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Dideji Kare. 
Popiežius siūlo taiką. — Talkininkai neleis socialistu i Stok- 

holmą.—Kaizerio ša..ninkai gavo viršų Vokietijoj — 

Pereita ir šita savaitė buvo 

gausi visokiais garniais ir viso- 

kiomis kalbomis apie taiką. 
Svarbiausi žygį siuotn atžvilgiu 
yna padaręs popiežius Benedik- 
tas. 

Anot žinių, kurios paeina iš 

Vatikano šaltinių, popiežius yra 

šsiuntinėjęs visoms kariaujan- 
:ioms valstijoms—'kaip talkinin- 
<ams, taip ir centralėms viešpa- 
;ijoms,—pasiūlymą pradėti tai- 
tos tarybas tuojaus. 

Sulyg žinių, popiežius esą siū- 
lo, kad Belgija, Serbija ir Ru- 

manija butų vėl atnaujintos, 
kaipo neprigulmingos viešpati- 
ios, o Lenkijos ir Elzaso-Lota- 

ringijos klausimas esą turjs taip 
?at buti išrištas be tolimesnio 

eraujo liejimo. 
Kiek galima suprasti, apie 

Lietuvos likimą ipopiežius nie- 
co neužsimena. 

Jeigu šitos žinios teisingos, 
tai jau bus ncbepinnas kartas, 
icad popiežius siūlo savo tarpi- 
ninkystę. Pirma, kuomet popie- 
žius siūlė taiką, talkininkai jo 
pasittlijimus atmetė, o talkinin- 
kų laikraštijoj buvo nemažai nu- 

rodymų apie tai, kad kaizeris 

yra žadėjęs sugrąžinti popiežiui 
svietišką valdžią, atnaujinant 
Kymo kana'lijiĮ, jeigu Vokietija 
paimtų viršų ir galėtų taikos 

kongrese diktuoti taikos išlygas. 
Nurodydami dar ir į tai, kai 

popiežius nėra kaip reik protes- 
tavęs prieš sunaikinimą Belgijos 
—katalikiškos šalies,—talkinin- 
kai yra palinkę manyti, kad po- 
piežius es;js prielankesnis cen- 

tralėms viešpatijoms negu talki- 

ninkams. Todėl ir j popiežiaus 
pasiulijimus talkininkai iki šiolei 
šaltai žiūrėdavo. Galima spėti, 
kad ir dabar jie priims popie- 
žiaus pasisiulinimą ne kitaip 

Dabar taika 

negalima— 
sako Kercnskis 

Visi talkininkai 

yra priėję prie 
tos nuomonėj. 
kad daryti taiką 

dabar ir palikti kaizerio autokra- 

tišką valdžią ir miltammą taip, 
kaip jie yra, butų darymas ne 

taikos, o tik pertraukos karėje. 
Vokietija atsigriebus ir prisiren- 
gus dar geriau, už keliu metų 
pradėtų dar baisesnę karę negu 
dabartinė. Vadinasi, visi milijo- 
nai žmonių žuvusių šitoj karėj, 
tūkstančiai sunaikintų miestų, 
neišpasakytas skurdas per 3 me- 

tus—viskas nueitų perniek ir už 
• kelių metų prisieitų vesti dar 

baisesnė kova. To talkininkai 
nori išvengti vary lami karę net 
iki pabaigai, kad nušlavus mili- 
tur izmą nuo pasaulio paviršės, 
galima butų užtikrinti žmonijai 
re tuomlaikinę, trumpą, bet nuo- 

latinę ir pastovią ramybę. 
I'ric tokios uiomonės priėjo 

ne tik talkininku d'nliomatai, 
bet ir aršiausi karės priešai. Ke- 
renskis, Rusijos diktatorius, ne- 

senai laike pasikalbėjimo su sa- 

vo draugais ištarė sekančius 
ženklyvus žodžius: "Padarymas 
taikos dabar, padarytų mus (ru- 
sus) kaizerio vasalais (vergais), 
0 tas butų aršiau negu buti caro 

vergais." 
Revoliucijinė Rusijos demo- 

kratija, apsvaigusi išpradžių nuo 

išgautos laisvės, manė, kad už- 

teks paskelbti gražius žodžius 

!įt apie 'brolybę ir taiką ir visi šoks 

1 tos brolybės ir taikos glėbį. 
Netrukus jie patėmijo, kad jų 
šauksmas nesutiko jokio tikro 

pritarimo ten, k;ir to pritarimo 
labjausiai reikia—Vokietijoj. 
Dar-gi locni rusiškų socialistų 
įaugai—vokiški socialistai,—ne- 

žiūrint milžiniškos rusų revoliu- 
cijos, pasiliko ištikimi savo kai- 
zeriui, kaip 'kad ir pi.miau buvo. 

Netrukus pradėjo rjdytis ženk- 
lai, kad rusu geraširdystę ir tai- 
kos troškini.*} kaizerio agentai su 

pagelba vokiško aukso stengiasi 
išnaudoti savo Vokietijos nau- 

dai. Todėl visai nedyvai, kad pa- 
galios net ir akliausi praregėjo. 
Šiądien net ir dalis "bolševikų" 
jau -pradeda manyti, kad be toli- 
mesnio vedimo karės apsieiti bus 
negalima. Ji turės tęstis patol, 
pakol arba kaizerio militarizmas 
bus sutruškintas per talkininkų 
arm^as, arba patįs vokiečiai su- 

kels revoliuciją ir nuvers auto- 

kratišką savo valdžią. Kadangi 
vokiečiai, kaip .matyti, apie re 

voliuciją kol-kas dar nesapnuoja, 
tai pasilieka tiktai kitas jrankis 
—tolimesnis karės vedimas. 

r, r .. džios ir didesnė 
Konferencija. 

Talkininkai ir 
Stockholmo 

Taip žiuri j daly- 
kus talkinikų val- 

dalis jų tautų. 
Socialistai, kol-kas, žiuri truputi 
kitaip. Sulyg rusiškų socialistų 
■pirmesnio sumanymo, nutar yra 
šaukti visų šalių socialistų 
fcrcnciją Stockholme, kuri žada 
atsibūti pradžioje ateinančio mė- 
nesio. 

Pirmoji tekia konferencija, ku- 
ri buvo sušaukta vokiškų socia- 
listų sumanymu, visiškai nepasi- 
sekė. Dabar manyta, kad jeigu 
visi socialistai sykiu susieitų :r 

nutartų kas savo valdžią spirti 
prie taikos, tai gal ir galima 
butų karę užbaigti. 

Talkininkai išpradžių, kaip ro- 

dos, nebuvo tam priešingi. Jie 
manė, kad vokiški socialistai tuo- 
met taip-pat prispirtų ir savo 

valdžią. Bet-gi po nuvertimui 
j Vokietijos kanclerio Bethmann- 
Uolhvego ir paskyrimo jo vie- 
ton Dr. Michaeliso, pasirodė aiš- 
kiai, kad vokiški socialistai pa- 
siliko nei kiek nearšesniais kai- 
zoristais, negu jie buvo pirmiaus. 
Todėl talkininkų valdžios pri- 
ėjo prie išvedimo, kad prie 
tokių išlygų negalima nieko ge- 
ro tikėtis nuo Stockholmo kon- 
ferencijos. Atpenč, pa li m a tikė- 
tis dar blogo, nes vokiški socia- 
listai—.kurie yra gudrus politi- 
kieriai—gali užkrėsti talkininku 
socialistus nuduotomis gudrio- 
mis filozofijomis, o tas galėtų 
sukelti tik nesusipratimus talki- 
ninkų viešpatijose. 

Todėl Anglijos, Prancūzijos, 
1 ralijos ir Amerikos valdžios nu- 

tarė neleisti savo socialistų dele- 
gatų j Stockholmą. Tokios pat 
nuomonės apie Stockholmo kon- 
ferenciją yra ir Rusijos valdžia, 
kuri vienok įpranešė, kad dėlei 
dabartinio politiško, Rusijos pa- 
dėjimo, ji negali užginti savo so- 

cialistų delegatams važiuoti 
Stockholman. 

Taigi ir šita viltis apie taiki 
nedaug težada. 

Buvo dar kalbu apie taiką i" 

Suvienytų Valstijų senate. P.et 
jos tuojaus ir iškriko, kaip du- 
rnai. 

Iš viso to matyt, kad nors tai- 
kos -karvelis mėgina visur -nu- 

tupti, bet kol-kas dar niekur ne- 

matyti jam patogios vietos. 

v«»«* Labjausiai taikos Militaristai 
proga sugadino, vel joja ... : 

*r be abejones, tas Vok^joj. rakKi. kad Vok.c 
tijos vidurinėj politikoj vėl pa- 
ėmė viršų militaristai, junkeriai 
ir tie, kurie reikalauja užgriobi- 
mų. 

Prieš pat nuvertimą Bethman- 

Ilolhvogo, kada didesnė dalis vo- 

k'.:ko parliamento pasišiaušė 
prieš kaizerj, išrodė, kad demo- 
kratiški gaivalai paims Yoikieti- 
joj viršų. 

Vienok išėjo taip, kaip męs 

jau pranašavome. Kaizeris ap- 
mainė kanclerį, permainė keletą 
ministerių ir tuomi užsibaigė vi- 
sos reformos. Junkeriai ir mi- 

litaristai, kurie buvo lyg nukri- 
tę nuo balnų, dabar vėl užsilipo 
ant savo žirgų ir joja ant vokie- 
čių tautos, kaip 'kad pirmiaus 
jojo, reikalaudami, tkia<l Yokie- 

tija nesitaikintų kitaip, kaip tik 
užgriebdama Belgiją ir Rusijos 
dalis—Lietuvą ir Lenkiją. 

Visi buvusieji valdžios priešai 
—socialistai ir katalikiško cen- 

tro partija,—kurie pirmiaus taip 
šiaušėsi, da"bar nutilo kaip pe- 
lės ir anie juos nei gu-gu ne- 

girdėti. Jie nei neišreikalavo 
nuo savo valdžios, kad ji aiškiai 
pasisakytų, kokiomis išlygomis 
.Vokietija sutiktų taikintis. 

Todėl labai įdomu, kad talki- 
ninkų socialistai verčia savo val- 
džias tas išlygas apreikšti, nors 

iki šiolei talkininkai jau nesykį 
daug aiškiau už vokiečius savo 

išlygas buvo apskelbę. 

Karės 
frontai. 

Iš įvairių karės fron- 
tu svarbiausios ži- 
nios pereitą savaitę 

atėjo nuo Rumunijos fronto. 
Per visą savaitę čiia ėjo ir dar 
tebeeina smarkus mūšiai tarp 
austro-vokiečiij ir ruso-runuinų. 

Iš tų žinių, kokios iki šiolei 
atėjo, atrodo, kad vokiečiai pasi- 
naudodami rusų armijų pakrikimu, 
sumanė drąsų plianą užimti ir li- 
kusią Rumunijos dalį bei pasiekti, 
jeigu bus galima, net Odesos. Da- 
bar, kuomet javai jau yra prinokę 
arba ir nuimti, vokiečiai galėtų 
žymiai pasipelnyti derlingiausiose 
pietinės Rusijos gubernijose. 

Šitą plianą galima atspėti iš to 

budo, kokiu pradėjo vokiečiai 

j veikti ant rytinio fronto. Išvarę 
rusus iš Galicijos ir Bukovinos, 
vokiečiai perlaužė rusų frontą ir 
pradėjo eiti į piet-ryčius. Tuo tar- 
pu kita jų armija^ po vadovyste 

jvon Mackenzeno, pradėjo smar- 
kius užpuolimus Rumunijoj, apie- 

įlinkėse Fokshami ir toj vietoj, kur 
Dunojus pasuka į Juodąsias jūres. 

Mackenseno armija mėgina 
slinkti tiesiog j rytus ir į šiaur- 
ryčius. Pažvelgus į žemlapį, k ig- 
va suprasti, kad jeigu iš Buko- 
vinos vokiečiai pasekmingai slinks 
j piet-ryčius, o iš Rumunijoj tie- 
siog j rytus, tai abidvi armijos su- 

sieitų apielitikėse Odesos, svarbaus 
uosto prie Juodųjų jūrių. 

Bet rusai pradeda' vis smarkiau 
spirtis ir vokiečių kelionė nežada 
buti lengva. 

Ant vakarinio fronto anglai t no- 

rėjo žymesnių laimėjimų, bet jokių 
svarbių permainų nei Belgijoj nei 

Francuzijoj nebuvo. 
Apie Amerikos dalyvavimą kafė- 

je žinios yra sutrauktos į atskirą 
straipsnį "Apie Amerikos armiją 
ir kareiviavimą." 

Tik-1- atėjo žinia, kad Chinai 
apskelbė karę Vokietijai. 

Iš Karės Lauko. 
KORNILOVO TE- 

LEGRAMAS. 
Stockhclmas, Rugp. ii d.— 

Čia atėjo rusų laikrašcai, kurie 
paduoda pilną turinį garsaus 
gen. Kornilovo telegramo, kuris 
revoliucijos istot i joj bus vienu 
u svarbiausių dokumentu. š<-' 
sai telegramas, pasiųstas kuo.;n;t 
rusų armijos Galicijoj susibun-, 
tavojo prieš savo vadus, prive !č 
prie sugrąžinimo mirties bau?-, 
mės ir prisidėjo prie nuvertimo 
gen, Brusilovo nuo vyriausio va- j dovavimo ir paskirimo jo vie-j 
ton gen. Kornilovo. 

Gen. Kornilovas §avo šity te- 

legramą išsiuntė nuo mūšio lau- 
ko, Galicijoj, tiesiog Kerenskiui. 
Jis parodo neišpasakytą rusišku 
armijų betvarkę ir'«skamba se- 

kančiai : 

•'Kareiviai be vadų galvatrūk- 
čiais bėga nuo laukų, kurie net 

neyra reguliariški musių lau- 
kai. Viešpatauja begalinis te- j 
roras ir tokia gėda, kurios nie- 
kados dar nebuvo nuo pat fcimi-, 
mo rusiškų armijų. 

"Arba šitie masiniai pabėgi- 
mai turi sustoti, o r e vo li uc.i jo- 
niškoji valdžia turi prašalinti ri- 

tą begėdišką dalykų stovį, arba 
jeigu tas yra negalima, tai 11c- 

atmainomas istorijos bt.į's iš\es 
tautos priešakiu kitus vyrus, ku- 
rie sugebės nušluoti šitą gėdą. 
bet kurie tuom pačiu laiku su- 

naikins revoliucijos Įgytus vai- 
sus. 

"Tas reikštų šalies praipultj. 
"Aš, gen. Kornilovas, tvirtinu, 

kad mūsų šalis žuva ir todėl aš 

reikalauju, kad mūsų užpuolimai 
butų tuojauo sulaikyti ant visų 
frontu, idant išgelbėti armiją ir 

perorganizuoti ją ant aštrinusio' 
disciplinos pamatų, iokiu budu 

sučėdijus gyvastis tų didvyrių, 
kurie yra verti susilaukti geres- 
nių dienų. 

"Sugrąžinimas mirties baus- 
mės yra absoliutiškai reikalin- 

gas. Valdžios švelnios priemo- 
nės pakirto armijos discip.iną ;r 

pagimdė neapsakomus žiauru- 
mus kareivių, kurių absoliutiš- 
kai negalima sulaikyti nuo p'ė- 
šimų, terorizmo ir žmogžudys- 
čių. Sugrąžinimas mirties baus- 
mės sučėdys daug gyvasčių. 

"Aš ip'ranršu, kad aš niekados 
nesutiksiu, pakol aš pasilikai „t 
ant atsakomos vietos, prisidėti 
prie mano šalies prapulties, i;- aš 

atsisakysiu nuo vadovystės, jei- 
pu valdžia nepatvirtins šitų ma- 

no reikalavimų." 

NETEISYBĖ, KAD 
ODESA PAVOJUJ. 

Petrogradas, rugp. ii d.—Ejo 
gandai, kad rusai pradėjo tuš- 
tinti Odesą, svarbiausi rusų 
'uostą ant Juodųjų jūrių pakraš- 
čio. Dabar telegramas iš Ode- 
sos praneša, kad vyriausis per- 
dėtinis Odesos kariško apskričio 

j užgynė tų paskalų teisingumą ir 

pranešė, kad rusai nemano dary- 
!ti evakuacijos (iškraustymo, ap- 
leidimo) Odesos. 

'ANGLIJOS KARALIUS 
SVEIKINA KERENSKĮ. 

Londonas, rup j u'čio 12 d.— 

Anglijos karalius Jurgis pasiun- 
tė Rusijos prenieriu sekantį te- 

legramą iš priežasties prasidėji- 
mo ketvirtų karės metų: 

"Pradedant (ketvirtuosius me- 

tus karės, kuri dar vis tebesiau* 
čia; ir valandoje, kuomet jus 
išnaujo apėmėt Rusijos tautos 

\adovystę, aš geidžiu užtikrinti 
jus ir jųsų tautą, kad Anglijos 
žmonės niekados nenumažins 
savo pastangų priešais niusų 
bendrą priešą. 

"Suvienytose jiegose, drąsiai 
talkininkų panaudotose, bus su- 

rastas garbingos taikos saugu- 
mas ir tikra pasaulio laisvė. Aš, 
pripažįstu viską, per ką Rusija 
dabar turi pereiti, bet aš tikiu į 
jos jiegos, kad ji sutiks ir per- 
galės šituos savo baisius sunku- j 
mus. Jurigis, R. I." 

VOKIETĖ NEGALI 
MYLFTI BELAISVIO. 

Stockholmas, rugpjūčio 12 d. 
—Vokiečių baronessa von Dars-1 
btrg-Helferberg, 25 metų am- 

žiaus ir nevedusi, tapo nuteista j 
ant penkių mėnesių kalėjimo per 
teismą mieste Heilbronn. Jos 
prasikaltimas buvo tame, kad 
ji susipažino su franeuzu belais- 
viu. įsimylėjo ir jų romansas 

užsibaigė motinyste. Baronessa 
tapo tuojaus paimta kalėjiman. 

KOVA SU UKRA- 
INIEČIAIS KAREIVIAIS. 

Petrogradas, rugpjučio 12 d. 
—Dalis ukrajiniečių pulko, va- 

žiuodama traukiniu į frontą per 
Kievą, pradėjo šaudyti ant ki- 
rasieru pulko, kuris dabojo ge- 
ležinkelio stotį Kieve. 

Kirasierai taip pat atsakė šū- 
viais ir prasidėjo mušis, laike 
kurio abiejose pusėse liko už- 
muštų ir sužeistu kareivių. 

Kuomet ukrajinieėiai pasiekė 
miesto Novgorod-Volynsk, ka- 
riškoji valdžia pasiuntė visą pul- 
ką kirasierų įprieš susibuntavo- 
jusį ukrajiniečių traukinį ir nau- 

jas mušis prasidėjo. Kuomet 
kirasierai atsivežė kulkasvai- 
džius, susibuntavojusie ukraji- 
niečiai pasidavė. Keturiolika 
užmuštų tapo pasiųsta atgal į 
Kievą. Apie 50 kareivių tapo 
sužeista. 

AŠTRESNĖ DISCIPLINA 
RUSŲ ARMIJOSE 

Petrogradas, rugpjūčio 12 d. 
—M. Savenkov; karės ministe- 
rio pagelbinkikas; vakar prane- 
šė, kad valdžia nusprendė įves- 
ti geležinę discipliną rusų armi- 
jose ir kad tuo tikslu valdžia 
paskirs pulkuose savo komisijo- 
nierius, vieton dabartinių komi- 
sijonierių, kurie buvo renkami 
pačių kareiviu. Nauji komisi- 
jonieriai turės galybę kontroliuo- 
ti politišką armijos gyvenimą ir 

vidujinį, nekarišką armijos val- 
dymąsi; bet augštieji armijos 
aficierai turės pilną galybę vi- 
suose reikaluose, surištuose su 

kariškomis operacijomis. 
Gen. Balodev, buvusis iki šio- 

lei vadu piet-vakarinės rusų 
fronto dalies yra perkeltas į va- 

dovystę vakarinės rusų fronto 
dalies. Gen. Dinikin, buvusis 
vadu vakarinės fronto dalies, 
perkeltas vadu piet-vakarinės 
fronto dalies. 

Valdžia išleido paliepimą, ku- 
ris duoda karės ir vidaus reika- 
lų ministeriams galybę užginti 
laikyti visus mitingus ir kon- 
gresus, jeigu sulyg jų nuomonės 
toki mitingai ir kongresai yra 
pavojingi karišku atžvilgiu, arba 
pavojingi Rusijos vidujinei tvar- 
'kai ir ramybei. 

RUSŲ IŠEIVIAI 

ANGLIJOJE TURI 
KARI/UTI. 

Londonas, rugpjučio 12 J.— 

Rusijos premieras Kerenski pa- 
skelbė atsišaukimą j visus rusus 

(Rusijos išeivius) Anglijoje, kad 
jie arba pastotų j anglų armiją, 
arba grįžtų namo, į Rusiją ka- 
riauti. Šitas Kerenskio atsišau- 
kimas tapo prisiųstas į Angliją 
ir čia jis išplatinta tarp Rusijos 
išeivių. 

Atsišaukimas, žinoma, paliečia 
ir lietuvius, gyvenančius Angli- 
joj. Jie turės arba pastoti j An- 

glijos armiją, arba grįžti Rusi- 

jon—tie, kurie tinka kareiviavi- 
mui. 

RUSAI STIPRIAUS 
PRIE&NASI. 

Petrogradas, rugpjučio 12 d.— 
Vakar rusų kares štabas išleido 

sekantį oficialį pranešimą apie: 
irusius ant rusų ir rumanų fron- 
to: 

"šaudymasi pasiekė didesnio 
r.egu paprastai smarkumo apie- 
linkėse linkui Lydos miesto 

(Vilniaus gub.). 
"Priešo pradėtasai offensvvas 

apielinkėse Brody, Zarkovo ap- 
skrityj (Galicijoj), užsibaigė pil- 
nu vokiečių nepasisekimu. Prie- 
šas buvo visur atmuštas, o jo 
nu-ostliai buvo dideli. 

''Sereth ir Sučava upių Klo- 
niuose priešo atakai truput j nu- 

stumė musų kariumenę atgal. 
"Į piet-vakarius nuo Ocna 

(Rumanijoj), pereit.! ketvargą 
atkakli kova turėjo vietą. Prie- 

šas padarė visų eilę energišku 
atakų ir pavakariu priverti ru- 

munu kariuniemj pasitraukti 
apie vieną verstą atgal. 

"Pėtnyčioj .priešas toliaus vy- 
stė savo užpuolimus j vakarus j nuo Fokšani-Maresechti geležin- 
kelio ir pavakarėn privertė mūsų' 
pulkus persikelti atgal skersai j 
upę Suchica. į rytus nuo virš-! 
minėto geležinkelio męs atmu-Į 
sėin visus priešo atakus, už- 
griebdami apie 300 belaisvių. 
Mušis čia dar tebeeina. Vėlai j 
vakare musų kariumenė padarė j 
kontr-ataką ir vietomis męs vėli 
•persikėlėm ant pietinio upės Su- i 

cliica kranto." 
Kiek ankščiau tą pačią dieną; 

buvo išleistas dar, sekantis ofi- i 
cialis rusų pranešimas: 

"Priešas atakavo tirštomis vil- 
nimis net Ii kainui Dub ir Zar- 
kov. Mušvs dar tebeeina. Prie- 
šo atakai apielinkėse kaimų Vi- 
dra, Yološkany ir Cifestchi tapo 
Atmušti ir priešas tapo nuvary- 
tas atgal skersai upę Putna. 

"Laike mūšio į pietus nuo 

upės Pruth męs įėjome j mieste- 
lį Lukovica, paimdami 200 be- 
laisvių. Męs užgriebėm dar 300 
belaisvių ir tris kulkasvaidžius, 
atimdami vieną kalną nuo prie- 
šo. 

"Kossovskij pulkas, narsiai 
vedamas pulkininko Akimovo, 
n ilgyn ė priešą nuo augštumos, ku- 
ri,j jis buvo užėmęs. 

*'Į pietus nuo \Yamy męs vėl 
atsiėmėm aitgštumą, kurios bu- 
vome nustoję pereitą seredą. 

"Priešo atakai apielinkėse pra- 
džios upės Saki tapo atmušti. Į 
piet-vakarius nuo Mona mušis 
siautė visą seredos dieną su 

įvairiu laimikiu. Pavakarėn ne- 

kurie rumaniški pulkai pasitrau- 
kė į rytus. Priešo mėginimai] 
padaryti ofensyvą į šiaurius nuo 

Doaga apskričio buvo nepasek- 
mingi." 

ORLAIVIAI VĖL 
UŽPUOLA ANGLIJĄ. 

Londonas, rugpjūčio 13 d.— 
Dvidešimts vokiškų orlaiviu va- 

ikar vel užpuolė Anglijos pa- 
kraščius ir mažus miestelius i 
rytus nuo Londono. 

Iš viso nuo bombų žuvo 23 
ypatos, tame skaitliuje 9 motcrjs 
ir 6 vaikai, o 50 ypatų tapo su- 

žeista. Didžiausių nuostolių pa- 
daryta miestelyj Southend, kur 

Inukrito apie 40 bombų. 

iFRANCUZŲ SOCIA- 
LISTAI IR KARĖ. 

Paryž/us, rug.pjučio 13 d.— 

Prancūzų socialistų komitetas, 
po ilgo svarstymo nutarė daly- 
vauti Stockholmo socialistų konfe- 
rencijoj. bc-t paaiškino, su kokiais 
tikslais franeuzų socialistai va- 

žiuos minėton konferencijon. Sa- 
vo dekleracijoj jie, tarp kitko, 
praneša: 

"Socialistų (franeuzų) partija 
važiuoja Stockholman jieškoti 
ne taikos per kompromisą (nu-; 
sileidimą), 'kuris paliktų tautų 
likimą ant malonės naujų karių. 

Ji važiuoja, idant reikalauti, 
i kad gerbimas tautiškų teisių, 
gerbimas tarptautinių sutarčių ir 
pasiryžimas ateityje atiduoti sa- 

vo ginčus ištyrimui tarptautiško 
tribunalo—štai kas gali užtikrin- 
ti pastovią taiką. 

Toliaus deklaracijoj sakoma, 
kad franeuzai užkirtus visų tau- 

tų socialistų, ar jie pasmerkia 
savo valdžias už tai, kad tos 
'.aidžios sulaužė tarptautiškas 
sutartis karės pradžioje; ar jie 
kovos prieš tokias savo valdžias; 
ar jie privers savo valdžią atly- 
ginti už tuos nuostolius, ku- 
riuos ipadaryta mažoms tautoms. 

Nors vardu neįvardinta, bet 
aiškiai matyti, kad šitie re:'"ala- 
viniai yra nukreipti į vokiečių 
socialistus, kurie "neatsisako su- 

įteikti morališką ir materialę pa- 

gelbą savo prasikaltusioms val- 
džioms.'' Prancūzų socialistų 
<lckliaracija sako, kad jie reika- 
laus Stockholmo konferencijoj 
nusprendimo, ar toki socialistai 
yali buti nariais socialistų In» 
ternacijonalo (Tarptautinės). 

RUSŲ TAUTINĖ 
konferencija 
ATIDĖTA. 

Petrogradas, rugp. 13 d:—Lai- 
kinoji valdžia atidėjo iki 23-24 
d. rugpjučio nepaprastą konfe- 
renciją, kuri turėjo atsibūti Mas- 
kvoje ir kurioje žadėjo dalyvau- 
ti visi buvusių keturių durnų 
nariai, atstovai nuo miestų, zem- 
stvų, universitetų, darbininkų, 
kareivių ir t. t: 

Nors iki šiolei oficialiai nėra 
dar paskelbta, bet sakoma, kad 
valdžia yra nutarusi atidėti to- 
limesniam laikui ir sušaukimu 
įsteigiamojo Rusijos Suvažia-- 
vimo, kuriame turi buti ni'-taty* 
ta nauja Rusijos konsu/cuija. 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ŽIAURUMĄ LINKUI 
BELAISVIŲ. 

Petrogradas, rugp. 13 d.—Ka- 
rės belaisvių prižiūrėjimo Cen- 
tralis komitetas išleido praneši- 
mą kuriame "griežtai protestuo- 
ja prieš Vokietijos barbarišku- 
mą" linkui rusiškų karės belais- 
\ių. 

Pranešimas sako, kad rusiškų 
belaisvių valgis Vokietijoje ta- 
po sumažintas iki negirdėtam 
laipsniui ir kad, apart to, "prie 
maisto daroma visokios priemai- 
šos kenksmingos belaisvių svei- 
katai. Belaisviai, apart to viso, 
yra verčiami dirbti nežmoniškai 
sunkius darbus. 

LENINAS VIS DAR 
PETROGRADE? 

Petrogradas, rugp. 13 d.—Ne- 
žiūrint pranešimo, buk Nika- 
lojus Lenin, "bolševikų" vadas, 
yra pabėgęs j Finliandiją ar į 
Šveicariją, jo pasekėjai, kurie 
yra dabar susirinkę Petrograde 
j "bolševikų" konvenciją, tvirti- 
na, kad Lenin dar vis slapstosi 
Petrograde ir slaptai esą susine- 
ša su savo pasekėjais. 

BUVUSIE AMERI- 
KIEČIAI DIRBA 
VOKIEČIŲ NAUDAI. 

Washmgton, D. C rugpj. 10 

d:—Sugrįžusi iš Rusijos Ame- 
rikonų misija papasakojo; tarp 
kit-ko, kad didžiausiais naujos 
rusų valdžios, o podraug ;r 

Amerikos; priešais yra nesėtu,i 
pargrįžusie Rusijon apriki»- 
čiai. 

Komisijos nariai sako, kad 
didesnė jų dalis dabar dirba Ru- 
sijoj už vokiškus pinigus ir agi- 
tuoja rusus prieš Ameriką, kad 
tarp Rusijoj ir Amerikos pasėti 
nesusipratimus. 

Netrukus po revoliucijos {vai- 
rus propagandistai-agitatoriai j 
daugiausiai iš socialistų> kurie 
•norėtų nuversti visas dabar gy- 
vuojančias valdžios formas! su- 

grįžo iš Amerikos j Rusiją ir 
pradėjo tenai \ersti kalnus ant 
Amerikos ir jos žmonių. 

Vokiečiai greitai pamatė, ko- 
kia jiems gali buti nauda, jeigu 
jie gaus kontrolę šitų agitatorių 
ir todėl netrukus pradėjo remti 
j m propagandą pinigais. Šiądien, 
sakoma, šitie agitatoriai, ku- 
riems niekados nestoka pinigų l 
trankosi iš vieno galo Rusijos i 
kitą galą ir platina tarp žmonių 
aštriausia neapykantą prieš da- 
bartinę, naują Rusijos valdžią 
ir prieš Ameriką. 

