jeigu susilauks iš savo skaitytoju 
ir prietelių tikrai draugiškų pa- 
tarimų v:eton rūsčių išemtinė- 

jimų ir atšalimo. 
f 

Atsisveikindamas, turiu dar pa- 
sakyti, kad niekas manęs taip ne- 

užganėdintų, jeigu greitu laiku 

"šgirsčia, kad vidurines srovės 

/manės pagilios suprato, kad,,rei- 
kia daugiau pasišv 'timo ir dar- 
bo, norint, kad musų idealai plė- 
totusi kr visuomenė pirmyn ženg- 
tų. Vienas regimas tokio nesu- 

sipratimo ženklas butu, kad iš 

dabar esančių penkių ar šešių 
vidurinės srovės savaitinių laik- 

raščių vienas liktų dienraščių, 
kitas mėnesiniu ir vienas savai- 
tiniu ir visi tie trįs laikraščiai bu- 

tų leidžiami vienos bendrovės ar 

gal A. L. T. Sandaros. Išva- 
žiuodamas, aš dar darbavausi, 
kad kas nors panašaus įvyktų, 
bet del musų žmonių šaltumo 

greitai t*s nepavyksta. 1 .kė- 

sinosi, kad ateity jo vklurinės sro- 

vės žmonėms seksis daug geriau 
negu ligi šiol. Aš gi, išvažiavęs, 
ryšių su savo idėjos draugais 
stengshiosi nepertraukti ir ypač 
j "Ateiti" nuolat rašinėsiu kiek 
tik galėdamas. 

Lai gy uoja Amerikos lietu- 
viai ir po karei grįžta \ laisvą 
Lietmvą! 

A. Rimka. 

Iš Centralinio Ko- 
miteto Veikimo. 

St. Šimkus praeitoje savaitėje 
kalbėjo ir rinko Lietuvai aukas 
škx;e kolionijose: 

i) Nevv Ilaven Conn. Auku 
surinkta $45.53. Aukavo šios ypa- 
los: 

K. A. Makarevičius .... $2.00 
M. Makarevičieuė 2.00 

J, Maseliunas 2.00 

Maseliimienė 2.00 

K. Banelis 2.00 

J. Laurintaii ,... 2.00 

A. Juodviršis 2.00 

J. Butkus 1.00 

A. Vokietaitienė l.oo 
S. Markūnas 1.00 

A. Zdazinskas .... 1.00 

A. Diokus 1.00 

•F. Stulgaitis 1.00 

J. Vyturis 1.00 

Juozas Makarevičius .... 1.00 

Jonas Ma'karevič 3 1.00 

M. Slėnis i.oo 

A. Skarvelaitė i.oo 

K. Zigmančiutė IjOO 
* J. Damleris i.oo 

V. Šniukšta « .... i.oo 

A. Strielkauskas i.oo 

J. Mat įkaitis i.oo 

P. Čerkauskas 1.00 

Mat. Makarevičius i.oo 

S. Lonika i.oo 

F. Cibulskas i.oo 

M. f'auliukaitis i.oo 

M. Lotuzaitė i.oo 

J. J. Vaitkevičius i.oo 

A. Šukevičius ...... .... i.oo 

Smulkiu 6.53 
J X * Viso $45.53 i 

Atitraukus surengimo prakalbu 
iškaičius lieka $3403. 

A n s o n i a, C o n •. Auku 
surinkta $38.70. Aukavo šios*, ypa- 
tos: 

J. Tareila $2.00 
V. Šauklys 2.00 

J. Kontautas 2.00' 
K. Tijonaitis 1.001 

T. Stasiūnas i.oo| 
J. Marčiulionis i.ooį 
S. Urbelis 1.001 
J. Dičkus 1.00 

P. Šimonis 1 

A. Urbelis 1.0c, 

V. F. Babonas 1.00Į 
S. Olbikas 1.00 

V. Hačkys 1.001 

T. Čeplinskas 1.00 

J. juškfs l 'K) 

P. Beliauskas i.jo 

A. Gudžiunas 1.00 

P. Karapcckas 100 

..K, Kevela 1.00 

S. Gudžiunas 100 

J. Jocius l.oo 
K. Andrejaitis 1.00 

S. Bujanauskas 1.00 

•M, Fadinauskas 1.00 

Smulkių $1170 

Viso. .$38.70 

Brigeport, Conn. Aukų 
surinkta $54.20; sąrašas aukuoto jų 
bus paskelbta vėliau. 

U n i o n .City, C c n n. Aukų 
surinkta $40.00; sąrašas aukuoto- 

jų bus vėliau. 

Bristo 1, Conn. Aukų su- 

rinkta $50.00 sąrašas aukavusių 
bus vėliau. 

Visose šitose kolionijose susi- 
tvarkė Cent. Komiteto skyriai. 
Daug žmonių antsidėjo mėnesinė- 
mis mokestimis. 

Waterbury, Conn. Aukų 
surinkta $44.20. Aukavo šios 
ypatos: 

M. Brazauskas $5 00 

V. Kiaušas 2.oo 
J. Rimkevičius 2.00 

Po $1.00 aukavo 
J. Ramanauskas 
J. Laskevičius 
A. Povtlaika 
J. Balys 
A. Oriška 

J. Bulota .....* 

O. Kaminskiiftė 
M. Kaminskiutė 
A. Liepinis ...... .. 

J. Požarskis 
A. UrbŠtonaitė 

J. Trečiokas 
P. Požemeckiutė 
J. Urbštonaitis 
A. Vai uckas 

M. Verbyla 
J. Verbyla 
P. Steponavičius 
E. Andriukas 
A. Bartusevičius 
K. Ramanauskas 
J. Padaiga 
L. G Kaziunas 

Smulkių $12.20 

V.iso. .$44.20. 

