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Dideji Kare. 
Popiežiaus taikos plianas.—Talkininkai sumušė vokiečius Bel- 

gijoj ir Francuzijoj—Italai pradeda naują ofensyvą. 
Popiežiaus taikos pasiulijimas 

tapo oficialiai perduotas visoms 
kariaujančioms viešpatijoms Ir 
neutralėms valstijoms. Amerikai 
ir kitoms talkininkų sąjungon pri- 
klausančioms viešpatijoms, prie 
kuriu Vatikanas neturi savo di- 

plomatiškų atstovų, popiežiaus 
pasiulijimas tapo perduotas per 
Anglijos tarpininkystę. 
^ ... Trunvpai stiglau- Popieziaus ... 

.v dus, popiežiaus at- 
atsisaukimas. .. '. 

sisaukimas yra se- 

kantis: 
Popiežius pabriežia, kad per vi- 

są karės laiką jis stengėsi būti 
neutrališku ir bešališku; kad dar 
pirmu karės metų pabaigoje jis 
buvo siūlęs taiką kariaujančioms 
viešpatijoms, bet tasai pasiuliji- 
mas neatsiekė tikslo. Neturėda- 
mas jokio politiško tikslo, neigi 
klausydamas patarimu, neužsto- 
damas nei už vieną iš kariaujan- 
čių pusių, popiežius sakosi, skai- 
to savo pareiga dar sykį kreiptis 
su taikos žodžiu. 

Kad nekalbėti apskritais ruo- 

žais, kaip kad pirmiaus jis kal- 
bėjo, popiežius paduoda sekan- 
čias išlygas, ant kurių, jo nuo- 

mone, abi pusės galėtų sutik- 

ti, arba nuo kurių bent tartis ga- 
lėtų pradėti. £»os išlygos yra 
sekančios: 

1) Pirmiausia išlyga susitaiki- 
nimui, anot popiežiaus, yra, kad 
po karės veišpatijos nusiginkluo- 
tų, ir vieton rišti ginčus armijų 
spėka, ateityje rištų juos per ar- 

bitracijos teismus; valstybes, ku- 
rios tokio teismo nusprendimo 
neklausytų, bausti bemdromis pa- 
jiegomis. 

2). Pripažinti jūrių laisvę vi- 
soms tautoms lygiai. 

3) Atsižadėti visiems atlygini- 
mo už karės padarytus nuosto- 

lius, nesą panaikinimas apsigink- 
lavimo pats už tai atlygintų. 

4) Vokietija turi pasitraukti iš 
P»elgijos ir užtikrinti jai pilną 
ekonomišką, politišką ir militarę 
neprigulmybę. 

5) Vokietija turi pasitraukti iš 
Francuzijos, bet talkininkai turi 
sugrąžinti jai jos kolionijas. 

6) El/aso-Lotaringijos ir Trie- 
sto bei Trentino klausimus išriš- 
ti ramiu budu, ir nuspręsti prie 
kurių viešpatijų minėtos provin- 
cijom privalo priklausyti. 

7) Tokiu pat budu esą ''galima 
bus išrišti ir kitus teritorialius ir 

politiškus klausimus, kaip Armė- 

nijos, Balkanų valstybių ir teri- 
toriją sudariusių dalj senobinės 
Lenkijos, kurios prakilnios ir is- 
toriškos tradicijos ir kentėjimai, 
kokius ji perkentėjo ypač laike 
dabartinės karės, privalo iššaukti 
tautu užuojautą." 

Išdėstęs viršminėtus punktus, 
popiežius šaukia taikintis ir baig- 
ti kovą, kuri, anot jo nuomonės, 
"labjau ir labjau išrodo .nenau- 

dinga skerdyne." 
Kaip iš viršminėtų (popiežiaus 

žodžių apie Lenkiją matyt, Lie- 
tuvos klausimas yra visai nepa- 
judintas; patsai gi užsiminimas 
apie ''teritorijas, sudariusias c'alį 
senobinės Lenkijos" yra taip ne- 

aiškus, kad jj gali kaip nori su- 

prasti. Į vikis puola įspūdis ne- 

paprasto prielankumo Lenkijai 
sąryšyje su senobinės TTenkTjos 
teritorijomis. 

Tas nėra įstabu, kuomet ten- 

ka girdėti, kad artimais ipopie- 
žiaus patarėjais buvo lenkų kar- 
dinolai. kurie, sulyg abelnos len- 
kų politikos, be abejonės, sten- 

giasi laikyti Lietuvos klausima 
kuotoliausiai užpakalyje 

Kaip žiūrima 
į popiežiaus 

plianą. 

Iš visų viešpatijų 
iki šiolei bene tik; 
viena Austrija 
prielankiai atsi- 

liepė i popiežiaus pakvietimą. To 
ir galima buvo tikėtis, nes spė- 
jama, kad popiežius pakėlė tai- 
kos balsą tiesiog apie tai pra- 
šant Austrijai. Atsiminus, kad 
nelabai senai vokiečių katalikiš- 
ko centro partijor vadas Erz- 

b*rg buvo važinėję '' 
onnon dė- 

lei tarybų su Austrijos valdžia, 
dabar spėjama, kad isas šitas 
taikos plianas yra gimęs Vokie- 

tijoj, o Austrija, kaipo katalikiš- 

koji viešpatija, tapo panaudota, 
kaipo įrankis centralinių valsti- 

jų priėjimui prie popiežiaus. 
Tokj manymą patvirtina dar 

toji aplinkybė, kad popiežiaus tai- 

[kos plianas savo bendruose ruo- 

žuose yra maž-daug toks pats, 
kokio Vokietija sakosi nori. 

Iki šiolei nei tilkininkai, iiiei 
Amerika dar nedavė popiežiui ofi- 
ci'.lio atsakymo, bet jeigu gali- 
n.spręsti apie jų nuomonę iš 

neoficialių žinių, tai talkininkai 

popiežiaus pasiu.»jimą mandagiai 
atmes. 

Rusų ambasadorius \Vashing- 
|tone, Baclnnetjev, jau pranešė, 
kad rusų valdžia skaito popic- 

įžiaus pasiulijimą nepriimtimu to- 

Idėl, kad "jo plianas visai neatsa- 

'ko demokratiškiems dėsniams, už 

kuriuos šiądien pasaulis kariauja. 
O tie dėsniai yra sekanti: Vokie- 

tija turi permainyti savo valdy- 
|inosi formą ir iš autokratiškos 

|monarchijos privalo pavirsti j pa- 

čių žmonių, o ne kaizerio valdo- 

mą šalį. Tiktai tuomet galima 
tikėtis pas. taikos. 

Talkininkai dabar tariasi tarp 
savęs, kokį atsal'ymą duoti po- 

piežiui ir galima tikėtis, kad duo- 
' darni atsakymą, jie podraug dar 

Į sykį išdėstys savo karės mie- 

rius. 

Talkinu kų 
laimėji/nas. 

A 111 vakarinio 
fronto, Belgijoj 
ir Prancūzijoj, 

visą pereitą savaitę netruko la- 
bai smarkių mušiu. Daugiausiai 
atakavo vokiečiai išilgai Chamin 
des Danies, j šiaur-vakarius nuo 

Reitnso. Jie mėgino atgauti sa- 

vo pozicijas, ki.:" s franeuzai bu- 
vo pirmiaus užgriebę. Tas vie- 
nok jiems visai nepasisekė: fran- 

į euzai atmušė visus atraus, po- 
draug ipadary d am i vokiečiams ne- 

paprastai didelių nuostolių. Tuo 
|tarpu augiai ir franeuzai Belgi- 
joje uždavė dar \icną smūgį vo- 
kiečiams. ] šiaur-ryčius nuo Yp- 
res ji^ perlaužė vokiečių frontą 
ant keliu mylių ir užgriebė la- 
bai tvirtai fortuikuotą Raima 
Langhemarck. Dar didesnį lai- 
mėjimą įgijo franeuzai Verduno 
sektorc, kur jie perlaužė vokiečių 
pirmas linijas ant 12 angl. mylių 
fronto ir pasistūmė beveik ant 

mylios gilyn. Į franeuzų rankas 
•pateko apie 20 bertaininių mylių 
žemės su keliomis labai svarbio- 
mis pozicijomis, tarp kurių yra 
ir pagarsėjusi Le Mort Homme 
kalva. Daugiaus 4,000 vokiečių 
•pakliuvo nelaisvėn. 

Po ligos tylos įta- Italai vel J 

jai vel pradėjo veikia. 
smarkų ir du.oi] 

ofensy»ą ant Isonzo upės frorrto. 
Mūšiai prasidėjo ant 37 angl. 
mylių fronto ir pirmoj dienoj ita- 
lai jau įgijo svarbiu laimėjimų, 
užgriebdami vienos dienos bėgy- 
je daugiau negu 7,500 belaisvių. 

Sulyg oficialio italų pranešimo", 
italų armija persikėlė per upę 
Isouzo apielinkėse miesto Plava 
\r užgriebė pirmas austrų pozici- 

jas. Toliaus j pietus austrai per- 
laužė austrų frontą ant Carso 
augštumos ir pasistūmė žymiai 
pirmyia Kir' vienas žingsnis pir- 
myn šioje pielinkėje yra didžiai 
svarbus, nes dabar tik apie 12 

mylių skiria italus nuo miesto' 
Triest, kurio jie stengiasi pasiek-j 
tL 

Ant rusų ir rumunų tronto 

pereita savaitė perėjo sulygina-, 
mai ramiai ir jokių svarbesnių 
atsitikimų nejvyko. Aeljcnt rei- 
kėtų pažymėti oficialius rusų pra- 
nešimus, kurie per keletą dienų 
paeiliui pramešdavo, kad šaudy- 
masi eina Vilniaus gubernijoj, lin- 
kui Vilniaus, o taipgi apielinkėse 
Dvinsko. Koi.ios buvo pasek- 

[mės to šaudymosi, apie tai ne- 

minėta, ir todėl reik manyti, kad 
ir minėtose vietose jokių svar- 

besnių permainų neįvyko. 

Iš Kares Lauko. 
FRANCUZŲ SOCIALISTAI 

TURBUT NEVAŽIUOS 
STOCKHOLMAN. 

Paryžius, Rugipj. 15 d:—Nors 

franeuzų socialistų partija buvo 
nutarusi siųsti savo delegatus 
j socialistų konferenciją Stock- 

holman, bet, apsisvarstę, jie, tur- 

būt, nesiūs. 

Tokią mintį išreiškė franeuzų 
socialistų vadas ir franeuzų mi- 

nisterijos 'narys M. Thomas sa- 

vo kalboje, kurią jis nesenai lai- 
kė. 

Jis persergėjo savo partijos 
draugus, kad nesiduotų užsukti 
sau galvų svajonėmis, nes tas ga- 
li labai brangiai franeuzams at-| 
sieiti. Apie tolimesnį karės ve-, 
dimą jis taip išsireiškė: 

''Nežiūrint to, kokis yra dabar- 
tinis kariškas padėjimas, mcs( 
privalome varyti toliaus savo pa- 
stangas (vesti karę) su visa savo 

energija, valia ir galybe. Jcig.i 
delei kariškų priežasčių nięs da-j bar nusileisime vokiečiams; jei- 
gu męs sau pavelinsime manyti,1 

j kad męs negalime toliaus ištesė-j iii, tai vokiškas militaiizmas grei- 
tai asiipelnys tuomi ant mūsų 
nelaimės." 

Į Toliaus M. Thomas pasakojo, 
•prisipažindamas, kad po trijų ka-' 
rės metų, franeuzai dar neatsie- 
kė to, ko jie tikėjosi atsiekti, 

— Nuo pat pradžios šių metų 
— kalbėjo M. Thomas,—męs tu- 
rėjome didelių vilčių. Rusų re- 

voliucija tapo apskelbta 'a pačia' 
valanda, kuomet galima buvo bi- 
jotis, jog carizmas padarys atski-Į i*n su vokiečiais taiką, o įžengi- 
mas karėn didžios ir laisvę my-' 
linčios Amerikos respublikos da- 
vė viltį pagreitinti valandą per- 
galės ir taikos. 

"Bet męs taipgi perėjr ne ir 
valandas nauju kančių. Musų 
ofensyvas, prasidčjusis balandžio 
16 d., nedavė tų pasekmių, kurių 
męs turėjome teisę tikėtis. Ru-Į sų ofensyvas, prasidčjusis gerai, 
♦apo sulaikytas d e 1 e i rusų silp- 
numo. Anglo-francuziskieji pul- 
kai padarė pirmynžengą Fland- 
ruose (Belgijoj), bet greitos pa- 
sekmės negalima laukti iš tokio 
taktikos pasisekimo 

Nekurie musų draugai, o 

taipgi dalis visuomenės, nerim-1 
sta. W.<urie klausia, ar galima' 
tikėtis kariškos pergalės, o jeigi' j 
jos negalima tikėtis, tai ar nega- 
lima kokiu nors kitu keliu pri- 
eiti prie teisingos taikos? 

Kalbėdamas apie turinčią atsi- 
būti Stockholme konferenciją, M. j 
Thomas pripažino, kad francu- 
zams socialistams yra sunku su- 

sitikti su vokiškais socialistais 
Stockholme, kuomet franeuzai 
ir vokiečiai vieni kitus skerdžia 
ant ironto. 

Bet jis sakė, kad jis, būdamas 
Rusijoj, patėmijo didelę neapy- 

kamtą taip vadinamo imperializ- 
mo. Jis patėmijo, kad ne tik- 
tai dalis rusų socialistų, bet net 

ir prasti rusų kareiviai, prikai- 
šioja imperializmu riet ir demo- 
kiatiškai franeuzų respublikai 

1 [Kas tokią agitaciją tarp rusų 
j varo, nesunku yra atspėti]. To- 

Jael M. Thomaso nuomone fran- 
euzų socialistams butų naudin- 
ga dalyvauti Stockholmo konfe- 
rencijoj, kad pertikrinti rusų so- 

cialistus ir parodyti jiems ir ki- 
tiems, koks tas franeuzų mena- 

mas imperializmas yra. 
Bet ikuomet didžiuma vokiškų 

socialistų apskelbė, kad Elzas— 
Lotaringija esą turinti būtinai 
pasilikti vokiška, tai toks jų pa- 
skelbimas pertikrino franeuzų 
socialistus, kad jų buvimas 
Stcrkholme yra negalimas, nes 

franeuzų socialistai Elzaso-Lota- 
ringijos atsižadėti negali. 

— "Nekurie mušu socialistai 
manio—sakė tolimus .M. Tliomas, 
—kad nuvyikdami i Stockholmą, 
męs galėtume paskubinti taikos 
valandą, jeigu išrastume tokią 
formulą, kuri privestų visas ša- 
lis bent prie mušiu pertraukimo. 
Suradę tokią formulą, socialistai 
grįžtų namo ir pasakytų savo 
valdžiom: ''štai yra garbinga ir 
teisinga taika, kuriai visi socia- 
listai pritaria. Ar jus nemanot, 
kad ji privalo buti įkūnyta?" 
Toki musų draugai tvirtina, (kad 

sr.čėdytų gyvastis kokių šešių ar 

septynių tūkstančių franeuzų. 
Aš girdžiu jųsų plojimą, kas pa- 
rodo, kad nekurie iš jus su tuom 

sutinkate, bet su visu savo šir- 
dingumu, atvirumu ir aiškumu 
"iš sakau jums, kad tas butų sun- 

ki ir pavojinga klaida. Stock- 
holmo konferencija nepadarys ir 
negali padaryt1 taikos tuoj aus. 

Męs galėtume išstatyti visas sa- 

vo jiegas prieš savo valdžią, bet 
vokiški socialistai negalėtų pa- 
daryti jokios įtekmės į savo val- 
džią ir tada męs pasiliktume 
mulkiais." 

IŠSIUNTIMAS CARO 
SIBERIJON. 

i Petrogradas. Rugpjūčio 16 d. 
—Nekrasov, Rusijos vice-premid 
ras, apreiškė, kad išsiuntimas ex- 

|caro Nikalojaus tapo nuspręstas 
po visos eilės sekretnų sesijų, ku- 
rias laikė ministerių kabinetas." 

-Anot jo, priežastjs ex-caro iš- 
siuntimo yra keliariopos—politiš- 
kos ir kariškos. Nutarta praša- 
linti Niknlojij iš Carsko'jo Selo, 
nelaukiant aplinkybių, kurios galė- 
tų vėliaus jo išsiuntimą apsunkin- 
ti. 

Vieton cariško traukinio, ex- 

caras ir jo šeimyna tapo išvežta 
paprastu traukiniu, susidedančiu 
iš trijų miegamų vagonų, reštau- 
iacijos vagono ir keleto trečios 
klesos vagonų. Antras traukinys 
tapo paskirtas paėmimui bagažo 
ir tarnų. Penkiosdešimtjs tarnų 
lydi carą, jo šeimyną ir jų paly- 
dovus į ištrėmimą. 

Į valandą laiko po to, kaip ant 
stoties atėjo traukinys, ex-caras 

Nikalojus išėjo per šonines paio- 
ciaus duris, apsirengęs karišku 
pulkininko uniformu—h a<k i bliu- 
zoj ir be jokių ordetių. Jis jsėdo 
automobiliun sykiu su kunigaikš- 
čiu Dolgorukovu ir grafu Ben- 
ekendorfu, buvusiu cariško dvaro 
maršalu, kurie iki šiolei nenori 
apleisti caro ir jo nelaimėje. 

Taškui cx-carą išvažiavo ir ex- 

carienė Alexandra, lydima grafie- 
nės Nariškinos, kuri buvo jos ar- 

tima draugė ir dvaro dama. Se- 
kantis automobilius išvežė visas 
keturias caro dukteris su jų paly- 
dovėmis ir buvusį caruką Alekse- 
jų, kurj lydėjo ''diad'ka"—milži- 
niškas jūreivis .Derevenko, saugo- 
jusis caruką nuo pat jo gimimo. 

Carskoje Selo gyventojai nieko 

nežinojo apie rengiamą caro išve- 
žimą net iki kol' iis nebuvo iš- 
vežtas. Kad nesukelti žmonių nur 

Uiurėjimo sargyba buvo palikta 
aplink palocių ir .po to, kaip ex- 

caras jau buvo išvežtas. 
'Rusijoj daug visokių gandų da- 

bar eina apie tai, kam ex-carą iš- 
vežė j Siberiją. Pusiau-oficTaTė 
žinių agentūra praneša, kad ex- 

carą išvežta todėl, kad bijotasi, 
jog, kilus kontr-revoliucijai, j j ga- 
li mėginti paliuosuoti. 

Frieš pat Išvedimą ex-caras buk 
prašęs, kad jam leistų apsigyven- 
ai Kryme, bet valdžia atsisakė si- 
tį jo prašymą išpildyti. 

Iki šiolei oficiališkai nėra ap- 
skelbta vieta, j kurią carą veža. 

j Valdžia žada apskelbti tai tiktai 
I tuomet, kada caras bus atvežtas. 
ĮPusiaii-oficialės vienok žinios skel- 
bia, kad carą ir jo šeimyną TTfltar- 
ta vežti i miestą Tobolsk, Siberi- 
joj. 

I 
LAVONAMS NĖRA 
DRABUŽIŲ. 

Kopenhagenas, rugpj.^19 d.— 
Vokietijos valdžiai išleido sekau'.j 
padavadijimą kaslink drabužiu iv 
Numirėlių: 

''Išdavimas paliudijimų pirki- 
mui drabužių, marškinių ir apa- 

jvalo lavonams yra užginta. Pa- 
'protys, kuris nuo neatmenamų lai- 
1 kų užsilaiko iki šių dienų, liepda- Ivo parengti numirusius, jų pasku- 
jtinėn kelionėn, geriausiais drabu- 
žiais. Šisai paprotys, užlaikomas 
ir mūsų vietose, prisideda prie to, 
kad didelis skaitlius ireru drabu- 

Ižui, ypatingai vyriškų, prapuola 
'visuomenei. Kadangi neatbutinu- 
mas reikalauja, kad su audiniais 
butų elgtasi kuotaupiausiai, tai1 
telei visuomenės gerovės reik pa-' 
naikinti šią tradiciją. 

"Reikės pagalvoti apie tai, ar 

neužteks numirėlius rengti tiktai 
marškiniais iš popierinės masos, 
po galva dėti pagalvę ir pridengti 
(antklode iš tos panos medžiagos. 
Pančiakos ir apavaks numirėliui 
yra nercikalinigi. Valdžia pripa- 
žįsta, kad šisai paliepimas palies 
ne vieną šeimyną skaudžiai, vie- 
nok valdžia praneša, kad šiądien 
eina apie daug svarbesnes parei- 

!gas, kurias kiek ienas be murmė- 
jimo privalo išpildyti." 

Rusiją užliejo 
ŠNIPAI" —sako 
.BURCEV. 

Petrogradas, rugpj. 19 d.— Pla- 
(čiai pagarsėjusis rusų revoliuci- 

(jončri«s Burcev, kuris ainais me- Į 
į tnis pagavo garsų provokatorių 
|.A?.evą ir claugelj kitų stambių 
j provokatorių, išreiškė korespon- 
dentui "International News Ser- 
vise" sekančią savo nuomonę kas- 
link dabartinio Rusijos padėjimo: 

"Užrubežinės valstijos privalo 
žinoti, — sako Burcev, — kad krašj tutinęs kairiosios partijos Rusi-1 
joj turi visas žymes sektu. Rusi-, 

< ... .... I jos lyderiai yra stipriai persitikri-( 
^ę, kad Rusija šiądien reikalauja [ 
valdžios su geležine ranka. 

"Aš esu priešingas kadetų par- 
tijai, vienok turiu pripažinti, kad 
jie yra stiipri \politiška partija, ku- 
ri neužvylė Rusijos, kuomet jos 
lik'mo valanda išmušė. 

"Aš kovoju prieš Černovą (so- 
cialistą ministerj, kuris nesenai 
buvo apskųstas už pro-vokiškas 
simpatijas), nes jis via aiškiai ži- 
nomas pacifistas, ir greitos taikos 
skelbėjas;. Gi dabartinės valdžios į 
plianu turi buti karė met iki pil- 
no talkininkų laimėjimo. 

"Maksim Gorki j, žinomas ra- 

šytojas ir dabartinis leidėjas so- 

<c ulistiško laikraščio X o v a j a 

/' i z n, daro pragaištingą Rusijoj 
įtekmę. Jis savo laikrašti j priden- 
gia Lenino "bandą," kurios mie- 
riu yra užbaigti karę su vokie- 
čiais, o pradėti naminę karę Ru- 
sijoj- Saužiniai, ar mesaužiniai, 
bet Gorkij prigelbsti šitiems žmo- 
nėms. 

"Aš turiu daug prirodymu kas- 
lin-k išsiplėtojusios vokiečių šni- 
•pvstės Rusijoj; šituose doku- 

nientuase yra nesumušami pri- 
j rodymai prieš daugelį rusiškų 
'.kraštutinių lyderių. Šnipai, arba 
į teisingiau vokiški agentai, apipy- 
nė savo intrigų tinklu daugybę 
žmonių ir verpia *itą bjaurią smi- 

'pystės siūlą apliuik visą Rusiją. 
;Jie prisigriebė prie visų musų re- 

voliucijinių ir karišikų organiza- 
jcijų ir veda s>avo propogandą be 
jokių kliūčių, ant gatvių, kazar- 

Įmėse ir kariškuose uostuose. 
I "Aš susitinku su didelėmis kliu- 
tinius šių dokumentų apskelbime, 
nes musų socialistiškos partijos vi- 
sai nenori klausyti apie vokišką 
šnipystę, nors pačios yra pasiren- 
gę kelti negirdėtą riksmą iš prie- 

žasties menamų kontr-revoliuciji- 
nių suokalbių. 

| "Pasaulis pagalios privalo supra-( 'sti, kad musų republikoniškoji vai-, 
džia yra galutinai nusistovėjusi. 
Nėra tarp mus kontr-revoliucijo- 
nierių nei Dūmoj*, nei tarp kade-| 
tų. Pakol musų socialistai elgsis 

įsulyg Karolio Markso nurodymų, 
patol Rusija bus ant Vokietijos 

j malonės. Vienok esu persitikri- 
nęs, kad doktryiTos, apreikštos 

!pcr jauresą, franeuzų socialistui 
lyderį, kuris tapo nužudytas prieš i 

pat karę, netrukus ir Rusijoje už- 

gins vietą Markso teorijos." 

KO NORI VOKIEČIAI 
JUNKERIAI. 

Amsterdamas, Rugpj. 20 d.— 

Apskelbus popiežiaus taikos plia- 
,1111?, vokiški laikraščiai ir lyderiai 
pradėjo daug apie tai kalbėti. 

| Deutsche Tages Z e.i- 

įtung praneša, kad gen. Liebert, 
kalbtdama?: mieste Ratheno\v, 
Prūsijoj, š;ai ką pasakė: 

"Męs (t. y. voikiečiai) negali- 
me pasirašyti po taika pirma ne- 

gu gausime Fland-rus (Belgijos 
pajurj), kolionijų imperiją ir juri- 
ines bazas. Jeigu męs to dabar 
negausime, tai męs turime reng- 
tis prie kitos karės." 

Klausytojai trukšmingai šitai 
gen. Lieberto kalbai plojo, bet 
vokiečiu laikraščiai ją kritikuo- 
ja. 

Socialistu organas V o r- 

w a e r t.s, rašydamas apie šitą 
kalbą', sako: ''Tas gali prailginti 
karę patol, 'kol Vokietija bus su- 

mušta taip, kad net musų ipan- 
germanistai negalės manyti apie 
"sekančią karę." 

Tuom Tarpu kitas žinomas vo- 

kiečių publicistas grafas von Ra- 
ventlo\v svarsto apie Vokietijos 
politiką laikraštyje T a g es Zei- 
t u n g. Jis tvirtina, kad vokie- 
čiai negali sutikti ne tik nusigin- 
kluoti (po karės), bet negali su- 

tikti nei sumažinti ginklavimąsi, 
nes anot jo tik vienas ginklavi- 
mąsi leido Vokietijai gyvuoti ir 
plėtoti savo ''moralį veikimą." 

Toliaus grafas von Raventlo\v 
sako, kad Vokietija negali nešti 
pati savo kariškų sunkenybių, ir 
todėl ji negali atsisakyti nuo 

kontribucijų; kaslink gi Belgijos 
neprigulmybės, tai Vokietija esą 
taipgi to gvaralmtuoti negali. 

Didesnė dalis vokiškų laikraš- 
čių išreiškia neiižsiganėdinimą iš 
popiežiaus taikos įpliano,—ypač 
todėl, kad <popicžius pamini apie 
apie išrišimą Elzaso-Lotaringijos 
ir Trentino klausimų. Laikraš- 
tis ^lorgen P o.s.t, kuris neva 

prielainkiai į popiežiaus pasiuli- 
jimą atsineša, ir tai sako, kad pri- 
valo but gerai suprasta, ikad nei 
Elzaso-Lotaringijos, nei Trenti- 
no klausimų negalima svarstyti, 
nes tokių klausimų esą visai nei 
nėra, kas reiškia, kad tai esą na- 

miniai Vokietijos reikalai ir Au- 
strijos reikalai ir niekas neturi 
teisės apie juos nei kalbėti. 

KARĖ BAIGSIS 

Į ŠEŠIS MENESIUS? 

