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Dideji Kare. 
Anglų ir francuzų pirmyneiga sustojo.—Naujas krizis Rusijoj.— 

Amerikos misija sugrįžo is Rusijos. — Penki 
vokiečių ministeriai rezignavo. 

Augių ir francuzų ;vrmijos, u/- 

davę pereitu savaitę didelį smū- 

gį vokiečiams ant Belgijos fron- 

to, staiga sustojo. Paėmę kelio- 

l'ky miestelių, kelis tūkstančius 

belaisvių ir perlaužę pirmas ;r 
ai.tras vokiečių iinijas ant apie 
30 angl. mylių ilgumos, anglai 
turėjo sustiprinti ir perdirbti 
naujai užimtas pozicijas: tuom 

pačiu sykiu turėjo atmušinėti vo- 

kiečius, kurie, atsigabenę dau- 

giau rezervų, tuojaus pradėjo 
ko įtr-atakus. Anglų oticiahski 

pranešimai paduoda, kad tuoni 

pačiu laiku kaip sykis prasidėj > 

dideli lietus, kurie nesiliovė per 

keletu dienų ir iš mūšio lauko 

padarė klampynę, per kuri jį ne- 

it galima buvo privežti nei didės 

rių kauuolių, nei amunicijos; o 

be didesnių kauuolių parėmimo 
/engti pirmyn reikštų tą pati, 
kį ljsti vokiečiams j nagus. 

Vienok talkininkų prisirengi 
mai yra taip dideli, kad galima 
tikėtis, jog šita pertrauka bus 

reilga. Pataisę kelius ir privežę 
sunkiąsias kanuoles. talkininkai 
rcl pradės bombardavimą. 

.... šisai paskutinis 
Sunaikinimas A talkininku smu- 

submarmų 
" 

lizdu. g,S atkr,:,p' 
tas į pat šiaurinę 

fionto dalj,—tuojaus pradedant 
nuo jūrių. 

Kodėl talkininkai ramiai sėdi 
ant Senime ir Cliam.pag»:ie fron- 

to, Francuzijoj, o prasiėjo veik- 
ti Belgijoj, arti jūrių kranto? 

Jie turi tam tikrą išrokavimu. 

Belgijos pakraščiuose, netoli ka- 
rės fronto, vokiečiai įsitaisė sub- 

narinų stotis, nes jiems iš čia 

arčiausia pasiekti kaip Anglijos, 
tai'p Prancūzijos pakraščius. Tal- 
k.ninkai mena, kad perlaužę vo- 

kiečiu frontą Belgijoj, jie gali už- 

griebti Osteindą ir Brtiges, kur 

randasi submarinų lizdai. Tuo- 
met vokiški submarinai turėtų 
keliauti net iš Vokietijos,—iš 
Premeno, Hannburgo ar kitu uo- 

stų. Kelionė jų butų daug il- 

gesnė ir submarinų pavojus tal- 

kinikams pasidarytų daug mažes- 
nis. 

Apart to, jeigu talkininkai vi- 
sai perlaužtų vokiečių frontą 
šiauriuose, Belgijoj, tai vokiečiai 

tt.rėtų dideliu plotu trauktis at- 

gal ir Francuzijoj, kad nesileisti 
talkininkams užeiti sau iš šono. 

Kerenskį apšau- 
kia Rusijos 
Gelbėtoja. 

Rusijoj tuom 

tarpu politiški 
nuotikiai slenka 
vienas paskui ki- 

tą, gali sakyti, žaiuo greitumu. 
Apskelbus Kerenskj pilnu dik- 
tatorium, išrodė, kad galima bus j 
tikėtis nusiramin:mo. Bet štai 
«ž kelių di»nų ateina žinia, kad | 
Kerenskis rezignavo. { pora va-j 
landų ateina kita žinia, kad jis 
s«'kvo rezignaciją atšaukė. Ant- 
ry toj aus ateina trečia žinia, kad 
Kerenskis antru sykiu rezigna- 
vo, palikdamas savo vieton vice- 
premjerą Nekrasovą. 

Aišku, kad tarpe Rusijos lyde- 
rių yrji kilę dideli nesusipratimai, 
bet platesnių apie tai žinių sto- 

ka. Premieras Kerenski savo re- 

zignacijoj tik aplarnais ruožais 
paaiškina, kad jis negalįs sutver- 

ti stiprios valldžios, kuri galėtu 
Jvesti tvarką ir todėl, nenorėda- 
mas imti ant savęs atsakomybės, 
yra priverstas rezignuoti. 

Iš pašalinių žinių galima nu- 

iranyti, kad yra dvi svarbiausios 
priežastjs: Viena paeina nuo ka- 

detų partijos, kuri yra priešinga 
greitam darymui aštriausių per- 
mainų. Kadetai, su savo lyde- 

riu, <prof. Miliukovu. išreiškia pil- 
ną pasitikėjimą Kerenskiui, bet 
nesutinka su programų socialis- 
tu, kurie laike karės nori įvesti 
griežtas permainas žemės valdy- 
me ir kituose klausimuose. Ka- 
detai mena, kad laike karės to 

negalima pasekmingai padaryti, 
nes šalyj kils dar didesnė betvar- 
ki", kuri karės laiku yra pavo- 
jinga. 

Nesutikdami su socialistų pro- 
giaiuu, kadetai nenori ineiti Į 
ministeriu kabinetą, nenori užim- 
ti vietų, nes ministeriu vietas už- 

ėmę. jie turėtu nešti atsakomybę 
už pasėkimas. Gi socialistai pa- 
tįs pripažįsta, kad patįs vieni, be 
kadetų, jie šalies reikalų vesti 
negali, nes neturi užtektinai iš- 
lakintų žmonių, kurie tokį darbą 
[atlikti galėtų. Tai viena prie- 
žastis. 

S įtra priežastis yra sekanti. 
Iki šiolei Rusijoj, po revoliucijos 
buvo dvi valdžios,—laikinoji val- 
džia, kuri viską oficiališk'ai darė, 
ir Kareiviu nei Darbininkų At- 
stovu Taryba, kuri laikė valdžios 
r.-.nkas. surakinta.? ir versdavo ją 
daryti tai, ką Taryba norėjo. 
Paskyrus Kerenskį diktatorium 
ir suteikus jam absoliutišką ga- 
lybę, minėtoji Taryba, matomai, 
visgi nenorėjo atsisakyti nuo sa- 

ve pirmesnės taktikos ir Ke- 
renskio rankos pasiliko supan- 

jjiuotos, kaip ir pirma. Negalė- 
damas tinkamai veikti, Kerens- 
kis, matomai, buvo priverstas 
pats paduoti rezignaciją. Rusi- 
jai gręsė pavojus likti be val- 
džios. 

Tuomet snišau'kus extra posėdį 
visų ministerių ir penkių parti- 
jų atstovų, pagalios prieita prie 
susi arimo: kadetai s.tiko įstoti 
Į kabinetą, o Kerens-kiui išreik- 
šla pilnas pasitikėjimas. Naujo- 
ji ministerija susideda iš visokio 

plauko socialistų ir kadetų. To- 
km budu ti'om tarpu nutrinti 
i' '"ai vėliausis krizis. 

Ant rusų fronto armijos dar 
vis nekuriose vietose traukiasi. 

Disciplina, matomai, dar labai 
suirusi ir vyriausis rusų vadas, 
gen. Brusilovas, rezignavo. Jo 
vieton paskirtas gen. Kornilov, 
kuris apsiėmė buti su ta išlga, 
kad armija bus atskirta nuo poli- 
tikos ir kad bus sugražinta aštri 
kariška disciplina. 

\meiikos 

Misijos 
nuomonė. 

Pereitos savaitės 

pabaigoj Amerikon 
sugrįžo Root'o mi- 
sija, kurią Suvieny- 

tos Valstijos buvo pasiuntę j Ru- 

siją. 
Misijos nariai išbuvo Rusijoj 

porą mėnesių; sulig jų nuomo 

nės Rusija, nor ir pereina dabar 
per sunky krizj, vienok jie esą 
neabejoja, kad Rusija atsitaisys ir 
susitvarkys. 
Įdomią nuomonę išreiškė mis'jos 
narys Russell (socialistas), kuris 
pranešė, kad jis išstojo iš Ame- 
rikos socialistų partijos todėl, 
kad tą partiją data 1 „įtroliuoja 
Vokietijos propagandistai. 

Permainos 
Vokietijoj. 

Visai jeveik ne- 

tikėtai apskelbta 
iš Berlino, kad 

tenai rezignavo net penki išsyk 
ministeriai, — tarp jų ir pagarsė- 
jusi* von Zimmermann, užiube- 
i\o reikalu mi/r.isteris, kurio no- 

tą j Meksiką andai pagavo Aine- 
r'kos valdžia. Jo įpėdiniu pas- 
kirta von Kuellimanną, Vokieti- 

jos ambasadorių Konstantinopo- 
ly}. kuris, sakoma, turįs kitokias 
pažiūras j karės vedimo budus ir 
kuris 'sąs "junkerių" priešas. 

Mhnstcrių rezignacija, bc abe- 
jonės nurodo j tulus nesutikimus 
tarj) Vokietijos vadovų, bet talki- 
ninkai nemano, kad iš tų rezig- 
nacijų galėtų jvikti kokios nors 

stambesnės permainos Vokieti- 
joj — bent tuom tarpu. 

Mat Vokietijos ministeriai ne- 

atsako prieš žmonių atstovus 

reichs-tage, o vien tik prieš kai- 
zerį. Menama, kad kaizeris mai- 
no ministerius todeil, kad ilgiaus 
užvilkti taikų ir nuraminti reich- 
stagą, kuris vis ck<r lenkia nuga- 
rą prieš kaizerio valdžią, bet lai- 
kas nuo laiko jau nesibijo ir sa- 

rus pastatyti. 
Ydliausios žinios praneša, kad 

daugelyje vietų rusu armijos, iki 
šiolei besitraukiančios, sustojo ir 

pradėjo mušius. Besarabijoj, 
tarp upių Dniestro ir Pruto ru- 

sai pradėjo atkaklų mušį. ] Šiau- 
rius •nuo klonio Putna, Rumani- 
joj, rusai vėl pradėjo smarkiai 
atakuoti austro-vokiečius ir užė- 
3iiė čielą eilf vokiškų pozicijų, po 
draug užgriebdami keletą šimtų 
belaisvių. 

Krokave, Galicijoj, kur dabar 
laiko reichstago lenkų partija sa- 

vo konferenciją, buvo smarkios 
riaušės, kai'p apie tai praneša te- 

legramos iš Yiennos. Riaušių 
[priežastim yra tas. kad lenkai rei- 

kalauja paliusovimo gen. Pil- 

'sudzkio, letnikiškų legijonų vado, 
kurį vokiečiai yra suareštavę. 

Iš Karės Lauko. 
KERENSKIS REZIGNAVO 
IR VĖL APSIĖMĖ. 

Petrogradas, rugpjučio 3 d.— 

Rusijoj vėl kilo vidurinės be- 

Įtvarkės. Užėjo -naujas krizis— 
krizis labai pavojingas. Kereu- 
skis, naujasai premieras ir ka- 
irės ministeris, rezignavo nuo sa- 

vo urėdo, bet -paskui vėl savo re- 

zignaciją atšaukė. Jis deda sa- 

vo paskutiines pastangas, kad su- 

tverti stiprią valdžią, kuri ga- 

lėtų užvesti suirusioj Rusijoj 
šiokią-tokią tvarką. 

Petrograde viešpatauja pilnas 
chaosas; ant mūšių fronto Gali- 

cijoj rusu amijos vis dar trau- 

kiasi atsTal, o tuom tarpu nuslo- 

pinta anarchija vėl pradeda kel- 
ti savo galvą Petrograde. 

Generolas Erdelli, Petrogrado 
kariškasai gubernatorius tapo 
nužudytas; užmušėjas paleido j 
ji kulką iš užpakalio. 

Gen. Gurko kuris pirmiaus 
buvo vadu rusiškų armijų pie- 
tinėj fronto dalyj, tapo suareš- 
tuotas. Suareštavimo priežastis 
buvo sekanti: 

Laike revizijos, padarytos pas 

buvusj cara tarP ex-caro popie- 
rų surasta kiškas inuo gen. Gur- 
ko. Tame laiške jis jau po re- 

voliucijos rašęs carui, kad jis 
pasiliekąs carui ištikimas, bet, 
esą, dabar turi ramiai užsilaikyti 
ir laukti patogesnio laiko, kad 
carui pagelbėjus. 

RUSŲ MINISTERIS VOKIE-1 
ČIŲ ŠALININKAS? 

Petrogradas, rugpjučio 4 d.— 
Priežastis Kerenskio ir visų ki- 
tu ministerių rezignavimo buvo 
šitokia: 

Kadetu par ija, nesutikdama 
su socialistų partijos politika, vi- 
siškai atsisakė dalyvauti minis- 

terijoj, nes kadetai nenori nešti 
atsakomybės u i varymą politi- 
kos, su kuria jie nesutinka. Tarp 
kit-ko, kadetai reikalavo, kad iš 1 

tarpo ministerių butų prašalin- 
tas Čennov, agrikultūros minis- 
teris, apie kurį pradėjo eiti vi- 
sokios negražios kalbos. 

Jau nuo kelių savaičių kadetai 
pranešė Keirenskiui, kad nei vie- 

nas kadetas nepriims jokios mi- 
nisterijos, kol tarpe ministerių 
bus ir Čemovas. Bet Kerenski 
atsisakė Černovą prašalintu Tuo- 

niet visi kadetai-ministeriai re- 

ziginavo. 
Černovas yra socialistas ir ta-Į 

,po paskirtas Agrikultūros Mi- 
nisteriu tuojaus po revoliucijos. 
Kuomet liepos 24 d. tvėrėsi 'nau- 

jas ministerių kabinetas, Keren- 
skis vėl paliko Cernovą agrikul- 
tūros ministerių, nežiūrint aš- i 

traus kadetų pasipriešinimo. 
Kadetai sako, jog tapo suras-1 

ti dokumentai, iš kurių mat; tis,! 
kad .Černov davęs pinigiškas pa- 
ramas vir įam laikraščiui Švei- 
carijoj ; ir toliaus jtariama, kad 
šisai laikraštis turjs ryšius su vo- 

kiečių generaliu štabu. Todėl 
Cernovą jtariama, kaipo Vokieti- 
jos šalininką ir neištikimą Rusi- 

jos žmogų. 
Cernovas pagalios padavė sa-j 

vo rezignaciją premierui Keren-1 
skiui, kuris rezignaciją priėmė,' 
•kad duoti progą Černovui pasi-į 
a*skinti ir nuplauti tą dėmę, ku- 
ir prie jo vardo prikibtų jeigu 
jis butų kalta®. 

Černov yra narys nąujo pildo- 
teto. (Vėliaus šie apkaltinimai at- 

šaukti). < 

JUODOS STANGOS 
MAIŠTININKAMS. 

Petrogradas, rugpjučio 4 d.— 
Dvyliktos rusų armijos vadas 
nutarė, kad visi kareiviai, kurie 
dalyvavo buntuose, arba atsisa- 
kė eiti pirmyn, kuomet jiems bu- 
vo paliepta, nešios aiškią juodą; 
stangą ant savo rankovių. Tai bus 
gėdos ženklas, kurį kiekvienas 
matys. 

Kuomet jie savo geru užsilai- 
kymu laike busiančių nvušių pa- 
sitaisys. tai tuomet juodą stan- 
gą jiems leis nusiimti. 

Vadu Juodųjų jūrių laivyno, 
paskirta kapitonas Nemic, kurį 
sykiu ipakelta į rangą admirolo. 

AUSTRIJA SUSITAIKYS 
SU RUSIJA? 

Londonas, >rugpjučio 4 d.—Ca- 
mille Huysmans, belgas, sekreto- 
rius tarptautinės konferencijos, 
laike pasikalbėjimo su korespon-j 
dentr holandų laikraščio H a n- 

d e 1 s b 1 a d t, pranešė, kad Ru- 
sija ir Austro-Vengrija žada ne- 

trukus susitaikinti. 
Kad šiįas gandas galėtų būti 

teisingas, apie tai iš kitų šalti- 
nių nėra jokių patvirtinimų. 

KADA VOKIEČIAI 
PLIANAVO KARĘ. 

Washingtonas, rugpjūčio 4 d. 
—Žingeidžių žinių ateina iš Eu- 
ropos apie tai, kad 1914 metais, 
bevelk čielu mėnesiu prieš karės 

pradžią, Vokietijos valdžia jau ( 
buvo galutinai nutarusi pradėti 
karę. 

Sulyg šitų žinių, liepos 5 d. | 
1014 m., kaizerio palociuj ?£>•> 
dame, netoli Berliino, įviko D i- 
džioji Valstijos Taryba, kurioje 
dalyvavo kaizeris, kron-princas, 
von Bethman-Hol1weg, von Molt- 
ke (tuomet buvusis generalio 
štabo perdėtiniu), von Falken- 
hayn ir von Tirpitz; iš Austrijos 
pusės buvęs kunigaikštis Ferdi- 
nandas ir kiti augšti Austrijos 
kariški valdininkai. 

Šitoj taryboje nuspręsta pa- 
siųsti Serbijai ultimatumą ir pra- 
dėti abelną Europos karę, prie 
kurios, kaip jie manė, Vokietija 
yra gerai prisirengusi. Svarsty- 
ta Rusijos klausimas. Pripažin- 
ta, kad Rusija, turbut, tikrai už- 
sistos už mažiukę Serbiją ir tu- 

rės būti įtraukta karėti. Bet Vo- 

kietijos militaristai nusprendė, 
kad tas jiems nėra pavojinga. 

Apie Francuziją jie nemanė, 
kod ji tuojaus stos karėn. Jie 
mainė, kad Francuzija pati vie- 
na bijosis griebtis už ginklo. Jie 
manė, kad Anglija visai -nestos 

karėn. 
Todėl nuspręsta, kad dabar 

esąs patogiausis laikas karę pra- 
dėti. Padarius tokį nutarimą, kai- 

zcris išvažiavo į Norvegijos pak- 
raščius neva pasivažinėti, ištikrų- 
jų gi apmuilinti talkininkams ir pa 
šauliui akis, buk iniekas-nieko ne- 

atsitiko ir buk Vokietija apie 
karę visai nei nenKaaiė; kad Aus- 

trijos ji prie karės nekurstė ir 
kad Austrija paskelbusi Serbijai 
ultimatuimą pati viena, be Vo- 
kietijos žinios. 

Vienok von Zimmermann, bu- 
vusis \'okietijos užrubežinių rei- 

kalų mimisteris, vėliaus prisi- 
pažino, kad \'ukietija turėjo ko- 
piją Austrijos ultimatumo Ser- 
bijai ant 14-kos valandų ank::- 
čiaus negu jis buvo pasiųstas 
Serbijai. Tas parodo, kad vokie- 
čių užsiginimas, buk jie nieko 

nežinojo, yra melagystė. 
Šitą visą istoriją išvilko aikš- 

tėn anglų laikraštis T i m e s, ku- 
ris pabaigoj liepos mėnesio, šių 
metų, paskelbė, jog jis apie tai 
sužinojo iš tikriausių šaltinių 
Rugpjūčio 1 d. šių metų, oficia- 
li vokiečių YVolfo telegrafiška 
agentūra visa tai užginčijo. Vie- 
nok vėliaus pasirodė, kad šitas 
pats klausimas buvo svarstytas 
uždarytame posėdyje vokiečiu 
vyriausio komiteto. 

Vokiečių laikraštis Deuts- 
che T a g c s Z c i t u n g pataria 
atiduoti kariškan teisman reich- 

stago atstovą ir minėto komite- 
to marį M. Cohn. Tasai laikraš- 
tis tvirtina, kad jis turis pilnus 
prirodymus, jog ši'.a paslapij mi- 
nėtas Cohn, ncprigulmihgas so- 

cialistas, perdavė j Stockholmą; 
o anglų laikraštis T i m e s tą 
žinią iš ten ir gavo. 

Šita žinia padarė didelę sen- 

saciją Vokietijoj, nes daugelis i 

žmonių tenai vis dar mano, kad j 
buk Vokietija buvo užpulta ir 
kad ji turėjo gintis. 

ATSISAKO PRIPAŽINTI 
FINLIANDIJOS NE- 

PRIGLJLMYBĘ. 
Petrogradas, rugpjučio 4 d.— 

Rusų laikinoji valdžia atsisakė 
pripažinti Finliandijos neprigul- 
mybę, kurią apskelbė Finliandi- 
jos parlamentas. 

Rusu laikinoji valdžia išleido 
manifestą, kurtum liepia finu 
parlamentui išsiskirstyti ir pa- 
skyrė naujus parlamento rinki- 
mus ant spalio 1 d. š. m. Po 
manifestu yra pasirašę visi de- 
šimts ministerių. Rusų valdžia 
tvirtina, kad Finliandija meturi ! 
tiesos pati sau neprigulmybės' 
imtis, bet kad tik Rusija, pasi- 
tarus su Finliandija, gali nu- 

spręsti, koks bus Finli' ulijos li- 
kimas. ^eigu gi Finliandija da- 

rytų priešingai, tai Laikinoji Val- 
džia grasino panaudoti ginklu >. 

Socialistai, kurių yra daugu- 
ma Finliandijos landtage, ketino 

priešintis minėtam rusų valdžios 
1.manifestui, bet vėliaus bendra- 
me parlamento posėdyje nutar- 

ta, kad Finliandija padarė klai- 

dą ir kad ji sutinka pasitarti su 

Rusijos demokratija kaslimk Fin- 

liandijos ateities. 

KERENSKIS ANTRU SYKIU 
REZIGNAVO? 

Londonas, rugpjučio 5 d.—Su- 

lyg Reuterio agentūros telegra- 
nio Rusijos premleras ir 'karės 
miinisteris Kerenskis vėl rezigna- 
vo—jau antru sykiu. Kitas te- 

legramas iš Petrogrado praneša, 
kad laikinoji Rusijos valdžia at- 

sisakė jo rezignaciją priimti. 
Rezignuodamas nuo savo urė- 

do, Kerenskis paliko savo vieton 

ilce-premierą Nekrasovą, kuriam 
lis parašė sekančiai: 

"Kadangi, nežiūrint visit prie- 
monių, yra negalima sudaryti lai- 

kinos valdžios taip, kad ji gailė- 
tų griumties su šio laiko reika- 
lavimais,. tai aš negaliu ilgiau 
nešti atsakomybės prieš šalį." 

Šiądien, 6-tą valandą išryto, 
Žieminiame palociuje, susirimko 

nepaprasta visų penkių parti- 

6 3 
jų atstovų konfer % Šiame 
posėdyje dalyvavo t 5 visi mi- 
nisteriai, išskyrus Kerenskį, du- 
rnos pirmininkas Rodzianko, ka- 
detų partijos lyderis prof. Miliu- 
kov ir Kareivių bei Darbininkų 
Atstovų Tarybos prezidentas 
Čheidze. 

Konferencijoj pirmininkavo 
Nekrasov. Kuomet Rodzianko | 
užklausė apie paskutinius atsi- 
tikimus Galicijoj, Nekrasov at- 

sakė, kad pasidariusi rusų fronte 
spraga gali turėti labai pavojin- 
gas pasekmes, bet kad gal but 
pasiseks vokiečių pirmyneigą su- 

laikyti. 
Visos penkios partijos išreiškė 

pasitikėjimų Kerenskio vadovys- 
te, bet kadetų partija, išreikšda- 
ma Kerenskiui pasitikėjimą, vis- 
gi nesutinka su jo politišku pro- 
gramų. 

RUSIJOS RADIKALAI 

NERAMUS. 
"Jeigu Rusijos revoliucija žus, 
tai žus garbingai. 

Tokią nuomonę išreiškė kele- 
tas atvykusių -Stockliolman rusų 
kraštutinių revoliucijonierių. ši- 
tie karščiausi revoliucionieriai 
mano išliuosuoti ne tik Rusiją,! 
bet ir visą pasaulį. Todėl jie 
'-ori greitai sušaukti visų šalių I 
socnlistų konferenciją ir prispir- 
ti /isas šalis, kad jos priimtų 
rusiškų socialistų p lianą. Jeigu' 

esą, to negalima bus padary- 
ti, tai Rusijos revoliucija, anot 

jų, žūsianti, nes dabartinė val- 
džia negalės ilgai išsilaikyti. Mat 
Rusijos žmonės, sako jie, yra 
labai muvargę ir pailsę nuo be- 
t\arkės ir trokšta visų 'pirmiau- 
siai tvarkos savo šalies viduryj. 
Jeigu dabartinė socialistų valdžia 
i.egalės tos tvarkos j vesti, tai 
žmonės nusikreips nuo jų ir grjž 
pc vadovyste Miliukovo ir ka- 
detų bei progresistų partijų, ku- 
rias socialistai skaito "buržua- 
zinėmis." 

IŠ AMERIKOS: 
DARBININKŲ DEMON- 

STRANCIJA. 
New York, N. Y. — Rugpjū- 

čio i d. Madi-son scjuare Gardeli 
įvyko didelės darbininkų demon- 
slrancijos, kur kalbėjo eilė kal- 
bėtoju. Išnešta rezoliucios ir pa- 
siųstos Kongreso nariams ir pre- 
zidentui \Yilsonui, kad Ameri- 
kos Darbiminkų Taryba nutaru- 
si ginti darbo žmonių teises ka- 
rės metu ir, kad drauge su Ame- 
rikos Žmonių Taryba, veiks už 

<aip galima greitesnę taiką. 

BAISI EXPLIOZIJA. 
West Kentuckv Coal kompa- 

nijos kasyklose rugpjučio 6 d. 
štiko baisi expliozija. Užgriu- 
vo 51 žmogų. Jau ištraukta 31 
ilarbiniinko lavonas, o likusių 20 

ikimas nežinomas. Dedama di- 
deles pastangos jų gelbėjime. 

BAIMĖ NEGRAMS. 

Lexington, Ky., rugpjūčio 5 d. 1 

Baltveidžiai rengiasi užpulti neg- 1 

rus. Negrai panikoje bėga iš šių 
apielinkių, ypač iš \Yebster ipa- 1 

vieto. Vaklžia pasiuntė kariu 

menę j atsitikimo yi-tas. 

NUŽUDĖ DARBININKŲ 
VADA 

Butte, Mont., rugp. 2 d.I. W. 
W. valdyba pasiuntė savo narį •: 

F. Little j Arizonos ir Montano9 

valstijas padėt vest (kovą strei- 
kuojantiems darbininkams su Savo 

išnaudotojais. Kaipo oratorius, jis 
pakėlė darbininkų dvąsią ir dar- 1] 
bininkai laimėjo eilę streikų. Pas- 
kui Little atvyko j Butte, 1 

Mont. vesti rudos kasyklų dar- ! 

bininkų streiką. Darbininkai i 
džiaugėsi sulaukę savo vado, lai-Į 

kėsi vienybės ir streikas buvo ar- 
ti laimėjimo. 

Kad sulaužius darbininkų vie- 
nybę maskuoti banditai apie 3 
vai. nakties įsiveržė į hotelj, ku- 
riame buvo apsistojęs F. Little, 
paėmė jį iš lovos ir, išvežę į 
Butte apielinkę, pakorė jj aint te- 
legrafo stulpo. 

Ar bus surasti kaltininkai ir ar 
j>airs streikuojančių darbininkų, vienybė—kolikas nežinoma. 

NEGRAI PROTESTUOJA. 
Washington, D. C.—Negrų 

delegacija įteikė prezidentui \Yil- 
sonui protestą prieš siaurinimą 
negrų teisių, prieš bučiavimą etc. 
Po tuom protestu pasirašo 
15.000 negrų. 

KAITROS AMERIKOJE. 
Cleveland, Ohio. — Stovi neiš- 

pasakyta kaitra, kuri gali prasi- 
tęsti iki 15 d. rugpjučio. Rugpju>- 
čio I d. kaitra pasiekė 102 lai- 
psnių. Nuo karščio numirė 14 
žmonių, daug apalpusių. 

