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Dideji Kare. 
Nesmagi kaizeriui šita savaitė, 

iš visų pusiu ateina negeistinos 
jam žinios. Rusai, kaip matyt, 
tikrai atsiraitojo sau rankoves ir 
ėmėsi lupti Hhdenburg* armijas, 
kad net dulkės eina: iš Austrijos 
ateina žinios, kad naujasai cieso-1 rius pradeda žvairuoti j savo kai-; 
myną kaizerį ir jie.-ko tinkamų 
progų kaip Austrija galėtų gyva 
išhsti ir nusikratyti nuo kaizerio 

bičiulystės; net namie, pačioj Vo- 

kie\joj, iki šiolei nuolankus kai- 
zei '.o pavalliniai pradeda Šerus sta- 

tyti ir šiomis dienesnis rengiasi 
reichstage kaizerizmą pakratyti. 
Tik vienas linksmesnis šios savai- 
tės prajovas—tai pasekmingas vo- 

kiškų orlaivių užpuolimas ant Lon- 

dono, kur nuo jų bombų žuvo ke- 
lios dešimtjs rainių gyventojų 
(tarp jų moterių ir vaikų) ir su- 

žeista per šimtas žmonių. 
Sena patarlė, kad 

Rusai šluoja "nauja štuota gerai 
šluoja," pasirodė 

teising kalbant ir apie naują Ku- 

siją. Lijotasi, kad revoliucija, 
padariusi tokią milžinišką per- 
verstu? Rusijoj, podraug suardė 
ir rusų armijos jiegas. Xct ir 
didžiausi Rusijos draugai ir opti- 
mistai nesitikėjo, kad rusų armi- 

ja, pradėjusi bučiuotis su vokie- 

čiais, galėtu atsipeikėti, susitvar- 

kyti ir vokiečiams bent kokį smū- 

gį užduoti. O vienok taip at- 

sitiko. 

| tris mėnesius po revoliucijai, 
rusų armija persitikrino, kad ko 

negali išgauti bučkiais, tai turi 
iškovoti giklu, ir pradėjo šturmą. 
Iki šiolei rusų užpuolimai ei- 
na nepaprastai pasekmingai. 
Kuomet rašome šituos žodžius, 
rusai į savaitę lai-ko yra paėmę 
jau apie 3o,ooo belaisvių, kelias 
dešimts kanuolių, kelis šimtus kul- 

kosvaidžių ; jie perlaužė net tris 

linijas vokiškų apkasų užėmė ke- 

lioliką kaimų ir miestelių ir ne- 

kurtose vietose atmetė vokiečius 

ant suviršum 10 verstų atgal. 
Iš to aišku, kad pradžia visai 

nebloga. Pat centras šito rusų 
veikimo randasi Galicijoj ant li- 

nijos maž-daug tarp Stanislau ir 

Brody. Cia apsireiškė naujas ru- 

sų gabus v"'as, gen. Kornilov, 
kutio armijos samčiaus semia be- 
laisvius ir muša teutonus į deši- 

nę ir į kairę. 
Visos rusų jiegos yra sukon- 

centruotos ant miesto Halicz, ku- 

ris skaitosi raktu į Lembergg. 
J j paėmus, vokiečių padėjimas 
Lemberge butų pavojingas todėl, 
kad ir i", šiaurių pusės rusai mėgi- 
na įvaryti gilų kylį tarp Letnber- 

go ir Kovelio 
Netikėtai kilo didelis nušis j 

vakarus nuo Pinsko, kuris y. a 

apie vidurj rusų ilgo fronto. 

Staiga užsiliepsnojęs jis staiga 
ir nurimo, nes jokių tolimesnių 
žinių apie jo pasekmes nealGjo. 
Mažesni susirėmimai Įvyko apie 
Smutgainius, Vilniaus gub., ir tū- 

lose vietose ant fronto tarp Ry- 
gos ir Dvinsko. 

Pat pradžioje mušiu Galicijoj 
atvyko j frontą ir gen. Scott, 
Amerikos generalio štabo perdė- 
tinis. ir narys dabar viešinčios 
Rusijoj amerikonu komisijos, 
jis.atvyko j Tarnopnlį pačioj pa- 

baigoj krnuolių bombardavimo, 
kuomet jos, atlikę savo darbą, su- 

stojo, kad atidaryti kelią pėsti- 
ninkų šturmui. Generolas Scott 

pasakoja, kad jis niekados dar 

nėra matęs didesnio r rsumo ir 

geresniu manevrų už tuos, ku- 
riuos padarė rusai laike šių mu- 

sių. Tvarka esą pavyzdinga, ka- 
reiviai ir aficierai stovi už tai, 
kad vokiečiams užduoti smūgi r 

pildo savo pareigas su atsidavi- 
mą. 

Laikraščiai praneša, kad karės 
ministeru Kerenskį, savo ugnine 

kalba uždegė armiją ir pats juos 
vesdamas, pradėjo šitą didelį mū- 

šį- 
Pranašaujama, kad tai dar lik 

pradžia didelio ofensyvo ir kad 
jis tęsis dar bent keletą savai- 
čių, pirm negu prieis prie nulė- 
mimo. Rusų artilerija --anti ge- 
ra, amunicijos turi daugiau negu 
pirma; jeigu ko trūksta—tai ge- 
ros transportacijos,—geležinkelių 
ir kelių. Bet tuom reikalu žada 
užsiimti amerikonų specialistų 
komisija. 

Iš Vokietijos tuom tarpu Krizis ... 

.... ateina daug, bet labai Vokie- 
T. 

•. priestaraujaricui /imu. ls 
tijoj. r , i T. jų vienas dalykas aisKus, 

būtent, kad pačioj Vokietijoj ren- 

kasi politiškos audros debesiai. 
Vokiečių progresy vykesniems 
žmonėms pradeda atsidaryti akjs 
ypač nuo to laiko, kada Amerika 
stojo karėn ir naujoji Rusija at- 
metė veidmainingą kai/.erio "an- 

ka, nenorėdama su Vokietija tai- 
kintis. 

Išmintingesni ir progresyviš- 
kesni vokiečiai pradeda supras- 
ti, kad jeigu ir Amerika, kuri nie- 
kados nenorėjo karės, stojo prieš 
Vokietiją; jeigu laisvoji Rusija 
su paniekinimu atmetė ištiestą 
jai ranką: jeigu Chinai ir beveik 
visos Pietinės Amerikos repub- 
likos pretraukė su Vokietija ry- 
šius,—žodžiu, jeigu beveik visas 
pasaulis stoja prieš Vokietiją, tai 
negalimas yra daiktas, kad visas 
pasaulis butu kaltas ir krauja- 
geringas, o viena tik Vokietija 
su savo turkais butų teisinga ir 
nekalta. Jie pradeda suprasti, 
kad vokiška valdžia yra kalta. 

Visos liberališkos vokiečių par- 
tijos ir klerikališkas reichstago 
centras pagalios pareikalavo, kad 
valdžia apskelbtų viešai, jog ji 
neturi iokių užgriobimo ir kon- 
tribucijų mierio. Panedėlyj-utar- 
ninke Vokietijos kancleris von 

Betbmaivn-Hollueg turėjo laiky- 
ti reichstage prakalbą ir virsmi- 
nėtų partijų vadai davė; suprasti, 
kad jie atsisakys duoti valdžiai 
tolimesnius kreditus karės vedi- 
mui. jeigu valdžia aiškiai neap- 
reiks savo mieriu. 

Kaip girdėti, kai/.eris yra prie- 
šingas tiems reikalavimams ir ža- 

jda porą savo ministerių atstat) 
ti, o pamainyti juos kitais. Bet 
ar reichsagas tuomi užsiganėdins 
į—tai dar klausimas. Valdžios 

apreiškimą, jeigu spėsime, pami- 
jnėsime "\'ėliausiose Žiniose.'' 

Vokietijos dabartinis politiškas 
bruzdėjimas rodo neabci *>tinus 

[ženklus besiartinančios audros, 
i Rusu pasisekimai, Amerikos ar- 

| mijos pasirodymas Prancūzijoj 
j yra neabejotina to priežastim. Ir, 
kaip mes sakėme jau pirmiau, 

| užteks vieno-kito didesnio smū- 

gio vokiečių armijoms, ka.i pri- 
Įversti vokiečius prasiblaivinti ir 

Ipasiųsti kazerį Mikės pėdomis, 
j Tai yra grcičiausis ir tikriausis 

būdas karės užbaigimui. lodėl 

Ijis yra ir pig;ausis. Vilkinimas, 
! liūliavimas apie taiką, sulaikymas 
į Amerikos nuo siuntimo kariuine- 
nčs Europon duoda tiktai piogą 

į Vokietijai atsigriebti, pertęs karę 

! ilgiaus ir pražudys daugiau žnio- 

[ nių. Greitas karės užbaigimais, 
suėėdijimas turto ir žmonių gy- 

Į vasčių--tai energiškas surėmimas 

: vokiečių iš visų pusių. 
Greitai užsiliepsno- 

Crnnų Mo- .... 

jusi Chinuose mo- 
narchija ... 

narenija, kai;> įsro- 
Baigiasi. .... 

cto, greitai ir uzgęs. 
Jaunasai imperatorius. karj 

prašalinta nuo sosto, apskelbus 
Cliinų repui/iką, gavęs paramą 
gen. C hang Hsun, išleido- pro- 
kliamaciją. kad jis savo kūdi- 
kystėj neteisingai tapo prašalin- 
tas nuo sosto ir kad jis dabar 
vėl apimąs valdžią, panaikinda- 
mas republiką. 

Su tuotn nesutiko pietinės Chi-I 
nu provii ~ijos, kurios visuomet! 
buvo labj.t .siai revoliucijoninės; 
prie jų prisidėjo ir šiaurinės pro- 
vincijos. Imperatoriaus ir gen.' 
Chang Iisuno pusę palaiko tik 
Chinų vidurys apie miestą Te- 
kiną. Republikoniškos armijos 
iš pietų ir iš šiaurių pradėjo slink- 
ti linkui Pekino, reikalaudamos 
Lliang iisuno pasidavimo. Jau 
jvyko nemažai mažesnių susikir- 
timų ir šiomis dienomis laukia- 
ma didelio mūšio Pekino apielin- 
kėse. Žinovai dalykų sprendžia, 
kad monarchistai negali turėti 
jokios vilties laim.ti ir kad mo- 

narchijos dienos yar suskaitytos. 
— Ant vakarų fronto atakai 

eiliuojasi su kontr itakais, bet 
jokių žymesnių permainų ne- 

įvyko. 
— Prezidentas Wilson iššaukė 

visą miliciją ant rugpjūčio 5 d. 

Iš Kares Lauko. 
ŽADA AUTONOMIJĄ 
RUSTJOS TAUTOMS. 

Washington, D. C., liepos 5 d. 
Rūsti speciali s ambasadorius 
Poris Rachmetjev šiądien tapo 
formališkai priimtas Prezi- 
dento Wilsono, kaipo oficialis 
naujos Rusijon atstovas. 

Perduodamas Prezidentui savo 

įgaliojimus, ambasadorius Bacli- 
metjev dar sykį užtikrino Prezi- 
dentą, kad Rusija tvirtai laiky- 
sis talkininku ir sykiu su jais 
kovos prieš Vokietiją, 

Prezidentas Wilson, atsakyda- 
mas ambasadoriui, išreiškė Ame- 
rikos pasitikėjimą ir pasigerėji- 
mą naujos Rusijos valdžios dar- 
bais. 

Sul/g naujo ambasadoriaus iš- 
sitarimo, Rusii dabartinė valdžia 
suteiks pilną neprigulmybę Len- 

kijai ir plačią savivaldą Fin- 

liandijai, Ukrajinai "ir kitoms 

pavergtoms tautoms Rusijoj. 
[Po žoLiais "ir kitoms tau- 

toms" galima suprasti ir Lietu- 
vą, vienok męs privalome at- 

kreipti atydą į tai, kad nors 

Fitiliandija ir Ukrajina yra pa- 
minėtos vardais, nors Lenkijai 
žadama pilna neprigulmv- 
bė, Lietuvos vardas nėra specia- 
liškai paminėtas. Iš to matome, 

kad Lietuvos reikalai dar iiėra 

stipriausiai pastatyti; todėl lie- 
'iai neprivalo miegoti, bet iš 

visu ">ajiegų dirbti, kad sau pra- 
mušti Kelią prie laisvės šviesos]. 

RUSĖS ŠAUKIA— 
"MIRTIS GERESNĖ 
UŽ SARMATĄ." 

Petrogradas, liepos 5 d.—šią- 
dien, ant plėciaus prieš didelę 
šv'. Izaako katedrą, tapo pašven- 
tintos vėliavos pirmo kariško 
bataliono, susidedančio vien iš 
rusių motery. 

Bataljone buvo daugiaus ne- 

gu 200 nioterų-karcivių su šau- 
tuvais, kareiviškoj uniformoj. 
Kazokai tr jūreiviai sudarė joms 
garbės sargybą. 

Vėliaus šios moterys padarfc 
parodą Petrogrado gatvėse, neš- 

damos vėliavas su parašais: "Ge- 
riaus mirti, negu gėdą turėti" 
ir "Moterys, nepaduokit rankų 
išdavikams." 

Anarchistai pirmu syk gavo 
"per pakaušį," kuomet rusų val- 
džia' liepė apsupti ir padaryti 
kratą buvusio ministerio Dur- 
novo palociuje. Xuo revoliuci- 
jos pradžios šitoje vietoje buvo j 
pati vyriausia anarchistų kvatie-, 
ra. Valdžios atstovai konfiska- 
vo visus dokumentus ir padarė 
keletą areštų. 

Anarchistai turi savo šalinin- 
kų ir Kareivių bei Darbininkų | 
Taryboje ir šitoks valdžios pa-! 
sielgimas tapo iškeltas tos ta- 

rybos posėdyje. Nekurie mat 
reikalavo, kad valdžia už tai at- 

sakytų. Bet beveik vienbalsiai 

Kareivių ir Darbininkų Taryba 
išreiškė valdžiai savo pasitikėji- 
mu ir tuomi pripažino, kad ji 
su anarchistais pasielgė tinka- 
mai. Tarybos pildomoji komisi- 
ja pranešė, kad ■ rimtos revoliuci- 
jinės jiegos nieko bendro neturi 
su žmonėmis, kurie buvo užėmę 
Durnovo vilią. 

"KAREIVIAI! PIRMYN!" 
—ŠAUKIA KERENSKĮ. 

Petrogradas, liepos 5 d.—Ru- 

sų karės ministeris Kcrenski, 
prieš pat- pradžią dabar prasidė- 
jusių musių Galicijoj, išleido 
"dienos paliepimą" j visas to 
fronto armijas. Šiame paliepime 
jis išaiškino, kad užpuolimas ant 

vokiečių yra reikalingas netik iš- 
gelbėjimui naujai įgytos laisvės 
Rusijoj, bet taipgi yra reikalin- 
gas ir įgijimui pastovios taikos 
bei užtikrinimui laisvės visam pa- 
sauliui. Savo paliepimą Kerenski 
užbaigia sekančiais žodžiais: 

"Kareiviai! Mūsų tėvynė yra 

pavojuje. Laisvei ir revoliuci- 
jai gręsia prapultis. Kiekviena 
sugaišinta diena priduoda naujų 
jiegų musų priešams. Tiktai 

greitas ir nusveriantis smūgis 
gali suardyti priešo plianus. Lai 

jie žino, kad įgyta laisvė padi- 
dina musų jiegas. 

"Vardan laisvės, ateinančios 
gerovės ir už pastovi;}, garbin- 
gą taiką, aš liepiu jums:—Pir- 
myn P 

Po to Kerenski pats ypatin- 
škai vedė kariumenę mušin. 

NERAMUMAS 
VOKIETIJOJ. 

Stockholmas, liepos 5 d.— 
V o r w a c r t.s, vokiškų sociali- 
stų organas duoto persergėjimą 
vokiškai valdžiai, rašydamas se- 

kančiai : 

"Lai niekas neužsimerkia ant 

fakto, kad šiuom laiku tūlos rū- 

šies neramumas platinasi po vi- 

są šalį." 
Neramybės ženklų Vokiet'joj 

apsireiškia vis daugiau. Pasta- 
raisiais laikais jvyko riaušės dėlei 
maisto stokos, Dusseldorffe, 
Stettinc, Gleivvitze ir kituose 
miestuose. Yra daugelis nuro- 

dymų į tai, kad vokiečių žmo- 

nėse pradeda smegenys kitaip 
dirbti, negu jos iki šiolei dirbo. 
Jaučiama, kad Vokietijai grasia 
pavojus, jeigu ir ji toliaus lai- 

kysis savo biurokratizmo. Ne- 
senai visas burvs taip vadinamos 

inteligencijos 'lyderių paskelbė, 
atsišaukimą prie valdžios, patar- 
dami iai įvesti lygų ir slaptą 
balsavimą Prūsijoj. Jų atsilie- 

pimas ir perspėjimas, kurį jie 
davė valdžiai, padarė visoj Vo- 

kietijoj milžiniškiausią sensaciją. 
Matyt, kad Vokietijos žmonėms 

pradeda pamažu atsidarinėti jų 
akys. 

Saksonijos parliamcntas pra- 
dėjo atvirą kovą su savo kara- 
lium ir išreiškė didelį neužsiga- 
nėdinimą stoviu reikalų ne tik 

Saksonijoj, bet ir visoj Vokieti- 

joj- 

MOTERIŲ RIAUŠĖS 
AMSTERDAME. 

Amsterdamas, Hollandijoj, lie- 

pos 5 d.—Vakar 300 moterių, 
apsiginklavusių revolveriais, 
durtuvais ir akmenimis, pradėjo 
riaušes Jordaan distrikte, Am- 

sterdamo mieste. 

Šitos riaušės yra tolimesnis 

bėgis pavojingu betvarkių, ku- 
rios iki šiolei buvo vien tik Kat- 
tenburg distrikte. įvyko susi- 
rėmimai su policija. Kc'urios 
ypatos užmušta, 19 sužeistų. 

Riaušių priežastini yra bulvės. 
Po miestą prasiplatino žinia, 
kad keli šimtai vagonų bulvių 
esą siunčiami Anglijon, kuomet 
vietiniams gyventojams jų stoka. 
Valdžia gi nuo seniaus yra pa- 
dariusi sutartį su Anglija ir su 

Vokietija ir apsiėmė pristatyti j 
joms nekuriu produktų mainais 

už pristatymą anglių ir tos rū- 

šies produktų, kurių stokuoja 
llollandijai. 

ŽUVO PUSANTRO 
MILIJONO VOKIEČIŲ. 

Paryžius, liepos 5 d. Sulvg 
geriausių oficialių franeuzų val- 
džios apskaitliavimų, vokiečiai 

nuo pat karės pradžios iki kovo 
mėnesiui, šių metų, nustojo vien 
užmuštais pusantro milijono vy- 
rų. 

KĄ DABAR MANO 
VOKIEČIAI APIE 
RUSUS. 

Amsterdamas, liepos 6 d.— 

Vokiškieji karės korespondentai, 
esantieji Galicijoj ant Rytinio 
karės f-onto, vienbalsiai pripažį- 
sta, <ad dar niekados rusai ne- 

simušė taip smarkiai, kaip laike 

paskutinių keturių dienų. 
Nc tiktai kad visi prisirengi- 

mai buvo išmintingai padaryti, 
kad užduoti smūgį silpniausioj 
priešo ironto vietoj, kur susiei- 
na teutonų ir turkų frontas, bet 
ir visų štabo paliepimų išpildy- 
mas ėjo tvarkiai; tarsi laikrodė- 
lis, jvairios dalys rusų kariume- 
nės ko-operavosi viena su kita 

taip, kaip buvo nustatyta ir iš- 
kalno vyresnės komandos su- 

plianuota. 
Vokiškieji korespondentai pri- 

pažįsta, kad Vokietijoj baisiai 

apsiriko, kuomet manė, kad Ru- 

sijos anarchija apėmė ir rusų 

armiją V ją suardė. Fritz 
\\ ertheimer. kariškas korespon- 
dentas laikraščio Fi r a n k f u r- 

t e r Z i i t u n.g, rašo sekančiai: 
"Rusų lakūnai (orlaivininkai) 

buvo pilnai prisirengę pri° sun- 

kiausios užduoties. Rusų geležin- 
keliai buvo prisiruošę ir 
tvarkiai vedami. Jie tu- 

rėjo daugilj didelio kalibro 

kanuolių, dar didesnių negu pir- 
miaus. Jie turėjo daugelį kubi- 

lų" (šarvuotų didelių automo- 

biių, kuriuos išrado ir pirmi pa- 
vartojo anglai pernai, Somme 
mušyj).; 

Kiti korespondentai pažymi 
nepaprastą rusų pėstininkų nar- 

sumu. Vienas jų rašo: 
"Buvo aišku, kati rusai dabar 

žinojo, už ką jie mušas. Jie 
mušasi, kaipo žmonės, kurie jau 
nekovoja vien tik už tironą." 

Rusų nuostoliai, sulyg vokiš- 
kų pranešimų, žinoma, yra di- 
deli, bet net patys vokiečiai ne- 

slepia ir prisipažįsta, kad jų 
locni nuostoliai, delei labai des- 
peratiškų mušiu, yra "skaudžiai 
dideli." Pagalios vokiški laik- 
raščiai, sulyg paliepimų, duotų 
jiems iš kariško štabo, perserg- 
sti publiką, kad negalima tikėtis, 
jog šita nauja audra iš rusų pu- 
sės greitai pereis. 

"Dar blogesnės dienos ateis, 
ir męs privalome prie to prisi- 
rengti." Taip persergsti kiek- 
vienas korespondentas iš (Gali- 

cijos fronto. Gen. von Hinden- 

burg skubiai išvažiavo Yiennon, 
kur aptariama Galicijos fronto 

padėjimas. 

DIDELIS MUŠIS 
SIAUČIA GALICIJOJ. 

Berlinas, liepos 6 d. — Sulyg 
oficialio vokiečių pranešimo arti- 

lerijos mušis tarp Brzezany iri 
Zborow (Galicijoj), pasiekė la- 

bai didelio laipsnio. Jis buvo 
šiek-tiek nuriimjs laike nakties, 
bet išryto vėl pasiekė didelio pa- 
siutimo. 

Artilerijos ugnis apima vis di- 

desnį fronto plotį ir pradeda 
siausti taipgi apie Z\vyžyn ir 

Brody (Galicijoj) ir apie S;nur- 

gainius, Vilniaus gub. 
Sulyg vokiško oficialio prane- 

šimo, Rumunų armija taip pat 
pasidarė veiklesnė ant savo 

fronto. 
Panašios rūšies oficialiŠkos 

žinios ateina ir iš Petrogrado. 
O visa tai parodo, kad artileri- 

ja rengia dirvą vėl smarkioms 

imtynėms, kurių galima netru- 

kus laukti. 

MOTERIS išvažiavo 
Į FRONTĄ. 

Petrogradas, liepos 7 d.—Ra- 
sit moterų "mirties pulkas'' šią- 
dien išvažiavo į mušiu lrontą. 
Visos moterys yra apsirengę re- 

guliariŠkoj kareivių uniformoje ir 

nusikirpo plaukus. Jų yra dau- 
giau 400 ir beveik visos yra aug- 
štesnių mo'kyklų studentės ir 
šiaip iš inteligentiškų sluogsnių. 
Tarp palydovų buvo ir Lady 
Buchanan, žmona anglų ambasa- 
doriaus retrograde. 

RUSAI DIDELIAM 
MUŠYJ PRIE PINSKO. 

Petrogradas, liepos 7 d.— 
Smarkus mūšiai prasidėjo ant 
fronto į vakarus nuo Pinsko. 
Pinsko miestas stovi liepsnose. 

Rusų artilerija, sulyg pusiau- 
oficialio pranešimo, viską su že- 
me lygina. Iki šiolei rusai jau 
užėmė mišką Siank>a su visomis 
vokiečių pozicijomis; paimta 
taipgi kalva 388 ir rusai įsilaužė 
į kaimą Kotlov. 

Galicijoj kariumenė 11-os ru- 

su armijos užėmė pirmos linijos 
tranščjas ir nekuriose vietose 
prasimušė per antrą vokiečių 
liniją, užgriebdama išviso Gali- 
cijoj per tūkstanti belaisvių. 
Atėjusios vokiečiams pagelhon 
rezervo* pradėjo kontr-atakus, 
kurie tūlose vietose atmušė ru- 

sus atgal. 

MIŠKAI IR MINE- 

RALAI—VALSTIJOS 
SAVASTIS. 

Petrogradas, liepos 7 d.—Ag- 
rikultūros ministeris Černov pa- 
davė visos Rusijos Kareivių ir 

Darbininkų kongresui sumany- 
mą. kuriame jis sakd, kad visi 
miškai, mineralų kasyklos ir 
vandenų keliai privalo priklau- 
syti visai tauta', tai yra kad jie 
negali buti privatiška nuosavy- 
be, bet turi buti valstybės sa- 

vastim. 

IŠVARYS VISUS 
VOKIŠKUS ŠNIPUS. 

Washington, D. C. liepos 8 d. 
Visi vokiečiai, kurie pirmiaus 
buvo prie vokiškos ambasados ir 
prie vokiškų konsulių įvairiuose 
miestuose, o dabar randasi prie 
Šveicarijos ar kitų ineutrališkų 
viešpatijų konsuliatų, bus tuo- 

jaus išvaryti iš Amerikos. Val- 
džia susekė, kad beveik visi jie 
yra užsilikusieji vokiški šnipai, 
kurie daug blėdies čia savo šni- 

pinėjimais pridirba. 
San Francisco "džiu>ry" ap- 

kabino 98 šnipus, kurie, kaip da- 
bar pradeda aiškėti, dar metais 

prieš karės pradžią rengė dide- 

lę revoliuciją prieš Angliją Indi- 

jose. Vokiečių valdžia didelius 

pinigus jiems mokėjusi. 

IMK POPIERAS— 
ARBA DEPORTUOS. 

Washington, D. C , liepos 7 d. 

Ateinanti panedėlį atstovų butan 
žadama paduoti bilių prieš "slia- 
kerius." Šitas bilius yra atkreip- 
tas prieš tuos ateivius, kurie gy- 
vena čia Amerikoj ir neturi iš- 

siėmę piliejystės popierų. Da- 
bar, laiko karės, jie nenori grįžti 
j savo šalis ir taipgi nenori čia 
imtis pilietiškų popierų, kad to- 

kiu budu išsisukti iš tarnavimo 

ir savo tėvynei ir Amerikai. 

Daug tokiu yra iš Anglijos, Ka- 
nados. Italijos, Rusijos ir kitų 
talkininkų šalių. 

Naujas bilius žada padavady- 
ti, kad visi toki vynu j 30 arba 
60 dienų po to. kaip bilius bus 
užtvirtintas išsiimtų pilie- 
tiškas popieras Amerikoj, kad 

juos galima butų imti kariume- 
nėn lygiai su visais. Jeigu gi 

jie popicrų į tą laiką neišsiimtų, 
tai tuomet juos deportuotų. Ar 
šitas bilius pereis, apie tai pra- 
nešime vėliaus. 

RUSAI VĖL PAIMA 
7,000 BELAISVIŲ. 

Petrogradas, liepos 9 d. Rusų 
oficialis pranešimas, išleistas šią- 
dien, skelbia sekančiai: 

"Linkui Dolina (52 verstai į va- 

korus nuo Stanislau) gen. Korni- 
lovo armija, apie pietus nedėlioj, 
artilerijai užbaigus bombardavimą, 
užatakavo priešo fortifikuotas po- 
zicijas į vakarus nuo Stanislau, 
ant Lomnica fronto. 

"Perlaužus priešakines ir svar- 

biausias priešo pozicijas, mūsų ka- 
riumenė žengė pirmyn ir mušiu 
užgriegė nedidelį miestelį Jezupol 
ir kaimus Ciežow, Povelche, Ry- 
bno ir Stary Lysic. Mūsų raite- 
liai, pradėjusie vytis besitraukian- 
tį atgal priešą, pasiekė upės Luk- 
\va. 

"Laike šios dienos męs paėmėm 
• 131 aficierą, 7000 kareivių, 48 ka- 
nuoles, tame tarpe 12 kanuolių 
sunkaus kalibro, ir daugelį kulkas- 
vaidžių." 

Šitie rusų žygiai parodo, kad di- 
deli mūšiai vystosi Galicijoj; nuo 

pradžios paskutinio užpuolimo ru- 
1 sai yra jau paėmę daugiaus 25,000 
1 belaisvių. Miestas Halicz, kurį 
'vadinama raktu j Lemberga, yra 
dideliam pavojui, Ir netrukus pa- 
teks į rusų rankas, jeigu teutonai 
greitu laiku nesustabdys rusų pir- 
mynžengos. Dabartiniai mūšiai 

parodo, kad rusų armijos pradeda 
jį apsupti -iš trijų pusių. 

{ šiaurus nuo Stanislau gen. 
Rrusilov, dabartinis vyriausis ru- 

siškų armijų vadas, tvirtai laiko 
pozicijas, kurias rusai užėmė prieš 
kelias dienas ir kurias vokiečiai 
mėgina nuo jo atimti smarkiais 
kontr-atakais. Pažiurėjus ant 

"žemlapio, yra lengva patėmyti, 
kad gen. Brusilovas veikia ir stu- 
mia rusų pirmy-neigą išilgai gele- 
žinkelių, bėgančių linkui Lember- 
go. Paėmimas Lembergo dabar 
yra artimiausiu rusų tikslu. 

IŠ AMERIKOS, 
KRASINĖ MOKESTIS PA- 

KELTA TIK AUGŠTESNĖMS 
VERTĖMS. 

Washington, liep. 2 d.—Kna- 
sos skyrius pranešė, kad nuo 
šios dienos krasa skaitys ioc už 

surinkimą mokesties už pakutį 
$50 ir 25c. už pakutį $100. Lig- 
šiol buvo imama už susirinkimą 
mokesties už pakutį vertės iki 
$100, su apdraudžiamąja verte 
iki $50. 

VAGONAS NUSIVERTĖ 
NIAGARON; 10 UŽMUŠTŲ. 
Niagara Falls, N. Y., licp. 2 d. 

—Great Gorge kelio tramvajus 
iššoko iš bėgių ir niuo kranto 
20 pėdų augščio nukritęs upėn 
10 pėdų gylio apsivertė. Delei 
šitos -nelaimės io žmonių yra 

negyvų, dviejų nesuranda ir apie 
dvidešimts sužeistų nugabenta li- 

goninėn. Tramvajaus iššokimo 
iš bėgių priežastimi buvo lie- 

taus išgriaužtos žemės iš po bė- 
gio. 

ZIONISTAI ŠAUKIA i,000,000 

LIUOSNORIŲ. 
New York, licp. 3 d.—Laiki- 

nasis pildomasis komitetas žy- 
dų Zionistu reikalams pa- 
skelbė šaukimą 1,000.000 liuos- 

■norių Amerikos Zionistu pionie- 
rių kariaunai. Naujokais busią 
imami Amerikos žydai vyrai ir 

moterys liuosu noru tarnauti ka- 
rės metu kuomi kas geriausiai 
galės. I'as kiekvieną bus pra- 
šoma prisidėti mažiausia su $3 

į pinigų, kurie bus panaudoti tau- 
' tinei žydų tarnystei. 



