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HARDEN KALTINA VOKIE 
ČIUS UŽ CHINŲ ĮSIKIŠIMĄ 
Į KARĘ.

Amsterdam, per Londoną, ge 
gūžio 13 d.—Paskutinis Maksimi

pralošimo yra tik 
Tąsyk Suvienytos 

ang- 
kariumene ir 

negu norč- 
su ku- 

nė-

CUZ1JOJ 
stokos 
laikyta 
geležinkel

visus savo paliepimus duotų pirma 
tarybai užtvirtinti.

Atsisukęs į laikines valdžios na
rius gub. Rodičev pasakė:

“Kiekviena teisinga širdis tarpe 
rusų yra, su jumis, net širdys jūsų 
priešininkų, kurie kalba prieš jus.

nąnčių krikščiOlįiŠIfų tautu su 
turkų tiesomis. I

Vakariniame karės fronte fran
euzams ir anglais vis dar gana 
sekasi,t nors čia ( vokiečių kariu- 
menė žymiai 
šviežiomis divizi 
mis

“Laisvų žmonių sąjunga yra pa
statyta prieš militarizmo ir impe
rializmo priespaudą. Todėl męs

Zukuhft numeris visas
Vokietijos dvyliktam 

CHinams. Herr Harden

SIŪLO ATIDARYTI 
DARDANELIUS.

Rymas, gegužio 14 d.—Tauti
ninkų partijos organas Idea Na* 
z i o n a 1 e paduoda pranešimą iš 
diplomatinių versmių, sulyg kurio 
Turkija siutinusi Rusijai per -neu- 
trales versmes atskirą taiką pada
ryti, sutikdama visai atidaryti stt*

PERGALŽ UŽTIKRINTA, 
SAKO HINDENBWRG.

Amsterdam, per Londoną, geg 
9 d.—Sulyg Berink ‘-'Tageblatto” 
Hindenburg vėl panašauja išlai- 
mėjimą. Šitas ^ikMsf is f 
jį sakant: , “Kareivių upas

jų įgulas; šitas sumanymas pa 
statytų vokiečių submarinus į ke 
blu nadėiima: iiems parsieitu sau

vo didesni, kaip iki to laiko. Pa
duotosios skaitlines, paremtos ži
nybų skaitlinėms gali būti daug di
desnėj. . •

"Yra žinoma, kad <ar 
27 d. vokiečiai delei nu< 
versti buvo ’ ištraukti 20 
(maždaug 300,000 kareivių) iš 
šio ir pakeisti juos Šviežiais. Nuo 
to laiko suvirs dešimts kitų divi
zijų tapo pakeista panašiu budu.

Daugelis vokiečių divizijų maž
ne visiškai buvo išnaikintos. De
vintoji bavarų divizija, skaitanti 
7000 kareivių mūšio eilėse, nužudė 
2,383 vienais belaisviais; sulyg 
mokslinės militarės statistikos, tas 
parodo, kad užmuštų ir sužeistų 
truejo būti mažiausia 3,000.

'Kitos vokiečių divizijos tokius 
nuostolius panešė* kad nuo jų tik 
vardas bepasiliko.

Vokiečių nuostoliai anglų šone 
buvo taip pat dideli.

kiek- 
sten- 

giasi sulaikyti nepasihaujamus an
glų puolimus ant Drocourt-Queant 

paskutinės tvirtumos sau
goj ancios turtingiausias vokiečių 
imtuves Šiaurinėje Francuzijolje 
—Lens’o anglies laukus.

Neatsižiurimu vokiečių 
kojiniu žmonių .gyvasčių 
tarpu pavyko atgauti 
šiauriniame linijos ga 
kaimas ir jį apsiaučiantis 
padaro aštrų 

nieko čių išvarytą 
Tame niuo Drocourt

ITALŲ LAIVAS
NUSKENDO SU 500

Buenos Aires, geg. 12 d.—Ita
lų garlaivis Cavour, gabenusis 500 
atsarginių kareivių, tapo paskan-

tyt žinojo 
vien 
prašė
A m e r ik o s kari u men e 
pasiųsti nors 
žinojo, kad 
reiks p;
daugiau 
ketų 
r ik a
nega 
rimui

pasišventimų iš žmonių ir reika
lauti viršžmoginių pasistengimų iš 
visų mus, nes męs matome tuos 
pasistengimus ir pasišventimus, 

pergalėjimui į Suv.'kuriuos jus darote. Nesusilpnė- 
kite ir jūsų vardas bus šlovina
mas, kol rusu kalba skambės.”

Noro dirb- 
nėra. Nenori 

alandas nei 
darbininkai amunicijos dirbtuvė
se ir tokiu budu stato savo bro
lius kareivius 'karės frontuose su 
tuščiomis rankomis prieš gerai 
apginkluotus priešus. Rusų ka
reiviai broliauja, su juos išnau
dojančiais priešų kareiviais, bet 
savo b rod i u s kareivius pavojui! 
stato. Bloga tai labai tokia bro-

tlapo sudrutiuta 
mis, atsiųsto- 

rusiško fronto. Anglai 
pereitą subatos (lįeną vėl pradė
jo smarkų užpuolimą ant gar
sios Hindenburg^ linijos ant 16 
mylių ilgo fronto. Mūšiuose 
nelaisvėn paėmė, dėčiai vokiečių, 
nes jie pradeda ^jau pulkais pa- 
sidavinėti. . Smarkus mušis bu
vo prie BallericoUrt. Galų-gale, ’ 
po ilgų besivaržymų, vieta ta pa
siliko anglų rankose. Bet smar
kus mūšiai tose ąpielinkėse eina 
toliau. • , f .

Francuzų fronte pasiliovė tuo 
tarpu kariumenių susirėmimai,, 
bet smarkiai veikia artilerija. ‘ 
Vokieč’ai užpuolė francuzų sto
vyklas prie Craohpe ir prie Mai
sons de Champagne, bet tapo 
atmušti su-gana dideliais jiems 
nuostoliais. Čia teko franeuzams ' 
ir keli šimtai vokiečių. Smar
kiau franeuzai pradėjo veikti prie 
Verdun. Subombardavo francu- 

vokiečių pozicijas giriose 
Nužengė jie truputį 

ir kelio- j 
Alzktijoj. Vokiečiai' VOKIEČIAI NUŽUDĖ 200,000 

KAREIVIŲ TIK FRANCUZŲ 
ŠONE.

Iš francuzų karės laukų, ge
gužio 14 d
geg. 1 d. tik viename francuzų Šo
ne vokiečiai nužudė 200,000 ka
reivių užmuštais, sužeistais ir pa
imtais nelaisvėn. Nuo geg. 1 d.

SUOMIJOS GOVER- 
NORAS PRAŠO NEPA
LIAUTI KOVOJUS.

Petrogradas, (per Londoną), 
geg. 12 d.—Suomijos general, gu
bernatorius Teodor I. Rodičev ne
paprastame dūmos susirinkime iš- 
tikros širdies prašė nepaliauti ko
vojus, kol vokiečių militarizmas 
nebus prašalintas. Jis pasakė

francu- 
praloštų, bet visi tal- 
neišskiriant Suvienytų 
kurioms laimėti karę 
drauge su talkininkais 

daug , lengviau, negu likus 
na, jeigu franeuzai ir ang- 

•į įveikti ir priversti butų 
'isyti, nes tąsyk Suvie- 

“:‘*ns nereiktų Eu-

kalboje pasakė, kad komisija, ku
rios jis yra nariu, yra 
priešinga atskiram susitaikymui. 
Bet, girdi, ji yra tos nuomonės, 
kad karę galima užbaigti Vokieti
jos ir Rusijos demokratijų susi
taikymu. Todėl, girdi, ji pasiūlė 
kalbėtis su vokiečių demokratijos 
atstovais tarptautinėje socialistų 
konferencijoje.

Anglijos ambasadorius Rusijoje 
Sir Geo. Buchanan, sulyg Reute- 
rio žinios iš Petrogrado, išleido

vado au- 
bent tuo

resnoy privalome būti tvirtai ištikimais jai 
Šitas Mums sako, kad taika ateis ii 

miskas demokratybės; niekas taikos ne- 
išsikišimą, kanadie- trokšta daugiaus kaip aš, bet kuo 

apie dviejose myliose niet priešas trypia musų šalį po sa 
. Jo paėmimas pa- vo kojų, tai demokratybės ir kiek 

žymi pirmą vokiečių-’ -koptratakų 
pasisekimą dabartiniame ofensyve.

Visa kas nurodo, kad dabartine 
kova anglų šone abiejų pusių yra 
laikoma vienu svarbiausių karės 
veiksmų, bet dar ims ilgai, kol per
svara bus pasiekta. Pasirįžimas, 
su kuriuo vokiečiai kovoja 
neatleidžiamas besistengimas 
traukti kanuoles ir atsargą, paro 
do, kad Drocourt-Queant liniją j i< 
skaito svarbia ir ątlduos ją til 
paskutiniame atsitikime.

mui reikia geros, pasišventusios 
kariumenės, su bloga gi ir ne
disciplinuota karės vesti negali
ma, o kariumenę labjausiai de
moralizuoja ypač rusiški socialis
tai, ją daro tokia, su kokia ka
rės laimėti negalima, kokia prie
šų iš Rusijos išvyti niekados ne-

pats Amerikon galėtų ateiti. Jei 
gu Rusija nuo betvarkės tnepasi 
liuesuos, jeigu jos kariumenė lai 
kysis su vokiečiais, apsis^ugoji 
mui 11110 karė 
viena išeiga.
Valstijos turi francuz 
lūs paremti savo 
-pasiųsti jos daugiau 
tų, turi Rusiją užvaduoti 
rįa, kaip dabar, ir skaitytiesi 
ra ką. Po išvertimui caro sosto 
nuo Rusijos tikėtasi daugiau šioj 
karėj, bet dabar pasirodo, kad 
ji duoda net mažiau, negu davė 
valdant carui.

Anglijos ir Francuzijos kariš
kos komisijos, vedamos francu
zų karvedžio maršalo Joffre ir 
Anglijos ministerio Balfour, ma- 

kad ant Rusijos mažą 
iltį padėti galima, todėl 
Amerikos greitai pasiųsti 

prašė 
nedaug, nes gerai 
pasiuntus nedaug, 
paskui daug, dar 

negu dabar pasiųsti rei- 
Bet jie juk žino, kad Ame- 

dabar daug kareivių pasiųsti 
, nes jų neturi, bet sutvė- 
milžiniškos kariumenės me- 

taigi vyrų, turi daugiau 
negu įveikimui vokiečių reikia.

Rusijoj dabar yra labai blogai, 
ko Amerikoj nieks nežinojo, nes 
■net Amerikos ambasadorius Pet
rograde, ’turbūt nežinodamas, tik
ros teisybės nepranešė, arba gal 
ji vien valdžios nebuvo garsina
ma. Blogą Rusijos padėjimą pa
aiškino viešai dabar sąnarys nau
josios Rusijos valdžios, teisių 
ministeris, socialistas-darbietis 
Kerensky. Jis, apart nepasiseki
mo -karėj, pranašauja Rusijoj ba- 

galingus dą. Nors Rusija žemdirbystės 
nes ir kraštas, maistu gali aprūpinti ir 

kitus kraštus, bet joje, ypač mie- 
vokiečiams ’ stams, maisto gali pritrukti dėl

trūksta. Bet anglių truk- 
kitur. Trūksta jų Frau- 
ir Vokietijoj. Dėl anglių 
Hamburge-ir Altondj su- 
net bėgiojimas viršutinių 

traukinių. Vokicti- 
o an-glimis aprūpinti 

Hollandiją o dabar pati jų sau 
neturi.

Ryme gauta žinia, buk per tar- 
pininkystę vieno ncutrališ'ko 
krašto Turkija kreipėsi prie Ru
sijos su taikos pasiūlymu. Tai- 

kuomet'kos nori taipgi ir Austrija. Tur- 
šiu-lo liuosą jos lai

vams kelią per Dardanelius. Tur-

pasvęstas 
priešui 
klausia kaip tokia taiką mylinti 
ir priešinga karei valstybė galėjo 
apskelbti karę Vokietijai ir pats at
sako, cituodamas iš savo veikalo 
laiškus, rašytus Li Hung Chang 
nabašninko apie garsiųjų Chinų 
įspūdžius į rytus Europoje; tuose 
laiškuose Vokietija pavadinta ti
kra karės stovykla, visagalis gi 
ciesorius ir Vokietijos vaizba -val
do visa kuo.

“Ištvirkusiam kiekvienas atrodo 
ištvirkusiu,” atsako Harden tiems 
vokiečiams, kurie tvirtina, buk Chi- 
nai doleriais tapo nupirkti su ku
nti ir siela. Manymą, buk Chinai 
ginkluojasi prieš Japonus jis skai
to neišmanymu.

Jo nuomone, nėra nieko stebė
tino, jei Chinai įsikišo į karę, ma
tydami atgijimą senovinės kardo 
kovos prieš dvasią.

dyti į savo pačių žmonės. Bet 
talkininkai, statydami šitą suma
nymą, nemažesniame keblume yra 
už vokiečių submarinus, nes jie 
statytų priešo ugnin karės suimti- 
nius.

Suvienytų Valstijų prezidentas 
pasirengęs pasiųsti Francuzijon 
zXmerikos kariumenę taip greitai, 
kaip tik tas bus galima. Kariš- 

jki expertai apskaito, kad jau lie
pos mėnesyj Amerika turės iš 
reguliariškos kariumenės, geriau
siai išlavintų 200.000 kareivių pri
rengtų išsiuntimui Francuzijon, 
neskaitant liuosnorių divizijų. 
Bet kas paims tos kariumenės 
vadovystę, to dabar negarsinama. 
Gal bijomasi, kad jam vokiški 
agentai ką blogo nepadarytų, nes 
dėl ko kito to slėpti nei reikalo

vo kojų, tai demokratybė 
vieno trokštančio taikos priederme 
yra kovoti su priešu ir išvaryti jį 
ši savo žemės.

“Musų draugai, talkininkai ir 
priešai turi žinoti, kad Rusija pri
ėmė laisvę tam, kad despotiz
mą numetus ir išgujus priešą iš- 

JU savo krašto ir iš musu talkininku

Artinasi laikas, kuomet Suvie
nytos Valstijos pradės karę su 
Vokietija ir pasiųs savo kariu
menę Francuzijon. Dabar dar 
to padaryti negali, nes nėra nei 
tam reikalingos kariumenės, o 
ikol-kas, kol nesigriebiama ir ne
sutvarkyta priverstinas kareivių 
ėmimas, iš liuosnorių negalima 
greitai nei surinkti. Vieno už- 
gyrimo priverstino kareivių ėmi
mo dar neužtenka, reikia tą rei
kalą ir priderančiai sutvarkyti,

""NAUJI MOKESČIAI.
Washington, D. C. Apari 

$1.500,000,000 šiųmetinio biudže* 
to, kares reikalams skiriama dar 
$1,800,000,000, kas išpuola po $33 
nuo kiekvieno gyventojaus. StH 
rinkimui tų pinigų turės but UŽA 

sias bus mokestis nuo pelito!. 
Nevedėjai tnuo $1,000 metiniė 
pelno turės mokėti 4%, o apsive- 
dėliai nuo $2,000. Korporaeijos 
turės mokėti 6% nuo 
Muitai ant įvežamų pr< 
pakelti, o įgabenami b) 
turės mokėti 10% jų ver 
kelti bus mokesčiai nuo gėrimų.
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Istrijoj italai vėl mėgino 
dėti ofensyvą ir traukti 
Triesto, bet vėl ją sulaikė, 
bar toj fronto dalyj nei didesnių 
susirėmimų nėra, veikia vėl vien 
abiejų pusių artilerijos. Artile
rija vien veikia Trentino distrik- 
te ir Julliariškų-Alpų linijoj.

Italija turi rūpesčių svarbes
nių negu maži pasisekimai ar .ne
pasisekimai karės frontuose. Ku
ro ten

ir paskyrė nuo savęs įvairias ko
misijas apskričiui. Žemietijos pir
mininkas ir du buvusieji žemieti
jos nariai suareštuoti ir nuspręsta 
konfiskuoti visą jų privatinį tur
tą ir gyvulius.

Schluesselburg, 
čio šituo vardu, 
nuo Petrogrado į 
upės ir Ladogos

Sibiro Šaulių
majoras gen. K arc o v tapo 
tas Rygoje. Jis buvo 
kareivių.

Kad su Rusijos kariumene yra 
negerai, rodo tai, kad nuo vietos 
pasitraukė karės ministeris Guč- 
ikov, kuomet 'labjausiai socialis
tų nekenčiamas užsienių .minis
teris profesorius Miliukov savo 
vietoj vis laikosi. Gučkov nuo 
karės ministerio vietos pasitrau
kė turbut todėl, kad jis negali 
pagerinti rusiškos kariumenės, o 
sudemoralizuotos, neturinčios 
vertės tvarkyti nenori. Pasitrau
kė dėl to paties inuo vietos ir 
Petrogrado garnizono perdetinis 
generolas Kornilov. Rugoja la
bai ant stokos desciplinos rusiš
koj kariumenėj ir rusiškos armi
jos vadovas generolas Brusilov.

Rusiškame fronte buvo tik ma
ži susirėmimai. Netoli Monas- 
terzysk, Galicijoj, vokiečiai nušo
vė didelį rusų orlaivį. Prie to 
6 įgulos žmonės užsimušė.

Maži kariumenių susirėmimai 
buvo paDauguviuose Vilniaus 
gubernijoj, taipgi j pietus nuo 
Rygos, bet nei viena pusė nieko, 
svarbesnio nenuveikė. Susirėmi
mai buvo maži, tai aišku, kad fnei 
nemanyta ką nors svarbesnio nu
veikti. Šiaur-vakariniame Rusi
jos fronte viskas pasilieka be žy
mesnių permainų.

Rusams pradeda

rūmą parodė. Jei tik naminė ka 
riauna taipgi laikysis, tai męs tik 
rai laimėsime.

Bavarijos sosto įpėdinis 
precht, suspietęs atsargą ir 
vieną pasigaunanią kanuolę,

anaudoti Ame-. etą bal. 23 d. Erčios laivas turėjo 
riečiį^vus ir (5,156 tonams^

zai
Avocourt
toliau prie Bezonveaux
se vietose
toj fronto dalyj niekur laimėj 
mų neturėjo.^

ANGLAI MUŠASI 
BULLECOURTE.

Londonas, geg. 12 d
rint didelio vokiečių besipriešini-
mo, anglų pajiegos, besivarydamos 
pirmyn, šiandien įsitaisė Bullecour- 
to kaime.

Gen. Haig oficialiame praneši
me sako, kad kova ten eina toliaus.

Anglų linijos pietuose dabar jau 
truputį praneša pro Lens. Sosto 
įpėdinis Ruprecht stumia geriau
sius bavarų batalijomis spragon, 
kad sulaikius anglus nuo jų to-j kategorinį užgynimą, buk taikiniu 

■Kiekvie

gos neturėjo, nes kol ji politiš
kuose siekiuose apsirubežiavo 
vien Amerika, pakako liuosnorių 
kariumenės, nes čia nėra tviitų, 
militariškai gerai suorganizuotų 
kraštų, ispaniškos republikos pa
sidalinusios j smulkias republi- 
kėles. su kokiomis nei skaitytiesi 
nėra reikalo. Svarbesnės yra 
Mexika ir Brazilija, bet Mcxika 
naikina nesiliaujančios revoliuci
jos, o Brazilijoj, jeigu tik pri
reikia, vokiečiai moka sukilimus 
suorganizuoti. Prieš tokius kai
mynus Suvienytos Valstijos ne
reikalavo turėti skaitlingesnės ka
riumenės, nes užpuolimo bijo- 
tiesi nebuvo reikalo. Todėl nieks 
čia nesirūpino įvesti priverstiną jdego 
kariumenėj tarnavimą taip jau 
kaip ir Anglijoj, nes įveikti pus 
laukinius kolion 
pakako Anglijai 
vių. Dabartinėj vienok 
koj karei, niekam, kas 
tapo įtrauktos, samdytų 
neužtenka. Todėl tai 
Anglija, turėdama menką samdi 
ni»n»kų kariumenę, menką francu 
zams pagelbą suteikti galėjo 
grumtiesi su visais priešais prisi 
ėjo franeuzams. Atsiremti be 
veik vieniems prieš 
priešus buvo negalima 
Rusijai reikia ilgo karėn 
rengimo. Todėl 
karės pradžioj karė neišpasakytai netvarkos, įsiviešpatavusios anar 
sekėsi, jie apvaldė ne tik Belgi-’ chijos, nenori dirbti 
ją, bet ir didelę, turtingiausią ti Rusijoj ištikro 
Francuzijos šmotą. Tik dabar, dirbti ilgiau kaip 5 
kuomet Anglija įvedė priversti
ną kariumenėj tarnavimą, surin
kusi daugiau kareivių, daugiau 
jų pagelibon franeuzams atsiųsti 
galėjo, vakaruose lygiai franeu
zai, kaip ir anglai savo frontuo
se vokiečius mušti pradėjo. Bet 
dabar jiems gręsia kitas pavo
jus, ir tai labai didelis. Pasiro
do dabar, kad jie ant Rusijos, 
nors ypač Francuzija už Rusijos 
reikalus karėn įsikišo, mažai ką 
remti gali, nes po išvertimui ca
ro sosto Rusijoj užgimė tokia 
jau betvarkė, kaip nesiliaujančių 
revoliucijų draskomoj Mexikoj. 
Iš to vokiečiai moka naudotiesi. 
Vokiški kareiviai karės fronte 
broliaujasi su rusiškais, girdo 
juos, bet nuo jų sužino rusiškos 
kariumenės paslaptis, demorali
zuoja rusų kariumenę, o žinoda
mi, kad jos užpuolimo nereikia 
bijotiesi, mio rusiško fronto siun
čia kariumenę ant vakarinio 
fronto, kur prieš anglus ir fran- 
ctezus atsiremti negalėjo. Nuo 
rusiško karės fronto pasiųsta jau 
Francuzijon 600,000 kareivių, o 
ten jų siunčia vis daugiau’. Taip 
dalykams stovint, vokiečiai gali 
kareiviais nuo rytinio, rusiško 
fronto, savo frontą Francuzijoj 
taip sudrutinti, kad įstengs ne 
tik prieš anglus ir franeuzus at
siremti, bet gali juos net įveikti, 
o tąsyk ne tik angį 
2ai karę 
kininkai.
Valstijų, 
kovojant

100,000 VOKIEČIŲ 
BELAISVIŲ AMERIKO 
LAUKAMS DIRBTI.

Washington, gėg, 8 d.- 
ra karės taryba ; posėdy j' 
svarsto plianą 
Valstijas laukaniš ' dirbti didžiu
mą vokiečių karės imtinių laikomų 
Francuzijoj ir Anglijoj 
manymas įvykdžius tuojaus pa 
lengvintų talk įninka tils išrišti be 
laisvių maitinimo klausimą ir po 
draug padėtų apierĮkonams mai 
stus rūpinti. Francuzijoj ir An 
glijoj vokiečių ‘ belaisvių skaitoma dintas vokiečių submarino arti Da- 

ktfriųi £loo,ooo žada- kiro (Dakar) Afrikoje. Jokių
atgabenti į Spv. Valstijas, smulkniėniškų žinių apie gyvasčių 

Pirmas belaisvių, siuntimas žada nužudymą ar nelaimę negauta, 
pribūti už 20 dięnų. Atgabenimui j Cavour apleido Buenos Aires uo- 
belaisvių žadama

jų gyventojus 
samdytų karei- 

milžiniš- 
tik jon 

kareiviu 
pradžio.

KORNILOV PETRO
GRADO VIETĄ APLEI
DŽIA.

Petrogradas, per Londoną, ge
gužio 13 d.—Petrogrado garnizo
no komendantas gen. Kornilov 
šiandien rezignavo, nes, kaip jis 
sako, negalima tas vietas laiky
tis delei įvairių organizacijų kė
sinimuisi garnizoną kontroliuoti. 
Girdi: “Tegul jos ima atsakomybę 
ant savęs.”

Paskutiniu šiaudu nuvedusiu ko
mendantų prie rezignavimo buvo 
kareivių ir darbininkų delegatų 
tarybos pareikalavimas, kad visi 
Kornilovo prisakai butų paduoda
mi komisijai užtvirtinti. Gen. Kor
nilov eisiąs mušlaukin vesti vieną 
karei vi jų.

Gen. Kornilov buvo komendan
tu Petrogrado apskrityj, kuomet dėti nauji mokesčiai 
•ciesorybinė valdžia tapo nuversta. 
Jis pats padėjo po areštu buvusią 
ciescrienę Aleksandrą, kuri 
110 Carsko Selo rūme.

LIEBKNECHTO PARTIJA 
ŠALINASI NUO TAIKOS 
DERYBŲ. -

Stockholm (per Londoną), 
geg. 12 d.—P o 1 į t i k e n paduo
da laišką istoriko Franz Mehring’o 
iš Berlino, rašytą darbininkų ir 
kareivių delegatų tarybos pirmi
ninkui Tcheidse, kuriame yra sa
koma, kad vokiečių tarptautinė so
cialistų grupe atsisako dalyvauti 
kokioj nebūk konferencijoj, kurią 
vokiečių socialistų didžiuma at
stovauja. Jis ragina rusus 
listus išskirfi socialistą reichstago 
pasiuntinį drą Albertą . Suedekum Įliano Harden©^Berlino laikraščio 
ir jo draugus. Hcrr Mehring pri
duria, kad jis kalba kalėjime 
čių Rožes Luxemburg ir dro Ka
rolio Liebknechto vardu.

militarinius ginklus anglams išver
žti. Mušlaukio žinios praneša apie 
rankines granatas, kasiminius mor- 
tarus, skystą ugnį, verdančią aly
vą, vymdamas dujas, durtuvus, di- 

vadas džiąsias kanuoles, mažąsias ka
nuoles, kulkasvaidžius, šautuvus— 
visa sutraukęs į puolimo siau 
bet veltui.

1\> kelių dienų smarkios kovos, kalavo iš gen. Kornilovo, kad jis 
kur pozicijos eilių eilėmis perėjo 
iš rankų į rankas, anglų karei vijos 
išveržė didesnę Bullecourto kaimo 
dalį ir atmušė smarkius vokiečių 
puolimus rytinėje kaimo pusėje.

Pagal Scarpe upę, nuo Arras į 
rytus, taipgi buvo smarkių susirė
mimų, bet feldmaršalo pajiegos ir 
vėl paėmė viršų.

nesisekti nei 
Azijoj. Kaukazo fronte kurdai 
sumušė mažą rusų kariumenės 
dalį, bet tiiom, žinoma, mieko 
svarbaus nenuveikta. Bet dide
lėse karėse ir maži nepasisekimai 
atsiliepia ant kareivių dvasios, o 
dvasia nemažą mūšiuose rolę lo- ‘visuomet yra auklėjamas augščiau 
šia. Prie Erzingan rusai atmušė!siu kares viešpačių; vėl savo stip 
smarkų kurdų užpuolimą. Kur
dai yra tai puslaukinė, žiauri 
Turkijos tauta, gyvenanti Liban 
kalnuose.

Mesopotamijoj rusai, kaip pats 
prisipažįsta, turėjo iš Diala pa
upių trauktiesi prieš • didesnes 
turkų pajiegas.

Macedonijoj, Balkanų fronte 'linijos, 
franeuzai Saloniki distrikte buvo 
pradėję ofensyvą, bet vėl ją su
laikė. Serbai prie Dobropolye 
paėmė čielą eilę bulgarų ir vo
kiečių apkasų. Naktyj kontr-ata- 
ku jie mėgino nužudytas grabes 
atgauti, bet su gana dideliais 
jiems nuostoliais tapo atmušti. 

Maži susirėmimai buvo 
muniškame fronte, bet jais 
svarbesmio nenuveikta, 
fronte viskas pasilieka be jokių 
svarbesnių permainų, nes nei vo
kiečiai neturi progos laimėjimais 
pasigirti.

TAIKA UŽ DEMO- 
KRATYBĘ.