Philadelphia. Pa.—Liepos 1 d. 
čia buvo tokia karšta diena, ko- 
kios čia nebuvo bėgyje paskuti- 
nių septyniolikos metų. Tempera- 
tūra siekė 101 laipsnio. Tą dieną 
nuo karščio numirė 4 žmonės. 

San Francisco, Cal.—Rugpj. 7 
d. Californijos farmeriams, vpac 
Sacramento apielinkėje, ačiu karš- 
čiams st* ;a vandenio daržovių ir 
javų laistymui. Temperatūra 
kia iii laipsnių. 

BELGŲ KOMISIJA. 
So. Boston, Mass., rugpjučio 

7 d.—Belgijos komisija čia su- 

tikta labai iškilmingai. Miesto 
valdžia ir visuomeninės organi- 
zacijos rengia oficiališkus komi- 
sijos priėmimus. Svarbiausi mie- 
sto murai, greta amerikoninių, 
papuošti belgiškomis vėliavomis. 

NEBUČIUOKIT LAIŠKAIS. 
New York, N. Y., rugpjučio 

5 d.—P. \Y. Somars, rašydamas 
p-lei Margaretai Driscoll laiškę, 
parašė P. S.: "Myliu ir bučiuo- 
ju." P-lė Driscoll, gyvenanti 
prie 51 Manhattan, nuvyko pas 
Somars, kuris yra didelis biz- 
nierius. suareštavo jį ir patrau- 
kė teisman, reikalaudama $50.000 
nuostolių, padarytų pasiųstu laiš-« 
ke bučkiu. 

15 DM LAUKO, 
NAUJAS STREIKAS. 
Bessemer, Mich, Nuo rug- 

pjūčio 1. d. čia streikuoja Goge- 
jic Range konipanyjos darbkiin- 
<ai—rudos kasėjai. Reikalauja 6 
vai. diarbo dienos ir $6.00 mokes- 
nes. Kompanija nesirengia išpil- 
dyt darbininkų reikalavimų bęl 
feda kovą prieš streikierius. 

NENEŠ Į NAMUS LEDŲ. 
Milvaukee, Wis., rugpj. 7 d. 

—Ledų biznieriai galutinai už- 
"eiškė savo kostumieriams, kad 
ių darbininkai negal nešiot le- 
:lus visiems j aisbaksius, nes tas 

ižima perdaug laiko. Ledai ban- 
lomi palikti ties namų durimis. 

Mamų šeimininkėms su tuom yra 
laug keblumų: reikia saugot, kad 
edas priešais saulę nesusileistų, 
•eikia valyt šapus ir pačiom nešt 

namą. 
Sumažinti suvartojamą darbi- 

įinkais laiką biznieriai sugebėjei, 
)et sumažint ledo kainą jie nė 

įeinano. 

LAIMĖJO STkEIKĄ. 
Ledville, Cal., rugpučio 8 d. 

Po ilgos kovos darbininkų su 

capitalistais pagalios darbininkai 

L'imėjo streiką. Priimti atgal j 
larbą prašalintieji už darbinim- 

cų organizavimą streiko vadai 
r visiems darbininkams pridėt* 
po 50c. j dieną. 



RUBSIUVIŲ STREIKAS. 
Cleveland, O., rugpjuoio 8 J. 

Nuo liepos 30 d. čia tęsiasi mo-i 

tertsity^fbų siuvėjų streikas. ' 

Reikalauja pageri 
rimo. Jau kelios dirbtuvės--»s_, 
pildė darbininkų reikalavrnus. 
Putų lengva laimėti streikas vi- 
lose dirbtuvėse, bet gaila, kad 
atsiranda daug streiklaužių. Ko- 
fosh & Co. dirbtuvėje kelios lie- 
tuvaitės ir lietuviai atsižymėjo 
sr.vo tamsumu, laužydami strei- 
ką. 

ANGLIAKASIAI VISUR 

JUDA 
Birmingham. Ala. Neišpa- 

sakytai dideli anglių kasyklų 
kompanijų pelnai ir šios apielin- 
kės angliakasius paskatino or- 

gani/uoties. Angliakasiai darbi- 
ninkai išrinko savo komicctą, ku- 
ris {teikė kompanijai darbinin- 
kų reikalavimus. Jeigu bėgyje 
dviejų savaičių kompanija neiš- 
pildvs darbiu nikų reikalavimo 
pakėlime algų — kils visuotinas 
sireikas, nes dabar darbininkai 
permažai apmokami, kad su šci- 
mynomis galėtų žmoniškai pra- 
gyventi. 

TRIUKŠMINGAS STREIKAS. 
f Waterto\vn, X. Y — Gatvc- 

kariu darbininku ir motormanu 
straikas tęsiasi. Buvo streikieriii 
susirėmimas su straiklaužiais. 
Straiklaužiai labai "in-sivyravo". 
Vienas straiklaužiu tapo suareš- 
tuotas už žmogžudystę. Del to 
visi streiklaužaiai taipgi sustrei- 
kavo. 

AIDOBLISTAI RENGIASI 
STREIKUOTI. 

Washington, D. C. Aidob- 
iiistai 'labai pasipiktinę deporta- 
vimu streikierių aidoblistų iš Bis- 
bee, Arizona. Aidoblistai rengia- 
si prie visuotino streiko. I\VVV. 
linijos prezidentas W. IIay\vood 
.pasiuntė .prezidentui \Vilsonui te- 

legramą, kuriame pažymi, kad 
•butų paliuosuoti deportuotieji 
darbininkai, antraip kils visuoti- 
nas IW\V. streikas, kariame da- 
lyvaus daugiau negu 230,000 far- 
anu darbininku. v * 

Atsakymo j telegramą dar ne- 

gauta. 

FORDAS 
f Fordo automobiliai bando 

ti/kariauti viso pasaulio rinką to- 
je srityje. Darbininkai Fordo fab- 
rikuose apmokami geriau negu 
kur nors kitur. Fordas atidaro 
naują fabriką Rusijoje, kur bus 
reikalinga apie 10.000 darbininkų. 

Užpereitai^ fiskaliais metais 
Fordas padirbo 533.920 automo- 
biliu, uždirbo apie $42,000,000 gi 
tik-ką dabar paskelbta pernyk- 
ščiu metu apyskaita rodo, kad per- 
nai Fordas padirbo 740,000 nau: 
ju automobilių ir gavo $50000 
000 gryno pelno. 

IŠ VISUS, 
|| Rusijoje i/emet javų derlius 

labai geras. Žemdirbystės minis- 
teris .paskelbė, kad gautos žinios 
iš 29 gubernijų rodo, kad javai 
ten užderėjo pastebėtinai pui- 
Ikiai. Sibire taipgi gera.-, derlius, 
žinios apie javų derlių iš 18 liku- 
sių gubernijų dar neaplaikytos. 

[Į Anglijos valdžia priėmė tos 
šalies dvasiškių pasiųlimą, moky- 
ti vaikus viešose -mokyklose. 
Mat daug mokytojų paimta į ka- 
rę, tat kunigai, turėdami daug 
liuoso laiko, apsiėmė pagelbėt 
vaikų mokinime. 

£ Standard Oil Co. preziden- 
tas Kalifornijoje nusižudė Oak- 
lande iš nerimasties po jo pačios 
mirties. 

P Kariškoji Italijos valdžia pa- 
samdė valstybinėms tarnyboms 
72,000 moterų, didžiuma kurių 
kąsa kariškus apkasus. 

[| Suvienytose Amerikos Vals- 

tijose sodininkyste, daržininkys- 
te ir ukininkyste užsiima apie 
^pusantro miliono moterių. 

|| Pennsylvanijos gelžkelio lini- 

ja nutarė motkėt vienodą mokės- 
it j už atlikimą tam tikri: darbų 
iv/rams ir moterims. j 

Ispanijos ūkininkai paskel- 
bė ir laikosi to principo, kad ge- 
riaus pakelt išlaidas laistant javų 
laukus, •negu laukt lietaus iš 
gamtos. 

|! Mawvoie_susekta spaustuvė, 
kurioje buvo slapta ausdins- 
imas juodašimtiškas laikraštis ir 
skleid/iantieji kontr-revoliuciją 
lapeliai. Naujoji valdžia viską 
sukonfiskavo. 

Oficierų mit/nge Petrograde 
dauguma oratorių .protestavo 
prieš tai, kad paprasti kareiviai 
nori savinties diktatoriškas teises. 

11 Didžiaus/s vaikų skaič/'us 
įnyršta Kinijoje. Pa v Kongkongo 
provincijoje iš tūkstančio gimu- 
sių vaikų 28 myršta nesulaukę 
vietio niflo amžiaus. 

Kaimietį, susektą vagystėje 
Tambovo gubernijoje išplakė ry- 
kštėmis prie viso kaimo gyvento- 
ju akiu. 

!; Buvusis karės ministeris 
Suchomlinov ir gelr 'liti minis- 
teris Ruclilov suseKti kaltais ir 

išsprogdinime dvylikos vagonų 
amunicijos stotyje "C.atčina" 
[915 m. 

Visi Rostovo ant Dono augš- 
tuju mokyklų mokiniai padarė 
mitingą ir nutarė: "J":>rs ekzatne- 
nai dar tik prasidėjo bet visi skai- 
tykimės perėjusiais j augštesnes 
klesas ir pertraukę kvotimus sto- 
kime prie šalies darbų, nes tėvy- 
nė iš mųs to reikalauja. Papra- 
šyta profesorių, kad sekantį mok- 
slo metą butų pagretintos lekci- 

jos. Visi augštujų mokyklų mok- 
sleiviai ir moksleivės išvažiavo ji 
ukes ir stojo prie ūkiškų darbų. 

Įj Juodkalnijoje s/aučia badas, j 
Ypač šiaurinėje dalyje buna daug' 
nelaimingų atsit'kimų del maisto 
stokos, mat iš tos Juodkalnijos,1 
dalies austrai išgrobė Jtiodkalnie- 
čių turtus ir maistą. 

Juodkalnijos Raudonasai Kry- 
žius kreipiasi prie savo valdžios 
nurodydamas giventojų skurdu 
ir įprašydamas pagelbos. 

[| Canados armijoje tarnauja 
apie 30 tūkstančių moterų. Di- 
džiuma jų gamina valgius ir dir- 
ba ligonbučitiose. 

|Į šio m \:sio karščiai Suvie- 
nytose Amerikos Valstijose pri- 
darė daugybes" nuostolių ūkinin- 
kams, pagadi'iidami nemažai i'a- 

i vų. Apie tai iš j va i r i it vietų pra- 
nešama Washingtonan. 

Ukraina gavo autonomiją. 
Redakcija ukrai/niečių laikraščio 
"Svoboda" gavo telgramą iš iCi- 
jevo po kuria pasirašo Ccutrali- 
nė Ukrainos Taryba. Telegra- 
moje pažymima, kad Ukraina 
Savo pilną autonomiją, ir išvar- 
dinti š e žmonės, ineinaintieji į 
Ukrainos Valdymo Komitetą: 

Vytinecenko, žinomas ukrai- 
r.ietis rašytojas, ir šie v'su°nic- 
nės veikėjai: Stečenko, Matros, 
Sadovski, Baranovski. Jefremiv 
it Stasiuk. 

ĮĮ šeši apsiginklavusįjį anar- 
chistai užėmė Čumazovv dvarą, 
Kalugos gubernijoje, ir ėmė par- 
davinėti žemę "pigiausiomis kai- 
nomis." 

Simferopolye suareštuotas 
karei vis-provokatorius Kotlerov. 
Jisai buvo raidžiu irinkėju dar- 
bininkų ir kareivių laikraščio 
spaustuvėje ir vadinosi social-re- 
voliucijonierium. Areštuotas už 
apsireiškusius jo išdavikiškų dar- 
bų vaisius. 

[j Išeinantis New Yorke lenku 
savaitraštis "Robotnik Polski" 
savo 31 numeryje pašventęs ke- 
lias špaltas informacijoms apie 
Europos lietuvių veikimą. Ži- 
nios paduodamos iš Europos len- 
kų laikraščių ir šiaip pranešimų. 
Iš viso matyt, kad Europos len- 
kai nenori skaityties su atbun- 
dančiais Europos lietuviais, bet 
stengiasi paimti lietuvius savo 

globoti. 

Amerikoniškoji komisija, ku- 
rios g?tWa yra p. Root, jau su- 

grįžo iš Rusijos. Kadaimgi iš- 
važiavusieji is ĄmerikQs Rusi- 

—Pancoast in Phi ladcl ph i a North Amtrican. 

DRAUGAI. 

Kaizeriu 4c u ris vienu savo zodžfti galėjo sulaikyti karę tris metai tam algai, to nepadarė. 
Vieton to jis pasirinko sau drauge giltino ir jau ketvirti metai eina, kaip .šie partneriai lieja 
žmonių kraują. 

jon anarchistai kėsinosi daryti p. 
Rootui kliūtis, sakoma, komisija 
i-važiavo iš Rusijos siapta per 
Pacitiko vandenyną. Tos komi- 
sijos narys, p. Rnssell už reiškė 
Associated Press korespondentui, 
kad Amerikos socialistų partija 
esanti vokiečiu kontrolėje. 

| Rusijoje plėtimai iki to da- 

ėjo, kad apsiginklavusieji plėši- 
kai sistematiškai pradėjo grobti 
•brangenybes iš muzėjų. Pasta- 

tuoju laiku iš senato rūmų Pet- 

rograde tapo pavogta sidabrinė 
Ekaterinos II statuja, apvertin- 
ta 750,000 rublių. Plėšimuose 

dalyvauja ir kareiviai. 

||. Generolo Pilsudskio i r dides- 
nės pusės jo legijonierių suareš- 
tavimas iššaukė dideli pasiprie- 
šinimą prįeš vokiečų valdžią vi- 

soj Lenkijoj. Didžiuma Yarša- 
vos miesto tarybos narių grieš- 
tai užprotestavo .prieš savo "glo- 
botojus" ir su triukšminigaias 
obalsiais "Lai gyvuoja Lenkija" 
—apleido posėdį. 

Į[ Viso pasaulio socialistų su- 

važiavimas, kurį proponavo Rusi- 

jos Kareivių ir darbininkų Ta- 

ryba, jviks nuo 9 iki 16 d. rug- 
pjueio 1917 111. Stocholme (Šve- 
dijoje) arba Christianijoje (Nor- 
vegijoje). 

Pirm viso pasaulio socialistų 
suvažiavimo ketina įvikti suva- 

žiavimas vien talkininkų šalių 
socialistų. 

Įi Laike griaustinio užsidegi 
gazo rezervuarai Oklahomos val- 

stijoje, miestelyje Brumright. 
Baisioje expliozijoje žuvo 55.000 
bačkų .'gazo. 

i Upėje Maumel, Toledo, O, 
atrastas vyriškais rūbais apreng- 
tas moteries kūnas. Viešoji ir 
taina policija "tyrinėja, kaip va- 
dinasi ir kokiu foudu tapo nu- 

žudyta ta moteris. 

|Į William Wendt, garsus 
Amerikos artistas, laike pasiva- 
žinėjimo automobiliuje drauge 
su savo šeimyna susižeidė Ka- 

lifornijoje, Los Angeles apielin- 
kėje. 

|J Rusijos Ministerių Taryba 
nutarė, kad .nei buvusis caras, 

nei kas nors iš jo šeimynos ne- 

turi but daleistas dalyvauti stei- 
giamojo susirinkimo rinkimuose. 

Vargas Mikei ir jo saikai. 

|į "Noordam," 12,531 tony lai- 
vas Holhnd-American kompani- 
jos rugpjučio 5 d. užvažiavo ant 
minos netoli I;elex salos. 180 

pasažieriu pavojuje. 

|| Rusija pradžioje karČ9 tu- 

rėjo 9 milijardus rubliu -skolos. 

[Rugpjūčio 6 d. Rusijos valstiji- 

r.is bankas paskelbė, kad 'dabar 
Rusijos skalos siekia 50 mili- 
jardu rublių. 

|| "Gazeta Polska' rajo, ka i 
Kielco gubernijoje austrai pra- 
dėjo kasti varį, kurio ten yra 
gana aisčiai v 

Rusai s niekio m e t necksploata- 
vo to -Lenkijos gamtos turto, 
rusai tiu'i pakankamai visokiu 
metalu Uralo kalnuose. 

RUSIJOS DIfeTUVIŲ SEIMO 

RBZOLIUCIJA DĖL 
LIETUVOS ATEITIES. 

Rusijos T;ietuvTų Seimas, su- 

kviestas Petrapilyje 1917 metu ge- 
gužės 27 d., posėdžiuose nuo ge- 

gužės 31 d iki birželio 3 d. svars- 

tė Lietuvos politikos padėjimą ir, 
žengdamas prie nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos respubli- 
kos, kurioje turi buti pripažinta 
visiems be tautos ir lyties skirtu- 
mo lygios pamatinės piliečio tei- 
sės ir visiška tikėjimo laisvė, ir 
atsižvelgdamas i tai: 

1, kad prieš karę vienas etnog- 
rafinės Lietuvos dalis buvo 
Rusijos, o kita Vokietijos 
valdžioje; 

2, kad Rusijos Lietuva per šią 
Kare veik visa užimta vokie- 
čiu kariumenės; 

3, kad jos klausimas todėl tapo 
tarptautiniu ir bus rišamas 
Taikos Kongreso; 

4, ikad del užimtu j 11 per karę 
svetimos valstybės žemiu yra 
nustatytas Rusijos Darbinin- 

ku bei Kareiviu Atstovų Ta- 

rybos ir Laikinosios Vyriau- 
sybės pripažintas ir visiems 

apskelbtas taikos principas— 
taika be aneksijų ir kontribu- 
cijų, leidžiant pačioms tau- 

toms spręsti, ko jos nori; 
5, kad išskirstytoms tarp kelių 

valstybių tautoms pripažinta 
Europos ir Amerikos demo- 
kratijų teisė sudaryti vieną 
politinj kuną; 

6, kad Liėiuv<a iki XYTTI (aš- 
turviiiiolikto. R e d.) L.ntme- 
cio pabaigai turėjo savo at- 

skirą poflitikos gyvenimą: 
7, kad esant' šioms aplinkybėms 

metas lietuviams įvykinti se- 

nus."' politinės laisvės troški- 
I i trr-.. 

mus ir, remianties apsispren- 
dimo teise, aiškiai visam pa- 
sauliui pasakyti, kaip jie savo 

likimą apsprendžia; 
.Nlutare: 

1. Visiaetnografinė Lietuva pri- 
vald'iapti nepriklausoma vals- 

tybe. nuolatiniai neutrali. 
2. Jos neutralumas privalo Imti 

garantuotas Taikos Kongreso. 
3. Taigos Kongrese turi būti 

Lietuvos, atstovai. 
.4. Lietuvę*.-valdymo buria ir vi- 

daus tvarką jkirj nustatyti su- 

kviestas visuotiniu, lygiu, tie- 

Į:. ,• siu ir slaptu balsavimu Stei- 

giatnasis Lietuvos Susirinki- 
mas. 

Birželio 2 dieną pasibaigė kal- 
Ijos ir ginčiai del Lietuvos ateities. 
!>e Tautos Pažangos pasiūlytosios 
rezoliucijos, buvo pasiūlytos dar 
7 rezoliucijos: sov.-demokratų, De- 
mokr. Tautos Laisvės Santaros, 
■socialistu liaudininku, karininku 
grupės, krikščionių demokratų, 
Liet. Katal. Tautos Sąjungos ir 
nepartyviųjų, tad išviso 8. vis-,«s 
pasiūlytosios rezoliucijos turiniu 
skyrėsi j dvi grupi: vienos buvo 
artimos Tautos Pažangos pasiū- 
lytai, kitos—Santaros, soc. demo- 
kratų ir soc. liaudininkų buvo taip 
pat artimos tarp savęs ir darė an- 

trą grupę. Tai pastebėjus, buvo 
pasiūlyta Seimui pavesti partijų ir 
grupių paskirtiems žmonėms, po 3 
nuo kiekvienos, pasitarti, ar nebus 
galima sudaryti vienos arba bent 
dviejų rezoliucijų. Tas pasiūlymas 
buvo priimtas. 

Tą patį birž. 2 d. vakarį susirin- 
kę visu Seimo partijų ir kuopų nu- 

rodytieji žmonės j vieną kambarį 
visupirma nutarė perskaityti visų 
Seimui pasiūlytųjų rezoliucijų re- 

zoliutyvines dalis ir pažiūrėti, kuo 
jos skiriasi ir į kokias ir kelias 
grupes gali būti suvestos. Padarę 
tai susirinkusieji rado, visos rezo- 

liucijos galima paskirstyti į dvi 
grupi: vienos grupės visose rezo- 

liutyvinėse dalyse įvestas Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimas, ki- 
jtose to reikalavimo rezoliutyvinė- 
sc dalyse nebuvo. Tada buvo pa- 
klausta 'Tautos Pažangos atstovų, 
ar jie sutinka išmesti iš savo re- 

zoliucijos rezoliutyvinės dalies ne- 

priklausomybės reikalavimą. Buvo 
atsakyta, jog Tautos Pažanga lai- 
ko pamatiniu ir pirmiausiu daly- 
|ku, kad tas reikalavimas butų aiš- 
kiai išreikštas ir kad ji nuo to ne- 

gali atsisakyti. Tada susirinkusie- 
ji nutarė pasiskirstyti j dvi dali, 
atsižvelgiant j rezoliucijų artimu- 
mą, ir pamėginti pirma artimąsias 
rezoliucijas suvesti į dvi, o jau 
paskiau diar mėginti,ar nebus gali- 
ma ir tiedvi suvesti j vieną. Taip 
ir persiskyrė Į dvi dali: vienoje 
grupėje buvo: Tautos Pažangos 
frakcija, karininkų kuopa, nepar- 
tyviųjų kuopa, krikŠcIc^'ų demo- 
kratų ir Katalikų Sąjungos frak- 
cijos; antroje—Santaros, soc. liau- 
dininkų ir soc. demokratų frak- 
cijos. 

Birželio 3 d. tiedvi grupi ^ pat 
ryto susirinkusi ilgai tarėsi. Pir- 

moji frakcijų ir kuopų grupė grei- 
tai susitarė ir per porą valandų su- 

statė vieną bendrą rezoliuciją, j 
pamatą padėjus Tautos Pažangos 
rezoliuciją. Antroii grupė negalėjo 
susitarti ir suskilo viena, o soc. 

demokratai ir :oc. liaudininkai su- 

stato vieną bendrą rezoliuciją. Su- 
sitarti negalėjo <lel to, kad Santa- 
ros rezoliucijoje nors "r ne rezo- 

liutyvinėje dalyje, tai bent jos mo- 

tyvuose buvo paminėta" Lietuvos 

! nepriklausomybė, o socijalistinės 
|partijos ir su tuo nesutiko, 
i l'o tekio atsitikimo apie vienos 
Irezoliucijos sustatymą nebegalėjo 
buti nė kalbos. 

Pasibaigus visoms taryboms ir 
deryboms tokiu būdų, susirinko vi- 
sas Seimas balsuoti tu trijų rezo- 

j li nei i u. Pirmoji buvo balsuojama 
bloko rezoliucija, vadinas Tautos 
Pažangos, karininkų kuopos, ne- 

partyviųjų kuo|>os, krik. detnt/k- 
ratų ir Katalikų Tautos Sąjungos. 
Soc. liaudininkai, soc. demokratai 
ir Santarą pasisakė balsuojančios 
prieš šia rezoliuciją. • 

Pakuojant Seimo daugumos blo- 
ko rezoliucija buvo priimta. Už ją 
balsavo 140, prieš—128. susilaikė 
nuo balsavimo 4. Kiti dvi rezoliu- 
ciji nė katra daugumos balsų nc- 

I surinko. 

Ką Turime Veikti 
DRAUGIJOS KVIEČIAMA 

PRISIDĖTI. 

Amerikos Lietu įų Tautines 
(Tarybos Susirinkimas 

Nc\v Yorke, Liepos 28 d. atsi-1 
buvo A. L. T. Tarybos susirinki- 
mas;-posėdis laikyta SLA. Name. 

Susirinkimo pirmininku buvo p. 
Y. F. Jankauskas. Pradėjus dar- 
bą, p. St. Šimkus pasakė mažą. 
bet svarbią prakalbą, apiplėšda- 
mas tolimesnį Tarvbos veikimą 
ir tai kad "Taryba yra viena iš 
svarbiausiu Amerikos lietuviu or- 

ganizacijų; antra—taipgi lygios 
svarbos—tai C'entralis Komitetas. 
Kitos musų sriovės veikia nežy- 
miai,—klerikalų partijos pastan- 
gos dedama parodyt Lietuvą ka- 
talikiška, o socialistai visai neno- 
ri Lietuvai nepriguimybės ir jie 
darbuojasi sykiu su maksimalis- 
tais. (Tautinė Taryba apima visus 
tautystės reikalus. Musų obalsis 
—tautystė, todėl musų visų reika- 
lu yra skelbti po visą Ameriką 
apie (Tarybą, jos siekius ir dar- 
bus. Nurodyti žmonėms, ko jie 
nežino. 

' "Xe visi dar lietuviai žino, kas 
jie yra, todcl tarpe tu, neužgrob- 
ti] dar kitomis sriovėmis, kurie 
nesutinka su klerikalų ir sociaistų 
pažiūromis, mes skelbkime savo 

idėjas,—mes apimame tuos visus. 
^Taipgi mūsų ipareiga yra paskleis- 
ti tarpe visų musų pusę remian- 
čiujų organizacijų Tarybos sieki- 

j itis ir supažindinti jas su jos dar- 
bais, sukviesti jas visas j vieną 
ir dirbti iš vieno. Tikimės, kad 
įes gausime visų jų pritarimą. 
"Girdėjome apie klerikalų įduo- 

tas dekleracijas apie Lietuvą, ka- 
iriose visose minina Dievas, mal- 
dos, Dievo pagelba. Bet mums i 
tai—j Dievą—nereikia atsižvelgti; 
dabartiniu laiku, kur karė, kur po- 
litika—ten Dievas atidėta j užpa- 
kalį. Tarybą skaitau tiktai auto- 

ritetinga Lietuvos neprigulmybės 
klausimuose; šia mes patraukime 
visuomenę ir platinkime savo idė- 
jas. Reikia gaut pritarimą visų mu- 

sų politiškų kliubų, organizacijų, 
ir patraukt visa prie musų veiki- 
mo. Daugelis ir gabių žmonių ne- 

žino, kas jie vra;—jie turi ateiti 
pas mus: cia sueina visi svarbus 
dalykai, apie tai reikia kalbėt, ap- 
tart juos. Tuos dalykus (esant 
spėkoms) išleist j brošinras ir pla- 

I tint jas. tuomi kviest žmones sy- 
kiu su mumis [ darbą. 

"Lai čia ateina kunigas ir socia- 
listas—jei tik jie niori liuosybės 
tėvynei Lietuvai: tas'yra mūsų 
draugas—-lai ateina ir lai veikia 
su mumis " 

Biski toliaus, kalbėdamas apie 
Tarybos iždą ir varymą darbo,, 
p. Šimkus pasakė: "Svarbiausia 
mums yra supažindint letuvius su 

visais siekiniais. Kur mes nebūtu- 
me—turime dirbti, turime storo- 
ties. Sugrupuosime mes visus ge- 
rus žmones i vieną bendriją—ne- 
reiks mums kompromisų su Kc- 
mėšiais, su Pruseikais ir niekuo 
kitu!" ir priminė, jog važinės su 

prakalbomis, duos koncertus—pi- 
ingų bus!—"tik dirbkime ir daug 

padarysime!" 
Kaip matome iš p. Šimkaus pra- 

kalbus, A. F.. T. Taryba reikalau- 

ja pritarimo—ir tas turi buti pa- 
reiga—visų kitų organizacijų ir 

politiškų ikliubų. Todėl- kiekviena 

Į\merikoje gyvuojanti tautinės pa-, 
kraipos ar prijaučianti tai pusei 

organizacija kviečiama prisidė i 
savo <morale parama, pritardam.. 
jl arybai; nuims geistina gauti ži- 
nių nuo visų tų, kurios sutinki 
su šiuo dideliu Tarybos darbu, jos tikslai. Kiekviena tokia žinia nuo 
draugijų bus sunaudota Tarybos leidžiamose knygelėse ir suminė- 
ta bus visų jų vardai l>ei valdy- bų narių vardai. Tuomi parody- site, kad pritariate Tarybai ir re- 
miate jos žmonių veikimą, kuris, 
jei pasekėte, galite matyti, ant 
kiek jis yra -mums šiame momen- 
te svarbus. 