Popiežius Benediktas XV, nc-j 
senai suteikę audienciją Zioni- 

stų vidurinio veikimo komiteto 

pasiuntiniui Nochimui Sokolo- 

vui, pasakė, kad jis pilnai su- 

tinkąs su judėjimu steigiančiu 
žydų tautinę savo žemę Palesti- 
noje. 

PASIPRIEŠINIMAS TEISIŲ 
VARŽYMUI. 

New York, N Y.—X esenai susi- 

tvėrusi "American Unio.i against 
Militarism'' (Amerikos vienybė 
prieš militarizmą) paskelbė įstei- 
gimą biuro žmonių civilinėms 
laisvėms giinti, kuris suvienys iš- 

blaškytas pastangas užlaikymui 
konstitucijiniu laisvių karčs me- 

tu. 
Šito biuro svarbiausiu tikslu 

bus per advokatus ir valstiečių 
komisijas visuose šalies kraštuo- 

se suteikti teisėtą pagclbą ir pa- 

tarimą tiems, kurių teisės bus 

laužomos karės spaudimu. 

NEDUOTI NEPASLANKIE- 
SIEMS BALSO, ROOSEVEL- 

TO NUOMONĖ. 
Forest Hills, L. I.t liep. 4 d.— 

Theodoras Rooseveltas savo kal- 

boje šičia pasakė, kad Amerikos 
-vokiečiai ir iramybininkai turi 
buti arba tiktai vokiečiais, arba 
tiktai amerikiečiai; kad visi vo- 

kiečiu laikraščiai, leidžiami šitoj 
šalyj butų priversti įdėti į savo; 
skiltis vertimą to, kas juose rašo- 
ma ir kad visuotina teisiu ly- 
gybė butu atimta tiems, k-iric 
atsisako žmonijai patarnauti ka- 
rės laiku. 

406,500,972 PINIGŲ PRIMU- 
ŠTA SUV. VALSTIJŲ MUŠY- 

KLOJ. 
VVashington, liep. 3 d.—Sulyg: 

mušyklos perdėtinio pranešimo 
už iiskalitis metus pasibaigusius. 
birž. 30 d. Suv. Valstijų pinigų 
mušykla per tą, laiką išmušė i 
405,500,972 pinigu, kuomet 1916 
m. jų išmušė tik 1^4,253.524. 

DAR 50 AMERIKIEČIŲ VO- 
KIETIJOJ.- 

Washington, liep. 3 d.—Sulyg 
Valstybės skyriaus dar apie 50 
Amerikos civilinių žmonių yra 
laikomi Vokietijoje. Vokietija 
yra prižadėjusi paleisti juos tuo- 

jaus kaip tik tam tikros išlygos 
sulyg pasportų bus išpildyta- 

KETVIRTOS LIEPOS AUKŲ 
—11 UŽMUŠTŲ, ;o8 SUŽEI- 

STI. 

Ketvirtos liepos šventę beap- 
vai.kščiojant del neatsargumo su 

ugnimis i»r šaudymu visose Su v 

Valstijose gyvasties nustojo u, 
sužeistų 20S. 

PAIMTI LAIŠKAI ATIDEN- 
GIA SUOKALBĮ KETURIUO- 

SE MIESTUOSE. 
New York, liep. 5 d.—Val- 

džia suėmė dokumentus, kurie, 
kaip sakoma, išveda j aikštę ne- 

tikėtus žmones Nevv Yorke, Phi- 
ladelphijoj, IJostone ir Chicago- 
je, kurie esą vokiečių šnipais; ši- 
tas susekta areštavus jureivius 
danų laivo United States. Su- 
imta daugybė laiškų, siunčiamų 
ne kra^a. Maine visi šitie laiš- 
kai, anot trijų suareštuotų jū- 
reivių pasakojimo, buvo siųsti iš 
Vokietijos, Austrijos ir Vengri- 
jos i Šveicariją, o iš ten i Da- 

niją ir paskui slapta gabenam1 
j Suv. Valstijas. 

NEGRAI ŽADA SKŲSTI E. 
ST. LOUIS MIESTĄ UŽ 

$1,000,000 NUOSTOLIŲ. 
National Association for thc 

Advance:rvent oi Colored People 
(Tautinė Draugija juodveidžių 
kėliniui) žada skųsti E. St. 

Louis miestą už daugiaus kaip 
$1,000,000 nuostolių. Sakoma, 
kad kiekvienas negras turi teisę 
.reikalauti atlyginimo nuostolių 
už gyvastį, nuosavybę ir suVei- 
dimus ir kad kiekvienas galįs 
pajieškoti po $5,000. 

Taip pat sakoma, kad bus pra- 
dėta veikti prieš apskričio šeri- 

fą ir jei pasirodis, kad šerifas, 
kaip yra sakoma, yra paleidęs 
suareštuotuosius, tai governoras 
jį iš vietos išmes. Tyrinėjimas 
jau pradėta. 

KARVELIS NULĖKĖ 1500 
MYLIŲ. 

■San Antonio, Tex., liep. 6 J.— 
Krasinis karvelis, priklausantis 

ovvpntnim E. S. Pe- 

tci>i»:i paleistas iš \Vinmpego, 
Manitobos provinc'joje, Kana- 
doje parlėkė namon 1,500 my- 
liu per 24 valandas ir 42 miliu- 
tas, per minutą nulėkdamas 
daugiau kaip mylią. 

VAIKŲ ŽVALGŲ SKAIČIUS 
320,411. 

New Yoi)'., licp. 6 d.—Sulyg 
Amerikos Vaiku Žvalgu tauti- w r* v 

nės didžiosios sėdybos praneši- 
mo vaikai užsirakinėjo žvalgais 
vidutiniai imant po 1,250 kas- 
dien. Žvalgų esančiu gerame 
stovyje 251.189; šitie drauge su 

69,222 perdėtiniais viršininkais 
ir vietiniu kareivij 11 tarybų na- 
riais padaro 320,411 užsirašusių 
Amerikos Vaikų Žvalgų, 

KŪLĖS ŠIŲ METŲ 
KVIEČIUOSE. 

Decatur, 111., licp. 6 d.—Vi- 
durinio Illijonaus ūkininkai yra 
susi rupinę del kulių kviečiuose. 
Kol kas kūlės pasirodė tik kai- 
kur. ISpėjama, kad daga ka'ku- 
riuose laukuose sumažės vienu 
penktdaliu. Apsaugojimui nuo 
to, kaip ūkininkai sako, reika- 
lingas karštas, sausas oras. Dau- 
gelis vidurinio 1 Ilinojaus ūkinin- 
kų savo kviečius jra pardavę 
•rudeniniam pristatymui po $1.75 
budelį. 

117 ROCKFORDO 4 NE- 
KLAUŽADŲ" PASIŲSTA XA- 
LĖJIMAN METAMS IR VIE- 

NAI DIENAI. 
Freeport, 111.,—Teisėjas Kene- 

?avv Mountain Landis liep. 5 d. 
pasmerkė 117 Rockfordo demon- 
strantu, surengusiu demonstra- 
ciją birž. 6 d., vieniems metams 
ir vienai dienai sunkaus darbo 
Chicagos pataisos name; keturis 
likusius nuteisė trumpesniam 
laikui pataisos name. 

ĮTARTAS ŠNIPYSTĖJE 
TURI IŠVAŽIUOTI 

Washington, D. C., licp. 6 d — 

Su v. Valstijų valdžia šiandien 
paliepė šveicaru pasiuntinijos 
nariui Ileinrich Schaafhausenui 
tuoj aus apleisti Suv- Valsti- 
jas. Schafha 'sen yra \'ok eti- 
j s vi/dinys, kuris buvo vokie- 
čiu ambasadoriaus padėjėju. Suv. 
Valstijoms pertraukus ryšius su 

Vokietija, vokiečių ambasado- 
rius Bernstorff Įprašė Šveicaru 
mlnisterio dro Paul Rittero pa- 
silaikyti Schaafhauseną padėti 
jam Vokietijos reikalus užžiurė- 
ti Suv. Valstijose. Suv. Valsti- 
jų .aidžiai jis buvo nužiurėfinas, 
bet ji neturėdama jokių priro-« 
dymų ant jo, tam paskyrimui 
nesipriešino. Vienok per penkis 
rčnesius slaptieji agentai jj seke 
ir dabar, matyt, gavo apčiuopia- 
mą priežastį jį i "iryfi. 

E. ST. LOUISO PILIEČIŲ 
KOMITETO REZOLIUCIJA. 

E. St. Louis, 111, licp. 6 d.— 
Piliečių komitetas, susirinkime 
sušauktame vaizbos £uto, prie-1 
mė papeikimo rezoliuciją del po- 
litikos priežasčių ir vii si ninku 
apsileidimo, nuvedusių prie atsi- 
tikusių riaušių. 

E. St. Louis, pačių gyventojų 
nuomone, buvo visokių nedory- 
bių ir palaidumo centru. Miesto 
viršininkai, ypač prieš rinkimus 
davė negrams visą valią. Dabar 
pačių ramiausių žmonių yra ma- 

noma, kad kol šitie visi negei- 
stinieji elementai nebus prašalin- 
ti iš miesto, tol riaušės baltųjų 
su juodaisiais gali atsikartoti. 

EKSPLIOZIJA LAIVYN- 

KIEMYJ. 
San Francisco, Cal., liepos 9 d. 

Du sukraunamieji .namai Mare 
Island'o laivynkiemyj prie San 
Francisco įlankos šį rytą tapo 
sunaikinti ckspliozijos. 6 žmo- 

nės užmušta, 31 sužeista. Du 

penkiolikos magazinų biauriai 

ckspliozijos sugadinta. 

ŽYDAJ REIKALAUJA PEN- 

KIS JLNfiS SAVAITĖS. 
New York, N. Y. Dabar lai- 

komas "Suvi .-uytosios Sinagogos 
Amerikoje" suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją paduotą Cyruso Alek- 

sandro, kuriąja reikalaujama pen- 
kiadierės darbo savaitės, idant žy- 
dai da.bininkai galėtų šabą švęsti 
Įžymus žydų rabinas Stefen Wails 

pasakė, kad prezidentas \Vilson 

nesipriešina Amerikos žydų kon- 
©cso idėjai. j 

DUONOS KAINA PASILIKS 
TA PATI. 

Washington.—Karės sekreto- 
rius jlaker pranešė, kad sumažinti 
kainą duonai negalima. Todėl 
duonos bandelė ir toliatis bus par- 
davinėjama po 10c. taip kaip ir 
dabar. 

TYRINĖJIMAS E. 3T. 
LOUISE. 

E. St. Louis, 111., liep. 10 d.— 
Tyrinėtojo išklausinėjimas apie 
mirtį baltųjų ir juodųjų buvusiose j riaušėse daruma prie uždarytų du- 
rų. Prieš išklausinėjimą buvo su- 

sirinkimas komisijos iš 100, paskir- 
tas vaizbos buto. Šita komisija 
apšnekėjo sakomąjį niicslo viršinin- 

kų ir policijos skyriaus kyšių ėmi- 
mą. Buvo užmetama, kad lošikai 
ir doros nustoję moterys mokėda- 
vo tam tikriems viršininkams tam 
tikrą sumą kas monesis. Visi kai-^ 
betoj ai patarė perorganizuoti po- 
licijos skyrių ir išreiškė pageida-. 
vimą permainyti' miesto valdžią. 

DEGTINEI GALAS. 
Washington, D. C., liepos 7 d. 

Senato veikimu šiandien pavesta 
prezidentui \Vilsonui paimti val- 
džios žinion visus muituotų dis- 
tiliuojamų spiritų kraičius. Ga- 
lutinai priimtas veiksmas leidžia 
dirbti alų ir vyną. Yra mano- 

ma, kad Atstovų Rūtas pritars 
senato veikimui. Diliuje perleis- 
tame Atstovų lUito dirbimas vi- 
sokiu alkoholiniu gėrimu už- 

» < -t • drausta, bet prezidentas įgaliota 
leisti dirbimą vyno ir alaus, kad 
gendamus produktus apsaugotus 
nuo sunaikinimo. I 

KAREIVIAI IŠVAIKO 
SUSIRINKIMĄ. 

Globė, Ariz., liepos 9 d. Suv. 
Valstijų kariumenė miesto vai-j 
džio.< prisaku išvaikė darbininkų 
susirinkimą. Darbininkai ramiai 
sau išsiskirstė ir užumiestėj su- 

sirinko ant kalno, mylioje atstu 
nuo miesto, kur policija leido 
jiems susirinkimą laikyti. 

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
ATSINEŠIMAS Į KARĘ. ! 
Suvienytu Valstijų Socialistų i 

Partijos iai, kaip partijos pil-J 
domasis komitetas sako, 21,(>39 ^ 
balsais prieš.2,752 išreiškė savo; 
pasipriešinimą Suv. Valstijų įsi- 
kišimui j karę, bet pataria panau- 
doti socialistų mokinimus karės 
priemonėms. Svarbiausiomis jų j 
naujenybėmis yra ėmimas turto 
ant lygios su ėmimu kareivių ir 
viešas valdymas visų šalies pra- 
monių reikalingų karės vedimui. 
Svari iausiais didžiumos komite- 
to nariais yra Morris Hillquit, 
Victor Berger ir Algerncn Lee. 

NORI DEPORTUOTI SVE- 
TIMŠALIUS NEKLAUŽADAS. 

Washington. Bilius prieš ne- 

klaužadas, teikiamas palietimui 
imamojo amžiaus vyrų gimusių 
Anglijoj, Kanadoj, Italijoj ir ki- 
tose šalyse, kurie nepasirūpino iš- 
siimti pilietybės popierų, buvo 
paduotas panedėlyj; Buto atei- 
vių Komisijos pirmsėdis reika- 
lavo, kad jis butų perleistas šia- 
me kongreso posėdyj. 

Biliuje pasiūloma, kad šitiems 
vyrams butų duota nuo 30 iki 60 
dienų la'ko išsiimti pirmasias pi- 
lietybės popieras. Jei per tą lai- 
ką kurie jų to nepadarytų, tai 
jie turi buti deportuojami. 

I 

35 HOLANDŲ LAIVAMS 
ATSAKYTA LEIDIMAS. 
Nev.Ybrk, liepos 7 d.—35 ho- 

landų laivai, tarp jų du dideli 
pasažieriniai Noordam ir Ryn- 
dam, sulaikyta New Yorko uos- 
te dėlto, kad Anglijos ambasada 
atsisakė išduoti apsaugoto plau- 
kimo leidimus. Daugelis laivų 
prikrauta javais Holandijai. Fri- 
sia laivu važiuoja didelė daugy- 
bė vokiečių diplioiwatų iš Pietų 
Amerikos šalių. 

EMMA 0OLDMAN IR AL. 
BERKMAn" NUTEISTI KA- 

LĖJIMAN 2 METAMS. 
New York, liepos 9 d. Emma 

Goldman ir Aleksandras Berk- 
man, skundžiami už suokalbj 
prieš pasirenkamoio kareivių šau- 
1 Imo aktą teismo atrasta kaltais 
ir nuteista dviem metam kalėji- 
mo ir užsimokėti po $10,000 
bausmės. Emma Goldman iš- 
vežta j Valstybės kalėjimą Jef- 

įferson City, Mo.. Berkman j k?- 

Įėjimą Atlantoje, Ga. Teismus 
nesiuntė jų i italėjiųną rytų val- 
stijose matomai! prisibijodamas 
maištų iš nuteistųjų šalininkų 

CLEVELANDĄ IŠTIKO BAI- 
SI VĖTRA,. SU:I LEDAIS. 
Cleveland, Q,., liepos 9 d. — 

Clevelandii ištiko jviena smar- 

kiausių vėtrų ledais ir lietum. 
Rytinėj miesto dalyj rūsys už-' 
lietos, o gatvės nepereinamos. 
Su lietum buvo žaibai ir ledai. 
Gyvasčių mežuvo, bet nuostoliai 
nuosavybėms dideli. 

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
VISUOTINO BALSAVIMO 

SULYG KARĖS IR KAREI- 

VIŲ ŠAUKIMO. 

Milwaukee, Wis„ liepos 9 d. 
Masiniame socialistų susirinkime 
miesto auditorijoj, kur svarbiau- 
siu kalbėtoju buvo kongresinin- 
kas W. E. Mason iš Chicagos, 
priimta šitos rezoliucijos: 

1. Męs reikalaujame gre tos, 
visuotinos ir demokratinės tai- 
kos. be prievartinio užgrėbimo 
žemių ir baudžiamųjų atlygini- 
mų. 

2. Męs prašome prezidento ir 

kongreso paskelbti savo karės 
tikslus augščiau minėtais prin- 
cipais. 

3- Męs priešinamėsi laikraščių 
cenzūrai ir pačto skyriaus kiši- 
muisi į jų paskaidą. Privatiniai 
laiškai privalo Imti •neliečiami. 
Slaptoji diplomatija turi buti pa- 
naikinta. 

4. Męs pasižadame veikti pa- 
naikinimui įstatymo priverstinio 
ėmimo kariumenėn ir tarnavimo 
joje. 

5. Męs šaukiamės j darbinin- 
kus. kad jie reikalautų moterims 
vyriškos mdkesties ten, kur jos 
vyrų darbą dirba. 

6. Męs reikalaujame visuotino 
balsavimo šulycr' kareiviu šauki- 

f«- • 

mo ir karės klausimo. 

UŽMUŠĖ CARGĄ. 
Gary, Ind., liepos 9 d. Sute- 

mus nežinomas, vyras nudure' 
Suvienytų Valstijų Plieno Kor- 

poracijos spelialį sargą, sau- 

gojantį gclžkelio tiltą Gary fa- 
brike sujungiantį korporacijos 
skyrių, kur daroma ir yra su- 

krauta benzolius. Kiti darbi- 
ninkai matė užpuoliką užpuolant 
sargą, bet negalėjo nei apginti, 
nei jo pagauti. Užmušikas ne- 

suimtas. » 
1 

SUV. VALSTIJOS SULAIKĖ 
20 LAIKRAŠČIŲ. 

Washington, liepos 9 d. auo 

laiko Su v. Valstijų karės apskel- 
bimo iki dabar Suv. Valst'jos 
su krasos skyriaus pagelba su- 

laikė dvidešimts f/.rmeiviųjų laik- 
raščiu. Tarp jų žymaiusiais yra 
mėnraštis Masses, Socialistų 
Partijos organas, American 
S o c i a 1 i s t, socialistų savait- 
raštis A p p e a 1 to R e a s o 11 ir 

anarchistų laikraštis B 1 a s t. 

i$ DM LAUKO. 
B^RZDAKUČIŲ STRAIKAS 

LAIMĖTAS, 

fl Chicago, 111. liep. 3 d.—Ma- 
žiaus kaip 100 barzdaskučių par- 
siėjo straikuoti; 1600 skutyklų 
savininku sutiko su uinijos rei- 
kalavimais. Straikas traukėsi tik 

vieną dieną. Barzdaskučiai rei- 
kalavo, kad mž plaukų nukirpi- 
raą butų imama nemažiaus kaip 
35c. ir kad darbininkams butų 
mokama nemažiaus kaip $17 už 

šešių dienų savaitę ir 50 nuoš. 
komišino nuor to, kas įplauks 
viršaus $25. Už vakarus, šešta- 
dienius ir sep^intadienius, $11 ir 

50 nuoš. nuogto kas viršaus $14. 
Už šeštadienius ir septintadie- 
nius $7.00 ir 50 nuoš. nuo to, kas 
viršaus $9. 

6000 LAIVAKIEMIŲ DARBI- 
NINKŲ IŠĖJO STRAIKAN. 

|| New York, liep: 3 d.—Pen- 
kiuose dideliuose ir keliuose ma- 

žuose laivų kiemuose, kaip uni- 

jos viršininkai sako, išėjo Į strai- 

ką tarp 6000 ir 7000 darbininkų. 
Brooklyne trys didieji kiemai 
paliesti, o Ilobokene du. Rei- 

kalauja 50c mokesties daugiaus. 
Laukiama susitaikymo. 

KAREIVIAI SU KULKAS- 
VAIDŽIU PRIBUVO STRAI- 

KO VIETON. 
Phoenix, Ariz., geg. 5 d.— 

Keturi šimtai Suv. Valstijų rai- 
tosios kariuomenės su kulkas- 
vaidžiu atvyko šį vakarą mieste- 
lin Globė, kur 7,500 varkikasių 
straikuoja. Su kariuomenės pa- 
gelba kasyklų savininkai mėgins 
operuoti maloniąsias kasyklas. 

STRAIKININKUS IŠMĖTO 
IŠ NAMŲ. 

ff Gallup, N. M., liep. 5 d.— 
Straikuojantiems (iallupo Am. 
Cou.1 Company firmos darbinin- 
kams Navajo, \Yeaver ir lleaton 
stovyklose šiandien buvo pasa- 
kyta, kad jie, arba eitų dirbti, 
arba kraustytųsi iš kompanija 
namų. 

SIUNČIA KARFIVIUS RIAU- 
ŠĖMS MALŠINTI. 

Springfirld, 111., liep. 6 d.,— 
Antrą valandą ryto Chieagos 
pulkininkas Foreman gavo pri- 
sakymą sumobilizuoti šešis bu- 
lius kareivių iš pirmiau buvu- 
sios pirmos raitelių, o dabar an- 
tros artilerijos rotos ir tuojaus 
išsiųsti Bloomingtonan, 111. 
riaušėms malšinti, kurias sukėlė 
gatvekarių darbininkai ir jiems 
užjautusieji. Bloomiingtono ir 
Normalo gelžkelių ir šviesos 
kompanijos darbininkų straikas 
ei.na jau kelios savaitės. Iki va- 

kar vakaro viskas buvo ramu, 
bet vakare '"Motina" Jonės laikė 
kalbą straikininkams ir jų pri- 
tarėjams. Po susirinkimui mi- 
nia tuojaus užpuolė karus ir jų 
Įgulas. Keli skebai kondukto- 
riai ir motorininkai tapo apkulti; 
vienas riaušininkų pašautas į 
spramdą nuvežta ligoninėn. Su- 
daužę kelis karus riaušininkai 
puolėsi ant pajieginės, teikian- 
čios pajiegą ir šviesą Blooming- 
tonui ir Normalui. 

Šerifas Flesher, bijodamas, 
kad jie nesugadintų pajieginės, 
pajiegą uždarė. Minia valandą 
palaukus nuėjo kitur karų dau- 
žyt, paskui užpuolė kompanijos 
ofisus ir langus išdaužė. Čia 
majoras Jonės ir šerifas Flesher 
atėję gražumu pradėjo riaušinin- 
kų prašyti nedaryti blogo > mi- 
nia pareikalavo, kad viršininkai 
surengtų konferenciją su kom- 
panijos viršininkais: tie priža- 
dėjo ir minia išsiskirstė po na- 

mus. Bet majoras, bijodamas, 
kad minia vėl riaušių nesureng- 
tų, pareikalavo kareivių. 

LAUKIAMA DIDELIŲ 
STRAIKŲ. 

fl New York.—Nors Am. 
l'p.rb. Federacija paskelbė, kad 
karės laiku Suv. Valstijose ne- 

busią svarbesniu straikų, idant 

nepakenkus karės reikalams, da- 
bar vienok pasirodo, kad dideli 
straikai rengiama didelėse pra- 
monės šakose. 

Straiku grūmoja mašinistai, 
rubsiuviai, geležies ir laivų darbi- 
ninkai. 140.000 mašinistų Suv. 
Valstijose reikalauja pakėlimo al- 

gų. Nevv Yorko tramvajų darbi- 
ninkai grūmoja straiku, jei kom- 

panijos neišpildis. jų reikalavimų. 
60,000 rubsiuvių New Yorke žada 
reikalauti 20% pakėlimo mokes- 
ties. Šimtai kapitonų, mašinistų 
ir kitų darbininkų ant prekinių 
laivų žada straikuoti, reikalauda- 
mi pakėlimo algų. Laivų kapi- 
tonai ir mašinistai dabar, gauna 
po $50 ir $60 j mėnesį. Jie rei- 

kalauja po $25 daugiaus. 

KASYKLŲ STOVYKLOS 
UŽDARYTA. 

f[ Lęxington, Ky., liepos g d. 
Iš Lexingtono pašaukta Ken- 
tuc'kės Tautinės sargybos signa- 
linio korpuso kompanija A \Veb- 
sterio apskritin, kur 9,000 anglia- 
kasių straikuoja. Kelios kalna- 

kasių stovyklos uždaryta. Buvo 
šaudoma j namus, bet niekas ne- 

sužeista. 

1$ VISOS. 
|| Austrijos ministerija rezig- 

navo. Sulyg atėjusių iš Eeriino 

žinių, Austrijos ministerija, iš- 

gyvavus dvi savaiti, rezignavo. 
Tveriama nauja. 

|| Chinų ciesoriaus pasiaiškini- 
mas.—Sulyg Associated 
I'rcss žinios iš Pekino visur 
iškalbinėtos ciesorystės žymės 
pažymi Manču monarchijos ata- 
s teigimą. Ataisteigiant ją jokios 
suirutės nebuvus. Užėmęs sostą 
ciesorius Msuan Tu'ng ilgu pri- 
saku paaiškina, kaip jis, būdamas 
jaunu, buvo priverstas pavesti 
augščiausią galybę Chinų repub- 
likos prezidento nabašninkui 
Juan Ši-kajui. o dabar šaliai gre- 
siant išsidraskymo pavojumi ir 
žmonėms prašant paimti šalies 
valdžią ir žmones išgelbėti nuo 

kančių, jis buvęs priverstas veik- 
li. Chinų busimoji valdžia vado- 
vausis šituo: 

"Šalis bus valdoma konstituci- 
jinių įstatymų ciesoriaus nabaš- 
ninko paskelbtų. 

Ciesoriaus šehYfynos lėšos pa- 
sihks tokios, kokias republika pa- 
skyrė. 

"Giminingieji kunigaikščiai ne- 

privalo kištis į politiką. 
"Tarp manžurų ir chinų nepri- 

valo buti daroma jokio skirtumo. 
Apsivedimai jų tarpe leistini. 

"Visos sutartys ir kontraktai 
su užsieniais turi pasilikti galėję. 

"Ženkliniai ir kiti smulkus mo- 

kesčiai turi buti panaikinta. 
"Republikinis kriminalis civili- 

nis kodeksas pakeistas jvestuo- 
1 ju pirmais Ilsuan-Tungo val- 
džios metais. 

"Politikos prasikaltėliams do- 
vanota. 

"Kasos nešiojimas pagal pati- 
kimą." 

Apie prezidento Li Juan Run- 
go rezignavimą rn-ėra žinios. 

| Manču valdovas užima so- 

•stą.—Gen. Čang Ilsung pasakys 
Chinų prezidentui Li-Juan-hung, 
kad jis turi pasitraukti, nes Man- 
ču ciesorius IIsuan-Tung esąs 
pasodintas ant sosto: šitą žinią 
pranešė Reutero agentūra iš Pe- 

| kino. 

Lenkijoj badas. — Trjs len- 
kai. atvykusieji j Stockholmą, Se- 
ko, buvusis rusų augštutinio bu- 

(to inarys, Bobiezki (Sobieski?) 
I ir Sobanski, išleido atsišaukimą, 
prašydami pagelbos Yaršavos 

į lenkams. Atsišaukime jie sako, 
kad žmonės ga1> ėse miršta iį ba- 
do. Iš kitų šaltinių Associa- 
ted Press gauna žinių, bet ki- 
tuose Lenkijos kraštuose padė- 
jimas negeresnis, ypatingai Lo- 
dzėje. 

ji Riaušės del maisto Holan- 
dijoj.—Durys moterų Amsterda- 
me, llolandijoj įsiveržė į savą- 
sias.-krautu ves ir išsinešę išdary- 
tus meitėlius pasidalino. Jos 
taipgi užpuolė mėsines, bet pa- 
šaukti kareiviai ir policija jas 
išvaikė. Valdžiai pažadėjus sių- 
sti bulves Anglijon, miflios už- 

puolė dvi rinki. Policijai ir ka- 
reiviams atėjus malšinti 4 tapo 
užmušti, o 19 sužeistų kulkomis. 

Rusija siūlo kasyklas Am. 
kapitalistams. — Specialiam 
Amatų ministerijos kalnakasy- 
stės komisijos susirinikime 'nutar- 
ta rekomenduoti pavedimą Ame- 
rikos kapitalistų kontrolei Sa- 
chalino salą, rytinj Sibyro pakra- 
štį žibalo sėmimui ir anglies ka- 
simui ir kelis apskrieius Siby- 
re. Šita komisija taipgi pataria 
pavesti į amerikiečių rankas auk- 
so kasyklas Altajaus kalnuose, 
vario ikasyklas Kaukaze ir gelž- 
kelius Uralo kalnuose. Kalna- 
kasystčs skyriaus direktorius 
Maliavkin su šituo projektu su- 

tinkąs. Am. Kapitalistams sta- 
toma išlyga samdyti, kiek bus 
galima, tusus darbininkus ir 
technikos žinovus. Am. Kapita- 
listų kontrolė busianti grynai 
ekonominė. Am. Komisijos na- 

riai priėmė pasiulinimą ir priža- 
dėjo energingą pagelbą. 

|Į Lembergo miesto taryba, 
susidedanti iš vienų lenkų pada- 
rė nutarimą, reikalaujantį Gali- 
cijos prisidėjimo prie Lenkijos. 

| 
j Į Saksonijos seimas prasergė- 

jęs valdžią, kad ištikimumas ka- 
raliui išnyks, jei valdžia nebus 
geresnė, antgalo visai pertraukė 
ryšius su valdžia. Šitą seimo 
pasielgimą iššaukė Saksonijos 
premiero grafo von Vitzchum d' 
Eckstadt atsisakymas leisti sei- 

mo konstitucinių reformų komi- 
sijai eiti torau su savo darbu 
pertraukos laiku. Seimas at- 

sisakė duoti reikalingą leidimą išrišti kuralo klausimus ir to- 
dėl seimas vėl turės buti sušau- 
ktas nevėliau, kaip rugpjučio mėn. 

U Vilniškius liuosnorius, atsi- 
šaukusius j lenkų legijonus, vo- 
kiečiai siunčia Vokietijon kaipo 
darbininkų batalijomis. Tas 
pats likimas sutiko ir lenkų le- 
gijo'nų vadą Lietuvoje Vaclovą 
Studnickį. 

|| Ukrainiečių mokytojų kon- 
vencija.—Liep. 4 ir 5 d. ukrai- 
niečių tautiniame name \Vinni- 
pege. Kanadoj buvo metinė kon- 
vencija ukrainiečių mokytojų iš 
Manitobos provincijos. 

|Į Kalmukai organizuojasi.— 
Astrachanėj (miestas prie Vol- 
gos upės įtakos j Kaspijos ju- 
ras) buvo kalmuku suvažiavi- 
mas, kuriame nutarta suorgani- 
zuoti centralį pildomą komitetą, 
kuris turėtų teisę kalmukais val- 
dyti. Apie šitą nutarimą pra- 
nešta rusų karės ministerijai. 