Nekurie šitų agitatorr" pir- 
miaus buvusie plikais, dabar 
sakoma .pusėtinai praturtėję. 



APIE AMERIKOS ARMIJA IR 

KAREIVIAVIMĄ. 
IŠTRAUKĖ DANTIC, 
BET PATEKO 
ARMIJON. 

Springfield, Mass,—Kuomet 
R. A. Carrier, J4 metų amžiaus 

vyras, atėjo j dentisto ofisą, kad 

išsitraukti sau i.} sveikų dantų 
it* tuomi i>si!iuosuoti nuo karei- 

viavimo, jis jau rado ofise de- 

tektyvą jo belaukiant. Detek- 

tyvą-. paėmė jį pirmiausiai j regist- 
racijos ofisą, kur ji užrašė tie- 

siog j kariumenę. 

KAREIVIAI GALI 
PIGIAI S/iVO 
GYVASTIS APDRAUSTI. 

Washington. D. C. Suv. 

.Valstijų iždo sekretorius Mc 

Adoo pranešė, kad valdžia turi 
išdirbusi plianus, kaip pigiai ap- 

drausti kiekvieno kareivio gy- 
\astj. 

Tapo juokuota, kad jeigu ka- 
reivis nori "inšitirinti" savo gy- 
vastį ant didesnės sumos, tai 
valdžia padarė sutartį su kom- 

panijomis, kurios apsiinis *'in- 
šiurinti" aštuonis doliarius mo- 

kesties nuo kiekvieno tūkstančio 

doliarių apsaugos. Tokiu bud.i 
kareivis už $80 metinės mokės- 
l es gali išsiimti sau $fo,ooo ap- 

saugos. Valdžia, vadinas, priverstu 
kompanijas užsiganėdinti tik mo- 

kestimis be jokio užd"-bio. 

KAIP ŠAUKS 

J PULKUS. 

|j VVashington; D. C i'ro- 
vost Maršilas (ien. Croudc: 
kuris yra vyriausia perdėtints or- 

ganizavimo naujos Amerikos ar- 

mijos. išleido prane^mą, kuria- 
me paaiškinama kokiu bud u ir 

kokioj tvarkoj dabar naujai pa- 
rinkti kareiviai turės stoti į pul- 
kus. 

Pirmas draftas; kuris dabar 

jau baigiama daryti; turės duo- 
fi išviso 687:000 kareiviu. Iš ši- 
to skaitliaus pirmi 200,000 nau- 

joki} bus iššaukti iki r d. rug- 
sėjo mėnesio* o iki 5 d rugsėjo 
jie jau bus paskirstyti i išsiun- 
tinėti j įvairias stovyklas (kam- 
pus) iš kalno jiems paskirtas. 

'Visas darbas surinkimo šitų 
kareivių; ir pristatymo jiems 
maisto, drapanų ir t. t. yra pa- 
vertas piliečių taryboms, o 11c 

kareiviškai \ aidžiai. Tas daro- 
Ma todėl; kad veikiant pilietiš- 
koms tav/boms, gali buti dau- 

giaus pasitikėjimo ir valdžia ga- 
li lengviau išvengti bereikalin- 

gų užsipuldinėjimų. 
Ttrom pačiu laiku gen. Crovv- 

der išleido paaiškinitn.7 apie 
M 

tuos, kurie nori pasiliuosuoti 
mio kareiviavimo, tvirtindami, 
buk jie turi gimines (pačiį, vai- 
kus ir t. t.); kurių užlaikymas 
ant jų pečių guli. 

lien. Cro\vder sako, kad ne- 

kuriose vietose iš 100 žmonių 
daugiau 'negu 8<j nori pasiliuo- 
suoti delei viršminėtos priežas- 
ties. Iš to aišku, sako gen. 
Crou'der, kad daugelis, mato- 

mai, nori pasislėpti už andaro- 

kų ir paduoda neteisingas žinias 

apie save. Valdžia pradėjo aty- 
džiai šit.-} reikalą tyrinėti ir kal- 
bininkai bus aštriai nubausti. 

Kuomet užsibaigs pirmo draf- 
t, egzaminavimas, Piovost Mar- 
šalas gen. Crovvdcr praneš kiek- 
vienos valstijos adjutantui-gene- 
rolui, kiek ant jo valstijos išpuo- 
la pristatyti kareiviu tokiu ir to- 

kiu laiku. Vdjutantas-geuerolas 
praneš visoms savo valstijos vie- 
tinėms taryboms, kiek yra iš 
kiek\ienos ta.ybos distrikto rei- 

kalaujama -areivių ir mtakirs 

dieną, kada ir kur jie turi but 

pristatyti. 
Tuomet vietinės tarybos su- 

darys savo distrikto kareivių su- 

rašus, išsiųs laišku kiekvienam 
tokiam vyrui pranešimą, o apart 
to, visų pašauktų vardai bus iš- 
l'pdinti viešose vietose. Jiems 
bus prisakyta stoti j vielinę ta- 

rybą negreičiau kaip j 12 valan- 

dų ir ne vėliaus kaip į 24 va- 

landas prieš jų išsiuntimą į pti!- 
KUs. 

Surinkus visus reikalaujamus 
kareivius savo distrikte, vietinė 
taryba tivl asmeniškai juos nu- 

lydėti net j vietas, 'kurios yra 
kareiviams paskirtos ir čia turi 

prižiūrėti, kad naujiems karei- 

viams nieko netruktu iš maisto 

ir t. t., kol jaunų kareivių ne- 

■paims po savo globa kariškoji 

vyriausybe. Valdžia ypatingai 
aštriai prisako taryboms pasirū- 
pinti, kad kareiviams netruktu 

gero ir sveiko maisto ir tinkamo 

užlaikymo. 

2,500 NAUJŲ 
AFICIERŲ. 

Fort Sher/dan, 111. šiomis 
dienomis didelė aficierų mokykla 
I't. Sheridane išleido pirmą eilę 
jaunu aticierų į Amerikos armi- 

ją, rengiamą iš dabar pašauktų 
vyrų. Apie 2500 vyrų gavo jvai- 
rias rangas aficierų, jie bus pa- 
skirti į naujus pulkus, kurie bus 

sudaryti iš naujokų prad/iojo 
rugsėjo mėnesio. 

KAS NESTOJO. EIS 

KARIUMENĖN. 

Chicago, 111—L'žsiregisfcra- 
vusie vyrai, kurie sumanė išsi- 

sukti iš kareiviavimo, paduoda- 
mi savo neteisingus antrašus, ar- 

ba persikėlė kur kitur ir nesto- 

jo pas daktarus, kuomet juos šau- 

kė, tapo įtraukti j kareivių .su- 

rasą, karpo kareiviai. • 

Vietinės "Exetmption Board" 
Tarybos, gavę pranešimą, kad 
nekuriu vyrų negalima surasti, 

Iužrašė jų vardus, kad jie tinkal 
kareiviavimui ir perdavė juos, 
justicijos departamentui. Val- 

džios sek. et n i agentai gaudys, 
juos kaipo "deserterius" (pabė-į 
gelius), ir gali atiduoti kariška.i 
teisman. 

f 

ŠELPIMAS GIMINIŲ LIETU 

VOJ NEPALIUOSUOS. 

Washington, D. C. 'lapo 
išleista?? naujas valdžios paaišlci- 
jnimas, kad jeigfii šelpiamieji gi-! 
rininės randasi neAmerikoj, bet 
Europoj, tai pasaukti vyrai ne-j 
gali dėlei tos priežasties nuo ka-j 
reiviavimo pasiliuosdoti. Vadi-j 
nasi, jeigu jtjsų tėvas, motina 
ar maži broliai bei sesers gyvena j 
Lietuvoj 'arba Rusijoj, o ne Ame-! 
rikoj ir jus šelpėte, siųsdami, 
jiems pinigus, tai to dar-negana. Į 
kad jus turėtut? dabar tiesą pa- 
siliuosuoti nuo kareiviavimo. 
Toki gimines privalo jryventi 
Amerikoj, tai tada butų fjera pa- 
si li uogavimui. 

Taipgi ta^)o išaiškinta, kad ka- 
riumenėn turi eiti ir tie, kurie 

sakosi, 'kad jų tikybiniai persi- 
tikrinimą', aiba jų sąžinė u/gi n o 

jiems vartoti ginklus, arba muš- 
tis karėje. Valdžia paaiškino, 
kad jeigu toki atsiras, tai jie 
vis viena bus paimti kariumenėn 
ir jiems duos kitus darbus kad ir 
arti fronto. Bet tiktai tie, kurie 
nuo seniau yra prigulėję prie ži- 
nomų tikybinių sektų, gali tokj 
išsikalbėjimą pac'uoti. 

AREŠTAVO "EXEMPTION 
BOARD" UŽ KYŠIUS. 

|| New York, N. Y:—Sulyg 
prezidento \Vilsono paliepimo su- 

Iareštuota visi trjs inariai vienos 

į"Exemption Board" Tarybos 
|Xe\v Yorke. Valdžia gavo žinia, 
kad .šita taryba imdavo kyšius 
nuo $200 iki $500 ir paliuosuoda- 
vo nuo kareiviavimo. Justicijos 
departamento agentai tuojaus su- 

kišo juos kalčjiman ir atsisakė 
net jų kauciją priimti. 

Gerai padare: grafter'iis turi 
l>e mielaširdystės bausti. 

!§ AMERIKOS, 
AREŠTUOJA AIDABLISTUS. 

Miami, Okh. Rugpjuėio 9 d. 
vaUžia suareštavo kelis I. \\. 
W. unijos agitatorius. Daugu- 
ma agitatorių išvaikyta. Areš- 

tavusieji sako, kad aidoblistai 
kėsinosi išdinamituoti kelis va- 

gonus, pripildytus prekėmis. 
Bet yra sakoma, kad I. \V. \V.. 
organizatoriai nepageidaujami 
labjausia dcl to, kad toje apie- 
linkėje tęsiasi rudos kasėju 
streikas ir saaadytojai atkakliai 

"ro ruc.. į TV 
r/ęour Į ^— ■1 -i *r 
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PEACE. 

PLENTY 

—We«d in Philad»lphia Publio Ledger. 

AR RUSIKIS ILGAI DAR NESUSIPRAS? 
Prasidėjus revoliucijai kaizerio agentai pradėjo rusu karei viams maliavoti rojų: koks 

tai bus gerumėlis, jeigu bus taika ir visokiu gerybių bus pi * na. Ruskis kareivis nepa- 
matė, kad tokią tos kalbos tai ne tikra taika ir ne tikra ge rvbė, bet tik taikos baidyklė, 
kurią vokfcetys ant meškeros užsinėręs ruskj loareivj nuo fronto inonija. 

kovoja priŠ darbininkus, kurie 
stengiasi pagerinti savo padėji- 
mu. 

GOMPERSAS APIE KONFE- 
RENCIJAS. 

Washington, D. C. Rugpj. 10 

t!.—Darbo Federacijos preziden 
tas Samuel liompersas smerkia 
tarptautinę socialistų konferen- 
cija kuri planuojama įvykinti 
Stockholme. Jis priešingas, kad 
šios šalies darbininkai ir kad ki- 
tu sąjungininku atstovai daly- 
vautų drauge su vokiečių socia- 
listais. 

(iompersas pritaria konferen- 
cijai, šaukiamai Londone. 

DOMAI POLITIŠKŲ EMI- 

GRANTŲ. 
Washington, D. C. rugpj. 15 

d:—Rusijos -ambasada \\ ashing- 
torie paskelbė sekantį politišku 
emigrantų domai pranešimą: 

"Sąryšyje su nepaprastomis 
dabartinio laiko aplinkybėmis, 
r., oty v uodam a s tėvynės gynimo 
interesais, kariškasai ministeris 
Kerenskis tpaliepė sustabdyt iš- 
davimą pasportų ir pinigų kelio- 

politiškiems Rusijos emi- 
grantams. Kuomet bus atida- 
ryti Rusijos •rubežiai, tuomet po- 
litiški Rusijos emigrantai galės 
grįžti Rusijon tokiomis sąlygo- 
mis. kaip ir kiekv-enas Rusijos 
f i iietis. • 

Apie kiekvieną Važiuojantį 
Rusijon politišką emigrantą turi 
but pasiunčiami apie jį k1 ausi- 
niai į Petrogradą ir tik gavus 
prielanku atsakymą bus išduoda- 
mi jieins įvažiavimo paliudiji- 
mai. 

Sutikimo centralLnės valdžios 
galima laukt tuose atsitikimuose, 
kuomet bus prirodytos svarbios 
priežastys, verčiančios išvažiuoti. 
Dėlto, -politiškųjų emigrantų 
konferencijos ir komitetai Ame- 
rikoje, savo referencijose prašo- 
mi nurodyti ir priežastis, ver- 

čiančias staiga išvažiuoti politiš- 
ką emigranta." 

IŠKRĖTĖ I. W. W. KVATIE- 
RA 

Oakland, Cal. Rugpj. 10 d.— 
Milicijos kareiviai padarė krafą 
Gaklando skyriaus Indust.ial 
\Vorkers of tl1^ \Vorld kva Liet o- 

je ir paėmę daug dokumentų ir 
literatūros išnešė ant ^.rbliško 
plečiaus ir triumfai.škai nudegi- 
no. 

Katini>nkai buvo intariami 
trukdyme šios šalies industrijos. 
Agitatoriams prisakyta išvažiuot 
tš tos valstijos, antraip—jų lau- 
kia mirties. 

KUKURU2AI UŽDERĖJO. 
Kolumbia, ivio:, rugpj: 15 d: 

—įraukiama labai gero kukuru- 
7.ų derliaus visoje Amerikoje: 
Viena tik Missouri valstija duos 
2^0,000,00*. bušelių kukuruzų, 
reiškia 90,000,000 dia-igiau, negu 
pereita* metai*. 

ATPINGA ANGLIS. 
Springfield, 111. rugpj. 14 d.—An- 

glių kasykhj savininkai Illinois 
valstijoje pasikalbėjime su gu- 
bernatorių Lovvdoivn rugpj. 8 d. 
riketino numažinti anglių kainas. 

TYRINftS I. W. W. VEIKIMĄ. 
Washington, D. C. rugpj". 14 d. 
Kadangi aidoblistų veikimas or- 

ganizavime streikų metalinėse 
dirbtuvėse gal pakenkt talkinin- 
ku interesams, 9 d. š. m. prezi- 
dentas \Vilsdna!, .paskyrė tam ti- 
krą konVisijcĮ tyrinėjimui I. \V. 
\V. veikimo. Tai padaryti pre- 

zidentą paskatino vaikščiojantis 
spaudoje įv'airųs gandai apie 
r. \v. \w '• 

BULVIŲ BADO NEBUS. 
New York, N. Y. rugpj. 15 d. 

Kadangi pernai žiemą bizneiriai 
pakėlė baisias kainas ant bulvių 
ir biedni žmonės beveik negalė- 
jo jų :pirkti. tat Ne\v Yorko val- 
stijos valdžia uoliai pradėjo ru- 

p* n ties ,prigaoenimu daug bulvių 
j Xe\v Y orką. Taipgi bus nu- 

statytos kainos bulvių pardavi- 
nėjimui ateinančią žiemą. 

SUAREŠTAVO 

[REDAKTORIŲ. 
Į |Į St. Paul, Minn.—Dr. Fritz 

Bergmeier, presidentas ir mana- 

džierius vietinio vokiško laik- 
raščio Y o 1 k s-Z c i 11111 g, tapo 
suareštuotas per Suv. Valstijų 

'uaršalą J. A. YVessel, sulyg tie- 
sioginio prezidento \Vilsono pa- 
liepimo. Jis tnojaus nuvežta j 
Ramsey pavieto kalėjimą ir ten 

lauks tolimesnių prezidento pri- 
sakymų. 

Bergmeierj areštuota už tai, 
kad jis savo laikraštyj nuolatos 
visokiais budais užsipuldinčjo 
ant Amerikos valdžios, neva ją 
kritikuodamas, bet ištikrųjų tu- 
rėdamas tą tikslą, kad šiai šaliai 
kenkti karės vedime. 

Sakoma, kad Bergmeierio areš- 
tavimas yra tik pirmas žingsnis, 
kurį padarė valdžia, kad nuslo- 
pinti pro-vokišką agitaciją, kuri 
po visokiomis priedangomis yra 
ioje šalyje varoma. 

lf^kai nori 
SAVO LEGIJONŲ. 

|| Chičago, 111.—Amerikoj gy- 
venantieji Iejikai vis dar neat- 

sisako nuo savo noro sutverti 
čia Amerikdf savo lenkiškus le- 
gijonus^'kuf^ galėtų kariauti sy- 
kiu su'AmeHkos armija, bet po 
savo left kiška vėliava. Dauge- 
lis lenkti, kurie neturi pilietiškų 

i popierų, arba kurie turi daugiau 
negu 3*1' niet*ą, sakoma, yra prisi- 
žadėję stoti j tokius legijonus 
liuo&noriais. 

Lenkai visur energiškai ir vi- 
sokiais budais dirba, kad užtik- 
rinti savo tėvynei neprigulmy- 

! bę (po šios karės. 

PLATINKITE 

LIETUVA, 
i 

IS DARBOLAUKO. 
MOTERYS ORGANIZUOJA. 

SI. 

Washington, D. C., rugpj: 
15 d.—Amerikos darbo statisti- 
kos biuras vakar paskelbė įdo- 
mių dalykų, kaip organizuojasi 
moterys atlikimui ūkės darbų 
šios karės laike. Amerikoje la- 
bai jučiama stoka ūkės darbi- 

ninkų. 
Paskelbtoje statistikoje nuro- 

tioma, kaip uoliai organizuojasi 
ūkės darbų atlikimui Anglijos 
moterys. Pavyzdyrtgais pama- 
tais suorganizuota Londone 
"l'kiška moterių Jvga" kurios 
narės tam tikrose mokyklose su- 

pažindinamos su agrikultūra ir 
komandiruojamos atlikimui dar- 
bų į ukes, daržus ir sodnus. 

Amerikoni įkasai darbo stati- 
kos biuras savo apžvalgoje sa- 

ko, kad ir Amerikos moterys tu- 

rėtų imti pavyzdi iš Anglijos 
moterių. 

Pažvelgus j tai. kad didžiausi 
savo karžygiškumą šioje karėje 
parodė Rusijos moterys yra aiš- 
ku, kad savo tėvynes moterys 
j,ina lygiai, kaip ir vyrai ir, kad 
jos yra lygių gabumų, kaip ir 
vyrai. Del to lygioms su vy- 
rais teisėmis jos turėtų nau- 

doties visuomeniniame gyveni- 
me ir politikoje. 

IŠMESTI MILIJONAI. 
f Labai įdomias žinias iš Si- 

biro industrijos paduoda Cliar- 
bino ''Novosti Ži/.tii." Ten pa- 
žymima, kad Sibiras, tas aukso 

ugnas, jau pradedamas eksploa- 
tuoti. Sibiro medžiai plukdomi 
j visas šalis vandeniais smar- 

kiausios pasaulyje upės Anga- 
ros. Visokios kasyklos taipgi 
atidaromos. 

Ten pat plačiai rašoma apie 
Nikalojaus Antrojo įsteigtus ka- 
torginius rudnikus, netoli sto- 
ties Tulon, Irkutsko gubernijo- 
je. Tose rudos "kasyklose tapo 
išstatyti fabrikai, kuriuose buvo 

padirbtos relės visai Sibiro gelž- 
kclio linijai. Sunkiausį darbą 
ten dirbdavo katorgininkai, skai- 
čiuj-*: 2,000 žmonių, o paskirtus 
gelžkelio statymui valdžios mi- 
ijonus suvogdavo visoki inžinie- 

riai, naredčikai ir podrcdčikai. 
Jau dvidešimti metai, kaip pa- 
dirbtos gelžkeliui relės nuo lie- 
taus rudyje, mat gelžkelių mi- 
nisterijos ekspertai, matomai ne- 

gavę kyšio, išrado rėles netin- 
kančiomis, persiauromis pen- 
kiais milimetrais. Tūkstančiai 
žmonių dirbo ir kankinosi, mili- 
jonus žmonių sudėtų pinigų ca- 

ras ant to išmetė ir nieko gero 
neatsiekta. 

Naujoji Rusijos valdžia at- 

kreipė savo dcjiną ir j '"N'ikola- 
jevskus rudnikus." Padirbtosios 
relės ir daugybė traukinių dalių 
denitnis ir ten sunaudojama. 

'Keli metai tam atgal Sibirt 
milijonierius Vtorov. pasiūlė ca 
ro valdžia po du milijonu rub- 
lių į metus, kad valdžia jam le! 
sIų plėtot Tulono apielinkės.' 
pramonę, t)et valdžia, nei pati 
naudojo, nė kitam davė. Dabar 
ten darbas eina sparčiai ir tuk- 
siančiai darbininkų gal gauti go- 
rų darbą. 

STREIKAS VERFĖSE. 

Brooklyn, N. Y., rugp. 14 d. 
--\ os tapo apskelbta karė, dir- 

bantieji prie laivų statymo dar- 
bininkai pradėjo reikalauti algų 
pakėlimo ir pagerinimo darbą 
sąlygų. Kompanija" darbininkų 
reikalavimus išpildė, bet toli 
gražu ne visus. Darbininkai vis 
grūmojo streiku, motivuodami 
tuom, kad darbininkų reikalai 
darbininkams yra svarbesni ne- 

gu kapitalistų reikalai. Pasta- 
ruoju laiku darbininkai .pareika- 
lavo pakėlimo algų iki $4.50 j die- 
ną. Kompanijai neišpildžius šioj 
reikalavimo, 3,500 mašinistų ir 
šaltkalvių išėjo j streiką. 

T-Coinpanija labai susirupino ir 

stengiasi patenkinti darbininkus. 

STREIKAS IR KARĖ. 

fi New York, N. Y. Rugpj. 14 
d. — Darbininkų streikas dvejo- 
se kareiviškų rubų dirbtuvėse tę- 
siasi: Zigmund Eizner Co. ir Red 
Bank dirbtuvių darbininkai, dir- 
batitjs rubus kariuomenei, stovin- 
čiai Nevv Yonk ir Ne\varko val- 
stijose, sustreikavo skaičiuje 1500 
žmonių. Lig šiam laikui jie nę- 
buvo susiorganizavę, bet dabar 
darbo pasidaugino, tat ir darbi- 
ninkai pareikalavo pagerinimo 
darbo sąlygų. 

Kapitalistai kovodami su dar- 
bininkais priiminėjo į dirbtuves 
vaikus ir Jeido jiems dirbti prie 
kerpamųjų mašinų. 

Streikieriai nuolatos laiko savo 

'mitingus \Vebster svetainėje. 
Kadangi šių dirbtuvių išdirbi- 

niai rišasi su kariškais interesais 
tat justicijos ministeris užreiškė, 
kad jisai yra priverstas kišties j 
susitaikymą samdytojų su darbi- 
ninkais. 

SIUVĖJŲ STRTIKAS PASI- 
BAIGĖ. 

Cleveland, Ohio., rugpj. 14 
d:—Siuvėjų streikas pasibaigė 
nedavęs darbininkams tok'ų vai- 
sių, kokių buvo tikėtasi. Dar- 
bininkams streikuoti visuomet 
trukdė policija ir nesusipratę 
darbininkės ir darbininkai, kurie 
neapsiėjo be skebavimo. Strei- 
kieriai, tokiu budu, beveik nie- 
ko nelaimėjo. 

ANGLIAKASIŲ STREIKAS. 
Lexington, Ky., rugpj. 14 

d.—Kentucky ir Tennessee val- 
stijose greitu lai'*u gal k> iti vi- 
suotinas angliakasių streiką*, 
nes mainierių padėjimas šiose 
valstijose labai blogas. Jau fug- 
pjučio 10 dieną išėjo j streiką 
apie 5500 žmonių. 

TArTOKŲ DARBININKŲ 
STREIK/f. 

Raymond, Wash., rugpj. 15 
d.—Lentų pj o vykių (tartokų) 
darbininkų streikas tęsiasi. Vi- 
siškai apleido darbą jau 1800, 
kurie tik tuomet grįžš j darbą 
kuomet kompanija sutiks mo- 

kėt $3.00 už 8 vai. darbo dieną. 
Šį streiką veda "International 

Shingle \Yeavers" darbininkų 
unija. Tikimasi laimėti. 

STREIKAS ISPANIJOJE. 
Londonas, rugį:j. 13 d.—Is- 

janijos gelžkelių darbininkai pa- 
skelbė visuotiną streiką. Judė- 
jimas sustojo visoj šalyj. Sam- 
dytojai nenori išpildyti dc~bi- 
ninkų reikalavimo, bet pagelbon 
šaukia kariuomenę. Ispanijos 
darbininkai jau senai organiza- 
vosi ir įteikė savo reikalavimus 
samdytojams, bet somdytojai vi- 
suomet atsisakydavo patenkint 
darbininkus. Eina atkakli kova 
tarp samdytojų ir samdininkų. 

MOTORMANįJ STREIKAS. 
San Francisco, Cal., rugpj. 

12 d.—^an Francisco gatveka- 
rių motorraanai, negavę prielan- 
kaus atsakymo iš samdytojų pa- 
kėlime algų, metė darbą. Juos 
pasekė konduktoriai ir kiti dir- 

jautieji prie miesto ge.lžkelio 
dirbantieji. Kompanija samdo 
skebtis, bet karai beveik nevaikš- 
čioja. Streikieri.ai kovoja prie* 
streiklaužius. 

STREIKAS PASIBAIGĖ. 
Petrograde kelias savaitės 

tęsėsi s Irai bė jų streikas. Skalby- klose dirba beveik vienos mer- 
ginos ir moterįs, tarp kurių yra 
daug lietu vaičių-pabėgėlių. Dar- 
bininkės streiką laimėjo Siai svarbiausi laimėjimo punk- 
tai: i) 8 valandų darbo diena; 
2) Pasalinant iš darbo, reikia 
apie tai pranešti dviems savai- 
tėmis anksčia-us; 3) darbininkės 
privalo turėti 4 savaites apmo- kamo dyklaikio kas metas; ą) 
darbininkų sąjunga drauge su 

samdytojais nustato minimai} dienos uždarbį: 5) visos streiki- 
ninkas turi but priimtos atgal; 
O joms turi but užmokėta uš 
tų laiką, kurį jos streikavo. 

I§ VISUR. 
[j Portugalijos sostinėje Lissa- 

bonoje įviko smarkus darbininkų 
susirėmimas su kariuniene. Dar- 
rbinimkai sustreikavo, reikalau- 
dami algų pakėlimo. Samdyto- 
jai. vieton pildyt darbininkų rei- 
kalavimus .pašaukė kariuomenę 
darbininkų malšinimui. Suareš- 
tuota apie pusantro tūkstančio 
žmonių. Užmušta šimtas. 

Apie tai praneša tūlas Portu- 
galijos laivų kompanijos įgalio- 
tinis. 

Įj Rusijos ministerija panaiki- 
no Av. Sinodo prokuroro vietą, o 
vieton to įsteigė vieną visų re- 

ligijų ministeriją. 

Į|. Petrograde įvyko suvažiavi- 
mas visos Rusijos moterų kari- 
rinkių, tairp vadinamų "mirties 
karžygių" batalijonų atstovų. 

Petrapilyje įvyko žydų so- 

jonistų suvažiavimas. Svarsto- 
ma klausimas įsteigimo žydv ka- 
ralijos Palestinoje. Sis suvažia- 
vimas turės nuspręst tos k: tali- 
jos įsteigimo klausimą. 

'i Bieženco kaimo valstiečiai 
(Tambovo gub.) pradėjo daly- 
ties tarp savęs dvaro laukus, pri- 
klaususius buvusiam Maskvos 
gubernatoriui. 

Pekinas, rugp. 10 d: (Suvėlin- 
ta) Po šiądieninio min<sterių ka- 
bineto posėdžio pasplito gandai, 
buk Chinat apskelbs karę Vo- 
kietijai pradžioje ateinančios sa- 
vaitės. 

Karės komisija, susidedanti U 
50 narių, laiko ilgus posėdžius 
beveik kas diena. 

Dar vienas provokatorius 
uare.^tuotas Krasnojarske. Juonį 

yra L. V. Nikolajev—Assinskij, 
pirmininkas liaudies namo Eui- 
sejske ir socialistu vadovas. Su- 
sekta, kad jis vadovaudamas so- 
cialistais drauge tarnavo oclirati- 
koje. Daug darbininkų per šį 
provokatorių atsidūrė ištrėmime, 
o keli jo artimi draugai ačiu jo 
suvadžiojimams ir išdavystėms 
tapo pakartais. Paskutiniu lai- 
:u Nikolajev—Assinskij agitavo 
iž ''bolševikus" girdamas Le- 
\ino takriką. 

| |j Rusijoje prie popierinių pi- 
nigų dirbimo dirba apie 8000 
darbininkų. Buvusis finansų 
įuinisteris M. Šingarev praneš, 
k;sd gegužės mėnesyje kas diena 
buvo padirbama 17.500,000 dol:, 
dabar kas dieną padirbama virš 50 
milijonų popierinių rublių, arba 
25,250,000 doliarių. 

Į'Į dabartinį, naują Rusijos 
ir.inisterių kabinetą, Kerenslkiu 

perorganizuotą, dabar įeina: A, 
Kerenskis—ministeriu pirml- 

!iinkas» Y. M: Nekrašo v—finan- 
sų ministeris ir pirmininko pa- 
gelbininkasi X. D. Avksejev — 

vidaus dalykų ministeris; M. T, 
Tereščenko—užsieniu ministe- 
ris; Oldenburgas—apšvietus mi- 
nisteris; Skobelev—darbo mini- 
steris ; Prokopovič—prekybos ir 
pramonijos ministeris; A, As- 

|trov—valstybės gerovės ministc- 



r;s; A. Piešcehonov—maisto pri- 
žiūrėjimo ministcris; Efremov— 
teisių minisi:-;«; Kartašev—šv. 
Sinodo ^ber—.prokuroras. Tach- 
tamišcv- kelių ministerisJ X i k i 

tin—pačto ir telegrafo ministe- 
ris; K. Galovin—valstybės kou- 
tioliorius; V. Čcrnov—ministcris 
žemdirbystės: Savinko\—rpage!- 
biniįvkas kariškojo ministerio. 

Kerenskis nerezignavo iš mi- 

nisterijos, kadangi tėvynės gv-' 
nimo reikalai jam neleidžia to 

padaryti. Socialistai "didžiumie- 
čiai" balsavo prie> šj. Kerenskio 

suorganizuotą ministerių kabine- 

tą. 

ĮĮ Paprastiems Rusijos karei- 

viams, d'rbantiems šautuvų tai- 

symo dirbtuvės^ dabar mokama 

algos 270 rublių metams. Caras 
g*, mokėdavo tik kelesdeširats 

kapeikų j mėnesį. 