Londonas, geg. 13 d 
ninku ir kareivių delegatų tarybos 
pildomosios komisijos narys Sko- Pačto mokesčiai bus pakelti: už 
belevj kaip . Reutero žinia iš Pe- laiškų persiuntimą vietoje. mat*

VOgrado

nebūtų.
Rusiškame karės fronte flei šiol 

nei viena pusė nic-koA svarbaus 
ne tik nenuveikė, bet nei nemė
gina veikti. Gal vokiečiai ma
no, kad ir be pavojingo veikimo, 
vien besibrdliaudami su rusų ka
reiviais, jie juos perkalbės vokie
čiams be pasipriešinimo pasiduo
ti, o rusai vėl, susibroliavę su 
vokiečiais, nieko jiems blogo da
ryti nenori. Bet rusiški socia
listai, taip vadinami ‘menševikai,’ 
arba mažesnysis jų sparnas, tai
kai nepritaria, kol Vokietijoj sos
tas Wilhelmo rankose 
kiti norėtų vokiečiams patarnau- kija Rusij 
ti, susidėti su vokiškais socialis 
tais, geidžiančiais Vokietijai ka- kija sutini 
rėš laimėjimo, nesipurtančiais J Armėnijos klausimą, taigi gal 
perdaug nei prieš užgrobimus Rusijos globai ją palikti; taipgi 
svetimų kraštų. Bet karės yjĮdi-’ sulyginti tiesas Turkijoj §yve-

etntr. apskrr 
stovi 21 mylioje 
rytus prie Nevos 
ežero, 
divizijos

uzmus-
ivlimas

SCHUESSELBURGO 
APSKRITYS SUKILO.

Petrogradas, gegužio 10 d. — 
Schuesselburgo apskričio komite 
tas apsiskelbė autonomine vienata' lesnio užsupamo žygio 

nas anglų pastato juos labai arti poniją, prašydami pavartoti spali 
vokiečių Wotano linijos.

Sosto įpėdinis Ruprecht šian 
dien vėl bando mažne visus žino

RUSIJOS KARĖS \ 
MINISTERIS REZIGNAVO.

Petrogradas, per Londoną, ge
gužio 14 d.—Karės ministeris gen. 
Gučkov rezignavo. Gen. Gučkovo 
rezignavimas seka po Petrogrado 
garnizono komendanto gen. Kor
nilovo rezignavimui ir menamai 

tūlį, del tų pačių priežasčių; kareivių 
ir darbininkų delegatų taryba ret-

',Win
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Skyrius pasisamdė 'dalyvauja ir darbuojasi nepaprasta

V *

čia

S

Skyrius, kuriam bu- 
d raugi j a pavedė vi-

Vos tik prasidėjo karas ir jo 
griausmai sudrebino Lietuvos že-

j ūmo narys ir iždininkas.
6 d. palaidotas Petrapilyje Vy
borgo kapuose.

d-eja, aplinkybės.
Bet jis nepasitraukė iš lietuvių 

gyvenimo. Visur, kur tik buvo 
liečiami lietuvių klausimai, kur tik 
šaukė Lietuvos reikalai, visur jis

LIETUVA No. 20.
—I.................  ... '

damasi stengėsi nustatyti ir ves
ti lietuvių politiką svarbiu karės 
metu. Matome dalyvaujant tame

, MS.; “ J'' .‘SWi

pašiepta 750 milijonų. Duselių, 
bet farmeriai juos laiko, nes nori 
kuobrangia tįsiai parduoti.

publicisto darbai.
Patekus “Vilčiai” iš Smetonos 

į kitas rankas su kitais bendra-
VALDŽIOS STOVYKLOS 
AMERIKOS PRIEŠAMS.

Žemdirbystės ministeris Wil
son parengs atsakančias stovyk
las. į kurias bus sugabenti ne
ištikimi su Amerika vedančių ka
rę kraštų piliečiai. Iš stovyklų 
jie bus siunčiami visokiems dar
bams/ už ką gaus atsakantį už- 
mokesnį. Viena tokia stovykla 
turės 500 akerių žemės, kurią 
tie belaisviai pats turės apdirbti 
tr tokiu budu pats rūpins'sau 
maistą. Paskui bus įsteigtos 
dirbtuvės, kurios dirbs tie be
laisviai.

TRUKS AMERIKOJ KVIEČIŲ.
Kviečių -šiųmetinį derlių Ame

rikoj apskaito daugiausia ant 616 
milijonų bušelių. Amerika savo 
gyventojų maistui į metus su
naudoja 600 milijonų bušelių; 
talkininkams, kuriuos maitinti 
Amerika apsiėmė, atlieka mažai. 
Talkininkai šiems metams reika
lauja suviršum 500 bušelių. 
Prieš karę gi Amerika svetur 
išgabendavo tik apie 100 milijo
nų bušelių. Blogai kviečiai už
derėjo ir Argentinoj, iš kur juos 
talkininkai gabendavo; atlieka
mų dabar ten nebus.

SUBMARINŲ NAIKINTOJAS.
Washington, D. C. Kariško 

laivyno štabas išmėgino-, naują 
Edisono išradimą, paskitą naiki
nimui submarinų. Laikraščiai 
neišpasakytai išgiria, kaip papras
tai, amerikonišką išradimą, bet 
ar ištikro jis tokios yra vertės, tai 
jau kitas klausimas. Išgiria laik
raščiai Edisono išradimą, bet jis 
jau *baigia 8 dešimtmetį savo 
amžiaus, o toki savo amžį pergy
venę seniai jau retai ką svarbaus 
išranda.

GAL NEPAGEIDAUJAMI 
SVEČIAI.

Besilankanti Amerikoj francu- 
zų ir anglų kariškoji komisija 
sutarė su /Xmerikos valdžia, kad 
Amerikon bus pasiųsta iš Pran
cūzijos ir Anglijos 100,000 vo
kiečių karės belaisvių, tarp ku-

Belaisviai tie bus išdalinti far- 
meriams ir dirbs žemę. Belais
viai tie Amerikon bus' oergaben- 

uUtais! vokiškais’■ lai-

1 MILIJARDAS PIRKLIŲ
* LAIVYNUI.
Pripažinta milijardas doliarių 

Amerikos pirklybįnio laivyno rei
kalams. Pinigai tie bus apversti 
padirbimui naujų pirklybinių lai
vų. Prezidetnas gali valdžios 
kontrolėn paimti, jeigu to reiks, 
visas laivų dirbtuves, ir visą plie
no išdirbystę. 

-------- —
NEKOKS PATRIOTIZMAS.
Įgula laivo Manitowac užtik

rina, buk vokiškus submarinus 
Amerikos pakrantėse aprūpina 
Viskuom reikalingu amerikoniški 
laivai. Prie tokių nepatriotiš
kų laivų priguli garlaiviai: Ma.: 
nitowac/'Muskegon ir Olaguash. 
Visi tie laivai kontrabaindą ga
beno vokiškoms submarinoms 
reikalingus daiktus ir 
jiems perduoda.

jūrėse

LAUKIA ITALŲ 
KOMISIJOS.

Už kelių dienų Suvienytose 
Valstijose laukia ir italų kariš
kos komisijos. Komisija suside
da iš: kunigakiščio Udine, išra
dėjo Marconi, markyzo Barsa- 
relli, barono Artoldo, buvusio 
Italijos iždo ministerio Saverio 
Nitte ir buvusio kelių ministerio 
Sig. Caffelli.

INFORMACIJŲ LAIKRAŠTIS.
Washington, D. C. Suvieny

tų Valstijų valdžia nuo gegužio 
leidžia kasdieninį laikraštį su ka
res žiniomis, kurį dykai siun
tinėja laikraščiams. Apart dien
raščio, valdžai išleidinėti ketina 
ir savaitinį Buletiną.

OPEROS AUKA.
New York. Metropolitan ope

ra surengė perstatymą naudai 
nuo karės nukentėjusių belgų ir 
franeuzų. Surinko $85,848,000. 
Pinigus tuos įdavė generolui

ATMETĖ LAIKRAŠČIŲ 
CENZŪRĄ.

Washington, D. C. Laikraš
čių cenzūros reikalavimą iš šni- 
pystės biliaus senatas 39 prieš 38 
balsus išmetė.

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ.
Eikton, Ky. Netoli nuo 

gyvenantis jaunas farmeris Fr. 
Miller, turbut įgavęs proto su
maišymą, su kirviu užmušė - 
vo tėvą, motiną, brolį ir svai
nę. Atlikęs su šeimyna, pats 
pasikorė, bet prieš tai pranešė

EXPLIOZIJA KASYKLOJ.
Harrisburg, Ill.. Anglių ka

syklose Grayson atsitiko explio- 
zija, kuri užmušė 4 darbininkus; 
kiti išsigelbėjo.

VALDŽIA UŽĖMĖ ANGLIŲ 
KASYKLAS.

Jameston, Pa. Valdžia paėmė 
savo kontrolcn anglių kasyklas 
Stineman Coal Co. South Fork, 
nes čia buvo laukiama straiko. 
Darbininkai pareikalavo algų pa
kėlimo. Valdžia turi su kompa
nija kontraktą anglių pristaty
mui, todėl kasyklas paėmė, kad 
straiko neleisti
t

IŠ DARBO LAUKO.
fl Chicago, Ill. 

tinių geležinkelių 
nių tarnautojai 
dėsnių algų.
ži ausiu 
siu v po

Lygiai viršu- 
, kaip ir gatvi- 
pareikalavo di- 

Jie reikalauja ma-
algų po 36c., o didžiau- 
50c. už darbo valandą, 
čia kilti straikai.

j

IŠ VISUR.
kran-[[ Lenkijoj netikėtai per 

tus išsiliejo upė Visla ir užliejo 
didelius laukų įplotus. 
ne tik 
niu. v
ša v os: 
Potok,

galvijų, bet ir daug žmo- 
Cžlieti priemiesčiai Var- 
Czerniakow, Pelcoroczna.
Rybaki.

|| Turkų valdžia iš portinio

8,000. Žinią apie t 
Syonistų komitetas.

su viršum

zos Mexikos prezidento vietai, 
perstatant mūšį mexikonu su 
franeuzais 1862 metuose, kuria
me dalyvavo 14,000 mokyklų vai
kų, užmušta kelioliką vaikų, o 
su'viršum 100 sužeista.

Japonijoj, mieste Osaka, iš
lėkė į padanges amunicijos dirb
tuvės. Užmušta 50 žmonių, o 
kelis šimtus sužeista. Išgriauta 
4,000 namų, 30 krautuvių ir ke
lios dirbtuvės.

|| Del stokos anglių Italijoj 
amunicijos dirbtuvės dirba tik 
dvi dienas savaitei.

Brazilijos vokiečių apgyven- 
provincijos pasigarsino visaitos

neprigulmingomis, atsiskyrė nuo

|| Pietinės Amerikos republikoj 
Bolivia kilo revoliucija.
tinis
leisti
Kaip
kare.

Dabar- 
jos prezidentas nenori už- 

vietos naujai išrinktam, 
rodosi, kils ten naminė

|| Švedija paliuosavo 90,000 to
nų įtalpos talkininkų pirklybi-XEIDIMAS GĖRIMŲ Iš JAVŲ 

BUS UŽDRAUSTAS. ’ 
Washington, D. C. Senatas 

Užgyrė laike karės uždrausti 
Amerikoj dirbti iš javų gėrimus, 
taigi adų ir degtinę. Apie vyną 
ir kalbėta nebuvo. Ministeris 
Hou^jton , užmanė, kad Amerikoj 
*yiena .diena savaitėj, butų ne 
kviečių, taigi kad. tą dieną nega
ilima butų nieko gaminti iš kvie
čių. Ameriką, kviečių turi 30 mi* rusišką ir rusirtišką, arba 
Ji jonų budelių, pas farmeries yra .ulkrainų kalbą.

baisios karės buvusių Botniškoj 
jūrių įlankoj, o už tai Anglija 
pažadėjo paleisti Skandinaviškus 
laivus su maistu, sulaikytus Ang-

|| Naujosios valdžios apšvietos 
ministeris Manuilov, Mažrusijos 
mokyklose leidžia mokyti, taip

Talkininkai nesiskubina 
nuodijo tautų pasitikėjimą 
duotą žodį. Tai kokis yra 
jeigu tik galės?

|| Revoliucijų draskoma Mexi
kos republika, užsimanė drutinti 
savo karišką laivyną. Laivyno 
perdėtinis išleido atsišaukimą 
šaukiantį tarnyston laivyne liuos- 
norius. Fortuose Camp 
Mazattan rengiasi įrengti 
jin ininkystės mokyklas. 
Mexika kariško laivyno 
neturėjo.

naujas 
Dabar 
beveik

republika Liberia pertraukė di- 
pliomatiškus ryšius su Vokieti
ja. Šitą republiką sutvėrė Su-

viškėn Afrikon iškeliavę po pa
naikinimui Amerikoj negrų 
guvės. Gyventojų ji turi 
milijoną * juodparvių.

|| Neužilgo į Suvienytas

ver-
apie

VaF
Rusijos

(Į LaiKrasciai praneša.
kiečių valdžia nutarė suteikti 
Lietuvai plačią autonomiją po 
karei, jeigu Lietuva jiems tektų.

trograde susitvėrė Lietuvos tau
tiška taryba iš 24 narių: i2 lie
tuvių, 6 baltgudžių 3 žydų, 2
lenkų ir i ruso.

|| Amerika per tarpininkystę 
Anglijos ir Francuzijos skolina 
atstatymui vokiečių išnaikintos 
Belgijos ir šiaurines Francuzijos 
75 milijonus doliarių. Pinigus 
tuos išmokės amerikoniškai-bel- 
giškam komitetui.

(| Atsinaujino mūšiai Lietuvoj. 
Smarkiau negu iki šiol veikia vo
kiečių artilerija apiėlinkėse Vil
niaus, Smorgainių ir Vladimiro.

|| Vokietijos parliamentas pri
ėmė reikalavimą, kad išgabenti 
Vokietijon iš Lietuvos darbinin
kai turi turėti tokias jau tiesas, 
kaip ir vokiečiai darbininkai.

gubernatorių neužimtų Kauno ir 
Vilniaus gubernijų kraštų pa
skyrė sąnarį Vilniaus Piliečių 
Komiteto Kudrevičią.

mesta|| Mieste Havanoj su 
bomba gegužio 9 d. mėginita už
mušti Kubos prezidentą Mono- 
cal. 9 suokalbininkai suimta.

gabenti salietrą, be kurios para- 
sa- 
jos 
Du

ko dirbti negalima, 
lictros gauti, negalima 
stokos rugojo jau ir 
Pont Powder Co.

Kitur
Ant 

garsi

|| Anglija taipgi, kaip ir Ame
rika, siunčia Rusijon specialę ko
misiją iš darbininkų atstovų.

Į| Del ipopieros stokos perline 
dikčiai laikraščių paliovė . ęję. 
Vokiški išradėjai žadėjo išrasti 
popieros užvaduptoj’usM bet tas 
jiems nepasisekė, '

—Patrick in New Orleane Times-Picayune.

KODĖL VOKIETIJAI NETIKI.
taikintis su Vokietija todėl, kad jos žodžiams netiki. Ji UZ- 
(confidence): sulaužė Belgijos sutartį, sulaužė Amerikai 
pamatas tikėtis, kad ji ir vėl nesulaužys taikos sutarties,

(I Kuomet iš Amerikos pačtas 
Vokietijon nesiunčia nei laiškų, 
nei siuntinių, tai Mexika siunčia 
juos ispaniškais laivais, išeinan
čiais iš Vera Cruz.

|| Vokietijos pačtas pertrauke 
pačto siuntinėjimą į šiuos 
trališkus kraštll’sTlspianiją, Mexi- 
ką, Pietinę/5^ Vidurinę Ameriką 
ir j Aziją. )f'‘'

neit-

Oi

3.1‘- Ir

|| Chinų ipardiąmentas nesutiko 
su ministeęįų : tąrybos reikalavi
mu apšaukti Vokietijai karę.

• ’KO f

jos kariumępę atsišaukė tik 1,373 
liuosnoriai, -kurui vos užtenką 
vienam batalijoųui. Iš jų ,380 
nestojp visai,pasirodė netin
kančiais. liko “milžiniški’ 
lenkų armija iš 679 kareivių.

LIETUVA IR KARE.
SARATOVAS.

Komiteto skyriaus tremtinių 
paroda. Vasario 10, 11 ir 12 
d. Didžiosios Kunigaikštaitės Tat
janos Komiteto Saratovo Sky
riaus buvo tremtinių paroda, ku
rioje buvo išstatyti tarp kitų ir 
Lietuvių Draugijos Saratovo ir 
Caricino Skyrių eksponatai. Šioje 
parodoje lietuvių skyrius pasižy
mėjo daugumu ir gražumu savo 
eksponatų, kurie artistingai buvo 
ištiesti ant sienų ir išdėstyti ant 
stalų. Daugiausia buvo moterų 
darbų: audinių, mezginių ir kitų 
įvairių raštų, gerokas plotas juo
stų, vaikų dirbinių, staklių mode
lis, kelios..poros klumpių ir nagi
nių, šaukštų, lazdų. Žodžiu sa
kant, visas.skyrius buvo labai tur
tingas'ir užėmė 15 žingsnių sienos 
ir tiek pat stalų. Prie’ kiekvieno

|| Petrograde atsibuvo masinis 
Rusijos vagiliu kongresas. Kon-1 
grėsė dalyvavo ir darbininkų at- i eksponato buvo prisegta kartoninė 
stovai. Vagiliai skundėsi ant sa
vo padėjimo ir reikalavo valsčių 
pagelbos. ?

tas Valstijas su prašymu pasko
linti jai 50 milijonų doliarių.-

|Į Šveicarijoj, mieste Genevoj, 
už šinipystę suėmė 4 vokiečius 
amerikonus: Dr. Sommers iš Chi
cago, jo pačią ir du draugu.

|| Vokiški laikraščiai pataria 
kan c 1 c ri u i B e t h manu -Hoi 1 w egui

pasitraukti pačiam, nes kitaip 
nuo vietos jį prašalins socialis
tai ir konservatyvai, taigi, griež
tai priešingos vokiečių 
partijos, panašios kaip musų kle7 
rikalai ir laisvamaniai. Atsie'ki- 
miii tikslo mat ir griežtai prie
šingos partijos gali veikti vieną ’ 
darbą tik ne pas mus. , 1

kortelė su parašu vienoje pusėje 
rusų, o antroje lietuvių kalba. 
Tarp kitų eksponatų pažymėtina 
devynios fotografijos su lietuvių 
tipais, Lietuvos žemėlapis su et
nografijos siena, lietuvių kryžių 
albumas, šešios dijagramos ir dvi 
kartogramos, rodančios Lietuvių 
Draugjios Saratovo -ir Caricino 
skyrių veikimą, daug atvirukų su 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių apylin
kėmis, keliatas “Vairo” numerių.

Per tris dienas apsilankė šioje 
parado j e apie 6000 žmonių. Štai 
ką rašo* vietinis labiausiai išsipla
tinęs rusų laikraštis, “Saratovski 
listok” (No 34 vasario lid.), apie 
lietuvių skyrių:

| “Garsiojo, nelaiką mirusio dai
lininko Čiurlionies tėvynė, Lietu
va, tikrąį švystelėjo įdomiu savo 
audimų dažų sutaikinimu. Pa-

nas
riti

Mexikoj likosi nušautas vie- 
iš žymesnių revoliucijonie- 

vadovų—generolas P'elix Di- 
Nušovė jį generolas Cali-

mayera, kuris su Diazu varžėsi 
už kariumenės vadovystę.

|| Europos kairės pasekmės at- 
siliepia sdilkiaF ir ant joje neda
lyvaujančias Pietinės Amerikos 1 
rcpublikoš^‘Argentina. Jos sos- I 
tinę, portUs Buenos Aires visai I 
apmirė. (Dirbtuvės sustojo, ar-i 
ha jeigu ’dirba/ tai labai mažai, i 
Darbai suktojoę dirba po senovei 
tik skerdyklosi'i Daugelis laivų 
savininkui savoj jai vus svetur par
davė. JU

O‘f

Į| Havanoj, ’ant salos Kubos, 
padaryta suokalbis ant gyvasties 
Suvienytų'^ Valstijų pasiuntinio. 
Suokalbis viehok susekta ir suo
kalbininkai, Vokietijos šalininkai, 
tapo suimti.- 1 ♦ .

arba šerpės ir tautinės juostos, ar
ba plačios staltiesės mėgiamųjų bi- 
ruzinių spalvų su lietuvių mėgia
maisiais “langelių” raštais, paga
liau pakelių ir kapų paminklų al
bumas, šitų dailiojo meno liudinin
ku,—visa tat iš karto liepia paju
sti tautos tvirtą skonį ir jos pa
stangas matyti gyvatą ir žmogaus 
padabinime tam tikrą buities
džiaugsmą. Net megstinėse stal
tiesėlėse, vaikų žaisluose, padary- 

šautuvo pavydalu, 
-jus pamatysite di-

dovaną Lietuvos gy-

|| Vokiški inžinieriai išrado bū
dą išgriebti pąsjcendųsįus laivus, 
kurių verte , yra labai didelė. 
Laivai vieif vasario tnenęsyj pa- dingą “ačiū.”
skandyti v<Sli yra $180,900,000,

įj^igta Uet. Centrą
skyrius. Ligšioi lietuviakis Srein-
tiniams Rygoje darbavosi: savistovi darbiais, pasitraukė iš jos ir velio- 
Rygos Lietuvių Draugija karės n is Juozas. Ir nuo to laiko jis jau 
aukoms šelpti, j Jos darbui gana' nebedalyvavo publicistikoje ir spau* 
daug kliudė^kad.’buvo reikalauja-jdoje apskritai. Taip jau susidėjo.
ma kiekvię^į.. šąmatelę pristatyti 
“Šiaurės Pagalbai.” Dabar Ry
goje susidarė 
tro Komiteto 
v u šioj i Rygos 
sus reikalus.
naują butą prie Rotužės plotinės energija.
No. 3 (netol Jakšto krant.). Va
sario 25 d. buvo naujo buto pa
šventinimas. Skyriaus Komiteto 'mes pakraščius, susidarę Vilniuje 
pirmininku yra kun. Lavis, Ko-įžymiųjų žmonių kuopa, kuri ėmėsi 
miiteto kancelerija atdara kasdien,’svarstyti susidariusį padėjimą, sek- 
be šventadienių, liuo 10 vai. ryto ti pasaulio atsitikimus ir tuo rem- 
lig 3 vaį. dienos.

’ JUOZAS KUBILIUS.
Kovo 4 d. pusiau devintos vaka- darbe ir Juozą Kubilių. Kuopa 

ro kariuomenės medicinos Akade- neilgai tegyvavo. Jos funkcijas 
mijos ligoninėje pasimirė a. a. buvo pasiėmę lietuvių atstovai, btl- 
Juozas Kibilius, Lietuvių' Draugi- vusieji ir esamieji. Ši bendra lie
jos del karės nukentėjusiems šelp- tuvių politikos organizacija, kurio- 
ti .Centro Komiteto ir jo prezidi-'jc veikliu nariu ir buvo Juozas, 

Kovo tajp pat neilgai teveikė.

Štai dabar, kaip tik toje valau- ' 
doje, kada plačiosios Rusų šalies 
žmonių visų veidai nušvitę įgyto
sios laisvės džiaugsmu, musų lie
tuvių tauta stovi nubudusi prie 
karsto, vieno iš savo iškilrųujųi 'sū
nų karsto. Kaip tik svarbiausioje* 
tautos gyvenimo valandoje, kada 
siūbuoja tautų ir šalių likimas, at
siskyrė iš musų tarpo vienas iš 
rimtųjų ir didžiųjų musų tautos 
dirvos darbininkų, kurių dar tebe
same taip neturtingi. Atsiskyrė su 
mumis vienas iš didžiųjų 1 
ir tiesos kovotojų. |

Velionies Juozo reikšmė 
tautos gyvenime yra labai 
Jai tinkamai išgvildyti ir api 
ti reiktų daug darbo ir vietos. 
Šios valandos aplinkybės to nelei
džia padaryti. Tai galima bus at
likti tik ilgainiui, atėjus patoges
nėms aplinkybėms. . Tuom tarpu 
užteks pažymėjus tik 
įstabieji, didieji bruožai.

Vėl. Juozas Kubilius 
trumpą amžių, ypač nuo 
tų, aktyviai dalyvavo visuose musų 
tautos atgijimo ir augimo darbuo
se, visuomet būdamas pačiame jų 
sūkuryje. Nuo pirmosios dienos rusų 
revoliucijos metų, kuriais ir po ku
rių taip smarkiai augo ir plėtojosi 
lietuvių tautybės mintįs, tautos pa
žangos, laisvės ir savistovybės idė
ja, jis tą idėją augino su kitais ir 
pats augo su ja.

Lig pirmųjų Rusijos, tada kartu 
ir Lietvuos, laisvės metų (1905), 
eidamas mokslus gimnazijoje ir pa
skiau kunigų seminarijoje, velionis 
jau buvo susipratęs tautietis ir gi
lus demokratas. Jis jau tada telkė 
jaunuomonę į kuopeles, steigė kny
gynėlius, ypač savo apylinkės so
džiaus draugų tarpe.

1905 metais buvo išrinktas į pir
mąjį didįjį Vilniaus lietuvių Sei
mą, kuriame ir dalyvavo. Po Sei-, 
1110 buvo uolus jo nutarimų platin
tojas. 1906 metais buvo išrinktas 
į pirmąją Durną atstovu. Paleidus 
V. Durną, su kitais iškilniaisiais 
Rusijos žmonėmis nuvažiavo į Vi-

laisvės

musų 
didele.

svarbieji,

visą savo
1905 me-

paleido žinomąjį atsišaukimą į vi
suomenę, po kuriuo yra ir velionies 
Juozo parašas. Kaip žinoma, re
akcija, suėmė viborgininkus, pada
rė teismą, atsišaukimo statytojus 
sukišo į kalėjimą. Viborgo atsi
šaukimą pasirašiusiesiems ir nu
teistiems, kartu ir a. a. Juozui, 
buvo atimtos politikos teisės.

Visi tie atsitikimai nepalaužč ve
lionies energijos. Nebegalėdamas

į tuose tikrojo 
progelėse ir tt. 
■dėlę įgimtą 
ventojų.”

Labiausiai 
vių klumpės 
modelis, kilimas su plaukančiomis 
po ajerus gulbėmis ir aplinkui ap
siūtomis eglės šakelėmis. Taipo 
pat nemaža parduota juostų, pir
atinių ir kitų rankų dirbinių.

Šitoji paroda labai augštai pa
kėlė lietuvio vardą saratoviečių 
tarpe. Labai išgyrė musų skyrių 
ir vietinė augštoji vyresnybė.

Padėjusioms i*an sutvarkyti pa
rodą ir joje padižuruoti p-lėms I. 
Dilytei ir O. Marikytei,' tariu šfr-

su naginėmis, staklių

Mykolas Dauknis.
" ■ X. .t.

venime, jis visa siela atsidavė taip 
sakant privatiniam lietuvių visuo
menės gyvenimtp. Vilniuje susi
darė lietuvių tautinio ir visuome
ninio gyvenimo centras. Ten visą 
laiką sukasi ir „velionis, lig pat 
ištremiant iš Vilniaus karės aplin
kybėms. Dalyvauja visose lietuvių 
organizacijose, dalyvauja ypač 
spaudoje.

Velionis Juozas turėjo gilų, kri- 
tingą, analitinį protą. Savo raštais 
jis dalyvavo pirma “Lietuvos Ūki
ninke,” paskui ypač “Viltyje,” ka
da ji buvo A. Smetonos redaguoja
ma. Velionis nelabai daug tepri- 
rašė, bet ką parašė, visa buvo 
loginga, nuosaku, apgalvota. Jo 
straipsnių giluriias; visiems atme
nama iš senosios “Vilties” , fttikų. i 
Tai buvo labai gilaus ir gabaus

f

Karas iškėlė naujų reikalų. Pra
sidėjus karės žygiams, tuojau iš- 
ikilo reikalas šelpti nuo kares nu
kentėjusius. Vėl. Juozas aktyviai 
padeda sudaryti tam tikrą organi
zaciją, taip paskiau išaugusią Lie
tuvių Draugiją d. k. n. šelpti. 
Pačioje organiazcijoje iš pradžių 
jis nedalyvauja, nenorėdamas da
ryti keblumų augti naujai organi
zacijai, kurių galima buvo laukti, 
esant tokiai tvarkai, kad draugijų 
išrinktieji valdybų ir komitetų na
riai buvo tvirtinami vyriausybės. 
O velioniui juk buvo atimtos poli
tikos teisės. Bet paskiau, kada 
karės atsitikimai ėmė eiti smarkyn, 
kada jau teko ruošties kelties iš 
Vilniaus, velionis buvo išrinktas 
komiteto nariu ir jo dalimi išsi
kėlė į Petrapilį.