Taryba atsikreipė j didžiasias 
musų organizacijas—j mažąsias 
kreipties butų perdaug darbo* 
j ne to, kadangi Tl'arvba veikia pa- ti savimi, pasiremdama didelių or- 

ganizacijų pritarimu, nebus nei 
laukiama tų. įkas nesuskubės. Lo- 
kalių draugijų pri tarmė yra svar- 
bi tuomi, kad paromis, jog veikia 
sykiu su mumis—eina prie musų 
siekių—prie išgavimo Lietuvai ne- 
prigulmybės. Yeikkite sykiu su 

Taryba, o Taryba—sykiu su ju- mis. 

Susirinkime p. J. O. Sirvydas 
pateikė Tarybai pagamintus, pama- 
tus kurie, pavesti komisijai, greitu laiku bus išleisti j knygeles ir pla- 
tinami visuomenei. Tikimasi, kad 
knygelių galės gauti užsisakę 
draugijos iškalno ir kiekvienas, 
kurs kreiptis j Tarybą. 

Susinešti ir informacijų galima 
gauti pas A. L. T. Tarybos Sek- 
retorių (K. S. Karpavičius, 307 \V. 30-th Street, Xe\v York City). 

IŠ LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS. 

Šiuo pranešama visuomenei ke- 
letas žinių iš Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės veikimo liepos 
mėnesyje. 

1.—L. A. Bendrovės rupes- 
niu suorganizuota Resorcin Ma- 1 

Inufacturing Company su kapi- 
talu $25.000.00 Res.Mfg. Co. iš- 
dirbinės labai reikalaujamą dažų 
(dves) išdirbvstėje produktą var- 
du resorcin. Nauja kompanija 
jau inkorporuota 27 d. liepos; 
dirbtuvė vau baigiama organizuo- 
ti -miestelyje PhoenixvilIe, Pa., 
netoli nuo Philadelphiios; dirb- 
tuvę ves g. Dr. R. Pccevičius, 
chemikas, išradęs naują papigin- 
tą budą rezorsinui dirbti. 

Prie progos pora žodžiu apie 
pati rezorsiną. Yra tai milteliai, 
reikalingi dažu išdirbystėjč; ap- 
valytame. pavidale vartojama me- 

dicinoje. Iki karė prasidėjo re- 

zorsiuas buvo gailinamas iš Vo- 
kietijos ; dabar-gi jo iš ten negau- 
nama. Amerikoje ji kolkas išdir- 
ba tiktai viena dirbtuvė ir par- 
davinėja po $8.50 iki $<).oo sva- 

rą; pagaminimas svaro jiems ap- 
sieina arti $3.00, ar gal ir dau- 

giau. Musų viengentis chemikas 
Dr. Rap. Pocevieius. per keletą 
metu dirbęs prie T. Edisono, iš- 
rado daug pigesnį budą rezorsi- 
nui dirbti—ir todėl tad suorga- 
nizuota niauja bendrovė tam pro- 
duktui gaminti. 

Tai yra bene pirmas Amerikos 
lietuviu gyvenime apsireiškimas, 
kad lietuviu įsteigta dirbtuvė 
lietuvio išradimui eksploatuoti. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
laiko sau už garbę, kad prisidėjo 
prie tokios įstaigos suorganizavi- 
mo. 

2 — L. Atst. Bendrovė turi sa- 

vo jgoliotinius ir vietų agentus. 
Jos įgaliotiniu yra p. M. Šalčius; 
jei kur norima sudaryti L. A. B- 
vės kuopelė 'kactir i> keliu na- 

rių, p. M. šalčius visados pribus 
ten, pakviestas, j prakalbas, iš- 
aiškins B—vės tikslus ir sudarys 
kuopą. Jo adresas: M r. M. Šal- 
čius, % Litli. Devefopnient Cor- 
poration. 320 Fifth Ave., Xe\v 
Fork, X. Y. 

Vietų agentai yra šitie musų 
viengenčiai: M. Kasparaitis. 1108 
Herrick Ave., Racine, \Yis.; A. 
Trečiokas, 152 Ferry Str., New- 
ark, X. J.; J. Ambroziejus, 168 
Grand Str., Brooklyn, XT. Y. 

Per juos galima prisirašyti prio' 
T.. A. Bendrovės. 

3. — Visi <paj»e>kojimai ^Mili- 
nių užimtoje Lietuvoje jau iš- 
siųsti.—laukiama atsakymų. Lau- 
kti prisieina kantriai, nes ima 

daug laiko, kol suvaikščioia laiš- 
[kai. 



Finigai pašalpai giminėms už- 
imtojo Lietuvoje siunčiama per 
Ispanijos valdžią. 

4. — Bendrovė kviečia visus 
lietuvius amatnin-kus, profesiona- 
lus, vertcivius ir t. p. užsiregist- 
ruoti B-vėje, ir reikalauti tam 
tikru Amatninkų Statistikos blan- 
kų. Užsiregistravusieji bus skel- 
biami laikraščiuose ir visados ga- 
lės gauti informacijas apie įvai- 
riu amatu žmonės, bendroves ir 
t. p. Padengimui spaudos, susi- 
rašinėjimu ir registracijos eks- 
■pensų imama 25c. už kiekvieną 
folank;j. 

5. — Norintieji pirkti rusiškus 
pinigus, kurie dabar yra labai pi- 
gus, gali tai atlikti p*r Liet. At- 
statymo Bendrovę. 

6. — Kas mano po Kares grįž- 
ti į Lietuvą ir ten piifkti žemę, 
lai dabar jau užsiregistruoja L. 
•A. P,-vėje Žemdirbių Sekcijoje. 
Taip užsiregistravusiems B-vė 
visados suteiks informacijas (ku- 
rio; bus gaunamos iš Lietuvos), 
knr, kokios ir kokiomis išlygo- 
mis žemės galima pirkt. Tos rū- 

šies registracijoje imama po $1.00 
padengimui spaudos, registraci- 
jos ir informacijų rinkimo eks- 

pensu. 
Kas nori pastoti T.. A. B-vės 

nariu ir prisidėti prie jos darbų, 
lai kreipiasi inroimacijų šiuo 
adresu: 

Lithuanian Developnient 
Corporation, 

320 Fifth Ave., New York. 

T.AIšKAS įš RUSIJOS 
Ponia Valavičienč iš Maskvos 

rašo Kast. Norkui: 
"Tiek permainų įvyko Rusijo- 

je pasiutimais mėnesiais, kad 

dabar parvažiavę nepažinotumė- 
te mūsų šalies. Absoliutiška lai- 
svė spaudos, absoliutiška laisvė 
žodžio ir masinių susirinkimų. 
Sutriuškinimas carizmo džiugina 
mus, Rusijos piliečius, taipgi ti- 

kiu, kad visiška Rusijos tvarkos 
atmaina džiugina visą pasaulį. 
Deja, dažnai iššaukia nemalo- 
nius gyvenimo apsireiškimus ap- 
svaigintieji staigia liuosybe ele- 

mentai... 
Du kartus buvau visuomeni- 

niuose susirinkimuose. Daugiau 
nemanau eiti nes susirinkimu o va- 

šia nevisuomet burna rami... 
Lietuviai dirba gana energin- 

gai, ir nors didesnė pusė lietu- 

vių moksleivių tapo išskla'dinta, 
organizuoja savo civilę ir mi'i- 

tarę valdžias ir nejuokais ruošia- 
si prie palaikymo neprigulmingos 
nuo jokių ''apekunų" Lietuvos. 

Į Maskvą atvažiavo panas Ba- 

das. Einant gatve lengva paste- 
bėti, kuomet vaikščiojančių ir 

stovinčių eilėse žmonių pilvai 
griežia maršą. Tik vienoj Mas- 
kvoj išmirė 6,000 pabėgėlių, o kur 

kitos plačiosios Rusijos vietos, 
kuriose pabėgėliai vargingiau 
gyvena ir mažiau apie juos rūpi- 
namasi negu Maskvoje. 

Garsi mušu dainininkė, Mas 
k vos konservatorijos studentė— 
Paulina Valavičaitė labai susir- 

go. Jos gyvybė dideliame pavo- 
juje. 

Sunku yra matyti sergančius 
musų pabėgėlius. Jie taip labai 
nenori šioje šalyje mirti. Seni 

žmonės verkia, kad savo žilų 
galvų negal paguldyti tėvynėje 
amžiniam fitsilsiui... 

Ką mai%:> Amerikos lietuviai? 
Dą likusi?j i nuo sunaikinimo 

Europos lietuviai nenustoja kal- 

bėję apie savuosius Amerikoje. 
Adelė Valavičienč". 

Maskva, Gegužės 30, 1917. 

LIETUVIŲ DIENOS KNIN- 
.. GOS REIKALE. 

Visiems, klausiusiems žemiaus 
pasirašiusiųjų per laiškus, kaip 
stovi Lietuvių Dienos kningos 
leidimo reikalas, negalėdami atsa- 

kyti del daugumo laiškų kiekvie- 
nam atskirai, atsakome viešai per 
laikraščius. 

Lietuvių Dienos kninga b'ivo 
sumanyta išleisti dar pereitą metą 
per musų iniciatyvą, parėmrs di- 
dumai Centralio Komiteto narių. 

Lėšų kningos išleidimui nutar- 

ta buvo neimti iš surinktųjų pi- 
ningu nukentėjusiems del karės, 
bet surinkti prenumeratos keiiu 

* 
J 

* 

— Kirby In New York World. 

NABAGĖ PETELIŠKĖ. 
Vokiečiu tauta reikalauja laisvės. Ali right—sako vol'iškas junkerizmas (militaris- 

tai)—tinęs įvesim .eformas,—lygų balsavimą etc. Ir paleido žmones tomis reformomis 
džiaugtis. Bet tos reformos netikros. Vokiečių tauta (peteliškė) apdegs sau sparnus 
"reformų" liepsnoje, o militaristai iš to tik juokus turi. 

iš žmonių ir Lietuviu Dienos Ko- 
mitetų. 

Buvo kreiptasi tuo reikalu j ko- 
mitetus ir žmones po keletą kar- 
tų per laikraščius ir ligšiol jie pri- 
siuntė $160.00, kurie dabar yra 
C. K. sekretoriaus, V. K. Rač- 
kausko rankose. 

Tos sumos toli gražu neužten- 
ka pradėjimui darbo, kadangi vi- 
sos spaustuvės, kurioms buvo pa- 
duota apskaityti, kiek apsieitų 
tol.ios kningos bent 3.000-4.000 
egz. išleidimas, atsakė, kad pigiau- 
siai spaudžiant apsieitų nuo 

$600.00 ligi $800.00. Todėl, del 
trukumo dar bent $400, kningos 
leidimas susitrukdė ir trr.gdysis 
dar toliau, kol reikalingoji suma 

nesusirinks. 
Kiti žmonės paduoda sugestiją, 

pamesti tos kningos leidimo su- 

manymą ir sudėtus pinigus tam 

reikalui atiduot' karės nukentėju- 
siems, bet mudu griežtai priešin- 
gu tam sumanymui, kadangi me- 

džega tai ikningai—anketos iš 150 
•komitetų ir paveikslai 70 L. D. 
komitetų yra prisiųsti ir reikėtų 
tik keleto savaičių, kad tą visą 
medžiagą prirengti spaudon. 

Kninga išeitų graži ir naudinga 
—joje tilptų Lietuvių Dienos isto- 
rija, taip bešaliai aprašyta, kaip 
buvo prie Liet. Dienos apyskai- 
tos ir visų vietinių komitetų ir 

veikėjų darbai toje dienoje, su 

paveikslais. Jokių partyviškumų, 
siaurumų toje knygoje nebūtų 
prileista ir ia butų patenkinti visi 

i lietuviai, kurie taip noriai ir pa- 

jsišventusiai pasidarbavo L. Die- 
noje. 

Todėl mudu stoviva už tai, kad 
tą kningą būtinai leisti, bet b u v. 

vietiniams skyr. paremti tą su- 

manymą, užsisakant tą knirngą ir 
|prisiunėiant prenumeratos, o tai- 
pogi dar paduodant savo paveiks- 
lus ir aprašymus, kurie to dar ne- 

I padarė. Reikia bent dabartės, ka- 
da perėjo tas darbas, perėjo viso- 
kie užsipuldinėjimai vieni ant ki- 
tu del tos Dienos, kad darbas bu- 
tu paremtas ir galėtų įvykti. 

\Tėra tai vieno žmogaus darbas 
ir inuo jo ne«priguli viskas, bet 
tai yra visuomenės darbas ir be 
jos pagalbos negalės jis įvykti. 

Užtat visiems, kurie jau užsisa- 
kė tą kningą ir prisiuntė pinigus 
ir dabar teiraujasi, kaip stovi 
LD. kningos reikalas, patariame 
sukrusti ir pritraukti buvusius 
vietų komitetus ir žmones dar 
ne-prisidėjusius prikalbinti, para- 
ginti užsisakyti tą knirngą, ir 
viešai kelti tą klausimą, kol tas 

dalykas įvyks. 
Kaip greit susirinks reikalinga 

suma pinigų, tai Centralis Ko- 
mitetas galės tuojau tą knygą iš- 
leisti ir pelnas eis karės nuken- 
tėjus-' "ms. 

Tai šiuomi dar kartą raginame, 
<ad sukrustumėte siųsti prenu-j 

įKueratą t*i knygai per Lentralį 

Komitetą, V. K. Račl—usko var- 

du. Kaina knygos $1.00. Adre- 
sas Centr. Komitetas, 320 Fifth 
Ave., New Yorik, N. Y. 

Su tikra p-agarba — 

M. Šalčius ir 
V. K. Račkauskas. 

□ Žmogus, kuris visuomet už- 
imtas lengviau suranda valandėlę 
liuoso laiko naudingiems dar- 
bams atlikt*, negu žmogus, kuris 
visuomet myli buti be darbo. 

Persergėjo. 
Du kaltininku tapo nuteisti pa- 

korimui. Kartuvės buvo pritaisy- 
tos prie vandenio: jeigu nepa- 
vyktų pakart—nukritęs jrigertų. 
Vienas iš kariamų atsikabino nuo 

virvės, puolė j vandenį ir išplau- 
kė ] kraštą. 

Kuomet pradėjo kart antrajj, 
kariamasai pro verksmus prašo: 

—Susimildami gerai pririš- 
kite nnam už kaklo virvę, nes aš 
visiškai nemoku plaukti. 

LIETUVIAUMERIKOJ. 
IŠ HARRISON, iR KEAR- 

NY, N. J. 
At.vaukimas neteisingos kores- 
pondencijos, p. C. B.-s. 

Lietuvos, N. 30. tilpo tulo p. | 
C. B.-s. korespondencia, kuri ap- 
šmeižia buvusį vietinį veikėją, p. 
F. M. P. Pirmiausia mėgina už- 
mesti gerbiamam veikėjui, buk 
jis savo gabumu stengiasi pra- 
lenkti visus kitus. 

Tiesa, jisai stengėsi daug vei- 
kti ir daug nuveikė kaip tarpe 
vietinių lietuvių, taip ir apielen- 
kės: organizavo draugijas ir ke- 
lias paliko suorganizavęs. Tat 
ar nicverta jam garbės? Jis sten- 

gėsi atsižymėt tarp lietuvių ne 

clel savo garbės, bet del Tautos 
labo. Veikėjas dirbo kiek tik ga- 
lėjo, o C. B-s. drįsta paleist to- 
kią neteisingą žinią į visą Ame- 
riką. 

Toliaus C. B-s. sako, kad jis 
liiko "Darbininko" agentu. Tie- 
sa, jis buvo "Darbininko" agen- 
tu ir visų lietuviškų laikraščių, 
kiek yra Amerikoje. Ir p. C. B-s. 
prasilenkia su teisybe sakyda- 
mas, kad p. F. M. P. tapo pra- 
šalintas iš klerikalų tarpo. Čio- 
nai nėra ko kalbėti, nes jis nebu- 
vo prašalintas iš jokios klerika- 
1.1 partijos. 

P. C. B-s. sako, kad jie norėjo 
idant ji vietiniai žmonės pripa- 
žintų kaipo žymiaus į veikėją 
Tas tiesa, netik vietiniai pripaži- 
no kaipo gerą veikėją, bet ir 
apielinkėse buvo gana gerai ži- 
nomas kaipo veikėjas ir .,organi- 

zatorius tarpe lietuvių. O apie 
jo išvažiavimą j Europą tai nėra 
reikalo mimėti, nes matyt, kad p. 
C B-s. nieko nežino apie tai. 

Patartina, kad mušu korespon- 
dentai daugiau apmastytų daly- 
ką ir tada rašytų, nes iš šitokio 
melo nėra naudas nė garbės. 

Viską Ž/nantis. 
P. S. Davę išsireikšti abiems 

pusėms, šiuomi ginčus užbaigia-' 
me — Red. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 
Jaunimas persikrikštino. —Cia 

gimusieji lietuviai jaunuoliai sa- 

\o draugiją "Pekey" pavadino 
"Soho Jaunimo Rateliu" ir pa- 
skelbė, kad ratelio nariai gali bū- 
ti visi lietuviai, uiežiurint, kokio- 
se šalyse yra gimę. 

Katelio veikimas apsireiškia 
tame, kad susispietusis jin jau- 
nimas vien jieško 4 'ogu smagiami 
b'iko p.aledimui. Bet pastaruo- 
ju laiku ir šis Ratelis pradeda 
rūpintis ir visuomeniškais 'reika- 
lais, ypač jaunuoliai susirūpino 
drafto reikalu. 

Liepos 29 d. tas Ratelis suren- 

gė pikniką, kuriame apart žaislu' 
bu\o prakalbos, diskusijos, šo- 
kiai ir draugiški pasikalbėjimai. 

Ne Ratelietis. 

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL. 
Viena moteriikė, gyvenusi pi r- ( miaus East St. Louis, 111., ir da- 

bar atvykusi Chicagon, papasa-j 
kojo daug jdomiu dalykų apie 
nesenai buvusias tame mieste 
negrų skerdynes, kuomet išde- 
gimta apie keliolika miesto blo- 
kų. 

Tarpe sudegusių namų buvo ir 
•keletas lietuvių namų. 

— Gyventi East St. Louis ir 
po tų riaušių buvo neramu. Juo- 
dukai, bijodamiesi tolimesnių už- 

puolimų, paprastai vaikščioja ap- 
siginklavę revolveriais ir peiliais. į 
Mano vyras buvo išėjęs dirbti i 
foundrėj ant naktų. Rado ke-Į 
lctą negrų apsiginklavusių revol- 
veriais. Per keletą dienų paskui | 
tai '.negrai baltuosius, tai baltieji 
r.egrus šaudė, arba užpuolę pei- 
liais pjaustė. 

''L 

Jonas Musnickis buvo išėjęs I 
nedėlioj prieš pat riaušes pasi- 
vaikščioti. Apie 3 negrai paga- 
vo jj ant Collinsyille ir Illinois 
ave. ir pradėjo mušti. Jeigu ne- 

būtų buvęs stiprus vyras, gal 
Imtų ir galą ten gavęs. Bet pa- 
sisekė jaim ištrukti nors labai ga- ^ 
vo sumušti ir sudraskyti. Dabar 

jis išvažiavo į So. Omaha. Nebr. 
Daugelis lietuvių—šeimynų ir pa- 

^ 
viemių—jau išvažiavo, arba iš- 

važiuoja į kitus miestus, nes 

ramybės nėra ir dar ir dabar yra 

pavojinga. 
— Mūsų švogeris. Izidorius 

Meištininkas taip-pat vos su gy- 
vastim ištrinko. Grjždamas iš 
darbo, negalėjo gauti karo. nes, 

buvo sustabdyti, tai 4jo pėsčias. 

Jam einant, keletas kulkų ly- 
giai ties ausii:n prabyzdėjo. 

Keletą lietuvių, kaip teko gir- 
dėti, laike riaušių pašovė. Mat 
žmonės buvo žingeidus pamaty- 
ti. kas darėsi ant gatvių. Bet 
•kuomet išėjo ant gatvės ir pa- 
kliuvo į burius žmonių, tai pas- 
kui buvo laimingi tie, kurie ga- 
lėjo sveiki ištrukti. 

O kuomet paskui pradėjo deg- 
ti namai—vienas po kito, čieli 
blokai,—o čia šaudosi, riksmas, 
\erksmas ir keiksimai, tai aš jums 
pasakysiu, nuo tokių baisenybių, 
kad tegul Dievas saugoja. Ne- 

žinome, ką reiškia ikare Lietu- 
voje, bet męs ją čia pat Ameri- 
kos mieste pamatėm. 

Riaušių priežastis ir negrų 
skerdynes įvairiai žmonės aiški- 
na, bet labja-usiai kalba apie tai, 
kad miestan perdaug negrų pri- 
važiavo, tai baltieji neapsikentė. 
Juodukai, sakoma, pradėjo bai- 
siai blogai elgties ir pagalios 
baltieji pradėjo juos mušti ir šau- 

dyti. 

IŠ SO OMAHA, NEBR. 
Lietuviai karininkai. Iškilmin- 

gos laidotuvės. Jau penki šio 

miesto lietuviai liuosu noru pas- 
tojo Amerikos 'kariuomenėn ir 
keli bus draftuoti pirmoj eilėj. 

Vos tik kas naujo šioje šalyje 
buna vykdoma, atsiranda ''filan- 

tropu". Nesanai pasklydo lapeliai, | 

kad rengiamas balius pastojančiu ' 

j kariuomenę kareivių ima ūdai—1 
nupirkimui jiems avalinės ets. 

Nors plakatuose karštai buvo 
kviečiami baliun ir lietuviai bet, 
kadangi yra gerai žinoma, kad 
Amerikos valdžia puikiausiai ap- 

rupina savo kariuomenę visu- 
kuom, tat ir pridengtas šiuom 
tikslu balius rengėjams nekaip 
pavyko. | 

Liepos 22 d. ligonbutyje po 
aklosios žarnos operacijos pa- 
simirė penia M. Trainacičienė, 
narė S. L. A. 87 kp. ir S. P. M. 

R. M. D r-jos. 
Velionė buvo plačiai žinoma ir 

labai gerbiama Šios apielinkės, 
gyventojais. Ji visuomet skaitė 
"Lietuvą" ir "Tėvynę", o taipogi! 
''Naujienas". 

'Velionę iškilmingai palaidojo 
tos draugijos, prie kurių ji prigu- 
lėjo ir didelis būrys žmonių lydė- 
jo į kapus. Velionės vyras užpir- 
ko pamaldas ir kunigas pasakė 
graudu pamokslą. Liko 'našlys 
vyras su keliais 'našlaičiais vai- 
kais. 

"Liet." Koresp. 

IŠ BALTIMORE, M. D. 
Ponios V. Venci'uvienės išleis- 

tuvės. Didelė auka .badaujan- 
titms lietuviams.—Liepos 19 d. 

tapo surengtos draugiškas vakarė- 
lis .pagerbimui išvažiuojančios j 
Ne\v Yorką ponios V. Venciu-^ 
vienės, per kuirios prakilnų pasi-j 
darbavimą Baltimore surinkta iš 

svetimtaučių badaujančiai Lietu- 
vai aukų apie $6.000.00. 

Vakarėlyje dalyvavo 35 ypa-, 
tos. P. I. Čėsna paaiškino vakarė- 
lio tikslą, priminė gerbiamos V.1 
Venciuvienės nuopelnus, kuriuos 

j j užsipelnė pasišventusiu savo 

darbavimusi Šiame mieste. 

Vakarėlis įvyko Sandariečių ir 

Rutų Ratelio kambariuose (Nau- 
joj Lietuvių Svetainėj.) 

Susirinkusieji svečiai, pagerb- 
dami ponią Venciuvienę įteikė 
jai rašomą plunksną. Kuomet 

p. Venciuvienė tarė padėkos ir 
atsisveikinimo žodį, prasidėjo va- 

karienė, puiki, be svaiginančių 
gėrimų. Po vakarienei susirinku- 

sieji linksminosi žaisdami lietu- 
viškus žaislus. 

Veiklesni vietos lietuviai gai- 
lisi nustoję jaunos, gabios veikė- 
jos ir tarpininkės su amerikie- 
čiais. Linkėtina kloties jos dar- 
bams Xe\v Yorke. 

Liepos 20 d. sužinota, kad at- 

sibuvusio Talkininkų Bazaro iš- 
dininkas jau pasiuntė lietuviams 

priklausačią dalį pelno į Pet- 
rogradą per Suvienytų Ameri- 
kos Valstijų ambasadorių. Iš Ba- 
zaro pelno lietuviams buvo nus- 

kirta $3,400,00, o pasiųsta $2.900 
00. Kokiais motivais atitraukta 
$500, kol kas dar nesužinota. 

Paskirtoji lietuviams bazaro 
pelno dalis jau turėjo but pasiųs- 
ta senai, bet siuntimą sutrukdė. 
"Tautos Fondo" verkėjai. Mat 
jie norėjo šį siuntinį pagauti į j 

savo "T. F." iž<1ą. Tr savo fon- 
do antrašą klerikalai jau buvo j pridavę, bet tautininkai nesnau- 

dė ir jiems to nedaleido "pada- 
ryti. 

Keista, kaip tie ponai iš "T. 
Ir." nemoka rausti. Nors tauti- 
ninkai bazare dalyvavo drauge 
su klerikalais, bet visą darbo sun- 

kumą tautininkai neša (ant sa- 

vo pečiu, o tūli klerikališki vei- 
kėjai tik užsi'puldinėjo ant Ycn- 
ciuvienės, kuri bazare buvo lie- 
tuviu skyriaus pirmininkė. Bet 
kada bazaras davė gražaus pelno, 
tuome?. .klerikalai bandė svetimą 
triūsą pasiglemžti j savo iždą. 

Matant tekius klerikalą triksus 
nereikia stebėties, del ko dau- 
giausia aukų pereina per jų fon- 
dą. 
d;j. Erškėtis. 

Žinios Žinelės. 
Sheboygan. W/s. 

= Liepos 28 d. arklys taip sus- 

pardė Kazimierą Rožitj. kad tas 
tuoi numirė. 

Harvey, 111. 
«=» Šis miestelis nedidelis. Pa- 

dorių lietuviškų draugijų nėra; 
karčiamų yra net aštuonios ir vi- 
sos daro gerą biz.:ų. į 

So. Omaha, Nebr. j 
= Vietos anglų laikraščiai į 

"\Vorld Herald", "Omaha Eve- 
ning P>ee", "Omaha Dailv Ne\vs" j 
lenkti—"G\viazda zachodu" ir vo-| 
kiečių "Omaha Trihbune" kar-| 
tais parašo teisingų žinių apie: 
Lietuvą. Informavime anglų 
spaudos apie Lietuvą daug pasi- 
darbuoja iš savo liuoso noro gerb. 
A. A. Zalpis ir J. Andresonas. 

St. Clair, Pa. 

=Liepos 4 d. anglių kasyklose 
užgriuvo lietuvį F. Gudaitį. Velio- 
nis priklausė prie trijų draugijų. 
Paliko pačią su 2 vaikais. 

Philadephia, Pa. 
= T savo varduves viena lietu- 

vaitė pakvietė apie 50 žmonių.' 
Svečiai užė kaip šilas, o viskė su1 
byru tekėjo, kaip sriaunus upelis. 

Cleveland, Ohio 
= 'Triumpfališkas" petrines 

kėlė šio miesto Petrai: susirintko 
į tam tikrą svetainę prisirito 
bačkų byro ir galionų viskės ir 
taip uliavojo, kad net pakaušius 
nusiba.lnojo 

Brooklyn, N. Y. 
= Liepos 22 d. Xew Yorke 

Rellevuc ligonbutyje nuo nervų 
ligos pasimirė Juozas Topilis— 
Eobužis, vienas iš "Šviesos" 
draugijos įsteigėjų Anglijoje. 