Mėnesinis lenkų žurnalas 
"Free Poland" rugpjučio nu n: e- 

r\je paduoda žinią apie Lietuvi 
iš vieno Krokovo laikrašči<> se- 

kančiai: '"Vargai Lietuvoje. 
Krokavos 'N'aprzod' praneša apie 
neišpasakytus vargus Lietuvoje 
užimtoje vokiečiais. Maisto sto- 

ka, mpži vaikai badauja; neisna- 

fakytai vargingas Lietuvos pa 
dėjimas. Jauniuose, tarpe Mai- 
š:ogalos ir Širvintos, uždarė aru 

nakties keliolika darbininkų ir 
mirtinai sudeg:no. 

Genevoje pradėjo i.<eidinėt 

jjodkalniečiu laikraitis "Susivie- 

nijimas," kurio vyriausiu tkslu 

yra skleidimas propagandos ir 

agitacijos už susivienijimą visu 

serbų tautos daliu. 

Įj Vokiečiams suareštavus len- 

kų legionų organizatorių gene- 

rolą Pilsudskį, visoje Lenkijoje, 
o ypač Varšavoje, prasidėjo 
n.kištai. Vokiečių valdžia, Atjo- 
dama sukilimo, Pilsudskj paliuo- 
savo: prisakė jau. išvažiuot j 
Šveicariją ir sėdėti ten, kol karė 

pasibaigs. 
Apie tai praneša "Exchange 

Telegraiph Co." iš Amsterdamo. 

}| Petrograde atsidarė lenkų 
universitetas. Tą šaltinį, teikimui 

žinijos suvargintai lenkų liau- 
džiai, atidarė Rusijos lenkų or- 

ganizacijos. Pirmas mokslo se- 

mestras prasidėjo gegu;iio 26 d. 

šių metu. Lekcijos skaitome 3 

vakarais tris kartus savaitėje. 
Neturtingi jaunuoliai ir kare.viai 
už lekcijas moka labai mažai. 

Abelnai, mokestis už mokslą su- 

lyginamai žema. 

Į pirmo dešimtmėnesinio ciklo 

prcgramiį įeina š:e dalykai: 
literatūra, lenkų istorija, lekcijos 
apie lenkų kulturą, lenkų dailė, 
šeimininkystė, politiška ekonomi- 

ja ir žemdirbystė Lenkijoj. 
Profesorų tarpe y» "• Banko\v- 

skis, VViniarskis ir Kurnatovvskis. 
Kad ir išblaškyti karės laiku 

Europos lietuviai, bet visgi suge- 
bėjo įsteigti sve'timijoje kelias 

gimnazijas, pedagogijos kursus 
Voroneže ir biaip mokyklų lietu- 

vių liaudies švietimui. 

Su suprantančiais apšvietos 
svarbą europiečiais negali lygin- 
ties Amerikos lietuviai. Čia žmo- 

nės negali ar nenori suprasti ap- 
švietos reikalingumo. Net senai 

organizuojamo daktaru A. L. 
Graičiunu keliaujančio liaudies 

universiteto platfarmą Amerikos 

lietuvių veikėjai neaptaria ir ne- 

remia. 

Įj Krasos valdininkai ir miesto 
komersantai Kijeve užreiškė: 
"Mums nereik caro nė jo markiu" 
Rengiamasi panaikinti markės su 

caro paveikslu. , 

|Į Profesorius Yorga Rumuni- 

joje suorganizavo draugiją, ku- 
rios tikslu yra ''teminti žydų vei- 

kimą". Rumunijoje žydai dabar 

)abjau persekiojami, negu juos 
kada tiai persekiojo Rusijos juo- 
dašimčiai. 

Į Buvusis Rusijos policistas 
Yeržbickij laike karės tapo vy- 
riausiu cenzorium. Kapitonas 
Miačkov, prasidėjus revoliucijai, 
p:isakė kareiviams areštuot Verz- 
bickį. Pastarasis kapitoną pada- 
vė kariškam teismui už nelegalj 
atėmimą žmogui liuosybės. Ka- 
riškas teismas jviko Vitebske. Pir- 

! minrnkavo kareivis. Kapitonas 
| Miačkov tapo išteisintas. 
| Kapitoną gynė taipgi kareivis. 

Naujoji Rusijos valdžia pa- 
^kell>e 33 sąrašus žmonių vardų, 
kurie buvo parsidavę cariškai val- 
džiai. Dabar tyrinėjama ir gami- 
nama dar 50 tokių sąrašų. Pa- 

lt;rta, kad visoje Rusijoje caro 

valdžia užlaikė daugiau negu 
So.ooo šnipų, kurie, gaudami 1110- 

kc-tj, pranešinėjo valdžiai dau- 
giausia apie veikimą žmonių, iš 
kurių tarpo jie yra kilę. 

Visa špionažo sistema rusų 
bt.vo paimta iš Turkijos, dar 
Abdul-l lamido laikų! 

Kiekvienas provokatorius tu- 

rėjo pseudonimą,, •kuriuomi jis 
buvo žinomas ochrankos sienose. 

Slaptos policijos departamentas 
f'irho visokius triksus. kuomet rei- 

Jkdavo priekabių suareštuoti neiš- 
tikimus caro valdžiai asmenis. 
Štai vienas triksas: ochranka už 
150 rub. nusamdė tamsų chuliga- 
nėli, kad tas padarytų "pasikėsi- 
nimą" ant Maskvos gubernato- 
rius Džunkovskio gyvybės. Jam 
prisakė šaut pro šali. Chuliga- 
nas tai išpildė, bet šaudamas pro 
šoną nušovė kitą žmogų. Och- 
ranka šoviką paliuosavo, bet tu- 

rėjo progą suareštuoti ir išsiųsti 
j Sibirą daug nekaltų žmonių. 

Naujoji valdžia susekė išdavi- 
kus Gapono ir Truchanovo 
(Illidoro) darbus. 

! Iš Kristianijos praneša, kad 
Norvegijos pakraščiuose, netoli 
Grenlandijos ant jūrių ištiko bai- 
si audra ir paskandino 7 žvejų 
laivus. Žuvo 00 žmonių. 

Turėjusi jrykti talkininkų 
šalių socialistų konferencija Lon- 
done neįviko. Manoma sušaukti 

į vėliaus. 

JAPONIJA IR JOS INDUST- 
RIJA 

Japonija yra biedniausia, bet 

galingiausia iš visų kariaujančių 
valstybių. Atskirai imant, dabar 
Japonija lengvai sumuštų bile ku- 
rią :iavo sąjungininkę, dalyvau- 
jančią šioje karėje tiek laiko, kaip 
pati Japonija. 

Balansas Japonijos eksporto ir 
inporto nuo 1913 m. pasidvigubi- 

1110. Japonijos laivynas karės laike 

taipgi pasidvigubino. 
Japonijoje vaikai mokinami val- 

d <ios lėšomis. Kiekvienas japc.ias 
moka rašyt ir skaityt ir žino sa- 

jvo šalies konstituciją. Mokyklo- 
isc mokinama ir anglų kalba. Yra 
specialės rusų kalbos mokyklos, 
Japonai neišpasakytai myli savo 

tėvynę ir jų valstybė stovi eilėje 
žymiausių pasaulio valstybių. 

Nuostabu bus mums lietuviams 

patyrinėjus vidujinį dabartinies 
'Japonijos gyvenimą—kaip ji ga- 
l lč jo iškilti ligi tokio kultūros 
'laipsnio ir taip išplėsti savo pra- 
monę ir prekybą. 

Kiekvienas sveikas Japonijos 
'vyras tarnauja savo kariumenėje. 
Tarnauja tik kelis mėnesius, bet 
pas save namie turi karišką for- 
mą ir kas met po porą dienų tu- 

ri dalyvauti maršavimuose, o rei- 
kalui atėjus, kas nėra senesnis 45 
metų — eina ginti savo tėvynę. 
Viso Japonija turi a-pie 2,500,000 
karininkų. 

Japonija, kuri 12 metų tam at- 
• gal skaudžiai sumušė Rusiją, da- 
bar siusianti savo armiją ginti 
Rusiją nuo vokiečių. Japonai tiki, 
kr.d šią karę laimės talkininkai. 

Sekančias įdomias žinias paduo- 
da "Eveuing Alai!" apie (TabartinĮ 
Japonijos padėjimą: 

Japonija užima tik 142,000 ket- 
virtainių mylių že.nės plotą, t. y. 
tris kartus mažesnį negu Kalifor- 
n'ja. Kalifornijoj gyvena tik apie 
2,500,000 žmonių, o mažoj Japo- 
nijoj 56,000.000! 

Tik šešta dalis Japonijos žemės, 
t.y. 15,000,000 akrų, tinka agri- 
kultūrai. Visa kita—kalnai, apau- 
gę augštais medžiais ir balos. Kai- 
kame Japonija drąsiai gali lygin- 
ties prie / merikos, kuomet čia tik 
Kansas valstijoje yna. 30,000,000 
akrų dirbamos žemės, Nebraskoje 
('■rbamos 24,000,000 akrų, 
Indianos—17,000,000 akrų, Ohio 
—19,000,000, Xew York—14,000, 
000 akrų. O kur kitos valstijos. 

pusė Japonijos gyventojų, t. y. 
25.000,000 užsiima išimtinai žem- 

dirbyste. Ant kiekvieno žmogaus 
išpuola vidutiniškai ketvirta da- 

UuSS/4 

—Don*they in Clavoland Plain Dtaler. 

KELNĖS PRIE LOPŠIO, O ANDAROKAS KARĖN. 
Kuomet rusų vyrai atsisakė kariauti ir pulkais pradėjo bėgti namo, tai rusų mote- 

rjs, pasiėmė šautuvus ant pečių ir nuėjo j frontą kariauti. Išeina taip. kad ruskis turės 
'lopšj supti ir vaikus auginti, o rusė jam pasakysi "Labai gerai, jeigu tu esi grybas, tai 
dabok vaiką, o aš nors ir su andaroku, parodysiu, kaip reik kovoti!.." 

lis akro. Dirba patys—bc gyvu- 
lių, bc mašinų. 

Visokių naminių gyvulių Japo- 
nija turi 3,000.000, o Amerika 
200,OOO,(XX). 

Kiekviena pėda dirbamos že- 
mės Japonijoje apdirbama. Rv- 
žiai valomi 11110 lauko 2 kartus 
kas metą. Žemė Japonijoje brangi, 
nuo 700 iki 2,000 j ienų už lau- 
kelį. (jiena 48 ventai). 

Kiekvienas japonas farmerys 
pats apdirba savo lauką. 

Audimo fabrikuose Japonijoje 
<lirba apie 400,000 moterų. Už- 
dirba tik tiek, kad galėtų pramisti 
pigiais ryžais. Prieš ištekėsiant, 
kad užsidirbt sau pasogą, mergi- 
nos eina j paleistuvystės namus. 

Didžiuojasi japonai vyrai, kad 
gauna sau už pačią iš tų namų 
merginą. Dora ir kultuvą japo- 
nuose ypatinga. 

Gyventojų skaitlius sparčiai 
auga: vidutiniškai 700,000 vaikų 
priauga j metus. Išeivijoje japonų 
yra daug, bet jie visi turi tvir- 
tus ryšius su savaisiais tėvynėje. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CASSELTON, N. D. 

Geras derlius.—Šioje apielin- 
kėje tobai puikiai užderėjo javai.1 
Prasidėjo rugiapjutė. Fiarmeriai1 
linksmi neišpasakytai: vienai1 
akras žemės duoda 35 bušelius 
grudii. Kviečiai, miežiai ir avi-1 
zos užderėjo ktiuris kartus gc ' 

riaus negu pereitais metais. 
Fermeriai reikalauja darbinin- 

ku ir moka po $3 j dieną. 
Juozapas Pučkus. 

IŠ SAN FRANCISCO, CAL. j 
Lietuvių tarpe.—Nuo pradžios j 

karės, kuomet europiečiai vieton 
Vokietijos pradėjo keliant į už- 
rubežius per Sibirą, ir į San 
Francisco pakliūdavo žymesni 
lietuviai. Nors čia susiorgani- 
zavo S. L. A. 106 kuopa, bet, 
clel nepastovių gyvenimo aplin- ^ 
kybių ir nedidelio skaičiaus 
veiklesnių lietuvių, ypatingo vei- 
kimo ši kuopa neparodo. 

Čia labai stropiai organizuoja- 
si žydai. Jie, pasivadinę rūsiais, 
tveria kuopas ir federatyvius ko- 
mitetus, kurie gina savuosius 
nuo išnaudojimo ir organizuoja 
partijas grįžimui į tas vietas 
kur dabar siaučia- karė ir j Sibi- 
rą. 

IŠ ST. PAUL IR MINNEAPO 
LIS, MINN. 

Lietuvių judėjimas ir šis tas. 

—Rugpjučio 5 d. vietinis Cen- 
tralinio Komiteto skyrius suren- 

gė puikų išvažiavimą j ukes. 
Diena buvo labai puiki. Dainos 
ir žaismės tęsėsi nuo ryto lygi 
vakarui. Vietiniam skyriui liko 
$25.00 pelno, pusė kurių jau ta-j 

pu pasiųsta j C. K. Trupusj ne- 

malonumo rengėjams padarė ne- 

susipratusieji muzikantai. 

Du lietuviai: Kristopas Da- 
gys ir Simonas J uodži akinas iš- 
siėmė pilietiškas popieras ir pa- 
stoje liuosnorlais j Amerikos 
armiją. 

Abelnai, čia gana daug lietu- 
vių yra amerikoniškoje kariu- 
menėje. Žinau ir vieną oficierą, 
S. Piaulaucką, majoro rango. 

Darbai čia eina neblogai, bet 
uždarbiai, sulyginu* su kitomis 
valstijomis čia nepcrpi i'kųs. 

Šiuose miesteliuose lietuviai 
gyvena sutikime. Šeimynose vi- 
saip būna. Viešame gyvenime 
vadovauja tautininkų sriovė, bet 
ir jie apsnūdę. Čia yra 2 pa- 
šalpinės draugystes: St. Paul- 
Broliškos pašalpos ir Minnea- 
polyje—'Laisvė Lietuvių Ameri- 
koje. Abi už 50c mėnesinės mo- 
kesties moka $6:00 savaitėje. Čia gyvuoja ir T: M: D: kuo- 
pa, SLA. kp: ir LSS: Paskuti- 
nė, sako, turi tik 2 narius: 

Vietinis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Girtuoklybės auka ir fanatikų 

procesija. — Liepos 15 d. šeši 
\aikinai irstėsi ant Gr. Rapids 
upės. Vienas iš jij. Juozas Bra- 
zauskas, iškrito iš laivelio ir ne- 
sulaukdamas ipagelbos prigėrė. 
Sakoma, kad tai girtybės auka. 

Laike laidojimo tamsios kleri- 
kalės parodė savo fanatizmą: iš- 
bėgę j gatves barškino blekėmis, 
viedrais ir skauradomis. Klykė ir staugė visokiais balsais. O va- 

žiuojantieji karietose palydovai, 
atsimokėdami "orkestrui" špy- 
gas rodė. 

(Amerikiečiai stebėjosi gatvine 
komedija ir klausinėjo, kuom 
jiems prasikalto tas velionis, kad 
laike jo laidotuvių keliama toks 
lermas. 

Apie numirusius reikia kalbėti 
gerai, arba nieko nekalbėti. Kaip ten nebūtų, bet kėlusios lermą tamsios fanatikės yisgj. vertos pa- 
peikimo. 

..Žinių Rinkėjas. | 
IŠ ROCHESTER, N. Y: 

Geri sumanymai. —, Rugipjučio 
10 d. įvyko čionykščių lietuvių 
draugijų atstovų susirinkimas, 
kuriiaune taipo nutarta suorgani- 
zuoti pažangesnių šio miesto 
draugijų sąryšį. Tam tikslui 
jau išrinkta iš kelių draugijų val- 
dyba ir pavadinta Rochesterio 
Lietuvių Taryba. Jos užduoti- 
mi bus: rišti bendran darban 
Rochesterio lietuvių draugijas ir 
kuopas; daly vaut viešame šio 
miesto gyvenimo judėjime; in- 
formuot amerikonų spaudą apie 
lietuvius ir t. t: 

Siame susirinkime tapo priim- 
ta p. J. J, diliaus rezoliucija, 

|i>dėstanti kariaujančiųjų valsty- 
bių atsinešimą linkui Lietuvos. 
Rezoliucija tapo paskelbta vie- 
tos spaudoje. Anglų laikraščiai 
link to atsinešė gana gražiai, tik 
''D. C." nesuprato, kas tai yri 
lietuviai. 

Nedėlioje, rugpjučio 10 d. A. 
L. T. Sandaros 21 kp. renkia 
puikų pikniką Seneca parke 
Rifle Range, kur grieš lietuvių 
kanklių beuas. Pusė pelno eis 

Lietuvos Neprigulmybės F011- 
dan. Piknike laukiama daugy-i 
bės svečių. Kviečiama dalyvau- 
ti visos lietuvaitės ir lietuviai. 

Svečias. 

! IŠ SO. OMAHA, NEBRs 
j Pavergtųjų slavų tautų mani- 

festacija ir lietuviai.—Čionykštės 
i cechų organizacijos atsišaukė | 
j visas čia esančias pavergtųjų 
slaviškų tautų organizacijas, 
idant rugsėjo 2 d. surengti dide- 
lę manifestaciją ir pagaminti re- 

zoliuciją, kas parodytu, kad pa- 
vergtosios slavų giminės tautos 
trokšta pilnos ncprigulmybės. 

.. Dalyvauti toje manifestacijo- 
je tapo užkviesti ir lietuviai. 

Prie to uoliai ruošiasi vietos 
'lenkai ir jie yra pasirengę pa- 
skelbt savo žodi, kad Lenkija 
yra pribrendusi pati save valdy- 
ti ir kad trokšta pilnos ncprigul- 
mybės. 

Kol kas So. Omahos lietuvių 
tarpe nesimato jokio ruoŠimosi 
■prie to svarbaus reikalo. Nors 
lietuvių tauta ne slaviška, bet 
turinti atskirą savo kilmę, kalbą, 
\isgi dalyvauti butų neprošali. 1 

Dabar atėjo valanda, kuomet 
mums reikia stengties reikalauti 
ir atsiimti išplėštąją iš musų 
liuosybę ir vi:;a tai, ką musų 
tautos žmonės šventai garbina. 

Męs lietuviai turime pilną tei- 
sę skelbti pasauliui savo reika- 
lavimus, nes musų tautos sunųs 
lieja kraują karės laukuose | 
cliauge su kitų tautu žmonėmis: 
Daug yra tautu mažesniu už lie- 
tuvių tautą, kurios yra liuosos 
nuo pavergimo, tik mys lietu- 
viai vargstame po svetimu jun- 
gu. 

Visos So. Omalios lietuvių 
draugijos laikykime savo susi- 
rinkimus atskirai ir bendrai ir 
stengkimės paskelbti pasauliui 
savo balsą, kad ir mūsų tauti 
trokšta liuosybės. 

Sukruskit' broliai lietuviai vi- 
sose kolionijosc išeivijoje, nes 

žinote, kad musų tėvynė krau- 
juose paplukusi, o musų tėvai ir 
broliai jau badu baigia mirti. 

Imkime pavyzdį iš musų bro- 

lų tremtinių veikimo Rusijoje. 
"Lietuvos" Koresp: 

IŠ FICHBURG, MASS: j 
Piknikas.—Rugpjūčio 5 d Šv.Į 

K. L. K. Draugystė surengė! 
puikų pikniką: Žmonių atsilan- 

kė nedaugiausia, bet visi gražiai 
linksminosi. Pelno draugystei 
liks apie $5.00. 

Nors tuluose laikraščiuose pa- 
sirodė korespondencijos, kad mi- 
nima draugystė jau mirus, bet 
tas yra netiesa: Si draugystė 
jkorporuota, turi čarterį ir, kad 
ir vasaros laiku, šį tą veikia. 

Draugystės Nary-;. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PENNA. 

Puikus išvažiavimas. Aukos 
L. N: Fondan: Rugpj. 5 d. vie- 
tinė SLA. kuopa turėjo puikų 
išvažiavimą j girias, kuriame, 
apart kuopos Ueirių, dalyvavo 
svečiai ir iš toliaus: St. Gegužis 
—SLA. prezidentas, iš Malia- 
noy, City. P. p. J. ir A. Pacen- 
tai, iš Pottsville; p. T. Birbilą1; 
i- St. Clair. Viso dalyvavo apie 
120 žmonių. Visi pavyzdingai 
linksminosi ir dainavo, o p. Ge- 
gužis kalbėjo apie SLA: reikalus 
ir apie politišką Lietuvos padė- 
jimą. Po prakalbų fotografas 
J: Birbilas visą būrelį nufoto- 
grafavo: Po tam p. p. S. Bu- 
lota ir A. Jakaitis rinko aukas 
iškovojimui Lietuvos neprigul- 
mybės. Surinkta $22:30 ku- 
riuos kuopos sekretorius S. Bu- 
lota pasiuntė L. N. Fondtan. 
Garbė aukavusiems. 

PI. 

Žinios Žinelės. I 

Glasgo*/, Scotland. 

į = "Išeiviu Draugas" 30 no. 

paduoda jau 78 lietuvių vardus 
savo valia įstojusius Didž. Brita- 
nijos armijon. Didžiuma jų pažy- 
mėta jau išvestais Francijon. 

Washington, D. C. 
— Beita Lock\vood, pirmutinė 

moteris advokatas Amerikoje ir 
pirmutinė kovotoja už lygias mo- 

terų su vyrais teises, šiomis die- 
nomis numirė \Vasliingtone. Mir- 
dama ji pasakė: "Mano troški- 
mas išsipildė — nors prieš mir- 
siant išvydau moterį Amerikos 
kongrese. Esitt tikra, kad mote- 

rys greit turės 'lygias teises su 

vyrais visame pasaulyje.'' 

Westv/lle, 111. 
= Rugpjučio 5 d., laike mau- 

dymosi išvažiavusiam į paupius 
jaunimui, pradėjo skęsti Pran- 
ciška Rimkienė, 25 m. amžia'is 
moteris. Ją puolėsi gelbėt Jo- 
nas Šimkus, 27 metų vaikinas, 
bet abudu_ prigėrė. 

Rimkienė paliko vyrą ir du 
kudikius dideliame nuliudime. 

Canaan, Me. 
= Airis Ch. Dickey su pačia 

džiaugiasi, kad juos Dievas ap- 
dovanojo tokia skaitlinga šeimy- 
nėle. Jiems Dievas jau atsiun- 
tė dvidešimts trečią kūdiki. 

New York, N. Y. 
= Tūlas jaunas vyras, pasi- 

vadinęs save rusų, parašė laišką 
kariškai šios šalies valdžiai, iš- 
reikšdamas norą stoti armijon 
liuosnoriu, bet su tam sąlygom, 
jog jį Dėdė Šamas užtikrins, 
kad pasibaigus karei jis gaus iš 
valdžios $15.000 paskolos, uždė- 
jimui pelningo biznio. 

Tuscon, Ariz. 
= Pačto klerkas W. D. Coak- 

lev paglemžė siunčiamus j Los 
Angeles dešimtį tūkstančių do- 
liarių ir dingo. Policija jieško 
vagies. 

Berriso, Argentina. 
= Lietuvių draugija "Varg- 

dienis" surengė spektaklį: Sce- 
noje pastatė du veikalus: "Vidu- 
je Klebonijos" ir ''Kaip kas iš- 
mano, taip save gavo." Loši- 
mas pavyko neblogai, tik gaila, 
kad mažai lietuvių j rimtą spek- 
taklį atsilankė. Aukų surinkta 
& P- ioc., tik vieton badaujan- 
tiems karės lauke žmonėms pi- 
nigai paskirta '"revoliucijos" tik- 
slams. 

Montello, Mass. 
= Liudvisė Vaitkaitė, Kauno 

gub., Milvidžių sodžiaus, atva- 
žiavusi Amerikon 1914 m., <la- 

^ bar turinti 21 metą amžiaus, lie-, 
pos 8 d. 1917 m. parašė čia gy- Į 

I 
veriančiam savo broliui laišką, 
amžinai atsisveikindama j|, sj 

vo gimines ir pažįstamus ir už- 
rašydama savo mažytį turtą ir 

knygas giminėms, o jeigu gimi- 
nės nenorės—išdalinti biedniems. 

L. Vaitkaitė išsilavinus mer- 

gina ir dalyvavo lietuviu scenoje 
Rochesteryje NT. Y. ir kitur. 
Amžino atsisveikinimo laiške ii 

rnšo, kad ji nusižudysianti taip, 
kad jos lamo niekas nesuras. 

Priežastis nusižudymo—žuvimas 
jos tėvų karėje ir nusižudymas 
Prano Urbono, kurj ji mylėjo. 

Gary, Ind. 
=» Juo/.as Janavičius vedė p-^ 

Uršulę Pažeriutę. Laike vestu- 

vių nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams suaukauta $15.700. 

New York, N. Y. 
= Į čia pribuvo iš Rusijos ne- 

labai tolimas Nikalojaus Roma- 
novo giminaitis. Jis save skaito 
čystos markės socialistu. 

Athol, Mass. 
= Rugpjūčio 2 d. traukinys 

suvažinėjo ponią T. Mockevičie- 
nę. Velionė paliko keturis su- 

sius, iš kurių 2 jau vedę, ir vieną 
dukterį, ištekėjusią už ip. P. B11- 
zevičiaus. 

Rockford, 111. 
= S. L. R-K. A. 137 kuopos 

kasieriaus su kuopos iždu dar 
•nesuranda. Paprastai daug tru- 

belių tų "šlyrujų" katalikų or- 

ganizacijose, kur kunigai bosau- 

iia- 
Galicijoje. 

= Ties Dunojaus upe karės 
lauke žuvo Jonas Urbonas, pa- 
einantis iš Kauno gub., Blidakių 
sodžiaus. Velionis labai mylėjo 
savo tėvynę ir pki'tino apšvieti 
kaimiečių tarpe. Sugrįžusieji iš 
ištrėmimo kaimiečiai pasiges dar 
vieno veikalaus savo tautos 

draugo. 

Maskva. 
= Lietuvių artistų bendrovės 

iniciatyva ta-po įsteigtas nuolati- 
nis teatras. Buvo planuojama 
įsteigti valstijinį arba privatinį, 
bet, kadangi jie daugiausia tar- 

nauja ''aukso veršiui" tat įsteig- 
ta visuomeninis teatras. Reži- 
sierius A. Sutkus. 

Petrapilis. 
T. Leonas išstojo iš kadetų 

partijos. Išstodamas kadetų 
centro komitetui jis parakė: 
Liaudies laisvės partijos centr.j 
komitetui. Kadangi aštuntame 
tautos laisvės partijos suvažia- 
vime paaiškėjo negatyvus parti- 
jos atsitiesimas prie lietuvių sie- 
kinių maždaug laisvai savaran- 

kiškai sutvarkyti Lietuvos poli- 
tikos ateitį, aš negaliu toliaus 
pasilikti partijos nariu ir išeinu 
iš jos eilių. 

Prie.v pat karę Suvalkų gu- 
bernijoje buvo 325 pradedamo- 
sios valdžios mokyklos su 356 
mokytojais. Apie 70 lietuvių 
mokytojų dabar tarnauja rusų 
kariuomenėje ir keliolika jau 
žuvo. Kiti gyvena Rusijoje. Iš 
Katino gubernijos išbėgusių Ru- 
sijos lietuvių mokytojų yra 77. 

New York, N. Y: 
= Daktarui A. Grinburgui 

įkando uodas. Jis pradraskė pa- 
tinusia vietą. Užsinuodijo krau- 
nas ir daktaras numirė. 

Brooklyn, N. Y. 
= Rugpjučio 4 d. Čia tapo 

suareštuotas už prakalbą gatvė- 
je aidoblistų kalbėtoja L. Grik- 
štas. Suareštuotas ir kitas kal- 
bėtojas 11. Ne ruse r. Teismas 
juos nuteisė 6 mėresiams kailė- 
jimo ir $300,00 bausmės. Nu- 
teistieji apeliuoja. 

Siuox City, Iowa. 
— Kunigas M. Cibulskis, ku^ 

ris trjs metai tam atgal atvažia- 
vo iš Šveicarijos, taip susiverži- 
uo su savo parapi jonais, kad 
turėjo prasišalint. Kunigas G- 
bulskis prašo vyskupo Garriga- 
no, kad jam 'uotų kitą viet%. 
Girdi, pana.pijonai kėsinasi 
jo gyvybės. 



CARĄ SIUNČIA SIBERIJON. 
Petrogradas, .rugpjūčio 

15 d. Pusiau-oticialė Rusijos 
žinių agentūra pranešė iiądien, 
kad Nikalojus Romanovas, bu- 

vusis caras, ii jo ieimyna tapo 
šiądien prašalinti iš palociaus 
Carskame Sele ir kad prane- 
šama, buk juos veža į Tobol- 

ską, Siberijoj. 

Apžvalga. 
Gandai -Vos spėjome gauti 

žinią apie kini. l)r: Viskanto iš 

Šveicarijos "išdavikiškus dur- 

ims," štai p. K: Šliupas per "Tė- 

vynę" pakelia kalbas, buk ir 

Amerikoje tarp lietuvių esą žmo- 

nių, kurie yra arba kitų viešpati- 
jų agentai, arba dirba kitų vieš- 

patijų naudai, o Lietuvos nenau- 

dai. 
f'-as K. šliupas tvirtina, kad 

tarp Amerikos lietuvių esąs vie- 
nas agentas, kuris turi priėjimą 
prie nekuriu lietuviškų redak- 

cijų ir kuris buk stengiasi "pa- 
pirkti" nekuriuos ntusų veikėjus, 
•kad jie dirbtų naudai tūlos vieš- 

patijos (menamai, naudai Angli- 
jos) ; tas darbas esąs toks, kad 
nebūtų agituojama už Lietuvos 

neprigulmybę. Tasai agentas 
buk mėginęs nekuriuos lietuvių 
veikėjus išsiųsti Europon tuom 

pačiu tikslu, o vienas panašus 
veikėjas buk jau net išvažiavęs. 

Toki yra, trumpai suglaudus, 
gandai, ir jie pradeda ititisų laik- 

raštijoje ir tarp žmonių sparčiai 
platintis ir visokius spėliojimus 
gimdyti. 

tą apie tą menamą agentą 
ir apie jo menamus "papirki- 
mus" teko ir mums privatiškai 
girdėti. Visas šitas klausimas 

yra, kaip sakoma, dabar tyrinę 
janias N'evv Yorke. 