Washington, D. C. Rugp. 20 

•d:—Čia atėjo žinių, anot kurių 

'nekurie įtekmingi Xe\v Yorko 
bankieriai esąs gavę nurodymų, 
buk viltis užbaigti karę iki atei- 
nančio pavasario milžiniškai pa- 
didėjusi. I 

Kokios yra tos žinios, niekas 
nenori nieko sakyti, bet esą ban- 

Ikinės firmos pradėjo svarstyti 
įapie reorganizavimą bankinių rei- 
kalų taip, kati pritaikinti juos 
prie naujų aplinkybių, kurie su- 

Įsitvers po karės. 

RUSAI PRADEDA 
'žaboti BURNAS. I 

Petrogradas, Rugp. 20 d.—Ru- 
sų laikinoji valdžia išleido įsta- 
tymą, kuris grąsina yasodiniinu 
tvirtovės kalėjiman už tai7 jeigu 
kas raštu ar žodžiu jžeis talki- 
ninku valdžias, jų valdonus, pre- 
zidentus, arba jų diplomatiškus 
atstovus. 

j šito įstatymo pasirodymą iš- 
šaukė daugelis straipsnių rusų 
laikraščiuose, kur rašytojai be jo- 
kio atsižvelgimo įžeisdavo tal- 
kininkų viešpatijas, arba jų at- 
stovus. 

I 

'RUSŲ KAREIVIAI 
UŽMUŠĖ GENEROLĄ. 

Petrogradas, rugp. 20 d.—N" o- 
v o j e V r € nfi a praneša, kad 
premieras Kerenskis gavo žinią 
apie užmušimą generolo Purga- 

įsovo. Sulyg šito pranešimo, vie- 
'na kareivių rota atsisakė 'pripa- 
žinti naujat jiems paskirtą ko- 
mandieriiK Tuomet gen. Purga- 
sov paliepė sukilėlių vadus areš- 
tuoti, o rotą nuginkluoti ir išardin- 
ti. Kareiviai, išgirdę apie tai, apsu- 
po gen- Purgasovą ir šautuvų kal- 

|bomis primušė j j iki mirties pirm§ 
,negu pagelba spėjo atvykti. 

"BELGIJOS NEUTRALITE- 
TAS TURĖJO BUT SULAU- 
ŽYTAS"' — SAKO KAIZERIS. 

Washington, D. C. Rugpjučio 
16 d.—Buvusis Amerikos am- 

basadorius Berlyne- Gerard, iš- 
leido knygą- kurioj jis aprašinė- 
ja savo įspudžius, įgytus laike 
karės Vokietijoj ir ipaduoda dau- 
gelį istoriškų faktų ir dokumen- 
tu, kurie parodo- jog Vokietija, 
o ne kas kitas, yra kaltas už šios. 
karės iššaukimą. 

Tarp kit-ko jis pamini apie 
tai, kad kaizeris įteikė jam rug- 
pjučio mėsesvje 1914 metų tele- 
gramą į prezidentą \Yilsoną. Ši-< 
tom telegrame, kuris yra rašyta? 
locna kaizerio renka- kaizeris, 
tarp ki^ko, sako aiškiai- kad 
"Belgijos neutralitetas turėjo bū- 
ti sulaužytas delei strategiškų 
išrokavimų-" "r 

\ adinasi, kaizeris pats prisi-' 
pažįsta* kad Vokietija užpuolė 
Belgiją be jokios talkininkų kal- 
tės. Toks pranešimas padaro 
galą visiems tvirtinimams, buk' 
Vokiečiai suliaužė Belgijos neu- 

tralitetą todėl, kad talkininkai 
jau pirmiaus to buvo j j sulaužė, 
arba buvo besirengę sulaužyti. 

Kuomet apie šitą Gerardo pra- 
nešimą pasklydo žinia Europoje» 
pusiau-oficialis vokiečių organas 
paskelbe> kad Gerardas esą pasa- 
koja neteisybę ir kad esą kaize- 
ris jokio panašaus oficialio tele- 
gramo prezidentui Wilsonui nė- 
ra siuntęs. Tuomet Genrdas 
apskelbė pilną to telegramo ko- 
įpiją. Tas padarė didelę sensa- 

ciją Vokietijoj, nes pastročfc, "ftad 
apie tą kaizerio telegramą neži- 
nojo net augšti Vokietijos valdi*1 
minkai- l 

Vokiški laikraščiai pradėjo už 
tai kritikuoti kaizerj, vadindami 
tokį kaizerio žingsnį "neatsako- 
mi vedimu užrube(žinių reikalų po 
litikos." Menama, kad šis klau- 
simas bus svarstomas Reichsta- 
ge, nes kaizeris* miatai' sukomp- 
romitavo savo diplomatus, kurie 

tapo sugauti melagystėje. 



KĄ ROOT PASAKOJA 
APIE RUSIJĄ.. 

Nevv York, Rugpjūčio 16 >1. — 

Pirmininkas tik-ką sugrįžusios iš 

Rusijos Amerikos misijos, Elihu 
Root, papasakojo savo prakalbo- 
se daug akyvų dalyką apie Ru- 

siją, 
'Nežiūrint to- kad įvairus truk- 

šmitigi gaivalai mėgino suardyti 
Rusijos gyvenimą ir tvarką pa- 

čioj pradžioj revoliucijos, Rusijoj 
visgi buvo neblogesnė disciplina 
negu Amerikoj laike to paties pe- 

riodo, — sakė Mr. Root. 

•Amerikos komisija įgijo įspu- 
<lį kad Rusijos žmonės, kai]>o tau- 

ta, turi užtektinai rimtumo ir ge- 

ru ser.so ir todėl negali buti abe- 

jonės, kad jie mokės suvaldyti 
anarchiją ir įsteigti ant tvirtų pa- 
matų laisvą valdžią. 

lApie Rusijos trukšmadarių ir 

ardytojų darbus Elihu Root taip 
išsireiškė: 

-Po to prasidėjo propaganda 
įvairių grupių — viena jų panaši 
j mūsiškę I.\V.\V. Amerikoj. Tai 

žmonės, kurie, matomai, tiki, jog 
juo bus aršiau, juo bus geriaus ir 

•kurie geidžia sunaikinti fcautišku- 

rrą visam pasaulyje, jie supludo 
i Rusiją iš Amerikos, dergdami 
šalį- kuri suteikė jiems prieglau- 
dą ir tvirtindami, kad Amerika 
buvo taip tironiška, kaip Rusija 
po caru. 

"{ šitą sumišimą Įsimaišė dar 
didelė vokiška propeganda, kuri 

pylė milijonus doliarių papir- 
kimui žmonių ir laikraščių. Ši- 
tte agitatoriai nuvyko ant fronto' 
ir pasakojo kareiviams. "Šita ka- 
rė buvo caro karė; kodėl dabar 
■Tepadaryti taikos?" 

Kareiviai buvo nuilsę ir tulą 
h\iką išrodė taip, kad vokiški agi- 
tatoriai užviešpatavo Rusijoj 

liet laipsniškai laikinoji Rusi- 
jos valdžia įgijo vis daugiaus 
žmonių pasitikėjimo. Kerenskio 
avot Mr. Rooto nuomonės, yra 
ž?r.ogus atsidavęs Rusijos labui 
iki paskutinio lašo savo kraujo; 
jam pagelbsti žmonės išmintingi 
ir darbštus. 

'■Rusija atsipeikėjo—saiko Root 
—ir gerai pasirodys ta.-p pasaulio 
demokratijų, todėl męs nereika- 
laukime rausti už tai, kad ištiesini 
jai pagelbos ranką." 

Elihu Root patarė Amerikai 
remti Rusiją visomis'- pajiegomis. 

IS AMERIKOS, 
BRANGSTA PIENAS IR 

CITRINOS. 
Detroit, Mich., rugpj. 24 d. — 

S10 miesto vertelgos neišpasaky- 
tai pakėlė kainas daugelio mai- 
sto produktų. Ypač pieną la- 
bai brangima. Pienas dabar kai- 
nuoja 12c., už kvortą ir daugiau. 

Už citrinas, kuriu 25 tu/., bak- 
sas pernai kain ivo $5.00, šiemet 
vertelgos lupa $9.00 ir daugiau. 

Žmonės pradeda protestuot 
prieš tokį biznierių elgimąsi, bet 
biznieriai neatboja. 

MAŽAS SOCIALISTAS- 
Boston Mass.» rugpj. 26 d— 

J. Krzcmienskis, 13 metu amžiaus; 
atsidūrė į pataisos namus už pa- 
vogimą $10.00 iš kasos tulo krau- 
tu vnit>ko, Donnell. Užklaustas, del 
ke jis tuos pinigus ėmė, vaikas at- 
sakė "Aš esu socialistas. Tuo- 
met aš norėjau valgyt 'r neturė- 

jai* pinigų, o krautuvninkas vis- 
ko turi. Aš ir pasiėmiau truputį". 

Geistina, kad jo "socializmas" 
pataisos namuose išgaruotų. 

DETEKTYVŲ MOKYKLA 
New York, N. Y., Rugpj. 24 

c-.—| atidarytą New Yorke de- 
tektyvų mokyklą iškarto jstojo 
43 mokiniai, visi ipolicistai. 

Detektyvai mokinami krimina- 
lių ir komercijinių teisių, o taip- 
gi, kaip pažinti netikrus pinigus, 
kaip gaudyti vagilius, kaip pa- 
žinti dirbtinius čekius ir t. p. 

UŽDERĖJO AVIŽOS. 
Mount Carrol, 111. rugpj. 23 

d.—Farmcriai džiaugiasi, kad šių 
n-etų avižų aerlius perviršina 
f.ernykštj ir kitus. Vienas ak- 
ras išduoda nuo 78 iki 115 buše- 
lių avižų. Taipgi •puikiai užde- 
rėjo ir kiti javai. 

PREKYBOS REKORDAS. 

Washington, D. C., rugpj. 2[ 
d. — Prekybos departamentas 
paskelbė sumą pernykščių metu 

prekybos apyvartos. Pasirodo, 
kad pernykštis fiskalis metas 

davė tokius puikius rezultatus, 
ki.kių Suvienytos \'alstijos dar 
niekuomet neturėjo. 

Abelna pernykščiu metu pre- 
kybos apyvartoj suma —$8,963' 
000,000, iš kurių $6,294,000,000 
puola ant eksporto, o $2, 659, 
000,000 -- kaipo importas. 

Daugiausia išvežta prekių bir- 
želio mėnesyje, 1917 m., už ku- 
rias gauta $5(>7„ 000,000. Iš ki- 
tų šalių tame mėnesyje Ameri- 
ka nupirko prekių už $307,000, 
ooo. 

Pelnas prekybos balanso per- 
eitais fiskaliais metais siekė 
$3,635,000,000, t. y. $1,409,000, 
000 daugiau negu 1916 m., $2,j;fo 
060,000 daugiau negu 1915m., ir 

$3.164,000,000 daugiau megu 
1914111. 

Abelna kaina prekių, išvežtu 
iš Amerikos 1917 metais yra di- 
desne už išvežtas 1916' met. $1, 
961,000,000; didesnė negu 1915111. 
$3,525.000,000; didesnė negu 1914 
— $3,829,000,000. I n vežtų prekių 
kainos suma taipgi žymiai padi- 
dėjo 1917 fi .skali ai s metais. 

LAIMINGA MEDŽIOKLĖ 

Atlanta, Ga., rugpj. 22 d.—Pa- 
krantėse upės Chattachoocliee 
riedžiotojai pagavo baltą žvėrį, 
panašią j žmogų, bet ne beždžio- 
nę. Buvo manyta, kad tai yra 
žmogus, apsitaisęs baltos meš- 
kos kailiu, kad išvengus karei- 
\ia*imo. Medžiotojai "žvėrį" 
atidavė policijai, o policija už- 
darė į zoologijos sodną, kad pa- 
rodžius publikai. 

AREŠTUOJA ŠNIPUS 

San Francisco, Cal, rugpj. ?i 

d.—Surasta, kad San Francisco 
gyvena visa šai'ka pernai suareš- 
tuoto Vokietijos konsulo F. I3op- 
po pagclbiuiinljų. Konsulas 

opp ir vice-konsulas E. von 

Schaek, kaip žinotnar buvo su- 

areštuoti už nužiurėtus kenki- 
mus šiai šaliai ir "pasidarbavi- 
mą'' kariškiems Vokietijos inte- 
resams. 

Paskutiniu laiku čia tapo areš- 
tuotas L. de Lacy, savaitraščio 
"The Leader" bendradarbis. 
Taipgi nužiūrėtas šnipavimu ir 
suareštuotas .T. D. Harnedego, 
a\ alinės san-krovos savininkas. 

Laukiama areštų ir daugiau 
Vokietijos šnipų. 

TYRINĖJO MOONEY PRO- 
CESS*. 

San Francisco, Cal, rugpj. 21 

d.—Nuteistas mirtin, kaltinamas 
surengime ekspliozijos laike pre- 
paredness parodos liepos 22 d. 
1916 m. mieste San Francisco, 
Thomas Mooney mrroma išteisin- 
ti. Susekta, kad "gyvulių kara- 
lius" Oxman buk dalyvavo suo- 

kalbyj ant Mooney gyvybės. Už 
Mooney užstoja San Francisco 
dienraščiai "Call" ir "Bulletin". 
Policijos departamentas, miesto 
majoro paliepimu, bylą pradėjo 
tirodugniai tyrinėti. 

AREŠTAVO 3 POLICISTUS 

E. St. Louis, 111., rugpj. 18 
d.—Tapo suareštuota trįs priki- 
stai, intariami dalyvavime šio mie- 
sto baltųjų su juodaisiais skerdy- 
nėje. Vaidžia tyrinėja skerdynių 
kaltininkus. Taipgi sakoma, kad 
dar daugelis policistų ir šiaip 
žmonių bus suareštuota. 

NEDALEIDO DEMONSTRA- 
CIJOS. 

Butte, rugpj, 17 d:—Metai 
Mine strcikicrai norėjo surengti 
demonstraciją pagerbimu? T/^nta- 
nos kongrcsmano, p-les Rankin, 
kuri pirmoji kongrese užtarė ru- 

dos kasėjus. Miesto majoras 
Hanratty demonstracijos nedalei- 
do. 

VARŽO SPAUDĄ 
Washington, D. C., rugpj. 20 

d.—Suvienytu Amerikos Valstijų 
Senatas svarstąs įnešt.7 kongres- 
mano »Cing bitię, kas tinfc snvar- 

žymo svetimtaučių spaudos. Tas 
l'tah valstijos Vongresmanas rei- 

I* -MEMSE.RS ofi R.U5S1AN WOMEH'"LEGION' 6f DEATH^^j^ •» 
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ŠTAI JOS!—"MIRTIES BATALIJONO" KAREIVIAI, 
Pirma tikra fotografija rusiškų merginų ir jaunų moterių, putojusių kareiviais f garsų "Mirties 

Batalijonų." Norėdamos sugėdin i bėgančius nuo frouto kareirtus, jos stojo narsian muSln su vo- 
kiečiais, Vilniaus gubernijoj. Jos nešioja vyriškus drabužius, kaip ir visi kareiviai, dėvi kepures be 
bryliukų ir turi visai trumpai nukirptus plaukus. Kiekviena nešioja su savim nuodus, kad ge- 
riaus nusižudyti, negu vokiečiams nelaisvėn pakliūti. 

L- i 

kalatija, kad Senatas patvirtintų, 
idant kaip vokiečių, taip kituose 
ne anglų kalba išeinančiuose lak- 

raščiitoąg karės ir tarptautinės ži- 
nios greta butų Spausdinamos ir 

anglų kalboje. 
Tikimasi, kad tas pusėtinai ne- 

rimtas bilius kongreso nebus pa- 
tvirtintas. 

DIDŽIUMA UŽ MOTERIS. 

Columbus, O., rugpjučo 20 d. 
f aikc balsavimo, kad moterįs tu- 

ii naitdoties lygiomis su vyrais 
teisėmis miesto tvarkymo reika- 
luose, 8,637 vXrŲ balsų tapo pa- 
duota už lygias moterų teises ir 
tik 7,702 prieš. 

UŽDARĖ SALIUNUS. 

Helena, Mont., rugpj. 22 d.— 
Visi Montanos valstijos saliumai, 
4:urie randasi •kariuomenės lage- 
rių rajone tapo uždarytais. Tas 
pabalina -daugybes nesusiprati- 
mų iš kareivių tarpo ir jie ga- 
li daugiau laiko pašvęsti naudin- 

g< ..niems tikslams. 

PRAŠO PALIUOSUOTI. 

Omaha. Neb., rugpj. 22 d. — 

Dcyniolika liuteronų parapijos 
narių pasiuntė prašymą j Wash- 
iiigtoną, kad valdžia paliuosou- 
tų suareštuotą jų pastorių. 

Rezultatų prašymas dar neda- 
\ė, nes pastorius yra kariaujan- 
čios prieš Amer. šalies pavaldinys, 
ir laike arešto pas jj rasta revol- 
veris, kurj j's nešiojo be specia- 
!io leidimo. 

SUSEKĖ SUKTYBES. 

New York, N. Y., rugpj. 20.— 

Iš pirmų dienų imamų kariuome- 
nėn vyrų sveikatos cgzaminacijos 
buvo nužiurima, ikad daktarų ko- 

misijos už kyšius paliuosuoja iš 
kariumenės kartais visai svei- 
kus vyrus. Tris tokias komisi- 
jas valdžia tuojau suareštavo. 
Viena tokia komisija prisilupo 
daug pinigų ir pabėgo. Pasiro- 
do, iš kariuomenės daugiausia 
pasiliuosuoja žydai. Valdžia pri- 
sa'kė daryt reviziją žydais apgy- 
ventuose distriktuose. Pasekmės 
buvo "geros": viename žydais 
apygventame distriikte paskuti- 
nėmis dienomib surasta apie 300 
visiškai sveikų vyrų, už kyšius 
pasiluosavusių nuo kariumenės. 

Pertikrinama visi per intaria- 
tnas egzaminacijos komisijas pa- 
siliuosavusieji vyrai. 

KEISTAS ŽMOGUS. 
Bellaire, O. rugpj. 22. — 

Ilarry Levis išreiškė norą pasto- 
ti į kariuomenę. Laike jo eg- 
zaminacijos gydytojai kankinosi 
apie pusę valandos, prisakė Le- 
visui bėgiot po kambarį kelio- 
Iiką minučių, bet jokiu budu ne- 

galėjo jausti Leviso širdies pla- 
kimo. Išrodė, kad tas žmogus 
visiškai nebeturi širdies. Levis 

.nusiminė, 'kuomet del nesurali- 

(mo širdies jo nepriėmė kariu- 
mcnėn. 

'V1 
NAUJA KONFERENCIJA. 
New York, N. Y., rugtpj. 20.— 

Išstojęs iš socialistu partijos C. 
;M. \Vright šaukia specialę kon- 
ferenicją Minneapolse rugsėjo 5^ 
d. š. 111. Konferencijoje žada da- 
livauti visi išstojusieji iš Ame- 
rikos (Socialistu partijos nariai ir 
pašaliniai. 

Programe stovi tarimasis apie 
darbo ir demokratijos reikalus. 
Ta konferencija žada kovoti prieš 
liaudies tarybą, kuri, pasak jų, 
susideda iš visokių parsidavėlių 
ir Vokietijos agentų. 

PRIEŠ PROSTITUCIJĄ. 
Philadelphia, Pa., rugpj. 26 d. 

—Miesto valdžia pradėjo uoliai 
darbuotis, kad išnaikinus paleis- 
tuvystės namus, kurių čia priviso 
šimtai. Sakoma, kad daug prosti- 
tučių persik&ė į Philadelphia iš 
San Francisco ir iš Chicagos. Po- 
licija jan suareštavo kelias paleis- 
tuvystės namų užlaikyTojas. Jas 
paliuosuoja tik uždėjus tūkstan- 
tines kaucijas. 

!S DABBOJLAUKO. 
NAUJAS STREIKAS. 

Santa Fe, N. M., rugpj. 2.\ 
d. — United Mine \Yorkers pa- 
davė reikalavimus savo samdy- 
tojams, idant butų pakeltos algos. 
Kompanija reikalavimą atmetė. 
Vakar jau metė darbą apie 500 
darbininkų. 

STREIKAS GATVEKARIŲ 
DARBININKŲ. 

fl Lima, O., rugpj. 24 d. — 

Prašydami pakėlimo algų, su- 

streikavo šio miesto motormonai 
ir'konduktoriai. Stieikieriai ener- 

g'r.gai kovoja, kad laimėjus 
streiką. Vedami streiiklauziais 
gatvekariai sudaužomi, arba su- 

deginami. Buvo keli susirėmi- 
mai streikierių su policija. Su- 
žeista keli strei'kieriai ir pašali- 
niai žmonės. Visą laiką eina 
atkakli kova tarpe kompanijos 
ir darbininku. Karai mieste vi- 
siškai nebevaikščioja. 

PROTESTUOJA 
Detroit, Mich., rugpj. 22 d.— 

Detroito dąrbo federacija pasku- 
tiniame savo posėdyje išsireiškė 
prieš verstiną valdžios išvežimą 
aidoblistu iŠ vienos valstijos į ki- 
tą. Savo protestą įprieš policiją 
jie pasiuntė Michigano guberna- 
toriui — Sleeper'iui, prezidentui 
Wilsonui, ir Gomperso, Am. D. 
F. pirminiinJc!o, sekretoriams. 

Protestuotojai sako, kad I. W. 
W. aiglato'rht išvežimu daugiau- 
sia užfhterčsuoti kapitalistai ir 
del to pc/li&ja j tai neturėtų kiš- 
ties. 

u>l. f,- 

STREIKŲ BANGA 
ISPANIJOJE. 

fl Madrid, rugpj. 22 d. — Mad- 
ride ir Barcelonoje streikuoja 
visi gatvekarių darbininkai, duon- 
kepiai, fabrikų darbininkai ir 
Ivairių ištaigų tarnautojai. Taip- 
gi neišpasakytu greitumu strei- 

kas platijiasi po visą Ispaniją ir 

triažesniuose miesteliuose. Agi- 
tatoriai važinėja automobiliais 
po visą šalį ir pundais sėja pro- 
klamacijas, kurstančias prie 
kų. 
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Jau pereitame "Lietuvos" nu- 

meryje buvo minėta streiko 
priežastis ir kova samdytojų su 

samdininkais. Dabar kariuome- 
nė užimta streikierių malšinimu. 
Barcelonoje įvyko eilė susirėmi- 
mų streikuojnčių darbininkų su 

kariumene. 2uvo keliolika 
žmonių iš abiejų pusių. Daugy- 
bė sužeistų. 

Ispanijos premjeras Dato už- 

rciškė, kad Ispanijos darbininkus 
sukurstė prie streiko anarchistai 
ir kad darbininkai jokių reika- 
vimų nei plianų neišstatė. 

DARBININKAI NESUSI- 
ORGANIZAVĘ. 

Akron, Ohio, rugpj. 22 d. — 

Sis tniesUs auga neišpasakytu 
spartumu. 1915 m. čia buvo tik 
apie 80,000 gyventojų, o dabar 
jau siekia arti 180,000. Kompa- 
nijos čia pristatė daugybes dirb- 
tuvių, stato namus darbininkams 
ir gabenasi tukstančius juodujų 
ir baltųjų darbininkų, kurie 
eksplotuojami neišpasakytai. 
Daugelyje dirbtuvių darbas eina 
dienomis ir naktimis Nors val- 

gomųjų produktų kainas vertel- 
gos pakėlė neišpasakytai, bet 

darbininkų algos nelabai pakilo. 
Su šeimynomis gana sunku žmo- 
niškai pragyventi. 

Darbininkai čia gana tamsus. 
Turi tik dvi mažytes prainotii- 
nes unijas, bet ir tose nėra pri- 
deramos tvarkos ir organizavi- 
mu eksploatuojamų darbininkų 
jos kaip ir neužsiima. 

NAUJAS STREIKAS, 
fl Bainbridge, Ga., rugiif. 20 d. 

Pavietavų kelių — Georgia Flo- 
rida ir Alabama — darbininkai, 
priklausantis prie keturių darbi- 
ninkiškų unijų, apskelbė gaiveralį 
slieiką. 

Darbininkai yra gerai susior- 
ganizavę, — tikisi laimėti streiką. 

ATKAKLUS STREIKAS. 
J[ Springfield, 111., rugpj. 24 d. 

\*isi pasitarimai gubernatoriaus 
Lo\vdeno su industrialistų atsto- 

vais ir gatvekarių kompanijos 
valdyba nedavė jokių rezultatų. 
Streikuojantieji darbininkai ne- 

išpasakytai įnirtę prieš savo iš- 
naudotojus nutari nenusileist pa- 
kol-nebus pakelta mokestis. Kom- 
panijai gelbsti policija ir kariu- 
menė. Policijos viršininkas J. A. 
\Yheeler uireiškė: "Jeigu str«į- 
kieriai trukdys vedamų streik- 
laužiais gatvekarių vaikščiojimą, 
streikieriai bus išsiunčiami iš šio 
miesto." 

Stovinti gatvėse kariuomenė 
yra •prisiruoŠŲsi šaudyti į minę, 
jeigu ji kels maištą ir trukdys 
gatvekarių vdkŠčtojifflą. 

STREIKAS ANGLIJOJE. 
London, rugpj. 22 d. — Apie 

40.000 gelžkelio darbininkų, peČ- 

-;urių ir motormanų, priklausan- 
čių prie didžiausios tos rūšies 
.arbininkų unijos Anglijoje, in- 
icikė samdytojams savo reikala- 
vimu įvedimą H vai darbo die- 
nos. Jt'igu nebus išpildytas jų 
reikalavimas — darbininkai grū- 
moja streiku. Valdžia, pasinau- 
dodama priimtu amunicijos įsta- 
tymu, uždraudė darbininkams 
streikuoti, ir jų reikalavimus 
perdavė darbo ministeriui. 

IS ViSlE 
J Didžiosios Britanijos Žydų 

Komitetas, sutvertas gynimuisi 
nuo verstino kareiviavimo, turi 
keliolika skyrių visoje Britani- 
joje ir bėgyje vienu metų laikė 
ict 10 konferencijų. Šis komite- 
tas pasiuntė savo atstovą ir j 
Petrogradą. Spaudos darbams 
;r advokatams žydai išleido ta- 
me klausime virš $6.000. Bet 
kuomet Rusijos valdžia pavėli- 
no Anglijai arba imti j savo ka- 
ruomenę Rusijos pavaldinius, 
arba atgal tegul grįžta Rusijon 
savo kaštais,—žydų komitetas nie- 
ko negalėjo pagelbėti. 

D. Britanijos lietuviai taipgi 
turi tam tikrą komitetą Glasgo- 
we ir teikia visokius patarimus 
ir nurodymus grįžtantiems Ru- 
sijon lietuviams. 