Mokytojų neima karėn.— 
L. v kinoji rusų valdžia nutarė 
neimti kariuomenės tarnybon 
mokyklų mokytojų ir tuos, ku- 
rie yra paimti, iš karės lauko 
atšaukti. 

Į| Holandės susirėmė su pou- 
cija.—Amsterdamo žydų apskri- 
tvj Jordaan'e, 300 moterų, iš 
Kattenburgo apskirčio, apsigin- 
klavę durtuvais, revolveriais ir 
akmenimis, susirėmė su policija. 
Susirėmimas įvyko del straiko, 
kuriame vaikas buvo užmuštas. 

Argentinos valdžia pasiuntė 
Vokietijai notą, kurioje grunio- 
jama, kad jei Vokietija tuojaus 
neatlygins už sunaikintus Ar- 

gentinos laivus ir neduos užtik- 
•rinimo, kad ateityj užpuolimų 
nebus, tai Argentina pertrauks 
ryšius su Vokietija. Laikas at- 

sakymui nepaduota dėlto, kad 
nėra žinios kuomet nota Berlinq 
pasieks. 

Sulyg žymiu meksikiečių 
tvirtinimo Meksika bėgyje 30 
dienų apskelbsianti karę Vokie- 
tijai. Jie sako, kad vokiečių pi- 
nigai Meksiko mieste, Torreone, 
Chihuahua mieste ir kitose ban- 
kose busią užgrėbti tuojaus po 
karės apskelbimui ir vokiečių 
laivai Tompicoje ir kituose Mek- 
sikos uostuose paimti, o vokie- 
čiai tuojaus internuoti, arba de- 

portuoti ir jų turtai konfiskuoti. 

; Reikalauja autonomijos, šc- 
šiosdešimts Katalenijos senato- 

rių ir pasiuntinių liep. 5 d. su- 

sirinkę Barcelonoje prašė val- 
džios duoti autonomiją visoms 

provincijoms. Jie taipgi nutarė, 
kad jei valdžia parlamento nesu- 

šauks, tai jie patys sušauks parla- 
mento narius lk-celenon liep. ię 
d. 99 pirmeivieji senatoriai ir pa- 
siuntiniai susirinkę Madride pri- 
tarė vidinei buvusio premicro gia- 
f.) Romanones politikai. 

Į Švedų valdžia susirupinusi 
dcl Suv. Valstijų paliepimo su- 

mažinti. ar ir visai sustabdy- 
ti gabenimą daiktu į neutrales 
šalis. Padėjimas Švedijoje -sulyg 
reikmenų jau dabar yra sunkus, 
o žinios iš Amerikos dar dau- 

giaus neramina. 

Įį Francuzų bombardavimas. 
Esseno iš oro sunaikino fabrikų 
kvartalą. Nuostolių padaryta anl 

milijonų frankų ir užmušta ioc 

darbininkų; šimtai darbininkų taip- 
gi sužeista, tarp jų 45 francuzai 
belaisviai. 

ĮĮ Chinuose republika atasteig- 
ta. Oficialės žinios, atėjusios 
Chi'nij pasiuntinijai \Vashingto- 
ne, tvirtina, kad republika Kan- 
kine tvirtai atasteigta ir kad lai- 

kinuoju prezidentu yra buvusis 
vice-prezidentas Fengo Kuo- 

Cliang. Republiko? kareiv;jos 
apsupa Pekiną, kad likusias man« 

ču kareivijas išginus. 

ĮĮ Rusų moterų mirties legio- 
nas išėjo mušlaukin. Frieš :šci- 
siant lauke prieš Kazanės kated- 

rą Tmvo atlaikyta pamaldos. 



|| Siūlo užgrėbti caro savastis. 
Visų rusų darbininkų ir kareiviu 
suvažiavime žemdirbystės minis- 
tcris černov pasiūlė rezoliuciją 
paremtą principu, kati šalies mi- 

neralai, vandeniniai keliai ir miš- 
kai turėtų po teisybei priklausyti 
visiems žmonėms, kurie valdyty 
juos per demokratines įstaigas. 
Černovo rezoliucija, matomai, 
krypsta linkui padėjimo taisyklės 
veikimui su caro turtais. ; 

Bulvės išsibaigė. Hamburge, 
'Altonoje ir daugelyje kitų Vo- 

kietijos miestų bulvės išsil>aigė ir 

jų negalima bus gauti iki naujų 
neatsiras. Taipgi beveik negalima 
gauti kiek reikiant šviežių dar- 

žovių. 

Žymus švedŲ generalės žiny- 
oos narys, pulkininkas Hjalmar 
Smitt atrasta nužudytu jo gy- 
venime. Apystovos, prie kurių 
•is nužudyta, parodo užmušiko 
florą karinius plianus gauti. 

|Į Francuzijoj padaryta surašy- 
mas visu vyrų, nedalyvaujančiu 
muši m laukuose nuo šešiolikos 
iki šešių dešimtų metų amžiaus; 
surašymas padaryta pagal užsi- 

ėmimą. 

LIETUVA IR KARĖ. 
MAŽOSIOS LIETUVOS ŽMO- 

NIŲ PALEIDIMUI. 
Kai tik Laikinoji Vyriausybė 

susitvarkė, apie kovo 5 d. "Lie- 

tuvių Globos" delegacija: V. 
Bielskis ir Y. Durnos atstovas 

M. Januškevičius buvo nuėję pas 

mrnisteritj pirmininką kunigaik- 
šti M'ovą, kad išdėstyti jam rei- 

kalingumą paleisti namo Mažo- 
sios Lietuvos žmones. Jie nu- 

rodė, kad senoji valdžia kuone 

ištisus metus žadėdavo prusus 
paleisti, o galų-galais kelios sa- 

vaitės prieš revoliuciją gręžtai 
atsisakė. Kun. I vovas, pasijdo- 

* mavęs, kodėl delegacija rūpinasi 
tais žmonėmis, ir dasižinojęs, 
kad tos delegacijos yra užtaria- 
ma savo broliai lietuviai, pasa- 

kė, jog, jo nusimanymu, galima 
Hutų juos paleisti, tik jisai turjs 
su kitais ministeriais pasitarti. 
Po kelių dienų buvo sužinota, 
kad kiti ministeriai taippat at- 

randa galima. Tuomet apie tai 

buvo paskelbta rusų laikraščiuo- 
se. 

Bet dalykas gana painus, nes 

buvo ministerių nutarta, kad su- 

tvarkyti tą dalyką turi tam tikra 

visų ministerijų atstovų komisi- 

ja. Dabar did/iausis "Liet. Glo- 
bos" rūpestis yra, kad komisija 
panorėtų j savo tarpą priimti ir 

"Liet. Globos" atstovų, nes tik 

jie geriausiai šituos reikalus nu- 

mano. 

Hėda tiktai, kad komisija yra 
tokia didelė ir kad Laikinoji Vy 
riausybė turi begales visokių rei- 
kalu. Ligi šiol komisija nėra vi- 
sai susitvarkiusi ir nedaro savo 

posėdžiu. Todėl viskas stovi 

vietoje ir reikia dar kęsti kokį 
laiką. 

("N. L.") 

LIETUVIAI IR LAISVĖ. 
Smolensko Lietuvių Politikos 

Kliuho 1917 m. kovo 18 dienos su- 

eigos nutarimas: 
Dabarties metu opiausia musų 

sielvarta yra spiesti lietuviai ka- 

reiviai, kaipo galingiausia tėvynes 
pajėga. Sis spietimas kuopilniau- 
siai ir vaisingiausiai įvykdomas, su- 

darant Lietuvių Pulkus (legi jo- 
nus), nes: 

a) kuopilniausiai ir vaisingiau- 
siai iš visur sutraukiami lietuviai 
kareiviai, jų vadovai aficier?1, gy- 

dytojai, sesers, intendantai ir kt.: 

b) per tai rimčiausiai butų iškel- 
tas pasaulio akyvaizdoje lietuvių 
ryškus ir iškilni*.- veidas, pritarus 
tam dalykui Rusijos valdžiai ir ka- 
riumenės viriausybei: 

c) ta lietuvių kariumenė butų la- 

bai reikalinga apginti musų tėvynei 
nuo gresiančių lia'tdies laisvei pa- 
vojų iš despotizmo, militarizmo, 
pašalinių provokavimo ir mūsiškiu 
nusiminimo pusių. 

Užtat sueiga visa vienu balsu pa- 
vedė pirmininkavusiam šį nutarimą 
pranešti Lietuvių Tautos Tarybai, 
kviečiant ją, sužinojus Rusijos, 
Lietuvos ir kitų vietų lietuvių nuo- 

monę, pasirūpinti nutarimo įvykdi- 
nimu, j r be to, paskelbti lietuvių 
laikraščiuose, 

Maskva. 

Lietuvių Moterų laisvės Sąjun- 
gos sušaukto moterų mitingo re/.oJ 

iiucija: 
Lietuvių Tautos Tarybos pa- 

sveikinimas: 
Pilietės ir piliečiai, susirinkę Lie- 

tuvių Moterų Laisvės Sąjungos su- 

šauktame 16—IV mitinge Maskvo- 
je, išklausę pr«ne"imų ir kalbų, 
pripažino: 

i) būtinai reikalinga Lietuvių 
Moterų Laisvės Sąjungą suglausti 
visų partijų ir luomų moterų žy- 
giams ir pajėgoms kovai už mote 

rų politikos ir pilietybės teises ir 

platinti politikos susipratimui tarp 
moterti; * 

2) reikalinga, kad visų partijų 
nio ers, dirbdamos partijose kartu 
su vyrais, steigtų kiekvienoje parti- 
joje grupes (kuopeles), stipriai ta- 

ktika surištas moterų klausimuose 
(disciplinuotas) .i susieinančias 
su Lietuvių Moterų Laisvės Są- 
juiiga. 

3; draug sveikiname Lietuvių 
Tautos Tarybą, jau pripažinusią 
vieną moterų politikos teisę—teisę 
aktyviai ir pasyviai dalyvauti Lie- 
tuvos Steigiamajame Susirinkime. 

Ryga. 
Rygos lietuvių mitingas tęsėsi 

dvi dieni: kovo25 ir 26 d. d. Po 

karštų kalbų ir debatų buvo nu- 

tarta: 

1) rei' 'auti iš Laikinosios Vy- 
riausybe. -Sreičiau įkurti Rusijoje 
demokratinę respubliką; 

2) įsteigti Rygos lietuvių są- 

jungą; 
3) sudaryti Rygos lietuvių mo- 

terų draugiją; 
4) reikalauti, kad butų sušauk- 

tas tremtinių .pabėgėlių susirinki- 
mas, kad sonoji komiteto valdyba 
atsisakytų ir butų išrinkta nauja 
valdyba iš pačių tremtinių pabė- 
gėlių; 

5) organizuoti lietuvių kareivių 
draugiją. 

Vi ebskas. 
Vitebske susidarė Lietuvių Ka- 

rininkų Draugija, kurioje vienijasi 
kaip lietuviai kareiviai, taip lietu- 
viai afi'oieriai ir kar. valdininkai. 

I 

Orias. 
Orio garnizono lietuviai karinin- 

kai š. m. balandžio U dieną susi- 

rinkę svarstė dabartinius didelės 
svarbos atsitikimus ir priėmė tokią 
rezoliuciją: 

i) Susirinkimas sveikindamas ir 
išrei'kšd; mas pasitikėjimą Tautos 

Tarybai, prašo, kad ji reikalautų 
nuo Rusijos Laikinosios Vyriausy- 
bės jiu dabar tam tikru aktu pri- 
pažinti ir patvirtinti lietuviu tau- 
tos teisę pačiai apsispręsti savo po- 
litikos likimą Lietuvos Steigiama- 
jame Susirinkime ir atstovauti tai- 
kos kongrese. 

2) Skaitydamas lietuviu pulkų 
organizavimą svarbiu visos tautos 

klausiniu, susirinkimas nutarė pa- 
likti jį kol kas atviru ir pavesti jo 
išrišimą busimam visotiniam lietu- 
vių karininkų suvažiavimui. Del to 

prašoma Tautos Tarybos užsiimti 
—organizuoti paminėtasis suvažia- 
vimas. 

3) Prašyta Tautos Tar»bos pasi- 
rūpinti, kad lietuviai kareiviai, pa- 
tekusieji jx^r apsirikimą lenkų ir 

latvių legijonuo.se, butų iš ten grą- 
žinai.".! kol kas rusų kariuomenėn. 

4) Orio garnizono lietuviai kari- 
Ininkai šaukia draugus, po plačios 
Rusijos kampus išblaškytus, vie- 
tose organizuoties, steigiant lietu- 
vių karininkų sąjungas. 

5) Susirinkimsa visas vienu bal- 
su išreiškia pageidavimą, kad lie- 
tuvių tremtinių šelpimo klausimas 
pereitų į rankas musų Tautos orga- 
nizacijos, o šelpimo būdas privalo 
būti pavestas pačių tremtinių nuo- 
žiūrai. 

6) Del nepaprasto gyvenamojo 
momento svarbumo susirinkimas 
kreipiasi j musų visuomenę užmirš- 
ti partijų ginčus ir susiliejus į vie- 
ną demokratinę šeimyną, ginti nu- 

vargusios Tautos laisvę. 
Susirinkimo: „ 

pirmininkas kareivis R. Sirupas, 
sekretorius kareivis J. Vaišnoras.' 
Įgaliotiniai 

aticeris K. Avižienis 
kareivis J. Ralušis 
junkeris R. Dulskis 

Petrogradas. 
Balandžio 22 d. šeštadienyje, 

Fraternitas Lituanica sumanymu 
buvo nusiųstos j Gėliukius nuo 

Petrapilio lietuvių Studentų Drau- 
gijos (Dr. Kerpauskaitė) ir nuo 
Fraternitas Lituanica" (studentai 

B. Matulionis, i. Stasiūnas, K- 

Sumauskas, A. Jurgelionis ir jur. 
gydyt. VI. Nagevičius) delegacijos 
susipažinti ir ryšiams užmegsti su 

studentais Suomiais. 
Sekmadienyje 2 vai. dieną dai- 

lės muziejuje. "Ahteneum'e", su- 
tiko studentai suomiai mūsų dele- 
gaciją. Kalintis teko perpus vokiš- 
kai, perpus rusiškai, kadangi iš at- 

vykusiųjų vos du šiek tiek temokė- 

jo rusiškai. Aprodė muziejų, vedi' 
mus j vadinamus senuosius studen- 
tų namus, kame jau laukė susirin- 
kę atstovai nuo visų studentų kor- 
poracijų. Pirmas žodis Imvo duo- 
tas dr-gei Kerpauskaitei, kuri Pet- 
rapilio Liet. Stud. Dr. vardu pa- 
sveikino studentus suomius. Antras 

| kalbėjo dr. Matulionis; pasveiki- 
nęs "Fraternitas Lituanica" vardu, 
paaiškino apsilankymo tikslą. Iš 
prakalbų paaiškėjo, kad Suomija 
ir Lietuva, -nors jų žemės ir nesu- 

sieina, turi vieną tikslą—išgauti 
sau laisvę ir nepriklausomybę. Su- 
tartinai buvo išreikštas noras pa- 
duoti vieni antriems rankas ben- 
dram darbui. Nežiūrint to, kad 
kalbėtis reikėjo per trečią žmogų, 
taip, jog ne visa, kas buvo pasaky- 
ta, suprato vieni ir antri, jausti te- 
ciau buvo, kad kits kitą supranta 
ir be žodžių, kaip alkanas alkaną, 
l'pas visiems nepaprastai buvo pa- 
kilęs, jausti buvo bendros šimpa- 
tijos ir karšto noro susibičiuliauti. 
Todėl dr. Nagevičiui išreiškus no- 

rą susipažinti su visomis studentų 
organizacijomis, čizpat buvo iš- 
rinkt;. komisija, kuriai ir buvo pa- 
vesta tas dalykas. Buvo sutarta su- 

sitikti 9 vai.ryto pirmadienyje. Die- 
nos programa buvo tokia: apžiū- 
rėti svarbiausias suomių įstaigas 
ir bendrais pasikalbėjimais susi- 
pažinti su suomių politika. 

( Tašą ant 6-to pusi.) 

lIMJMfilUi. 
IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Klebono jubilejus. Liepos i 
d. čia atsibuvo vietinio klebono, 
kun. Juozo Židanavičiaus, kuni- 
gystės 25-metinės sukaktuvės. 
Dalis iškilmių atsibuvo bažny- 
čioj iš ryto, o kita dalis vakare 
parapijinėj svetainėj. 

Iš ryto visos vietinės draugy- 
stės susirinko bažnyčion, o Vy- 
tauto benas buvo pasitikus kle- 
boną su pasveikinimais ir įlydė- 
jo jį bažnyčion. Pamokslą sa- 
kė kun. Molcikaitis iš Albanos, 
kuris, tarp kit-ko, pažymėjo kle- 
bono nuopelnus vietinėj Amster- 
damo lietuvių parapijoj, primin- 
damas, kaip jubiliatas su pagel- 
ba gerų lietuvių sutvarkė ir iš- 
augino parapiją, ir pranašauda- 
mas, kad jeigu Amsterdamo lie- 
tuviai ir toliaus laikysis vieny- 
bėje su savo klebonu, tai jis ne- 

abejoja, kad Amsterdamo lietu- 
viai netrukus įsitaisys taipgi ir 
savo lietuvišką svetainę ir mo- 

kyklą. 
Yakaros program-as susidėjo iš 

keleto dalių. Pirmiausiai vieti- 
nis choras sudainavo pasveikini- 
mo dainą, o paskui draugystės, 
per savo atstovus, sveikino kle- 
bo.ną iš priežasties jo sukaktu- 
vių. Marijos Dukterų draugy- 
stės vardu kalbėjo p-Ie S. Vasi- 
liauskaitė, kuri įteikė jubiliatui 
nuo tos draugystės aksinį laik- 
rodėlį $100.00 vertės, kaipo do- 
vaną ir atmintį. 

Lietuvių Piliečių Kliubo var- 

du iškalbingai sveikino p. M. 
Kerbelis. Kliubas jubilėjaus pa- 
žymėjimui aukavo $25.00 naudai 
Lietuvių nukentėjusių nuo karės 
ir jau išsiuntė juos per p. Aug- 
štuolį Stockholme. Tačiaus apie 
tai p. Kerbelis neužsiminė, ma- 

nydamas, turbut, kad klebonui 
butų nesmagu, kad dovana ne 

jam. Bet tame padaryta dide- 
lė klaida, nes klebonui Lietuvos 
vargai rupi daugiaus negu kas 
kitas i-r jis visados širdingai pri- 
sidėdavo ir prisideda prie tokių 
aukM. Galima todėl manyti, kad 
ir šiuomi sykiu jam butų buvę 
maloniausia išgirsti kaip sykis 
ąpie paskyrimą, jo pagerbimui, 
aukos nukentėjusiems nuo karės. 
Gaila, kad p- Kerbelis apie tai 

nepaminėjo. 
Paskui ėjo pasveikinimai nuo 

mokyklos vaikų ir buvo įvairios 
dainos etc., o ant galo sulošta 
komedija "Aukso Dievaičiai," 
kurį nusisekė pusėtinai gerai, 

nes lošikai buvo parinkti iš tar- 

po gabiausių, vietiinių lošikų, su- 

sispietusių aplink ;.TMD. kuopą. 
Programui užsibaigus, kun. 

Juozas Židanavičius prakalboje 
dėkavojo rengėjams už jų širdin- 
gumų ir velijimas, pasižadčda- 
inas ir toliaus darbuotis sykiu su 

parapijonais ir prižadėdamas už- 
siimti pastatymu' lietuvių lomos 
svetainės ir' mokyklos. 

Teisybės Mylėtojas. 

JŠ SAN FRANSISCO, CAL. 

Politinių važiavimas Rusijon. 
— Nesenai išplaukė iš šito 
uosto j Japoniją du laivu, kuriais 
išvažiavo apie 300 "politinių" i 

civių, daugiausia iš Xe\v Yorko. 
Kasančiam situos žodžius nuo 

pradžios revoliucijos Rusijoje 
prisiėjo matyti bent dešimtį lai- 
vu, išplaukiant su tokiais politi- 
•niais ir kiekvieną sykį matymas 
jų padarė į manę tą patį įspū- 
dį. Tarytum matai mažne tuos 

pačius veidus, tas pačias raudo- 
nas vėliavas su vienokiais pa- 
rašais, girdi tas pačius revoliu- 
cines dainas ir tuos pačius obal- 
sius: "Doloi voinu!"—Domoi u 

tranšei!"—"L)ol<v Anglija!"— 
"Da zdrastvujet socialnaja re- 

voliucija!"—"Proletarii vsiech 
stran sojediniaities!"—"V borbie 
obrieteš svoje pravo!"—' Da 
zdrustvujet absoliubnaja svoboda 
ličnosti!" (suprask, kad gali da- 

ryti, 'kas tik tau j "galvą atcna, 

taip kaip Petrograde Leninas ir 

jo draugai užgriebę Krzesinskie- 
nės rumus) ir daug kitu "da 
zdrastvujet" buvo matyti ir gir- 
dėti. 

P.cnranties tokiais parašais ir 

šauksmais, galima butu manyti, 
kad važiuojančių didžiuma, jei 
ne visi. yra rusai; bet prisižiū- 
rėjęs arčiau ir pasiklausęs geriau, 
pamatai, kad klysti, nes mažne 
visi jie yra Lietuvos ar Lenki- 
jos žydeliai, kurie važiuoja j Ru- 

siją vien dėlto, kad lengva gau- 
ti iš konsului pasportus ir pini- 
gus kelionės lėšoms (sau ir šei- 
mynoms i>r tai dar 2-ra klesa). 
Jie mano, kad dabar Rusijoje 
jiems atsidarė rojaus gyvenimas, 
kad jie dabar nevaržomi galės 
drumstame vandenyj žvejoti 
skanias žuvis. 

Girdėdamas juos taip baisiai 
klykaujant, laivui iš vietos pradė- 
jus judintis, aš pagalvojau pats 
sau: gerai, kad jie negreitai mu- 

šu tėvynę Lietuvą pasieks ir 

mažiausia iki galo karės turės 

pasilikti Rusijoje, kuri yra tokia 
didelė ir plati, kad i; keliatas 

šimtų tūkstančių tokių "politi- 
•nių" išeivių vargiai jai didelę 
blėdj galėtu bepadaryti. 

J J- 

IŠ DETROIT, MICH. 

Anglų laikraščiuose apie Lie- 
tuvą. Vietinis anglų laikraštis 
F r e e Press, birž. 29 d. pa- 
talpino ilgoką p. Joseph I- Kau- 
lakio straipsnį apie Lietuvą ir jos 
troškimus. Smagu buvo vieti- 
niams lietuviams skaityti anglų 
laikraštyje apie Lietuvą. 

Rašydamas apie vokiečių plia- 
nus sulyg Lietuvos, autorius sako: 

Kun. Jolraain Albrech forma- 
liai pasakė, kad Vokietija tuti 
turėti Lietuvą ir pa-Baltmario 
provincijas, kur yra gara žemės 
apsodinimui kaimiečiais, išeiviais 
ir vokiečių naujokais išguitais 
iš Rusijos. Tai sena žemės grė- 
bimo pasaka, kur vietos žmo- 
nių noro neklausiama. 

Lietuviai numanė, kad Lietu- 
va tai grudai tarp dviejų girnų 
akmenų: kuri piktų galybių jos 
nepaimtų, vis viena jos laisvė 
žuvus. Bet vokiečiai, kadir žvė- 
riški, žadėjo bent materialę ge- 
rovę, kurios jie iš caro valdžios 
nematė. Taigi daugumas tų, ku- 
rie šiokj tokj apšvietimą gavo, 
troško esą vokiečių pergalės, kuri 
bent kokią permainą galėjo at- 

gabenti. 
Bet rusų revoliucija visa at- 

mainė. Lietuva dabar galėtu pa- 

tapti visiškai neprįguliminga; bet 
buti jai, silpnai tautelei, šale stip- 
rios ir žiaurios Vokietijos butų 
pavojinga. Kitas dalykas pasilieti 
neatidalinama rusų respublikos 
valstija. Ji turėtų visą savo na- 

minę valdžią, kokia jai patiktų 
ir "podraug butų tapgimta rusų re- 

publikos nuo išlaukinių priešų- 
Tokis padėjimas nedidelei tau- 

tai yra geriausias ir n"i gazdini- 

mai, nei vilionės iš Vokietijos 
pusės negali lietuviu patraukti. 

Koresp. 
Tokia yra to straipsnio autoriaus 
nuomonė. 

IŠ NEW YORXO, N. Y. 
Lietuvis išradėjas ir nauja 

korporacija. Būrys lietuvių čio- 
nai sutvėrė korporaciją vardu 
Ro'orcine Manufacturing Coin- 

pany." £ita kompanija užsiims 
išd<rbitnu taip vadinamo Resor- 
cino. Resorcine (ištark: resor- 

sin) yra ypatingos rūšies pre- 
paratas, vartojamas aptiekose ir 
dažų darymui. Išdirbimas jo 
yra brangus ir, sakoma, at-ieina 
$2.00 už svarą, o parduodamoji 
kaina yra nuo $5.00 iki $10.00 už 

svarą. 
Dr. Poceviėius (Pocius), lie- 

tuvis, baigusis n ikslus Šveica- 
rijoje su Filozofijos I>aktaro 
laipsniu ir dirbusis tul > laik;j 
prie garsaus išradėjo Edisono, 
kaipo jo asistentas laboratorijo- 
se. išrado naują budą resorsino 
išdirbimui, kuris yra daug pi- 
gesnis ir duoda geresnes pasek- 
mes. Reikalavimas resorsino 
šiuom laiku yra labai didelis i* 

sulyg sumanytoju nuomonės, 
galima butų padarvti pusėtino 
pelno. 

Sutvėrimui tam tikros korpo- 
racijos susirinko būrys lietuvių, 
tarp kurių buvo kun. Petkus, 
Račkauskas, Karuža, Strimaitis. 
Šiugžda, Tareila, Makarevičius, 
Žemantauskas, l)r. Poceviėiv.s 
{Pocius), Dr. Bacevičius, St. 
Gegužis, Pučinskas, Šimkus, 
Brazys, Povilaika, Norkus ir ki- 
ti. 

Nutarta suorganizuoti kompa- 
•njią su $10.000.00 kapitalu; se- 

rai yra po $100.00. Tame pa- 
čiame susirinkime paimta 79 Še- 
rus, pasiliko tiktai 21 seras. 

Karuža pranešė, kad yra jau už- 

sakymų pristatyti po 300 svarų 
resorsino j dieną, jeigu tik tiek 
galima butų išdirbti ir pristatv- 
tl. 

Naujoji kompanija žada ne- 

statyti tuoni tarpu naujos dirb- 

j tuvės, bet žada nusisamdyti sau 

įtinkamą vietą. Kalbėta apie vie- 
ną patogią vietą netoli Philadel- 

phijos, o apie kitą Xew Jersey 
valstijoj. 

I.šdirbimas butų po artimiau- 

sia priežura paties išradėjo, Dr. 

| Pocevičiaus. P-as Pocius, kaip 
i sakoma tik apie 4 metai atgal 
j pradėjo dirbti pas Edisoną už 

$400 į savaitę. Savo nepapras- 
tu darbštumu ir gabumais jis 
taip pasižymėjo, kad netrukus 
jan gaudavo po $50.00 j savaitę. 
Apart šito išradimo, jis sakoma, 
turi užpatentavęs ir :eletą kitų 
savo išradimų. Yelytina kuoge- 
riausios pasekmės musų tautie- 

čiams. Ašaia. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Katorga 112 neregistravimąsi. 

Pereitą savaitę federalis teisėjas 
Landis tyrinėjo Freeporte bylas 
tų "sliakerių," kurie neužsire- 
gistravo 5 d. birželio ir sukėlė 
riaušes Rockforde. Apie 130 jų 
bu\ o suareštuota—daugiausiai 
vis "aidoblistai" ir socialistai. 
Siuita septyniolika "sliakerių" 
teisėjas nuteisė ant vienų metų 
ir vienos dienos j pataisos na- 

mus Chicągoje—"sunkiems dar- 
bams," kur yra dar sunkiau buti 
negu fedenališkuose kalėjimuose. 
Keletui kitų teisėjas uždėjo 
trumpesnes bausmes. 

Ta. p nuteistų yra daugiausiai 
švedų, yra ir keletas lietuvių ame- 

rikonų mažai. Daugelį iš nu- 

teistųjų teisėjas pats egzamina- 
vo. Tarp lietuvių pasižymėjo 
tūlas Adomas Mikšis, vietinis 
Rock'ordo socialistas, kuris 

"Naujienose" gyrėsi savo drąsu- 
mu, kad jis neužsiregistravęs ir 

gana. Ir dabar jis tvirtino, kad 

jis esą negalįs imti šautuvo ran- 

kon. 
Toliaus teisėjas klausė, ar 

Amerika butų laisvę įgijusi, ar 

Rusijos revoliucija butų įvykusi, 
jeigu visi žmonės taip sanpro- 

tautų? Tada jie nieko neturė- 

davo atsakyti. Teisėjas taipgi 
klausė: jeigu tau pradėtų galvą 
kas daužyti, ar ir tuomet tu sto- 

vėtum ir nesigintum? Nekurie 

atsakinėjo, kad jie bėgtų, 
bet kur—nepasakė, nes jeigu 
vokiečiai užkluptų Ameri- 
ką, tai tik ant Marso galėtum 
bėgti, o kitur butu ankšta ir ne- 

būtų kur pabėgti 

Cia agitator ai vis "fulino" 
žmones, kad esą kas bus socia- 
listas. tai 111 kariumenėn neims 
ir nereikės esą munduro nešio- 
ti. Dabar prisieina akmenis 
skaldyti ir dryžuotą katorgos 
mundurą apsivilkti. 

J. R-s. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 
Nuo šio liepos mėti. 26 iki 

30 d. Šiaurės Amerikos Esperan- 
tininku Asociacija turės savo 

kongresą Philadelphijoje, Penna. 
Nitas Asociacijos kongresas Suv. 
Valstijose bus dešimtu. Norin- 
tieji dalyvauti šitame kongrese 
gali dalyvauti kadir nebūdami 
esperantininkais, bv tik jie pri- 
taria tarptautinės kalbos įvesdi- 
nimui. Šituo tikslu reikia kreip-. 
Ms j vietos komiteto raštininkę 
Miss Margaret A. Maisli. 45 X. 
13th St.. Philadelphia. l'a. Pas 
ą galima gauti pirktis tikietas 
iitan esperantininkų kongresan 
už $3.00. 

Be svarbių kongreso posėdžių, 
kur bus svarstomi Asociac-jos 
reikalai ir nutariami budai pasek- 
mingam platinimui tarptautinės 
kalbos, bus taipgi pramogos pa- 
inksininimui kur.o ir dvasios: 
us esperantininkų vakarienė, šo- 
iai. ekskursijos. litcratiniai bei 

.nu/.ikaliai programai, iliustruo- 
tos paskaitos, pamaldos esperan- 
tų kaUja ir pamokslas. 