Tikro dalykų stovio męs ne- 

žinome ir todėl, suprantama, 
apie tai nenorėtume pirm laiko 
ir neturėdami tikrų prirodymų, 
ištarti griežtą ir galutinę nuomo- 

nę. Iš to, ką męs apie tai ži- 
nom*, dalykas atrodo štai kame: 

Tūlas asmuo, kurio pravardės 
męs kol kas neskaitome reikalingu 
garsinti, prasidėjus revoliucijai 
Rusijoje, yra kalbinęs keletą iy- 
tnesuių Amerikos lietuviu 
važiuoti Rusijon. Tiks'.u lokio 
važiavimo, kiek męs sužinojome, 
buvo ne papirkimas dirbti Lie- 
tuvos nenaudai, neigi agituoti 
prieš Lietuvos neprigulmybę, bet 
gelbėti Rusijoj pykusią revoliu- 
ciją nuo anarchijos. 

Kuomet pat pradžioje revoliu- 
cijos anarchistai ir karŠtagalviai 
socialistai (Lenino pasekėjai) 
.pradėjo plaukti Rusijon tūkstan- 
čiais, kad anot jų pradėti "tikrą" j revoliuciją ir kada jie užsimanė 
nuversti naująją rusų valdžią, 
tai buk Amerikoj ir Anglijoj ta-' 

po sumanyta, kad vertėtu į Ru- 
siją pasiųsti daugiaus žmonių, 
kurie užkirstų kelią pragaištingai 
anarchistų ir Leninistų agitaci- 
jai, aiškintų Rusijos žmonėms jų 
agitacijos pavojingumą ir t. t: 

'Reikalingos kelionės lėšos ir 
užlaikymas tokių žmonių, kaip 
girdėjome, turėjo buti apmoka- 
mas iš tam tikro fondo. Ar ias 
fondas baipo sutvertas tam tikrų 
draugijų, ar abelnai talkininkų, 
—to mums neteko tikrai patirti. 

Tiek męs apie tai esame girdė- 
ję ir tiek žinome. Jeigu daugiau 
nieko tame nėra, tai mums rodo- 
si. kad nieko "nclegališko/' neigi 
nieko peiktino tame dar nėra. Jei- 
gu galėjo išvažiuoti ir atviros 
agitacijos darbą varyti visoki 
anarchistai, leninistai ir daugybė 
kitokių trukšmadarių, kurie, be 
abejonės, galėtų Rusiją nuvary- 
ti prapultin, tai sunku bu- 
tų suprasti, kodėl priešingos 
jiems agitacijos tikslu negalėtų 
važiuoti tie, kurie trokštų, kad 
Rusijos revoliucija greičiaus .su- 
sitvarkytų ir užkirstų kelią ne- 

tiktai tokiai anarchijai, bet ir 
grįžimui carizmo, kuris, beabe- 
jonės, iš tokios anarchijos pasi- 
naudotų. 

Mums rodosi, kad su tuom ne- 
buvo ir nėra jokio reikalo slėp- 
tis. nes slėpinras tiktai pagimdo 
♦nereikalingus nužiurėjimus ir 
•pčliojimus. 

Bet iš kitos vėl pusės, jei^ti 
butų mėginta nukreipti lietuvių 

politikos nuomonę prieš Lietu- 
vos neprigulmybę, arba abelnai 
varyti apmokamą a„ vidų-, 
rinėj Lietuvių politikoj tai tas 

butų vėl visai kitas da'ykas. 
Tas hutu papirkimas ir parsi- 

davimas. Apie tai vienok mums 

neteko nieko girdėti. 

Perspėjimas buvo teisingas. 
Pora socialistiškų laikraščių pri- 
kaišioja mums ir savotišku budu 

prie mus kabinėjasi už tai, kad 

ka'.p laike registracijos, taip ir 
laike "dratto" męs perspėjome 
lietuvius, kad jie neklausytų so- 

cialistų agitacijos, o teisingai iš- 
pildytų tai, ką įstatymai liepia 
kiekvienam piliečiui pildyti. 

! ocialistų laikraščiai skelbė, kad 
esą socialisttai busią paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, jeigu jie užsi- 

rašys, kaipo "concientions objee- 
tors" (nažinipgi karės priešai). 
Tuomi jie prisiviliojo apie keletą 
šimtų naujų narių savo Sąjungom 
Męs pasakėme, kad toks jų tvir- 
tinimas yra melas ir kad tie, ku- 
rie jų klausys, gat*i susilaukti ne 

paliuosavimo, bet nesmagumų. 
Ir mūsų tvirtinimas išsipildo. 

Žmonės galėjo užsimokėti po $^.oo 
j Socialistų Sąjungą; Sąjunga ga- 

!ėjo įgyti per tai kelioliką šimtų 
doliarų (jai pusėtinai reikalingų), 
l>et tas visai nepaliuosavo tų žmo- 

gių, kurie tokiems pranešimams 
tikėjo. AtpeiK, nekurie jų jau sė- 

di kalėjimuose, kiti yra [K) teis- 

mu, o kitiems grę a kariško teis- 
mo pavojus. 

^tai laikraščiai pamini, kad tū- 

las "draugas" A. Krasflickis iš 

Bristol, Omui., atsisakiusis regist- 
ruotis, yra nuteistas ant 6 mėnesių 
kalėjimu, V. Žandrickas iš \Vater- 

bury, Cotm.( ant 2 mėnesių kalėji- 
mo; Stasys Mitčius, socialistas, iš 

Brickton, NIass., pamėgino atsisa- 

kyti, kaipo "Consciention objec- 
tor" ir jam prigrasino karišku teis- 
mu; "('.raugas" Grikštas tapo su- 

areštuotas BrooKivne už kurstan- 
čias prakalbas gatvėje. 

Iš Rookfccdo, sakoma, apie 20 

lietuvių sėdi kalėjime. 
Taigi dabar klausimas: kurie 

laikraščiai gcriaus lietuviams pasi- 
tarnavo? Ar tie, Kurie visokerio- 
pais budais kurstė ir kursto prie 
pasipriešinimo ir nuvarė per tai 
žmones j kalėjimus, ar tie kurie 
kurie i skalno aiškino žmonėms jų 
pareigas ir perspėjo juos nuo gre- 
siančios bėdos. 

Męs suprantame, kad mūsų 
draugai socialistai yra priešingi 
J<arei—tas labai gerai. Bet jeigu 
jie ištikro yra priešingi karei, tai 

jų agitacija privalo buti atkreip- 
ta ne prieš Amerikos valdžią, bet 
prieš Vokietijos valdžią, kuri šitą 
karę pagimdė, ir prieš savo drau- 
gus vokiškus socialistus, kurie kai- 
zerio valdžią palaikė ir dabar pa- 
palaiko. 

Neprigulmybė, ar savi-apsi- 
sprendimas. Didelis Rusijos lie- 
tuvių seimas, kuris atsibuvo Pe- 
trograde, ir kurio platus aprašy- 
mas randasi šiame "Lietuvos" nu- 

meryje, pasiliks Lietuvos istorijoj 
vienu iš svarbiausiu atsitikimų. 

Gaila, kad šisai Seimas negalė- 
jo kai-kuriuose klausimuose su- 

sitaikyti ir išnešti vienodos rezo- 

liucijos. Seimas aiškiai pasidali- 
no į dvi beveik lygi pusi, kuomet 
prisiėjo tarti žodis apie Lietuvos 
ateitį. 

Ginčai kilo už tai, ar lietuviai 
dabar privalo aiškiai reikalauti pil- 
nos meprigulmybės Lietuvai, ar 

palikti šitą klausimą kaip ir atida- 
rytu ir pasiganėdinti vien reika- 
lavimu, kad Lietuvai butų duota 
teisė apsispręsti pačiai, kuom ji 
nori buti po karės. 

Neprigulmybė* reikalaują kleri- 
kalai: savęs apsisprendimo reika- 
lauja socialistai. Tautininkai per- 
siskyrė pusiau: viena » dalis 
(Pažangos partija po vado- 
vystėj įeikalauja neprigulmybės, o 
kita dalis (Santan.s partija po 
vadovyste Leono) paremta socia- 
listų formulą. 

Teisybę pasakius, ir viena ir ki- 
ta pusė turi mintyje pilną Lietu- 
vos neprigulmybe, bet dab'kas ei- 
na apie taktiką, t. y. apie budus, 
kuriais reik prie tos neprigulmy- 
bės siekti. 

Galima neabejoti, kact galuti- 
nis ir augšeiausis abiejų pusių 
iciealas—tai pilna Lietuvos nepri- 
gulmybė,—kitaip negali buti. Ir 
lodei viena pusė tvirtina, kad da- 
bar yra patogiausia proga tą lie- 
tuvių siekinj aiškiai ir griežtai 

pastatyti ir visam pasauliui ap- 
reikšti. 

Kita gi pusė—apsisprendimo š? 
litiinkai,—mena, kad apskelbtu* 
Lietuvos neprigulmybės principu, 
tuouii butų įžeista Rusijos revo- 

liucijos demokratija, kuri nepri- 
taria Rusijos skaldymuisi. 

Apsisprendimo formula tapo 
nukalta Rusijos revcmiu^snierių 
ir lodei nedyvai, kad visi revo- 

liuciniai gaivalai, kad ir svetimų 
tautų, yra po tos formulos jtekme. 
Apart to jie matomai tikisi, kad 
Lietuvos ateitis pilnai priklausys 
nuo Rusijos revoliucijinės demo- 
kratijos. 

Visai neabejodami apie apsi- 
sprendimo šalininku gerus norus, 
męs vienok esame palinTcę manyti, 
kad reikalavimas pilnos neprigul- 
myl.ės Lietuvai yra daug geresnis 
ir nuoseklesnis būdas. Viena, 
Lietuvos likimas visai nepriklau- 
sys vien tilc nuo "Rusijos revoliu- 
cijoninės demokratijos, bet turėtu 
buti išrištas tarptautinio taikos 
k(.«ngrėso. Lietuviams yra y tin 
svarbu, kad butų taip, o ne kitaip. 

Reikalavimas nuo kongreso tik 
apsisprendimo JėTses, nesuteikia 
nei kongresui, nei pasauliui nei 
mažiausio supratimo apie tai, 
kuom Lietuva nori buti. Gi ji nu- 

tars buti ncprigirtiTringa. o gal už- 

siganėdins tolimesniu vergavimu, 
arba pusiau vergavimu kuriam 
nors iš kaimynų. * 

Taigi toks apsisprendimo reika- 
lavimas, noraus nenoroms, pa- 
gimdytų ir kongrese ir visam pa- 
saulyj manymą, kad ji dar, mato- 

mai, tikrai nežino, ko ji nori 
ir kuom ji nori buti. 

Tšvada iš to butu tik viena: 
reikštų, kad .tauta dar nėra pilnai 
politiškai pribrendusi ir kad yra 
abejonių kaslink jos aspiracijų. 

Sutvėrimas tokios nuomonės bu- 
tų neišvengiamas, o tas jokiu bil- 
du negalėtų lietuviams išeiti aut 
naudos. 

Antra. Sakysiu taikos kongre- 
sas suteikia apsisprendimo teisę 
Lietuvai. Tai klausimas—kokiose 
rybose? Ir kur Lietuva tun~1>u- 
ti iki tas apsisprendimas jvyks? 
Dalis jos yra po vokiečiu, dalis 
prie Rusijos, dar k:ta dalis galį 
pateks naujai nustatytai Lenkijai,' 
kuri reikalauja ir gaus t ■ apsi- 
sprendimą, bet rieprigulmybį. Ar 
kongresas turėtų^ sėdėti ir laukti,1 
kol Lietuva balsavimu neap-rspręs, 
kuom ji nori buti? 

Europos ]>olitiškas žemlapis, va- 

iinasi, negali Buti galutinai nusta- 

tytas, kol visi tie apsisprendimai ne 

bus užbaigti. 
Pagalios gi 'idavuT-Te>isę" apsi-; 

spręsti lietuviams, ar męs galime 
pamiršti tai, l&d tuomi butu duota 
didžiausia proga tnusų trims kai-1 
mynams—rusams, lenkams ir vo- 

kiečiams,—varyti kuodidžiausią 
agitaciją, papirkimus ir intrigas 
tarp lietuviu? Juk kiel^enašf *Jų 
geistu turėti lietuvius savo pusėj.! 
Toks dalykų stovis dar minkštai,-j 
politikoj nepatyrusiai lietuvių tau-( tai gali gręsti tiesiog susiskaldymu 
į dalis, o tokio susiskaldymo pa-j 
sekmčs butų liūdnos—lietuviai vėl 
liktų kaimynių tautų vergais. 

\7sais atžvilgiais žiūrint, reika-J lavimas Lietuvos neprigulmybės 
yra daug geresnis, daug aiškesnis 
ir daug tikslesnis negu neaiškus, 
pusiau miglotas, nedabaigtas apsi- 
sprendimo principas. 

Neprigulmybės principas yra pa- 
našus į nusistovėjusi, išsifermen- 
tavusį ir tyrą vyną; kuomet "ap- 
sisprendimo" principas yra dar tik 

rūgštis fermentacijos stovyje: iš. 
jos gal išeit geras vynas, "bet gal | 
išeiti ir paprastas actas—tas pri- 
klausys nr.o to, kaip ji fermentuo- 
sis. 

Fermentacija yra žingeidus da- 
lykas mokslo s ryty j e, bet politikoje 
ji gali buti karais -aTiTeirPprnŠcTrr 
asmenuotas. 

Ir štai delei šitų viršminėtų prie- 
žasčių męs esame palinkę manyti, 
kad aiškus ir griežtas neprigulmy- 
bės reikalavimas prie dabarti- 
nių politiškų aplinkybių yra geres- 
nis negu vien tik "apsisprendimo" 
reikalavimas. Pirmas veda lietu- 
vius iki pačiam galutiniam tikslui, 
antras—ir geriausiam atvėjyj—ro- 
do kelią tik iki pusiaukelių. 

Ii laikraščių Girdime, kad 
"Dirvos" redaktorius, pT Y. S. Jo- 
kubynas, pasitraukė nuo minėto 
laikraščio redagavimo. "Dirva" 
buk patekusi po klebono "Vyčių" 
sparnu. 

Ką Vokiečiai žadą Lietuvai. 

Buvusis "Ateities" redaktorius, 
A. Rimka, nesenai i s valiavusi s 

Europon, praneša Ncw Yorkai 
... II ■ I! sekančiai: 

"Iš gana autoritetingu šalti- r. 'i 
niit sužinojau, kad vokiečiai (val- 
džia ir liberalai) nori i^ Lietuvos 
padaryti neutralu valstybę tokio- 
niis teisėmis, kaip Luxembtirgas 
(t. y. su muitais išvien su Vokie- 
t'ja), prijungiant ir l'rusu Lio- 
luvą. Lietuvoje vokiečiu valdži ij 

jau leido sudaryti tam tikrį 
TAUTOS PASITIKĖJIMO 
TARYB.y Ti'kitnasi. ,kad karės 
ir vidurinės politikos aplinkybių 
ipiriaina vokiečiu valdžia ateity- 
je Lietuvoje švelniau elgsis, liet 
\ argas tuo tarpu didelis, y pati il- 
gai miestelių ir miestu vaikui 
perma/.ai maisto turi. 

"Apie pusę liepos mėnesio 
i>tockholme žada 1»u t i visi] lie- 
tuviu konferencija." 

Vokiečių Paslaptas Rengimasis. 
Nesenai telegramos pranešė, j 

kad Ryme surasta paslaptas tune- 

lis (urvas po žeme), kuri.; jungo 
vokiečiu ambasadą Ryme su vie- 
nu boteliu, kurio savininku buvo 
vokietys. Tikslas aiškus: tunelis 
padirbtas tam, kad vosoki šnipai, 
paslapti agentai ir t. t. apsistoję 
neva privatiškame liotelyj, galėtu 
mekeno nepatėmyti susinešti su 

vokiečų ambasada. Kitais žodžiais 
tariant, vokiškoji ambasada buvo 

Į šnipų lizdu. (Liet sakoTna^kad new 

teisybė. Red). 
Kitas pavyzdis. Kaizeris nusi- 

pirko puikų pjitbuų ant Korfu sa- 

los netoli (irekijos pakrančių. Ten 
jie praleisdavo savo vakacijas. l>i- 
bar surado, kad iš palociaus pra- 
vesta ilga duda j jūres, kuri^ sub- 
marinai gaudavo kerosiną iš re- 

zervuarų ant Korfu salos. Kitais 
žodžiais, kaizerio jau nuo senai 
buvo Įrengta paslapta stotis sub- 
marinams. 

•Pereitame numeryje buvo apra- 
šyta Axelio Bjornseno pasakoji- 
mas apie tai, kaip vokiečių valdžia 
nepasidrovėjo. nužudyti didelį sa-Į 
\o išradėją Dr. Dicselj, kad jo iš- 
radimai nepatektu kitoms viešpati- 
joms. Šiame numeryje paskaity- 
kim, kaip vokiečiai dar prieš karę 
rengėsi padaryti submarinams sto- 

tis ant jūrių dugno aklink Ang- 
lijos pakraščių. 

Naujas submarinas. 
Keletą mėnesių, pilnus metus 

prieš karę—pasakojo Axel Bjorn- 
sen,—aš gavau pirmą progą su- 

sipažinti mi povandeniniu laivu, 
kurio užduotim yra traukti kitą lai- 
vą. Šitas laivas turėjo milžiniškai 
stiprius elektrikinius motorus, nes 

jo užduotim buvo plaukti t'k po 
vandenin, niekados nepasirodžius 
paviršėli. 

Kapitonui šito laivo buvo tas' 
pats Steinbrink; jo pagelbinitiku 
buvo Axel Bjornsen, o vieton jū- 
reiviu buvo vyrai, nuteisti kator- 
gon visam gyvenimui. Jie mat 

negalėjo išduoti sekretų pašali- 
niams žmonėms, nes jie, būdami 
amžinais kaliniais, neturėjo pro- 
gos tarti žodžio laisvam žmogui. 

Vokietija naudoja daugelį to- 
kiu savo katorginių kalinių sek- 
retniems darbams savo laivyne. 

Steinbrink turėjo Anglijos salų 
žemlapj, ant kurio buvo pažymė- 
ta visi dideli uostai ir seklus (ne- 
gilus) pakraščiai netoli uostų, 
kur submarinas galėtų saugiai gu- 
lėti ant jūrių dugno. 

Tokiose vietose manTta suk- 
rauti didelėse metalinėse bačko- 
se kerosino rezervuarus, .iš kurių, 
laike karės, submarinai galėtų pa- 
siimti sau reikalingą kerosiną; 
tuomet jiems nereikėtų del kero- 
sino grįžti algai net į Vokietijos 
uostus. Minkštas, dumblotas jurų 
dugnas yra geriausia tokiems sub- 
marinų rezervuarams viela. 

[ tok:Ts vietas—pasakoja Axel 
L'jornsen.-r-męs. savo povandeni- 
niu laivu traukėme dideles kerosi- 
i ii nes pailgas bačkas, panašias į į 
milžiniškasr žuvis, ir saugiai su-j kraudavome jas ant jurų dugno, 
įkarais jas, pritvirtindami: tokiu 
budu subniar^nai, plaukiojanti 
aplink Angliją, reikalui atėjus, ga- 
li pasiimti sau kerosiną"~savo ma- 

šinoms, be grįžimo atgal į savo 

uostus. 
Šisai darbas buvo sitnkiansis 

darbas, koki aš kada nors turėjau 
su subrr.arinais. Mušu traukian- 
t:s submarinas dirlx> blogai, ir pro- 
gresą męs darėme menką. Dauge- 
lis bačkų su kcrosinu nutruko nuo 

plieninių virvių ir dingo jurų gi- 
lumoje. Kapitonas Steinbrink siu- 
to ir keikė, bet tas nieko negel- 
bėjo—per visą mėnesi sunkaus 
darbavimosi mgs jsteigėme ant j u- 

įų dugno tik vieną tokią kerosi- 
po sankrovą. 

—Tas darbas eina perlėtai ir 

perpavojingas,—skundėsi supykęs 
Steinbrink.—Diena (suprask, karės 
diena) ateis, o męs nebusime prie 
jos prisirengę. Turime ką nors ki- 
to išgalvoti." 

Ir istikro sukrauti kerosininių 
bačkų jūrių dugno sąkrovoje buvo 
beveik negalima sulyg tų plianų, 
kokius męs tuomet mėginome. \'ei 
šeštoj dalyj tų \ ietų, kurias Stein- 
brink paženklino ant savo žemla- 
pio, negalima buvo padaryti tų 
sąkrovų. 

Laike traukimo, męs pražudėm 
taip daug bačkų ir sugaišiuoiue 
tiek daug laiko, kad pagalios pri- 
siėjo visus tuos plianus mesti ša- 
lin, ir darbas buvo pertrauktas. 
Kodėl išpradžių submarinai bu- 

vo nepasekmingi. 
Yiršminėtas nepasisekimas pa- 

darė pusėtiną įtekmę ant 
dabartinės karės. Jus atmenate,' 
kad pirma submarinų kampa- 
nija vokiečiams visai nenusi- 
sekė, nes anglai išgaudė didesnę 
dalį vokiškų submarinų, kuomet 
jie išplaukdavo, arba grįždavo iš 
savo vietų. I 

Tuofiiet admirolas von Tirpitz,' 
vokiečių laivyno ministeris, tapo 
atstatytas,—mat vokiški su bm a fi- 
nai neatsiekė to, ko vokiečiu val- 
džia nuo jų tikėjosi ir von Tirpitz 
turėjo už tai savo urėdo nusto- 
ji mu užmokėti. 

Vokiečiai, matomai, mėgino ir 
kitokius budus, bet, turbūt, lygiai j 
nepasektningai. 

— Man išrodo—sakė man sykį 
Steinbrink,—kad tik išleidimas la- 
bai didelės sumos pinigu galės pa- 
sekminga/i i^išti šitą klausimą. 
Kuomet męs turėsime daug sub-' 
marinu—taip dideliu ir galingu,1 
kaip kad tas submarTias, kurj mu- 

du anuomet išmėgitkrva—tiMuet 
męs galęsime išsiųsti juos būriais 
taip, kad nckurie submarinai vež 
tik kerosiuą kitiems submarinams,1 
kurie ves karę. 

— Sakykim, pavyzdžiui, kad 
būrys šešių submarinų turės vie- 
ną greitą submariną tėmijimui 
priešo, o du kityi submarinu ap- 
gikluotu torpedomis ir kanuolėmis. 
Tuomet tie trjs submarinai gali 
vežti tik kerosiuą pirmiems trims! 
submarinams. Šitie "aruodimai" | 
submarinai su kerosimi nereika-1 
lauja daug plaukioti, bet didesnę 
dalj laiko gali gulėti ant jurų dug- 
no taip, kad patįs neišeikvotų daug 
kerosi 110. Toki "aruodiniai" subma- 
rinai su kerosimi galį plaukioti tik 
nuo vienos stoties iki kitos. Pir- 
mieji gi submarinai, kurie ves tik- 
rą kovą su priešu, gali susinešti 
pu "aruodiniais" submariuais su pa- 
gelba bevielinio telegrafo ir gali 
susitarti apie vietą ir laiką, km j ir kadai jie turi susitikti. 

Matomai, kad vokiečiai vėliaus 
ir pradėjo tokį budą vartoti. 

Sykį aš paklausiau Steinbrin- 
ko, kiek submarinų Vokietija turi 
išviso, jeigu karė butu tuojaus ap- 
skelbt®. Jisai atsakė.. 

— Laivynas pripažįsta, kad yra 
43 submarinai, o jų tarpe tik 12 

yra tokių, kurie gali toli nuo kraš- 
to nuplaukti. Likusie gi submari- 
nai yra menkniekiai po 200—400 
tonų didumo ir gali buti vartoja- 
mi tiktai uostų apgynimui. 

— Tai neperdaugiausiai,—patė- 
mijau a> Steinbrinkui. 

Jis nusijuokė su ironija. 
— Jeigu męs pastatysime šimtą 

—tarė jis,—tai Anglija mums at- 

sakytų pastatymu tris syk tiek 
submarinų. Męs velijame turėti 

[jatavis submarinų dalis ir maši- 
nas, ir sudėti jas krūvon tada, kada 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 

—Cartcr in Philadalphia Pr«»». 

Kronprincas, Vokietijos sosto įpedius, ir vadas vokiečių ar- 
mijos Prancūzijoj, negali pasigirti laimikiu. Jis ėmė Verdu- 
ną ir gavo pakaušin; jis šturmuoja fraticuzas Champagne provin- 
cijoj ir taip pat jokios pergalės nepešė. Vienatinė pergalė, ko- 
ki .'į jis įgijo buvo—\ okietijoj: kuomet žmonės reikalavo demo- 
kratiškos tvarkos įvedimo, jis nuslopino reichstago ir žmonių norus. 

MARGUMYNAI. 
AČIU. 

C U i c ag o, I 11.—Gerh. Redak- 
cija:—Aš dažnai galvodavau, ko- 
kia yra priežastis, ka\l mušą 
sriovės taip pjaunasi ir nega'.i 
prie vienybės prieiti, nors visi 
sakosi, kad jie vienybės nori. 
Aš jokiu budu to suprasti nega- 
lėjau. ir daugelis to suprasti ir 
iki šiolei negali. į 

Bet j u s n straipsnis, kuriame1 
iųs papasakojate kun. Kemėšio 
veikimo istoriją nuo pat karės 
pradžios net iki dabar, man pla- 
čiai akis atidarė, nes jus aiškiai 
taktais parodėte, kur randasi ta 
šaknis, iš kurios visas dilgėlyną' 
ant mušu lietuviškos dirvos au- 

fta. 

Kiek aš tėmijau, tai nei vienas 
laikraštis iki šiolei nebuvo taip 
aiškiai to nurodęs. Už tai jums 
ačiū. nes jeigu męs norime ap- 
valyti savo lietuvišką dirvą nuo 

dilgėlynu, tai pirmiausiai turi- 
me žinoti, iš kur tos dilgėlės at- 

sirainda. Kada visuomenė gerai 
žinos, kur yra šaknys paslėptos, 
tai lengviau bus nuo jų ir apsi- 
valyti. Dar sykį ačiu už gerą 
i. Uišingą pamokinimą. 

Lukšių Juozas 

NUSIPUDRAVO... 
S o. P» o s t o n, Mass. Gerb. 

Redakcija: atsimenu, kaip anais 
metais jus davėte gera lekciją 
tiems mušu redaktoriams, kurie, 
prisikimšę krepšius savo gazietu 
važinėdavo su prakalbomis, neva 

žmones mokindami, o ištiktųjų 
savo laikraštį pedliavodami. , 

O ką jus manote apie tokį da- 

1\ Ką: 
Tik ką išėjitsis "Darbininko" 

numeris—o "Darbininką" redaguo- 
ja kunigas Fabijonas Kemešis— 
štai ką rašo apie savo kunigų su-i 

si važiavimą: 
Visi žinome, kc&ią svarbią1 

vietą mušu tautos gyvenime u/.-! 

yna musų gerbiamoji dvasiški- j 
ja. Tikėjimo ir doros dalykuose1 
—mūsų mokytojai ir vadai, tau-, 
tos reikaluose—mušu naudin- Į 
giausieji veikėjai ir darbininkai 

—musų dvasiškiai šiądien yra 

vyriausiais judintojais tvarky- 
tojais musų gyvenimo 
Jeigu bile koks žmogus pats 

;ipie save taip pasakotu, ar rašy-( 
tų, tai kiekvienas pasakytų, kad 

^ 
jis yra tuščias pagini puodas, nesj 
kas pats save giria, tas nedaug < 

yra vertas. Tai kodėl kunigo re- 

dakcija,—ir dar inteligentiška re-j 
lakei ja—neparaudusi turi taip sa- 

re ir savo luomą girti? 
Man rodos, kad tai turėtų būti] 

*ėda. o apart to ir žmonėse pla- 
una savęs pasigirimo paprotj. 

Ar tas neišrodo panašiai, kaip! 
:oji mergina, nusipucavusi pud- 
*a visą savo veidą, giriasi prieš 
;isą kaimą, koki ji graži esanti?' 
i:;-! ir dabar jųs iškirstumet jam j 

;>amoksli.r Bostonietis. 

(iresnio nepasakytume, negu 
jųs pasakėte. Tegul pasiskaito jū- 
siškį. 

Redakcija 

DELEI PAŠAUKTŲ KAREI- 
VIŲ TURTO. 

S.o. S e a 111 e. \Vasli.—Gerb. 
Redakcija :—Meldžiu paaiškinti, 
kas bus su turtu ir nuosavybe pa- x 

šauktų į kariumenę. Aš nekalbu 
čia apte tuos, kurie yra vedę. Žino- 
ma, jie paliktų savo nuosavybę sa- 
vo šeimynoms. Bet kaip su tais, 
kurie yra nevedę ir neturi čia 
Amerikoj nei tėvų, nei brolių, o 
turi namą, lotą,pinigus bankoi, ar- 

ba ką kitą? Ką jis turi tada su 

jais padaryti? Juk su savim ne- 

pasineši, išskiriant pinigus, o ir pi- 
nigų daug negalima nešties. 

Jei toks, palikęs pinigus bankoje( 
karėje žūtų, tai kas butų su jo pini- 
gais? Ar galėtų tuos pinigus gau- 
ti io giminės Lietuvoje nors po 
karės, ar ne? 

"Lieturos" Skaitytojas. 
Visi vyrai, kurie pateks karėti, 

išmintingai padarytu, jeigu prieš- 
einaut kartumenėn, padaryt,i savo 

testamentą (Last \vill aTnd testa- 

ment). 
Testamente iųs galite paskirti 

visą savo turtą—kaip judomą, 
taip ir nejudomą, tai yra pinigus, 
Šerus, lotus, namus ir t. t. —kam 
jus norite; arba galite išdalinti 
testamente savo visą turtą po 
kiek norite ir kam norite. Pasi- 
taikins mirčiai, visas tnrtas eis 
taip. kaip nurodyta testamente. 

Jeigu kartais butu užmuštas, o 

testamento iis nepaliktu, tai vi- 
sas jo turt-.s butu išdalintas, jo 
giminėms sulyg tam tikru taisyk- 
lių. nurodytu Valstijos Įstatymuo- 
se. Žitti turtas negalės, jeigu gi- 
minės patįs atsišauktų, arba jeigu 
teismas juos galėtu surasti. 

Geriausia yra padaryti testamen- 

tas, ir paskirti io išpildytoj u 

(Evecutor) žmogų, kuriam jųs 
pilnai užsitikite. 

Darant testamentą, patartina pa- 
sitarti su advokatu, kad testamen- 
tas butų sutaisytas legališkoj for- 

moj ir sulig reikalavimų tos vals- 
tijos, kur gyvena darantis testa- 

mentą, arba kur randasi jo neiu- 
domas turtas. 

Adv. B. K. Balutis. 

LENINAS IR TROCKIS. 
C h i c a g o, II1.—Cierb. Reda k 

cija: ar Leninas ir Trockis, kuris 
dabar kelia anarchiją Rusijoj, yra 
rusai, ar kitos kokios tautos žmo- 
nės? 