Petrapilyje Juozas Kubilius buvo 
didžiausiuoju Centro Komiteto dar
bų tvėrėju ir tvarkytojų. Centro 
Komiteto darbas augo ir plėtės be
galo greitai. Reikėjo didelio gabu
mo, energijos ir darbo nustatyti 
tvarkai kaip pačiame centre, taip ir 
Liet. Draugijos skyriuose, kurių 
atsirado visoje Rusijoje. A. a. 
Juozas drauge su kitais budavb 
dieną naktį nerimsta, dirba, gal
voja, stato projektus. Nustato vie
ną sistemą, pasirodo besą trukumų. 
Stato kitą. Tie rūpesniai, tas nuo
latinis įtemptas darbas ryte rijo 
velionies dirksnius ir sveikatą, kol 
pagalia u s visai sunaikino.

Kaip kitos, taip ir politikos jo 
pažiūros buvo daugiau problemos, 
negu pažiūros. Paskiau jos nusi
stovėjo maždaug tais dėsniais, ku
riais ėjo senoji “Viltis.” Ir tos 
pažiūros jau nebesįkeitė. Pasku
tiniu laiku, kada lietuvių visuome
nės gyvenimas ėmė plaukti srio- 
vėmis, ypač Petrapilyje, jis rūpi
nosi, kad tie žmonės, kurie pažiūro
mis buvo artimi, kurie buvo se
niau susispietę apie “Viltį,” pa
skiau apie “Vairą,” kad tie žmonės 
išsiaiškintų savo principus, susi- 
statytų sau programą ir susidėtų j 
disciplinuotą organizuotą partiją. 
Daugiausia jo darbu ir susidarė 
pagaliaus Tautos Pažangos parti
ja, kurios dėsniai paskelbta “Liet. 
Balso” No. 17, kada buvo išrink
tas komiteto pirmininku ir parti
jos lideriu.

Velionis buvo stipraus sudėjimo. 
Bet jau pernai žiemą nuo didelio 
įtempto darbo pradėjo nykti. Ir 
nyko per akis, beregint. Jau pa
vasarį buvo tiek silpnas, kad kar- 
tėmis atsitikdavo nualpti. Buvo 
atsigulęs ligoninėje, paskiau visą 
mėnesį išbuvo Suomijoje sanato^ 
rijoje. Sugrįžo rodės, kiek susti
prėjęs, bet, neiškęsdamas nesidar- 
bavęs, tuojau vėl susilpo ir rugsė
jo pabaigoje išvažiavo į Jaltos sa
natoriją. Išbuvo ten lig šių metę 
sausio men. pradžios. Sugrįžo į 
Petrapilį sustiprėjęs, palinksmėjęs. 
Tikėjosi galėsiąs dar daug pasidar
buoti. Bet beregimai vėl pradėjo 
nykti. Čia apsireiškė dar nauja

Liga labai reta, medicinoje vadiną- 
ma morbus maculosus. Kraujo 
laikomieji indai ėmė irti. Krau
jas visur ėmė trykšti. Ypač 
paskutinę savaitę prieš nr 
nenustodamas bėgo iš bu 
dantų sniegenų, iš gerk! 
negalėjo išsisunkti pro 
susidarė tams**

! v
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utinį kartą sirgo neilgai, 
revoliucijos metu, vasario 
buvo nuvežtas į kar. med.

Jau pats likimas
Tą dieną

• vežėjo. O 
a Įima. Bu- 

pasi- 
oninės neštuvus.

28 d 
akad. ligoninę 
tur but taip sutaisė, 
nebuvo mieste nė vieno 
ir išeiti nevisur buvo g 
vome pasiryžę nešte jį nešt 
skolinus
Bet to nereikėjo. Važiavo pro šalį 
•revoliucijos sanitarų automobilis. 
Pasakius, kad serga 1 Durnos narys 
ir viborgininkas ir paprašius, sa
nitarai noromis sutiko ir nuvežė 
kaip tikrą laisves auką.

O ir buvo tai laisvės auka. Gu
lėdamas lovoje ir negalėdamas atsi
kelti, velionis nušvitusiu veidu 
klausinėjo ir klausės, kaip eina 
didieji atsitikimai. Džiaugėsi, kad 
viskas sekąsi, eina laimingai, 
są amželį troškęs laisvės, 
jęs del jos, paaukojęs visas 
pajėgas tėvynės laisvei, neb 
pakvėpuoti laisvės oru 
tiem i s valandomis sakydavo; 
jau kaž kaip vis tiek, ar 
ar gyvam būti; bet vis dėlto 
čiau sugrįžti Lietuvon; juk 
tur būti laisva bus.” Mirė atlikęs 
visas religijos pareigas, net kelis 
kartus atlikęs išpažintį. Ir džiau
gėsi tuo.

Ilsėkis, Drauge, svetimoje šiau
rės žemėje, ilsėkis Tėvynės Sunau! 
Neužmirš Tavęs draugai, o 'l'avo 
darbai tegu šviečia mums ir Tėvy
nei amžinai I

SB

Kokio* jisno Dr-ja, turėdama pas savė $63;0d jię vieni yra socialistai 
Ignąnęs rei.ką- pinigų,; nutarė j uos 
Oir žinočiau, Į Cent Komitetui. ' 
W įgalėčiau

uinu, utį- jo ir mano pa
dorą ir mandagumą yra zin 

kurių nesuderinsi. Aš ne
išsižadėti iš jo savo dolerio

Bet jeFjiš man jo lie
tai jię|ko,ti jo toliams

• Jis dėl to mano do

žiūros į 
tokios 
noriu 
reikalauti
sugrąžins 
nebandysiu 
lepo milijohiėriitirii neliks, o aš 
vėl del jo nebusiu, biednesnis.

Bet prasergėjimą; duodu kitiems 
kad jie savo dolenų .nesiųstų jam 
nes jis nusiųstų 
laiške ir pasižadęt

k ra sos ' - lĮerdęti n is

tik 
pasiųsti A, L. cicilifeaf, vadinasi, vieni žino, ko 

Pinigus pasių- jie nori ir tik už savo principus 
sti pavedė sekretoriui Edvardui kovoja, o kiti nežino ką daro ir 
Blaškevičiui, bet tas vietoje tuos tik trukšmą visur kelia.

P-nia Šmigelskienė gana gražiai 
pats'pakalbėjo apie vietos “susipratė- 

lių” įteiktas dovanas—p. Bulotai 
cilinderį, o p-niai Bulotienei bran
gias pirštinaites. Ji pusėtinai gra
žiai nupasakojo ir visi jos 
sėsi su atsidėjimu.

Šios prakalbos buvo labai 
dingos musų visuomenei, 
draugijos prisirašė keli nauj 
riai.
$7.00

Kuršo yra nupirkęs aukso ka* 
sykjas ir dirba jose 10 vyrų 
pasisamdęs* čiabuvis

kovo- 
savo 

egavo
Paskuti-

“Man 
mirti, 
norė-

Noreika

LIETUVIŲ ATSTOVAI 
REVOLIUCIJOJ.

dsiubavus revoliucijai, tvarky- 
ą ir vadovauti jai vasario 27 

V. Durna, išrinkdama 
Vykdomą jį Komitetą, 
srautas buvusiojo caro

d. pasiėmė 
tam tikra v 

Kada buvo 
Mikalojaus

kyrus nebent 
tekius Marko- 
—suprato va- 

ėmė aktyviai da- 
Dalyvavo

lingų neranda 
darbo neatlie- 

nors krasos'-fferdętinis liudi- 
kad pasiustus pinigus jis gau-

Ariton* Nokšas

Photo by American Press Association.
NESIBIJO KARES.

Orlaivystė yra vienas iš pavojingiausių 
bet atsiranda nemaža moterų, kurios ir to 
veikslėlis parodo franeuzę 
mojo nepaprastu drąsumu

darbų karėje 
nesibijo. Pa 

merginąrorlaivininkę, kuri atsižy- 
laike mušiu ant franeuzų fronto

IŠ SAN FRANCISCO,, CAL 
Dr. Šliupo laiškas.

San Francisco įr 9 d 
važiuojame 
toliau 
gūžio
sukas išvažiavo 
vostoką. Męs

Maloniai nustebau 
mačiau, kad “Lietuv 
v i nė j a 
biausių 
N iekur 
raut.

laiško neparas 
džentelmoniškiu
Jauja nežinau, 
vargiai jo reiks 
pildyti. Aš?, in
save dolerį, .kurį jis man buvo pinigus pasiųsti A. L. C. Kemite 

tui, pasiuntė juos T 
su pačia ir dviem vaikučiais ka- 

prapuolep* >
Už mėnesio laiko draugijos na

riai pamate, kad Draugijos auko
tieji pinigai pasiųsta LŠF., susi
rinkime didžiuma balsų nutarė 
juos iš LŠF. atimti ir pasiųsti juos 
ten, kur Draugija norėjo juos

nau

Svečias

mokslo į st a 
štų bajorų vaikams. 
Manuilovas taip pat 
Yčui tvarkyti. Yčas 
nymą, kad šiai mokyki 
tos visos privelegijos 
butų priimami visi vai 
luino luomų. Manuilovas < 
sumanymu taip pat sutikęs.

nebegalėdama 
naujų savo

skiriama tiktai aug
sią mokyki, 
pavedė M 

i teikė suma €
ai butu atim

950.—Cezaras Glodkov
Laukuvos, j ieško Petro 
skio (Westville, 111.).

95!.•—Ona Gotout, i 
įieško Adolfo Goto v t’o

viso 
beapimti del naujų savo pareigų, 
Liet. Draugijos d. k. n. š Centro 
Komiteto pirmininko pareigas lai
kinai pavedė St. Šilingui, ligi iš
renkant naują pirmininką.

Vilniaus 
(I lomber- 

land, Pa.). Prašo pinigų 
kad Eleonora mirė.

—Ona Gierčius, iš 
nuo K ražių, j ieško 

Griečiaus (Crystal 
Box (>87). Prašo

rašo

Buka n
St an i s

Falls

Atvykau į 
gegužio iš- 

laivu į Honolulu ir 
Bulotai išvažiavo 3 d. ge-
ivu Nippon Maru, o Kap- 

Seattle į Vladi- 
nematėm.

kuomet pa
čia parda- 

(viena svar-
San Francisco gatvių), 
kitur nemačiau taip da
li gerai. Su diev!

J. Šliupas, 
su Dr. Šliupų išvažiavo 

\ldona Jankauskienė, Dr. 
Šliupo duktė, kuri kaip sykis apie 
tą laiką atvyko į, San I 
savo kelionės per Kub 
mos kanala.

tu su kilstančia laudimi 
Durnos atstovai, iš? 
pačius dešiniuosius— 
vus ir Zamislovskius 
landos svarb
lyvauti atsitikimuose, 
juose ir lietuvių atstovai 
M. Januškevičius ir Keinys, važi
nėdami po miestą po darbininkų 
rajonus ir kareivių kazarmes, or
ganizuodami juos ir aiškindami at
sitikimus. Be atstovų, dalyvavo siu 
ir kitų lietuvių visuomenės veikėjų, lail 
Kairieji, kaip atstovai Januškev 
vičius ir Keinys 
daugiau dalyvavo Darbininkų 11 
Kareivių Atstovų Tarybos darbuo 
se, M. Yčas gi ir kiti—daugiai

KOKIAM REIKALUI SIŲSTI 
PINIGAI IŠ AMERIKOS.
1016 metu rugsėjo menesio pra- 

R tisu-Amerikos laivų 
Amerikos 980 
r kokiam tik- 

Ainerikos 
nurodymo 

Taigi, dar 
ir pranešti, 
siuntė tuos

džioje
liniją esu gavęs 1 
rub., bet nuo ko

i, nežinau. Rašiau 
kraščiams, bet jokio 

niekur negavau.
veikėjai, Įkartą prašau paaiškinti 

kas ir kokiam tikslui 
980 rub. 
Maskva.

953. —Alberta Gelažius, (Wana 
mie, Pa.). Prašo pinigų ir rašo* 
“19I5 m. Eugenija mirė.”

954. —Apolonija Graužienė, i: 
Kauno (Koch Strasse N 1), jie 
ško Franc. Graužio (Hartford 
Conn., R. F. D. No. 283) : Pra
šo pinigų.

(Daugiau bus)

IŠ SO. MANCHESTER, CONN.
SLA. kuopoj prakalbas.—Ke

tvirtasis SLA. Connecticuto val
stijos apskritys surengė prakalbų 
maršrutą šį mėnėsį SLA 
ninkui 
musų 
kvietė p

nu

LIETUVIAI AMERIKOJ.

.V. Durnos Vykdomojo Komiteto.
Griuvus senajai valdžiai ir tvar

kai, visą augščiausiąją Rusijos val
džią V. Durna pavedė savo’ išrink
tajam Vykdomajam Komitetui. 
Kol nebuvo sutvarkyta naujoji vy
riausybė, kol nebuvo nuskirta nau
ja ministerių taryba iš žinomųjų 
visuomenės veikėjų, Vykdomasis 
Komitetas įvairioms ministerijoms 
ir valdyboms paimti skyrė laikinai 
savo komisarus.

Atst. M. Yčas kartu su atst. E. 
Kovalevskiu kovo 2 d. buvo paskir
tas. paimti laikinai žmonių mini
sterijos, ligi paskiriant ministeriu 
Manuilovą. Kovo 4 d. Vykd. Ko
miteto komisaru M. Yčas ir E. 
Kovalevskis ministeriją atidavė 
Manuilovui, kuris tą dieną jau bu
vo atvažiavęs iš Maskvos.

Naujas ministeris pasikvietė abu
du komisaru M. 
būti jo laikinais 
vedė jiem-dviem 
torienės Marijos
stvo imper. Mariji) ir Ž 
lėtojų Draugiją (Impc 
koliub. ObsČestvo).

Siedvi organizaciji seniau buvo 
savistovi. Dabar naujosios vyriau
sybės jiedvi su visomis įstaigomis 
—gimnazijomis, institutais, ligoni
nėmis, prieglaudomis ir tt.,—kurių 
yra išmėtytų po visą Rusiją ir 
kurių biudžetas per metus siekė 
daugiau 40 mil. rub., yra pa
vesti žmonių švietimo ministerijai. 
Bet kadangi visos tų dviejų orga
nizacijų įstaigos, pav. prieglaudos, 
ligonines ir tt., negali būti žmon. 
šviet, ministerijos paimtos, tai Ma
nuilovas, sutikdamas su M. Yčo 
nuomone, kad reikėtų įsteigti tam 
*’bra visuomenes globos vadybą 

->mstvo obščestven. prizrieni- 
vedė M. Yčui su Kovaliau- 
iaryto naujos valdybos pro-

daugybė 
užimtos 
šaukiasi 

imi-
Žemiaus 
ų žmo- 
laiškai.

itsi-

laiškų is vokiečių 
Lietuvos. Žmonės 
pagelbos ir j ieško savo 
nių čia Amerikoj, 
paduodame surašą 
nių, kuriems atėjo
Šituos laiškus galima 
imti iš ‘Tėvynės” redakci- 

šiame surašė savo 
kit laiką, nurody
ti nmerį, seik ančių 
r. K. Račkauskas, 

cw York,

laiškų, 
darni 
antrašu
307 W. 30th St

IŠ McCLEARY, WASH.
Paėmęs ir išmainęs M. Orderį 

sakosi negavęs.— Pamatęs laik
raščiuose F. J. Bagočių garsinan- 
ties esant geriausiu ir teisingiau
siu agentu, kuris s u j ieško gimines 
Rusijoj ir Vokietijoj, aš ir pasi
gimdžiau jo patarnavimu pasinau
doti, norėdamas surasti kur yra 
V. Lukoševičia. Kadangi tame 
Bagočiaus apskelbime buvo pasa
kyta, jog drauge su pajieškojimu 
jam reikia prisiųsti $1.00 susiraši
nėjimo lėšoms, tai aš išpirkau 
Money Orderį sumoje vieno dole
rio ir drauge si 
siunčiau jam. 
man atrašo, kad 
laiški 
norįs 
pajieškoj

Kada 
jam pasiunčiau 
ne v Orderiu ir

Yčą ir Kovaleskį 
padėjėjais ir pa
buvusią Impera- 
vadvbą (viedom- 

monių My- 
r. Celovie-

941. —Pranciška Daugirdienė, iš 
Alksnėnų, nuo Kalvarijos, jieško 
Juozo Daugirdo (Sandford, J nd.). 
Prašo pinigų.

942. —Uršule Danilevič, iš Vi- 
Šintų, jieško Jono Danilevičiaus 
(Susiu, Iowa). Prašo pinigų.

943. —Pranciška Dailyda, iš Sin
tautų, jieško Juozo Dailydos 
(Homestead, Pa. ?). Prašo pini-

Dombrovska
Kurta venų, j

944.—Vincas Draugelis, iš Ma- 
riampc2ės, jieško Jono Draugelio 
(Mahanoy City, Pa.). Prašo pi
nigų.

945-—-Agnės
Podukčių, nuo
fzidoro Dombrovskio
Okla.). Prašo pinigų

946.—Juozas Daulekeviče, iš 
Paškų, nUo» Lydos, jieško Povy- 
lo Krasovkio (Plymouth, Pa.). 
Prašo pinigų.

Anastazija Duchnievič, iš Vil
niaus, jieško Boleslavo Duchnevi- 
čio (Simpson, Pa.).

948. —Ona Franckievič, iš Sė
dos, nuo Vilkmergės, jieško Jono 
Franckievičiaus (?).

949. —Marija Gurski, iš Vilka
viškiu, jieško Teof. Barkovskio 
(Mahanoy City, Pa.) 
nigų*

sumoje
u pajieškc’jimu pa- 
Po šito Bagočius 
jis priėmęs mano 

su paj ieškojimu, bet dar 
kad aš jam pasiųsčiau $1.00 

imo lėšoms padengti.
aš jam parašiau, jog aš 

vieną dolerį Mo- 
paklausiau jo, ką 
ė, tai jis man at

sakė, buk jis nežinąs, kur tas Mo
ney Orderis pasidėjęs—ar jis kur 
nusimetęs,, ar kas nors kitas yra 
jį išėmęs iš laiško. Taigi jis 
nęs prašė, kad aš nusiųsčiau 
tą mėlyną popieriuką nuo N 
Orderio ir jis bandysiąs su j ieškoti, 
kaip su tais pinigais yra. ’1

Į šitą aš jam atsakiau, kad aš 
su tuo mėlynu popieriuku geriau 
galiu surasti pasiustus pinigus kaip 
jis ir todėl jam nesiunčiau.

Taigi pradėjau tų pinigų j ie
škoti. Nuėjau krasos stot 
Money Orderį pirkau ir pasipasa 

e-ško^kojau ten kaip yra. Už poros sa 
amson, gavau atsakymą

Mass, pašto, kuriame pasakyta, 
kad Money Orderį išmainė Bago
čius.

Daugiaus man nieko j ieškoti ne
reikėjo. Pašto viršininko atsaky
mas paliudijo, kad Bagočius mano 
pinigus priėmė ir priėmęs savo 
laiškuose melavo man buk jis Mo
ney Orderio negavęs. /

Gavęs iš pašto perdėtinio atsa
kymą parašiau Bagočirii laišką, 
reikalaudamas, kad jis mano dolerį 
sugrąžintų atgal. Jis man ,atsakė,

Prakalbos buvcS 
nėję, prasidėjo 8 
traukėsi iki 10 Vai 
ėjo apie 60 asm<įhų.\h Kalbėtojas

> • l ' v- ’ 1 ’ * ’

kalbėjo dviem atvejais. Pirmą 
kartą kalbėjo apie abėlnus lietuvių 
reikalus, nupeikdamas musų šian
dieninių sriovių vadovų ir laik
raščių besipiovimus vienų su ki
tais del vadovystės. Jie, girdi, 
vietoje visiems susiėjus į krūvą ir 
dirbus išvieno Lietuvos baduolių 
šelpimo darbą ir rūpinusis išgavi
mu Lietuvai laisvės, tik savo una
rms varinėja. Su šitais tikrai tei
singais žodžiais kalbėtojas užbai
gė savo pirmą kalbą.

Antru kartu išėjės kalbėti, kal
bėjo apie SLA., nurodinėdamas 
šios organizacijos nuveiktus nau
dingus darbus praeityje ir jos už- 
sibriežtus gražius tikslus, norimus 
pasiekti ateityje. Taip pat išaiš
kino, kokią naudą žmogus turi, pri
gulėdamas prie SLA.

I Antgalo, baigdamas 
kvietė visus prigulėti

i vietinės 207 kuopos, 
rašė prie kuopos šiose 
neteko patirti.

i Reikia pažymėti, kad šios pra
kalbos buvo vienos geriausių ir 
blaiviausių, kokias kuomet šitame 
miestelyj kas girdėjo. Gaila tik, 
kad maža žmonių ats-ilankė. Tur-/ 
but žmonėms nusibodo klausyti vi- 

padaužų besipludimų 
siaurų 

paliovė

miesto svotai 
vai. vakare i

savo kalbą 
prie SLA 
Kiek prisi- 
prakalbose

ma
jam šokių musų 

vienų ant kitų del 
I party viškumų ir gal 
lankęsi į prakalbas. 

’ Vietos SLA. 207 
‘ didžiausių “susipratėljų,” 
kartu susirinkimus laikyt
kio atlyginimo užį svetainę ir so
cialistų LDLD. 80 kuopai; šitos

vedama 
leidžia

ginamos savo vadovų Lnesenai pa
čios aukojo ir nuo kitų bandė au- 

Bostono ’kas rinkti. Pruscikos’ Jr Kapsuko 
skelbiamai Rusijos > revoliucijai. 
Šitie musų pirmeiviškieji oželiai 
visai nepagalvoja, ar toji jų vado
vų skelbiama revoliucija yra verta 
ko, ar nieko ir aklai savo vadovų 
klauso. Jei tie- užkomanduotų

tą padarytų be atsižiūrėjimo, nors 
jiems joje prigerti tektų.

Vietinis.

IŠ RAYMOND, WASH.
Raštininkas pasiuntė pinigus

Prašo pi- kad jis neatkreipsiąs j mane jokios kitur kur reikia ir.pats pabėgo 
atidos, kol ai jam džėntelmpniškoRaymondo lietuvių DŪK. Gedimi-

IS ROCHESTER, N. Y.
Socialistai varžo žodžio laisvę* 

Apvažiavau daug lietuvių kolio- 
nijų ir prigulėjau prie daugelio 
draugijų, bet niekur tokių šlykš
tumų nemačiau, kaip čia Gedimi
no Dr-joje. Šitai gegužio 13 d. 
šitos draugijos susirinkime iš
girdau tokių žodžių, kokie nėra 
vartojami spaudoje. Šituos šlyk
ščius žodžius iššaukė iš Gedimi
no Dr-jos “draugučių” narių at
silankęs TMD. 52 kp. atstovas 
kviesti šitą draugjią prie draugijų 
sąryšio. Išgirdę tąjį atstovą kal
bant, išlindo du ar trįs gerai įsi- 
kaušę iš bonkučių “draugučiai” 
ir paleido savo nepraustas bur
nas. Mat kas tik daroma ne Ge
dimino Dr-jos salėje, tas negera. 
Vienok į sąryšį visgi išrinkta 
atstovai prieš tų triukšmadarių 
norą.

Šita betvarkė draugijoje yra 
dėlto, kad pats draugijos pirmi
ninkas triukšmadariams pritaria.

IŠ NEW YORK, N. Y.
Iš rusų kolionijos. Pereitą sa

vaitę apleido New Yorką Vla
dimir Meščerskij, brolis archi-vy- 
skupo Jevdokim’o, vadančio pra- 
voslavijos reikalus * Amerikoj. 
Tikslas Vladimiro Meščerskio 
kelionės į Ru-siją, kaip girdėti, 

lyra sekantis: pranešti Syhodui 
1 Petrograde apie tai, kas dedasi 

. . v. . archi-vyskupo palociuj New Yor- kvieciai . A7. . .. . . . . ., , . ke. v ladimir issiskubino Ru-bėdos jau galima1 ........ . . .J G siją, jojo broliui, archi-vyskupui, Daržoves auga .. . . . . . . . .nežinant Apleido archi-vysku- 
po namus Vladimir balandžio 30 

daugiaus (pen^ įr, ^u0 ĮarpU> buvęs keletą 
dienų apsistojęs rusų emigramtų 
namuose New Yorke, kur ir gy
veno, iki neiškelia\o ant mažo 
švediško laivuko.

Vladimir Meščerski tvirtina, 
buk jo brolis, archi-vyskupas Jev- 
dokim, užlaikąs tikrą haremą. 
Vieną merginą, jau susilaukusią 
kūdikį, prieš .porą savaičių iš
siuntęs archi-vyskupas į Rusiją, 

socialistų kitos gi—<lar tebegyveną New 
d. TMDjYorke. Vladimir kaltina savo 
prakalbas. broIi dar ir išeik vojime rusų mi- 

prakalboms buvo paėmusi sij°s pinigų-
mą dieną gegužio atvyko 

įsijos Jeremonach’as 
buvo įsaky- 

Yorką užeiti 
bet Averkij 

nes, jo nuomone, bu- 
prasižengimas

Oras 
betinas oras, 
ir pavasaris š; 
1 d. Geguže
laukuose šiltai apsitaisęs 
vaičiu nebuvo lietaus,

DODSON, LA.
Šiemet Louisianoje ste- 

Žiema buvo šalta 
tas, .ypač nuo geg. 
•7 ir 8 d. dirbau 

; porą sa- 
bet dabar

ti. Nekuriė žmonės vis
gi jau atsisėjo, kiti dar sėja. Cio- 

vįskas auga: kukurūzai, vata, 
nendrės, visokios bulvės, 

Vienas lietuvis turi rugių 
u žydi, gražus

Bulves 
pasikasti

Vietomis auginama 
geistina, kad i 

atsikraustytų
čia žemė pigiai galima 

lengva pragyvenimas pa
sidaryti.

Jei atsirastų daugiau lietuvių, 
tai galima butų ir lietuvių san
krova įsitaisyti.

nai 
cukrinės 
avižos, 
sėjęs 
auga, 
butu c 
gerai 
Butų
lietuvių 
Kol kas

ba, tai gerai, bet jei blaivas na
rys nori kalbėti, tai tam tuojaus 
paskiria 50c. bausmės. Jei tą 
darytų kokie autokratai, nebūtų 
įstabu, bet dabar tai daro socia
listai, kurie sakosi sau ir kitiems 
laisvės troikšta. Tai labai keista.

Socialistų Generolas*

Gaiževskis

IŠ ROCHESTER

kerštai

Sitoms
Gedimino Dr-jos svetainę ir pa
kvietusi kalbėti Syracuse'© Uni
versiteto moksleivį p. J. Žiūrį. 
Bet socialistai užsispyrė neduoti 
minėtos svetaines toms prakal
boms, sakydami, kad Gedimino 
Dr-ja tą patį vakarą yra nuspren
dusi apvaikščioti savo trimetines 
sukaktuves. Iš tikrųjų gi jiems 
rūpėjo tik TMD. kuopos prakal
boms užkenkti. Vienas jų pasa
kė aiškiai, kad “mes (socialistai) 
nenorime nei jūsų (TMD. ku.»- 
pos), nei jūsų pinigų.”

“ Kol buvo dar laikas gauti k:tur 
kur svetainę, vis dar buvo tikėta
si, kad Gedimino Dr-ja neduos 

lip šeimininkauti ir leis 
savo svetainėj prakalbas 
Bet tas pasitikėjimas bu- 

kada
sve-

čia iš Rusijos 
A verk i j, kuriam 
ta atkeliavus į New 
pas archi- 
nėjo tenai 
tų didelis prasižengimas nusi
lenkti prieš tokį susiteršusį žmo
gų. Minykas (popas, žinoma), 
Averkij pereitą nedėldienj buvo 
užėjęs pas garsųjį Iliodorą.

Protestonų kunigas, latvys Fet- 
ler, padavė-; tėishian * “Russkaja

e\vjiems 
kuopai 
laikyti.
vo veltas ir pamatyta tas, 
jau buvo beveik pervėlu kitur
tainė gauti. Vienok svetainė 
greitųjų gauta kitur ir prakalbų 
dienoje prie Gedimino Dr-jos sve
taines pastatyta du geri vyrai, ku-1 
rie ateinantiems į prakalbas pa
sakinėjo, kur prakalbos bus. So
cialistai
52 kp. prakalbas eina 
si, o pas juos lieka tik keli 
g^no tuos vyrus gazdint 
lioja ir reikalauti iš jų, 
nestovėtų prie tos svetaines; bet
tie vyrai jų gazdinimų neišsigando 
ir savo darbą atliko kaip reikia.