G. K to sekretorius M. Šalčius 
kalbėjo ir rinko aukas: 

Scranton, Pa. Aukų su- 

rinkta $21.15. Aukavo šios ypa- 
tos: 

D-rienė Šliūpienė ...... $3.00 
Po $1.00 aukon: 

K. Gilbaitienė 
F. Živatkauskas 
A. Grigonis 
S. Žalnieraitis 
P. Sarpalius 
J. Bindokas " 

A. Jr.mišaitis 
A. ir A. Suktai 
T. Paukštis 
V. Kamarauskas 

Po 50c: 
Mr. P. Valentine 
Mrs. Valentine 

J. Kerevičia 
K. Klenauskas 
A. Rajenčius 
B. Bujanauskas 
D. Jucmavičius 
M. Kudirka 
M. Mordas 
J. Ardzcvičia 

Smulkių ....$3.15 

Viso. .$21.15 

—Kirbv in Now York World. 

TALKON! 
Prie vėliavų daugelio tautų, kurios jau treti metai kariauja su kaizerizmu, skubina ir 'Dėdė Šamas" su Amerikos vėliava. Visas pasaulis stoja ginkluos prieš teutonų veislę. 

Nuo 26 d. Balandžio iki 2 d. 
Gegužio į Centralinio K-to kasą 
įplaukė šios aukos: 

M. Šalčius (meti.) 00 

S. Geniotis (meti.), ... 1.00 

F. S. Wertzandson 1.00 

H. Dalbright 16.00 
S. Jurgio Dr-stė, Passaic N. J. 

16.80 
Thomas Hughes Jr 5.00 
Fred J. Hendricks ...... 2.00 

Mr. W. D.Jenkins i.co 

Albert N. Gflrrett 5.00 
Lietuvos Atgaivinimo Draugija, 

Shenandoah, Pa. v. ... 46.75 
C. K-to. skyrius, S.cranton, Pa. 

21.15 
C. K-to skyrius, Ausonia, .Conn. 

...................38.70 
C. K-to skyrius, Ne\v Ilaven, 

Conn 3403 
T. M. D. 5 k. "VVaterbury, 

Conn 44.20 
The First Church. of Christ 

Scientist ,So. Bpstcn, Mas?, 500.00. 

Viso. .$756.78 
Sąrašas antsidėj usių mėnesines 

mokestis hits paskelbtas vėliau, 
nes persikeliant į naują butą, ne- 

suspėta jo prirengti. 
Svarbu tėmykit! Naujas Cen- 

tralinio K-to adresas dabar yra: 
320 Fifth Ave., Room 808, Ne\v 
York, N. Y. 

Aukos Lietuvai. 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 

Skyrius. 
Lakštas 100. 

Waterbury, Conn. A. J. Povilaika 
bu LG. 'r LNF. knygele No. 11 surin- 
ko j.5.05 

Waterbury, Conn. SLA. ll-tos kuo- 
pos prakalbose 25 kovo, š. m. suau- 

kojo po 1 dol.: J. žemaitis, J. Rim- 
kevičius, J. Navickas, J. Kovas, V. 
Kenausis, V. Pautienius, J. Usakaus- 
kis, J. Rakickis J. Harmonas. Po 50 
c.: A. J. Povilaika, A. Šileikis, K. M., 
P. Rabašauskas, A. Kažemėkienė, F, 
Peleckis, P. Mostvelas, J. Rudaitis. V, 
Ivanauskas M. Karosas, J. šile'ka. 
K Baltru skis, J. Veryga, JL Beleikis, 
J. Bendlevis, J. Kundrotaitis, J. Dvi- 
gliauka. Smulkiais —12 50. Ylso 
surinkta 30.00. Į LGF. eina, pusė, t 
y. 15.00 

Providence, R. I. Did. Liet Kun. | 
Sedemino Draugija per "Tėvynės" 
Redakciją 60.001 

Ashland, Wis. SLA. 154 kp. per T 
Pauk.štj 1.0(j 

Waterbury Conn Martinas Rama- 
žaukas, "Velykų dovana" 1.00 

Cambridge, Mass. LG. ir LNF. sky- 
rius per K. Gallnauskį 1.00 

Brighton, Mass. Per Martaus pra- 
| kalbas kovo 29 d.- sudėjo po 1 dol: 
Pr. Raila, Agota žaldpkienė. St. žal- 
dokas, R. Kiaundhs, E. Daurinsklutė, 
Iz. Samuolis. Smulkltais— 3.75 Vi- 
so 9.57 

| Peabody, Masfų, P^r A. Martaus 
prakalbas 1 d. balandžio aukojo po 1 
dol. P. Vaieelavf&us,' S. Kubečius, V. 
Kuliešius, J. Puiderai! P. Oebatorius, 
K. Gundls, M. SažinskiutS, V. Lietuv- 
ninkas, J Cekavičius, J. Šidiškis. 
Smulkiais 7.10. Ar!«<>"' 19.10 

West Lynn, Nfiss. Martaus prakal- 
bose 30 d. kovo«kukb.fo po 1 dol.: A. 
Muru&ka> )S. Stulginpkas, G. Neve- 
dbtnskas, V. Studallnskas, B. Migli- 
nas. S'mutkials-^9' Vled. .$14:49 

oini --1- 

Salem. Mass. A. Martaus prakal- 
bose balandžio -i' d. suaukojo po 
$1.00: R. Kastantinavičius, P. Kas- 
tantinavlčlus, K. Egounifl, P. Skiotis, 
A. Saulėnas, P. Galvonas. F. Egou- 
tnl8, Z',' Gudukas, L, GuJukierie, 8. 
Urbonas. M. Paliulionis, A. Dabru- 
selskienė. Ii. Jatulevičius. L. Kisa- 
vičius ($2.50), M. Paliulionienė 
($1.25) Smulkiais $4.00: Viso 21.75 

Viso įplaukė 148.86 
Buvo lakšte 99 13,088.10 
Viso fondan įplaukė 13,236.96 

Lietuvos Neprigulmybės Fondo 
Skyrius. 