Charlestown. Mass. 
= Liepos 31 d. čia įviko dide- 

lis susirėmimas policijos su kate. 
Mat nuo .neišpasakytos kaitros 
pasiuto katė ir įvarė daug bai- 
mės vietos gyventojams. Po di- 
delio ablavo policistas Fitzpat- 
rick nušovė katę. 

North Platte, Nebr. 
— Miesto majoras Everett 

Evans atsisakė nuo majoro vie- 
tos ir pastojo laivynan pečkuriu. 

Montreal, Can. 
= "Morning Cazette" rašo, 

kaip klieriicas Masaitis, būdamas 
už vertėją sužeistam darbininkui 
A. Maigai, nusuko pastaram- 
jam iš gautųjų už sužeidimą 
$1.700. Maiga už sužeidimą turė- 

jo gaut $1.950; Masaitis už ver- 

timą—Sioo. Klierikas Masaitis 
įti'krino Maigą.kad čekį galima 
tik tame banke išmainyti, kuria- 
ne yra Masaičio pinigai. Per- 
rašius čekį ant Masaičio vardo ir 
itsiėmus 'pinigus, Masaitis duo- 
da Maigai po vieną dešimtdolia- 
rinę ir sako "Šimtas, du šimtai, 
trįs šimtai, keturi šimtai" ir tt. 

Maiga pinigus pažino ir dalykas 
atsidūrė teisme. Dabar Maiga by- 
linėjasi ne su kompanija bet SU| 
?avo vertėju t. y. klieriku Masai-' 
:iu, kuris vadinasi teologijos stu- 
dentu. 

Baltimore, Md. 
= Rug-pjučio 2 d. mirė Jonas 

Riaunis, sirgęs vos 2 dienas. Bū- 
ro senas "Lietuvos' skaitytojas. 

i 

Eddyston, Pa. 
= Čia "perdirbama 475 loko- 

motyvai, kuriuos Amerikos gelž- 
keliu kompanijos pardavė Rusi- 
jai. Kompanijos parduodamos ga- 
vo tiek, kiek mokėjo už naujus," 
o perdirbanti firma uždirba taip- 
gi tiek, kiek uždirba naujus loko- 
motyvus darydama. 

Washington, D. C. 
= Didžioji dalis švino, iškasa- 

mo Suvienytose Amerikos Vals- 
tijose, tarpinama Missouri, Ida- 
lio ir Utah valstijose. 

Boxborough, Pa. 
= Jacob Hoelback, 105 metų 

amžiaus vyras, 83 metus yra ber- 
naves Kirknerio farmoje. Jis per- 
gyveno daug bcuĮ ir yra seniau- 
sis darbininkas šioje šalyje. 

Buckland, Conn. 
= Liepos 23 <1. Pranas Skric- 

kus vedė p-lę Jievą Po^kiutę. 
Vestuvėse surinkta aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams 

$18.250. 

Chicago, 111. 
= Liepos 28 d. išėjo pirmas 

"D. Balso" numeris. Jo redakci- 
ja pasižada išleidinėt j} kas sa- 

vaitė ir reguleriai p-istatvt savo 

ėmėjams. ''D. P>." adresas: "Dar- 
bininkų Balsas", 1001 \V.Madi- 
son St. Chicago, III. 

Montello. Mass. 
— Liepos 28 d. Bostono jau- 

nuomenės Kliubas, Montello jau- 
nuomenės Gimnastikos kliubas ir 
šiaip jaunimas iš Tauntono, La\v- 
rence, Lvnno. \Vorcesterio ir iš 
kitur turėjo puikų išvažiavimą j 
Scandian parkus. 

Kitas puikus jaunimo išvažia- 
vimas jvytko rugpjūčio 5 d. Bos- 
tono parkuose, kur dalyvavo pui- 
kus lietuvių choras, kompozito- 
riaus M. Petrausko vadovauja- 
mas. 

Baltj'more, M. D. 
= Imant proporcionaliai lietu- 

vių skaičių rodos Baltimore už- 
ima pirmą vietą Amerikos lietu- 

vių kolonijose sK"<»!tiumi lietuviš- 
kų draugijų. Ant 7 ar 8 tūkstan- 
čių lietuvių čia išpuola virš 30 
lietuvišku draugijų. 

Cleveland,Ohio. 
= Liepos 21 d. čia tapo sut- 

vertas bepartyviškas "Lietuvių 
Jaunimo Ratelis", kurio vyriau- 
siu tikslu yra skleidimas apšvie- 
tos lietuvių tarpe. 

Belle Valley, Ohio. 
«= Liepos 11 d. Vincas Sala- 

donis vedė p-lę Magdeletia Dau- 
gėlaitę. Svečiai laike vestuvių su- 

aukavo badaujantiems Europos 
lietuviams $20.900. Persiuntimu 
šių pinigų j Lietuvą rūpinasi 
Clevelando Draugijų .Sąryšio Ko- 
mitetas. 

Brooklyn, N. Y. 
= Liepos i d. T. M. D. ir A. 

L. T. S. vietinės kuopos suren- 

gė prakalbas. Kalbėjo Šimkus, 
Račkauskas ir tik ką atvažiavu- 
siu i» Petrogrado V. Alksnius. 
Išnešta rezoliucija užgirenti Lie- 
utviii Tarybą Petrograde ir Lie- 
tuvių Tautišką Tarybą Ameriko- 
je, kuriai surikta ir $16.85 aukų. 

St. Sanatoriun. M. D. 
= Ant 1600 pėdų augšeio kal- 

no išstatytas puikus Marylano 
valstijos ligonbutis, kuriame li- 
goniai užlaikomi .pastebėtinai ge- 
rai. Išviso ten dabar yra 800 li- 
gonių, kurių tarpe 150 mažų 
vaikų. 

Kearny ir Harrison, N. J. 
= Šiuose miesteliuose yra pen- 

kiolika lietuviškų draugijų, kurių 
8 pradžioje karės sutvėrė savo 

Sąjungą ir rūpinosi nukentėju- 
siais nuo karės lietuviais. Galiop 
ta Sąjunga pairo. Bet iepos 17 
d. vėl įviko draugijų atstovų su- 
sirinkimas ir susitverė federatyvis 
komitetas kurin Įeina 9 draugijų 
atstovai. 

Binghamton, N. Y. 
= Karišką registraciją čia pe- 

rėjo 88 lietuviai. Draftuojami 53. 
Vienas lietuvis p. Petrauskas pa- 
stojo Amerikos armijon liuo*- 
noriu. 



VIai laUr-aSČlui siunčiami rankra$- 
21al turi buti pažymStl autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Paslra&tntlejl pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii- 

lila!, Ir savo tikrąjj vardą. 
Redakcija pasilieka sau teigę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir t^l*yti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada raš/ti plunksna ir tik 
ant vienos popleros puses, palljkant 
plačius tarpus tarp ellučly. 

Apžvalga. 
Išdavikas? Siame numeryj tcl 

pa s imk u s apkaltinimas vieno 
lietuvio, Kunigo I)r. Viskanto iš 

5\eicarijos. Šisai asmuo jau yra 
žinomas "Lietuvos" skaityto- 
jams. Jis yra autorium 'pusėti- 
no veikalo apie Lietuvą ir kare 
(traneuzų kalboje), apir kurį męs 
esame keletą mėnesiu atgal pra- 
nešę. Jis taipgi žymiai dalyvavo 
surengime lietuvių dienos Fri- 

botirge, Šveicarijoj, kaip apie tai 
savo (laiku taipgi buvo pranešta 
"Lietuvoj " 

Dabar gi .ateina ant jo baisus 
skundas, kad jis lošęs išdaviko 

rolę, suteikdamas žinias, kenks- 
mingas Lietuvai. 

Męs nežinome visų smulkme- 
nų tos menamos jo išdavystės, 
išskyrus tiktai tą skundą, kims 
bendrais ruožais nupiešia kun. 
Viskanto verkimą. Męs velytu- 
me turėti aiškius faktus, o ne 

v;en tik i š va d a s pirm negu 
galutinai prisegti jam Lietuvos 
reikalu išdaviko vardą. 

\ ienoK, atsižvelgdami į para- 
šus tu veikėjų, kurie po minėtu 
pranešimu yra pasirašę, męs esa- 

me palinkę manyti, kad be tam 

tikrų ir svarbių pamatų jie ne- 

būtų to padarę. 
Tai bus bene pirmas viešai ži- 

nomai atsitikimas, kad lietuviui 
butu toks baisus apkaltinimas pa- 

darytas. Vienok, turime aiškiai 

taipgi žinoti, kad tai gal ir ne- 

paskutinis asitikimas. 'Lietuvių 
tauta dar tik dabar pradeda ves- 

ti savarankią pol'-iką ir juo to;i 
politika bus veiklesnė, juo ją 
sakiau bus vesti, nes svetimos 
mums viešpatijos stengsis ne tik 
s;.vo agitacija tarp lietuvių va- 

ryti, bet ir mėgins pačius die- 
tttvius, jų srio\ :s tarp savęs su- 

pjudyti. Šisai paskutinis būdas 

yra vienas iš tankiausiai varto- 

jamų, nes jis yra lengviausis ir 
daugiausiai naudos atneša tiems, 
kurie tokias pjudynes varo. 

Politikoje męs, lietuviai, esa- 

me dar kūdikiai. Dažnai męs 

be jokio apsižiurėjimo, be jokio 
apsisvarstymo priimame už gry- 
n?t teisybę viską, ką mums tas. 

ar kitas smailialiežuvis, ar nusi- 
davusis didžiu patriotu pasako. 

'Lietuviai privalo su didžiau- 
sia atsarga vesti savo tautos rei- 

kalus, o turėdami neužginči- 
jamus, tikrus ir ne- 

abejotinus parsidavimo ir 

išdavystės prirodymus, privalo 
!be mielaširdystės tokius išdavi- 
kus prie viešos opinijos stulpo 
prikalti. 

Męs tikime, &ad Šveicarijoj 
esantieji veikė'ai tuos prirody- 
mus sulvg kun. Viskonto turi ir 
savo lauku juos paskelbs. Nes ki- 
taip jie negalėtų taip pas/elgti, 
kaip pasielgė. 

"Pasiuntinystės p a s 1 a s."— 
.Tokiu antgalviu pradėjo eiti ne- 
didelis mėnesinis laikraštis 
•Srooklyne, N. Y. Jis yra pave- 
stas gvildenimui ir apkalbėjimui 
'Amerikos 'lietuvių liuteronų ti- 
kybinių reikalų. Mums prisiųsta 
tiktai šertas jo numeris, kuriame, 
tarp kitko, 3-ra tr istorija lietu- 
vių liuteronų parapijos Nauga- 
jtitck, Conn. Laikraštėlis yra 
spausdinamas gotiškomis raidė- 
mis. Leidėjas pasirašo Rev. Geo. 
Tlatzat & Co., 274 Humbolt St., 
Brooklyn, N. Y. Metinė prenu- 
jnratos kaina $1.00 

Pasirodymas laikraštėlio pas- 
ivesto išimtinai lietuvių liuteronų 
Veikalams yra geistinas keliais 
atžvilgiais. Vienu jų yra tas, 
kad jis palaikys nuo ištautėjimo 
Jietiivius-Jiuteronus, kurių kiti 
fcursų laikraščiai užganėdinti ne- 

dali. Antra, jis duos progą lie- 
j' tuviams neliuteronams arčiaus 

susipažinti &u savo broliais, ku- 
• ių čia Amerikoj yra nemaža, bet 
Jcurie dęlci įvairių priežasčių 

tanikiai, šalinasi nuo lietuvių tau- 
tos kamieno. 

Piliečių priederme. Ateina ži- 
r.iit, kad inekuriose vietose taip 
vadinamo ''L.scniptiou iloard" 

tarybos neteisingai sų. žmonėmis 
elgiasi. Nekurtose vietose tary- 
bų nariai mėgina Įspausti -kariit- 
menėn tuos, kurie turi lcgali.š- 
kus pamatus būti nuo kareivia- 
vimo liuosais; iš kitu vietų pra- 
nešama, kad tos tarybos, arba jų 
nariai <laro j\ airius trukdymu.? 
it nenori išduoti blanku, reikaliu- 
ku pasiliuosavimui: dar kitose 
nekurie tarybų nariai, sakoma, 
pasirodo vienpusiški: savo tau- 
to-. žmones jie praleidžia, ^ kitos 
tautos žmones spiria. D to- 

se vietose verčia imtis popte»as, 
arba grasina, kad deportuos tuos, 
kurie popierų nenori imti. 

Visokiu tokiu gąsdinimu ne- 

reik bijotis. Visur reik reika- 
lauti to, kad "Exemption lloard" 
tarybos pildytu tai. kas jonvs iša- 
kyta — ne mažiau, bet ir nedau- 

giau. Apie kreisus tarybų dar- 
brlius reik tuojau pranešti augė- 
lesnei valdžiai, kuri tokius kre;- 
vadušius yra 'pasiryžusi bausti; 
nekurtose vietosoe valdžia jau 
pradėjo tirineti neteisingus to- 

kių tarybų pasielgimus. 
Kiekvienas vyras t* iri tiesa 

atsisakyti nuo kareiviavimo, jei- 
gu jis neturi -pirmų popierų, ar- 

ba jeigu jis turi žmoną, vaikus, 
senus tėvus, ar mažus brolius ir 
seseris užlaikyti. Ir šitomis tei- 
sėmis kiekvienas gali pasinadoti. 
Kuomet išeis įstatymas, kad ir 
neturinčius popierų ims lygiai su 

kitais, tuomet ir lietuviai išpil- 
dys savo pareigą. Bet kol to 'nėr, 
tai lietuviai turi tpilną tiesą delci 
tos priežasties reikalauti paliuo- 
savimo. Lietuviai nemano ner- 

tis iš kailio, 'kuomet kitų tautų 
svetimtaučiai pasiliuosuoja. 

Karėje visi privalo būti lygus, 
visiems privalo buti Jygios tei- 
sės ir visi privalo lygiai nešti 
sunkias pareigas. 

Jeigu valdžia 'nori, kad ir sve- 

timtaučiai tarnautų, tai ji pasi- 
rūpins išleisti tam tikrus {staty- 
mus ir padarys tam tikrą sutartį 
su Rusija. Tuomet bus visi ly- 
gus. O kol tc nėra, tai jokių ta- 

rj-bų boseliai neturi tiesos žmo- 
nių spausti. Jie neturi tiesos 
vieniems pataikauti, o kitus aš- 
triai imti. Apie tokius jų dar- 
bus privalo tuoju žinoti augštes- 
nė valdžia. 

Aršiausis prietclius. Ateina ži- 
r.ių, kad nekurtose vietose jauni 
vyrai, kuriuos iššaukta pirma.! 
diaftan, mėgina jieškoti nusira- 
minimo gėrime. Vėlai vakarais 
girdėtis šukavimai ir daina imas 
iŠ tų vietų, kur pirmiaus jų ne- 

buvo girdėti. Jau dvi žinios atė- 
jc apie tai, kad vyrai po kelių 
dienų didelio girtuokliavimo, pa- 
bludp ir sau galą pasidarė. Su- 
sikrimtimas, sykiu su alkoholium 
sumaišė žmonėms protą ir jie 
kulką sau galvon įsivarė. 

Alkoholis—yra blogas draugas 
laimėje, o dar aršesnis nepriete- 
lius nelaimėje. Jruni vyrai, ne- 

jieškokit užsimiršimo degtiinėje. 
Ji -dažnai galės nuvesti jus ten, 
iš kur jau nesugrjžšite ir be ka- 
reiviavimo. Siuom laiku kaip s>- 
kis kiekvienas jaunas vyras pri- 
valo turėti kuoblaiviausj protą, 
vieton smegenis degtinės nuo- 

dais užsipildinėti. 
Yra taipgi vyrų, kurie eina 

pas nesąžiniškus daktarus ir už- 

moka jiems didelius pinigus už 
tai, kad tie juos "pafik=/tų" taip, 
kad 'nereikėtų kariumenėn stoti. 
Toki daktarai dažniausiai už- 
duoda nuodų, kurie eikia ant 

širdies, arba ant akių. 
Saugokitės daryti tokią kvai- 

lybę, ties liksite visam savo am- 

žiui koliekomis, ligotais, arba ak- 
lais. Toks gyvenimas—tai visai 
ne gyvenimas. 

'Apgavystėmis toli nuvažiuosi, 
bet niekados nesugrįžši" — sako 
patarlė. Tas yra teisybė ir apie 
draftą kalbant. Šiuomi (męs no- 

rime .perspėti savo vientaučius, 
kad jie, dėlei savo locno labo, 
tokių pavojingų kvailysčių ne- 

darytų. 

Socialistų skilimas. Pereitame 
numeryje męs rašėme apie pra- 
sidėjusi skilimą musų vyčių or- 

ganizacijoj. •* 

Panašų prajovą įgalima patė- 
myti ir pas mūsų socialistus. Su- 
tvėrimas Lietuviu Darbininkų 
Tarybos yra mazgas naujos so- 
cialistu atskalos. Tas nebuvo 
aišku iki šiolei, bet dabar apie 
tai, berods, jau negali būti abe- 
jonės. 

l'-as Grigaitis, tos DarbhmtltUJ 
Tarybos "fundatorius" ir galvai 
iki šiolei nebuvo atidengęs visų I 
savo kazyrių. liet kaip tik jis 
patėmijo, kad susitvėrė pora tos Į 
naujos tarybos kuopų; kuomet! 
jis pajuto siokj-tokį fundamentą 
po savo kojomis.—jis tuojaus ap- 
reiškė Lietuviu Socialistų Sąjun- 
gai griežtą ultimatumą, kad jis 
atsisako ir išstoja iš Sąjungos, 
j< igu 'Sąjungos organas nesiliaus 
jo tveriamos Tarybos it" jo pa- 
ties 'kritikavęs. 

Sąjungos organas nepasiliovė. 
Ir galima skaityti beveik įvyku- 
siu faktu, kad ryšiai tarp Gri- 
gaičio ir Sąjungos yra taip gerai, 
kaip trukę: Grigaitis liekasi ly- 
deriu naujos organizacijos, kuriai 
jis davė skambų vardą—Lietu- 
vių Darbininkų Taryba. 

Dabar aišku taipgi ir tas, ko- 
dėl p. Grigaitis, kuris laike 1905 
metų po Ameriką važinėdamas 
perkūnais griovė ant lietuvystės 
ir tautystės, dabar savo progra- 
mai! įdėjo ir rūpinimąsi Lietu- 
voš reikaLis. Iš socialistu in- 
ternacionalų jis mat nesitiki jo- 
kios paramos nei nariu—jie pri- 
klauso prie Socialistu Sąjungos 

į ir kreivai į jo organizaciją žiuri. 
Iš katalikų nariu ir gi negausi. 
Pasilieka viena dirva—tai vidu- 
rys tarp socialistu ir klerikalu, 
t. y. tautininkai, arba pusiau 
susipratę tautininkai. 

Susipratusių tautininkų jis, ži- 
noma, gauti nesitiki, bet ir pu- 
siau susiprabusie tautinimikai ne- 

l'ibai eis ten, kur dergiama Jie- 
tuvių tauta, kur Lietuvos reika- 
lais nesirupinaima. Ir štai, kad 
šituos gaivalus prie savęs pa- 
traukti, p. Grigaitis prie Lie- 
tuvių Darbininkų Tarybos pro- 
gramo prisega uodegaitę — apie 
rūpinimąsi Lietuvos reikalais. 
Kas pažįsta tos Darbininkų Ta- 
rybos galvą ir kitus jos lyderius, 
tas gerai supranta, kad įdėjimas 
punkto apie Lietuvos reikalus 
yra tiktai meškera nesusipratu- 
sių lietuvių gaudymui. Bet apie 
tai tupėtų ir platesnė miinia ge- 
rai žinoti. 

Ar pasiseks p. Grigaičiui at- 

skelti nuo Socialistų Sąjungos 
dalį ^iarių ir padidinti tą atskalą 
naujais rekrutais—tą tik ateitis 
parodys. 

KUN. VISKONVAN— 
IŠDAVIKAS. 

Šveicarijos Lietuviu organiza- 
cijų: Lietuvių Augščiausios Ta- 

rybos Delegacija, Pildomasis 
Lietuvių Komitetas, Centralis 
Komitetas "Lituanija," Lietuvių 
Informacijos Biuras, susirinkę 
Lausannej, 'liepos 9 d. 1917 m., 
pasiremdami svarbiais autentiš- 
kais dokumentais ir tam tikrais 
asmenų liudijimais, ištyrė: 

1) kad kun. dr. Antanas Vis- 
kantas, pasinaudodamas seniau 
išreikštu jann Šveicarijos Lietu- 
vių organizacijų ir pavienių as- 

menų pasitikėjimu sunkiu karės 
įfietu, stengėsi .pasalai kenkti ir 

l'paraližuoti Šveicarijos Lietuvių 
organizacijų veikimą; 

a) Melagingai šmeiždamas vei- 
k;ančias lietuvių institucijas bei 
asmenis svetimtaučių spaudoj ir 

sklisdamas juos valdžiomis mela- 

gingomis denunciacijomis (raš- 
tu) ; 

1)) išduodamas Lietuvos prie- 
šams ir kariaujančiam va'džiom 
lietuvių veikimo taktikos paslap- 
tis. 

2) kad pasekmėmis šių mela- 
gingų denunciacijų buvo: 

a) Sumažinimas įtekmės virš- 
minėtų organizacijų bei jų at- 

stovų svetimtaučių akyse; 
b) užtraukimas neužsitikėjimo 

ir neteisingo įtarimo kariattjn- 
čių valdžių, ant viršim'snetų orga- 
nizacijų bei jų atstovų; 

c) sugaišinimai pasaulinės šv. 
Tėvo lietuviams paskirtos rink- 
liavos ir sumažinimas jos net 
keliais milijonai? 

Atsižvelgiant į visą čia išvar- 
ai 'tą ir ypač į tai: 

i) kad Lietuvių Tauta pergy- 
vena dabar labai svarbią kritišką 

valandą, kurioj lemiama Lietu- 
vos ateitis/J 

2) Kad >' Šveicarijos lietuvių 
kaip politiškos; taip ir labdarin- 
gos organizacijos ypač prisidėjo 
prie Lietuviu Tautos klausinio 
pastatymo piniioje eilėje tarp 
kitų karėfe> iššiuktų pirmaeilių 

3) ka<l W)<r karės a[».li 1 ck%biu 
Lietuvių Tautos likimas priguli 
nuo abiejų kariaujančiųjų pusių, 
o ypač nuo pačių 'lietuvių nau- 

dingo ar kenksmingo kariaujan- 
čiųjų fpusių apie Lietuvą infor- 
mavimo ; 

4) kad geram tikslo pasieki- 
mui kenksmingas yra 11c tiktai 
priešingas, bet ir nesutartinas at- 
skiru sriovių bei asmenų veiki- 
mas. 

Visi vienbalsiai nutarė pripa- žinti Kun. Dr. Viskonty sun- 

kiai 'nusidėjusiu musų tautai ir 
'nusprendė jį oatraukti lietuvių t tieson. 

Atsižvelgiant vienok į nepa- 
prastai svarbią musų tautai va- 

landa, j moralius ir materialius 
musų tautai padarytus nuosto- 
lius, pranešti lietuvių organiza- 
cijoms, draugijoms ir žymės- 
imiems asmenims išdavikiškus 
Kun. Dr. A. Viskanto darbus. 

Tautėnas, L AT. Del. Pirm. 
Kun. K. Olšauskis, 

Lietuvių Piki. K-to Pirm., 
A. Stepona/tis, Centr. Komi- 

teto "Lituania" Pirm., 
V. Bartuška, Ph. D., Am. 

Liet. Tautos Tarybos Del. 
J. Gabrys, 1.115. Vedėjas. 

Nužudė Mokslinčių, kacf 
Sekreto Neišduotų. 

Įdomus Pasakojimas Apie tai, Kaip Vokietija Prie Kares 
Rengėsi. 

Axel Bjornsen, skandinavas, 
kuris per ilgus metus tarnavo 
\ okietijos submarinų ir torpedi- 
ni 11 laivų divizijoj, dabar pasako- 
ja pastebėtinus dalykus apie tai, 
su kokiu gudrumu, su kokiu iš- 
rokavimu, ir su kokiu net žiau- 
rumu Vokietija jau nuo senai 
rengėsi prie šios karės. 

Milžinišk is submarinus Vokie- 
tija jau senai turėjo išbandžiusi, 
o kad jos sekretas nepatektų ki- 
toms viešpatijoms, ji sunaikino 
naują submariną tuojaus po jj 
išbandymo. 

Maža to. Vyras, kurio išra- 
dimas leido. budavoti milžiniškus 
submarinus, kuriais dabar Vo- 
kietija skandina talkininkų lai- 
vus. tapo aiužudytas, kad jo iš- 
radimų patentai nepatektų Ang- 
lijai. 

Bjornseno pasakojimas yra pa- 
našus į "Arabų pasaką," bet jis 
tvirtina, kad jis atpasakojo tik- 
tai tą, ką jis pats savo locno- 
mis akimis matė ir ką savo ausi- 
mis girdėjo! Zemiaus seka liuo- 
sa sutrauka svarbesnių jo pa- 
sakojimo vietų. Viskas atsitiko 
dar senai prieš karę. 

Prisiegdimę Bjornseną, kad jis 
niekados niekam >nei žodžio ne- 

išduos apie tą. ką jis pamatys, 
\okiečiai liepė jam sykiu su Ko- 
mandierium Steinbrink išmėginti 
nepaprastai didelį ir naują sub- 
mariną. 

Steinbrink, matomai, buvo vie- 
nas iš augštų ir ištikimų Vokie- 
tijos submarinų aficierų. 

Pirmas vokiečių didelis sub- 
įv.ariinas U-21, sulyg viešai ap- 
skelbtų žinių, turėjo 900 tonų 
išnašumo. Jis buvo varomas 

dviemis garsaus Dieselio maši- 
nomis: kiekviena jų turėjo 900 
arklių pajiegos ir galėjo varyj 
submariiią su greitumu 17 maz- 

gų j valandą. Submarinui gi pa- 
s:nėrus, elektrikiniai motorai ga- 
lėjo išvystyti tarp 11 ir 12 maz- 

gų greitumo. 
Jis turėjo keturias dūdas tor- 

pedoms ir buvo apginkluotas 
dviem 14 svarų kanuolėmis. Ši- 
sai submarinas galėjo plaukti be 

paliovos 3,000 angį. mylių, ines 

jo rezervuaruose buvo vietos 

18,000 galionų kerosino. 

Dar Didesnis Submarinas. 
"Naujasai submarinas,— pasa- 

koja Bjomsen'kurį aš mačiau 

•paslaptam uoste prie įtakos upės 
Schley (netoli miesto Kiel) tu- 

rėjo 2,000 tonu diduma, o jo 
rezervuaruose galima buvo su- 

pilti 30,000 galionų kerosino, ku- 

riuom yra varomos Dieselio ma- 

šinos. 
Šisai subrtiarinas turėjo taipgi 

dvi Dieselio -mašinas, bet kiek- 
viena jų tarėjo'2,000 arklių pa- 

jiegos. Laike pirmo bandymo 
jis iš,Tystė beveik 21 mazgą grei- 
tumo per valandą, <nors jo grei- 
tumas po vandeniu nedaug bu- 
vo didesnis negu submarino U- 
2T. 

Užtai, ačiu didumui kerosini- 
nių -rezervuarų, šisai naujas sub- 
marinas galėjo plaukti 5,000 ang- 

liškų mylių. Viršuje jis turėjo 
dvi šešia-colitnes kanuoles, d vi- 

duryje buvo vieta dvylikai tor- 

pedų. Šitos torpedos buvo vau- 

jo tvpo. Vėliaus apie jas prisi- 
eis daugiaus įgalnlbeti, 

I Žvalgymuisi po jūres submari- 
•įvas turėjo augštą .periskopą, ap- 
saugotą trimi coliais plieno. Jo- 1: i a kanuolė, kurią galėtų turėti 
pasažierinis, arba uet ir mažas 
kariškas laivas, negalėjo nieko 
padaryti periskopui, tokiu storu 
plieno žiedu apsaugotam. 