Į prakalbas atėjo apie pusantro 
šimto žmonių. Kalbėtojas rimtai 
papasako)p apie Lietuves atbūda
vo j imą
TMD. 52 įkp. prisirašė keturi

kad į TMD 
mažne vi- 

mė
sų po- 

kad ik

apie apšvietą. Prie 
nau

ji nariai ir aukų surinkta $14.00. 
I Nedėliojo geg. 6 d. parengė pra- 
j kalbas tautinė Lietuvos 
| Dukterų Dr-ja 
veikėjai pp. P. 
maitis ir p-nia 
P-nas Pletroni:
kojo tautiškumo svarbą 
užgynė 
kares 
mas; j

Sūnų ir 
Kalbėjo vietos 

Petronis, _S. Kli- 
D. Šmicgelskienė. 

plačiai apipasa- 
Čia jie 

socialistu tvirtinimą, buk 
suomet sukelia patriotiz- 
išvedė, kad kares sukelia 

veda ne tikrieji tautininkai, 
ar patriotai, bet nuo amžių sėdin
tieji ant sostų ’ viešpačiai; antra 
vertus, girdi, jei tautininkus kal
tinus už jų dalyvavimą karėje, 
tai Vokietijos socialistai kaip tik 
tuomi ir nusikaltę, 
pirmutiniai, kurie 
jo žudymo darbe 
siems patiko.

Antras kalbėjo 
tis; kalbėjo jis iš

, nes jie buvo 
kaizerį parėmė

Jo kalba vi

p. St. Klimai- 
praeities istori

jos, papasakodamas, kas atsitik
davo seniaus ir kaip sukildavo 
liaudis ir visos tautos prieš savo 
tirontagus valdovus ir kaip išpa- 
faftfvd viskas atėjo iki dabartinio 
padėjimo.

sriovės

pą Jevdokim’ą ir kitus, turinčius 
pinigiškus ryšius su tuo laikraš
čiu—už apšmeižimą ir įžeidi 
Ketina but įdomi byla, jeigu 
chi-vyskupas urnai neapleis N 
Yorko. Kiek girdėta, rusų \
džia ketina paršaukti archi-vys- 
kupą namon.

Revoliucijonierius Trockij, ku
rį 'buvo sulaikę Kanadiy, tapo 
paleistas iš “Detention Camp“ ir 
nugabeno ant laivo ‘Hellig Olav,’ 
kuris buvo tuom laiku Halifaxe. 
Trockį 
j on i e r i ai
svietas stovi ir ant 
ko, ugnim spjauja.

Pasakojama, kad 
džia paleido Trockį 
ja, kaip tik 
grado 
minio;

jo “draugai-revoliuci- 
keikia anglus, ant ko 

ko angį i š-

Kanados val
su. kompani- 

auta žinios iš Petro- 
kad Lenino įtekmė rusų
baigia išgaruoti.

Tik-tiek.

IŠ ATLIN, B. C., CANADA.
Vietos gyvenimas. Kaip Al- 

tine, taip jo apielinikėse jau pra
sidėjo pavasaris. Ant Altine eže
ro statoma du laivai. Čionai 
laukiama daugelio turistų suva
žiuojant' vasarą; užsiregistravu
sių turistų yra apie 18 šimtų, 
bet iš Siiv. Valstijų, karei iški
lus, daugumas gal neatvažiuos.

Atlino apskritys ir pats Atlino 
ežeras yra puikus savo gamta. 
Ypatingai čia oras labai sveikas 
ir todėl daugybė suvažiuoja čia 
gydytis, ypatingai džiovininkai.

Pirmiaus čia buvo daugybės 
paukščių ir žvėrių, ypatingai kiš
kių, bet dabar jų skaitlius suma
žėjo; pirmiau paukščių ir kiškių 
visur buvo pilna, dabar per die
ną ėjęs vos vieną paukštį ar kiš
kį kur užtinki.

Darbai prie aukso plovimo jau 
prasidėjo. Nors uždarbiai geri, 
už 9 valandas temoka $6, bet 
pragyvenimas taip pabrango, kad 
ir su tokiu geru uždarbiu vos 
nevos gali išsiversti. Be to dar
bas yra nepastovus.

Lietuvių Čia esame tik trįs vy
rai ; vienas lapes augina; kitas 
aukso kasyklas nuomuoja, o tre
čias dirba ant savo apsirinktos 
vietos ir pusėtinai aukso išplau- 
na. Taippat ’viena* rusas iš

PATAISYMAS KLAIDOS.
“Lietuvos” numeryj 18-me. su

rašė aukautojų iš St. Paul ii* 
Minneapolis, M imi., įvyko se
kančios klaidos: Pasakyta—i) 
Len. Varanauskaitė, o turėjo bū
ti Gen. Varakojis; pasakyta : Ant. 
Žuknis, o turėjo būti A. Juknis. 
Aukų suma ta pati.

Ant. Masiokas.

Žinios Žineles

== TMD. 52 kp. vienu balsu 
sutiko pasilikti dailės kuopa, sutvė
rė chorą 
ir scenos
gi nutarė ątviąuk*’ 
draugijas dele: » 
chesterio draugijų są

kuris lavinsis dainuoti 
veikalus vaidinti. . Taip- 

visas vietos

Gardner, Mass.
= Moterys dirbančios Heywood

ką. Tapo prašalintas užveizdas, 
kuris kyšius imdavo ir pakelta ino*> 
kęsti s.

Leachburg, Pa.
= Žmonės džiaugiasi laimėję 

straiką, kuris tęsėsi i3 mėnesių. 
Dabar darbai kasyklose eina gerai 
ir darbas gauti nesunku.

Toronto, Ont., Canada.
= Lietuvių čia nedaug, bet jie 

darbuojasi tautos labui kiek galė
dami ir stengiasi surinkti kuodau- 
giausia aukų, ųu kentė j įsiems nuo 
karės lietuviams. Darbuojasi visi 
išvieno

Cleveland, O.
= Darbai eina5 gerai. Pritru

kus darbininkų, kompanijos priga- 
beno juodveidžių, kurie užėmė 
prasčiausius darbus. American 
Steel Wire Co. pakėlė algas darbi* 
ninkams nuo $4 iki $4.50.

Newark, N. J. •
«=-= Policija suareštavo V. Dau

barą už'revolverio nešiojimą. Jis 
straikavo ir turėjo susikirtimus su 
straiklaužiais italais, taagi apsi
saugojimui nešiojosi revolverį 
Sėdi kalėjime po kaucija $2000.

West Frankfurt, Ill. *
= Lietuvių čia apie 2000—vis 

angliakasiai. Daugelis pasižymi gir
tuokliavimu ir tąs^nėmis po teis
mus. Nors .miestelis “sausas,* 
bet slaptųjų, naminių smuklių ne
trūksta. Kaži ravimas . taipgi bai
siai išsiplatinęs. Kartais susirin
kę per naktį prakaziruoja ir apsi* 
žiuri, kad rytas ir į darbą reikia 
eiti. Aj

Niantic, Ill.
“= Anglių kasyklose darbai ei

na gerai. Dirba kiekvieną dieną 
ir dar reikalauja 50 darbininkų. 
Kasyklos geros ir uždarbiai geri. 
Anglis pėdos augščio. Mot 
ka tonui 78c. Butų gerai, kad 
lietuvių kas atvažiuotų.

St. ZienkoMm.

I
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nas

Gerb
ne

socialistai

sup vertėtų.

ir skau- 
Vėlionis 
stambus

Iš tokio el 
negali išeiti.

oši niekados nieko 
'ąftyra taip aišku, 
•My rimas tą pa-

JIEŠKO DR. GARMAUS
Lorain

dakci j a

Lietuvių t) 
dėldienis, gegužio 20 d., sulyg >
popiežiaus patarimo, yra paskirta 
-kaipo 
visame

Męs norim 
mis dienomis

jis,—.pasdiau- 
kit mane mu§^ ir '.^sėskit prie tai
kos stalo, of^isa^ taikos išlygas 
aš jau esu .sWsa$> kancleriu fain

privalo kovotix 11 
kito

senai jau 
neatmainoma v 

kta tokiam

sueiti vienybei! 
Lietuvos tautiš- 
—tautininkai ir

“PATOGESNIS LAIKAS
B r o o k 1 y n, b 

dakci j a:—Vok-ietij

įsmm- 
pagadyti 

ir nuties anarchijos 
Rusijos biurokratis- 

valdžiai.

Vist lalkraMClul ilunčlann rankra^ 
Štai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
ražu lr adresu. Pasirašantieji pseu
donimais turi paduoti, Redakcijas ži
niai, ir savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
alunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir Wsytl. X

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto
riui atgal jo lėšomis.

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popleros pusės*, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

iena. Ateinanti .*■ * .gegužio 20 d

mėginimo, męs 
nieko neišeina.
sensas mums 
šitokiu keliu

Gerb. Re-
Malonėkit pranešti adre-

Antano Garmaus, kuris yra 
parašęs porą knygų TMDraugijai 
ir kuris dabar randasi Chicagojc. 
Turiu svarbų reikalą.

Jonas Žienius.
Nuo Redakcijos. Dr. 

Garmaus adreso neturim ir neteko 
mums girdėti, kad jis butų atvy
kęs Chicagon.

daiktas. Ar- 
kelių, naujų 
sriovėm tik- 
apie vienybę

tą dieną visi 
rinktų aukas 
bet ir visur,

savo pečių nešė sunkią ir atsa
komą inaštą, (būdamas Lietuvių 
Centralinio Komitetu iždininku. 
Jis buvo vienu iš nedaugelio lie
tuvių, kurie ant savo pečių nešė 
sunkią naštą lietuvių pabėgėlių

Musų nekitrie 'laikraščiai ir ku
nigai permatė tokią galimybę ii 
patarė iškalno patiems padaryt 
tam tikrus žingsnius pas Ameri
kos vyskupus. ‘Kiek pasekmių 
gai tai padaryta, pasirodys p< 
Lietuvių Dienos.

Kaip dalykai dabar išrodo, ta 
1 galima spręsti* kąd ir šiltom sy

tai bačka kas,” kurio jie laukia.
r plauks. | O iš to aišku, kad Vokietija 

kodėl ir dabar turi užtektinai šnipų Ru- 
nekuric daiktai skęsta, o kiti plati- sijoj, kurie iškalno praneša jai, i 
kia ir kodėl, pavyzdžiui, gabalas kas Rusijoj žada atsitikti. Iš to 

sveriantis 1 svarą, skęs, o taipgi aišku, kad Vokietijos socia-
kas-žin
to pel- lapą, tai jis plaukios, nors j is| sve- kos, kiek patogių aplinkybių, kad 

išeiti iš šitos karės laimėtojais. 
Žodžiu, kaip dabar aiškiai išrodo, 
Vokietijos socialistų partija, kuri 
palaike kaizerį nuo pat pradžios 
kares, dabar naudoja visas savo 
jiegas, kad prigelbėjus kaizeriui 
karę laimėti. Rengimas sociali
stų konferencijos Stockholme, kur 
■manoma įtraukti Rusiją į atskirą 
taiką su Vokietjia, yra aiškiausiu 
to p r i pa rod in imu.

Antanas Jaunesnis.

kurį Vokiečių valdžia peo 
iš Svcicarjios per Vokietiją 
: jo t i kietą užmokėjo), su- 

riaušes,

RUSIJA “PASIGĖRĖ?”
So. Boston Mass. Gerb. 

Redakcija:—Kaip išrodo, tai “vis- 
kė” yra ne vienintelis daiktas, ku- 
riuom žmones gali pasigerti. Im
kime Rusiją. Degtinė tapo pa
naikinta ir žmonės prasiblaivino, 

j ’Pįra^bPaivino tiek, kad net carą 
su visa biurokratija nuvertė. Bet 

j cfabar kįla Rusijai kitas pavojus, 
—nemažesnis už seną degtinę. 
Kaip matome iš ateinančių žinių, 
Rusijai gręsia pavojus pasigėrimo 
—laisve. Žmonės, niekados jos 
neragavę, gali taip jos apsigerti 
ir nueiti taip toli, kad visoj šalyj 

' gali kilti didžiausia betvarkė,— 
anarchija. Taigi išrodo žingei
dus dalykas: Kaip perdidelis pri
spaudimas nuvertė patį prispaudi
mą, taip * perdidelč laisvė, kurios 
žmonės nesugebi tinkamai varto

ji ti, gali vėl nuversti pačią laisvę.
Common Sense.

ministeris Gudkov rezig 
gm. Brusilov ir kiti rezig 
nes jie negali toliaus pa 
tvarkos ir disciplinos ka 

nenori imti ant Ya 
betvarkę,

atvių ta jiega, kuri stums ją j viršų 
Šita jiega yra lygi tam, kiek sve 
ria bačkos išstumtas vanduo. Ii

užprotestuoti. S10- 
mums prisiųsta ko- 
straipsnio ahtgal- 
Lietuviu Kataliku

kiškų , kunigų netaktiškumu ir 
blogais pasielgimais, gal pritaria 
šiems “nezaležninkams.” Jie tai 
daro ne todėl, kad tikėtų j jų 
ypatingas “ėnatas,” bet todėl, 
kad kunigėlio sukiršinti ir iš kan
trybės išvaryti, jie nori jam at
kersi nti. Nekurie atskiri asme
nis gal mano, kad toki nezalež- 

yra geras ginklas kovoji
mu sų ku-

ziau negu sveria 
mo vandens

Jie po kelias bus išmesta 
"kę, sušalę ir Šitas įstatymas 
pardavinėj

yra ginklas 
Bet kokis 

nepripažįstame to 
jėzuitai bujk esą 

tikslas pateisina 
.” Šitoks obalsis 
ir save gerbian- 

o juo labjaus par- 
žmonija 
savo 
vert

žios klerikalai pa- 
kad tautininkai su- 

klerikalų, taip vadinamą 
Tarybą” ir kad sulyg tos 

jau toliaus 
Tautininkai po šimts sy- 

apreiškė tei- 
kad jie negali įeiti į tokią 
ir klausytis tokios konstitu- 
prie kurių sudarymo ir

Lietuvių Diena 
katalikiškame pasaulyje, 

šito sumanymo, visose ka
talikų bažnyčiose turėtų būti ren
kamos aukos nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai. Surinktos tokiu 
budu aukos bus pasiųstos “Pil- 
domamjam Lietuvių Komitetui,” 
ir gautos sumos bus paskelbtos 

Observatore

ra sekantis 
ramiame skystyje, 
, spaudimas 

tolygiai su gilumu 
ikų džiais tariant, juo

Iki paskutinių beveik savo gy
venimo dienų jis nesiliovė dirbęs 
savo tautiečių labui ir mirė, kaip 
kareivis, savo pareigą sulyg bro
lių ir tėvynės atlikdamas.

Jam mirštant, jau ėjo revoliu
cija Petro 
svę ne 
vai. Bet 
sulaukti tos \ 
butų galėjęs 
tančia Lietuvos 1

Velionis, sulyg 
buvo 
vienas 
ninku 
na io

Per pustrečių iiiabtų musų srio- 
vės riejasi, o prie vienybės priei
ti negalima. • Nes musų klerikalai 
būtinai užsispyrė savo “demokra
tišką” vienybės bųdą pervaryti.

Užsispyrimas yra neišmintingas. 
Jo įvykinimas yra negalimas, kaip 
apie tai ne tik* pati liogrka, bet 
ir pustrečių mėty prityrimas, rodo.

Ir todėl, vadinasi, tas jų plianas 
neįkunytinas, < ;

Taigi dabar klausimas: Ar jis, 
nežiūrint jo pilno?,f i a s c o, ir to
liaus su užšlspyriniu bus varomas? 
Ar musų šita sricyė. ir toliaus mė
gins kakta sieną permušti, vis dar 
pasitikėdama, kad kakta' pasirodys 
drūtesnė už sieną?

Po dviejų metų 
matome, kad iš to 
Pats papraščiausis 
diktuoja, kad jeigu 
negalime prieiti prie vienybės, tai 
būtinai turime j Ieškoti kitokių, nau
jų kelių—jeigu męs i š t i k r o tos 
vienybės norime.

Todėl “Lietuva” ir padavė nau
ją plianą pereitame numeryje. 
Mums nesmagu vienok patėmyti, 
kad klerikalų leib-organas “Darbi
ninkas,” nežiūrint jau įgyto prity
rimo, vis tą patį ir tą patį savo pa
tentuotą receptą atnaujina.

Neišgydė tas jo receptas musų 
sriovių ir vienybės nesuteikė; at- 
penč—dar labjau ją susirgdino.

socialistas-darbie- 
'nsky, kuris iki šiolei tu

rėjo skaisčiausias viltis, štai kaip 
charekterizuoja dabartinį Rusi
jos padėjimą savo prakalboj į 
delegatus nuo fronto armijų:

“Aš atvykau pas jus—sako jis 
armijos delegatams, kurie laiko 
savo posėdžius Petrograde 
mano jiegos baigiasi, 
riti jau daugiau savo 
drąsos, neigi aš turiu 
mesnį persitikrinimą, 
esame saužinųs pilie* 
sukilusie vergai. 'Man gaila, kad 
aš nemiriau du mėnesių atgal, 
kuomet naujo gyvenimo sapnas 
žibėjo Rusijos žmonių širdyse, 
kuomet aš buvau persitikrinęs, 
kad šalis gali save- valdytis be 
nahaikos.

AR IŠLAIKYS?
Demokratijos įliepsnos kaitina Vokietijos puodą, uždengtą autokratijos dangčiu 

Garai (revoliucija, badas, ligos, straikai) kelia jį augštyn. Ar kaizeris atlaikys?

ąlygas viešai visam pasauliui 
permainė savo nuomonę 

Vokietijos kartele- 
Bethnynn-Hollwegu, jie ap

Ir vėl bus neprisirengimas. 
Nekurtuose laikraščiuose skaito
me, kad įvairiose vietose Ameri
kos katalikų vyskupai nėra gavę 
nuo Žemaičių vyskupo Karevi
čiaus laiškipidelei Lietuvių Die
nos, kurią 'pažadėjo popiežius.

,C dcŽinant, kaip sunku,—beveik vi
sai negalima—buvo pastaraisiais 
laikais jokių žinių, išsiųsti iš Vo
kietijos įr užimtos Lietuvos, vi
sai butų nestebytį 
Amerikos, tą^p 
s'kupai negautų 
Karevičiaus jokių

nes 
netu- 

pirmesnės 
savo pir- 
kad męs 

iai, o ne

Geras 
įrankius 

netinka doram 
čia m žmogui, 
Vijai. Šviesi 
yra išdavusi 
pasmerkimo 
obalsiui.

Tautininkai 
kovos su klerikalizmu ir 
kiais tautystės priešais, 1 
nevartojo ir nevartos tam žemų 
ir pigių įrankių.

N c p ri gu 1 m i n gos 1 i e t u v i škos
bažnyčios ir jų “kunigai,” kurie 
dabar nori prisidengti “tautišku
mo” vardu, privalo suprasti, kad 
tautiškoji lietuvių sriovė negali 
tylėti, kuomet jų vardas yra val
kiojamas panašiu budu net per 
įvairios rųšies aferistus.

Ta “tautiškumo” kaukė priva
lo būti numauta.

SUGĖDINO LIETUVIUS.
Jau pereitam numeryj rašėme 

apie tai, kad lietuviai, pastoj au
tieji kariumenėn, užsirašinėtų tik
romis lietuviškomis pravardėmis.

Dabar girdime, kad ir Ameri
kos valdžia nenori tokių apuokų, 
kurie svetimomis plunksnomis nori 
apsikaišioti.

Laikraštis “Saulė” praneša se
kančią žinutę:

“Keli jauni Lietuviai nusidavė 
į rekrutų biurą, turėdami 
rą įžengti zį kariumenę, 
mainydami savo lietuviškas 
vardes ant amerikoniškų.

Kokis tai Branauskas , 
mainė savo pravardę ant Brown, 
iKralikauckas-ant Kroli, Žadėti- 
skas-ant Green, Jusaitis ant 
Johnsono ir t. t.

Liūdna labai, kad tie neišma
nėliai taip padarė, ant ko at
kreipė jiems atydą ir rekru 
jantis viršininkas ir liepė 
duoti savo tikromis jpra 
mis, nes kitaip nebus ' 
ka tie ir pad?*-'

nnr 
mui su klerikalizmu 
nigais.

Be abejones, jie 
kovoje su kunigais 
ginklas 
o b ai šio 
nukalė:

antra,—męs 
galime net ir tylėjimu tokių 
sivadinimų toleruoti, nes tauti- 
įHiinkų sriovės principai yra aiš
kus: tautininkai nenori nei pri
siimti, nei kabinti tikybinių da
lykų—juo labjaus jie nemano 
tverti, ar palaikyti kokių ten 
savo neva tautiškų bažnyčių,— 
ypač tokių, kaip kad tos, kurios 
drįsta čia tautiškomis vadintis.

Męs griežtai protestuojame 
prieš tokį tautystės terliosimą, 
ir tikimės, kad visi tautininkai 
padarys tą patį. Nekurie atskiri 
ir mažai išsilavinę tautininkų

mingais, ;
tautiškumo 
likti nuošaliai 
kai privali 
atkreipti s 
džia savo 
demoraliza

Šitie paukščiai nėra musų liz
de perėti. Ir dabar jų “dvasiš
kais” reikalais nesirūpina tauti
ninkai ar jų laikraščiai, bet rūpi
nasi socialistai ir jų laikraščiai 
(“Keleivis,” “Naujienos” etc.).

Męs negalime tylėti, kuomet 
tokiu budu mums mėginama pri
mesti svetimi 
sų principus, 
suteršti gali.

Tai viena,
na, jeigu kaip 
kitų šalių vy- 
nuo vyskupo 
žiniiu.

ško kitokio išėjimo, 
nedarytų, jeigu jis si 
spyrimu visgi laikytų 
jis butų panašus į tą mandrą vy 
rą, kuris, stovėdamas prieš 
ninę sieną, daužė į ją savo 
ir tvirtino, kad siena turi 
prieš jo pucdinę. 

Meskime dabar 
Amerikos lietuvių 
“vienybę.”

Dvi sriovi nori 
delei darbavimosi 
kitose reikaluose,- 
klerikalai.

Bet iki šiolei nesueina. Nesu
eina jie ne todėl, kad sueiti butų 
negalima, bet todėl, kad nesusitai
ko, kokiu budu galima butų su
eiti.

Nuo pat prad 
statė išlygą, 
eitų į jų 
“Tautos 
jų tarybos konstitucij 
veiktų 
kių jau apreiškė 
,singai, 
tarybą 
cijos, 
tvarkos nustatymo jie visai nebu
vo prisidėję.

Ir be aiškinimų aišku, kad kur 
du partneriai mano, sakysim, ko
kį biznį, arba reikalą užvesti, tai 
jie pirmiaus, susieina, pasitaria/pa
daro tarp savęs sutartį apie tai, ko
ki “partnerystės artikulai” turi bū
ti. Tik susitaikę ant tų “partnery- 
stės“artikulų,” jie imasi sau čarte- 
rį ir pradeda savo biznį varyti.

Ne taip yra su musų klerikalais 
Jie “patnerystės artikulus” patįs 
susirašė, jie viską patįs iškalno 
nusistatė taip, kaip jiems tinka, ir 
po to kviečia: “Come on fellows 
Aš viską jau esu sufiksiiięs, p tu er ' e* v * "> * & * '* *tik savo šerį įnešk!’ <

Kaizeris panašų triksą, Ulkinin- j <ių HetuviaL nęra prisirengę taip, 
karna eu aaw taika norėjo iškir

1) Išrinkti iš “tautiškų” kuni 
gų vieną kan 
Katalikų Tautiškos 
čios vyskupus.

Aklas užsispyrimas. Kuomet 
talkininkai 1914 metuose sumanė 
“prasimušti” per Dardanelius ir pa
matė, kad to jie negali padaryti, 
jie atsisakė nuo savo pliano ir pra
dėjo kur kitur jieškoti kitokio iš
ėjimo, nes prie Dardanėlių jie bu
tų paskandinę visą savo laivyną;

Kuomet 1916 metais franeuzai Ar turime ir' tbiiaus to recepto lai 
mėgino perlaužti vokiečių frontą kyt

, o vėliaus sykiu su an
glais prie Somme ir kuomet ji< 
pamatė, kad iš to niekas neišeina 
jie sustojo ir nuo savo phano at

savo sveikatai nepakenks, 
tyro oro miestų vaikai gali 
sveikatą dar pagerinti. Tą kiek 
vienas supranta, kas ir Lietuvo 
ant ūkio yra buvęs.

Bet ne 
kalbėti, 
apie ką: Chicagoje ant 
kampų per žiemos šalčius as ma 
čiau menkai apsirėdžiusius ir dre 
bančius vaikus; rudenį ir pavasarį Todėl jeigu pati bačka sveria ma 
aš mačiau vaikučius ir mergaites 
nuo 7-8 metų amžiaus, -sušlapu
sius nuo lietaus, 
valandas stovi sir 
dantis kalinėdami 
“Naujienas.”

Kas-žin, kaip tas atsiliepia ant1 geležies, 
<tų vaikučių sveikatos ir kas-žin,' jeigu jį 
koki “samdininkai” turi iš 
ną? Butų gerai, kad ir apie tai ria taip pat tik vieną svarą. Mok- 
nepamiršus, nes kožnas vienas gali’slas apie vandens ir skysčių ypa 
suprasti, kad vasaros laiku vaikas 
ant farmos nepražudys tiek svei
katos, kiek mieste žiemos ir ru
dens laiku ant gatvės kampų.

Tas parodo, kad “kitų akyje 
matome krislą, o savo akyje nepa- 
temijame ir balkio.”

Ex-Farmery s.

“visų Lietuvių Tautiškų pa
rapijų centras” ir 1.1.

Męs jau me sykį esame rašę 
apie tuos taip vadinamus “tau
tiškus” kunigus ir jų “tautiškas” 
parapijas. Priversti esame ir 
žodį tarti, nors nei kunigai, 
parapijos, nei tikybos nėra musų 
speciališkumu.

Męs morime dar sykį užprotes- šiek-tiek proto, turi jieškoti 
tuoti prieš tai, kad vardas “tau
tiškas” nebūtų valkiojamas. Lie
tuviai neturi tautiškos bažnyčios, 
nei tautiškų kunigų.

Lietuvių tautiškoji sriovė, kuri 
atstovauja tautystės principą mu
sų tautoje, nepripažįsta tokio da
lyko, kaip tautiški kunigai, ar tau
tiškos bažnyčios. Šitie “kuni
gai,” kurie prisidengia “tautiš
kumo” vardu, nieko bendro netu
rėjo ir n-eturi su tautiškuoju lie
tuvių judėjimu ir savo bizniui 
nepriva'io tuo vardu dangstytis 
ir tautiškumo principą žeminti. 
Jie gali sau vadintis “neprigul- 

kokiais kitais, bet 
ardą jie privalo pa

ir patįs tautinin- 
» visųpirmiausiai į tai 
lydą, jeigu jie negei- 

sriovei sarmatos ir

1 aip, xaip reikalai dabar eina, 
negalima bus išgelbėti šalies. 
Gal but, kad yra^ arti tas laikas, 
kuomet męs turėsim jums pasa
kyti, kad toliaus męs negalime 
jums duoti duonos, kiek jus ti
kitės, nei kitų reikmenų, kurių 
jus turite teisę laukti. Procesas 
permainos iš vergijos į laisvę' 
neina tinkamu budu. Męs para
gavome laisvės ir -lengvai pasi- 
gėrėme; o mums yra reikalin
gas blaivumas ir disciplina.

“Jus galėjote kentėti ir tylėti 
per dešimts metų ir klausėte pri
sakymų neapkenčiamos valdžios. 
Jus net galėjote šaudyti į savo 
locnus žmones, kuomet jums 
liepta tai daryti. Ar dabar jau 
jus negalite ilgiau pakentėti?”

Taip kalba ir taip persergsti 
ministeris. Ir abelna nuomonė 
yra, kad jeigu greitos permai- 
tfios neįvyks, tai laisva Rusija 
stovi ant prapulties kranto.

Prasidės “tikra” revoliucija, 
apie kurią ir musų karštagalviai 
Čia kalbėjo. Šitos “tikros” revo
liucijos vardas bus anarchija.

Ar ttirimę ir toliaus kakta 
■sieną skaldyti?—ir vis dar apie vie
nybę kalbėti?