Lakštas 89. >t 

Ashland, Wis SLA. 154 kp. per 
T. Paukšt} 1.00 

I Waterbury, Conn. SLA 11 kuopa 
per J. žemabtaūBką (žiūrėkite LGF. 
skyrių, lakštą 100 aukotojų sura- 
šą) ,...15.00 j 

Waterbury, Conn. A. J. Povilaika,, 
tūkstantine mokestis už 1917m. 10.00 

Rochester, N. Y. Vaišėse pas K. 
J. Semašką, jo dukters varduvėse 
svečiai sumetė: S. Klimaitis ir P. 
Petronio po 60:. L: Saunora 55c:, 
E. Saunoraitė ir K: Vilašinskis po 
50:, V. Jurėnas 35c., N. Juodviršis, 
M: Juodviršienė, F: Tamošiūnas, 
M: Baltrušaitis, O. Baltrušaitienė, 
Y. Grenberg, K. J. Semaška po 25c: 
Viso $5.00 Prisiuntė P: Petronis: 

Detroit, Mlch. Pelnas įžangos nuo 
K. šnuolio K. Tamošiūno debatų 
per K. šnuolf ...* 1.10 

Brooklyn, N. Y. P. Kūlis iš Mas- 
peth, L. I. per J. Ambraziejų, tūks- 
tantinė mokestis už 1917 m 10.00 

Brooklyn, N. Y. SLA: 38-ta kuopa 
per A. Lesniaueką 10.00 

Lewiston, Maine. SLA. 31-ma kp. 
per T. Jurėną 2.00 

Brooklyn, N. Y:- SLA: 83 kuopa 
per M. Murauską 25.00 

New Haven, Conn. Dr: J: Šliupo 
prakalbose balattdžto'-1 d. 6. m. per 
J Butkų | 7.50 

Cambridge, Mass. LG. ir LNF. 
skyrius per K. Gailnauską. Tai mė- 
nesinės mokestjs' už? kovo mėnesį šių 
narių: po $1.00|: K.. -Gallnauskas, S. 
Jankauskas. V„? Jankauskas, P. Lu- 
žeckas. Po BOlcfc: /."GaceviClus. Po 
25c.: J. PlekaviCius ir Pr. Plekavi- 
e.ns (naujas): k Viso, $5.00 

Viso įplauks 91.60 
Bnvo lakšte 'ft 4,121.52 
Viso fondan *ptailk8 4.218.12 

Viso per abu fondu Jplaukė 17,450.08 
J. Sekevlčius, 

LG. rflJNF. Fin. Rašt., 
101 Oak 8t., ii* HLawrence, Mass. 

!&»•;<; 

CONNECTICUT VALST. 
LIETUVIAMS. 

Gerb. A. M. Martus jau baigia 
apvažinėti Mass. ir N. H. lie- 
tuvių kolionijas ir nuo gegužio 12 

dienos pradės lankyti Connecti- 
cut valstijos lietuvių apgyventas 
kolionijas. Būtent: 

Ilartford, Conn., gegužio 12 d. 
Poquonock, Conn., geg. 13 d. 
So. Manchester, Conn., geg. 14. 
New Britain, Conn. geg. 15 d. 
Bristol, Conn., geg. 16 d. 
Terryviįle, Ct., geg, 17 d. 
Meriden, Ct.. geg. 19 d. 
Thompsonville, Ct., geg. 19 d 
Ansonia, Ct., geg. 20d. 
Naugatuck, Ct., geg. 21 d. 
Union City, Ct., geg. 22 u. 

Waterbury, Conn., geg. 23 d. 
New Haveti, Conn., geg. 24 d. 
Bridgeport, Ct:, geg. 25 d. 
Stamford, Ct., geg. 26 d. 
Yonkers K: V. geg. 27 d. 
Clifside N. J., geg. 28 d. 
"Grėat Neck, Kr! Y. L. I. geg, 

29 d. 
Visose šiose 'minėtose vietose 

veikėjai bei draugijos butinai tu- 
ri paimti salę '"ir padaryti ap- 
skelbimus, geriausia "Ateities" 
bei "Amerikos Lietuvio" redak- 
cijose, nes šiose' spaustuvėse yra 
sustatyta visas tekstas gerai su- 

dėto apskelbimo. Apskelbimus 
gerai išplatinti, kad visi lietu- 
viai sueitų ant prakalbų. Visose 
minėtose vietose bus aiškinama 
Lietuvos reikalai, draugijos, žmo- 
nių šelpimas ir aprūpinimas; Lie- 
tuvos ateitis ir likimas. Taipgi 
plačiai apie Rusijos revoliuciją 
ir tt. Antroje prakalboje apie 
Amerikos lietuvius ir jų likimą. 
Visose vietose bus renkamos au- 
kos į Lietuvos Gelbėjimo Fondą. 
Visos surinktos aukos pabaigoje 
gegužio bus išsiųstos j Lietuvą 
Lietuvos žmones sušelpti. 

Kiekvienos vietos veikėjai bei 
prakalbų rengėjai malonės tuo- 
jaus paėmę salę žemiau pasirašu- 
siarn pranešti' jos adresą. 

Taigi prie darbo veikėjai! Pri- 
dėję savo mažą dalelę darbo prie 
Lietuvos reikalų ir jos šelpimo, 
daug pagarbos užsitarnausite ir 
Lietuvos ateities sunųs ir dukros 
ui jusų rūpinimąsi kulturos dar- 
bais per amžius neužmirš. 

Taigi, prie darbo! 
J. Sekevičius. 

101 Oak St., Lawrence, Mass. 

MUŠK MUSES IR GELBĖK 
GYVASTIS. 

Užmušk kiekvieną musią ir 
sudegink ją. 

Tėmytojai sako, kad yra daug 
priežasčių tikėti, jog šįmet bus 

daugiaus musių, kaip kitais me- 
tais būdavo. 

Užmušimas tik vienos irusios 
dabar reiškia sumažinimą musių 
ateinančią vasarą bilijonais ir tri- 
lijonais. 

Apsivalyk savo kampus; žiū- 
rėk, kad kaimynai taipgi tą pa- 
darytu. Ypatingai apvalyk nuo- 
šaliąsias vietas ir visas užkam- 
pes bei užkaborius. 

