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Dideji Kare. 
Pilna anarchija Petrograde.— Lvovą) rezignavo.— Kerenskis 

diktatorium.—Leninas vokiečių agentas,—Rusai 
sumušti Galicijoj.— 

Pereitoji savaitė pasižymėjo! 
vienu iš didžiausiu krizių Kusi I 
joj. Petrograde įvyko tokios be- 
tvarkės, kokiu iki šiolei dar nėr* 

buvę. Gatvėse prasidėjo mūšiai, 
k'ike kurių apie 800 žmonių ta- 

po sužeista ir u/mušta-—daugiau 
kraujo pralieta negu laike nuver- 

timo caro nuo sosto. Pase'kmė 
galy-gale tokia, kad Rusijos pre- 
mjeras, kunigaikštis Lvovas, re- 

zignavo; jo vietą užėmė Keretv- 
sk;s, kuriam pagalios suteikta 
"absoliutiška galybė" jis liko 
pilnu Rusijos diktatorium. 

Pradžia šiam kri/iui davė ne- 

sutikimai tarp ministerių dėlei 
L kraiinos klidsimn. anie 'kuri 

jau rašėme pereitame numery/o. 
Kuomet iš ministeriij kabineto 

rezignavo trjs kadetai ministe- 
riai, tai kraštutinieji socialistai, 
po vadovyste Lenino, anarchistai 
ir visoki kiti gaivalai 'nusprendė 
pasinaudoti ta proga ir padaryti 
"t.krą," ar jų, revoliuciją. Pir- 
miausis ju plianas buvo nuversti 
visai dabartinę valdžią. 

Tam tikslui jie surengė de- 

monstraciją gatvėse, šaukiami 
žmones giiebti ginklus ir nuver- 

sti valdžią. Netrukus jiems pa- 
ftelbon atvyko anarchistai ir da- 
lis sukilusių jūreivių iš Kron- 
štadto. Jie taipgi prisikalbino 
sau porą pulkų ,kuriuos sukurstė 
tuonii, kad paskelbė, jog Koren- 
skis Galicijoj labai aštriai pasi- 
elgė su tais kareiviais, kurie ne- 

norėjo kariauti prieš vokiečius. 

Prieš valdžią stojo visi Lenino 
ir Trockio pasekėjai, kuriuos va- 

dina "bolševikais'' ir įkurie yra 
pati kraštutinė atskala rusų so- 

cialistų parlijos; didesnėji dalis 

socialistų partijo eina sykir su 

valdžia (Beje, čia žingeidu bus 

patėmyti tai, kad Trockis yra 

sugrjžęs iš Amerikos už lietu- 
viškus pinigus, kuriuos jam "pa- 
skolino"' "Laisvė" iš lietuvių au- 

kų, renkamų "revoliucijai." Le- 
ninas ir Trockis yra tos pakrai- 
pos, kaip kad ir Amerkoje buvu- 
sis p. Kapsukas, kuris taip-pat 
prie "bolševikų" fikcijos pri- 
klauso ri nuvyko Rusijon "tikrą 
revoliuciją" daryti). 

Su kul'kasvaidžiais 'bolševikai' 

greitai užėmė šiaurinę dalį Pet- 

rogrado, anapus upės Nevos. 
Kuomet g; jie pradėjo veržtis 
ir j šią pusę miesto, valdžios ki- 

r'umenė pasitiko juos su gink- 
lais. Išstatyta gatvėse kanuolės, 
kazokai pradėjo jodyti gatvėmis. 
Čia tai ir pasitaikė ginknluotų 
susirėmimų, laike kurių pralieta 
kiaujo daugiau negu laike tikros 

revoliucijos. 
"Bolševitfcų" drąsumas priėjo 

prie to, kad jie mėgino suareš- 
tuoti Kerenskį, o pora kitų nii- 

r.isterių vos ištruko iš jų rankų. 
Žodžiu, prasidėjo pilniausia anar- 

chija. Tuom tarpu rezignavo ir 

premieras Lvovas, kuris negalė- 
jo susitaikyti su kitais ministe- 
riais. 

Tuomet pradėjo veikti Kar. ir 
Darb. Taryba, prie kurios pri- 
sidėjo ir galinga Rusijos kaimie- 

čių taryba. Šita taryba pirmiau 
siai išleido rezoliuciją, kari ji 
rems valdžią ir reikalavo, kad 

sumišimai butų tuojaus sustab- 

dyti. 
Vienoik dalykai jau taip toli 

užėjo, kad ne taip lengva buvo 
* 

tą jų rezoliuciją išpildyti. 
"Bolševikų," matomai, 

Buntas buvo gerai prie savo 

pulkų kontr-rcvoliucijos pris>- 
Galicijoj. rengta. Jų agitatoriai 

dirbo ne tik Petffigra j 
le, bet ir armijoj ant fronto. 

Kuomet jie išgirdo, kad Petro- 

grade jų "draugai" pradėjo savo 

niekšišką darbą, jie sukėlė tokį 
pat buntą tarp nekuriu pulkų Ga- 
licijoj. Keletas pulkų, kuriems 

paliepta eiti pagelbon Ikitiems 

pulkams, atsisakė išpidyti palie- 
pimą. Jie susirinko ir pradėjo 
svarstyti, ar klausyti jiems palie-, 
p.tno, ar ne. Tuom tarpu vo- 

kiečiai, nesutikdami tinkamo pa- 
supriešinimo, perlaužė rusų fron- 
tą Rusų armijoj įvyko pilnas 
suirimas: keletas pulkų tiesiog 
be. šūvio išlipo iš apkasų ir nu- 

ėjo sau užpakalin. Vokiečiai pra- 
dčjo pilti kariumenę j pasida- 
nusią spragą. Kiti rusisfci pul- 
kai, matydami, kad jų locni bro- 
liai juos išdavė, turėjo skubiau- 
siu bildu trauktis, kad vokiečiai, 
įlindę per pasidariusią spragą, 
neužeitų jiems iš užpakalio. 

Į apie tris dienas vokiečiai pra- 
mušė spragą apie 12 verstų plo- 
čio ir įsiveržė apie 37 verstus 

gilyn, pasiekė miesto Tarnopol 
ir čia užsuko j pietus, kad pa- 
gauti gen. Kornilovo armiją, ku- 
ri taip pasekmingai kovojo ant 
fronto tarp Dniestro ir Karpatų. 

Šitas niekšiškas "bolševikų" 
darbas gali atsieiti rusams labai 
brangiai, nes paėmimas Tarno- 

polio stato labai pavojingan pa- 
dėjimai visą rusų frontą, nuo 

Finsko balų net iki Karpatų. 
Rusai buvo pradėję mušius ir 

Viniaus gubernijoj, kur apie'iin- 
>kėse Smurgainių ir Krevo jie 
perlaužė vokiečių frontą ir pa- 
ėmė daugiaus tūkstančio vokie- 

čių be.aisvėn. Bet ir čia, anot 
cficialio rusų pranešimo, "bo^e- 
vikų" agitacija sudemoralizavo 
rusų pulkus ir sulaikė tolesnius 
i u žygius. 

Į akis tuojaus metėsi 
Leninas vienas įdomus daly- 
Vokiečių kas. Vokiečiai pradėjo 
Agentas savo kontr-atakus kaip 

sykis tuomet, kada Pet- 
rograde ir ant rusų fcronto turėjo 
frasidėti 'bolševikų' orgijos. Pa- 

galios išlindo yla iš maišo. Gen. 
Erusilov štabo perdėtinis prirodė, 
jog Leninas ir keletas kitų "bol- 

ševikų" vadovų yra Vokietijos 
apmokami agentai. Surasta, kad 

per tarpininkystę Stockholmo 

banko, vienas Berlyno bankas 

yra pervedęs Siberiškan bankan 

Petrograde du milionu rublių ant 

vardo vieno advokato, kuris tuos 
I 

pinigus dalina "bolševikų" orga- 

nizacijom: lyderiams. 
Kad vokiški pinigai pasiekia 

"bolševikų" organizacijos ir kad 

toj pačioj organizacijoj ir net 

Kareiviu ir Darbininkų Taryboj 
yra vokiškų šnipų, apie tai dabar 
nėr nei mažiausios abejonės. Ir 
tas patvirtina mūsų nuomonę, 

kurią męs lygiai taip išreriškėme 

pačioj pradžioj rusų reveliucijos 
(Nekurie socialistiški laikraščiai 
mus tuomet už tai barė, bet da- 
bi.r pasirodo, kad męs teisingai 
tuomet dalykus permatę). 

Taip dalykams stovint 
Kerenskis Petrograde ir ant tro">- j 
diktato- to. aišku buvo, kad Ru 
torium. s'ja stovi ant prapulties 

kranto ir kad reikia 

griebtis a iriausių priemonių,' 
kad pažabojus pragaištingą '"bol-l 
šsvikų" ir anarchistų veiklumą, j 

Kas nemoka iš viedro pats 
gerti, reikia jam duoti spenj, nes 

kitaip jis, ko gero, viedre (Ur 

ir pats prigers. Kas nemoka la'S-' 
ve naudotis, reikia jam apinasrj 
uždėti, kad jis pats savęs ir kitų 
neprapuldytų. 

Taigi Kareivių, Darbininkų ir 

Kaimiečių Taryba, po nakties po- 

sėdžio, išnešė rezoliuciją, kurioj 
•pripažįsta: (i) kad Rusijai grg- 
sia prapultis, (2) k.id dabartinė 
valdžia turi pasivadinti "Tautiš 
ko Saugumo Valdžia" ir (3) kad 
šitai valdžiai duodama pilna nc- 

apribuota galybė sulaužyti nuga- 
rą riaušėms ir riaušininkams ;r 
■visoms organizacijoms, kurios 

agituoja prieš valdžią. 
Tas ireitfkia, kad Kerenskiui, ku- 

ris po Lvovo liko premieru, duota 
pilna ir meapribuota galybė, ne- 

lyginant tokia pat, kaip kad caras 

pirma turėjo. Jis likosi diktato- 
rium. 

Ir jau matytis pirmi ženklai 
tos diktatūros. Jis paliepė tuo- 
jnus sukilusiems Baltiko laivyno 
jūreiviams išduoti savo vadus 
ir atsivisti juos Petrogradan, kur 
jie bus teisiami už išdavystę. 
Gen. Drusilovas išleido paliepi- 
mą savo armijoms, kad kiekvie- 
nas, kuris mėgins pabėgti, bus 
nušautas ant vietos; visi gyven- 
tojai privalo atiduoti visus gink- 
lus, kokius jie buvo užsigriebę 
iaixe revoliucijos, o sukilus'e 

pulkai turi buti nuginkluoti ir 
nubausti. Galima tikėtis dar di- 
delio kraujo praliejimo, nes val- 
džia apskelbė, kad su "kontr-re- 
voliucijonieriais" ji elgsis be pa- 
sigailėjimo. 

Petrogradas po trijų dienų 
didžiausių riaušių, sakoma, nusi- 
ramino. 

Naujasai Vokietijos 
Vokietija kancleris Dr. Michae- 
Variaus. lis, laike savo prakal- 

bos reichstage, atkar- 
tojo seną militaristų giesmelę, 
kad Vokietija turi kariauti iki 
galo ir kad ji turi buti pergalė- 
toja. Taikos išlygų jis nepaskel- 
be Reichstagas todėl mano pats 
tai padaryti. Socialistų laikraštis 
V o r \v a e r t s po Dr. Michae- 
lis o prakalbos rašė jam: "Sau- 
gokis, mes vokiečių žmonių dau- 
guma tau netiki.'' 

Vokietija, matomai, gerai žino- 
jo, kas turės atsitikti Rusijoj ir 
todėl apie atsisakymą nuo už- 

giiebimų ji nenori visai nei ka1- 
bčti, kol militaristai turi viltį 
savo priešus sumušti. 

Ant francuzų fronto vokiečiai 

nepaprasti smarkiai kontr-ata- 
kuoja per visą laiką francuzus, 
norėdami išmušti juos iš svar- 

bui pozicijų ant Crayonne aug*- 
tumos, bet iki šiolei jiems nekaip 
sekasi: francuzai juos vis sulai- 

ko, ir jokių stambesnių permainų 
ant vakarinio fr< n to pereitą ?ą- 
vaitę neįvyko. 

Amerika tuo tarpu ruošia sa- 

vo armiją. Traukimas liosų atsi- 
buvo ramiai ir tvarkiai. Apie ki- 
tas smulkmenas Amerikos besi- 
iruošimo skaitytojai ras žinias 
atskiruose straipsniuose, kurie 
telpa šiame numeryje. 

Vėliausios Žinios. 
O 

KRAUJU IR GELEŽIM 

SUVIENYS RUSIJĄ, 
Petragradas, liepos 25 d. Ru- 

sijos diktatorius Kerenskis, kal- 
bėdamas apie tolimesnį valdžios 
veikimą, pasakė: "Valdžia išgel- 
bės* Rusiją ir Rusijos vienybę 
per kraują ir geležį, jeigu argu- 
mentai ir protas, garbė ir san- 

žiniškumas negelbės," <kas reiš- 
kia, kad valdžia mano griebtis 
aštriausių priemonių betvarkės 
piašalinimui. 

Rusų armijos beveik visu fron- 
tu pradėjo betvarkėje trauktis 
atgal. Nuostoliai dideli. 

Anglai, kaip rodos, pradeda 
didelį užpuolimą Belgijoj ir 
Prancūzijoj. 

Kaip šauks kariumenen. 
istraukus visus numerius VVa- 

shingtone, dabar kiekvienas žino,' 
kokioj ei'lėj kam reikės stoti 
prieš komisijas, kurios visus vy- 
rus egzaminuos. 

Šitas visas procesas atsibus 
sekančiu budu: 

Oficiališki surašai, k:,vk iš kū- 
no distrikto turi but pašauktų vy- 
rų, buvo išsiųsti iš Washingtono 
j visus distriktus pereitą utar- 
ninką, liepos 24! d. Apie Chica- 
gą ir vidurinėse valstijose tie 
si rašai turėjo ateiti apie liepos 
2(1 dieną. \ 

Į tris dienas po gavimo su- 

rašų iš \Vashingtono, vietinės 
distriktų tarybos tuiri iškaukti 
ant egzaminavimo du syk tiek 
vyrų, kiek reikės kareivių iš jų 
•Jistrikto. 

Vietinės tarybos apskelbs var- 
dus visų tų vyrų. kurie turi sto- 
ti į egzaminą. Šitie vardai bus 
iškabinti ant sienos kiekvienoj 
4,.-..U ~! /T? c — 

j ^Acni('iiui) x>oaraj. 
Apart to taryba išsiuntinės kiek- 
vienam tokiam vyrui atvirutę su 

pranešimu, kad jis turi ateiti ta- 

rybon trį ir tą dieiią. 
Svarbus patėmijimas. Bet visi 

privalo žinoti apie tai, kad siun- 
tinėjimas atviručių yra tiktai dė- 
lei jūsų parankumo. Jus nega- 
lite paskui teisintis, kad negavo- 
te atvirutės ir todėl nežinojot, ka- 
da jums reikia stoti. Įstatymai 
liepia, kad jus patįs nueitute j 
Tarybą ir sužinotumėte, kada 
jums reikės stoti pr:c išegzami- 
navimo. 

Todėl nepamifškUe apie tai. 
Laikas nuo laiko rpiėikitc j Ta- 
rybą ir pažiūrėkite surasuose, ar- 
ba pasiklauskite pas urėdnirikus, 
kada jums reikės stoti. Jeigu 
to nepadarysit ir patįs paskirtu 
jums laiku nestosit, tai taryba 
jus nejieškos, bet tiesiog įrašys 
j'isų \ardą, kad jus esate tinka- 
mas kariumenęi. Tada turėsite 
eiti kareiviauti. 

"Exemption Board" tarybos 
r.egali iššaukti visų savo distrik- 
to vyrų vienu s/kiu, nes neapsi- 
dirbtų. Todėl, praėjus penkioms 
dienoms po to, kaip atvirutės 
išsiųsta, pirmas trečdalis kandi- 
datų turi stoti prieš tarybą dėlei 
ištyrimo jų sveikatos, 

Antrytojaus po td turi stoti 
antras trečdalis 'kandidatų, o se 

kančią po to dieną—trečias treč- 
dalis kandidatų tūri stoti prieš 
tarybą. 

Laike penkių dienų po virš- 
minėto stojimo į tarybą, vyni, 
kurie turi kokias n^rs priežastis 
p?siliuosavimo nuo kareiviavimo, 
p; i valo paduoti Tarybai praneši- 
mą ant rašto, kad jie prašo pa- 
liuosavimo dėlei tokių ir tokių 
priežasčių (Angliškai tas vadi- 
nasi : "to file claim of exemp- 
tion"); 

Padavus viršminėtą prašymą, 
kandidatas turi dešimts dienų 
pagaminimui tam tikru affida- 
\ "tų, kurie yra reikalingi piašy- 
mo patvirtinimui. 

Kas Gali Pasiliuosuoti. 
Sekančios ypatos gali reika- 

lauti paliuosavimo nuo kariu- 
menės: 

1) Suvienytų Valstijų urėdnin- 
kair 

2) Valstijų, arba teritorijų 
urėdninkai. 

3) Legališkai įšventinti kuni- 
gai ir dvasiškiai. 

1 4) Dvasiškų mokslų studentai. 
5) Vyrai, esantieji kariškoj Su- 

vien. Valstijų tarnystėj. 
6) Vyrai, tarnaujantieji Suv. 

Valstijų laivyne. 
7) Vokietijos pavaldiniai, gy- 

venantieji Suv. Valstijose. 
8) Svetimų šalių' piliečiai, ku- 

rie neturi išsiėmę pirmų pilietiš- 
kų popierų. c 1 

9) Dėlei šeimyniško paėjimo, j 

Bausmės. 
Kad viršminėtą paliuosavimą 

gavus, reikia po prisiega pada- 
ryti tam tikras affidavitas. Ui 

neteisingą padarymą tokio affi- 
davito yra aštrios bausmės. 

Kas kreivai prisiegs ir netei- 
singai-, žinias paduos, tokį affi- 
davitą bedarant, tas gaus kalė- 
jimo iki vienų metų laiko, arba 
gali papulti po karišku teismu. 

Jeigu dvi ar daugiau ypatų su- 

sitartų, kad tokiu neteisingu afli- 
davitu apgauti Suv. Valstijų val- 
džią, arba kas darytų plianus 
ir mėgintų priešintis konskripci- 
jai, tai kiekvienas toks asmuo 

bus nubaustas iki $10,000 baus- 
mės, arba gaus iki 2 metų ka- 
lėjimo, arba gaus ir bausmę ir 
kalėjimą. 

Kas, žinodamas apie tai, kad 
kandidatas neteisingai jam pasa- 
koja, o jis išduotų apie tai pa- 
liudijimą ir savo antspaudą prie 
tekio liudijimo primuštų, tas 

gaus iki $2,000 bausmes ir iki 5 
metų kalėjimo (Apie tai tegul 
nepamiršta ypatingai "Notary 
Public"—notariušai, nes tas ei- 
uu apie juos). 

Kas 'kurstys, prigelbės, paslėps, 
arba kokiu nors kitokiu būdu 
prisklės prie tokių apgavysčių, 
tac bus baudžiamas taip-pat, kaip 
ir tas, kuris tikrą apgavystę pa- 
darė. 

Paliuosavimas Dėl Užsiėmimo. 
Kaip jau buvo "Lietuvoj" se- 

iliaus rašyta, nuo kareiviavimo 

paliuosuoą^jUaugelj išlavintų 
amatninlkų ir darbininkų, kurie 
reikalingi jvairiose amunicijos 
ir ginklų dirbtuvėse, arba tose 
dirbtuvėse, kurios yra reikalin 
gos pasekmingam karės vedimui. 
Taipgi gali but paliuosuoti pri- 
tyrusie farmų darbininkai ir far- 
Įmeriai. Bet kad visi šitoki dar- 
bininknai butų paliuosuoti nuo 

kareiviavimo, reikia, kad juos 
piipažintų, jog be jų 'negalima 
dirbtuvėse, ar ant farmų apsieiti. 

Ar be jų galima, ar negalima 
apsieiti, apie tai spręs ne jusų 
vietinė "Exemption Board'' ta 

ryba, bet augštesnė distrikto ta- 

ryba. Jeigu jus norite pasiliuo- 
suoti, kaipo prityręs darbininkas, 
tai savo tokio reikalavimo neduo-J 
kit savo vietinei Tarybai, bet tu-1 
rėsite paduoti augštesnei Dis-, 
teikto Tarybai ir tik po to, kada 
dietinė taryba patvirtims jusų 
apeliaciją j augštesnę tarybą. 

Į penkias dienas po padavimo 
tekios apeliacijos, jųs turėsite 
pristatyti savo reikalavimą j Dis- 
trikto tarybą, o ne vėliaus kaip i 
penkias dienas po to, turėsite 
pristatyti visus dokumentus (af- 
fidavitus), kad paremti savo rei- 
ikalavimą. Jeigu jųs butute ne- 

užganėdinti ir augštesnės Dis- 
trikto tarybos nutarimu, tai ga- 
lite apeliuoti pas patį prezidentą. 

Kariumenėn Ims Apie Rugsėjo i. 

Kuriuos taryba pripažins svei- 
kais ir kurie nebus pasiliuosavę 
dėl kitų viršminėtų priežasčių— 
ta: toki vyrai bus pašaukti į ka- 
r'umenę apie rugsėjo (Scptem- 
ber) i d. 

VALDŽIA RŪPINSIS ŠEI- 
MYNOMIS. 

Washington, D. C. Valdžia 
d,''bar svarsto phanus, kaip ap- 
rūpinti Šeimynas tų žmonių, kū- 
lio bus paimti kariumenėn. Kol- 
kas pli.-.nai dar nėra tikrai nusta- 

tyti, b»;t valdžia žada elgtis maž- 

daug sekančiai: 

Likusioji kareivio šeimyna 
(Taus dalį skiriamos kareiviui al- 

gus, o kitą dalj pašelpos pridės 
pati valdžia. Kaip didelė ta pa- 
štlpa bus, tas priklausys nuo to, 
kaip didelė yra kareivio šeimy- 

I 
na. Juo didesnė šeimyna, juo 
didesne bus ir valdžios pašelpa. 

Apart to valdžia rengiasi dar 
ir "įšiuryti" kiekvieno kareivio 
ir aficiero gyvastį. Tuo tikslu 
valdžia susineša su didelėmis In 
surance kompanijomis, pas ku- 
rias rengiasi apdrausti kiekvieno 
kareivio gyvastj. Valdžia mokės 
kompanijai apdraudos mokestis, 
o ne kareivis. Jeigu kareivis žū- 
tų mušyj, air mirtų nuo ligų, tai 

kompanija išmokės jo šeimynai 
visą pomirtinę; jeigu jis butų su- 

žeistas, ar nustotų rankos, kojos 
ir 1.1., tai (kompanija išmokės 
tam tikrą sumą, Ikuri 'bus nusta 

tyta už tokius sužeidimus. 
Sulyg dabartinių plianų, val- 

džia mano "inšiuryti" kiekvieną 
kareivj ir aficierą ant nema- 

žiaus kaip vieno ir nedaugiaus 
kaip dešimts tūkstančių doliarių. 

Tokio padavadijimo ir apdrau- 
dimo kareivių gyvasties iki šio- 
lei dar nebuvo nei vienoj kitoj 
viešpatijoj. 

AR SVETIMTAUČIAI PA- 
LIUOSUOTI? 

Washi'igton D. C. Iki šiolei 
valdžia nėra dar tikrai, oficiališ- 
ku budu, išreiškusi savo nuomo- 

nei., kaslink tų vyrų, kurie ne- 

turi išsiėmę pirmų pilietiškų po- 
plerų. 

Tuom tarpu Valstijos Depar 
tamentas pranešė, kad Japonijos, 
Serbijos ir Italijos pavaldiniai, 
kurie neturi išsiėmę pilietiškų 
popierų, yra absoliutiškai paliuo- 
suoti nuo ėmimo kariumenėn, nes 

sutartyse, kuirias Suv. Valstijos 
yra anksčiau padarę .su. vitiau- 
nttomis viešpatijomi, yra aiškiai 
pasakyta, kad abiejų pusių pilie- 
č;ai, gyvenantieji svetimoj šalyj 
negali buti imami (kariumenėn 
prieš jų norą. 

Daugiaus Valstijos Departa- 
mentas tuom tarpu nieko tikro 
nepasako. Bet jis išreiškia nuo- 

monę, kad piliečiai kitų draugiš- 
ku viešpatijų (taigi ir Rusijos) 
gal galės buti iššaukti kariume- 
nėn, jeigu jie yra išsiėmę pirmas 
popieras. 

KAIP SUŽINOTI KADA ŠAUKS? 
Kad žinoti, 'kada ką šauks, reikia 
aiškiai suprasti, kokiu budu darė 
liosavimus \Vashingtone. 

\Vashingtone pereitą pėtnyčią 
ištraukė visus numerius, nuo pir- 
mo iki paskutinio. 

Visoj Amerikoj užsiregistravo 
arti io milijonų vyrų, kurie yra 
t'iikamo kariumenei amžiaus. Iš 
jų tarpo dabar paims kariumenėn 
tiktai 687,000 vyrų. 

Kad tiek tinkamų vyrų išrinkti, 
šauks j "Exeinption Board" tary- 
bas ant examino dusyk tiek vyrų, 
t. y. apie 1,370,000 vyrų, nes tiki- 
masi, kad beveik pusė pašauktų 
bus paliuosuota nuo kareiviavimo 
dėlei visokių ligų, atrba kitokių 
priežaščių, kurias parodo įstaty- 
mai. 

Visoj Amerikoj yra iš viso 4,557 
distriktai, arba divizijos. Distri- 
kiai, arba divizijos nėra lygus. 
Vieni turi mažiau, kiti turi dau- 
giau vyrų. Kiekvienam distrikte 
visi vyrai yra suregistruoti nu- 

meriais, pradedant nuo vieno ir 

paeiliui toliaus net iki paskutinio 
vyro. 

Nckuriuose distriktuose yra 
tik apie du šimtu vyrų. Vadinasi, 
tokis distriktas turi numerius 
nuo 1 i'ki 200. 

Kiti distriktai turi net iki su- 

viršum 10,000 vyrų. Vadinas, to- 

kiam distrikte numerai eina paei- 
liui nuo 1 iki 10,000. 

Dabar, \Vashingtone ištraukė 
vieną numerį—sakysim, numerį 

Tas reiškia, kad visi vyrai ku- 
rie turi numerį 4 prieš savo pra- 
vardę, yra iššaukti. Kadangi kiek 
vienam distrikte yra vienas vy- 
ras, kuris turi tokį numerį, o to- 

[kių distriktų Suv. Valstijose yra 
4,557, tai, ištraukimas vieno 4-to 
numerio "VVashingtone, išsyk iš- 
šaukia 4,557 vyrus,—po vieną iš 

ikiekvieno distrikto. 
j Jeigu yra ištrauktas didelis nu- 

meris,— sakysim, 2346,—tai yra 
(aišku, kad mažuose distriktuose, 
kurie tiek vyrų ir tiek numerių 

Įneturi, nebus nei vieno vyro iš- 
kaukto, o bus iššaukti tik vyrai 
jis didelių distriktų, kurie turi tą 
j numerį 2346. 

Iš to yra lengva suprasti, kad 
ištraukimas vieno kokio nors nu- 
merio \Yashingtone šaukia išsyk 
kelis tukstančius vyrų iš visų 
distriktų. Todėl kuomet VVash- 
ingtone ištraukta išviso, salkysim, 
apie šimtas įvairių numerių, tai 
toki pi.miausiai ištraukti nume- 
riai iššaukia išsyfkio 400,000 vyri| 
visoj Amerikoj. 

Iš to taipgi aišku, kad ištrau- 
kimas pirmo tūkstančio inumerių 
Washingtone, iššaukė su viršum 
milijoną vyrų, kurie turi stoti } 
"Exemption Board" tarybą de^ 
išegzaminavimo. 

Kuomet Taryba išegzaminuos 
juos visus, o dar truktų 687,000 
•kareivių, tai tada šauktų visus 
tuos, kurių numeriai yra antram 
tukstantyj. Po to ims numerius* 
ištrauktus trečiam, ketvirtam tuk- 
stantyj ir tt. Juo vėliaus jųsų nu- 

meris buvo ištrauktas Washin- 
gtone, juo vėliaus jums reikės 
stoti j "Exemption Board" tary- 
bą. Galima tikrai pasakyti, kad 
iš pirmų dviejų tūkstančių nu- 

merių, ištrauktų Washingtone, 
pasidarys užtektinai vyrų suda- 
rymtri pirmos Amerikos armijos 
iš 687,000 vyrų. O prie paskiau- 
siai ištrauktų numerių vargiai 
kadanors prieis. Jeigu karė tęs- 
tųsi dair kokius dvejis—trejis 
metus, tai tada gal ir prie jų pri- 
eitų. i 

Visus vyrus išliosavo antsyk 
todėl, kad žmonės žinotų kur-kas 
stovi ir kada ko reikalaus. Tas 
sumažina žmonėms nerviškumą, 
duoda jiem progą iškalno prisi- 
rengti ir savo naminius, arba 
biznio reikalus sutvarkyt' J 

Reikia pripažinti, kad liosavi-' 
mo tvarka yra sutaisyta labai 
gerai, nes kiekvienas žmogus 
turi lygią progą ir lygų giliukj. 

KAIP TRAUKE UOSUS? 
Washington, D. C. Liepos 21 d, 
—Liosavimas prasidėjo 9 vai. 49 
min. išryto pėbnyčioj. 

Didelėn stiklinėn uraon supilta 
želatino triubelės su mumeriais. 
Kiekvienas numeris buvo para- 
šytas ant korčiukės, kurios užpaj 

is buvo juodai nudažytas, kad 
neDutų matyt numerio net ir per- 
simušant jam ant kitos pusės 
korčiukės. Šitas numeruotas kor- 
čiukes suvyniojo ir sudėjo į triu- 
beles. Triubeles sumetė į stiklinę 
urną (vazą). 