Nors patarnavusieji 3 mėn. D. 
Brit. kariumenėje Rusijos paval- 
diniai skaitomi jau klimatizavu- 
siais, ir gauna tokią algą, kaip vi- 
si D. Britanijos kareiviai, bet di- 
delė didžiuma grįžta Rusijon. 

|| "Montreal Star," išeinantis 
Kanadoje laikraštis agitavo ui pri- 
verstiną kareiviavimu. Į to laik- 
raščio redaktoriaus namą kas. tai 

įdėjo bombą ir namas tapo su- 

griautas. Menama, kad tai pada- 
rė verstino kareiviavimo prieši- 
ninkai. 

|| D-ras C. Parkeris surado 
platinos šaltinius Alaskoje. Tas 
metalas labai reikalingas karės lai- 
ku. Manoma, kad šios šalies val- 
džia atradėjui suteiks didelę dova- 
ną. 

|Į Žinios iš Genevos praneša, 
kad Yikietijos valdžia paliuosavo 
iš kalėjimo K. Liebknevhtą. Lieb- 
kneebtas buvo reichtago atstovas 
ir darbininku vadas. Jo sveikata 
visiškai suirusi, taip kad iš kalė- 
jimo jis tiesiog atgulė ligonbutin. 

Įj Rigaude, Kanadoje, rugpju- 
čio 18 d., didelėje parako dirb- 
tuvėje, priklausančioje Curtis i".* 
Haruav, kurioje dirba apie 5,000 
darbi niiiiku, daugiausia moterų, 
ištiko baisi ekspliozija. Mirtinai 
užmušta apie 250 žmonių. Yra 
daug sužeistu. Dirbtuvė visiš- 
kai sugriuvo. 

|| Danijos laivų savininkai ir 
jūreiviai reikalauja, kad Vokie- 
tija dabar pat jiems atlygintu už 

paskandintus laivus. 

|| Japonijos socialistai j Stock- 
holmo konferenciją išrinko bu- 

vusį japonų laikraščio redaktorių 
San Fraucisco—Katayamą. Ei- 
n:» gandas, kad Japonijos valdžia 
neišduosianti jam užruhežinio 
pasporto. 

|j Vokietijos amunicijos mini- 
steris, Greoner, rezignavo ir tapo 
išsiųstas karės laukan. Jo vie- 
ton ketinama paskirtį genero'i 
Scliuck. 

|| Holandija turi daugiaus ka- 

nalų, negu kuri nors šalis pasau- 
lyje. Tvarkingam kanalų užlaiky- 
mui, kad gavus iš jų kaip galint 
didesnę naudą, ši šalis kas metą 
eikvoja apie $3,000,000. 

|| Metinis javų derlius visame 
pasaulyje duoda nuo 16 iki 19 
bilijonų bušelių javų. 

|| Ispanijos sostinėje Madride 
bus pravestas požeminis gelžke 
lis, kuris atsieis $1 <000,000. 

|| Japonai savo vandenyse į me- 
tus sugauna ajpie 4,000,000 tonų 
silkių. Iš didesnės jų dalies pa- 
dirbama traša, kuri labai tinka 
ryžių laukams. 

|Į Skaičius Suv. Am. Valstijų 
gyventojų- be kolonijų, siekia 
103,849.089 žmonis. 

|| Australijos Darbininkų Par- 
tijos Konferencija mieste Sidtiey; 
užgyrė Rusijos Darbininkų ir Ka- 
reivių Tarybos obalsį—taika bo 
aneksijų ir kontribucijų ir kiek- 
vienai tautai duoti galę savaran- 
kiai spręsti apie savo likimą. 

|| Iš Šveicarijos praneia, kad 
Cienevoje gauta žinia iš Petro- 
grado per centralinį lenkų agen- 
tūrą, buk naujoji Rusijos valdži.i 
leidusi lenkams susiorganizuoti 
savo atskirą armiją, kurion gali 
stot ir lenkai karininkai iš rusų 
armijos. Lenkų armija turės 
~>avo atskirą štabą tik bus po 
augščiausia vyriausiojo rusų ar- 
ui jos kariško vado komanda. 

IĮ Amerikoje yra 380 fabrikų, 
kur dirbama vien tik pianai. 

| Pereitaib metais Amerikoje 
tapo iškasta 270,000,000 tonų 
anglies. Manoma, kad šiais me- 
tais bus iškasta dar daugiau. 

Į| Stocholmo miesto valdyba 
paskelbė gyventojams, kad už 

kiekvieną pristatytą gyvą ar u<- 

mrštą žiurkę bus mokama po » 

ir pusę cento. Žiurkių taukai bus 
suvartojami muilo dirbimui. 

|j Lloyd George pokylyje, su- 

rengtame sutikimui Serbijos pre- 
mjiero Pachitech, savo kalboje 
pasakė, kad Anglija dės visas ^ 

pastangas, idant Serbija atgautų 
pilną neprigulimybv pirm pasi- 
baigsiant karei. Pachitech pra- 
nešė apie tai Serbijoos valdžiai 
Pachitech ypatiškai, o Serbijos 
valdžia telegrafu dėkojo Anglijos 
valdžiai už. išreikštą užuojautą. 

Laiškas iš Rusijos. 
Kazimieras Žironas, buvusis 

Chicagietis ir "Lietuvos" skaity- 
tojas, rašo savo broliui Chicagoje 
iš Rostovo A. D. — 

"Kaip jau žinote, dabar pa3 
mus nauja valdžia, ir tvarka maž- 

daug perkeista. Kas bus toliaus 
I—nežinia. 
1 

Rostovo lietuviai pabėgėliai 
taipgi padarė naują tvarką šel- 
pimo komiteto valdybą, kurioi 
i nėjo oticierai, daktarai, moky- 
tojai ir kitoki inteligentai, pakei- 
tė špitolkninkais. Jei inteligen- 
tai žmonės negalėjo puikiai tvar- 

kos vesti ir pabėgėliai vos po 3 
rub. j -mėnesį gaudavo, kartais už 

kelis mėnesius tik 7 rub.. o špi- 
tolninkai, kurie moka tik vargonų 
dumtuves spausti bei žvakes žie- 
bti, jau 3 mėnesei pabėgėliams 
nieko neišduoda. 

Mes alkani pabėgėliai, kurie f 
nagalime užsidirbti, šaukiame 
balsu: gelbėkite mus iš to baisaus 
vargo, kaip galėdami; <neduoki- 

(te imums badu išmirti. O tie 
Ikietaširdžiai atsako: mes jums i 
: visiškai nebeduosiine jokios pa- 

j šalpos. Labai gaila, kuomet mū- 

sų pačiu išrinkta vaftlyba neat- 

jaučia badaujančių žmonių ir 

stengiasi duoti pašalpą, kam jie 
nori. 

Apie tai, kaip nepageidaujami 
žmonės įsiskverbia j komiteto są- 

statą, butų daug kas rašyti, bet 
tas užimtų daug vietos ir laiko ir 
Amerikos lietuviams kas-žiti ar 

butų aišku. 
Nors visiškai nauja tvarka yra 

dar sunku nustatyti, bet žandarų 
tai jau niekur nesimato: rodos 
kad jie urmu j ugnį įkrito: £em- 
sargiai dar slinktnėja, bet ir tie pa- 
gonus nusiardė. Senoviškas'ai jy>- 
licijos bistrumas visiškai pražu- 
vo. 

Dabar niekas nebežiūri tvarkos. 
Kaip pirmiaus žmonės carą gar- 
bindavo, dabar jj neišpasakytai 
niekina. Ypač rusai rašo jumo- 
ristiškas dainas ir visokias negir- 
dėtas istorijas apie carą ir jo sai- 
ką Tepa labai juokingus caro 

paveikslus, kad tik labjau panie- 
kinus. 

Dabar laiškų, rodos, necenzu-^% 
moja. Parašykite šį-tą U Ameri- 
kos, o a> atsiųsiu dainų ir paveik- 
slų iš Rusijos laikraščių apie bu- 
vusį carą, tai nors gardžiai pasi- 
juoksite. Adresuokite: Kazimir 
tironas. Cementnvj zavocJ, Ros- 
ov Xa Donu". 



Komentarai. 
Vokiečių bluffas. 

Kauja-sai kancleris, kaip ir jo 
pifmtakunai, kaltina Angliii 
šjos karts pradėjime. A'.ghja. 
SiiOt jo, turėjo uždraust Rusijai 
f'Obi'jžuot armiją Serbijos pa- 
gelbai. Tas reiškia, Rusija turė- 
jo pasiduoti Anglijos diktatūrai- 
Bet jis tyčia užmiršta, kad An- 
glija siūlė sušaukimą tarptautiš- 
i.os konferencijos Serbijos—Aus- 
trijos nesutikimams išri>ti, ką 
'Vokietija ir Austrija atmetė. 
K. 

Paviršutiniškai žiūrint j šios 
karės priežastis daugumas mano, 
kad šios karės kaltininkais yra 
vien kaizeris ir junkeriai. Taip. 
jie yra didžiausi šios karės kal- 
tininkai, bet be pritarimo Vo- 
kietijos gyventojų jie nebūt ga- 
lėję šią karę iššaukti, o ypač ne- 

būt galųję taip ilgai ją tęsti.Vo- 
kiečiai "geidžia" užbaigimo ka- 
rts be užgrobimo ir mokesčių 
(be aneksijų ir be kontribucijų), 
nes jų valdžia ir jie patys visi 
i ir. o, kad u/griebt žemes ir pri- 
verst pasaulj mokėti jems duok- 
les—dabar jie neįstengs. 

D. Sargunas- 

LIETUVIAI AMEBŲ i 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Rochesterio lietuvių judėjimas 

stumia Lietuvą pražutin.—šian- 
dieninis momentas kiekvienam, tu- 
rinčiam žmogišką širdį tėvynainiui, 
liepia eiti vienybėn ir bendromi 
jiegomis dirbti musų pavergtos 
tautos žmonių labui. 

Vadovaudamiesi prakilniais tik- 
slais ir męs, Rcchestero lietuviai 
Sandariečiai, sumanėme sudaryti 
draugijij sąryšį, idant parodžius 
pavyzdingą vienybę taip svarbia- 
me darbe, kaip informavimas sve- 

timtaučių spaudos apie badaujan- 
čius Lietuvos žmonis, ir apie tai, 
kaip, a uais nukamuoti svetimų 
valdžių "globomis", Lietuvos žmo- 
nės trokšta liuosybės. J3et, vieton 
sutart.no darbo pasirodė kerštas ir 
meksikoniška politika, kaip apie 
tai vietos lietuviai sake. 

Čia nors bendrais ruožais at- 

vaizdinsiu visuomeninto lietuvių 
veikimo apsireiškimus, kurie, ma- 

nau, bus žingeidus patyrti ir pla- 
čiai lietuvių visuomenei. 

Pirmą bendrą lietuvių organi- 
zacijų susirinkimą tautininkai su- 

šaukė birželio 8 d. š. m. Susirin- 
kime dalyvavo po 2 atstovus nuo 

8 organizacijų, bet, kadangi su- 

sirinkimas nedavė pasekmių, tat 
buvo nutarta už savaitės sušaukt 
antrą sushinkimą. 

Užgirdęs apie tai kunigas Ka- 
sak,litis pasiskubino pavartoti 
šventą bažnytėlę politiškam tik- 
slui: iškeikė tautininkus be jokio 
pamato ir uždraudė parapijonams 
dalyvauti bendroje su laisvama- 
niais tautininkais konferencijoje. 

Klerikalai paklausė savo vado. 
Tautininkai betgi nemetė pradė- 

tą darbą, o vėl Šaukė draugijų 
atstovų susirinkimą, j kurį atvyko 
atstovai nuo T. M. D. 52 kp. A. 
L. T. S. 21 kp. S. L. A. 69 kp, 
ir L. S. ir I). Draugystės. Ten 
tapo sutverta "Rochesterio Lietu- 
vių Taryba," kuri pasistatė sau už 

tikslą dalyvauti visame viesome 
šio mieste* tautų judėjime 7r in- 
formavimą amerikonų spaudos 
apie Lietuvą. 

Taryba ėmėsi už darbo. Ponas 
J. J. Žilius pagamino lezoliuciją, 
kurią Rocliestcrio Lietuvių Tary- 
bos atstovai pripažino tinkama ir 
pasiuntė j vietinį amerikonų dien- 
raštį "Democrat." Rezoliucijoje 
buvo nurodyta lietuvių tautus 
troškimai ir konstatuota faktai, 
kad Vokietija jau oficiališkai 
pažadėjo Lietuvai šiokią tokią lai- 
svę, o sąjungininkai tyli. 

Kadangi kariaujama už išliuo- 
savimij pavergtų tautu, o Lietu- 
va kaip tik yra skaičiuje tokių tau- 

tų ir lietuvių tautos troškimai iš- 
dėstyi ant rašto guli ir \Vashing- 
tone, bet šics šalies valdžia apie 
Lietuvą nieko neprabyla. Tas tai 
privertė Rochcsterio lietuvius 
tverti tam tikslui Tarybą. 

Abelnai tarpe lietuvių nėra so- 

lidarumo visuomeniniame darbe, 
del to tai ir prie svetimtaučių 
spaudos mums sunku prieiti ir per 
fa paskelbti pasauliui, ko trokšta 

pavergta mušti tauta. Taip ir 
sį kartą: "Dcmocrat" metalpino 
visos ištisai Rochesterio Lietuvių 
Tarybos rezoliucijos, bet tik tal- 
pino tą dalį, kurią jie norėjo, c 

kas blogiausia — "Dcmocrat" už- 

dėjo bjauru antgalvj, kuris tie- 
siog suklaidino visuomenę ir tū- 

li po to gal pamanyti, kad lietu- 
viai ištiesti simpatizuoja Vokieti- 
jai. 

I Pasirodžius rezoliucijos ištrau- 

[kai "Ecmocrat'c" su jo redakci- 

jos bjauriu antgalviu—"Lithua- 
nian council favors Germany/' 
kunigas Kasakaitis, nieko necl- 
klausclamas, nudumė j redakciją, 
be niekeno žinios užprotestavo 
varde 1000 parapijonų, nors tiek 
parapijonu čia dar ilgai neprivis. 

■Kunigo sauvaliskunu pasipikti- 
no raudonieji "Gedemino" drau- 

gijos nariai, sušaukė mitingą ir 
rėkavo kaip meksikonai, nors vie- 
nas iš jų tarpo senis, p. Duoba, 
juos ramino: "N'erėkaukit, nėra 
čia taip blogai, kaip jums atrodo." 

Nieko negelbėjo: susitarė 15 
raudonųjų ir numaršavo j '"De- 
mocrat," talpinti savo protestą 
ant tilpusio kunigo protesto. 

Broliai lietuviai, juk kunigams 
Lietuvos žmonių likimas nerupi. 
Su tokiu prastu išsilavinimu, kaip 
Amerikos kuinigai, Lietuvoje jie 
tiek neuždirbtų. Jų tėvynė ten, 
kur tamsesni žmonės ir kur jie 
daugiau pinigų uždirba, (ii rau- 

donieji—"socialistai" taipgi tik del 
savo ambicijų triukšmą kėlė, nes 

jie nenustoja tvirtinę per savo 

spaudą, kad lietuvių tauta ir sa- 

vistovybė jiems neapeina. Tat 
kam tie klerikalai ir cicilikai dar į 
kelia vaidus pasišventusių lietu-1 
vių tautos darbininkų tarpe ir sa- 

vo komedijomis juokina svetim- 
taučius ? 

Antra nelaimė, tai nedoras ir 

neišmintingas kn. Kasakaičio pa-j 
mokslas, pasakytas bažnyčioje 
rugpjučio 12 d. Kunigas tiesiog 
neteisybę skelbė, sakydamas, kad 
laisvamaniai tautininkai, arba pa- 
sirašiusios po rezoliucija 2 ypa- 
tos nori visus katalikus pražudyti; 
eina prieš Suv Valstijas; juos. 
verta atiduoti teisman ir tam pa- 
našias nesąmones skelbė bažny- 
čioje vieton šv. evangelijos. Tas 
vėl davė progą amerikoniškiems 
laikraščiams šmeižt lietuvius. O 
lietuviai, nesuprasdami anglų kal- 
bos arba nepermatydami skelbia- 
mos spaudoje blogos valios žmo- 
nėmis neapykantos, vos nesukė- 
lė formališkų tarpe savęs pogro- 
mų. 

Gėda, broliai, pešties del nedo- 
rų blogos valios žmonių kurstimų. 
Geriaus atjauskime, ko iš niusų 
reikalauja paplukusi kraujuose 
mūsų tėvyne ir badaujantieji mū- 

sų gentjs. 
Nckompromituokime savęs aky- 

se kitataučių, bet bendrai gelbė- 
kime stumemą į amžiną prapultį 
musų tėvynę—Lietuvą ir jos žmo- 
n s. Lietuvos Paukštelis. 

I 

I P. S. Rochesterio Lietuviu Ta- 
I 
'ryba rugpjučio 10 d. laikytan.e 
; susirinkime pagamino ir pasiuntė 
.laišką "Democrat" redakcijon su 

: nurodymais, kad talpindami tik 
dalį rezoliucijos ir dėdami tokį 
antgalvį "Democrat" suklaidino 
visuomenę; kad kun. Kasakaitis 
kalbėjo tik kaipo individualis as- 

muo, nereprezentuojantis jokios 
lietuvių organizacijos ir kad lie- 
tuviai anaiptol nesimpauzuoja Vo- 
kietijos valdžiai ir tt. 

Manėme, kad to musų laiško 
"Democrat" netalpins, bet, rugpju- 
čio 15 d., jį patalpino, uždedamas 
didelius antgalvius ir plačiai, pa- 
brieždamas, kad Rochesterio Lie- 
tuvių Taryba savo rezoliucijoje 
išreiškė tik tai, kad mažosios tau- 

tos turi tokią pat teisę egzistuoti, 
kaip ir didėsės tautos. Tas yra, 
ką Lietuvių Taryba norėjo ap- 
reikšti pasaulio demokratijai. 

Lietuvos Paukštelis. 

visas iškarpas iš "Democrat" ir 

"Chronicle," kur buvo rašyta apie 
Lietuva ir lietuvius, gavome. Fed. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
Naujosios Anglijos T- M. D 

susivažiavimas.—Rugpjučio II ir 
12 dienomis čia įvyko N. A. T. M. 
D. suvažiavimas. 

Rūpindamasi susivažiavimo ren- 

^gimu T. M. D. 7 kuopa, dviems 
!mėnesiais išanksto pranešė vieti- 
Inėms draugi joms, kad tą 

POPIEŽIUS BENEDIKTAS XV. 
Apie jo pasiūlytą taikos plianą skaitytojas ras plačias žinias 

ant pirmo ptisapio, straipsnyje "Dilieji Karė." 

! nerengtų jokių piknikų. Jau bu- 
vo atspausdinta mūsų plakatai ir 
bilietai, tik staiga, keliomis die- 
nomis prieš T. M. D. susivažiavi- 
mą, kun. Mickevičius paskelbia, 
kad t,-} dieną jis rengia kitą gegu- 
žinę su savo parapijonais. Ra- 

įšantis šiuos žodžius ir p. Z. Jan- 
kauskas nuėjome prie parapijinio 

įkomiteto paklausti, dėl ko jie taip 
negražiai daro! jie atsakė, męs jū- 
sų nepaisom, mums nerupi, kad 
žus jusų atspauzdinti plakatai ir 
tikietai. 

Nors ir pats kunigas priklau- 
so prie T. M. D. bet musiį' aiškini- 

|iuai, kad jeigu skaldymas neša ne- 

Inaudą, jam nieko negelbėjo. Dė- 
!j;<, bendro surengimo trukdytojai 
vien tik užsitraukė ant savęs juo- 
dą dėmę, nes visi sveikai protau- 

jantis žmonės matė, kame yra tei- 

jsybė ir dalyvavo parengtame T. M. 
D. suvažiavime — gegužinėje. 

I parengtą T. M. D: gegulžine 
rugpjučio ii d. atvyko virš 300 
žmonių iš Bostono, Brocktono, 

jCambridge, Lin, Lawell, ITaver- 
hill, Nliesvei ir iš "kilų miestelių. 
O į T. M. D.prakalbas rugpj. 12 

d.atvyko net apie 500 žmonių, kur 

įkalbėjo, Z. Jankauskas, J. Strimai- 

tis ir J. Baniulis. 
Prie T. M. D. prisirašė kelioli- 

ka naujų narių, ir šiai prakilniai 
,mokslo ir apšvietos organizacijai 
.liko truputis pelno nuo šio gra- 
žaus parengimo. O bandęs pakišt 
koją kunigėlis pelnė tiek, kiek Za- 
blackas ant muilo. 

Pagarba pridera visiems dalyva- 
vusiems T. M. D. Naujosios An- 
glijos apskričio susivažiavime už 

pavyzdingą užsilaikymą prakalbo- 
se ir gegužinėje T. M. D. Narys 

IŠ CLINTON, JND 
Jaunimas darbuojasi.— Būre- 

lis susiipratusio čionykščio jauni- 
mo surengė padorų pasilinksmi- 
nimą—balių. Likusį pelną $5.00 
pasiuntė Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondan. Tai jau tris penki- 
nes čionykštis lietuvių jaunimas 
pasiuntė tai prakilniai jstaigai, 
Kurios tikslas yra kovoti už išga- 
vimą neprigulmybės musų tėvy- 
nei Lietuvai. 

Kaip visur, tai.p ir čia yra ne- 

susipratusią jaunimo. Neseniai 
tnlas G. per girtybę prasižengė, 
pateko j policiją ir užsimokėjo pa- 
baudą. Tiki "draugučiai" ne- 

skaito laikraščių nė prie draugys- 
tės nepriklauso. 

Pirmiaus čia populiariškiausia 
buvo LSS. kuopa, bet dabar iš 
ten rimtesni vyrai atsimeta ir 
stoja j A.L.T.S. 22 kuopą. Tau- 
tiškos Sandaros kuopa neseniai 
susitvėrė, o jau turi virš 20 na- 

rių ir yra svarbiausiu centru pra- 
kilnaus visuomeninio lietuvių 
veikimo 

Garbė tautiečiams, kad atjau- 
čia momento svarbumą ir daly- 
vauja visuomenineme lietuvių 
gyvenime Jonas Skįndęrįi. 

IŠ KEARNY N. J. 
Atgavo savo pravardę.— Vie- 

nas lietuvis seiliaus buvo tarna- 
vęs S. A. Valstijų kariuomenėje, 
bet po svetima pravarde- Dabar, i 

kada nuėjo gauti /pilnas pilietiš- 
kas popieras, tai turėjo pusėtinai 
aiškinties, del kokios priežasties 
jis buvo permainęs savo pravardę. 
Het jo kareiviavimu reĮtprdas yra 
lc iokio prasiženęiniOjjjp-tas jam 
pagelbėjo. Atgaudamas savo tik- 
rpj.'į pravardę jis dabar pasiliko 
tikru lietuviu ir Amerikos pilie- 
čiu. Dabar jis pats sako, kad tas 
žmogus, kuris išsižada savo pra- 
vardės, nėra vertas nė šunes. 

Dabar pas mus randasi tikr-j 
lietuvių, bet pilietiškas popieras 
j i jie išsiėmę su svetimtautikomis 
pravardėmis, čia n^ra tikrų lie- 
tuvių veikėjų ir lietuviais jie ži- 
nomi tik lietuvių tarpe. 

Lietuviai, visur bukite lietu- 
viais, bet ne išganĮbmis. Buki- 
t'\ kokiais esale ir vaikelius auk- 
lėkite lietuviškoje dvasioje. Kuo- 
met busite susipratę lietuviai 
puikiai išauklėsite savo vaikelius, 
t.'i ir vaikeliai išaugę galės pasi- 
didžiuoti savo tėvais lietuviais, 
o tėvai galės pasidžiaugti savo 

vaikais. 
Kiek man teko sužinoti, karės 

metu valdžia baudžia už nešioji- 
mu nelegališkų pravardžių. 

Turėtų buti gėda patiems mai- 
nantiems gražiai skambančias 
lietuviškas pravardes ant koki.i 
ton žydiškų. 

Inteligentas žmogus niekuomet 
nekeičia savo lietuviškos pravar- 
dės į kokią nors svetimtautišką. 

Naujas "Liet." Skaitytojas. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Neverta byluotis už nieknie- 

kius. Čia nesenai buvo toks at- 
sitikimas: vieno lietuvio vaikai 
įlindo į darželį kito lietuvio ir, 
sakoma, nuskynė keletą tomatų. 
Bet, anot daržo savininko, jie 
jam didelio nuostolio darže pri- 
dirbo. Jis reikalavo šimto dolia- 
rių atlyginimo, ko vaikų tėvas, 
žinoma, mokėti nenorėjo. 

Dalykas priėjo prie teismo. 
Teisėjas išklausęs abiejų pusiu, 
vienam liepė vaikus geri aus da- 
boti, o kitam darž^ geriaus ap- 
tverti,—nusišypsojęs iš tokių 
menkniekių, bylą panaikino. | 

Kiek žmonės sau iškašgių pasi- 
darė, apie tai istorija inįeko ne- 

sako. Bet užtai aišku, kad delei 
tokių mažmožių galima ir be tei- 
smo apsieiti, o vieton to sau 

draugiškai, gražiai pasikalbėti ir 
susitaikinti. L. S. | 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. j 
Lietuviai liuosnorTar"—Tš savo 

liuoso noro į Amerikos armiją 
pastaruoju laiku įstojo šie lietu-' 
viai: Jonas Zaleckis, Boleslovas' 
Bekešą, Kazimieras Dundis, Mi- 
kolas Augštuolis, Juozapas Lu- 

košcvįčms^ jPs.trąa ^vlarčinskas, 

Ignacas Ne vi daniški s, Petras l'ž-1 
davienis, Juozapas Bėlcša ir Jonas 
Gcnailis. 

Bc šių dešimties sava vale pa- 

stojusiu armijon jaunuolių yra 

daug lietuvių, kurie prievarta bus 

paimti armijon. Vieni iš jų ei- 
Ima noriai, kiti sako—et, kaip yra, 
taip gerai. Dalis jaunuoliu nu- 

liūsta, kad reikia važiuot Fran- 

cijon, paliekant čia savo gimines 
ir pažįstamus. 

A. A: Zalpis: 

IŠ UPTON CAMP. N. Y. 
tieri darbai. — Budavojimu "ar- 

my training camp" delei 42,000 

kareivių valdžia reikalauja 3,000 
darbininkų. Už darbą apmoka 
sekančiai: karpenteriams $5.00 už 

8 vai. darbo dieną ir dubeltava 
mokestis už viršlaikį. Paprastiems 
darbininkams mokama — 3-75C. i 
dieną. 

Norintieji atvažiuoti j čia dirb- 
ti del platesnių žinių rašykite 
Šiuom adresu: 

A. Brazas- Upton Camp. Yap- 
han'k, L. J. N. Y. 

Čia darbą dabar gaut galima, 
r.es naujai atsidariusi darbavietė, 
o dabininkų reikalaujama labai 
daug. A. Brazas. 

IŠ RACINE, WIS. 
Chronika.—Am. L. T. San- 

daros kuopa pasekmingai dar- 
buojasi ir jos narių skaičius 
sparčiai auga. Sandariečiai turi 

užsibriežę puikų programą atei- 
nančiam sezonui: manoma su- 

rengti visa eile spektaklių, pra- 
kalbų ir pasilinksminimo vakarė- 

lių. Garbė Sandariečiams: Tik 
nenustokime energijos, o mūsų 
kuopa išaugs j milžiną. 