Yra viltis, kad tarpe dalyvau- 
jančių netruks nei lietuvių. Kon- 
grese bus dvi o f i c i a 1 ė s kalbos: 
Esperanto ir Anglų kalbos. Bet 
privačiai kiek ienas galės kalbė- 
ti ta kalba, km i jam patiks. 

Esperido Vaikas. 

Žinios Z'nelės. 
Ncw York, N. Y. 

— Birž. 26 d. Centr. Komite- 
to nariai savo susirinkime svar- 
stė straipsnį įdėtą "Draugo" 140 ■ 

num, kuriame buvo rašyta apie 
Centr. Komitetu: Susirinkimas 
rado tą straipsnį kriminaliu šmei- 
žimu C. K- ir nutarė "Draugo" 
redaktorių patraukti tieson už 
"criminal libel." 

Newark, N. J. 
= l'iakarto liejyklos darbinin- 

ku straikas tęsiasi jau šeši mė- 
nesiai : darbininkai reikalauja 
pripažinimo unijos dirbtuvėj, j kompanija 'nenori pripažinti. 
Straikininkai laikosi gerai ir ti-1 
kisi laimėti. Birž. 22 d. naktį 
sudegė kompanijos geriausi pa-1 
tentai su visu departamentu; 
nuostolių gaisras padarė ant 

$10.000 Unija moka straikinin- Į 
kams po $12 į savaitę. 

Minersville, Pa. 
= Unijos vadovams maža be- 

sirūpinant darbo reikalais, patys 
darbininkai pradėjo jų žiūrėti. 
Kaikuriose kasyklose yra tam 
tikri komitetai, kurie radę dar- 
bininkų nepriklausanti prie uni- 

į jos, reikalauja, kad jis tuojaus 
Į butų iš darbo prašalintas. 

Levviston, Me. 
= Lewistono lietuviai gero- 

kai apsileidę visuomeniniame 
veikime, ypatingai jaunuomenė. 

Scranton, Pa. 
= Scrantone nuo senai yra 

susitvėrusi kooperatyve bendro- 
vė; ji turi išsiėmusi čarterį jau 
nuo Naujų Metų, bet silpnai sto- 
vi ir negali savo sankrovos ati- 
daryti. 

New York, N. Y. 
= New Yorke tveriama nauja 

Socialistu Partija. Šitai naujai 
partijai pritaria buvusis senoj 
partijoj pildom, tarybos narys 
John Spargo, ir kiti socialistai 
literatai: English Walling, Up- 
ton Sinclair, Stokes, Russell, 
Bergson. Priežastis 'naujos par- 
tijos tvėrimui yra ta, kad senoj 
partijoj esą tik 20 nuoš. piliečių, 
o 80 nuoš. padarą atėjūnai, aiieko 
bendra neturj su Amerika ir to- 

dėl pritarią vokiečiams. 

Shenandoah, Pa. 

= Nuo balandžio 3 d. iki lie- 
pos 6 d. kariumenėn priimta ši- 
taip: iš Shenandoah 206; Ma- 
hanoy City 86; Gilberton 
Plaines 12; Frackville 15; Mo- 

reos 2; New Boston 4; ir iš ke- 
lių kitų apielinkės miestelių, vi- 
so 382. Daugiausiai tai lietu- 
viai ir lenkai; airių labai maža 
dalię įstoja, sakydami: 'Tegul 
lningsai mušasi, jei jie nori." 

London, Angl. 
= Birželio 3 d. Londono lie- 

tuviai turėjo susirinkimu del an- 

glų sumanymo priverstinai imti 
talkininkų valdinius ir kas rei- 
kia daryti lietuviams—klausyti 
valdžios, ar priešintis. Yi.>i su- 

tiko. kad lietuviams nėra jokio 
reikalo šitam sumanymui pasi- 
duoti ir kad jie privalo tik visi 
laikytis su darbininkų ir karei- 
vių Taryba Petrograde ir rupin- 
tis, kad kaizeris taipgi hutų nu- 

verstas. ypatingai socialistai 
buvo šitos nuomonės ir sakė, kad 
geriaus eiti kalėjiman. kaip ka- 
riuomenėn, bet vienai moterų 
klausytojų paklausus, kas bus su 

šeimynomis, su vaikais, k=iip vy- 
rai j kalėjimą eis, visus "kaip 
šaltu vandeniu perpylė" ir atėjus 
balsavimui tik trys balsavo už 

pasipriešinimą. Nubalsuota tik 
rusų kariuomenėn stoti ir kad šei- 
mynos butų deportuojamos sy- 
kiu su deportuojamais jų vyrais, 
l'et socialistai vis gi nepatenkin- 
ti šituo nutarimu ir žada šauk' 
ti savo atskirą susirinkimą. 

Widr.ewE, Anglija. 
== Iiirž. 3 d. Chemical \\*or'..s 

fabrike smarkiai sužeista lietu- 
vis darbininkas Adomaitis—iš- 
laužta ranKa ir sulenkta krutulė. 
Nuodų fabriikuose, kur dirba be- 
veik visi lietuviai nelaimės pa- 
sitaiko daž.nai. 

Boston, Mass. 
= Bostono socialistams liep. 

i d. surengus taikos parodą Bos- 
ton Conimon darže, užpuolė ant 

paroduojančių pėstieji kareiviai, 
jurininkai, ir daugelis civilinių 
žmonių ir pradėjo raudonas vė- 
liavas draskyti. Taip pat už- 
puolimas padaryta ant sociali- 

stų raštinės pn. 14 Tark sq.. kur 

sudaužyta rakandai, sudraskyta 
ir sudeginta literatūra. Kareiviai 
vėliavas bedraskydami, daugu- 
mą smarkiai apdaužė lazdomis. 
Išrodytu. kad tamsioji Rusija 
visą savo budą su pogi amais 
i.r juodašimčiais perdavė laisvai 
Amerikai. 

New York, N. Y. 
—« Birž. 26 d. susitvėrė nauja 

bendrovė dirbimui cheminio pro- 
dukto resorsino. Produktą išra- 
do chemikas p. Pocius. Resur- 
sino išdirbystei reikėjo $10,000. 
Susirinkusieji tuojaus sutvėrė 

bendrovę tam tikslui ir sudėjo 
suvirs 8 tūkstančius doleriu. Da- 
bar šėrai visi jau išparduoti. 

Cleveland, O. 
= Per 18 paskutinių mėnesių 

iš pietinių valstijų privažiavo 
Clevelandan apie 10.000 negrų 
<u savo šeimynomis. Del vietos 
stokos didesne jų pusė priversti 
yra apsigyventi tvartuose. 1\>- 
litikieriai, besirengdami prie rin- 
kimų, prikalbinėja sau šituos ne- 

grus balsuoti už juos. Yra bi- 

jomasi. kad šitas jų pasielgimas 
nesukeltų tokių riaušių, kokios 
buvo E. St. Louise. 

Kewanee, 111. 
— Daugelis lietuvių užsimanė 

grįžti Rusijon. Jie kreipėsi j 
rrsų konsulj. bet gavo atsaky- 

mą. kad palauktų, nes laivai per- 
daug prisikimšę išeiviais. 

Faxcroft, Me. 
= Miestelis Faxcroft stovi 

palei miškus, kurie tęsiasi iki 
pat Kanados sienos. Gyventoju 
jame yra apie 3000, tarp jų bū- 
relis lietuviu. Apielinkė turtin- 
ga ežerais ir ukėmis; lietuvių 
ūkininkų šioje apielinkėje yra 13. 
Pas ūkininkus vasarą suvažiuoja 
daugelis žmonių iš miestų, ka- 
dangi čia oras nepaprastai s-ei- 
kus ir ganita gana turtinga. 
Miškuose yra meškų ir stirnų. 

Boston, Mass. 

= A. Kapočius iš Shenan- 
doah'rio, Pa-, šiomis dienomis 

pabaigė dentisterijes mokslą Tuffs 

kolegijoj ir išlaikė valstijos ko- 

misijos kvotimus. Tai yra pir- 
mutinis lietuvis Xaujoj Angli- 
joj šitą profesiją pasiekęs. 



Visi lalkraSClul tlunClanri raakra^ 
f lai turi butl pažymSti autoriaus pa- 
radu i adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjj vardą. 
Redakcija pasilieka sau telaę at- 

siunčiamus jai rank/aščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkam laikraščiui rankraščius 
jRedakdja, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Helkla visada rašyti plunksna ir tik 
unt vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Laisve yra reikalinga -ne au- 

tokratija Kcrenski, vienas iš di- 
dz.ausiu šios valandos vadu Ru- 

sijoj, nesenai pasakė: 

"Darbininkų autokratija, ar 

kareivių autokratija yra taip 
pat bloga, kaip ir aristokratų 
autokratija. Rusija neprivalo 
turėti jokių autokratijų. Kiek- 

vienas žmogus privalo buti lai- 
svas N'aujos Rusijos pilietis ir 

privalo gerbti savo kaimyno 
teises ir prerogatyvas taip pat, 
kaip jis gerbia savo teisės ir 

prerogatyvas." 
Tokią nuomonę išreiškia ne 

koks no.s atžagareivis, ar "bur- 

žujus," bet žmogus, apie kurio 

prielankumą darbininkams niekas 
ir niekados ■neturėjo progos abe- 

joti. 
Ir šventą teisybę jis pasakė. 

Laisvė,—tikra laisvė, gali 'urėti 
tik vieną prasmę,—tai pilna iy- 
gybė visiems žmonėms, pilna ly- 
gybė visu žmonių prieš ša'ics 
įstatymus. 

Carizmas, ar jis butu aristo- 
kratiškai, ar jis butų buržujiš- 
kas, ar jis butų proletariškas— 
vis viena pasilieka carizmu Ir reiš- 

kia, kad vienas luomas, kuriam 
pasiseka įgyti galybę, spaudžia 
kitus luomus. Tikra laisvė ne- 

pripažjsta jokių luomų, neį jckių 
kliasų; ji nepripažįsta ponų ir 

vergų,—ponų, pavirtusių vergais, 
ar vergų pavirtusių ponais, nes 

prieš trkrą laisvę visi yra lygus, 
—visi "laisvi piliečiai," kaip Kc- 
renski sako.' Jeigu b'.•!«» kitaip, 
tai butų ne laisvė, bet tiktai ap- 
mainymas vieno despotizmo ant 

kito despotizmo. I'rie žmonių 
gerovės ir laimės negalima pri- 
eiti per despotizmus, bet tiktai 
per visų žmonių lygybę, per su 

teikimą visiems vienodos lais"ės. 

šeškai. "Bergždžia karvč gar- 
siai baubia"—sako patarlė. Nie- 
kados šita patarle nebuvo taip 
teisinga, k lip dabar. Kiek m į s 

dabar turime visokių rėksnių, 
kurie, liežuvius išsikabinę, rė- 
kai. a, buk jie esą vieninteliai 
darbininkų draugai ir teršia visus 
kitus, kursto minią prieš sau ne- 

patinkamus žmones, kurie ne- 

duoda jiems ramiai darbininkų 
mulkinti savo politiškiems par- 
tijkniams tikslams. 

Imkime, kad ir tokj atsitiki- 

kimą. Daugelis tokių rėksnių, 
šaukė ir kurstė žmones, kad jie 
neitų registruotis. Nekurie pa- 
sitikėjo šitais "darbininkų drau- 
gais" ir paklausė jų. Šiandien 
jie kalėjimuose sunkius darbus 
dirba. O rėksniai? Ką padarė 
tie ršksniai, kurie įmones kurstė 
priešintis laisvos šalies įstaty- 
mams? Jie patys nuėjo ir užsi- 

registra Patys kaliniai, su- 

imti Rockforde, 111., už nesire- 
gistrav'.mą. praneša apie tūlą 
"Naujienų" korespondentą, pasi- 
rašu.sj vardu "Naujienų" skaity- 
tojas. Apie šitą "darbininkų 
draugą" suimti kaliniai raso 

* Ko- 
voje" sekančiai: 

"Taipgi žinome, kad Nau- 

jienų" Skaitytojas yra socia- 
listas ir pirm to jis patarr 
draugams, kad neitų registruo- 
tis, bet jis pirmas nuėjo ir už- 

siregistravo? Kur tavo socia- 
listiški nutarimai ir principai? 
Aiškiai pasirodo visuomenės 

akyse, kad esi tikras veidmai- 
nys ir j'davikrs savo draugų!" 
Šitas atsitikimas yra ne vienas. 

Mums teko girdėti ir apie dau- 
giau tokių šeškų, kurie dedasi 
"darbininkų draugais," kursto 
prastus žmonelius, jstumia juos 

j kalėjimus, o patys savo ofisuo- 

se, kaip pas poną Dievą už pe- 
čiaus, saugiai sėdi ir naujus dar- 

bininkų kurstymus plianuoja. 

Žingeidus telegramas Kova" 
talpina sekantį jai prisiųstą te- 
legramą : 

Petrogradas, liepos 3, 1917 
Gavome tūkstantį penkis šim- 

tus. Leidžiame laikraštį. Rei- 
kia darbininkų, knygų, pinigų. 

V7, komitetą pasirašo: 
Aleksa, Kapsukas, 

r Liutkevičius, Giedrys. 
| Kas tie "'tūkstantis penki šim- 
,tai" ir iš kur jie gauti? To nei 
'telegramas, nei '"Kova" nepaaiš- 
kina. Aišku tik, kad kalbama 

'apie $1.500 ir kad už juos pradė- 
I ta leisti laikraštis. .r vėl po- 
[pierine, lapelių revoliucija?' Ir 
ar vėl revoliucijai dedamos au- 

kos eis taip, kaip ėjo 1905 metais? 
Žingeidu butų apie tai turėti pla- 
tesnių žinių, kac. žmonės žinotų, 
kam aukas deda. 

Keblus padėjimas. Amerikoj 
tveriasi 'aip vadinama "Lietu- 
vių Darbininkų Taryba" (Xota— 
bene, tarp jos tvėrėjų ir jos lai- 
kinoj valdyboj nėra nei vieno 
darbininko, nei vieno žmogaus, 
kuris kada nors butų uostos sun- 

kesnį darbą), šita Taryba—tai 
pamėgdžiojimas garsios rusų Ka- 
reivių ir Darbininkų Atstovų Ta- 
r/bos. Tik pamėgdžiojimas ir 
parodija. 

Tarp kitu neva siekiu, ji turi 
ir siek] (ir tai bene svarbiausi), 
kad priešintis Amerikos karei, 
kitais žodžiais, kad Amerika ne- 

galėtu tinkamai kovoti su Vo- 
kietija. £itie amerikoniški '\ork- 
manai" buvo priešingi registra- 
cijai, yra priešingi parinkimam 
kareiviavimui prieš Vokietiją jie 
iw.gc ant Rusijos naujos val- 
džios, urzgia ir ant prezidento Wil- 
sono gražiai liūliuoja aut žmonių 
jausmu ir sako, kad tai jie daro 
vardan žmonijos laisvės. 

liet Rusijos Kareiviu ir Darbi- 
ninku Tarvba pastatė musiškius 
"vorkmanus" j labai keblu padė- 
jimą. Toji taryba išreiškė pasi- 
tikėjimą ir užuojautą Rusijos 
laikinai'valdžiai; toji taryba nu- 
tarė, kad reikia su Vokietija ka- 
riauti, nes kol kaizeris turi pasi- 
vergęs net ir vokiškus socialis- 
tus, tol negali buti liuosybės ir 

ramybės pasaulyje. Trji taryba 
paliepė rusų armijoms kirsti vo- 

kišku frontą ir toji taryba svei- 
kina pirmas rusų kareivių per- 
gales Galicijoj. Iš kitos vėl pu- 
sės teji pa<- Rusijos Kareivių ir 

Darbininkų Taryba sveikina ir 
pritaria prakalbai Amerikos pa- 
siuntinio Russelio, kurj mūsiš- 
kiai "vorkmanai" ir Amerikos 
socialistai juodu biesu mėgino 
rusų darbininkams nupiešti. Ru- 
sijos socialistai užima tokią pat 
poziciją. 

Dabar ir pasidaro tas keblus 
mūsų "vorkmanų" padėjimas. 
Kišimas kuolų ir trukdymas 
Amerikos nuo karės su Vokie- 
tija, reiškia pagelbą Vokietijai; 
juo mažiau Amerika gali pakenk- 
ti Vokietijai, juo Vokietijai dau- 

giaus jiegų pasilieka, kad su- 

mušti laisvos Rusios armijas ant 

rytu fronto. 
Rusų darbininkai ir socialis- 

tai sako: ''Eik ir kariauk, taikos 

nedaryk, nes ne tik Rusijos, bet 
ir viso pasaulio laisvė yra pavo- 
juje, kol vokiečiai savo kaizeriui 
ir išryto ir išvakaro meldžiasi." 
Gi Amerikos neva darbininkai 
ir neva socialistai — teisingiau s 

pasakius, tik jų politiški bosai,— 
kugžda saviems į ausis: "Neik, 
.nekariauk, reikalauk taikos (nuo 
\Vilsono, bet ne nuo Kaizerio), 
priešinkis, nesiregistruok, daryk 
viską, kad kartais "h\pokritiška" 
Anglija, "veidmainingas" \Yilso- 
nas ir "militariška" Francuzija 
ncnuverstų Kaizerio nuo sosto!" 

Ant to juk išeina mūsiškių 
"vorkmanų" politika. Vadinasi, 
ką Rusijos darbininkai ir socia- 
listai daro, tą mūsiškiai "vork- 
manai" mėgina griauti. 

liet visgi jie, nežiūrint to, sa- 

kosi, kad jie eina Rusijos revo- 

liucionierių pėdomis. Sunkų jie 
darbą turės, kol jie tą galės su- 

sipratusiam darbininkui išaiškin- 
ti. Xps jų darbai neatsako jų 
žodžiams. 

Žada skųsti. Amerikos Lietu- 
viu Centralinis Komitetas yra 
nutaręs patraukti "Draugo" re- 

dakciją teisman už kriminalį 
šmeižtą, kurj toji redakcija pa- 

Lalpino vienam savo numerių. 
Tai yra :lar vienas prirodymas 

lietuvių nesubrendimo, kuris pa- 

bodo, kad .net tie, kurie nešioja 

"profesorių" titulus, nesugebi 
kaip reik naudotis žodžio ir ki- 
tomis šios šalies laisvėmis. Kaip- 
gi galima po to kaltinti papras- 
tas žmogelis, jeigu jam atvykus 
j šitą "fry kontrą," kartais galva 
nuo tos laisvės apsisuka ir jis 
įvairiu kvailybių pridirba? 

Denunciacija. "Tėvynė" pia- 
neša, kad Amerikos Lietuvių 
Centraliniam Komitetui kas nors 

mėgino pakišti koją bjauriu t!c- 

nuncijavimu šitos įstaigos Ame- 
rikos valdžiai. Vieną dieną val- 
džios tam tikri atstovai netikė- 
tai padarė reviziją. Liberty 
lJai'.ke Centralinio Komiteto ap- 
skaitų- Anot "Tėvynės," 
nesunku yra atspėti, kas 
tuom dcnuncijatoriu buvo, kuo- 

j met atsiminsime, kas pastarai- 
siais visokiais žemiausiais budais 
ant Ccntralinio Komiteto užsi- 

puldinėjo ir net per insinuacijas 
] vagino. Tai musų klerikalų šu- 
lai iš "Draugo" ir "Darbininko." 

"Tėvynė" baisiai tuomi pikti- 
nasi. Ji turi tam pamato. De- 
nunciacija atsiekimui savo poli- 
tiškų siekių, šmeižimas naudin- 
gos įstaigos Amerikos valdžios 

KAIP LIOSUOS KAREIVIUS. 
Pakol šitie žodžiai pasieks mū- 

sų skaitytojus, pirmi liosai Ame- 
rikos busiančių kareivių jau gal 
bus ištraukti. 

Amerikos liosavimai atsibus 
truputį kitaip, negu atsibūdavo 
"liosai" Lietuvoje. Trumpai kal- 
bant, Amerikos liosavimai atsi- 
bus sekančiu budu: 

Liosus trauks Washingtone. 
Visus "liosus" trauks \Vashing- 
tone,—gal but su pagelba tam 
tikros mašinos. Registracija 5 d. 
birželio atsibuvo sulyg balsavimo 
precinktų, t. y. kiekvienas užsi- 
registravo tame pricinkte, kur 
paprastai laike rinkimų žmonės 
balsuoja. Iš šito precink.o jam 
išdavė "registracijos paliudijimą" 
su tulu numeriu, paženklintu ant 
to paliudijimo. Šitie numeriai 
nieko nereiškia ir j juos nereikia 
daugiaus atkreipti jokios atydos. 
Dabar visos Suvienytos Yalsti- 
jos tapo padalintos j distriktus; 
kiekvienas tokis distriktas susi- 
deda iš keleto, ar keliolikos pre- 
cinktų. Kiekviename tokiame 
distrikte yra taryba iš vieno dak- 
taro ir dviejų piliečių, kuri vadi- 
nasi "Exempticn Board." 

Šita taryba surašė vardus visų, 
kurie užsiregistravo jos distrikte 
ir visus vyrus sunumeriave, pra- 
dedant numeriu I ir paeiliui net 
iki paskutinio vyro. Nekurie dis- 
triktai turi numerius nuo 1 net 
iki 6,000. 

Kaip "liosuos" 

Tarybos padaro dvi kopijas 
tokiu surašų; vieną pisilicka 
pas save, o kitą išsiunčia \Vash- 

.ingtonan, kad Washingtono val- 
džia galėtų kontroliuoti tarybas 
ir kad jose nebūtų sukto biznio. 

Gavus surašus \Vashingtone, 
prasidės liosavimas. Padaryta 

;tiek korčiukių, kiek vyrų turi 
.didžiausis distriktas Amerikoj, 
šitos korčiukes yra sunumeruo- 

! 

tos, pradedant nuo i, 2, 3 ir t.t. 
;net iki augščiausios skaitlinės. 
'.Šitas sunumeriuotas korčiukes 
■ suvynioja ir sudeda į mažas že- 

latinos triubelės; triubelės yra 
panašios, !;aip kad aptiekose ne- 

kuriuose vai-.ius deda- Triubelės 
yra vartojamos todcl, kad, trau- 

kiant liosus, niekas negalėtų ma- 

tyti ir pažiūrėti numerių. 
Visas šitas triubeles su korčiu- 

kėmis supils į ratą ir sumaišys 
gerai. Po to ištrauks keliolika ar 

kelias dešimts trubelių. Atidarius 
trkibeles, pažiūrės, kokiais nu- 

merais yra ištrauktos korčiukės. 
Tie visi vyrai, kurie ant distrikto 

surašų turi takius numerius, ku- 
rie bus ištraukti, turės stoti prieš 
"Exemptk>n £oard". 

Sakysim, kad iš rato ištraukė 
korčiukes su'numerais 7, 24, 133, 
672, 1011, 3256 ir 4203. 

Tas reiškia, kad vyrai, turin- 

tieji tokius numerius, turi visuo- 
se distriktuose stoti prieš savo 

distrikto tarybą (Exemption 
Board). Jeigu kas iš jų turi gerą 
priežastį pasiliuosavimui nuo ka- 
ri umenės, tai jis turi tiesą apie 
tai pranešti šitai tarybai, šitos 
tarybos išekzaminuos ir paliuo- 

akyse—yra pat žemiausis ir pat 
bjauriausis darbas. 1 >ct męs pa- 
sakytume, kad galų-gale gerai, 
kad jie denuncijavo. Revizija 
Centralinio Komiteto pinigų ir 
atskaitų Liberty Banke parodė, 
kad viskas y r a t v a r k o j e. 

Tokiu budu visi lojimai k'cika- 
liškų (taipgi ir socialistiškų) po- 
litikierių pasirodė lojimu auti 
mėnulio. Žmonės dabar dai sy- 
kį persitikrino, kad Centralinis 
Komitetas yra sąžininga įstaiga, 
kad visi ant jo lojimai, buvo 
melas ir šmeižtas. 

Iš kitos vėl pusė/s žmonės turi 

taipgi progą persitikrinti, kas per 
vieni yra tie, kurie, vardan 'krik- 
ščioniško gailestingumo," išardė 
kelias dešimts Centralinio Komi- 
teto skyrių ir kurie tamsius žmo- 

nes fanatizuoja r kursto prieš 
tuos, kurie sąžiningai ir tvarkiai 
deda savo pastaingas, kad nušluo- 

styti vargų ašaras savo nuken- 

tėjusiems broliams Lietuvoje. 
Męs žinojome iki šiolei, kad 

kleriknlai turi fariziejų. Dabar 
turime progą sužinoti, kad jų 
tarpt y;a ir Judošių. Valio jc- 
zu'tai, profesoriai ir daktarai 

"kairiopraktikai!" 

suos tuos, kurie dėl savo sveika- 
tos, užsiėmimo ir kitokių prieža- 
sčių turi tiesy buti paliuosuoti. 
Likusieji gi ir pripažinti tinka- 
mais, eis kariumenėn. 

Jeigu iš pirmo traukimo neliks 
gana vyrų, kad padaryti ii jų 
armiją 625.000, tai tuomet vėl 
darys traukimą iš likusių korčiu- 
kių tokiu pat burtu, kol nesusi- 
darys reikalingas kareivių sKait- 
lius. 

Neteisingi Gandai. 
Daugelis jaunų vyrų rūpinasi 

visokiais gandais, kuriuos nedori 
žmonės paleido, buk jau nume- 

riai yra ištraukti ir buk reikia 
žiūrėti ant registracijos paliudiji- 
mų numerių., Tas yra neteisybė. 

Numeriai, kurie yra ant regis- 
tracijos kortų nieko nereiškia, 
les visi surašai tapo išnaujo pa- 
daryti ir išnaujo sunumeriuoti. 
N'auji surašai su naujais nume- 

riais yra viešai apskelbti ir Uip- 
į\ viešai bus apskelbti visi tie 
numeriai, kuriuos YVashingtone 
aike liosavimo ištrauks. Valdžia 

rūpestingai viską apgalvojo, kad I 
įebutų politikos ir apgavysčių ir I 
kad visi turėtų lygią progą ir1 

lygų laimikj. 
Dar pora žodžių apie "Exemp- 

tioai Board" tarybas. Jeigu kas 

turėtų svarbias ir legališkas prie- 
žastis, dėlei kurių įstatymai lie- 

pia žmogų paliuosuoti, o distrik- 
to taryba nepaliuosuotų, tai tok- 
sai neužganėdintas tarybos nu- 

sprendimu vyras gali apeliuoti 
prie augštesnės tarybos, kuri yra 
įsteigta tam tikslui, kad kiekvie- 
nas žmogus galėtų gauti teisin- 

gai, kas jam priklauso. 

Klerikalų Tarpe 
Am. Liet. Taryba turėjo savo 

posėdį Pittsburge, Ta. birželio 
22 d. šių metų. Tarp kitų klau- 
simų aptarta sekantieji reikalai 
ir išnešta sekančios rezoliucijos: 

Antro atstovo siuntimą nuo 

Amerikos Lietuvių Europon ati- 
dėti. Kun. Dr. Bartuškai pa- 

siųsti tuojau įgaliojimą atstovauti] 
A- L. Tarybą Šveicarijoje, Lietu- 
vių Tautos Taryboje ir Pildomam- 
jame Komitete. Europos lietuvių 
veikimo centras yra Šveicarijoje, 
tečiaus antras atstovas, jeigu bus 
reikalas, galės buti pasiųstas Euro- 
pon tokion vieton, kur jis bus la- 
biau reikalingas. 

Pripažinta vienbalsiai nuolati- 
nio lietuvių atstovo reikalingumas 
\Vashingtone. Atstovui algos ski- 
riama mėnesiui" $300, kuri alga 
pagal reikalį gali buti padidinta. 

a) D-rui J. J. Bielskiui, ku- 
risai iki šiol vedė lietu- 
vių reikakis Washingtone iki 
birželio 15 d., išmokėti $150.- 
00 ir kelionės lėšas. 

b) Dr. J. J. Bielskis A. L Ta- 
rybos yra įgaliojamas veikti 
YVashingtone Lietuvių reika- 
luose iki rugsėjo mėnesiui 
1917 m. 

c) Svarbiuose politikos žvilgs- 
niuose atstovas privalo pasi- 
tarti su tarptautinės diplo-l 
mat i jos žinovais. 

—Carter iri Philadelphi.* Press. 

ATIDUOK, KĄ NULUPEI! 
•Dėde Šamas verčia kaizerį, kad jis sugrąžintų tą, ką jis nuluoo nuo kitų tautų—nuo Bel- gijos, Serbijos Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos. Gyvasčių nesugrąžinsi, bet jis privalo bent atlyginti už plėšimus, padarytus tose šalyse. Taika be tokio atlyginimo butų didžiausia skriau- da nuskriaustiems žmonėms. 

Pampinti kiek galima greičiau 
Lietuvos istoriją anglų kalboje. 

Susitarti su kun. Dr. Yiskontu 
sulvg jojo veikalo "La Lithuanie 
ct la (iuerre" išleidimo anglų kal- 

įboje. Kun. Dr. Viskanto minėto 
veikalo peržiūrėjimui paskirtas 
kun. Dr. IV Augustaitis. 

Kun. Yilmavičiaus prašymą su- 

šelpti lietuvius moksleivius Švei- 
carijoje nutarta pasiųsti T. Fon- 
dui su patarimu išklausyti. 

Nusiųsti telegramą "Lietuvių 
| Tautos Tarybai" Petrograde šito- 
kio turinio: Am. T.. Taryba prita- 
ria ir remia Liet. Tautos Tarybą 
josios veikime išgauti Lietuvai pil- 
ną neprigulmybę. 

I Am. Lietuvių sriovių bendro vie- 
šo veikimo klausime padaryta šioji 
[rezoliucija: Kadangi Am. Lietuvių 
•bemaž visų srovių yra politikos sie- 
kinys Lietuvos neprigulmvbė, ka- 
dangi srovės iki šiol nėra suda- 
riusio;. vienos bendros organizaci- 
jos, kuri galėtų veikti ir kalbėti 

!visų Amerikos lietuvių vardu, to- 
delei Am. Lietuviu Taryba dides- 
nės veikimo svarbos ir pasekmės 
delei svarbesniuose politikos žings- 
niuose nutaria, kreptis Į kitų sro- 

vių organizacijas su pasiulijimu 
paduotą sumanymą bendrai jvyk- 
dinti. 

'Pastaba: A. L. Tarybos sekre- 
torius atliks susižinojimo darbą su 

kitomis srovėmis ne pirmiau, negu 
gaus A. L. Tarybos narių pri- 
tarimą. 

Amerikos Lietuvių Tarybos pre- 
zidentu sekantiems metams išrink- 
tas Dr. J. J. Bielskis, vice-pirmi- 
ninku kun. F. Kemešis, sekreto- 
rium p. J. Miliauskas, Pittsburgh, 
Pa. 