Prie urnos stovi du vyrai su 

užrištomis akimis. Vienas iš jų 
tam tikru samčiu nuolatai maišo 

vazoj triubeles., o kitas vyras, 
taip pat su užrištomis akimis 
ištrau'kia iš vazos vieną triubelę 
ir paduoda trečiam vyrui, kurio 
akjs yra neužrištos. šisai išimi 
korčiukę iš triubeles ir prie kitų 
liudininkų perskaito ir garsiai 
pasako ištrauktą numerj, kurf 
ketvirtas vyras tuojau užrašo 
ant didelės juodos lentos. 

Pirmas ištrauktas numeris. 
Kuomet jau viskas buvo pri- 

rengta Senato offisų namuose, 

atvyko karės departamento sekre- 
torius Baker. Jį lydėjo senatorius 

George Chamberlain, pirmsėdis 
senato kariškos komisijos ir dau- 

gelis kitų augštesnių valdininkų, 
—senatorių tautos atstovų (kon- 
gresmanų) ir t. t. 

Kiek buvo vietos, įleista ir pa- 
šalinių žmonių pasižiūrėti did- 
žiausios loterijos, kokią Suv. Vai- 

stuos kada nors turėjo. 



Sekretorius Baker pasak: 
trumpą praikalbėlę apie šios va- 

landos svarbumą ir apie tai, kaJ 
valdžia rūpestingiausiu budu 

stengiasi vi^ką suplianuoti taip, 
kad visi turėtų lygią progą Mo- 

savimuose Lr kad nebūtų jokių 
suktybių. 

Jam pabaigus kalbėti, priėjo 
vyras, užrišo sekretoriui Baker 
akis ir jis, kaipo karės sekreto- 
rius (ministeris^J, ištraukė iš va- 

zos pirmą triubelę. Pasirodė, kad 

pirmas išbrauktas tokiu budu nu- 

meris yra Kum. 258. Vadinas, 
visi, kurie turi tą numerį įvairiuo- 
se Amerikos distriktuose, šau- 
kiami j "Exemption Board" ta- 

rybas pirmiausiai. 
Senatorius Chamberlain. pinn- 

sėdis senato kariško komiteto, 
tokiu pat budu, su užrištomis 

akimis, ištraukė antrą triubelę. 
pasirodė, kad antras ištrauk- 

tas numeris yra Num. 2522. 
Po to užrišo akis kongres- 

manui Dent, žmonių atstovų bu- 

to kariškos komisijos pirmsė- 
džiui. Jis ištraukė numerį 9613. 

Sekanti iš eilės ištraukti per 
augštus valdininkus numeriai 
buvo 4532 ir 10218. Generolas 

Bliss, laikinas kariško štabo per- 
dėtinis, ištraukė sekantį numerį, 
Iriiric Kuvrt A eft 

Vėliaus traukimą tolimcsrrų 
numerių pavedė tam tikrai pa- 
samdytiems oficialiSkiems trau- 

kikams, kurie su užrištomis aki- 
mis trau*kė liosus net iki 3 vai. 

išryto subatoj. 

NEIŠMINTINGAS DARBAS. 

Jauni vyrai, kurie tikėdavosi 
fcuti paimtais ikariumenėn Lie- 

tuvoj, dažnai tyčiai susižeisdavo, 
afba sau kokią ligą pasidaryd?..- 
yo, kad tik neiti kariumenėn. 

Kaip girdėti, nekurie vyrai ir 

čia Amerikoj mėgina padaryti tą 
patį. 

Ket tas neapsimoka. Jaunas 
l:.etuvis Bedra iš Philadolphijos 
pereitą pėtnyčią nusišovė sau de- 
šinės rankos 2 pirštu, kuomet su- 

ž;nojo, kad jo numeris yra iš- 
trauktas, Bedr?. turi 28 metus, 
ria vcd;.-s ir turi kudikj. Su- 
ž nojęs, kad jo ištrauktas nume- 

ris yra 1314, jis 'pasidrąsinim«ri 
pusėtinai išsigėrė, išėjo ant por- 
čiciis ir revolveriu nušovė s^u 

du pirštu nuo dešiniosio-- rankos. 
Nuo baisaus skausmo jis pra- 

dėjo taip rėkti, kad iš visos apie- 
ln.kė susibėgo žmonės pažiūrėti, 
kas atsitiko. Policmonas suareš- 
tavo jj ir nuvežė j St. Agnės 
ligonbutį, kur jam aprišo žaiz- 
das. 

Antrytpjaus jis 'turėjo stoti 
prieš teismą. Teisme jis aiški- 
irtosi, kad sovimas pasitaikė ne- 

tyčia. Vienok jj lengvai paga- 
vo. Jis turėjo prisipažinti, kad 

j'.-; nėra :kairiaran!kis ir negalėjo 
kaip reik išaiškinti, kaip tas ga- 
Jfjo atsitikti, kad jis laikė re- 

volverį kairioj rankoj ir nušovė 
dešinės rankos pirštus. Paga- 
lios jis prisipažino, Tcad jis tyčia 
tą padarė, kad išsisukti iš <ka- 
riumenės. 

— Bet p. teisėjau—tarė Bedra, 
rodydamas į jo ranką be piršto, 
—aš matau, kad ir jiis tą patį 
padarėte. 

— Ne,—atsakė teisėjas—aš nu- 

stojau šito piršto per nrlaimirgą 
atsitikimą 25 metai tam atgal. 
Toki 'bailiai kaip tu, turėtų but 
pasiųsti tiesiog į frontą. 

Bedrą pastatyta po $800 kau- 
cijos ir jo reikalas turėjo buti 
toliaus ištirtas. Jis yra kaltina- 
rias sulyg kriminaliau įstatymų 
už užpuolimą ir sužeidimą s.i- 

vęs su tikslu apgauti Su,r. Val- 
stijų valdžią. 

Taip apie tai praneša Philadcl- 
phijos 'laikraštis "The Evening 
Bulletin." O vyras neteko dvie- 
jų pirštų, pasidarė sau skausmo, 
liko kolieka ant viso amžiaus ir 
dar bėdon pakliuvo visai berei- 
kalingai, nes jis yra vedęs ir 
tari kudikj ir todėl jo butų visai 
dabar neėmę kariumenėn. 

'Matyt žmogelis jokio laikraš- 
čio neskaitė ir todėl nieko neiš- 
manė apie tai, kokia3 jis tiesas 

turėjo. 

Visi "Lietuvos'' skaityfojai 
ir iiaip lietuviai, kurie pastoja 
liųosnoriais, arba bus paimti 
kariumenėn, tegul.praneša apie 
tai "Lietuvos" redakcijai. 

IS AMERIKOS, 
48,000 KANDiDATŲ i6,oop 

ATSARGOS \FICIERŲ 
VIETŲ. 

Washington, liepos 18 d.—Su- 
lyg Karės Skyriaus pranešimo 
48,000 vyru nori įstoti j antrą 
atsargos aticicrų stovyJąJ vietų 
yra tik 16,000. 

VOKIEČIŲ TRIKSAI. 

Kansas City, Mo., liepos iŠ d. 
Fedcralės valdžios agentai Kan- 
sase suareštavo penkis vokiečius, 
kurie esą buvę vadovais suokal- 
bio išplatinimui ligos užvėrimo 
žandu po visą valstiją, pardavi- 
nėjant plėšrus, Fcderalis che- 
mikas ir trįs kiti ištyrę jų p u*- 

davrnėjamus plėstrus ir railv ant 

ju minėtos ligos antkričius. Yi- 
sokiu dalykų dabar randama pas 
vokiečius. 

DAR 1,400 VOKIEČIŲ AT- 
LANTOS KALĖJIMO 

STOVYKLON. 

Atlanta, Ga., liepos 18 d.—Dar 
itnernuotų vokiečių bus atgaben- 
ta kalėjimo stovyklon Mcl'her- 

json Forte. Keturi šimtai jau 
lyra jų ten atvaryta. 

SVETIMŠALIŲ 'SLIAKERIŲ" 
BILIUS PADUOTAS. 

SENATUI. 

Washington, liepos 18 d. Su- 
manymas šaukti svetimšalius 

Į'sliakerius" šitoj šalyj tarnaut' 
Amcikos kariumenėj paduotas 
šiandien senatoriaus Chambcr- 
laino senato apsvarstymui. 

3 BANKOS UŽDARYTA 
WISCONSINE. 

Madison, Wis lbpos 18 d.— 
Trįs bankas \Visconsino valsti- 
joj, turinčios depozitu $200,000, 
tapo uždarytos vakar, atėjus 
skundams, kad jos neteisėtai per- 
veda dalis. Tomis bankomis yra 
Iiristol State Bank, Bristol, Wis. 
su $81,682 depozitų; Rcadslo\vn 
Bank, Rcadsto\vne, \Vis. su 

$102.955 depozitu ir State Bank 
of Hearsey, Hcrscy, VVis. su 

$29,052 ūeoozitų. 

SUFRAGISTĖ.MS 60 DIENŲ 
KALĖJIMO. 

Washington, liepos 17 d.—še- 
šiolika sufragisčitj buvo plauk- 
tos teisman už betvarkės dary- 
mą" ir nubaustos po $25 kiekvie- 
na. Jų kaltė buvo tame, kad jos 
bandė Baltnamį pikietuoti. Joms 
atsisakius bausmę mokėti, jos ta- 

po pasiųstos distriklo kalėjiman, 
Occofjuan, Va., ant 60 dienų ir pri- 
statytos prie d.«rbo, bet prezi- 
dentas \Vilson jų pasiga:lėjo, 
joms dovanojo ir jos tapo pa- 
leistos. 

EMMA GOLDMAN 
PALIUOSUOTA. 

Washington, liepos 19 d. Al. 
Cirkmr.n ir Emma Goldman, sė- 

dintieji kalėjimuose, pirmas At- 

lantoj, Ga., kitas Fort Leaven- 

v/orth, Texas, už priešinimą- 
si konskripcijai, gavo raštą nuo 

Augščiausiojo Teismo teisėjo 
Louis Brandeis, kuris leidžia 
jiems sa\o bylą paduoti j Su- 
vienytu Valstijų Augščiausjjj 
Teismą. Iki bylai galės buti pa- 
liuosuotais kaucijas pasistačius. 
Augščiausias Teismas nesusirinks 
anksčiau kaip spalio mėn., o kol 

jų bylai ateis eilė, gali metai lai- 
ko praeiti. 

MIESTAS PASTATĖ ULTI- 
MATUMĄ GELEŽINKELIUI. 

Lake Forest, 111 liepos 19 d. 
Miesto taryba vakar padavė ulti- 
matumą Chicago, North Shore 
ir Milvvaukee tarpmiesčių keliui. 
Jei to kelio viršininkai neispildys 
savo sutarti .3, padarytos 20 me- 

tų atga, tai neteks savo teisių. 
Apgalvoti davė savaitę laiko. 

MEKSIKIEČIAI ŠAUDĖSI SU 
SUV. VALST. KAREIVIAIS. 

Mission, Texas, liepos 19 d. 
Nedidelis būrelis Amerikos pa- 
sienio sargybos apsimainė .šūviais 
su meksikiečiais p.er Rio Grande 

upę ties Ojo de Ąquą, ,?štųo ūos. 
mylios nuo Mission j piet-vaka- 
rius. Abi ousės paleido apie 500J 

šuvhį; iš -abiejų pusių buvę apie" 
po 100 žmonių. Apie užmuštus 

Į ar sužeist' i nepranešama. 

SUV. VALSTIJOS NEDALY- 
VAUS KARĖS SUSIRINKIME. 

VVashington, liepos 19 il. Tal- 
kiuinkų valdžios oficialiai užpra- 
šė S11 v. Valstijas dalyvauti talki- 
ninkų suvažiavime, kuris bus Pa- 
ryžiuje šį mėnesį, bet jos nu- 

sprendė jame nedalyvauti, šita- 
me suvažiavime bus apšnekama 
karės stovis ir Balkanų stovis. 

REORGANIZACIJA RAUDO- 

NOJO KRYŽIAUS. 
New York, liepos 20 d.— Hu- 

manišlkoji organizacija Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus bus reor- 

ganizuota. Jos galva busiąs Har- 
vey D. (iibson, prezidentas' Li- 
berty National Banko New York. 
Tulą laiką jis buvo pirmininku 
vieno Raudonojo Kryžiaus komi- 
tetų. 

Apie tai praneša P. Davidson, 
iš bankinės firmos J. P. Morgan. 

[Davidson yra pirmininkas Kariš- 
kos Tarybos Raudonojo Kryžiaus 
organizacijoje. 

Stengiamasi gauti kaip galint 
daugiau narių šiai humaniškai or- 

ganizacijai. Vienoj Illinois val- 
istijoj manoma turėti apie mili- 
joną Raudonojo Kryžiaus narių. 

IS DARBO LAUKO. 
DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ. 

Kas ima pelnę.—Krautuvė 
sc mėsa ypač pabrango. Ir vis 
btangsta. Xe todėl, kad visur 
mėsa taip brangi butų ir kad 
jes mažai butų. 13ct kasnors nori 
turėti milžiniškus pelnus ir lupa 
už mėsą kas neverta. Kas tą 
pelną lupa? 

1. Xc farmeriai, nc mėsos pri-, 
statytojai ūkininkai, galvijų lai- 
kytojai. Australijoj už mėsą iar- 
n.criams temokama po 4-5^ pe- 
nus ant svaro. 

2. Ne laivų kompanijos. Jos 
turi milžiniškus pelnus, bet už 
•pervežimą negali Imti viršaus 
i1^ d. nuon svaro, priskaitant 
viską, ir insurance nuo karės 
pavojaus. 

3. Ne inusų bei anglų smulkus 
krautuvninkai, bučeriai ir tt. Jie 
nuo svaro teturi menką, palygi- 
mai, nuošimtį pelno. Jie ima už 
niėsą labai brangiai, bet ir patįs 
moka brauigiai. 

Pelną beveik visą suima stam- 

bieji mėsos perkupčiai, 'kurie pa- 
tys teįmoka vos apie 6-7 d. o at- 

lupa iki šilingo su viršum už 
svarą. Jie ant to uždirba milijo- 
nus, jie nuo darbininko lupa 
keleriopą kainą (ma-ž daug dvi- 
pubai ima negu moka patįs). 

Bulbin/s ginčas.—Brritaninja 
turėjo gauti iš Holandijos 11-12 

tūkstančių tonų bulbių. Bet I10- 
landai atsisakė bulbes atiduoti, 
kaip buvo sutarta. Kilo ginčai, 
kurie nežinia, kuo pasibaigs. Bri- 
tanija žadanti bulves išreikalauti 
\ išvien. Bijos, kad tas bulbes ne- 

suvalgytų vokiečiai. 

1,500 DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO, 

fi Davennort, Ia., liepos ii d. 
Daugiau kaip 1,500 darbininkų 
metė darbą Silvis dirbtuvėse; 
reikalauja 7^2c. daugiau algos ir 
8 vai. darbo dienos. Mašinistai 
gauna dabar po 43 J/i c. valardai, 
o 'reikalauja 52c.; mašinistų pa- 
gelbininkai gauna po 26j^c. va- 

landai, reikalauja 33 c. 

NORI ATGABENTI 50,000 
PORTORIKIEČIŲ GELEŽIN- 

KELIŲ DARBAMS, 
ft Washington, liepos 18 d.— 

Darbo skyriaus viršininkai ir ge- 
ležinkeliu karės taryba rengiasi 
atgabenti į Suv. Valstijas 50,000 
bedarbių portorikiečių geležinke- 
liu darbams. 

GAVO 8 VALANDŲ DIENĄ. 
fl Chicago, 111., liepos 19 d. 

8.000 Rock Island geležinkelio 
šapų darbininkams pareikalavus 
didesnės mokesties ir trumpesnės 
dienos ir paketinus streikuoti, 
kompanija sutiko duoti 8 valandų 
darbo dieną ir pakSIS mokestį: 
S/iC. valandai mašinistams, 7c. 
valandai pagelbiijjnkams ir 7c. 
valandai karų darDinmkams. Pa- 
didinimas mokesties išneša $1,- 
500,000 į metjis, 

STREIKAS EIJTA TOLIAU. 
fl Butte, Mont,. liepos 17 

Laikraščių praileši&aj aP*12 strei- 
kininkų grįžimą \m<x\ darbo, yra 
neteisingi. Stręįkij^iftjjų spauuos 
•komisija pranešata^-įM štrėikas 
eina toliaus ikaipjgj^slp' 
VISUOTINAS ̂ ISRŲ DAR- 

BININKŲ $TREIKA3. 
Seattle, Wash., liepos 17 d. 

Tas. Piram. Darb. Unijos nnskų 
darbininkai iššaukė visuotiną 
streiką; jie reikalauja geresnių 
darbo sąiygų ir didesnės mokes- 
ties. Miškapirklių draug'ja su- 

dėjo $500,000 sulaužymui šito 
streiko. 

MOTERIS organizuojasi. 
Washington, D. C., liepos 

22 d. Didėsės Amerikos molerų 
darbininkų organizacijos reika- 
lauja, kad, išėjus vyrams j karę, 
moterims 'butų .mokama tokia 
alga, kaip vyrams, už pildymą 
tų darbų įvairiose darbo įstai- 
gose, kuriuos dabar atlieka vy- 
rai darbininkai. 

DUONKEPIAI ORGANIZUO- 
JASI. 

fl Toronto, Canada. Susiorga- 
nizavo į ko-operatyvišką bendro- 
vę visi to miesto duonkepiai žy- 
dai. 

AUDĖJŲ ORGANIZACIJA 
AUGA. 

Nuo pereitų metų seimo 
Amerikos audinyčių unijos narių 
skaičius padidėjo 16,000 naujų 
narių. 

ĮVEDĖ 8 VALANDŲ 
DARBO DIENĄ. 

Mexico City; liepos 20 d.— 
Visose audi'riyčių dirbtuvėse Mc- 
x:koje, įvesta aštuonių valandų 
darbo diena, paiieikant tą pačią 
mokestį, kokia buvo gaunama 
p> ie 10 ir ii valandų darbo die- 
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SIUVĖJAI PRALAIMĖJO 
STREIKĄ. 

Milwaukee, *Wis. Šio miesto 
rubsiuviai Streikavo apie 3 mė- 
mes iu s ir dabar streikas pasibai- 
gė. Darbininkai liko pergalėti. 
Addlėr & Son Clothing Co. ne- 

priima darban piketavusių ties 
dirbtuvėmis laike streiko darbi- 
ninkų. 

Streikas tapo pralaimėtas dėl- 
to, kad darbininkai nesilaikė vie- 
nybės. 

IŠNAUDOJA MERGINAS. 
Moline, 111. Čia yra šoko- 

lado kompanija, kurioje dirba 
daug lietuvaičių. Kapitalistai iš- 
naudoja darbininkes tiesiog ne- 

žmoniškai: moka tik po $4.00 
savaitėje. Kitose šio miesto dirb- 
tuvėse merginoms mokama $5.50 
savaitėje. Stebeties reikia, kaip 
tos besąžyningai eksploatuojamos 
kapitalistais vargšės merginos 
gali pragyventi. 

fl Deportuoti armėnai ir grai-j 
kai. Sulvg žinios, apturėtos Ar- 

mėnų Šelpimo Komiteto Ne\v 
Yorke pusantro milijono armė- 

nų, syrų ir graikų yra deportuo- 
ta iš Armėnijos ir dabar gyvena 
Syrijoje, Mažoje Azijoje. 

New Hampshire valstijoje 
valstijos įstatymais moteris ap- 
saugotos nuo ilgų valandų darbo 
dienos. J09 •neturi dirbti dau- 
giau 54 vai. savaitėje. 

GERI i UŽDARBIAI, 
fl Petrogradas, liepos 17 d. — 

Doneck rajono angliakasiai, gau- 
nantis į>o 25 rublius savaitėje, 
pareikalavo-savo samdytojų, kad 
visiems kasyklų darbininkams 
butų mokama nemažiau 125 rub- 
lių j rn&iesj. 

Ml 

i$ VISUR. 
|| Anglijos krasos apyskaita.— 

Pastarojo 7 tl atskaitų meto An- 
glijos krasa turėjo jeigu 34,000,- 
000 s v. Nuo karės pradžios įei- 
gos padidėjo 3,250,000 sv. Bet 
išlaidos pakilo iki 41,000,000 sv., 
paliekant pelno 8,500,000 sv., pa- 
lyginus. 8,500,000 sv. pelno prieš 
karę. Valstijos pelnas iš krasos 

sumažėjp delei dviejų priežasčių: 
1) Karės premijų dirbantiems 
krasos departamentuose liko iš- 

^c-.Tyfctvr> 

—Robart Carter l:i Philadelphla Praas. 

PASKUTINĖS ŠNAPSO DIENOS. 

Degtinė netrukus turės kraustytis aint Marso, nes iš šio pasaulio 
j.1 jau visur veja. Dėdė Šamas truškina \viskės bačkutes. 

mokėta $1,670,000, sv. 2) taipgi 
buvę krasos patarnauta veltui ki- j 
tiems valstijos departamentams, 
kas atsiėjo 6,500,000 sv. Pvzd., 
valdžios visokių telegramų buvę 
pasiųsta 8,000.000. tuotarpu prieš 
karę 1913-1914 m. buvę vos 617,-j 
000. 

Nuo karės pradžios šiek-tiek 
sumažėjęs skaitlius privatinių te- 

legramų, bet telegramos davusios 
daugiaus pelno 300.000 sv. dėkui 
telegramų kainos pakėlimui nuo 

6 p. iki 9 p. 
Štabas dirbančiųjų kariuome- 

nės krasoje lyginasi armijai, su- 

sidedančiai iš 85 aficierų ir 2.000 

kareivių. Kas savaitė 900,000 siun- 
tinių ir 10,000.000 laiškų yra iš- 
siunčiama už jūrių. Vokietijoj 
yra 42,830 Anglijos civilinių ir 
karė-; belaisvių, ir jie gauna 85,- 
Ooo siuntinių kas savaitė, kiek- 
vienas belaisvis du siunt'niu. 
Anglijoj yra 58,113 vokiečių be- 
laisvių, bet šitie gauna tiktai 9,- 
260 siuntinių savaitėje. Pasta- 
raisiais metais tiktai pusė to 

skaitliaus siuntinių buvę atsių- 
Ma. 

Vokiečiai bevelija siųsti savo 

belaisviams į Angliją pinigus, gal 
but, taupydami maistą. 

Anglijos fcrasa išmoka kas sa- 

vaitė 4,000,000 išmokesčių pensi- 
jų ir kareivių šeimynų užlaiky- 
mui. Visos krasos surinkusios 
paskolai iš žmonių 191,000,000 
sv. Iš Anglijos krasos išimta 

įdėlių-sutaupymų tarp 35,000,000 
s v. ir 40,000,000 s v. Bet iki šiol 

pasilieka krasose žmonių sutau- 

pvmų 185,000,000 sv. Ta sutau- 

pomų suma krasose sumažėjusi 
vos 3,ooo,oqo sv. nuo karės pra- 
džios. 

Iš viso tarnaujančių skaitliaus 

Anglijos krasose įstojo j armiją 
iki šiol savo valia 75,000, tame 

skaitliuje 2,000 airų. IŠ to viso 

įstojusių kareivių eilėsna mirė 

3,829. / tsižymėjo karės liuke 
221. 

|| Bombos Norvegijoj.—Norve- 
gijoj rasta virš 200 vokišku bom- 

bų, kuriomis norėta išsprogdinti 
nemažai laivų, įvairių mašinų ir 
11. Norvegai labai pasipiktino 
iii to vokiečių pasikėsinimo. 

|į Durna bus paleista.—Rusų 
valdžia mananti paleisti Dumą. 
Duma esanti perinaž revoliucijo- 
nieriška, permaž socijalistiška. 
Caras prieš savo nuopolį irgi bu- 
vo tą Dumą liepęs paleisti. Pa- 
našumas didis. 

|| Rusų anarchistai turi pini- 
gų.—Rusų anarchistai turi pini- 
gų j valias ne tik išplėšę dvarus, 
cerkves, skarbo įstaigas, bet ir 
nuo vokiečių. Vokiška valdžia 
duodanti anarchistams tiek pi- 
nigų, 'kiek tie reikalauja. Užtai 
'betvarkė vokiečiams pelninga. 

.(I. D.) 

ĮĮ Kuropatkiną išteisino.—Tur- 
kestano general-gubernatorių, ge- 
nerolą Kuropat'kin, rusų naujoj' 
valdžia buvo suėmus, kaltinda- 
ma kiršinime rusų su turkmė- 
nais. Dabar Kuropatkinas ištei- 
sinta ir netrukus gaus kokį r.ors 

urėdą. 
|| Valdžia Britanijoj mano 

įvesti svaigalų monopolį bei pa- 
imti į savo žinią visas smukles. 
Jei paskirta valdžios 'komisija at- 
ras galimu daiktu, valdžia atpirks 
visas svaigalų įstaigas. 

|| Filipinų pulkas. Yra tveria- 
n.as pulkas iš Filipinų salų gy- 
ventojų Moros, kuris bus pa- 
siųstas Francuzijon ir prijung- 
tas prie Amerikos ka'Fcivijų. 

|| Žinios Dusseldorfo, Vokieti- 
joje, apturėtos Kopenhagoj, sako, 
kad ten dėl riaušių apskelb- 
ta karės stovis; 185 žmonės ta- 

po nuteisti kalėjiman, vidutiniai 
imant po 18 mėnesių kiekvienas. 

|Į Naujas teismų plianas Len- 
kijai. Laikinoji lenkų valstybės 
taryba išdirbo plianą teisminei 
organizacijai Lenkijoje. Apskri- 
čių teismai ir taikos teismai pa- 
siliks kaip buvę, o nauji bus 
įsteigta šitaip: Augščiausias teis- 
mas, susidedantis iš dviejų pirm- 
sėdžiaujančių ir septynių pat 

riamųjų teisėjų, du apeliuojamie- 
ji teismai, vienas Varšavoje, ki- 
tas Liubline ir 15 apygarditiių 
teismų, pasklaidytų po dides- 
niuosius Lenkijos miestus. 

Į| Du amerikiečiai sušaudyta. 
Sulyg žinių, pasiekusių Londoną, 
Vokietijoje du amerikiečiai tapo 
sušaudyti; jie pripažinta kaltais 
pasikėsinime ant kaizerio gyvas- 
ties. 

j| Sinn Feinams malšinti. Ai- 
rių tautininkų vadas J0I111 Ked- 
mond nuvyko Airijon numalšinti 
Sinn Fe;nus, kurie daug blogo 
padarė jo partijai. 

Įj Reichstago didžiuma už tai- 
ką. Sulyg laikraščio Berliner Ta- 
geblatt, žinia, atėjusi iš Kopenha- 
gen, sako, kad iš 397 reichstago 
atstovų, 321 balsavo už rezoliu- 
ciją, reikalaujančia taikos bc už- 

grobimų ir atl) ginimų. Tokiu 
budu priešingų butų tik 76. 

Į| Azevas vokiečių kalėjime.— 
Eugenijus Azevas, caro valdžios 
šnipas, kuris aštuoni metai at- 
gal maišėsi tarp rusų socia isai 
tevoliucijonierių ir juos išdavinč- 
jo valdžiai, dabar yra internuo- 
tas Berline drauge su kitais ci- 
viliais rusais. 

|Į Sutartis tarp Anglijos r Ru- 
sijos. Rusų ir anglų vala^cs 
sutiko, kad imamojo 'amžiaus 
Anglijos valdiniai, gyvenantieji 
Rusijoje ir imamojo ąm?iau« Ku- 
sijos valdiniai, gyvenantieji Ang- 
lijoje, turi arba j(savo šalį į,užti, 

ĮarL>a stoti kariumenėn toje ša- 
lyje, kurioje gyvena. Šita su- 
tartis žada būti paskubta rug- pjučio 20 d. 

II Astrachanius. Kalmuku tau- 
tos suvažiavimas Rusijoje sutvė- 
rė Centralinį Komitetą kalmukų tautai valdyti. 

|į Tiflisas. Balandžio 10 d. 
l'ctuviai skaitlingame visuomeni- 

I r.'ame suisrinkime nutarė agi- Ituoti, kad lietuviai nestotų j or- 

ganizuojamus lenkų pulkus. Len- jkai agituoja, kad lietuviai stotų j jų pulkus. 

|| Ukrainos Valstiečių Taryba, 
—pasižadėdama rusų darbo žmo- 
nėms padėti ginti įgytąją laisvę, 
griežtai reikalauja, kad. Darb. 
ir Kar. Atst. Taryba priverstų 
Lai'kinąją Vyriausybę jau dabar 
viešai pripažinti ukrainiečių tau- 
tai pilną autonomiją ir taip-pat 
reikalauja*, kad koalicinėje minis- 
terijoje butų duota atskira vieta 
Ukrainos reikalų ministeriui. 

|; Kareivio teisių dekliaracija. 
—Gegužės ii d. kairės ministeris 
A. Kerenskis patvirtino deklia- 
raciją, kame kareivis pripažįsta- 
ma pilnateisiu piliečiu, atmaino- 
ma priverstinas garbės atidavi- 
mas aficieriams ir t.t. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ NEWARK, N. J. 

Politinis veikimas; L D.S. Sei- 
mas. Newarkiečiai veikia ir to- 
liaus prie Rusų Komisijos. Am- 
basadorius reikalauja pilnų sta- 
tistikos žinių apie Amerikos lie- 
tuvius: kiek Amerikoje lietuvių 
yra; kiek jie turi didžiu organi- 
zacijų, kiek laikraščių, parapijų 
ir tt. 

Jei pasirodys, kad Amerikos 
lietuviai yra gerai susiorganizavę 
ir atsiskyrę nuo lenkų, tai jie kai- 
po Rusijos piliečiai, galės siųsti 
iš Amerikos savo atstovus j ret- 
rogradą valstybės lėšomis, kur 
Tengiamąjame seime jie atstovaus 
Amerikos l'etuvius kaipo Rusijos 
piliečius. Tame reikale važinėjo 
Xew Yorkan pas rusus pp. H. 
Leščinskas ir V. Ambrazevičius. 

Reika pasakyti, kad nekurie 
Xew Yarko tautinisnkai yra la- 
bai bergždžiais. 