Vietinė LSS: kuopa buvo su- 

rengusi pikniką su prakalbomis. 
Žmonių atvyko labai mažai, nes 

tuli nenorėjo "socialistiškų" pra-' 
kalbų klausyties. Kalbėjo p: 
Dundulis. Kaipo mažai išsilavi-' 
nęs žmogus jis nieko naujo ne-^ pasakė, tik tuščiai pagyrė socia- 
listus ir nepamatuotai užsipuldi- 
nėjo ant kitų sriovių žmonių. 

Rugpjūčio 9-10 d. prasiplatino 
prieškariniai plakatai, atspausdin-j li lietuvių kalboje. Nežine, kas 
papildė tą nerimtą žvgj, bet tas| 
užtraukė intarimą ant vietos lie- 

tuvių. Policija daro tyrinėjimus 
LSS: kuopos narių. Žemaitį ir 
Miškinį išklausinėjo ir vėl palei- 
do. Racine yra apie 50,000 gy- 
ventojų, lietuvių 'neperdaug ir rei- 
kia stebėties, kas dabartiniame 
laike daro tokį nerimtą žygį. 

M. Kasparaitis. 

CEDAR RAPIDS, I. 
Nukvitijo "biznį."—Du meta! 

tani atgal ši valstija patapo "sau- 
sa." Taip, bet musų lietuviai la- 
bai myli "rojaus skystimėlį" ir j visokiems žydams už jį moka 
augštas kainas. Vienas 3zuEaš 
taipgi užsimanė pa varyt tą "biz- 
nį" ir gabendamas iš Rock Is- 
land, 111. alkoholį pardavinėjo sa- 

vo pažįstamiems, lupdamas kelis, 
šimtus procentu gryno pelno.' 
Galiop "biznierius" susipyko su 

tulu A. B: Rezultate "gutlrusai' 
dzūkas" atsidūrė policijoje ir jam 
prisiėjo viena iš dviejų: arba mė- 

nesį džėlos, arba užsiinokėt $100 
pabaudos. Nabagas užsimokėjo 
pabaudą ir nukvitijo negražu biz- j 
nį. Dabar jis dirba, kaip 7r įeiti j 
darbininkai ir sakosi, kad dar lai- 
mingesnis esąs, negu alkoholį į 
holį šiukuojant. Kalakutas. 

Žinios Žineles. 
Philadelphia, Pa. 

= Laisvės kliubas parengė pik- 
niką rugpjučio 4 d. Važiuojant 
namo prisėdo pilnas gatvekaris 
lietuvių. Visi buvo blaivus. Sa- 
ko, buk viena moteris nefžsimo- 
kėjc penktuko. Konduktorius rei- 
kalavo, bet moteris tvirtino, kad 
užm'kėjusi. Už moterį užstojo 
tuii vyrai. Konduktorius įsižeidė. 
Truputį pavažiavęs jis pasikalbė- 
jo su pohcistu ir dą toliaus pa- 
važiavęs sustojo. Ten pasirodė 
policijis automobilius ir visus pik- 
nykiečius suareštavo. Tuli lie- 
tuviai nenorėjo eit į vežimą, bet 
juos varu sukrovė ir nuvežė j 
šaltąją. Ir du amerikonai su lie- 
tuviais tapo suareštuoti. Ir vis 
už tą nelaimingą penktuką. 

Visi tapo nubausti po $12.50. 
Jokis laktas fūškiai jįarodsį 

amerikonų neapvkcntą link atei- 
vių, nežiūrint t), kad ateiviai dau- 
giausia naudos atneša šiai šaliai 
dirbdami sunkiausius darbus ir 

nereikalauja, kad ši šalis dėtų ant 

jų išlavinimo dideles išlaidas, nes 

didžiumoje jie atvažiuoja jau iš- 
silavinę. 

New Britain, Ct. 
—- Šio miesto lietuviai, susl- 

spietusieji j C. K. skvrių birže- 
lio mėnesyje suaukavo badaujan- 
tiems lietuviams $43.95. 

Kur kitos Amerikos lietuvių 
kolionijos su savo aukomis? 

Newark, N J. 
= Čia lietuviai sparčiai dar- 

buojasi. Seimai, kongresai, pik- 
nikai, pas mus—-paprasti apsirei- 
škimai. Taip: liepos 15 d. j vyko 
didelės prakalbos: 16 ir 17 die- 
nomis—šv. Juozapo LDS. kon- 

gresas; liepos 16 d. tapo sulošta 
"Užburtas Kunigaikštis;'' liepos 
18 ir 19 įvyko pilnųjų blaivinin- 
ku seimas. Liepos 18 d. sulošta 
3 aktų drama—''Kova su girty- 
be." 

Šiame mieste yra būrelis vei- 
klių žmonių ir rūpinasi visokiais 
surengimais. Deja, ne visi vietos 
lietuviai dalyvauja visuomeninia- 
me veikime. 

Brooklyn, N. Y. 
= Čia laikė ilgus spyčius kle- 

rikalų autoritetas—vaikinas Rač- 
kus. Iš korespondentų apraš}'-1 
mo ''Tėvynėje" matyt, kad tam 

spykeriui ne visi namie, jeigu jis 
tiki j tai, ką jis žmonėms darbi-! 
ninkams skelbia. 

Plymouth, Pa. 
«= Lietuviu Darbininku Kliubo 

nariai prašo tos apielinkės lietu-! 
vių, kad jie nesidėtų j svetimtau- 
tiškas draugijas, bet rašytusi į sa-| 
vasias. Mat šioje apielinkėje pri- 
viso daug agentų, kurie gaudo 
ir kviečia lietuvius dėties į sve- 

timtautiškas draugijas. Tie agen-; 
tai persistato dideliais patriotais, 
tačiaus musų brolius stumia 'po 
svetimu jungu. 

San Francisco, Cal. 
= Vietos lietuviai, susispietusTe- 

ji j 106 SLA. kuopą, išrinko tam 

tikrą komitetą, kuris susineštų su 

kompozitorium M. Petrausku, kad 
but galima San Francisco pa- 

rengt koncertas gerbiamam kom- 
pozitoriui grįžtant Rusijon. 

Cleveland, Ohio- 
= Kuomet ALTS. 18 kp. 

TMD. 20 kp. ir SLA. 14 kp." su- 

rengė kun. J. Žilinskui įprakalbas, 
jis kalbėjo gana rimtai ir neuž- 

gaudinėjo laisvamanių. Parduo- 
ta keli Lietuvos Žemes Banko se- 

rai. 

Salem, Mass. 
= Čia tautininkai gerai gyvuo- 

ja. ALTS. 38 kuopa jau turi 
25 narius. Ketinama sutverti 
TMD. kuopą. 

So. Boston. Mass. 
= "Ateities" redakcijoje pra- 

dėjo dirbti gerb. M. Šalčius. 

Cincinnati, O. 
= Čia lietuviai daugiausia kal- 

ba tik apie kareiviavimą, kaip na- 

muose, taip viešuose susirinkimuo- 
se. Šaukiami j kariuomenę lie- 
tuviškų draugijų nariai Jatf t)'evcik 
nelanko lietuviškų draugijų susi- 
rinkimų. 

Park City, Utah. 
= (jia numirė lietuvis P. J. 

Stankevičius, paeinantis iš Kauno 
gub. Murmuliškių sodžiaus. Ame- 
rikoje j;s turi brolį ir pusbrolį. 

Thomas, W. Va. 
== Stoja ^ariuomenėn šie lie- 

tuviai: A. ir P- Milkentai. Dar- 
gužis, F. Januškevičius, P. Mi- 
kalauskas ir M. Jasonis* 

Fochester. N- Y. 
= Domingai perskaitykite ir 

apgalvokite Lietuvos Paukštelio 
korespondenciją iš Rochester, N. 
Y., telpančia šiame "Lietuvos" nu- 

meryje. 

Worcester, Mass. 
= Rugpj. i d. besimaudydamas 

prigėrė lietuvis P. Munkevičius. 
22 m: amžiaus: Paėjo iš Kauno 
gub. Dvariniškijj viens. 

Į S^n Francisco, Cal. 
=» Pastojo savanoriais j Aine- 

rik is armiją du 106 SLA. kp. na- 

įriai—Augulis ir Lizde is. Jiedu 
jau išvežti Francijon. Taipgi pe- 

t rčjo daktaro egzaminaciją ir bus 
paimti kariuomenėn >ie še.ši 106 
SLA. kp. narisi: Bitė, Mockus, 
Strausas, Yalon, P. ir J. Adomai- 
čiai. 

C. Brooklyn. N. Y. 
= LSS. 83 kp. 17 balsų prieš 

vieną nutarė nesidėt prie "A. L. 
1). T.", kailio prie politiškos orga- 
nizacijos ir "tarybos" laislčą at- 
metė. 

Waterbury, Conn. 
«*= Rugpj. 12 d. LSS. 34 kp. 

nutarė: "mes permatome, Kad to- 
kia "bespalvė" organizacija kaip 
"A. L. D. T.'' bus kenksminga 
LSS., todėl... "Į šalį"', draugai, 
su "A. L. D. T."! 

Lawrence, Mass- 
= Liepos 22 d. LSS. 64 kp. 

tvėrimą "A. L. D. T." pripažino 
nelegaliu darbu ir išnešė rezoliu- 
ciją prieš "tarybą". 

Gardner, Mass- 
= Tr čia LSS. 80 kp. pasmerkė 

"A. L. D. T." 
Į 
"VVaterbury, Conn. 

= Rugpjučio 5 d. "Varpo' 
draugija parerogė antrą pikniką, 
kuriame svečiai suaukavo badau- 
jantiems lietuviams $17.60 ir pa- 
siuntė per Tėvynės Gelbėtojų 
Draugiją. 

Detroit> Mich. 
A. L. T. Sandaros 29 kuopa 

rengia puikų vakarą su jvairiu 
programų, rugsėjo t d. 1917 m. 
I. A. S. svetainėje, kampas Miclii- 
gan ir 24 gatvės. Pradžia 7:30 v.v. 
Visi vietos lietuviai kviečiami da- 
lyvauti. 

= Lietuvos Dukterų Draugija 
toje pat svetainėje stato aštuonių 
veiksmų dramą "Genovaitę" rug- 
sėjo 8 d. 7 :30 v.v. Įžanga nuo 25 
iki 75 centų. Bus užkandžių. 
Kviečiami visi. 

Sheboygan, Wis. 
= Sis miestelis guli ties Mich- 

igan ežeru. Gyventojų yra apie 
30,000. Lietuviškų draugijų yra 
14. Tautiškas susipratimas lietu- 
vių tarpe gana pakilęs. Pažymė- 
tina, kad čia lietuviai vyrai dau- 
giau interesuojasi apšvieta negu 
merginos 

Bayonne- N.Y- 
= L.SiS. 36 kp. savo susirin- 

kime rugpj. 6 d. išnešė papeiki- 
mo rezoliuciją "Naujienoms" ir 
p. Grigaičiui už sauvališką pisi- 
elgimą — tvėrimą A.L.D.T. bc 
L.. S« Sąjungos (žinios. Papeiki- 
mo rezoliucija pasiųsta į laikraš- 
čius. 

Great Neck. N. Y. 
=> L.SS. 168 kuopoj kilo ne- 

susipratimai. Draugai vieni ki- 
tus pradėjo intarinėt išdavimuo- 
se valdžiai už nesiregistravimą. 
L.S-S. IV rajono organizatorius 
J. Jukelis buk sakęs konferenci- 
joje, kad L.iS.S- kuopoje nariį 
tarpe yra šnipų. 

Brooklyn, N. Y- 
= Rugpj. 9 d. Staiga pasimirė 

Aug. Stankevičius, paeinantis iš 
Suv. gub- Netiokampio kaimo. 
Daktaras sako. kad jam darbe 
truko gysla ir kraujas išsiliejo į 
smegenis. Velionis turėjo 39 
metus amžiaus. Buvo ramaus 
budo ir visų mylimas žmogus. 
\uliudime paliko pačią- 

Kevvanee, 111. 
= Ir čia LSS. 204-je kuopoje 

skandalas- Jr vis už tuos "vei- 
kimus išsisukime nuo kareivia- 
vimo" "draugučiai" susipeša. 
Tos L.S.S. kuopos valdyba pasi- 
vadino save "Įsisteigusia pagel- 
bos komisija šaukiantiems j ka- 
riuomenę" ir tai paskelbė laik- 
raščiuose- Dabar vėl matome 

'draugučių" laikraščiuose papei- 
kimo rezoliucijas ir reikalavimus 
itšaukti, kad tokios komisijos čia 
visai nėra. Vardan nepaprasto 
L.S-S. kp: narių—protestuotojų 

| susirinkimo pasirašo Rimkus. 
Bružas ir Aglinskas* 



Apžvalga. 
n 

Popiežiaus taika ir Lietuva- 

lietuviams, be abejonės, buvo liū- 

dna patėmyti« kati popiežius, siū- 

lydamas taikos išlygas ir isskait- 

liavęs Klzasą-Lotaringiją, Triestą 
ir Trentiną, Belgiją ir Lenkiją etc.,' 
nei žodžiu neužsiminė apie Lietu- 

vą. 

Atpenč, pusiau-oficialiame A'atT- 
kano organe, kaip praneša laik- 

raščiai, buvo aiškinama, kad po- 

piežiaus taikos plianas stovi už 

"atstatymą senobinės istoriškos 

Lenkų karalijos-" kas reikštų pri- 
jungimą prie Lenkijos ir Lietuvos. 

Męs žinome jau ne nuo šiądien, 
kad lenkai yra didelėj Vatikano 

malonėj, vienok toks platus Lenki- 

jos atstatymo plianas turėjo nu- 

stebinti kiekvieną lietu v j. Tik vė- 

1'aus viskas paaiškėjo. Popiežiaus 
taikos plianą taisyti gelbėjo, kaip 
laikraščiui praneša, "juodasai po- 

piežius"—tilulas, kuriuom vadina 

jezuitij draugijos perdetinj, o juo- 
mi yra—kardinolas Ledochowski, 
lenkas.— 

Nedyvai, kad prie tokių aplin- 
kybių iš Vatikano negalima fikėtis 

Lietuvos politišku aspiracijų parė- 
mimo. 

lietuviai privalėtų pradėti rū- 

pintis labjaus agresyvės politikos 
varymu ir Vatikane. Ir čia Lietu- 
vai gali pasitarnauti vien tik mū- 

siškė dvasiški j a. Tai jos "tiesiogi- 
nė užduotis linkui Lietuvoj atei-, 

ties. 

% 

Kur "neduoda vakacijų'' So- 

cialistų laikraštis "Laisvė" taip 
charekterizuoja kitą 'socialistų | 
laikraštį "Naujienas:" 

"Męs patėmijome—sako "Lai-, 
svė- vieną ypatybę "Naujienų", 
polemikose. Kuomet jos įsityža 
♦** ką nors ėsti—tai jos ne- 

duoda vakacijos tam žmogui. J 
Kuomet jos užsisėda ant po-, 
lemiško arkliuko, tuomet ne žin-, 
gine, risčia lekia." 
Tas nėra naujiena, nes tai ir 

aidas mato. Naujiena yra tame, 
kad' Laisvei" ėmė mažiausiai tris 

| 
metus, kol ji tą teisybę pamatė 
ir apskelbė—ir tai tiktai tuomet, 
kada pati su "Naujienomis" „su-į 
siginčijo. Jeigu to nebūtų buvę, 
tai ir iki .šiolei "Naujienos" bene 

butų buvę caca!... 

Smarkauja. Vienas socialistų j 
laikraštis, kuris anais laikais mė- 

gino tverti atskirą Susivienijimą 
Lieti 'ių Kanadoje, kuris agitavo 
už įkūrimą kito tokio Susivieniji- 
mo prie Socialistų Sąjuugos, da- 

bar vėl grąsina, kad jis vėl su- 

kelsęs "trubclj" ir išjudins prieš j 
SL/\. organą ''Tėvynę" keletą ra- 

jonų. 
Priežastis tokio grąsinimo yra 

'ame, kad "Tėvynė" ne šoka taip,' 
kaip to socialistų laikraščio re- 

daktorių? norėtų. 
Bet reikėtų jam nepamiršti, kad 

kol-kas dar niekas jam nesuteikė 
diktatūros Susivienijimo reikaluo- 
se. 

Tie, kurie nesirūpina Organiza- 
cijom gerove, bet atpenč—nuo ke- 
lių metų tik j ieško jva'n irusių pro- 
gų jos suskaldymui, arb; nusilp- 
ninimui, yra Ilagočiaus draugai, 
L et ne Susivienijimo draugai, ir 
jie turi mažiausiai tiesos j Susi- 
vienijmo reikalus savo nosytę kiš- 
ti,—ypač kad ir patįs, berods, nė- 

ra nei Susivienijimo nariais. 
Tai kalbėdami, turime omenyje 

"Laisvę" ir jos redakciją. 

Iš laikraščių. ''Ateities" pra- 
neša, kad p. M* Šalčius, Lietuvių 
Centralinio Komiteto Sekretorius, 
apima "Ateities" laikraščio reda- 
gavimą.— 

— "Naujienos," „teisidamosi 
prieš musų užmetimą, kad socia- 
listų laikraščiai ragino rašyties so- 
cialistais prieš registrr 'ją, sako> 
kad jos to nedarę ir kad nepatė- 
mijo, kad kitas kuris laikraštis bu- 
tų tai daręs Tegul "Naujienos" 
pavarto "Laisves" numerius, tai 
tenais suras. Kaslink pačių "Nau- 
jienų," tai pamename, kad jos ne- 
menkai savo špaltosę gėrėdavosi 
prakalbomis tulų asmenų, kurie 
kvailindavo žmones tokiu pat budu> 
kaip ir "Laisve." 

Męs neturime prokuroro parei- 
gų pildyti ir todėl nenoria* daug 

apie tai kalbėti, bet savo keliu 
męs skaitome savo šventą pareiga 
musų skaitytojus ir afielnai lietu- 
vius nuo panašių agitacijų per- 
sergėti. 

Kas nori pats kalėjime sėdėti, 
tegul sėdi, bet tas jam dar neduo- 
ti a teisės kitus paskui save ten 
pat traukti. 

Kol Dar Nepervėlu. I :— Iki šiolei mušu inteligentija, o 

šalip jos ir visi kiti, kas tik 
mėgsta rašyti į laikraščius, ar 

-•aip dalyvauti lietuviu viešam gy- 
venime, išimtinai užsiima vien 

Į politikavimu- 
j Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
tu politikierių priviso tiek daug, 
kad galima sakyti, nebesutelpa 
mušu tautoje, pavirsta interna- 
cionalais ir ėdasi tarpe savęs su 

aisiausiu įnirtimu. Rodos, kai 
politika yra jiems viskas, 

i Daugelis iš tų politikierių gal 
įsižeis ir -primes man, kad aš ne- 

suprantu, ar nemoku apkainoti 
tos vertės, kokiį politika turi 

tautoje- Ket čia pat atsakysiu, 
Įkad mums reikia politikų—di- 
plomatų, bet ne tokių, kokių di- 
džiuma iki šiolei yra. Jie būtinai 
reikalingi mums, kaip ir kiekvic- 

inai tautai ar šaliai, nes tai sar- 

gai ir vadovai tautos ir šalies, 
(iabiais politikais didžiuojasi 
Ikiekviena tauta ir didžiai brangi- 
na jų darbus. Vis tai parinkti 
[žmonės, o ne bent kokie padau- 
žos, kaip kad pas mus lietuvius 

[įsiviešpatavo- 
Pas mus jei kuris sugebus vei- 

kėjas ir pasiima veikti tą taip 
krblų ir prityrimo reikalaujant] 
darbą, tai kiti iš šalies gelanda 
dantis, kad kaip nors jj įkasti, 
kad kaip sutrukdyti tą darbą, 
kad užbėgti anam už akių, nors 

patįs nieko nenusimano apie to- 
kius darbus- 

Tokiu budu prasideda neva pole- 
mikos (bet tai yra greičiaus 
šmeižimas) per laikraščius, viso- 
kie prasivard/.iavimai. Rodos, 
kad piemenų banda tai butu, 
bet ne—žiūrėk, vyrai su barzdo- 
mis ir plikais pakaušiais. 

Ir kam čia taip trokšti politi- 
kierio garbės? Juk kiekvienas ge- 
ras darbas yra garbingas tik rei- 
kia jis tinkamai atlikti— o darbo 
pas mus yra begalės, ypač šiame 
istoriškų perversmių laike. 

Štai paimkime kadir pramonę. 
Juk tai svarbus darbas tautos 
naudai. Nebus pramonės—ne- 
bus ant ko ir politikauti. Jeigu 
mes ir atgausime tautai liuosy- 
bę» vis tiek busime vergais kitų 
viešpatijų, nes turėsime gabenti 
įvairius išdirbinius iš kitų 
šalių; o tof š*!ys, maty- 
damos- kad pas mus pramonė už- 
riesta, privers mus dvigubai 
jiems mokėti. Vadinasi, savo 
sunkiai pelnytą uždarbį turėsim 
atiduoti kitiems- Ar tai nebūtų 
vergija? 

Juk ir senovėje ne kitaip buvo: 
dirbo tik už pavalgymą ir skar- 
malus. 

Laikas, ir labai didis laikas, 
pradėti organizuotis j įvairiausias 
bendroves, centralizuoti kaipita- 
14 koks tik randasi atliekamas 
nuo kasdieninių reikalavimų ir pa- 
rodyti pasauliui, kad męs ne tus- 
ti' kad męs galime ir mokėsime 
patįs valdytis, patįs savistovai b? 
kitu bagelbos gyventi; parody- 
sim, kad musų politikai skambi- 
no ne į tuščią puodą, kaip iki šio- 
lei buvo* O ar žinome vyručiai, 
kad šiandien musų tauta ne kitaip 
kitoms tautoms ir išrodo, kaip 
tik tuščias puodas, — o kas dar 
bjuriau* kad tas puodas prirugęs 
ir dvokiantis naminiais nepama- 
tuotais vaidais, peštynėmis? Pa- 
saulis tai mato. Ir nemanyk.te, 
l:ad viešpatijos neseka musų gy- 
venimo, kokis apsireiškia per mu- 

sų laikraščius- 
Viešpatijų diplomatai žino, ko 

męs verti esame ir pagal tą ver- 

tę spręs taikos konferencijoje. 
Taigi' broliai lietuviai, apsis- 

tokite nors ant Valandėlės poli- 
t'kavę, o apsvarstykite kokią 
naudą turime iš praeities pešty- 
nių. 'Pamatysite' kad ne naudą 
turime, o tik skriaudą tautai to- 
kios peštynės darė. Baisų, 
kad tos (peštynės neįvarytų inusų 
tautą j kapą dabar, kuomet jau 
pradėjo jai šviesti laisvės auš- 
ra. Susiprasite, kol dar neper- 
vėlu! j Mikas Dūdas. 

Dar apie kun. Viękontą. 
Kiekvienas turi teisę skaitytis 

nekaltu koi jis nebus atrastas 
kaltu. Nors kun. Viskontą ap- 
kaltinta vienam iš didžiausiu pra- 
sižengimų prieš taUtą (apie ką jau 
buvo rašyta ''Lietuvos" No. 32- 
me), tai vienok kol neištarta dar 
paskutinio žodžio apie jo kaltę, 
vardan bešališkumo, skaitome" "rei- 
kalingu ipaduoti skaitytojams ir 

kitą pusę apkaltintojo kui'i. Vis- 
konto charakteriaus. 

"Darbininko" redakcija, kuri 
sakosi pažįsta kun. Viskontą nuo 

mažų dienų, štai ką turi pranešti 
apie kn. Viskontą sąryšyje su pa- 
darytu jam išdavystės apkaltini- 
mu : 

"Minėtieji žmonės, [kun. K. 

Olšauskas, Kun. V. Bartuška, 
A. Steponavičius, J. Gabrys ir 
Tautėnas], apkaltinusieji kun, 
A. Viskontą, iš dalies jį jau 
ir nuteisė. Jie rado galimu kun. 
A. Viskontui užmesti tautos iš- 
daviko dėmę ir tuoįviT TTcni tai- 
kinai atskirti jį nuo tautos ku- 
no. 

"Lenkiame galvą prieš nuo- 

pelnus ir autoritetą tų žmonių, 
kurie dar prieš galutini teismą 
dekretą. Turime manyti ir ti-t 
jau rado reikalingu išduoti savo 

keti, kad jie tai darč tneakyplo- 
tu, bet pasiremdami tikrais 'pri- 
rodymais. 

"Tik vis dėlto mus ima bai- 

me, kad ar tik neįvyko čia bai- J 
sus nesusiprafinias, ar nebuvo1 
padaryta čia klaida, ar tie (foku- 
mentai, kuriais rėmėsi kaltinto- 

jai, davė pilną teisę moraliai 

nužudyti kun. A. Yiskontą. Juk; 
reikia atsiminti, kad kaltintojai1 
griebėsi augščlausio bausmės j 
laipsnio, koks tik gali būti, nes1 

kas-gi čia žmogui gali buti 

brangesnio, kaip geras vardas. į 
Juk bile prasikaltusieji prieš 
tautos reikalus nekalami prie, 
gėdos stulpo, nelinčiuojami mo- j 
raliai. Pirmiausia duodamai 
proga jieins pasiteisinti, paskui j 
duodama proga pasitaisyti, bet' 
neužmušama žmogaus. 

"Išdavikus reikia smerkti ir; 
atskirti nuo tautos. Tečiau. 

kiek męs kun. A. Yiskontą ži-, 
nonif, mums stačiai negali bu- 
ti suprantalna, "1faTĮ> Jam galė- 
tų pritikti tautos išdavi!:*> var- į 
das. PažfStame jį nuo gimna- 
zijos laikų. Žinome jo klieri- j 
kavitno ir kunigavimo metus.' 

Žinome jo didelj atsidavimą' 
tautos reikalams. Maža to. Ži- 
nome nemaža i: nuopefnų tau- 

tai padarytų. Ypač būnant už- 

sieniuose, kaip Italijoj, taip1 
Šveicarijoje—jam sekėsi infor- j 
muoti svetimtaučius apie lietu- 
vių reikalus, Įgyti jų simpatijas, 
įeiti j jų spaudą. Kas-gi pasa- 

kys, kad du paskutiniu jo vei- 
kalu: i) 'knyga "La Lituanie et 
la guerre,r ir 2) lietuvių Kon- 
certas Fribourge—kad jie ne- 

buvo begalo Lietuvai naudingi. 
Ar-gi tai išdaviko darbai? Męs 
žinome, kad kun. A. Viskomtas 1 

ruošėsi j tos srities veikimą dar Į 
ant platesnės papėdės. 

'Tet męs žinome ir tai, kad 
kun. A. Viskantas, žmogus kie- 
to, žemaitiško budo, visuomet 
buvo labai savarankus pasirin- 
kime veikimo budų ir taktikos, 
kad jisai nemokėją prisitaikinti 
prie didžiumos nustatytos takti- 
kos. Dclto tai Šveicarijos lietu- 
vių tarpe ir jvyko 1! .dnas per- 
siskėlimas j dvi veikėjų grupi. 
kurių tarpe jvyko nemaža nesu- 

sipratimų. Čia dar sykį apsirei- 
škė n»usų tautos liga: tai nemo- 

kėjimas koordinuoties, taikin- 
ties tautos darbe, nemokėjimas 
nusileisti del visuomenes labo. 