Vėliausios Žinios. 
HALICZ PAIMTAS. 

Petrogradas, liepos ii d. Rusų 
kariškas štabas praneša, kad ru- 

sai užėmė svarbų Galicijos mie- 

stą Halkz, kuris atidaro jiems 
kelią linkui I.embergo. Rusų 
armija išlaužė didelę spragą teu- 

tonų fronte ir rusų kavalerija 
vejasi skubiai besitraukiančius 
vokiečius. Paimta daugiaus ne- 

gu 30 kanuolitj; kiek paimta be- 
laisvon, kol-kas dar nesuskaityta. 
ŠIMTAS ŽUVO 
KRUPP'O DIRBTUVĖSE. 

Amsterdamas, liepos 11 d. — 

Francuzų orlaiviai padarė užpuo- 
limą ant garsių Krupp'o kanuo- 
lių dirbtuvių ir bombomis su t- 

de dalį tų dirbtuvių. Sakoma, 
kad šimtas žmonių žuvo ir dau- 
giaus šimto yra sužeistų. 
VOKIEČIAI PERLAUŽĖ 

ANGLŲ FRONTĄ. 
Londonas, liepos 11 d.—Vo- 

kiečiai Belgijoj, prie pat jut jų 
įsilaužė į anglų frontą Yzero 
apielinkėse ir užėmė anglų tran- 

šėjas ant fronte 1,400 jardų 
ilgio ir 600 jardų giiyn (jardas 
yra 3 pėdos)t 

MARGI 
NORI PRIIMTI APLEISTĄ 

VAIKĄ. 
'i' h or p, \\'is. Gerb. Redakci- 

ja:—"Lietuvos" num. 26-me bu- 
vo jusu straipsnis apie apleistus 
Judkaus vaikus iš Chicagos, ku- 
rie tapo atiduoti j našlaičių na- 

mus ir gali buti "priimti augi- 
nimui-" Jeigu jie dar nepaimti, 
tai vieną iš jų męs paimtume. 
Męs savo šeimynoje turime tris 
vaikus; du vaikai baigia netru- 

kus mokyklą, o mergaitė 6 metu 

pradės šiuosmet eiti mokyklon,, 
tai jaį butu ramiau vaikščioti 
sykiu su kitu, o iš to vaiko męs 
išaugintume lietuvį, kad jis ne- 

pražūtų svetimtaučių bangose. 
Męs norėtume paimti vyresnį, 
tai sykiu su musų mergaite ga- 
lėtų toliau eiti į mokyklą. Mel- 
džiame priduoti mums pilnas ži- 
nias apie tuos apleistus \aikus. 

Jonas ir Ona K—iai. 

Nuo Redakcijos. Męs jus su- 

vestine su teismo paskirtu šitų 
vaikų globėju (Guardian), ir pa- 
sistengsim visam šitame reikale 
prigelbėti. 

AR GENEROLAI TEN BU- 
VO? 

B r o o k 1 y n, N. Y. Gerb. 
Redakcija: Bostone buvo socia- 
listu demonstracija "prieš karę" 
ir "Keleivyje" skaitau, kad apie 
1,500 lietuviu buk tenai dalyva- 
vo; lietuviai, anot "Keleivio" 

aprašymo, buvo smarkiausi 
"snarglinių" daužytojai, o du 
lietuviai tapo net suareštuoti. 
Ar buvo ten musų socialistų 
"generolai"? Ar yra nors vie- 
nas iš jų suareštuotas? Ar gal 
jie sau sėdi šiltoj ir ramioj vie- 

telėj, o tik prasti darbininkai tu- 

rėjo už tai nukentėti? 
Aš norėčiau apie tai žinoti, 

nes daug straikų ir visokių "tru- 
belių" žinau, bet dar nei sykio 
negirdėjau, kad tie generolai 
kada nors butu pakliuvę "bė- 
don." Prakalbose ir per gazie- 
tas, tai jie šaudo iš savo burini, 
kaip iš didžiausių armotų bet 
kada reikia vesti darbininkus j 
tikrą neva mūšį, tai jie. kaip tie 
ruskio aficierai—pasilieka užpa- 
kalyj, savo ofisuose, kur jų po- 
licmono buožė nepasiekia. Ten 

jie rašo savo 'Maikius su Tė- 
vu," o parkui tiems Muikiams 

policmonąi galvas suskaldo. Tai 
kur čia teisybė? 

Skurdžius Darbininkas. 

FAKTAI APIE RUSIJĄ. 
Rusija, teritoriniai, yra di- 

džiausia pasaulyje šalis. 

Ji yra du syk tdkio didumo 

kaip. Suv. Valstijos. 
Ji užima vieną šeštą dalį viso 

žemės ploto. 
Jos gyventojų skaitlius siekia 

IMYNAI. 
S 180,000,000. 

Jos normalis giventojų prie 
augis yra apie septyniolika ant 
tūkstančio. 

75 nuoš. Rusijos gyventoji; 
užsiima žemdirbyste. 

15 nuoš. Rusijos gyventoju gy 
vena miestuose. Suv. Valstijose | miestų gyventojų yra apie 4? 
nuoš. 

1913 m. Rusijoje išleista 34,-* 
000 įvairios knygos; tais pačiai; 
metais Suv. Valstijose suviršutt 
12.000 knygų. 

Tiktai šešta dalis Rusijos vai 
kų lar.lro mokyklas. 

Rusijos tautinis turtas apskai 
toma ant $50.000,000,000; ji yra 
penkta turtingiausia šalis. 

Iš 1231 Rusijos miestų i,o6£ 
miestuose gatvės nakčia apšvie- 
stos, 162 'miestuose elektros švie- 
somis, 128 dujos ir likusiuose ži- 
balo šviesomis. 

54 miestuose vaikščioja gavve- 
kariai. 

Penkiais didžiausiais Rusijo; 
miestais (1913 m.), gyventojų 
skaičius imant lygiais šimtą tūk- 
stantiniais skaičiais yra: Petro- 
gradas 2.100.000; Moskva, i.Soo.- 
000; Varšava, 700.000; Odesa, 
600.000; Kijevas, 600.000. 

Rusija turi ilgiausią juros pa- 
kraštį už visas kitas pasaulio 
šalis, tik tas pakraštys didesnę 
dalj laiko buva sukaustytas ledais. 

Vienu įdomiausių Rusijos eko- 
nominio gyveninio ypatybių yra 
išsiplėtojimas kooperatyvių ju- 
dėjimo. Rusijoje yra daugiai 
kaip 37,000 kooperatyvių įstaigų 
—skaitlius didesnis negu kokioj 
kitoj šalyj. 

Rusija yra svarbiausia pasau- 
lio klėtimi. 1910 m. kuomet visur 
javai buvo normalus, Rusija iš- 
gabeno su viršum 23,000.000 to- 

nų kviečių. Po Rusijai seka Suv. 
Valstijos; jos tais metais išr.a- 
beno 22.000,000 tonu. Viso pa- 
saulio daga davė 96.000,0cc tonų. 

Trimi didžiausiomis tabaką au- 

ginančiomis šalimis—skaitant mi- 
lijoniniais svarais—yra Suvieny- 
tos Valstijos, 722; Anglijos In- 
dija, 433 ir Rusija, 198. 

Rusija užaugina daugiau ark- 
lių negu kokia kita šalis, 

Rusija parūpina apie vieną treč- 
dalį visų pasaulio vilagų (kailių)- 

Ji turi miškų daugiau negu 
ikokia kita šalis. 

Rusija yra antra šalis suiyg 
žibalo išdovio; pirmą vietą už- 
ima Suv. Valstijos. 

Didelė apštis besivartos Rusi- 
joje urminės ir retalinės, atlie- 
kama mugėse, kurių kas metas 
buva su viršum trys tūkstančiai. 

Garsiausia mugė pasaulyje bu- 
va Nižniame Novgorode. 

Rusijos valstybės batuka, sulyg 
depozitorių apšties, yra didžiau- 
sia banka pasaulyje. 



Lietuvių Parazitai 
Parazitai yra maži gyvūnėliai; ku- 
ric gyvena ir maitinasi ant sveti- 
mo ktino. Visas jų darias, tai: 
sii.'bti kraują iš to kino, ant ku- 
rio jiems pasitaiko apsigyventi* Iš 
svetimo kraujo jie tunka, o kū- 

nas, iš kurio jie gyvena, silpsta ir 

nyksta. 
Tai "i, jie nenaudingi givunėliai. 

Paskutiniais laikais nemažai tokiu 

parazitų-politikieriųi priviso ant 

lietuvių kūno Amerikoje. 
Privisti jie galėjo ačiū tam, kad 

musij lietuvių kūnas nėra dar vi- 

sai stipras subrendęs. Politiškai 

jisai dar yra mažas kūdikis, kuris 

nepajiegia todėl atsikratyti ir 

apsiginti nuo kankinančių jj pa- 

razitų. 
Kada lietuvių kūnas bus subren- 

dęs, t. y- kada lietuviai supras sa- 

vo taut:škai-f olitišfkus reikalus, 
panašios rūšies gyvūnėliai turOs 

išnykti. 
Lietuvių visuomenė kol kas dar 

politikoj nėra subrendusi išdalies 

todėl, kad jinai neturi dar liaudyje 
tvirto tauti:io pamato, ant kurio 
ir sulvg kurio ji galėtų nustatyti 
takus savo politiškam, ekonomi- 
niam ir dvasiniam gyvenimui. 

Tautinis pamatas yra af.is, ant 

kurios sukasi tautos ratas—visas 
jos gyvenimas. Praeities istorija 
aiškiai parodo, kad pilnas gyve- 

nimas, (politikos, ekonominis ir 

dvasiškas) augštai pakilo ten, kur 
buvo tvirtas tautos pamatas. Tau- 
tiškai susipratusi liaudis pagei- 
dauja sau liosybės laisvam pietoji- 
muisi ir laisvam nustatymui sau 

patvaldystės, formoj jai tinkamiau- 

sioj ir naudingiausioj. 
Suvaržytas žmogus progresuo- 

ti negali. Jeigu jisai yra tvirto 
charakterio ir turi tvirtus pama- 
tus, jisai pirmiausiai stengiasi 
įgyti sau liuosybę,—pasiliuosuo- 
ti nuo visų retežių, kurie jj var- 

žo,—ir tiktai tada jisai gali iuo- 
sai Tobulintis ir žengti prie savo 

gyvenimo tikslo atsiekimo. 

Taip pat yra ir su kiekviena 
tauta. Tiktaį Liuosybėjc jinai 
gyvena, bujoja, plėtojasi. 

Palikus vokiečius, francuzus, 
augius ir kitas didesnes tautas, 
užtenka mums žvilgtelėti j to- 

kias tauteles, kaip bulgarai, ru- 

munai ir serbai. 
Dar nepersenai jie beveik že- 

miau stovėjo už mus lietuvius. 
Kada tautinis susipratimas pas 
juos pakilo, jie panorėjo liuosy- 
bės. Jie panorėjo atsakančiai gy- 
venti. Niekas negalėjo sulaikyti 
to jįj švento noro—jie savo at- 

siekė. Visam civilizuotam pa- 
sauliui jie perstatė savo teisin- 

gus reikalavimus. Jie maldavo, 
jie liejo savo kraują, kad but 
savystoviais, liuosais. 

Mokslas, civilizacija, kultūra 
kasdien plėtojasi ir nurodo žmo- 

nėms naujus takus ir naujus 
kelius geresniam gyvenir.ui. 
Kiekviena liuosa tauta prilaiko 
sau mokslo įrankius ir pa^al sa- 

vo išsivystymą ir reikalavimus 
nustato sau takus politiškam bei 
ekonominiam gyvenimui. 

Paimkime dabar m tisų lietu- 
vius. Stipraus tautinio susipra- 
timo bei pamato męs neturėjo- 
me. Lodei mus įsnaudoaavo 
mušu kaimynai, kol jie pagalios 
vhai mus pavergė. Męs likome 

vergai, kuriais dar vis tebeesa- 
me. Tokiais ir paliksime, jei 
tautinis pamatas nebus musit 

idealu. Liaudis, kuri leidžia sa- 

vo tautybę, o per ją ir savo gy- 
venimo reikalus, išnaudoti kokios 
nors politiškai suorganizuotos 
bažnyčios, urėdininkams, arba vi- 
sokiems demagogams-viliugiams, 
negali progresuoti ir buti liuosa. 
Juos apeina tiktai savo politi- 
kinė organizacija, kokia buvo ir 
šiandien dar yra oficiale Rymo 
bažnyčia. Pamata šitai poiitiš- 
icai-tikybiniai bažnyčiai davė ne 

Kristus, ar bv. iretras, kaip tai 

mano daugelis neišlavinto proto 
žmonių, bet gudrus ir mitrus 
dvasiški valdon? Viduramžyje 
Romos bažnyčia valdė pasauli; 
jos žodis tai buvo įstatymas. 
Jos urėdninkai, pradedant nuo 

•kunigu ir baigiant kardindolais, 
neva po priedanga krikščiony- 
bės, baisiai išnaudodavo žmones 
ir laikė j 11 protą spąstuose. Jei 
ne Martinas Liuteris ir kiti re- 

formatoriai tų laiku, tai, kaip 
sako vienas žymus rūsti rašyto- 
jas, klausimas, ar męs šiandien 

turėtumėm net ir gelžkelius. 
Taip žmonių protas buvo pri- 
spaustas tais laikais arbitraciji- 
nėmis neva dogmomis. Laikai 
reformacijos, tai buvo šiandieni- 
nio progreso aušra. 

Geri katalikai lietuviai dar ir 
šiandien mano, kad jie privalo 
visame- buti paklusni kunigams, 
tai yra atsiduoti visame jų valiai. 
Rymo bažnyčia pageidauja sau 

galybės politikoje ir turtų, nes 

kitaip ji, kaipo politiška organi- 
zacija, turėtų žuti. Politikaujanti 
bažnyčia stengiasi uždėti apinas- 
rj ant Lietuvos, kaip tai buvo 
kitą syk Lenkijoj. Lenkų c'va- 

siškija kitą syk buvo labai iš- 
tikimas Rymo urėdmnkas; todėl 
Rymas jiems pavedė gaspadoria- 
vįm-i Lietuvoje. Ką jie padarė 
su Lietuva, kiekvienas lietuvis 
tą žino. 

Kaip ten nebūtų, manau, kad 
lictuvia' antrą syk tos klaidos 
nepadarys, nes daugumui Lietu- 
va yra brangesnė už galybę Ro- 
mos. 

Reik pripažinti, kad buvo ir 
yra lietuviu kunigų, kurie dirbo 
ir dirba Lietuvos labui. Tai bu- 
vo ir yra ne kunigai-klerikalai, 
bet kunigai tautininkai; tai i>uvo 
kunigai-patriotai, ne autokratai, 
kurie nori v'.jką paglemžti j sa- 
vo rankas, kad sutverus iš Lietu- 
vos teokratišką anachronizmą. 
Dėja, tokių pas mus, ant nelai- 
mės, šiandien yra dar sulygina- 
mai nedaug. Diduma gi pučia 
senoviškon dudon, svajodama 
apie užgriebimą į savo rankas 
politiškos galybės Lietuvoje. Jų 
šitokiai pastangas vadiname kle- 
rikalizmu ir jie yra vieni tų gy- 
vunėlių-parazitų, nuo kurių Lie- 
tuvos kūnas, jeigu jis nori buti 
sveikas ir buinus, privalo atsi- 
kratyti. Nes kiekvienas privalo 
žinoti ir aiškiai suprasti, kad ne 

tauta turi tarnatiti bažnyčiai, bet 
bažnyčia tautai. Taip šiandien 
stovi dalykai visose civilizuotose 
šalyse. 

Tai apie vienus parazitus O 
dabar apie kitus. 

O 

Paskutiniais laikais, ypatingai 
Amerikoje, tarp mūsų atsirado 
gauja politikierių, kurie neva po 
socializmo ir progreso priedanga 
visokiais budais išnaudoja lietu- 
vių liaudį. Tikro obalsio, bei 
mierio jie. neturi, nes daugelis iš 
jų patjs nežino, ko jie nori. Lie- 
tuvių taut'nj pamatą jie atmet?. 
Jiems tiktai neva rupi pasaulio 
darbininkų reikalai. Nežiūrint 
to, kad čia Amerikoje beveik vi- 
si išeiviai iš Lietuvos yra dar- 
bininkai ir kad lietuvių kapita- 
listų tiieroje prasmėje dar nie- 
kur nėra, jie savinasi sau garbę, 
kad j'e pirmieji surado lietuvius 
darbininkus ir kad lietuvių dar- 
bininkų išganymas priguli neva 
t:ktai nuo jų, tų musų neva so- 

cialistų. Gudrus jie ponai. Vi- 
sas ių rnpestis,—tai tiktai per 
tuos darbininkus, kuriuos jie ne- 

va taip myli, yra tame, kad jie 
per darbininkų nugaras nori pri- 
lipti prie savo karjeros ir pasi- 
daryti lengvą sau pinigą, o su 
tuo dar įgyti ir garbės va:;iiką. 
Gyventi jie kitaip nemoka, kaip 
tiktai iš prakaito tų pačių dar- 
bininku, nes jokių naudingų pro- 
fesijų nepažįsta; fandrėse dirbti 
nenori, nes pirmiausia nemoka, 
o apart to, kad ir mokėuj, tai 
tokiems ponaičiams butų ir per- 
sunki!, ir mokestis butų ly^ kad 
permaža. Tai dažniausiai tingi- 
niai iš prigimimo; tai amžini 
lengvos duonos jješkotojai. "Pro- 
fesijos, arba amato retai kuris 
jų išmoko, nes dėlei tinginystės 
retai kuris galėjo mokyklas už- 
baigti, arba amato išmokti. Pra- 
sto darbo dirbti nenori, o inteli- 
gent'^o darbo atlikti arka ne- 

moka, arba negali, nes intelicen- 
tiškoj visuomenėj tokius tingi- 
nius-tranus ir nedarugintus agur- 
kus tuojaus pažįsta; inteligen- 
tiška visuomenė nesiduoda to- 

kiems save išnaudoti. 
Bet yr? pilka, mažai išmanan- 

ti liaud'sl yra prasti, geradušiai 
darbininkai, kuriuos lengva lie- 
žuviu apsukti. Ir čia tiems afe- 
ristams, tinginiams, tranams, ne- 

Jarugusiems agurkams atsidaro 
plati dirva, nelyginant kaip tiems 

burtininkams, švmadvokj.čiams 
ir šundaktariams. Ir ką jie daro? 

Pirmiausiai rtik užgrajinti ant 

\tų stygų, kurios užgauna napras- 
Itu žmonių širdį. Tam tikslui jie 
susiorganizuoja pamokytus, bet 

nedamokytus rėksnius- Prakalbos! 
Prakalbos! Prakalbos! Visa eilė 

"garsių" prakalbų. (Jos ištikro 
''gar.-ios," nes dažniausiai riksmo 

jose vsas vežimas, o senso—nei 

grūdelio). 
Svarbiausiu tų ponų politikie- 

rių tikslu buvo įkalbėti žmo- 

nč-tns, kad lietuviai, tai ne kas 

kitas, kaip tiktai pasaulio pilie- 
čiai. Mat, savotiškas tar .(tauty- 
stės supratimas. Visi apsvies- 
tesni lietiniai, kurie nepriguli 
prie tų ponų-politikierių klikos, 
tai, esą. anot jų. atžagareiviai, 
•buržujai ir t. t. Šitie išganytojai 
darbininku lietuviu tautybės 
klausimu neužsiima; jiems yra 
tai tuščias klausimas, tai neva 

darbas tiktai visokiu priešų tų 
pačių darbininkų. Tai yra svar- 

biausias obalsis tų ponaičių. Be 

abejonės, susipratęs lietuvis so- 

cialistas spjauna ant tokių ble- 

vyzgų, nes jam laisva ir demo- 

kratiška Lietuva yra šventas ir 

svarbus tikslas. 

T>otynų kalboje yra tūlas obal- 
sis "Divide et impera"—(dalyk 
ir viešpatauk)- Musų neva dar- 

bininkų užtarėjai labai to obal- 
sio prisilaiko ir vartoja ji savo 

žemam tikslui labai smarkiai, tie- 

siog be jokios sąžinės ir sarma- 

tos. Jie žino, kad juo mažiau 

vienybės bus lietuvių tarpe, juo 
geriaus eis jų biznis. Kad at- 

siekti savo tikslo, jie begėdiškai 
apdrabsto purvais nekaltus žmo- 

nes, jų šeimynas ir stengiasi 
visokiais budais nužeminti nepa- 
tinkamas jiems ypatas aky»e pa- 
prastos minios. 

Tuomi žemu darbu ypatingai 
atsižymi vienas protiškas ir fi- 

ziškas gramėzda. Iš profesijos 
jisai yra meva "vaikų policmo- 
nas," o iš pašaukimo tai tikras 
chameleonas. Savo pažiūras ji- 
sai maino pagal savo upą. Kada 

jisai buvo tautietis, tai jisai bu-1 

vo "Liudi-Gliudi," kada paliko 
be jokių pamatų ir principų— 
buvo Ožys-Mikitonas, o apskritai, 
tai buvo ir yta tikras "Mali-Ma- 

lienė," kaip jisai pats mėgsta save 

pavadinti. 
Pažiūrėkime dabar, kiek nau- 

dos, arba greičiau blėdies, musų 
visuomenė turi iš darbų ir dar- 

belių tų ponų-politikierių. 
Pirmiausia, platindami neva 

savotišką "darbininkų apšvietą," 
jie per savo laikraščius išvilioja 
nuo tų pačių lengvatikių darbi- 

ninkų kas metą t tkstančius ir 

tu'ksančius doliarių—ir iš dauge- 
lio padaro ne tik kad ligonius, 
bet tiesiog silpnapročius, despe- 
ratus. Pažiūrėkite į jų laikraš- 

čius, kuriuos jie taip siitlo darbo 
žmonėms. Didesnė pusė tų laik- 

raščių yra pripilta apgarsinimais 
visokių specialistų, viliojančių pi- 
nigus iš tamsių žmonių. Keletą 
metų tam atgal tie specialistai, 
ačiu Chicagos laikraščiui "Tri- 

būne," b^vo teisman patraukti ir 

nekuriam laikui turėjo paliauti 
savo biznį. Dabar vėl jie puikią 
prieglaudą sau rado tų politikie- 
rių-biznierių organe, per kurj 
čiulbia darbininkų kraują. Jei 
tiems ponams ir ponaičiams iš- 

tikrųjų rūpėtų gerove lietuvių 
darbininkų, jie senai butų ap- 

saugoję savo avis nuo tų krau- 

jagerių, kaip taį senai padarė 
tautiečių laikraščiai. 

Arba imkime dabartinius lai- 

kus—registraciją. Kad parodyti 
savo neva revoliucijcaišką dvasią, 
jie be reikalo ir be jokios naudos 
nuvaro žmones j kalėjimus, o 

patjs eigiasi visai kitaip, apgau- 
dinėdami lengvatikius neva savo 

drąsumu. Kalbu čia apie atsitikimą 
Rockforde, kur vienas iš tokiu 
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"draugų" lietuvius prikalbėjo nesi- 

registruoti, o pats uuėjo ir užsi- 

registravo. Pasekmės iš tokio 

"darbininkų švietimo yra tokios. 
Keletas iŠ tų lietuvių darbinin- 

kų gavo metus sunkaus darbo 

kalėjime, tuom tarpu kaip tas 

garsus "re*, oliucijonierius" toliau 

sau varo savo "skymus." Tarp 
lietuvių jisai baisus socialistas, 
nes šiandien tai yra dirv ge- 
riausio išnaudojimo žmonių, o 

tarpe Amerikonų—demokratas. 
Man pačiam teko girdėti nuo 

Amerikonų, kad daugelis tų po- 
naičių visokiems savo tikslams 
meta maską socializmo, kada ti- 

kisi padaryti kokį biznį. Jie ta- 

įla rekomendtiftja save kaipo pri- 
gulintieji jjric progresyvių ir ki- 
tokių partijų, bet 

( tiktai ne prie 
socialistiškų. Jie bijo savo tik- 
ro veido parodyti, nes daugelis 
jų—tai tikrų tikriausi veidmai- 
niai. Ypatingai vienas iš jų tarp 
Amerikonų save v i.-ai r perša kai- 
po prezidentu" Cnicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos'" Chicagieciai 
gerai žino, kas ta draugija buvo 
ir kaip jinai pakriko. Politikos 
delei tie ponai, garsus darbinis- 
ku mulkintojai, savo politikos 
atsiekimui nesidrovi nei lavonų' 
skraiste amerikonų akyse dang- 
stytis. 

Neseniai, norėdami geriaus pri- 
sitaikinti, prie visokių lengvati- 
kiu, per savo Špaltas, nekurie iš 
tų ponų paleido rakietą, kuri be- 
abejonės toje pačioje dienoje už- 

geso, bet visgi atkreipė atydą, 
nes perdaug apšvietė jų tamsius] 
dangus. 

Ta rakieta,—tai buvo pastaty- 
mas ant jų programos "liuosos 
—Demokratiškos Lietuvos"? Per 
visą laiką jie trubijo ir bubnyjo, 
kad laisvos Lietuvos jiems ne- 

reikia, nes tai yra '"kvaili reika- 
lavimai" tautininkų, mat, jie nu- 

sigando, nes daugelis jų pase-j 
kejų pageidauja liuosos Lietuvos 
ir nenori laukti, kol Chinijoje, ar 

kitur jvyks socialistiška republika 
ir kuri Lietuvą priims j savo fe- 
deraciją. 

Gudrus jie, kaip iapės,—tikri 
politikieriai! 

Tautiečiams dabar neapeina, 
kokia bus liuosa bei autonomiška 
Lietuva. Tas prigulės nuo pro- 
tiško ir medžiagiško išsivystymo 
pačių lietuvių ir tų laikų dvasios. 
Ar skaitytojai manote, kad tie 
politikieriai ką nors veikė, arba 
veikia klausime Lietuvos liuosy- 
bės, kaip jie paskutiniais laikais 
mėgsta girtis? Tikėkite man, 
absoliutiškai nieko panašaus ne-j buvo ir nėra. Jie tiktai smarkus i 
savame rate. Tarp svetimųjų jie 
arba tikri zuikiai, arba gramėz- 
dos. Kas skaito svetimtaučių 
laikraščius, ypatingai Ameriko- 
nų, tas galėjo patėmyti, kad vi- 
sur ir beveik visailos yra mini- 
ma ir reikalaujama jei ne visai 
liuosa. tai bent autonomiška Lie- 
tuva. Tam tikslui darbavosi ir 
darbuojasi lietuviai tautininkai 
kaip Europoje, taip ir Ameriko- 
je, dažnai kartu su klerikalais. 

Apie Lietuvą kalba vokiečiai, 
austrai, franeuzai ir rusai. 

Paimkite dabar svetimtaučių 
socialistų žinias. Iki tam laikui 
man iniekur neteko matyti jokių 
žinių apie Lietuvą Scheidemann, 
vienas iš didžiausių socializmo 
šulų Vokietijoje, savo praneši- 
muose iš Vokietijos ir iš Stock- Į 
holmo, mini ir reikalauja liuosy- 
bės visokioms tautoms Europoje, 
kuriąs išvardina: jis mini net 

apie tibetanus ir korejus Azijoje, 
bet apie Lietuvą bei lietuvius 
niekados nei žodžio. Ką tas 
reiškia? Paprastas dalykas. Kam 

jiems, Scheidemannams ir kito- 

kiems, rūpės Lietuva, jeigu ji, 
toji Lietuva, .nerupi mūsų tiems 
ponams politikieriams, kurie va- 

dovauja socialistišVose sferose? 
Lietuva jiems neruoėjo ir neru- 

pi, o jei dabar ir rupi, tai jie 
elgiasi kaip tikri gratvu'zdai, nes 

ne tiktai kad tiesi stengi i tarp sa- 

vo draugų svetimtaučių kelti lie- 

tuvių troškimus, bet dar viso- 
kiose pašaipose ir pabraižose iš- 

juokia rimtus ir neteisingus lietu- 

vių reikalavimus. 
Tokiu badu, jei nekurie iš tų 

ponų-politikierių mulkina kam 

akis, kad ir jiems neva rupi liuo- 

sa, demokratiška Lietuva—tai jie 
stačiai meluoja, lies iki tam lai- 

kui tame atžvilgyje jie nieko ne- 

veikė, tiktai per visokias insinua- 

cijas tarp svetimtaučių bandė dis- 
kredituoti lietuvių veikimą. 

Nesenai "Rivervie\v" parke, 
Cliicagoje, buvo socialistu presos 
piknykas, kur dalyvavo visokios 
tautos. Ponai politikieriai pradėjo 
bubnyti savo organuose, kad neva 

geriausiai atsižypiėjo lietuviai, nes 

jų daugiausiai ten buta ir jie 
smarkiausiai kalbėjo. Antrytojaus 
buvo straipsniai apie tą piknyką, 
kuriuose buvo pažymėtos visos 

tautos, tiktai ne lietuviai, nors, 
anot žodžių tų ponų ten daugiau- 
siai buta lietuvių ir smarkiausiai 

jų atsižymėta- 
Tas reiškia, kad tiems politi- 

kieriams Lietuva ir lietuviai vi- 
isai neapeina. Matyt, kad jie net 

bengiasi užslėpti tą vardą, ypa- 
tingai laikuose, kaJa lietuvai 4u- 
ri garsintis kuoplačiausiai, nes 

])asaulis apie Lietuvą labai ma- 

žai ži no. 

Iš tokiu lietuvių nei lietuviams, 
nei Lietuvai naudos nebus. 

Lietuviai socialistai, kure 'lar 
turite kibirkštį lietuviškumo, [ > i i 
spirkite jus tuos sa\o kc «Uis 

vadovus, k;itl jie, vietoje tuščio 
savo maudai politikieriavimo, iš- 

tikrujų ką nors veiktų lietuvių 
iiuosybės reikaluose. 

Kol jie tikrai nepradės dirbti 
lietuviams naudingą dar'j.'j, tol 
jie bus parazitais ant lietuvių i 

k u no. 

Susipratęs Darbininkas, j 

Iš Sandaros Lauko 
PROTOKOLAS 

Amerikos Lietuviu Tautinės San- 
daros Naujosios Anglijos Apskri- 
čio IlI-čiojo Suvažiavimo, įvyku- 
sio birželio 3 d. 1917 m. Lietuviu 
Tautiškam Name, Montello, Mass. 

Su važiavimo sesija pradėta I 
2-rą vai. po pietų. 

Apskričio komiteto sekreto- 
rius pagal paduotų įgaliojimų 
delegatus iššaukė vardais: 

Nuo Bostono 7 kp. dalyvavo— 
K. Jurgeliunas. S. Mockus, L. 