L;epos 16 ir 17 d. Lietuvių 
Darbininkų sąjunga laikė čia sa- 

vo seimą Lietuvių Svetainėje, 
180 Xc\v York A ve., Delegatų 
suvažiavo 30. Seimo valdyba bu- 
vo: pirmininku, M. Mažeii.'a, 'š 
Chicago, 111., jo padėjėju Y. "il- 
kauskas; raštininku Fr. Yirok.is, 
padėjčj? p-lė O. Unguriutė. 

Raportai parodė, kad pereiti 
metai buvo gausus sąjungai. Są- 
jungoje marių priaugo arti 5.000; 
kuopų yra 57; trįs kuopos tapo 
suspenduotos. 

Seime dalyvavo kunigai: Ke- 
mėšis, Dobužinskis iš Xe\varko, 
ir Švagžc'.ys iš Patersono, X. J. 

Liepos 16 d- vakare buvo su- 

lošta "Užburtas Kunigaikštis." 
Seredoj, liepos 18 d., buvo 

Blaivininkų seimas. 

Nevvarkietis. 

IŠ HARRISON IR KEARNEY, 
NEW JERSEY. 

"Sliakeriškas" patriotas ir įei- 
tos žinios. Šiuose dviejuose mie- 
steliuose buvo plačiai žinomas 
\ ienas "veikėjas" p-as F. M. 
P. Jis savo ''gabumais" ir 
"veikimais" stengėsi pranerti vi- 
sus kitus. Pirmiausia jis mlgi- 
H') prisitaikyti prie kun. Kemė- 
šio politikos ir net buvo pasili- 
kęs "Darbininko" agentu, bcf jo 
nelaimėn jis kun. Kemešiui ne- 

patiko ir jis iš klerikalų partijos 
tapo prašalintas. 

Po šito jis, nenorėdamas pras- 
tu būti, pradėjo visus organizuo- 
ti, žinoma ne lietuvystės naudai, 
tik tam, kad lietuvystės vardu 
sau tuščios garbės atsiekti; jo 
didžiausiu troškimu buvo, kad 

šitų miestelių lietuviai pripažin- 
tų jj žymiausiu veikėju. 

Teisybė, tie, kurie jo klaidų 
nematė, tikėjo juomi ir laikė jį 
ne bet kuo, bet ilgainiui jie pa- 
matė ko jis nori ir kiek jis ver- 

tas, dabar to medaro. 
Dabar jau čia jo nėra dau- 

giau. bet pirma jo išsinešdinimo, 



kaip tūlas "ilarri.ono Veikėjas" 
'V. L.' sako. ji« buvo Suvienytu 
\ aistiju piliečiu ir didžiausiu 
kaizerizmo priešu. Pirma Suv. 
Valstijų paskelbimo karės Vo- 
kietijai jis kaizerį, kad bu*ų pri- 
manęs, tai butų gyvą suvalgęs. 
Bet Suv. Valstijoms stojus sy- 
kiu su talkininkais prieš kaize- 
rio kaizerizmą, musų šito ei- 

kėjo ir didžiojo patrioto p r adė j < 

kinkos drebėti. Pamatęs, km 

gali patekti j eiles, siunčiamas 
l'rancuzijon kaizerį mušti, jis 
tuojaus sumanė iš Amerikos pa- 
sprukti. Prieš paspruki mą jis 
visų mėnesį pasakojo, buk jis 
važiuosius ten ir ten. Po te <•>- 
bei gi jis liepos 7 d. išvažiavo 
į Europą, Norvegijon (?) nca 

Liet. Šelpimo Komiteto reika- 
lais, o iš tiesu, kad nuo konsk.'ip- 
cijos išsigelbėti. Kaip jus galite 
tai žinoti? Red.). 

Anglų laikraštyje "Xewark 

Evening Xe\vs" už liepos n d. 
rašoma apie tulą lietuvį, Povilą 
Maywoern (sunku žinoti, kokia 
jo tikra pravardė), kuris 1 lc.n- 

ingtone, N*. J., teisme atrasta 

kaltu pirmo laipsnio užnuišysti- 
je ir pasmerkta mirčiai elektri- 

aičj kč<lėj apie rugpjūčio l f, (i. 
valstijos kalėjime Trentonc. 

P. Mayuoern dirbo pas ūki- 
ninką Queen ir bii/.elio 7 <1. kir- 

viu sukapojo jo pačių ir dukteiį. 
Laikraštis paduoda, kad teisme 

?it;j baisų atsitikima benami mč- 

jant, kaltininkas buvęs ramiausiu 
už visus, kurie teisme buve. j s 

sėdčjęs ramiai sau kėdėje ša'e 
savo advokato, atsisakstęs švar- 

ką ir ranka balzginęs j advokato 
stalo koją. 

Posėdinink..ms mirties i štai mę 

jam išdavus, jis paklausęs lietu- 
viškai: "Už ką?" 

Apskričio detektyvas, be to- 

lesnio aiškinimo, prisirakino jį 
prie savęs ir nusivedė į 'eismo 
kalėjimą. * C. B s. 

15 NEW YORK. N Y. 

Dipliomatižka Rusijos Komisi- 

ja New Yorke. New Yorko lie- 
tuviai. Liepos 6 d. Ncvvyorkic- 
čiai iškilmingai sutiko rusų ko- 

misiją, kurios gslva yra naujas 
rusų ambasadorius prof. A. Ba- 

climetjevas su civik ir milita- 
riška svita. Entuziazmas visur 
buvo pakilęs. Plevėsavo rusų »r 

raudonos vėliavos. 
Išlipus ».š laivelio rusų komisi- 

ją sutiko civilės draugijos rusų, 

lietuvių, žydų, čekų ir slavokų 
su vėliavomis. Šalimis stovėjo 
500 Amerikos kareivių, rusų ma-j 
trosai nuo laivo Yariag ir dau- 

gybė policijos. 
Suvienytų I.:etuvtų Draugijų 

Sandara iš Nevvark, X. J., daly- 
vavo su savo orkestrą. Parodą 
vedė Vu.cas Ambrozevičius ir 
K. Vaškevičius. P. V. Leščins- 
kas dalyvavo rusų centro komi- 
ICIC. 

Vėliavas nešė merginos tautiš- 
kuose rtibuose pasirengusios: 
Amerikonišką, Lietuvišką ir Ru- 

sišką. Taškui vėliavas sekė keli 
desėtkaį baltai pasirėdžiusių mer- 

ginų. Toliaus sekė vyrai. 
Lietuviai šioje parodoje už 

ėmė gana žymią vietą. 
Kuomet majoras Mitchel pri- 

ėmė komisiją, dalyvavo taipgi 
du lietuviai; VI. Leščinskas ir 

Y. Ambrozevičius. 
Viešame priėmime komisijos, 

kur dalyvavo ir lietuviai, buvo 

pasakyta eilė prakalbų ir ginčų. 
(Apie tai jau tilno "Lietuvos" 

29-me unmeryje). 
Li-cpos 7 d. Madison Square 

Gardeti tapo parengtas didelis 
susirinkimas visų pavergtų Ru- 
sijos tautų. Dalyvavo apie 15,- 
000 žmonių. F.akalbos buvo sa- 

komos tik rusų kalboje. Čia 
daug pasirodė žydai sociai'stai. 
Lietuvių socialistų su savo pa- 
rašais nesimatė. įžanga į parką 
buvo apmokama. Lietuvius ko- 

misijai perstatė p. V. Leščins- 
skas, o prakalbą nuo lietuvių 
-vardo sakė p. St. Šimkus. Jis 
kalbėjo apie 10 minčių. 

Liepos 8 d. Plaza Hotelyjt 
^ jvyko komisijos pagerbimui va- 

karienė. Šj vakarą turėjo buti 
įduotas ambasadoriui lietuvių 
memorialas, bet musų stambie- 

ji tautinmikai čia -įepasirodė 
(sako, buk maudėsi). 

Kad įduoti memorialą, lietu- 
vių delegacija pas p. Bachmet- 

^evą nuvyko liepos 10 d. 9 vai. 

ryto. (Nors buvo sutarta 

— Robert Carter in Philadelphia Pre«». 
KAIZERIS IR LAISVĖ. 

\ oTdetijos žmonės vis labj.,.11 pradeda klausyti laisvės varpo balso ir vis garsiaus kalba 
npie taiką. Bet kaizeris, revolverį prie galvos prikišęs, varo karėn. Klausimas: ar ilgai dar \'o- 
kietijos tauta klausys kaizerio? 

ant 9 vai. ryto. Ii čia lietuviai 
pasivėlino dėlei tūlų nerangu- 
mo). 

Bachnietjevas, peržvelgęs rašy- 
tą anglu kalba lietuvių memoria- 

lu, nrpatarė lietuviams skirties 
nuo Rusijos, motyvuodamas tuo, 
kad jeigu prisisteigs daug atski- 
rų valstybių, tai mažasias Ru- 
sijos tautas patiks Balkany tau- 
tų likimas. 

Memorialų lietuviai nutarė ap- 
svarstyti, jeigu reikia—pataisyti 
ir įteikti vėliaus. 

Tuoj lietuviai sušaukė susi :n- 

kimą ir svarstydami memorialų 
sudėjo pinigų ir pasiuntė kable- 
grarą Petrogrado lietuviams, 
klausimų, ką jie mano apie visiš- 
ką Lietuvos atsiskyrimą. At- 
sakymas dar nesugrįžo. 

Liepos 14 d. "Tėvynės" redak- 
cijoje vėi įvyko lietuvių susi- 

rinkimas, kuriame dalyvavo ir 
memorialo pagamintojai. Me- 
morialas nutarta įteikti tokioj' 
formoi, kokioj parašytas. Da-1 
bar klausimas, ar New Yorko 
lietuviai prisirengs kuomet nors 

jį įtekti? 
Sutikimui rusų komisijos nuo 

Ne\varko lietuvių tapo išrinkti: 
V. Leščinskas ir V, Aiiiuiozevi- 
čius, kurie -nuvyko į Ne\v Yorką 
ir organizavo pakrikusius Xew 
Yorko lietuvius. Komisija su- 

tikimui Rusijos svečių užkvietė 
dalyvauti visų keturių N. Y. lie- 
tuvių laikraščių atstovus. Daly- 
vavo kelis kartus tik "Tėvynės" 
atstovas, bet "Vienybės Lietuv- 
ninkų," "Laisvės" ir "Garso" 
atstovai visiskai nepasirodė. Del 

to "V'en. Liet." aprašymas ski- 
riesi su teisybe ir ne tam kam 
reikia atiduoda kreditą. 

Socialistai, kaip paprastai, ben- 

drame darbe nedalyvavo. 
Klerikaiai tik kartą pasirodė, 

0 paskui matėsi tik vienas ku- 

nigas Petkus. 

Nevvarko klerikalai slapta 
trukdė bendrą darbą: Motery 
Komitetas nerengė mergaičių į 
parodą, prisiketinusieji lietuviai 
muzikantai paskutinėje dienoje 
atsisakė dalyvauti. Kad įvyktų 
rengiama paroda, p. Puodžiunas 

pats pasamdė muzikantus, užmo- 

kėdamas $80.00. P-lė Glemžiu- 
tė ir p. V. Ambrozevičius suor- 

ganizavo merginas ir mot ris iš- 

pildymu žad.lo pregramo. 
Taigi niwarkeičiai butų vieni, 

be Ncw Yorko lietuvių, parodą 
surengę su mažiau nesmagumų, 
nes ir taip beveik vieniems nevv- 

arkiečiams prisiėjo viską atlikti. 
Ne\v Yorko tautininkų apsilei- 

dimas pasirodė jau ne pirmą kar- 

tą. Ji* ir Lietuvių Dienoj (lap- 
kričio 1 d. 1916) gelbėjo socialis- 
tams ii pridirbo keblumų, per 

ką nukentėjo aukos. Ir šį kartą 
New Yorko taut linkai nebūtų 
galėję sutikti rusų komisiją, kad 
ne newarkiečiai. 

Xew Yorko tautininkų apsilei- 
dimas lai bu>na lekcija visiems 
Amerikos lie 'jviams. 

Ncwarkicti» 
1 k % 

IŠ SO. ENGLEWOOjl,, ill 
Įdomios prakalbos ir aukos ba- 

daujantiems lietuviams. Ketver- 
ge. liepos 14 d. TMD. 65-tą kp. 
parengė labai įdomias prakalbas, 
kuriose kalbėjo Dr. K. Drauge- 
lis ir Centralinio Komiteto sek- 
retorius, p. M. Šalčius. 

Galima sakyti, -tokiu įdomių 
prakalbu čionykščiai lietuviai dar 
r.ebuvo girdėję. Ypač įdomioj 
temoj kalbėjo p. Šalčius. Pri- 
r.iydainas begalinius vargus ir 
sinugius, kurie sl^ė musų už- 

mirštą tautą per '.^tisus šimtme- 
čius—baudžiava, atėmimas spau- 
dos, užmiršimas savo tautos lie- 
tuviais ir 1.1.—kalbėtojas nurodė, 
kad dabar Lietuvos žmonės ba- 
dauja, o Amerikos lietuviai pe- 
šasi tarp savęs už savo ambici- 
jas bei vadovavimą partijomis. 

Anot kalbėtojo, musų pavergi- 
mas per ištisas eiles metų musų 
dvasią visiškai nubankrutijo ir 
'abar net patįs lietuviai skundžiai 
aidžiai vieni kitus, kaip kad 

su Centraliniu Komitetu buvo. 
čionykščiai lietuviai nėra išsi- 

skirstę Į partijas ir yra atsižymė- 
ję savo duosnumu badaujantiems 
lietuviams. 

Šį vakarą surinkta sekančiai: 
J. Janulis, S. Kapočius, O. Bau-1 
kuvienė, V. Ūsorius, J. Bando- 
n«s, B. Janulis, J. Giraitis po $1. 
A. Devėnis, K. Klimaitis, J. Kuo- 
dis, J. Gribinas, J. Ciniks po 50c. 
B. Budris, J. Stravinskas, J. Kau- 
pas, M. Kraujalis, P. Kraučiu- 
nas, K. Kuberis po 25. Smulkių 
55c. Viso $11.55. 

Ten Buvęs. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
So. Omahiečiai sujudo. Trijų 

dienų Šalčiaus prakalbos. Vos 
TMD. atsišaukė į visuomenę kas- 
link rengimo gerb. M. Šalčiui 
prakalbų mūsų iMD. 17-ta kp. 
sjšaukė "extra" susirinkimu, ku- 
rtame dalyvavo delegatė ir nuo 

jaunos TMD. 18-tos kuopos,— 
ponra K. Janavičienė. 

Kad apsilankymas pono Šal- 
čiaus duotu geras pasekmes, ta- 

n,o susirinkime tapo nutarta pa- 
kviesti dalyvauti rengime p. Šal- 
čiui prakalbų ir šios draugijos: 
L L. Pašelpinė, Šviesos Moterų 
Draugija, Š. P. M. R., TMD. 
i£-ta kp. ir Šv. Antano Dr-ja. 

Šios organizacijos dirbo sutar- 

tyje naudingą visuomeninį dar- 
bą. 

Gerb. Šalčius pribuvo liepos f) 
dieną ir apsistojo pas p. A. Zol- 
pi., kur išbuvo 4 dienas. 

Pirmo vakaro prakalbose, lie- 
pos 7 d., susirinkimą atidarė p-ia 
K. Janavičienė ir p-lei T. Mas- 
lauskaitei vadovaujant, lietuvių 
choras sudainavo kelias dainas, 
ka9 iššaukė griausmingus aplo- 
dismentus. 

Pirmą vakarą gerb. Šalčius-kal- 
!bėjo apie lietuvių tautą senuose 

! laikuose, apie Lietuvos, kaipo sa- 

vystovės karalystės; valdymąsi ir 
apie taij kaip lietuvius slėgė ru- 

[sai ir vokiečiai, o lenkai su dva- 
siškija lietuvių galybę galutinai 

| pražudė. 
Į Priešų užslopintą lietuvių gy- 
venimą pradėjo šviesti I>r. J. Ba- 
sanavičius, Dr. J. Šliupas ir kiti 
musų veikėjai leisdami "Aušrą 
ir t.t. 

Antru atveju gerb. Šalčius kal- 
bėjo apie mokslo reikalingumą, 
aj ie geriausią mpsų organizaciją 
SLA. ir apie tai, kaip kunigai 
varžo žmonių laisvę ir nori lai- 
kyti darbininkus t tanusybėje. 

Kad apvertinti ,mns^ rašytojus 
reikia priklausyti prie IMU., tuo- 
met ir priklausantieji prie jos 
nariai apsišvies ir bus proga iš- 
leisti raštus mūsų mirusių rašy- 
tojų ir tokių rašytojų, kurie jau 
nustojo jiegų dirbti visuomenei, 
reikalaujc paramos iš visuome- 
nės. 

Liepos 8 d. labai didelėse 
p. Šalčiaus prakalbose vakaro ve- 
dėja buvo p-ia Janavičienė. P-o 
T. Maslausko vedamas choras su- 
dainavo "Jau slavai sukilo" ir 
"Sugrįžk." P-ios J. Biliūnienė, K. Gušakicnė ir B. Biliūnas su- 
dainavo "Lietuva, tu Motuše" ir 
"Oi, sunku, sunku." Solo taipgi 
puikiai sudainavo p-ia Maslaus- 
kienė. 

Labai puikią prakalbą p. Ša1- 
čius pasakė, nurodydamas, kad 
lietuviams vienybė yra būtinai 
reikalinga ir kad negalima atsi- 
otti ant kunigų, kurie tik tyko, kad vėl spausti Lietuvos žmo- 
nes. Iš tūkstančio kunigų gal t;k 
4 buna tikri žmonių užtarėjai. 

Pertraukoje p. Šalčius su p-ia Biliūniene ir p. K. Laučius su 
p. M. Užunariu rinko aukas. 

T"WT-\ 

i/-ios Kuopos sekr. A. 
A. Zolpis savo lėšomis pasamdė 
fotografą ir nuėmė to prakilnaus 
susirinkimo paveikslą. 

Buvo rodomi ir Lietuvos vaiz- 
dai. 

Garbė viršminėtoms penkioms 
draugijoms už tokj puiku suren- 
gimą. 

Nors p. Šalčius nei pusės žo- 
džio neteisybės apie kunigus ne- 
pasakė, bet kun. Jonaitis jau tu- 
rėjo progą išmetinėti, bu<k p. >1. 
Šalčius neteisingai kalbąs apie 
kunigus. 

P-o Šalčiaus išleistuvėms buvo 
parengta iškilminga vakarienė. 
Kiekvienas sėdintis prie stalo pa- 
sakė po prakalbėlę. Vakarėlio 
surengime daugiausia pasidarba- 
vo p-ia O. Zolpienė,* vyriausia 
šeimininke buvo p-ia A. Saba- 
liauskienė, pirie tvarkos darbavo- 
si p. Zolpienč ir K. Janavičienė. 

P-ui M. Šalčiui už prakalbą 
gyvų gėlių bukietą suteikė p-ia 
I. Biliūnienė. P-as Šalčius tas 
gėles išdalino visiems dalyvau- 
jantiems vakarienėje, taip, kad 
•net pačiam Šalčiui neliko. Bu* 
vo datig linksmo juoko. P-ia 
Sabaliauskienė prisegė Šalčiui kv 
t* -gėję. * 

šį vakarą ka'bėjo, kas 'apie ką 
norėjo; kiti 'ieton kalbos sūdai- 

nayo, o p. Šalčius kalbėjo apie 
motoru darbus ir jų lygybę 
vyrais pasauliožvalgoje ir ap- 
švietoje. 

Pabaidoj p. Šalčius patarė su- 

venyt abidvi I MI). kuopos j vie- 
rą ir kas mėnesis aukauti badau- 
jantiems lietuviams. 

Mėnesines duokles pasižadėjo 
(mokėti: (). Zolpienė, A. Saba- 

liauskienė, A. Poškus, A. Akro- 
tnas ir A. Makauskienė po ioc. 
Aiex A. Zolpis po $1.00. J. Stra<- 
t,as' Janukėnas I» Juzeliū- 
nas po 50c. 1. lialtunis -po 20c. 

T-o Šalčiaus prakalbose ši ma- 

/il lietuviu kolionija suaukavo 
badaujantiems lietuviams $52.00. 

I lidera padėka p. Akromui už 
paauka\ imą vienam vakarui sve- 

tinės ir p-lei T. Maslauskaitei 
"ž dalyvavimą >u choru tris va- 

karus. Daugiau tokiu iškilmių! 
Lietuvos' Koresp. 

H E. MAHANOY JUNCTION, 
PENNA 

Pasirūpinkime tvarka. Rug- 
pjūčio 15 d. šios apielinkės ko- 
lionijų lietuviai vėl rengiasi ap- 
vaikščioti "Lietuvių Die-ną." Tai 
bus trečiametinė "Lietuvių Die- 
na. Kaip ji nusiseks, sulaukę 
pamatysime. Užpernykštė buvo 
nelabai pasekminga, nes liefs 
pakenkė. Pernykštė gi labai pa- 
\yko. nes susirinko apie 20.000 

I žmonių. 
Kadangi pernykščioji "L. D." 

paleista su 20,000 žmonių, tai 
apie ją ir noriu pastebėti. "L. 

;D 
" 

tikslas.—parinkti au- 

kų nukentėjusiems dėl karės lie- 
tiniams. Bet kiek tų aukų su- 

rinkta, to niekas nežino. Xors 
jau metas laiko baigiasi, bet jo- 
kios atskaitos dar niekas -nematė. 
I /tai rengimo komitetas užs;- 
t.'Tnauja papeikimą. Ar tai ši 
tavp alkstančius reik penėti? Ne- 
jaugi laike viso meto sąžinė nei 
s-vki nepakugž<lėjo: "Alkaną pa- 

• penėk! lai nežmoniška. 
i a 20.000 publika, tai buvo 

j\airių pažiūrų lietuviai: katali 
kai, klerikalai, socialistai ir tau-1 
t 1.inkai. Visi jie atidavė savo 

da-lj sulyg išgalės, kad sušelpus 
' a'kantis. 

Kadangi rengimo komitetas su- 

sidėjo iš apielinkės chorų narių, 
nors daugiausia tuomį rūpinosi 
'"•ahanojieciai, tai aivkos turėjo 
buti pasiųstos j Tautos fondą. 
Kas butų buvę, jeigu tautinin- 
kai taip ilgai butų laikę neiš- 
austas a n'k a f Suprantama, 
Draugo ir "Darbininko" redak- 

mrrai uiuų prirašę savo rųsies 
žodvnėlį ant visos tautininku 

1 
.. sriovės. Bet dabar jie tylėjo, 

nors ir žinojo apie tai labai ge- 
r«n; atskaitos nereikalavo. 

Tiesa, girdėjau, kad pabaigoje] 
birželio mėn., š. m., pasiųsta at- 

skaita su apie $500 ar $600 pel- 
1 o. Gerai ir tiek. Bet aš abe- 
joju, ar tokia suma užganėdins 
visuomenę? 

Viena smuklė davė $100 tik 
iš "loskos," o kur dar kelioli'kn 
įvairios rūšies balaganėlių, kurie 
davė 10% savo įplaukų? 

Kaip ten nebūtų, bet šį mefą 
matyti, kad jau lygiai kelių ko- 

lionijų chorai atsisakė dalyvauti 
busiančioje "L. D." Ir tik tur- 
but dėlei vienos priežasties, kad 
sloka tvairkos. Labai gaila. Kas 
buvo, gal jau taip ir "praeis," 
bet rengėjams nors šį meta reik- 
t.i pasistengti anksčiaus išduoti 
atskaitą. 

Lai pavyksta šįmetinnė "Lietu- 

Į vių Diena." Plaušinis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Pastaba, kad perdaug nesiti- 
tuluotų. "Lietuvos" Xo. 29 p. A. 
Zolpis aprašydamas, kaip lenkai 
šmeižia lietuvius anglų spaudoje 
sr.ve ir p. Andersoną pasivadina 
šios kolionijos lietuvių komite- 
ti. Gal tiedu ponai ir pasakojo 
ką nors apie lietuvius tai anglų 
redakcijai, o gal tik iškirpo iš 
'Tėvynės" straipsnį ir perdavė 
ta', redakcijai? 

Kuomet žmonės save pasivadi- 
na komitetu, ireprezentuojančiu 
1 50J žmonių, kuomet tie žmonės 
tokio komiteto visiškai nerinko, 
t ieton naudos, kįla demoralizaci- 
ja ir pasipiktinimas lietuviu ko- 
lionijoje. 

Butų geistina, kad ateityje, 
darydami tokius žygius, tie žmo- 
rčs pasitartų nors su vietinėmis 
lietuvių draugijomis. Petras 

Į Žinios Žineles. 
New Britain, Conn. 

— Čionykštis CcntraJinio Ko 
nrleto skyrius labai pasekmingai 
\ t ikia. Pereitą mėnesį vietos lie- 
tuviai iš savo geros valios suau 
k.'ivo $43.95. Aukų rinkime ba- 
daujantiems lietuviams Europoje 
čia darbuojasi pp. F. Kveselis, 
J. Petkevičius, J. Ar/.uolaitis, J. 
Maksimavičius. J. Siopis. J. Ciraž- 

1 tas, A. Liškauskas ir V. < lili-i 
j v čia. 

Sun Francisco, Cal. 
= San Francisco lietuvių dr- 

ja (SL.A. 106-ta kp.) u/.klaus^ 
kompozitoriaus St. Šimkaus, ka- 
da jis važiuos Rusijon. Pakeliui 
San Francisco, tuomet manoma 

surengti koncertas, arba prakal- 
bas. 

Central Fals, R I. 
= Liepos I.* d. š. m. mirė 

.\larijona Tutienė. Paliko 4 
n:a/.us kudikius. Ją palaidojo 
m*ri žmonės. 

Middleboro, Mass. 
= Cia lietuvių gyvena apie ir o 

žmonių. Pastaruoju laiku labai 
paaštrėjo partijiniai vaidai. 

Athcl, Maso. 
= Čionykščiai lietuviai steigia 

skrajojančią blaivininkų trupą. 
1m£vs tam tikrus paveikslus ir 
magišką lempą, parodymui girty- 
bės pasekmių. 

Elizabeth, N. J. 
= Liepos 4 d. čia įvyko tarp- 

tautinės darbininkų prakalbos, 
kuriose dalyvavo daugiausia lie- 
tuvių. Priimta ir pasiųsta į \Va- 
sliingtoną trįs rezoliucijos: prieš 
maisto brangumą, prieš privers- 
tiną kariumenėn ėmimą ir prieš 
laužymą Suv. Valst. Amerikoj 
konstitucijos. 

Hermine, Pa. 
= Cia lietuvių gyvena didokas 

skaičius. Dirba anglių kasyklo- 
st. Darbininkai silpnai susior- 
ganizavę. Nors anglių kainos 
labai pakilo, bet darbininkai už- 
dirba vos po $3.90 į deną. 

■■ ■ 

Gardner, Mass. 
= "The Gardner Ne\vs" rašo, 

kad lietuvių piknike, liepos 4 d., 1 

per girtybę iškilo muštynės. Ren- 
gėjai turi bėdos su policija. 

I ovvell, Mass. 
= Skirstyme laipsnių už mok- 

f.ą ranku darbo mokykloje pir- 
jną pagyrimo laipsnį gavo lietu- 
\aitė p-lė M. Kur*kauskiutė. Ga- 
biai atliktais rankų darbais ši 
lietuvaitė pralenkė visas ameri- 
kones ir francuzes. P-lė Kur- 
kruskiutė gimusi Amerikoje, ji 
yra 17 metų amžiaus, ir daly- 
vauja visuomeniniame lietuvių 
judėjime. 

Butte, Mont. 
= Nesenai kasyklose ištiko 

cxpliozija, kur žuvo apie 400 
žnonių. Žuvo 2 lietuviai: Afikos 
Kubilius ir Pranas Skaudula. 

Craigneuk, Anglijoj. 
= Ant susirinkimo kareivia- 

vimo 'klausime išnešta šios rezo- 

liucijos. 1. Jei bus prievarta— 
reikalauti, kad su šeimynomis ga- 
bentų Rusijon. 2. Jei ims at- 

statinėti nuo darbų po vieną-ki- 
tą, visiems lietuviams nuo dar- 
bo atsisakyti. 3. Išrinkta vie- 
tos komitetėlis: 13. Daugirdas, V. 
Stanėauskas, N. Kažemėkaitis, 
A. Bendoraitis, ir V. Bleifortas. 

Mothervvell, Angl. 
= Abelnai svetimžemiai visur 

neužkenėiama. Čionai gi ypač. 
Britai mano, kad svetimžemių 
gerovė daro kraštui skriaudą., o 

laike tos karės labai skersakioja 
užtai, kam visi vyrai lietuviai 
nepristojo j kariumenę. Sako- 
ma: vietos žmonės išėjo kariau- 
ti, o iš kaž kur atsibaladoja "po- 
lai" užima geriausiai apmokamus 
"džiobus," geriausias vietas ir 
daro sau puikų pragyvenime 

Stoughton, Mass. 
== Visų lietuvių draugysčių 

bendras komitetas nutarė išneš- 
ti viešą papeikimą tokiems kal- 
bėtojams, kaip kun. Bartuška ir 

Bielskis, kurie atsibaladoja1 į čia 

n.j Nor\vooclo kunigu supjudo lie- 
tuvius. 

Philadelphia, Pa. 
«= Liepos 2i) d. čia įvyks es- 

perantininkų suvažiavimas, kuris 
tesis 4 dienas. Suvažiavimą-sei- 
m;, šaukia Esperantininkų Sąjun- 
ga Amerikoje. Seime galės da- 
l\ \auti ir nenariai, susižinoję iš- 
unksto su I'liiladelphijos tarp- 
tautinės kalbos pase'kėjų kuopos 
pirmininku J. F. Knowlan, 45 N. 
i;-,th St. Seimas bus vedamas 
esperanto ir anglu kalbose. Šia- 
t.10 seime dalyvaus esperanto kal- 
bos mokytojas lietuvis T. Ciuber* 
skis. 

Pittsburgh, Pa 
«— Jau užbaigtas statyti Lie- 

tuviu Mc/kslo Draugijos namas. 

Atidarymui to namo rengiamoj 
didelės iškilmės. 

Racine, Wis. 
= A. L. T. S. 35-ta kuopa au- 

E?a ir energingai darbuojasi. Su- 
trinkimus nutarė laikyti du kar« 
lus j mėnesį. 