"Ar tai patiks kun. Yiskonto 
kaltintojams, ar ne, męs sta- 
čiai pasakome, kad jeigu jie sar 

vo tuo aktu norėjo kun. Vis- 
kontą moraliai nuskandinti, tai 
musų priedermė yra paduoti 
jam pagelbos ranicą, kad jisai 
ir ištikrųjų nenuskęstų. Męs 
žinome, kad musų tauta ■nedau- 
gei]* turi tokių šviesių, gabiu 
darbininkų kaip kun. A. Vis- 
kontas. Męs jaučiame, kad 
■kun. A. Viskontas dar galės bū- 
ti musų tautai laGai naudingas. 

"Tad męs patariame ir pra- 
šome kuo. A. Viskanto, sųria- 

kas visas dvasios jiegas, pasi- 
stengti atleist# padarytą 'nuo- 

skaudą, iš antros pusės pripa- 
"i •, zinti tas savo klaidas, kurias 

busimas teismas nurodys Ir lik- 
ti mūsų tautai įstiklinu, taip 
kaip jis buvo jai savo širdyje 
(taip męs tikime) ligšiol ištiki- 

f mas. 

"Męs esame pilni geros v'iltTesV 
kad šis nelaimingas incidentas 
po metų-kitų pakryps į gerąją 
pusę ir kad geras kun. A. Vis- 
konto vardas bus atitaisytas." 
Toliatis "Darbininko" redakci- 

ja tiesiog duoda suprasti ir norė- 
tu mus jtikinti, kad viršminėtas 
kun. Yiskonlo apkaltinimas esąs 
pasekmė ne ko kito, kaip tik su- 

skilimo Šveicarijos veikėjų į dvi 
dali ir kad kun. Yiskontas esąs 
politiška auka tu nesusipratimų. 
"Darbininkas," maloniai galų-galc 
nepriduodamas didelės svarbos 
nuomonei tų, kurie kun. Yiskontą 
apkaltino, daro jiems prtekaistą, 
apkaltinimą ir net prigrąsina se- 
kančiais žodžiais: 

"Amerikos Lietuvių Taryba 
jau svarsto sumanymą siųsti Į 
Šveicariją dar vieną žmogų su 
plačiausiais įgaliojimais, su 

aiškiai nustatytais, amerikiečių 
lietuvių norais ir reikalavimais 
[Tų "aiškiai nustatytų norų ir 
reikalavimų, teisybę pasakius, 
męs dar neesame girdėję. 
"Liet."]. Jei męs duodame 
musų veikėjams lėšas jų veiki- 
mui, tai ne tam, kad jie mųsų 
ir taip menkas pajiegaj> nerū- 
dytų ir moraliai ""ziidyf.i, bet 
tam. kad viską jungtų ; krūvą 
ir veiktų' pozityviai." 

i; ,(š tc viso, ką "Darbininkas" 1 > 
yra augščiau pasakęs, išrodo, '<ad 
jis labjaus tiki Kitn. Viskantui ne- 

gu jo apkaltintojams. Jis pasisa- 
ko, kad >is taipgi turėjo tokį pat 
pranešimą apie kun. Viskonta, bet 
jo netalpinęs, nes jo manymu, mi- 
nėtas pranešimas buvo siųstas 
"lietuvių organizacijoms, draugi- 
joms ir žymesniems asmenims,"— 

• t? A 

vadinasi "rodos, ne spaudai." To- 
dėl "Darbininkas" nori primesti 
"Lietuvai," kuri pirma paskelbė 
tr raštą, ir atsakomybę už išgar- 
sinimą to liūdno incidento. 

Nuo savęs męs norime pridėti, 
kad viršminėtas pranešimas buvo 
atsiųstas laikraščiui, o ne jo re- 

daktoriui asmeniškai; kad jis (ne- 
buvo pažymėtas "konfidencialiai" ( 
ir, vadinasi, sulyg abelna'i priimtų1 
taisyklių buvo skiriamas spaudai. 
Pagalios, jeigu jis privalo buti ži- 
nomas "lietuvių organizacijoms ir 
draugijoms," tai sunku permanyti, 
kaip jis galėtų buti nežinomas pla- 
tesnei visuomenei. Juk tuomet 
butų sukelta visoki gandai ir spė- 
liojimai, kurie butų daug aršesni 
negu aiškus dalyko pastatymas, 
kuris pagalios turi tą gerrt yjaty- 
bę, kad suteikia progą apkaltintam 
pasiteisinti pirmiaus, negu gandai 
įleis gilias šaknis ir padarys galu- 
tiną atrofiją geram apkaltintojo 
vardui (jeigu jis ištikrųjų butų 
nekaltas). 

Kun. Viskonto apkaltinimas yra 
aiškus, labai stiprus ir neabejo- 
tinoj formoj pastatytas,—jeigu tik 
yra prirodymai tų apkaltinimų pa- 
tvirtinimui. Pažindami didesnę 
dalį tų veikėjų, kurie minėtą ap- 
kaltinimą {Jaro; atsimindami tai, 
kad tarpe jų yra žmonės su juri- 
dišku išsilavinimu ir pagalios, tu- 

rėdami omenyje, kad kunigai ku- 
nigą apkaltiną, męs turime užtek- 
tinai pamatų manyti, kad šisai 
"Grand jftfe's" apkaltinimas (in- 
dietement) turi būti rimtai pama- 
tuotas. N'iskas, kas pasilieka, tai 
busiančiam teisme liudijimais pri 
rodyti teisingumą tų tvirtinimų, 
kurie taip stipriai yra pažymėti 
apkaltininp akte. Kol to nebus 
padaryta, visuomenė neturi teisės 
kun- Yiskontui primesti išdaviko 
vardą, bet turi teisę laikyti jj po 

nužiūrėjimų. Ir šito fakto nega- 
lima slėpti. 

Nemato nieko svarbaus. 
Truputį kitokią nuomonę a,.ie 

visą tą reikalą turi "Amerikos 
Lietuvis." sulyg kurio išvedžioji- 
mų visas kun. Viskonto apkaltini- 
mas "nerimtai ir nenuosekliai" 
skamba. Ir "Amerikos Lietuvis," 
rasite, iurėtjj teis^bf, jeigu tasai 

—Carter jn Philadtlphia Pre»». 
DIDVYRIŠKA FRANCUZIJA. 

Visas pasaulis stebiasi iš to narsumo ir didvyriškumo, su kokiu Francuzijos Res- 
publika ginasi nuo ją užpuolusio priešo. Amerika, atsiminlama kaip Francuzija gelbėjo 
jai įgyti laisvę, dabar skubinasi jos pagelbon. 

apkaltinimas butų galutinis ver- 

diktas, o ne preliminarts apkalti- 
nimas (Grand jury indictement), 
j ką patjs apkaltinto]ai aiškiai nu- 

rodo, sakydami, kad. pasiremdami 
į "svarbiais autentiškais dokumen- 
įt;iis ir tam tikrais asmenų liudiji- 
mais," jie "nusprendė jį patrauk- 
ti Lietuvių tieson." 

! Žingeidumo delei paduodame^ "r 
l "Amerikos Lietuvio" nuomoti?. 

"Nežiūrint | apkaltintųjų au- 

toritetiškumą ir jų viešai me- 

tamus sunkius apkaltinimus,— 
rašo "Am. Lietuvis,"—nesinori 
tikėti, kad tie apkaltinimai bu- 
tų teisingi. Kun. Yiskontas, 
kuris yra parašęs rimtą ir platų 
veikalą apie Lietuvą francuzų 
kalboje, kuris uoliai ir karštai 
darbavosi lietuvių labui, nega- 
lėtų rodos tapti taip dideliu 

j nusidėjėliu prieš lietuvių tautą* 
Juo labiau nesuprantamu butų 
jo pasielgimas, nes nesimato 

i priežasčių, ar iŠrokavimų delei 
! kurių jis butų galėjęs taip pasi- 
į elgti. 

Nerimtai ir nenuosekliai skam- 
ba ir pats apkaltinimo aktas. 
Kaltinama buk jis stengėsi kenk- 
ti ir paralyžiuoti organizacijų 
veikimu, vienok motyvai nenu- 

rodoma. Pagalios ar vienas vei- 

kėjas ir pas mus Amerikoje 
griauja ir paralyžiuoja tnusb or- 

ganizacijas ir viešai giriasi tuo- 

mi, vienok niekas jų išdavikais 
nevadina. Primetama jam me- 

lagingas šmeižimas ypatų ir in- 
stitucijų. bet jei šmeižimas tik 
melagingas, jis mažai kam pri- 
limpa ir autorius daugiau sau 

negu kitam kenkia. Ir nors šmei- 
žimas yra labai sir _rktinas vis- 

gi tai neišdavimas. 
Svarbiausias vienok apkalti- 

nimo paragrafas — tai išdavimas 
"lietuvių veikimo taktikos pas- 

lapčių Lietuvos priešams (ko- 
kiems?) ir kariaujančioms vald- 
žioms". Bet kame buta tų pa- 
slapčių? Bene Berliną netikėtai 

musų ateities legijonai užpulti 
rengėsi? Bene prieš kariaujan- 
čias valdžias revoliucijos plianai ^ 
išduoti tapo? Dešininės partijos 
šiandien taip revoliucijonieriš- 
kos! Daug paslapčių kaip apie 
kariavimą už Lietuvos laisvę 
su pagelba milionierių, siunti- 

mas legijonų Europon ir tt. iš- 

ėjo aikštėn. Bet tos "veikimo 

taktikos paslaptys" išėjo aikštėn 

dažniausiai per pačių vadų ne- 

atsargumą. Tie, kurie šiandien 

smerkia slaptas diplomatijas, 
slaptus suokalbius, nevisuomet 

bttna išdavikais". 

Vienaip ar kitaip galutiniai tvir- 

tinti, beabejonės. negalima. Ir to- 

dėl tik pasilieka pageidauti, kad 

panašius incidentai butų galiniai' 
greičiausiai ištvrti, galutiniai išaiš- 
kinti ir nuspręsti. 

-i 

MARGUMYNAI. 
DELEI PIRMŲ POPIERŲ 

ĖMIMO. 
■P i 11 s b u r g h, P a.—Gerb. 

Redakcija:—'Ketvirtą dieną aš 
buvau 'ant egzamino 4'Exerroption 
Board" taryboj ir esiu tinkamas 
kareiviauti. 

Aš esu ncpilietis, neturiu pir- 
mų popierų. Tai jie mane pri- 
vertė pirmų popierų blanką iš- 

pildyti. Aš nežinojau, kam ta 

jblanka—m&niau, kad paliuosavi- 
'mo blainka. Teisybė, aš gavau 
ir paliuosavimo blanką išpildyti. 

Nuėjau pas savo kleboną; pra- 
šiau. k*ad man išpildytų paliuosa- 
vimą ir klausiau, ar aš turiu po- 

pieras imties. Jisai man atsakė, 
kad jeigu davė, tai reikia. 

Tai mane nesmagumas ima, 
kad mane privertė <popieras imti. 

į Meldžiu duoti paaiškinimą. Esiu 

j vedęs, turiu du vaikus. Ar aš 
turiu tiesą pasiliuosuoti ? F. B. 

Nuo Redakcijos. Niekas netū-1 
ri teisės priversti ką nors imti 

popieras, jeigu jis pats nenori. 
Apie tai negali butl jokios abe- 

jonės. Jeigu pirmus popierus kas 
išsiima per apgavystę, arba pri- 
verstinai, tai męs esame tos inaio- 

į monės, kad tie popierai gali buti 
panaikinti. Bet ar jums tas ap- 
simokėtų daryti, to męs neap- 
siimam pasakyti. 

Kongrese, matote, yra svarsto- 

mas sumanymas, išleisti tokj {sta- 
tymą, kad nepiliečiai arba imtųsi 
pirmas popieras, arba bus depor- 
tuoti į tą šalį, iš kurios atvyko. 

Jeigu toks įstatymas pereitų, 
—o mums išrodo, kad jis pereis, 
—tai tuomet ir tamista turėtut.j 
arba pirmas popieras imti, arba] 
grįžti Europon. Turėdami vai- 
kus ir šeimyną, turbut greičiaus 
sutikint imti pirmas popieras. 
Kadangi jus esate vedę ir turite 
du vaiku, tai jeigu jųs butute 
net ir pilnas pilietis, tai jųs tu- 
rite priežastį pasiliuosavinuti. 

Sulvg vėliausios prezidento 
\Vilsojio inuomonės, vyrai su šei- 
mynomis bus paliuositoji, kiek 
tiktai tas bus galima. Clen. 
Crovvder, kaip apie tai jau buvo 
'"Lietuvoj" rašyta, buvo išreiškęs 
truputį kitokią nuomonę. 

Dabokite žinias "Lietuvoje." 
Apie visus svarbesnius valdžios 
padavadijimus bus "Lietuvoj" 
pranešta. 

KOKIA YRA RUSŲ 
VĖLIAVA. 

P i 11 s h u r g, P a.—rerb. Re- 
dakcija: Matydamas, kad jus duo- 
date patarimus, ir atsakymus vi- 
siems, kas tik jųs klausia, prašau 
paaiškinti ir šitą klausimą, kuris 
ne tik man yra žingeidus, bet ir 

daugeliui kitų "Lietuvos" skaity-j 
tojų: 

Teko su daugeliu pažįstamų kal- 
bėtis ir net ginčytis apie tai, ko- 

kia yra dabar Rusijos vėliava 
Vieni sako, kad Rusijos vėliava 
dabar esanti, ir busianti toliaus, 
raudona, o kiti sako, kad ne. Ma- 
čiau, kad net ir "Draugas" su 
"Keleiviu" susiginčijo už tą patį. 

Jonas... 
Kaip sykis apie tai man teko 

kalbėtis su Rusijos misijos na- 
riais, kuomet jie atvyko Chicagon 
sykiu su ritSų ambasadorium 
Bachmetjevu. 

Jie man štai k.-į pranešė: 
Rusų tautinė vėliava pasilieka 

ta pati, kaip buvo—balta, mėlyna 
ir raudono juosta, išilgai nuo ko- 
to einanti. Tai buvo ne caro, bet 
rusu tautos vėliava, todėl rusai 
.įeranda reikalingu jos nei mai- 
nyti. 

— O koks yra, ar bus Rusijos 
herbas? — pasiklausiau.—Ar dvi- 
galvis aras? 

— Taip. Ir herbas pasiliko tas 

pats, tik padaryta keletas permai- 
nų: nuimta nuo jo galvų cariški 
vainikai (karūnos), išmesta taipgi 
iš jo kojų sceptras ir žemes obuo- 

Įlys, taipgi prašalinta nuo jo spar- 
įnų herbai kitų tautų, ar kunigaik- 
štysčių—žodžiu, paliuosucjfa arą 
nuo visų tų ženklų, kurie rodė 
carizmo ypatybes. Pnisat gi dvi- 
galvis aras, kaip žinote, yra ne 

carizmo ženklu, bet paimtas iš Ri- 

zamtijos laikais Ioanno III. 
— \YeIl, o kaip su raudona 

vėliava?—įkišo čia vienas iš ame- 

rikonų. 
— Raudona vėliava yra revo- 

liucijos vėliava ir kaipo toki yra 
dabar vartojama. P»et tas nieko 
bendro neturi su Rusijos tautine 
vėliava. 

STtas pasikalbėjimas su Rusijos 
misijos nariais duos atsakymą į 
jųsų užklausimą. HCitokių žinių 
męs apie tai neturime. 

B. K Balutis, 

Vėliausios Žinios. 
— Skaitlius paimtų belais- 

vėn vokiečių ties Verdunu jau 
pasiekė daugiaus 5,000. 

Skaitlius paimtų nelaisvėn 
austrų ant italų fronto jau pa- 
siekė arti ii.ooo. 

— Oficiališkai tapo paskelb- 
ta iš Washingtono, kad kas 
buvo šauktas, o nestojo, ar 

nestos prie daktarų egzamina- 
vimo, tas yra užrašytas kaipo 
tinkamas kareivis; o jeigu jis 
nestos po 5 d. rugsėjo kariu- 
menėn, tai pataps "dezertieru" 
(pabėgėliu), ir gali patekti po 
augščiausia kariško teismo ^ 

bausme, t.y. gali buti net su- 

šaudytas. 
— St. Louis, Mo., išleista 

paliepimas policijai, kad areš- 

tuotų visus tuos, kurie viešai 
kritikuoja Ameriką už įstojimą 
karėn, arb kas kalba, kad draf- 
tas esąs priešingas konstituci' 
jai. _ 



!Š LIETUVOS. 
LIETUVIŲ TAUTOS TARY- 
BOS PERSPĖJIMAS EURO- 
POS IR AMERIKOS VISUO 
f, MENĖMS. 

I)el lenkų konferencijos įvy- 
kusios balandžio m. s. m. Stok- 
holme buvo paplitusios žinios, 
kad toj konferencijoj buvo kal- 
bama del Lenkijos ir Lietuvon 
bendros politines ateities ir kad 
lenkai sakėsi busią -konferencijoj 
dalyvavę Lietuvos atstovai. Ži- 
nios tos atėjo iš įvairių šaltiniu. 
•Vėliau laikraščiuose buvo žymėta, 
kad konferencijos nutarimai lai- 
komi ir bus laikomi paslaptyj. 
Kaip t'.k tuo metu laikraščiuose 

pradėjo rodytis žinios iš \\)ikie- 

tijos, kur buvo nurodoma, kad 

Vokietija kaip ir norinti išsiža- 
dėti minties sudarimo atskiros 
Lietuvos karalystės, bet užtat 

mananti sujungti T.ietuv4 su Len- 

kija (tuo 'bu d u kompensuodama 
lenkams Poznanių laisvu išėjimu 
j jurą per Liepoj ų.) \'isa tai jau 
rciš»kia pavojų Lietuvai. T^igi 
Lietuvių Tautos 'laryba šį daly- 
ką apsvarsčiusi, kad išvengus 
Lietuvos ir Lietuvių Tautos po- 
litinės nuomonės falsifikavimo 
ir kad paaiškinus tikrą dalykų 
stovį, nutarė paskelbti Europos 
ii Ameri' os visuomenėms sa'o 

perspėjimą. Perspėjimo tekstą 
paduodame skaitytojams ir draug 
pranešam, kad spausdinamas 
Lietuvių Tautos Tarybos perspė- 
jimas jau paskelbtas per telegra- 
fo agentūras. 

Kadangi pasklido gandai, kad 

lenkų konferencijoje Stockholme, 
buvusioje šių metų balandžio m. 

dalyvavę Lietuves atstovai, Lie- 

tuvių Tautos Taryba drauge su 

Valstybės Dūmos nariais lietuvių 
atstovais laiko reikalinga pranešti 
Rusų, Europos ir Amerikos visuo- 

menei, kad niekas iš lietuvių tau- 

tos atstovų paminėtoje konferen- 

cijoje nedalyvavo. 
Drauge del gandų, neva toj 

pat lenkų konferencijoje Stockhol- 
me l>uvę tariamasi apie bendrą 
■Lietuvos ir Lenku politikos ateitį, 
Lietuviu Tautos Taryba 'kartu 
su Valstybės Dūmos nariais lie- 

tuvhj atstovais praneša, kad lie- 

tuvių tauta pripažysta teisinga 
tik tatai, kad Lietuvai butų leista, 
per valstybių -pripažinimą, pačiai 
apspręsti ir valdyironi formą, ir 
santikius su kaimynėmis tauto- 

mis ir valstybėmis ir Ikad \\z to- 

kį Lietuvos a^it-es nusprendimą 
lietuvių 'auta griežtai stovės vi- 
so pasaulio akivaizdoje. 

Lietuvių Tautos Tarybos pir- 
mini tvkas Baronas St. šilingas 

Valstybės Durnos nariai, 
M. Yčas, P. Keinys, kunigas 
J. Laukaitis ir M Januške- 
vičius. 

BALNOKIT ŽIRGUS! 
— — =5 

(Iš tr*jų metų mergaites D. š 
padainuotos daineles). 

Lietuvių Tautos kilimas tai 
įprastų prastutėlių TJjtuvos ser- 

mėgių darbas. Dėlto tai jisai toks 
stebuklingas žygis. Mes iš žemės 

išaugę. Mes sa\j galįos saulę iš 
žemės išrausim, nes mes kuria- 
moji žemės jiega, mes žemės dai- 
gas. 

Amžiais slapstėm apglaudę r-a- 

vo go<las. Ir Štai dabar skleidžiam 
pasauliui. Tesistebi! Tekiausia iš 
kur tie .nebuvėliai atėjo Dievo žir- 
geliais atjojom. 

Ar buta Lietuvių Tautos prieš 
trisdešimts metų? Nebūta. O 
Šiandien lietuvio vardas skamba 
pasaulyj ir žemių galiūnai turi 
lietuvių valios klausytis iir prieš 
ją nusilenkti. 

Ar buta karės pradžioj musų or- 

ganizacijų? Tik užmazgos ir tos 

svetimų pajiegų smaugiamos en- 

giamos. O dalnr! Draugijos Ru- 
sijos su milijoninėmis apivarv- 
mis. Kuopų draugijų tinfklas po 
visą pasaulį. 

Ar buvo iškelti prieš revoliu- 
ciją musų Tautos Lai.»vės obal- 
siai ? Pašnabždomis, paslaptinis 
apie Lietuvos Laisvę kalbėjom. 
( šiandim! Tik trįs mėnesiai 
praėjo. Sutartimai kaip vienas vy- 
ras nuo Sibiro ir Mandžurijos 
plotų iki fronto apkasų, skirian- 
čių mus nuo Tėvynės, eina ^lau- 
kia kasdien gandas už gando vis 

jis nauju kuopų, burių, susirinki- 
mų : — gana vergovės, norime 
Laisvės norime nepriklausoi. .os 

Lietuvos. (ial but kurstytojai, 
kttric gražiai 'kalbėjo buvo siun- 
čiami? Niekur, nė vienas. Tai 
meilė musų tėvų protėviu žemės 

'prabilo. Kelis amžius tylėję, pra- 
bilom. Galinga turi buti musų 
byla. 

Ir dar vienas dalykas 
Aplink mus ardomos pajiegos 

siaučia. Viskas yra. Amžiais kau- 
piamos brangenybės naikinamos, 
pleškinamos. Karė ir k<v >• Ko- 
va ir karė. Kerštas ir r apykan- 
ta .sėjama saujomis. Sukiniais 
gyvenimas susivėlė. Aplink mus 

ugniaikalniai ir mes ant ugniakal- 
tiio. Lset mums lietuviams reikia 
išlikti. Ir mes išliksime. Mes dar 
galingesni paliksime. Mes kursi- 
me savo Tėvynę, kada kiti ardo. 
Ir jkursime, nes musų kuriamieji 
ženklai— dobilas ir rūtos. Ąžuo- 
lais augsitne. Mums meilė, mums 

skaistumas, mums stiprybė. 
Ir dar ne viskas. 
Man pasakojo ir aš atpa- 

sakosiu. 

Trįs lietuviai kareiviai, ne 

šiandien ir ne vakar, bet kokia 
dešimtis metų prieš, buvo nusių- 
sti į Aziją, į Taškentu. Jie mo- 

kėjo tik lietuviškai. Niekas jų 
nesuprasdavo. Niekaip jų trijų 
negalima buvo kareiviško mušt- 
ro išmokyti. Atsirado vienas afi- 
ceris iš Lietuvos mokąs lietuviš- 
kai kalbėti. Jam papasakojo apie 
tuos tris kareivius ir paprašė at- 
eiti tuos kareivius pamokyti. Kai 
šitas aticeris atėjo pirmą kartą, 
trįs lietuviai kareiviai stovėjo sa- 

vo rotoj muštro eilėse. Buvo ko- j manda "smirno". Eilių priėjęs afi- 
ceris paklausė lietuviškai: "kurie 
čia jusų lietuviai" ir tuo pat 
mirksniu trįs lietuviai kareiviai 
puolę ant kelių, -sušuko ''Tegul 
bus pagarbintas" ir verkė. labai 
verke. 

REIKALINGOS KNYGOS. 
Keičiasi Europi* žemlapis. Ištcel 

tas obalsis: tesisprendie apie save 

pačios tautos. Tikimės, kad ir ma- 
žos tautos taps lygiateisėmis kai- 
mynėmis, o ne vergėmis didžiųjų 
tautų. Gi toms mažoms tautoms 
reiks pasiduoti viena kitai rankos, 
kad bendromis pajėgomis apsigy- 
nus nuo didžiųjų tautų pasikėsini- 
mų. Gi šiam tikslui reikia joms, 
toms mažosioms tautoms, kita ki- 
tą pažinti. Iš to tai kįla būtinas rei- 
kalas—patiems pažinti kaimynes 
tautas, antra gi—apie save pranešti 
toms kitoms tautam. Šitą mintj pa- 
duoda musų prieteliai suomių mo- 

kslininkai, ragindami imties šito 
darbo tuojaus, neatidėliojant. Ir 
da priduria, kad, girdi, tokiai kny- 
gai apie Lietuvą suomių kalba lei- 
dėjas esąs užtikrintas. 

Kaip suomiams, taip ir visoms 
kitoms kaiminėms tautoms, kaip 
va latviams, igauniams, danams, 
švedams tokia knyga apie Lietuvą 
retkalnga. Žinoma, jei butų tokia 
(knyga parašyta lietuviškai, tada tik 
beliktų ją išversti j visas kitas mi- 
nėtas ir neminėtas kalbas. Dar vėl: 
tekiai knygai reiktų buti su pieši- 
niais. Gal galėtų tokią knygą ir 
vienas žmogus parašyti, nes jai rei- 
kia buti populeriai, kad paplistų 
plačiai po žmonės, bet gal dar len- 
gviau ir rimčiau butų, jei žinomus 
skyrius rašytų tam tikri žinovai. 
Prašau tautiečių tarti tuo reikalu 
savo žodj. Maž kai kas ir vienas 
apsiimtų tą knygą parašyti? 
Gi jei ne, sakyčiau, toks Vorone- 
žas—pedagogai, mat, per vasarą 
laisvesni—imtų ir pasitarę pasis- 
kirtų skyrius, pažymėtų maž daug 

j jų platuma, nes tokia knyga, jei iš- 
eitų perplati, vėl nebūtų gera, ir 

paskirtų terminą, tai per porą mė- 

nesių mes tokios knygos ir susi- 
lauktumem. Ir imkimės šito darbo 
kuogreičiausiai, nes tai visos tau- 
tos reikalas. \ 

Antras dalykas, kaip minėjau, 
tai gaminimas knygučių apie musų 
kaimynus lietuvių kalba. Jei kas 
nors iš mūsiškių apie kaimynus jau 
rašo, maž butų gera, kad pasiskar- 
dintų, kad vieno darbo nedirbtų 
du. 