/. K. 
Lenin vra rusas. Jo tikras var- 

ias-pravardė yra Vladimir Ulja- 
nov. TrocVij yra žydas. Jo tik- 
-a pravardė esanti Bronštein. 

Redakcija. 



NEMOKA ANGLIŠKAI—AR 
IMS KARIUMENĖN. 

Stark w e a t h e r, N. D 
derli. Redakcija: Ar ims dabar 
kariumcnėn tokius,kurie >nemoka 
kitts, kurie angliškai nemoka, 
metai atgal norėjau kariumcnėn 

pastoti. Mane kareivis užklausė, 
ar moku angliškai? Sakau, kad 
nemoku. Tai jis sakė. kad tokiu 
neimą. Kaip bus dabar? 

E T. P: 

įstatymai dabar nq>arcdo, kad 
nemokanti angliškos kalbos butų 
paliuosuoti <n.Uf kareiviavimo. To- 
dėl męs manome, kad ims ir to- 

kius. 

Redakcija. 

DELEI -LIETUVIŲ 
DIENOS" KNYGOS 

X e vv York, N'. Y. ( ierb. Re- 

dakcija: neužilgo žadama i>leisti 
'"Lietuvių Dienos" knyga. Joje no- 

rėtume įdėti bent trumpas j>a-sta- 
bėles apie Lietuvių Dieną'su auto- 

grafu ir paveikslais mus u visuo- 
menės veikėju ir literatu. Todėl 
prašome maloningai kuogreiėiau- 
siai padaryti trumpas pastebėles 
eupie Lietuviu Dieną ir prisiųsti 
Centro Komrtctan N'evv Yorke. 
Ten pat priimama tr.i knygai pre- 
numeratas S(.00 p. V. K. Rač- 
kausko vardu. | 

Prašau tai pagarsinti 'Lietu-' 
v.»je" ir s<avo bendradarbius para- 
ginti prie to. 

M Šalčius. į 

TUŠČIAI GYRĖSI, DABAR 
PRASI\ ARDŽIUOJA. 

C r a n d K a p r fl s. M i c h. 
Geri). Redakcija.—Ię aniolišką 
•kantrybę turintis žmogus gali jos 
netrkti pamatęs, kaip lumgų! 
'"Draugas" visuomet tik rekla-; 
muoja savo bi/.nį ir teisina sa- 

vuosius, nors jie butu verti pa- 
peikimo. (Tik: a gos * Draugas" 
164 numeryje vadina "šlykščių 
darbu" teisingą parapijono ap- 
rašymą "\ -je T-.', nušviečiantį 
Grand Raptdsc aukų rinkimą ba-, 
dalijantiems lietuviam-* popie- | 
7.iaiis ipa4rirto;e dienoje. 

I 

Jeigu uef J\asišku vadovų"( 
apsileidimo ir tam darbui paken-, 
•kimo bažnyčiose nebuvo galima^ 
rinkimas aukų badaujantiems lie- 
tuviams, tat kunigas* apie tai tu-; 
rčjo pranešti to miesto lietuvių 
draugijoms •' aukų rinkimas tu 

rėja but kaip nors kitaip suor 

gdtiizuotas. 
Grand Rapids kunigas apie tai j 

visiškai nesirūpino. C) kuomet 
nurodomas kunigų apsileidimas 
ir rūpinimasis tik savo asmeni- 
škais retkaflais. kunigų '"Draugas" 
smerkia teisybę skelbencius žmo- 
nes ir bando npgiut prasižengu- 
sius kunigus. 

Ko dabar verti tie "Draugo" 
tvirtinimai ir begaliniai rašymai, 
kad gegužės 20 d. t. y. popiežiaus 
paskirtoje dienoje esą bus su- 

rinkta daugiau, negu buvo surin- 
kta lapkričio 1 d (916 m. 

Rašė rašė, gyrėsi gyrėsi, o kuo- 
met per dvasiškijos kaltę tapo 
atitrauktas kąsnis duonos nuo 

badu mirštančiu Lietuvos žmonių 
lupu, kuomet dori žrr.jnės nurodė 
dvasiskijos cbalatiškumą, "Drau- 
gas" ėmė smerkt .teisybę kalban- 
čius žmones. 

O gal kas ir "pasidarbavo" po- 
piežiaus kancelerijojc, bet juk 
yra žinoma, kad tą dieną t. y. 
gegužės 20 d. 1 į/r7 m., Rusijos 
lietuviai kiekvienoje kolonijoje 
sudėjo tūkstančius rubliu savo J % 6 

•badaujantiems broliams: nema- 
žai surinkta tą dieną Kanadoje 
ir kitur. 

Neatleistinai nusidėjo Ameri- 
kos lietuviu dvasiškija prieš ba- 
daujančius viengenčius, už pra- 
žie sojimą paskirtos popiežiumi 
dienos. 

Pasirodo, tik girties kunigai 
daug Tali, bet nu v eikt be tauti- 

ninkų jagelbos nieko padoraus 
mcjstengia. < laila. kad kunigai 
taip bijo i>ileist laisvus tautiečius 
j savo organizacijas. 

Aš čia tik norėjau pastebėti, 
kad k»crika!ų spauda, vieton tuš- 
čiai girties ir kitus pravardžiuoti, 
verčiaus pažvelgtų Į savo arnit-i 
jos darbui. A. M. Virbalas 

Vokiečių paslaptas rengimąsi 

(J Tąsa nito 4-to <ptisl.) 

mums hus reikalinga. Męs rūpina- 
mės, kirui turėti dokus ir jardus 
greitam submarinų budavojimui, 
kada laikas ateis, o tuom tarpu 
r.»ęs juos naudojome •komercinių 
laivu statymui. 

— O kaip greit galima butų 
pa statyti submariną, jeigu ateitu 
laikas, kuomet jie butų reikalingi ?j 

— Męs (plniie padirbti keturis 
subniariivus, Įvairaus didumo, kiek- 

vieną savaitę, nuo pirmos karės 
dienos: o į metus laiko galime 
; adidinti ir įrengti mušu dirbtuves 
tarp, kad pastatysim po vieną sub- 

mariną kas dieną. I'o trijų karės 
metu męs turėsime turėti jūrėse j vieną tūkstanti stibinarinų. Tok i s 

suhmarinų skaitlius padarytų ga-Į 
tą bile viešpatijai, arba ir kelioms 
viešpatijoms į krūvą Misicfeju- 
sioms, neišskiriant nei Anglijos. 

Apart šitų submarimi, vokiečiai 
pastatė ir išmėgino dar vieną nau- 

ją siibmariną, kuris plaukdamas 
po vandeniu, užstatydavo minas. 
Pirmas ba<ndymas su tokiu sub- 
marinu atsibuvo lapkričio mėne- 

syj if>!3 me'.ų. Bandymai nusise- 
kė labai gerai: submarinas, niekc- 
no nepatėmytas, gali išbarstyti 
8'- plaukiojančių minų. 

Dar vienas triksas. 
Dar vieną naują orasimanymą 

vokiečiai išbandė tuom pačiu lai- 

ku. Stai koks tas triksas yr... 
Jie padirbo didelf miną, bet pana- 
šią j povandeninj laivą. Perisko- 

pas (netikras) yra uždėtas ant ši- 

tos minos taip pat, kaip ant tik- 
ro suhmarino. Mina yra pilna pri- 
lioduota sprogstančius medžiagos, 
—žodžiu tai yra milžiniška bomba, 
tik pana>i j mažą submariną. Šitą 
peklišką mašiną trankia nž iljjos 
plieninės virvės imsiiu't tįsis sub- 
marinas. Mina taip nustatyta ir 
jos perisiropas taip įkerta \ilnis, 
kf.d iš tolians žiūrint, išrodo, joj; 
tai tikras snbinarinas plaukia. | 

Misteris suplikąs tarė man | 
Steinbrink—greitai susipras, kadi 

pasektningiausis būdas kovai suj 
submarinais,—tai trenkti į juos ir j 

perskelti stibmariną savo laivo 
priešakių. Het jeigu jis užkabius 
nors vieną šitų dėdienių, tai jis 
daugiaus užpuldinėti jau netu- 

rės progi.*., šitoj minoj yra tiek. 

sprogstančius medžiagos, kad už- 

teks jos išsprogdinimui j skeveld-, 
ras net ir didžiausio mušiu laivo, j 
Matai, mano Axeli, męs apie vis- 

ką iškalno apgalvojome". 
Taigi kuomet rugpjūčio mėne- 

syje n>!4 metų Vokietija ištraukė 
savo kardą ir pradėjo dabartinę ka- 

rę, ji jau buvo pilniausiai prisi- 
rengusi kaip ant sausžemio, taip 
ir 'a<nt juru. Ji manė, kad taip pri- 

sirengusi, ji lengvai apsidirbs su 

savo priešais ir pavergs jk> savo 

kojij vi>ą pasaulį. 
Bet ji apsiriko. Pasaulis neturi 

noro ir nemano virsti po L.MtonoĮ 
kojomis. 

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS. 

(Žiur. pradžią pereitam No.) 
ANTKUJI SESIJA, GEGUŽES 

28 DIENA 

S Šilingas atidarydamas posė- 
di pranešė, jog reikės vėl pereiti 
*>iie neišrišto vakar klausimo 'M 
koalicinio :prezidijutno. Viso iki 
3 valandai yra išduota 205 atsto- 

vu bilietai, taigi 'kvorumui reika- 
linga 148 atstovai. 

Kun. Česnys, Katalikų tautos 

sąjungos vardu -pranešė, jog są- 
junga protestuoja prieš kairiųjų 
užsispyrimą neduoti vietos pre- 
zidijume ir prieš seimo ardymą. 
Katalikų sąjunga pro duris ne- 

bėgios, darbo netrttgdys, todėl 
atsisakė statyti į prezidijumą. sa- 

vo kandidatus. 

Nagevič/us tarp kita ko prime- 
na kunigams, 'kati nereikia dabar 
griebtis eiti j prezidijumą, nes 

dabar revoliucijos met~r jiems 
ne vieta, kur stovi raudona vė- 

liava. 

Avižonis atsakinėja j padarytus 
iš dešinės priekaištus kairiajam 
sparnui. Cia buvo, sako kalbėto- 
jas, nesenai pasakytas protestas 
prieš tą poziciją, .kurią vakar bu- 
vo užėmusi socialdemokratu frak- 
cija, 'Socialdemokratai neina 
tprieš varžymą keno nors asmens, 
neir" prieš kitas prtluines laisves. 
Socialdemokratai eina kartais ir 
su kunigais, kuomet yra rišama 
bažnyčios 'klausimai. #)vasios 
kultūroje socialdemokratai vie- 
nybėje eiti negali. 

Toliaus kalbėtojas nupasakojo 
keletą faktų apie kunigu veikimą 
Lietuvoje, nurodė, jog socialde- 
mokratai negali eiti kartu su bu- 
vusiais ir busimais kromolos mal- 

šintojais. 
Įnešama ipasiulymas apriboti 

kalbėtojams laiką lig 3 min. Sei- 
mas tai priima. 

Taškunas pasakoja, jog važiuo- 
damas i Seimą pro Karpatus, bu- 
vo manęs, kad ras Seime lietu- 
vius. Maniau, ikalbė; "> jis, kad 
jie visi bus susivieniję, kaip vie- 
nas žmogus. Čia radau partijas, 
fia minima buvo zakristijonai ir 
kunigai, buvo pasakyta, kad mi- 
nios neorganizuotos Mes ka- 
reiviai. vargdami apkasuose, ne- 

galėjome patys suorganizuoti, nes 

nebuvo kada. 
Kun. Krupavičius polemizuoja 

su kairiaisiais. Po mano sutana, 
sako jis, irgi yra pilietis. Soci- 
alistai nežino krikščioniu demo- 
kratu platforr ->?. Mes nuo kai- 
riųjų skiriamės tik tikyba. 

Žilev/Čaitė gina katalikus. Ka- 
talikų tautos sąjunga susideda ne 

iš vienų kunigų, bet ir šiaip žmo- 
nių ir imterų (balsai iš kairės: 
davatkų). Prieš tiki elgimąsi mo- 

terys turi čia protestuoti. Prašy-1 
čiau gerbti mus, kaip mes jus ger-, 
biame. I 

D T. S .Santara siūlo j prezi- į 
dijitmą rinkti šių partijų žmomcsij 
soc.-demokratų, soc.-liaudininkų. I 
Santaros. Tautos Pažangos, kri-j 
kščionių demokratų ir beparty-l 
vių. 

Sugintas socij. liaudininkų 
frakcijos vardu praneša, kad lai- 
kysis tose pačiose pozicijose, t. y. 
stovės užtai, kad j pre/.idijuiną 
įeitų 4 partijos. 

S m o 1 s k i s- nuo soc.-d c mok.*, 
frakcijos praneša, kad taip pat 
pasiliekanti vakarykščios -dienos 

po/.icijose ir balsuosianti už 4 
partijas. Kalbėtojas protestuoja j 
prieš katalikų sąjungos daromus. 
atstovams priekaištus, kad jie esą 
Seimą boikotuoją. Į 

Endziulaitis užsipuola ant kai-1 
riojo sparno už tai, kad jis sakęs, 
jog katalikai esą revoliucijos prie- 
šininkai. Katalikai nėra principi- 
jatiai priešininkai, sako kalbėto- 

^ 
jas, revoliucijai, tik priešingi kru- 
vinai revoliucijai. Mušu partija i 
padėjo kad ir tam pačiam sočiai-' 
demokratui Smclskiui bėgti iŠ 
valdžios nagu. 

Mi'cuta sako, jog dešinieji pri- 
pažysta visiems pilietines liesas.' 
Socialistai visur nori užmauti ant 
kaklo savo virvutę, jie >ne visiems] 
pripažysta gyventi, dalyvauti gy-1 
venime. 

Šalčius. Toms partijoms, ku- 
rios nedirbo Tautos Taryboje, 
neturi buti vielos ir prezidijume. 
Dešiniosios partijos turi katali- 
ku spali vą, juk mes esame visi ka- 
talikai. Pas. imus nekrikščionių 
nėra. Mes nenorime buti oo kle- 
rikalu sparnu, norime buti demo- 
kratiški. 

Bužinskas praneša, kad Tautos 
Pažangos partija siūlo j prezidi- 
jumą po vieną kandidatą nuo vi- 
sų partijų. 

Kundrotas stengiasi prirodyti, 
jog demokratiškiausias yra kairy- 
sis sparnas. Pas rusus, anot kal- 
bėtojo, dešiniausi yra kadetai, 
dešinesnių už juos nėia. Į Sei- 
mo prezidijumą tegalima rin-kti 
kandidatus iš 4 dirbusių Tautos 
Taryboj partijų. 

Rasikas (s.-d.) pataria dešinie- 
siems ?us;tarti su Santara ir Tau- 
tos Pažanga ir eiti išvien. To- 
liau kalbėtojas nurodo, jog karei- 
vis šiandien tnri daugiau teisės 
vadintis piliečiu, o ne tie. kurie 
sėdi šiltose klebonijose. 

Deil prezidijumo sąstatos dar 
buvo kalbėjęs Marma, Ambrrzai- 
tis, kim. Vailokaitis, Oleka, kun. 

t Andziulis. Jie maž-daug pakar- 
tojo arba pasakė tą pat, k$ buvo 

pasakę pirmieji 'kalbėtojai. 
Pereina prie.H(ilsavimo. 
Marma Mio socij. liaudi- 

ninku praneša, kad I alsuos už 4 
partijas, t.y. už s.-d: pasiūlymu: 

V/, šitą pasiūlymą balsavo iu' 
prieš 128. susilaikė — 12. 

Toliau balsuojamas Santaros 
pasiūlymas: j prezulijumą įeina 
soeial-denn kratai, soeial-liuudini- 
nkai. Santara, Tautos Pažanga, 
kr.-dem. ii beipartyviai. 

l'ž šitą pasiūlymą buvo balsų 
152, prieš —i 110, susilaikė 

Tokiu budu buvo priimta pas-j 
įkutinis pasiūlymas. I 

Socialdemokratai ir socialistai 
liaudininkai pranešė, jog jie savo 

kandidatų j prezidijumą, nestaty- 
sią ir laike balsavimo išeisią iš 
salės. Tą jie ir -padarė. 

Prieinama prie paties prezidiju- 
•mo rinkimo. 

Išėjus 'kairiajam sparnui iš sa- 

lės, pasiliko dar 158 atstovai, ku- 
rie sudarė kvorumą, nes reikalin- 
ga jam mažiausia 148 atstovų. 

Leonas siūlo rinkti 4 /.menes i 
tprezidijmną ir 4 i sekrttorijatą, j 
po 2 žmogų nuo Santaros, Tau-' 
tos Pažangos, Krikščionių denio-Į 
kratų ir bepartyvių. Į 

Pasiūlymas priimta. Nutarta 
•balsuoti atvirai ir visus kattu. 
f prezidijumą pateko šie žmonės: 
Lisauskas nuo Santaros, Čepas 
nuo bepartyvių, Bukontas nuo 

nuo Tautos Pažangos, Endžiulai- 
tis nuo krikščionių demokratu. 

j sekretoriatą įėjo šie žmonės:' 
Burba nuo Santaros. Bužinskas 
nuo Tautos Pažangos. B/ržys nuo' 

kr.-demokratu ir J. Šimoliunas 
nuo bepartyvių. 

Išrinkus prezidijumą, buvo pa-1 
daryta pertrauka (nuo 5r^ va'-| 
iki 9val .). ! 

h'o pertraukos S Š/lingas pir-j 
mininkavimią atidavė j išrmiktOi 
prezidijumo rankas ir pasakė, kad1 
pirmuoju pirmininku bus M Če-j 
pas, antruoju -1- fisauskas, 3-ju 
— Bukontas ir 4-ju'— Kndziulai- 
ti s. 1 9 

( epas, dėkodamas už išrinki- 

r.ą j pirm., pasiūlo išreikšti pa- 
dėką ' Tautos Tatybos nirmi'ivinkui 
S. .'šilingui. 

Atstovai karštu delnų plojimu 
išreiškė S. Šilingui padėką. 

Skaitoma atsiusti Seimui pas-i 
veikimai iš: Stockholmo — Auk-' 
štuolio, Rimkos ir Šeiniaus; d-ro 
Aleknos, Pankausko. Samajausko 
ir Voronežo Moterų Kuopos Val- 

dybos. 
Pasirodžiusį estradoje žinom.} 

Prūsų lietuviu veikėją Martyną 
Jankų, kuris senosios rusų vai-' 
džios buvo ištremtas į Rusijos ry-l 
tus. Seimas karštu delnų plojimu 
sveikino jj. Martynas Jankus I 
sveikindamas Rusijos Lietuvių 
Seimą, užreiskė pilną vilt j. kad 
Didžioji Lietuva išgelbės Mažąją 
Lietuvą ir sudarys stiprią vienatą. 

Prūsų lietuvių belaisvių vardu 
sveikino Seimą Z. Valaitis. 

Pradedama svarstyti klausimas; 
apie tai, ar Tautos Tarybos na-' 
riams ir jų pavaduotojams galima 
duoti Seime sprendžiamasai bal- 
sas. 

T? u r b a nuo Santaros frakcijos 
praneša, jog ji balsuosianti už ši- 
tą pasiulijimą. 

•G 1 e m ž a soc.-d mokr. vardu 
pasakė, jog balsuosią prieš. 

M a r 111 a nuo soc. liaudinin- 
kų praneša, jog balsuos už balso 
davimą tarybos nariams, bet tik- 
tai tiems, kurie Tautos Taryboje 
faktiškai dalyvavo, t. y. šių ketu- 
•ių partijų: soc.-demokratų soc.- 

iaudininkų, Santaros ir Tautos 
Pažangos. 

Kun. Česnys Katalikų Sąjun- 
gos vardu išreiškia protestą prieš 
tai, kad esą neteisėtai buvo ka- 
talikai išmesti iš Tarybos. 

Kun. Andziulis dar priduria, 
jog Romnų lietuviai Tautos Ta- 
rybą pripažysta vien tik Petra- 
pilio Tautos taryba. 

Balsuojant pasirodė, jog di- 
džiuma balsų stovėjo už tai, kad 
duoti Tautos Tarybos nariams 
sprendžiamąjį 'balsą. 

Toliaus pasiūlyta buvo duoti 
sprendžiama j į balsą pirmųjų trijų 
Durnų atstovams. 

Leonas Santaros vardu prane-j 
še, jog ji balsuosianti prieš šitą 
pasiūlymą 

Smolskis pranešė, jog- socialde-J 
mokratų frakcija nutarė neduoti 
sprendžiamojo balso buvusiems 
Dūmos atstovams, nes jie neat- 
stovavo plačioms minioms. 

Surgintas prirodinėja, jog rin- 
kimai j 2 ai'ba 3 Dumą buvę kiek 
žmoniškesni, todėl socialistai 
liaudinin'kai pripažvsta spren- 

džiamąjį halsą pirmųjų trijų Dū- 
mu atstovams. 

I'/, šitą pasiulijimą balsavo 1(3 
prieš 1 jo. susilaikė 25. 

I'o to socialistų liadininkų fra- 
kcija pranešė Seimui, jog jokios 
atsakomybės už Seimo darbus ir 
nutarimus nesiima uiit savęs. Svar- 

biausieji motyvai — didžiuma1 
Seimo atstovų esą buržua/ų ir 

klerikalų gynėjai. 
Atstovų mandatam? patikrinti 

rutarta išrinkti tam tikra man- 

datų komisija, i kurią įeitų po 3 
žmonės nuo kiekvienos frakcijos. 
Kadangi yra 7 frakcijos, tai iš- 

rinkta buvo >\ žmogus. 
I'/baigiant šios dienos posėdį 

Seimas nutarė dirbti kasdien iki 
11 vai. vakaro. 

TREČIOJI SESIJA, GEGU- 
ŽĖS 29 DIENA. 

Pirminikas atidarydamas 12 

vai. pogulį, pranešė, jog suva- 

žiavo ^00 atstovu. 
\*ictias sekretorių, būtent Bur- 

ba, perskaitė vakarykščios dienos 
posėdžio protokolą. Su kaiku- 
riomis -pataisomis protokolas bu- 
vo priimtas 
M. I č a s siūlo Seimui išrinkti 
vadinamąją presos komisiją 
kuri butų reikalinga tam, kad mū- 

sų balsas butų ir kitose šalyse 
išgirstas. 

Seimas toki pasiulijimą priima 
ir išrenka presos komisiją iš ke- 
leto asmenų. 

Buvo dar pakeltas klausimas, 
ar galima Įsileisti į presos komi- 
siją Seime tebesančius korespon- 
dentus. Balsavimui pastačius šį 
dalyką, didžiuma stovėjo už tai. 
kad reiikia jleisti laikraščių kores- 
pondentus j presos biurą 

M. Ičas patarė išrinkti vadi- 
namąją kelionės komisiją, kuri 
palengvintų atstovams po Seimo 
išvažiuoti iš Petrapilio. 

Seimas pavedė šiuo reikalu pa- 
sirūpinti Dūmos atstovams. 

Svarstoma klausinnas apie Sei- 
mo kvorumą. Vieni atstovai siu- 
lo kvorumui sudaryti vieną treč- 

dalį visų atstovu, kiti pusę. 
Dauguma balsu pripažinta, kad 
esant salėje vienam trečdaliu at- 

stovų sudaroma kvorumas. 
Toliau statoma svarstymui klau- 
simas apie halso davimą Seimo 
svečiams. 

Iv u n. T u m a s pasisakė, jei 
Seimas nepripažino buvusiems 
Durnos atstovams balso, tai tuo 

labjau 'negalin a pripažinti sve- 
čiams. 

Balis (soc.-liaudininkas) sa- Į 
ko, kad svečiams reikia duoti nors 

^atariamasis balsas, nes daugelis 
svečių atėję ne Į koncertą kokį 
pasižiūrėti, todėl uždaryti jiems 
burnų nereikia. 

Y i e n o ž i n s k a i t ė praneša,' 
jok socialdemokratų frakcija nu- 

tarė neduoti balso" netik Dūmos' 
buvusiems atstovams, bet ir sve-' 
čiams. 

K u n. C e s n y s pastebi, jog 
geri iš svečių tarpo oratoriai ga- 
li čia labai daug prikalbėti ir to- 

kiu budu kartais gali1 trukdyti' 
Seimo darbą. Kalbėti svečiai te- 

gali kiekvienas savo frakcijoj. 
•Kitos frakcijos užreiškė taipgi Į 

prieš davimą svečiams Halso. To- 
kiu budu ir pasiūlymas daugu- 
ma balsų buvo atmestas. 

E n d z i u 1 a i t i s jnvešė suma- 

nymą išrinkti iš frakcijų komisi- 
ją, kuri Seimo vardu siuntinėtų 
pasveikinimus Seimo nurody 
tiems žmonėms ir įstaigoms. 

S.-d. ir s.-l. frakcijos nuo bal- 
savimo atsisakė. 

Tokiu budu nuo kitų frakcijų j 
šitą komisiją nutarta rinkti po 
vieną žmogų. 

Besiginčijant ir besikalbant 
apie sveikinimus žmones ir įstai- 
gas. j Seimio salę atėjo lietuvių 
karininkų delegacija, kuri raudo- 
na vėliavą nešina atėjo prie pat 
estrados. Vienas karininkų dele- 
gatų karštais /.t'džiasi sveikino 
Rusijos Lietuvių Seimą. Dele- 
gatas išreiškė ikaip ir pasigailėji- 
mą, kad išrinktame prezidijume ne- 

simato tikrųjų demokratijos reiškė- 
jų, soclaiistų atstovų ir kad tokiu 
budu nėra kam įduoti brangioji 
raudona vėliava. Delegatas tai 
pasakęs įdavė atneštąją raudoną 
vėliavą socialistų liaudininkų it? 
socialdemokratų frakcijoms, iš- 
reikšdamas pageidavimą, kad ją 
išlaikys nesuteptą. 

•Pabaigus delegatui kalbėti, at- 

stovai padaro ovaciją ir susispie- 
tę aplink raudonąją vėliavą dai- 
nuoja maršaijietę Padainavę mar- 

saljietę, visi lietuvių himną už- 
traukia. Himną bedainuojant 
kai—kas ir susijudino, nes buvo 
matyti, kaip šluostėsi kai—'Ičurie 
byrančias iš akiu ašaras. 

Pirmininkui padėkojus karinin- 
kų delegatams už pasveikinimą, 
dėkojo dar Durnos atstovas 

J a n u šik e v i č i u s nuo soc.-, 
liaudininkų ir Digrys nuo soc.- 

demokratų lrakcjos. 
Rekašiaus skandalas 

Į Ant estrados pasirodė socialde-l 
niokratas hfjlšev ika< R e k aš i u s. 

Jis skaito iš rašto Seimui soc.- 

d e mok ra tų Petrapilio lietuvių 'ra- 

jonu deklaraciją, kurioj paaiškina, 
delko bolše\ikai Seimą boika- 

tuoja. Toj savo deklaracijoj Re- 
kašius Seimą pavadino bttržua- 
zų lizdu, j kuri įeina be kitų par- 
tijų ir socialistai liaudininkai. 

Tarp kita ko Rekašius pasakė:! 
"Tegyvuoja pro}. »arų diktatūra | 

Sveikiname visus boikotavusius 
Seimą!" 

Kyla didžiausis trukšmas. Visi i 
nepatenkinti, (iirdėtis balsai: j 
"šalin". Atstovai, protestuodami I 
prieš Rekašių, dainuoja lietuvių 
himną, o paskui marsaljietę. 

Po Rekašiaus kalbos ir inciden- 
to su juo, buvo padaryta pertratr-i 
ka, po kurios pirmiausiai kalbėjo, 
karininkas R a s i k a s (soc-dem.) I 

Jis savo kalboje pabriežė. jog Ka- 
rininkų sąjunga nieko bendro ne-! 
turi su tokiais, neseniai kalbėju-, 
siais, bolševikais. 

S m o 1 s k i s pranešė, jog Reka- 
šius jau vakar išėjo iš so-į 
cial demokratų f raikei jos. 

Seimu pre/idijutuos daro nepa- 
prastą pranešimą. Kadangi, sa- 

ko pirmininkas, žymi dalis nepa- 
sitiki prezidijumu. ką šios die- 
nos incidentas su karininkais 
yra parodęs, prezidijumas randa 
nebegalimu toliaus vesti posėdžius 
ir todėl atsisako nuo savo perei-1 
gų /pildymo ir paveda Seimui iš- 
sirinkti naują prezidijitmą. 

l'o tokio nepaprasto pranešimo 
frakcijų lyderiai pasakė savo nuo- 

mones del naujo pre/.idijumo. 
A m b r a z a i t i s nuo nepar- 

tinių pranešė, kad susidėjus to- 

kioms aplinkybėms, nepartiniu I 
kuopa j naują pre/.idijumo sąsta- 
t;.. neis. 

Leonas Santaros vardu pa- 
sakė, jog šiame revoliucijos mo- 

mente geriausia gali vesti posė- 
džius socialistinis prezidijumas, 
nes kitaip, kaip paskutiniai atsi- 
tikimai parodė, negal buti veda- 
mas tvarkingas Seimo darl>as. 
Santara visą laiką stovėjo teisės 
ir teisybės kelyje ir pripažysta 
teisę 5 partijoms dalyvauti pre- 
zidijume, bet susidėjus tokioms 
aplinkybėms, pati Santara atsi-; 
sako dallyvauti prezidijume ir 

balsuosianti tik už socialistini 
soc.-dem. ir soc. liaudininku pre- 
zidijitmą. < 

Noreika. Tautos Pažangos 
vardu .praneša, kad frakcija, pri- 
pažindama teisę visoms partijoms 
ir kuopoms dalyvauti prezidiju- 
me, balsuos tečiau už grynai so- 

cialistini prezidijutną. 
F. n d 7. i u a i th\s krikščionių 

demokratu vardu taip pat prane- 
šė. kad j u frakcija, susidarius to- 
kiomis sąlygomis, nutarė balsuo- 
ti už prezidijutną, susidedantį iš 
socialdemokratų ir socialistu liau- 
dininkų. 

J a n u š k e v i č i u s (soc.-liau- 
dininkas) pabriežė. jog dabar vi- 
su partijų pasiūlyta padaryti so- 
cialistinis prezidijumas Padėji- 
mas, anot kalbėtojo, labai į don m? 
r j tą pasiūlymą duosime tinkamą 
atsakimą. 
P e t r a š k e v i č u s pranešė, jog 
socialdemokratai neatsisako da- 
lyvauti socialistiniame pr<#zidijų- 
me ir laikysis tos pozicijos, kuri 
vien jai ir pridera 

K u n. Č e sti y s pranešė, kad 
katalikų sąjunga visai susilaikys Į 
nuo balsavimo. 
Po šitų pranešimų 4 vai. apskel- 

biama. pertrauka lygi 8 valandos. 
Po pertraukos kalbama apie 

naujo prezidijumo rinkimus. 
Naujo prezidijumo rinkimai 
S111 o 1 s k i s fs.-d.) pastebi, kad 

šitas Seimas. Imdamas dalimi rc 
akcinis, klerkalinis, negali prezi- 
dijumo rinkti iš vienų socialistų, 

Šleževičius pranešė, kad 
socialistai 'liaudininkai palaiko 
socialdemokratų pasiūlymą. 