Newark, N Y. 
= Liepos 8 d. jvvko suvažia- 

vimas SLA. \' apskričio, TMD. 
N. Y. ir N. J. apskričio, valdy- 
bų, kur tapo sutaisytas progra- 
mas dideliam išvažiavimui, kuris 
į\ vks rugpjučio 19 d. Holly\vood 
.arke. 

Kew York, N Y. 
~ Liepos 12 d. SLA. raštinė- 

je jvvko L. (r. Fondo įgaliotinių 
šuisriknimas. Dalyvavo atstovai 
ir iš Centralinio Komiteto. 

1 Mačiai apkalbėjus dalykus. L 
Ir. F. prisidėjo prie Centralinio 
Komiteto. 

Pittston, Pa. 
= SLA. VII Apskričio valdy- 

ba kviečia apielinkės kuopas pri- sidėti prie SLA. rengiamos Ap- 1-audos Savaitės. 
Čia parengtas išvažiavimas ba- 

daujantiems lietuviams atnešė 

Pochester, N. Y 
= Anglų laikraštis 'Democrat' 

r 'Chronicle' perspausdino iš 
'Tėvynės" No. 19 straipsni apie 
Lietuvą "A Glimpse of Lithua- 
uan History" po antgalviu—"In 
[569 eleeted Republic to be." 

Liepos 5 d. amerikonai patai- 
>',no kitą straips-nj apie Lietuvą 
'Lithuania—A Separate N'ation.'' 

Brooklyn, N. Y. 
= Liepos 12 d. valdžia uždarė 

privatinį Kovočo banką. To 
btnko depozitoriai yra slavokai, 
lenkai ir lietuviai. Žūsianti pusė 
žmonių «pinigų. 

So. Boston, Mass. 
= Politiškų Partijų Naujosios 

Anglijos Konferencija So. Bos- 
tone pripažino, kad bendras vei- 
kimas su pažangiomis draugijo- mis yra reikalingas. Taipgi iš- 
nešė rezoliuciją, kad "Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba" ne- 

reikalinga. 
= Kompozitorius Mikas Pet- 

rauskas, rudeni važiuodamas į 
Rusiją, ketina duoti koncertus 
ir Kalifornijoje. Ypač San Fran- 
cisco ir Los Angeles lietuviams 
verta pasinaudoti ta proga. 
= {vyko Lietuvių Konservato- 

rijos mokinių koncertas. Pro- 
gramas susidėjo iš 37 numerių. 
Viskas atli'kta gerai. Į koncertą 
atsilankė vos apie vienas šimtas 
žmonių. Koncertą manoma ge- 
riau išgarsinus atkartoti. 

Monticello, 111. 
== Iš cirko \Yallace and Ha- 

genbeck išl>ėj^o liūtas, kuris da- 
bar užpuldinėja ant žmonių. Bu- 
vo užpuolis vieną automobilių 
kuris vos-vos nuo jo paspruko 

Susiorganizavo ir apsiginklavo 
300 farmerių, kurie medžioja 
apiclinkėse. norėdami užmušti 
juos bauginantį žvėrį. 

Scranton, Pa 
= Pastaruoju laiku auglių ka- 

syklose tapo užmušti šie lietu- 
viai: Mateušas Matuza, Petras 
Dembskis, kunigo V. Dembskio 
g'.minaitis. Mirė Antanas Bub- 

nys. Pranciškus Cesčkas, Vincą* 
Grubliauskas ir Jurgis Spūdis. 



V'gi lalkraMiul alunCl&nn raaitrai- 
flal turi buti pažymėti autoriaus pa- 

m i lr adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir gavo tikroji vardą 
Redakcija pasilieka uau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus lalkraSClul rankraščius 
Redak< ija, pareikalauta, grąžina auto- 

rlui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada raSytl plunksna ir tik 

ant vienos popieros pusės, pallekan* 
plačius tarpus tarp eilučių. 

f- 

Apžvalga. 
Tegąsdinkite kity ir patįs ne- 

sibaidykite. Vienoj vietoj Clii- 

C3goje, kuomet apskelbė clrafto 
ištrauktus numerius, buvo toks 
atsitikimas: 

•Suijo pas vieną biznierių bū- 
relis žmonių ir pradėjo kalbėtis 

apie kariumenę. Ineina naujas 
v v ras, o šitie jam pradeda pa- 
sakoti, kad esą jo numeris iš- 
trauktas pačioj pradžioj ir kad 
jj paims pirmon ugnin. Žmoge- 
lio butą lengvatikio ir jis taip 
išsigando, kad vos ant kojų iš- 

silaikė. Ištikrųjų gi jo numeris 
istrau/kta prie pat f^alo ir jo gal 
ir už poros metų nereikės šau'kt'. 

Tas, matai, yra lietu visikų štu- 
korių baikos. Norėjo žmogų ne- 

gąsdinti ir nugąsdino, ir net pas- 
kui jam savo neišmintingo* ap- 

gavystės ^nepaaiškino. 
Tas yra hhai negerai. Nerei- 

kia žmones be reikalo gąsdinti 
melagingu budu. O iš kitos vėl 

pusės nereikia bile ko klausyti. 
Jeigu patįs ko nesuprantate, ar 

nežinote, tai pasiklauskit rimtų 
žmonių. Tttomi suČėdysit sau 

daug rupesnio ir susikrimtimo. 

'Sinclairo laiškas. Kitoj vietoj 
l\o numerio atrasite žingeidų 
laišką žinomo Amerikos socia- 
listų rašytojo, Uptono Sinclairo. 

Jis yra verias perskaitymo ir 

gero pagalvojimo. Mušiskiai so- 

cialistai dažnai dabar nusiskun- 
džia, kad valdžia nori uždėti 
laikraščiams cenzūrą, kad val- 

džia uždarė čielą eilę socialis- 
tišktj laikraščių, kad Amerikos 
va'ižia nori uždaryti burnas ir 
varžo žodžio ir spaudos laisvę 
taip, 'kaip kad caras varžė. 

Iš tų nusiskundimų galėtum 
manyti, kad socialist-i yra di- 
džiausi laisvės apaštalai. Bet 
taip nėra. Pavyzdžiui, jų laik- 
raštis "The Appeal to Reason" 
nedavė nei žodžio ištarti Upto- 
nui Sinclairui, nors tas yra jų 
draugas iir per 16 metų buvo jų 
bendradarbiu. 

Socialistu partijos bosai už- 
gniaužė burnas s^vo locniems 
diaugalas, kurie kitaip manė ne- 

gu kad bosai mano. Jie bijojosi, 
kad partijos nariai neišgirstu ki- 
tokios nuomones, negu jų nuo- 

ii.onė. Po to jie paleido karės 
klausimą per referendumą. Ži- 
noma, partijos nariai nubalsavo 
tai>p, kaip jie bu'bnijo. 

Kas-gi tai yra? Ar tai yra 
laisvė, ar demagogija? Ar tas 

nėra referendumo parodija? Ir 
kuom tas skiriasi nuo bosų-po- 
liti'kierių politikos? 

Teisingai vienas pasakė, kad 
krikšČionybė yra geras dalykas, 
bet didžiausiais griovikais yra 
kunigija; geras yra dalykas so- 

cializmo mokslas, bet jo didžiau- 
shis griovikais yra demagogiški 
socialistų bosai, kurie savo pa- 
sielgimuose dažnai niekuom ne- 

siskiria nuo didžiausių despotų. 
Pažiūrėkite ir į musų locnus bo- 
selius ir pripaiinsite, kad tas 

yra teisybė. 

Pranašystė. Keletą metų atgal, 
kuomet rusų dūmoje, jaunas dar- 
biečių kuopos atstovas Kūren- 
si:'. laike paprastos savo ugnin- 
gos prakalbos vertė pei^kunus ant 

senos rusų valdžios, vienas iš 
dešiniųjų atstovų sušuko su pa- 
sityčiojimu: "Jam išrodo, kad jis 
valdo 180 milijonų žmonių tau- 
A, P 

Tas pasityčiojimas šiądien iš- 
sipildė: aną dieną kareivių, dar- 
bininkų ir kaimiečių taryba su- 

teikė šitam jaunam advokatui 
'Absoliutišką galybę" vedimui 
kovos su išlaukiniais ir su vidu- 
jiniais Rusijos priešais. Kitais 
žodžiais tariant, Kerenskis pa- 
stojo pilnu diktatorium. Atsimi- 
nus Rusijos didumą, Napoleono 

galybe nebuvo tokia didelė, kaip 
kad šiądien yra Kerenskio galy- 
bė. Jam suteiktoji galybė yra 
absoliutiška—tokia pati, kaip kad 
caras turėjo. 

Šito ir galima ouvo tikėtis: 
kiekviena revoliucija ėjo pana- 
š ais keliais. įmonės, nemokė- 

jdami išmintingai naudotis įgyta 
laisve, patįs yra priversti grieb- 
tis aštriausių priemonių nuslo- 
pinimui betvarkės ir kjlančios 
anarchijos. 

Ar pasiseks šitam jaunam vy- 
rui nuslopinti anarchiją ir įvesti 
tvarką—to šiądien niekas negali 
atspėti. Bet nuo to šiądien pri- 
klauso ne tik visos Rusijos, bet 
gal ir viso pasaulio likimas. 

Padorumo mokytojai. Pereita- 
me numeryje męs persergėjo- 
me žmones, »kad saugotųsi viso- 

kių agitatorių, kurie kokin nors 

budu ragina priešintis valdžios 
įstatymams kaslink kareiviavimo. 
Męs turėjome pamatų žmones 

persergėti, nes panaši agitacija 
ir per prakalbas ir per nekuriuos 
laikraščius atsargiai buvo skelbta 
prieš registraciją, ir dabar jau ne 

vienas suvadžiotas žmogus kalė- 
jime sėdi. 

Suprantama, toki agitatoriai 
nepasakys atvirai: "Neik, nesi- 
registruok!" arba "Priešinkis val- 
džiai!" To stačiu jie pasakyti 
negali, nes juos tuojaus paim- 
tų už pakarpų, o savo (bet ne 

kitų) pakarpas jie daboja labai, 
lodėl jie mėgina sukurstyti žmo- 
nėse neapykantą savo "kritiko- 
mis," nežiūrint ar ta "kritika" 

|yra teisinga, ar ne. 

Mums visai nerupi tai, ar to- 

kias kritikas varinėja "N-os", ar 

kas kitas. Mums .rupi tik tas, kad 
musų žmonės per tas "kritikas" j 
nebūtų suklaidinti ir kad paskui! 
bėdon neįlįstų, kaip daugelis įlin-! 
c!o su registracija. 

Kas dirba vien tik dėlei žmo- 

nių labo,, tas nesirūpina savo' 
to darbo išnaudoti savo parti- 
joms, o ponas "Darbininkų Ta- 
rybos" prezidentas (jis pats ir 
"Naujienų" redaktorius) kaip sy-' 
•'kis mėgina tą momentą išnaudo- 
ti savo sugalvotos ir "miglotos" 
neva Darbininkų Tarybos orga- 
nizacijai. 

Antra,—męs taipgi žinome, kad 

Naujienos" rėmė ir remia socia- 
listų partijos rezoliuciją kaslink 
karės. Ta rezoliucija, tarp kit-' 
ko, užgyrė tai, kad butų orga 
nizuojama "masinis," tai yra mi- 
nių pasipriešinimas prieš kon- 

skripciją. Skaitytojai gali apie 
t?: rasti akyvų žinių straipsnyje 
"Socialistas apie Socialistus ir 

Apie Karę," kuris telpa šiame 

numeryje. 
Męs nenorime kritilkuoti, arba 

P< ikti "Naujienų" motyvų. Jie 
gal tiki tam, ką sako. Jie už 
savo darbus ir atsako. Bet męs 
skaitome"' savo pareiga nurodyti 
žmonėms, kas jų laukia už tai, 
jeigu jie klausytų visokių—šio- 
kių ar kitokių—kurstymų. 

Musų perspėjimą "Naujienos" 
vadina '"Maža dcnuncijacija." 
Nonsensas! Ką "Naujjcos" ra- 

šo ar daro, tą žinome ne uęs, 

bet visi tai žino. O apie k,j vi- 

si žino, to negalima nei denun- 

cljuoti. Todėl bereikalingai "Nau- 

jienos" sau dedasi "kankintinio" 

vainiką pnt galvos. 
"Naujienos" dar teisinasi, kad 

jos pa'Juodą žinias "bešališkai" 
kad žmonės žinotų, "kaip jiems 
re?kia elgtis." 

Gana jau, gana! "Naujienų" 
žinios yra tokios bešališkos, -kaip 
jų "žinios" apie humbugiškus 
daktarus. Kas "Naujienas" skai- 

to, tas žino jų bešališkumą ir 

žino, kaip "Naujienos" rūpinasi 
tuom, kad "žmonės Jnotų, kaip 
jiems reikia elgtis." Jųs, ponai, 
pasiskaitykit šitame numeryje 
"Margumynuose" (nusiskundimą 
žmogaus, Ikuriam per jūsų "Nau- 

jienas" humbugiski daktarai iš- 

tuštino kišenius ir ligon įvarė. 
Jųs ŽINOTE apie tuos dakta- 

rus ir jų apgavystes, jųs žinote 

apie tai, kad jie darbininkų krau- 

ją, kaip dėlės, činlpir*. Ar jųs 
pasakėt teisybę, "kad žmonės ži- 

notų. kaip elgtis?" Kur tas ju- 
?ų bešališkumai? J»s parduoda- 
te savo skaitytojus apgavikams 
už jų murzinus doliarius. 'kuriuos 

imate už jų apgarsinimus, ir dar 

drįstate kalbėti apie "padora- 

Kaip męs, matydami visa t?i, 
galime tikėti Jusų geriems no- 

rams? Nusivalykite nuo vienų 
purvų. O kai to nepadarysite, 
kol darbininkų ligų nepardavi- 
nėsite už purvinus apgavikų do- 
liarius, tol užsidarykite burnelę 
ir nekalbėkite apie "padorumus." 
Kam nerupi darbininkų gerovė 
vienam atsitikime, tam negali rū- 

pėti kitam atsitikime. Iš pa- 
vyzdžių matome, 'kad jums visų 
pirmiausiai rupi tik biznis ir sa- 

vo siauras politikieriavimas. Tą 
jums sako ir jusų draugai—so- 
cialistai. 

Neprašytas pamokinimas. — 

"Ateitis," rašydama apie p. Šer- 
no likimą, štai ką pastebi: 

"Bet či,i mums norisi pažymė- 
ti vieną dalykėlį, kad tula pri- 
vatiškoji (?) spauda dėdės 
Šerno pagerbimu mažai *upi- 
nasi. "Lietuva", kurios redak- 
toriumi ir darbininku buvo 
Šernas, dar visai nepaminėjo 
apie dėdės Šerno padėjimą 
(Cia "Ateitis" neteisybe sako. 
'Liet'. Red.) o "Vien. Liet." 
taipgi šaltokai žiuri. O dėdė 
Šernas juk visų musų žmogus, 
mūsų, laikraštininkų, pronie- 
rius, visų apsišvietusių žmo- 

nių mylimas, gerbiamas švie- 

tėjas Grąsiant pavojingon pu- 

n.. <•! 

sėn dėdės Šerno likimui, męs 
visi tik vieno turime susijung- 
ti jam pagelbon, sudaryti 
bendrą kooperaciją senelio 
gelbėjimui. 
iJcrus "Ateities'' norus galima 

butu .pagirti, tiktai .reikia nepa- 
miršti ir to, kad "gerais nora's 
visa pekla išbrokuota." Šukavi- 
mas, tuščias kalbėjimas ir kitos 
panašios ekstazos nei 'kiek nepa- 
gelbės. Reik mažiaus kalbėti, o 

daugiaus darbo daryti. Šukavima* 
kurie tilpo nekuriuose laikraš- 
čiuose — tame tarpe ir "Ateityj" 
— jau padarė, kaip girdėjome, 
p. Šernui tulu nesmagumų. 

Kaslink-gi paties darbo p. Šer- 
no likimo aprupinimui, tai "I ie- 
tuvos" redakcija nuo pat pra- 
džios, visomis savo jiegomis mė- 

gina ką nors naudingesnio u/ 

šukavimą padaryti. Bet apie tai 
męs (nemanome bubnyti ir bur- 

nų sau aušinti, nes nenorime 

pamiršti patarlės, kad "tuščia 
bačka garsiai skamba". Męs į 
velijame šį-tą — ką męs tik ga- 
lime—ramesniu keliu padaryti. 

Jeigu "Ateiti" tikrai apeina p. 
Šerno likimas (apie ką męs galų-| 
gEle visai neabejojame), tai ji l 

didesnj patarnavimą suteiks, pla-j tindama mintį, ikad visus p. Šer-i 
r.o raštus reikia vienoj pilnoj 
laidoj išleisti. 

Kaip Lietuviai Reikalavo 
Lietuvai Laisvės. 

Laikino Lietuvos Valdomojo Ko- 
miteto pirmasai žingsnis. 

Gegužės mėti. 15 d. Laikino Lie- 
tuvos Valdomojo Komiteto nuola- 
tinė delegacija: V. Dūmos nariai 
—M. Ičas, M.Janučkevičius ir N.' 
Fridnianas (ketvirtos delegacijos1 
nario V. Bielskio tuo motu Petrą pi 
lyj nebuvo) aplankė ministerių 
pirmininką kunigaikštį Lvovą ir 
įteikė jam raštą. 

Delegacija nurodė, kad visos 
evakuotos įstaigos tebelieka nesu- 

tvarkytos ir vis dar rankose aršiau-' 
siti laisvės engėjų. Delegacija prašė, 
klausimą kuogreičiausiai išrišti. 
Lvovas atsakęs, kad Įteiktas jam j 
raštas bus šią savaitę, o gal kitą 
Laikinosios Valdžios svarstomas. Į 
Delegacija pažymėjo, kad svarbu' 
yra tam tikru valstybiniu aktu san-J 
kcijonuoti Laikino Lietuvos Valdo- j 
mojo Komiteto buvimą. j 

Lvovas klausinėjo delegaciją r 

apie dabartinę sąnstatą Lietuvių! 
Tautos Tarybos ir Laikinio Lietu- 
vos Valdomojo Komiteto. 

Paduodame skaitytojams pilnai 
tekstą Laikino Lietuvos Valdymo) 
Komiteto rašto delegacijos įteikto 
ministerių pirmininkui kunigaik- 
ščiui Lvovui. R e d. 

T I 

Ministerių Pirmininkui Kuni- 
gaikščiui G. Lvovui. 

iqi7 tn. kovo m. 13 d. buvo nu- 

tarta Lietuvių Tautos Tarybos 
įkurti Laikiną Lietuvos Valdoma-! 
jj Komitetą. 

1917 m. kovo m. 18 d. apie tą 
nutarimą Lietuvių Tautos Tary- 
bos delegacija: piliečiai Valstybės 
Durnos nariai M. Ičas, M. Januš- 
kevičius ir inžrneris V. Bielskis, 
per Tamstą yra suteikę žinią Lai-! 
kinajai Vyriausybei. 

Sušauktas Lietuvių Tautos Ta-j 
rybos 1917 m. balandžio m. 20 d.; 
Laikinas Lietuvos Valdomasai Ko-| 
mitetas' pirmame savo posėdyje 
nusprendė: Pripažinti Laikiną Lie- 
tuvos Valdomąjį Komitetą įsikū- 
rusį imties darbo, kaip yra nuro-, 
džiusi Lietuvių Tautos Taryba nu-! 
tarimuose 1917 m. kovo m. 13 d. 

Imdamasi Lietuvos valdomųjų 
darbų, Lailkinas Liet. Valdoma- 
sai Kom'tetas savo posėdžiuose šių 
metų kovo m. 20, 26 dd.f gegužės 
m. 1 d. nutarė: 

1) kreipties į Laikinąją Vyriau- 
sybę—paskirti Vilniaus Mokslo 
Apygardos Globėju pilietį, gimna- 
zijos direktorių Praną Mašiotą; 

2) kreiptis į Laikinąją Vyriau- 
>'b?—paskirti Vilniaus Teismo Rū- 

mų Pirmininku pilieti, p.isiekusį 
advokatą Petrą Ivconą; 

3) kreipties į Laikinąją Viriau- 
sybę—paskirti Suvalkų Apygardos 
Teismo Pirmininku pilietį, Novgo- 
r<xlo Apygardos Teismo nari An- 
taną Kri^čiukaitį; 

4) kreiptis į Laikinąją Vyriau- 
sybę—paskirti Kauno Apygardos^ 

Teismo Pirmininku pilietį Čitos 

Apygardos Teismo narį Motiejų 
Čepą; 

5) kreipties į Laikinąja Vyriau- 
sybę—paskirti Vilriiaus Gubernijos 
Komisaru piTietį daktarą Jurgį 
Alekną; 

6) kreipties, į Laikinąją Vyriau- ^ 
sybę—paskirti Kauno Gubernijos 
Komisaru pilietį prisiekusį advoka- 
tą Mikolą Sleževičių; 

7) kreipties į Laikinąją Vyriau- 
sybę—paskirti Suvalkų Gubernijos 
Komisaru pilietį daktarą Kazimie- 
rą Grinių; 

ir 8) kadangi neatidedamai rei- 
kia pakeisti Lietuvos valdymas lai- 
svės ir demokratizmo dėsniais, at- 

naujintosios Rusijos paskelbtais, 
prašo Laikinąją Vyriausybę—pas- 
kirti čia paminėtus asmenis. 

n. 

1) Kadangi į Vilniaus teismo 
Ritmų A piga r dą, be Vilniaus iri 
Kauno gubernijų, įeina irgi Gardi- 
no ir Minsko, b) Kadangi į Vil- 
niaus ir Kauno gubernijų, įeina ir- 
gi Vitepsko, Gar din .o, Minsko ir j 
Mogilievo gubernijos, c) kadangi 
Vitepsko, Gardino, Minsko, ir Mo-Į 
piievo gubernijos, o irgi \ ilniaus 

gubernijos Vileikos ir Disnos ap- 
skritys, del nelietuviškumo, Lietu-' 
viii Tautos Tarybos nejntraukta j 
Laikino Lietuvos Valdomojo Ko- 
miteto srytį,—išskirti iš Vilniaus 
Teismo Ritmų Apigardos Gardino 
ir Minsko gubernijas ir iš Vilniaus 
gubernijos Vileikos ir Disnos ap- 
skričius; 

2) Sugrąžinti Suvalkų guberni- 
ją, del jos lietuviškumo, jos tikra- 
jai ir etnografinei vienatai—Lietu- 
vai ; 

3) Pralyti Laikinąją Vyriausybę 
išleisti tam tikrus įsakymus a) jog 
išskiriama Suvalkų gubernija iš 
Lenkų Karalystės visais jos va!dv-j 
mo atžvilgiais, b) jog išskiriama 
Gardino, Minsko ir M"* Mevo iš. 
Vilniaus Teis1!!!© Rumi; \pigar- 
dos, c) jog išskiriama \ itepsko,' 
Gardino, Minsko ir Mogilev.o iš 
Vilniaus Mcfcslo Apygardos, d) 
jog išskiHama Vileikos k Disnos 

ap.skr. iš Vilniaus gubernijos ir 

d)jog trys gubernijos: Vilniaus 
(be Vileikos ir Disnos apskričių), 
Kauno ir Suvalkų pavedama valdy- 
ti Laikinam Lietuvos Valdomajam 
Komitetui. 

f4' UI. 
.Ji »n 

Apie tolimesnius Laikino Lietu- 
vos \"aldo!iiojo Komiteto spėji- 
mus darbus pranešama Laikimajai 
Vyriausybei per nuolatinę Lietu- 
vos Valdomojo Komiteto išrinktą 
Komisiją: V alstybės Dūmos narius 
M. Ičą. X. Fridmaną, M. Januš- 
kev'eių ir inžinierių V. Bielskj. 

Pirmininkas Šilingas.. 
Sekretorius K. Šalkansksis 

t 
Gerbiamam Laikinosios J'yriau- 
sybSs Pirmininkui Lvovui. 

Suvalkų gubennijos lietuvių su- 

sirinkimas, gyvenančių laikinai 
Bogorodcko miestelyje, reikalauja, 
kad Suvalkų gubernijos įstaigoms 
likviduoti, kur dauguma gyvento- 
jų lietuvių, butų įstrigta tam tikra 
Komisija iš lietuvių tautos atstovų, 
dalyvaujant kitų Suvalkų guberni- 
jos tautų atstovams. 

įgaliotieji P. Vitkauskas, Stanis- 
lavas Astrauskas, Bieliausko Ma- 
rė, Mikolas Sirutis. 

Į AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SANDAROS 

KUOPAS. 
A. L. T. Sandaros seimas bus 

ši rudenį. Lig seimo beliko vos 

pora mėnesių. Taigi jau laikas 
rengties prie seimo, laikas gaminti 
seimui medžiagą, rūpintis plėto- 
jimu organizacijos ir suskubti ap- 
kalbėt liečiančius musų politikos 
gyvenimą klausimus. 

Musų kuopos ypač turi pasis- 
tengt parengt išanksto įnešimus, 
kad butų galima lig seimo juos 
aptarti spaudoje, o podraug su- 

tvarkyti ir prirengti seimui. Nau- 
jus sumanymus, kurie eina gero- 
vei sandaros, reikia siųsti įstaty- 
mų Komisijai. 

Šiomis dienomis perėjo krivūlė 

per t'. Valdybą su įnešimu musų 
gerb. prezidento p. R. Adžgausko, 
kad būtinai yra reikalinga turėti 
įstatymų Komisiją dėlto, kad lig- 
šiol Sandara neturi įstatų, per -ku- 
riuos galėtų tvarkytis kuopos, ap- 
skričiai. Tiesa, męs turim progra- 
mą, kuris išreiškia musų idealus, 
tikslus, bet nenurodo kokios tvar- 
kos kas turėtų laikytis, kaip tvar- 

kytis. Ir tūlos kuopos, kad įvedus 
tvarką pas save, tvarkimuisi inuro- 

dynių jieško svetimose konstituci- 
jose. 

1 iesa, mes kuopoms esame pri- 
pažinę autonomiją, bet suteikimas 

nurodymų, kaip tvarkytis dar nė- 
ra pasikėsinimų ant jų autonomi- 
jos; ypač dar tuom labiau, kad 
daugelis kuopų tokių nurodymų 
pageidauja ir klausia labai daž-j nai. Prisieina laiškais atsakinėti, o 

tuomet to nereiktų ir raštininkui 
daug laiko susitaupytų kitiems or- 

ganizacijos darbams. 
Taip žiūrėdama į dalyką, C. Y., 

vienbalsiai sutiko turėti Įstatymų 
Komisiją, kuri pagamintų lig bu- 
siančiam seimui pro'jektą stokių 
įstatų. 

Įstatymų Komisijon išrinkta 
šie žmonės: 

Adv. F. P. Bračiulis, 3112 So. 
Ilalsted st., Chicago, 111. 

Adv. B. K. B.uutis, 814 \V. 33 
Si., Chicago, 111. 

M. J. Damijonaitis, 901 \V. 
331d St., Chicago, 111. 

Taigį šiuomi ir raginu kuopas; 
tuoi padaryti susirinkimus ir ap-J 
tarti įvairius įnešimus seiman. Po! 
aptarimo pasiųsti viršminėtai ko- 

misijai. 
Stasys Mockus, 

A. L. T. S. Centro sekr. 

LIETUVOS LENKŲ 
REIKALAVIMAI. 

Sulyg Varšavos biuletino Lie- 
tuvos lenkai, pirma diegu Lietu- 
vos, kaipo čielybės, dalykas bus 
galutinai nuspręstas, reikalauja 
tuojaus: 

1. Atnaujinimo miestinės ir 
vaistinės (kaiminės) savyvalclos. 

2. Leidimo atidaryti Globia- 
mąsias Tarybas Vilniuje ir pro- 

vincijoje. 
3. Padidinti sritį, iš kurios 

Vilnius turi teisę gauti valgo- 
mus daiktus, kadangi inicvtui 
gręsia badas. 

4. Uždrausti specialiams ofi- 
cierams ir viršininkams savaran- 

kiai rekvizicijas daryti. 
5. [vesti nors mažus paleng- 

vinimus susinėsimuose. 
G. Leisti apšvietimą platinti už 

mokyklos ribų. 
7. Leisti parsitraukti moky- 

kloms vadovėlius iš Varšavos. 
8. Leisti išleidinėti lenkų po- 

litiko-; laikraščius. 

y. Leisti žemininkams "Wirt- 
schaftsaus Schuss", prašalintiems ( 

iš jų sodybų, paimti jas, kadan- 

gi po metų užimtinio (okupaci-; 
nio) valdymo daugumui dvarų 
gręsia bankrutas. 

Šituos reikalavin:.. sustatė 

svarbiausioji lenkų organizacija 
Vilniuje. 

CMkMV 

—Robert Cartar In Phlladalphla Praae. 

DĖDĖ SAMAS IR ŠNIPAI. 
Amerikoj yra daug vokiškų šnipų, kurie praneša žinias j Berli- 

ną. Laike karės jie yra taip pavojingi, kaip, nelyginant, pasiutęs šuo. 
Dėdė Šamas mano visųpirmiausiai juos iššaudyti. 

MARGUMYNAI. 
AR NEMATOT ČIA 

KAIZERIO UODEGOS? 
Z e r b s t, Vokietijoj, sausio 

15 d. 1917 m.—Mieli mano lie- 
tuviai: Skubinu parašyti jums 
keletą žodžių, kad jus nesukly- 
siut. Žinokite, kadi Vokietija 
yra neapgalima; užtikrinu jus 
tame, kaip jau visas pasaulis 
apie tai žino. Patariu jums ir 
prašau, kad prisidėtumėte prie 
žmogaus, kuris neša taiką visam 
pasauliui, t. y. prie vokiško Im- 
peratoriaus. 

Sakau jums, lietuviai, kad lie- 
tuviu žemė gali apsišviesti tik- 
tai su vokiška kultura, nes rusų 
valdžia neduodavo statyti fabri- 
k 1 ir jokių šachtų (suprask, 
kasyklų). Nejaugi lietuvių že- 
mėj <nėra nieko? Ne, yra visko: 

yra aukso, sidabro, vario ir ki- 
tokių metalų, bet męs juos ga- 
lim surasti ir iškasti tik sa Vo- 
kietija, kuri rūpinasi pagerinimu 
gyvenimo viso pasaulio. 