Kuomet atsiminsime, kad tais 
laikais kitos viešpatijos statė 
sulnnarinus tiktai 25o—300 tonu 
didumo, tai lengva 'bus suprasti, 
kokią viršenybę Vokietija išank- 
sto su u rengė. 

Šitam submarine galima buvo 
liuosai. be nusilenkimo vaikščio- 
ti, o pritaisymai oro išvalymui 
buvo taip geri. kad žmogus ga- 
lėjai pamiršti, jog esi submarine. 
giliai po vandens paviršium. 

Tapo Susprogdintas. 
"Admirolas von Polil — pasa- 

koja toliaus Bjorsen,—prižiūrėjo 
pirmą šio submarino bandymą; 
jis buvo slaptai nakties larku iš- 
trauktas iš kanalo į apielinkes 
sylos lleligoland. Jo greitumas 
pasirodė pastebėtinas. Net pats 
kapitonas Steinbrink tuomi bu- 
vo nustebintas. Joks pasažieri- 
nis laivas 11110 tokio submarino 
pabėgti negalėjo. 

šešia-colinės kanuolės, kurio- 
mis jis buvo apginkluotas leng- 
vai galėjo paskandinti ir didžiau- 
si pasažierinj laivą, o dvylika 
torpedų buvo skiriama, susiti- 
kus su kariškais laivais. 

Priplaukęs arti vieno iš di- 
džiausiu Anglijos uostų, subma- 
rinas nusileido dugnan ir išbuvo 
čia, ant minkšto dumblyno, per 
visą dieną, kuomet dešimtįs lai- 
vų paviršium .plaukiojo uostan ir 
iš uosto, nei sapne nesapnuoda- 
mi. kad teln 'po jais, ant dugno, 
guli naujai išrastas ir slaptai 
mėginamas vokiečių submarinas., 

Į Kiel uostą jie sugrįžo taip- 
pat nakčia, kad niekas nei iš 
gyventojų nepastebėtų. 

Prieš auštant gyventojai išgir- 
do neaiškų sprogimo balsą iš 
Scliley uosto pusės. Niekas tuo- 
met nei nežinojo, ką tas balsas 
reiškia. O jis reiškė štai ką: 
po milžinišku su'bmarmu ketu- 
riose vietose padėta sprogstan- 
čios medžiagos ir milžinišką stib- 
mariną valdžia tyčiai išdinami- 
tavo. 

Submarino .puikios mašinos ta- 

po sutruškintos j šmotelius ir 
iš puikaus submarino liko tiktai 
krūva plieninių skeveldrų. 

— Męs negalime rizikuoti, kai 
sužinotų ir apie šitą musų nau- 

ją išradimą,"—tarė Steinbrink, 
turbut atsimindamas apie tai, 
kad svarbus plianai tapo pavog- 
ti keletą mėnesių atgal. "Jeigu 
anglai galėtų sužinoti, kaip pa- 
dirbti šitokias mašinas, tai darbai 
visų tr'jų metų nueitų perniek.'' 

— Bet kaipgi su žmogum, ku- 
ris tas mašinas išrado?—užklau- 
siau aš Steinbrinko. "Ar ne tei- 
sybė, kad jis atranda vis nau- 

jus pagerinimus .prie savo kero- 
sininių mašinų? 

— Ja, jjs yra pastebėtinai gud- 
rus,—atsakė Steinbrink,—bet męs 
jam užmokėjome gerai, o dabo- 

jame męs jį dar geriau. Aš ne- 

manau, kad paslaptis išeitų per 
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SMARKIOS RUSĖS. 
Viršuje stovi dvi jaunos rušioja speciali uniiormą ir yra sės, augštesnių kursu studentės,kaip ir kareivės. Šimtai panašių veikliai dalyvavusios Rusijos re merginų pastojo į pulkus ir pra 

vcliucijoj, Petrograde. Jos ne-liejo kraują mūšių laukuose. 

MARGUMYNAI. 
AR GALIMA IŠVAŽIUOTI 

IŠ AMERIKOS. 
M u n c i e, I n d. Gerb. Re- 

dakcija: Malonėkite .paaiškinti, 
ai* galima išvažiuoti j kitą vieš- 
patiją tiems, kurie registravosi, 
bet yra nepilieoiai, neturi nei 
pintim popierų ir kurie dar nėra 
šaukiami j pirmą drattą? 

P. Vaitiekūnas. 
Męs esame tos nuomonės, kai' 

be Suvienytu Valstijų leidimo 
regalima išvažiuoti. Red. 

APIE BACHMETJEVĄ. 
B r o o k 1 y n, N. Y. — Gerb. 

Redakcija:—Rusų ambasadorius 
Amerikoje vadinasi Bachmetjevu. 
Ar tai tas pats Bachmetjevas. ku- 
ris pirmiaus buvo \\ aslii::gtone 
ir kuris lietuvių pasiuntimus ne- 

senai išvadino "miatežniukais" ir 

pasakė, kad jis nežino, "ką Ru- 
sijos imperatorius padarys su sa- 

vo provincija Lietuva"? Ar gal 
šisai naujas Bachmetjevas yra 
ano seno Baelimetjevo giminai- 
tis? A. M. R. 

Tai buyo senosios Rusijos val- 
džios atstovas \Vashimgtone. 
ambasadorius Baclimctjevas, 'ku- 
ris išvadino lietuviu atstovus 

"miatežninkais." To revoliuci- 
jos, profesorius Miliukovas. tuo- 

met buvusis užrubežiu 11 liste- 
riu, jį prašalino, o jo vieton pa- 

skyrė profesorių Borisą Alexan- 

draitį Bachmetjevą. kuris atvyko| 
Amerikon kaipo specialės rusu! 
misijos perdėtinis. 

•Esant prof. Bachtuetjevui ir 

jc misijai Chicagoje, man teko 

pasikalbėti kaip sykis apie šitą 
reikalą su .pulkininku Oranov- 
skiu, rusų artilerijos atstovu. Ji- 
sai man sakė. kad tarp senojo 
Bachmetjevo ir dabartinio aiin- 

bįsadoriaus, prof. Bachmetjevo, 
nėra jokios giminystės. Jie tik 

vienodą pravardę turi. 
B. K. Baluti; 

IŠ PASIKALBĖJIMŲ. 
F c n n v i 11 e, M i c h. Ger- Į 

biamoji Redakcija:—;Kur tik su 

kuom dabar sueini, pirmutinė pa- 
sikalbėjimų tema dabar yra pa- 

sikalbėjimai apie karę. Žmonės, 
kurie skaito laikraščius ir seka 
karės bėgį—1kalba apie paskuti- 
nius karės nuotikius. Gi didžiu- 
ma žmonių apsirubežiuoja vien 
bešališku įdomavimti, kada pasi- 
bars karė ir kas ką subytins. 

Įdomiausj pasikalbėjimą apie, 
karę man dažnai tenka turėti su 

senu mano pažjstamu, vokiečiu 
iš Berlino. Tas vokietis jau se- 

nai gyvena Amerikoje. Didelius 
turtus susikrovė, būdamas prie | 
mėsos expedicijos Svviffto fįrmo-1 
j[e. Jo pasigyrimai vokiečiu kul-' 

tura, jų humaniškumu ir guo 
rumu užima daugiausia vieta 
musų pasikalbėjimuose. Jo nuo 
mone, didžiuma Amerikos inži 
nierių ir mechanikų—vokiečiai, 
dklžiausi mokslinčiai ir skleidė- 
jai teisybės pasaulyje—vokie- 
čiai. 

Kuomet aš vokiečiui priminiau 
aipie nežmonišką Vokietijos val- 
džios elgimąsi su užkariautų ša- 
lių—'Lietuvos, Belgijos. Galicijos, 
Lenkijos—gyventojais, kaip vo- 
kiečiai grobia ir kankina tuos ne- 
kaltus gyventojus, mano vokietis 
aiškina, kad. didėjant Vokietijos 
ivboms. tų šalių gyventojai yra 
taip nepageidaujami vokiečiams, 
kaip kad šios šalies gyventojams 
nepageidaujami nigeriai St. Lou- 
ise. 

Gal <nė viena tauta pasaulyje 
taip nemyli savo tėvynę, 'kaij> 
kad vokiečiai myli Vokietiją. Gi 
musų lietuviai meile prie savo tė- 
vynės tai jau negal pasididžiuoti. 

M. K. Šilinskas. 

IŠVENGKIME 
NESUSIPRATIMŲ. 

S o. O m a h a, N e b r. Gerb. 
Redakcija.—"Lietuvos" Xo. 30 
tūlas I'etras drožia koresponden- 
ciją iš nutsų miesto, intardamas 
Joną Andersoną ir A. A. Zolpį, 
buk jiedu informuoja vietinę ang- 
lu spaudą apie Lietuvą vien dėl 
savo garbes. 

Kas žino, kaip yra sunku pa- 
duoti teisingas žinias į angliš- 
kus laikraščius apie badaujan- 
čią Lietuvą ir jos praeitį, tas 

nesmerktų žmonių tai .padariu- 
siu; bet tas I'etras, matomai, 
labai toli stovi nuo visuomeni- 
nių Lietuvos reikalų, .užtat, vie- 
ton užuojautos, kabinėjasi, daro 
nepamatuotus prikaišiojimus ir 
išmetinėjimus. 

Savo vardus ir ko męs norime 
męs juk turėjome pasakyti tų 
laikraščių redakcijose, kurioms 
teikėme informacijas apie Lietu- 
vą. 

Informavimas svetimtauči t 

apie Lietuvą yra reikalinga, o 

kadangi tik mažuma šio miesto 
lietuvių dalyvauja visuomeninia- 
me gyvenime, tat aš šiltom i krei- 
piuosi prie visų So. Omahos 
lietuvių ir prie to p. Petro, ku- 
rio ligi šiol čia nebuvo girdėti, 
kad reikia sušaukti visuotinas 
So. Omaha lietuvių susirinkimas 
ir sudaryti specialį komitetą, in- 
formavimui svetimtaučių spau- 
ilos apie Lietuvą. 

Tat sukruskime southomahie- 
Hai: o tuotn palengvinsite infor- 
mavimo <larbą A. A. Zolpinii i* 
Tonui Andersonui, o Petras biu 
;ialiuosuotas nuo bereikalingo ra- 

šinėjimo, J. Andersonas 



NUŽUDĖ MOKSLINČIŲ. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

mūsų brangu prieteliit Dr Die- 
sel." (Xes Diesel, o ne ka.s ki- 
tas, buvo išradę*" tu pastebč- 
tnų mašiinu. kurias galima bu- 
vo varyti kerosinu), 
L.. 

Vokieč/u Gudrumas 
— Bet kuomet submarinas bus 

reikalingas—tariau aš Stcinbriu- 

kui—-jų? jo neturėsit, uos jj su- 

naikinote. 
Steinbrink nusišypsojo prūsiško 

aristokrato šypsą. 
— Jums išrodo, mano mielas 

Axeli, kad męs nesame pri.siren- 
$?ę su daugiaus panašių subma-Į 
rinų. Klausykit! Kruppo dirb- 
tuvėse jau dabar yra ,}0 panašiu 
r.iašinų gatavų, o dar 20 yra su- 

dėta sankrovose Mascbinenfabrik 
Augsburg-Nurnberg. Mes turi- 
ir.e elektrikinius m orus kitoj 
vietoj, plieinnius šonus vėl kitoj 
vietoj, o kitas reikalingas smulk- 
menas čia pat Kiele. Kuomet 
bus reikalas, męs galime sudėti 
krūvon 25 super-.submariuus j 
keletą savaičių. Štai kokiu bu- 
riu Vokietijos laivynas dirba. 

Dr. Dieselio išradimas yra taip 
svarius, kad be jo submarinai 
beveik negalėtu dirbti. Jis išra- 
do mašiną, kuri nereikalauja ga- 
ro ir gali buti varoma beve'k 
bile kokios 'rūšies kerosinu. Ši- 
tos mašinos jau ir tuomet buvo 

vartojamos įvairiuose fabrikuose. 
Bet masinos, kiirias męs išban- 
dėm ant viršminėto super-sub- 
marino, buvo pastebėtinai page 

rir.tos, bet dar nebuvo publikai 
žinomos. 

Diese'io Žuvimas. 
l)r. Diesel. savo dirbtuvėje 

■Muenchene, dirbo be nuoilsio 
kasinėtai savo išradimą vis ge- 
rindamas. Jo parėmimui tapo 
sutvertos kompanijos Anglijoj ir 

Amerikoj, kur platinta Dieselio 
mašinas. 

Spalio mėnesyj 1913 metų Dr. 
Diesel išvažiavo iš Muenchene, 
manydamas važiuoti Anglijon. 
Jis pranešė, kad jis važiuojąs 
Anglijon, kur viena kompanija 
apsiėmė atpirkti jo išradimus. Ir 
buvo teisybė, kad Anglijoj mi- 
nėta kompanija rengėsi laikyti 
savo direktorių mitingą, atvykus 
Dicscliui į Angliją. Spalio 1 d. 

Dr. Diesel pasiekė Antverpeno 
ir čia jis sėdo ant laivo Dr 3- 

den, k .is plaukė į Harvvich. 
Kuomet laivas Dresden pasiekė 
i larvvichą, Dr. Dieselio nebuvo 

tarp jo ipasažierių. Jis dingo 
nakties laiku. Laikraščiuose pa- 
skelbta, kad jo piniginiai reika- 
lai buvo taip suirę, jog jis i.š 

desperacijos nusižudė, šokdamas 
nuo laivo į vandenį. 

F'.jornsen susitiko su Stein- 
I rinkti netrukus po to, kaip bu- 
ivo laikraščiuose viešai paskelbta 
apie Dieselio žuvimą. Susitikęs 
Stei'trbrinką, jis jam užsiminė 

apie nepaprastu Dieselio mirtį. 
Steinbrink nusišypsojo piktai, 

pažiurėjo jam j akis ir tarė: 
1— Tavo buvo teisybė, Axeli, 

kuomet pats andai patėmijai, 
kad 5' bmarino mašinų išradimas 

negali būti saugus ir pas išra- 
dėją; vokiečių valdžia padarė 
Įjerai, laikydama akj ant išdavi- 
ko Dieselio. Jis susilaukė už- 

pelnyto galo; jis tapo nugalabili- 
tas, kuomet jis buvo ant kelio, 
kad parduoti prakeiktiems ana- 
lams pagerinimą mašinos, kurią 
męs jšb;.«idėme. 

iAš su nusistebėjimu pažiurė- 
jau j Steinbrinką. 

— Bet aš maniau, kad jis pats 
rtrsižtidė—'tariau aš Steinbrinkui. 

—- Ne, jis turėjo savo kišeniu- 

je plianus dar Jaog stipresnės 
naujos 'mašinos; šitie plianai įla- 
bar randasi ratvkose Kruppo in 

finierių, kurie sako, kad naujas 
Dieselio išradimas yra tiesiog 
stebėtinas. 

— i'a» jis buvo....—čia aš rin- 

ka padariau judėjimą, kuris rodo. 
kad žmogu.s buvo nuo laivo nu- 

stumtas vandenin. 
SieinDrinK ...nktelėjo galva, pa- 

rodydamas. kad taip, ir pridūrė: 
— Tai, atsitinka žmonėms, 

kurie išdrįsta išduoti tnusų Fa- 
terlando sekretus. /.S pasiKiau 
tau, Axeli. apie tai todėl, kad ir 
fats rrepamirštuin apie tai, jeięu 
tau ka-da nors užeitų noras kal- 
bėti daugiau negu reikia. Bet 

aš nemanau, kad tas tau kada 
nors toks noras užeitu. 

"Aš ilgai paskui apicf šitą jo 
pagrasinimą dumojau: nes ištik- 
iu, kad ir nenorėdamas, aš susi- 
pažinau su nekuriais prisirengi- 
mais, kuriuos Vokietija jau tuo- 

mi laiktt darė; šitie prisirengi- 
mai buvo navatni, atsimenami 
tą. kad Vokietija su visu pasau- 
liu tuomet buvo taikoj, o jos 
k ai/.e. s nepraleisdavo nei vienos 
progos, kad neapreikšti visam ■ 

pasauliui, kaip labai jis nori tą' 
taiką palaikyti." 

Šitie Vokietijos paslaptingi pri- 
sirengimai aiškiai nurodė A Ke- 

liui Bjornsenui, kad kas nors yra 
negerai, kad Vokietija ką-nors 
plianuoja. Jo nužiūrėjimai išsi- 

pildė greičiaus negu jis tikėjosi. 
Apie 'uos paslaptits Vokieti- 

jos besirengimus papasakosim 
kitam mumeryj. 

"DEBATUOSE" 
MUSŲ FELJETONAI. 

\ ieiio Amerikos dii^nieŠčio 
lietuviais apgyventuose distrik- 
tuo>e staiga pasipylė būriai. vaiku 
ir, kaišiodami einantiems iš darbo 
žmonėms plakatus, šaukė: 

— Nezioplinėkit ant strytų, ne- 

kranksokite au/.ose, bet runyK'v 
į švento X holę—-ten bečinsis 'ka- 
talikai ir cicilikai. Ilarjop! j 
švento xX iiolę! 

— Paimk Džianai peintę byro, 
ištuštinsime ir runvsime pažiūrėt, 
katrie katruos subytins,— sako 

suodinu veidu draugas dar suo- 

dinesniam savo draugui. 
— Aš beeinu, kad free. 
— Nevarmai, kvoteris nuo gal- 

vos. 

— Daim3S ir nikelis. 

—O, yes, prie kasos ynai pa- 
rašas '"įžanga 15 c. "—arzeliavo 

būrys žmonių, susirinkusiu ties 
svetainės X. durimis. 

— Lysk į sklep.'į, ba jau dis- 
kucantai pradeda rinktis. Ana tas, 
kurio raudona naktaiza žeme vel- 
kasi, cicilikas. Tas su atbulu kal- 

nierium, katalikų oratelis. 
— Ei, sei, Maik, ir ano nak- 

taiza biskį raudona, tik ne tokia 
ilga. Ar tu esi šitir, kad ir jis ci- 
cilikas. 

— Notink dilink, čia da'tgiau- 
sia mųs brolių parapijonų. 

— Ret kasžin, ar tas, su il- 

ga naktaiza, ar jis neturi amuni- 
cijos. Da sanavagan ims faituo- 
tis? 

Atsidarė svetainės durys ir 

žmonės, užsimokėdami po 1*50., 
skubėjo užimt artimesnes prie es- 

trados vietas, kad geriau matyt, 
ar kalbėtojai iš tikros širdies gins 
savo idėjas. T pačią pirrr'itinę 
kcdžiu eilę betgi niekas nesėdo, 
-nors jau trečioj eilėj girdėjosi 
komplimentai: , 

— Džy, gramozdas, ko lipi 
man ant sprando lyg gyvulys ne- 

šventinto tvarto. 
—' Rėk, rėk, tu, erkine,—dą kas 

atsistos ant liežuvio. 
Ant pagrindų pasirodo ketur- 

kampis vyrukas ir pradeda: 
— Broliai ir sesers, darbininkai 

ir darbininkės, mums vargas, 

jums vargas, jtems vardui, joms 
vargas. Mes skurstam ir vargs- 
tam, o cicilrkai apšmeižė poną Xu- 

Icvičių, didelį mokslo vyrą, uni- 

versiteto studentą, baigusi univer- 

sitetą ir taip toliau. Per gerbiamą 
gazetą "Raugą" ponas. Nulevi- 
čius iššaukė cicilistus į debatus, 
bet kad cicilikai bijo but sukriti- 
kuotais ir nepasirodo, tai bus tik 

prakalbos. 
Pasigirsta silpnas moteriškas 

balselis: 

— Čii, čia, ties pat mano Šlau- 
n i a sėdį vienas cicilikas su raudona 
nuktaiza. Aš jau net drebu iš 
baimės. 

— Gerai kad yra — vėl prade- 
da keturkampas vyras, — Taigi 
raudonkakli eiki arčiau: užsire- 
gistruok, sudėk savo paliudijimus 
—kokj turi išsilavinimą, kur 
baigei mokslą, su kuom kur de- 
batavai, ar esi džentelmonas ir 
kitus paliudijimus. Tuomet ponas 
Mulevičius, universiteto studen- 
tas, baigęs universitetą ir taip to- 

liaus, užduos tamstai tris klausimus 
iš Markso teorijos. Jeigu tamsta j 
juos atsakysi moksliškai ir džentel- 
moniškai, tuomet ponas N^evf- 
čius stos su iumis j debatus Su 

(lėk paliudijimu*, užsiregistruok... 
— Atsiprašau, kam jus į mane 

pirštais grumoiate ir ardote mano 

ramybę — pratarė žiovaudamas 
ir prakaituodamas nuo tvankaus 
oro raudona naktaiza vyras. 

— Tai tamsta ne cicilikas? 
— Šiur kad ne — tapęs drą- 

sesniu ir j pusę pasistodamas pa- 
tvirtino raudonkaklis. 

— Labai gerai, — netyčia pra- 
tarė keturkampis vyras ir tęsė to- 

liausi — kadangi viicilikai •;*'pa- 
slivdė, tai jie skaitosi sukritikuo- 
tais. Mes nebijom : ,dar mes j n 

palauksim penkias minutes. 
I >u išblyškusiais veidais vyrukai 

š.iabšclasi: 
— Sake, Mockus šiandie atva- 

žiavo—telefonuok. Jis atvažia- 

vęs 'suteskins į drebezgus šituos 

klebonijų pastumdėlius. 
— Taip, drauge, bet nežinau 

kur jis apsistojo? 
— \Vell, tada telefonuok i.ors 

draugui Kalnaverčiui. 

—Jis dovanai nevažiuos. 
— Nevarmai, aš karferą apmo- 

ku. 
— Jei nori pats debatuok: 

draugas Kalnavertis už vieną pa- 

sijudinimą pareikalaus peinkinės. 
— Nors dar penkios minutės 

.nepraėjo, bet kadangi visa publi- 
ka lekuoja, šiuomi prakalbos pra- 
sideda, o kas bandys nors puse 
burnos trukdyti prakalbas, tas 

bus prašalintas liš svetainės— 
paaiškino keturkampis žmogus. 

"NT ulevičius, užėmęs kalbėtojo 
vietą, domingai išklausė par-nų 

aplodismentų, ir iškultą ant at- 

minties prakalbą barabanijo 47 
minutes, kaip kad trečios klesos 

gimnazistas barabanija visų Kry- 
lovo basnių basnę. 

Griausmingi parapijonų aplo- 
dismentai ir socialistų švilpimas 
paliudijo, jog visi matė, kad kal- 

bėtojas nustojo kalbėjęs. 
Kuomet Nulevičius barabanijo: 
— Bostonas turi savo socializ- 

mą ir nori palaikyt nuosavybės, 
Brooklynas nuosavybių jau nepri- 
pažįstą, Chicaga dar kitokį socia- 
lizmą prasimonė ir tt. Morris Hil- 
lquit, Jolin Spargo ir tt. iš Soc. 
partijos isstojc ir pasakė good— 
>ye,—tuomet dalis .publikos plo- 
ja, kad net prakaitai nuo rankų 
teška, o kiti šnabžda: 

—Kad sako ir taip toliaus, tai 
jis nežino daugiaus nė miestų su 

savotišku socializmu, nė išstoju- 
sių iŠ socialistų partijos žmonių 
vardų. 

Išgėręs tris stiklus saito van- 
dens (nors gerdavo, :—tp tik su- 

similindavo kalbėdama?, kad tu- 
rėti čenčių atsiir.'tiii; N ulevičius 
už reiškė: 

— Dabar išritinėsiu klausimus. 
Atsistjo vienis vyras ir pra- 

dėjo : 
— Draugės ir draugai, kadan- 

gi visi užmokėjome po 15 c., tat 
visi turim: teisę išreikšti savo 

nuomones .ešai. Pirmiausia tu- 
riu pasa.... 

— Triukšmadarius lauk! Klau- 
simus paduosite ant korčiukių— 
sušuko keturkampis, pusėtinai su- 

nervuotas bumbėjimais saleje lai- 
ke Nulevičiaus spyčiaus, ir ats'i- 
rėplinęs vartė akis, lyg Dievo jau- 

»s šuoliu važiuodamas. 

Typiškas španiokas, kuris, ma- 

nomai, stockyarduose galvijams 
J.uju kaktas skaldo, pribėgo prie 
turinčio teisę kalbėti' ir, nedavęs 

jam nei piptelėt, šėveliais ištara- 
baiiijo lauk. 

Španio'oas jautėsi didesniu kar- 
žygiu, n?gu pusantir šimto jau- 
čių per dieną užpampinęs ir jau- 
tėsi geresnį darbą atlikęs, negu in- 
tcikęs kunigėliui "ant mišių" de- 
šimtį dolerių—atbėgo ties steičium 
ir laukia, kol keturkampis palieps 

| kn kitą tarabanyt. 
— Draugai—suruko vyras su 

raudona naktaiza. Daugiau jis 
nieko 'nespėjo paskyti, nes kai 
tai j j sugriebė už rankų 'r prišo- 
kęs španiokas vėl gavo pavartot 
savo muskulus, išjodamas lauk 
ant raudonkaklio. 

Keturkampis priėmė pundą kor- 

telių, bet piasitaręs su Mulevičium 
slcaitė tik kelias: "kitų raštas ne- 

aiškus." 

Salėje šiurmavojimas, kad ne 

visas korčiukes skaito. Tuli pus- 
balsiai reikalauja sugrąžthtmo 15c. 

Keturkampis įsikarščiavęs švep- 
luoja : 

— Dem. dem. skaityki kas no- 

rit. 

Kortelės .patenka į storiau- 
sios moteries rankas (aiški- kcuo 
ji gospadinyi), kuri, laikydama 
augštyn kojomis,, slebizavaja: 

— Ma-ma-alda, ra-vora-liucija.. j 
— Darbininkai ir darbininkės 

lietuviai ir lietuvės—stengdama- 
sis išlaikyti Jigsvanj, kalbėjo \u- 
levičius—j šituos visus khusimu2| 
atsakysiu moksliukai, vienu ž(.*J 
žiu: jie parodo klausėjų tamsumą, 
dar ir rašyt kiti beveik nemoka, o 

klausia, ar aš tikiu j tai, ką aš čia 
kalbėjau. Ačiū. 

Aplodismentai plėšė svetainę. 
Viena moteriškė sako: 

— Džianai, plok: kaštau tik j 
penkiolika rentų, o toks mokytas 
žmogus ačiu pasakė. Aš dar plo- 

čiau, bet jau mano delnai į pus- 
padžius pavirto ir pusliukę užplo- 
jau. 

Nulevičius, keturkampis ir ka- 
perius kaip bematant išrunijo. 
I'ublilva išsimufino iš svetainės, 
kaip 'avys iš avinyčios, ir tie, kurie 
giria kalbėtoją sako, rriUn-apsi- 
•saflgot, "kad* kas pakaušį akmeniu 
r.eprakirstų. Lygiai abejoja apie 
savo pakaušį ir tie, kurie rašė ant 

korčiukių "opiausius gyvenimo 
klausimus". 

Nenorėčiau, kad šitie "debatai' 

butų veidrodžiu tų Amerikos lie- 

tuvių srovių veikimo, kurias savo 

k'crikališkam ar "sc^valistiškam" 
bizniui panaudoja lietuvystę. 

... Santakiškis. 

Rusijos Lietuviu Seimas. 
Pirmoji, gegužės 27 Diena 

Dcniidovo gimnazijos salė n, prie 
Moikos gatves Petrograde geg. 27 
d. 5 v. vakaro, pradėjo rinktis Sei- 
mo atstovai ir daugelis svečiu. 

7-tą vai. Taut. nar. pirmininkas 
S. Šilingas atidarė Seimą, pasaky- 
damas prakalbų, kuri buvo lydima 
karstu delnu plojimu. Atsistojimu 
buvo pagerbia žuvusieji del lais- 
vės. Po to Taut. Tarybos pirmi- 
ninkas pranešė, jog ligį išrinksiant 
Seimo prezidijumą, pirmininkaus 
tarybos pirmininkas, nes taip jau 
buvo nutarta iš anksto Lietuvių) 
Tautos Tarybos. 