Stasiulis, A. Mockevičius, Jul. 
Baniulis, Y. Račkauskas, J. Stri- 
maitis, J. Kerdiejus, Jtioz. Ba- 
niulis, K. Žibikas; 

Lavvrrncc 12 kp.— J. Sakcvi- 
čius, Z. Jankauskas; 

Montello kuopos — P. Kaz- 
lauskas, F. Alasevičia, J. Balio- 
nis, S. Slcinys, S. Geniotis, M. 
Geniotaitė (Geniotaitė nepribu- 
vo) ; 

Lynno 40 kp. —M. Biekša, R. į 

Bingelis; j 
Norwoodo 33 kp. — J. Pasa-J 

karnisl 
Worcrsterio 16. kp. — P. 

Skralskis, A. Gabrėnas; 
Salemo 38 kp. — S. Urbonas, 

R. Konstantinavičius. 
Viso atstovauta 7 kuopos. Ap- 

silankiusiu svečių vardai delei di- 

delio skaitliaus neregistruoti 
Sandariečiams duota -naudotis 

patariamuoju balsu. 

2) Rinkta tvarkos vedėjas ir 

užrašų sekretorius- Į abi vietas 

perstatyta po 3 kandidatus. Ve- 

dėjo uredan: J.Sekevičius, k.iri? 

gavo 16 balsų, P. Kazlauskas r 

balsu ir K. Jurgeliunas 2 balsu o 

Užrašų sekretoriaus urėdan: S 
Urbonas gavo 7 balsus, J. Ker- 

dicjus 8 balsus ir L. Stasiulis 5 
balsus. Taigi vedėju išrinktas 
Sekevičius ir sekretorium Ker- 

diejus. 
3) Vienbalsiai nutairta, kad su- 

važiavimo protokolo neskaityti 
kadangi jis yra tilpęs laikiaščiuo- 
se ir nieks iš dalyvavusių aiėra 

nieko priešingo pastebėjęs. 
4 Apskričio komiteto pirmo 

Jurgeliunas pridavė raportą, ku- 
riame pranešama, kad šiuo lai- 

kotarpiu delei susidariusių nepa- 

rankių aplinkybių žyniaus veiki- 
mo apskrityj nebuvo; buvo teik- 
ta pagelba prie kitu uzmanyių ir 

veiktų dalykų, kaip tai "Tautiš- 

koje savaitėje" ir t. p. Sekreto- 
rius Kerdiejus pranešė, kad dar 

ne visai pilnai yra apmokėta Dr. 

Šliupui u i jo prakalbas seniau 

laikytas po Naują j z Angliją, su ku- 
riomis jis buvo kviestas apskri- 
čio. Ir dabar p. Šliupas, išvažiuo- 
danis j Europą yra prašęs, kad 
tuos inedamokėtus piningus per- 
duoti jo žmonai. Ncdamokėjimas 
gi atsitiko iš tos priežasties, kad 
\Yorcestcrio Sandaros kuopa, 
Xorwoodo Piliečių Kliubas, (ku- 
rio atstovas A. Neviackas buvo 

išsiderėjęs iš apskričio savo drau- 

gijai už kalbėtoją Šliupą ir pasi- 
žadėjęs prie išlaidų su lygia da- 
liin atsilyginti) ir ligšiol reika- 
laujant apskričiui neatsimoka*; 
Tos abi draugijos, kaipir visi kiti 
rengėjai Šliupo prakalbu, turėjo 
apskričiui apsimokėti po $11.01. 
Taip-pat Cambridge Sandaros 
kuopa del neturto nedamokėjo $3 
su centais. 

Vice-pirm. Sekevičius pranešė, 
kad jis šiuo tarpu ir neturėjęs 
kuomi del apskričio pasidarbuoti. 
Podraug pranešė, kad per jj iždi- 
ninkas Ramanauskas prašęs pra- 
nešti, kad iš priežasties ligos suva- 

žiaviman negalėjo pribūti ir apys- 
kaitos išduoti. I'rašo ant toliau 
paliktu 

5) \Vorcesterio kuopos delega- 
tai pranešė, kad jįj kuopa už Dr. 
Šliupo prakalbą kiek vėliau užsi- 
mokės. Kaslink Norwoodo Pilie- 
čiu Kliubo, iš lo miesto delega- 
tas Pasakarnis pranešė, kad, kiek 
jis žinąs, tai minėtas kliubas yra 
likviduotas. Po šio pranešimo 
vienbalsiai patarta apskričio ko- 
mitetui užmokesčio reikalauti 

_ 
iš 

p. Neviacko. 
6) Agitacijos klausyme vien- 

balsiai nutarta į.rie apskričio ko- 
miteto išrinkti 3 organizatorius, 
kuriu pareiga turi buti organiza- 
vimas naujų kuopų po Naująją 
Angliją (kur jų nėra) prigelbė- 
jimas darge ir susitvarkyme esan- 

čioms kuopoms, taipgi suradimas 
naujų budų. su kuriais butų ga- 
lima didinti organizacijos narių 
skaičių ir t. p. 

7) Nutarta, kad šią vasarą ap- 
skritys surengtu didelį samdarie- 
čiu draugišką išvažiavimą. Tuo 
tikslu rūpintis pavesta organiza- 
toriams ou komitetu. Padarvta 
pastaba, kad išvažiavime turi bū- 
ti parengtas programas iš prakal- 
bų, muzikos-dainų ir "žaislių. Taip 
dinimas sandariečių vienų su kitais. 

8) Nutarta Naujosios Anglijos 
ALTS. apskričiui iš šios apielin- 
kčs pasiimti vieną laikraštį ofi- 
cijaliu savo organu. Vienbalsiai 
pasirinkta "Ateitis." 

9)Jurgeiiunas, vienas "Atei- 
ties" leidėjų, atsišaukė praneš- 
damas, kad sis laikraštis iš priva- 
tinių rankų dabar pereina j visuo- 
menės kooperacijos draugijos 
rankas, kuri tuojaus Mass. vals- 
tijoj bus valdiškai užtvirtinta. 
Akcijos parduodamas po $10.00. 
Taigi butų gera, kad sandarie- 
čia i ir jų kuopos, taipgi kitos 
jiems prielankios draugijos pirk- 
tu akcijas-šėrus ir tokiu budu 
"Ateitis" butų ju organizacijų 
tikruoju organu. Atsišaukimas 
priimtas ir išrinkt rezoliucijų 
komisija iš Z. Jankausko, J. Stri- 
maičio ir J. Baniulio. Šiame daly- 
ke buvo vienbalsiai priimta si re- 

zoliucija : 

"Atsižvelgiant i idėjinės spau- 
dos reikšmę mušu visuomeni- 
niam gyvenime, o organizacijų 
ypač, ir žiuriant j sunkų laikraščių, 
spaudos organų, padėjimą, Nau- 
josios Anglijos apskričio ALTS. 
suvažiavimas užgiria perorgani- 
zavimą "Ateities" draugijos ant 

koopetacijos pamatų ir ragina 
j A LT. Sandaros narius ij- kuopas 
į įstoti kooperacijom perkant ši rus 

ir tuomi paremiant vidurinės srio- 
vės spaudą." 

10) Pakeltas klausimas, kaip 
galima butu ALTS. apskričio 
kuopas privertus prie pildymo sa- 

vo pareigų, gero susitvarkymo, 
platinimo idėjinės literatūros ir 
t. p. Šis reikalas nutarta paves- 
ti organizatorių pasidarbavimui 
tokiais keliais, kokius jie suras 
tinkamesniais. 

11) Įnešta ir vienbalsiai priim- 
ta pageidavimas, idant kuopų sek- 
retoriai stengtųsi iš savo veikimo: 
susirinkimus su jų nutarimais, 
prakalbas, rengiamus vakarus ir 
tt. aprašinėti savam organe. Tas 
yra reikalingu del agitacijos la- 
bui organizacijos. 

12) Įnešta idant pakeisti apskri- 
čio nardą— vieton Naujosios 
Anglijos, kad vadintųsi Mass. 
apskritys. Bet kadangi dauguma 
narių išreiškia tam priešingą nro- 

rnonę. nes prie apskričio priklau- 
so ir kitų Nauj. Angį. valstijų 
kuopos ir kadangi tas nedaro jo- 
kio keblumo naujai manantiems 
susiorganizuoti aps'kričiams šioje 
apielinkėje, todėl ir {nešimas liko 
atmestu. 

13) Nutarta reikalauti nuo Cent- 
ro Yaldylos, kad veikiai pasisku- 
bintų išleisti Rimkos parašytą AL 
TS., agitatyvišką brošiūrą, kuri 
yra seimo priimta leisti: taipgi da- 
dedant prie josios organizacijos 
kuopų tvarkymosi taisykles. 

14) Nutarta reikalauti, idant 
Centro Valdyba, pasirūpintų tuo- 

jau Apšvietos Komisijon, vi.toniš- 
ažiavusio Rimkos, paskirti kitą ku- 

rį tinkamą narį. Apskritys nuo sa- 

vęs rekomenduoja p. Račkauską, 
"Tėv." redaktorių iš Ne\v Vorko 
arba Z. Jankauską iš Lo\vrerice, 
Mass. 

15) Įnešta ir vienbalsiai priimta 
apsvar: tyman Centro sekr. p. Sir- 

vydo atsiliepimas kaslink ALTS. 
seimo perkėlimo į kitą kurią kolo- 

niją, o ne į Chicasra. kaio buvo nu- 

tarta. Po ilgesnių ginčų prieita prie 
to, kad apskritys sutinka, kati C. 
Valdyba referendumu perleistu 
klausimą. Taipgi apskritys Naujo- 
sios Anglijos nuo savęs sandarie- 
čiams pataria, kad seimui paiirink- 
iti Bostoną. 

16) Jankauskas įnešė sumany- 
mą, idant ALTS., pasidarbavus jos 
valdybai, padarytų atsišaukimą į 
kitas sroves, šaukti jas, pasekau 
Rusijoj lietuviu pavyzdį prie suda- 
rymo bendros tarybos rupinimuisi 

|Lietuvos reikalais. Po ginčų baisa- 
| vinie balsavo 3 balsai prieš įnešimą 
ir 13 balsų už įnešimą. 

j \~) r. Kazlauskas jnesė, idant 
A LTS.Centro Valdyba pareikalau- 
tu iš \Vashingtono valdžios, įstojus 

'Suv. \'al»t. j karę ir imant lietu- 
vius armijon, kad padarytų atski- 

jrą sąrašą kiek lietuvių randasi ar- 

mijoj ir kiek jų yra ar bus išvežta 
i Prancūzijos frontan. Sis reikalavi- 
mas buvo remiamas tuomi, kad tai- 
kos konferencijoj butų galima pri- 
rodyti, kad ir lietuviai kariavo kartu 

Isu kitomis tautomis ir kad jie ka- 
Jriavo už savo *autos liuosybę. Prie 
'šio įnešimo kilo ginčai. Balsavime 
j buvo 10 balsų už įnešimą ir 8 bal. 
i prieš įnešimą. 

18) Skaityta laiškas-pasveikini- 
mas apskričio suvažiavimui nuo 
ALTS. pirmininko p. Adžgausko. 
Pasveikinimą priėmė delnų plo- 
jimu. 

19) Rinkta ALTS. Nauj. Angli- 
jo*:. apskričio nauja valdyba. | pir- 

jmininko urėdą perstatyti 3 kandi- 
:datai: Z. Jankauskas, K. Jurgeliu- 
,nas, L Stasiulis.—K. Jurgeliunas 
ga'vo 8 balsus, Jankauskas 7 bal. 
Ant vice-pirmininko aklamacijos 
budu aprinktas Z. Jankauskas. 
Ant užrašų sekretoriaus kandida- 
tai: J. Kerdiejus gavo n balsu. S. 
Įšleinys 7 balsus ir R. Konstantina- 
įvičius 3 balsu?. Finansų raštininku 
aklamacijos budu išrinkta S. Slei- 
nys. Ant kasieriaus kandidatai: P. 
Kaz'auskas gavo 14 balsų, K. Žibi- 
kas bals. ir Y. Račkauskas 1 bal- 
są. Tokiu budu dabar komitete 
yra: 

Pirm.:—K. Jurgeliunas, 
Yice-pirm.—Z. Jankauskas, 
Susinėsimų rast.—J. Kerdiejus, 
Finansų rast.—S. Šleiuis, 
Kasierium—P. Kazlauskas. 
Taipgi aklamacijos budu išrinkti 

3 generališki organizatoriai: 
J. Sekevičius, La\vience, Mass. 
J. Baniulis, Boston, Mass. 
S. Geniotis, Montelio. Mass. 
20) Perstatyta 3 vietos sekan- 

čiam apskričio suvažiavimui; už 
\Yorcester balsavo 10, už Nonvood 
4 ir už Haverhill 2 balsai. Tokiu 
budu pasirinkta \Yorcestcris. 

Sesija uždaryta 7 vai. vakare. 
Sesijos pirm. 

J. Sekevičius. 
Užrašų sek r. 

J. Kerdiejus. 

PROTOKOLAS. 
ALTS. Conn. Apskričio i-mo 

Susivažiavimo. 
Gegužio 20 d. 1917, Ne\v Ha- 

ven, Conn., 739 Cliapel Str., įvy- 
ko Conn. Apskričio i-mas suvažia- 
vimas palei sekantį programą: 

1. Suvažiavimą atidarė p. J. 
Butkus ir vai. ryte, kviesdamas 
delegatus išrinkti posėdžių vedėjus. 

2. Išrinkta: — pirmininku — 

A. Stankevičius, pavaduotoju— 
J. Kazlauskas, raštininku — M. 
J. Vokietaitis, pavaduotoju — 

K. Blažaitis. Įnešimų komisiją — 

R. Adžgauskas ir J. Butkus, man- 
datu priėmimui — M.J. Vokietaitis 
ir K. Blažaitis. 

3. Delegatai persistatė nuo se- 

kančių kuopų: 
Ne\v Haven, Conn. 10 kuopos: 

M. J. Vokietaitis, A. Zdažinskas 
ir J. Butkus. 

Waterbury, Conn., ii. kp.: J. 
Ramanauskas, K. Blažaitis ir J. 
Marcinkevičius. 

Bridgeport, Conn. 15 kp.: A. 
Stankevičius, J. Kazlauskas,. A. 
Žilinskas, A. Niaura, K. Smulk- 
stys, R. Ad/.gauskas ir Sagevi- 
čius. 

Svečiai: K. A. Makarevičius, 
J. Maseliunas, K. Saikus ir S. 
Cverka. Svečicnts suteikta pataria- 
masis balsas. 

Valdybą u;:.ima savo vietas st 

trumpomis prakalbėlėmis apie rei 
kalus musų Tėvynės Lietuvos ii 
A LTS. 

(Tasn ant "-to pusi-) 



LIETUVA IR KARĖ. 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
""Pradėta >uvo nuo Studentų na- 

mu, kurių jie turi bent kelcris. 
Mums rūpėjo studentų biblijote- 
ka ir butai atskiroms korporaci- 
joms, kurių išviso 12. Kiekvienas 
studentas turi buti kurioje nors 

tų korporacijų. Jų veikimas te- 

apsirciškia tiktai viduriniame tau- 

tos gvenime ir tolimos politikos 
utopijoms. Tik paskutiniu laiku 

yra išskirta nuo visų korporacijų 
tam tikra politikoj? laikina komisi- 

ja. Mudentų pažiūros grynai de- 

mokratinės, bet prie jokių socija- 
listų partijų jie nesideda. Ir, ap- 

skritai, socialistų revoliucionierių 
Suomiuose bemaž visai nėra. 
Svarbu pažymėti, kad studentės, 
visam kam turėdamos Ivgių teisių, 
visiškai j politiku nesikiša. 

Toliau aplankėme tautos muzie- 

jų, miesto kliniką ir universiteto 

biblijoteką, kurioje yra didelis se- 

novės lietuviškų knygų skyrius. 
Fagaliaus mus pakvietė Į naujų- 

jų studentų namų saly, kame jau 
buvo susirinkusi tam tyčia sušauk- 
ta Helsinkų studentija. Didelė sa- 

lė buvo beveik pilna. Susirinki- 
mą n atvyko žymi suomių j>oetė 
Maila Mikkola, ir vienas profe- 
sorius, mokąs lietuviškai. Puikiai 
sudainavus studentams kelias tati- 

ti-nes dainas, jų prezidentas pasa- 
kė ilgą prr':albą, kurioje išaiškino 

tiks'ą musų delegacijos apsilanky- 
mo ir baigė žodžiais Lai gyvuoja 
laisva Lietuva"! Sunku atpasakoti 
entuzijazmas, su kuriuo savo pre- 
zidento pagavo studentai žodžius.1 
Šauksmas: "Lai gyvuoja laisva 

Lietuva" ir delnų plojimas nesi- 
liovė bent kelias n.inutes. Valan-' 
da bnvc tokia iškilminga, k3d aša- 

ros byrėjo iš džiaugsmo. Bent kiek 

nurimus, d r. Matulionis pasveikino 
visti Petrap. Liet. Stud. vardu 

fjomijos studentiją ir palinkėjo 
jiems kuogreičiau įgyti nepriklau- 
somybę. Dar kartą pabrėžė, kad 
Lietuva ir Suomija turi arčiau su-: 

sibičiuliauti, nes riša juos vienas 

tikslas—laisvė. Baigė irgi žodžiais 
—"Lai gvvuoja laisva Suomija.". 
Mes prita.ėine jam, bet mūsų bal- 
sai prapuolė sutartiniame šauksme 
"Lai gyvuoja Lietuva"! Širdingai 
atsisveikinę visiems plcjant ir šau- 

kiant, išėjom lydimi iš salės. 

Lietuvių Studentų delegacija su- 

tarė su studentais suomiais steng- 
ties, kad užmegs tas tarp studen- 

tijų ryšis tain sustiprėtų ir tiek 

prasiplėstų, kad kiekvitnos iš šių 
dviejų tautų butų atstovaujami 
reikalai. Ant. Jurgelionis. 

Charkovas 

1 

"Liet. Darbininku Sąjungos" 
didelis susirinkimas š. m. bal. 23 
d. tarp kitko visas vienu halsu pri- 
ėmė šias rezoliucijas, kurias nuta- 
rė pasiųsti "Liet. Bal." redakcijai 
ir L. Tau os Tarvbai. 

1 Mokyklos klausiniu. Senoji 
Rusų valdžia, vykdydama rusinimo 
politiku, atėmė muans lietuviams 
teisę savo kalba ir savo dvasia au- 

klėti m r. i/.] vaikus. Trukus senie- 
varžyme saitams, mes galim 

ir turim dabar reikalauti, kad mu- 

šu mokyklose, pradedamosiose bū- 
tinai, ir, kiek tik galima, viduri- 
nėse butų pakeista mokymo siste- 
ma ir kalba, paliekant rusų kalbai 
atskiras pamokas, kiek tai bus rei- 
kalinga. Rasdami tai labai svarbiu 
;r neatidėtinu dalyku, mes prašo- 
me Liet. Tautos Tarybos pasirū- 
pinti tuo telkalu, kad kitais mokslo 
metais jau galėtų mūsų mokyklose 
laisvai skambėti lietuvių žodis. 

2. L. Tautos Tarybos reikalu: 
Būdami laisvi tautos piliečiai-pilie- 
tės, mes pripažįstame laisvę kiek- 
vienam tautos piliečiui ir pilietei 
manyti, galvoti ir tikėti, kaip kam 
tinkama. Užtat laikome nepažan- 
giu ir neteisingu dalyku mūsų soc.- 

liaudininkų užsispyrimą išstumti 
iš visuomenės gyvenimo dideliau- 
sią musų tautos dalj—Katalikų są- 
jungą. Tai yra trukdyme tautos 

gyvenimo, negavimas jos reikalų. 
Lietuviams reikia turėti savo vik- 
domasis ir tvarka..«..;is organas 
—L. Tautos Taryba. Ji turi veikti, 
nes laikas nelaukia. Kiekvieną ša- 
linimos ir skersaviiną nuo bendro 
ir taip svarbaus darbo, iš kieno pu- 
sės jis nebūtų, mes laikome pra- 
gaištingu ir smerktinu. 

Susirink, pirmin. Juozas yileisls. 
Sekretorius Z. Rudaitis. 

Liet Darbin. Sąjungos pirm. 
T. Dulkinas. 

I Petrogradas 
Petro Povilo tvirtumoj. Daug 

luivo nesusipratimų delei to, kaip 
laikomi senieji ministeriai ir jų sė- 
l)roi> Teisių ministeru. Kerens-] 
kis paskyrė Kuzminą ištirti tą da-Į 
lyką. Kuzniinas daug kentėjo u/ 

savo pažiūras nuo senojo re/;nio, 
buvo katargoje. Kuzminui pasise- 
kė visus nesusipratimus pašalinti, 
iŠ viso Petro Povilo tvirtumoj sė- 
di 30 senojo režimo tarnų. Paša- 
linių žmonių prie prasikaltėlių ne- 

prileidžia. Jie gauna kareivių valgį. 
7 v. ryto jiems pro langei j paduoda [ 
arbatą, svaro ruginės ir pusę. 
svaro kvietinės duonos visai die-1 
nai. Išgėrę arbatos jie patys priva- 
lo pašluoti savo kambarį ir jį ap- 
tvarkyti. 12 v. ('.ieną jie gauna pie- 
tus, 4 v. arbatą, 7 v. vakarienę. 
Puodą košę. Visi jie savo rūbais. 
Yirubuvai ir gencr. Komisarovltl 
leista turėti geresnį patalą, jie mat 
nevisiškai sveiki. 

Nubaustųjų niekas neturi teisės 
skriausti ir iš jų tyčiotis. 

Jekaterinodaras. 
Balandžio 3 d. Jekaterinodare 

buvo visuotinis lietuvių kolonijos | 
susirinkvmas. Dalyvavo apie du 
šimtu žmonių. 

Susirinkimas vienu balsu p"i- 
ėmė šią rezoliuciją: 

i. Kadangi a) abi kariaujanti 
pasiskelbia mažųjų tautų išvadavi-' 
mą. b) Lietuva labai nukentėjo nuo- 

karo, c) tiek šimtų metų yra 11c ^ savarankė, d) lietuviai sudaro at- 

skirą nuo slavų ir germanų 
tautą ir apreiškia savo tautinį vei-(' 
dą net ten, kur amžių būvyje gavo ^ 
sugudėti, sulenkėti ar suvokietėti, Į —reikia lietuvių daugumos gy\ 
namieji kraštai sujungti į vieną ; 

nepriklausomą valstybės kuną. Et-j' 
nografinę Lietuvą sudaro ištisos 1 

Kauno, \ ilniaus, Suvalku ir Gar- 
t 1 

dino gub., Prūsų rytų ir Kuršo J 
pajūrio sklypelis tarp Palangos ir 

^ 
Šventosios, upelės 

2. Rasdami įvairių partijų bu- 
vimą sveiku visuomenės gyvenimo 
apsireiškimu, laikome reikalinga,' 
kad savo veikime partijos neiš- 

leistų iš akių bendrųjų visiems, 
lietuviams reikalų, pirmojo i c vie- 
toj Lietuvos nepriklausomybės iš- 

kovojimo. Kartu džiaugiamės, kad 
susidarė partijų Lietuvių Tautos, 
Tarybs ir laikinas Lietuvos Yal-| 
domasis Komitetas, ir linkime j jiemdviem kuovaisingiausiai dirbti j 
ir pasižadame, kiek tik galėdami j 
juodu paremti. Retgi laikydami 
vokiečių neužimtųjų Lietuvos vie- 

tų gyventojus sugudėjusiais lietu- 
viais, o ne gudais, stebimės, kodėl 
j I/.etuvos Valdomąjį Komitetą įsi- 
leista gudai, o ne to krašto nutau- 

tę lietuvai. Kadangi ministerių 
pirmininko kun. Lvovo žodžiais, 
tas pats Komitetas turįs valdyti 
visa Lietuvą, o ne vien vokiečių 
neužimtąją jos dalį, tariamės, jog 
galima įleisti į jį vietoje šešių tik 
vienas guda?1. 

6. Kadangi valstybių grupavima- 
sis bei koalicijų susidarymas ne- 

pašalina prievartos ir karo, bet 
dar labiaus didina ir daro pražū- 
tingesni, sakome, kad mažosioms 
tautoms būtinai reikia jungtis į 
viso pasaulio valstybinę federaci- 
ją, tikint, jog vėliau prisidės prie 
jos ir didžiosios, kolkas tesvajo- 
jančios grobti. Jeigu, baigiantis 
dabartiniam karui, Lietuvai prie- 
varta neleista bus virsti federa- 
tyvine respublika, tai pageidauja- 
me, kcip minimumo, sujungtos vie- 
tizn kunan, etnografinė* Lietuvos, 
autonomija surištos su Rusijos 
[valstybe. 
I 4- S" ukrainiečiais ir ypač su 

brolių latvių tauta stipriais ryšiais 
susirišti ir tautų santykių bei poli- 
tikos srityse .emti jųjų reikalus. 

5. Nuo Lekų ir Gudų aiškia val- 
stybine siena atsiskirti, kad kong- 
reso metu nebūtų kivirčų. 

6. Palaikyti darbininkų ir karei- 
vių atstovų tarybą ir Laikinoji 
Vyriausybė tol, kol vykins užsi- 
brėžtąją programą. Reikalauti iš 
j c/11 tuojaus paskelbti a) etnogra- 
finės Lietuvos autonomiją, b) tei- 
sės šaukti lietuvių steigiamąjį susi- 
rinkimą, c) teisės tautinio ir val- 
stybinio apsisprendimo Vilniaus! 
seime, d) teisės rinkti atstoyus ir 
moterims, e) teisės rinkti atstovus 
ne tik iš savojo rajono žmonių tarpo. 

7. Laikome reikalinga pašalinti 
prievartą ir militarizmą ir, nelauk- 
dami iš V°kietijos Lietuvai lais- 

vės, turime visomis išgalėmis prisi- 
dėti prie Vokietijos ir jos bičiu- 

liui nuteikimo. Kad nesavanoriai 

kareiviai lietuviai darytų savo pul- 
kus, nerandame reikalo. 

Lietuviams atstovauti į Jekatc- 
rinodaro piliečių komitetą išrinkta 
Kaz. Girnauskis ir jam pavaduoti 
Petr. Lapinskis, j Darbininkų ir 

kareivių atstovų tarybą—St. Šopys 
ir jo pavaduotoju l'etr. Tonkūnas. 

Sie nutarimai pristatyti 1) vie- 
T tiniani Kubai.ės srities komisarui, 

2) vietinės darbininkų ir kareivių 
atstovų tarybos pirmininkui, 3) 
Lietuvių Tautos Tarybai, kad įteik- 
tų kun. Lvovai ir Čcheidzei. 

Tautietis. 

Kazanč. 
Kovo 29 d. buvo Kazanės mies- 

to Atsargos Komiteto posėdis. 
Tarp kitko pirmininkas perskaitė 
šitokį protestą: "Siuo pranešu At- 
sargos Komitetui, kad dalyvaujan- 
tis pas jus lietuvių centralinio ko- 
miteto Įgaliotinis A. Jaroševičius, 
kaip lietuvių atstovas, visai neįga- 
liotas lietuvių žmogus, kad Kaza- 
nėje visai nėra jokios visuomeni- 
nės lietuvių organizacijos ir kad 
dauguma Kazanės lietuvių prie- 
šingi jo dalyvavimui Atsargos Ko- 
mitete. Teisingui.ą mano praneši- 
mo patvirtins visi Kazanės pabėgė- 
liai lietuvai." Perskaitęs tą pro- 
testą, pirmininkas paklausė, ar yra 
susirikime Jaroševičius, ar ne^a- 
ėtų jis to dalyko paaiškinti. Susi- 
rinkime nebuvo nė vieno lieluvio. 

Tuomet latvių Komiteto pirmi- 
įinkas paaiškino, kad licu:.'iai At- 
sargos Komitete visai nedalyvauja 
r jokių delegatų nei ? siuntę. Tai 
šklaibius, daug kas labai pasipik- 
ino ir ėmė šaukti: "Čto za bezob- i 

azie, čio za naglost." Paklausus, 
cas protestą pasirašė, pirmininkas 
itsakė, kad vitautas Hvčiunas. To- 
ciu Byčiuno patarnavimu pasipik- 
ino ne trk rusa'. bet ir latviai, nes 

is savo netaktingu clgimuosi ardo, 
arp nedidelės lietuvių kolonijos, 
vienybę. Kadangi Byčiunas yra 
lar vidurinės mokyklos mokinys,! 
at jam pr' lerėtų labiau savo mo- 

cslo žiūrėti, o nesikišti visuomenės 
jvveniman, kuriam jis. matyti, nė- 
■a dar prib -endęs. M. Valeika. 

ATSAKYMAI IŠ LIETUVOS. 
Sie pasiųstieji Rusijon ir Ameri- 

<011 atsakymai apie pasilikusius 
Lietuvoje, nesuradę adresatų, grj- 
'.o atgal Koinitetan: 

I. J Mykolo Adamotiies paklau-1 
ūmą apie Oną Adomonienę iš Za- 

naviescų Ukmergės aps., pjauta iš 
Lietuvos toks atsakymas: Ona 
Adamonienč nesurasta". 

II. J Agotos Genzauckienės pa- 
klausimą apie Antaną 'lulauską » 

Padrėzų Marijampolės apskr gau- 
ta toks atsakymas: "Gyvenam ne- 

blogai. Motina gyva ir sveika. Tro- 
bos sudegė". 

III. Į Kazio Kulboko paklausi- 
mą apie Magdaleną Kulbokienę iš 
Virbaliaus \ ilkaviškio* apskr. gau- 
ta atsakymas, kad M. Kulbokienė 
tuo adresu nesurasta. 

i V. { Prano Maculevičiaus pa- 
klausimą apie Jaroslavą ir Joną 
Maculevičius iš Riskovščiznos prie 
Giedraičių Vilniaus apskr. gauta 
toks atsakymas: Vargo nejaučiam, 
esam lig šiol visi sveiki. Sesuo Mi- 
kalina mirė." 

V. Į Vinco Narkevičiaus paklau- 
siat apie Joną Narkevičių iš Al- 
vito Vilkaviškio apskr. gauta toks 
r.tsakymas: "Gyvenam gerai, /ar- 

go nematom, esam sveiki. Trobos 
sugriatos. Siunčiam visi labų die- 
nų". 

VI. | Emil. Navošinskaitės pa- 
klausimą apie Kazį Žemaitį iš Ka- 
varsko Ukmergės apskr. gauta at- 

sakymas: "Kazys Žemaitis su visa 
šeimyna gyvena senoje vietoje, visi 
sveiki, pagalbos nereikalauja, siun- 
čia daug širdingų linkėjimų". 

VII. ] Sta.so Saulevičiaus pa- 
klausimą apie Aleksandrą (iritie- 
v^ieckj iš Gelžičių, Telšių apskr. gau- 
ta toks atsakymas: "Mes esam visi 
sveiki, gyvename labai, gerai, pa- 
šalpos nereikaujam. Širdingi lin- 
kėjimai nuo visos šeimynos." 

VIII. Į Juozo Trumpauskio pa- 
klausimą apie Antaną Trumpauskį 
iš Kreivių Pagirio par., Ukmerge: 
aps1". ga.ita toks atsakymas: "Męs 
esam "iki ir linksmi, mums se- 
kasi gera. Savainių dėdė gyvena 
irgi gerai. Pranešk mums, kur yra 
Kazlauskis? Sveikinam širdingai". 