M'isios neis ten, kur joms nė- 
ra kas ėsti, o jų svarbiausiu ėda- 
lu yra visokie nešvarumai. 

Nėra didesnio perų nešiotojo, 
kaip musia; pas vieną musią 
randama apie penki šimtai mi- 
lijonų perų. Yra tikrai žinoma, 
kad musia atneša karštinės pe- 
rus; yra plačiai manoma, kad ji 
taipgi atneša kitas ligas neiš- 
skiriant ir vaikų paralyžiaus. 

Išnaikinus musias, nebus kam 
ligų perai atnešti ir todėl už- 
krečiamos ligos sumažės. Nai- 
kink musias ir gelbėk gyvastis. 

KIBIRKŠTIS 
Žinojo Kaizeris, kam praleido 

per Vokietiją Leniną su kompa 
niją į Rusiją.... 

•j. 4. 

► Amerika, girdi, virsta į Monar- 
liciją, nes priverstiną karei- 
viavimą jveda ir ypatos laisvę nai- 
kina. \\"ell,—ne tik priverstinas 
kareiviavimas yra: yra priversti- 
nas taksų mokėjimas, priverstina? 
pradinės makyklos lankymas, n~i- 
verstinas penktukų mokėjimas ant 
strvtkario, priverstinas geležinke- 
lių ir saliunų kontroliavimas, pri- 
verstinas įstatymų klausimas,—pri- 
verstinas karčiamų naikinimas 
šimtai yra priverstinų dalykų, be 
kurių ramybės laiku negalima ap- 
sieiti. Karės laiku negalima apsi- 
eiti be kariumenės. Todėl žodis 
"priverstinas" dar nereiškia monar- 

chiją. 
•5- + + 

Išvažiavus Kapsukui, "Naujie- 
nos" su "Keleiviu" pirmu syk gaus 
progą liuosiau atsikvėpti. 

+ + + 

Miliukovas nuvertė carą įr jo 
valdžią. "Mandros" galvos nori 
atsidėkavoti jam nuvertimu jo pa- 
ties. 

+ + * 

Kai Petrauskas griežia, tai mer- 

ginos su berneliais suktinį suka, 
bet kai Šimkus užgriežia, tai net 

kunigėliai klumpakojį klynipuoja. 
+ 4* 

Man net dyvai, kad mūsų so- 
cialistai savo platformėn dar iki 
.šiolei nąidėjo reikalavimo, kad 
delei darbininkų naudos visi lie- 
tuviški laikraščiai priverstinai tu- 
rėtų talpinti humbugiškų daktaru 
apga rsinimus. 

+ 4* 4* 

Lietuvos tautiškas ženklas Vytis 
vadinasi taip todėl, kad jis kry- 
žeivius lauk iš Lietuvos vijo. 
Amerikanoki "vyčiai" visus "kry- 
žeivius" norėtų Lietuor. įvyti ir 
todėl' turėtų vadintis "invyeiai." 

* + + 

Sako, kad visi ruskiai iš tranšė- 
jų pabėgo, nes namie visokius 
džiabus dalina. 

Tai man buta dyvt>! Ana, Bu- 
lota net iš Amerikos nudumė. 

Socialistų organo redaktorius 
skundžiasi, kad jam užkrauta di- 
delė našta "juodojo darbo." 

E-e-e! Kas nors turėtų pri- 
minti apie ponavimą ir klesų ko- 

vą, girdint tokj kapitališką darbo 
padalinimą. 

:• + + 

Galiu bečvt kad ir kas-žin ką, 
kad socialistai neišfiguruos, kiek 

jiems Bulota kaštavo ir kiek jis 
aukų surinko, nes kaip uvožoju 
tai, turbut, neišėjo nei "fifty-fiftv." 

+ + + 

"Lietuvos" redakcija pataisė 
mano pastabą apie p. Pruseiką. 
Well—kiba turėjo gerą eksplenei- 
Šiną, o gal mane, mano friendas su- 

fulino. Jeigu taip, tai—Skiuz 

mi,' Mr. Pruseika! 
Jurgis Spurgis. 
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! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėa. perkeiiau savo 
ofisą po I 3325 80. IULSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5134 
D r. P. VVIEGNER 

"DRAUGAS" 
Jetjvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbininkij skaičiuje 
yra rlračlaualej. ir žymiausioji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių 16 draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimta! ir teisia- 
gaL 

Prenumerata Amerikoje $2.00 ma- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly* 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1600 W. 46th 8t., Chlcago, IIL 

Tel. YARD3 1531 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgu 
3259 80. Halsted St, Chicago, Iii 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) 
Ir vyrų, Speciallškai gydo limpančias, 
užslBenėjuslas lr paslaptingas tjtu 
ligas. 

FHONE YARDS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 So. Halsted St, Chica^ 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tą. Niekuomet nebuvo tokB dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimu 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo lndivldlnėmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamlstą ir suteiks tinka- 
mus patarimus lr nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstal kad tuojaus KauBl leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
Federal Ass'n of 'Auto Englneeri, 1214-16 Jaekson Slvd. (Ine.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir valklny, kurie no- 
rėtų išmokti bardaaku- 

tystės ] 4—6 savaites Bulyg naujau- 
Bio metodo. Kam dirbti kasyklos* 
■ir liejyklose, jeigu galima butl pa- 
Slam darbdaviu išmokus amato, kurli 
blogu laiku nežino. Mokluame bars- 
duskuty^tės taipgi ir moteris, kaipo 
Ir r-nkadabystSs (manlcurlng). Ar- 
tesužuis žinioms rašykite: Nosso- 
Isoff's Barber School, 1202 Penn Av., 
F'ttsburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGCNTA8 
M ubu keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New York*, Jersey 
City Ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 
rašinfija "Lietuvį" Ir renka apskelbi* 
mus } inusų laikraštj. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS VAITIEKŪNAS. 
"Lietuvos" keliaujantis agen- 

tas yra musų įgaliotas užrašinėti 
musų laikraštį, rinkti apskelbi- 
amus ir pardavinėti knygas. 