Xun. A. Sabalauskas. 

| VLADIVOSTOKAS. Gegužės | 
121 d.vietinėj ba/.i \čioj Fopie-i 
žiatts paliepimu įvyko aukų rin- 

kimas nuo karės nukentėjusiai 
Lietuvai. Po \ ietinio klebono 

pamokslo prasidėjo rinkimas au-! 

kų» surink' i tam tikslui 500 rub- 

lių- 
Pasibaigus pamakioms vietinS 

lietuvių draugija sukvietė susi- 

rinkimą. Susirinkimai! atsilankė 
apie 50 žmonių, — tai mažesnioji 
dalis Vladivostoke gyvenančiųjų 
lietuvių* 

Susirinkimas, pirmininkaujant 
p. Yaitiekaičiui- svarstė praneši- 
mą ii i»i c lijtuvių seimą Petrogra- 
de ir vienu balsu nutarė pasiųsti 
tokj pasveikinimą: "Negalėdami 
pasiust visuotinam Seiman gegu- 
žės 27 d. savo atstovų dėlei vė- 

lyvo apturėjimo pranešimo, To- 

limųjų Rytų Lietuv'<ų Draugija 
"R u ta" sveikina pirmą j j Rusijos 
L'etuvių Seimą, geidžia pasiseki- 
mo ir vaisingo darbo kovoj del 
laisvos demokratiškos Lietuvos 
su steigiamuoju Seimu Vilniuje'" 

Gegužio 24 d- susirinkime lie- 
tuvių kareivių nutarta organizuo- 
ti kuopą lietuvių kareivių. Kuo- 
pos tikslas išaiškinti skaičių lie- 
tuvių kareivių ir jurininkų, pri- 
traukti juos prie kuopos* kad 
bendromis pajiegomis remtų Ru- 
sijos demokratiją, kovojančią už 

visų tautų laisvą apsisprendimą- 
Klausime legijonų, susirinkimas 
nutarė tverti-steigti idėjišką lie- 

tuvių legijoną- aiškinti svarbiau- 
siems dienos klausimams ir rem- 

ti revoliucijos iškovojimams-* 
Nuosekliam lietuvių tarpe dar- 

bui kenkia stoka knygų, laikraš- 
čių reikia tikėtis, kad toji kliū- 
tis pačių lietuvių bus prašalinta. 

| MINSKAS. Bažnytinė proce- 
j sija, ar lenktu tautinė minifesta- 
cija? Nedelioje birželio 24 d. m a i 

teko buti Minske- lą dieną kata- 
liku čia buvo laipvaikščiojama Die- 
vo Kuno procesija. Bet ją ma- 

tant, tekdavo abejoti: bažnytinė 
[procesija* ar lenku tautinė mani- 
festacija r Balkonuose ir languo- 
se daugelio namu, gatvėse, kur 
ėjo procesija, iškabinti kilimai su 

viengalviais baltais areliais- Kai1 
kurie is šit] arelių buvo dargi ir 
su karališkais vainikais. Pačio- 
je procesijoj tas pat. Tarp ba- 
žnytiniu — visa eilė lenkiškai- 
tautišikų vėliavų ir gi su baltais 
\ iengalviais areliais. Matydamas 
tai, niekaip žmogus negali sau 

išaiškinti, ką turi bendro religija 
su lenkų tautinėmis vėliavomis ir 
ju baltais areliais? Juk apvaikščio- 
jama ne kokia lenkų tautinė iven- 

5 bet šventė grynai religinė. 
Je»<." Minske katalikai butų vien 
tik lt. *ii ir tai toks ne vietoj 
skverbimas tautystės prie religi- 
jos, butų naudojiamas religijos 
tautiškai tendencijai. Bet juk gi 
Minske katalikai toli gražu ne 

visi lenkai! Cia daugelis katali- 
kų yra baltgudžių. lietuvių ir ki- 
tų tautų. Ir šiems, atėjus pasi- 
melsti, tenka manifestuoti gatvė- 
mis su lenkų vėliavomis. Tad 
toks vartojimas tautiškų vėliavų 
grynai religinei procesijai yra 
stačiai begėdiškas religijos nau- 

dojimas lenkystės tikslui. 
I'rie šio reikia pridurti,^kad va- 

karų Rusijjj katalikų bažnyčia 
stačiai paversta lenkinimo įran- 
kiu. Pav. Minsko gub-. -kaip teko 
man patirti keliolikoj vietų, val- 
stiečiai kalba vien tik baltgudi- 
skai. kaip stačiatikiai, taip ir ka- 
talikai- Bet pridedamos pamal- 
dos ir pamokslai bažnyčiose čia 
visur atliekama lenkiškai. Reik 
pripažint, kad lenkinimo tikslas 
čia ir gerai nusisekęs. Baltgu- 
džiai katalikai, kad ir lenkiškai 
kalbėti nemoka- bet vadinasi len- 
kais- Ne be reikalo lenkų tauti- 
ninkai visad toki karšti katalikai. 
Toks vartojimas Rusijos katali- 
kų bažnyčios lenkinimo tikslui 
matyti ir padarė tai, kad iš rusų 
maža kas atskiria lenkystę nuo 

katalikystės: vartoja žodj lenkas 
vietoj katalikas ir atbulai. 

Karo lauko armija, 7 (20)-VI- 
i/- Karišk. vald.. 

I. Radžiūnas. 

NEVELIS, Vitepsko gub., ge- 
gužės 7 d. t. y. Lietuvių Dienoj, 
pugal inicijatyvą lietuvių karinin- 
kų Nevelio garnizono draugijoj- 
tapo įkurti Nevelio mieste rinkt- 
inai aukų maudai nukentėjusiems 

Imio karės lieTtiVtaitis pabėgėliams. 
Iš viso surinkta 502 rub. 83 k. 

Dalį surįn^tjj ^tukų visuotiniu 
karininkų susirintcimu gegužė- 
14 d. nutarta išdalinti vietiniams 
lietuviams ]>: Šešėliams, kurie 
nustoję sveikatos,, nebegali u/si 
dirbti savo pragyvenimui, kitus 
gi pinigus—pasiųsti Centralini 1 

Lietuvių Komitetam nukentėju- 
siems nuo kares šelpti- Del išty- 
rimo kokia lietuvių pabėgėlių šei- 
myna reikalauja pinigiškos pašal- 
pos, išrinkta iš karininkų draugi- 
jos trjs žmonės. 

Kin' imai aukų tą pačią dieną 
i: tai pačiai naudai Nevelio baž- 
nyčioj nelalai pavyko- čia surin- 
kta tik apie 30 rublių. 

Karininkas. 

IS SVEICARIJOS. 
*'š. m. 19 ir 20 <1. visos lenkų 

partijos ir pakraipos Paleido Var- 
šavoj dekleraciją lietuvių klau- 
sime. — Pripažysta Didžiajai- 
Lietuvos kunigaikštystei teisę bū- 
ti nepriklausoma valstybe, bet 
supranta tąją valstybę ga-ia sa- 

votiškai, daugiausia istoriškai ir 
reikalauja patvirtinimo unijos;, 
tiktai P- P. S. palieka santikių 
klausimą išrišti demokratiškiems 
konstituantams Yaršavoj ir Vil- 
niuje.** K- Šalkauskis. 

"TURGUS". 
(Is Lietuviu Seimo Rusijoj 

įspūdžių). 
Dulkėtos, įkaitę Petrapilio gat- 

vės... Karšta — nors iš kailio ner- 

kis. Noroms nenoroms <prtMme- 
tia Lietuvos oras... pavėsis-., ža- 

lioji pievutė. Įsibriovęs j karei- 
vi a ''okupuotą" tvankų tramvajų 
skubu j Seimo posėdžius. Perei- 
na koks pusvalandis, kol atvažiuo" 
ji j Petrapilio pakraštį, kur pas- 
kirta Seimui vieta. Nuokampi- 
maloni, taip la"bai 'išsiskirianti iš 

k-tų Petrapilio miesto dalių. Cia 
lyg tyčia Lietuvių Kūmai apdegę, 
aptriušę... Ciia* Susiduria medžiais 
apsodinti kanalai-' Už kanalų 
kaž kcirki tamsiai raudiini namai. 
Kanalo pakrantės žole apaugę-., 
matyti gėlės žydi. Patekęs į tą 
vietą tuojau atsigauni. Cia ir 

ramu ir vėsu- Prieš Seimo na- 
mus išėjus kuopa atstovų šneku- 
čiuojasi- Tai me šių laikų did- 
vyriai, bet paprasti Lietuvos val- 
stiečiai... L'žsidegę pypkes, ruko 
sau, lyg šventadieny Lietuvoje 
išėję iš bažnyčios. 

Prieinu ir pradedu šnekėti. 
Ką mano tos ar kitos partijos 
žmonės, aš jau buvau girdėjęs 
pirmais Seimo posėdžiais- 

Norėjau išgirsti ką maro pa- 
tys tie Lictuuos piliečiai, dcl ku- 
rių "gerovės" Seime- jau net pre- 
zidijumą renkant, tiek dauą žc-j 
džiais aštriais ir šiuo laiku "vi- 
sagalinčiais" kovota. 

— Na, kaip gi Seimas tinka? 
Kaip atrodo tie ilgi prezidijumo 
rinkimai? 

— Ką gi — derasi, kaip žydai 
kermošiuje, — atkerta Suvalkų 
būras... Ir vienas traukia pas sa- 

ve ir kitas — girdamas savo pre- 
kę, o pačios prekės ir nerodo. 

— Tai kaip be to? Partijos ir 
■prezidijumą renkant turi susitar- 
ti. 

— Kokios čia tau partijos? 
Koks susitarimais! Vien tik akių 
muilinimas. Žinau aš tas parti- 
jas. Ir aš pats nuo 1905—1912 
metų išpažinau "cicilizmą". o 

paskum prisidėjau prie ''klerika- 
lizmo." Ir tuos ir kitus gerai pa- 
žystu. Ir vieni ir kiti stengias 
žmogų patraukti prie savęs- tik 
kilus šmeiždamas, o pats save 

girdamas. Va, kad ir kun- E. 
— Lietuvoje man dar esant 

už ciciliziną grasino mane įduoti 
žandarams- o dabar jau girias- 
kad ir jis kuone cicilistas ir jis 
galvą guldąs už "revoliuciją." Ar 
tai darbą čia tas Seimas dirba 
ginčydamasis, kelias dienas, kam 
posėdžius vesti... Ar tai tam aš 
čia važiavau, kad tik tuščių kai 
bų klausytis. 

Neturėjau ką j tai atsakyti. Na 
palauk, dėde, sakau- dabar pasi- 
ginčys- pasiginčys, o paskum ir 
rimtai pradės kalbėtis apie Lie- 
tuvos liuosybės (klausimus, nėr 
kaip čia jau taip daug nusiminti. 

— Kalbėk- inekalbėk, — atrė- 
žė Suvalkų dėdė—o aš netikiu, 
kad ir toliau tų šaukimų j savo 

kiomelį ir savo prekės gyrimo 
nebūtų. Kaip prasidėjo, taip ir^ 

baigs1. Kiekviena partija- kaip 
gyrė save taip ir girs, o apie vie- 
nybę «ė pagalvot nepagalvos, 
kokis jau čia tau darbas iš vieno, 
jeigu kiekvienas tik savo krome- 
lio žiuri! Turgus čia- o ne Sei- 

mas ir tiek! Išsitraukęs pypkę iš 
dantų, nusispjovė "dėdė." 

į — 'J ai jau ir aš, vyruti, kaijj 
>au nori. negaliu supaisyti, ka> 
čia daros. Rodos visi mokyti su- 

argv, o tokiame Seime dugiau- 
Isia tik liežuviais tarp savęs pešas 
p'idurė ligi 'šiol tylėjęs kitas "dė- 
dė". 

— Ten viską palikom, išbėgom 
beveik vienmarškiniai- esam pli- 
ki. Ten gal ''nicmčiits" jau ir 
žemes nųs bus užėmęs, o čia 
mes tik riejamės. Ar pasakė per 
tas tris dienas nors vienas kalbė 
jęs, kaip čia mums išvien gelbėtis 
kaip iš naujo reiktu kurtis gyve- 
nimą- kaip grvžli tėviškėn-.. \'a- 
ar pasakė?—Sakyk! Aš negir- 
dėjau. Ir tur but negirdėsiu— 
ri'ščiai paklausė mane dėdė. 

— Ivą čia, girdi: "Aš tai labai 
geras, o anie tai bjaurybės, 'nei- 
kit su jais* neklausykite jų, jie 
pvapuldvs jus. O ką, kaip dary- 
ti, tai tie vienas įmanomai nepa- 
sako... Ir dar čia ne turgus. Jei 
sako turgus tai ir teisybė..." 

Bandžiau aiškinti, kad tai rei- 
kalingoji ir plačiam pasauliui ži- 
noma ''partijų kovą"- Aiškinau 
prastais ir "mokytais" žodžiais, bet 
mano dėdės ranka numojo. 

—? Tai vis tiek, vyruti- turgus 
ir daugiau nieko. 

— Sic "burbuazai" dar negreit 
supras- kas yra '"rimtas" partijos 
veikimas—pridėjo vos patekėju- 
siais ūseliais socialistu liaudinin- 
k.j frakcijos narys- 

Hm! numykiau išgirdęs saloje j 
varpelj, ir skubinausi į .posėdį. į 

R—ras- 
"Santara" 

Laiškas iš Keliones. 
Lietuvis chemikas K. Stasuilis 

(Ch. Stanley), išvažiavusis iš San 
Francisco į Rusiją, iš Japonijos 
rašo Kast. Norkui sekantai: 

"Padariau mažą klaidą pasku- 
bėjęs išvažiuoti. 

Baisu darosi, pažiurėjus j žmo- 
nes,—kurie važiuoja, o dar baisiau 
išgirdus juos kalbant. "Burla- 
•kai," kurie dėl savo ypatiškų rei- 
kalu susipyko su uredninku, iš- 
važiavo j Ameriką, (hibar po var- 

du "politiškų" važiuoja, vartojami 
valdžios pinigus, o veždamiesi su 
savim užtektinai pinigų nusiipirkti 
gražų gyvenimą. Žmonis po var- 
du "-anarchistų" važiuoja tik kur- 
stydami žmones vienus prieš kitus. 

Iš pat pirmos dienos du "anar- 
chistai," latviai—J. Ozolin'ir Ke- 
nin, perskyrė visus rusus-pasažie- 
rius j du lageriu; jie tuoj pradėjo 
šmeižti vpatas, katros padėjo sa- 

vo gyvastis 1905 metais, kariau- 
damos už laisvę. Žinoma, vpatos, 
kurios tikrai dalyvavo revoliuci- 
joje 5-tais metais buvo labai Už- 
gautos ir neturėjo jokio noro jų 
klausyti. Aš buvau vienas iš tą, 
ir apart to p<T*p7rmos prafčalfios 
aŠ išsitariau, kad jie pats nežino, 
ką kalbą. "Rurlaki" tuojaus pa- 
siekė anarchistus ir tokiu budu 
atsirado du lageriai ir vieni su 

kitais pjovėsi. Tie anarchistai 
kursto tuos "burlakus" skelbtt 
Rusijoje, kad žmonės neklausytų 
jokios valdžios, bet skirstytus į 
mažas komunas ir gyventų sau, 
kaip gyveno žmonės tūkstančiai 
metų tam atgal, be jokių mokslų 
ir be jokių mašinų. Anarchistų 
vadai, John A. Ozolin, mokinos 
ant daktaro filosofo Californijos 
universitete. & Kenin niekam ne- 

žinoma ypata. Tie du vyrukai ir 
daug kitų važiuoja Rusijos val- 
džios pinigais, bet j Rusiją jie 
nevažuoja (iš baimės ar del ko 
kito), bet žada užsilflcti Japonijo- 
je, prisižiūrėti Japonijos išdirbv- 
stės ir, kaip maž daug nurims Ru- 
sijoje, važuos tenai. 

Tai matai, koks pavojus grę- 
sia Rusijai, kada tokie elementai 
įsiskverbia į tarpą žmonių, dalina 
žmones j lagerius ir skleidžia 
pragaištingą, neapgalvotą propa- 
gandą. 

Kelionė buvo labai laiminga; 
valgis ant laivo buvo gana blefas. 

Japonijoj i labai šilta, o vieti- 
n:'ii gyventojai sako, bus dar šil- 
čiau. Buvau nuėjęs j JTokvo, ap- 
žiurėjau Mikados palocių, visas 

Japonų maldavietes- Nuvažiavo- 
me apžiūrėti didžiausi" "Japonų 
dievaitį Buddą, kuris pastatytas 
iš bronzo uiiškc. Viršugalviu 
■siekia viršūnes augštų medžių. 

Japonija pati labai skurdų įspū- 
dį padaro: žmones dirba la- 
bai sunkiai; švenčių pas juos nė- 
ra (tik trįs i metus); krautuvės 
atidarytos nuo pat ryto iki pu- 
siaunakčiu, o kai-kur visą naktį; 
arklių nevartoja, vežimus traukia 
patįs savim; laukus apdirba patįs 
savim; automobiliu net sostapy- 
lėj labai mažai. 

Šiandien išvažiuoju { Vladivo- 
stoką. 

Jaj>onijoje vaikščioja labai daug 
paskalų, kad Rusijoje emigran- 
tam- toli gražu ne pyragai. Del 
visokių trukšmadarių Rusijos val- 
džia nekaip žiuri j visus pargrįž- 
tančius iš Amerikos. As važiuo- 
ju drauge su senuoju San Fran- 
cisco rusų konsulu \ yvodccvu 
stačiai į Petrogradą. 

Aš nevažiuoju jieškot pyragų, 
bet važiuoju arčiau tėvynės—j tą 
liaudį kurioje aš esiu gimęs. 

Iš Rusijos parašysiu plačiau, i 

Tavo Kazys. 

Lietuviai Dabar. 
Laike karės, kiekvienas žmo- 

gus kariaujančios šalės yra tė- 
vynainis (patriotas) arba išdavi- 
kas. Netitralio asmens nėra. 

Žmogus, kuris susilaiko nuo išreiš- 
kimo priejautos, simpatijos ar 

paramos savo šaliai yra išda- 
vikas. * 

Tauta, jos pramonė, industrija, 
jos ukėsas ir jos veiiava, išreiš- 
kianti liuosvbe, nuo pradžios ka- 

.1 
re s yra atakuojama 'per arses-1 nius demonus negu Dante pajie-^ gC jj atvaizdinti. Taip nelaimin- 
ga tauta yra Lietuva* 

Šimtai ituicstančių musų jau- 
nimo prievarta galingesnių tau- 
tu tapo paaukauta karės dievai- 
čiui ; musų tėvai, motinos, sesers 

ir priaugantis jaunimas badu ma- 

linamas, ir šioje svarbioje va- 

landoje musų vadovai vis dar 
tebesiginčija, tebesikolioja, tebe- 

( 

sipravardžiuoja ir tuom dar dau- 
giaus slopina musų jau ir taip 
neaiškią ateitį. 

Lietuviai, susiskaldę j maža* 
partijas, vieni su visu atkaklu-, 
mu veda Ryman, kiti Vokieti-, 
jon, treti Rusijon ir tik maža su- 

lyginamai labai maža dalelė ran- 

dasi tikrų tėvynainių, kurie drą- 
siai aukauja paskutinį kraujo la- 
št, tardami žodį—Lietuva—lietu-; 
viams. Taip, Lietuva turi iška-J riauti sau pilna neprigulmybę. ^ 
Jokios kitos Lietuvos negali būti, 
po karės, kap tik pilnai neprigui-, 
minga Lietuva! 

Ir męs Amerikos lietuviai tą 
šiandie galime padaryti- Mes <t .'i- 
valomc pažymėti aiškiai, kaipo 
Suv. Valstijų piliečiai, jog at- 

ykom šion šalia sveikais, suau- 

gusiais, pilnais energijos ir gy- 
vybės lietuviais, kuriu Suv. Val- 
stijos neauklėjo, o vienok liuos- 
noriai męs patapome jos iš- 
tikimais ukėsais, duodami dau- 
giaus Amerikai, negu Amerika 
niumS galėjo ar gali duoti. Lt 
šiandien, kada ši šalis yra •pri- 
versta kariauti su pasaulio demo- 
kratijos nevydonais, mes aukau- 
jam savo sunus ir brolius* kad 
apginti demokratiją. 

Mes aukaujame netik puikiau- 
sius savo tautos žiedus, bet ir 
savo turtą, pirkdami šios šalies 
Liberty bonstts ir aukaudami sa- 

\o grašį Raudonajam Kry- 
žiui- Dar daugiaus, mes kant- 
trai. nesiskusdami, nešame sun- 

kenybes uždėtas aut mušu per 
šių šalį. Todėl mes turime pil- 
ną teisę reikalauti nuo šios šalies 
užtarimo ir pagelbos rnusų ba- 
daujančiai Motinai Lietuvai, ku- 
ri nus užauklėjo. 

Broliai subruskime! 
Dr. A. L. Graičiunas 

Daugiausia triukimo Ameri 
kos lietuvių tarpe daro draugai iš 
I..S.S. ir jų organizacija vos ne- 

vos alsuoja. Smarkiausiai savuo- 
sius už nosių tampo klerikalai ir 
jų minios tamsiausios. Tų sro- 

vių vadovams reikėtų neišnaudot 
tokiems tikslams lietuvystės ir 

patiems nors .šiek tiek apsišviest. 
šį klausimą judina Briedietis 

31 "Al", numeryje. 

Kas Buvo 1863 m. 

Musų skaitytojas klausia: 
I 

"Jųs minėjote "Lietuvoje," kad 
laike Ci vilės karės Linkolnas nu- 

: malšino buntą prieš priverstiną ka- 
rei viavimą; kad Xe\v Yorko gat- 
vės buvo paplūdę krauju ir kad 
dabartinis draftas atsibuvo suly- 
ginamai ramiai. Ar negalite pa- 
aiškinti plačiau apie tą New Yor- 
ko buntų?" 

Taip, šių metų draftas, sulygi- 
nus su draftu, kuris atsibuvo 1863 
metais, laike Civilės, arba Nami- 
•nės Karės, atsibūva visai ramiai. 
Kuomet 18^3 metuose kongresas 
nusprendė įvesti priverstiną karei- 
viavimą ant trijų metų, rekrutui 
prisiėjo beveik su durtuvais iš na- 
mų varyti. Daugelyj vietų buvo 
smarkių riaušių. Pennsylvanijos ir \Yiscoflsitio valstijose buvo at- 
viri sukilimai. Bet didžiausia 
buntas pasitaikė Nevv Yorko mie- 
ste. 

Tų metų draftas atsibuvo se- 
kančiu budu: 

Kovo 3 d. i863 prezidentas 
Linkoln pasirašė po priverstino 
kareiviavimo aktu, kuris padava- 
dijo, kad kiekvienas Amerikos pi- 
lietis ir visi svetimtaučiai, kurio 
išreiškė norą pasto-ti piliečiais, tu- 
ri tarnauti kariinnenėj, jeigu jie 
turi tarp 20 ir 45 metų amžiaus. 

Liepos 7 d. prasidėjo ėmimas 
kariumenėn Rhode Island valsti- 
joj, o liepos 7 d.—Massachusetts 
valstijoj. 

Ne\v Yorko miest"! paskirta n 
d. liepos 1863 metų. Pirma diena 
praėjo ramiai, bet antrytojaus pra- 
sidėjo murmėjimas 9-ame distrik- 
te. Šitas distriktas buvo apgy- 
ventas daugiausiai svetimtaučiais; 
demokratai jame turėjo viršų, o 
kadangi Linkolnas buvo 

J 

irepubli- 
k >nas, tai demokratai vTsiiu.net 
buvo priešingi valdžios padavatli- 
jimams. 

Svetimtaučiai, išgirdę, kad rei- 
kės stoti ant trijų metu kariuo- 
menėn pradėjo kelt triukšmą, kurį 
dar labjaus padidino jų moterįs. 
Tuomet demokratiški politikieriai 
suminė tą progą išnaudoti savo 

politiškiems, partijiuiems tikslams 
ir pradėjo pasakoti žmonėms, kad 
įstatymas apie priversti. 1a karei- 
viavimą esąs priešingas šalies kon- 
stitucijai. Tas dar labjaus žmo- 
nes, žinoma, suerzino. 

Bet didžiausis—ir reik pasaky- 
ti, teisingas—neužganėdinimas bu- 
vo tame, kad sulyg anų laikų pa- 
pročio, nuo kareiviavimo galima 
buvo išsipirkti. Kiekvienas, tas 
nenorėjo pats Kareiviauti, galėjo 
užmokėti $300.00 ir tas jj paliuo- 
suodavo nuo kariumeiv's. 

Toks neteisingas būdas davė 
progą žmonėms sakyti, kad tur- 
tingi žmonės nereikalauja tarnau- 
ti, nes už pinigus gali išsipirkti, 
o biedni žmonės turi visą naštą 
ant savo pečių nešti. 

Liepos 13 d. ant kampo 3rd 
ave. ir 46-os gatvės New Yorke 
traukė liosus. Čia pirmu sykiu 
pasigirdo revolveriu šūviai. Ne- 
trukus iš langų pradėjo kristi ply- 
tos ir akmenai. Didelė minia 
įmonių įsilaužė j namus, kur buvo 
traukiami liosai. pripylė kerosino 
ant grindų ir uždege namus. 

Darbininkai nuo 2-os ir 6-tos 
avenue sudarė demonstraciją ir 
su triukšmu pradėjo vaikščiot gat- 
vėmis. Beveik visi riaušininkai 
buvo svetimtaučiai, tarp kurtu bu- 
vo daug airių. 

Kadangi Naminė karė Tnfvo*"ve- 
dama %/. paliuosavimą negrų iš 
vergijos, tai minia tuojaUCarJcrei- 
pė j juos savo piktumą, nes skaitė 
juos priežastimi savo nelaimės—• 
priverstino kareiviavimo. Prasi- 
dėjo negrų mušimas, šaudymas ir 
korimas. [siutusi minia sugrio- 
vė Negrų našlaičių prieglaudą ant 

5th avenuc, netoli 43-ios gatvės. 
Po to riaušininkai užpuolė ar- 

senalą ir užgriebė ten buvusius 
ginklus. Šiltom laiku pasirodė 
ant scenos" kariumenė su kanuolė- 
mis ir šautuvais, kuriais pradėta 
šluoti gatvės. 

Per keturias dienas siaiHė mū- 
šiai ant Nevv Yorko gatvių. Dau- 
giaus negu 1,000 ypatų tapo už- 

muštų, o turto sunaikinta ant pus- 
antro milijono doliarių. Prisiėjo 
pavartoti 10,000 pėstininkų ir rai- 
telių ir tris baterijas katutolių kol 
buntiį numalšinta. 



Iš Centralinio Ko- 
miteto. 

Protokolas posėdžio laikyti Lie- 

pos 14 d. 1917 m. 

Laikytas Cent. Kom-to Posėdis, 
kurin pribuvo: St. Šimkus Dr. 

Bacevičius, J. O. Širvidas, M. 

Busli, P. Vilmontias, P. Norkus, 
Ir K. Šliupas (svečias). 

Svarstyta ir nutarta šie klausi- 
mai : 

1. Išsiuntimas aukų, sudėtų 
Raud. Kryžiuje. Nutarta: Nusiųs- 
ti aukas į Lietuvą, bet jei negali- 
ma išsiųsti tenai, tai siųsti aukas 

Petrogradan. 
2. Šalčiaus klausimas atidėtas 

ant toliaus, kaip pats jis pribus. 
Kiausmas, ar jis dirbs, ar ne C. 
K- "ateityje. 

3. Paaiškinta, kad L. G. F. pri- 
sidėjo prie C. K. 

4. Kaspučiui neduoti ingaliavimo 
rtlpinlimusi tomis aukomis, kurios 
yra sudėtos Raud. Kryž., nes tuo- 

mi reikalu rūpinasi p. Lopato. La- 
bai nepannku butų, jei keli rū- 

pintųsi vienu klausiniu. 
5. Išmokėti $7.45 p. Sekevičiui 

už rengimą maršruto p. St. Šim- 
kui. 