Tas yra 
ba j ieškokim., nayjų 
būdų, kurie 1; abiem 
tų, arba—nutilkip! 
kalbėję. Akįas užsispyrimas prie 
nieko neprives n

Nuo 
ypatybes^, vandens, 
sčių, gvildena mokslas, vadinamas reiškė, kad su tuom reikia palauk
ti y d r o m ę c h ajn i k a, (kitaip ti “iki patogesniam laikui.”., 
vadinama H y d r o 1 ogi ja), prie j Koks tas “patogesnis laikas”? 
kurio priklauso ir skyrius, vadi-j Jis greitai pasirodė : Petrograde j«tyk»t apn 
narni sH y Hy-^eveik ąntrytojaus prasidėjo susi-įrašyki

VAIKŲ IŠNAUDOJIMAS.
Chicago, Ill. Gerb. Redak 

cija: Mačiau, kad “Naujienos” la 
bai pasipiktino tuom, kad moky
klų vaikai galės važiuoti vasaros'drostatikos dėsnių atsako į jųsų ’kėlė Petrograde dideles 

“Vie- reikalaudami prašalinimo Miliuko 
po jo.vo ir nuvertimo dabartinės Rusi 

pasididina jos valdžios. 
Kitais žo 

iliau, juo van 
dens spaudimas bus didesnis. Yra 1 socialistai 
tam tikros formulos, kuriomis ga

galiu pasakyti,'įima išskaitliuoti vandens spaudi-Į ėjo prie to, kad premjeras Lvovas 
į bile gilumoj, bet tam reikalin- apskelbė, jog dabartinis kabinetas 

rezignuos ir tegul darbininkų-ta- 
reivių taryba apima valdžią ir pa
siima ant savęs atsakomybę; bet 
toji radikališka taryba atsisakė, 
pranešdama, kad ji “neprisirenįįu- 
si” apimti valdžias (tinkamų žmo- 

į ją veiks ne 1 nių tam trūksta). Žodžiu, Rusin
ki-, joj prasidėjo vidujinė suirutė, ar

ba anarchija.
Aišku, kad ta anarchij 

“patogesnis laikas,” apie kurį kai 
ba Vokietijos kancleris ir Vokie 

tokio pat didu- tijos socialistai; tai “patogus lai- 
'gabalas, 
pa vi r šen 

išaiškina

matiškas teorijas apie skysčius niuo, 
(taigi ir apie vandenį) esantį lyg leido 
švaroje. Vienas iš pamatinių Hy- (ir 1

Rusijos padėjimas. Pačioj pra 
džioj rusų revoliucijos męs iš 
reiškėme baimę, kad karštagal 
viai gaivalai, pasigėrę naujai įgy 
ta laisve ir nemokėdam 
tingai ja naudotis, galės ] 
visą reikalą 
tiltus senai 
kai, despotiškai

■ Po dviejų mėnesių laiko musų 
spėjimas, ant nelaimės, pradeda 
pildytis. Rusijoj pradeda plė
totis tokia betvarkė, kuri, jeigu 
ji bus nesustabdyta, greitai pri
ves visą šalį prie prapulties. Ar
mija. kaip matyt, yra pilnai su- 
detnoralizuota. Petrogrado ko
mendantas Kornilov rezignuoja; 
karės 
nuoja, 
nuoja, 
laikyti 
riumenėj 
vęs atsakomybės 
kurios jie sulaikyt 
nas iš gabiausių rusų vadų, gen. 
Ruzskij, atsisako, ar yra praša
lintas nuo vadovystės.

Ministerių kabinetas grąsina 
atsisakyti nuo savo urėdų ir siū
lo pavesti juos socialistams, kad 
jie paimtų ant savęs atsakomybę 
prieš visą tautą, jeigu jie pan
čioja valdžiai rankas ir kojas. 
Socialistai atsisako ir prisipažį
sta, kad jie “nėra prisirengę” pa
imti valdžią ir atsakomybę prieš 
visą tautą 
riant, jie prisipažįsta, kad jie ne
turi tinkamų žmonių, kurie galė
tų milžiniškos šalies reikalus ves
ti. Savo keliu jie nenori leisti ir 
valdžiai, kuri nuvertė seną tvar
ką, tuos reikalus pasekmingai 
vesti. 1

laiku ant farmų prigelbėti lengvą klausimą ir jis y 
darbą dirbti. “Naujienos” sako,1 nedame 
kad valdžia jau pradeda įvesti sunkumu 
vaikų vergiją” ir del samdiniu 
kų pelno bus paaukauta 
sveikata.

Aš pažįstu farmas ir farmų dal
bą labai gerai 
kad ant farmų yra daug tokio dar

r vaikai gali prigelbėti ir'gas yra geras matematikos su 
sveikatai nepakenks. Ant pratimas, ir todėl tų formulų pa 

sau davimas čionai nebūtų visiems su 
prantamas.

Kalbant apie jųsų tuščią bač 
ką, Teik atminti dar ir tai, kad pa 

apie tai aš norėjau čia nardinus ją gilumon 
iš norėjau patėmyti štai (tik vandens spaudimas, bet 

Chicagoj

APIE VANDENS SPAUDIMĄ
C h i c a g o;

dakci j a: Ar negalėtumėt paaiškin 
ti apie vandens spaudimą? A 
norėčiau žinoti, koks yra vandens 
spaudimas gilumoje 1, 2, 3 ir 10 
sieksnių. Pavyzdžiui taip: jeigu 
aš panerčiau tuščią statinę gilu
moje 1, 2, 3 arba 10 sieksnių, tai kurie reikalavo nuo valdžios, kad 
koks butų tame skirtumas? Ar ji aiškiai praneštų apie savo taikos
nebūtų jokio skirtumo

K. V—čas. staiga
Redakcijos. Apie Pasikalbėję

abetinai sky- riu

Mirė Kubilius. Žinios iš Pet 
rogrado praneša, kad tenai pasi 
mirė Juozas * Kubilius, lictuvit 
atstovas pirmoj Durnoj.

Jo mirtis yra didelis 
dus smūgis lietuviams, 
buvo daf nesenas, bet 
veikėjas lietuvių tautiniame 
dėjime. Kilus karei, velionis ant sriovės žmonės, įpykinti katali

radę, kuri žadėjo lai- 
tik Rusijai, bet ir Lietu- 

au nelemta jam buvo 
landos, kuomet jis 
pasidžiaugti auš- 

lisve.
savo pažiūrų, 

tyro vandens tautininkas,— 
tvėrėjų vidurines tauti- 

sriovės. Ilgai bus gerbti- 
atmi'iitis tarp lietuvių.

Platesnes apie jį žinias skai- 
ytojas ras kitoj šio numerio 
ietoj.

viii “Pirmas
Bažnyčios Sinodas.”

Siuntėjas (“kun.” Mickevičius 
iš Lawrence, Mass.) prašo mus 
paskelbti tą straipsnį keturis sy
kius už “ačiū.”

Skelbti jo .neskelbsime, nes 
skelbimai privalo būti apmokami. 
Bet turinį jo męs pranešame.

Šitas skelbimas nori nurodyti, 
kad Amerikoje esanti kokia tai 
“Lietuvių Tautiškoji Baž
nyčia,” kuri apart visokių kitų 
“geradėjysčių,” dar “kiek-galėda- 
ma stengiasi vesti žmones prie 
apšvietos ir rūpinasi darbininkų 
būvio pagerinimu”; kad Ameri
koje esą daug “tautiškų” pa
rapijų ir kad dabar atsiradęs rei
kalas šaukti “Lietuvių Katalikų Champagne, 
T a u t iš k o s Bažnyčios susi 
važiavimas.

Jis žada būti birželio 17 d 
Lawrence, Mass, ir jo tikslu bu

Kuomet vokiečiai pernai kelis 
mėnesius šturmavo Verduną ir ga- 

didatą į Lietuvių jų ga]c pamatė, kad iš to nieko 
neišeis, jie pasiliovė savo plianą 
vykdinę, nes suprato, kad jie butų 
sau galvas susiskaldę, o savo tikslo 
vis vien butų neatsiekę.

Jie visi permainydavo savo pila
ntis, kaip tik patėmydavo, kad iš 
jų senų plianų niekas neišeina.

Ir kitaip negali būti. Žmogus, 
vėl kuris mato, kad jo plianas yra 
nei negalimas, kad jis nepasisekė, kad 

jis yra neįvykdomas,—toksai žmo
gus, jeigu jis dar turi savo aruode 

ir jie- 
Jeigu jis to 
1 aklu užsi- 'popiežiaus organe 
si savo, tai Romano.

Gerai butų, kad 
ikmc- lietuviai aukautu i 
kakta ne tik bažnyčiose, 
griūti kur tik proga pasitaikys. Ne 

bažnyčiose surinktas aukas gali- 
musų ma Siųsti į gyvuojančius Ameri

koj fondus. Aukautojai gali sių
sti aukas į tą fondą, kuris jiems 
geriausiai patinka.

Žmonės, kurie nėra užganė
dinti klerikalų arba socialistų 
fondais, tcgu'l siunčia savo au
kas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, 
arba Amerikos Lietuvių Centra- 
liniam Komitetui. Bet visi lie
tuviai, ineatsižvelgiant į 
tegul tą dieną sunaudoj 
rinkimui.
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Tarp darbininkų ir kareivių ta- 
laiko savo rankose 
taip dabartinės val

džios kilo dideli ginčai, kurie pri-

v



:::

v • :

No. ao LIETUVA

Nebepasiguos bela

va'i-

ir »kiek

Visa logerio

kad “gerbiamasis komitetas ir to
liau neužmirštų.”

už-
yra žiemos vaka-

Mums reika- 
kuriomis gali- 
laikas praleisti

Rūpinasi.
sumobiližuota

; gelbe-
Raudo-

tautie- 
prisiųskite 
kų, piršti-

GEN. JOFFRE WEST POINT’E.
Gen. Joffre atlankė vyriausių Amerikos kadetų karišką mokyklą West Point, N. Y. 

Paveikslėlyj matyt jis, su savo palydovais apvaikščiojant kadetų linijas.

lietuvių kenčia sunkų ne- 
vargą. Patiems vokie- 

su maistu ver-

BELAISVIAI.
Rašo p. Jurgis Savickis, 

Lietuvių Belaisvių Biuro Vedėjas Kopenhagoje

Daug o 
laisvės 
čiams sunkiai 
čianties, tuo biauresnis yra padė
jimas musų belaisvių.

Iki šiai valandai ■ lietuvių ne
laisvėje esančių priskaitoma iki 
30,000 ir tik 4-ta dalis yra musų'’kiliose 
organizacijų š i e k-t i e k aprūpi-r;;_ ---
narna, kuomet kiti tuo tarpu pri
valo pasitenkinti skaisčiu lauki
mu ir nenuilstamu badmiriavi- 
mu.

Pasižiūrėkime, kaip musų bro
lių už geležinių sienų gyvenama. 
Apie kasdieninę jų duoną buvo 
ne kartą kalbėta. Išryto juodos 
kavos puodukas, duonos rieke 
nuo Jį svaro visai dienai, pie
tums menkos sriubos duobėn i ūks, 
vakare kava,—geriausiame atve
jyje silkė. Taip iš dienos dienon.

Belaisviai .nuolat yra alkani. 
•Neveltui pačių belaisvių sakoma, 
jog tuoj po pietų su didžiausiu 
pamėgimu galima butų kramtyti 
juodos duonos pluta. Rusui be
laisviui priseina atidirbti patsai 
sunkusai darbas,—^tiesiant gele
žinkelius, pelkes sausinant, grio
vius ariant. Šitaip besimaitinant, 
įgaunama ligų ir nesveikatos, ku
rios palieka pėdsakas visam am
žiui. Vokiečiai moka išnaudoti 
belaisvių energiją: nenumirtum 
ir dirbtum :—vokiškas moks
las mat...

Anglui, rusui, franeužui skais
čia viltim šviečia mintis “tėvynė, 
iš ten ateisjpągalba“—Lietuviui 
ir tokios vilties hera. Prisimi
nus jam namus baisi šmėkla sto
jas—sunaikintos triobos, susvi

lai, styruojautieji palau- 
kaminai.

jis namais.
Kiti Belaisviais

Prancūzuose yra 
visa šalis savo belaisviams 
ti. Vyriausias franeuzų 
nas Kryžius Paryžiuje pasiunčia 
belaisvių sąrašą sulig kiekvieno

tus (gubernijas) ; depertamentai 
pasiunčia toliau į komunų valdy
bas (valsčiai, gminos) ir gmi
nos jau priduoda kiekvieną be
laisvį jo giminėms; nesant gimi
nių, šelpia pati kommuna— 
blogiau su Elzasu, vokiečių 
imtu—Kilę iš ten belaisviai 
šelpiami pačios valstijos.

Nekitaip elgiasi ir anglų
džia. Kopenhagoje yra įtaisyta 
bazė perteikimui valgomųjų daik
tų, siunčiamų iš anglų Vokiečiuo- 
sna; nuolat išvažiojama automo
biliais šimtai tūkstančių kilogra
mų valgomųjų daiktų iš sande
lio stoties linkui.

Pažvelgę, kaip lietuvių belais
vių gyvenama, pasitarsime ir del 
tų priemonių kaip darbą geriau 
organizavus.

Kaip žinome, visi šie 30,000 lie

■

laisvių sąrašų matyti, jog 57 
žmonės serga, jų tarpe 7 džiovi
ninkai... Tai dėmėtinas skaitliniu

tuose logeriuose.
“Insr. L. Centro Kom. Ko-

Tamistos prie
lankų laišką, rašytą J 6-IX-16, 
Liet. Komitetas vardan visų 
taria Tamistai tikrą ačiū už

Visuotinas Komiteto susirin
kimas nutarė melsti Tamistos: 
apart pavienių dovanų, siun
čiamų sulyg belaisvių surašo, 
kurį T. turi, prisiųsti dar Ko
miteto vardu maisto, kuris su- 

reikalo bus dalijamas tarp 
reiklaujančjų 

sulyg išgalės 
marškiniu, šs 

ir muilo

Viena Laime.
Vienok da viena laimė 

kusi, kuri gali belaisvių 
buitį atkeisti: visuomet
norima galima iš šalies prisiųsti 
belaisviui maisto. Tuomi ir nau
dojasi visos tautos, kultūrin
giau, augščiau pakilusios. Jos, 
kaip įmanydamos maisto logc- 
riuosna stengiasi priduoti.

po visus (apie 400) logcrius: 
Žinios ap’e juos yra išgaunamos 
nuo vokiečių logerių valdžios 
ir nuo pačių (lietuvių. Lietuvoje 
likusių tautiečių pastangomis 
gal .pavyks sutraukti visus lietu
vius vienan logerin—-bent taip

ramos negaunąs.” Štai pora iš
traukų :

“G. T. Neatsakyk mano pra
šymui. Kadangi nelaisvėje esu 
du metu ir iš niekur jokios 
pagelbos meturiu, meldžiu iš
siųsti dovaną ir viršutinių rū
bų. Aš esu gimęs Kauno gub., 
Telšių pav., Plungėnų miest.

(žmonių. Pmigų gi pas manęs 
—nei savo, nei visuomenės pa
aukautų—nėra. 25-VIII-lč> esu 
gavęs nuo “Lituania”’ ioq mar
ikių, paskirstytų tarp grįžtan
čių tėvynėn senių ir vai
šie pinigai jau išėjo. Rtigs. m. 
tėvynėn sugrįžo 70 lietu V! ųs«r-*> 
Teikis priimti Tamista nuo
širdžius linkėjimus ir prielan
kumo žodžius. Su pagarba.

Antanas Velykas, 
isvių mokyklos mokytojas/’

(Užbaiga bus)

mėnuo gauna apie tris milijonus 
siuirutinių, arba kiekvienas fran- 
euzas belaisvis į savaitę gauna 
vieną siuntinį, tuo tarpu, kuomet , 
rusui belaisviui vienas siuntinys 
ateina į 4 mėnesius. Tiek sun
kus ruso belaisvio padėjimas, 
jog franęu’zai bei anglai nekartą 
privalo apšvarkštyti žibalu kon
servų bei valgių atmatas, idant 
rusai jaisiais nepasinaudotų.

Esant arti logerio% krautuvėlei, 
kur galima visokių išsvajotų ska
nėsių nusipirkti, rusas, paskuti
niosios verčiamas, parduoda ba
tus, šinielių, skalbinius tu rti il
gesniam belgui, ar francu-zui ir

—Tuomet palengvėtų ir patsai 
šelpimo darbas ir susirašyti gal 
pavyktų lietuviškai, nes dabar 
visi laiškai siunčiami ‘belaisvia
ms yra kontroliuojami pačiuose 

‘logeriuose tam tikrų cenzorių, 
rusiškai mokančių. Aišku, kad 
tiek cenzorių lietuviškai mokan
čių vokiečių valdžia turėti nega-

Kas lietuviais rūpinosi.
Iki šiol yra 3 lietuvių draugijos 

belaisviais besirūpinančios:
1) “Lietuania”—jos pirmininku

nue du Midi, 19, Fribourg, Sui
sse).

gamingų sausainių, cukraus, tabo
kos.

jam lietuvius belaisvius Rytprū
siuose aplankius, matė liguistus 
žmones, sunkų ir purviną laukų 
dalbą dirbant. “Daugelis, ap- 

*’ valinės netekę, turėjo kojas ap
vynioję skarmalais, buvo sušalę, 
ir išbadėję,” taip rašo musų įžy
mus verkėjas, akylai patsai pri
sižiūrėjęs belaisvių gyvenimai!.

Visi sunkesni ruošos, lauku ir 
šiaipjau su pavojumi surišti dar
bai, atseina dirbti rusui. (Tiesa, 
vokiečiai, ypatingai neapkęsdami 
anglų, nepaprastai verčia juos 
sunkian jungan: grindžių plovi
mas, klozetų valymas dažnai pris- 
eina atidirbti anglui, bet jo plie
ninė valė ir susipratimas nugali 
visokias skriaudas).

Kiek galima spręsti iš visokių 
raštų ir pasakojimų, žmonių iš 
nelaisvės pabėgusių, vokiečių ka
rės valdžios elgimosi be atodai
ros ir nepaprastai žiauriu pava- 

" dinti negalima. Vienok jų karės 
drausmė yra sutvėrusi aštrias 
priemones nusidėjusiems belais
viams pabausti. Logeriuose eg
zistuoja karceris. Karceriu pa
kliuvusiam tebeduodama Ei sva
ro duonos ir vanduo. Daž
nai nuteisiama be
laisvį pririšti karcere prie stulpo

Raudonojo Kryžiaus Kopenha
goje; vedėjas, Jurgis Savickis, 
adr: Croix rouge danoise. Sec
tion lithuanienne. . Copenhague, 
Denmark;
3) Maskvos Komitetas, atliekan
tis daugiau vietos darbą; jis ren
ka Rusų rybosc aukas ir siunčia 
pirmom dviem įstaigom (Pirm, 
kum. 'Bakucoiuis. Mal. Patašo v- 
skis. 7, kv. 14, Moskva).

Lietuvių Centras (Petrogrado) 
palaiko pirmi dvi įstaigi pinigais 
ir sutaiso laiks nuo laiko siunti
nių didesnes ei’les. A.ngluose lie
tuvių visuomenė yra “specializa
vusi” Lietuvių belaisvių šelpime;

sdiepti tuo reikalu.
Esant ilgas valandas vienam, 

belaisvis mėgina išpradžių ne
drąsiai, nurašyti laišką svetur, 
šaukdamas pagelbos.

Išgavęs vieną-kitą, galbūt ir ne 
visai tikusį, adresą, rašo, šaukia
si savo geradėjų. Lietuviams 
tuo atžvilgiu yra sunku uždrau
dus gimtine kalba susirašinėti, 
pasitaiko nuo belaisvių gauti 
laiškus tokia keista “rusų“ kal
ba, kad kitą syk sunku ir įkąsti, 
bet mokama lietuvių ir gražia 
rusų, franeuzų ir vokiečių kal
ba susirašyti. Būnant kartais 
cenzoriui neatsargiam ar esant 
geram upe, pasitaiko išreto ir lie
tuviškas.

Havclberg, N 2170.” | 
“Turiu garbę Komiteto pra

šyti suteikti man pagelbos. 
Nelaisvėje esu 22 mėn., esu su
žeistas kairėn kojon ir visą 
laiką buvimo nelaisvėje pagel
bos nuo žmonos negalimu , ir 
nesitikiu gauti, nes žmona li
ko su 3 mažais vaikais ir apart 
to tėvyškė vokiečių užimta, 

pagarba,
Jonas S t a p u 1 i o n i s,

siuntinį N 2365 esu gavęs; 
siuntinyje buvo arbata, taboka, 
cukrus, viena skardinė mėsos 
konservų ir sausainiai, kas su
teikė man didį malonumą, už 
ką ir skubu išreikšti Tamistai 
nuoširdų ačiū ir vė'l prašau T. 
ateityje neatsakyti mano pra
šymui-—gelbėkite velug išgalių! 

B o n. Ja s i n s k i s, Altdamm.” 
“G. T. Nežemintai dėkavo- 

j u, nuo širdies dėkavoju u z 
siuntinį, kurį esu gavės. Jame 
esu radęs duonos du svaru, 
mėsos, kdnseVvų ir tabakos. 
Labai, labdi dėkavoju, meldžiu 
neužmiršti" mumis nuo karės 
nukentėjusius.“ Labai atsipra
šau

iD. G. Pn. Savickis. Už siun
tinį ir laišką didžiai dekavojir. 

Laišką esu įteikęs musų Lietu
vių Komitetui, £uris yra nura
šęs Tamstai atsakymą. Aš gi 
esu sužeistas krūtinėn ir ne 
visai sveikas jaučiuosi. Nelai
svėje esu daugiau dviejų metų 
—iš namu žinių negaunu. 
Kuršėnai, Šiaulių pav. Lauk
damas Tamistos pagelbos atei
tyje. geidžiu Tamstai sveika
tos ir pasisekimo.

Su tikra pagarba, 
I. Pi orą.”

Ir štai kokių žinių suteikia 
patsai Cottbus’o lietuvių ko
mitetas:

“Pon. Įgaliotiniui 1 Lietuvių 
Draugijos karo belaisviams

&

pašelpos 
čių, 
šiltų 
niu,

Kūno reikalavimus patenki
nus, mums lietuviams ypatin
gai trūksta dvasios peno, kur
sai trukumas nepaprastai jau
čiamas ilgiems 
rams užstojau!.
Iinga knygų, su 
ma butų dorai
ir neužmiršti to, kas iš seniau 
įgyta.

K a v a 1 i a u c k a s, Pirm.,
S a 11 o n a s, Sekr.“

Kaip žinome, nelaisvėn pateko 
ne tik karininkai, bet ir šiaip jau 
vokiečių buvo suimta nemaža 
ramiųjų gyventojų. Daugelis ne
atsipeikėją iki paskutiniosios: 
“Už ką?"—klausia jie. Tame 
skaičiuje yra nevienas vyras, gar
bės vertas, pasistatęs prieš vo
kiečių užugaidas pristeigti “šui- 
lių” (vokiškų mokyklų) ir vėliau 
aštriai už tai nubaustas. Yra 
nemaža ir kunigų. Ramiųjų lie
tuvių belaisvių koncentruojamasi 
Havelbergo, Holzmindeno ir ki
tuose logeriuose, kame yra lietu
vių komitetai ir net mokyklos. 
Kaip tik iš Holzmindeno 
teko išgauti ytin įdomus 
nuo vietos mokytojo p. 
kart su fotografijomis.

nedaugiau dviejų valandų. Laza
retai nekuo nesiskiria nuo kalėji
mų. Peršąlant ir nedavalgant, 
daug belaisvių serga džiova.

Visur tyčia kalbėjau iki šiol 
apie rusus belaisvius, nes iki 
paskutinio laiko lietuvių belais- 

’«1, jtanpintų rusų masen, gyve- 
as niekuo nesiskyrė nuo pa- 
ųjų. Vienok šiuo laiku jau 

atmainų, kas svarbiau- 
* *da rupinties 

om/pe. I i

Belaisvių Laiškai.
Kad tikriau patyrus belaisvių 

gyvenimą, toliau kalbėsiu pačių 
belaisvių žodžiais-laiškais. Iš 
daugelio laiškų, ateinančių čio
nai, imsiu tik vieną-kitą charak
teringiausi, nekeičiant laiško nei 
turinio nei styliaus. Kiekvienas 
beveik laiškas prasideda guodi- 
musi, kad
tris metus ir iš namų jokios pa

“du-

paskutinių žinių toksai♦ ) SuLyg 
sukoncentravimas tunldal Įvykdomas,

Vokiečių ilogeriuosna esant 
sunkiam režimui, o ligoninėms, 
:<aip jau kalbėta, nekuo nesiski- 
riant nuo kalėjimo, musų tautie-j 
tis ligonis dažnai kreipiasi sve- kuino; 
tur vaistų išgavus:

“Labai peršalęs,
sopulį krutinėję nuo bronchito. 
Neturėdami jokios pagelbos iš- 
drįstava nužemintai prašyti Ta
mistos išsiųsti mudviem “Thin- 
kol,” nors po 25 gr., už ką iš 
anksto nuo širdies dėkavojava< 
ir liekava su viltimi, jog Ko
mitetas neatsakys mudviejų 
nužemintam prašymui.

Su pagarba, 
B 1 a d a s 
Justas

atvaiz
dinančiomis ramiųjų lietuvių be
laisvių gyvenimą. Laišką ištisai

Havelberg

PRANEŠIMAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINES SAN
DAROS KUOPOMS NAUJOJE 

ANGLIJOJE.
Nedėlioję, birželio 3 d., 1917^ 

m., Montello, Mass. (Brockton) 
yra šaukiamas Nauj. Angį. ALTS, 
apskričio kuopų delegatų suvožia- ; 
vintas.

Pagal praeito suvažiavimo nu
tarimo (įvykusio So. Bostone, ! 
rugsėjo 3 d. 19I6 m.), kiekviena' 
kuopa turi teisę suvažiaviman at
siųsti po 2 delegatu nuo pirmojo 
dešimčio narių ir paskiaugi po I 
deleg. nuo kiekvieno sekančiųjų j 
dešimčių. Tą lai padaro ne vien 
tos kuopos, kurios jau yra prisi- | 
dėjusios apskritin, bet ir tos visos, ‘ 
kurios apskričiui priduoda svarbą, 
ir mano esant naudingu savo vei- ] 
kimą surišti' su šiąją įstaiga. 1 
Ypač turint omenyje, kad pasta- į 
moju laiku šioje apielinkėje, per 
pasistengimą p. Martaus, yra su- j 
organizuota net apie dešimtis nau
jų kuopų. Kad jos ir neturėtų 
kasose užtektinai turto, apmokėji
mams delegatų kelionės lėšų, vis
gi vertėtų kaip nors tą reikalą 
išrišti ir prisiųsti savus delegatus 
suvažiaviman. Lai atsiranda sa
vanorių, kurie savo lėšomis va
žiuotų, o jų kuopos lai duoda 
jiems įgaliojimus. Rodos, tokių 
asmenų kiekvienoje kuc«poje gali 
rastis, kurie nepaisys tų išlaidų, 
laiko ir kelionės dėlei susipažinimo 
su savo gerbiamos organizacijos 
reikalais ir jos veikimu bei veikė
jais. Butų net geistina, kad kur 
tuo tikslu ir šiaip veikimu sąnda- 
riečių suvažiuotų kuodaugia*

lietuvių išrinktieji atstovai, pir
muose žodžiuose tariame Ta
mistai ir visai Lietuvių Drau
gijai Kopenhagoje nuoširdų 
ačiū už pagel'bą ir prijautimą 
mums. Atsakius Tamistos 
laiškai!, p. Pioros mums įduo
tai!, pranešame jog lietuvių ne- 
laisvių log. Cottbus esame 32 
žm.

Maistą paskirsčius, visiems 
galite siųsti musų komiteto 
vardu. Norintieji gi su j ieško
ti savoogiminių, be abejo, atei
tyje kreipsis prie Tamistos as
meniškai.

Teikis priimti Tamista 
pagarbos žf>džiu$:

S. Mankevičius,
K. Dabravalskis, 
I. Piora.”

Belaisvių Komitetų Pranešimai.
Kad geriaus lietuvių belaisvių 

gyvenimą supratus, manau, bus 
fEeprošalį perskaičius vieno-kito 
lietuvių belaisvių komiteto pra
nešimą. Kiekviename didesnia
me logeryje jau yra panašių ko
mitetų. Neminint visų, imsime 
tik kelis pavyzdžiui.

“Liet, belaisvių komit. log.

“Holzminden,
■

mums visiems!
Suvažiavimo sus ir m

bus LIETUVIŲ TAU 1 a 
NAME, Vine gatve, Montello*. | 
Prasidės 1 :^o vai. po pietų ir tę
sis iki vakarui. (Pastaba: šią pa-

jog išdrįsau jums para- 
Su pa'garba,
T. D e s u 1 s k i s,
Hęjls^rg, Bar. 11-2.” 