"Lietuva" Pub. Co, 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra musų įgaliotas Gardner ir apl» 

linkėję užrašinėti "Liatuv^", rinkti 
mkclbiinus lr pardavinėti knygas. 

Liet Pub. C% 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 
Sutaisė B. K. Balitis 

Didumas 28 per 22 cilte. 
Penkiose spalvose (kclio- 
ruose). Parodo lietusių 
kalboje visus miesUiu. 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių Ir dauge- 
1J kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Pcrsl»tato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie j( visi laikraš- 
čiai. \ 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS j 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, JLL. 



VIETINES jINIOS, 
"Birutė#' vakaras. Sena;. jau 

?ikagiečiai neturėjo tekios puotos 
savo jausmams, akims ir ausims, 
kaip kad pereitu nedėldienj. Mu- 
zikališkoji uraugija " Birutei' sta- 
tė scenoje žinomu ir vienį iš pra- 
šiausių lietuviškųjų veikalų—Pe- 
trausko 2 aktų melodramą "Bi- 

i r- vakaras visais žvilgsniais buvo 
f ražus: aktorkmuzika ir dai- 
noriai neužvylė publikos, o publika 
^-rengėjų. Sulošta veikalas labai 
gerai, o publikos taipgi buvo pilna 
avetamė. 

Vadovaujančią "Birutės"* rolę 
aitliko p-lė Marjona Ragauskaitė, 
su kurios gražiu balsu čikagiečiai 
jau nc sykj turėjo progą susipa- 
žinti. Siuom sykiu ji ypatingai 
buvo, kaip sakoma, "gerame balse" 
ir atliJco savo arijas ir abelnai su- 

lošė visą savo rolę su tokiu jaus- 
mu, su tokiu tikru persi ėmimu sa- 

vo rolės, kad publika negalėjo at- 

siklausyti ir atsižiūrėti. Turbut, 
nebus visai perdėta, jeigu pasa- 
kysime, kad Chicagos lietuviai nė- 
ra H;i šiolei matj geresnės Birutės. 

&iai svarbiausiai rolei gerai ir 
gabiai prigelbėjo antraeilės rolės 
—Birutės broliai (K. Sarpalius ir 

J. Stankevičius) Birutės tėvas; 
(Vaitekūnas) Senas Ya'dyla (P. 
Stogis), Zundšteinas (J. Jakutis) 
ir vaidelystės, kurių i-mąją lošė 
L. Žilvičiutė, 2-u)ą- -A. Žemaičiu- 
tė, o 3-ąją —S. Staniuliutė. 

Vaiddyėitj cho.as ir apeigos 
prie aukuro padafė gilu įspūdį ant 
publikos, ir pats esu girdėjęs, kaip 
šale manęs sėdintieji žmonės pa- 
tėmijo: Ištikro, rodos kaip gy-' 
ventum ir matytum lietuvių isto-' 
riją prieš 500 metų." 

Chorai, kurie turi žymų dali- 
vavimą šitame puikiame veikale, 
atliko savo užduotį garbingai. 

Veikalas, kaip žinoma, yra neil- i 

g?s, ir kuomet jis užbaigta lošti 
galinga gies. ^e, publika nenorėjo 
nuo ..ėdynių keltis-—išiodė, kad 
ji pasėdėtų ir dar sykį visiką išnau- 
jo išklausytų. 

Už suteikimą to<<io malonaus va- 
karo "Birutės" draugijai ir jos 
vedėjui p. P. Sarpaliui, priklauso I 
tikros padėkos žodžiai. "Birutės", 
choras padarė didelj progresą ir j 
piądien neabe;? ».inai y!ra vienas 
geriausių Chicagos lietuviškųjų 
chorų. • 

Reporteris. 

Chicagos svečiai. Atsilankiu- j §icji pereitą pėtnyčią ir subatą 
Chicagoje Prancūzijos Maršalas 
Joffre ir ex-premieras Yiviani su 

savo palydovais gavo širdingiausi 
ir trukšmingiausį priėmimą, kokį 
kada nors ir bile kas Chicagoje 
turėjo. Yidumiestis buvo gausiai 
išpuoštas Amerikos ir Francuzijos į vėliavomis, tarp kurių taipgi mar-, 
gavo Anglijos ir kitų talkininkų 
vėliavos. 

Pėtnyčios vakare nepaprastai, 
"kafštas" svečių sutikimas buvo 
Auditorium teatre, kur kalbėjo 
M. Viviani. Gen. Joffre neturėjo 
kalbėti, bet publika prašė, rėkė, 
šaukė, kau ir '*papa" (tėtė) Joffre 
nors žodį tartų. Žilagalvis senis 
*i»aikė vokiečius prie upės Mar- 
no«, bet negalėjo atlaikyti čikagie- 
6ų, ir, atsikėlęs, pratarė keletą 
žodžių franeuziškai. Subatoj po 
piet apie 18,000 žmonių prisigrūdo 
Stock Yardų'pavilione, kur svečiai 
atsisveikino su Chicaga. 

Senukas Joffre sveikai išrodo ir 
daro labai meilų ir simpatišką 
jspudj. Buvo apsirengęs franeuzų 
kariškoje maršalo fo-moje. Kur 
tik jis turėjo pervažiuoti gatvė- 
mis, tai tūkstančiai žmonių buvo 
užgrud.ę šaligatvius ir visus lam- 
gus, kad pamatvti tą vyrą, kuris 
užduodamas pirmą didelį smūgį 
teutonams ties upe Marne, išgel- 
bėjo Fruncuziją, o sykiu ir viso 
p? šaulio demokratiją nuo jel^žinio 
kaizerizmo. 

Paskyrė auką Neprigulmybės 
Fondui. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 76-oji kuopa nuo 

Brkigeporto pereitame savo susi- 
rinkime, kuris atsibuvo nedėlioj 
Mildos svetainėj, paskyrė $25.00 iš 
tavo iždo Lietuvos Neprigulmybės 
Fondan. Visi '•ariai labai :am 

jrritarė, išskyrus porą ne "nesusi- 

pratėlių." bet "persipratėlių," ku- 
rie mėgino, kaip meškos, murmė- 
ti. 