Jt 

j Pe t r'aSk e v/i'onis; (s.-d.) » 

apreiškė, jog jo asmens nuomonė 
esanti tokia: socialistai neturi tei- 
sės atsisakyti nuo socialistinio 
prezidijumo. 

S m o 1 s k i s. Draugas Petra- 
škevičius iš musų frakcijos išeina. 
(Balsas: "Netiesa"). 

I Leonas pasakė, jog taip da- 
lykams virtus, Santaros frakcija 
galėsiantį eiti j prezidijumą, 

Noreika Tautos Pažangos 
vardu pranešė, jog jo* frakcija 
sutiksianti dalyvauti prezidijume 
susidedančiame kad ir iš keturių 
partijų. 

K u n. Vailokaitis išmeti- 
nėja kairiajam sparnui. Krikščio- 
nių demokratų partija mano, kai 
tie kairieji, kurie dedasi save de- 
mokratais, nėra jau tokie demo- 
kratai. Krikščionys demokra 
tai prisilaikydami demokratybėi 
principo skaito, kad krik.-demo- 
kratai butų atstovaujami prezidi- 
jume. Socialdemokratai ir socia- 
listai liaudininkai yra pasiryžę 
eiti prieš tą visuomenės dalį, kuri 
dirlm Lietuvoje. Kairiųjų pasi- 
elgimas yra nedemokratingas ir 
įžeidžiantis demokratybės princi- 
pus. Krikščionių demokratų frak- 
ciia stovi už tai, kad į prezidiju- 
mą butų renkama iš visų partijų 
ir grupių apsireiškusių Seime. 

Oleka praneša, jog neparti- 
niai atsisako dalyvauti prezidiju- 
me ir balsuos už 4 partijas. 

Balsavimui buvo pastatyta dvi 
fermulos: 1) į prezidijumą įeina 
4 partijos ir į tprezidijumų ren- 

kama žmonės iš visų apsireišku- 
sių partijų. Paskutinė formula 
buvo statyta krikščionių demo- 
kratų: ji gavo mažiausia balsų, 
tokiu budu ir buvo atmesta, o pri- 
imta pirmutinė formula. 

Siūloma toliau nuo kikvienos ši- 
tų keturių partijų rinkti tris 
žmones tokiu budu: 1 į pirminin- 
kus ir Į sekretorijatą. Toksai 
pasiūlymas* dauguma balsų pri- 
imta. 

Socialdemokratų frakcija sta- 
to kandidatus: J. Smolskį. J. Ciu- 
rli. R. Kasiką: socialistu liau- 
(liniuku frakcija — Y. BielsJcį, 
Vaitiekūną. Y. Serbentą; Santa- 
ra — S. Šilingą, Yokictaitj. Bur- 
bą; Tautos Pa/anga — A. Vol- 
demarą. Blyną. Bužinską. 

Dauguma balsu pasiūlytieji 
kandidatai buvo priimti. 

Tekiu budu neilgai todirbys se- 

nasis prezidijttmas turėjo užleis- 
ti vietą naujai išrinktajam. 

Pirmininkauja Rielsk i s. 

Dienotvarkei! pastatyta Lietuvių 
Tautos Tarybos darbai. 

Apie šiuos Tautos Tarybos 
darbus praneša josios pirminin- 
kas S. S i l i n s* a s, 'kuris vaizdžiai 
išdėstė Lietuvių Tautos Ta- 
rybos darbų vaizdą: pirminin- 
kas papasakojo, kokios derybos 
ir kokie pasitarimai buvo daro- 
mi su gudais, lenkais ir žydais. 
Bet šiandien pranešėjas nespėjo 
apipasakoti visus Tarybos dar- 
bus del vėlaus laiko. Baigti šį 
praneimą atidėjo rytojaus dienai. 

KETVIRTOJI. SESIJA GE- 
GUŽĖS 30 DIENA. 

Posėdį atidaro Bielskis 12 

valandą; Jis praneša, kad yra iau 
suvažiavę Seiman 334 atstovai. 
Po to perskaitė atsiustus Seimui 
pasveikinimus iš Mogilevo ir Sa- 
ratovo. Moterų Laisvės Sąjun- 
gos vardu sveikino Seimą p-nia 
Mašiotienė. Savo kalboj ji 
priminė, kad nebūtų pamirštos 
sumindžiotos inoteVų teisės. Po 
šitų pasveikinimų daro nepapras- 
ą pranešimą d-ras K a g e v 1 č i u <= 

Jis karininkų grupės vardu 
pastebėjo, jog ant esančios Sei- 
mo selėj tautinės vėliavos nupie- 
šta ne Lietuvos raitelis, bet kaž, 
kokia moteris su šluota. Lietu- 
vos gerbas, sako pranešėjas, ne- 
turi būti iškraipytas. 

Gerbo (nustatymas turėtu Imti 
visos Lietuvos kompentencija, o 
ne vieno žmogaus. 

Pirmininkas atsakė pranešėjui, 
jog visa tai prezidijumo bus pri- 
imta omenių. 

S. Šilingas tęsia toliau va- 

kar neužbaigtą pranešimą apie 
Tautos Tarybos darbus. Apipa- 
sakojo jis, kokie buvo tolimesni 
santikiai su Lietuvos kitataučiais 
ir rusų vyriausybe. Pabaigoj 
savo pranešimo papasakojo apie 
švietimo komisijos, susitvėrusios 
prie Tauto* Tarybos, darbus. 

Po pranešimo «>uvo duota ke- 
letas užklausimų ir papildymų. 



!A. Purenąs dar plačiau pa- 

pasakojo apie švietimo komisijos 
darbus. Ši komisija susitvėrė 2 

savaiti prieš Seimą j ją įeina Ši- 

lingas, Purenąs, Bortkevičienė ir 
VTurka, kuriems duota teisė i 
Švietimo komisiją kooptuoti dau- 

giau narių. Švietimo komisija 
i » l 9 

rūpinosi sužinoti, kur ir kiek yra 
lietuvių mokytojų, kur kokios 

mokyklos yra evakuotos iš Lie- 
tuvos. [Taip paf pradėta buvo ne 

tiktai pradedamomis mokyklo- 
mis rūpintis, bet ir vidurinėmis.' 
Didelė doma buvo atkreipta, i tai, 
kaip paėmus į siavo rankas eva- 

kuotas Lietuvos mokyklas ir j 
tai, kaip esančias mokykla -, sulie- 
tuvinus. 

Padary* 1 pertrauka nuo 3 iki 

7 vai. 

Firrrininkauja S m o 1 s k i s. 

M a » m a patai ia geriau su- 

tvarkyti presos komisiją, nes 

daugumoje laikraščiu visai nėra 

apie Seimą, o jeigu ir f>una, tai 

nepilnos. 
Socialdemokratų frakcija pa- 

siūlė j presos komisiją du žmo- 

nes. Tai buvo priimta. 
Toliaus Seimas pereina prie 

7a'itos Tarybos darbų svarsty- 
mo. 

T u m ė n a s paaiškino Seimui, 
dclko krikščionių demokratų par- 

tjos atstovai nedalyvavę Tautos 

Taryboj. Svarbiausius savo pri- 
rodymus jis stačiai skaitė iš "Va- 

do" 
S i d 1 a u s k i s kalba apie Lie- 

tuvos ribas, kurias turėjo omeny- 

je Tautos Taryba. Anot Kalbė- 

tojo, Seimas turėtų apibudinti tas 

ribas. Nereikia vadovautis vien 
kalba ir skaityti Lietuva tą dalį. 
kur kalbama lietuviškai, bet rei- 
kia atsiminti ir kultūros faktoriai 

ir tradicijos.. Ekonominių žvilg- 
sniu ir kitais dar atžvilgiais prie 
Lietuvos reiktų prijungti visą 
Vilniaus guberniją, visą Kauno, 
Gardino ir Suvalkų gubernij. 

K u n. D raugei i s. T autos 

Tarybos pirmininkas apipasakojo 
Tautos Tarybos darbus ir Tary- 
bos darbininkus. Šis Seimas stos 

j pagelbą tiems veikėjams ir to- 

liau darbuotis, kad nebūtų ant ko 

skųstis. Reikia pripažinti, kad jų 
ligi šiolei daug padaryta. Mums 
.šiandien turi rūpėti padėti tą dar- 

bą atlikti. Visa kaltybė yra ta- 

me. kad nėra pilno pas mus susi- 
pratimo. Ne laikas išmėtinėti vie- 
ni kitiems del darbų. Niekas ne- 

norėjo ardyti. Čia visi yra reika- 

lingi: ir kraštutiniai kairieji ir ki- 
ti. Visi nori padėt darbuotis, 

šalininkas to, kad išgirsčiau 
visų žodžius. Negalima sakyti, 
ka<l vienas ar kitas nori blojją da- 
ryti. Reikia gerbti kito nuomonę. 
Nereikia maišyti politikos darbo 
su tikybos jausmu. Gyvename 
čia ant žemės ir norime išsyk į 
dangų perkelt! žmogų. Tai ne 

piliečių darbas. Aš kaipo kuni- 
gas negalėjau stoti į kitą kokią- 
nors Seimo frakciją. ]stojau j 
bepartyvių kuopą. Mano nuomo- 

ne, aš pats pirmiau darydavau 
daug klaidų, buvau pilnas ij,rno- 
rantas politikos dalykuose. Ma- 
no vedamose draugijose buvo ta- 
da tikras sumišimas. imonės, 
kurie pirmiau rodėsi dievobai- 
mingais. po revoliucjos kitokį 
virto. Jie tokie pasidarė nuo 

susidurusio pirmiau režimo, kada 
mūsų tėvynė turėjo vieną laisvės 
žodj tik bažnyčioje. Dalykams 
kitaip virtus reikia mums sueiti 
j bendrą darbą. Aš matau daug 
teisybės pa.i anarcihstus, dalj tei- 
sybės matau pas socialistus. Ma- 
tau socialistų liaudininkų troški- 
mus visą liaudj suvienyti. San- 
taros darbininkai tylus rimus. 

Aš matau visą eilę bepartyvių 
darbininkų. Aš matau Tautos 
Pažangos veiklumą ir darbštumą. 
Šalia matau krikščionių demo- 
kratų troškimą. Aš pirmiau ma- 

niau, kad esu krikčionis demokra- 
tas, dabar gi ne. Kataliku 
Sąjunga nori sutraukti visus j 
vieną krūvą. Ji nori, kad vieny- 
bė jviktų. 

K u n. K r a u j a I i s visiems 
pasakė, kad buvo jis vienas iš tų, 
kurie aktyviausiai priešinosi Tau- 
tos Tarybos darbams. Tautos 
Taryba io nuomone, nėra visų 
musų visuomenės sluogsnių rei- 
škėją, nes joj nėra katalikų. To- 
liau kalbėtojas nurodo, kad ple- 
bicisto principas teorijoj yra ge- 
ras, bet praktikoj ne visur nusi- 
fka, pavizdžiui, Vilniaus gub. 

lietuviu daugelis stovėtų už Len- 
kiją 
A. Purinas pasakoja, jog Ta- 
rybos pirmininkas darydamas 
pranešimą nupiešė visą taip, ta- 
rytum pačioj Tautos Taryboj bu- 
vo didžiausias sutikimas, tiktai 
su kitataučiais esą buvo keblumų. 
Išrodytų, kad tik mes geri, o jie 
netikę. Tokios idealios vieny- 
bės Tautos Taryboj nebuvo. 
Tas pat beveik buvo, kaip čia 
Seimo prezidijumą renkant. Kad 
i c visai geri santikiai buvo su 

lenkais, tai tik dėlto, kad netu- 

rėjome progos susidurti su len- 

sąiuąje; }3(| 'efuBJ^omop n>( 
su lenkų buržuaziniais sluogsni- 
ais. 

J n u š k e v i č i.u s (s.-l.) kalba, 
kad socialistai liaudininkai nuo 

pat pradžios k.:ro yra apsirube- 
žiavę nuo liberalu ir klerikalų. 
Toliau kalbėtojas nurodo, jog 
dešiniosios partijos iškėlė vieny- 
bės obalsį suėmė Į savo rankas 
suAclpimo organizacijas. Tautos 
Taryboj gal ir buvo viena kita 
klaida, bet tu klaidu butų buvę 
daug daugiau, jiegu nebūtų iš- 
guita katalikų partija. Taryboje 
buvo iš pradžių dvi kairiosios, 
dvi dešiniosios partijos. Centras 
buvo gudrus. Jis svyravo: tai į 
prisidėdavo j vieną pusę, tai j ki- 
ta. Tarybos darbai pradėjo eiti j 
pasekmingiau, kada dešiniųjų ne- 

buvo. Todėl renkant naują Ta- 
rybą reikai žiūrėti, kad nepapultų 
tos partijos, kurios iš Tarybos 
buvo jau išbrauktos. 

Karvelis gina dešiniuosius,1 
krikėionis demokratus ir katalikų 
sąjungą. Jis nurodo, kad katali- 
ku sąjunga buvo priversta išstoti 
iš Tautos Tarybos kairiųjų pajė- 
ga. Tą pajiega, sako kalbėtoja 
bus juodu pletmu ant tų, kurie 
sau vietą pasiskyrė kairiajam1 
sparne. 

Toliau del Tautos Tarybos Į 
darbų šį bei tą pasakė Žilevioai- 
tė, Petraškevičius, Valiukas, Ba- 
lys, Molis, P. Leonas. Saladžius, 
Ambrazaitis, Lopas ir S. Šilingas, 
kaipo pranešėjas. 

Dauguma kalbėtojų pabriežė, 
kad patenkinti Tautos Tarybos 
drrbas ir sumanymas. Todėl 
dauguma balsų. 130 prieš 24, bu- 
vo priimta tokia perėjimo formu- 
la. 

Išklausęs Tautos Tarybos dar- 
bu apyskaitą Rusijos Lietuvių 
Seimas ją patvirtina ir pereina 
prie kitų dalykų svarstymo. 

PENKTOJI, GEGUŽĖS 31- 
DIENA. 

Atidarius Bielskiui šios dienos 
posėdį buvo pasiūlyta, kad Seimo 
posėdžių aprašymai ir atstovų 
kalbos butų atpsausdinta atskira 
knyga. Šį pasiūlymą Seimas pri- 
ima. Po to Seimas svarsto—kam 
siųsti Seimo vardu pasveikisimus. 
Apsvarstęs šj klausimą, Seimas 
nutarė padaryti tai vėliau, bai- 
giantis Seimui. 

Dienotvarkėj toliau stovi Lie- 
tuvos politikos ateiteis klausimas. 
Si o klausimo pranešėju turėjo 
buti Durnos atstovas Januškevi- 
čius, bet jo dar nėra atvažia"'isio 
Seiman, todėl keletas kalb 
nurodė ar negalima butų ligi at- 

vykstant Januškevičiui pradėti 
svarstyti kitus kokius nors klau- 
simus. 

Linksma telegrama. 
Į Šilingas padarė nepapra- 
stą pranešimą: gauta telegrama 
i : Augštuolio, Rimkos, ir Šeiniaus, 
jog Didžiojoj Lietuvoj sudaryta 

|Tauto« Taryba ir rūpinamasi pa- 
daryti Stockholme konferenciją, 
: j kurią galėtų atvykti lietuvių 
delegatai iš Lietuvos, Didžiosios 
lir Mažosios ir iš kitur. ♦ 

Tokią linksmą žinią gavę, Sei- 
110 atstovai dainuoja J:ctuvių 
himną ir marsalietę. 

Į Kadangi referento Januškevi-j ičiatis nebuvo, tai Seimas galų 
'gale nutarė iki jam atvykstant 
I pradėti svarstyti toliau stovintį 
dienotvarkėj punktą, būtent: ka- 
rės tremtinių medžiagos bei ku>- 
tures reikalai ir tų reikalų ten- 

jkinimas. 
Politinis visos Lietuvos 

klausimas. 
Del šito klausimo išeina kalbėt 

Petraškevičius (s.-d.). Bet 
jis referuoja vieną šito klausimo 
dali, būtent: Centro Komiteto re-l 
organizavimas. Apipasakojęs Cen- 
tro Komiteto karės aukoms šelpti 
dabrus, pranešėjas išdėstė ben- 

druosius dėsnius del Centro Ko- 
miteto reorganizavimo. Reorga- 
nizavimo pamatan pranešėjas de- 
da visu tremtinių prileidimJį prie 
Centro Komiteto reikalų tvar- 

kymo. 
Pabaigus Petraškevičiui savo 

pranešimą S. Šilingas priminė, 
jog vienas veikliųjų Centro Ko- 
miteto darbininkų, bittent J. Ku- 
bilius nesenai yra miręs Atsto- 
\ai atsistojimu pagerbė velionio 
atmintį. 

Toliau prieinama prie Lietu- 
vos politikos ateities klausimo, 
nes pranešėjas Januškevičius jau 
atvyko. Kadangi kalbėjusių del 
Lietuvos politikos klausimo kal- 
bos bus patalpinta atskiroj kny- 
goj, tai čia bus tik trumpai nu- 

rodyta pasakytų Seime kalbu tu- 

rinys. 
J a n u š k e v i č i u s, kalbėda. įas 

apie Lietuvos politikos ateities 

klausimą, nurodo, jog tautų pa- 
liuosavimo obalsį iškėlė Europos 
karė. Spaudžiamos tautos pasi- 
naudodamos šiuo obalsiu, pradė- 
jo organizuotis. Kariaujančios 
valstybės iškėlė tautų apsispren- 
imo klausimą. Bet pasirodė, kad 

šita tautų apsisprendimą skaito 
kaipo autonon.iją, arba kaipo tei- 
se apsispręsti savo valstybės ri- 
bose. prie kurios jie /pirmiau pri- 
gulėdavo. Lietuvos ateities po- 
litikos klausimas pereina ant to, 
kaip eis visos Europos demokra- 
tija. Jeigu valstybės, ypač tos, 
kurios Lietuvą apsupa iš visų pu- 
sių, sudemokratėtų. tai Lietuva 
gali tikėtis laisvės pilna šio žo- 
džio prasme. Todėl Lietuvos liki- 
mas ankštai yra surištas su demo- 
kratijos laimėjimu, būtent tada 
kaip bus išgriautas despotų ir 

buržujų lisdas, kaiip bus sunai- 
kintas militarizmas. 

Po Januškevičiaus pranešimo 
buvo padaryta pertrauka lig 7 
vai. vakaro. 

Vakaro posėdžiui prasidėjus, 
buvo išklausyta Nagevičiaus nuo 

gydytojų draugijos "Fraternitas" 
pasveikinimas. 

M. Jankus pasakoja apie 
Prūsų Lietuvių padėjimą praei- 
tyje. Kalbėtojas nurodo, kad jau 
Prūsų lietuviai daug prikentėję 
yra nuo vokiečių valdžios. Lie- 
tuviai nenorėdami pasiduoti vo- 

kiečių įtakai, sumanė leisti savo 

laikraščius, kad tokiu budu pa- 
kėlus lietuvių dvasią. "Aušra" 
iš pradžių turėjo 75 skaitytojus, 
kurie mokėjo po rublį. Pasta- 
raisiais metais Prūsų Lietuvoj 
laikraščių skaitytojų buvo 25 tūk- 
stančiai. Nepaisydami vokiečių 
persekiojimo, lietuviai varė to- 
liau kultūros darbą. Pasakoda- 
mas apie Mažosios Lietuvos be- 
laisvius kalbėtojas nurodo, kokius 
vargus prisiėjo Prūsų lietuviams 
ki sii Rusijoj šiuo karo metu. 
Mums daug meiliau butų. — pa- 
brėžia kalbėtojas, — jei išgaben- 
tute mus j panemune, nes nesma- 
p.M tarp svetimų žmonių gyvent. 

K u n. T 11 m a s užklausė, kaip 
žiuri Prūsų lituviai į katalikų ku- 
nigus ir tikėjimą. 

M. Jankus. Liuteriu tikėji- 
mas buvo mums primestas dėlto, 
kad nesusivienytume su Didžią- 
ja Lietuva. Tikėjimas dabar mus 

neskiria, visi lygus—ir katali- 
kai, ir evangelikai ir kiti. 

K u n. T u m a s kalba apie Lie- 
tuvos politikos ateitj. Iš Janu- 
škevičiaus kalbos gavosi toks 
įspūdis, kuris vakarykštį mūsų 
jdealą sumaišė. Aš stoviu už ne- 

priklausomą Lietuvą. Nepriklau- 
somos Lietuvos obalsį turim da- 
bar aiškiai iškelti. 

To karštos kun. Tumo kalbos| 
turtingą kalbą pasakė Sleževi- 
čius. Aš kalbėsiu, sako kalbėto- 
jas. savo vardu, nes kai-kame gal 
nesutiksiu su socialistais liaudi- 
ninkais. Jeigu atsižvelgsime at- 
Tal j sirvvo praeiti, tai nerasime to 
oamato. kuris butu pasakęs, ko- 
kia ateitis turi buti. Ncžiurinf 
visokiu priespaudu, intelegentų 
'.turelis kėlė liaudyje politinę są- 
monę. Ačitt tam būreliui iki 
spaudos Rusijoj atgavimo, iš Prū- 
sų Lietuvos raštai buvo žerte ; i- 
riami j Didžiąją Lietuvą nuo to 
momento, kaip lietuviai Rusijoje 
atgavo savo spaudą, politikos są- 
monė labjau atgijo. Vilniaus Sei- 
mas. kuriame dalyvavo tūkstan- 
čiai lietuvių atstovų, pasakė, kad 
Lietuva pati turi valdytis ir rū- 
pintis savo reikalais. Nuo to lai- 
ko politikos sąmonė •eužgeso, bet 

-ir.' i 
dar labjaus augo ir plėtojosi. Mu-> 
sų liaudyje pradeda gimti mintis, 
kad iš karo griuvėsų gali išdykti 
naujos aplinkybės. Jei tautą spaii* 
džia kita tauta, tai jau yra lai- 
svės varžymas. Prieš tokį spaudi- 
mą kiekviena tauta kovoti turi 
Svetimos valios kitiems primesti 
negalima. Jeigu be Rusijos stei- 
giamojo susi'rinkiįno negalėsime 
apreikšti savo valią, tai čia bus 
va r žymias. Jeigu rusams kos nors 

pasiūlytų tvarkyti jų vidaus gyve- 
nimą, tai jie tą atmestų. Niekas 
neturi teisės uždėti kam-inors 
pančių nežiūrint, iš katros pusės 
jie butų dedami. Musų obalsis— 
nepriklausoma Lietuva. Statyti 
vien tik apsisprendimo obalsį ne- 

galima dėlto, kad tas apsispren- 
dimas ne visų vienaip supranta- 
mas. Nepriklausomų Lietuvį 
ir.es jsivaizdinam kaipo demo- 
kratinę respubliką. Čia buvo nu- 

rodyta, kad krikščionys demokra- 
tai laikosi lig šiol ant tamsiausių 
elementų. Bet negaliu laužyti 
demokratizmo principo, kad ne- 

leisti prie urnų ir šalies valdymo 
tų elementu, t. y. moterų. Kaip 
gi jas išmokinsime politikos gy- 
venimą pažinti? Bijotis to nerei- 
kia, lai ir dešimts metų pereina ir 

viešpatauja tie tamsieji elemen- 
tai, bet galų gale jie turės pasi- 
tnaaikti. Lietuvių klausimas men- 

kutis, mažutis, apie lietuvius nie- 
kas nežino, bet jeigu mokėsime 
I ietuvos laisvės klausimą tinka- 
mai išrišti, tai ir laimėsime. 

Voldemaro kalba pasižy- 
mėjo tuo, kad buvo labai ilga. 
Kalbėtojas savo kalboj pabriežė, 
jog reikalinga Lietuva neutrali- 
zuoti, tada tik ji galėsianti ra- 

miai gyventi ir plėtotis. Ką pa- 
sakys Lietuvos Steigiamasai Su- 
sirinkimas — laukti nėra ko. Ar-, 
gi musų laukę kol mes pasaky- j 
sime, ko mes,inorime? Apsispren- 
dimo obalsis jta<u ir dabar paskelb- j 
tas. Tat mums reikia drąsiau 

| 
r aiškiau statyti Lietuvos nepri- 

klausomybė. 
K u 11. C e s n i s papasakojo 

šj-tą apie santikius su musų kai- 
mynais. 
Posėdis buva pabaigtas G u ma- 
us ko kalba, kuris pasiūlė Sei- 
liui parašyti visoms valstybėms 
'protekulą" ir Lietuvos politikos 
klausimas bus išrištas. 

ŠEŠTOJI, BIRŽELIO i DIE- 
NA. 

Posėdj atidarė prof. Voldema- 
ras, kuris pranešė, jog iš viso at- 

stovų iki šiol atvyko 330 žmonių. 
Atstovai tofiaus tęsė savo kal- 

bas del Lietuvos politinės ateities. 
A n d1 z i u 1 a i. t i s krikščionių 

demokratų vardu siūlo, kad šituo 
klausimu nuo kiekvienos frakcijos 
kalbėtų 2 atstovu, o visiems ki- 
tiems kalbėtojams pataria apribo- 
ti kalbėjimo laiką 5 minutes. 

Seimas tokį pasiūlymą atmeta. 
Iš eilės kalba k u 11. B u m ša. 

Jis pasisako savo vardu kalbąs. 
Seimo atstovų nuomonės šiuo 
klausimu maž-daug pasidalino j 
dvi pusi. Socialistai sako, jog 
reikia eiti per Steigiamąjį Susi- 
rinkimą ir nepriklausomybę, Tau- 
tos Pažanga, krik.-Jem. ir katali- 
kai—per nepriklausomybę i Stei- 
giamąjį Susirinkimą. Paskutinis 
principas šiuo momentu butų tin- 
kamiausias. 

Digris (s.-d.) Męs čia nevie- 
nodai jsivaizdiname laisvę. Visi 
dešinieji protestavo prieš tai, kad 
jiems nepriipažystama revoliucin-1 
gumo teisė. Dešinysis sparnas 
eina senai išmindžiotais "tHfrtoma-j 
tijos keliais. Jeigu atiduoti šį j klausimą į diplomatijos rankas, tai 
ne musų naudai jis butų išrištas. 
Mums reikia eiti prie laisvės tau- 
toms apsispręsti. Nepriklauso- 
mybės klausimą -palikime Lietu- 
vos piliečiams išrišti, bereikia 
dabar koją kišti revoliucijai, mio! 
kurios laimėjimo prigulės Ir musų į ,aimė. 

K u n. K r m p a v i c i u š. Vie- 
nas kelias — reikalauti nepriklau- 
somybės Lietuvai. Kaip męs ne- 

pasitikime diplomatais, taip lygiai 
galima nepasitikėti ir demokrati- 
ja. Pavizdžiui, kad ir toksai ne- 

abejotinas demokratas, kaip Ke- 
renskis, pasakė: "ruskaja Vilna, 
ruskaja Kovna".. Revc4iucija .nė- 
ra tiek galinga, kad ji žmogaus 
ideologiją atmainytų. Tie, kurie 
pasmerkiate diplomatiją, kaip 
tik diplomatiškai elgiatės. Lais- 
va nepriklausoma Lietuva — štai 
koks turi buti musiį obalsis* 

S. Šilingas nurodo, jog del 
Lietuvos politinės ateities buvo 
pasakyta rimtų ir turtingų kalbu 
Visas klausimas rišama dvejopai, 

i Vieni reikalauja griežtai nepriklau- 
somybės, kiti—'Stato kitaip šj 
klausim;]. Principialaus skirtu- 
mo nėra. Nėra ir tokio žmo- 
gaus, kuris nenorėtų Lietuvai lai- 
svės. Bet šiandien dar nepribren- 
do momentas mums apsiskelbti 
nepriklausomą valstybe. Svarbu 
yra, kad Seimas vienu balsu ga- 
lėtų tarti tą svarbų žodį del po- 
litinės ateities. 

Ralis (s.-l.) sako, jog šiuo 
tarpu negalime griežto žodžio 
tarti už ar prieš ■nepriklausomy- 
bę. Negalima pasitenkinti tau- 

tų apsisprendimu vien. Statyda- 
mi apsisprendimo teisę sykiu, rei- 
kalaukime ir Steigiaivrtfjo Susi- 
rinkimo, gvarantuoto tarptauti- 
niu aktu. Jeigu musų Tčclias to- 

limas, tai tikras. Ir šiuo metu 
Seimo vardu negalime pasakyti 
griežto žodžio del Lietuvos nepri- 
klausomybės, nežinodami, kas 
Lietuvoje dedasi. 

M. Yčas (Tautos Pažangos 
partijos narys} kalba, jog reikia 
reikalauti nepriklausomybės. Ir 
to reikalaudami dabar, Rusijos 
nenustebinsime. Taip ipat nenu- 
stebinsime ir diplomatijos, reika- 
laudami nepriklausomos Lietu- 
vos. Privalome šiandien nepri- 
klausomu Lietuvą paskelbti. Ši- 
tuo klausimu Seime viena nuomo- 
nė turėtu buti. Klausimo atviro 
palikti negalima. Kalbėtojas to- 
liau išreiškia viltį, jog bus priim- 
ta Tautos Pažangos rezoliuciją. 

Po M. Ičo kalba d-ras Avi- 
žonis (s.-d.). Pradėjus jam kal- 
bėti, daugumas kunigų ir šaip de- 
šiniojo sparno žmonių skubinai 
išeina iš salės. Kalbėtojas išro- 
dinėjo, jog radikališkiausia f r- 

mula bus tokia—teisė laisvai ap- 
sispręsti. 

Pabaigus d-rui Avižoniui kal- 
bėti, buvo padaryta 3 valandoms 
pertrauka. 

Po 'pertraukos mandatams pa- 
tikrinti komisija pranešė, jog iš 
viso Seiman suvažiavo 334 atsto- 
vai, kurių tarpe komisija pripa- 
žino neteisėtai išrinkta 14 žmo- 
nių, o del trijų dar žmonių kilo 
abejojimų. Todėl šitų pastarų- 
jų atstovų teisėtumas buvo pa- 
vesta pačiam Seimui nuspręsti. 
Galų gale po pasitarimų buvo 
pripažinta teisėtai išrinkta 320. 

Petraškevičus (s.-d ) kri- 
tikuoja dešiniųjų atstovų pasaky- 
tas del šito klausimo nuomones. 