O štai lietuviškas laiškas p-o 
lazareto užveizdėtojo Juozo Stan- 

Sir juo pirmu man teko su
sirašyti lietuviškai. Mėginama 

jaučiu didį ir su kitais logeriais susirašyti 
lietuviškai; tas priguli daugiau
sia nuo vietos komendantūros. 

r“Burg bei Madgeiburg, 3- 
VHI-16.

Malonus Geradėjau ! Aš tik
tai šiandien apturėjau Jūsų 
siumtinį, todėl skubinu pranešt 
Jums apie tai. Podraug siun
čiu Jums širdingą padėką nuo 
savęs ir vardam visų čia esan
čių tautiečių, su kuriais Jūsų 
dovanomis pasidalįsiu. Viskas 
atėjo čįelybėje, nors ir gana il
gai keliavo.

Dėkingas ir didžiai Jus ger
biantis J. Stankūnas.” 
Kartais dėkingumas apsireiš

kia jautrumu ir ypatingai išaukš
tintais žodžiais:

“Siuntinį esu gavęs ir labai 
dėkavoju Danų Raud. Kryžiui 

• —ištikimas sūnūs mano tėvy
nės Zidorius Mikutaitis, 

19-X-16, Altdamm.” 
“Lietuva” Patarnauja.

Bet šiaip pavieniui klaidžio
jant, nieko neatsieksi žmogus.

Miliukas 
Radini s.

Altdamm.”

ir

Gerbiamasis p-as Savickis! 
Meldžiame juogreičiausia mu
sų prašymo dėlei atsakyti. Męs 
žemiau pasirašę trįs žmonės— 
1) Jokūbas Butkus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Aleksan- 
drovsko miest.; 2) Matas Ra- 
simavičius, Vilkaviškio, Suval
kų gub.; 3) Ant. Rėklys, Ma- 
riampolė, su žmona ir vaiku. 
Nekartą esame rašę namo nuo 
vardo visų lietuvių belaisvių, 
prašydami sušelpimo, bet iki 
šiol negauname jokio atsaky
mo. Tat prašome mums trims 
siųsti maisto, nors du kartu 
mėnesiu, musų sąskaiton—-męs 
užmokėsime karui pasibaigus 
su pasidėkavojimu. Iš užim
tos tėvynes męs negauname 
jokios pašalpos, nors tenai yra 
musų ūkis ir nejudinamasai 
turtas, bet inamiškiams atsiųs
ti dovanų Inelcidžiama, o mums 
gi pravartu tik (valgomasai. 
Meldžiame, atkreipkite domą ir 
išsiųskite musų sąskaiton.

S u pagarba,
M. R., J. B., A. R.” 

Gavus siuntinį belaisviui 
džiaugsmo ir prielankumo galo- 
krašto nėra. Siuntinį palydėjus, 
paprastai pridedama tam tikras 
atvir.U'kas-dokumentas, kuris, be
laisviui pasirašius, grąžinama. 
Retai tegalini vieną parašą—bn- 
tinai pridedama padėkos žodis ir

r in susimesti-netaip nelaimes nu
galėsiančios ir prie žmonių grei
čiau prisišauksi. Šia valandų jau

lietuvių komitetai, kurie norma
liau suskirsto atsiunčiamas 
vanas, veda pertrąkcijas su vie
tos komendantūromis ir 1.1. Re- 
mianties šitokiais komitetais, ’lo
geriuose norūialiiiti ir pats šelpi 
mo darbas gal fcut atliekamas. 
Priešakyje tokių 'komitetų buti
niai stovi asmuo,’mokantis susi
kalbėti vokiškai/'' Steigimui ši
tokių komitetį akstinu buna mu
sų draugijos. * Kartais jau ir 
sčian randania jų įsikūrus, 
vyzdį n, maž^i tebūta žinių 
Cottbus’o logerio (gyvenimą.
sitaikė žmogus, jieškąs per Ame
rikos laikraštį “Lietuvą” savo 
genčių. Prašo pagelbos. Gyve
nąs nelaisvėje Cottbus’o stovyk
loje. Tuoj 
maisto ir laiškas, kuriame prašo- 

geri ilinkėjimai ir šiaip jaU išvar- J ma suteikti žiniį. Neužilgi 
dijimą kas. siuimtinyj rasta. Taip- namas ir atsakymas: 
gi čia pat ant atvin^ko surašoma, I

do-

Pa-

pasiunčiama

■)

ros
tik

G. T. T. laišką nuo 31 rugs, 
m. N 158 esu gačęs, už kurį 
nuoširdžiai dėkavoju. Šiuo 
metu Neuhammer’o stovykloje 
esama 40 lietuvių. Belaisvių 
skaitlius yra nepastovus, nes 
daugelis išvažiuoja prie darbų 
ir daugelis taipojau grįžta.

■Komiteto *. adresas visiems 
lietuviams yra žinomas, nes aš 
asmeniškai esu pranešęs vi
siems, ir ateityje visi kreipsis 
prie Tamistos pagelbos dėlei.

Iki šio laiko męs (lietuviai) 
esame gavę du kartu dovanų, 
kurios vokiečių valdžios buvo 
priduotos teisingai, o mano ir 
vieno liuosnorio buvo suskin

nepadarius jokios skriaudos.

tro Komiteto).

ateityje meldžiama T. neuž
miršti musų. Su pagarba,

Neuhammer, Comp. 22:
Altdamm o stovykloje yra 20c 

šios lietuvių stovyklų, 
komitetas yra vienas veikliausių g

o gan-' lietuvių:

“Cottbus, i6rX-i6, Is detaliai sustatytų lietuvių be*

Neveizint į mano karštą no
rą atsakyti juo greičiausia į 
Tamistos brangius laiškus, ra
šytus 19 ir 22 per m., anksčiau 
to padaryti neįstengiau. Už 
Tamistos laiškus ir 6 siunti
nius su maistu, skiriamus mo
kyklos vaikams, siunčiu musų
širdingą lietuvišką “ačiū." Jčią dieną ir šiame pačiam name,
(Mokyklos vaikai dar nuo sa- [prasidedant 9 vai. ryte iki pietų,
vęs norėjo parašyti, bet, ma
tomai, nepavyko—vienok pasi
rūpinsiu). Mokyklos vaikams
kasdien (apart šventadienių) 
buna dalyjamas maistas (“kor- 
meski”). Duoną suteikia vietos 
komendantūra, o kitus valgo
muosius vietos komitetas (ru
sų). Arbatos, cukraus, kavos, 
sulyg ištekliaus. Šventomis 
dienomis yra taisomos, taip 
vadinamos “vaikų šventės,” 
kame, apart arbatos ar kakao, 
buna dar dalijama ką “geras

lada, saldainiai.
Vaikai paprastai dainuodavo 

ar deklamuodavo, čia pat esant 
tėvams, o dažnai ir svečiams. 
Jei svečias užklįsdavo netyčia 
tokiu susirinkimai! pirmą kar
tą, tai antrą kart ateidavo jau 
būtinai su dovanomis. Tamis- 
tos siuntiniai kaip tik laiku 
atkeliavę buvo, kuomet musų 
šaltiniai buvo pradėję jau iš
sekti—už ką dar kartą ačiū.

Įsteigus mokyklą lapkričio 
mėn. 1915 m., joje buvo 34 be- 
laisviukai; dabar gi beliko 10 
—dauguma šiomis dienomis iš
keliavo namon. Jei Tamistai 
įdomu, tai sekančiuose laiškuo
se papasakosiu, kiek daugiau 
apie musų mokyklą.

Lietuvių Centralinio Komiteto 
yra gautos., už ką prisėjo vie
tos pašelpos komitetui primo
kėti 172 marki muitinėm; (aš 
atstovauju tame komitete lie
tuvius).

Rašomosios medžiagos mo
kyklai išteks iki 15 šio mėn., 
vienok aš manau atnaujinti 
mokyklą suaugusiems, apie ką 
ne juokais reiks pagalvoti. At- 
k^iauja vis daugiau mūsų tau- 

, tiečių vasaros darbus baigus.
Praeitais (1*915) metais mo
kykloje buvo 30 suaugusių

bus Naujosios Anglijos TMD. j 
kuopų apskričio suvažiavimo su- 
si rinkimas. Kadangi sandarieciai 3 
beveik visi yra ir TMD. nariais, 
tai beabejo ir šiame susirinkime J 
dalyvausime).

Sandariečių suvažiavimo susi
rinkime bus maž-daug šitokia die
notvarkė :

1) Priėmimas mandatų.
2\ Apskr,, Kom...susirinkimo att- 

darymas.
3) Delegatų • trumpos prakalbę* 

lės-sugestijos.
4) Rinkimas susirinkimo tvar

kos valdybos ir kitų reikalingų 
komisijų. (

5) Skaitymas užrašų iš praeita 
suvažiavimo.

6) Apskričio Komiteto narių it 
buv. komisijų pranešimai*- ra pertai

7) Skaitymas korespondencijų- 
atsišaukimų.

8) Organizacijos tvarkimosi i 
agitacijos klausimai ir jų išrisi 
mai.

'M

...

kiniai-visuomeniniai klausimai ii 
tt. visi kitokį reikalai...............

Iki suvažiavimo laiko liko nt 
kažin-kiek. Gerbiamieji, stehgki- J 
tės kaip galint greičiau savo kuo 
pų susirinkimus sušaukti ir išsi* 
rinkite delegatus. Taipgi padarę į 
kokių nors savo įnešimų įteikite 
jiems, kuriuos jie priduos suva
žiavimo susirinkime. Rūpinkitės!

Su pagarba
Nauj. Ang. ALTS, apskričio

Sekr. J. Kerdiejus., 1
P. S. Jei butų neaiškaus, jei į 

reiktų kokių platesnių infomiaci- J 
jų, rašykite man ir aš galėsiu ja# | 
suteikti.

Antrašas: J. Kerdiejus,
% “Ateitis,”

366 W. Broadway,
So. Boston, Maąs



Iš Rusijos Revoliucijos
Abelnas silpnumas,

VOKELIAI
Kaina 7£ centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

NENORI BŪTI PLIKU

nu specialis išpardavimas

IŠMINTINGA MERGINA

Ant Pardavimo

DRAUGAS

Paralas

Adresas

|2.45
$4.75
$6.95

armijų 
Nikalo-

prase, 
areštu

kad 
naiki-

dumos 
suirute 
Rusijos

uitautinę
Durna.v

džiaug-

VISKĄ PASAKĖ.
Tai, ką tau daktaras 'liep

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ - ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk Jiems per panirai] Komltetą. kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
J Lietuvą, Ir įsirauk ] nuolatinių Lietuvos Selpčjy skaičių.

Kovo 
garsaus 
mas

milSKEt

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Susirinkimas 
nutarė leisti 
“Tautiškoji 
žindinus armiją 
žiūromis

ką ?—sušuko 
vyras mušė-

p r adė j o 
bet tokio vardo

tik senų
burtai...

> Durne-

Kaip Mikalojus 
Išsižadėjo Sosto

. Bradchulis 
..LAWYER... 
Lietuvis Advokatas

iAgh! d 8 kavoj u uS 8 e veros Gyvasties Balsamą. L»> 
W*u auo sKUrlo susilpnčjiiaa ir valgyti neturėjau 

kęotSjiflįii yrafiyko po gvaaudojlmo tiktai vią* 
Gyvasties Balaamo b sakos. Fra tau tą l&iftką 
ra|ęi’i^»e, idant visi kiti, kurie pasaliai ken
kle trfMwH”. Mrs. Fagac ii Moquah, Wia.

SPAUSTUVĖMS AP- 
PAVELYKITE 

INFORMACI-

valdžios 
jai išmo- 

ina-

Pas portojerej 
(Maskvoje) atvyki 
riai ir 
tuotas.

kuris buvo labai
nu-

aficierų deputatų 
savo laikraštį vardu 

Armija,” kad supa- 
veikimu ir pa- 

revoliucijoninių aficierų.

neveikimas jakną, neviržkinimas, įprastas užkietėjimas 
sunkus virškinimas sergant} palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti ją pasek* 
mėms, taipgi sustiprinti visą, organizmą, reikia vartoti

budu, pirmasis aktas, parašytas 
ant nedidelio formato lapelių, tu
ri likti pas gener. Ruzskj. Męs gi 
atvežėm antrą egzempliorių, para
šytą ant didelio formato lapelių, 
ir įdavėm į linkimas rankas. Buvo 
valandėlė, kad šitam dokumentui 

pavojus.
(Liet. Bal.)

Kovo 4"«(i7) d., vadovaujant 
tnitropoliUuc Vladimirui, atsibuvo 
posėdis šv. Sinodo, kuriame pir
mu sykiu dalyvavo naujas Rusi
jos premjeras (sykiu ir sinodo 
oberprokuroras) kunigaikštis 
Lvov.
“ Atidarius posėdį, kun. Lvov pa-

progresas 
reikėtų v 
nes tai 
užsilikę

detuvlą Kataliką Savaitinis Laikraštis 
“Draugo” aandarbininką skaičiuje 

yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
▼ią veikėjai ir i ašy tojai. Jame pa
duodama daug žinią iš draugiją ir vb 
fiuomenės Judėjimo. Visi dienos klau
simai yra švaistomi rimta: ir teisiu- 
«at

Prenumerata Amerikoje 42.00 me
tams, $1.00 pusei metą. Kitose šaly 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metą.

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu 
ineris veltui. Adresuokite:

OHAUGA8 PUBLISHING (CO. 
1800 W. 46th SU. Chlciuo, Ui.

visas šit 
vo tarp

Atsisveikinome.
kad nė katra pusė

noteris.—As ir mano 
mes per visą karę.

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207

Telephone Randolph 5598

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

Severas gyduoles galima gauti aptiekoae. P ra loma reikalauti tikrų 
Severas gyduolių, neimti jokiu fakifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bua pasiųsta.

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

Telephone Drover 7184

$____ _ ,. aukų Kuke atėjusiems nuo ka
res. Prie to prisižadu kas menuo aukauti pei 

Central^ Komitetų po $......____ ..., pakol tik bus reį
ka las' šelpti m u s ų v ien ejenčius 1 vyn ėję.

Hardavi mui: nucerne 11 groserne, 
geroje vietoje, biznis išdirbtas. Ne
sutikimai partnerių tarpe priežastis 
pardavimo. 3334 So. Morgan St.

PARDAVIMUI.
Du naujoviniai namai ant kampi

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

Komitetas atstovų akcijinių ko
mercijos bankų vienbalsiai nutarė 
įteikti ministeriui justicijos Ke- 
renskiui’ 500,000 rublių naudai bu
vusių politiškų kalinių ir ištrem
tųjų

u mumis 
atgimimo 

esame 
Šiądien

— Onute 
man viskas 
tekėsi.

V ostdrgovą 
revoliucijonie- 

apreiškė jam, kad jis areš- 
Vostorgov atsakė, kad jis

žingsniai 
kinio.
dinęs

Atminkite, kad Pat m»f 
pirkdami perkate gryna, 
100 laipsnių stipruma 
degtine, o ne pusiau 
skiesta vandeniu, kaip 
kad kiti parduoda.

neturėjo širdyje nieko pikta. Man 
greičiau buvo gaila žmogaus, kurs 
savo paklaidas taisė minčių gražu
mu ir padorumu,—minčių, kurios 
apšvietė sosto atsisakymą. Pažiu
rėjus, caras buvo visiškai rainus ir 
greičiau draugingas, nekaip šaltas.

Susikalbėjome su generolu Ruz- 
skitŲ kadTbus du akto egzemplio
rių, paties varo pasirašytu, nes bi
jojome, kad audringame Petrapi
lyje musų atvežtas dokumentas 
gali kur.. lengvai nusimesti. Tokiu

PIRM NEGU DUOSITE
KAINUOTI SPAUDOS DARBĄ 
MUMS DUOTI JUMS TIKRAS 
JAS KASLINK GRAŽAUS DARBO ATLIKIMO.
J. J. BAČUNAS ir J. P. PAJAUSKAS PATARS 
JUMS, KAIP GERIAUSIAI ATLIKTI SPAUDOS 
DARBUS, IDANT ATNEŠTŲ KUO DAUGIAU
SIAI NAUDOS.

k vos durnos prezi- 
/, Durnos įgaliotas, 
. Mrozovskį, kuris 

kariumenės vadu 
pamename caras 

kad jo “Mrozov- 
tai šisai Mrozov- 

kad jisai pripažįsta 
siduoti Durnos val- 
kaipo kareivis, jis 

savo vietos be tam 
> nuo savo tiesiogi- 

Augščiausiojo va
do. Kuomet Čelnokov paklausė, 
ar gen. Mrozovskij turi tiesioginį 
telegrafą susinešimui su savo per- 
dėtiniu, tasai atsakė, kad turi ir 
kad susinės ir, jeigu gaus paliepi
mą pripažinti naują tvarką, tai 
apie tai oficiališkai praneš Ma
skvos gyventojams.

Pildomasai Komitetas po to nu
tarė gen. Mroozvskį areštuoti.

rodėsi, kad to butų visai 
bet atsitikimai toliau 
Aktas buvo parašytas 
mašina ant, dviejų ar 

formato lapei.ų.

—- Na, tai, 'brolau, girdėjau, 
kad apsiženijai ir esi dabar lai
mingas ?

O tas jam atsakė:
—• O brolau, kalbėk aiškiau! 

Buvau laimingas, o dabar... ap- 
siženijau.

5 (18) d. atsibuvo ant 
Raudonojo pleciaus pir- 

kariškas paradas. Naujasai 
kariumenės vadas Gruzinov, jody
damas išilgai linijų, sveikino ka- 
riumenę ir dėkavojo jai už prakal
bą revoliucijoj.

Aviacijos parkas prisiuntė 
parodon vieną orlaivį, kuris skrai
dė ties plėcium. Ant vieno ka
riumenės flango stovėjo visas bu
vęs Maskvos Okrugo štabas, iš
skyrus gen. Mrozovskį.

(Daugiau bus).

Dūmos Pildomosios Tarybos, * o 
vėliaus—tarp Tuomlaikinės Val
džios, kilo nesusipratimų. Sako
ma, kad iš pačių pradžių susikir
sta už tai, kas turi būti vyresnis. 
Taryba tuoj aus pradėjo “kabinė
tis”: kuomet Kerenskis pastojo 
justicijos ministeriu naujai sutver
toj valdžjoj, o nepasiklausė pirm 
to leidimo nuo Tarybos, kilo išsyk 
protestas. Matyt, norėta jis iš
mesti iš Tarybos, nes antru syk 
balsuota. Didžiuma balsų vienok 
pripažino, kad Kerenskį gerai pa
darė, priimdamas justicijos mi- 
ntsterio vietą ir išnaujo išrinko jį 
Į Tarybos prezidento padėjėjus.

Darbininkų ir Kareivių karyba 
išsyk pradėjo leisti savo official] 
organa vardu “Darbininkų ir Ka
reivių Deputatų Žinios.”

btojosi 
tautos 
amžių 
siausio 
Didi, neužmirština valanda! 
ta ir armija susivienijo ir ištrau
kė’šalį iš-po jungo tamsių, neat
sakomų jiegų, kurios beprotiškai 
valdė Rusija... Lai bus atmintina 
ši didžioji diena prisikėlimo, isto 
riškoji 27 vasario 1917 mėty die-

Milžiniški namai Petrogrado 
Okrugo teismo, prie Liteino pro
spekto, visai sunaikinti per gaisrą. 
Žuvo vis| rrejentališki aktai, civi
lių ir kriminalių bylų aktai ir po- 
pierai advokatų. .Teismas laikinai 
perkeltas j Licėjaus naųi%,

bumą ir paskelbė, kad nuo šios 
valandos sinodui duodama pilna 
laisvė tvarkyti bažnyčios reikalus 
(Pirma sinodas buvo valdžios 
įrankis). Jam pabaigus kalbėti, 
iš posėdžių svetainės išnešta caro 
■f "./

■ Stačiatikių arcy vyskupai, sinodo 
nariai, atsakinėjo prakalbomis 
*lvovui, jį ir naują laisvę sveikin-

R u s s k o j e S 1 o v o
Laure ilgo tautos kentėjime

visi gyventojai, kaip vienas 
ginti tėvynę priešai viduji- 
Rusijos priešus. Piliečiai!

Visi, kam tik

— O, tai daugiaus nieko 
ri, kaip tik ‘mane? O kuom męs 
gyvensim, kuom randą mokėsim, 
už ka furničius pirksim ?

Sulyg Ministeriu Tarybos nuta- 
ino, Žieminis caro palovius, yra 
skelbtas tautos savastim. Jame 
troma pritaisymai turinčiai čia 
šibuti Abelnai Konvencijai, ku- 
palutinai nustatys pamatus nau-

su Pildomuoju Du- 
mo$ komitetui susitvėrė ir Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba po vado
vyste Durnos ųario ir social-demo- 
kratų partijos lyderio N. Ccheidze 
(kaukaziečio). Jo padėjėjais tapo 
išrinkti Kerenskį ir Skobelev.

Šita Taryba laikė savo posėdžius 
Durnos salėje beveik be pertrau
kos dieną ir naktį, ir tuojaus nuo 
pat pradžios, kaip matyt, tarp jo ir

— Liepė imt šitų liekarstų, 
liepė pastatyti bonkas ir liepė 
gert daug pieno.

— O ką daugiau liepė?
— Liepė man užmokėt jam $2 

doliariu.

ėa^ą po 
savo ■broilui 

š vagono, tebuvo keli valstybės reikalus Visiškoj 
i gi imperatoriaus trau 

Rodosi, nebuvau susi j u 
Aš buvau 

ir nervus jtemptę 
rodosi, negalėjo man 
ti. Man vis dėlto tri

raugai ir vienas

šventės 
kenkia?—užklausė vienas iš būrio.

— Kaip tai, ką kenkia?—tarė 
Durnevičius, dar labjaus užsikarš- 
čiavęs.—Draugas nesupranti 
tos šventes žmogaus laisvę 
na. Visi salitmai uždaryti.

Kuomet Mas! 
dentas Čelnokov 
atvyko pas gen 
buvo Maskvos 
ir kurio, kaip 
taip pasitikėjo, 
skis neapleis 
skis apreiškė 
reikalingumą pa 
džiai, bet esą, 
negalįs palikti : 
tikro prisakyme 
nio perdėtinio,

o. R o s s i i rašo: “Stojosi.., 
.. atbudo rusų žemė, sukilo 
galybė, numetė nuo savęs 
jungą senojo režimo, bai- 
ir mirtino tautos priešo.

Tatr-

— pel to aš^ųmftpiau išsižadė
ti sosto broliui. 4

Taręs šituos žgdžfttf, caras nuti
lo, lyg laukdamas ’ apsakymo.

Tada aš taria/Uj: r|
— Šitas pasiulimas mums ne

tikėtas. Męs teturėjome galvoje 
tik caraitį Aleksiejų.^ Dėl to pra
šau leisti pasišrfekėtis; su Gučkovu 
15 minučių atsakymui.

Caras sutiko, bet nebeatmenu, 
kaip vėl ėmėme šnekėti.

Gučkovas sakė, kad jis negalįs 
kištis į tėvo jausmus ir negalįs jo 
veržti. Man pasirodė, kad 
veidas truputį nušyito, 
džius išgirdus 
caro noras kadir 
kas nuspręsta, 

am carui

TURI GAUTI PENSIJĄ
Moteriškė atėjo į 

ofisą ir reikalauja, ikad 
ketų pensiją. > Valdininkas 
nydamas, kad tai bu 
kareivio žuvusio karė 
vartyti knyga 
neranda.

— Pasakyk man, tamista- 
ko jis moteriškei,—už ką jums 
priklauso pensija?

— latL’i jau
Kai Gučkov 

Jaras visai ramiai
— Aš- vakar i 

dieną galvojau ir 
sižadėti sosto, 
sumanęs sunui 
skui gi supratau, kad išsiskirti su 
sumini negaliu.

Čia caras truputį stabtelėjo ir 
tarė:

— Tamsta, tikiuosi, suprasi tat
Paskui tfsir

DR. O. C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, HalstedSL
(Gyvumas virš Aplietos). CHICAGO.

Maskvos laikraščiai vienu balsu 
sveikina revoliuciją.^/

R u s s k i j a V i e d o m o s t i 
rašo: “Kas buvo neišvengiama, tas 
atsitiko. Griausmas trenkė. Kuo
met politika, teisingai pavadinta 
pakvaišimo diktatūra, pastatė savo 
tikslu ne Rusijos išgelbėjimą, bet 
palaikymą tvarkos, kuri Rusiją žu
do ir pastatė šalį ant prapulties 
kranto, tai tautiško gelbėjimosi in
stinktas su nesulaikoma j:ega pra
skynė sau kelią.

“Kuomet visiems pasidarė aiš
ku, kad jokiais pasistengimais ne
galima išrišti Gordijo mazgo, kuri 
užrišo tamsios jiegos ir kuris vis 
ankštesne kilpa smaugė šalies ger
klę, t^i pakilo kardas, kad šitą 
mazgą perkirtus.” Laikrašt 
štai ragina remti naują 
valdžią. “Nesutikimas ir 
visuomenėje dabar butų 
pražuvimas.”

Vš Skaitykite:
Mudu ėmė va skaityti puse bal

so. Dokumentas buvo parašytas 
gražiai, padoriai. Man pasidarė 
net smagu, atsiVninuš/, kai męs kar- 

vienas caro tą buvome parašę tdfh tekstą. Te- 
: "Jo Dide- čiau paprašėvrf’ ėa^ą po žodžių 

1 “atiduodame savo rtrt*oilui valdyti 
vieny

bėje su žmonių atstovais įstatymų 
leidžiamosiose įstaigpse tais prin
cipais, kurie, bus ^įstatyti” dar 
įdėti: “prisielįps vksiems žmo
nėms..’’ Caras „Tuoj,, .sutiko ir pri
rašė šituos žodžius^ truputį pakei- 

kad tokiita^bd u i šėjp 
ir nesišu- laužomą prisiekus priesaiką 
esiskutęs, dinas, Mykolas turėtų prisiekti' 

alandėlė konstitucijai ir butų tikras konsti- 
tucijinis monarchą.

Man 
Vagone pakakę,

NENORI ŠVENČIŲ
— Šiądien 

toli nuėjo, kad 
ti visas šventes, 
tamsių gadynių
—pa sakoj o u ž si ka r šč i a vęs 
vičius savo draugams.

caro 
šituos žo- 

Aš pasakiau, jog 
priešingas tam, 

i&et pateisinamas. 
Mažajam carui, atskirtam nuo tė
vų, gali atsirasti nęapykautos žmo
nėms, išskyrusiems jį su tėvu, mo
tina. Be to, didelis klausimas, ar 
gali regei<as prisiekti konstituci
jai už mažąjį imperatorių, tuo tar- 
Ipu tokia priesaika būtinai leika- 
[linga. Mykolas gi pats lipdamas 
į sostą, gali prisiekti ir būti kon- 
stitutiniu monarchu. Tokiu budu, 
mudu su Gučkovu sutikova, kad 
sostas bus atiduotas Mykolui.

Po to caras paklausė mudu, ar 
galima gvarantuoti, kad išsižadė
jimo aktas tikrai .nuraminsiąs ša-

Severa’s Balsam of Lifs
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydantis

nebuvau 
taip nuvargęs 
, . kad niekas, 

nustebin
ti tėl j buvo 

nesmagu, kad nuėjau’į carą švar- tę 
I keliu apsitaisęs, juodas 
ikavęs, keturias dienas 1: 
1 katorgininko veidu, tik 
(išleisto iš sudeginto kalėjimo 
į Mudu su Gučkovu įėjova į švie 
šiai nušviestą vagoną 
buvo gr. Frederiksas (rūmų mi-^edė... 

somą j a 
jų nedidel

Kai perskaitę radome aktą gerą 
paspaudėme vienas kitam rankas 
Man rodosi, kad šitas paspaudi
mas buvo širdingas. Gal but, ii 
klystu dabar, nes tada buvau la
bai susijudinęs. Atsimenu, ka 
paskutinį kartą pažiurėjau į laik
rodį, buvo be dvylikos minučių i2 

to reikia manyti, kad 
istorijos atsitikimas hil

i’r 12 vai. nakties.
Man rodosi.