Pasiuntė dovanu Patten'ui. 
Dailininkas Jonas Šileika šiomis 
dienomis pasiuntė p. Henry J. 
Pattenui gražiai savo darbu deko- 
rr.tytą talkininku bazaro albumą, 
kaipo dovaną ui prijautimą ir 
dovaną, suteiktą lietuviams, ren- 

giant Lietuvių Sekciją talkininkų 
bazare Chicagoje. 

Aliejiniais dažais pieštas pa- 
veikslas ant albumo viršaus at- 
vaizdina burius lictuvivj, bėgančių 
iš degančio kaimo Lietuvoje. Vir- 
šuje albumo įrašas: "In metnory 
of Allied Bazaar 1917 —To Mr. 
Henrv J. Fatten—Tbankful Li- 
thuanians." (Atminimui Talki- 
ninkų Bazaro 1917 m. P-ui Hen- 
ry J. Pat ten-Dėkingi Lietuviai). 

Iš West Side. \\ esNulės Lie- 
tuviu Organizacija sušelpimui lie- 
tuviu nukentėjusių nuo karės tu- 

rėjo susirinkimą gegužio i d. Nu- 
tarė parengti vakarą naudai nu- 

kentėjusių nuo karės. Centralinis 
Komitetas leidžia "Lietuvių Die- 
nos" knygą ir prašė rinkikių pa- 
veikslų prisiųsti, bet kadangi tuo- 

met neparupinta nutraukti tokių 
paveiklsų, tai siutarė pasiųsti tiktai 
Lietuvių Dienos aprašymą. Cia^ 
reikia pažymėti dar pavyzdingą 
užmanymą, kad ši organizacija iš- 
rinko komitetus rinkti prenume- 
ratas "Lietuvių Dienos" aprašimo 
knygai. 

\Vest-Sidės Lietuvių Viešo Kny- 
gyno delegatai taipgi turėjo susi- 
rinkimą. Galima sakyti, nieko' 
svarbaus nenutarė. Linksma bu-' 
vo girdėti, kuomet Dr. V. Kudir-' 
ko draugija pranešė, kad ji atsi- 
nešė auką vietinio knygyno palai- 
kymui—$25.00. Nutarta parūpin- 
ti knygynan, jeigu galima bus, 
svetimų kalbų laikraščių, būtent: 
rusų, lenkų ir anglų, nes dabar 
randasi vien tik lietuvių laikraš- 
čiai. 

Eskulapas. 

{vairumai. Apie 2C0 saliutui j 
Chicagoje uždarė duris nuo i d. 

gegužio, nes neatnaujino savo lais-1 
nių tolimesniam laikui. Blogas 
biznis .-iliunams, o kiti bijo, kad 
lai-ke karės visai jų neuždarytų. 

— P. Keistutis Šliupas, fizikos 
instruktorius. Wisconsino Uni- 
versitete, pereitą subatą ir nedel- 
dieinį, praleido Chicagoje, atlan-Į 
kydamas savo pažįstamus. P-as 
Šliupas, kaip girdėti, žada kalbėti 
Atminimo dienoj (30 d. gegužio) 
ant Lietuvių Tautiškųjų Kapinių 
Chicagoje. 

— Advokatas F. P. Bradchulis,1 
laikiusis iki šiolei ofisą Stock Ex-1 
changc Buildinge ant La Salle St., 
dabar persikėlė patogesnėn vieton 
ant kampo Gark ir Monroe st.1 
Pilną antrašą galima rasti šio nu-į 
merio apgarsinimuose. 

— "Lietuvos" redakciją atlankė 
pereitą panedėlj pp. Biliūnai, So. 
Omahos darbštus jauni veikėjai. 
Vienas jų žada pasilikti Chicagoje. 
ir prisirengti prie mokytojo laip- 
snio, o kitas žada važiuoti j Nau- 
jają Angliją išmokti audimo ama- 

to. Abudu sakėsi grįšią Lietu- 
von po karės# 

ATSIŠAUKIMAS Į fMD. KP.1 
ILLINOIS, INDIANA IR WIS-j 

CONSIN VALSTIJOSE. 
Męs matome, kad mūsų broliai 

Rytuose išsijuosę dirba švietymo 
savo viengenčiams labui. Tenai 
T. M. D. kuopos sipeČiasi į apsk- 
ryčius, ir pastaruoju laiku rengia 
visij eilę paskaitų, prakalbų ir t.t. 

Todėl ir mums Vakaruose rei- 
kėtų neatsilikti užpakalyj. Chi- 
cagoje, berods, jau rnto senai yra 
šutvei tas T. M. D. apskrytys ir 
savo laiku gan darbavosi. Pas- 
taruoju laiku kaip matosi saldžiai 
miega; gana miegoti! Sukrus- 
kime nors dabar atsilsėję! 

T. M. D. apšvietos komisija 
turi prirengaisi gerų paskaitų ir 
Aipšv. Komisijos sekratorius, P. 
M. Šalčius, lankosi į pak.iestas 
vietas su paskaitomis. T. M. D. 
Prezidentas taipgi šaukia mus vi- 
sus prie darbo; todėl mums lai- 
kas yra atsiliepti ir pasirodyti sa- 
vo sipekomis. 

šiuomi sena apskryčlo valdyba 
šaukia suvažiavimą, kuris atsi- 

bus gegužio 29 *1. 1917 m. Mildos 

svetainėje ant antra lubų, ant 32 
gatvės ir 11alst^d St. Kviečiama 
me tik kuopos iš Chicagps, bet ir 
iš apic'inkių viršpaminehi vals- 
tijų. Todėl, gerbiamosios 'kuopų 
valdybos, atsišaukite, pranešdami 
apie savo dalyvavimu šiamie aps- 
kričio suvažiavime. Kuopos, ku- 
rios prigulėjo įprie apskričio yra 
kviečiamos laiškais. Reikalas 
neatidėtinas, o laiko neperdau- 
giausia, todėl reikia pasiskubinti. 