Del prezidtjumo sąstato kalbėjo I 
Vokietaitis, Marma, Bužinskas,' 
Smolskis, kun. Vailokaitis, kun. 

Diaugclis, Šimoliunas, Milašaus- 
kas. 

Šie kalbėtojai nurodė, kad so-' 

cijalistų-liauuininkų, Santaros,' 
Tautos Pa/.aiigos ir Krikščionių' 
demokratu arba Katalikų liaudies1 

sąjungos partijos stovi už tai, kad 
Seimo prezidijumas butų koalici- 

nis, t. y. kad į jį įeitų apsireišku- 
sių partijų atstovai. Viena tik So- 

cijal-demokratų frakcija per Smo- 

lskį pratiesė, jog priešinga yra ko- 
aliciniam prezidijumui; Smolskis 

pasiūlė į prezidijumą rinkti tiktai 

socijalistifnių partijų žmones. 

Pfezidijumui rinkti buvo pasiū- 
lyta 2 fonnulos: 1) Rusijos Lie- 

tuvių Seimas renka koalicinį pre- 

zidijumą. j kurį Įeina atstovai at- 

skilų partijų ir kuopų tarp Seimo 

narių apsireiškusių, ir 2) Seimas 
renka 'koalicinį prezidijumą iš so- 

cialistinių partijų. 
Pirmininkas siūlo balsuoti del 

formulų sulig tuo, kaip tos formu- 
los buvo įnešta,t. y. pirmiau i-nų 

forniulą. 
Del balsavimo motyvų (kalba 

nuo sočijalistų liaudininkų Mar- 
ma, kuris pasakė, jog socialistai 
liaudininkai cusilaikysią nuo bal- 

savimo, jei nebus pirmiau balsuo- 
ta socijal-demokratų frakcijos pa- 

siūlyta 2-j i formula. 

Del paties balsavimo budo kyla 
ginčų. Daugumas už tai, kad butų 
balsuojama atvirai rankų pakėli- 
mu. Vieni nurodo, jog rankų pa- 
kėlimu galį buti nesusipratimų. 
Kiti tam keblumui prašalinti pa- 
taria kartu sai ranka iškelti ir rau- 

doną atstovo bilietą. Besiginčijant 
dėl balsavimo budo, pasigirdo pa- 
čiame Salė<? gale iš svečių tarpo 
buvusio Dūmos atstovo A. Bulo- 
tos žodžiai, kurie daugelį atstovų 
nustebino tuo, kad nežinojo, jog 
jis jau parvažiavęs iš Amerikos. 
A. Bulota pastebėjo jog neužsiti- 
kima svečiais. Pirmininkas paste~ 
bėjo kalbėtojui, jog prieš kalbant 
reikia pirma pasiprašyti balso, o 

paskui jau kalbėti." 

Pagaliau nutarta dauguma bal- 
sų balsuoti atvirai, pakėlus ranko- 
se raudonus atsovu bilietus. 

..! * 

U z pirmąją formulą balsavo 

150, prieš 31 (s-d), susilaikė 82 

(soči j al-liaudinįnkai). 
Už antrąją formulą balsavo iio 

(socijal-demokratai ir socijalistai 
liaudininkai), prieš 140, susilaikė 

5. Tokiu budu buvo priimta pir- 
moji formulą. 

Priėmus formulą, pirminin. pa- 
siūlė padaryti pertrauką, kad parti- 
jos galėtų tarp savęs pasitarti del 
statomų 5 prezidijumo kan lidatų. 
Takiu budu pusiau devintą valan- 
dą atstovai išėję iš Seimo salės 

nuvyko kiekvienas į savo frakcijos 
kambarį tartis del Iio reikalo. 

Po pertraukos kalbėjo visa eilė 
kalbėtojų iš vienos ir kitos pusės, 
kurie išrodinėjo^ kurioms j>arti- 

joms tegali Imti duota teisė staty- 
ti savo kandidatus į prezidijumą. 

Glcmža Socijal-demokratų frak- 
cijos vardu praneša, kad jų frak- 
cija reikalaujanti prezidijumo iš 
tu jiartijų, kurios dirbo Lietuviui 
Tautos Taryboj, būtent: soči i al- 
demokratų, socijalistų liaudininkų. 
Santaros ir Tautos Pažangos. To- 
liau kalbėtojas nurodo, jog dabar-j 
t'unis revolucinis momentas reika-Į 
lauja, kad dešiniųjų partijų dar- 
bas nesiplėstų. Kalbėtojas'siūlo iš 
šitų 4 partijų rinkti po 3 atstovus 

į prezidijumą. 
Avižonis sako, jog sociial-dee- 

mokratai dalyvaus rinkimuose i 
prezidijumą tuomet, kada susirin-l 
kimas pasakys, jqg turi buti renka- 
mos partijos, kurios dalyvavo Tau- 
tos (Taryboje. Nupasakojęs apie 
klerikalų, ir apskritai, pačių deši- 
niųjų darbus praeityje, kalbėtojas 
pasakė, jog kramolos n*al:":ntojams 
prezidijume neturi buti vietos. 

Sugintas (soc.liaudininkas) taip 
pat išrodinėjo, jeg j prezidijumą 
tereikią rinkti nuo 4-rių Taryboj 
dirbusių partijų. Katalikų Sąjun- 
ga esanti fiktyvė partija, kurioje 
susispietė dešiniausieii elementai. 
I>ešinieji Tautos Taryboje pasiro- 
dė antivisuomeniniais gaivalais. Su 
jais dirbti išvieno negalima, prie- 
šingai: greičiausia kova reikia ves- 

ti su jais. Jeigu musų pasiūlymas, 
sako kalbėtojas, butų atmestas, so- 

cijalistai liaudininkai atsisakys sta- 

tyti i prezidijumą savo kandidatus. 
Pasiulius kuti. Bttmšai apriboti 

kalbėtojams laiką, dauguma balsų 
nutarta duoti kiekvienam kalbėti 3 
miliutas. 

Gružinskas kalba bepartyvių var- 

du. Jis sako, kad esant tokiems ne- 

sutikimams, nieko negalima' bus 
nuveiikti. Keista yna reikalauti, 
kad j prezidijumą butų renkama 
tik nuo 4 partijų. Mes, sako kalbė- 
tojas, ne partijų klausimą rišant, 
be; rišam visos Lietuvos klausimą. 
Toliau kalbėtojas nurodo, jog ir 
dešinieji prie visuomenės darbo bu- 
vo prisidėję; katalikų partija vi- 
sada buvo, tik kairieji nenorėjo 
jos matyti. 

Oleka stebisi kairiųjų sampro- 
tavimu del naujos katalikų parti- 
jos. Jeigu apsireiškė nauja parti- 
ja, sako kalbėtojas, tai reikia tik 
džiaugtis. Musų -bepartyvių kuo- 
pa turi 5o atstovų, ji siūlo į pre- 
zidijumą rinkti nuo visų partijų 
ir kuopų. 

Kun. Vailokaitis konstatuoja, 
kiad vėl jau keliama incidentas del 
katalikų partijos. Krikščionių def- 
mokratų partija ne vėliau pradėjo 
dirbti, kaip kitos partijos. Krikš- 
čionys demokratai yra ne mažesni 
demokratai 'kaip kairieji. Kur jū- 
sų nuoseklumas?—k.„usia kalbėto- 
jas kairiųjų. Jeigu jus kovojat del 
laisvės, tai delko tik sau ją pripa- 
žystate. Krikščionys demokratai 
dirbo Lietuvoje, savo principus vy- 
kino ir kitiems pripažino laisvę. 

Kun. Juodvalkis. Mes Lietuvos 
reikalus norime tvarkyti, o čia yra 
elementų, kurie nori netvarkos. Vi- 
si žino, kad 'krikščionys demokra- 
tai dirbo naudingą darbą. Kokios 
gi tos socialistų partijos?! Jos da- 
ro didžiausia neteisingumą. Mes 
visi esame demokratai. 

Varnas užsipuola ant kairiųjų, 
kad jie esą darbą trukdo ir triukš- 
mą kelia. Ar mane šuniukai rinko, 
o nedarbo žmonės!—pasakė kalbė- 
tojas. 

Šimoliunas nurodo, jog dar prieš 
pertrauką aiškiai buvo nubalsuota, 
ka-d j prczidijumį turi bu t i renka- < 

ma nito visu partijų ir kuopų, tai- 
gi šitas klausimas yra visai naujas 
ir jis reiktų nukelti. 

Endžiulaitis protestuoja už mai- 
šimą, anct jo, socijalizmo su laisve. 
Aš protestuoju prieš painiojimą 
Lietuvos ateities su Rusijos ateiti- 
mi. Aš protestuoju prieš painioji- 
mą dešiniojo ir 'kairiojo sparno. 
Kas kelia kontr evoliuciją: ar 

bolševikai, ar dešinieji? Protestuo- 
ju prieš maišymą su kramola. Pa- 
baigoj savo kalbos kalbėtojas nu- 

rodo, jog ir yicijal-dcmokratų tar- 

|>c buvo provokatorių. 
Kun. Česnys isrodinėja, kad ka- 

talikų partija ekzistuoja. lokį gy- 
vą ek/.išlavimo faktą negalime da- 
bar ištraukti. Pagaliaus paties Sei- 
mo jau buvo nutarta, kad rinkti 
nuo visų partijų. 

Kun. Cieidrys nurodė, jog nesą 
reikalo žiūrėti, kelios partijos dir- 
bę Tautos jTaryboje, kuri susidėjo 
nedemokratiškai, nes tik buvo vie- 
no Petrapilio išrinkta. 

Natkevičius pranešė, jog Santa- 
ra siūlo i prezidijumą rinkti iš šių 
partijų: socijal-denvokratų, socija- 
listų liaudininku. Santaros, Tau- 
tos pažangos ir krikščionių demok- 

ratų ; taip pat rado reikalinga įles- 
ti ir nuo bepartyvių. 

Smol>kis (socijal-demokratas) 
pasakoja 'apie klerikalų darbus. 
Tarp kita ko primena kun. Anta- 
navičių ir kun. Laukaitį. 

Rakašius (socijaUlem.) nurodo, 
jog j šitą seimą dešinieji praėję 
dėlto, kad dar minios yra 'nesuor- 

ganizuotos. Jeigu jos butų buvę 
organizuotos, tai į šeiny butų pra- 
leidusios revoliucinius gaivalus. Xe 
veltui 'itas seimas yra boikotuoja- 
mas. Mes sveikinam kitą. revoliu- 
cinį Seimą, o ne šitą!—pasakė kal- 

bėtojas. 
Ambrozaitis. Mes atvažiavo- 

me j Seimą ne girtis. žinau, 
kad buvo ir kunigu, kurie buvo iš- 
tremti už lietuviškus rastus. Lietu- 
voje yra minios, yra žmonės, arian- 
tieji laukus; ar jie gali bu t i kalti, 
kad neorganizuoti. Duokite 'aisve 
mauduotis ir tieius, kurie jos nori. 

Kun. Bumša. Kančio dar 
mums reikia... (Triukšmas ir lul- 
sai: šalin). Dar nesenai mes gavo- 
me laisvę, nemokame ja naudelis... 
(trinkimas ir riksmas). 

Nutilus kiek salėj, kalbėtojas at- 
siėmė savo pirmutinį žodį atgal ir 
paskui papasakojo, kad revoliuci- 
jos aukos žuvo del visų laisvės. 1 

Serbentą (soe-liaudin.) kalba 
apie bepartinius. Kalbėtoje nuomo- 

ne, jeigu žmogus nenusim .no. ne- 

turi savo pažvalgcs, tai jis ir jo- 
kios kuopos negali daryti. Kuopos 
tik galimos su tam tikra platfor- 
ma. nepartiniai gi daugiausia su- 

organizuoti desiniais paimatais. | 
Čepas išrodinėja, jog vardan 

lygybės reikia ir lygiai elgti.;. 
Mane. sako kalbėtojas, iš Čitos 
siuntė visi j Seimą. t.y. žmonės 
visų srioviu. 

D-ras Matulaitis (s-d.) pasa- 
kė, jcg su tokiais kalbėti, kurie 
šmeižė, ėjo su reakcija, visa slo 

p'no, tneuorime. 

Pasibaigus kalbėtojų eilei, priei- 
nama prie paties balsavimo. 

Soc.-demokratų frakcija pasiūlė 
rinkti iš 4 partijų; social-demok- 
flatų, soc-liaudininkų, Santaros ir 

Tautos Pažangos. Už šitą pasiu- 
lymą balsavo 92f prieš —125 ir 
susilaikė 11. 

Krikščionys demokratai pasiū- 
lo rinkti iš visų partijų ir kuopų, 
j kurias įeina be tų 4 partijų dar 

krikščionys demokratai, katalikai 
arba Liaudies sąjunga ir bepar- 
tiniai. Už šitą pasiūlymą balsavo— 

118, prieš 108, susilaikė—6. 

Už Santaros pasiūlytą formulą 
balsavo 42, prieš cta>ugutną. 

Tokiu budu nubalsuota krik.- 
dem. formula. 

Tada soc-detnokratų ir soe-liatt- 
dininkų frakcijos pranešė, kad sa- 

vo kandidatų j prezidijumą nesta- 

tys ir per rinkmus iš salės išeis. 
Santara pranešė, kad ji rinki- 

niuose nedalyvaus. 
"lokiu bndu aukgšėiau minėtos 

3 frakcijos išėjo iš salės. Likosi 
mažesnė pusė, i r t atstovų, kurie 

negalėjo sudaryti kvorumo, nes 

reikia kvorumui r T5 žmonių. 
Apie 12 vai. nakties pirminin- 

kas apskelbė, jog nesant kvoru- 
mui, negalima ir prezidijumo rink- 
ti, todėl kitas posėdis prasidės ry- 
toj 2 vai. po įpietų. 

'J'oliaus bus) I 

ALTS. FINANSŲ 
APYSKAITOS. 
Liepos Menesio, 

Xe\v Haven, Conn., per J. But- 
kų už 150 kn. "L, L." $7-5° 

\VestviHe, 111. 43-eia kp. 3.80 
Salem, Mass, 38-tą kp. 2.50 
Chicago, 111., 35*ta kp. 12.00 

Clinton, lnd., 22-ra kp. 9.45 
Hridgeport, Conn., 15-ta kuo- 

pa 5.6o 
\V. Lvnn, Mas., 40-ta kp. .55 
Viso per liepos mėn. $41.40 
Buvo inplaukę 407/16 

Viso inplaukė $449.36 
J. O. Sirvydas. 

ALTS. Fin. Sekrr 

Chicago, 111. Mūsų ALTS. 25 -ta kuopa čionai prisiunčia į Cent- 
ro Iždą S r 2.00 mėnesini1 mokes- 
čių už visus metus šie iar:ai: I. 
Girdzijauskas, B. Janulis, M. Da- 
mijonaitis, A. Lukauskas, Dr. K. 
Draugelis, M. Stepulionis, F. Juo- 
zapaitis, J. Giraitis (šis užsimokė- 
jo ir už pereitus metus), P. Girai- 
tiene, B. Lenkauskas, Dr. A. Zi- 
montas, P. Simaitis, J. Trijonas, A. Stanrkauskas, M. Dūdas, J. 
Vitkus, S. Draugelis ir A, Kaula- 
kys. 

Sekantieji nariai užsidėjo kas 
mėnuo mokėti į L'etuvos N'epri- 
gulmybės Fondą ir užsimokėjo už 
birželį: S. Kvietk? uskas — $1.00, Dr. A. Zimontas $2.00, B. K. Ba- 
lutis $1.00, J. Ciiraitis $1.00, M. 
Dūdas 50c., K. Kasputis $1.00, B- 
Lenkausaks 50c. 

B. Lenkauskas 
i 

Iš FINANSŲ SEKRETO- 
RIAUS RAŠTINĖS. 

Į Amerikos Lietuvių Tautinės* 
Sandaros Centro Valdybą parėjo 
užkvktimas nuo Amerikos Lietu- 
vių Tautinės Tarybos, kad musų 
orgamiszcija užgirtų minėtos Ta- 
rybos politiškąjį del Lietuvos Nei- 
kim^, ir kad męs įgaliotume sa- 

vo vardu veikt], ar kad priskir- 
tume savo atstovą į ją. Dėlei šito 
tapo suformuliuotos 2 revoliucijos, 
kurios taj)o paleistos jier Centro 
\ alydbą. kaipo "Krivūlė No. 9." 

Šiomis dienomis tampa j visas 
AIJTS. kuopas išsiuntinėta refe- 
rendumo lakštai, nubalsavimui 
įnešimo apie perkėlimą busiančio 
mūsų lV-tojo seimo iš Chica-gos 
į Ne\\ Vorką. Kuopos yra prašo- 
mos, kad per visą šį bėgantį rug- 
sėjo mėnesį pasisteng ų atlaikyti 
visuotinus suisrinkimus, kuriuose 
ir turi buti uubalsuofca>, kur sei- 
mas turėtų buti. Ant referendu- 
mo lakštu yra pažymėta kur bal- 
suoti už įnešimą, ir kur prieš. Vie- 
nas balsavimu lakštas turi buti 
pasiunčiamas Balsavimų Komisi- 
jai (Julius Baniuliuš, 366 Broad- 
\vay, So. Boston, Mass.). Kitas 
lapelis pasilieka kuopoje dėlei re- 

kordų. Referendumo lakštai turi 
Bal. Kotnisijon sugrįžti nevėliaus 
rugpjučio (August) 31 d. Rei- 
kia priminti, kad balsuoti teturi 
tiesą gerai kuopoje stovintjs na- 

riai; t. y., kurie yra pilnai iki tani 
mėnesiui užsimokėję organizacijos 
mokestis, kas sekretoriams hus 

lengva iš savo knygų susekti. Bal- 
savimas slaptas. 

Naujai susitvėrusios kuopos se- 
nai laukia čarterių. Męs Įsižadė- 
jome čarteriųs taip veikiai pasių- 
sti, kaip bus jie priruošti. Iki šio- 
lei męs to megalėjome atlikti. £ta 
'kame buvo kliūtis. Kuomet p. 
F r. Kibortas rezignavo iš A LTS 
prezidento vietos, jisai ra^ė, kad 
Sandaros antspaudos tapo pasių 
stos ant mano, žemiau pasirašiu- 
sio, rankų. Bet iki pat šiai dienai 
antspaudas diar neapturėtas. Mu- 
št; dabartinis prezidentas, p. R. 

Adžgauskas ilgai teiravosi delei 
antspaudo ir susirašinėjo kaip nu 

p. Kibortu, taip ir su kitais clii- 
cagiečiais (p. Balučiu). Vėliausiai 
man p. Adžgauskas rašė, kad chi- 
cagiečiai bandysiu antspaudo pa- 
j ieškoti per ekspreso -kompaniją, 
per kurią jisai tapo pasiųstas ir 

nuo kurios turi raščiukų. Todėl 
kuopoms, kurios d»r negavo čar- 
terio, tatai viešai paaiškiname, dėl- 
ko čarteriai netapo išsiuntinėti. Sy- 
kiu meldžiame palaukti iki tias 

reikalas gerai užsibaigs. 
J. O. Sirvydas. 

ALT S. FU». Sekr, 



L. G. FONDAS PRISIDĖT0 
PRIE C, K. 

New York, N. Y., liepos 12 d., 
SLA. raštinėje, 307 VV. 30th Str. 

C. K. LGF. ir C. įgaliotinių 
laikytame susirinkime, po ilgų ap- 
kalboj imų svarbos aukų rinkimo 
dirbant išvien, rasta pilnai reika- 

lingu ir ant toliaus neatidėliotinu 

dalbai tai padaryti kaip galint 
greičiau, t. y. dabar. 

Jungtis sulygta šiais pamatais: 
1. —Lietuvos Gelbėjimo Fon- 

das faktiškai pasilieka kaip buvęs, 
tik laikinai suspenduoja aivkų rin- 

kimą ir tą darbą paveda Centra- 
liam Komitetui. 

2. —Į Centralį Komitetą įeina 
ketr.ri LGF. nariai: du nariais ir 

<Ht kandidatais-nariiais. Jais nomi- 
nuota : nariais—A. Ramanauskas 

(LGF. Yice-Pirmininkas), iš Law- 

rence, Mass.ir V. F. Jankauskrs 
(LGF. vienas iš iždo globėjų), 
iš New York, N. V.; kandidatais: 

J. Sekevičius (LGF Fin. Sekreto- 

rius), iš I-awrence, Mass. ir Pr. 

Bajoras (LFG. Susinėsimų Sekre- 

torius), iš Nevv York, N. Y. 

3.—Aukos, kokios dar kada (po 
susijungimo) inplauks j LFG ar 

jo skyrius bei kitas kokias įstaigas 
—perduot j Centralį Komitetą. 

4.— Iš LGF. pusės turi but pra- 
nešta jo visiems skyriams, esan- 

tiems įvairiuose S. Y. miestuose, 
savo darbu susijungti su C. K. 

skyriais, įvedant dalį -^ave narių į 
C. K. skyrių komitetą, ir aukas 
riirkti išvieno. 

5.— Iš CK. pusės taip pat bus 

pranešta jo skvriams priimti LGF. 

skyrių koni. na.ių dalį ir di.bti su- 

jungtoms spėkomis. 
6.—Centnalis Komitetas gali bū- 

ti ir reorganizuotas, jei tas pasi- 
rodytų reikalingu iš LGF. komite- 
to narių pusės. 

7.—Visi pinigai ir dokumentai 
iš LGF., apmokėjus (iei kokių 
•yra) bilas, perduiti i C K-ių. 

Tilious dai išsikalbėjus apie šio 
momento svarbu, rasta reikalingu 
ir kaip tik ant vietos pagaminti se- 

kančio turinio rezoliucij.-}: 
Kadangi šelpimas Lietuvos ir 

abelnai nuo karės nukentėjusių 
lietuvių dabar yra dienos svarbiau- 
siu klausimu; 

Kadangi tam reikalui y m timca 
miausia (daugiausia šiame reikaie 
pasidarbavus—surinkus virš 200. 

000 dol. aukų), neutralė Amerikos 

lietuvių jstaiga, kurią išdalies jau 
remia visų sriovių žmonės, tai bū- 
tent Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas nuo Karės Nukentėju- 
siems Lietuviams Šelpti; 

Kadangi prie šios įstaigos jau 
prisidėjo Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
das. r 

Kadangi visų sriovių fondams 
prie šios įstaigos prisidėjus, butų 
galima daug pasekmingiau aukų 
rinkimo darbas varyti— 

Todėl tai dar sykį randama rei- 
kalingu atkreipti domą kitų srio- 

vių šelpimo įstaigų, minėtinai: so- 

cialistų LSF. ir katalikų TF., kad 

jie prisidėtų prie Centr K. išvie- 
no veikti, ir meldžiame lietuvių 
visuomenės atkreipti savo domą į 
musų dabar sujungtą darbą, dėti 

kuodaugiausia pastangų C. K. pa- 
laikyti tvarkoje ir pasekmingai rin- 

kti aukas tarpe Amerikos lietuvių 
ir svetimtaučių visuomenės Lietu- 
vos nukentėjusiems žmonėms. 

Iš C. K-to : 

A. .B. Strimaitis, 
P. Norkus; 

Iš LGF.: 
J. O. Širvydas, 
V. F. Jankauskas, 
Pr. Bajoras. 

P. S.—Šis susijungimo klausi- 
mas pakelta C. K. iniciatyva ir 
juomi (per laiškus ir laikraščius) 
atsišaukta į visas lietuvių mio ka- 
rės nukentėjusiems šelpti jstaigas. 
Lietuvos .šelpimo Fondą (LSF.), 
Tautos Fondą (T. F.) ir Lieiuvos 
Gelbėjimo Fondą (LGF.). Socia- 
listai (LŠF.) atsakė nematą rei- 

kalo prisidėti prie C. K., ir tokį 
darbą pavadino nesant svarbiu; 
katalrkai-klerikalaL visai, ignoravo 
—nieko ant to neatsakė. Tiktai 

Lietuvos Gelbėjimo Fondas, taip 
vadinamas tautininkų, šį klausi- 
mą šaltai—krivūlės keliu—apsvars- 
tęs, didžiuma balsų rado rerkalitr- 

gu prisidėti prie C. K. šiame, taip 
didelės svarbios, darbe. LGF. kri- 
vūlės keliu ir savo įgaliotinius nu 

skyrė. Vienas iš jų, p. J. O. ši.- 
vydas, j susirinkimą neapsilankė, 
bet pasiuntus jam susitarimo užra- 

šų kopiją—jis pilnai su tuom su- 

tiko. Tokiu buclu lis susitarimas 
yra pilnai legaliu ir nuo šios die- 
nos, tai yra 12 d., liepos, šios dvi 
įstaigi suvienija savo darb:į. 

V r. Bu jo ras, 
LG1\ Sus. Sekretorius, 

į NAUJI NARIAI, PRISIRAŠĘ 
PRIE LIETUVOS ATSTATY- 

MO B-VĖS, 
(320 Fifth A ve., Nevv 

York, N. Y.) 
Xuo 10 d. birželio iki 24 d. lie- 

pos, 1917 m., prie Lietuvos At- 

statymo Bendrovės prisirašė ši- 
tie nauji nariai, paėmę po 5, kiti 

po 10 (ir iki 40) šėrų: 
119. J Mikalauskas, Neiv 

Britain, Conn.; 
| 120.—Iz. S. Lingis, Baltimore, 
M d.; 

I 121.—P. A. Lukšis, Nevvark, 
-N. Y.; 

122.—-A. Jankauskas, Baltimo- 
re, Md.; 

I 123,—J. Zimnickas, Ilomes- 

tead, Pa.; 
T24.—J. Augustauskas, Balti- 

more, Md.; 
i 125.—Ig. Naruševiče, Baltimo- 
're, Md.; 

120.—J.Katkis, .\ewa™, M. Y.; 
127.—Ct. Gegužis, M ahamoy 

|City, Ta.; 
128.—A. Povolaika, \Vaterbu- 

rv, Conn.; 
į 129.—K. A. Bakareviėius, New 
11laven, Conn.: 

130.—J. Žemaitis, So. Bethle- 
hem, Pa.; 

131.—S. Virkutis, Chicago, 
III.; 

132.—Just. Kūlis, Cliicago, 
II!.; 

133.—K. Kūlis, Chicago, 111.; 
134.—V. K. Račkauskas Nevv 

I York, X. Y. (antras užsirašy- 
mas) į 

135.—J. Kunpauskas, So. Beth- 
lelicm, Pa ; 

136.—P. Kreptavičia, So Beth- 

lehem, Pa.; 
137.—St. A. St riauk as, So. 

Bethleliern, Pa.; 
138.—Pr. Kibortas, Chicago, 

111. i 
139.—J Banevičius, Chester, 

Pa.; 
140.—Dr. A. J. Zimontas, Chi- 

cago, III.; 
141.—S. Malinauskaitė, Roc- 

hester, X. Y.J 
14J.—N. Juodišius, Rochester, 

N. Y.; 
143.—J. Keraitis, Chicago, 111.; 
T44.—F. Kaziauskas, Chicago, 

TU-; 
145.—3. II. Balutis, Chicago, 

lI!H Liet. Atsta«y mo Bendrovės na- 

riai pagal miestus yra šitaip iš- 

sidalinę : 

Biroklyn, N. Y-. ir Nevvark, N. 

J.—pO 16; 
Chicago 111.—10; 
Bakimore, Md. ir New York, 

X. Y.—p0 9; 
; Waterbury, Conn.—7; 
j So. Boston, Mass.—6; 
j Philadelphia, Pa., Elizabeth, 
|X. J.. Rochester, N. Y., So. Bet- 
hlehem, Pa., Scranton, Pa.—po 5; 

Amsterdam,X, Y., Pittsburgh, 
Pa.—po 4; 

Shenandoah, Pa.. Kearney, N 
J., Racine, Wis., Cleveland, Ohio, 
Xcw Haven, Conn., Pittston, Pa. 
—po 3; 

\Vilkes-Barre, Pa., Maha.noy 
City, Pa., Silvcr Creek, Pa., Bin- 
ghamtoii, X Y., Homestead, Pa. 
—po 2; 

Tamac|iia, Pa., Brockton, 
Mass., Girardville, Pa.t Sutider- 

!and, M? n n., Simpson, Pa.. Hart- 
ford, Corn., Mt, Carmel, Pa., 
Rroomfield, X J., Minersville, 
Pa., Xorwood, Ma^s., Montreal, 
Canada, Xe\v Britain, Conn., 
Checter, Pa.—po 1. 