IX. Į Jono Visockio paklausimą 
apie OnąYisockienę iš Lipkiškių 
Raseinių apskr. gauta toks atsaky- 
mas: "Aš ir vaikai esam sveiki. Pi- 
nigų dar negavau, prašau siųsti. 
Sveikiau ardiiagai." 

tai. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS jr 
L'etuvia Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halntcd St., Chicago, III. 

Gydo visokias !igas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Specialifkai gydo limpančias, 
užsiaenSJusias ir paslaptingas vyrų 
ligai. g t 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapn) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kollo- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtaa. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dsJyltų. 

"Geriausis iemlapls lietu- 
vių kalboj. — Peralatato 
labai puikiai."—Taip atBi- 
liepS apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

Carutf. IIII 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEOSI CHICAOO, ILL, 
COKNEK UtH STRSST 

KELIAUJANTIS AGCNTAS 
Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miostelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" Ir renka apskelbi- 
tnue 1 ;nusų laikrašti. 

LIETUVA PU B. CO. 
PETRAS 3. R E M EIKI S. 

Yra mūsų įgaliotas Uardner ir apl» 
l'nkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 

r 'keibimus ir pardavinėti knypai. 
Liet. Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
" 

LaiLcc yra gauti Bau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimu 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
inusų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas Ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą lr sutelks tiifka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
Rausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
^ederal Asa'n of Auto Er.gineers, 
1214-16 Jacks-n ftlvd. (Tnc.) 

PHONE YARD9 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
£515 S. Halsted StM Chicago 

PADEK SAVO PINIGUS 
Į STIPRŲ, PARANKŲ IR SPAR- 
ČIAI AUGANTĮ LIETUVIŲ 
VALSTIJINĮ BANKĄ VARDU 

UNiVERSAL STATE BANK 
KURIS ATSIDARĖ KOVO 3, 1917 
IR NUO PAT PRADŽIOS ĮGIJO 
ŽMONIŲ DIDŽIAUSI UŽSI7IKĖ- 
JIMĄ, KĄ LIUDIJA SEKANTIS 
SPARTUS DEPOZITŲ AUGIMAS: 

Atidarymo diena. Kovo 3, 1917 $16,754.05 
1-ma Sąvaitė, Kovo 10,1917 44-,415.89 
2-ra Sąvaitė, Kovo 17. 1917 53.918.26 
3-čia Sąvaitė, Kovo 24,1917 61 594.42 
4-ta Sąvaitė, Kovo 31,1917 68.465.14 
5-ta Sąvaitė, Baland. 7.1917 87,987.21 
6-ta Sąvaitė, Baland. 14,1917 111,133.62 
7-ta Sąvaitė, Baland. 21, 1917 147,469.93 
8-ta Sąvaitė, Baland. 28,1917 187,466.05 
9-.a Sąvaitė, Gegužio 5,1917 199.854.22 
10-ta Sąvaitė, Gegužio 12. 1917 220,482.04 
11-ta Sąvaitė, Gegužio 19. 1917 226.476.17 
12-taSąvsitė, Gegužio 26,1917 247,001.11 
13-ta Savaitė, Birželio 2,1917. 253,369.00 

GAVIMAS PINIGŲ. Lietuvių Valstijinis Ban- 
kas sparčiai auga dėl to, kad kiekvienas depozitorius, 
nežiūrint karė ar taika, gali gauti savo pinigus ant 
kiekvieno pareikalavimo, nes Banko fondai yra sko- 
linami tik ant trumplaikinių pirmos kliasos sekuracijų, 
kurias Bankas gali apversti į pinigus kiekvienoj va- 

landoj. 
PARANKUMAS BANKO. Lietuvių Valstijinis 

Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra parankus Ban- 
kas, nes yra atdaras tris vakarus savaitėje iki 8:30 
valandai, kuriuose vakaruose kiekvienas darbinin- 
kas gali atlikti savo bankinius reikalus be sutru- 
kimo nuo darbo ir be nuostolio. 

BANKO STIPRUMAS. Lietuvių Valstijinis 
Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra stiprus Bankas, 
nes turi gryną kapitalą ir pervirš), siekiantį $2:15,000, 
o Banko turtas jau siekia viri pusę milijono doliarių. 

BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis 
Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra saugus Bankas, 
nes yra po aštriausia Valstijinės Valdžios priežiūra 
ir po nuolatine užžiura 15 direktorių ir 5 Banko 
valdininkų. 

ATEITIS. Lietuvių Valstijinis Bankas ir to- 
liau augs, nes turi suvirs 500 šėrininkų, kurie ne tik 
patįs šioj Bankoj daro biznį, bet ir visiems savo 
draugams ir pažįstamiems rekomenduoja šį Banką. Šiame Banke kožnas gali susikalbėti savo prigimto i 
kalboj. * 

Pinigai padėti Į Universal State Bank iki 10 d. I Liepos nes 3 nuošimtį už visą mėnesį, tai yra nuo 
i pirmos dienos Liepos. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S Halstil St„ Kampas 33žios, Chicago, III. 

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Sere- 
domis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 valandos 
ryto iki 8:30 valandai vakaro. 

IdeaSis 
gVBuilas. 

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arba maudyk- 
lei, privalo buti sekančios ko- 
kybės: grynas, gydantis, anti- 
septiškas ir neerzinantis. 

Sctvera's 
Medicated 
Skin Soap 
(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTISEPSOL 
yra antiseptiškas 
Bkiea78 vidujiniam 
lr išlaukiniam var- 

tojimui, patartinas 
kasdienin am plovi- 
mui burnas lr gerk- 
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui. 

Kaina 26 centai 

SEVERA'S 
FOOT POVVDER 

(Severo® P r o š k o b 

Kojoms) žinomos lr 
patartinos kaipo an- 

tiseptičkos proškOB, 
sutelkiančios paleng- 
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p I 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo lr Sutimo 
kojų.Kaina 25 cenUl 

"P"'1 minė- 
tų preparatų, dar at- 
kreipiame atydą j kiti* 
lydomasias toaletinea 
reikmenas, išdirbinį*, 
mas ir pardavinėjamas 
po "Sevcroi" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite tiktai tikry Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptiekote, arba u*- 
snakykit tieiiof, jeigu 
»rti jy gauti negalite. 

w. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

B. K. Balutis 
Attorney at Law . 

— Lietuvis Advokatas Į- 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namų Tehfonas: Yards 509^ 

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNING03 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $i.3S 
Amerika—Informacijos apie Ameriką ir 1.1 75c. Andersono Pasakos — pusi. 82 20c. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 20c. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c, 
Kas iš kur Pareina? 

20c. 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 15c. 
Ko mus mokina Žvaigždės ,10c, 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c, 
Kun. A. Burba — 29 pusi 20c, 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c, 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. I02..35C, 
Nuo Degtinės — 19 pusi 10c. 

Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje —• pusi. 120.. 1.00, 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 5C* 
Perspėjimai apie šventą Tikėjimą ....ioc. 
Sulaukė — pusi. 132 25c. 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar 2,00 
Trachomr— Prie Šviesos—pusi. 100 20c, 

I VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
| UŽ PUSĘ KAINOS. 
Reikalaudami kningu. parašykit aiškiai kningos vardą, l'inigus 

geriausiai siiist per pačto Money Orderi, paprastame 
iaiške, adresuojant: 

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

Ant Pardavimo. 

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ. 
Labai pigiai, geroj lietuvių apie- 

linkčj, kur yra 40 lietuvių organi- 
zacijų. Platesnėms žinioms. 

Kreipkitės j "Lietuvos" Red. 
814 VV. 33rd St. 

Namas ir lotas } paiu«.» 
giai, Lietuvių apielirikėj, 2 augštų. 
medinis namas. Atsišaukite adre- 
su. 
3750 So. VVallace St.. Chicago, III. 

»..n.DA v pigiai arba mainys 
ant Chicagos nuosavybės. 80 akrų 
geros žemės ūkei \Visconsino Val- 
stijoj arti gražios Pashtigo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės j: 
JOHN J. LIPSKI, 

4616 S. Western Ave., Chicago, 111. 

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu- 
zikos ir dainų lietuvių kalboj surink- 
tos vsiokios notos (gaidos), iš kurių 
gali išmokti notas be mokytojo, ant 

kokio tik nori instrumento, arba dai- 
navimo $1.50 parduodu tik iv. $1.00. 
Pasa. ,*kit ir draugams. Adresuokite 

G. A. Baronas, 
I P. O, McKees Rocks, Pa 

F. P. Bradchulis 
...LA W YER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Rcom 1207 

Te'.ephoue ilandolph 5598 

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

S DR. O. C. H BIN E 
DENTISTAS 

OFISUS: Kactp. 31 Ir Su. HalsMSl. 
(Gjtenmas virš Aptiekos). CHICA60. 

L*> 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETOVIS ADVOXATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
—— Ofisai: — 

69 W. Washington Street 
Kmmi 1008-1009, TeJ. C«itrll 2S7» 

3214 So. Dalsted St., T. 1. Y*rd» 7271 
CH1CAOO, ILL. 



lt SANDAROS LAUKO. 

(Tąsa tuto 5-to pusi.) 
Įnešimai ir Nutarimai. 

1. |ncšinias 15-tos k r opos: Su- 
tverti Connecticut valstijoje AL 
TS. apskritį. Vienbalsiai priimtas. 

2. Kad kiekviena kuopa ši n ap- 
skritin prisidėjusi, mokėtų po io 

centų nuo nario metams Apskri- J 
čio i.Mlan padengimui lėŠt., kokios 

^ 
rasis reikaluose AL į'S. I 

Pasikalbėjus, nubalsuota ši įne-j 
šimą priimti. 

3. 15-ta kuopa įneša surengti j 
išvažiavimą apskričio vardu. Pri- i 

imta ir išrinkta komisija surasti 
tinkamą vietą Xew Haveno apy- 
gardoje. Komisijon inėjo: K. A. 
Makarevičius, J. Butkus ir K. Sai- 
kus. Laikas pavesta komisijos nuo 

žiurai. 

Padaryta pertrauka 5 minutėms. 

įnešimas, kad kiekviena ALTS. 
kuopa stengtųsi pati prisidėti ir 
visuomenę agituoti šelpti-drutinti 
Lietuvos Neprigulimybės Fondą. 
Nutarta atsiliepti į vientaučius, 
kad kiekviena kuopa ir kiekvienas 

narys lai skaito sau už šventą pa- 
reigą prisidėti prie didinimo Lie- 
tuvos Nepriguhnybės Fondo, pa- 
sižadant su metine mokestimi ar 

kitaip. 
5. įnešimas 15-tos kuopos, kad 

apskritys atsišauktų į Centralę 
Valdybą, idant ši leistų kuopoms 
aptarti kas link ateinančio seimo, 
kuris turėtų atsibūti rytinėse val- 

stijose, vietoje nutarto laikyti Clii- 

cogoje. Paleista diskusuoti, ant 

galo prieita prie sekančioos rezo- 

liucijos: 
Kadangi ALTS. kuopos yra be- 

turtės ; 

Kadangi Chicaga randasi per 
toli nuo rytiniu valstijų; 

Kadangi rytinėse valstijose 
randasi veik visi ALTS. veikėjai; 

Kadangi tokiame svarbiame 
momente kelti lėšas nepritinka; 

Delci to gi, Connecticut valstijos 
ALTS. apskritys reikalauja perei- 
to seimo nutarimą atšaukti, lei- 
džiant kuopi; tarimui,—tą darant 

turime omenyje, kad mažiau lėšų 
padaryti, o daugiaus susivažiuotų 
veikėjų. 

7. Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
tilpusią "Tėvynėje" į S. V. kon- 

gresą per kongresmaną McCor- 
mick. Pavesta tą išpildyti pp. Mc- 
karevičiui ir Vokietaičiui. 

8. Nutarta, paraginti kps.. idant 

užsiimtų dailės srityje, k. v. prie 
lavinimosi teatrus lošti, chorus tve- 

rti ir tt. Organizatyviam darbui 
išrinkta komisija: A. Zdažinskas 
— New Haven, A. Žilinskas — 

Bridgeport, ir J. Marcinkevičius 
— \Vaterburv. Conn. 

9. Nutarta kviesti T. M. D. kp. 
SLA. kuopas ir kitus tautiškus 

ratelius, idant prisidėtų prie A. L. 
T. S. delei darbavimosi reikaluose 
laisvės mūsų tėvynei Lietuvai. 

10. Nutarta, kad i apskričio su- 

važiavimą kuopos turi galę siusti 
2 delegatu nuo pirmos io narių; 
nuo 2-ros dešimties ir toliaus gali 
siųsti po vieną- Mažiaus, io narių 
kuopa turinti gali siųsti vieną de- 

legatą. 
11. Nutarta paduoti Seimui 

klausimą, idant jsteigti ALTS. 

nuosavų organą. 
12. Stengtis platinti kuoplačiau- 

siai ALTS. išleistas brošiūrėles 

supažindinimui Lietuvių visuome- 
nės su ALTS. tikslais. 

13. Nutarta parengti gabiam 
kalbėtojui maršrutą delei agitacijos 
už ALTS. Tas pavesta apskričio 
valdybai vykinti. 

14. Nutarta: antras susivažia- 
vimas laikyti Bridgeport, Conn. 
Laikas pavyta valdybai nuspręsti. 

15. Rinkimas apskričio valdybos: 
Pirmininku — Adomas Stankev: 
čius, Bridgeport, Conn. 

Pavaduotoju M. T. Vokietaitis 
New Haven, Conn 

Raštininku J. Butkus, New 
Haven, Cor.11. 

Pavaduotoju A. Niaura, Bridge 
port, Conn. 

Iždininku K. A. Makarevičius, 
Ne\v Haven, Conn. 

16. Nutarta, kad vietų kuopos 
priduotų savo veikėjų 2ntrašus 
apskričio valdybai delei stropesnio 

ir parankesnio darbavimosi ALTS. 

dirvoje. 
17. Susi važi vimas uždarytas 3 

vai. po pietų. 
Pirm.—A. B. Stankevičius, 
Rast.—M. J. Vokietaitis, 

130 Yie\v Str., X. Haven, Conn. 
Iš V IK. SEKR. RAŠTINES. 
Krivūlė No 6 (I)elei mūsų at- 

stovo \Vashingtone). Birželio 27 
d. grįžo iš ALTS. Centralio Komi- 
teto užtvirtintas aplinkraštis, ku- 
ria turinis kaip seka: 

"Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara pripažįsta reikalą turėti 
savo nuolatinj atstovą \Vashingto- 
ne.—ar tenai jam apsigyvenant, ar 

retkarčiais nuvažiuojant, — kurio 
atstovo užduotis bus sekti Lietu- 
vos reikalus musų kongrese ir ka- 
binete iškeliamus, o jeigu tokie nė- 
ra iškeliami, tai stengtis sujie.škoti 
visokias progas ir talkas, kad Lie- 
tuvos liuosybės klausimas butu 
Amerikai, Talkininkams, Teutonų 
pusei, o ir visam pasauliui žinomas. 
Tokis atstovas turi fcuti apmoka- 
mas iŠ Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo ir Amerikos Lietuviu Tau- 
tinės Sandaros iždo, kiek mus iž- 
das galės tesėti, taipgi iš publikos 
sudėtais kaštais, delei kurių reikia 
į publiką atsišaukti. Atsišaukimą 
turi paduoti ALTS. prezidentas. 
Tokis delegatas turėtų bandyti veik- 
ti su klerikalų delegatu išvieno. 
ar bent arčiausiai susitartų, kad pa- 
rodyti valstijoms mūsų vienybę ir 
galę." 

Balsavo: R. Adžgauskas, J. Am- 
braziejus. St. Mockus, J. O. Sirvy- 
das, M. Bučinskas, Dr. A. Bacevi- 
čius, Inž. M. J. Yin;kaitis. 

To pildymui padaryta žingsniai. 
J. O. Sirvydas. 

ALTS. Fin. Sekr. 

ALTS. FINANSŲ APYSKAI- 
TA. 

Birželio Mėnuo. 
Tnplaukimai: — 

Phil&belphia, Pa. 4 kp. 1.60 
New Haven, Ct. 10 kp. 5.50 
Lincoln, N.H. 42 kp. .95 
\Yaterbury, Ct.f ir kp 2. 85 
Detroit, Mich. per J. A. Ta- 

mošiūną už 50 egz. kn. "Liet. 
Laisvė." 2.50 

Clevcland, O. 18 kp. 3.10 
W. Lynn, Mass. 40 kp. .40 

Viso per birželį 16.90 
Buvo inplaukg 391.06 
Viso inplaukė 407.96 

J. O. Sirvydas. 

Kare Baltųjų su Juodu- 
kais E. St. Louise. 

Po riaųiių baltųjų su juodai- 
siais, buvusių E. St. Louise ttis 
dienas ir naktis, Chicagos laik- 
raščių korespondentas, Jack 
Lait, nuvažiavęs ant vietos pa- 
matyti, šiurpulingą vaizdą apra- 
šo. 

Į Tūkstančiai negrų, daugumas 
Į sumuštų ir apdegusių iš Abraha- 
Įmo Lincolno valstijos nešasi 
afrikiečių priespaudos žemėn, 
"Dixic" žemėn, Missouri valsti- 
jon. 

Penkiolika skverų smilkstan- 
čių ir išduodančių degančių la- 
vonų kvapą griuvėsių padaro ly- 
gų klonį miesto viduiryj. Ap- 
linkui daugybės namų išgriauta. 
Keli grisrai, kilę rytmetyj degė 
visą dien*1; didžiulės minios šu- 
k. vo ant milicininkų, kurie sen- 

timentalingais pasikrutinimais 
stengėsi minias sulaikyti. 

Lavoninėj gulėjo apie tris- 
dešimts lavonu, Cahokia upelyje 
buvo kita tiek. Srutynėse, ką- 
rantieji po telegrafo stulpais, gu- 
lintieji pusiau šiukšlėmis užver- 
sti užpakalinėse gatvėse padarė 
kitas dešimtis aukų. 

Kiek užmušta, 'nei vienas neži- 
no ir nei vienas nežinos. Mir- 
ties darbas mieste, kur buvo 
22,000 juodųjų valstiečių, o da- 
bar nėra nei 10,000, ėjo tamsoj 
prie nukirs'M elektrinių vielų ir 
dideliu plo« 

Miesto bute buvo daugiau 
kaip 1000 pat gėlių, pradedant 
nuo seilių baigiant kūdikiais, ap- 
gulusių miesto raštinių aslą, kur 
jie maitinosi ir miegojo iš ne- 

prietcli.škos vistiom nės malonės, 
apstoti ir saugojami kareiviu, 
kuriems, matomai, truko pajie- 
gos ir sumanumo tam darbui.- 

Trokas i)askui trokį buvo 
kraunami drebančiais, aptvertais 
juodaisiais, siunčiamais skersai 
lipę j St. Louis, kur iniekas jų 
nejudins ir, antra vertus, kur 
niekas jų nenori. 

Sunku buvo žiūrėti, kaip tūk- 
stančiai persekiojamų žmonių 
nubudę stovėjo ir laukė savo 

kalcinos. 

Jautrieji negrai, netekę savo 

namų, apkirti nuo savųjų, vie- 
ni raudodami ružudytųjų saviš- 
kių, kiti del nežinomos baisios 
ateities, paleido baimės ir tužbos 
vadžias. 

Aplinkui juos, trijuose miesto 
buto aukštuose suversta daiktai 
išgelbėti nuo ugnies, bebėgant 
nuo įsiutusios gaujos—purvini 
paklodai, pusiau nugriau/ti pur- 
vinos duonos kepalėliai, keli bliz- 
gučiai jų paskutinių likusių tuš- 
tybių, žindomos bonkelės, vygės, 
kriukiai, bandurkos. 

Lauke ir kiekvienoje gatvėje 
reginys br.vo mišiniu pogromo ir 
Mardi Gras (1 nksmas apvaikš- 
čiojimas pas pietiečius). 

Darbas sustabdyta visose di- 
dėsėse dirbtuvėse. Tai buvo 
šventė. Tūkstančiai šalavalkų ir 
norinčių pamatyti stumdėsi, 
spietėsi ir grūdosi. Jie nedarė 
jokių demonstracijų; padegę ke- 
lias negrų bakūžes rytmetyj, 
laukė "nakties, kuomet bus pato- 
giau vartoti revolveriai. Jiems 
užteko apšukauti kiekvieną tro- 

ką prikrautą deportuojamais 
tremtiniais. 

Dauge'is bėgančių atliko sa- 

vo "kelionę pėsti, eidami kelias 
mylias su savo senučiais, sužeis- 
taisiais ir kūdikiais, nešini lie- 
kanas savo daiktapalaikių, lydi- 
mi ginkluotos milicijos. 

Sargyba buvo palaida ir žiau- 
riai geros širdies. Viename at- 

sitikime (iikta negrė ėjo užpaka- 
kalyj tokios eisenos ir per kelis 
blokus vienas akmenimis svai- 
dančiu gaujos vaikų sekė pas- 
kui tr prieidamas mvšė ją gele- 
žine lazdele. 

Negrė nedrįso r.ei rėkti, nei 
priešintis. Antgalo baltis žmo- 

gus, turbut iš kitur atėjęs, at- 

kreipė sargybinio domą j tat ir 
tas juokais vaiką nuvarė. 

East Si. Louis yra nelabas 
miestas ir visuomet jis tokiu 

buvo, bet jo atsinešimas i neg- 
rus, kaip jis dažnai buvo išrei- 
škiama per daugelį metų ir da- 
bartiniais deginimo ir žudymo 
darbais, išaugo iš daugelio ele- 
mentų juodųjų suteiktų. 

Niekas negali pateisinti tokios 
skerdynės, kokia čia padaryta. 
Bet žmogžudingą gaujos upą 
galima suerzinti iki tokio laips- 
nio, kad ji liauja buti žmogystų 
mi'nia ir lieka tik žvėrių ruja. 

Jei šitas miestas buvo saviva- 

liškas, tai įsauvališkiausiais jo 
gyventojais iki dabartinio klasi- 
nio sauvalios išsiveržimo buvo 
negrai. Ištisus mėnesius negrų 
pastojimai kelių žmonėms, api- 
plėšimai ir įsilaužimai j namus 

gazdino bailesniuosius. 
Pusę dviejų ketvirtainių my- 

lių išdeginto miesto kvartalo bu- 
vo užėmę negrai žemiausio do- 
ros laipsnio; tai buvo kokeinos 
urva; paleistuvystės namai, lo- 

šikų lindynės ir vagių gūžtos. 
Antra vertus, negrus prie mai- 

što skatino pasalus jų apsijau- 
kusių politinių vadovų mokini- 
mas ir jų kunigų geros širdies, 
bet klaidingas raginimas ginti 
s.avo teises. Eet svarbiausia 
riaušių priežastimi, kaip majoras 
Mollman siako, buvo skerdyklų 
kompanijų agentų sutraukimas 
negrų iš pietinių valstijų mela- 
gingais žadėjimais daugelio dar- 
bo ir didelių uždarbių. Šita kliū- 
tis prasidėjo metai atgal, kuo- 
met bi1 :o straikas skerdyklose. 
Tuomet skerdyklų kompanijos 

gabeno negrus užėmimui vietų 
straikuojančių baltųjų darbinin- 
kų. Ir net kada visos straikuo- 
jančių darbininkų vietos buvo 
užimtos nesąžiningieji kompani- 

jų agentai nepaliovė traukę ne- 

grus miestan. Po visas pietų 
valstijas jie išlfjino plekatus ant 

stulpų, žadančius juodiesiems 
žmonėms didelius pinigus Chi- 
cagoje i'i* E. St Louise. 

Negrai pltulo pilnais trauki- 
niais. Kiekvie^asjnamas jiegiyj 
kvartale lntvo prisigrūdęs. Visą 
tą laiką baltųjų, darbininkų uni- 
jos skundėsi, įįlc to baltieji ne- 

norėjo, kad jufTdiejr sale jų gy- 
ventų. Taigi neramumas kas 
sykis vis augo. Antgalo pagie- 
žos saikas prisipildė tiek, kad 
ji buvo nesuvaldoma ir abi pu- 
sės, juodieji ir baltieji susikirto 
kruvinoj kovoj. Negrai slapta 
prisipirko 'revolverių ir šaudy- 
klių St. Louise if nedėlios naktį 
ilgai augusi pagieža išsiveržė. 
Vakare keli baltieji "sumušė nc- 

gr;į ant nemokamojo tilto. Apie 
vidurnakti suskambino bažnyčios 
varpai ir [ penkias miliutas apie 
300 ginkluotų negrų pasipylė 
gatvėse, šaukdami atmonijimo. 
Sita minia nušovė po'icistą ir du 
detektyvu sužeidė. Tas uždegė 
baltuosius E. St. Louiso gyven- 
tojus žemesniųjų sluogsnių ir 
atkakli rasinė kova prasidėjo. 
Miestas, neturėdamas ištekliaus 
ir palaidai vedamas, neturėjo pa- 
jiegos smurtą suvaldyti. 

Visame mieste buvo 36 poli- 
cistai. Kyšiai, su'okalbiai su juo- 
aaisiais *r Daitaisiiais kriminalis- 
tais buvo paprastais dalykais po- 
licijos tarnystėje. 

Bet iniekas, nei miesto valdžia, 
nei gaujų vadai, kurie tokiu 

trumpu laiku sudarė gaujas, be- 
abejo išanksto ir šaltu apsiskai- 
tymu suorganizuotas, nesitikė- 
jo tokių kraštutinybių, kokias 
jdukusios sargybos pasieks. 

LIETUVIAMS NESISEKA. 
Prisižurėjus visftms lietuvių 

reikalams, negalima Jpasakyti, kad 
lietuviams sektiįfci. jDaug dalykų 
tą patėmyjimą patvirtina. Prasi- 
dėjo karė. Liętuva nukentėjo. 

-N 

Reikalauja Angliakasiu 
50 kasyklų.Jdarlfninku reikalauja Diveroone, 111., 20, Glen Car- 

bone, 111. Ir 4® J>ewraaine', 111. Kasyklos šitose vietose visos dirba 
po Suvienytų Kasyklų Darbininkų Organizacija ir randasi visai 
miestuose. luefivfenas turi geriausias mokyklas, patogius namus ir 
kasyklos dirba pilna laika; mokama pilna IUinojaus skale. An- 
gliakasių mokestis 70c. nuo tono ir 74c. nuo tono. Kasyklos augš- 
tls Ir anglies sluogsnis išneša nuo šešių iki aštuonių pėdų, apskri- 
tas padėjimas geras. Po žeme darbininkai gauna nuo $3.33 iki $3.60 
J dieną, žemiausia gi alga viršutinių darbininkų $2.96 \ dienų. 

Adresas: Madison Coal Corporation, Divernon, 111. 
Madlson Coal Corporation, Glen Carbon, 111. 
Madison Coal Corporation, Dewmaine, 111. 

Nežinyste 
Žinoma, tu, brolau, malei aklą 

žmogų, einantį gatve Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko be šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina naktis, amži- 
nas tamsus kalėjimas. 

Tu tokiu aklu nenorėtum būti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 

rėtų buti? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, 
kiek jų ant šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputj kitokį. 
Jie patįs sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, j' ju norėtų. 

Aną dien, girdžiu, vienas vyras sako kitam: 
— Dabar užėjo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, tai kaip aklas miške: kur neisi, tai vis į 
medį atsimuši ir nosį nusimuši.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Nemokytam žmogui dabar labai 
sunku. Jeigu nori laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 
dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti» 
viską matyi. Tik tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, 
tik tada gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

Geras laikravštis paprastai buya geriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir pigiausiai atsieina. 

Šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra panašus į *.ą 
paveikslėlį, kuris1 VYiršuj patalpintas. Jis pats sau užsiriša akis 
NEŽINYSTĖS raikščiu ir slankioja po šitą pasaulį, aplink gra- 
baliodamas, kaip, ?ikras neregys. Ar manai, kad jis toli nueis? 

Nusirišk tą NEŽINYSTĖS raikštį nuo akiu, žinok viską, kas 
pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitu žmonių ir pots savo gyve- 
nimą pagerink, įkaityk gerą laikraštį, kurs bus tavo draugu, 
prietelium ir ^okytoju. ^ 

Tokiu laikra^iu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį s?'i ir savo draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus j^lnAs visokių žinių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik du doliariu už visus metus, 
vieną doliarį tiž ̂ pusmetį. 

Užsisakyktfu "Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuva", 
814 W. 33rd št„ Chicagc, 111. 

Kitu 'kraštų nukentėjusioms tau- 
toms ir tautelėms pradėta rinkti 
aukos, fįjo genai, davė duosniai. 
Lietuviai rengėsi, galvojo, pešėsi. 
Vos trečiuose karės metuose įsi- 
judino Amerikos lietuviai savo 

aukoms dieną. Surinkta vos 142, 
600 s v. visoj Amerikoj. Važiuota 
Ryman. Gauta rinkliavos diena 
katalikiškame pasaulyje. Paskirta 
20 geg. Fasivėluota prisirengti. 
Raštai išsiuntinėta vėlai, kitur 
visai neatėjo. Aukų -rinkliavos 
visiems nusibodo, karė užsitęsė, 
reikalų daugybė: nieks nenori 
aukauti Lietuvai. Rinkliava pa- 
taikyta vasaros laiku, kuomet, 
pav. visos Anglijos ir Airijos 
bažnyčiose daromos įvairios rin- 
kliavos vietiniams reikalams am- 

žiaus pašvęstiems. Gauta stipri 
parama Glasgo\ve surengimui 
"Flag Day." Bet vėl nelaimė: 
taip pairo Rusija, kad visi talki- 
ninkai, tame tarpe ir Anglija, 
Rusija nepasitiki, bijo ir, rasit, 
neapkęsti pradeda. Kam nepasi- 
sekimas? Vėl Lietuvai. Lietu- 
viams butų daug padėjus Rusijos 
priedanga. Dabar, tame padėjime, 
kenkia. Ir su Flagų diena prisei- 
na laukti, kol viskas Rusijoj ap- 
rims, dalykai nusistovės. Lauksi- 
me rudens, kol lapai nuo medžių 
pradės kristi, gal tuomet ir Lie- 
tuvai nors sudžiuvęs geresnės 
laimės lapelis nupuls. Lietuviai 
kantrus, papratę laukti. Laukime, 
tikėkimės, jei vėjas tos vilties, kaip 
rudens lapo, visai kur nenuneš! 
Lietuva amžiais kentėjusi, am- 

žiais vargusi tautų paminta... 
Kas aršiausiu, kad tų kentėjimų, 
skausmų ir vargų nieks nesu- 

pranta, nieks' nežino, nieks nei 

negirdėjo. O likimo dalis, o iro- 

nija! Dideliame ir plačiame pa- 

saulyje Lietuva labai maža tebė- 
ra. Dabar, rodos, mes visi tai 
aiškiai matome. Kol kas dar lie- 
tuviams nesiseka. (Jei norime 

pasisekimo, turime ne raudoti, 
bet daugiau dirbti.—Red.). 