Demokratija t viri geresnių kelių 
į nepriklausomybę. Socialdemo- 
kratai kovoja už viso pasaulio iš- 
liuosavimą nuo kapitalistų jungo 
per darbininkų ir atskyrų tautų 
išliuosavimą. Visų kraštų demo- 
kratija pripažysta — kiekvienam 
kraštui fceisę apsispręsti. Deši- 
niojo sparno atstovai pasitiki dip- 
lomatų kalbomis. Tokiu budu 
dešinysis ir kairysis sparnas nei- 
na vienu ir tuo pačiu keliu. So- 
cialdemokratų kelias, statydamas 
galutiną socializmo tikslą, steng- 
sis įvesti tokį krašto surėdymą 
kad galima butų pasekmingiau 
jungtis su kitų šalių kovotojais 
del laisvės. 

Vaitekūnas (s.-d.) mano, 
jog šituo klausimu negalima kal- 
bėti visos Lietuvos vardu, todėl 
be visos Lietuvos visuomenės 
pritarimo negalima paskelbti ne- 

priklausomybę. Čia autoritetin- 
gą žbdj Rali tarti ta Stockbolmo 
konferencija, apie kurią Seime 
buvo jau minima. 

P. Leonas kalbėdamas del 
Lietuvos politikos ateities ir nu- 

rodęs dešiniųjų atstovų planų 
silpnas puses, perskaitė Santaros 
pateiktą šiuo klausimu rezoliuciją, 
kuri taip skamba: 

1. Rusijos Lietuvių Seimas 
aiškiai išreikštais visų Lietuvos 
visuomenės srovių reikalavimais 
kad Lietuva butų laisva, demo- 
kratinga ir nepriklausoma; 

2. aiškiai visos Europos ir Ame- 
rikos demokratijos paskelbtais 
principais, sulig kuriais kiekvie- 
nai tautai turi buti pripažinta ap- 
sisprendimo teisė; 

3. susiklojusiomis karės aplin- 
kybėmis, delei kurių Lietuva tapo 
karės grobiu ir Lietuvos likimo 
lausimas tarptautinės taikos kon- 

grese objektu, 
nutarė: 

(Tasa ant 7-to pusi.) 

Idealis 
Muilas. 

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

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

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTISEPSOL 

y r a antlseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var- 

tojimui, patartie s 

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

Kaina 26 centai 

SEVERA'S 
FOOT POVVDER 

(Severos Proškos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 

tiseptiškos proakos, 
suteikiančios paleng- 
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir Sutimo 
kojų.Kaina 25 centai 

Apart augščiau minė- 
ttj preparatų, dar at- 
kreipiame atyda į kitas 
gydomaaias toaletines 
rcikmenas, išdirbiniu. 
mas ir pardavinijanias 
po "Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptiekose, arba ui- 
sisakykit tiesiog, jeigu •rti jų gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10VVA 

Reikalaujame 
Agentų 

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

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

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $1.35 Amerika—Informacijos apie Ameriką ir 1.1 75c. Andersono Pasakos — pusi. 82 20:. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 2cc. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c. 
Kas iš kur Pareina? 

20c, 
Kelionė į šidlavą—pusi. 48 15c, 
Ko mus mokina žvaigždės ioc, 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c, 
Kun. 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 
Padėjimas Lietuviu Tautos Rusų Viešpatijoje — pusi. I20.,i.oo, 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 5C» 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimą ....10c. 
Sulaukė — pusi. 132 35c» 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar a,o<> 
Trachoma—Prie šviesos—pusi. 100 20c. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigus 
geriausiai siųst per pačto Money Orderj, paprastame 

Jaiške, adresuojant: 

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

Reikalavimai. 
Reikalingas apsukrus drabužiu par- 

davėjau Pirmos rųšies vieta. Turi 
kalbėti angliškai. Krąiptis i Room 
703, 184 W. Washington St., kampas 
5th Ave>( Tel. Main 2708 

Parsiduoda farma — su triobomis. 
Wisconsin valstijoje. Pasodintos bul- 
vės, 3 akrai kukuruzų. Geras arklys, 
karvė, vištos ir ūkiški padargai. Lie- 
tuvių kolionijoje. Abelna kaina yra 
$1,400. Rankpinigių $500, likusi da- 
lis 5 mef. Kreipkitės prie Adomo 
Majevvskio, 1156 Nobie St Chicago, 
Illinois. 

3>()U0.VerLesiiz$200. Parsiduoda spaustuvė Pennsylvani- 
jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 
šina. raidės ir visoki kiti prietaisai. 
Vertės $000.00 iū $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- 
kitės j Lietuvį, 814 W. 33rd Ctreet, 
Chicago, III. 

BARGENAS. 
Parsiduoda tik viena metą vartota 

puiki stiklinė šėpa indams laikyti. 
Saugiai užlaikyta, beveik nauja—tik 
už pusę kainos. Kreipkitės šiuom 
adresu: 2511—45th PI., Chicago, 111. 

Kas norite jsigyti dailų, naują, me- 
din), 8 kambarių narna Cicero, 111. 
r.Ciu išvažiavimui šeimininko visiškai 
p'gia kaina. Dėl informacijų kreip- 
kitės Siuom adresu: John Pavelkis, 
53rd St. and 72nd Ave. Summit, 111. 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Rando!ph 559S 

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

"dr. o. c. heTne1 
DENTiSTAS 

OFISAS: Karop. 31 tf So. HalstedSt. 
(Gytenmis viri Aptiskos). CHICA60. 

B - 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETOVIS ADVOKATAS 

Veda visokia* bylas visuose teismuose 

Ofisai: ^ 
69 W. VVasbington Street 

Imsi 1009-1009, T*L C«atnl 2579 
3214 So. Zibui S t., Tai. Tirti 7271 

CHICAOO; ILL.~ 
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(Tąsa nuo 6 to pusi.) 

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS. 

kreiptis į visas kariaujančias 
valstybes ir visas Europos ir 

Amerikos demokratijas reikalau- 
ti pripažinti, kad: 

1. Lietuva kaipo u/interesuotoji 
šalis privalo turėti savo at^to-1 
vus taikos kongrese. 

2. Visos valstybės turi pripažinti 
Lietuvai apsisprendimo teisę. 

3. Savo ipolitinį likimą Lifctuviu 

Ta*'ta turi apsispręsti savo lai 

svai išrinktame Steigiamajam 
Susirinkime. 

Besibaigiant šios dienos posė- 
džiui, Lietuvių Seimą pasveikinti 
atėji) lenkų karininkų suvažiavi- 
mo delegatai, kurių tarpe buvo 

ir žinomas lietuviams p. Babian- 

skis. 
SEPTINTOJI BIRŽELIO 2 

DIENA. 
Pirmininkauja praf. Valdema- 

fas. Šiandien taip pat kalbama 

apie Lietuvos politikos ateitį. 
Pirmutinis kalKa Tautos Pažan- 

gos narys L. X o r e i ka. Jis sako, 

jog nepriklausomybes idėja lie-j 
t v'iuose nebuvo trtgesu>i. To 

Hau savo kalboje kalbėtojas kri- 

tikuoja Leono isvacuiojimirs; jis 
esą stato klaidingą ipamatą ir da-1 

'"o klaidingą išvadą; jis žiuri 

Seimą, kaipo į juridinį asmenį. 

Juridinis asmuo yra toks, kurį 

pripažysta kiti. Mes nesame pri-j 
pažinti kaipo atskira tauta. Šitas ^ 
Seimas—tautos dalis, kuri karo 

aplinkybių buvo verčiama išeiti 

»•» Lietuvos. Lietuvos vardu ne-J 
galime kalbėti, bet kaipo žymi, 

triūsų tautos dalis galime pašau-i 

Ittiį apreikšti, ko lietuvių tauta 

nori. Jeigu nepasinaudotume šia 

proga, tai ar ateis kada-nors p* >■ 

jęa vėl pasisakyti, ko mes norime. 

Diąsiai galima reikalauti jau ne- 

priklausomybės. Xtio platesnių 
teisių visuomet galima atsisakyti, 
o uio siaiwiasnių ne, nes tuomet 

visai nieko negautume. Šis mo-, 

nenta* taip svarbus, kad gal jau) 
niekad nepasikartos. Turime sa-į 
kyti, kad Lietuva privalo bttti ne- 

priklausoma. 
Bielskis sakydamas, jog 

dalykas esąs gerai paaiškėjus, siif- 

1" užsirašiusiems kalbėti šiuo 

klausimu atstovams sutrumpin- 
ti savo kalbas, arba ir visai at-( 
sisakyti nuo kalbos, jei tos pa-į 
čios kitų kalbėtoju pasakytos! 
mintys butų kartojamos. 

K u n. Juodvalkis perma- 

tcfy'kad ginčai prie vienokios nuo- 

monės nepri vesią. Kairysis 
si arnas laikysis savo išvadų, o 

dešinysis taip-pat savo. 

; N a g e v i č i u s (bepartinis). 
Aš esu laisvės žmogus, ir mane 

r.ė prie vieno sparno nepridėsite, 
sako kalbėtojas. Toliau kalbė- 

tojas nurodo, kaip lengviausiai 
fJetuva galėtų išsimokėti savo 

skolas, jei butų nepriklausoma. 
Galima butų užmegsti stiprus j 
ryšiai su Suomija, j kurią vestų 
geriausias kelias—'Baltijos jura. 
Suomai lietuviams esą labai sim- 

patizuoja, nes lietuviai yra viena 

tų tautų, prie kurios prieina Balti- 

jos jura. Rusų demokralija nesu- 

pyks, jei mes paretkalausim ne- 

prigulmybės. 
a l d e m a r as m 'Ina kri- 

tikuoti P. Leoną. Kalbėdamas 

apie demokratingutno supratimą, 
kalbėtojas sako, jog daugiausiai 
matąs demokratingutno pas Le- 

niną. Dauguma gi rusų demo- 

kratų esą centralistai. Ir grei 
čiausiai Rusijos Steigiamasai Su-1 
sirinkitnas susiriestas iš centralis- 

tų, kyrie nemokėsią tinkamai 

lietuvių klausimo išrišti. 
K u n. J e s i n j k i s tos nuo- 

monės, kad jau galima drąsiai 
skelbti nepriklusomą Lietuvą. 
Vieno troškimo nepriklausomy- 
bės neužtenka, popierinė gali bu- 
11 t-a nepriklausomybė, jei visa 
tauta to neremtų. Lietuviai sa- 

vo nepriklausomybės rūmą dabar 
jau jali statyti, nes lietuvis iš 
prigimties yra uktverys. Lietu- 
vių kultura, sulyginus su rusais, 
yra daug augštesnė. 

Mfs matome, kur Rusijos ūki- 

ninkai turi geras ūkio sąlygaa, 
bet gyvena menkai. Lietuviai, 
gyvendami smėTy^ose, augščiau 
kulturoje yra p;;krlę, lietuviu kul- 

tūros laipsnis yra augštesnii. 
Lenkų valstiečiai yra ne augš- 
čiau stovj už lietuvius. Mums 

nėra ko bijotis, kad pristigs 
mums darbininkų. Kultūros jstai 
gt; ir dabar sulyginamai yra le- 

maža. Atsižvelgdami j visa tai, 
galime sakyti, jog norime turė- 

ti nepriklausomą Lietuvą. 
~ 

S o 1 s k i s (s.-d.) kalba, jog 
šis Lietuvos politikos klausimas 
visiems atrodo aiškus. Vieno į 
šį klausimą atsakymo "duoti ne- 

galima, nes gyvenimas yra ne- 

vienodas, j visus gyveninio apsi- 
reiškimus nevienodai žiūrima. 
Ginčai parodė, kad klausimas ne- 

vienodai yra rišamas. Mes ri- 

s«m šį klausimą taip, kaip mušu 

klesai jis bus naudingas. Kas 
darbinrkams yra naudinga, bur- 

žuazijai yra nuodai. Šiuo klau- 
simu viena ir kita pusė negalės 
susitarti. Tokį žingsnį daryti, 
kaip apsiskelbti nepriklausomy- 
bę, mums patiems gali daug pa- 
kenkti. 

K u n. Vailokaitis. Kai- 
kurie Seimo atstovai, ypač kai- 
rieji, nori pavesti Lietuvos liki- 
mą demokratijos laimėjimui. Jie 
atmeta diplomatijos kelią, šio 
kiausimo išrišimą kairieji atideda 
tolimesniam laikui ir taip dary- 
dami kaip tik neina tais keliais, 
kuriais eina Europos demokrati- 
ja. Ir lietuvių demokratija pa- 
sirodytu atsilikusi nuo pasaulio 
demokratijos, jeigu nenorėtų rei- 
kalauti Lietuvai neprikTairsomy- 
bes. Socialdemokratai 'tvirtina, 
jog kalba yra jrankis susišnekėti 
su demokratija. Jeigu išeis ne 

i.š pačiu lietuvių, tai prieš ją turi- 
me kovoti. Rtis1j5? social-revoliu- 
cijonieriai šelpia pinigais musiį 
social-revoliucijonierius. Matyti, 
kad didžiausis pavergimas bus iš 
pinigų pusės. Kada rišame Lie- 
tuvos klausimą, turime užmiršti, 
kad esame partijos žmonės. Ge- 
riausias šiam klausimui išrišti ke- 
lias buvo prof. Voldemaro nuro- 

dyta. Patsai ilgą laiką gyvenda- 
mas Suvalkų gub. įsitikinau, kad 
Lietuva turi 'bu t nepriklausoma. 

Šiuo klausimu kalbėjo dar Le- 
onas ir Dūmos atstovas J a- 

n u š k e v i č i u s. 

Seimui buvo perskaityta 7 re- 

zoliucijos del šito klausimo. Iš- 
dirbiniu' vienos bendros rezoliu- 
cijos nuo frakcijų buvo išrinkta 
po 3 žmones, kad jie tarp savos 

pasitartų ir .pateiktų Seimui vie- 
rią rezoliuciją. 

Tuo ir apsigibė šios dienos po- 
sėdis. 

aštuntoji sesija, birže- 
lio 3 DIENA. 

Po-sėdį atidaro i vai. B i e l 
kis. Pasirodo, kad išrinktoji nuo 

fiakcijų komisija bendrai rezoliu- 
cijai išdirbti savo darbą dar ne- 

pabaigė. Todėl atstovai apsvar- 
stę keletą mažų dalykėlių, reika- 
lauja pertraukos. 

Po pertraukos pirmiausiai buvo 
perskaityta pasveikinimas Seimui 
iš Amerikos '"Draugo" "Apžval- 
gos" "Vyties" ir iš kitur. 

Sugryžusi rezoliucijos komisi- 
ja praneša apie padarytą darbą 
Pasirodo, jog bendros rezoliuci- 
jos išdirbti negalima buvo. Išė- 
jo vis gi trys rezoliufcijos. 
Ptie pirmos prisidėjo vi- 
sas dešinysis sparnas ir; 
dalis bepartinių, būtent: Tautos 
Pažanga, krikščionys-demokra- j 
tai, katalikai ir karininkų grupė 

u d-ru Nagevičiumi priešakyje. 
Ši rezoliucija taip skamba: 

Prie antrosios rezoliucijos pri- 
sidėjo social-demokratai ir socia- 
listai liaudininkai. Šita rezr>!įu- 

icija. štai kokia: 

I ,1 i Rezoliucija: 
Rusijos Lietuvių Seimas, su- 

kviestas Petrapilyje 1917 metų 
gegužės 27 d., posėdžiuose nuo 
gegužės 31 d. iki birželio 3 1. 
3varstė Lietuvos politikos padėji- 
mą .ir, ženkdamas prie nepri- klausomos demokratinės Lietu- 

Ivos republikos, kurioje turi buti 

pripažinta visiems be tautos ir 
lyties skirtumo lygios ipamatinė-* 
piliečio teisės ir visiška tikėjimo 
laisvė atsižvelkdamas j tai: 

1, kad 'pries karę viena etno- 
grafines Lietuvos dalis bu- 
vo Ru .įjos, o kita \ okieti- 
tijos valdžioje; 

2, kad Rusijos Lietuva pei šia 
įkarę veik visa užimta vo- 

kiečiu kariuments'- 
3, kad jos klausimas todėl ta- 

po tarptautiniu ir bus ri- 
šamas Raikos Kongreso; 

4, kad dėl užimtųjų per karę 
svetimos valstybės žemių 
yra nustatytas Rusijos Dar- 
bininkų bei Kareivių Atsto- 
vų Tarybos ir Laikinosios 
Vyriausybės pripažintas ir 
visiems apskelbtas taikos 
principas—taika be aneksijų 
ir "kontribucijų, leidžiant pa- 
čioms tautoms spręsti, ko 
jos nori; 

5, kad išskirstytoms taro keliu 
valstybių tautoms "pripažin- 
ta Europos ir Amerikos de- 
mokratijų teisė sudaryti vi«. 

114 politini kuną; 
6, kad Lietuva iki XVIII šimt- 

mečio pabaigai trrėjo savo 

atskirą politikos gyvenimą; 
7, lca<l esant šioms aplinky- 

bėms metas lietuviams įvy- 
kinti senus politinės laisvės 
troškimus ir, remiantis apsi- 

sprendimo teise, aiškiai visam 
pasauliui .pasakyti, kaip jie 
savo lik'.mą apsisprendžia; 

nutarė: 
1. Yisia etnografinė Lietuva 

įprivalo tapti nepriklausoma 
valstybė, nuolatinai neutrali. 

2. Jos neutralumas privalo bū- 
ti garantuotas Taikos Kon- 
greso. 

3. Taikos Kongrese turi buti 
•Lietuvos atstovai. 

4. Lietuvos valdymo budį ir 
vidaus tvarką turi nustatyti 
sukviestas visuotinu, ljgiu 
teisiu ir slaptu balsavimu 
Steigiamasis Lietuvos Susi- 
rinkimas. 

Prie antrosios rezoliucijos pri- 
siek" jo socijal-demokratai ir soci- 
jalistai liaudininkai. Šita rezo- 

liucija štai kokia: 

"Rusijos Lietuvių Seimas pri- 
pažindamas : 
1) kad Lietuva savo etnografi- 

nėse ribose turi skirtingas eko- 
nomines, socijalės ir kulturines 
sąlygas; 

2) kad kiekvienas kraštas gali 
geriausiai plėtotis tik turėda- 
mas pilną plėtojimosi laisvę; 

■>) k;:d toji laisvė kiekvienos j 
tautos manoma kaipo teisė 
pilnai savo likimą spręsti; 

t) kad tautų apsisprendimo tei- 
sė sutinka su tikruoju demo- 
kratijos keliu ir pripažysta vi- 
sų salų demokratijos; 

5) kad Petrapilio Darbininkų ir 

Kareivių Atstovų Taryba, Di- 
džiosios Rusijos revolucijos 

reiškėją, iškėlė tautų apsisprendi- 
mo teisę kaipo revoliucijos ir bu- 
siančios taikos obalsį; 

6) Kad didžioji Lietuvos da- 
lis, karo likimu yra atsidurusi :iz 

Rusijos sienų ir tokiu budu Lie- 
tuvos klausimas virto tarptau- 
tiniu ; 

7) Kad Lietuvos politinio li- 
kimo klausimą gali spręsti tiktai 
visi Lietuvos gyventojai, Rusi- 
jos Lietuvių Seimas, atstovau- 
jąs išblaškytajai po Rusiją lietu- 
vių daliai, apsvarstęs Lietuvos 
politikos ateitį ir i.esiimdamas 
Lietuvos vardu nustatyti busimą- 
jj Lietuvos politikinj surėdymtf, 
taria: 

Lietuvai turi būti pripažinta 
pilna teisė spręsti savo politikos 
likimą; gyventojų valia turi bū- 
ti išr.eikšta Lietuvos Steigiama- 
jame Susirinkime, išrink tome vi- 
suotmių, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu įproporcijonalia siste- 
ma be skirtumo lyties, tautybėj 
ir tikėjimo." 

Prie trečiosios rezoliucijos pri- 
sidėjo viena tik Santaros frak- 
cija. Šios rezoliucijos turinys 
parodyta anksčiau. 

Balsavimas. 
Prieinama galų-gale prie pa- 

ties rezoliucijų oalsavimo. Vie- 
nas kitas atstovų siūlo slaptą 
balsavimą, tečiau jis buvo atmes- 
tas. 

Petraškevičius (soc.- 
dem.) praneša, jog socijal-demo- 

kratŲ fra'kcija balsuos prieš Ta i- 

j los Pažangos1 revoliuciją 
K u n. C ė š n \ s. Kataliku Sa- 

I 3 ri f 
i jungos \ arclu palakė. jog hal- 
suos už T. Pažangos rezoliuciją. 

N a £ c v i č i u s (bepartinis) 
pranešė, kad halsuos taip-pat už 
T Pažangos rezoliucija. fciųu i> 

nepraeis T. Pažangos rezoliucija, 
syko kalbėtojas, aš balsuosiu su 

sucijalistais, bet ne si' veidmai- 
niais (t.y. anot jo, SuUtarinin- 
kais). 

Prieš pat balsavimą dar kjla 
ųinču tlėl* balsavimo teisingumu. 

Balsuojant pasirodė, jog už 
Tautos Pažangos rezoliuciją bal- 
savo visi dešinieji ir dalis kari- 
ninku, d-ro Nagevičiaus vado- 
vaujamų, visi 140 atstovų, prieš 
šią rezoliuciją—128, susilaikė gi 
-I žmonės. 

t'ž soeiajal-demokratų ir soci- 
ji.listų liaudininkų rezoliucijas 
balsavo 113 žmonių, prieš—I4»j, 
susilaikė S. 

Pagaliau statoma balsavimui 
(Santaros rezoliucija. L'ž ją bal- 

suoja taip-pat ir sočijadistai liau- 
dininkai, nes jų rezoliucija jau 
buvo matyt, 'kad nepraeis. Už 
rezoliuciją balsavo m, prieš— 
132, suilaikė 28. 

Dešinieji iš džiaugsmo užtrau- 
kia lietuvių himną. Padainavę 
himną tie patįs dešinieji mėgina 
dainuoti marsiljietę, bet niekas 
neišeina, matyt retai labai tedai- 
nuoja tokią dainą mūsų dešiny- 
sis sparnas. 

Po to buvo padaryta pertrau- 
ka. 

Po pertraukos socijal-demokra- 
tų, socijalistų liaudininkų, sau 

taros frakcijos ir joms prijau-' 
čiantieji išėjo kitan kambarin tę- 
sti Seimo posėdį. 

Seimo' skilimas. 
Jau apie 121 valandą išsibaigė? 

kalbos del politinės Lietuvos at- 
eities. \'isos partijos sk^to sa- 

vo rezoliucijas. 
Išklausęs rezoliucijas, seimas j sudarė komisiją, kuriai ipavedė1 

iš visų partijų .'pakiuiytų rezoliu-', 
cijų sudaryti vieną, kuri butų' 
bendras viso seimo obalsis. 

Ilgai visų partijų sudaryta ko-j 
misija tarėsi, jieškodama bendro 
Lietuvos žodžio, bet veltui. 
Tuoj paaiškėjo, kad seimas sky- 
la j dvi beveik lygi dali: i) Ka- 
talikų sąjunga, krikšč.-demok., 
"Pažanga" ir nepartiniai ir 2) 
SocialL-demokr., socialistai-liau- 
dininkai ir santara. Balsuojant 
"Pažangos" rezoliucija gavo aš- 
tuoniais balsais daugiau, negu 
kita rezoliucija. 

Šiuo ir baigta 13 iš eilės po- 
sėdis. 

Apie 20-tą (8 vai. vak.) valandą 
visi užirr.a savo vietas. Jaučiama 
be galo didelis nervu įtempimas. 
Tyla. Štai socialistų liaudininkų 
vardu išeina Balys ir praneša 
seimui: Prieš .pertrauką soc.-liau- 
dininkų frakcija prašė aptarti da- 
bartinio momento svarbumą ir 
išnešti kitokiu rezoliuciją, negu 
kokia dabar buvo priimta. Pri- 
menu momento svarbumą. Šiuo 
metu demokratija galinga jiegfi 
ir privalo buti mušu valios reiškė- 
ją. Priimtoji rezoliucija neatsako 
musų liaudies norams. Bukite 
logingi ir žiūrėkite, kas iš tos re- 

zoliucijos išeis: rusų demokratija 
nuo mus atsisuks. Dalyvaudami 
seime kur, gali mus suprasti, kad 
mes darome neapmastytą žingsni, 
mes duodame rusų buržuazijai 
>rogos mindžioti musų vardą. Ne- 
galėdami ilgiau čia palikti, mos iš- 
eisime iš susirinkimo. 

Petraškevičius — (soc:- 
demokr.) sako: Męs norėjom išaiš- 
kinti, koks kelias "veda mus prie 
laisvės. Tik viena demokratija 
tegali but musų n tautos draugė. 
Seimo priimtoji -rezoliucija pra- 
skambės tokiu obalsiu, kuris tik 
klaidina tą demokratiją. Todėl 
mes išvien tuo keliu inegalitrre ei- 
ti ir nutarėm# išeiti is sito susi- 
rinkimo ir darom" žingsnius, kad 
Lietuvai laisvę iiškoVotume. 

Leonas įkalba "Santaros" 
vardu: Visam Seimui rodėsi, kad 
reikia rasti bendras žodis. Mes 

I 
jie.škojome tinkamu keliu, kad t.*] 
bendra žodi v i>i »ienu balsu tar- I 

tu. Reikia suorganizuoti *iso.« 
tautos pajėgo> ir išreikšti jos de- 

mokratijos dabartis. 
"Santaros" siūlytoje rezoliucijoj 
mar.iMia l>uv > surasti bendras 
žodis, kuri galėtu visas Seimai; 
vienu balsu tarti. Demokratinis 
Šeinio sparnai tani obalsiui pri- 
tardamas, balsavo už mušu re/o 

liuciją. Tuo tarpu dešinieji nori 
^ik savo lozungą stiprinti. (Tai 
'demagogas' — šaukia iš dešinės. 

J— Ačiu, nuo jusu aš nesijaučiu 
įžeistas, atsako Leonas). Vienas 
išėjimas — tai taktika. Tokio 

i švento reikalo, kaip bendra- I .ie- 
'tuvos politikos obalsio priėmimas 
tik S balsu dauguma nėra tau- 

tos lozungas. Santaros frakcija, 
I ... .: 
i prisidėdama prie kairiųjų pariju, 
kviečia visus pasitarti j kita tro- 

|bą. 
•Sočiai.-demok., soc.-liauditf. ir 

Santara apleidžia susirinkimų. Jų 
priešaky, raudoną vėliavą nešini 
eina karininkai. Visi gieda mar- 

jseljetę: "Atsisakom nuo senojo 
Svieto..." o nuėję salėn, vienu au- 

kštu žemiau. Lietuvos himną gie- 
da. "Pažanga" su kunigais paliko 
toj pačioj salėje, kur seimo dar- 
bai buvo prasidėję. 

Demokratinė seimo dalis nutarė 
toliau varyti seimo darbus. Nu- 
tarta pakviesti antrosios Dūmos 
atstovas Bulota sprendžiamuoju 
"balsu ir pilietis Požėla tokiomis 
pat teisėmis. Svečiams leidžiama 
patariamu balsu Seime dalyvauti. 

šilingas siūlo kuogreičiatt- 
siai išrinkti Tautos Tarybą. Jo 
kalba taip skamba: "Tai kas atsi- 
tiko. reikalauja •didelio nervu 

Įtempimo. Prie darbo eikim be 
ginčų. Lietuvių Seimas tuoj. kuo 
greičiausiai, turi išrinkti Tautos 
Tarybą, o ši privalo vykinti Seimo 
nutarimus. Pataria varyti jau pra- 
dėtą darbą. Dirbusioji ligi "iol 
Tautos Taryba rado pilną Seimo 
pritarimą, ypač kairesniojo spar- 
no. Soc.-demokr. ir socialistai- 
liaudininkai visą laiką stovėjo ant 

to paties (pamato, kaip ir laikinoji 
[Tautos Taryba. Taigi kairioji 
pusė turi daugiau teisių toliau va- 

ryti laikinosios Lietuvių Tautos 
Tarybos darbus. Seimas dar ne- 

buvo priėjęs prie Tautos Tarybos 
rinkimų ir ji palieka ta pati. Da- 
bar reikia nustatyti Tautos Tary- 
bos darbai. Šiandien Tautos 
Taryba turi but išrinkta, kad visi 
žinotų, jog męs turime savo orga- 
nizaciją. 

Balis pritaria tai minčiai. Tik 
"Pažangos" partijos įyiriams, kai- 
po palikusios sykiu su dešineisiais, 
negali but vietos laikinoje Tautos 
(Taryboje. Mes,išėję su raudona 
vėliava, turime eiti tuo keliu, ku- 
ri ji mums rodo. 

Demokrat. Seimas vienu balsu 
patvirtina senąją Tautos Tarybą. 
DEVINTOJI, SESIJA BIRŽE- 

LIO 4 DIENA. 
Į šios dienos posėdį atvyko 

soc.-demokratai, soc.-liaudininkai 
i: santarininkai. Kvorumas yra. 
Pirmininkauja Bielskis. 

Atvykę Lietgalių [Tautos Tary- 
bos delgutai karštais žodžiais pa- 
sveikino Lietuvių Seimą. 

Toliau Seimą sveikino B u 

kus Voronežo lietuvių demokra- 
tijos vardu. 

Po to Seimas renka iš savo 

tarpo komisijas atskiriems daly- 
kams aptarti ir patiekti tam rei- 
kalui rezoliucijas. 

Netrukus buvo patiekta Seimui 
komisijos išdirbta rezoliucija dėl 
Jetuvos politinės ateities. Ši re- 

zoliucija buvo vienu balsu pri- 
imta. Ją priėmus atstovai pa- 
dainavo maršai j ietę ir lietuvių 
himną. 

Ši rezoliucija taip skamba: 

REZOLIUCIJA. 
,. Lietuvių Seimas Petrapilyje 
atstovaująs išblaškytajai po Rusi- 
ją demokratinei Lietuvių Tautos 
daliai, apsvarstęs politinę Lietu- 
vos ateiti posėdžiuose birželio m. 

—4 dd. rado: 
i, Lietuva yra atskira etnografi- 

nė, kulturinė, ekoflOTniiiė ;r po- 
litinė vienata; 

I 
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Lietuviu Tauta savo politinio 

ateitic> likimo klausime yra sa- 

varankumu i'lėjos vedama; 
i,, kiekviena tauta «,rali pasekmin- 

gai vystyti ir plėtoti >avo kul- 
turns ir ekonomijos pajėgas 
tik turėdama pilną politinę >a- 
vo šalies laisvę. 