OŽYS MIKITONAS 

Į (Įspūdžiai mitingo Auditoriume, 
Chicagoje). 

Buvo Ožy s-M iki tonas—inandra 
Sa1"" r drąsus-narsus sutvėri- 
mas. Ir gavo sykį tasai Ožys 
Mikitonas įlysti gražiai užsodin- 
tąjį daržan. Oi, ką jis ten pri- 
!irSo' Viską, Všsp&rdč, išmynę 

išrovė ir ažias išgriovė. 
Tatai atflikęs, išJino ežys iš 

daržo ir. barzdą kratydamas, ra- 

gais linguodamas, koja trepson- 
damas, gyrėsi Ožys Mikitonas. 
mandra galva, xad strošniai drą- 

sų ir didelį darbą atliko. 
Teisybė, gaspadorius, pamatęs, 

ką Ožys Mikitonas pridirbo, vos 

jam lazda grobų nesulaužė. Bot 
mūsų Ožys Mikitonas—mandra- 
galvis ir suprasti negalėjo, kad 
jis paiką darbą darže yra atli- 
kęs. 

Tas man pasirodymą 
p. K. Jurgelionio Auditorium te- 
atre, kur buvo surengtas mass- 

<niitingas pasveikinimui ir pri 
ėmimui naujo Rusijos ambasa- 
doriaus prof. Bachmetjev'o ir jo 
svečių. 

Ištikro, Jurgelionis, kur neitų, 
ką nedarytų—visur ir visados 
košės priverda. Ir čia jis iš vi- 
so mitingo čiap-sui padarė ir 

visą vakarą supeizavo savo ne- 

taktinga prakalba. 
Jurgelionis pasakė tokią pra- 

kalbą, kokią sako Leninas ir jo 
šalininkai Petrograde. Jis rei- 
kalavo taikos tuojaus, bet sy- 
l*iu su tuom ir revoliucijos vi- 
sam pasaulyj. Jis negražiai nu- 

simojo ir ant Amerikos. 

Jo "drąsi" kalba patiko anar- 

chistiškiems gaivalams, kaizeris- 
tams ir socialistams "bolševiku 

typo, bet nepatiko, ir negalėjo 
patikti tiems, kurie nei prie "bol- 
ševikų" nei prie anarchistų ne- 

priklauso. Nes aiškiai buvo ma- 

tyli, kad Jurgelionis (langiaus 
rcapkenči"' Amerikos ir talki- 

ninkų #abelnai, negu kad jis my- 
1' Rusiją. 

Tai buvo prakalba su dikta 
priemaiša Lenino nuodų, kurių 
r* galėjo nepatėmyti ambasado- 
rius ir svečiai ir apšviestesnč 
publika. Publikoj todėl kilo ir 

p'ojimų ir švilpimų; vieni plojo 
"•drąsiam revoliucijonieriui", kiti 
švilpė kalbėt i ui, kuris su savo 

revoliucijoniškumu įlindo kai>p 
tasai Ožys-Mikitonas daržovių 
daržan. 

Žodžiu, p Jurgelionis sukėlė 
skandalėli ir sugadino mitingo 
ramybę. Ambasadorius aiškiai 
pradėjo nervuotis ir pečiais trau- 
kioti iš nusistebėji/mo tokiu ne- 

taktiškumu. Jis pakugždėjo au- 

sin vaikaro vedėjui, p. Bergui. 
Tasai pakilęs, truktelėjo Jurge- 
lionj, duodamas tuomi jam ženk- 
lą, kad iis ne ton pusėn ritosi 
ir kad, vieton svečius priimti, 
pasveikinti ir jiems malonumu 
padaryti, jis jiems skandalą kelia. 
Ret p. Jurgelionis, girdėdamas 
didelį trukšmą ir švilpimą, ne- 

suprato, kad jis mitingą ardo, 
bet viską priėmė už gryną pi- 
nigą ir ovacijas sau ir drožė to- 
liaus nieko nepaisydamas. 

Ambasadorius ir svečiai jau- 
tėsi kaip ant žarijų pasodyti Ant 

jų veidų aišku buvo matyti ir 
didelis nusistebėjimas ir pasipik- 
tinimas tdkiu kalbėtojo anuži- 
kiškumu. Vienas iš misijos na- 

rių pasakė šale sėdinčiam. "Je- 
mu vidno kliopki nochvatajet."' 
(Jam Matyt klepkos trūksta). 

Bachmctjcvo upas matyt buvo 
aiškiai sugadintas. Jis mėgino 
šiaip tai/p užglostyti šitokį "ne- 
diplomatišką" atsitikimą, o prof. 
Lomonosovas, vardo neminėda- 
mas, davė Jurgelioniui aišku pa- 
mokinimą. (kad tokiuose svar- 

biuose momentuose magalima 
peštis tarp savęs už menkniekiu? 
ir kad tokiu pešimusi gadinia ne- 

pagelbėti, bet pagadinti revoliu- 
cijai ir demokratijai. 

Bet Jurgelionis, matyt, nei to! 
nesuprato, nes "Naujienose" vė- 
liaus mačiau, kad vyras šoka ] 
padange* ir mano, kad jis bai- 
siai atsižymėjo. 

Atsižymėti jis "atsižymėjo" ir 

baisiai atsižymėjo tik jis, mato- 
mai ir iki šiolei nesupranta, kad 
nt geron, bet blogon pusėn jis 
atsižymėjo. Jis atsižymėjo savo 

netaktiškumu, parodė stoką iš- 
auklėjimo, mandagumo ir stoką 
paprasto senso. Jis atsižymėjo, 
kaip tas pusiau pamišęs grefcas 
Herostratas, kuris norėdama^ 

patekti istorijon, sudegino dailų | 
šventnamį Efeze. i 

Ambasadorius ir jo palydovai, 
susierzinę tokiu mitingo netikėtu 
incidentu, nelaukė nei galo ir 
netrukus sicubiai apleido Audito- 
rium. 

Be abejonės, smagų atsimini- 
mą apie lietuvius jie galėjo po 
tokio išsišokimo išsivežti. 

Ir po viso to, žmogus dar ma- 

no, kad jis lietuvių tautai pasi- 
tarnavo!.... Tikrai. Ožys-Mi- 
Vitonas pasiliks ant visados Ožiu- 
Mikitonu—Uga barzda, bet trum- 
įpu protu. Buvfg. 

kibirkštis 
A. Bulota, kuris sukėlė daug 

ierino Amerikoje, gegužio 27 d. 
pradėjo skandalint lietuių seime 
Retrograde, Nors seimas tik iš- 
girdęs Bulotos balsą sužinojo, 
kad jau jis parvažiavo iš Ameri- 
kos, bet, vietop pasveikinimo, sei- 
sno pirmiimilkęp užreiškė A. Bu- 
lotai : 

— Prieš kalbant reikia .pirma 
[pasiprašyti balso, o paskui jau ' kalbėti. 

Matomai, ten jam nesiseks taip 
taškylies, kaip Amerikoje. 

LIUOSYBĖS REKORDAS. 
Viename Maskvos laikraštyJe 

skaitau: 
"Darbininkai ir tarnautojai 

psichiatriško kazanės !igv»ibučio 
užreiškė, kad jeigu pagal jų nu- 

rodymą nebus prašalintas ligon- 
buoio užveizda ir nepageidauja- 
mi jiems daktarai, tai ligonbučio 
tai nai apginkluos apie 200 bepro- 
čių ir apie tiek pat esančių ten 

ištyrinėjimui kriminališkų prasi- 
kaltėliu ir tą visą armiją užleis 
ant miesto" .. 

Tetikto "vyčių" kongreso ap- 
rašyme 90 "Darbininko" nume- 

ryje pažymėtas juodai toksai sa- 

kinys: "parapijos klebonas yra 
vyriausias doros mokytojas ir 
auklėtojas savo parapijoje". 

Gaila, kad to "doros mokinime 
ir auklėjimo" rezultatais pasidid- 
žiuot nė pasidžiaugt niekas ne- 

gali. 

Revoliucinė darbininkų organi- 
zacija "LSS." jau negera. Gri- 
gaičio obalsiai "lai gyvuoja LSS"' 
buvo taip sau frazėmis. LSS. 
organo bendradarbiai salco Gri- 
gaitis, tai "literatiški banditai" 
ir p. Grigaitis pasigiria "Kovoj," 
kad jis rengiasi atsisakyt nuo 

draugų sąjun'giečių. 
Vargas ar laimė tiems darbi- 

ninkams, kuriuos gaudydami 
vadovai pešasi ? 

Gazieta "Saulė" eilėmis pyški- 
na "atsakymą inteligentams" 
(kuriems Mahanojaus "Saulės" 
šviesa visai neapeina), kad nesi- 
kabinėju prie jos "raszybos". Gi- 
rdi: "Geriausia vyruczei malszei 
sėdėkit ir savo biznio žiūrėkit". 

Ir kada ta "Saule" užmalszės 
ir kad liko be biznio apsižiūrės? 

Visos "Darbininko" "kaimynų 
pastabėlės" skamba: "Jonas Ke- 
ras pastabu nerašei pataipsi drū- 
tas, kaip Jonas Keras! Švilpu- 
kas Jonui Kerui; pasirašo Jonas 
Keras". 

Taip tas keras kerečioja, kad 
parodo, iš kokio kero susideda 
visi "Darbininko" "kaimynėliai". 

S. 
I 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietu?is ir lietuvaite. 
,,Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiam* vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 
120—124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

" 

T«l. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytoje* Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St, Chicago, I I. 

Gydo visokį? i Ilgas moterių, valku 
Ir vyrų. Speciallfkal gydo limpančiai, 
aisisenėjusias Ir paslaptinga* vyrų 
ligas. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Meipa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kollc- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačt.is. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų :r lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Gcriausis žemlapls lietu- 
vių kalboj. — Perslatato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie Ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

LIETUVI! 
f: r 

ATMINK SAVO VAR6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS !» SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central| Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuj, ir įsirašyk 1 nuolatiniu Lietuvos Šelpijy skaičių. 

//a rpk šį'Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo Auka 

į Komitetą šių# .adresu: 

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

? h 
! t 

OfuN&u $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
^ vės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Centralį Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti mūsų viengenčius Tėvynėje. 

Faralas 

ir 

Adieaas 

cm* am 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO SI 6MICA80L Iii. 
CORMEK 1Mb STKMT 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
į Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas h.nkopi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 
rašinėja "Lietuvą" lr renka apskelbi- 
mus i musų laikrašt). 

LIETUVA PUB. CO. 
PETRAS S. REMEIKIS. 

Į Yra musų įgaliotas Gardner lr apl» 
l'nkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
t skelbimus ir pardavinėti knyga*. 

J Liet Pub. C* 

BUK ŠOFERIU. 
J^iLr.c yra ^auti sau tinkamą vie- 
tą. Niokuomet nebuvo tok» dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvieram pabaigusiam kursus 
id'.bų mokykloje. Mokinine pasi- 
naudojamo individinėmis cisterno- 
mis— uuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių' Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tirfka 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sų mokyklai netrūksta ceriaueių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistal kad tuojaus 
Rausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. ViBas kursas $25.00 
-<>dera! Ass'n of /ulo r!i.giuc?rs, 
1214-16 Jacks-n fine.) 

I HONE YAR08 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

£515 S. Halsted StM Chicago 

Idealis 
Muilas. 

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

i Severa's 
: Medicated 

SkinSoap 
(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. J j myli 
vaikai, motinos vadina ji 
d'raugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTISEPSOL 

y r a antiseptikas 
Bkiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var- 

tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi- 
mui burnos ir gerk- 
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui. 

Kaina 25 centai 

SEVERA'S 
FOOT POVVDER 

(Severos P r o š k o s 

Kojoms) žinomos Ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptikos proškos, 
suteikiančios paleng- 
vinimu nuo kojų 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir Sutimo 
kojų.Kaina 25 centai 

Apart ntigičiau minė- 
tų preparatų, dar at- 
kreipiame atydį j kitas 
gydoraasiaa toaletines 
reikmenas, išdirbinėjz- 
ir.as ir pardas inėj&mas 
po "Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu arti jų gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Reikalaujame 
Agentų 

Platinimui 'Lietuvos" Geras už- 
darbis darbštiems vyrams. Del 
platesnių informacijų kreipkites 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 $i.*5 Amerika—Informacijos apie Ameriką ir t.t 75c. Andersono Pasakos — pusi. 82 20c. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 20c. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c, Kas iš kur Pareina? 

20c 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 15c, Ko mus mokina žvaigždės 10c, 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c, Kun. A. Burba — 29 pusi 20c« 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c, 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35c. 
>5uo Degtinės — 19 pusi 10c, 
Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pus!. 120..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 a bc» 
Perspėjimai apie šventą Tikėjimą ...IOC. 
Sulaukė — pusi. 132 25c» 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar 3,00 
Trachoma—Prie šviesos—pusi. 100 20c, 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigu A 
geriausiai siųst per pačto Moncy Orderį, papraslanic 

laiške, adresuojant: 

A.B. STRIMAITIS 
3,7 W. 30-th STREET NEW YORK. N. V. 

Reikalavimai. 
Reikalingas, geras vyras pardavė- 

jas, turi mokėti kalbėti angliškai; 
gera vieta ant visados, taipgi geia 
užmokestis. Kreipkitės j 

Klein Bros., 
Halsted ir 20ta gat., Chicngo, 111. 

Reikalinga, gera moteris pardavė- 
ja; turi mokėti kalbėli angliškai; 
gera vžmokestis ir vieta ant visa- 
dos. Kreipkitės i 

Kle'.i Bros., 
Halstec' ir 20ta gat., Chicago, III. 

5>600.Veimuz$200. 
Parsiduoda spaustuvė Pennsylvani- 

jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 

šina, raidės ir visoki kiti prietaisai. 
Vertės $600.00 lui $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- 
kitės j Lietuvę, 814 W. 33rd Ctreet, 
Chicago, III. 

BARGENAS. 
Parsiduoda tik vienę. metą vartota 

puiki stiklinė šėpa indams laikyti. 
Saugiai išlaikyta, beveik nauja—tik 
už pusę kainos. Kreipkitės šiuom 
Bdresu: 2611—45th PI., Chicago, 111. 

Kas norite Įsigyti dailų, naują, me- 

din), 8 kambarių narna Cicero, 111. 
p.Ciu išvažiavimui šeimininko visiškai 
pigia kaina. Dėl informacijų kreip- 
kitės šiuom adresu: 

John Pavelkis. 
63rd St. and 72nd Ave. Summit, 111. 

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

105 W. Monroc Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Raudolph 5598 

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

kdr. o. c. h e 1 n e I 
HFNTmTAQ 

OFISAS: Kaap. 31 ir So. HilsttdSt. ; 
(Br« ■!» viri Apiiikot). CHICA80. 
I ■ 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylu visuose taismoM 
■ Ofisai: 

69 W. Washlngton Street 
Kmbi 1006-1109, TiLCratnl 2179 

<214 Sa. Islstti St, Td. YiHi 7271 
CMICAGO, ILL. * 



VIETINES ŽINIOS. 
RUSŲ MISIJA 
CHICAGOJE. 

Pereitą pėtnvčią ir stibatą C'hr- 
t "oje lankėsi riuii ambasado- 
» < I Joris A. Kacbmetjrv ir .šeši 

jo palydovai, nariai specialės ru- 

su komisijos, atvykusios Ameri- 
kon. 

I'ėtnyčioj 8:45 išryto Chicagos 
miesto oficiali s "priėmimo" komi- 

tetas (Reception C'omnutte.'), j 
kuri tapo pakviestas ir lietu*. J 
atstovas, adv. FJ. K. Balutis, su- 

j.'tiko ant l.'ution Station Amba- 
ladorius ir unisijos traukinį. 

( ia Vidaus Departamento ats- 

tovas M r. Fisher perstatė Amba- 
sadoriui ir jo palydovams visit-. 

''Keception Committee" narius. 

i>a»kraščių reportieriams nutrau- 

kus fotografijas, "Reception Co- 

nrmittee" palydėjo automobiliais 
svečius j Congrc> f fotelį. kur sve- 

čiams buvo paimti ka.nOariai. 
Atvykus viešbutin. Ambasadų 

riaus 'kambariuose atsibuvo ar- 

timesnis pasipažinimas ir trum- 

pas pasikalbėjimas. 
Visi atvykusieji svečiai yra pa- 

stebėtinai jauni vyrai. Pats Am- 
basadorius yra apie suvirs 40 me- 

tu amžiaus ; profesorius Lotnono- 
sov, geležinkeliu experta» ir prot. 
Horodiu, agrikulluros departa- 
mento atstovai, vra kiek senesni 

žmonės; likusieji nariai yra ytia 
jauni vyrai — taip nuo 25 iki 35 
metu amžiaus. Ypatingai jau- 
nais atrodo (Hnelčenko— vai- 

zbos expertas, < linsburgas — fi- 

nansų evpertas, Z^ck—prof. Lo- 
motiosev sekretorius, Novickis 
ir KarpoviČ — Ambasadoriaus 
sekretorius ir pulk. Oranovski — 

artilerijos expertas. 

Čechus Gerai Zino. 

Laike trumpo pasikalbėjimo 
Ambasadoriaus kambriuose, teko 

p'rmu sykiu patėmyti, kaip mi- 

sija gerai pažysta čechus. Ti.o- 

jaus atvykus viešbuti ii, klausi:i 

profesorius Lomotvosov, ar yra 
kas čia iš cechų. Atsakiau jam, 
kad nėra. 

Labai susinervavęs profesorius 
sako. kad išėjo labai didelis nesu- 

sipratimas, kad jis būtinai 
norėtu susipažinti su cechu ve: 

kėjais ir turėjęs kalbėt cechams 
is priežasties išmušimo trijų če- 

Chtšktj pulkų. kurie tik-ką didvy- 
riškai iki paskutinio vyo pagul- 
dė savo galvas ant Galicijos lau- 
ku. 

— Ar tamista 'negalite man pa- 

gelbėti— sako man prof. lx>mo- 

r.osovas,— nes miesto komiteto 

1 irmsėdis sako nieko nežinąs. 
— -Su mielu noru — atsakiau 

jam. — Aš .nežinau, kas iš cechu 

yra rengėjais, bet tuojaus galiu 
telefonu per cechų redakcijas su- 

žinoti ir reikalingas ypatas iššau- 

kti. 
— Bukite malonus L. Aš nega- 

liu praleisti čia progos su jais 
nepasikalbėjus. 
Šiaip-taip telefonais susižinota 

Šaip-taip telefonais susižinota 
su cechais. Pasinaudodamas ši- 
ta proga, buvau kaiDėjęs su vienu 
kitu misijos nariu, mėgindamas 
išgauti lietuviams specialę audien- 

ciją pas ambasadorių. Laikas vie- 
nok buvo taip trumpas, o oti:ia- 
lis programas buvo taip ilgas, 
kad kiekviena svečių būrio nii- 
nuta buvo jau iškalbo užimta ir 
man .pranešta, kad tas bus tiesiog 
negalima. Net puspiečiams ne- 

buvo likę liuoso laiko ir juos su- 

rengta traukinyje, važiuojant iš 

Chicagos j Great Lakęs Navai 

Training Station—kad nei keletas 

niinutų nenueitų uždyką. 
Vienuoliktą valandą automo- 

biliais išvažiavome į Great Lakęs 
Navai Training Station, k«r tu- 

rCjo atsibūti naujų jūreivių -pa- 
roda. Pakeliui užsukta j Linkol i 

parką, kur ambasadorius Rusijos 
vardu sudėjo vaniką prie Li.i- 
kolno paminklo. 
Lomonosov Pusiau Lietuvis." 

Važiuojant j Great Lakęs Xa- 
val Training Station, buvo pro- 
gos daugiaus pasikalbėti su ne- 

kuriais misijos nariais. Man pa- 
sitaikė (važiuojant j ten ir grjž- 

■ 
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1UJONUS DOLERIŲ žmonės daaidirbo per naujus lr gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokį išradimu 
tentavimo, gal norite "KĄ IŠRASTI," reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir YED£JQ IŠRADIMŲ, ki iš asti, .ir kaip užpatentuoti, 
Tlenam iAaiysim dykai. Risunkus ir nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą ofieą: MVIERICAN EUROPEAN PATENT OFHCES: (Lct): 256 BROADVVAY, JEW YORK. N. Y. Ir 1G3 BARRISTER BLOG., VVASHINGTON. O. * C. 

tnnt Cbicagou), įvairiais laikais, 
s»dėti su prof. Lomonosovu, pul- 
kininku Oran'vskiu, Omeloenko. 
Zaek ir Karpovičiu. 

Su jais teko plačiau ir apie 
lietu\ ius pasikelbėti. 

K ili»ant apie lietuviu stovj 
meri'koje. prof. Lonionosov stai-J 

j;;- partraukia mane: 

(J jus žinote, sako jis,—j kad ir mano gįslose plaukia pu- 
sė lietuviško kraujo? 

— Nejaugi, profesoriau! — at- 

sakiau nusistebėjęs. Lomonoso- 
vu vardas -a vienas is seniau- 
siu ir garbingiausių reisuose, la- 

ta; man labai įstabu -ir dar lab- 
jau malonu girdėti jūsų t<»!<į u/.- 

r«. iškiniį. 
— O kaipgi tęsė toliaus prof. 

Lomonosov — manu motina buvo 
Oveikiutė (Oveiko), kas neabe- 
jotinai nurodo j lietuvišku kilmę. 
(J i.^ kokios vietos esate kilę.J 

— Aš suvalkietis — atsakiau 
jcMU. 

— Aha, tai visgi netoli—aš gi- 
miau Smolensko gubernijoj. 

Čia kalba nusviro ant lietuviš- 
kii koliomijų Minsko, Mog1' ovo 

ir Smolensko gub. Profesoriui 
šukė, kad yra Smolensko gub. 
dar vietų, kur lietuviški typai 
yra neabejotinai užsilikę, bet lb- 

tiuių kalbos jau negirdėti. 
Žingeidauja Lietuviais. 

Su p. Oruelėenko, kuris pasi- 
liekąs prie Atnbai idos \\ asliing- 
tone, teko Jatig ir pllatokai paka!- 
bėti apie Amerikos lietuvių judė- 
jimą, didžiausius centrus, laikma- 
čius. srioves, jų simpatijas kas- 
link karės etc. 

— Teisybę pasakius,—sa»kė p. 
Omelčenko, — męs ambasadoje, 
gali sakyti, jokių žirnių apie Ame- 
rikos liuuvins neturime ir labai 
mažai žinome. 

— Su mielu noru. Įkišau aš 
— męs jums tas žinias suteiksi- 

me, ypatingai jeigu teiksitės pa- 
žymėti, kuriais klausimais jus 
ypatingai įdomaujate. 

— Dabar pertrumpas laikas, 
nes matote mus veja iš v:enos 
vietos kiton be atvangos, bet 

I 
pargrįžus į Wasbingtoną, męs. 
bc abejonės; pasinaudosime jusų 
malonumu. 

I žadėjo vėliaus parašyti. 
/?ada Lenkams Laisvę. 

•Pargrįžus Chicagon pavakare, 
susitikusieji automobiliai paėmė 
visą Tutrj j Humboldt Parką, kur 
ambasadorius sudėję vainika ant 
kosc i uskos paminko. 

Savo trumpoje prakalboje am- 

basadorius va "d u naujos Rusi- 

jos prižadėjo Lenkijai pilną ne- 

prigulmybę. Sulyg jo žodžių, 
neprigulmingoji Lenkija turi bu- 

sutverta iš visu tu žemiu se- 

nosios Lenku Karalijos, kur 
didesnė dalis gvventojų. yra 
ler.kai. Tuomi ambasadorius, be 
abejonės, davė sunpasti, kad len- 
kai neguli tikėtis Lenkijos "Od 
inorza do mor/.a," taipgi negali 
tikėtis \r Lietuvos. 

Pėtin.yčios vakare buvo Cliica- 
gos miesto oficialis svečiams 
bamkietas Congress Ilotelyj Čia 
buvo užkviesta ir apie 20 lietu- 
vių. 

Subatos Programas. 
Subatos progainas ■prasidėjo 

nuo peržiūrėjimo i įilžiniškas pa- 
roaos ant Michigan a ve., kur 
maršavo 'kelios dešimts tūkstan- 
čių naujai iššaukto kareivių. 

Po parodai misija, lydima ko- 
miteto, nuvyko apžiūrėti VYash- 
ington ir Jackson parkus ir Clii- 
cagos universitetą, kur vadovu 
buvo prot. universiteto Meriam. 
Pervažiavus per stockjardus, at- 

vykta j Stock Vardų pavilioną. 
kur 2:30 prasidėjo didelis mass- 

mitingas. Laike mitingo buvo 
inėjimas su tautiškomis vėliavo- 
mis j vai tautų mergaičių, pa- 
sirėdžiusią savo tautiškais rūbais. 
Pirmiausiai ėjo rusų, paskui 
Prancūzijos, Anglijos, Belgijos, 
serbų, cechų ir slavdkų it5 paga- 
lios lenkų atstovybės su savo vė- 
liavomis. Nustebau, kad lietu- 
v tų nėra. Sužinojęs, kad šio 

mass-mitingo surengimu rūpino- 
si Mr. J, Polandech, užklausiau 
;o. kodėl lietuvių atstovybės čia 
nebuvo. 

Kodėl Lietuvių Nebuvo. 
Jis man štai k;j pasakė: 
— Labai man gaila, M r. Balu- 

tis. kad lietuviti nebuvo. liet 
tas nėra mano 'kaltė. Aš krci 
|>»ausi prie lietuviu vadovu, arba 
'. j, 'kurie save vadovais statosi, 
bef nuo j u išgirdau tiktai nesma- 

gumu ir paniekinimu. 
Kaip tai! O pas k:; Ta- 

tnista kreipeisi?—užklausiau p-o 
l'otandecli, .nustebintas tokiu jo 
'.itsakymu. 

Kreipiausi ir laiška rašia 1 

r'. < ingiui -tarė M r. l'olandech, 
bet jis nei jokio atsakymo ne- 

davė. nei gi j susirinkimus ne- 

malonėjo ateiti—tiesiog ignora- 
vo. Kreipiausi taipgi pas Dr. 
(iraičunią telefonu. Jis mane dar 
pakoliojo. Ksa. nekišk savo no- 

sies 'kur nereiik. ir geriaus žiū- 
rėk savo serb.ii, o tie lietuvių. ... 
Taip man atsakė Dr. Graičunas. 
Tai ką aš turėjau <* iryti? Ma 
niau. kad lietuviai yra priešingi 
talkininkams ir nenori dalyvau- 
ti. 

Kodėl tamista prie mainom 

nesikreipei? Juk pažįstate ma- 

r.e nuo keliu metu—užklausiau 
p. Polandecho. 

— Buvau pora sykiu telefo- 
ninę*—negalėjau pagauti. O 
paskui, kuomet pamačiau jus n 

viirdį laikraščiuose tarp Reccp 
tion Committee narių, jan buvo 

pervėlu, nes męs per visą me- 

ne.-.j buvome prie šitos procesi- 
jos besirengę. 

Tokiu bud u lietuviai ir neda- 
lyvavo <Stock Vardu poviliono 
parodoj. 

Užsibaigus mašs-mittingui. 
žydų komitetas paėmė svečiu-? 

j Hotiglas parką, kur buvo pra- 
kalbų, o vėliaus apie 5 v. vaka- 
re žydai iškėlė svečiams ban- 

kietą Congress hotelyj. Svečių 
buvimas užsibaigė mass-mitingu, 
kuris prasidėjo 8 vai. vakare 
Auditorium teatre. 