•Apie reikalingumą suvažiavi- 
mo, rodos, ir kalbėti daug nerei- 
kia. Keikia miuirns susispiesti 
tvirtai j apskritį, surengti marš- 
rutą visose lietusių ikolionijose 
su paskaitomis bei prakalbomis, 
—vienu žodžiu,, padaryti smarkią 
vuc:artčias kuopas, o kur jų nė- 
vuoajnčias kuopas, o kur jų nė- 
ra—sutverti. Todėl j darbį, Tė- 
vynės Mylėtojai! 
TMD. i-mo Apskričio Valdyba. 

P. S. Kreiptis apskričio reika- 
luose reikia į apskričio pirminin- 
ką B. Lenkauską, 2336 So. Oak- 
ley A ve, Chicago, Ilil 

REIKIA ŠVARUMO ŽIŪRĖ- 
TI. 

Atėjus šiltesniam pavasario lai- 
kui viešosios sveikatos saugotojai 
primena mums, kad reikia dau- 

giaus švarumo žiūrėti, jie pra- 
našauja, kad vaikų paralyžiaus li- 
ga šią vasarą žada vėl pasirodyti. 
Atsigynimui nuo jos ir kitų už- 

krečiamų ligų jie liepia rūpintis^ 
kad musios gautų kuomažiausi'.. 
pi veistis ir liepia stengtis nai- 
kinti ;urkes ir visas brudą vei-' 
siančias ;etas. Švarumas yra ge-> 
riausias būdas nuo limpamų ligų 
apsiginti. 

Apgarsinimai. 
NUBALANSUOTAS 

GYVENIMAS. 
Kuomet jautiesi esąs goriausiame 
upe ir tinkamas prie darbo, tai 
yra ženklas, kad vedi gerai nu- 

balansuotą gyvenimą. Tc'.cis ne- 

nusilpnintos «jyvastvbės stovis pa-' 
didina pasipriešinimą ligos ant- 

puoliui. Sustiprinimui žarnų, ner- 

vų ir viso kuno imk Trinerio Ame- 
rikinio Karčiojo Vyno Eliksyrą. 
Jis paakstina virškinamuosius or- 

ganus prie normalaus veiklumo. 
Nieko geresnio už jį negausi nuo 

vidurių užkietėjimo, galvos skau- 
dėjimo, išpūtimo, nervuotumo, vi- 
sokių skilvio kliūčių, aplamo nu- 

silnėjimo ir tt. Kaina $l.oo. Ap- 
tiekose.—Trinerio Linimentas at- 

gabena j namus ištikimiausią vai- 
stą, taip sunkiuose atsitikimuose, 
k. v. ramatos, neuralgija, arba su- 

sižeidus, taip paprastam atgaivi- 
nimui raumenų, ar kojų. Kaina 
25 ir 50c. atliekose, 35 ir 60c. kra- 
sa. Jos. *Trienr, išdirbėjas che- 
mikas, 1333-1339 S. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 
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DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SB. HALSTEO SI CUIGA69. ILL, 
CORNEK 1Mb STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 
NILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kartai, tai atei- 
kite j MILDOS TEATR4, o fia raaiu 
visiausia vieta, atsivadinti ir pamatysite 
(rareinj Teatru negu Tiduraiertyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valand* kai vakaras. 
Subatomi ir nediliotni 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laii;- neri pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiriti savo nesmagumus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Tel. Canal 3593 

J. 6. Hezlaisziis 
Geiuralis 

Koniraktorius ir 
Namiį Statėjįaft. 

2123 V. 23 rd Su 

PO P> ORO s 

,FA8*l 

\6evalt: 

BAISI PASAKA! 
... 

Geri dabar laikai viaiems—tik ne Kaizeriai J# ne 
i rasčiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 

O ir aikraščiai, brolau, dabar pakliuvo i baisią pirtį. Jes-serl 
įurėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 

gėtai padirba ir komanduoja tau: 
S m i r rt o!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 

arba ant šilko sau ją drukudkis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba an.1: 
o Sazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 
O ui to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiSr- 
kio skaitytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

ą ™S'. ką v'isas a t siųsta s korespondencijas iš ofiso "per klai- 
? 'šluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 

sierių: 
— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus 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 
yiežlybas 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 tom3 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
trynė.... 

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokj kozackj maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai >;a ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- ję3 ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? 
Jis yra mandrai ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
H gyvą žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos niyslyti, 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, 
r pamačino jam, dzievažil... Vandenyj pamatė, buri žuvų, 

ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. "^r raSeiai> sako;—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
mis u sutaisyta: dzidesnis mažesnj rija, kad dzidesnis ne- 

pr.sciptų, o mažesnis nesimučyt... 
f.^° ^a:ri ffa^von- kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 

pakėlė jis; savo gazietos č'cnią visu pusdolieriu. 
Kad jau ryč. ta? rvč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir as aiiueanj pani^nsti^^. 

Tai matote, kaip ir kotlel dabar visos gazietos prenume- 
ratos kainą kelia. 

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jią 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
«r nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- 
žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamsčyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs eti su savo prenumerata, tai prisiųsk 

mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįsttimą, ką "Lietuvos" dar ne- 

įkaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- 
ko nenorim. 

Męs žiūrėsim ir dalosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- 
pamirškit gerą žodj už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka rapk* plau- ja, kad abidvi baltos butų." 

Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- Karj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
335a South Halsted Street, :: 12 IX Chlcago, III 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupijas! žadinti lietuvių tautos sąmonę Ir stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. LIETUVIŲ *>*LSAS padeda Svieetles ir tobulinties; Jis ragina tautiečius šiuo istrtmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina musų tautą* 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius rlena tautos ir tėvynės meilės juosta lr paruošti kiekvieną llotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grižtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių lr griovių, laukia ariama lr valomą, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuoplglausla kaina skelbimuB-JlefckoJimuB, grąžina tėvams valkus, valkams tėvus, padeda Snrasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. LIETUKŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 8 -b. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams f rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UžSIĖNIUOSE metams • rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 6 centai. 
18 Amerikos* pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" J užsienius rusų.cenrura nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus raito) eilutė (dalinant puslapi i keturias skiltis) prleS tekstą—60 kap.; po teksto—80 kap. Pabėgėliams, JleškantJems giminių t£ba darbo petito eilutė po teksto —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 60 centų, po teksto 25 cent 

petito eilutė, giminių JleSkantlems po teksto 10 centų peti'.o eilutė. 
Adresui: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
iSTKUnAS AMERIKOJE SI UTAI 1 MKTAIS 

Kapitalas x Sausio, 1917, 9145.000 
Pomirtinių išmokljo "'.t.' $92.715 
Ligoje pažalpų $53.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje patalpos—* 
$6.00 $9.00 ir $13.00 j savaitę 

ŠELPIA Našles, Našlaičius," Moksleivius/ Politiškus Kanki> U V V 

ifwi^liu.8, Imigrantus ir remia visus prakilniu* lietuvių tautiš- 
kus' ir kultūriškus* reikalus. 

ĮMONIŲ ipšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- f 
^•truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama u2' 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
" sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturoi 
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 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 

Lietuvoje Europos Karės Metu. 
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, 

kuris prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos į Lietuvą, 
aprašinėja, ką jis savo akimis matė Lietuvoje laike karė9. 
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 pažymitos. ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Norint ją gaut. sių?kite užsakymą adresu: 

Lietuva Publishing Co. 
335a SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! ** 
Mes neesame bankierlal, bet męs gvarantuojame Tamatal snSfc. dvmaBO%antTam»tos pinigų, nusiperkant aau drabužiu* pas mua. Vy- iiml ir valknama padarome ant orderio naujua siutus nuo $30.00 iki KOOO už pusę kainos. Truputėli neSiotus nuo $25.00 iki $$0.00 ant orderio darytUB siutus parduodame po $5.w0 ir brangiau. 
Naujas ir truputtll d*v6tas kelinis nuo $1.00 ir brangiau*, Vaiki} siutai 12.60 iki $7.60. 
Skrynios lr valytai. 

S. GORDON, 
U15 SOUTH HAL8TED 8TRB1T CHICAOO, ILL 

Itoraa atdaras kasdien* lr vakarais iki 9 vai. Subatomla eaU atdaras iki il ral. vakare. Ne4»ldlenialw-lkl 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų Ilgų specialistė 

vjiMS 

1725 Vest lfith Street 
Tirp Ptoltat Ir Woodjit. 

rtouc Ctati 1203 
Val&ndoa: 

ttiS:£0ikl 12:U0v*lp7ta 
UiUOiki 8.0074L vale. 

c ftedCUoou 
tecBSCIki UjOOvjU. ryto 

Rezidencija 
5208 ^,Ham«on Sfrtet 

Tel,Auitii»/J/ 

Val&ndoe 
fcl»sOO kiekvienu 

.■ TF1 ITIO ,avo akaitytojiims-duoda labai daug naudingų ra3tų A f Ll I 1^ apie Imon! v sveikatą Ir'ttgisf taipgi Apysakv, juoky, f\ 1 !■ | I I eiliy, paveiksly-V Turi- savo- korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Busijoj. Vokietijoj. Fran- 

cijoj,"Anglijoj irkt. /'Ateities" kaina metams 12.00, pusei metv $1-00. Už- sieniuose metams $2.50.' Pasjiįureti viena numeri tiunčiame dovanai. 

"Ateitis?, 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

Starved Rock State Park 
(Išbadijusius Uolus Valstijos Parkas) 

Vldurvakarlų Stebuklingas s Gamtos Krafttas 

Atsidarys nuo Gegužės Imt s iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

Al FTH Tikietas į ten ir atgal vie- 
(KI j JI nintiliai tiesiu keliu nuo 
» C'hicago ArcUer Ave. ir Ci- 
rero Ave. Stoties ar Argo, 111. Chicago ir Joliet Elektriniu Gclzkeliu. 

Specialiai Būriai 
Af C A Tikietas j ten ir atgal tuo 
wl*l)vr r*i'u keltu buraims iš pen- 
» kių dešimtų (30) žmonig, ar 
daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 

A n Ai Tikietas i ten ir atgal sep- JA l>4 tintadieniais ir šventadieniais ▼ taipgi būriams iš penkig 
ar daugiau įmonių šiokiomis dienomis. 
Sita žema kelionės kaina galima gauti 
tiktai vartojant pakeistinį tikiet» į Jo- 
lieu, UI., C. & A„ A. T. 6- S. F., ar 
C. R. I. >5- P. gelik«liais. 

Rock Itlarvd turi paskirtu traukinį iš 
Chicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; ii Englewoodo 7:1 S vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto, pasiekia:'* j Jolietą, 111. 8:30 ir 10:00 vai. ryto. 
Jolieta apleidžia 8:45 vai. ryto ir 10:20 vai. ryto, pasiekdamas Starved Kock 11:00 vai. ryto ir 12:20 va.l dienos. ('■rjztant apleidžia Starved Rock 5:19 vai. po pietų ir Rock Island gelžkeliu pribūva Chioagon 9:40 vai. vakare. 
Asmeniniai Vedamos EksVursijos A A C) n Antradieniais, šeštadieniais ir 

septintadieniais kas savaitė * nuo Gegužis 15 d. iki Rug sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg specialio susitaikymo. Vienos dienos ke- lionė. Šešios valandos Rocke. 
Kreipkitės j t'hicago Travel lUireau, 645 Mar<|uette Building, Telephone Cen- tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti į A cher 've. Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 

vajų State gatve ar Archer Ave.. pažy- mėtą "Archer-Cicero", ar persikelk ant 
šito tramvajaus nuo kiekvienos perker- 

į taniųjų linijų. 

ARTESNĖMS liNiOMS RAŠYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telcfonuok Drover 
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