4. Šitoji laisvė kiekvienos tautos 
manoma kaipo teisė pilnai sa- 

v:5 |>oIitinj likimą spręsti; 
5. politinio tautu apsisprendimo 

teisė Rusijos Darbininkų bei 
Kareiviu Atstovu Tarybos yra 
ifN-ha kaipo busimosios taikos 
pamatinė sąlyga. Toji pati tei- 
sė jau paskelbta taikos princi- 
pu atskyri; Kr.ropos ir Ameri- 
kos valstybių; 

6. susidėjusiomis karės aplinky- 
bėmis politinis Lietuvos klausi- 
mas tapo tarptautinis ir tokiu' 
luidu tarptautiniam taikos kon- 
grese svarstytinas; 

7. tarptautinis taikos kongresas 
turės sankcijonuoti teise, kad 
pavergtosios tautos galėtu iš- 
siskirti, jeigu to norės, i' valsty- 
bių jas pavergusių, o išsiskyru- 
sioms tautoms turės duoti tarp- 
tautinę garantiją laisvo, sava- 

rankaus politinio gyvenimo. 
ir vienu balsu nutarė: 

I. Kreiptis j Laikinąją Rusijos 
\ aidžią, taip pat j visas valstybes 
sąjtmginike bei n-eutrales valsty- 
bes ir reikalauti pripažinti: 
1. kad Lietuviu Tautai priklauso 

politinio apsisprendimo teisė; 
2. kad savo politinį likimą Lie- 

tuviu Tauta turi teisę spręsti 
laisvai išrinktajam Lietuvos 
Steigiamajam Susirinkime vi- 
suotinio. be lyties, tautybės ir 
tikybos skirtumo, tiesaus, ly- 
gaus ir >lapto balsavymo [pama- 
tais, proporcijonalės sistemos 
prisilaikant: 

3- kad Lietuviu Tauta, kaipo už- 
interesuota tauta, turį teisę tu- 
rėti savo atstovus tarptautiniam 
taikos kongrese. 

II. Apie visą. kas ra čia išdėsty- 
ta, pranešti vis<> pasaulio demo- 
kratijoms. 

Nutarta padaryti pertrauką iki 
(> valandai. 

Po pertraukos Balys pasiū- 
lė .pasveikinti lenkų karininku 
suvažiavimą, kuris skilo į dvi 
dūli. 

Seimas nutarė siusti pasveiki- 
nimą suskilusio suvažiavimo de- 
mokratijos daliai. rTai visa pa- 
daryti pavesta prezidijutimi. 

(Pal)aiga bus). 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STAHCIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEK KENČIA BAOA ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS, 
Aukauk jiems per Ceiitrall Komitetą, koris greičiausiai pasiunčia piningus 
į Lietui), Ir lslraš)k | nuolatini!) Lietuios Selpžjiį skaliji). 

Iškirpk šį Kuponcį ir įrašęs kas reikia siųsk su stiro A tika 
į Komitetą šiuo adresu: 

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

i ~ 
_________ 

OirN'črr S aukų nukentėjusiems nuo ka- 
^ r ės. Prie to prisižadu ka* mėnuo aukauti per 
Centralį Komitetą po $ palvi tik bus rei- 
kala* šelpti musiĮ viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

B. K. Balutis 
i Attorney at Law 1 

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

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Jo&nnos 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražus 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, I1L 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas 

Ypatingai Užsisenčjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVE. 

CI11CAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASl 
Męs neesame bankierlal, bet męs gvarantuojame Tamstai sufift- 

Uma 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant aau drabužius pas mus. Vy- 
rams Ir vaiknamt padarome ant orderio naujus siutus nuo 130.0# iki 
160.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.«0 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.U0 ir brangiau. 

Naujas ir iruputėlj dėvėtas kelinžs nuo $1.00 ir braiglaua. 
Vaikų sluta.1 $2.60 iki $7.60. 
Skryni?" Ir valysaL 

S. GORDON, 
1416 80UTH HAL8TED STREET CHlOkOO, ILL. 

Storas atdaras kasdiena ir vakarais lkl 9 vai. Suktomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniaia—iki 8 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt=Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 
Ofisas 

1725 Wsst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėlioms 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
uu.yu imi i, r\du mvo pinigai uuiu saugus ir gaieiumei ant Kiekvieno 

pareikalavimo juos gauti tai pasldik juos Lie'uvlų Valstijiniame Banke 
UNIVERSA.L STATE BANK. žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra inveatinami tiktai j pirmos kliasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra 
gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Va Isti j i n i s Bankas yra stiprus ir pa- 
rankus Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijinės 
Valdžios, po užžiura 15 gabių ir Ištikimų direktorių, išrinktų per Banko 
girininkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, Ir po nuolatine supervl- 

UNIVERSAL STATE BANK, 3252 S. 

zlja 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliafs, Seredom ir Petnyfilom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 
ninkais, Ketvergaia ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valanda! vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie- 
pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus j Europą. RanrJavoJa bankines skryneles, apsaugotas nuo ugnies Ir vagių, po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečlus Ir Bondsus. 

HALSTED ST. KSf CHICAGO, ILL 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

VIETINES ŽINIOS, 
Piknikas ką-tik neužsibaigė šer- 

menimis. Pereitą nedėldienį va- 

karė būrys ptknikieČių lietuvių grį- 
žo linksmi namo. Būrys jaunimo 
—'kelic'lika vaikinų ir merginų—su 
dideliu trukšt. u lėkė nusamdytu 
"truck'u' per 33Čią gatvę nuo 

Morgan st. linkui I falsted 'st. Pri- 
važiavus Halsted st., automobilius 
užsuko ir Halsted st. tiesiog aplink 
k?mpą Universal State Rauko. 
Tuom tarpu einantis j pietus Hal- 
sted st. gatvekariš trenkė į auto- 

mooiliaus užpakalį. Piknvkieriai 
nubyrėjo r.uo automobiliaus: vieiū 
tapo nutrenkti šalin, o kiti pakliu- 
vo po gatvekariu. 

Sustojus gatvekariui, keletą iš- 
traukta iš po gatvekario. Apie še- 
šetas, o gal ir daugiau, vaikinų ir 
merginai tapo sužeistų: perkirsta 
rankos, galvos, veidai; bet ant lai- 
mės viskas" apsiėjo be jokių sitn- 

kesrrų sužeidimų. Kad niekas ne- 
liko užmuštas, ypač kad gyvi išli- 
ko tie vaikinai ir tos merginos, ku- 
riuos ištraukta iš-po karo—tai be- 
veik tikras stebuklas. Jeigu karas 
butų dar nors pėdą pirmyn paslin- 
kęs, butų buvę keletas šermenų. 

Čia reik prie progos patčmyti, 
kad daugelis automobilistu stati/ 

?ave nepaprastan pavojun ant kam- 
po 33-čios gat\:s ir Halsted st. 
Sita gatvė yra siaura, o karų ju- 
dėjimas ant Halsted st. yra didelis. 
Lietuviai automobilistai tankiai vra 

baisiai neatsargus, lėkdami pro ši- 

tą kampą ir abelnai lėkdami 33-čią 
gatvė, greičiau negu sveikas protas 
pavelija. 

Abelnai važiuojant 33 čia gatvė 
tarp Halsted ir NTorgan,^atsargu- 
mas liepia sumažinti automobilių 
greitumą: šitą gatvė yra tiT?*h; lie-j 
tuvių apgyventu, ant gatvės vi-j 
suomei pilna vaikų ir nelaimės 
nereikia toli j ieškot i. 

Rusų laikraštis apie Jurgelio- 
nio kalbą. Rusų hepartyviai— 
progresyvis laikraštis "Russkaja 
Počta" (einantis Chicagoje) 
šiaip atsiliepė apie K. Jurgelio- 
rio prakalbą, laikytą Auditoriu- j 
me 1 r. i k e priėmimo rusų amba- 
sadoriaus ir usų misijos Chica- 
goje: 

"Atstovas nuo lietuvių socia- 
listų ir darbininkų organizacijų] 
—K. Jurgelionis. Jo kalba buvo 
revoliucijoniškiausia ir gal but 
net žydri (jaTkaja), bet ant ne- 

laimės, taip falšyvai-pasiputusi, 
taip teatraliai-diifrtina, jog išro- 
<tt lyg prieš klausytojus stovėjo 
ne revoliucijoninis oratorius, o 
koks lai vorleviliaus pigatis pa- 
jacas (komedijantas), kuris lo- 
?č išpustą tragediją. Gaila ir 
bjauru buvo iiurčti į šitą figlio- 
rių." 

Anglų laikraščiai, kaip "Tri- 
būne," "Daily Ncvvs" ir kiti arba 
išjuokė, arba pasipiktino .šituo 
"drąsiu" ir netaktingu lietuviu 
darbininkų neva "atstovu." Lie- 
tuvių tautos vardas tapo pakel- 
tas—teisingai sakė "Naujienos" 
—tik jos nedabaigė: tapo pakel- 
tas.. ant juoko: 

J—tis. 

Antrojo SLA. Apskričio suva- 
žiavimas atsibuvo pereitą nedėl- 
<dienį Mildos sve'ainėje. Dalyva- 
vo 14 SLA. kuopų iš Chicagos ir 
apielinkių. 

Tarp svarbesnių dalykų svarsty- 
ta sekantieji: Į 

1) Surinktas pernai per p. Mar- 
ių aukas nukentėjusiems nuo ka-1 
ės lietuviams, sumoje $758.85, 

nutarta išsiųsti švedų-fief'1vių ko- 
nitetui ant varc\> p. AugštuJio. 

2) Pribuvęs suvažiaviman p. A. 
©ieržįnskis, buvusis II apskričio 
kasierius paaiškino, kad minėtos 
aukos nebuvo jam pristatytos ir 
Jcad jis ui jų nepristatynią iki šiam 
Jikui negali bnTMaTtinamas. Su- 
važiavimas jo pasiteisinimą pripa- 
žino teisingu. "Kaltė pripažinta 
buvusiam II-ojo apskričio pirmi- 

ninkui, P. Kibortui, "kirrfs vienok 
į iki šiam laikui visas aukas jau pri- 

statė. 

3) Svarstyta keletas būdų, kaip 
padarjti pasekminga Apdraaidos ir 

Sveikatos savaitę, kuria kuopos 
dikčiai įdomauja ir prie kurios jos 
stropiai rengusi. 

4) Daug kalbėta apie išnaujo 
pakeltą per "Tėvynę" pirkimą pre- 
so to laikraščio i^ausdintrrrnf: 
važiavimas iš.eiškė didelj neūžsiga- 
nėdiuimą SLA. Sekretoriaus St.i- 
maičio perdideliu rupinimusi preso 
įgijimu. Susivažiavimas nutarė 

patėmvtt p. Strimaičiui, kad Jis su 

didesne pagarba žiu'rėtij į SLA. pe- 
reito seimo nutarimas abelnai, o į į 
nutarimą apie presą ypatingai ir J 
kad šito klausimo daugiau nekeltų. 
Suvažiavimas buvo griežtai tokio 
preso pirkimui priešingas. 

5) Taip pat suvažiavimas išreiš- 
kė meužsiganėdinimą tuomi, kad 
naujai atspausdinta SLA. konsti- 
tucija pasirodė visai ne ta, kuria 
pagamino Šeinio išrinkta tam tikra 
įstatų komisija, bet keno tai (me- j 
narna, paties p. Strimaičio) sutai- 
syta konstitucija. Suvažiavimas 
nutarė reikalauti, kad SLA. Pil- 
domoji Tarvba atspausdintų Ko- 
misija prirengtą konstituciją. 

Abelnai, suvažiavime nestoka bu- 
vo aštrios, kritikos, nukreiptos 
prieš Centro Sekretorių p. Stri- j 
maitj, kuriam užmeTmėta perdide- 
lis "bosavimas" Susivienijime, ne- 

atsižvelgiant nei j Seimo nutari- 
mus, nei j Seimo nustatytas komi- 
sijas. Daugelis narių mano, kad 
p. Strimaitis pradeda lošti Susi- 
vienijime "diktatoriaus" rolę, o jie 
velytų, kad jis užsiganėdintų tik 
se'*retoryste. 

Reporteris. 

NUO "BIRUTĖS.'' 
"Birutės" draugija rengia šio-je 

nedėlioje savo antrą draugišką pik- 
niką, p. A. Misevičiaus darže, prie 
7<)tos ir ežero kranto. "Birutės" 
draugijos nariai, rėmėjai ir svečiai 
kvie" ui skaitlingai dalyvauti. 
Norintieji maudytis ežere, atsivež- 
kite maudyklių kostiumus, nes bi- 
jomieji, kad neužteks kostiumų, I 
kurie randasi ant vietos. Yra la- 
bai patogi vieta maudymosi'; atsa- 
kyti vieta apsirėdymui ir abelnai 
visi parankumui. Taipgi bus.pa- 
rengti Šokiai ant specialės platfor- 
mos. Bus prirengti puikus už- 
kandžiai visiems atsilankiusiems ir 
abelnai šitas piknikas, surengtas 
su tikslu, kad puikiai narius Tr sve- 
čius užganėdinti ir palinksminti. 1 
Geistina, kad norintieji dalyvauti1 
pirm laiko praneštu raštininkui 
šiuo adresu: Ben. Digris, 3246 S. 
Halsted st. Tel: Yards 4812, kad 
tokiu budu maždaug sužinoti iš 
laiko skaitlių dalyvaujančių. Mo- 
kestis 50c! 

Rengimo Komitetas. 

M. Petrausko-Birutės Koncertas' 
Siame rudenyje "Birutė" rengia 

milžinišką koncertą gerb. p. M. 
Petrauskui, kuris specialiai atva- 
žiuoja tuo.n laiku Chicagon. Kon- j certe dalyvauti kviečiamos visos 
Chicagos artistiškos žvaigždės. Bus 
tai puikiausias koncertas kokį lie- 
tuviai kada jstengė surengti. Kon- 

( 
cei .as atsibus vienoje iš puikiausių 
Chicagos koncerto svetainių vidur-1 
niestyje. Vieta ir diena neužilgio 
bus paskelbta. 

J. Ilgaudas, 
"Birutes" pirm. 

Busianti "Birutės'' vakarai. 
Šiame sezone "Birutė" rengia 

sekančius vakarus pabaigoje Rug- 
sėjo—puikų balių; Spalio mėn.—į 
'Šienapiutę;" Lapkričio mėn.—Mi- 
ko Petrausko Koncertą; po Kalė- 
dų—"Sugrįžo"; prieš Užgavėnias 
—"Apvezdinkit ir mane po* Ve- 

( ykų—Dešimtmetines "Birutės" s»- 

kaktuves,—scenoje statoma nau-' 
jausias veikalas "Vestuvės" viena- 
me iš didžiųjų miesto teatrų. Vie- 
tos ir vakarų dienos bus pagarsin- 

^ tos kie« vėliau. 
Sekanti "Birutės"' repeticija 

( įvyks 22 diena šio mėnesio, Mark 

VVfute Square svetainėje. Visi bi- 
ruti^clai ir naujieji, norintieji pri- 

sidėti, kviečiami atsilankyti šioje 
repeticijoje. 

J. Ilgaudas, 
"Birutes" pirm. 

Įvairumai. M i k. V.i n k u s, 
bartenderis saliune prie 45^1 So. 
Aslitand Avė., staiga gavo ligą, 
kurią amerikonai vadina 'snakes,' 
o lietuviškai -pasakius, išeitų gir- 
tuoklių drebėjimas. Pašauktas 
daktaras liepė jj paimti į Bride- 

\\ell kalėjimo ligonbutj. Vinkus 
turi tik 33 metus amžiaus. Ša- 
uniuose bartenderiaudamas žmo- 

gus, matomai, visai prasigėrė. 
— Dvimetinis Pranukas 

Y a i t k u s, gyvenantis su savo 

tėvais prie 8847 llousjon Ave, 
So. Chicagoje, tapo sunkiai su- 

žeistas f :r automobilių. Čia po- 
licija usiskundžia, kad tėvai ne- 

prižiūri vaikų ir leidžia jiems 
žaisti be jokios priežiūros ant 

gatvių. 
— Pranas K i b o r t a s tapo 

priimtas j antrą eilę naujų afi- 

cierų, kurie pradeda savo niok- 

flą šią savaitę Fort Sheridan sto- 

vykloj. Kibartas buvo padavęs 
savo aplikaciją pereitą pavasarj, 
bet dėlei vietos stokos j įpirmą 
eilę buvo nepatekęs. 

— Dr. D o w i ® t t-S p s s išva- 
žiavo ant v akacijų ir sugrįš atgal 
i ofisą tiktai 5 dieną rugsėjo. 

— Su viršum $700 tapo šiomis 
dienomis išsiųsta iš Chicagos 
nuo karės nukentėjusiems lietu- 
viams. Tai yra aukos, surinktos 
per II-jį SLA. Apskritį. 

— Jonas S u p k u t i s, nu- 

ėjęs į 44-tos divizijos "Exemp- 
tion Board" ofisą, padavė savo 

affidavitus. Kuomet klerkas už- 
klausė, ar jis prisiekė, kad affi- 
clavituose pasakė teisybę, Supku- 
tis buk sušuko: "To heli with 
this country!" (Į peklą su šita 
šalim). Nespėjo Supkutis nei 
npsid«airyti, kaip pamatė, kad 
Amerika į peklą nenukeliavo, bet 
jis 'pats už tai atsidūrė pavieto 
kalėjiman. 

— 'Tūlas Costere iš 17-tos 
divizijos, kurį anglų laikraščiai 
vadina lietuviu, padavė prašymą, 
kad jis nori pasiliuosuoti dėlei 
savo tikybinių persitikrinimų, ku- 
rie, esą, užgina jam dalyvauti 
karėje. 

Lai atsišaukia! Kazimieras 
Vaitkus (Jono sumus), kuris buk 
gyvena, ar gyveno ant Paulina 
st., lai atsišaukia į "Lietuvos" 
redakciją. Jam yrai atėjusi ži- 
nia iš Europos. 

Taipgi yra laiškas atėjęs Tadui 
Žilinskui nuo jo brolio. Galima 
atsišaukti redakcijon. 

Pataisymas. Stasys Grigaliū- 
nas, tėvas Petruko Grigaliūno, apie 
kurio nelaimingą mirt] buvo ra- 

šyta pereitame "Lietuvos" nume- 

ryje, prašo mus pataisyti sekančią 
klaidą: 

Nelaimingas atsitikimas su jo 
sunum atsitiko ne dirbtuvėj, ku- 
rioj i tėvas dirba, bet Builders Mfg. 
Co., prie 832 VVells st., kuomet 
jo tėvas dirba Flexible Shaft Co., 
prie 206 No. La Salle st. 

Apgarsinimai. 
NAUDOKIS SAVO 

GYVENIMU. 
Žinomas norvegos, siaurinio po- 

liaus atradėjas Fridtjof Nansen 
sako, kad būtinai reikalinga del 
kommunos ir valstijos idant kiek- 
vienas pilietis pilnai suprastu, kad 
jo pareiga link jo ir kitų yra kaip 
galint daugiau naudoties savo gy- 
venimu ir buti linksniu, Jčaij^ ga- 
lima. Priežastimi galvos" Mėveiki- 
mo yra melancholija ir pessimiz- 
mas. Bet męs rtnrSme pridėt kad 
dažnai pilvo suirimas yra tų blo- 
gybių priežastimi, u Jrinerio 

ĮAmerikoninis Karčiojo Vyno Elik- 
,siras yra geriausis vaistas nuo 

visų tokiu ligų. jis išvalo vidu- 
rius, pataiso virškinimą, priduoda 
apetitą, prablaivina mintis ir su- 
taiso visą sistemą. Kaina $1.00 
aptiekose. Trinerio linimentas yra 
pirmos klcsos pagaminimas. Jo 
pastebėtina veikmė priepuoliuose 
reumatizmo, neuralgijos, išsisuki- 
muose, sutinimuose etc. padarė j j 
populerišku. Kaina 25 ir 50c. ap- 
tiekose, krasa 35 ir 60c. Josepli 
Trincr, Manufacturing Chemist, 
1333-1339 So. Ashland Ave., Chi- 
cago, 111. 

Reikalingas nejudinamųjų nuo- 

savybių (Real Estate) pardavėjau 
didžiausiems nejudinamųjų nuo- 

savybių operatoriams Chicagoje. 
Patyrimas nereikalingas. Męs 
jums nurodysime, kaip padaryti 
didelius pingus. Gera vieta su 

puikia ateitimi gero budo žmo- 
gui, su ambicija. Ateikite ir pa- 
sikalbėkite su mumis, paklauski- 
te "V. E. Guarno 

FRED'K H. BARTLETT 4 CO., 
6c> W Washington St., Chicago, 
Illinois. 

Paieškojimas. 
Pajieškau savo brolio Antano Sa- bučio ir pusbrolio Simano Sabučio. Paeina iš Barzdžių kaimo, Stulgių 

parapijos, Raseinių pav., Kauno gub. Brolis gyveno Otaio valstijoje, o pus- brolis Chicagoje. Atsišaukite šiuo- 
mi adresu: 

Nikodemas Sabutis, 
3512 Wallace St., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tėvo Jono Pinkauc- 
ko, kuris mus du brolius ir vieną 
sesutę 6 metai tam atgal paliko Rich- 
mond, Va. ir nežinia J kur išvažiavo. 
Jo amatas—kriaučystė, Prašau tėve- 
ili nepamiršk raus ant visados ir 
nors laišku aplankyfcJte.č Aš Jūsų sū- 
nūs liinaldas Pinkauckas šiuomi da- 
nešu jums. kad mane paėmė j ka- 
riumenę, tat nors šioje tarnystėje 
būnant man laiįįkelj parašykite. Kan 
tinote, ar mano tėvelis gyvas, ar 
Jau miręs, malonėkite pranešti že- 
miau nurodytu daresu, už ką. busiu 
labai dėkingas. 

Rinaldas Pinkauckas, 
Barracks "A" Room 16, 
Navai Training Station, 

Newport, R. I. 
Pajieškau Bavo giminių: Vinco Ma- 

nioko—Vabalnikų p&rap. ir Antano 
Narbuto—Krinčino miestelio. Abudu 
Kauno gub#, Panevėžio pav. Malo- 
nėklite atsišaukti šiuom adresu: 

T. Vaizmužis, 
1774 E. 47th St., Cleveland, Ohlo 

Atiduodame randon bučernę Ir gro- 
sernę su gyvenamais kambariais pui- 
kioje vietoje. Krelpties—1230 W, 32 
Place, M. Paluszek 

Fotografinis Apa= 
ratas Laikrodije. 

Naujausia Išradimas rasctulyje. 
Jųe galite nufotografuoti ką nori- 

j te ir kada norite ir niekas nežinos to, Į kad jųs fotografuojate. Tas fotogra- 
į finis aparatas padarytas kaipo laik- 
j rodėlis sistemos ''Roskop,' tokio pat 
'didumo, visas iš nikelio; jj galima 
nešioti kamzolės kiženluje. Jis taip i padarytas, kad ma^as vaikas gali 

jjuom 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 bu puikiausiais aparatais. Nu- 
ėmus vieną fotografiją pasukite rak- 
telj ir sekanti filmą pati užšoka ant 
vietos ir galima traukti kitą fotogra- 

; fiją. Filmos kainuoja tik po vieną 
centą. Su kiekvienu aparatu siunčia- 
me UZDYKĄ KNYGĄ, nurodančią, 

I kaip fotografuoti ir išdirbinėti geras 
I fotografijas. Atminkite, kad šiuom 
aparatu galima nufotografuoti ką no- 

jrite ir visi manys, kad jųs tik žiū- 
rite i laikrodėli. KAINA ŠIO IŠRA- 
DIMO su aprašymu Ir su 25 filmomts 

Įtiktai $4.00. Nesiųskite pinigų iš- 
ankšto, Set tik paduoktię savo tikrą 
adresą—męs jums išsiųsime aparatą, 
o tik atsiimdami užmokėsite $4.00. 

Rašykite taip: 

Adams Camera Co. 
Dept. ££ 

11010 Advertisine Bldg. Chicago, 111. 

G m ■ ■ m 

; 1 eisiu s 
C Dieninis ir naktinės teisių klesos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 2-' metus. tr 

1800 auklėtinių. Veltui oratorystės 
/X —3 metų praktikos kursas. Ge- -r 
** riausi mokyklos kambariai mieste. -Ll 

0 Dieniniai ir Vakariniai augi- A 
^ tosios mokyklas Chlgh schoolj kurtai 

Prirengia prie Kolegijos, Teisių, Medicinos, Duntisterijos arba lnžinierystės į trumpiausi 
Ibika. Reikalaudami katalogo adresuokite: 
Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jaekson 
lllvd., Telejihone \Vabash 5593. 

PARSIDUODA SPAUSTUV6. 
Labai pigiai, geroj lietuvių apie- 

linkėj, kur yra 40 lietuvių organi- 
acijų. Platesnėms žinioms. 

Kreipkitės J "Lietuvos" Red. 
814 W. 33rd St. 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
j užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
lirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už viena dolerį. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pUs- 
lėms. narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. 791h St. S. Oevaland, Ohlo 

DESKA ant pardavimo—labai 

pigiai. Kreipkitės į "Lietuva" 

814 W. 33rd St. 

S. Buffenstein 
3447 So. Halstcd St. Chicago, 111.' 

Hione Drover 2073 
Parduodu užtikrinančiai gerus plos- 
čius, kostiumus, žiponus, andarokus, j prijuostes, kailius ir tt. Garniturai 
padaryti specialiais užsakymais. Pen- 
ki metai egzistuoja šioje vietoje. 
Didelis pardavimas išvalytų drabu- 
žių vasarinių ir pavasarinių. Jųs ga- 
lite suekonominti 30% ant kiekvieno 
dalyko, kurį čia pirksite. Puikiausi 
baltiniai. Jums nieko nekainuos, at- 
eikite ir apiurėkite musų biznj. 

S. WALD 
Moteriškių ir Vyriškų 

RUBŲ SIUVĖJAS 
746 W. 35th Street 

Prk Hilited Gitvct. Pitone i rover 7899 
"Valome, dažome, prosavojame ir per- 
taisome visokių rusių drabužius. 
Taipgi parduodame naujus ir pane- 
šiotus drabužius. Biznis egzistuoja 
13 metų, Darbą išpildome puikiai 
ir sąžiningai Kreipkitės 

Amer kas Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv^ Valstijų Istorijos, abelnos 
Istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 S, Halsted St, Chicago, III. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasita 
vėsiausią rietą, atsivėdinti ir pamatysite 
jražesnj Teatrą negu vidurmie?*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį}. 

Jei liuosame laik; nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nssmagunus, tai 
r t eik i 

MILDOS-TEATRĄ- 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0ffice Office Hours 

2359 S. Leavitt SI. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
i&r.xe yia gauti sau tinkamą Yle- 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas l:alp da- 
bar. Mes duosime užslSmimą 
klokvlenam pabaigusiam kursus 
rnubŲ mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo Indlvldinėmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas lr prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokls tamisti) ir eutolks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistal kad tuojaus 
pjausi leidimą. Dieniniai lr vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $26.00 
Jederal Asa'n of /uto Er.gineera, 1214-16 Jacks-n Bhrd. (Ine.) 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
įJetuvIt Gydytojas ir Chirurgas 8259 So. Haicted St, Chlcago, III. 

Gydo visokias Ilgas moterių, vaiku Ir vyrų. Speciališkai gydo limpanClaa, 
uisinenėjuaias ir paslaptingas vyrų tigaa. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų jr vaikų barz- 
daskutystės mokytis. šitau 

yra labai pareikalaujamas nei ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš N0S80- 
KOFF'6 INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Plttsburfl, 
Penna. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Geaeralis 

Keniraktorius ir 
Namu Statė]as. 

2123 W. 23 rd St. 

i HONE YAR08 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

S315 S. Halsted St., Chicago 

CuaL siu 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHIMSil Iii. 
CORNKR įath STRMT 

Telephone Yards 5S34 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12ii ryto 

Ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicago, UI 

bridgeport 
PAINTINO COMPANY 
3233 So. Halsted St. Chica|o Phone Drover 545 
\ isi mūsų darbai yra pirmos 
rųšies ir su užtikrinimu Kreip- 
kitės prie mus ir gausite piešė- 
ju dekoratorių, popierų lipinto- 
je, bakintoją kalkėmis ar dažy- 
toją. Parduodame da^us, aliejų, 
lekiej-ius. pendzelius, kalkes, po- 
pieras sieny išlipinimui, stiklą. 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
Parengta* 

Chicagos Liet. Pašelpimo Kliubo 
CHICAGO LITHUANIAN BENcFlT CLUB 

Ned., Rugpjucio 19, 1917, G. Chernaucko Darže, Lyons, 111. Pradžia 9 vai. ryte Įžanga 25c. porai. Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! Nuoširdžiai kviečiame visus at- silankyti į mušu puiku metinį pikniką. 
Puiki muzika grieš jvairius lietuviškus ir angliškus šokius. Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS. 
Pastaba: Bile karais iki Ogden Av., Ogden iki 48 arba 52 St., kur 

gausite Lyons karus; šiais karais valiuosite iki daržui. 

PARSiDUODA 
Ar jus norite padaryti didelius pinigus ant mažo investini- 
mo, turinčio pirmos klesos ateitį ties keitimusi karų linijų, 
sparčiausia augnčioje West Side dalyje. Jeigu interesuojatės 
Pamatykite p. Guarno, 69 W. Washington St. Chicago 

Speciįališkai Pigumų Jieškotojams 
Pusės akro lotas viduje miesto ribų, arti gatrekario linijom. Parsiduoa už $399. Išmokėjimas pagal sutartį. 

pamatykite poną GUARNO 
Room 200, 69 W. Washington Street, Chieago, 111. 

TARPTAUTINĖ BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
DRAUGIJA 

P. V/ODMANO SVET., Kampas 33Č10S ir Lime gatvių 
Ateinančio Nedčldienio Rugp.-Aug. 19, tema* 

3 vai. f.o pietų. 
"PRIŽADĖTOJI KARALYSTĖ" 

Kviečiami visi. Įžanga dykai. Nėra kolektos. 

A. I. COHEN 
3443 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Phone Yards 6298 

Užlaikome puikią krautuvę čevery- 
kų, kepurių ir vyriškų aprėdalų, 
čia galima gauti puikių batų viso- 
kiomis kainomis ir vyriškų kaunie- 
rių, kaklaraišių, marškinių ir tt. 
Prekės geros, kainos prieinamos, 
patarnavimas mandagus Jsidėmė- 

Įkite adresą: 3443 8. HALSTED ST. 

The Eagle 
Men's Shop 

3452 So. Nalsted St. 

CHICACiO, ILL. 

Parduodame visokius vyriškus balti- 
nius, vyriška. avalinę (čeverykus), 
visokius užtiesalus etc. Jeigu Jųs 
norite gauti geros rųšies batus, mel- 
džiame ateiti pas mus ir pasirinkti, 
o busite užganėdinti. Patarnavimas 
mandagus. 
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