6. Teismo su "Draugu" klausi- 
mas pavestas vesti p. V. K. Rač- 
kauskui. 

Protokolas posėdžio, laikyto 23 
d. Liepos. 

Pribuvo: V. K. Račkauskas, V. 
Jankauskas nuo L. G■ Fondo, P. 
Norkus, St. Šimkus, M. Šilčius, į 
M. Busti, P. Bajoras. 

1. Skaitytas protokolas perei- 
to posėdžio ir priimtas su patai-j 
pymais ant vietos. 

2. P-ms M. Šalčius, pirrrms sek- 
retorius, pakviestas buti C. K. 
Organizatorium. Y/, jo darbą bus 
atlyginta $10,00 už ki_i:vieną pra- 
kalbą ir kelionės išlaidos. 

3. Prikviesta V. Venciuvienė j Į 
C. Komitetą kaipo Executive 
Sekretorius C. K. 

4. P-niai V. Venciuvienei pa- 
vesta organizuoti aukų rinkimas 
tarp amerikonu. Taipgi p. Venciu- 
"vienė ves raštinę. 

5. P-nia V. Venciuvierė plačiai 
praneša apie talkininku ba/.arą, 
kuris atsibus lapkrityje ir tęsis 
26 dienas. 

6. C. K. Dalyvau* Talkininkų 
bazarc (P»rooklyne—Xew Yorke?) 

7.- Bazaro rengimas atiduotas, 
ant rankų p. Venciuvicnės. 

8. C. K. ima iniciatyvą sudaryti 
lietuvių bazaro komitetą. 

Inešti$i.ooo tialkininkti bazaro j 
rengimui j Generalį jų ko:nitetą. 

10. P. Norkui išmokėti $3.00 lė-į 
šų už važimjimus. 

u. Lietuvių Dien-os knygosl 
klausimu—C. K. paveda M. Šal- 
čiui ir V. K. Račkauskui išleisti | 
L. D. Knygą po C. K. firma— 
ta išlyga, kad leidimo lėšas 
dengs prenumeratai ir leidėjai, ir j 
50% nuo gryno pelno turi eiti nu-1 
kentėjusiems nuo karės. 

12. Sekanti Susirinkimą laikyti 
ateinančia savaitę. Sušauks. Raš- 
tinė. 

Protokolas posėdžio, laikyto 3 
d Rugp. 

Dalyvavo: r>t. Šimkus, P. Yil- 
montas, V. Jankauskas, P. P.ajo- 
ras, A. Strimaitis P. Norkus, M. 
Busti, V- Yenciuvienė ir M. Šal- 
čius. 

1. P-nia V. \'enciuvienė pra- 
nešė, kad Talkininku bazaro K-tas 
prisiuntė $1.000 aukų C. K. ir už- 
tikrina vietą baziare Lietuviams, 
% pelno iš tos vietos eis Lietu- 
viams nukentėjusiems del karės ir 
dar bus paskirta kokia dalis iš 
bendro pelno. 

2. P. St. Šimkus jnešė suma- 

nymą išskirti iš Lietuvių tarpo j 
bazaro komitetą ;—p. A. Strimai- 
tis pataria atiduoti bazaro reikalą 
vietos komitetui New Yorke. 

3. P. \ ilmont pataria užkviesti 
kunigus j bazaro komitetą. 

Apsvarsčius, nutarta išrinkti ba- 
zaro komitetą iš New Yorko ir 

aplinkinių kolonijų: p. St Šim- 
kus nuvažiuos i Ne\varką, p. Ba- 
jonas j Maspetb, A. Strimaitis į 
So. Brooklyna, P. Norkus j YVii- 

liamsburgą, Pattersoną ir Passai-! 
ca, p. M. Bush j East Xc\v York. I 

Darbas turi buti atliktas taip, I 
kad 25 rugp. jviktų visų kolonijų 
delegatų susirinkimas išsirinkimui1 
bendro komiteto Brcoki) ne,N. Y. 

Pasižadėjusiejie sukviesti delega- 
tus iš atskirų kolonijų praneš ad- 
resus ypatų C. K., o C. K-tas už- 
kvies juos j susirinkimą, nurody- 
damas vietą ir laiką. 

4- St. Šimkus paduoda sumany- 
mu išrinkti komisiją iš "keturių 
žmonių surinkimui lėšų bazaro 
.surengimui pagal prisiųstas blan- 
kas. Sumanymas priimta. ] komi- 
siją išrinkti: V. Venciuvicnė, M. 
Bush, i'. Vilmontas, ir V. Jan- 
kauskas. 

5. V. Venciuvienė paduoda su- 

manymą atsišaukti j C. K-to sky- 
rius, k<\d jie parengtų nedidelius 
"Baza.ėlius" išvažiuojant j par- 
ku*. Sumanymui didumu balsu 

pritarta ir pavesta C. K-to Rašti- 
nei tai atlikti. 

6. P. Norki..; jneša, kad butų iš- 
dirbta smulkus planas bazaro pa- 
rengimui. Pr aiškinama, kad tai 
jo u pavesta p. V. Venciuvienei. 

7. Pakeliama klausimas atidėti 
bazaro komiteto susirinkimą iš 18 
r.igpj. ant toliau; diduma balsų 
nutarta atidėti ligi 25 rugpj. 

8. V. Venciuvienė Įnešė, l*ad 
daiktai bazarui butų paimti ba- 
zaro komiteto ir taikomi ligi ba- 
zaro. 

9. Kilus klausimui, kur reikės 
l i'kvti tuos daiktus. A. Strimai- 
tis pranešė, ka i jis parūpins S. 
L. A. name vietą. (Tėvynėj) 

10. M. Šalčius ineša klausimą, 
kaip reaguoti j "Atvirą laišką" 
keturių buvusių Liet. Dienos Kcm. 
Narių, tilpusj "Darbininkė". Pa- 
vesta reaguoti j tai C. K-to Pre- 
zidentui ir Pirmai įjam C. K. Sek- 
retoriui. 

u. A. S'*imaitis klausia, kaip 
yra su traukimu "Draugo" j teis- 
mą. Pavesta V. K. Račkauskui pa- 
siteirauti pas B. Yankaus apie tą 
reikalą. 

12 Įnešama sumanymas ducti 
vakaciją C.K-to stenografei. Nu- 
balsuota didžiuma balsų duoti p- 
lei Sidabriutei atstogą su užmo- 
kesniu v' :nai savaitei. 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. | 

Sava:,ė Liepos 3o—Rugpjūčio 6 
Mėnesinės aukos iš Baltimore, 

Md. Po $2.00 P. Ginku' T. Česna; 
Po $..00 už du ineii. \ ~ernius, 
A. Vitkauskas, J. Deikinis, M: Ma-I 
linauskas, P. Velička, M. Lurilai- 

tisf J. Kablis, Jg. N'oruŠeviČius,' 
A. Brokas, J. Leonavičius, Jg. Ur- 
bietis. Po 50c. V. Mačys, P. Del- 
tuvienė, A. Žimkiavičienė, O. Do- 
vidaičiutė, O. Česnienė, V. Bra- 
zauskas, O. Žinmauskiutė, M. Ma- 
tulionienė. Viso labo $21.00 

M, n. auka P. Čiurlionis $3.00 
Viso per savaitę $24.00 

Savaitė Rugp. 6 —13 d. 
Mėnesinės aukos iš Elzabeth. 

N. J. (Už du mėnesiu po $1.00) | 
J. Budry ir A. Zailskas. (Už 2 

mene *u po 50 centų): J. Sukac- 
kas, (Po 25c. už 2 mėn.) K. Yalis. 

Per p. St. Šimkc :s vakarienę 
New Haven, Conn: Liepos 29 
d. aukavo šios ypetos: Po $5.00 
Dr. A. Naikelis, p. p. F. Višniaus- 
k, s, J. Skritskuskas. Po $1:00 M:1 
Šalčius, A. Stankevičius, K. Jur- 
geliunas, F. Naikelis, J. Kcrdie-| 
jus, A. Povilaika, Kaz. A. Zaka- 
revičius, M. Karosas, M. Vokie- 
taitis, Z. Gruslutė, S. Bujanaus- 
kas, M. Sagevicienė, J. Černiaus- 
kas, J. Markevičius K. Buivydas, 
J." N'oburaitis, J. Butkus, K. A. 
Saikus, J. Moseliunas, F.. Cibuls- 
kas, J. Vikšraitis, J. Marcinke- 
vičiais, A. N'-ura, F. Aučiara- 
vičius, J. Yakkt. aus, M. Paulin- 
kaitis, S. Cverka. Po 50c. K. Ma- 
lonius. E. Kedziutė, \. Zdazins- 
kas, O. Bendreckiutė, J. Dickus, 
Y. Jakavičius.—Smulkių aukų 
$1.25.—\ iso $46.25. 

Viso labo per dvi savaiti $70.23. 

Aukos Lietuvai. 
liet. gelb. fondo, skyrius. 
La kita s 105. 
SO. MANCHESTER, CONN. D. L. 
K. Vytauto Draugija, per J. M. 
J inu&kevičlų ... $15,00 
L NCOLN, N. H. G. F nkyri'ius na- 
lių mokestis už bireno mėn V y r i| k 

Skyrius: po 50c— A. žilaitis, J. 
Puidokas, K. Mickunas, A. Puidokas, 
J Pažikas, J. Velička, M. Dublis, K. 
Majauskas, S. Stelmokas, Pr.Paukš- 
tis, P. Kriseiiunas, K JanuSkevifiia, 
K. šiugžda, A. Žemaitis, J. Antana- 
vičius, K. Aleksa, P. Antanavičius, 
Ign. Kazakevičius; po 25c.—J. Trum- 
paitis, A Minelga, A. llius, P. Ga- 
kaitis, V. Zajančkauskas, K. Rama- 
nauskas, T. Bartukas, J# Zajančkaus- 
kas. 

Moterų Skyrius: Po 50c.— 

Jul. Aleksienė, Urš. Antanavičienė; 
po 25c.—M. Pilaitienė, M. Puidokie- 
nė, P. Mickunienė, A Radikienė, T. 

Gudaitienė, O. Mateckienė, M. Trum- 

pai! ienė. 
Viso — $13.75. 
Gerb, St. Šimkaus prakalbose 16 

d birželio suaukojo: po 2 dol. — A. 

ll'us, K. Maja ūkas, J.Velička; po 1 

dol. — J. Matulis, J. šukevičia, K. 

Ramanauskas, P. Paukštis, P Krese- 

liunas, M. "lublis, Pr. žilaitis, K. 

Mickunas, P. Miskunienė, A. Pui- 

dokas, M. Puidokienė, J. Pažikas, A, 

Pažikienė, A. žilaitis, M. žilaitienė, 

T. Janulaitis, P. Gudaitis, J. Ma- 

teckienė— 50c.; A. Minelga — 25r 

Jurgis B. Puidokas — 5 dol. Viso 

$30.75. Išlaidų (pliakatai, salė ir kal- 

bėtojo kelionė) $13.40. Lietuvos G elr 

bėjimo Fondui eina $17.35. 

$46.10 
..13.867.93 
.13,914.03 

LIETUVOS NEPRIGULMYBES 
FONDO SKYRIUS. 

Lakštas 94. 
AMSTERDAM, !1Y Y. P. J. Lalas 

$1.00. 7J. 

CHICAGO. IL,L. ALST. 25 kp. 
susirinkime suaukojo: po 6 dol.— 
Dr. K DrangelisJ' J. 6iraitis, Dr. C. 
Z. Vezelis, Adv. F P. .r5radckulis, 
M J Kiras; po 2 dol. — Nepasira-i 
šęs X., Dr. A Zimoutas ($2.25); po 
1 dol. — D. SLaučikas, B. Janulis, J. 
Janulis, A Lukauskas, P. žemaitis, 
P. Sarpalius, J. Šileika, E. Girijo- 
taitė, S, Kvietkauskas, P. J. Kaz- 
lauskas (iš Montello, Mass.), P. Ma- 

žutis, S. Drangelis, A. D. Kaulakis, 
V. Schultz, A. Stankauskas; po 50c. 
— P. Pumputis, J.Kapočius, Nepasi- 
rašęs; p-lė R# Lawler 25c. Viso— 

$46.00 
Viso jplaukė $47.00 
Buvo lakšte 93 $4.605.92 
Viso jplaukė fondan $4.652.92 
Viso per abu fondu — $18,566.95 

J. SEKEVIČIUS, 

LG. ir LNF. Fin. Sekretorius, 
101 Oak Str., Lawrence. Mass. 

Iš Sandaros LauKO. 

Jau tapo išsiuntinėta referendu- 
mo lakštai j visas Amerikos Lietu- 
viu Tautinės Sandaros kuopas, ku- 
rios tik buvo organizacijoje gerai 
stovinčios, tai yra, kurios nuo pe- 
reitu Naujų Metų j organizacijos 
centro ižd.7 yra užsimokėję. Išsiun- 

tinėta j sekančias kuopas: 
1. Brooklyn, N. Y. J. Ambra- 

ziejus, 168 Grand Str. 
4. Philadelphia, Pa. J. Traki- 

mas, 280'' Richmond Str. 

5. Baltimore, Md. J. B. Vely- 
vis, 320 Grcene Str. 

7. Boston, Mass. J. Kcrdiejus, 
366 W.Broadway. 

10. Nevv Haven, Conn. J. But- 

kus, 262 Wa11ace Str. 
11. VVaterbury, Conn., L. G. 

Kaziunas, 6 John Str. 
12. Laurcnce, Alass, J. Sekevi- 

čius, 101 Oak Str 

13. New Bri *..if Conn. A. Mi- 

kalauskas, 14 bpring Str. 
14. Rockford, 111. P. A. Deltu- 

va, 418 Almond Str. 
15. Bridgeport, Cc«nn. R. Adž- 

gauskas, 515 Gregory Str. 
16. \Vorcester, Mass. V. Krikš- 

tolaitis, 55 Endicott Str. 
18. Cleveland, Ohio, K. Akso- 

maitis, 2004 St. Clair Av. 
19. Nevvark, N. J. V. K. Puo- 

džiūnas, 61 \Varwick Str. 
21. Rochester, N. Y. P. Petro- 

nis, 138 Joseph A v. 

22. Clinton, Ind. V. Avulis, R. 
R.3. Box 290. 

24. Montello, Mass. S. Sleinis. 
79 V i ne Str. 

25. Chicago. 111. B. LenKaus- 
kas, 2336 Oakley Av. 

26. Chicago, 111. Fr. Kibortas, 
2400 W. ^3rd Str. 

28. So. Omaha, Nebr. P. Biliū- 
nas, 5418 So. 32nd Str. 

20. Detroit. Mieli. J. Laukonis, 
192 Cardoni A ve. 

30. Xew York, N. Y. A. Rama- 
nauskas, 120 Grand Str., Brook-' 
lyn, N. Y. 

31. Norurod. M-ass. T. Pašakar- 
1 

nis, 1152 VVashington Str. 
32. Wilkes Bare, Pa. J. Acius, 

53 Joscph's Lane. 
35. Racine, Wis. M. Kasparai- 

tis, 1108 Herriek A v. 

36. Pittsburgh, Pa. J. A. Kat- 
kus, 2204 Forbes Str. 

38. Salem, Mass. S. Urbonas, 
3 Bentlcy Str. 

29. Plymonth, Pa. A. Rama- 
nauskas, 503 W. Shawney Av. | 

40. \V. Lynn, Mass. .A. J. Go-' 
tautas, 30 Cottete St- 

41. Manchester, N. II. F. An- 
drejunas, Rox 2T4. 

42. Liircoln, N. IT. A. Ylius,' 
Box 281. 

43. \Veslville, 111. E. Zanevskis 
P. O. Box 53. 

Kaip matome, referendumui iš- 
siuntinėta viso labo į 31 kuopą 
Kadangi mūsų organizacija skai- 
tosi iš 43 kuopų iki šiai dienai, 
todėl eiela 12 kuopų referendu- 
mo lakštų negauna. Kokiu tat 
budu? O gi šitokiu. Keletas kuopų 
dar nuo savo susitvėrimo nėra į 
musų organizaciją mokėję, o kitos 
visai nėra mokėję ir jokios savo 

gyvybės neparidę nuo pereitų Nau- 
lių Metų- Kitų nėro žinomi nei 
[kuopos viršininkų adresai, nors 

atkartotinai per visus musų orga- 
nus atsišaukinėjome, kaip susinė- 
simų sekretorius, p. St. Mockus, 

taip ir žemiau pasirašęs- Nieko ne- 

mokėjusios kuopos yra sekančios: 

3. Philadelphia, Ta. Draugiji 
"Lietuva." 

6. Philadelphia, Pa. Petro Ar- 
mino Draugija. 

33. Sheboygan, Wis. 

34. Kankakee, 111. 
37. Mineapolis, Minn. 

Kuopos, kurios nieko nemokėjo 
nuo perėjusiu Naujų Metų, nei 

jokios gyvybės neparodė, nei ku- 

rių adresai yra žinomi, yra šios: 
8. Philadelphia, Pa South Side 
0- Cambridge, Mass. 
17- Grand Rapids, Mieli. 
20 IlaverJiill, Ma«;s. 

23. Lewiston; Me. 
27. Pittston, Pa., 
Viską tai paėrniay.iš ALTS. fi- 

nansinių rekordų. Jeigu kame bu- 
tų įvykusi klaida, tai labai gerbia- 
mų kuopų atsiprašau, ir mel- 
džiu organe tatai perskaičius, man 

pranešti. Į kuopas parašyti ne- 

galėjau, nes, kaip minėjau, nebuvo 
suteikta adresai. Jeigu greitu laiku 
visos viršuj minėtos kuopos j San- 
darą užsimokėtų ir vėl paliktų ge- 
rame stovyje, tai dar galima butų 
pasiųsti referendumo lakštai ir dar 
šiame mėnesyje tos kuopos pasi- 
liktų gerame organizacijos sto- 

vyje. 
Kas per priežastis yra to,kad net 

ketvirta dalis musų organizacijos 
kuopų taip užsivilko su mokės-' 
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čiais? Apie tatai manau platų ra- 

portą išduoti musų busiančiam sei- 
mui. 1 uom tarpu pasakyčiau tik 
tiek. kad tai nėra labai nuostabus 1 

dalykas. Reikia neužmiršti, kad kc-1 
lėtas musų ankstyvesnių kuopų su- 

sitvėrė tiktai po upo tautiškai-po- 
litiškr- pakilimo, kuris apsireiškė 
tarp Amerikos lietuvių po musų 
II-jo Amerikos Lietuvių Visuo- 
tino Seimo T9T4 m. Jeigu butų 
buvę kam nuolatos po musų kolo- 
nijas su politiška agitacija važi- 
nėti ir nuolatos aiškinti dabartinę' 
svarbą lietuvių organizuotos poli- 
tikos, tai ne tiktai kad šios musų 
kuopelės butų stipriai stovėję, bet 
iki šiam laikui mes butume ja 1 

turėję kuopas šimtais, ir kiek- 
vienoje musų didesnėje kolonijo- 
je. 

P.et to nebuvo. Mūsų organiza- 
cija buvo nauja, programas dar 
buvo neišsidirbęs, veikėjai išsis- 
klaistę ir įvairiai svyruojantie. Tik 
vėlesniu metu viskas pradėjo eiti 
j geresnę tvarką, kuomet mušu 

programas šiek-tiek išsidirbo, ir 
kuomet pas mus atsirado kele- 
tas geros valios tėvynainių, ku- 
rie su pasišventimu j po musų ko- 
lonijas važinėdami padirbėjo. Tar- 
pe tokių veikėjų reikėtų mums 
visuomet paminėti p. A. M. Mar- 
tus, p. M. Šalčius, p. R. Karuža, 
p. St. Šimkus ir keletas kitu. v <' į)i w 

Ret tie musų veikėjai toli gra- 
žu neapklojo visos _musų išeivijos. 
P<'.veizdan, Pennsylvanijoje yra di- 
džiausios lietuvių kplonijos, o vie- 
nok tenai, išimant Philadelphią ir 
.šiek-tiek VVvomingo kloni, lietuvių 
tautiškas bruzdėjimas yra merdė- 
jimo stovyje. Juk. tikrai gėcta, jei- 
gu mes neturime savo kuopos to- 
kiam intelektuališkame centre, kaip 
Shenandoris! Čiela Pensilvanijos 
srytis yra tv "tai lietuvių apgyven- 
ta, o teirai niekas nesidarbuoja. 
Yra, rodos, tenai ir Sandaros ap- 

skritys, bet tasai tiktai iš vardo. 
Apskričiai labai didelę dalį 01 

ganizacijinio darbo gali atlikt 
Reikia tiktai daugiau veikėju tai 
pasišventusių. N:galima butų s: 

kyti, kad tokių veikėjų ir nėra. 
Jų yra, liktai iki šiolai tebėra išsi- 
blaškę. P?.veizdan, pastaromis die- 
nomis man rašė p. Karuža, jogei 

: studentas Strikulis mielai butų 
apsiėmęs, vakacijų laiku, pavaži- 
nėti po Pcnnsilvanijos ir Ne\v 
Yorko apylinkę su Sandaros agi- 
tacija. Bet dabar jau nedaug va- 

kacijų laiko teliko, podraug musų 
apskričiai stovi apmirime. Kas 
taip umai spės surengti prakalbų 
maršrutus? Kuopos to atlikt: ne- 

gali, arba jeigu ir g'ūi, tai labai 
ant mažos skalės. 

Ateinančiam sezonui reiktu mū- 

sų apskričiams sukrusti. Nekalbu 
aš apie apskričius Connccticut ir 
Massachusetts valstijų — jie ir 
be to yra gyvi. Bet kalbu apie 
apskričius Pennsilvanijos ir N. 
Yorko bei Nevv Jersey valstijų. 
Tie apskričiai jau susitvėrė, bet 
argi ką veikia ? 

Bet aš nukrypau nuo temos. Ir 
taip, visos kuopos, kurios gavo 
referendumo lakštus, lai pasirū- 
pina per šį mėnesj sušaukti savo 
visuotinus susirinkimus ir nubal- 
suoti seimo vietą. Balsavimo bal- 
tieji lakštai turi buti pasiųsti 
Balsavimo Komisijai (J. Baniulis 
3(16 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.) iki 31 d. rugpjučio (Au- 
gusto), 1917 m. Kaip veikiai bus 
žinomos balsavimų pasekmės, taip 
veikiai bus paskirta komisija su- 

statymui seimo programo ir ren- 

gimuisi prie seimo. 
Gali but.kad bus paduota visa 

eilė musų politiškų klausimų mū- 

sų kuopoms, kad jos prieš seimą 
savo susirinkimuose apsvarstytų, 
ir jau gatavai nubalsuotu pri- 
siųstų seimo programos komisi- 
jai. Tuomet pasilengvins patsai 
seimo darbas. Nes šįmet seime ir 
taip turėsime labai daug svarbių 
reikalų Lietuvos liuosybės klausi- 
me ir santikiuose tarpe musų visų 
naujųjų Didžiosios Lietuvos par- 
tijų ir jų programų. Taipgi didelė 
dalis darbo stovi musų priešakje 
ir apie musų pačių vidurinį stovj. 
Šjmet Seimas reikalaus be galo 
didelio išnašumo musų darbe ir 
kuodaugiausio skaičiaus musų vei- 
kėjų. 

Todėl kuopos, kurios delei ne- 

jsimokėjimo į organizaciją galė- 
tų sutikti klintis siuntime savo de- 

legatų j musų busiant j j į seimą, 
meldžiamos nevilkinamai savo kuo- 
poje vidurinius reikalus sutvar- 

kyti, išrinkti iš narių mokestis ir 
jau rengti per savo finansų sek- 
retorių raportą, kiek kuopa turi 
narių, ir daboti, kad jie butų tą 
maž«ukę mokestį savo tautos po- 
litiškiems reikalams įmokėję. 

J. O. Širvydas. 
ALTS. Fin. sekr. 

MU$Ų REIKALAI. 
(Paklausas Sf. "Mockaus). 

"V. L." nuni. 28 ALTS. reika- 
luose, krfVuleje 7-toje "Delei sei- 

^ 
mo perkėlimo" yra padėtas San- 
daros C. V. sekretoriaus prierašas 
(po krivulę — balsuojant). 

Bostone reikia seimo, jeigu nori- 
ma musų apielinkė turėti Sanda- 
roj. Toks būdas balsavimo ir žo- 
džių išreiškimas (mano suprati- 
mu negeras, netaisyklingas) mū- 

sų Sandaros narių tarpe sukėlė 
nesusipratimu; būtent, pasirodo, 
kad Nauj. Anglijos sandariečiai 
nori seimo "Bostone dėlto, kad ką 
tai padaryti savo politikai, o jei- 
gu Bostone seimo nebusią, tai 
Nauj. Angl. sandariečiai nebu- 
sią Sandaroje. Jau, sakoma, to- 

ki* balsavimas tai yra ne kas 
kitas, kaip statymas ultimatu- 
mo kitoms ALTS. kolonijoms. 
Tokio turinio bei supratimo laiš- 
kų gavau keletą nuo savo bendrų 
ir Sandaros narių. Ir nors jau aš 
keletą atsakn daviau asmeniškai, 
kad taip nėra ir nebusią, bet vis 
tiek mano bendrai nenustoja mane 

"bombardavę" laiškais. 

Taigi, matydamas, kad musų 
kolonijoje, apskrityje, dargi nei 

pačiame Bostone tarp sandarie- 
čių nėra tokios nuomonės, kaip 
išsireiškė centro sekretorius kri- 

vūlėje 7-toje, reikalauju, kad g 
sekretorius atsakytų viešai, ko- 
kiuo tikslu ir supratimu tokioje 
ferm-jje balsavo. 

k(Tįsa nuo 7 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. Jj myli 
vaikai, motinos vadina jį 
d'raugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR 

SEVERA'S 
ANTISEFSOL 
yra antiseptiškas 
skicdys vidujiniam 
ir išlaukiniam var- 

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

Kaina 25 centai 

SEVERA'S 
FOOT POVVDER 

(Severos P r o S k o s 

Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptikos probkos, 
suteikiančios paleng- 
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
n' žčjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai 

Apart augščiau minė- 
tų preparatų, dar at- 
kreipiame atyda į kitas 
gydomasias toaletiues 
rcikmenai, išdtrbinėji- 
mas ir pardavinėjama* 
po "Severos" apsaugotu ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptieko<e, arba ui- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite. 

RAPIDS, IOWA 

Reikalaujame 
Agentų 

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

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, 1LL. 

Reikalavimai. 
Reikalingas apsukrus drabužių par- 

davėjas. Pirmos rųšies vieta. Turi 
kalbėti angliškai. Kreiptis l Room 
703, 184 W. Washlngton 3t., kampas 
Pth Ave Tel. Main 2708 

3>bU0.VerM $200. Parsiduoda spaustuvė Pennsylvanl- jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 
sina, raidės ir vlsoki kiti prietaisai. Vertės $600.00 ui $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- kitės } Lietuvą, 814 W. 33rd Ctreet, Chicago, III. 

BARGENAS. 
Parsiduoda tik vieną metą, vartota 

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

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

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

DR. O. C. H EI N E 
DENT1STAS 

OFISAS: Kiinp. 31 Ir So, HilsteiSt. 
(8pen»i» ilrl Aptiekot). CHICAOO. 