Painislykite patįs, kodėl jus 
esate Amerikoj? Nejaugi iš 
džiaugsmo apleidot tėvynę? Ne. 
j ii s ją apleidote dėlei barbariš- 
kos rusų valdžios. Aš turiu vil- 
ti, kad lietuviai gyvens susivieni- 
jime su Vokietija, o Vokietija 
ir toliaus bus nepergalima. 

Prašau Redakcijos mano šitas 
eilutes viešai paskelbti. Aš jums 
ir daugiaus rašysiu. Apart to, 
prašau patalpinti sekantį mano 

pajieškojimą: 
Jieškau Kazio Sčesnulevičiaus, 

kuris nesenai gyveno \Yoreestcr, 
Mass., Akademijoj. 

Johann Schaemoizis. 

Adresas: Johann Schaemoi- 
?is, Comp. No. 6, No. 780, Zerbst 
(Anh.), Germany. 

Nuo Redakcijos. Šitas belais- 
\io Jono Žemaičio laiškas 'rašy- 
ta* rusu kalba. Gramatikos klai- 
dų labai daug, bet mintjs ir sa- 

ki iiiai, kaip matyti iš viršminėto 
laiško, yra sutvarkyta taip gerai, 
kad nuo paties mažamokslio ne 

galima to tikėtis ir todėl prisi- 
eina manyti, kad šitas laiška 
jam keno kito yra padiktuotas, 
ar įkvėptas. 

Didelis pavojus musų lietu- 
viams gręsia iš to, kad gudrus 
vc.kiečiai įkalba musų prastiems 
žmonėms savo politiką kaslink 
Lietuvos ateities ir kaslink Vo- 
kietijos gerumo. Jonas Žemai- 
tis manome yra geras žmogus 
ir geras lietuvis, bet štai užten- 
ka jam pabūti su vokiečiais tik 
kdetą mėnesių iir žiūrėkite, 
kokios nuomonės apie kaizerį jis 
prisigeria! Iš Jono Žemaičio jis 
tuojaus jau pavirsta net į vo- 

kiška Johann Schaemoizis... Ir 
iš viršaus, ir iš vidurio jau jis 

apsidengia vokiška maliava. Ne- 
būk, Jonai, durnas! Spjauk ant 
tu kryžeivių, kurie tave monija, 

jo buk tikru lietuviu—'Jonu Že- 
i maičių,—'kaip tavo tėvai ir pro- 
t e v* e 1 i a i buvo. 

Beje, prie jo laiškelio dar yra 
pridėta atvirutė adresuota j 'Rus- 
skij Otdiel, Biuro pomošči vo- 

jennoplennym, Bem, Šveicarija" 
(Rusų skyriui. Biuras belaisvių 
šelpimo Bern, Šveicarijoj). Šiam 
biurui jis praneša, 'kad minėto 
biuro siuntimus belaisviai gauna 
reguliari škai. 

Prie minėto biuro, berods, yra 
ir lietuvių skyrius, kuris rūpina- 
si lietuviais belaisviais. Iš to 

galima manyti, kad minėtas biu- 
ras turi gerus kelius susinešimui 
ir suteikimui 'belaisviams pagcl- 
bos. 

TEISYBĖ. 

P h i 1 a d e 1 p h i a, P a.—Gerb. 
Lietuvos Redakcija:— Chicagiš- 
kiame "Drauge" iš liepos 2 d. po 
antgalviu "Iš dienos dienon" 
Draugo redakcija kabinasi prie 
"Lietuvos" už tilpusį "Saulėje' 
ir "Liteuvoje" Seno Kapso straip- 
snj ir vadina "Lietuvą" laisva- 
mamą tautininkų organu. Be- 
reikalo '"Draugas" taip kalba: 
mes žinome nuo senai, beveik per 
23 metus, kad "Lietuva" nėra 
kokios nors partijos organu, 
bet yra teisingu darbo žmonių 
laikraščių. 

Toliaus "Draugas" sako, buk 
tuom straipsnių užsipuolama ant 

kunigų. Nieko panašaus. Ten kal- 
bama visai bešališkai, o kad mu- 

šu partijose viešpatauja nemalo- 
nus vaidai—tą visi žino. Gal 
"Draugui" nepatiko, kad ten pasa- 
kyta: "Xe be klaidų yra kaip so- 

cialistai. taip kunigai, ir abeji 
ne tokie baisus' kokiais vieni ki- 
tus maliavoja". 

I Jeigu "Draugas" but atkartojęs 
tą visą straipsnį, but buvę aišku, 
kad ten nėra kolionių, bet vien 
smerkti ir skleisti neapykantą 
laikraščiams neužsimoka: tą žmo- 
nės patys moka. Laikraščiuose 
mes norime rasti daugiau žinių 
pamokinančių straipsnių, o ne 

kabinėjimusi. 
Senas Kapsas mums Philadel- 

phijiečiams yra žinomas asmeniš- 
kai per 17 metų, kaipo doras žmo- 

gus. Jis juk nemelavo vadindamas 
azbaininkais Montvidą, Kiaulėną, 
Macochą ir Smitą. 

Nesmagu, kad "Drtauga.s" už 

parašytą teisybę užsigauna. 
Iš to prisimena baudžiavos lai- 

kai, kuomet kunigai ir kitokie dy- 
kaduoniai baudė biednus darbinin- 
kus, kaip norėjo, plakė ir liepė ty- 
lėti. 

Philadelphijos Dėde. 



LABŲ DIENŲ 
IŠ BELAISVĖS. 

K c n y e r m e z o b e.i E s z- 
t e r g o m T a b o r, Vengrijoj.— 
Gerb. ''Lietuvos" Redakcija: — 

Aš, buvęs jusų skaitytojas, atsi- 
šaukiu pas jus iŠ tolimos nelais- 
vės ir linkiu jum daug viso ge- 
ro. Lim'kiu visiems lietuviams, 
kad pa vasary j užsimegs tų ramy- 
bės ir taikos žiedelis ir kad pa- 
sibaigtų šita baisi karė. 

Sveikinu savo gentis ir pažįs- 
tamus Amerikoje—dėdes Juoza- 
pą ir Kazį Spačkaaskius, joną 
Sandarą su šeimyna, Naujoką, 
Lešiuskį ir draugijas, kuriose aš 
prigulėjau. Likite visi sveiki! 
Dievs duos, pasimatysim Lietu- 

voj. Jonas Spačkauskas 
Adresas; Jonas Pačkauskas, 

Kenycrmezo bei Esztergom ia- 
bor, No. 77, Gruppe 2, Vas 
megye, Uungary, Eurcpe. 

DAKTARAI JĮ NUJOJO. 
Miestelis, New Jerscy val- 

stijoj.—Vienas mušu naujas skai- 

tytojas rašo mums sekančiai: 
"Pakalbinau vieną savo pažįs- 

tamą, kad užsirašytų jusų gerą 
laikraštį "Lietuvą." Tai jis klau- 
sia: "O iš ku- jis yra, kad dari 

aŠ tokios gaiietos nesu girdė- 
jas?" Pasakiau jam, kad iš Chi- 
oagos. Tai jis man taip atsakė: 
"Chicagoj visi velniai ir vagįs" 
—Taip tiesiog ir paša!'.:ė—"Chi- 
cagoj visi velniai r vagįs..." O 

kap išsikalbėjova, tai dalykas štai 
kokis pasirodė: Tasai vyrukas 
gavo ligą. Pats jis nemoka ra- 

šyti, bet jis matė "darbininkų 
laikraštyj," kuris vadinasi "Nau- 

jienos" ir išeina Chicagoje, dide- 
liu apgarsinimų apie didelius ir 

garsius daktarus. Tai jis papra- 
šė, kad jam pas tuos daktarus 

Socialistas apie Socialistus 
ir apie Karę. 

Paskutiniame savo susivažiavime 
nmerikos Socialistų partija išnešė 

rezoliuciją, kad Amerika neturi tei- 
sės kištis į šitą karę, kad socialis- 

tų partija turi priešintis karės ve- 

dimui ir organizuoti miiniir pasiprie 
šinimą prieš ėmimą kariumenėn. 

Tokią rezoliuciją išnešė diduma 

socialistų delegatų paskutiniame 
partijos susivažiavime. Šitą rezoliu- 

ciją taipgi užgyrė ir partijos refe- 

rędumas. Tuomet visa eilė įžimiau- 
sių Amerikos Socialistų partijos 
vadų, literatų ir rašytojų išstojo iš 

partijos. Tarp šitų išstojusių yra 
toki lyderiai, kaip Benson, kuris 

pereituose rinkimuose buvo kandi- 
datu į Suv. VaL j jų prezidentus 
ant socialistiško tikieto; išstoję ži- 
nomas socialistų rašytojas Jonn 
Spargo, kurio knygą "Socializmo 
minties Blaivumas" nelabai senai iš- 
leido ir lietuvių kalboje "Naujie- 
nos"; išstojo (Jpton Sinclair, auto- 

rius žinomo veikalo "Raistas" (Jun 
gle), taipgi išversta lietuvių kal- 

bon; išstojo žinomi socialistų rašy- 
tojai, Walsh ir čiela eilė kitų, kurie 

tuomi užprotestavo prieš partijos 
nutarimą. Pradėta tverti nauja so- 

cialistų partija. 
Mūsiškiai, lietuvių socialistų laik- 

raščiai visi iki vienam yra už rezo- 

liuciją didumos, kuria vadovauja 
Moris Hillųuit. Nors viršmiinėtus 

vyrus jie pirmiaus ?erbė, bet dabar 

"nocial-patriotais'' juos pravard- 
žiuoja ir šunis ant jų karia. 

Žingeidtt todėl yra žinoti, kodėl 

būrys inteligentiškiausių ir gabiau- 
sių socialistų turėjo iš partijos re- 

zignuoti. Tą išaiškina Upton Sinc- 
lair savo laiške, kurj jis pasiuntė 
savo draugams", rezignuodamas 
iš partijos. To laiško liuosą sutrau- 

ką žemiaus paduodame ne tik to 

del, kad musų manimu jos išve- 

džojimai yra teisingi, bet ir todėl, 
kad Amerikos socialistų partijos 
laikraščiai atsisakė jam vietos duo- 

ti savo skilty*. 
Sinclair'o Rezignacijos Laiškas. 

"Per 16 metų—rašo Sinclair,— 
aš buvau socialistų partijos nariu 
ir per tą laiką atidaviau beveik 

visą savo energiją partijos sustip- 
rinimui. I>et toliaus jis tos parti- 
jos nariu pasilikti negali. 

Per visį laiką aš agitavau prieš 
karę. Devyni metai atgal aš išlei- 
dau manifestą, kuriame kviečiau 
viso pasaulio socialistų partijas, 
kad jos jsidėtų savo pro^ramuose 
pirrnon vieton pasipriešinimą lea- 

rei kad užkirtimui kelio karėms, 
arba jų sutruškinimui, kada jau 
jos prasidėjo, socialistų partijos 
panaudotų generališką streiką, arha 

žmonių sukilimą. 
Žodžiu, Sinclairo plianas buvo 

tokis: padaryti taikos sutartį tarp 
visų darbininkiškų kliasų visam 

pasaulyj, o jeigu valdžios visgi ap- 

iskelbtų karę, tai tada visiems sy- 
kiu apskelbti generalj streiką, arba 

j visur sukelti revoliuciją Uic*n pa- 
čiu sykiu. 

j Šitas Sinclair'o plianas ne visur 

gavo lygią užuojautą ir pritarimą. 
Tarp Amerikos žymesniųjų socia- 

listų po juom pasirašė vienas tik 
Edward Russell (kuris dabar yra 
Rusijoj su Amerikos komisija). 

I Amerikos socialistų partijos vir- 

|šini.ikai visi iki vienam tam pasi- 
priešino. 

j "Aš atsimenu,—sako Sinclair,— 
'kad Morris Hillquit išreiškė savo 

|mintį, jog Amerikos socialistams, 
kuriems negręsia karės pavojus, 

i neišpuola mėgint daryti įtekmę į sa 

vo draugu politiką Europoje. Su 

nusistebėjimu aš dabar patėmiju, 
i kad tie patįs vyrai,kurie 9 metai 

atgal priešinosi "masiniam strei- 

skui", dabar balsuoja ir gina dar 

aštresnes priemones; ir tai jie da- 

ro, kuomet jų locna šalis yra ka- 

rėje ir kuomet pilniausiai paciškė- 
1 jo, kad priešingų šalių socialistai 

j neturi nei magiausio noro grieb- 
tis už tokių pačių prieš-valdiškų 
priemonių. 

O tas yra svarbu. Nes genea.lis 
streikas gali buti pasekmingas tik 
tuomet, kada jis bus padarytas vi- 
sose kariaujančiose šalyse. Jeigu 
bile kurios šalies socialistai pasi- 
liks ramus ir pavelys savo valdo- 
nams darbininkus ginkluoti ir mu- 

štravoti, kaip tai pavelijo vokiš- 
kieji socialistai, tai tada skelb: nas 

generalio streiko kitose fcJyse bu- 

(tų perniek ir net butų Icriminališ- 
kas nusidėjimas. 

j Vokiečiai jo Pliano Nepriėmė. 
j Anglijos socialistai ir darbinin- 
kai prielankiai priėmė Sinclair'o 
plianą devyni metai atgal. Jie jį 
gvildeno, svarstė ir išplatino ke- 
liuose šimtuose tūkstančių egzemp- 
liorų. Tą patį padarė Francuzijos 
ir Italijos socialistai. Bet vienoj 
šalyj tas p lianas nerado jokio prita- 
rimo, ir nieko toj šalyj negalima 
buvo padaryti. Ta šalia buvp Vo- 
kiama. 

parašytų. Kaip parašė, tai pra- 
dėjo pas juos gydytis. Gydėsi, 
gydėsi, (kol tie "arkliavagiai-dak- 
tarai" neišviliojo visų pinigų nuo 

ligonio itr į tikrą ligą jį įvėlė. 
Tai dabar tas žmogelis ir sa- 

ko, kad "Naujienos" padeda ap- 

gavikams žmones skriausti. Tai 
dabar aš prašiu jusų suteikti ro- 

dą, ar galima tokią ligą išgy- 
dyti ir kur reikia kreiptis. Gil 

jus tam žmogui geriaus pagelbė- 
site. N. N. 

(Vardą pralciil/i. .ne) 

IŠTREMTIEJI VOKIETIJON. 
L a u h a n i i S c h 1. Vokie- 

tijoje. Kreipiamės prie jūsų, 
Gerbiami Tamistos, ar nerasite 

galimu suteikti mums pagelbą 
maistu ir drabužiais. Mys esame 

ištremti iš užimtų per vokiečius 

vietų (Lietuvoje). Mūsų gimi- 
nes, pasilikusieji namie, negali 
nuims suteikti pagelbos, nes pa- 

tįs jos reik?'auja. Maisto rei- 

kalingumas yra neatidėtinas ir 

su kiekviena diena didinasi. 

Jeigu Gerb. Tamistos negalė- 
tute sutei'kti mums pagelbos mai- 

stu, tai męs nuoširdžiai prašome 
perduoti šį musų prašymą į kokį 
nors Lietuvių Komitetą, kuris 

galėtų musų šį meldimą užga- 
nėdinti. Meldėjai: 

Juozas Davidėnas (Xo. 2129, 
bar. 12-b). 

Kazys Giedraitis (No. Ii57> 
bar. 12-b), 

Aleksandra Gromad (Xo. 438, 
bar. 12-b) ir 

Marcijona Mockus (Xo. 17..8, 
bar. 7-b). 

Adresas: Juozas Davidėnas, 
Xo. 2129, Baracke 12-b, Gefan- 

genenlager Latrban i Schl, Ger- 

many. 

Vienas redaktorius social-demok- 

ratų laikraščio, kuris yra lyderiu 
tarp vokišku socialistu, parašė Sin- 
clair'ui keletą laiškų apie tą mani- 
festą ir tą plianą. Jis rašė, kad to- 

kį plianą platinti Vokietijoj butų 
didėji išdavystė, todėl jie jo nepla- 
tinsią. 
Visi Bijo Vokiško Militarizmo. 

Kuomet Sinclair išvažiavo Eu- 

ropon ir kalbėjosi įvairiose vieš- 
patijose su žmonėmis, kurie kovoja 
prieš militarizmą, tai jis atrado, 
kad visi jie gerai suprato pavojų 
iš Vokietijos pusės. Tarp tokių 
vyrų buvo Harvė, kuris už savo 

agitaciją nuėjo net kalciiman. 
Harvė pranešė Sinclairui nuomo 

11 ę vokiškų socialistų vado Lede- 
bour laike vieno iš paskutinių kon- 
gresų. Ledebour aiškino, kad, girdi, 
anglų socialistiški vadai trokštą 
"taikos programo" taip labai to- 

dėl, kad jų locna šalis pradeda esą 
išsigimti (pulti, kirmyti). 
" Aš kalbėjau su anglais- -su Tom 
Mann (tik ką išėjusių iš kalėjimo), 
su John Burns, su Hyndman--ir 
kiekvienas iš jų nurodinėjo man, 
kaip Vokietija ginklavosi ir kaip 
vokiški draugai nedari jokio at- 

sakančio pasipriešinimo; jie nei 
nežadėjo daiyti jokio pasipriešini- 
mo". 

Tuomet Sinclair nuvažiavo pats 
'j Berliną. Bet kalbėdamas su vo- 

kiškų socialistų lyderiais, jis vis 
gaudavo tą patį atsakymą: jie sa- 

kė, kad vokiška socialistų partija 
negalėtų sulaikyti karės, kurios 
kaizeris norėtų; kad bile pasiprie- 
šinimas karei nušluotų visą socia- 
listų partiją j 24 valandas. 

Tuomet Sinclair nurodė, prie ko 
toks vokiškų socialistų elgimąsi 
prives. Jis nurodinėjo, kad jeigu 
taip, tai visos kitos šalys b'if. pri- 
verstos taipgi ginkluotis prieš Vo- 
kietijos užpuolimą. 

Vokiškų socialistų lyderiai su 
tuomi sutiko. Jie teisinasi, kad vis- 
kas, ką jie gali padaryti, tai laukti 
1 it po karės ir kad jeigu esą karė 
butų nepasekminga Vokietijai, tai 
tada jie šj-tą padarytų. 

Fatėinykit! Jie galėtų ką nors 

padaryti "ypatingai /><? nepaset- 
m'mgos J'okirtijai karės." Taigi 
Sinclair dabar ir aiškina, kad visi 
militarizmo priešai ir pačių vokiš- 
kų socialistų draugai privalo jiems 
pagelbėti, kad ši karė butų Vokie- 
tijai nepasekmingą, t. y. kad Vo- 
kietija Imtų sumušta. Be to ir pa- 
tįs vokiečių socialistai nieko negali 
padaryti. 

Į Taigi prisieina padaryti 'toks 
išvedimas: 

"Jeigu Vokietijos valdžia— rašo 
Sinclair—yra laukinis žvėris ir jei- 
gu socialistai tą patįs pripažysta, 
kad jie, būdami to žveries naguose, 
nieko negali padaryti, tai aišku, 
kad visas pasaulis turi sukilti, kad 
surišti ir lenciūgais sukalti tą žve- 
rj, kad paliuosuoti Vokietijos so- 
čiai- deniokr2lus, o sykiu ir visą 
žmoniją". 

| Bet kaipgi galima tai padaryti? 
Ar per sukilimą prieš savo locną 
(Amerikos )valdžią? —klausia ra- 

šytojas. Ne. Nes ne visos valdžio-s 
yra lygios. Amerikos socialistai 
daro didelę klaidą tame, kad jie 
visas valdžias skaito vienodomis. 
Ir jis nurodo, kaip yra lengva ap- 
sirikti: "Bangžuvė—sako jis—iš- 
rodo panaši j žuv:, bet geriaus ją 
ištyrus, pasirodo, kad ji yra pana- 
šesnė į karvę; šykšnosparnis ;šrodo 
kai paukštis, bet jis yra pelė ir tt.Yra 
baisiai lengva pasakyti, kad visos 
|kapitalistiškos valdžios yra lygios 
'ir vienodos, ir kad visoms joms 
reikia priešintis kokiu nors budu. 

I Priėmimas tokios formulos sučė- 
dija galvojimą, bet jis visai aieiš- 
riša klausimo. Išmintingiausis vo- 

kiškų social-demokratų lyderis 
| Augustas Bebelis pasakė, kad pa- 
liuosavimui Vokietijos žmonių iš 
militarizmo pančių yra reikalingas 
(Vokietijos sumušimas laike karės, 
!nes tik tas gali sunaikinti milita- 
ristų įtekmę ant vokiečių tautos. 

Toliaus Sinclair aiškina savo 

draugams, Amerikos socialistams, 
kad jis gyveno Vokietijoj ir tyrinė- 
jo jų gyvenimą, jų idealus ir jų 
literatūrą. Jis per ilgus metus taip- 
gi tyrinėjo ir Amerikos kapitaliz- 
mą, apsireiškianti jvairiuose trus- 
tuose— kaip mėsos trustas, plieno 
trustas, ainglių trustas ir t. t. "Aš 
nesu aklas—sako jis—ir matau sa- 
vo locwji šalies nedateklius; aš 
tvirtinu, kad skirtumas tarp Vokie- 
'tijos valdančiųjų 'klesų ir tarp Ame- 

rikos valdat\£iu, kįcsų yra toks, kaip 
i/-to ir 20-10 amžiaus". 

Aš persitikrinau, kad daugelis 
absoliutiškai nepajiegia suprasti,' 
kas tai yra toji Prūsiška valdanti 
klcsa. Jie nnn nurodinėja, kaip 
Vokietijos valdžia esanti moderniš- 
ka, kaip ji pavartoja visokius mok- 
slus, o nepastebi jie vienio dalyko, 
būtent kad tas, kaip sykis, daro ją 
dar pavojingesne, nes tuomet iš-i 
eina, kad Vokietijos valdžia yra 

i zvens su inžinieriaus smegenimis. 
V. I Jie man nurodinėja, kaip vokiečiu 

valdžia rūpinasi savo (iirbininkais, j 
o nesupranta to, kad riekvienas 
farmeiis, kuris atšeria savo gvvu- 

1 lius skerdimui, daro lyginai taip 
pat ir delei tu pačių išrokaviinų.1 

Daugelis kalba, buk Voketijoj 
jyra tokia pati laisvė, kaip Angli-į joj; buk nėra tokio dalyko, kur j 
galėtum daryti Anglijoj, o negalė- 
tum daryti Vokietijoj. Tai yra ne- 

teisybė. 
Sinčiai ris sako, kad Anglijoj jis 

užsipuldinėjo ir kritikavo Angli- 
jos valdžią laikė aštriausios kovos, 
kurią vedė Anglijos darbininkai. 
Nežiūrint to, jis ne tik kad visur 
galėjo kalbėti laisvai, bet net kapi- 
talistiški laikraščiai jo kalbas at- 

kartodavo. Vokietijoj gi vieną jo 
knygą valdžia konfiskavo už "Ma- 
jestoto įžeidimą"; Vokietijoj jam 
neleido net dalyvauti įvairiuose 
darbininkiškuose ir politiškuose su- 

sirinkimuose, o spaudinimas jo 
straipsnių su agitacija prieš karę 
tapo užgintas, kaipo "išdavystė". 

"Sykį važiuodamas Sieges-Allee 
Berline su vienu jaunu vokiečiu 
poetu, as nusijuokiau žiūrėdamas 
ant daugelio marmurinių pamink- 
lų, kuriais kaizeris papuošė tą gat- 
vę (Kaizeris liepė art los gatvės 
išstatyti paminklus visų savo tėvų- 
protėvių, buvusių Prūsijos karalių 
ir Vokietijos kaizerių). Mano drau- 
gas-poetas sugriebė mane už ran- 

kovės ir ausin sukugždėjo, kad aš 
tylėčiau, nes vežiką' turi paprotį 
(jiems, be abejonės, iš policijos 
prisakytą), ttjojatts užsukti atgal 
ir tokius kaizerio architektūros pa- 
juokė jus vežti tiesiog į policijos 
stotj. 

Pro-Vokiška Agitacija. 
"Aš sakau/ kad šita karė turi 

buti vedama patol, pakol Vokieti- 
jos ir Austrijos valdžios nebus su- 

demokratizuotos pilnai, ir as sakau, 
kad kas agituoja už taiką, Tereika- 
laudamas tų -valdžių nugriovimo, 
yra ne kas kitas, kaip provokiškas 
agitatorius. 

Argumentai, buk męs neturime' 
tiesos nuspręsti, po kokia valdžia 
Vokietijos žmonės turi gyventi, iš- 
rodo man be vertės. Vokiečiai nesi- 
d rievėj o apskelbti karės Francuzi- 
jai (1870 metuose) ir padaryti ta- 
da Francuzijoj respubliką. Jie tai 

padarė todėl, kad jie manė, jog 
respublika, žiūrint karišku atžvil- 

giu, bus silpnesnė. Ir dabar visas 
pasaulis privalo padaryti tą patį su 

Vokietija, ir aiaip sykis delei tos 

pačios priežasties ir tuom pačiu i 
tikslu. 

Musų Socialistų "Laisvė." 
"Delei šitų prižasčių, draugai,— 

baigia Sinclairis,—aš negaliu eiti 

sykiu su iumis ir sakyti, kad šita 
karė yra "labiausiai nepateisinama 
karė visoj istorijoj". Bet aš neno»! 
riu, kad jųs manytumėte, jog aš 
pereinu į kapitalistų pusę su dūšia 
ir kunu". Ir toliaus jis išreškia sa- 

vo nuomonę, kad radikališki gaiva-j 
lai gali daug gero padaryti šitame : 

laike. "Tūkstančiais įvairių budu, 
męs galime buti naudingais, bet 
pasidarome save bejilgiais, prisiim-j 
darni anarchištišką pažvalgą, buk 
visos valdžios yra lygiai blogos ir 
buk visom reik priešintis be jokio 
atsižiūrėjimo. 

"Aš dariau, ką aš galėjau savo' 
partijos viduryj. Aš aiškinau klai- 
dingumą priimtos per partija re- 

zoliucijos, bet man nedavė tiesos 
nei kalbėti. 

Laikraštis "The Appeal to Rea- 
son", kurio įsand&rbininku aš bu- 
vau per 16 metų, atsisakė ir nelei- 
do man išreikšti mano nuomonės, 
idant jas užgirstų jo skaitytojai. 
Jis atsisakė patalpinti net mažumos! 
rezoliuciją, išneštą St.Louis'o susi- 
važiavime. Jųs gal atsimenate, kad 
kuopa iš Pasadena nusiuntė tam 

laikraščiui telegramą su protestu 
už tokj elgimąsi, bet ir tas buvo' 
perniek. O dafbar ateina žinios, j 
jkad "The Appel to Reason" laik- 
raštis yra uždarytas, o apart jo už- 

daryta ir "American Socialist", 
f'The Masses" ir "International Sol 

cialist Reoview". Visi partijos laik- 
raščiai tapo beveik visai nušluoti— 
lygiai kaip ir visa partijos organi- 
zacija bus nušluota, jeigu ji mė- 

gins įkumyti pasipriešinimą prieš 
konskripciją (ėmimą kariumenėn). 
Tik vieną sykį Amerikos istorijoj 
buvo masinis pasipriešinimas kons- 
kripvijai—Ne\v Yorko miesto gat- 
vėse (laike Naminė;* karės) ; visi 

istorijos žinovai žiiiL kaip su tuom 

pasielgė tasai archidespotas ir žmo- 
nių laisvės maikintojas, Abraho- 
mas Linkolnas". f Čia autorius su 

ironija duoda Linkolnui tokius var- 

dus, nes Linkolnas viso pasaulio yra 
pripažintas kaipo didžiausis žmo- 

nių laisvės apaštalas. Jis panaikino 
vergiją ir paliuosavo milijonus neg- 
riĮ-vergų. Ir tada ėjo karė už su- 

teikimą negrams laisvės ir panai- 
kinimą vergijos; ir tada prisiėjo 
įvesti priverstiną kareiviavimą ant 

karės daiko, kaip kad ir dabar. Bet 
ir tada, lygiai kaip dabar atsirado 
krūvelė žmonių, kurie norėjo su- 

kurstyti minias prieš Linkolno lai- 
kų valdžią. Linkolnas, turėdamas 

Iprieš akis didesnius, augštesnius 
niekinius, negalėjo leisti šitiems agi- 
įtatoriams varyti jų pragaištingą 
| darbą, ir Ne\v Vorko gatvėse vie- 
nu aštriu smugiu nuslopinta visa 

agitacija. Sinclairis nurodinėja, 
kad jeigu Socialistų partija, mė- 

gins organizuoti panašų pasiprieši- 
nimą, tai \Vilsonas, kuris daugeliu 
atžvilgių yra panašus į Linkolną, 
bus priverstas padaryti tą patj, ką 

j padarė Linkolnas. Ir tame jam pri- 
tars beveik visa Amerika. Socia- 

listų partijoj balsavo už agitaciją 
prieš karę liktai apie 22,000 žmo- 

jnių. Sulyginus su 100 milijonu gy- 
ventojų Amerikoj—tai lik lašas 

jūrėse]. 

1 

Lietuva ir Kare. 
LIETUVOS LEGIJONAI. 

Paskutinėmis dienomis mūsų 
politikos gyvenimo padangėje iš-' 
kilo naujas svarbus klausimas, i 
tai yra lietuvių pulkų steigimas. | 
Iššauktas jisai taip vadinamų len-J 
kų pulkų organizavimu, j kuriuos: 
jau pateko, kaip girdėti, minios' 
musų lietuvių! kareivių jaunuo- 
lių. Dar iki šic4 kaip rusų, taip ir 
lenkų visuomenė, vieni gal tikrai,' 
kiti apsimetę, neatskiria kataliko 
nuo lenko. Katalikas ir lenkas, jų 
"supratimu," tai tas pat. 