Iškirpk Šį Kupomi ir irafys teas reikia siųsk su savo A uka 
į K omit et lęšiui! adresu

TftįĖ LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE
200 Fifth Ave. New York City : : : : : :

viusis rusų 
Hiig’afKStis

.j apie revoliuciją ir 
jo brolio atsisakymą, 4 

(17) d. kovo išleido iš Tifliso į 
visas savo armijas tokį paliepimą: 

“Paliepiu visiems kariumenės 
perdėtiniams, nuo vyriausių iki 
jauniausių, išaiškinti ir įkvėpti ar
mijos ir laivyno kareiviams, kad 
po apskelbimo abiejų aktų (caro 
ir jo brolio), jie privalo ramiai 
laukti išreiškimo rusų tautos noro 
ir kad jų šventa pareiga, pasilie
kant paklusniais savo teisuotienis 
perdėtiniams, yra apsaugoti tėvy
nę nuo grąsau priešo ir savo žy
giais remti savo talkininkus šioj 
negirdėtoj kovoj.

General-Ad j utantas
, UT« N i kai o j u s.”

stojo 
niuš
Didč valanda atėj 
brangi yra Rusijos ateitis ir laisvė, 
privalo dabar susilieti į #ieną didį 
susivienijimą, į vieną vis: 
broliją aplink Valstijos 
R a n n e j e LT t r o šaukia 
smingai:

“Su mumis šviesa, su 
džiaugsmas—didis 
džiaugsmas! Pagalios mę 
piliečiais laisvos šalies... 
gimusi didė laisva Rusija 
po neišvengiama audra išlaukiniam 
priešui, kaipo pirma meilė musų 
talkininkams, kaipo pirmas pusla
pis naujos tautinės istorijos. Su 
mumis šviesa, rusų armijos gar-

V. Šulginas, kurs drauge su A. 
Gučkovu buvo nuvažiavęs Psko- 
van pasikalbėti su Mikalojum 11, 
pasakoja smulkmenas apie caro 
sosto išsižadėjimą.

Mudu išvažiavome iš Petrapi
lio kovo 2 d. 3 vai. vak. 10 
mudu jau> buvova Pskove, 
tariaus visupirm pasikalbėti 
generolu Ruzskiu, kuriam jau 
vo pranešta, kad mudu atvažia 
vova, bet lig tiktai traukinys su 
stojo, vagonai! įėjo 
adjutantas ir pranešė 
nybė tamstų laukia.’

Išėjus

SOUTH SHORt 
-CLUB'

Pirmiausi pulkai, kurie persiun-f Naujai šaukiami karhimenen ka 
tė žmonių pusėn Petrograde buvo reiviai, persiėmę naują dvasia, lai 
gvardijos pulkai: Lietuviškasai 
pulkas ir Volyniaus pulkas. ’ 

šitie pulkai, kuriuos netrukus 
pasekė ir kiti Petrogrado pulkai, 
vienas po kito ateidinčjo prie Du
rnos ir apreiškė, kad jie palaikysi 
durnos paskirtąjį Pildomąjį Ko-j 
mitėtą. J
• juos sutiko ir kalbėjo Durnos 
prezidentas Rodzianko, ir durnos 
nariai: Skobelev, Ccheidze, Miliu
kov, Kerenskį ir kiti. Netrukus 
durnos pusėn perėjo ir kariškų 
mokyklų mokiniai junkeriai.

Nepaprastas buvo reginys Eka- 
terinos salė Dūmoje, kuomet pul
kai vienas po kito ateidinęs į Tau- 
rydoš (Durnos) palocių ir pilnoj 
kariškoj tvarxoj su išleistomis vė
liavomis išsitaisė senam Potemki- 
no palociuje.

100 LAIPSNIŲ GRYNOS DEGTINES
“South Shore Club” išpo valstybes beudtrolei

4 kvortos arba 1 galionas už .,..$2.45
8 kvortos arba 2 galionai už ....$4.75

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

v LAIPSNIŲ.
Gryna, 4 bonkos už
Gryna, 8 bonkos uz
Gryna, 12 bonkų už

Pareikalaukite musų likierių, degtinių ir vynų kainų eurafa. 
Pinigai turi būti prisiųsti drauge su užsisakymų, krasos af 

ekspreso prisaku.
ATMTMIVITP kad garantuojame musų “SOUTH SHORE CLUB” 
AlrllrllsJlL degtinę turinčia 100 laipsnių stiprumo, gryna, sena 
ir gera—arba sugrąžinsime Jums pinigus atgal.

A I nuo dabar iki Kalėdų Švenčių išsiųsime kiekvienam 
IJYla Al didelį kalendorių 1917 metama.

Į nisteris) ir dar kažin koks gene
rolas, kurio pavardės nežinau.

alandėlės atėjo caras. Jis 
apsitaisęs vien# Kaukazo 
forma. Jo veidas nieko 

<a nereiškė, 'buvo toks 
visados. Pasisveikino su 

mudviem greičiau meiliai niekaip 
šaltai, padavė ranką’ paskui at
sisėdo ir paprašė visus sėstis, 
parodęs vietą Guokovui savo ša
lyje, prie mažo stalelio, o man 
priešais Gučkovą. Pfederiksas 
atsisėdo tolėliau, nežinomasis 
generolas—prie stalelio vagono 
gale. Rodosi, šituo laiku įėjo 
generolas Ruzskis ir, atsiprašęs 
carą, pasisveikino su mudviem 
ir atsisėdo šalia manęs.

Ėmė kalbėti Gučkovas. Aš bi
jojau, kad Gučkovas pasakys ca
rui ką pikta, skaudu, bet to neat
sitiko. Gučkovas kalbėjo gana 

ir gražiai. Jis visiškai ne- 
praeities. Jis išdėjo dabar- 
padėjimą, stengdamasis visa 
reikiant išaiškinti. Jis kai- 
nežiūrėdamas į carą, padė

jęs tiesiąją ranką ant stalo ir nu
leidęs akis. Jis nematė caro vei
do, ir tur but, jam taip buvo leng
viau pasakyti visa ligi galo. Jis 

3 visa, baigdamas, kad 
; išėjimas iš dabartinio 
esąs tik išsižadėjimas so- 
itidavimas jo mažajam 

Aleksiejui, kurio regentu butų di
dysis kunigaikštis Mykolas. Kai 
Gučkovas tatai tarė, gen. Ruzskis 
pasislinko ir pasakė man:

nutarta.
s pabaigė kalbėti, 

tarė:
šiandien visa v 

sugalvojau iš- 
pradžių buvau 

atiduoti sostą, pa-

LIETŪV1S APMATAS .
Veda visoklM bylas vIsoom tdsmaose 
----- į į Ofi—I;

69 W. Washington Street
Imu M. Cmtrsl 2*79

3214 U 8abM St, TtL Tart* 72’1 
CHICAGO, ILL.

Į tai atsakėva, kad, kiek galim: 
pramatyti, šalis tikrai nurims.

Aš nebeatmenu gerai, kada ca 
ras išėjo į gretimąjį vagoną pa 
sirašyti akto. Maždaug apie 11% 
vai. caras vėl grįžo nedideliais la 
peliais nešinąs.

Jis tarė:
— Štai išsižadėjimo

Jonuko mama smarkiai barė- jį 
už tai, kad jis nesusišukavo kaip 
reik plaukų, ir atėjo prie stalo vi
sas pasišiaušęs.

Jonuko tėvas
plikas, norėjo Jonuką Itruputį 
raminti ir tarė:

— Jonuk, ar tu nenorėtum bū
ti taip plikas, kaip aš? Neturėtum 
jokio (rūbelio su plaukų šukavimu.

Jonukas pamąstė ilgai ir pa
galios išlėngvo atsakė:

— Ne, plikas taipgi nenoriu bū
ti... Nes tada perdaug butų veido 
prausti.

KevoniMJJp Maskvoje perėjo 
geroj tvarkoj. Kovo 3 (16) atsi
darė teatrai. Tą pačią dien Ma
skvos vaizbos komitetas paskyrė 
Pildomam Maskvos Komitetui 
100,000 rub. ir išsiuntė pasveikini
mus naujai valdžiai.
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Pildomasis Durnos komitetas, 
susinešęs su Darbininkų-Kareivių 
Taryba, tuojaus nužemino Petro
grade maisto kainas: svaras duo
nos 7 kap., sviestas 1 r. 90 kap.; 
dešros svaras 1 rub.; cukrus 29 
kap.; vištiena 90 kap., kiaušiniai 
1 rub. 50 už dešimts ir t. t. Pir- 
miaus kainos buvo daug augštes- 
nės

d
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Uficialis Pranešimas iš 
Komiteto Ra š t i nes.

Nauji skyriai.
Persiorganizavo ir pradėjo veik

ti/ apart anksčiau pagarsintų, dar 
šiose vietose Centralinio Komiteto 
skyriai:

•Binghampton, N. Y.
* Pittston, Pa.

Manchester, N. II.
Minneapolis, Minn.
P>yesville, Ohio.
Racine, Wis,

Tautos Armija.
Apart pirmiaus pagarsintų, pa

sižadėjo būti .nuolatiniais Lietuvos 
gelbėtojais ir an t sidė jo mėnesinės 
tnokestis dar sekančios ypatos:

■ P. Čiurlionis. .$3.00 (užm. už 
gegužį mėn.).

J. Noburaitis
A'. Kazlauskienė
V. Kirkliauskas
P. Sagevičius
F. V. Mileris 
Juoz. L. Dulbis 
Jur. Dulbis
R. Adžgauskas

J. Vaitkevičius
A. Mickevičius
K. Ziliomenė—$1.50 f

Po $1.00: S. Zigmantas? h
J. Urniavičia 1
Selv. Zigmantas
J. Z u b ričkas >
J. Bražinskas
A. Radauskas
A. Radauskas
J. Bakunas
A. Matukaitis
V. Uriavičia

Zigmantiene
R. Bunauckiutė
J. Ražanauckas
J. Kavaliauskas
A. Bi azins kas
A. Kvarateis

K.

tiž Bal. men.) F. K. Strzyneckis 
F. W/ Naikelis.

New Haven, Conn.:
. K. A. Makarevičius $3.00 (užm. 

už Bal. men.).

S. Mažoniute
J. Ragiokas
P. Adžgauskiutė
V. Vaitkunskas
A. Matulaite.

Waterbury, Conn
K. Kažemekas .......
P. A. Bružauskas .
A. Jaunžemis ......

Po $1.00.
A. J. Po vilai k a

• * ■ » ir• » •- v •

tai, kad dėž#W Apsiėjo iki 4.56c. kas tik turi notą, parašytų šitai 
Taigi, “Darb.” redakcija, veid- Draugijai paskaitas, kurios turės 

tnainingai, Užbėgant už akių ir būti paskui po musų kuopas skai- 
tvirinant, kad “męs čion nedaro tornos susirinkimuose. Už tų pa- 
me jokių intarimų kaslink teisin- J skaitų parašymą, kurios bus Ap

sviltos Komisijos priimtos, bus iš 
TMD. apmokėta sulyg žemiau ei
nančio paskelbimo . išlygų.

Šitas sumanymas, aplinkraščio 
pasielginiastfr-tai begėdiškas keliu, perėjo netiktai per Apšvie- 

tos Komisijos narius, bet ir per 
Literatiškojo Komiteto narius, bei,Semaška 
per TMD. prezidentą. Iš origina- 
lio sumanymo ir iš visų pridėtųjų 
pataisymų^ męs sutraukėme di- 

• džiumos nuomone, kurią žemiaus 1- .
iir paduodame suredaguoto kon
kurso fteks'to pavidale. Tekstas

gurno p. Karužas,”—’kaip tik tais 
žodžiais intąriaj^Fiane dalykuose, 
kuriuose nčrafneLšešėlio mano kal
tybės.—Toksai 1 •garbin.” redakci
jos 
šmeižtas.- \

Toliaus, “Darb.” redakcija grie-j 
biasi dar radikališkesnės priemo
nės, kad diskredituoti nepatinkamą 
jai ypatą visuomenės akyse. 
Kalbant apie dėžutes, sako: “atsi
minkime dar čia ir tai, kad nors 
ir brangiomis sąlygomis, tečiaus

Rinkveičius

5oc.
25c.

Viso $50.50.
Atitraukus rengimo prakalbų

M. Makarevičienė
J. Maseliunas 
Maseliunienė
K. Banelis • 
J. Laurinaitis 
A. Juodviršis

, Po $1.00.
J. Butkus 
A. Vokietaitienė 
S. Markūnas 
A. Zdazinskas 
A. Dičkus 
F. Stulgaitės 
Juoz. Makarevičius 
Jon. Makarevičius 
M. Slėnis’
J. J. Vaitkevičius 
A. Skarvėlaitė
K. Zigmanučiutė 
J. Dauderis

užm. už Bal. men.
Brazauskas ...

P o $1.00:
M.

Kiaušas

St. Paul and Minneapolis. Au
kos prisiųstos in-uo lietuvių per 
p. Masioką. (Aukautojų vardai 
tilpo “Lietuvos” No. 18 kores
pondencijoj iš St. Paul ir Minne
apolis) ....................................25.01

SAVAITINĖ SUTRAUKA.
Nuo gegužio 2 d. iki gegužio 

9 d. aukų įplaukė sekančiai (su
trauka :
Bridgeport, Conn................$54.21
Bristol, Conn.......................43-00
St. Paul ir Minneapolis . . . .25.01

A. Strielkauskis
J. Matukaitis
P. Čekauskas
Mat. Makarevičius
S. Lonika
F. Cibulskas
S. Cibulskas
M. Pauliukaitis
A. šukevičius
M. Lotužaitė, 7 * C <
J. Vituris

Scranton, Pa.
D-rienė Šliūpienė. .$3.00

Po $1.00.
K. Gilbaitienė
F. Živatkauskas
A. Grigonis
S. Žalnieraitis
P. Sarpilius
J. Bindėkas

Po 50c:
P. Valentine
J. Kerievičia
K. Klenauskas
A. Rajenčius
B. Bujanauskas
D. Jucinavičius

Ansonia, Conn.:
Po $2.00

J. Tareila
V.* Šauklys
J. Kontautas

Po $1.00.

J. Požarskis
J. Rimkevičius
A. Urbštonaitė
J. Trečiokas
J. Urbštonaitis

■ A. Valuckas
P. Steponavičius
P. ožemeckiutė .......... 50c.

Binghamton, N. Y.
Per M. Šalčiaus prakalbas 30 

Bal. užmokėjo už Bal. men. 
ypatos: ’

Po $1.00:
V. Kereševičius
K. Vaičiūnas
P. Šiaučiulis
K. Kučinskas

Po 50c.

ir aukos) ...........................
Sheboygan-, Wis. (per J.

Mickeliuną) .....................
A. Andriulaitis (men. už

metus) ................................ 12.00

šios

io.8

J. Adomaitis
J. Misevičius
A. Adomaitis
V. Gaidys
J. Alšauskas
A. Liepą, > v
J. Zakarauskas
J. Stanilavičius
Smulkiuc aukų

Viso .. $10.85 
Conn. Aukų su- 
A ūkavo šios

P. Čiurlionis (mėn. už geg.) 3.00
F C. Stou-t ..............................5.001-
Rev. IL G. Weaver ...... 1.00' 
J. L. Garrett ...................... 100.00
Mrs. R. Berger .......................5.00
W. C. Ratliff ......................... 1.00
W. S. Leonard ...................... 2.00
W. D. Brandon ................... 25.00

Viso. .$324.54
Pastaba: nuo šios dienos 

aukautojų vardai bus garsinami 
tik su auka memažiau 50c.. nes 
męs ir taip perdaug apsunkiname 
redakcijas.

Iš C. K. Posėdžio

E. Stasiūnasr

J. Marčiulionis
S. Urbelis
J. Dičkus
P. Šimonis
A. Urbelis
V. F«?Babonas
S. . Olbikas
V. Bačkys
T. Čeplinskas
J. Juškis
P. Bieliauskas
A. Gudžiūnas
P. Kanapeckas
K. Kevala

;S. Gudžiūnas
J. Jocius
K. Andrejaitis
St. Bujanauskas
M. Sadinauskas

Bridgeport, Conn.
A. Andriulaitis (užm. už 

tus $12.00).
Sagevičius 
Šemšiukė 
Niauta

Navadvorskis ■
K. Šmulkštys \
M. Bakunas
M. Sagevičicnė 4
J. Kavaliauskas

^aitis

Bridgeport, 
rinkta $54.21. 
tos:

T. Sagevičius—$5.00. 
Po $1.00: P. Matakas
E. Šemšiukė 
D. tMerinas 
A. Niaura
P. Navadvorskis 
K. Šmulkštys 
A. Kiulkis 
M. Bakunas 
M. Sagevičienė 

’ A. Andriulaitis
M. Dragūnaitė
J. Kavaliauskas 
M. Sapiega
A. Klimaitis
K. Gedimauskas 
J. Jasiulevičia
P. Adžgauskiutė 
A. Žilinskas 
A. Matulaitė 
J. Ragickas 
A. Sapiega 
V. KirkOiauskas 
V. Vaitkunskas 
J. Kazlauskas 
J. Norbutfaitis 
M. Bagdoniute 
P. Sagevičius 
P. Mėlynis 
A. Vilčinskas 
Juozas Dulbis
F. W. Naikelis 
J. Petruškevičius 
R. Adžgauskas 
Smulkių $16.21.

Viso $54.21.

ypa-

P.

me-

firmos nepadare vi sako ant laiko, seka:
iš ko kilo ir nepasiganėdinimai 
ir baisiausi nuostoliai musų tė
vynei.”—Tai jau melas, 
bininko” redakcija gerai 
rašant aną straipsnį, jog 
buvo pagamintos į laiką, 
tos ] 
jokių keblumų,-—nes, sekdami mu-'mijos ir fyziologijos (su paveik
siu laikraštiją, musų spaudą (ką'slais, diagramomis, etc.) p 
priverstinai turi daryti), niekur 
nepatėmi jo,—negalėj o patėmy ti,— 
rtigojimų ant Dėžučių Komisijos:) 

-—jų nebuvo. ‘ “Darbininko” re
dakcija turbut Užmiršta, lead su 
melagyste toli nenueisi.

Pagaliaus, “Darbininko” redak
cija savo straipsnyje pabaigoje iš
kerta tokį pamokslą: “Tie žmonės, 
kurie apsiėmė viską išpildyti, ne
galėjo šiais reikalais žaisti, o tu
rėjo į juos rimtai pažiūrėti, atsi
mindami visą didumą ir baisumą 

' atsakomybės.”—Tai—intriga, ban- 
fdymas perstątyti visuomenei sa
vo idėjinį priešą blogoje šviesoje. 
—Del “Darbininko” redakcijos in
formacijos pasakysiu tik tiek, kad 
besiartinant Lietuviu Dienai, per 
tris naktis suyis išmiegojau, tvar
kydamas dėmučiuijeksepdiciją dirb
tuvėje,—ir palioviau dirbęs (tik 
tuomet, kuęjmet;i; tikrai žinojau, 
jog viskas bųvo)f|jau priderančiai 
sutvarkyta. r

“Dar- 
žinojo, 

dėžutės 
jog iš

priezasjlle^ nebuvo žmonėm 'iras,
i -i < . ? i , . i ..

TMD. paskelbia paskaitų para
šymo konkursą. Paskaitų tanios 
yra maždaug sekančios:

1. Iš Lietuvos istorijos;
2. Iš lietuvių literatūros;
3. Kaip sutaisytas žmogaus ku- 

—pamatinės žinios iš amato-

4. Namų- ir valgio hygiena,— 
pamatinės žinios iš namų ruošos 
ir maitinimosi hygienos.

Paskaitų parašymo išlygos yra 
šios:

a) Paskaitos turi būti tokio il
gumo, kad užimtų nemažiau 1 
ir pusę ir nedaugiau 2 ir pusę va
landos laiko vidutiniškai skaitant 
ant pagrindžių;

b) Imant paskaitos ilgumą žo
džiais, turi būti nuo 12,000 iki 20,- 
000 žodžių ;

c) Visos paskaitos turi bu|ti pa
rašytos gražia, gryna lietuvių kal
ba, ir labai populiariu išdėstymo 
budu;

d) Lietuvos istorijos paskaita 
turi susidėti ne iš sausų datų ir 
vardų, bet bendrų istorinių 
šinių iš įvairių musų tautos 
veninio periodų;

e) Prie Lietuvos istorijos 
skaitos turi būti autoriaus
rūpinti bent bendri-rupųs Lietu-

pie-
gy-

pa- 
pa

4-12-1917. |

’A. L. Centraliniani Komitetui 
New York, N. Y.

Gerbiamieji!
Ką-tik inpuolė man į rankas 

kiek jau pasenęs “Darbininko” 
No. 39, kuriame “Darb.” redak
cija, savo straipsnyje po antgal- 
viu “Lietuvių Dienoms Iždininko 
Atskaita,” smarkiai užpuola ant 
manęs, kaipo “Dėžučių Komisi
jos” nario.—

Straipsnis perdėm išpildytas ma
no gero vardo dergimu bei nešva
riomis insinuacijomis. Pavyzdžiui 
užeituosiu keletą ištraukų:

“P. Lukoševičiaus atskaitoje 
metasi į akis, jog bene bus sū
riai permokėta už dėžutes

$1,325.00)”... “Jeigu dėžučių
buvo daryta 29,006, tai kiek
viena atsiėjo po 4.56 cento. 
Žinovai tvirtina, kad panašios 
skardinėlės galima buvo padary
ti už 2c., daugių-daugiausiai už 
3 centus kiekviena”^. Toliaus 
—“Čia męs nedarome jokių in- 
tarimų kaslink teisingumo p. 
Karužos... nors ir esame tos 
nuomonės, kad reikalingos apy
skaitos ir jų patikrinimas.’ 
Pirm, negu “Darbininko

dakcija taip drąsiai galėtų mesti 
virš užeituotą apkaltinimą,—turė
tų, rodos būti jai žinotina, kad 
dėžučių užsakymą už tokią kainą, 
kokia buvo užmokėta,—pavedė 
man Centralinis Komitetas tik 
tuomet, kuomet jisai,—-po ke
lių savaičių bandymų,—nesura
do firmos, kuri norėtų tą daly
ką pigiau atlikti. Sutikta, tuo
met, ant kainos ir telegrama pa
liepta man padaryti užsakymą.— 
Reiktų dar ir tai žinoti, kad dė
žutės kainavo tik 3.85c., gi jų iš
siuntinėjimas ekspresu į musų ko

lonijas po visą Ameriką padare

prastai suVis "c'neatskmėju.—Jei 
“Darbininko” redakcijos atsitiki
me darau išsk^imą,—tai tik dėl
to, kad sąryšyje su įnorio ypata 
“Darbininko” ‘' Wda-kdja dergiaf ir 
A. L. CehtrkliHį4Komitetą,—tą 
taip labai užsitarnavusią Lietuvos 
šelpime Amerikos lietuvių įstaigą. 
—Užtatai, šiuoriii kreipiuosi į Jus, 
gerb. A. L. C. Komitete,—su pra
šymu duoti prie šio laiško reika
lingus paaiiškinimus,—kam galė
site panaudoti mano, savo laiku 
inteiktą ir Jūsų patikrintą, “Dėžu
čių Komisijos” atskaitą,—gi po 
tam pareikalauti iš “Darb.” re
dakcijos patialpihimo šio mano 
laiško drauge su Jūsų prierašu 
“Darbininke, —delei padarytos 
skriaudos ati’taisymo.—Atsitikus, 
kad “Darb.” redakcija atsisakytų 
tai padaryti,—-melsčiau tuomet pa
skelbti visą tą medžiagą kituose 
prieinamuose laikraščiuose.— Su 
tikra pagarba

* Romanas Karuža.

f) Lietuvių literatūros paskaita
turi susidėti ne iš rašytojų biogra
fijų ir ištraukų iš jų tvarkinių, 
bet įš peržvalgos visų lietuvių li
teratures laikotarpių ir paaiškini
mų veikalų prasmės tų laikų vi
suomenei ; . >

g) Rankraščiai turi būti prisių
sti TMD. Apšv. Komisijos se
kretoriaus, p. M. Šalčiaus, adresu. 
Rakas • rankraščių priėmimui— 
Rugpjūčio I d., 1917 m.

h) Po paskaita, vietoje auto
riaus parašo, turi būti kokis nors 
ženklas. Prie paskaitos turi būti 
pridėtas autoriaus užpečėtytas kon- 
vertas, kurio viduje turi būti ta
sai pat ženklas atkartotas, ir 
jau turi būti pridėtas pilnas 
toriaus vardas ir adresas;

ip Atlyginimui už geriausiai 
rašytą paskaitą TMD. skiria 
kantį honorarą: po 3 centus 
5 žodžių eilutės (vidutinį
kas padarytti nuo $60.00, nevir- 
šiaus $100.00 už paskaitą.

Viršuj einančio paskaitų kon
kursui paskelbimo sumanymas, ap
linkraščiai ir visi Apš.vietos Komi
sijos, Literališkojo Komiteto bei 
TMD. prezidento parašai, pasilie
ka globoje pas žemiau pasirašiusį 
padėjimui į arvhivą. Perduoda
mas į organą šitą suredaguotą 
pranešimą, pavedu jį domai mu
sų gerbiamųjų rašytojų ir veikė
jų, prie to dar sykį pakartodamas, 
kad konkurso rakas išsibaigia su 
Rugpjūčio i-ma d. šių metų, ir 
maloniai prikviesdamas prie šito 
gražaus ir naudingo darbo.

Su tikra pagarba,
{ J. O. Sirvydas,

TMD. Skyriaus redaktorius.

čia
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Bristol, Conn.. Aukų surinkta 
$50.50. Aukavo šios ypatos:

F. Višniauskas—$10.00.
Po $2.00: Višniauskienč

J. Zigmantas
J. Ručis
M. Mickevičius

New York, 9 *geg. 1917

Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas, išklausęs augščiau til- 

įpusį gerbiamo Karužos laišką, vien
balsiai išreiškė: 1) paniekinimą 
už nešvarias insinuacijas “Darbi
ninkui;” 2) gerbiamam Karužai 
širdingos padėkos žodį už gerai 
ir teisingai atliktus jam pavestus 
Lietuvių Dienos darbus.

Podraug nusprendė kaip ger
biamo Karužos laišką, tahp ir fci$ 
C. K-to rezoliuciją, paskelbti vie- v . sai. 7 1

Sekretoriusrį-M. Šalčius.

Paskaįtų Konkur 
so Paskelbimas.
TMD. Apsyieiqs Komisijos na

rys, p. M. Salius, padavė ki
biems tos i^nišyos nariams ; , p. 
p. A. Rimkai ir P. Čiurlioniui, 
sumanymą, kad reikia paskelbti 
FMD, paskaitų konkursas, tai yra, 
kad musų rašytojai ar veikėjai,

4’2** i Rugpjūčio mSn.

* Generali s
* Koniraktorius Ir
| Namų Statėjas.

J 3123 W. 23 rt St

34-20

2.50
3-30

So. Boston, Mass. 7 kp. 7.05 
Manchester, N. H. (nauja) 4I 

kp. —$1.05.
Už knyg. “Lietuvos Laisvė” K.

J. O. Sirvydas,
ALTS. Fin. Rast.

Lawrence, Mass., 12 kp.
Waterbury, Conn., n kp.

Viso per balandį
Buvo inplaukę

T«L YARDS W3S

Dr. J. KULIS

ALTS. IŽDO APYSKAITA.
Balandžio mėnuo.

Tnplaukimai:
Bridgeport Conn. 15 kp. / 
Cleveland, O., 18 kp. * 7.50 
W. Lynn, Mass, (nauja) 40 kp.

KIBIRKSTĮS
Kaizeris, žiūrėdamas į Rusiją, 

prisiminė sau, kad “Greičiausiai 
galima žuvų prigaudyt! drumsta
me vandenyj,”—ir gaude jis, oi 
kaip gaudo...

ŽINOMA, TURI TEISYBĘ.
— Jievute,—sušuko mamytė sa

vo dukrelei,—ar negalėtum ge
idaus prie pečiaus sėdėti, negu 
čia prie šulinio riogsoti ?

— Žinoma, galėčiau—atsakė
Jievute,—bet, margyte, prie pe
čiaus vaikinai arklių negirdo...

Siuomi pranešu,

.ofisą po 
8325 80.

TELEPHONE

Lietuvis Gydytojas
8259 So. Halsted St,

ir Chirurgas

moterių, vaikę

sų) : “Karė namie taiki 
fronto.”

Rusijos
fronto, o

žmonių: '‘Karė 
ramybė namie.”