(Iš "Iš. Dr.") 

IŠRADIMAI 
—11— 

—— MILIONUS DOLERIŲ žmonės daaidlrbo per nauju» ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokį išradimą džl užpa- tentavlmo, gal norite "KĄ IŠRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką iš astl, ir kaip užpatentuoti, kur] kiek- vienam išsiųsim dykai. Risuakus lr nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą ofisą: 'VMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Lct) i 256 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. ir 103 BARRISTER BLOG., VVASHINGTON, O. C. 

Kapitalas t Sausio, 1917, .$145.000 
Pomirtinių išmokėjo"1"..*^ $92.715 
Ligoje pašalpų $53.813 

(Moka pomirtinių $150, $300, $6cx 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 

> $6.00 $į.oo ir $ia.oo į savaitę 
• 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

r&MONIŲ apšvietei leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai.Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau^ ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
,307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY ^ 

Su Reikalais 
Kaslink konstitucijų, knygų 
katalogų ir kitokių Spaudos 
darbų visados kreipkitės į 

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

TELEPHONE DROVER 7184 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojams Tamstai suS* dym» 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy« rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo 130.00 Ud 150.00 už puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 11d $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.l/U Ir brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr brangiau*, Vaiku siutai $2.60 iki $7.C0. 

/J Skrynios lr valyzal. 
S. GORDON, 

1415 80UTH HALSTED STREET CHICAOO, ILL. Storas atdaras kasdieną 1. vakarais Iki 9 vaL Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienlaia—iki o vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėlioms 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarlų Stebuklingasis Gamtos Kraštas I 

Atsidarys nuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

n n Tikietas "i ten ir atgal vic- 
•n I. / H nirtėliai tiesiu keliu nuo 
▼ Cūicago Archer Avc. ir Ci- 
cero Ave. Sioties ar Argo, III. Chicago 
ir Jolict Elektriniu Gelzkcliu. 

Specialiai Būriai 
©1 C A Tikietas į ten ir atgal tuo 
•n IUII pačiu keliu buiauns iš pen- v w 

kių dešimtų (50) žmonių, ar 

daugiau. 

Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 
© O (\A T'kictai i lcn *r atgal sep- 
A A II£L tintadieniais ir šventadieniais 

****** taipgi būriams iš penkių 
ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis, 
šita žema kelionės kaina galima gauti 
tiktai vartojant pakeistinį tikietą į Jo- 
lietą, III., C. & A., A. T. čr b. ar 
C. R. I. & P. Relzkeliais. 

Uock Island turi paskirt.) traukinį iš 
Chieagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; 
iš Englewoodo 7:1S vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto, pasiekiantį Jolietį, 111. 8:30 ir 10:00 vai. ryto. Jolictį 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 gelžkeliu pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 
Asmeniniai Vedamos Ekskursijos ffln OP Antradieniais, šeštadieniais ir 

septintadieniais kas savaitė ■ nuo Gegužės 15 d. iki Rug- sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg specialio susitaikyti- Vienos dienos ke- lionė. Šešios val.thdos Rocke. 
Kreipkitės į Chicago Travel Hurcau, 645 Nlarąuettc Building, Telephonc Len- tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti j Archer Ave. 

Stotį, paiiuk pietų linkui einantį tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave., pažy- mėta "Archer-Cicero", ar persikellc ant 
5ito tramvajaus nuo kiekvienos perker* 
tamųįų 

ARTESNEMS ŽINIOMS RAŠYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telefonuok Drover 2795 

savo skaitytojam* duoda labai daug naudingų raštų 
apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
eiliy, paveiksly.', Turi savo i >;espondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie*"' kaina metams $2.00. pusei mėty 11.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižįureti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 8roadway,*So. Boston, Mass. 



VIETINES MOS. 
šerno koncertas. Ši;} subatą, 

liepos 14 d., Miidos svetaii.'jc, 
yra rengiamas di 1 c 1 i s koncertas, 
pagerbimui ir naudai p. J. Šer- 
no, buvusio per ilgus metus "Lie- 
tuvos" redaktoriaus. Koncerte 
dalyvaus stambiausios eikagi.'čių 
muzikėlės jiegos. 

Visa:.< atžvilgiais v ra geistu a, 

kad Chicagos publika, ypač Lie- 
tuvos' skaitytojai, kuoskaitlin- 

giausiai j šj koncertu atsilanky- 
tų,—pirmiau>iai todėl, kad kon- 

certas pats savimi ža la būti vie- 
nas iš geriausių, antra—kad tuo- 

nn bus pažymėta pagerbimas vie- 
no «š seniausių Amerikos iietu- 

vių literatu ir raštininkų ir 're- 

tu,—kad tuomi bus suteik a tam 

raštininkui materiale parama. 

Męs žinome, kad J:uomet kalba- 
ma apie piniginės paramos rci- 

kanngumr., tai tuomi pasmaro 
didžiausia nesmagumas tam, ku- 

riam ta parama buva reikalinga. 
Vienok męs manome, kad atė- 

jo laikas, kuomet negalima to- 

liaus d ykij stovio slėpti vien 

tik to U, kad neužgauti • Ura- 

to jautrios sielos. 
Gerb. Scrno padėjimas yra Uri- 

tiškas ir reikalauja greitos para- 
mos, kurią šiuo momentu gali 
suteikti tiktaį visuomenė, o pir- 
miausiai čikagiškė visuomenė sa- 

vo atsilankymu į viršminėtą kon- 

certą. 
Dabartinė "Lietuvos" redakci- 

ja gailisi, kad šiuom sykiu ji ne- 

gali daugiau padaryti, kaip tik šitą 
p. Šerno reikalą perstatyti taip, 
kaip jis yra. Perėjus laikraščiui 
iš p. Olšcvskio ranku j naujas 
rankas, nauji laikraščio leidėjai 
atrado virs savo jiegų gvaran- 
tuoti p. Šernui tolimesnį užlai- 
kymu ir senas mūsų laikrast jos 
veteranui prisiėjo pasilikti be 
vietos ir be užlaikymo,—likimas, 
kuris paprastai laukia beveik vi- 

sus mūsų laikraščiu redaktorius 
ir literatus. 

Męs nemanome čia jieškoti 
kaltininkų, neigi jų ant skauradų 
svilinti, nes tas pačiam reikalui 

nepagelbės. Galima kiaur;«s die- 
nas ir naktis apie tai kalbėli, 
bet kalbos juk užlaikymo jam 
neužtikrins, neigi raudos ar mai- 
sto neapmokės. R e i k a 1 i n g i 

yra pinigą' ir juos reikia gauti. 
Kiek męs žinome. Tėvynės My- 

lėtojų Draugijos Literatiškisai 
Komitetas yra rekomendavęs 
Centro Valdybai išleisti visus 
Šerno raštus vienoj laidoj, pana- 
šioj į Kudirkos raštu laidą. Lit. 
Komitetas motyvuoja savo nuo- 

monę tuomi, kad literatišką p. 
Šerno veikimą galima skaityti 
kaip ir užbaigtu ir todėl butu 
labai naudinga, jeigu autorius 

pats galėtu savo raštus surinkti, 
juos peržiūrėti, pertaisyti, clapil- 
dytk ir viso savo gyvenimo lite- 

ratišką darbą krūvon sutraukti. 
Iš kitos pusės tuomi Draugija, 
o per ją ir visuomenė, duotų au- 

toriui garbingą progą nepriklau-j 
syti nuo keno nors malonės ir 

auku, kurios visuomet yra kar- 
čios tam, kuris jų reika'auja. 

Šisai vienok reikalas dar nėra 

užbaigtas Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Valdyboje, kuri, kaip 
teko girdėti, šį reikalą svarsto 

ir kurios nuomonė yra, berods, 
pasidalinusi: viena pusė yra už 
tos laidos pradėjimu tuojaus, ki- 
ta gį pusė, sutikdama su tuom, 
kad reikia išleisti, bijosi, ar 

Draugija galės panešti visas, su- 

rištas su tokia didele Laida, iš- 
laidas. 

Prie ga'utinio šio klausimo iš- 
rišimo dar neprieita. Tuom tar- 

pu, kaip minėta, p. Šerno padė- 
jimas reikalauja greitos paramos. 

Šitokią paramą ir žmonišką pa- 
gerbimą jo pasidarbavimo gali- 
nta patogiausiai tuom tarpu su- 

teikti ir apreikšti per atsilanky- 
mą minėtame koncerte. 

Todėl prie to męs ir skaitome 
savo priederme musij SKaitytojus 
paraginti. 

Iš Tananevičiaus bylos. Pe- 

reitą savaitę tęsėsi kriminališ- 
kame teisme byla Jano M. Ta- 
nanevičiaus, privatinio bankie- 
riaus, kuris yra kaltinamas už 

priiminėjimą depozito tuom lai- 

ku, kuomet bankas jau negalėjo 
išsimokėti. 

Prokuroras saukė daugėlj liu- 
dininku' Tananevičiaus banko 

U —- 

j vairius buvusius urmininkus, 
real cstate agentus, depozitorius 
ir t. t. 

Kadzevskis, buvusis Tanane- 
vičiaus banko manadžierius, liu- 
dijo, kad rugsėjo 29 d. pereitu 
metų Standard T rust and Sa- 
vings bank sugrąžino Tanane- 
vičiaus čekius, nes TananeviČius 
jau tuomet buvo $11,000.00 tame 

l>anke perviršiaus savo čekiais 
ištraukęs. Tuomet, anot Ka- 
dzevskio, J. TananeviČius nuėjęs 
pas savo advokatą E. Bauman, 
kuris patarę® Tananevičiui dau- 
giaus depozitu nepriiminėti. 

"TananeviČius pargrįžo namo— 

liudijo kasierius—ir liepė man 

depozitus priiminėti, bet lie- 

pė laikyti juos atskirai nuo kitu 
pinigų. Jis sakė man, kad męs 
galime įlysti bėdon prieš įstaty- 
mus. Po kelių dienų aš vėl pa- 
siklausiau jo, kaip čia geriau pa- 
darius. Jis atsakė: "Velnias ži- 

no, kaip čia gali buti geriaus" 
ir po to j apie pusę valandos lai- 
ko liepė iran priiminėti depozi- 
tus r padėti juos svkiu su kitais 

puv.gais. 
Stanisla\v Ratajczyk, asistentas 

kasieriaus iš Depozitors State 
banko, kuris 1912 metuo«e, kuo- 
met Jonas Tananeviči* > manė 

suorganizuoti valstijinj banką, 
buvo pasamdytas peržiūrėti Ta- 
iiianevičiaus banko knygas, liu- 

dijo, kad jau tuomet Tamanevi- 
čiars bankui trukę $52,000. 

Tatianevičiaus bylą gina ad- 
vokatas K\vasigroch (lenkas) 
sykiu su pora kitų asistentų. 
Bylos pasiklausyti buvo atvykę 
daugelis pašalinių žmonių ir ad- 
vokatų. Vienas svetimtautis 
advokatas užklausė čia buvusio 

1 

lietuvio advokato, kodėl Tana- 

nevičiaus, lietuvio, bylą veda 
lenkas advokatas, o ne lietuvis. 
J tai tas jam atsakė: "Tanane- 

vičius niekados neturėjo reikalų i 

su lietuviais advokatais; jeigu j 
jo reikalus butu vedęs, kuris iš 

lietuvių advokatu, tai jis nebu-! 
tų jlindęs šiądien ton sk; lėn, ku- 

rioje jis yra, ir žmonių butų ne- 

įtraukęs sykiu savim. Todėl ir 

šioje byloje lietuviai advokatai 
neturi jokio reikalo kišt..;." 

Pereitą subatą valstijos proku- 
ratorija užbaigė savo pusės liu- 

dijimus prieš Tananevičių. Ta- 
nanevičiaus advokatai pradėjo 
apkaltintojo gynimą. 

Įžanginėj savo prakalboje į 
"jury'' Tananevičiaus advokatas 

Kvasigroch trumpai sutraukė vi- 
sa tai, k;j jie mano prirodyti ap- 

skųstojo pateis ;nui. Anot jo, 
jie prirodysią, Tananevičiaus 
bankas buvo geram piniginiame 
stovyje (solvent) laike jo U/da- 

rymo, kad bankas nepriimdinėjo 
nuo to laiko depozitų, kad vertė 

banko nuosavybių perviršija, ar- 

ba yra bent lygi banko skoloms; 
kad nuosavybių vertė yra teisin- 

gai parodyta knygose ir t.t, 

Panedčlyj prasidėjo statymas 
liudininkų iš Tananevičiaus pu- 
sės, kurių liudijimai turėjo visa 
ai prirodyti. Liudijo visa eilė 

įvairių kontraktori^, real estate 

agentų, pats Jonas Tananevičius 
ir daug kitų. 

Laike tiesiogin:o egzaminav mo 

per apskųstojo aodvokatą jie iš- 
reiškė savo nuomonę apie j vai 
rias banko nuosavybes. Sulyg 
jų nuomonės. ban'.vO nuosavybės 
(namai, lotai, farma, etc.) yra 
vertos maž-daug tiek, kiek pa- 
rodyta banko knygose. 

Prokuratorija per kryžiavą tu 

liudininkų egzaminavimą sten 

giasi prircdyti, kad tos nuosa- 

vybės nėra tiel vertos, kiek ban- 
ko knygose parodyta. Sulyg 
prokuratorijos prirodinėjimų, tų 
nuosavybių vertė yra nuo !icč- 
dalio iki pusės ma/t-nė negu 
knygose parodyta. 

Einant laikraščiui spaudon ap- 
skųstojo pusės liudijimai dar ne- 

užsibaigė. Tikimasi, kad jie už- 

sibaigs sią savaite ir tuomet abi 
pusčs savo kalbose prieš "jury' 
sutrauks visa tai, ką jie per sa- 

vo liudininkus prirodė. Tuomet 
"džiury" išduos savo ver liktą. 

DĖKINGAS ŽYDAS. 

Juozas Stukoraitis, gudrus ūki- 
ninkas iš Baikorių kaimo, važiuo- 
damas j miestą susitiko einantį 
pakeliai Šmulių. 

— Sė.^k, Smuike,—sako Stuko- 
raitis ,—pa v Gagr siu. 

— Ui, ačiu tau Juozu,—tarė 
žydelis, lipdamas iš užpakalio ve- 

žiman. 
Pravažiuojant pro medi. su nu 

linkusiomis ant kelio šakomis, Štu- 

koraitis, sugriebė šaką; šaka, žino- 
ma, susilenkė, o paskui, kada štu- 
koraitis ją paleido, kad rėž šaka 

žyjeliui per akis! o Smuike, krap- 
štydamas akis, sako Stukoraičiui; 

— l'i, gerai, kad tau tą šaką 
sulaikei, kitai]) tas šaka butu man 

v'sus dantis išmušus. 

Aukos Lietuvai. 
IŠ LG. IR LN. FONDŲ RAŠTINĖS 

AUKOS. 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas. 

Lakštas 104. 

LINCOLN, N. H. LGF. skyriaus 
nariai, kurie moka j mėnesį po 50c.: 
J. Antanavičius, A. Puidokas, A. ž 

maitis, K. Grigaliunas. M. Bublys, 
S. Stelmokas, Z. Civelikas. K. Ma- 
jauskas, A. žiLaitis, J. Puidokas, J. 
Velička, P. Paukštis, K. Mickunas, 
P. Krelseliunas, J. Pažikas, K. Ja- 
nuškevičius, K. šiugžda. Po 25c.: M. 
Puidokienė, O. Mateckienė, T. Gu 
daitienė, P. Mickunienė, M. Zilaitie- 
nė, M. Trumpaitienė, O. Pažikienė, 
P. Gudaitis, J. Trumpaitis, M. Valke- 

ViCia, V. Zajankauskas, A. Mindga, 
A. Ylius. Viso $11.75 

HOMESTEAD, PA." A. Bujauskas 
per A. B. Striiuaitj, N. Y. .. $8.00 

BOSTON, MASS. LGF. skyrius per 
S. Mockų (narių mokestjs) 170.00 

MERIDEN, CONN. per A. M. Mar-i 
taus prakalbas sudėjo J. šlitskis j 
$2.50; po 1 dol.: D. Stakonis. A. Sta- 
konienė. A. Čeponis, P. Burkauskas,' 
P. BernacKnius, J. Subačius, J. Dang- 
vetckis, F. Kavaliauskas. Smulkių— 
$3.20; viso $13.72 

ANSONIA. CONN. per A. Martų 
J. Marčiulionis 1 dol.; nežinomi $3. 
70; viso $4.70 

THOMPSON VILLE, CONN. per 
A. Martaus prakalbas sudėjo po 2 

dol.: K. Zaramba, J. Černiauskas, V. 

Mockus; po 1 dol, O. Klišienė, BĮ.' 
Buinickas, V. Kandrotas, B. čilvi-, 
niutė, J. Petkaitė. K. Čepulienė, A. 

Čepulis, L. Marcinke'. itius, A. Nar-. 

vilienė, K. Určinieriė, M. Augustinai-, 
tis, K. Miglinas, M. Mliglinienė, M. 

BarnauSkaitėy smulkiu—$8.44; v-Į 
ko $27.44 

NEW HAVEN, CONN. per A. M. j 
Martaus prakalbas sudėjo po 1 do"..: 
J. Butkus, J. Jakavickis, s. Masenu- 

nas, K. Makarevičlus, M. Makarevi-į 
čius, K. ZigmanCiutė P. Cibulskis; į 
smulkių —$5.15; viso $12.16 

STAMFORD, CONN. per A. Mar- 

taus prakalbas aukojo po 1 dol.: J. 

Martisdas, V. Martinajitis, J. KUmas, 
P. Misikevičaitė, J. Cibirka, D. Ma- j 
jauskas; smulkių — $1.80; viso $7.80 ( 

BROKLYN, N. Y. per A. M. Martų 
1 

po vienį dolarj aukavo: E. Vy^iene, j 
G. Vyžas, U. Kriaučiunaitė, K. šiau- 

Ciunas; smulkių — $2.90; viso—$6.90 
HARRISON, N. J. per A. Martų po 

1 dol. aukojo: F. M. Petrulionls, B. 

Petrulis, M. Kauklys, K. Mačionis; 
smulikų — $1.65; viso $5.65 

Viso {plauks $268.11 
Buvo lakšte 103 13.599.82 
Viso foiidan Įplaukė 13.867.93 
LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 

FONDO SKYRIUS: 
Lakštas 93. 
BELLE VALLEY, O. SLA. 238 

kp $5.00 
PITTSTON, PA. šv. Juozapo drau- 

gija 6.00 
WATERBURY, Ct„ ALTS. 11 kuo- 

pa per J. Marcinkevičių 10.00 
ROCHESTER, N. Y. Pokilyje J. 

Saunoros sudėta ant p. K. J. Semaš- 
kos rankų 6.50 

RACINE, WIS. Moterų ir Merginų 
Sv. Ražančiaus Draugija per M. Kas- 

peraitj 5:00 

BRIDGEPORT, CT. per A. M. Mar- 
taus prakalbas 25 d. gegužės, š. m. 

aukojo po 1 dol.: K. Ambroziunas, J. 
Noburaitis. F. Naikelis, K. Rasimavi- 
Ciutė. T. Sagevičius, K. Valinfcienė, 
,1. Minelga, J. Dulbis. V. Kirkliauskas, 
K. šmulkštis, S. Miliauskas, S. Vei- 
verys, M. Janonis, V. Vaitkunskas, J. 
Janonis, A. Žilinskas, A. Niaura; 
smulkių $3.60; 
viso $20.60 

ROCHESTER, N. Y. P. A. Usevi- 
čiaus krikštynose sudėta aukų ant' 
P. Petronies rankų $4.50 

MONTELLO, MASS. A. M. Mar- 
taus prakalbose $11.54 

FRONT ROYAL, VA. V. Jurga.- 
tlfl $1.00 
.. LEWISTON, MAINE. M. Stelmo- 
kas (metinė mok. iw 1917 m) $10 001 

N EW PHILADELPHIA, PA. Jo- 
nas Mikėnas iš Silver Creek, Pa. 
(metinė mokestis už 1917 m.) $10.00 

" SLA. 187 kp. per S. Bulotą 
(met. mokestis už 1917 m.) ....$10.00 

SO. CHICAGO, ILL. SLA. 74 k. per 
C. Orešką. $10.03 

BROOKLYN, N. Y. SLA. 213 kp. 
per K. S. Karpavičių 5.00 

Viso jplaukė $115.^4 
Buvo lakšte 92 $4.490.78 
Viso Jplaukė fondan $4.606.92 
Viso per abu fondu .... 18.473.85 

J. SEKEVIČIUS. 
LO. ir LNF. Fin. Sekret 

101 Oak Str., Lawrence, Mass. 

KONCERTAS 
kangiamcs pagerbimui 

p. J. Š E R N O 
Visų Chicagiečiij priedermė yra atsilankyti Į rengiamu 
pagerbimui užsitarnavusio rašytojo p J. Šerno Koncertą 

Subatoje, Liepos 14tą, 1917 
8 valandą vak:re 

MILDOS SVETAINEJE, 3142 So, Halsted St. 

Dalyvauja visos gabiausios Chicsgos lietuviu scenas jiegos. 
Po Koncertui Pulki Muzika ir Šokiai. 

INŽANGA 50c. Kviečia Rengimo Komitetas 

EXTRA 
Ar norite gauti gerų gyduolių? 
Nuo liuosų vidurių 25c. 
Sutaisymui noro valgyti 50c. ir 

$1.00. 
Visokios Trejos Devynerios už- 

tikrinamai geros, kaina 35c. 50c. 
ir $1.00. 

Jei savo apygardoje negaunate, 
tai reikalaukite iš manęs. Atsaky- 
mui prisiųskite ui 2c. krasos ienk- 
lelj: Adresas: 

J. A. Puschus, 
217 Fei on St., Philadelphia, Pa. 

BALIUS PAiNESDALIEČIAMS. 
Paiuesdalės, Michigane pašelpinė 

Lietuvos Sunų Draugija po Vilniaus 
Aušros Vartų Motinos švenčiausios 
globa rengia dldelj bailų liep. 21 d. š. 
m. paminėjimui kovos ties Žalgi- 
riu. Bus gėrimų, šaltienės, cigarų 
ir gera' proga vlBiems gražiai pa- 
silinksminti. įžangos ti'iietas 50c. 

širdingai kviečiama atsilankyti 
visi taip vyrai, taip moterys. 

Komitetas. 

Apgarsinimai, 
VASARINĖS VIDURIŲ 

LIGOS. 
Vasarines vidurių ligos turi įvai- 

rias priežastis, o jų išsivystymo 
laipsniai siekia nuo lengvo trum- 

po nevirškinimo iki labai sunkių 
ligų. Bet visuomet svarbu yra 
vidurius išvaldyti. Trinerio Ame- 
rikinis Karčiojo Vyno Eliksyras 
yra geriausiu vaistu šitam tikslui. 
Jis pagelbsti, net jei vidurių už- 

kietėjimas nepasiduoda visokiems 
kitiems bandymams, ir išvalo vi- 
durius be jokio ^skaudėjimas ar 

silpnijimo. Tai yra taipgi ištiki- 
miausias vaistas nuo galvos skau- 
dėjimo, nervuotumo, apskrito su- 

silpnėjimo ir tt. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose.—Trinerio Linimentu gali- 
ma visuomet pasitikėti nuo pa- 
maitinimo, išsisukimo, sutinimo, 
r amatų, neuralgijos ir tt. P-nas 
Jos. Lihun rašė mums liepos i 

d., 1917 m. iš Muskegon Ileights, 
Mieli. "Aš turėjau sutinus j petj 
ir negalėjau pakelti rankos. Jo- 
kiems vaistams negelbstint, aš nu- 

sipirkau Trinerio Linimento,—pa-į 
vartojus tris dienas aš jaučiausi 
daug lengviau ir j savaitę laiko 
visokis skausmas prapuolė." Kai- 
na 25 ir 50c. aptiekose, 35 ir 60c. 
krasa. Jos. Triner, išdirbėjas che- 
mikas, 1333—1339 So. Ashland 

Ave., Chicago, 111. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėa perkėliau savo 
ofisą po 
3325 So. I1ALSTED ST.i! 

TELEPHONE YARDS 5834 
Dr. P. VVIEGNER 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas na. 

kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
resnis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuoj aus 

didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už vieną dolerį. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. 791h St. S. Clmland, Ohit 

Reikalavimai. 
Rei kalingas lietuvis barzdaskutys, 

turi buti pirmos klesos barzdasku- 
tys, atsakantis; darbas nuolatinis; 
mokestis gera; pulkus miestelis. 
Platesnėms žinioms kreiptis. 

J. Kallins, 
Box 406, Prankfort, N. Y. 

Pajieškojimai. 
PajleSkau pavo giminių: Marty- 

no Navicko, kun. Jono Golovnios, 
Petro Mockevičiaus ir Anelės Moc- 
kevičienės Verbulifckės kaimo. Jez- 
110 vai. Trakų pav., Vilniaus gub. 
Gyveno po vokiečiu likusioj Lietu- 
voj, o ltur jie dabar yra nežinau. 
Atsišaukti adresu: 

Jonas Navickas 
426 Liberty St., Utica, N. Y. 

Pajieškau savo švogerio Vitoldo 
vai., Progaud.'.ių sod., Ukmergės 
pav., Kauno gub. Turiu prie jo 
Bvarbų reikalu. 
Atsisaukti adresu: 

Jonas Genis, 
17 Conlon St., Worcester, Mass. 

I 

Pajleškau savo švogerio Vitaldo 
Petruliio ir brolio Juozo Valasimo. 
Atvažiavau iš Bostono norėčiau juos 
sutikti. 
Atsisukti adresu: 

Ant. Valašinas 
2223 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

PajieSkau savo pusbrolio Jurgio 
Mickuno ir Igno Jaselionio; pirmas 
gyveno Wood Stock, N. Y. antras 
St. Paul, Minn. 
Atsišaukti adresu: 

K. Jonaitis, 
715 N. Chestnut St.. Lansing, Mich. 

Pajieškau savo pusbrolio Antano' 
Baranausko, penki metai atgal, gy- 
veno Brooklyne, N. Y. Turiu i jį 
labai svarbų reikalu. Jis paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav. Aleksan* 
dravo vai., Margų viensėd. 
Atsišaukti adresu: 

Milė Paplauskiutė Luišienė. 
27 Spring St., Union City, Conn. 

i Pajieškau savo draugo Jono šase- 
Įio Šiaulių pavieto, Kauno gub. 
gyveno 9 metus Chicagoje. Turiu la- 
bai svarbų reikalą. 

AtsiSaukti adresu: 
F. Baltromaitis, 

716 W. Lombard St., Baltimore, Md. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariu, tai atei- kite j MILDOS TEATRĄ, c iia rasit# Tįsiausi* vietą, atsivadinti ir pamatysiu gražesni Teatrą negu vidurraie?'yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį}. 
Jei liuosame lai!:- nori pasilsėti, atsivft- dinti ir uimiriti tavo nesmagumus, tai .••lt. 

į mildos-teatrą. 

išmokysime jus šito gerai apsimo- 
kamo amalo i trumpą laiką. Specla- 
lis skyrius kiekvienoj siuvimo dalyj. 
Kainos žemos šį mėuesj. Pasikalbė- 
kite su musų mokytoju. 
~~MASTER CUTTING SCHOOL 

118 N. LaSalle Street 
<(ot Lubos Priešais City Hali 

EXTRA! 
Pigiauaias gydymas visokių ligų ir 

fšdirbimas visokių gėrimų: visokios 
paslap'ys ir gudrybės, šitas apskel- 
bimas tik trumpam laikui. Įdėk krasos ženkleli ir prisiųsk savo a- 
dresą, o gausi išaiškinimą. — 

George Dorin, 
2221 W. 21st PI., Chicago, III. | 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
fra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje 92.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose 6aly- 
Be 13.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
peri b veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING O. 
4800 W, 46th 8t| Chlcago, lU. 

DYKAI 
Jus galite padaryti didelį malonumą savo draugams, ar pažįs- 

tamiems. Ir tas jums nei cento nekaštuos. 
Prisiųskite mums adresus kelių savo draugų ir pažįstamų, ku- 

rie neskaito laikraščio "Lietuvos". Męs išsiųsime jiems "Lietu- 
vos'' numerį uždyką, kad jie susipažintų su musų laikraščiu. 

Visais reikalais, atnaujindami prenumeratą, ar naujus skaity- tojus užrašydami, spaudos, reikalais, ar knygų reikalaudami, kreip- 
kitės šiuo adresu: 

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

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hours 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

išėjo iš spaudos. 

Visos Lietuvos žeąlapis 
Taisė M. šalčius. 

žemlapis parodo visas tris Lie- 
tuvių gubernijas ir Pri .ų Lietu- 
vą, spalvuotas, didumo 25x20 co- 

lig vardai miestų ir miestelių 
parašyti labai aiškiai. 

Kaina 1 žemlapio 60 centų. Už- 
sakant 2 arba daugiau po 50 cen- 
tų kiekvienas. 
Užsakymus ir pinigus siųst 

M. ŠALČIUS 
31 W. 110th St. 

NEW YORK CITY. 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidaro 9 vai. ryto. 

Užsidaro 7 vai. vak. 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph one Orover «052 

CHICAOO 

REIKALAUJAME 
▼yri) ir vaikinų, kurie no 

ritu išmokti bardasku 
tyBtčs 1 4—6 savaites sulyg naujau- 

i sio metodo. Kam dirbti kasykloae 
I ar liejykioBe, jeigu galima butl pa- 
: f lim darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogy laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moterli, kaipo 
ir r nkadabyetėB (maniouring). Ar- 
tesnėms tiniomB rašykite: Nosso 
koff'8 Barber School, 1202 Penn At* 
F'ttBburgh; Pa. 

Reikalaujame 
Agentų 

Platinimui 'Lietuvos" Geras už- 
darbis darbštiems vyrams. Del 
platesnių informacijų kreipkitės į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, ILL. 

LIETUVI! — =i 

Į Į ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, 
i JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS, 
i j Aukauk jiems per Central} Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 

)| 1 Lietuvą, Ir įsirašyk | nuolatinių Lietuvos Selpčjiį skaičių. 

Iškirpk f į Kuponą ir įrašas kas reikia siųsk su savo A uka fr* 
i į Komitetą šiuo adresu: t 

THE LITH'JANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : 

{Siunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
^ rčs. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Central į Komitetą po $ palvi tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

ParaSas 

ir 

Adresas 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupuasi žadinti lietuvių tautos Bųmone ir 

stiprinu jų dvasiu, kud kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinUes; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautų. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautietis 
viena tauto6 ir tėvynes uieilts juosta ir paruošti kiekvienų liotuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tevų kapai—aptveriami 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimus-jieškojimus, grųžina tėvamB vaikus, valkams tėvus, padeda 
3r,rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: liusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
i rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gaunamo. Siuntinėti "Liet. Balsų" 
J užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapj i keturias skiltis) prieš tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 25 cent, 
petito eilutė, giminių jieškantlems po teksto 1" centų petito ellutfi. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-le., n. 9, b. 9 
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