Pasinaudodami mūsų jaunimo,' 
išbarstyto tarp svetimo gaivalo, 
mažu tautiniu supratimu ar atbu- 
kimu, lenkai nevieną patraukia 
ir patrauks kaipo katalikai ir, ži- 
noma, savo mokykloje atkreips 
ypatingos domos j musų jaunikai- 
čius, kad padarius iš jų lenktis. 
Toks dalykų stovis sujudino- ir 

nusų labai inertingą lietuvių' 
visuomenę. Žmonės pradėje rėkti,' 
kad reikia atitraukti nuo lenkų 
naujos iš musų tautos žiedo au- 

kos. Vieni žmonės, didesnės ini- 
:ijatyvos ir drąsos, padarė iš to,' 
rodos, labai liogingą išvadą,—kad 
reikia daryti savi pulkai kiti gi 
išsigando to ir ėmė sakyti, kad to 

negalima daryti, geriaus, girdi, 
taip kaip nors agituoti, kad sutu- 

rėjus mūsų kareivius nuo prisidė-' 
jimo prie lenku pulkų, ar steigti 
jau prisidėjusių jų tarpe lietuvių 
kareivių kuopas. 

Musu visuomenė, tokio svar- 

baus gyvenimo fakto paliesta, su- 

judo sukruto, lyg skruzdėlynas,1 
pagalj j jį įkiš. Nuomonės suskilo 
i dvi priešingi pusi. Vienur priima- 
mos rezoliucijos: už, kitur—prieš.' 
Bet piliečiai! laikas bėga, gyveni- 
mo srauni upė mumis nelauks. 
Toks svarbus klausimas turi butiĮ išrištas tuojau, negaišuojant, nes 

<itaip pasijusime šio istorinio meto' 
bangų išmesti į krantą. 

Lietuvių pulkų priešininkai 
svarbiausiu savo argumentu stato 

pavojų, gresiantį musų jaunimui, 
sukrautam į vieną -krūvą, nes, gir- J 
Ji, jie gali buti pasiusti pavojin-, 
jon vieton vieni <r išskirti taip,' 
<aip tat atsitikdavo su latvių bata- 
lijonais. Piliečiai, apsižiūrėkime 
ir apgalvokime giliaus, ar tas ar-i 
jumentas yra tvirtai pamatuotas.1 
Pasiuntimas tyčia vienų lietuvių1 
pulkų be paspirties pavojingon. 
vieton butų buvęs dar galimas, į 
senajai valdžiai esant, bet dabar,' 
ivikus demokratinei atmainai, rei- 
kia daugiaus pasitikėti naujaja val- 
džia. Nors musų lietuvių, o ypač 
žemaičių, būdas pasižymi nepasi- 
tikėjimu kitais, kas, mano nuomo- 

ne, yra kovoj už buvį daiktas la- 
bai naudingas, bet, vyručiai, šiuo1 
itveju gal galėtumėm buti truputį 
nuolaidesni. 

Tyčia skersti nieks mūsų neskers. 
Pagaliaus, jei ir panorėtų tai pa- 
daryti koks augštesnis rusų vadas 
ar tai del šovinizmo, ar tai del pa- 
vydo, mūsų kareiviai visados ga- 
lės pasirūpinti palaikyti draugin- 
gus ryšius su draugais rusais, kad 
nesidavus kakiam nors dar užsi- 
likusiam kariuc^nenėfc pamdurai 
šskersti musų pulkus. , 

Kas pirma buvo dail.las galimas, 
labar liko nebegalimas. Pirma 
viešpatavo despotizmas, dabar vi- 
uir vyksta deiv.okratybės princi- 
pai. Gal kas pasakys, kad demo- 
kratybčs principams išsiplėsti 

kliudo kariuomenės disciplina. Ne, 

piliečiai, sutartinis disciplinuotas, 
turintis reikšmės darbas galima 
geriaus atlikti, tik pamatavus jį 
demokratybės principais. Demo- 

kratinė kontrolė negali sukliudyti 
nė vienam bendram darbui niekur. 

Antra, musų pulkų priešininkai 
sako: lietuvių pulkai ir taip, be 
kieno nors blogos valios, kaip tat 

atsitiko su latviais ties Mintauja, 
gali atsidurti nelaimingų atsitiki- 
mų pavojingoje vietoje ir pražūti. 
Tai tiesa, tai daiktas galimas. Bet 
ir nedarant mums savo pulkų, šis 
pavojus nebus visai prašalintas 
tiems, kurie, lenkų sukurstyti, stos 

j jų pulkus. Lietuviai, sudarydami 
lenkų pulkuose žymų nuošimtj, 
nebeišvengs to, ko taip bijo pulkų 
priešininkai. 

I 
Pavojus bus nedaug kuo suma- 

žintas, nes įr lenkų pulkai milijoni- 
nėse musų fronto armijose suda- 
rys tik labai nežymų procentą. U 
kad jau lenkai pasinaudos, sučiupę 
į savo spąstus musų jaunikaičius, 
tai nėra mažiausios abejonės. Tie 
vyrai žaliukai, Lietuvos viltis, ne 

tik bus mums pražuvę, bet jų dau- 
guma taps musų idėjos priešinin- 
kais. 

Nekalbant jau apie specijalj mū- 

sų Jonukų ir Petruku mankštai imą 
dresiravimą, juos su lenkais suriš- 
tai, kas daugiausia riša žmones: 
bendri vargai, laimės, bendrai pra- 
leistas kraujas del vienos idėjos. 
Musų nesusipratusių vaikinų sie-į 
lose visa tai padarys tikrą pervers- 
mę. Jauni, dar nesubrendę, ne ką 
gera ir prakilnaus matę savo sodžiu- 
se, vienkiemiuose ir dvaruose, pra- 
buvę ilgą laiką visai svetimoje, ma- 
žiaus kultūringoje, negu jie,rusų 
kareivių minioje, išsiilgę kažko ge- 
resnio, jie urmu jau stoja ir stos 
j katalikų pulkus. Pakliuvę urnai iš 
prievartos ir prispaudimo apystovų 
tenai, kur taip viskas drauginga, 
širdinga ir kupina karščiausių norui 
ir entuzijazmo.... na, vyručiai, tai 
gal ir musų inteligentų kuris su di- 
desniu ..enperamentu ir šiek tiek 
atbukusiais Lietuvai jausmais ne- 

beištvertų. Ką gi besakysi apie mu- 

sų žalų j j jaunimą! 
Pulkuose buvimas sudarys jų 

gyvenime epoką—-tai bus spalvotas 
posmas, kuris savo spinduliais 
švies jiems per visą likusį gyveni-! 

n « 

.Mij. uci apie tai ilgai KaiDeti:' 

Nejaugi mes nežinome, kiek musų 
brolių ir seselių žuvo Lenkijos ju- 
roj, pradedant nuo nelaimingos 
Liublino unijos. Visos geriausio- 
sios musų tautos pajėgos lenkų 
pusėje. Nebekalbant jau apie Mic- 
kevičių, Narbutą, Kasciušiką ir ki- 
tus žinomus iš istorijos žmones, 
nors ir šiandien lenkų legijonų tvė- 
rėjas žymiausias šių dienų naujos 
Lenkijos tvėrime žmogus—Pilsu- 
dskis yra kilęs iš Žemaičių, jo gi 
dešinėji ranka, generolas Januškai- 
tis, aiškus ar nutautęs lietuvis. Tuos 
žmones kaltinti aš visai nemanau. 

Nebegaliedami ar nemokėdami ras- 
ti savo talentams pritaikinimo mu- 

sų visuomenėje, jie liko pagauti 
augštesnės lenkų kulturos. 

Bet, vyrai, jei mes, kaipo tauta, 
norime prisikelti iš numirėlių, tai 
su tuo turime skaityties, turime sa- 

vo gyvenime tverti atsakomas for- 
mas. 

Taigi, piliečiai, mano nuomone, 
svarbiausias pavojus ne tenai, kur 
žiuri kai kurie iš musų. Musų jau- 

nimas ar lietuvių ar lenkų pulkuo- 
se bemaž lygiai taip pat gali atsi- 
durti pavojingose apystovose; pa- 
vojus gi jų lietuviškai sielai lenkų 
pulkuose nebeišvengiamas. Dar vėl 
i: apie tą patį pavojų—buti išmuš- 
tiems—galina jau dabar smarkiai 
paabejoti dar ir dėlto, kad karės 
jau baigiasi. Tai aišku, nes duonos 
ir kareivių stoka privers ją baigli. 
Kad duonos trūksta, visi senai at- 
jaučiame; kad kareivių gali pritru- 
kti, matome išvis augančio deser- 
tini skaičiaus. Pagaliaus visų pa- 
saulio demokratijų dienos obalsis 
—pabaigti karą kuoveikiausiai. Be 
to, yra jau ir kitoniškos rūšies sim- 
ptomų, kurie rodo, kad kara^ grei- tai baigsis. Paminėsiu žinomus 
man. Rusų S.-D laikraščio "Xova- 
ja Žizn" Xo. 2-me rašo. kad Čika- 
gos javų biržoj kviečių kaina labai 
nupuolusi š. mėn. 19 d. per kelias 
valandas, nes buvę biržoje gauta 
žinių, kad Šveicarijos pasiuntinys 
pranešęs prezidentui \ ilsonui, kad 
Vokietijoje daugelyje vietų iškilę 
streikai, ir Betmanas-I lolvegas ža- 
dąs ketvirtadienyje padaryti taikos 
pasiulimą. Amerikos birža, sako 
"X. Ž.", visados pasižymėdavo sa- 
vo geromis informacijomis, taigi tie atsitikimai rodo, kad taikos šan- 
sai auga. Antra, pasakoja tas pats 
laikraštis, Austinas Čemberlenas 
viename viešame pokilyje paskel- 
bęs, kad anksčiau, negu pasibaigs 
lordo-mero įgaliojimai, kurie bus 
iki š. m. spalių m. 27 d., mes visi 
galėsime išrūkyti taikos pypkę, 
priešininką nugalėję. Tai žodžiai 
ciicijalės Angluos, ir jie turi savo 
reikšmę. 

Lietuviu legijonų sudarimas, pa- 
imdamas nemaža laiko, sumažina 
mušu jaunimui pavojų, Pakliuvę j 
jau esančius lenku ar kitus pulkus, 
kareiviai lietuviai jau dabar gali 
susitikti su giltinės šmėkla; lietuvių 
ęi pulkai, kol nesusiorganizuos, ne- 
galės dalyvauti mušiuose. Tokiu 
budu priešininkai su savo argu- 
mentu turėtų buti kaip tik jų ša- 
lininkai. Tai toks antilegijonistų 
svarbiausio išroJvn*> silpnumas. 

Dar vienas ryškus dalykas: be- 
sikalbant su daugeliu iš jų, gauna- 
mas ispudis, kad čia žmonės lyg ir 
tyčiai susi rupinę musų jaunimo li- 
kimų, bet jų sielos gelmėse, gal 
kartais net nežinant jiems patiems, 
kažin kur giliai giliai pasislėpusi 
tuno baimė prikišti savo kailį. Tai 
ypač justi kai kurių lietuvių kari- 
ninkų tarpe, kurie užima vietas kan- 
celiarijose, ligoninėse ir kitose 
panašiose įstaigose ir parako, kaip 
sako, niekad nėra uostę. 

Na, vyručiai, versti jums nieks 
neturi teisės. Gyvastis tai yra au- 

kščiausias kiekvieno žmogaus tur- 
tas, del jo tiktai jisai pats, o nie- 
kas kitas, turi teisės daryti tokį ar 

kitokį nusprendimą. Nebegalėdami 
ištesėti čia, pasitraukite kiton dir- 
von, kur galite buti naudingi vi- 
suomenei, ir nekliudykite tiems, 
kurie gali. Nieks už tai neturės tei- 
sės daryti jums kokių nors priekai- 
štų, ir jūsų garbė nuo to neturės 
nukentėti. 

Sakote, tą klausimą pirmučiau- 
sia turime išrišti mes kareiviai. Xe, 
vyručiai, ir mes tuo tarpu civiliai, 
rsanie tokie pat busimosios laisvos 
Lietuvos piliečiai, kaip ir jus! Tas 
klausimas nėra kokio nors luomo, 
?luogsnio ar partijos klausimas, 
tai yra visos Tautos klausimas, 
tiuo jo gal pareis Lietuvos laisvės 
likimas. Ir, manau, kad mes kurie 
giname j j, mokėsime re kale paro- 
dyti tai ir darbų! 

Savo laiku mes nebijojome ga- 
benti ir platinti lietuvišku: raštus, 
:> už tai gręsė mums Sibiras; 1905 
,r šeštais metais nebijojome steigti 
Lietuvoje kovos burius ir vykinti 
Didž. Lietuvos Seimd nutarimus, 
3 už tai grėsė mums kartuvės; pu- 
:ėme prieš vėją, kaip sakydavo mū- 

šų senukai, žodžiais,—nepabijosi- 
ne„ vyrai, ir dabar stoti į Tėvynės 
;unų eiles, jei tai jai bus reikalin- 
ga !Taigi, vyrai, ei mes smarkiai 
giname lietuvių pulkų reikalitigu- 
ną( tai tik del to. kad ir patys su 

Jžiaugsmu dalyvausime juose ir 
stengsimės būtį kitiems pavyzdžiu. 

Yra dar ir tokių antilegijonistų 
:arpe, kurie sako, kam, girdi, 
nitms, legijonai? kam, galu gale, 
Lietuva? Męs jau prigulim prie ru- 

sų. Galime eiti tik su jais išvien, 
jallrne dalyties kartu jų laimėmis 
r nelaimėmis,, negalime naudoties 
uo, ko jie jau yra pasiekę ir dar, 
>e abejo, pasieks. Separatizmas ne- 

reikalingai 



Su tokiais, vyrai, ginčyties jau 
bergždžias darbas! Pasirinkti sau 

kelią jų dalykas, nieks jiems tai 

užginti negali. Bet, jeigu jie, už- 

miršę tas pilkasermegiii minias, li- 

kusiais Lietrvoje, iš kurių mes vi- 
si esame kilę, upinasi vien tik sa- 

vimi, jeigu jau juose apmirė visi 
siūlai,kurie riša mumis su mus v 

broliais lietuviais, likusiais tenai 

Lietuvoje, tai jie mums, lyg tos 

sausos, nukritusios nuo medžio, 
šakos, pakliuvusios į svetimą pečių, 
ir rupinties ar ginčyties su jais ne- 

verta. Ir taip perdaug ginčių, o 

permaža darbų. 
Rimtesni pulkų priešininkai ttir 

buti išstatys, jei dar nėra išstatę, 
dar vieną motyvą, tai yra baimę, 
U'O mūsų jaunimo sutraukimu 
vienon organizacijom ir nepatrau- 
ktų savoti pusėn jį. 

Jei ši abejonė ir kiltų pas mu- 

mis, tai bercikalo, nes kas dabar 
turi gyvenimo vadžias, jei ne liau- 
dies reikalų šalininkai, ir kaip tik 
tam nuisų liaudies jaunimui butų 
be galo naudinga buti savo orga- 

nizacijoj, kur jų niekieno nevar- 

žomos, sielos reikalai butų visai 

aprūpinti. Kariuomenė tai dviem 

ašmenim kardas, žiūrint j tai, kieno 

jisai rankose yra. Dabar ir demo- 
kratai jos pusėje. Revoliucija dar 
ne pabaigta. Lietuvoje tikroji re- 

voliucija dar ne prasidėti neprasi- 
dėjo. Taigi, vyrai, jei męs pa- 

sinaudoję apystovo.».lr, primosi- 
me Lietuvai jos jaunimo /i^- 

dą. įkvėpsime jam tikrą savo. 

tai yra mūsų liaudies, reikalu su- 

pratimą, sužadinkime užmigdytus ir 

užgniaužtus senojo režimo savisto- 
vybės jausmus, išmokysime pasiti- 
kėti vien savo pajėgomis ir tvirtai 
♦ikėti j galutiną Lietuvos atgimimą, 
išmiklinsime ir duosime tam gra- 
žiam jaunumėliui j rankas ne tik 

ginklą, bet ir gražią organizaciją... 
tai, vyrai,puikią dovaną mes pada- 
rysime mušu Lietuvai—suvargin- 
tai, sunaikintai, grl jau nustojusiai 
vilties prisikelti kada iš kapo. 

Karas baigsis, gal jau netrukus. 
Prasidės taikas tarybos, deribos. 
Tautu atstovai suvažiuos j Kongre- 
są.- Visos, lig šiol pavergtos, naiki- 
namos ir skaudžiamos stipresnių- 
jų tautos lauks, lyg tos įtenitos sty- 
gos, savo išganymo. 

Vienos jo*, neturinčios stiprių, 
organizuotų pajėgų, lauks su bai- 

me širdyse ir meldimo ašaromis 

akyse: kitos, susiorganizavusia ne 

tik j civilias, bot ir j kariškas pajė- 
gas, ne tik lauks, bet ir reikalaus, 
—jų akyse žibės ne maldų ašaros, 
bet pasiryžimo ugnis—paspirti sa- 

vo reikalavimus pajėga, stoti už 

juos iki paskutiniajam 1 

Lietuva tai yra kąsnis, į kurį go- 
džiai žiuri ne viei.as. Tie patys mū- 

sų kaimynai lenkai, bent jų vado- 

vaujantieji lig šiol luomai, aiš- 
kiausiai aspiruoja paglemžti mus. 

Tai rodo, kaip j u nutarimai pada- 
ryti jau dabar, gavus Lenkijai ne- 

priklausomybę, susirinkimuose var 

šuvoj ir Buske o, tur bitti, ir ki- 
tur kur. Tuose suvažiavimuose, 
kaip sako gandas, dalivavę apsčiai 
visi luomai ir visi ,ie tiesiai pas- 
kelbė, kad Lietuva turinti buti pri- 
kergta prie Lenkijos. 

Lenkų deputacija, dėkodama vo- 

kiečių, valdžiai už nepriklausomy- 
bės pripažinimą, skelbia savo pra- 
kalboje "musų širdys lygiai džiau- 

giasi Varšavoje vr Vilniuje..." 
Tai vis žymės, kurių reikšmės tik 
aklas negali suprasti. Lenkai mė- 

gins suimti mus į savo rankas, pa- 
lenkti musų sprandą naujam jun- 
gui—tai neabejotinai 

J Taikos Kongresą jie ruošiasi 
sparčiai. Visoj Europoj jie stelbte 
stelbia lietuvių vardą. Ne tik Eu- 
ropoj, bet ir Rusijoj dar lig šiol 
lietuvis ir lenkas tai sinonimai. 
Kol kas iš vienos pusės ruošiama 
Europos nuomonė, prisidengiant 
tam tyčia nušviestais istorijos fak- 
tais ir neva ramiu augštesnės len- 

kų kultu ros įveikimu ir kitais ne- 

kaltai skanbančiais dalykais, iš ki- 
4os gi pusės traukia, kur tik gali, 
musų pajėgas j Lenkų eiles, prisi- 
dengdami daugiausia katalikybe ir 
galų gale... kai ateit svarbi teis- 
mo valanda, sprendimas gali bu.; 
ne musų naudai.. lankai gan iti- 
kinti, jei mes nemokėsime ginties, 
kad Lietuvos tikrai nėra, kad ji 
jau likusi jų kulturos grobiu ... 
Net jau dabartinės naujosios rusų 
vyriausybės nepriklausomos Len- 

kijc« pripažinime randame žo- 

džių: .rusai tiki, kad nuo am- 
žių surištos su Lenkais tautos bus 
visiškai apdraustas savo pilietybė* 
ir tautybės gyvenimu, gyventi.. 
Vyrai! juk tai apie mus kalba! 
Mūsų dalykams taip linkstant gai- 
šuoti, snausti ar barties tiesiog nuo- 

lėmė. Kada lenkai, ar kas kits, blo- 
,a valia, ar per nesupratimą, mums 

juk tai vis tas pats, norės vėl mu- 

mis įkišti maišau, mes turime pa- 
rodyti—dantis. —Tokiais dantimis 
ir bus musų jaunimas susitelkęs j 
pulkus, niusu berneliai žalikėliai— 
susipratę. — nušvitę, apginkluoti, 
pasiryžę ginti savo ir busimu Lie- 
tuvos kartų laisvę iki paskutinių- 
jų. Sako mums kiek gi jusų bus, 
tų vyrų—30—40, na, 50 tūkstančių. 
Atsakykime tiems; tebūnie mūsų 
nors i s tūkstančių, ir tie suorgani- 
zuoti, užsidegę viena mintimi tūk- 
stančiai nusvers mūsų likimo svar- 

styklėse (langiaus, negu palaidi, ne- 

suorganizuoti, bejėgiai milijonai. 
Kad užčiaupus mumis, kad ne- 

idavus buti mums sau žmonėmis, 
I reiks pirma .įugalėti, tai yra sunai- 
! kinti iki vienam, tuos mūsų pulkus. 
i Bet, vyrai, karui pasibaigus, kas 
'Europoj drįs tai padaryti? Kas ne- 

I pabijos iš Lietuvos padaryti naują 
Serbiją, kad sukurus iš naujo tau- 

tų karo gaisru? Ne! to jau nebe- 
bus— ir mes liksime laisvi. Xega- 
na to, mes, turėdami savo organi- 
zuoją pajėgą, galėsime nė nelaukti, 
ką apie mus nuspręs kiti. 

Karni pasibaigus, mušu pulkai 
pereis sieną ir apskelbs Lietuvos 
nepriklausomybę, o Kongresui liks 
tik viena—pripažinti faktą. Kariš- 

1 kosios organizacijos svarba aiški 
visiems. Tai jau senai suprato len- 
kai. Tai suprato latviai—ir jų nors 
ir "sunaikini;", apsidengę narsumo 
laurais lmtalijonai, jau iškėlė Lat- 

vijos vardą visam pasauliui ir dar 
įtars savo sprendžiamą žodį apie 
! ją. Tai suprato dabar ukrainiečiai, 
'ruošuami savo pulkus. Ta pat su- 

prato musų varpininkų idėjiniai 
pirmtakunai čekai, steigdami savo 

"sokolus", o dabar legijorus. Ta 
p ai didelis metas suprasti ir mums. 

i Taigi, piliečiai, šalin baimė, ku- 
ri šaldo musų širdis ir pakert* 
jausmus, šalin visi prietarai—luo- 
miniai, partyvus ar kitos rūšies, ku- 
rie neleidžia šviesia akimi be prie- 
dangų žvilkterėti j tikrą dalykų sto- 

vj, pripažinkime faktus, paties gy- 
j venimo pripažintus, neatsilikjnie 
nuo kitų! 

Mes lietuviai, savo sielos palin- 
kimu antimilitaristai, ramus, kul- 
tur.ingo ir laisvo visų tautų sugy- 

I veninio šalininkai, dabar šią valan- 

|dą, kada ginklai žvanga, kada vis- 
ką reikia tik suorganizuota pajėga, 
jai (langiaus nenorime vergauti ki- 
tiems, turime patys tuojaus negai- 
šuojant organizuoti, kur tik galima, 
savo pajėgas. 

Į Malonės ir dovanų nelauk! Pa- 
Isiti-ktA. savo reikalams vien sava 

pajėgomis!—Tai suprasti visų ko- 
vojančiųjų principai. Ir mes jų tu- 
rime laikyties. 

Rusų revoliucijos likimą nulėmė 
rusų kareiviai, prisidėdami prie 
jos; pas mumis Lietuvoje ta pat 
padarys lietuviai karžigiai. 

Iškovojęs gi sau laisvę ir sugrį- 
žęs prie kasdieninio gyvenimo, kiek 
gi jisai, tas mūsų jaunimas, išėics 
tokią gerą mokyklą, galės suteikti 
maudos visuomenei per likusį savo 

amžių. Mes lietuviai, užguiti, nu- 

vargę, įbauginti, naujam gyvenimui 
sausus, jgvsinie pulkininkams sugrį 
žus namo į savo gyslas vėl atsigi- 
r iUsio musų laisvų sentėvių kraujo 
ir eisime jau naujais,jiem nežino- 
mais, keliais, katrų su visomis pa- 
saulio tautomis, kaip lygus su ly- 
giai.;, tenai, kur šaukia mumis liki- 
mas^ kad atliktume, kartu su ki- 
tais visais, žmonijos uždotj. 

LIETUVIŲ MITINGAS 
MINSKE. 

Lalandžio 4 d. 1917 m. dalivau- 
jant suviršum 900 žmonių įvairių 
srovių, krypsnių, luomų bei soci- 
jalio padėjimo, Minske buvo mi- 
tingas, suvažiavimas. Mitingo pir- 
mininkui Mičiuliui paaiškinus mi- 
tingo sušaukimo tikslą, buvo pra- 
dėta svarstyti programos klausimai. 
Kalbėtojai paeiliui dėsto šiuos klau- 
simus. 

i) Politinis Lietuvos klausimas, 
rišant su Rusų revoliucija ir 2) 
kas yra nuveikta Lietuvos politi- 
nio klausimo strityje (d-ras Al- 
seika); 3) steigianK)jo susirinki- 
mo klausimas (Jakševičiu* ir Kuz- 
ma) ; 4) Lietuvių santykiai su ki- 

tomis tautomis, Lietuvoje gyvenan- 
čiomis ( Kasiulaitis) 5) Apie Lie- 
tuvos karalijos paskelbimo klausi- 
mą (g)v. gyd. \"eitas) 6) Kko- 
nominis Lietuvos klausimas (dr. 
Alseika) 7) .Moterų rinkimuose 

'dalyvavimas (d-rė Y. Alseikienė, 
kuri. Y. Borisevičius ir gyv. gyd. 
\ eitas') 8) Pabėgėliu grįžimas 
( Norkus ir Rudvalis) 10) Demok- 
ratinio kliubo Minske įkinrimas 

| (Miėiulis). 
Iškausius minėtųjų kalbų ir ap- 

svarsčius Lietuvos dabarties poli- 
tinį padėjimą, rišant jj su Rusų di- 

džiąja revoliucija, pripažindami 
I Lietuvą atskira politine, kultu :nc, 
Ietnografine bei tautine vienata ir, 
manydami, kad politinio apsispren- 
dimo teisė tai vra kiekvienos tau- 1 J 

tos neužginama teisė, nutarė: 

j I )Kad Lietuvai reikalaujama 
demokratinė, federatyviai su kito- 
mis tautomis surišta, savavaldybė; 

2) Kad tai siektina politinio 
švietimosi bei demokratiniais pama- 
tais organizavimosi keliu sutartinė- 
mis vienybės puiegomis; 

3) Susidariusiąją Lietuvių Tau- 
tos Tarybą pripažinti, išreikšti jai 
pilną pasitikėjimą ir uoliai ją remti 
Lietuvos politinius klausimus ri- 
šant bei demokratiniais principais 
Lietuvos savavaldybę, tveriant. 

4) Kad santykiai lietuvių su ki- 
omis Lietuvoje gyvenančiomis tau- 
tomis privalo buti broliški, laisvės 
bei 1 ~vbės principais remiami, kas 
jau Itt. -ių istorijoj yra paro- 
dyta. 

5) Kad pripažindami steigiama- 
jj susirinkimą svarbiausiu kiekvie- 
nos tautos gyvenimo momentu: 

a) platinti visomis pastangomis 
Rusijoic išblaškytų lietuvių tarpe 
demokratiniais principais vadovau- 
damies stegiainojo susirinkimo su- 

pratimą bei formas. 

b) Uoliai ruoštis Lietuvos stei- 
giamajam susirinkimui. 

c) Kadangi laikinoji Rusijos 
vyriausybė iki šiol nėra aiškiai ir 
viešai paskelbusi, kaip ji mano riš- 
ti Lietuvos ateities klausimą, pa- 
siūlyti laikinajai Rusijos vyriausy- 
bei prieš steigiamajam susirinkimui 

įvyksiant viešai paskelbti, kaip jos 
rišama politinis Lietuvos klausi- 
mas. Siuo gi metu uoliai ruoštis 
dalyvauti Rusijos steigiamojo su- 

sirinkimo demokratiniais pamatais 
Lietuvos Karalijos paskelbimu, pa- 
brėžti, kad lietuviai patys tik gali 
valdyties. 

i 6) Kad pripažintina pageidavi- 
mas, idant moterys, turėdamos stei- 

giamajam Susirinkime rinkimų 
teises, aktyviai ir sumaningai jas 

į sunaudotų kuriam tikslui pasiekti 
privalo šviestis politiniai ir or- 

ganizuotis savo pažiūromis. 
7) Kad pripažindami faktą di- 

delio iš Vokietijos pusės susirū- 
pinimo Lietuvos savystovybe ir 
tam tikras jos pastangas šj klausi- 

'mą lietuviams palankiai išrišti, pav. 
savo likimą nuspręsti ir vaidymosi 
formas nustatyti. 

8) Kad pripažindami didžiausi 
ekonominį Lietuvos nusilpnėjimą 
del karo aplinkybių ir manydami, 
kari ateityje laisvai Lietuvai pri- 
derės užtat artimai rištis ekonomi- 
niai tik su tais kaimynais,.kurie šio- 

je srityje padėtų lietuviams kuo- 

greičiausiai ir vaisingiausiai ekono- 
miniai sutvarkyti, išreiškia savo 

karštą pageidavimą, kad visi nuo 

senų laikų apsigyvenusieji Rusijo- 
je, Amerikoje ir kitur lietuviai pra- 
monininkai, prekėjai, amatninkai, 
įvairių rusių specijalistai ir t. t. 

pirmajam laisvos Lietuvos varpui 
sugaudus, grištų Lietuvon kas sa- 

vo darbu, kas kapitalu naują Lie- 
tuvos ekonominį gyvenimą tinka- 
mais pamatais tvertų.. 

9) Kad išklausius Minsko Lie- 

tuviu Komiteto del karo nuKentė- 

jusiems šelpti pirmininko princi- 
pialinius šelpimo organizacijų de- 
mokratinius dėsnius pripažinti pa- 
geidaujamą visų pabėgėliams šelpti 
organizacijų demokratizavimas!. 

10 Kad pripažindami lietuvių 
tremtinių tėviškėn grąžinimą vie- 
nu iš svarbiausių šio meto uždavi- 
nių, pavedi Minsko Lietuvių Ko- 
mitetui šaukti tam tikrą susiTinki- 
mą plačiai apie šį klausimą pasi- 
kalbėti ir tikram šioje srityje vei- 
kimo budui nustatyti. 