čia man jau neteko buti ir kas 
ten atsitiko, neteko matvtr. Vė- 
liaus tik iš nekuriu rusų, ame- 

rikonų ir lietuvių teko patirti, 
kad lietuvių atstovas ip. K. Jur- 
gelionis išėjo su netaktiška pra- 

kalba, kuri -pusėtinai sunervavo 

ambasadorių ir svečius ir sukėlė 
trakšriieli tarp publikos. 

B. K. Balutis. 

Sutrynė. Petras Grigaliūnas, 
c. metų sunus« Stasio Grigaliūno, 

gyvenančio prie 
852 Sedg\vick St., 
nepergyveno žaiz- 

! du, kurias jis ga- 
vo laike nelaimin- 

go atsitikimo 
dirbtuvėje, kur 
dirbo jo tėvas. 

Atėjęs su kitu 
vaiku i dirbtuvę, 
Petrukas užsilipo 

ir atsisėdo ant elevaitoriaus. Nie- 
kas elev aitoriaus nedabojo. Tuom 
tarpu elevatorius pradėjo eiti vir- 
šun ir sugriebė vaiką, prispausda- 
mmas jį. taip, kad galvelė tapo su- 

trinta ir kitos dalįs kūno sunkiai 
sužeistos. Kiek laiko iškentėjęs 
ligonbutyj, Petrukas mirė, palik- 
damas dideliam nuliuditne savo 
tėvus—nes jis buvo vienatinis jų 
s t-n u s. 

Stasys# Grigaliūnas, Petruko 
tėvas, yra vienas iš seniausių 
"Lietuvos" skaitytojų: per 23 
paskutinius metus jis nepralei- 
do nei vieno "Lietuvos" nume- 

rio, jo neperskaitęs. Apart mi- 
rusio sunaus, Grigaliūnas turi 
dar keturias gražias mergaites. 

Liberty Land & Investment Co. 
Pavienis agentavimas pardavinė 
jime( namų ir farnių eina iš ma- 
dos. Agentai yra "bizniavi" 
žmonės ir greitaį suprato, kad 

Įdirbant atskirai, kas sūu, turi 
panešti didelius iškasėtus atskiru 
ofisų užlaikymui, o ir žmonės, 
turėdami reikalą su pavieniu, ne- 
turi tokio užtikrinimo, kaip kad 
su finansiškai atsakoma bendro- 
ve. 

Kiek laiko atgal "Lietuvoj" 
jau buvome prane>ę. kad Chioa- 
goje tarp Real Estate agentų 
tveriasi bendrovė. Į kurią ineina 

keletas žiaonie'fylCl Real Estate 
agentų. Šita m?ndrovė jau su- 

sitvėrė ir pasivadino Liberty 
Land and Inves'tment C'o. Ji 
yra ink«. poruota Sulyg l)<*'H\vare 
valstijos teisiu su $100, ka- 
pitalo. Prie bendrovės tvėrėju 
n* organizatorių priklauso sekan- 
tciji asmenis:'1 M.' Rožanskis 
prezkįenMickevičius -vi<-e- 
prez.; Ant. Skinderis—H vice- 
prez.; J. Zackaras -sekr.: J. iSin- 
kus—lf sek r.; A. \ isbaras—ka- 
sierius: f. Lipsfkis assist. lcasie- 
riaus. ^ 

j •Tuoimlaikinis ofisas randasi 
prie ąfuf) S. \\ estern Ave. Heu- 
drovė netrukus žada perkelti sa- 

vo ofisą ant Bridgeporto. 

Įvairumai. Chieago ilar Asso- 
ciation (Cliieagos Advokatu Dr- 
ja) paskyrė prie " Kxemption 
l'ioard" tarybom, lo-me distrikte. 
^205 S. -Morgan St., advokatą 
!'. P. Rradcliulį legališku Tary- 
bos patarėju. 

— Redakcijoj apsilankė inži- 
nierius Jonas P. (iailiunas, kuris 
šiomis dienomis viešėjo C'liicago- 
j.. P-as (iailiunas yra senas 

valparaisietis; laipsnj elektirško 
inžinieriaus gavo Hi'gliland Park 
College. Des Moines, Ta., ir da- 

Įbar turi inžinieriaus vietą Pe- 
troit. Mieli. 

Apgarsinimai. 
KARŠČIO PANAIKINIMAS. | 
Visi medicinos autoritetai pri- 

pažįsta tą faktą, kad užkietėjimas 
paeina nuo nevirškinitno ir vidu- 
riu uždegimo.- Jeigu jus reguliariai 
prižiūrite justi žarnas, jus išven- 
giate svarbiausio viduriu suirimo 
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priežasties. Tujuierię Amerikoninis 
Karčiojo Vyno: Eloksiras yra gc- 
riausis vaistas;"'kurj'jus galite var- 

toti. Jis yra gh'Vdu s ir veikia pra- 
šalinime vidutflį stfckictėjimo grei- 
tai ir tikrai. f* )sti negnaibin- 
damas vidurių-ir nesilpnindamas. 
Jis teipgi gelbsti nuo skilvio nema- 

limo, iiio galV^s skaudėjimo, nuo 

nervu suirinioii- nuo nemigos etc. 

Trinerio Anjjftikoęinis Eli'ksiras 
širdingai rękot\j£ty4u9jama-s tuks- 
tiančiais i.uonjtr, .žinančiu jo vei- 
kimą. Kaina $1.00 aptiekpse. Tri- 
nerio liniinentas gelbsti prašalini- 
me reumatizmo arba neuralgijos. 
Jis gelbsti įsižeidimuose, išsisuki- 
muose. sutinimuose ir taiso nusil 
pttšius muskul^'&.arba kojas. Kai-Į 
na 25 ir 50c. a»ptiekose, krasa 35' 
ir 60c. Jos. Trtnner, Manufactu- 
ring Chemist,-1303-I339 So Ash- 
land A ve. Clvicago, TU. 

Paj ieškoji m ai. 
Pajieškau savo brolio Autano Sa- 

bučio ir pusbrolio Simanc Sabučio. 
Paeina iš Barzdžių kaimo, "Stulgių 
parapijos, Raseinių pav., Kauno gub. 
Brolis gyveno Ohio valstijoje, o pus- 
brolis Clūcagoje. Atsišaukite šiuo- 
mi adresu: 

Nikodemas Sabutis, 
3512 Wallące St., Chicago, 111. 

I 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LiETUVlŲ BALSAd rupiuisi sadinii lietuviu Uutoa sąmonę ir 

olipriua jų dvasių, kad kaiicriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda ėviestieB ir tobulinties; jis ragioa 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 

dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungi tautiečius 

viena tautos ir tėvynės meilės Juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, 

kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 

griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 

skelbimusijieskojimus, grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda 

3r,rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažjstamur 

LIETUVIU BALSO kaina: Rusijoje metamB 5 rb.; 9 mėnesiams 

S rb. 90 
v mėnesiams (pusei metų) 2 rb. CO kap.; 3 mėnesiams 

\ rb. 301 Ha|»y" vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. ! 

60 kap.; ]3^ mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 

numerij 5 centai. 
Iš Ariierikcfe pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" | 

} užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

< 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilute (dalinant | 

puslapj i keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. ; 

Pabėgėlianis, Jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto ! 

—10 kapeikų. ^Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent | 

petito eli^tt, ęįmlnlų Jieškantiems po teksto 10 centų petito eilute 

"Lietuvių Balsas9' 
'ETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b.' 

I Pajieškau hių savo draugu: Anta- 
no Bulnausko, Autano Uauaos ir 
Mateušo Markevičiaus, visi Kauno 
F f. JiPŠvoniŲ miestelio. Taipgi 
*ozapo Petkevičiaus iš Krakių mie- 
.^iio, Kauno gnb. Adresus: 

P. Leonavičius, 
Box 560, Madison, III. 

Pajieškau savo kaimyno Stanislo- 
vo M i Įkurto, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Girdiškės parapijos, Pabambju 
bOdL'jauH. i-metai" atgaT"gymio Chi- 
c; goję, ant. V/estern Ave. Atsišau- 
kite patjs, ar kas žino. malonėkite 
pranešti šiuont adresu: 

S. Vasiliauskas, 
300 VVaahington St., 

Port Washington, VVis. 

Pajleškau savo draugų: J. Budi- 
no, D. Budeno ir P. Bernatonio. 
Visi Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Vėsintų parap. Plrmiaus gyveno 
Kevvanee, 111. Atsišaukite siuom ad- 
resu: T. B. Aiidrowskis, 
Box 511, Raymond, Wash. 

Fotografinis Apa= 
ratas Laikrodije. 

Naujausis Išradimas Pasaulyje. 

Jųs galite nufotografuoti ką nori- 
te ir kada norite ir niekas nežinos to, 
kad jųs fotografuojate. Tas fotogra- 
finis aparatas padarytas kaipo laik- 
rodėlis sistemos ''Roskop," tokio p;<.t 
didumo, visas iš nikelio; jj galima 
nešioti kanuolės kišenluje. Jis taip 
padarytas, kad ma,žas vaikas gali 
juom dirbti fotografijas. Nereikia 
turėti jokių prietaisų ne patyrimo, 
vien tik uždėti voleli filmų dėl 25 
fotografijų, ir norint ką nufotogra- 
fuoti reikia tik paspausti sprendžiną 
ir gaunasi fotografijos kaipo nuim- 
tos su puikiausiais aparatais. Nu- 
ėmus viena fotografija pasukite rak- 
teli Ir sekanti filmą pati užšoka ant 
vietos ir galima traukti kita fotog 
flją. Filmos kainuoja tik po vien!}, 
centą. Su kiekvienu aparatu siunčia- 
me U2DYKĄ KNYGĄ, nurodančią, 
kaip fotografuoti ir išdirbinėti geras 
fotografijas. Atminkite, kad šiuom 
aparatu galima nufotografuoti ką no- 
rite ir visi manys, kad jus tik žiū- 
rite j laikrodėlj. KAINA ŠIO IŠRA- 
DIMO su ap.'ašymu Ir su 25 filmomis 
tiktai $4.00. Nesiųskite pinigų iš- 
anksto. bet tik paduoktie savo tikrą 
adresą—męs jums išsiųsime aparatą, 
o tik atsiimdami užmokėsite 14.00. 

Rašykite taip: 

Adams Camera Co. 
Dępt. E E 

1010 Advertising Bldg. Cbicago, 111. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laik« yra per kariu, tai atei- 
kite i MII.DOS TEATRĄ, o Ha rasit* 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysiu 
(ražesnj Teatrą negu vidurmie.<tyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laiL.- nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti tavo nesmagumus, tai 
Ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legaliskus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namų Tel.fonas: Yards 5093 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Joannos 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 
leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Main St. Kevvanee, 111. 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR.A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenčjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERIS' AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
neesama bankierlai, bet męs gvarantuojam© Tamstai suC6> tymą 50% ant Tamitos pinigų, nusiperkant sau drabužiui par mus. Vy- rams ir Talknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 lkl J50.C0 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 tkl VS0.00 aat orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas lr iruputfilj dėvitas kelinės nuo $1.00 lr brangfaua. Valku siutai $2.60 lkl $7.D0. 
Skrynios lr ralysal. 

S. GORDON, 
1418 SOUTH HALSTED STREET CHICAOO, ILL. Storas atdaras kasdieną lr vakarais tkl 9 vai. Subatomls esti atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedildlenlaia—11d $ vai. vakara. 

D-re Maria Dowiatt=Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėlioms> 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Auatin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą 

TEMYKITE 
KIEKVIENAM XJODAME SPEC1JALIŠKĄ KAINĄ ANT VISŲ 

SPAUDOS DARBŲ 
Ypatingai anl Konstitucijų, per vasaros sezonu iki Rugpjučio-August 31, 1917 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAOO, 1LL. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
[STEIGTAS AMERIKOJE 1886 Mfefltis 18S6 M E' 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-} ^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-* 
kus ir kulturiskus reikalus. 

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius-' 
** truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-^ ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEVV YORK CITY 

ITriTSH sav0 skaitytojam*, duoda labai daug naudingų raštų J| I |b b | ^ V apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apyr.aky, juoky, jjį u !■ 1 B I e'',Ų' Pave^'s,V-'- Turi savu korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateit.e«'- kaina metams $1.00. pusei mėty Sl.<X). Už- 
sieniuose metams $2.5<).. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

Skaitykite ir platinkite 
lietuvių savaitraštį 

"LIETUVĄ" 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
a _ ..TV pii»v«i uutiį oouyyo ir yaiciurnci «ru Kiekvieno pareikalavimo Juos gauti tai paslddk juo6 Lietuvių ValstIJIniame Banke 

UNIVER9AL STATE BANK. žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra investinami tiktai j pirmos kliąsos užtikrinimus, taip kad visada jie yra gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijinis Bankas yra stiprus Ir pa- rankus Bankas. Kapitalas ir pervlrftls $<225.000.00 F-c priežiūra Valsijlne# Valdžios, p* užžiura 15 gabių ir ištikimų direktor ę, išrinktų per Banko 
Sėrininkus k^rių skaitlius siekia virš 500 asmenų, ir po nuolatine supervi- 

UNIVERSAL ŠTATE6ANK, 3252 S. 

zlja 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedfiliais, 
Seredom Ir Petnyčiom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 
ninkais, Kett/ergais Ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 3:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. 
Moka $3.00 nuo šimto už padftus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio Ir Lie- 
pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus 
j Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo ugnies Ir vagių, 
po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgeglus !r Bondsus 

HALSTED SI. KSr CHICAGO, ILL. 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

Pranešimas n-ro SLA Apskr. 
kuopoms. Siuomi pranešu ger- 
biamoms SLA. kuopoms, kad II 
SLA. apskričio susirinkimas įvyks 
nedėlioi, rugpjūčio 12 d. ival. po 
pietų, Mildos svetainėj: 3142 So. 
Halsted St. 

Kuopos privalo dalyvauti, nes 

turime daug svarbų reikalu; taip- 
gi artinasi A pd ra ūdos ir Sveika- 
tos savaitė, prie kurios reikia reng- 
tis. 

Kuopos, nepriklausančios prie 
apskričio taip-pat yra kviečia- 
mos dalyvauti. 

S. Kvietkauskas, 
SLA. Apskričio Sekretorius 

3246 So. Halsted St. 

C'liicago, Iii. 

JUOKELIAI. 
ISTORIŠKAS ANEKDOTAS 

Petrograde buvo grado-načal- 
ninkas Greser. Žmonės jį nelabai 
mylėjo. 

Ten lankėsi gyvuliu mokyto- 
jas Anatolij Durov su savo cirku. 
Išvedęs iris nelygaus dydžio vo- 
kiškai kalbančias kiaules Duro- 
vas rodo j mažytę ir sako "klein", 
didesnę vadina "gross", o didžiau- 
sią, smarkiausia šaukia "groes- 
ser". 

Ant rytojaus Durovas turėjo 
išsimufint iš Petrogrado. 

Odesoje viename bankete Du- 
rovas buvo priverstas atsistoti 
del to, kad j ten i nėjo majoras 
Zelenyj. 

Antrytojaus savo cirke Duro- 
vas triksino baltai ir juodai nu- 

dažytas kiaules. Išvedęs, žaliai i 

nudažytu kiaulę jis liepė publi-l 
kai atsistoti. 

Kol Zelenyj buvo Odesos gal- 
va, Durovo cirkui te' vietos ne- 

buvo. 

Verkia, kad kalėjim-. nesėdėjo. 
Teisme apkaltintas verkia ir 

skundžiasi: 
— Mane apkaltino profesiona- 

liu vagim, o aš dar niekumet ne- 

sėdėjau kalėjime. 
— Neverk tamsta, už dabarti- 

nį prasižengimą galėsi pasėdėt 8 
mėnesius—ramino teisėjas. 

Nesusikalbėjo. 
Pardavinėjantis velosipedus a- 

gentas kialbino farmerj pirkt velo- 
cipedą važinėjimui j artimiausią 
stotį. 

Farmerys atsitempęs klausėsi 
ir unt galo užr®iškė, kad jis ver- 

čia us pirks dar vieną karvę vie- 
ton velosipedo. 

— Ket aš pirmu 'kart girdžiu, 
sušuko agentas, kad kas ant kar- 
vės jodinėtų. 

— O aš niekuomet negirdėjau, 
kad kas melžtų velosipcdą, ra- 

kiai atsakė farmerys. 

Paaiškino. 

—Kas tai yra poteriai? 
—Poteriai yra pasikalbėjimas 

su Dievu. 
— Kas ta! yra bažnyčia? 
— Bažnyčia yra telefonas. Kas 

nededa daimą j kiarbonką, tas su 

Dievu per telefoną kalbėti nega- 

Atsakė. 
Oficieras klausia kareivio (kaip 

dairo kanuolę? 
Kareivis atsako: 
— Painia skylę ir a»plieja ją 

variu. 

.. Klaidingai manė. .. 

Sugryięs j Rusiją emigran- 
tas Petrogradę sutiko savo sena 

draugą ir sako: 
— Prie caro valdžios kazioni 

Rusijos pini'gat buvo mėtomi j 
k?irę ir j dešinę. 

— Nieko panašaus: jie bu 
vo mėtomi tik j dešinę. 

Niversitetas. 

Rusijos kaimietis, nuvažiavęs 
pas savo zetnlioką j Maskvą, ei- 
damas pro imperatorišką univer- 

sitetą paklausė, kas ten per ka- 
zarmčs ? 

Miestavas mužikas atsako: 
— Jiento, brat Kfetka, niver- 

sitet. 
Kuomet kaimietis paklausė, kas 

tai yra niversisitetas, miesta- 
vas mužikas paaiškino: 

— Pavyzdžiui tu, Kfedor Ga- 

vrilyč, pasigersi ir parpuolęs j 
puirvyną galą gausi. Tuomet iš 
niversiteto ateis vaikai, kurių 
barzdos ir ūsai didesni už tavo. 

Jie tave nuneš j laefbatorialia, o Į 
kadangi, tu busi pametęs pas-( 
portą, prapjaus kairy jį šoną ir] 

'•pažiūrės, kaip tavo vardas. Deši 
niamc šone j ieškos pavardis, c 

! pagal žarnas suras, kokio tu kai- 
mo ir 'gubernijos. 

Kartais musų dienraščiai 
taipgi skelbia "Valparaiso Niver- 
sitetas". 

I JIEŠKO TEISYBĖS. 
I Vi'nas kunigas pasiteisin- 
damas iir grasindamas rašo laik- 
raščiui. Tas lieftuvių kunigas 
šlubuoja lietuvių rašyboje. Tc 
laikraščio redakcija, netaisyda- 
ma rašybos, rimtų straipsnių sky- 
rių puošia tokiais žodžiais: 

| "Žinot" miuią pliovonims 
miegsta munj beli muną ištrū- 
kiu nedandžiau gitys muną pri- 
diedami nu savims neatsargims 
laikraštiej mun išpindysit tujaus 
mun juns jkviepti muną laikraš- 
tyje mu>n". 

IR ATLIKTAS KRIUKIS. 
Nesanai Chicagoj lankėsi 

garsus lietuvių socialistų lyde- 
ris F. Bagočius. 

Jis užėjo j bažnyčią, kur 
ėmft šl i ubą jo brolis. Vos kuni- 
gėlis socialisto hrolį socialistą 
surišo, Fortūnatas visu balsu pra- 
šnekėjo : 

— "Ir atliktas kriukis". 
Skelbt, tvirtint arba nepripa- 

žint—jiems visviena. 

Paikus Piknikas Nedelioje, Rugpjučio 12, 1917 
Leafy Grove. WHIow Springs, Iii. 

Šitas pikni'kas yra rengiamas per kuopelę lietuvių, kurie trokšta pakelti labą tarpe Chicagos 
lietuvių, nes visas pelnas eis ant naudos LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ. Taigi, kas 
atjaučiate ir trokštate, kad Chicagos lietuvių jstaigos augtų irbujotų. nepraleiskite šio pik- 
hiko, o busite tikrai užganėdinti. Prasidės nuo ryto ir tęsis iki vėlyvam vakarui. 

Pasarga: Karų yra parūpinti ganėtinai ir mokestis yra ta pati, kaip pirmiau. 
INŽANOA 28c PORAI nviečia Komitetas 

j; Teisių» 
C Dieninis ir naktinės teisių klesos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 22 metus. v 

1800 auklėtinių. Veltui oratorystės XV 

(1 —3 metų praktikos kursą*. Ge- -r 
** riausi mokyklos kambariai mieste. -U 

0 Dieniniai ir Vakariniai augs* A 
g tosios mokykl»f (hif h schooU kursai 

Prirengia prie Kolegijos, Teisių, Mcdicino*. 
Dantis»«rHo» arba Iniinirrystfs į trump'ausį 
laika. Reikalaudami katalogo adresu* kite: 
Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Ja:kson 
Blvd., Telephone NVabash 5593. 

I 
PARSIDUODA SPAUSTUVE. 

Labai pigiai, geroj lietuvių aple- 
linkftj, kur yra 40 lietuvių organi- 
zacijų. Platesnėms žinioms. 

Kreipkitės { "Lietuvos" Red. 

814 W. 33rd St. 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoji, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina koju nervus. Ar žinai, kad 
uervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai. 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pcdisino 
už viena dolerj. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. 791h St. S. Cllialill, Okli I 

DESKA ant pardavimo—labai 

pigiai. Kreipkitės į "Lietuva" 

814 W. 33rd St. 

Dr. S. Biezis 
lietuvis gydytojas 

IR CHIRURGAS 
0ffic8 Office Hourt 
2359 S. Leavitt St. 4-6 i 7-9 P M Phone Canal 3877 CHICAGO 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraitls 

"Draugo" sandarbinlnkų skaičiuj* yra rimčiauaiejl ir žymiausieji lietu-1 vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- duodama daug Ainių iš draugijų ir vi- 
guocienės judėjimo. Viii dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
iai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 ma- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly- 
te 93.00 metams, 91.50 pusei metų. Pažiūrėjimui siunčiame vienos nu- 
pierlB veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHINO CO. 
9100 W. 46th 61, Chlctgo, Ilk 

Tel. Canal 5393 

J. 6. Mezlaiszkis 
Geaaralls 

Konlraktorlus ir 
Namų Statėjas. 

2123 W, 23 rd St. 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidaro 9 vai. rylo 

Užsidaro 7 vai. vak. 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phon« Drovcr S032 

CHICAGO 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz- 
daakutyutės mokytis. flitna 

yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenCje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių ia NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, Penna. 

! ! Pranešimas ! !į šiuomi pranešu, kad nuo pradžioj Rugpjūčio mėn. perkeliau sava 
ofisą po 
8325 So. 11ALSTED ST^ 

TELEPHONE YARDS 5834 
Dr. P. VVIEGNER 

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 Rugpjučlo-August 31, 1917. 
Visokiais reikalais kreipkitės šiuo antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CH1CAOO, ILL. 

Svarbu Žinoti 
Kaip pinigus uždirbti, bet dar svarbiau žinoti, 

kaip juos sunaudoti, kad butų saugus ir atneštų 
gerą nuošimtį. Ligi šiam laikui buvo visokių in- 
vesiinimų, bet dar tokio gero nebuvo, kaip šitas 
yra, nes atsidarė puiki proga, kur nuostolių nie- 
kad negalės buti, o pelnas kaskart didinsis, tai yra 
geriausia proga pasinaudoti pakol yra prieinama 
prie šėrų pirkimo su mažais pinigais. 

Yra sutverta didelė korporacija po vardu 
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., in- 
korporuota į ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ ($100,000) 
DOLIARIŲ po valdžios priežiūra taip, kaip di- 
dėsės bankos arba spulkos. Visi vedėjai tos kor- 
poracijos yra atsakanti žmonės, kurie yra visiems 
žinomi per daugelį metų, sc.vo darbštumu, teisin- 
gumu ir dideliu patyrimu biznyje. Tos korpora- 
cijos tikslas yra labai platus ir visiems naudingas. 
Didžiausias speciališkumas bus pirkti didelius plo- 
jus derlingos žemės, išdalinti į ukes (farmas), 
užbudavot budinkus, supirkti visokius įrankius, 
reikalingus dėl farmų ir parduoti žmonėms ant 

lengviausių išlygų. Taipgi sukolonizuoti lietuvius 
kaip galint į v;cną vietą, sutverti Lietuvišką mies- 
tą, išbudavoti lentų ir medžių pjovimo fabrikus ir 
kitokius reikalingus dalykus. Apart viršminėtų 
dalykų, korporacija darys biznį su Real Estate vi- 

Bose šakose, pirks subdivižinus smarkiai augan- 
čiuose miestuose, budavos namus ir pardavinės 
žmonėms su mažu įmokė j imu. Turintiems na- 
mus ar lotus, norintiems apmainys ant farmų ir. 
t.t. Tokiu budu korporacija augs milžinišku grei- 
tumu ir drauge augs korporacijos turtas ir visi 
tie, kurie turės šėrus, ne tik gaus didelį procentą 
ir dar šėrų kaina pasidvigubins į trumpą laiką ir 
apart to šėrininkai gaus viską farmas, namus ir 
lotus pirkti už numažintą (wholesaIe) kainą ir 
šėrai bus priimami už pilną vertę taip, kaip pini- 
gai, nuostolių niekad ncjalės duoti, o pelnas bus 
didelis, nes visiems yia aišku ir kiekvienas pro- 
taujantis žmogus supranta, kad žemės niekad ne- 

puola ir vaisiai iš jos neišsibaigia, nes kuo ilgiau 
ant farmos yra gyvenama, tai žemė darosi derlin- 
gesnė ir jos kaina kas kart eina brangy n. 

Daug musų žmonių yra j ieškančių gerų far- 
mų, bet daugumui nepasiseka surasti sau tinkamos 
vietos, tik dabar bus visiems proga, kurios tūk- 
stančiai laukė, kuriems pirmiau buvo neprieinama 
ir neišgalima praleisti laikas ir pinigas ant jieško- 
jimo gerų farmų, dabar korporacija pagelbės vi- 
siems ir jokių išnaudojimų ir suktybių nebus. 
Gaus pirkti geras žemes pigiai ir su mažu įmokė- 
jimu, o visai neturintiems pinigų bus randavoja- 

mos farmos ir visokie reikalingi patarimai ir pa- gelba bus suteikta visiems korporacijos nariams. 
Tai kam pinigus laikyti namuose negaunant jokio atlyginimo ir dar rūpintis apie jų saugumą ir kam laikyt kokioj bankoj už trečią procentą ir 

bijoti, kad banka ncsubankrutytų taip, kaip jau daugelis musų biednų žmonių tapo nuskriaustai^ 
Šiais metais. Visi dabar turite progą pirkti šėrus 
j šitą korporaciją, kur jums pinigai bus saugioj 
vietoj nejudiname turte, kur niekas negalės pa- 
vogti, nei sudegti, nei nubankrutyti, o pelnas bus 
didelis visiems šėrininkams, nes jusų pinigai dirbs 
dėl jusų pačių, o ne dėl kitų ir jus patįs su val- 
džios pagelba kontroliuosite savo pinigus , tai ge- 
resnio investinimo negali buti. Dabar dar trum- 
pu laiku šėrai parsiduoda po $10.00, ilgai netru- 
kus bus po $20.00 ir šėrų skaitlius yra nedidelis, 
tuojaus bus visi išparduoti paskui norintieji ne- 

galės gauti. Jau tūkstančiai žmonių kreipiasi, pvr- ka šėrus ir visi remia šitą dalyką, kiek galėdami. 
Todėl-gi nieko nelaukdami kreipkitės j korpo- 

racijos ofisą ant žemiau padėto adreso ir klauski- 
te platesnių paaiškinimų, bus viskas išaiškinta ir 
supratę dalyką tikimės, kad ir Tamista busi prita- 
rėjas tam svarbiam dalykui taip, kaip ir kiti tūk- 
stančiai pritaria Su pagarba, 

MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., 

4616 S. VVestern Avenue, Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI 
rrisiunčiu jums "monėy orderį" ant 

(kiele sumos). Pilną užmokestį už (kiek herų) 
Priėmę pinigus, tuojaus pasiųskite šėrus ant mano vardo. 

i'iln.ij vardas ir pravardė 
Adresas 
Miesf s 

Steitas 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT COMPANY 
4616 80. NESTERN AVEHUE, GHICAGO. ILLINOIS 
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