•i4 •?’ *4-
Taryba, pastačiusi

iri u-
ant

airi

Tautos 
ultimatumą delei sriovių vienybės, 
tupi ' ant ledo kiaušinių. Vieny
bės yištuko neišperės, bet tik

savo

už-

Bulota, atsisveikindamas
Amerikos lietuviais, tarė: 
siems jums išgrauž!”—Jeigu 
dar pasakęs: “Visi jus 
kit mane....” tai butų 
tikrai didelis “politikas/ 
jas”... tvarte augęs.

•b. 4- 4- i*
Bulota statė “punktus” bet Šim

kus pastate musų kunigams “kon-

Gal socialistai 
nusiuntė Bulotą 
ar Yčas ištikro 
riti?' “ '

Gydo visokias ilgas 
fr vyrų. Specialist*! gydo limpaaftiaA 
užsisenėjusia* ir paslaptinga* vyNĮ 
llga^.

PHONr YAItD* >711

Dr J. JONIKAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3315 So. Halsted St, CHearo.

su 
“ Vi- 
butų 

pabučiuo-
pasirodęs 
ir “veikė-

“gatvatrukčiais” 
Rusijon pažiūrėti, 
tapo vice-ministe-

BUK ŠOFERIU.
Laika* yra gauti sau tinkam* vie? 
t*. Niekuomet nebuvo toks dide
lis šoferių reikalavimas kaip da
bar. Mes duosime užsiėmimų 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi
naudojamo indlvidlnėml' sistemo
mis—nuoseklu* pažinimas ir prak
tika važinėjime automobiliais vi
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamist* ir sutelks tinka
mus patarimus ir nurodymus. Mu
sų mokykla! netrūksta geriausių 
automobilių tr kitų prietaisų. Už
tikriname tamlstai kad tuojau* 
gausi leidimų. Dieniniai ir vaka
riniai kursai; Visas kursas $25.00. 
federal Ass’n of Auto Engineers, 
1214-16 Jacks or Blvd. (Inc.)

Geriausis būdas sukėlimui revo
liucijos Vokietijoj butų—iškabinti 
Berline, ant kaizerio palociaus ke-

Tie vyrai, ką ženijosi, kad iš
trukti nuo vainos, 
jau gal turi vainą 
“boba.”

iki šiam laikui 
namie—su savo

*4* 4*

Pats vardas “submarinas,” pa
rodo, kad Vokietijoj žmonės “ma
rinas.”

YČas gerau progresuoja negu 
p rogresy v i šk i a u s i p rcgresi štai.

Kol lietuviai pjaunas, paliokai 
salina, ‘ kaip kepsnį nunešti.

Jurgis Spur gis

ŽINOMA, KAD TEISYBĖ.
Tėvas su mama ir su visa šei

myna rengėsi į piknyką. Mažą 
Juozuką parengė naujomis dra
panomis, kurias tėvas buvo jam 
tik-ką nupirkęs. Aprengę Juozu
ką, pasodino jį ant “porčiaus” ir 
liepė palaukti, kol kitus vaikus ap
rengs.

Netrukus po to mama pastebė-

Ąiaus” sėdėti, įlindo į purvyną, 
kur pradėjo sau “bandutes kepti.”

Naujas siutas nuėjo per niek. 
Apie baisią sceną, kurį įvyko tarp 
mamos ir Juozuko, geriaus čia 
nepasakosim. Atėjo pagalios tė- 
^as, pakelė Juozuką, pasodino į 
kėdę ir rūsčiai jo klausia:

— Kodėl tu nelaukiai ant “por-- 
čiaus? Ar negirdėja, kaip mai. 
liepė tau sėdėti kėdėj ir nesutepti 
drabužių ?

— Jes!.—verkdamas atsakė Juo
zukas,-—bet kc<lel jus neliepėt 
kam nors manęs padaboti ?..

MILIONUS DOLERIU žmonės dasidlrbo nei* nuiiiuR ir pAma tar atitiutttg c? .. x.< . . . . * . 1tentavimo, gal norite "KĄ IŠKASTI,” roikXuMte J* «!* but. kok‘ išradimą dėl užpa- į
Venam l^Sim W nulius“**‘entU°U’ [

«« PAT*NT OFFICER (Lot): 2M BROADWAY, NEW YORK N. Y. Ir |
■ *» BARRISTĖR BLOG., WASHINGTON, D. O. - r

.. ‘'i’/

vyrų 
rėtų

RElh
Ir vaikiau, kuri*.

Išmokti bardaaku 
i savaites* s u lyg aaujatk- 

Kam dirbti kasyklose 
jeigu galimaf būti pa

to, kuri*

*10 metodo, 
ar liejyklose, 
čiam darbdaviu išmokus 
blogų laikų nežino. Mokiname bar*- 
daskutystė* taipgi ir moterį*, kaipo 
Ir rnkadabyatis (manicuring). Ar
tesnėms žiniom* rašykite: Nomo- 
koff’s Barber School 1202 Penn Av„ 
Pittsburgh; Pa.

KELIAUJANTIS AGENTAS
Musų keliaujantis Agentas A. Bu* 

kas lankosi po New York*, Jersey 
City ir aplinkiniu* miestelius. Jis u>« 
raŠinSja “Lietuvą** tr renka apskelbi* 
mus i musų laikrašti.

- ' ! LIETUVA PUB. (XL

PETRAS 8. REMEIKI8.
Yra musų įgaliotas GUriiner ir apkv 

linkėję užražlnfitl "L!*tuv**, rinkti 
rr skelbimus Ir pardavinėti knyga*.

Liet Pub. G*,

DIDELIS

SUVALKUOS
ZEMLAPIS

Sutaisč B. K. Balutis

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kojo
tuose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 

' bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežlų tarp 
lenku ir lietuvių Ir dauge
li kitų dalykų.

"Geriausia žemlapls lietu
vių kalboj 
labai 
liepė 
Clat

Peri! etate 
puikiai.”—-Taip at»l- 
apie j} visi laikrai-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus,

Reikalaukit pa*
B. K. BALUTIS
3252 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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VIETINES ŽINIOS.
Po talkiniknų bazaro. Kadan

gi jau praėjo keturi mėnesiai 
Bazarolaiko po Talkininkų

Chicagoje ir 'ikišiol nei viename 
laikraštyje 1nebuvo pilnos atskai
tos, it kadangi musų moterims, ku- 

šiokiu, 'ar tokiu budu prisi- 
prie. surengimo to bazaro,

no3

tai męs,
Nuoširdžiai 

tu vos“ redakcėi

žemiaus pasirašiu- 
nieldžiamc “Lie- 

redakcjjos suteikti jųskj' 
likraštyje vietos musų šiam pa

aiškinimui.
Praslinkus bazarui, męs, ku

rios turėjome duoti šiokį ar kito
kį paaiškinimą visuomenei, pada
rėme pilną atskaitų musų darba
vimosi raporto formoje ir tą ra- 

perdavėm p. Baltučiui, Cen- 
Komiteto manadžieriui, 
pridėjęs visų aukautojų 

to raporto, paduotų 
Chicagos laikraščiams.

jom, kad tas musų rapor- 
buvo svarstytas Centralinio 

Komiteto posėdyje ir buvo pa
tarta p. Baltučiui tą visą raportą 
paskelbti laikraščiuose. Bet iki- 

*šiol tas raportas dar netilpo nei 
viename laikraštyje. Męs nežino
me, ar laikraščiai nenori talpinti, 
ar p. Baltutis dar ikišiol nėra to 
raporto laikraščiams padavęs, bet 
ikišiol visuomenė dar nieko viešai 
nėra mačiusi laikraščiuose apie to 
bazaro pasekmes. [Musų laik
raštis nėra gavęs iki šiolei jokio 
raporto. Red.].

To bazaro surengimui nekurie 
žmonės yra padėję daug savo triū
so, daug moterų yra nemažai au
kavusių. Todėl yra gaila, kad iki
šiol dar nėra išduota viešos atskai
tos.

Męs, iš savo pusės, padarėme 
viską, kas mums priklausė padary
ti, o kad Centralinis Komitetas 
neduoda atskaitos tai nėra musų 
kaltė.

Trumpai čia pasakysime, kiek 
Lietuviai pelnijo tame bazare.

Savo kioske Lietuviai padarė 
pelno .... .......................... $2,180.50

Iš abelno Bazaro iždo Lietuviai! 
gavo ................ ...........  . $0,218.05 I

Taigi Talkininkų ..Bazaras Lie-į 
♦’iviams dųvė .............. $2,398-55-1

Julija Zimontienč, Talkinin- 
viT^skyriaus pre-

ona M. Kirienė, jos pagel- 
bimnkė.

karės Lietuvai. Prižiūrėjimui šio 
reikalo Chicagos lietuvių kitaip 
gai išslritilco komitetų, į kurį iife 
ėjo šie kunigai: A. Skripka, F. 
Br Serafinas ir 'M. Kruša.

. . '. —1—:__ u—
Račiūno paveikslai. Chicagon 

šiomis dienomis atvykęs p. Ra
čiūnas. rodys kratomus paveik
slus iš Sibcrijos gyvenimo, apie 
vokiečių gaspądoriavimų Lietu
voje, iš pabėgėlių gyvenimo ir tt.

Paveikslai bus rodomi šiose 
vietose: '..•?• ' ■
, Gegužio 20 d. vakare—bažny
tinėj svetainėj, prie 44-tos ir 
Fairfield avė., .Brifd'ton Parke.

kare—šv. Jurgio parap. svetai
nėj, ant Bridgeporto.

prie 18-tos gatvės.
svet.,

Įvairumai. Chicagos anglų 
laikraščiuose nuo kelių dienų ei
na sekantis apgarsinimas:

LITHUNIANS FOR FACTORY 
WORK; |4 per day; good chance 
for advancement; give age and 
past exp Address S 126. Dally 
News: 
Lietuviškai išvertus:

(Reikalingi) Lietuviai prie 
ko darbo; $4 ant dienos; 
proga avansavlmui; paduok 
amžių ir patyrimų praeityj, 
suok: S 126, Dally News.
Kas nors turėtų pažiūrėti? kas

tie per darbai yra.
— TMD. kuopa So. Engle- 

woode turėjo pasekmingą vaka-

fabri-
gera 
savo

Adre-

— Gaisras ant Halsted gat., 
prie 18-tos gatvės, pereitą sa
vaitę dikčiai įbaugino aplinki
nius gyventojus ir nuostolių šiek- 
tiek padarė. Nukentėjo ir pora 
lietuvių.

— Dr. Žilvitis, laikiusis pirma 
savo ofisą ant Halsted gatvės, 
prie 31-mos gat., dabar yra ant 
kampo Halsted ir 32-ros gatvės. 
Ten pat persikėlė ir nauja Kar- 
tano apticka.

— Kariškas cenzas Chicagoje 
žadama pradėti netrukus, 
šinės visus vyrus tarp 21 
metu amžiaus, nes sulyg 
tinio kongreso nutarimo iš
amžiaus vyrų bus parinkti karei
viai į Amerikos karių menę. 
Miestas nuo savęs gali padaryti 
pilną cenzą ne tik viršYnineto am
žiaus vyrų, bet ir visų miesto 
gyventojų. . .

i.r 30

tokio

Iždininko Žodis.
Talkininkų Bazaro pinigus, kai- 

jo Lietuvių skyriaus pelną ir to
dėl prigulinčius Centraliniam Ko
mitetui, priėmiau sumoje $2,398.-• užtikrintos 
55. Visus šituos pinigus išsiun-[ligoninėj, 
čiau Lietuvių Centraliniam Ko
mitetui į New Yorką.
Chicagos L. Centralinio Komite
to .posėdyje išdaviau dėtaiišką ra
portų viso Chicagos 
Komiteto iždo stovio, 
raportas netalpintas į 
man nesuprantama.

Dr. A. Zimontas, C. L. C 
K, Iždininkas.

Apgarsinimai.
BUK ATSARGUS SU TUO, 

KĄ PERKI.
Shakespeare’o žodžiai “Kas yra 

varde?“ mėgai i būti rodykle 
kant vaistus. Kiekvienam 
timgam sutaisymui vardas

—--- ----
* *

v>j b.iį,^

per
ver
tė i š- 
stu-

dijavimo, nesuskaitomų patyrimų 
ir rūpestingų išbandymų, • kurie 
išeina didžiausiu posiekiu. Jei 
nori gauti ištikimiausią ir ge
riausių vaistą nuo visokių skil
vio kliūčių, vidurių užkietėjimo,, 
galvos skaudėjimo, ’ nervuotumo, j 
netekimo noro valgyti; netekimo 
energijos ir 1.1., tai aprašyk pas 
aptiekininką Triinerio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro.' Nesa
kyk vien “ bet 

“Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik
syro,“ o tuonii išvengsi galimu
mo gauti mažiaus tinkamą, ar 
paprastai bevertį pakeitinį ir ne
geriamose vietose parodysi aiš
kiai, kad reikalauni vaisto, o ne 
gėralo. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio Linimentas, pagarsėjęs 
visame pasaulyje, pagelbsti grei
tai nuo ramątų, neuralgijos, prie
puolių ir 1.1. Kaina 25c. ir 50c. 
aptiekose, 35c. ir 60c. krasa. 
Joseph Triner, išdirbėjas-chemi- 
kas, 1333—1339 $0. Ashland’ A v., 
Chicago, III.

GEGUŽINIS PIKNIKAS!
Parengė Lietuvos Ūkininko 

Draugija nedėlioję, gegužio 20 d.

sais Grove), Willow

Įžanga 25c. porai.
Lietuvos Ūkininko draugija iš 

patyrimo žino, kaip paruošti 
“džentelmonišką •pasilinksmini
mą.“ Ypač dabar užganėdini- 
mas užtikrintas—nes naujas gra
žus daržas, nauja šokiams plat
forma ir prie to pirmos kliasos 
muzika. Apart įvairiausių pra- 
moniij svečiai galės gėrėtis pa
vasario gamtos grožybėmis.

Todėl visi į GEGUŽINĘ.
Kviečia “Lietuvos Ūkininkas.“
Pastaba: Važiuoti, Archer Li

mits karais iki sustos. Paskui 
I Willow Springs ar Joliet karais 
iki Leafy Grove. Išlipęs prie 
Leafy Grove, eik į White City

Reikalaujama moterų slaugy
mui prie Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos. Klasinis pamokini
mas septynių dalykų prirengia
mojo mokslo prasidėjo gegužio 
15 d. ir birželio 1 d. Kurso pa
baigoje vietos bus priruoštos ir 

geriausioje Chicagos 
Adresas: Chicago Se

minary of Science, office 316— 
Pereitame 53 W. Jackson Blvd. Telefonas 1 

Wabash 5593.

Centralinio
Kodėl tas 

laikraščius,

Vyčių Choro Kon- 
Gegužio 13 d. 4 vai. po

Lietuvos 
certas.
pietų • Mark White Square, prie 
29-tos ir Halsted gatvių, buvo 
L. Vyčių Choro Koncertas. Pub
likos. prisirinko pilna svetaine 
sėdinčių ir stačių; daugumas tu-

nebuvo.
Vedėju buvo gerai chicagie- 

čiams žinomas veikėjas p-as An
tanas S. Pocius. Koncertas 
publikai labai patiko. Choras 
yra gerai išlavintas ir publika 
negalėjo atsigėrėti jo dainelėmis. 
Visų .pirmiausia choras sudaina
vo “Lietuva, Tėvynė Musų,“ pas
kui p-ios O. Pocienė ir M. Janu- 

_Šaulienė labai gražiai padaina
vo duetų “Da Pacem Domine”; 
publika ilgai joms plojo^ Po du
eto, be kitų šmotelių, geriausia 
pu&Hkai patiko sixtetas iš Luci- 
jos; sudainąvo p-ios Pocienė, Ja
nušauskienė, pp. J. Kudirka, J. 
Bsįlsis, A. Pocius ir Kazanaus-

Rep.

BAISI PASAKA!

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja?

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino.

Ar žinai, 
naikina kojų 
kad uervams 
negali dirbti? 
gus geromis 
daugiau ?

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus

kad prakaitavimas 
nervus. Ar žinai, 
susimai kinus, kojos
Ar žinai, kad žmo-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
- AMERIKOJE. .

Kapitalas z Sausio, ipiy, $145.000
Pomirtinių Umokėjo *T... $0^715
Ligoje pašalpų Tt .*...... $53.813

-'V

ŠELPIA Našles,' Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

Moka pomirtinių $150, $300, >600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
15.00 $p.oo ir Įia.oo į yavaitę*

JeL Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 
laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 

. o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo į baisių pirtį. Jes-serl
Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, kų pąlšų popierų ga- 

zietai padirba ir komanduoja tau :
S m ir no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierų, 

arba ant šilko-4sau jų drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierų, visai išnyko, tai ir 
popiera pabrango.

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarete sau 
nesusuks.

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, kų gazietų kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, kų į 
viršų kojomis, raides sustato; už jų artistai, kų visokius pik- 
Čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietų j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagų nudugnina; už jų visoki pisoriai, kų tavo, mielas skaity
tojau, gražų vardų į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
torius, kų visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso “per klai
dų“ iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
Bierių: '

— Mokėk, sako, šunsnuki (langiaus algos mums, ba ki
taip kvitysim....

Net ir pats ponas redaktorius, kų kitų 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 :r man pridėt.... Kad nors užtektų tomš 
skylėms ant “tetos“ užlopyt, kų nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra
sitrynę....

z Kaip ateina “pėdė“ ir kaip tokį kozackį maršų visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!..

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kagieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė
jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba kų padarysi? 
Jis yra mandiUS ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
ji gyvų žemėn suvarytų savo laiškai?—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui./

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis 
ir ukazijos ^ieškot, kaip iš duobes išlindus.

Ko daugiąus mislina, to karščiau darosi. Nuėio vyras 
maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir pamačino jam, dzievažil... Vandenyj pamatė, būrį žuvų, 
ir dar pamatė, ‘kaip didesnė žuvis mažesnę rija.

— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
. išmista sutaisyta: dzidefenis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 
pasciptų,?.o:mažesnio nesiniučyt...•- -m

; Ir ųtėjtr jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakele jis savo gaziėtds čienių visu pusdolieriu.

—• Kad jau ryč. *-*>i rvč—sako jis.—-A4ani dzidesni rija, 
tai ir aš xu<ūęsn|

Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume
ratos kainų kelia.

Musų manadžierius kitaip sau galvojo: “Reikia—sako jis 
—taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela.“ Tai 
ir nutarė, kad męs už gazietų prenumeratos nekelsim, bet pra
žysim, kad mums musų skaitytojai “pamačytų.“

O “pamačyt“ gali, brolau, labai.
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk 

mums jų greitai.
Jeigu turi draugų ar pažįstamų, kų “Lietuvos“ dar nc- 

^kaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie
ko nenorim.

Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- 
daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų 
paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jus ne
pamirškit gerų žodį už “Lietuvą“ tarti, ir naujų skaitytojų 
mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad “Ranka ranką plan- 
ja, kad abidvi baltos butų.n

Taigi vyrai, talkon!
"Lietuva“ kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vienų do- 

liarį ant pusmečio.
Laiškus adresuoki! taip:

ĮMONIŲ apšvietei^leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ“ su Uiua* 
"trųotu mėnesiniu ^priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai 
gauna dovanai.* Leidžia khingas, kurias nariams duodama uM 
putę kainoš.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia,* didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla^* 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresui

A. B. STRIMAITIS
^307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY > 
%.1,.,i,...1 .i"n..-j 1 ...a!.:.'..i/.iiM .i*>11 .. —■■n r '■'■i.m.i. aSSUįSĮS^ssss^^

Lietuvoje Europos Kares Metu.
Šioje knygoje p. A. M. Martus, senas amerikietis, 

kuris prieš pat karę parvažiavo iš Amerikos į Lietuvą, 
aprašinėja, kų jis savo akimis matė Lietuvoje laike karės. 
Ji aprašinėja:

1. Nuo karės prasidėjimo iki Lietuva pateko vokie
čiams.

2. Kaip kariumenė elgėsi su Lietuvos gyventojais.
3. Kaip susitvėrė Lietuvių draugija nuo karės nuken

tėjusius šelpti ir jos darbavimas.
4. Lietuvių tremtinių kelionė iš tėvynes 1400 verstų 

gilumon Rusijos pėsčiomis bei arkliais. Pats šios kny
gos autorius dalyvavo šioje turtingoje skurdu kelionėje.

5. Katalikų su liuteronais nesutikimai ir už kų. Dau
gelio iš jų yra pavardes, taipgi gyvenimo vietos pažymėtos.

Ši knyga turi 77 puslapius, su daugeliu paveikslų.
KAINA 50 CENTŲ.

Norint jų gaut, siųskite užsakymą adresu:

Lietuva Publishing Co.
3352 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL,

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame banklerlai, bet męs gvarantuojams Tamstai aučA] 

dymų 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužiui pas mus. Vy<! 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $39.60 ik|‘ 
I50.Q0 už pusę kainos. Truputėlį nelietus nuo $25.00 iki 360.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po 35.VO ir brangiau.

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo 3100 ir brangiau*.
Vaikų siutai 32.50 iki 37.50.
Skrynios ir valyzal.

S. GORDON,
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki * vai Subatomla astl 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedildienials—iki 6 vaL vakare. ,.

D-re Maria Dowiatt^Sass 1 į Moterų Ir vaikų ligų specialistė 1
Ofisas

1725 West 18th Street 
l&rę Paulina Ir WoodgaU 

— ^ Thone Canal 1208
Vala,ndo«:

XT <9:60 iki 12:00 vai ryta 
17X0 iki 8:00 vaL vale.

Nedalioms 
į ■ xno O^Ciki ^^OvaL ryto

Rezidencija

520fl W,Harrison Sbrtrt 1
T et Austin 711 1

Valandou E

ūktai iki 9:00 kiekvienoj 1
sino už vieną dolerį.

tai vienintelis vaistas
Jis neleidžia kojoms 
, smirdėti, atima pa

ilsimo jausmą ir neleidžia da- 
pūslėms, marikauliams ir 

ir Wisconsin©) iVištakiams. Užsisakyk jo tuo- 
delegatus aiba jaus Rašyk šiandien šituo ad- 

Iresu: 
yra šaukiamas'

kurios Crown Pharmacy 
liksis 28|2 E> 79)h st Si Cleveland, Ohio

PRIE TMD. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO.

Chicagos ir apiclinkių TMD. 
kuopų susivažiavimas atsibus 20 
d. gegužio, 1917., Mildos svetai- ■
nėję, Halsted ir 32 gatvė. Susi-, ko:onis 
važiavimas prasidės 1 v. po pietų.' prakaitn<)ti 
Susivažiavime kviečiama daly- • - 
vauti visos Chicagos ir apielinkių ' r 
(Illinois, Indiana 
kuopos per savo 
valdybas.

Susivažiavimas 
skubiai, todėl tos

3352 South Halsted Street, Chicago, IR

•kuopos

prisiųsti savo valdybas.
Y ra labai svarbu, kad 

TMD. kuopos geriau susiartintų1
VISOS

turime atlikti.
. Suvažiavimo Rengėjai.

GROSERNĖJ.
Šeimininkė : Aš šito svie

sto nenoriu. Matai kad jis su 
plaukais—turbūt, tai tavo vaikis- v • cių....

G r o s e r n i n k 
poniute. Tai ne 
kai, bet karvės,
tyčiai, kad kostumeriai žinotų, kad 
tai yra karves sviestas, o ne mar- 
garina.

a s : Visai ne, 
vaikiščių plau-
Dedame porų

Vėsiausia Vieta, Tai
MILDOS TEATRAS

Chicagos
Mundelein

į šiai <n>uo karės Lietuvai $700.00. 
Ta auka, berods, skiriama iš 
priežasties Lietuvių Dienos, ku
ri atsibus gegužio 20 d.

Visose Chicagos katalikų baž
nyčiose šitų nedėldienį bps ren
kamos aukos nukentėjusiai nuo

antvyskupis J. W. 
paaukavo nukentėju-

PRIE VAKARIENES.
Jonas baisiai pradėjo žiovauti. 

Jo kaimynas, norėdamas pasiro
dyti geru juokdariu,- sako:

—- Jonai tik tu taip nežiovauk!
Lyg mane norėtum praryti.

— O, nesibijok, tamista—atkir-^ 
to Jonas,—-aš asilo mėsos neval
gau.

3138-42 So. Halsted St.
-Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rakite 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurmieptyje.

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai.

Subatom ir nedėliom
10c balkonas, 15c žema.

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų.

1 Jei liuosaine laikr. nęri pasilsėti, atsivė- 
, dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai
* ateik j

; MILDOS-TEATRĄ.

CuuAlflI

DR. A. YUšKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

9WSB
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SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

"Lietu vių Balsą’ 
į LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žauiuti lietuviu tautos sąmonę ir 
į stiprina jų dvasių, kad kantriai lauktų karo pabaigos.
.t* LIETUVIŲ BALSAS padeda Sviesties ir tobulintles; jis ragina 
V tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 

dora ir gandinga, n nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
T musų tautų.
J- LIETUVIŲ JBALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautoa.51r tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvienų lietuvi, 
V kad, kaip tikt paliaus žvangėję ginklai, tuojau gr|žtų Lietuvon, nes 
į tėvynės žemęlė, ’gpavirtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir 
T griovių, laukia ariama ir valomą, o nugriauti tėvi; kapai—aptveriami. 
+ LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
X skelbimus-jieškojlmus, grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda 
V surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines Ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
&3 rb. 00 kap.ji 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
T1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiu! 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
J 3 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
X 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
y numeris 5 oentaho 
X Iš Amerikos pinigus, 
T| užsienius rusų oensura 
X SKELBIMŲ KAINA.
Y puslapi | keturias skiltis) prieš . tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. 
v Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė “po teksto

„y, y, į „y, savo skaitytojams®duodą labai daug naudingų raštų 
^1 I L Į B I apie žmoni y sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juoky,
fl I Imi I I I e*hv» paveikslu?* Turi savo korespondentus visoje

* Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. •‘Ateities’’ kaina metams $2.00. pusei mėty $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

“Ateitis“, 366 Broadway,*So. Boston, Mass.

laiškus gauname. Siuntinėt! "Liet. Balsų" 
nekliudo.
Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant

petito eilutė, giminių jfeSkantlems po teksto 10 centų petito eilutė. 
Adresas:

- “Lietuvių Balsas”
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius. Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarių Stebuklingss s Gamtos Kraštas

Atsidarys nuo Gegužes Inu s iki Spalio 20tai
Ištisai Elektrikinis Kelias 

m3 n Tikietas j ten ir atgal vie- 
wJį« / O nintėliai tiesiu keliu nuo 
» Chicago Archer Ave. ir Ci

cero Ave. Stoties ar *Argo, Ill. Chicago 
ir Joliet Elektriniu Gelžkeliu.

Specialiai Būriai
C/l Tikietas į ten ir atgal tuo JJII pačiu keliu burainis iš pen- 

» kių dešimtų (50) žmonių, ar
. daugiau. •
į Elektrikiniu ir Gariniu Keliu

Q /k A Tikietas į ten ir atgal sep- > AZ If4 tintadieniais ir šventadieniais 
I ’ taipgi būriams iš penkių

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis, 
šita žema kelionės kaina galima gauti 
tiktai vartojant pakeistini tikieta j Jo- 
lietą, III., C. & A., A. T. & S. F., ar 
C. R. L & P. gelžkeliais.

Rock Island turi paskirta traukini iš 
Chicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; 
iš Englewoodo 7:15 vaL ryto ir 9:15 vai.

ryto, pasiekianti Jolieta, 111. 8:30 ir
10:00 vai. ryto.

Jolieta apleidžia 8:45 vai. ryto ir 10:20 
vai. ryto, pasiekdamas Starved Rock 
11:00 vai. ryto ir 12:20 va.l dienos.

Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 
vai. po pietų ir Rock Island gelikeliu 
pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare.

Asmeniniai Vedamo s Ekskursijos
A O O C Antradieniais, šeštadieniais ir 

septintadieniais kas savaite 
» * nuo Gegužės 15 d. iki Rug
sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg 
specialio susitaikymo. Vienos dienos ke
lionė. šešios valandos Rocke.

Kreipkitės i Chicago Travel Bureau, 
645 Marquette Building, Telephone Cen
tral 3847

Archer Ave. Stotis
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Av< 

Stoti, paimk pietų linkui einanti tra 
vajų State gatve ar Archer Avė., pa 
mėta “Archer-Cicero”, ar persikelti s 
šito tramvajaus nuo kiekvienos perk 
tamųjų linijų. 1

ARTkI RMS ±(N OM3 RAŠYK

CHICAGO, OTTAWA & PF'
JOLIET, ILL., Arba Tel