Ii) Minsko g»iber. ir vakarų 
pafrončio lietuviams suvienyti 
j^Uigti Minsfke lietuvių demo- 

kratinį kliub^. 

A. A. Mykolas Kiem^ikis. 
IJ -M 

| Ir dar viena karo anka, ir dah 
į vienas Lietuvos stinus, kurio akys 
j neberegės tėvynės, kurio kaulai tu- 

(rės svetiniam krašte ilsėtis. Daugy- 
bė šiuo karo nietii žmonių miršta, 
bet kai miršta žymesnis arba kam 
artimesnis žmoguj tai ir tas karo 

! baisenybes, rodo% labiau jauti. 
Dar labiau gaila, jei išgirsti, kad 
iš šio pasaulio turėjo atsiskirti 
žmogus jaunas, pilnas gerų troški- 
mų, savo darbo žinovas, reikalin- 
gas visuomenės marys. Toks buvo 
ir a. a. Mykolas Kiemeikis. Jo an- 

kstyba mirtis Kauno 2-jai savitar- 
pinio Kredito Draugijai atėmė pri- 
tyrusi bugalterj, lietuvių jaunai ba- 
nkai atsidavusį darbininką. 

A. a. Mykolo Kietneikio mirtis 
buvo visai netikėta. Nieko pirma 

(nebuvo girdėti jį sergant, tik štai 

(šiomis dienomis ateina iš kariuo- 
menės trumpas, bet liūdnas laiške- 
lis, 115 artilerijos brigados adju- 
tanto rašytas kovo 30 d.: Prane- 
šu, kad brigados raštininkas My- 
kolas Kiemeikis, ilgai pasirgės, ko- 
vo 27 d. mirė 2-joje 115 pėstinin- 
kų divizijos ligoninėje". 

j A. a. Mykolas Kiemeikis buvo 
paimtas nuo pat karo pradžios, 
1916 metų pavasarį buvo inkstų 
liga susirgęs ir vasarą tris mėne- 
sius poilsio gavęs, bet neturėda- 
mas iš ko gyventi, kur tam lai- 

kui prisiglausti, turėjo lietuvių 
pabėgėlių Komiteto įstaigose sau 

duoną pelnyti, o rudenj jį vėl pa- 
ėmė į 'kariuomenę dur nepasveiku- 

! sį. Gyvenant karo sunkiose aplin- 
kybėse, matyti, liga jam atsinau- 
jino ir belaiko mirtis dar jauną 
žmogų nuvarė į kapus. Taip gali- 
ma spėti, nors brigados adjutan- 
to laiške nepasakyta, kokia liga 

j miręs. 
A. a. Mykolui Kieineikiui teko 

buti ir japonu karė, ten jis buvo 
nušalęs, rankas, todėl šiam kure 
nebegalėjo srovėti pirmutinėse 
eilėse ir, su šaudykle rankose, 
nuolat žiūrėti giltinei į dantis, 
bet vis dėlto nebuvo lemta išsi- 
gelbėti nuo jos nagų. 

į Atviras, geros širdies, visada 
smagus, žmogus be jokių preten- 
zijų, visur ir visada buvo pagei- 
daujamas draugas ir laukiamas 
[svečias. Kauno lietuviai, sugryžę 
po karo, turės labai jo pasigesti. 

Velionis, kiek teko girdėti, ne- 

turėjo čia pabėgusiųjų į Rusiją 
tarpe neiko savųjų, ir jie, nusto- 
jus armotoms gausti, tuščiai lauks 
jo pargrįštant, nenueis savo gai- 
liomis ašaromis apliastyti jo 
amžinojo atilsio vietos ir net 

nežinos, kurie vėjai pūkštys jo 
'kapo baltąsias smiltis... 

("Sant.") 

Užsirašyk jau ar savo pažįstamiems didžiausią aavaitraitį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas Keturis ir lietuvaitė. 
„Vlenybč Liet." talpina moksliškus Ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pttsel metų $1.00. 
Kanadqje.., 2.50; pusei metų $1.25. 
Kltose^vlešfptystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažlurėjlmui siunčiame vienų numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

T«l. YA\R08 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L»etuvl« Gydytojai Ir Chlrurpu 
3260 So. Halsted 8t, Chicago, III. 

Gydo visokias Ilgas* moterių, talkų 
tr vyrų. Specialllkai gydo limpančiai, 
užalsenėjusias ir paalapttogaa vyrų 
Ilgai. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPI8 

(Mop«) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaJmus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
lį kitų dalykų. 

"Geriautis iernlapla lietu- 
vių kalboj. — Peraletato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIAKIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St.. j 

, CHICAGO, ILL. I 

CmL >111 

• DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS OYDYTOJA9 

1749 ;d BALSItO SI 6UICAOOL JLL, 
co&msb tau stukt 

KELIAUJANTIS AGCNTA3 
Mūsų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankopi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 
raftlnčja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus j mr.sų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 
PETRAS S. REMEIKIS. 

Yra mūsų įgaliotas Gardner ir apl» 
;rnkėje užrašini ti "Lietuvą", rinkti 
: -kelbimus ir pardavinėti knygas. 

List Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
L&i'_:x >ia gauti sau tinkamą rie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis fcoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
m'itjų mokykloje. Mokini-ne pasi- 
naudojamo indlvidinėmiB siBtemo- 
mis--nuoseklus pažinimas ir prak- 
Jka važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutriks tinka- 
mus patarimus lr nurodymuB. Mu- 
Bij mokyklai netrūksta geriausių 

| automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus | Rausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
^ederal Ass'n of Aulo Er.gineers, 
1214-16 Jacks-n Blvd. (Ine.) 

IKONK YARDS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

i 515 J. Halsted St., Chicago 

LIETUVI! 
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ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, j JIE TEN KENČIA BADU-ŠALČIOS, O TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTOS. Į 
Aukauk jiems per CentralĮ Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lletuną, ir jslrasik j nuolatinių Lietums Selpijiį skaižlĮ. į i 

Iškirpk šį K u foną ir įrašas kas reikia siųsk su savo A uka 

I Komitetą fino adresu: 1 
THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

Sunčiu $ a u A-1 į nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Prie to prisižadu ko s mėnuo aukauti per 

Central į Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

ParaiaS 

ir 

Idealis 

y Muilas toaletiniam vartojimui, 
y prausimui veido arba maudyk- 

lei, privalo buti sekančios ko- 
i kybės: grynas, gydantis, anti- 
» septiškas ir neerzinantis. 

Severa's 
Medicated 
SkinSoap 
(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. Jj myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTI8EP8OL 

yra antiseptiškas 
skledye vidujiniam 
Ir Išlaukiniam var- 

tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi- 
mui burnos lr gerk- 
16a, taipgi vietiniam 
pritaikinimui. 

Kaina 25 centai 

SEVBRA'S 
FOOT PO*i?BR 

(Severo® Profikos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 

tiseptikos proSkos, 
suteikiančios paleng- 
vinimu nuo kojų 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo lr ftutimo 
kojų.Kaina 25 centai 

Apart >u|Uliu mint- 
tų preparatų, d»r ,t. 
kreipiama atydą i kitas 
lydociatiag loaletincs 
reikraepat, it<H,bln»Ja- 

« Pardavinėjamu 
po "Seyeroe" apsaaaotu 
ženkleliu. Reikalauki t« 
tiktai tikrų Severoi pra- 
parattj, parduodamu *i» 
•ur aptiekoee, arba ui- 
(i sakykit tiesiog, jeiru arti jt} gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 
1*. i*. * A. o. o. J. J. ^ 

Reikalaujame 
Agentų 

Platinimui 'Lietuvos" Geras už- 
darbis darbštiems vyrams. Del 
platesnių informacijų kreipkitės į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, ILL. 

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS Aisopo Pasakos — pusi. 364 .$1.25 Amerika—informacijos apie Ameriką ir t.t 75c. Andersono Pasakos — pusi. 82 
aoc. Audra Rusijoje — pusi. 65 
aoc. Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c. Kas iš kur Pareina? 
aoc Kelionė j Šidlavą—pusi. /8 
15c. Ko mus mokina žvaigždės 
ioc. Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 
15c. Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ,.150, Kun. A. Burba — 29 pusL. aoc. Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai aoc. Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 
40c. Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35c. Nuo Degtinės — 19 pusi *oc 

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 
Trachoma—Prie šviesos—pusi. 100 aoc. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą, l'iiiigu# 
geriausiai siųst per pačto Money Orderį, paprastame 

ilaiške, adresuojant: 

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

Ant Pardavimo. 
—>. 

Parduodama: gera ukė su 76 ak- 
rais žemes ir visa gaspadoryste, ne- 
toli didelio miesto Waterbury, Conn. 
Norintieji sužinoti plačiau tegul krei- 
piasi adresu: 

Mr. Franceson, 
RFD. No 1, Woodbury, Conn. 

Išmainymui ant namo, arba par- 
duodama dviejy ir pusės akrų farma 
bu nauja 4 kambarių stuba Bluo Is- 
land, 111. Kreiptis i 

Geo. Waslovas, 
R956 So. Rockwell St.p Chicago, 111. 

pigiai arba mainys 
ant Chicagos nuosavybės, 80 akrų 
geros žemės ūkei Wisconsino Val- 
stijoj arti graaios Pashtigo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės i: 
JOHN J. LIPSKI, 

4616 S. Western Ave., Chicago, III. 

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

čva rtr 

ickio tik nori Instrumento, arba dai- 
navimo $1.50 parduodu tik už $1.00. 
Pasakykit ir draugams. Adresuokite 

G. A. Baronas, 
P. O. McKeec Rocks, Pa. 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

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

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: hm. 31 Ir Su. HaUtedSt. 
(tpnui viri Aptiekos;. CHICASO. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
L1ETŪV1S ADVOKATAS 

Ve<* bjriaa vIimm "'■MtH 

69 W. Wuhiagton Street 
Kmu IMMOM, M. C«<nl »7I 

«U S* Etbtri lt, T«L Yvfc 7271 
CHICAOO, 1LL* 



REZULTATAI KUN. J. ŽI- 
LINSKO PRAKALBŲ CHICA- 

GOS APYGARDOJE. 
Atsisveikindamas su Chicaga, 

dėkoju visiems Cftieagos lietuviams 
jž malonų priėmimą ir u/, pagelbą. 

Aukų lietuvių Chicagos apigar- 
dosc viso surinkta $130.25 (Cice- 
ro $46.34, Roslande $23.16, Og- 
lesby $12.75, Spring Valley $24.00, 
Racine $24.00). 

Didžiausias ir svarbiausias ma- 

no atsilankymo tikslas čia buvo su- 

pažindinti lietuvius su dabartinė- 
mis mūsų politiškomis aspiracijo- 
mis. Raginau visus prisidėti prie 
atgavimo Lietuvai laisvės ir prie 
organizavimo ir atstatyma Lietu- 
vos po karei. Jei patįs nesirūpin- 
sime;, nedirbsime, nesiorganizuosi- 
me, tai ir gavimas laisvės mums 

nieko negelbės. 
Raginau Chicagos apygardų lie- 

tuviu; rašytis prie Lietuvos Žemės 
Banko. Viso prisirašė šioje apic- 
Iinkėje 68 nauji nariai, kurie pasi- 
žadėjo prisidėti rin Lietuvos Že- 
mės Banko su 7.100 doliarių iš 
kurių 2.782 doliarių įmokėjo 'cash.' 

Apart to vienas prisirašė prie Ban- 
ko ir j mokė į o 200 rubliais. 

Sulyg distriktų prie Lietuvos 
Žemes Banko prisirašė taip: 
West Side distriktas $600 
Cicero $45° 
Bridgeportas $4°° 
Town of Lake $'35° 
Nort Side $1200 
West Pulman $400 

Parapijos distriktas $300 
Spring Valley, 111 $1000 
Racine, Wis $15° 
Sheboygan, Wis $750 

Labo.. .$7,100 
Ačiū visiens tiems lietuviams, 

kurie prie šitos mūsų garbios įsta.- 
gos prisidėjo! Tėvynei iš to bus 

didelė nauda, sunaikintoms nnisų 
ukėms didelė pagelba. Nevieną is- 

gelbėsitne iš žydų ir kitų svetim- 

taučių nagų. Patiems prisidėju- 
siems prie banko ir bus didelė nat1- 

da. Męs, lietuviai, privalome tikė- 
ti į musų ateitį ir į musų institu- 

cijas. 
Jeigu męs savo jiegoms, savo vei 

kėjams ncužsitikinie, tai kam da 

neprigulmyb:ų it; savy valdų ji;ško- 
me? Pats darbas nepasidarys, jei 
męs prie darbo neprisidėsime. Jei 
kitiems pavesime mus organizuoti, Į 
tai, nežiūrant j gautasias liosybesJ 
vsitiek kiti mumis rėdys ir laikys! 
mus pinigiškai ir pramoniškai pa-1 
vergę. Kiekvienas lietuvys turėtų 
skaityti pareiga prigulėti prie ^rau- 

rupinaneiųsi Lietuvos organi- 
zavimų ir atstatymų. 

Daugumas Chicagiečių, kaip ma- 

tote, prisirašė prie Lietuvos Žemės I 
Banko. Tai yra pionieriai musų 
veikimo! Kitį žadėjo vėliaus prisi- 
rašyti, neturėjo su savimi pinigų, 
norėjo apsimislyti, su saviškiais pa- 
sirodavyti ir tt. 

V isiems norintiems toliaus prisi-' 
rašyti prie Lietuvos Žemės Banko 

Chicagiečiams ir Chicagos apigardų 
lietuviams pranešu, kad jie gali pri- 
sirašyti ir įmokėti pimigus, visus ar- 

ba dalimis, Čia jau ant vietos, Chi- 

cagoje, Universal State Banke, ant 

kampo South Ilalsted ii' 33-čios 
gatvės. 

Nueikite j Universal State Ban- 

ką, pasakykite, kiek norite paimti 
Lietuvos Žemės Banko šėrų, j mo- 

kėkite pinigus (po 50 dolerių už 

kiekvieną šėrą), o jie išduos jums 
kvitą. 

Universal State Batikas yra lie- 

tuvių vedama įstaiga ir galima kal- 
bėti lietuviškai. 

Ten-jau, Universal State Banke, 
gali mokėti tolesnes mokestis ir tie, 
kurie jau prie Lietuvos žemės Ban 
ko pirmiau prisirašė, o da visų pi- 
nigų neįmokėjo. Parodykite nuėję 
savo kvitą, paduokite pinigus, o 

Universal State Bankas priims pi- 
nigus ir jums jusų mokestį pakvi- 
tuos. Kad mokestis bus pilnai įmo- 
kėta, nuo Lietuvos Žemės Banko 
gausite pilną paliudijimą arba pro- 
vizorius šerus. 

Norintiejie smulkesnių paaiškini- 
mų apie Banko reikalus, visados 
rašykite į Bostoną. 

Kuu, Jonas Žiiinskis 

50 W. Sixth str.,So Boston, Mass. 

UŽBAIGUS MARŠRUTĄ IR 
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

Visose Suv. Valstijose pasakiau 
150 kalbas; sutvėriau su viršum 
šimtą kuopų, kurių nariai pasi- 
žadėjo mokėti 1 ietuvos badau- 
jantiems žmonėris po $r.oo, 50c. 
ir 25c. iki karė užsibaigs. IŠ tų 
suristų žmonių apie 5% savo ši- 

taip sudėtus pinigus siunčia per 
klerikalų fondą ir apie tiek siun- 
čia juos per socialistų fondą. Li- 

kusieji siunčia savo pinigus per 
Liet. Gelb. Fondą. 

Apie 9 vietose surinktas au- 

kas palikau ant socialistų rankų 
ir a-pic tiek ant katalikų rankų 
pasiuntimui Lietuvon. Visas ki- 
tas aukas siunčiau per Liet. Gelb. 
F >ndą (išskiriant Chicagą, kur 

apie $1000.00 palikau ant SLA. 

Antrojo Apskričio pirmininko ran- 

kų). 
Taipgi visose vietose, kuriose 

klibėjau, padaviau į anglų laik- 
raščius žinias apie Lietuvos var- 

gus ir jos nelaimes. 
Kelionės išlaidas atskaičiau iš 

isir'.nktų aukų tik ten, kur jos bu- 
vo labai didelės ir kur negalėjau 
parduoti knygos užvardžiu ''Lie- 

tuvoje Europos karės metu." 
Šitą darbą dirbau metus ir tris 

mėnesius. Už darbą neėmiau nei 
vieno cento, išsr*»dėjęs užtikrinto 
man perkalbėtojo 00 teisme po 
dvi valandi j dieną, su alga $5 
j dieną ir dar pri. ėjau $750.00 
pinigais apturėtais už parduotą- 
sias knygas; taigi viso paaukojau 
tam darbui apie $2,030.00. 

Savo prakalbose niekur ir nie- 
kuomet nepeikiau tikėjimo. Tiesa, 
esu pasakęs, kad šiandien ne lai- 
kas statyti bažnyčios, kurių Ameri- 
kos lietuviai stato apie 28. Aš 
pilnai tikiu, kad po karei pusė Am. 
lietuvių bažnyčių bus tuščios ir 
man rodosi, kad kunigai išmintin- 
gai padarytu, jei jie ant kaikurių 
baidyčių užtrauktų paskolą ir taip 
apturėtus pinigus paaiaudotų ba- 
daujančių lietuvių naudai. Tą esu 

pasakęs 
Taipgi niekur nepeikiau socia- 

listų, bet pasakiau, kad dabar ne 

laikas del partijų varžytis, kadan- 
gi pasaulio liuosybė stovi prieš 
akis, jt rinkti aukas statymui namų 
ir revoliucijai Rusijoje, kuri yra 
jau laimėta, yra klaida. 

Užbaigęs savo kelionę širdin- 

gai dėkoju visiems aukotojams, 
rengėjams ir rėmėjams. Toliaus 
visuomenei veikti del tulų prie- 
žasčių atsisakau. 

Užbaigdamas negaliu <nors trum- 

pai paminėti tuos jspudžius, ku- 
riuos »*1^nėje gavau. Jie man 

buvo ne tik j dona ų s, bet ir skau- 
dus begalo. 

M t. Carmelyj, Pa., man bekal- 
bant, vienas klausytojų po kelis 
kartus atsistodamas prašo balso; 
jam balsą davus, jis sako: "Ką tu 
čia "asakoji apie* tų kvailių var- 

gus, papasakok apie submariną." 
Akrone, O. gavusis balsą sako: 

"'Ką tu čia pasakoji apie tuos dur- 
nus lietuvius, tegu juos ten smau- 

gia ; tu velyk pasakyk, kam tos 

bažnyčios yra reikalingos ir ką tie 
kunigai su savo gaspadtnėmis vei- 
kia."—P.:r publikos jam ploja. 

Fitchburge, Mass.* vienas prisi- 
spyręs klausė, ar surinktos aukos 
bus siunčiamos p*r Šelpimo Fon- 
dą; pasakius jam, kad per L. G. 
F., jis pradėjo balsu rėkti: 
"Draugai, neduokit šitam buržu- 
jų agentui." Pradėjus aukas rink- 
ti, jis pradėjo šaukti, kad eitų 
visi laukan. Matydamas, kad jo 
šaukimas negelbsti, nubėgo pas an- 

glų svetai'/ės savininką ir prašė 
jo uždaryti prakalbas, nes, girdi, 
kalbėtojas yra vokiečių šnipas ir 
pinigai yra renkami Vokietijon 
siųsti. 

Detroite, Mich* po prakalbų 
vienas, atsistojęs, sako: "Lai 
tie kvailiai visi ten badu išstim- 
pa, kodėl jie nesipriešina valdžiai, 1 

•kam jie leidžia savo žemėje ki- 
tiems kariauti ?' 

Kiek teko patirti, tai šitokias 
nesuomones kaLėjo ir riaušes kėlė 
daugiausia socialistų kuop\. vir- 
šininkai. Prie jų galiu priskaity- 
ti ir gerą kataliką p. Kamajų iš! 

Sbenandoah'rio, Ta. Po prakalbų 
jis visa gerkle pradėjo šaukti: 
"Neduokite niekas aukų, jis (Mar- 
tus) nebuvo Lietuvoj." 

Ačiu šitokiai priešingai agita- 
cijai, aš manau, yra keli šimtai 
tūkstančių lietuvių, kurie susilaikė 
nuo aukojimo badaujantiems sa- 
vo broliams ir tuos pinigus pra- 
gėrė pralošė, ar šiaip kokiems nie- 
kams praleido. Tuos žmones pa- 
darė tokiais skandalingieji laik- 
raščiai ir kalbėtojai, kurių di- 
džiausiu tikslu buvo priešingoji 
pusė nupeikti. Šituomi darbu la- 
biausia atsižymėjo A. Bulota. Jis 
atvažiavo čia pašelpą rinkti badau- 
jantiems Lietuvos žmonėms, o at- 

ivažiavęs stabdė aukų rinkimą. Ši- 
ta jo ir kit-Į klaida reikia atitai- 
syti. 

Taigi, visų tų, kurie mane rė- 
mė, aukodami Lietuvos baduo- 
jliams, prašyčiau traukti prie šito 

Į darbo savo draugus ir savo sudė- 
tas aukas siųsti per tas įstaigas, 
kurios kam gcriaus patinka; jos 
visos yra geros, jei tik badaujan- 
čius šelpia. Tikėkite manim, ten 
žmonės badauja. 

Tai|x>gi prašyčiau paremti visus 
tuos, kurie rūpinasi Lietuvos lais- 
ve ir ateitimi. Ypatingai prašy- 
čiau visų bendrovių, kurios susi- 
tvėrė, turėdamos tikslą Lietuvon 
grįžti ir ten sietuvos pramonę kel- 
ti, kad jos neatleistų savo darbo. 
Be tų, kurios yra jau susitvėrę, 
reikėtų dar sutverti cemento ir 

odų bendrovės. Bendrovėms rei- 
kia ne tik kapitalas turėti, bet ir 
pramonės žinovai, prekybos vedė- 
jai, amatininkai. Dabar yra laikas 
visu tuo pasirūpinti, kad karei pa- 

sibaigus butume pilnai prisjįrengę 

i-tgos ir ncdatekliai, kurie pa- 
liuosuoja nuo kariumenės. 

Kad buti geru kareiviu, reik 
buti sveiku ir stipriu vyru. 
"Exemption Board" Tarybos 
kiekvieną vyrą išexaminuos ir 
ims tik tokius, kurie yra pilnai 
sveiki ir drūti. 

Generalis Daktaras sutaisė ta- 

rybų daktrams taisykles "ir pata- 
rimus, kurių jie turi prisitaikyti, 
egzaminuodami kandidatus. 

Pirmiausiai jis atkreipia dak- 
tarų atydą i tai, kad jie dabotų 
ypatingai tuos, kurie turi kokią 
nors menką ligą ir nori ją pa- 
didinti, todėl daugelis meluoja. 

Egzaminavimas turi atsibūti] 
šviesiam dideliam kambaryj. Vy-| 
ras turi buti pilnai nurengtas. 
Po to daktaras privalo prisilai- 
kyti maž-daug sekančių taisyk- 
lių, kurių jam liepia prisilaikyti 
vyriausis daktaras iš \Vashing- 
toiio: 

(a) Tėmyk abelną stovį odos, 
a.isų, akių, nosies, butnos, veido, 
kaklo ir krutinės, Išmieruok 
augštumą, svarumą ir paimk 
krutinės mierą. Žemiausis karei- 
vi? privalo turėti nemažiaus kaip 
Cl colį augščio ir turi sverti 118, 
svarų. iS^rutmej turi turėti 31 co-j lj, o ją išputus 33 colius. 

Augščiausis kareivis gali ture- j 
ti 78 colius augščio ir 211 svarų! 
sunkumo; krutinės miera—38^ 
colio, o išpūtimas jos gali siekti 
4 colius. 

Bet tarp šitų skaitlinių gali bū- 
ti ir mažas Jcirtumas. Pavyzd- 
žiui vyras turintis augščio niio 

6t iki 64 colių, g ii turėti kru- 
tinės mieroj skirtumą 1 colio 
mažiau, o svarumo gali turėti 
8 svarus vienon ar kiton pusėn 
ir t. t. 

Vyrai žemesni negu 64 colių 
augščio privalo buti gero sudė- 
juno it stiprių raumenų. 

Milžinų nenori. 

Vyrai, kurie yra augštesni ne- 

gu 6 pėdos ir 6 coliai privalo bū- 
ti atmesti, nebent jie butų ne- 

paprastai gero, stipraus ir pro- 
porcijonališko sudėjimo. 

(b) Paikelti rankas augščiau 
galvos, delnais išlauko ir liepti 
vyrui stiptfa* sukosėti. Dabar 

grjžti Lietuvon ir stoti prie dar- 
bo. k> 

▲ #1 

Aš žinau, kaip tai yra sunku ši- 
las 1arbas varyjtj,, kuomet apie 
75% kunigų ir ąpie 90% vertei- 
vių atkalbinėja,, Jmofles nuo tc 
darbo ir grįžijno ^ietuvon. Bet 
.šitų "patariantį"., reikia žiūrėti. 

Tramonininkan^, Ifj£tuvoje yra di- 
delė ateitis. iTetic bus didesne I 
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Amerika negu;(:čiaJV,ir gailėsis tie, 
kurie bus čia pasilikę. 

Rengkimės, rūpinkimės, kad atė- 
jusi valanda nerastų mus neprisi- 
rengusiais. 

A. M. Martus. 
P. S. Prašyčiau visų tų, pas ku- 

riuos liko pardavinėjimui knygos, 
kad už parduotas knygas pinigus 
prisiųstų man, adresu: 120 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Išanksto 
tariu jiems didelį ačiu. A. M. 
Martus. 

MIRĖ "ESPERANTO" 
IŠRADĖJAS. 

Balandžio 15 d. Varsa voje nu- 
mirė tarptautinės kalbos išradė- 
jas, daktairas Liudvikas Zemen- 
liofas. 

Dr. L. Zemenhofas gimė Lie- 
tuvoje 1859 metuose. Pradinį 
mokslą ėjo Baltstogėje. Paskui 
studijavo viso pasaulio žmonių 
kalbas ir išdirbo tarptautinę kal- 
bą Esperanto, taip pavadintą nuo 

jos autoriaus slapyvardžio. 
Šioje geriausiai įsigyvenusioje 

tarptautinėje visapasaulinčje 
kalboje, kuri, deja, kol-kas tinka 
tik įvairių tautų žmonių susikal- 
bėjimui bei bizniškam susiraši- 
nėjimui, o ine gaminimui litera- 
tiškų veikalų—yra nemažai ir 
grynai lietuviškų žodžių. 

Ar Tu Gali Buti Kareiviu? 
gaJima lengvai.: popinti, ar vyras 
turi rupturą. ,g, 

(c) — Fn'nMt afri" turi iš- 
kėlęs rankas augštyn, liepk jam 
padaryti ilgą žingsnį pirmyn su 

dešine koja, ijYtcįjpl jis sulenkia 
j4 dešiniam WyW; tada galima 
patogiai išegi*n«uoti jo klyno 
stovį. 

<d)* Išegzatrrfnu&k Širdį ir plau- 
čius ir pulsą. l'1l> 

(f) Rankos: persitikrink, ar 

visi nariai ir sulinkimai yra svei- 
ki ir liuosi. 

(g) Kojos: vyras turi šokti 
viršun taip, kad pentinius su- 

duotų į užpa1«ty, po to jį pa- 
šokdins dar keletu budų po kam- 
barį, o po to širdį ir plaučius 
išexaminuos. į 

Proto Išmėginimas. 
(h) Proto ištyrimas privalo 

btiti toks, kad galima butų pa- 
žinti, ar žmogus yra normališ- 
kas ir sveiko supratimo. 

(i) Regėjimas: lšegzarninavi- 
mu akių aplikantą pastatys už- 

pakalin į langą ir lieps skaityti 
visofkio didumo raides atstu apie 
20 pėdų nuo aplikanto. 

(4c) Girdėjimas: Kad išbandy- 
ti aplikanto girdėjimą, lieps jam 
greitai atkartoti žodžius, kunuos 

sakys daktaro asistentas, stovin- 
tu apie 20 pėdų atstu nuo apli- 
lc?.nto; jeigu jis jų negirdėtų, 
tai jis turės i žingsnis-po-žirigs- 
nio artintis, kol išgirs gerai. 
Paskui egzaminuos kiekvieną au- 

si atskirai. 

Priežastis atmetimui. 
Aplilkantas (vyras, stojantis 

prie egzamino) gali buti atmes- 
tas ir kariumęm^n ntpriimtas dė- 
lei sekančių j^iežasčių: 

Protas — Jeigu aplikantas ne- 

turi paprastoČ'tev&ko proto, sup- 
ratimo. jAl. 4J( 

Odos ligo^-ygg Jeigu jis turi 
chroniškas užkrečiamas ar pa- 
razitiškas ligav$liomet jos ašt- 
rios ir labai išsiplėtoją; chroniški 
uleeriai, jeigą, ji£; gilus ir jeigu 
jų daug taipgi .^aliuosuos apli- 
kantą. ,T i 

Galva — S^įę^s ir gilus įdu- 
bimas galvoj, kuris paeina nuo 
plrmiaus buvusio kaulo perlau- 
žimo. n'>; 

'DOVANAI "gžgay DOVANAI 

PELNINGAS PASIULINIMAS. 26 šmotai tikro "Rogcrs" sirdabro, susidedančio iš 6 peilių, 6 šak'li';, (> šaukitų, 6 šaukštelių, šaukštelio cukrui ir peilio svic stui, padirbti iš geriausio nikelinio Rogcrs sidabro, bc jokio pavilkime, 1- is nusitrintų, ir kurių užteks Jums visam amžiui. Ant kiekvieno daikto via vardas "Rn. 

tiuų nei vieno cenio neisaavus. \ įsa, ko nuo jus už tai reikalausime, tai kad jus supažindintumėte mus 
_ 

su savo draugais, k) aleivienas gali padaryti, kadangi nereikia jokis prityrimas turėti. Sitų "EILIŲ" turime tuksiančius, kurias dalinsime DOVANAI. Buk pirmas iš savo apielinkės prie gavimo jos. Neatidėliok. Iš- kirpk žemiau paduot) kuponą ir pasiųsk jį mums adresu: 

HOME SUPPLY CO. Dept. 61. 110 Nassau Street, New York. 
Norėčiau gauti vieną tų eilių dovanai 

Vardas ir pravardė Adresas 
Miestas 'alstija 

Nugarkaulis — j vairios rųšies 
nugarkaulio 'kreivumai paliuo- 
suos uuo kareiviavimo. 

Ausjs — pertrukimas ausie? 
bubnelio ir usų liga vadinama 
otitis media. 

Akįs—'kušlumas, trachoma it 
entropion ir kitos akių ligos. 

Dantų svarbumas. 

Kareivis privalo turėti mažiau- 
siai keturis gerus kruminius dan- 
tis burnoj, po du augštai ir že- 
mai. Jeigu daugiau negu pusės 
dantų trūksta, tai privola turėti 

gerus netikrus dantis įstatytus, 
Keletas speciališkų nosies ligų 

taip pat paliuosuoja nuo karei- 
viavimo. 

Krūtinė — Širdies ir plaučių 
ligos, ypatingai pas siauros ir 
•plokščios krutinės vyrus, paliuo- 
suoja nuo kareiviavimo. Neregu- 
liaris plakimas širdies, paeinantis 
nuo nerviškumo, išsigandimo ar- 

ba perdidelio rūkymo, nepaliuos 
aplikanto. 

Viduriai — chroniškas uždegi- 
mas nekuriu dalių vidurių, ne- 

išskiriant chroniškos disinterijos 
paliuosuos, bet daktaras turi la- 
Lai atsargiai ir rūpestingai išeg- 
zatninuoti; patrūkimas (kyla, 
kuila) visuose savo prajovuose 
paliuosuoja nuo kareiviavimo. 

Hemorojidai ir kitos ligos 
mešlungės paliuosuoja nuo ka- 
reiviavimo. 

Lytiški organai — Sifilis, kuo- 
met jis galima pažinti u er išty- 
rimą; stnkturą, chroniškas or- 

chitis; chroniškos ligos pūslės 
ir inkstų ir keletas kitų sūnkes- 
nių ligų. 

Reumatizmas — Chroniškas 
reumatizmas kaulų sunėrimuose, 
blogai sugiję sulužusie 'kaulai, 
nccrosis, atrofija, paraližas, pas- 
tovus muskulų sutraukimas — 

visi šitie defektai (nedatekliai) 
paliuosuoja nuo kariumenės. 

Kojos — kreivos pėdos ir ki- 
ti kojų nedatekliai gali paliuo- 
suoti. 

Jeigu vyras turi ir aštrią ligą 
bet ir neyra pastovi, tai tas dar 
nepaliuosuoja jo nuo kariškos 
tarnystės ant visados. Jis gali 
buti tik tuom laiku pamosuotas, 
•kol neišgys. Laikinai paliuosuo- 
tus vyrus, daktarai vėl gali iš- 
egzaminuoti vėliaus. 

Visos šitos reguliacijos gal' 
buti tik tuom laiku paliuosuotas, 
stijų prezidentą bile laiku, jeigu 
butu tam reikalas. 

Visi "Lietuvos'' skaitytojai 
ir šiaip lietuviai, kurie pastoja 
liuosnoriais, arba bus paimti 
kariumenėn, tegul praneša apie 
tai "Lietuvos" redakcijai. 

Męs laikysime atskirus su- 

rašus visų lietuvių, patekusių 
kariumenėn, arba išvažiavusių 
Europon ir kiek galėsime 
stengsimės pagelbėti savo tau- 

tiečiams viskuom, kuom tik 

galėsime. 

1—^ ^ 
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Reikalauja Angliakasiu mmmmm 

60 kasyklų darbininkų reikalauja Divernone, Iii., 20, Glen Car- 
bone, 111. ir 40 Devvmaine', 111. Kasyklos šitose vietose visos dirba 
po Suvienytų Kasyklų Darbininkų Organizacija ir randasi viBai 
miestuose. Kiekvienas turi geriausias mokyklas, patogius namus ir 
kasyklos dirba pilną laiką; mokama pilna Illinojaus 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 $3.35 iki $3.60 
i dieną, žemiausia gi alga viršutinių darbininkų $2.96 i dieną. 

Adresas: Madison Coal Corporation, Divernon, 111. 
Madison Coal Corporation, Glen Carbon, 111. 
Madison Coal Corporation, Devvmaine, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męa neesama banklarlal, bet mos gvarantuojama Tamatal auSfr lym% 60% ant Tamstos plnfgg, nusiperkant sau drabužius pa* mos. Vy- rams lr vaiknama padarome ant orderio naujus siutas nuo 930.00 iki 150.00 ui pusę kainos. Truputėli nefciotus nuo $25.0<, iki $60.00 ant orderf.o darytus siutus parduodame po $5.W ir brangiau. 
Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo 11.00 lr brangiau^ Vaiku siutai *2.50 iki I7.C0. 
Skrynios lr ralysat 

S. GORDON, 
1418 SOUTH HAL6TEO STREET CHICAOO, ILL. 

6toras atdaras kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—iki 8 vai. vakara. 

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 lk) 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. llarrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt^ 

TEMYKITE 
KIEKVIENAM DUODAME SPECIJALIŠKĄ KAINĄ ANT VISŲ 

SPAUDOS DARBŲ 
Ypatingai ant Konstitucijų, per vasaros sezoną, 

iki Rugpjučio-August 31, 1917 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAOO, 1LL. 

Kapitalas z Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $53.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $6co 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę, j 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
į~ 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 kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų. Tašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEVV YORK CITY 

savo skaitytojams <iuoda labai daug naudingų raStų ffl I |a I I I apie fmoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysakv, juokų, f\ 1 IbI | I \į eilig, paveikslu-V Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- cijoj,^Anglijoj ir kt. "AUiti««" luint metams S2 00. pusei met<# f 1.00. Už- 

sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti vi«n& numeri »iunčUin« dovanai. 

"Ateitis* 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 
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Lietuvių Valstijinis Bankas SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
„c.uu rmri, iav0 pm.ga. PUXV T H-.cjumc. «nx Kiekvieno 

pareikalavimo juos gauti tai pasidėk Juo. Lietuvių Val.tljiniame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK. žmonių pinigai sudėti Šiame Banke yra 
investinami tiktai | pirmos kliasos uitikrin mu«f taip kad v sada jie yra 
gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių VaUtlJinis Bankas yra stiprus ir pa- 
rankus Bankas Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijines Vai d i k>» po u i i i u r a 15 gabių ir ilttklmų direktorių, įtrinktųI per Bank. Mr"nkue kurių skaitlius siekia virt 500 asmenų, .r po nuolatine eupervl. 

zija 5 valdininkų įtrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėiini6, Seredom ir Petnyilom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietg, o Utar- 
ninkais, Ketvergais ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie- 
pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus J Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo utjnies ir vagių, po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius ir Bondsus. 

UNIVERSAL STATE BANK, 3252 S. HALSTED ST. "Kr CHICACO, ILL 
——— I — 

Kapitalas ir Perriršis $225,000.00 

EXTRA! 
Petrograde nusižudė jaunas lie- 

tuvių poetas Vaidilos Ainis 

KIETINESJINIOS, 
PATARIMAI" PAŠAUKTIEMS 

J KARIUMENĘ. 
šią savaitę Lietuvos' ofi- 

sas, prie 814 W 33rd St, bu- 
vo atidarytas vakarais kasdien, 
kad žmonės galėtų ateiti ir 

gauti paaiškinimų ir informa- 

cijų apie [vairius klausimus 
kaslink ėmimo kariumenėn. 

Daugelis "Lietuvos'' skaity- 
tojų ir šiaip lietuvių net iš 
miesto pakraščių — iš Engle- 
wood, Cicero, North Side, nuo 

18-tos gatvės, So. Chicagos ir 
t.t. atsilankė "Lietuvos" ofise 
Daugeliui nusirito sunkus ak- 
muo nuo širdies, kuomet jie 
gavo paaiškinimus. Pavyz- 
džiui, vienas vya~s, negalėda- 
mas kaip reik suprasti anglų 
laikraščių, manė kad jo nume- 

ris yra pradžioj ištrauktas ir 
kad jam tuo jaus reikės stoti; 
iitikrųjų gi pasirodė, kad jo 
numeris yra net vienuoliktame 
tūkstantyje ir jo dar ilgai-ilgai 
nešauks. 

Daugelis vra visokių štuko- 
rių įgąsdintų ir nežino kas to- 

liaus bus. "Lietuvos ofise 
visiems dalykus aiškiai išdės- 
tyta 

Kadangi šaukimas į 'Exernp- 
tion Board" tarybas eis atei- 

nančią savaitę, tai Lietuvos" 
ofisas bus atidarytas vakarais 
ir ateinančią savaitę. 

{vairius paaiškinimas ir fa- 
gelbą išpildyme įvairių reika- 
lingų dokumentų suteiks "Lie- 
tuvos"' redaktorius, advokatas 
B. K. Balutis. I 

Specialė "Lietuvos" laida. Pe- 
reitą nedėldienį anksti išryto, Į 
kuomet tik-ką buvo paskelbta vi-1 
?i dirafto numeriai, ii traukti \Ya- 
sbingtone ir tūkstančiai vardų, 
iššauktu į kariumenę, "Lietuva") 
išleido chicagieJiams specialį nu- 

merį iš 4 puslapiu. 
Šitoj "extra" laidoj buvo pa- 

duotas surasas visų numerių to- 
kioj tvarkoj, kokioj jie buvo iš- 
traukti \Yashingtone; paduota 
taipgi apie 1.000 vardų lietuvių, 
pašauktų iš Chicagos, straipsniai 
su paaiškinimais apie draftą ir 
11. Kaip pačioj pradžioj Euro- 
pinės karės, taip ir dabar '"Lie- 
t'iva" buvo vienatinis Chicagos 
lietuvių laikraštis, kuris svar- 
biausiu rnoment ; pasiskubino su- 
pažindinti lietuvius su svarbio- 
mis žiniomis. Net du einantieji 
Chicagoje dienraščiai nesugebėjo 
to padaryti. 

Kad "Lietuva" atspėjo žmo- 
r.it* upą ir žingeidumą, matyt 
is to, kad keletą tūkstančių eg- 
zempliorių žmonės bėgyje poros 
valandų ištsvarstė. Visa *'ex- 
tra" laida tapo išparduota ir dar 
jos pritruko. Net panedėlyj »r 
utarninke žmonės ateidinėjo j 
"Lietuvos" ofisą, 814 W. 33rd 
St., klausdami 'extra' laidos. 
Daugelį padėkos žodži "Lietu- 
va" gavo už šios laidos išleidi- 
mą. Kiti, patįs nedėlioj nusi- 
pirkę, panedėlyj ir utarninke atei- 
davo ofisan, prašjdami, kad iš- 
siųsti extra numerius jų drau-i 
gams ir pažįstamiems į kitus 
iiiiestus. Mat tilpusis extra 

"Lietuvoj" surašas numerių tin- 
ka ne tik chicagiečrams, bet ir 
visai Ameri'kai. Žmogus, turė- 
damas tą surašą ir paaiškinimo 
straipsnį,—ar jis butų Chicagoj, 
ar jis butų Alaskoj, ar Xew Yor- 
ke, ar kur kitur,—gali sužinoti, 
kada jį šautks kariumenėn. 

Vaikai, pardavinėjusie šią ex- 

tra ''Lietuvos" la'ią, padarė sau 

biznį, kokio jie senai jau ne- 

turėjo. Vienas jų, B. Lazutka, 
bėgyje nepilnų dviejų valandų 
parda.vė suvirsum 300 numerių 
ir užsidirbo suviršum $7.00. 
"Įbėeęs uždusęs ofisan, jis su- 

METINIS PIKNIKAS 
parenotas — 

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL. 

Ned., Liepos-July 29, 1917 
Pradžia 9 vai. Iš ryto Inžan^a 25c Porai 

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausUi atsilankyti ant mū- 

sų Pikniko, nes bus puikiausias piknikas. Kviečia KOMITETAS 

Važiuokite 22-raia karais iki Ogden Avc., Ogden Ave. iki 48-os Av., 
o iš ten Lyons karais iki darbui. 

ši. ko: 
— Duokite man dar šimtą ko- 

pijų—eina, kaip barankos, nespė- 
ji; parduoti. 

— \Vell, well!...—patėmijo jam 
administratorius, o ar tu žinai 
kiek jau uždirbai? 

— Siur, kad žimau—atsa'kė vai- 

kinas—jau turiu per septynis do- 
lisrius, tai ir Rockefelleris taip 
g'eit pinigų nedarė, kaip aš. 

Ir užsimovęs kepurę, nėrė per 
duris, šaukdamas "Extr-r-r-a! 
"Lietuva"!... 

..Lietuviai liuosnoriai. Pcriitą 
seredą išvažiavo kariumenėn du 
l'ctuviai-liuosonriai: pp. Jonas 
Strumskis. gyvenusis prie 1408 S. 
48t!i Lt., Cicero, ir Tarnas Čiur- 
lionis, 172^ N. \Vood St. 

Jonas Strumskis yra "Lietu- 
vos" skaitytojas ir prieš išva- 
žiavimą buvo užėjęs į "Lietuvos" 

rMakciją atsisveikinti. Jis pa- 
stojo j Mušiu lauko ambaliansu 
korpusą ir tikisi greitai buti iš- 

siųstas į Francuziją. Bijotis ka 
rės jis nebijo ir ant vokiškų sub- 
"tarinų jis nedaug paiso; ko jis 
bijo, tai to, kad jam išvažiavus 
Francuzijon, '"Lietuva" nenusto- 

tų jo lankiusi. Todėl jis ir at- 

vyko priminti, kad jam butu 
siunčiama "Lietuva" ir tada, ka 
c'a jis bus Francuzijoj. Admi- 

n:stracija prižadėjo pasirūpinti, 
kad jis gautų "Lietuvą" i,r prie 
musių laukų. 

Strumskio numeris tapo iš- 
trauktas ketvirtam tukstantyj. 
Kuomet jis apie tai sužinojo, tai 

pasakė: "Well, aš Dėdę Šamą 
aplenkiau. Jis mane norėjo pa- 
imti tik už metų-'kitų, o aš ja'i 
kariumenėje." 

Išpardavimas "Kataliko" daik- 

tų Ateinantį utarninką, birže- 
lio 31 d., atsibus lieitacija buvti- 
sios "Kataliko" išleistuvės įvai- 
rių įtaisymų ir daiktų: mašinų, 
spaustuvės rakandų, stalų, des- 

kų, 'knygų krautuvės, muzikalių 
instrumentų ir t.t. 

Licitaciją varys Samuel L. 
\Yrnternitz & Co. ir galima bus 

pirkti įvairių daiktų atskirai. Su- 

rašą parduodamų daiktų galima 
gauti pas viršminėtą kompaniją, 
ku'ios adresas yra: Room 500 
Rcctor Bldg., ant kampo Clark 
ir Monroe gatvių. 

Pereit.-} ketvergą pardavė iš li- 

c'tacijos namus ir nejudomas 
nuosavybes Jono Tananevičiaus 
banko. Apie 10 lotų ir keletą 
namų, jų tarpe ir bankinį >namą, 
pardavė už abelną sumą $36,- 
5 o. Už bankinį namą ant 'kam- 
po Morgan ir 33-čios išpuolė, 
berods, nepilni $28,000. Jo pa- 
statymas kaštavo bene apie $70,- 
coo. 

Nauja Sandaros kuopa Chica- 
goje Kuopelė \vestsidiečių pe- 
reitą pėtnycią susirinko Melda- 

žio svetainėj pasi'kalbėti, ?- ne- 

vertėtų ant \Vest Side sutverti 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros kuopą. Visi tam karštai 
pritarė, nurodinėdami, kad da- 
bartinis momentas yra svairbiau- 
sir ir parankiausiaii išgavimui 
Lietuvos laisvės ir kad kiek- 

vienas apšviestesnis ir susipratu- 
sis lietuvis privalo dabar tuomi 

įuolabjausiai rūpintis. 
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Sandara yra politiška partija, ku- 

rios svarbiausiu tikslu yra rūpin- 
tis išgavimu Lietuvai laisvės; 
kad Lietuva, iku:ri per šimtus 
metų stenėjo po svetimtaučių 
priespauda, galėtų įgyti po šios 
k;.rės sau laisvę ir kad lietuviai 
vėl džiaugtųsi laisvais savo tėvy- 
nės piliečiais būdami. 

Nekurie iš susirinkusių karštai 
apie tai kalbėjo ir pagalios su- 

tverta kuopa iš keliolikos narių. 
Yaldybon išrinkta: J. S. Vitkus 

--prez.; J. Paunksnis — sekreto- 
rius: A. Zalatorius—iždininkas; 
B. Lenkauskas—kuopos kores- 

pondentas; jis taipgi tėmys mū- 

sų laikraščius, ypač Sandaros or- 

ganus, i.r kiekvienam susirinki- 
me raportuos kuopai, kas kur 
dedasi ir kaip kitose kolionijose 
mūsų tautiečiai darbuojasi Lie- 

tuvos labui. 
Kuopos susirinkimai atsibus 

k'ekvieną paskutinį mėnesio pa- 

ncdėlį vakare, Meldazio svetai- 

nėj. Sekantis susirinkimas bus 

liepos 30 d. Todėl geri lietu- 

viai, tėvynainiai yra* kviečiami 

į eiles kovotojų už savo tėvynės 
laisvę. Tikimasi, kad šita west-: 

sidiečių kuopa netrukus pralenks 
visas įeitas Chicagos kuopos; nes 

priprastai węstsi<liečiai kuomet 

piadeda darbą, tai nebile kokia 

kita kolionija gali su jais susi- 

lyginti. K. K. 

Mirtinai sužeidė darbininką. 
Petras Strezolis, 3321 Auburn 
A ve., 30 metų amžiaus, vedęs, tu- 

rintis du vaikus, užvakar tapo 
mirtinai sužeistas liejinyčiojc, 
1535 W. 35 St. Strezolis lipo i ka- 

rą ir pateko tarpe dviejų liejimų. 
Būrelis jo sandarbininkų j j išgel- 
bėjo. Tuomet sužeistasis iš vi'tos 

atsitikimo ėjo į ofisą atstu apie 
100 pėdų. Kompanija tuoj pat pa- 

šaukė daktarą Kuhn, 1120 W. 35 
St., kuris sužeista darbininka nu- 

gabeno j ligonbutį. Ligonbutje 
Strezolis numirė nuo sutrenkimo 
ir sužeidimo. 

Birutiečių piknikas Pereitą 
nedėldienį įviko "Birutės" drau- 

gijos piknikas Leafy Grove gi 
riese. Išvažiavime dalyvavo nariai 

ir simpatizuojanti "Birutei" pub- 
lika. Visi linksminosi ir puikiame 
medžių pavėsyje valgė skanius pie- 
tus, bei skynė gėles. Retkarčiais 
užeinantis lietus suvydavo birutic- 

čius i artimiausių namų pastoges. 
Prieš važiuosiant namo, audra su- 

gadino gatvekarių vėles: viename 

tarpe nukirto apie dešimtj stulpų. 
Tas protarpis prisiėjo eit pėks- 
tiems. 

Visi dalyvavusieji išvažiavime 
buvo labai užganėdinti. 

Birutietis. 

Platesnius paaiškinimus apie 
ėmimą kariumenėn chicagiečiai 
rali gauti "Lietuvos" ofise, 814 
W. 33rd St., kas vakaras, dykai. 

Visi "Lietuvos'' skaitytojai 
ir šiaip lietuviai, kurie pastoja 
liuosnoriais, arba bus paimti 
kariumenėn, tegul praneša apie 
tai "Lietuvos" redakcijai. 

Męs laikysime atskirus su- 

rašus visų lietuvių, patekusių 
kariumenėn, arba išvažiavusių 
Europon ir kiek galėsime 
stengsimės pagelbėti savo tau- 
tiečiams viskuo m, kuom tik 
ptalcsisMk 

Nauja Knyga 
Ką tik iiėjo iš spaudos Joannos 
Tamašauskaitės (Lakštutės) eile®. Knygutė 64 puslapių, ant gražio* popieros atspaus- dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoterls). Agentams nu- 
leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. M«in St. Kevunee, 111, 

IŠ IŠRADIMŲ SRYTIES. 
Nuodingų duju vartojimas nau- 

jovinčjc kariaunoje, nuo balan- 
džio mėscsio 1915 m., kuomet 
vokiečiai pradėjo juos vaitoti, 
virto tokiu paprastu dalyku, kad 
dujinės kaukės vartoj inios yra 
neapsieinamu mūšio lauke. Ame- 
rikiečiu dujinė kaukė turi geriau- 
sias ypatybes." Vokiečių ir ang- 
lų kaukės ir yra geriausiu ap- 
saugojimui nuo dujų pavojaus 
per 10 valandų. Kvapas yra 
traukiamas per dūdelę, pereinan- 
čią per dėžutę su chemikalais, 
kurie neutralina dujas. Veritu- 
včlis neleidžia alsuoti per nosis 
taip, kad visas įkvepiamas oras 
turi pereiti per dėželę. Kitos 
apkasinės Vaukės yra prastesnės 
už šitą; pas franeuzus viena to- 

kių susideda iš audimo, sumir- 
kyto chemikaluose ir užmauto 
ant galvos, per kurį kareivis al- 
suoja nosimi, ar burna. 

Apgarsinimai, 
NEPASIDUOK LIGOMS. 

Ligos lengviausia atranda sau 
aukas žmonėse, kurių viduriai nė- 
ra nermališkarae stovyje. Didžiau- 
si nusilpnėjimai; paeina mio šito 
suirimo padidėjimo, nusilpnėjimai 
veda prie ligų. Širdis silpsta, krau- 
jas genba nuo perviršiaus gendan- 
čių medegų, ir žmogus turi kovoti 
prieš sunkias blogybes kuomet tam- 
pa apimtas ligomis. Todėl visuo- 
met pridera užlaikyti vidurius re- 

guleriškais ir pilvą gerame stovyje 
Trinerio Amerikoniinis Karčiojo 
vyno Elixiras yra geriausis vais- 
tas šiam tikslui. Jis išvalo vidu- 
rius ir užlaiko juos švariais, gelbs- 
ti sutvarkymui, priduoda sveiką 
apetitą ir visiškai prašalina visas 
blogybes. Kaina $1.00 aptiekose. 
Trinerio Linimentas, prašalinantis 
skausmus reumatizmo ir neural- 
gijos, palengvina nuovargius, išsi- 
sukimus ir sutynimus, padaro tvir- 
tais muskulus ir sustiprina kojas. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, krasa 
—35 ir 60c. Jos. Triner, Manu- 
facturing Chemist, 1333—1339 S. 
Ashland Ave., Chicago 111. 

! ! Pranešimas ! ! 
šiucmi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio men. perkėliau savoj 
ofiaą po 
3325 So. HALSTBD S1V 

TELEPHONE YARDS 5S34 i 
D r. P. VVIEGNER i 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk >Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervr.ms susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai,'akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, t*i J kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę Jcrabelę Pedisino 
už vieną dolerj. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauharas ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. 731k St. S. Cliftlud, 0M( 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gvdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

Pajieškojimai. 
Pajieskau Bavo brolių Jono ir Juo- 

zo Smilingių Plungės parap., Kauno 
gub. Gyvena Amerikoje 14 metų. 
Turiu labai svarbų reikalą prie jų. 
Atsišaukti adresu: 

B. J. Smilingis, 
161 Cottage Grove Ave., 

H. P., Detroit, Micb. 

Pajieškau savo brolio Ju^'.o Ur- 
baičio ir draugo Aleksandro Marti- 
šiaus, abu iš Zapiškio kaimo, Su- 
valkų gub. Gyveno abu Brooklyn, 
N Y., o dabar nežinau kur. Jeigu 
kas apie juos žino, abra jie patįs 
atsišaukti adresu: 

Rozalė Urbaitė-Varanaitienė, 
167 S. Halsted St. Harvey, 111. 

Pajieškau savo vyro Grigaliaus 
Cernio, Butėnų kaimo, Šimonių par., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Gy- 
veno Chicago, 111. Taipgi ir jo bro- 
ių Domininko ir Antano. Aš esu 

Lietuvoj dideLiam v-rge. Adresas: 
Barbora Černienė, 

Butėnai, Kupiškio pačtas, 
Kauno gubernija. 

Pajieškau lietuvio partnerio t gerą. 
bizni: kruiamųjų paveiks^ (motion 
pictures), pool room, arba J confec- 
tionery. Labai geras uždarbis, tik 
man vienam perdaug darbo. Norė- 
jau gauti gerą vyrą, kad ir nemo- 

kantį, bile teisingą ir kad turėtų 
nors $600.00—aš pramokinsiu ir iš- 
lavinsiu gerai. Krutamųjų paveikslų 
biznį aš ^nau labai gerai, nes jau 
12 metų tuom užsiimu. Atsišaukite 

Šiup antrašu: 
J. T .Maloney, 

Bo* 17 Joffre, Pa. 

PARSIDUODA SPAUSTUVf. 
Labai pigiai, geroj lietuvių apie- 

linkėj, ku yra 40 lietuvių organi- 
zacijų. Piktesnėms žinioms. 

Kreipkitės J "Lietuvos" Red. 
814 W. 33rd St. 

Kas norite įsigyti dailų, naują, me- 

dinį, 8 kambarių namą Cicero, 111. 
hčiu Išvažiavimui šeimininko visiškai 
p<Kia kaina. Dėl informacijų kreip- 
kitės šiuom adresu: 

John Dovvalkis, 
53rd St. and 72nd Ave. Summit, 111. 

EXTRA 
Ar norit© gauti gerų gyduolių? 
Nuo lluosų vidurių 25c, 
Sutaisymui noro valgyti 60c. Ir 

$1.00. 
Visokios Trejos Devynerios už- 

tikrinamai geros, kaina 35c. 50c. 
Ir $1.00. 

Jei ša vo apygardoje negaunate, 
tai reikalaukite Iš manęs. Atsaky- 
mui prisiųskite už 2c. krascs .ženk- 
lelį: Adresas: 

.. A. Puschus, 
217 Fernon St., Philadelphia, Pa. 

UŽTIKRINAMI |DEJYBOS PIGUMAI 
3238 Parnell Ave., naujovinis muro 

namas, 2 augštais. Kaina $3,500 
3805 Walace St., 9 kambariais mu- 

ro namas, 2 augštais. Kaina ...$2,750 
2806 Emerald Ave., 9 kambaiiais 

muro namas, 2 augštais $2,000 
2820 Lowe Ave., 5 kambariais mū- 

rinis namelis. Kaina $1,700 
3639 Lowe Ave., 6 kambarin'6 mū- 

rinis namelis. Kaina Pigi. 
2927 Lowe Ave., 6 kambariais ir 

maudyne, mūrinis. Kaina $2,500 
Didelis medinis namas, 2 augštais 

ant dviejų lotų, arti 33-čios gatvės. 
Kaina $3,500 

3110 Emerald Ave., 5 kambariais 
medinis namelis $1.800 

3125 Wallace St., 6 kambariais 
mūrinis namelis $1,850 

Artesnėms žinioms kreiptis pas: 
ERNOS E. FEENEY, 

603 West 31 st St., kertė Wallace St. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariu, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o iia rasit* 
vtshusia vieta, atsivadinti ir pamatysite 
jraitjnj Teatrą negu vidurmiertyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Pra&ideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vaL po pietį). 

Jei liuosame laikt nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir ušmiriti savo nesmagumai, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0fflc® Office Hours 
2358 S. Leavitt St. 4-6 k 7-9 F.M 
Phane Canal 3877 CHICAGO 

"DRAUGAS" 
leturlų Kataliku Savaitinis Laikrašti* 

"Draugo" sandarblnlnkų skaičiuje 
yra rlmClausieji lr žymiausieji lietu* rlų veikėjai lr ražytoJaL Jame pa- duodama daug žinių 16 draugijų lr vi- 
suomenės Judėjimo. Vitl dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tame, $1.00 pusei metų. Kitose tely- to $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažlurėjlmul slunClame vienas nu- 
peria veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLI9HING CO. 
9100 W. 4€th 81, ChlcagOi Ilk 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidaro 9 vai. ryto. 

Užsidaro 7 vai. vak. 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pbonc Drover 8082 

CHICAdO 

REIKALAUJAME 
} vyry, motery ir vaikų barz- 
> daskutystės mokytia. Šitas 

yra labai pareikalaujamas nei ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių iinių 16 N0S80- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Plttsburg, 
Penna. 

TARPTAUTINE BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
DRAUGIJA 

Laiko susirinkimus kas nedfild'enis nuo 2-ros iki 4-tai valandai po piet F. KARWOWSKI "HALL'\ 2301 West a2nd Place, 
Kampas Oaklay Avenue 

Ateinančio Nedčldienio Liepos-July 29, tema: 
"AUKSINIS AMŽIUS JAU AUSTA." 

Kviečiami visi. Įžanga dykai. Nėra kolektos. 

DYKAI 
LIETUVA" VIENIEMS METAMS 

■ ■ 

Kuris gaus keturis naujus skaitytojus ir prisius jų prenume- 
ratą mums, tas gaus "LIETUVĄ" dykai per visą metą. Ta 

proga tiktai iki Rugpjučio-August 31, 1917. 
Visokiais reikalais kreipkitės šiuo antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL. 

I 

B. K. Balutis 
į Attorney at Law 1 

'—j Lietuvis Advokatas Į—' 
Veda visas kyląs teismuose ir daro visas 

legališkus dokumentas. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namų Telefonas: Yards 509^ 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupuaai žadinu lietuvių tautos sąmony ir 
stiprina jų dvasiu, kad kantriai lauktų karo pautugos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina 
tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, n nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
▼iena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nei 
tėvynės žemelė, pavirtusi per kar% dirvonais, prirauBta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
tkelbimus-jieškojimus, gręžlna tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda 
•nraati nuklydusius brolius, seseris, gimines Ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Kurijoje metams 5 r b.; 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 
3 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
S0 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 36 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris S centai. 

16 Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
| užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių jleškantlems po teksto 10 centų petito ellutft. 

▲drefcta: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

w 

Skaitykite ir platinkite 
rimčiausį ir geriausį 
lietuvių savaitraštį 

"LIETUVA" 
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