Specijsliškai 
Pigumų Jieškotojams 

Puses akro lotas viduje miesto ribų, arti gatrekario linijos. 
Parsiduoa ui $399. Išmokėjimas pagal sutartį. 

pamatykite noną 

GUARNO 
ROOM 200 

69 W. Washington St. Chicago 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STAHC.US TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, O TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central] Komitetą, kuris greičiausia! pasiunčia piningus 
j Llelu»a, Ir Įsirašyk Į nuolatini; Lieluios Selpijg skalčiĮ.' 

//kirpk Zį Kuponą ir įrašęs kas reikia >npk su savo Auka 
f Komitete ;iuo adresu: 

THE L.ITHUANIAN CENTRAL COMMITTEF 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : 

C^iukčii: $ auhi nukentėjusiems nuo ka- 
^ vės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Centrą1/, Komitetą po $ pakol t-h bus rei- 
kalas šelpti rnuiu viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

Adre«zs 



(Tąsa nuo 6 pusi.) 

R vlos, už Bostoną aš pirmas 
buvau, ką ir Ill-čiame ALTS. 
Nauj. Augi. susivažiavime 3 d. bir- 
želio išsireiškiau, l»et ne dėlto, 
kad būtinai Bostone reikia, arba 
su kokiais nors privačiais del po- 
litikas, ar ko kito dalykais. Ne! 
Aš geidžiu Bostone seimo tokiais 

pat norais. !<aio geidžia brookly 
niškiai Brooklyne ar Ne\v "Yor- 
ke. \ Va terbur iečiai — VVatcrburyje 
ir tt. l»et anaiptol jT>kiu politikų 
nei paslapčių nėra pas mus ir taip- 
pąt dirbsime, kaip ir dir1x>:ne, jei 

4 sandariečiai ir nenubalsuotų seimo 
Jlostone. J. Sekevičius. 

» 

ST. :\IOCKAUS ATS.aiv'i MAS. 

į Trumpai atsakau.— Perskaitęs 
prisiųstą rezoliuciją, [X-) kuria jau 
buvo visų C. Valdybos nariu pa- 
rašai ir tik mano vieno tetruko, 
a> buvau labai suerzintas; įuat 

toj rezoliucijoj buvo apie.-tas Bos- 
tonas ir \Yaterburis, kaipo kandi- 
datai vietos deki seimo. Nenorė- 

damas už'ęsti ilgai atsako, o bc to 

•turėdamas labai daug darbo kurį 
turėjau skubiai atlikti, giliai ne- 

pagalvojęs padėjau minėtą prie- 
rašą, kad nors tuomi atkreipti vi- 

sų domą, kad ir Bostonas yra kan- 

didatu dcl Seimo šaukimo. Ot, ir 

apsirikau tok j prierašą dėdamas! 
bet neturėjau blogo noro, kad 

grasinimui kitoms kuopoms ar ap- 
skričiams paveržti iŠ jų seimą į 
Bostoną. Taigi šiuomi savo pasi- 
aiškinimu atitaisau klaidą ir ma- 

nau, kad visi, kurie turėjo delei 
mano išsireiškimo neramumą ar 

nesmagumą, už tą man atleis. 
Su tikra pagarba 

Stasys Mockus. 

DEL ATSTOVYBĖS WA- 
SHINGTONE. 

A LTS. valdžia buvo užtvirti 
n n si p. C. Kaspučio kandidatūrą 
atstovauti vidurinę sriovę \Va- 

shingtone ir paskyrė $150.00 il- 

gos j mėnesį ir kelionės i^.ca^- 

čius. P-nas C. Kasputis raj>, 
kad norint atsakančiai veikti, re'- 

kia užmegsti pažintis su diplo- 
matais, o tas nc pigiai atsieina 
ir iškaščiai butų daug didesni 

regu paskirtas atlyginimas, 
l'/imti-gi vietą ir veikti bile 

kaiip—'inenorjs todėl padavė 5avo 

rezignaciją. 
Kadangi ALTS. valdybos tari- 

ngas algos klausime buvo ga!uū- 
nas, tad šiuomi pranešu,, ka i p. 
C. Kaspučio rezignacija priimta. 

R. Adžgauskas. 
Pirm. ALTS. 

Clinton, Ind. Mušą ALTS. 22 

kuopa sparčiai auga. Jau turime 
21 narj. labiausiai yra indomi:, 
jogei mūsų žmonės .jėga jau šalin 
nuo socialistų ir noria rašosi prie 
ALTS. Matomai, žmonės pradeda 
suptasti, kur yra tikra tiesa ir 

kur nelemtas akių muilinimas. Tie 

musų "politikieriai" (socialistai) 
savo saldliežuviavimais jau ingri- 
60 žmonėms. 

•Dabar mųs 22-ros kuopos susi- 
rinkime liepos 15, visi nariai už- 

simokėjo mėnesines mokestis iki 

naujų metų—viso $045- Jaipgi 
tapo paskirta $5.00 į Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondą. Ir tolesniai 

tnusų tautiečiai nemano sėdėti ran- 

kas sunėrę. 
jonas Skinderis. 

Jieško Giminių. 
Petras Čigas Kauno gub., Fanev. 
ai>s., Biržų valse., Semeniškių 
leaimo j ieškau brolių gyvenančių 
Amerikoje taip-pat giminių ir pa- 
žystamų, Adr.: 

JPetrograd, Sapernyj ,per. d. 9. 
kv. 9. 

Anelija ir Lcvuse Noreikiutes, 
Kauno gub., Šiaulių aps., Šiadu- 
vos par., Kaulališkių kaimo' jie- 
skom brolių Jono ir Antano Pet- 
ranaičių gyvenančių Amerikoje, 
taip pat giminių ir pažįstamų. 

Petrograd, Mojka 60. Gost iri t 
ca Rossija. Elionor*. Noreiko. 

IŠRADIMAI TsTTt^T t^rJ iuSiJ rfvk.i i™!^1} r0'kįMlkJta nuo mu"V <Jykal patarimų Ir VIDfiJO IŠRADIMŲ, k? lfi aBti, 1r kaip užpatentuoti, kuri kiek- 
vienam išaiųaim dykai. Rtounku. ir nodeiius landome ir egzaminuojami DYKAI. lUfiyklte lietuviškai bent | kaire ofisą: \MERICAN EUROPEAN PATHNT OPFICiS: (Lct): 258 BROAOWAY, JEW YORK. N. Y. Ir 103 PARRI8TER 8LDQ., VVASHINOTON, D. C. 
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Kaip Vokietija Skolina 
Pinigus. 

Vokietijos karės paskola ir 

reichstago kreditai padaro su vir- 
'šum dvidešimts bilijonu ir dar 

vis auga. 
Yra nuostabu, kad Yiuietija 

įsugebė parūpinti pinigus karei be 
'skolinimo iš kitų šalių, i Kame 
yra j >s galybė? Kame jos silp- 
nybė? 

šita $20,000,000,000 paskola, 
išskiriant lal>ai maias sumas, v ra 

surinkta Vokietijos ribose. Dar- 
bininkai Vokietijoje niekuomet 
tiek nėra uždirbę kiek dabar. 2e- 

Įmė niekuomet neišdavė tiek. tur- 

tų. Produktai pasitrigubino, o 

kaikuriose vietose pasidešimterio 
pino. N'ors ukiumkų skaitomos 

įkainos yra varžomos valdžios, bet 

jie niekuomet negaudavo tokių 
i sumų uz savo javus \'aip dabar.! 
Mokestis kareiviams toli praneša 
mokestį taikos laiku. 

Kiekvienas, kas pažįsta taiko* 
laiko Vokietiją, žino, kad niekas 

•negali buti oficieru, jei jis neturi 

'gerų įplaukų, ar pačios su pini-( 
'gais. Šiandien vokiečių oficierai 
ima negirdėtas algas. Darbiniu-j 'kai dirbtuvėse ir ant laukų, ukiu 

(savininkai g"'na tokius pinigus, 
kokių jie niei met negaudavo ra- 

miuoju laiku. IVnktai karės pa-, 
skolai penkis kartus tiek užsirašė 
kiek pirmai 

į 
$650,000,000 | metus per de- 

šimtį metų. 
Valdžia užtikrino nepiniginti šitų 

paskolų pirmiau 1024 m. Ji apsi-Į 
ėmė mokėti po $650,000,000 kas 
metas per dešimtį metų. 

Yra laukiama, kad vokiečių] 
valdžia norės savo paskolas at- 

mokėti pirma paskirtojo laiko, kad 
užvadavus šimtus milijonų dole- 
rių paluk.ų. 

Žinoma, įstatymų keliu negali-J 
ma žmonių priversti sugrąžinti po- 
pierius ir imti trumpesnio laikoj 
popierius. Bet Vokietija turi bū- 

dą priversti žmones prie tokių 
dalyku. 

Šitas didžiulis antviršis ,ų nor-i 
malinių įplaukų eina į taupomą-, 
sias barokas—'kitaip pasakius, ka- 
rės paskoloms. Taip pat tos dirb- 
tuvės, kurios dirba šovinius—vi- 
.*ką, pradėjus nuo kamuolių bai- 
giant drabužiais—moka dividen- 
dus. 1915 m. 'kaikur anglies ir 
geležies kompanijos nemokėjo di- 
videndų. Dabar jos moka gerus 
dividendus. Kaikuriuose atsiti- 
muose igr6 m. išmokėta didesni 
dividendai negu 1915 m. Šitas 
tautos finansinių sąlygų barome- 
tras, taupomoji banka, parodo, 
kaip iš lauko pusės žiūrai, nepa- 
prastą pasiturėjimą. Pernai me- 

tais viena didžiausių banki* Dis- 
conto Gesellschaft parodė depo- 
zitų padidėjimą y o nuoš. 

Didžiausios Vokietijoje batikos 
Deutsche Bsrtk depozitai nuo 

$375,000,000 padidėjo iki $600,- 
000,000. 

Kaip tas yra galimu? Vokie- 
tijos vaizba yra sunaikinta. At- 
sakymas toks, kad vokiečiams be- 
veik pavyko sutverti pačiai sau 

užtenkamą valstybę. Vokietija 
parduoda pati sau ir perka pati 
nuo savęs. Vokietijos pinigai ei- 
na ratu. Utopinis padėjimas, ku- 
riuo vargiai galėtum tikėti. 

Pinigai aplink eina ratu. 
Antvrršinius pinigus, suteikia- 

mus karės, vokiečiai deda j tau- 

pomąsias bankas. Bankos yra 
verčiamos užsirašyti karės pasko- 
lų u7. tam tikrą nuošimtį savo 

iždų- Valdžia šituos įpinigus mo- 
ka atgal pramonei. Vokiečių pra- 
monė savo keliu dividendais, al- 
gomis moka šituos pinigus atgal 
žmonėms, perka nedarytą medžia- 
gą. 

Tas butų kaipir tikra3 ratas. 
Bet šitas ratas gudria vokiečių 
priemone yra truputį įlenktas. 
Tuojaus po išsiveržimui karės cie- 
sonybės patarimu atidaryta skait- 
lingos finansinės įstaigos, vadina- 
mos Dahlens Kassen. Jos turė- 

jo vieną uždavinį—skolino pinigus 
ant vekselių, los buvo verčiamos 
skolinti pinigus ant kiekvieno vo- 

kiečiu valdžios vekselio. 
Jei vokietvs atsinešė užsieninį 

vekselį į Dahletis Kass, tai jis 
gaudavo nuo 30 iki 70 nuoš. jo 
parašytosios vertės. Tokiu budu 
Daldens Kassen pririnko didelį* 
daugybę vekselių, llž šituos vek- 
selius jie išdavė vientnarkius ir 
dvimarkius popierinius pinigus. 

Kiek šitų popierinių pinigų iš- 
kišta, niekas nežino. Viso įsta- 
tyta- paskirta vra $750,000,000 
bet šita skaitlinė yra žymiai pa- 
didinta. Dalykas yra tame, kad 
jie yra gaunami tiktai sudėjus da- 
lis ir popierius Dahlens Kass'os. 

Ciesorystinė prigavystė su finan- 
sine laida. 

C'iesorystinės valdžios praneši- 
mai parodo, kad vokiečių pinigai 
buvo leidžiami proporcijoje trijų 
vienaty popieros prie vienos auk- 
so. liet šitas pasakymas neduo- 
da vietos vienmarkiams ir dvimar- 
kiains pinigams. Tai yra cieso- 
rystinė prigavystė, nes nors šitie 
žemaskaičiai popieros pinigai ne- 

buvo leisti ciesorysitinės valdžios, 
juos išleido Dahlens Kassen, bet 
jie yra cicsorystinės finansų galy- 
bės dalimi. Šitie vienmarkiai ir 
dvimarkiui pinigai yra priimami 
taupomose bankose kaipo depozi- 
tai. Tokiu budu jie patampa 
finansinio tautos audimo dalimi. 

Tas atveda mus arčiau prie to, 
kaip vokiečių karės paskolos yra 
užtrauktos. 

Yokietys užsirašė $100 pirmo- 
sios karės paskolos. Atėjus antrai 

paskolai, jis nunešė šitą $100 po- 
pierį j Dahlens Kassen ir pasi- 
skolino ant jo $70. Prie jų jis 
pridėjo reikalingą sumą padary- 
mui $100, nupirkimui antrosios 
karės paskolas popierio. 

Atėjus trečiai paskolai jis tą 
patį šposą padarė. Šitaipos Dah- 
lens Kassen berinkdama vokiečių 
ir užsienio užtikrinimo raštus, su- 
rinko ir cies ,rybinius vokiečių po- 
pierius. Už šituos naujus užtikri- 
niuv> raštus jos gali leisti naujus 
nenmarkius ir dvimarfdus popie- 
rinius pinigus, popierą už popie- 
rą. Ir taip popieriniai pinigai sau 

šoka. 

Aitą finansininkai vadina, ap- 
versta piramida." Finansų žino- 
\ai mano, kad ji toliai seksis krau- 
ti, kol sunkumas ties viršum pa- 
sidaris toks didelis, kad visa pira- 
mida turės sugriuti. 1914 m. vo- 

kiečių valdžia stovėjo ant bankru- 
tuino krašto. Niekas nežino, kas 
atsitiks taikai atėjus. 

re r trisdešimts metų ciesorysti- 
nė skola užaugo 1,223 nuoš.; lai- 
vyroaa, 1,054 nuoš.; amunicija, 127 
nuoš.; pragyvenimas, 109 nuoi 
Akyvaizdoj e viso šito algos padi- 
dėjo 31 nuoš. 

Tarytum labai keista, kad vo-' 
kiečių aukso atsarga tolydžio eina 
didyn. Nepereina nei vienas žmo- 
gus per Vokietijos sieną, neapjie- 
Skotr s pinigų. Jei pas j j yra auk- 
sas, pasienio viršinrnkas apkeičia 
jį popieriniais pinigais. Jei jis 
yra svetim?ilis, jis turi pilną teisę 
pasilaikyti auksą, bet paprastai jis 
atiduoda jj. 

Kartas nuo karto centralinėn 
rinkimo agenturon žmonės suneša 
auksinis žiedas, apyrafnkės ir tt. 
Jie gauna jų vetrę popieriniais 
pinigais. Kiti vietoje popierinių 
paima geležinius (pagražinimus 
su parašu, "'Męs atiduodame auk- 
s?į už geležį." Yra protinga ma-i 
da tokius pagražinimus nešioti. 

Pirma negu karės paskolos už- 
sirašymas pasibara koks nors 
didelis nuotikis paskelbiama vo- 

kiečių laikraščiuose. Užsirašy- 
mas paskolos 1915 ra. ėjo drauge 
su V*r savos puolimu. Pirma ne- 
gu paskutinės paskolos užsirašy- 
raas nesenai pasibaigė, buvo ve- 
dama tikrai įdomi propaganda. 
Kiekvienas šalies laikraštis rašė 
apie paskolą- Daugybė vie?M kai- 

betojų bikė kalbas. Net vodevi- 
li nė scena buvo paskolai panau- 
dota. 

Vokiečių žmonės jau dirba į>1 e 

nus išrišimui ekonomini1.! klausi-j 
nuj taikai atėjus. Hamburgo, 
parlamento senatoriaus Stalur.ero! 
patarimu tapfir sutverta atasteigi 
1110 komisija, pavadinta F r i c- 

de'.i subefga'ng Komini- 
: h, s si o n, tai|\ sakant lipnias 

prie taikos." Ji tarsis su virši- 
ninkais vokiečių pramonijų, bati- 
kų, ir .U. 

Žymus vokiečiai verteivos ir 
bankininkai mano, kad taikai atė- 
jus mokesčiai nepakils daug. Val- 
džia proporciniai paimsianti nuo 
kiekvieno ir nei vienas to nepa- 
jausi.s Mokefečių kelti valdžia 
•legali: tas priverstų vokiečių pra- 
monę didesnes algas mokėti ir dėl- 
to daiktų kainos turėtų pakilti. 
Daiktams pabrangus vokiečiai pra- 
monininkai negalėtų lenktyniuoti 
su sairo konkurentais. i 

KIBIRKŠTIS 
Tautininkai nebereikalo sako, 

kp.d einant prie išliuosavimo Lietu- 
vos neužsimoka eiti per Rymą. 
Jie turi didelę teisybę. Dabar vi- 
si Lietuviai gali matyti, kiek 
P.yniui apeina Lietuvos likimas, 
kada popiežius Liuteronišką Vo- 
kietiją turi sau arčiau prie šir- 
dies negu Katalikišką Lietuvą. 

Iš politiško atžvilgio Lietu- 
viams neužsimoka buti viernais 
tarnais Romos. Ana Airija juk 
katalikiškiausia tauta, gal, Eit-j r»|>oje, o Romos popiežius savo 
taikos pienuose apie Airiją "does 
not give a domis." Baltinojis. 

"Tėvvnė" rašo, kad lietuviškų 
.v •• J vyčių kongresas Brooklyiie išvijo 

iš svetainės laikraščių repoterius. j "Keleivis" priduria, kad prateti 
vyrai musų vyčiai—reporteriškos 
plunksnos nusigąsta, ir klausia, 
kas butų, kuomet vyčiai pama- 
tytu kareivišką ^durtuvą? 

?.l <01 

Tūlas drauguos1 parašė "Kovo- 
je", kad jis režignuos iš LS Są- 
jungos, jeigu Sąjunga nešoks pa- 
gal jo dudą, arba, jiekrjks jos na- 
riai ir nesidės j jo "larybą". Da- 
bar V Žuvytė teškina straipsnį 
tam pačiam organe ir užbaiga"... 
'patarčiau drąsiai priimti tokių 
draugų rezignacijas"... 

Nepastrošino bo-bą koše. 

Iš viso matyt, kad patentuotiems 
oportunistams, meškeriojamiems 
lietuvius darbininkus j "A. L. D. 
T." — ne veziot. 

Romos papė tik tuomet žino, 
kad Lietuva ir lietuviai yra ant 
skieto, kuomet reikia iškolektuot 
skaitlingi biednų, maldingų Lietu- 
vos gyventojų grąšiai iš Seinų, Kauno ir Vilniaus decezijų; bet, 
kuomet Lietuva išgriauta ir jos 
žmonėu ba^u miršta, tuomet po- 
piežius lietuvius paskaito nuėju- siais amžinybėn, o Lietuvos terito- 
riją lenkams atiduoda. 

"Draugas" 187 no., gesindamas 
ugnį pakulomis, "dienoje po puo- 
tosrašo: "Visi geros valios ir 
susipratę vyžiai žino, kad musų 
gerus dvasiškius yra už ką gerbti." 

Kuomet "Naujienos" rašo, kad 
vyžiai skilo, "Kova" sako, kad 
tai logška zecerio klaida. Well, 
gal ir "Draugo" zecerio klaida 
yra logiška ? 

— Ką reiškiat "du metiniai kom- 
panijos piknikai Vienais metais? 

— Tai reiškiA, "kad kompanijos 
bosai neįstengia Uzsilopyt prakiu- 
rusių alkūnių ftutitiugieriškų dak- 
tarų apgarsinimai^ ir, kad perei- 
tame piknike draugai darbininkai 
"perni^žal" dolianų paliko. Mat 
jie išgėrė tik Tcelis'desėtkus bačkų 
alaus ir kelesdfcširrfts galionų vis- 
kės, bet nejstertge išgert"ftek, kiek 
?nt jų galvos ''Naujienų" kompa- 
inijos bosai pašapa'vo. Ergo—reika- 
lingas extra metiiii^ piknikas. 

mm HNiOS. 
'KELIA LIETUVIŲ TAUT-V 

"Naujienos," kurios andai pasi- 
gyrė. kad Cliicagos Lietuvių neva 

Darbininkų Tarybos atstovas "iš- 
kėlė" lietuvių tautos vardą Audi- 
toriume, kur Jurgelionis sukėlė 
skaindalą prieš ambasadorių Bach- 
metjevą- dabar vėl turi progą pa- 
sigirti, kad isnaujo "iškėlė" lietu- 
vių tautos vardą. 

Pereitą nedėldienj Grigaičio— 
L.uio-Jurgeliono organizuojama 
Lietuvių neva Darbininkų Taryba 
turėjo savo posėdį Aiišros svetai- 
nėje, Chicagoje. Žmonių prisirin- 
ko dikčiai. Pirmininkavo K. Jur- 
gelionis* Priimta viskas taip, kaip 
"draugas" Grigaitis padavė. 

Čia buvo užkviestas pagelbon ir 

I.iaud|es Tarybos pirmininkas— 
tūlas pacifistas lvin Šventas Jonas 
Tucker, "socialistiskas kunigas-" 

Šisai "šventas Jonas" nudirbo 
Ameriką, jos valdžią ir preziden- 
tą- bet neužsiminė apie kaizerį, 
nupeikė Amerikos militarizmą, bet 
nei»žodžio netarė apie vokišką mi- 

litarizmą; nušvietė Amerikos mili- 

jonierius. kurie nuo karės nutuks, 
bet neužsiminė apie Kruppo mili- 
jonierius Vokietijoj, kurie jau ne 

tik nutuko, bet per tris karės me- 

tus jau ir per tuko. 
Toki kalbėtojai ir toki veikėjai' 

kurie sakosi, kad jie stovi už tai- 
ką, bet kad gavus taika- ragina 
Ameriką gulti ant pilvo, kad kai- 
zerio čebatas galėtų jai smegenis 
suteškinti—toki kalbėtojai yra ne 

kas daugiaus tiic manjakai. 
Svarbiausis nutarimas šito "sei- 

mo" buvo tas, ka-d nutarta prisi- 
dėti prie People's Council (Liau- 
dies Tarybos) ir pasiųsti delega- 
tus j tos Tarybos konferenciją, 
kuri atsibus mieste Minneapolis, 
Minti., i-mą d. rugsėjo. 

iKas yra toji "Liaudies Tary- 
ba-" prie kurios lietuvių neva Dar- 
bininkų Taryba prisidėjo, apie tai 
pakalbėsim vėliaus. O tuom tar- 

pu pažiūrėsim kaip Grigaičicr-Jur- 
gelionio kompanija "iškėlė" lietu- 
vių vardą pereitą nedėldienj. 

Chicagos laikraštis "T r i b u n e" 
įdėjo tokį pranešimą apie tos neva 

Darbininkų Tarybos Seimą: 
"Vietiniai lietuviai organizuo- 

jasi priešinimuisi karei. 
"Amerikos Lietuvių Darbinin- 

kų Taryba, suorganizuota kaipo 
Liaudies Tarybos sparnas, tapo 
vakar jkurta mitinge prie 3001 
•So. Ilalsted St.» per 115 dele- 
gatų, kurie atstovauja .vairias 
lietuvių draugijas Suvienytose 
Valstijose. Delegatai pranešė, 
kad jie atstovauja 10000 žmo- 
mų. 

"Mitingas prasidėjo io-tą va- 

landa išryto ir tęsėsi net iki 5 
valandai po piet. Susirinkusie- 
ji klausėsi kalbėtojų nuo Liau- 
dies Tarybos, kurie atakavo 
\Yilsono politiką, visą Admini- 
straciją ir konsk ipciją, ir palai- 
kė socialistiškas idėjas. 

"Pradėta vykdinti plianus iš- 
plėtojimui tarybos judėjimo po 
visokias Lietuvių Kolonijas Su- 
vienytose Valstijose." 
Taigi mūsiškiai socialistai pra- 

deda Chicagoje lietuvių vardą 
"kelti" taip, kad netrukus jiems 
nebus perėjimo miesto gatvėmis. 

Tokis kėlimas yra ne kėlimas- 
bet atsiprašant, paškudinimas lie- 
tuvių vardo. Ir jeigu taip eis 
toliaus, tai galime tikėtis pusė- 
tinos blėdies lietuvių vardui ir net 

lietuvių tautos reikalams. 

Žmones giriasi, kad jie atsto- 

vauja 10,000 lietuvių ("Naujie- 
nos" sumažina ant 8,5oo). Kas 
per nonsensas! Jie taip atsto- 

vauja tuos 10.000 lietuvių, kaip 
kad p. Gugis (to paties būrio vei- 
kėjas) atstovauja Chicagos lietu- 
vių Draugijų Sąjungą. Muilina 
Amerikonams akis, o Chicagos lie- 
tuviai paskui turės už tai durnus 
ėsti. 

■ 

(Tąsa ant 8-to pusi.)) 

George Anderson 
MARBLE 
WORKS 

500 W. 35th STREET 
N. W. Cor. 35 & Butler Sts. Chicago 

Tęlephone Drover 5581 

Išdirbejas granatinių ir murmuiin2.<> Paminklų 
ir Kapams Akmenų. Visiems žinomas šioje 
vietoje; esiu biznyj# 10 metų. Perdaviau virš 
600 paminklų. Šiemet musų kainos 3 proc. že- 

mesnės negu kur nors Chicagoje. Darbas išpil- 
domas sąžiningai. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS 1886 METAIS 

i«apitalas ..t Sausio, 1917, $145-000 
Pomirtinių išmokėjo *.... $93.715 
Ligoje pašalpų $52-813 

Moka pomirtinių (150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

ŠELPIA Našles. Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu* lietuvių tautiš- 

kus ir kultunškus reikalus. 

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
į~ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leiažia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY. 

S. 

B. K. Balutis 
Attorney at Law 1 

— LiAtuuie I 1 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namą Telefonas: Yards 5093 

Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda tįsis bylas teismuose ir daro visus 

legaiiškus dokumentus. 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo ii spaudos Joannoc 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 

leidžiama didelis nuošimtis. Ga- J 
įima gauti pas pačią autorę: j 
720 N. Haiti St. Kewanet\ 111, 

Telefonas ARMITAGE 984 

Dft. A. J. KARALIUS 
Gvdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. NVESTERN AVB. 

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Mei neesame bankieriai, bet m«B flvarantuojama Tamstai au&fr 

.«n«K0<7 ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutas nuo *20.00 11d * 

o už puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 Iki $60.00 ant JLrin darytus '-iutua parduodame po $5.o0 lr branfllau. ° 

Naujas lr truputėli dėvfitas kelinės nuo $L00 lr brangiau*, 
Valku siutai $2.50 iki $7.G0. 

[ 
Skrynios ir valytai. 

S. GORDON, 
1416 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatom* «U 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 8 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 

h Ofisas 

1725 West 18th Street 
Jarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30* vi'i 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki £:00 vai. vak. 

Nfedžllomfr 
Nuo 9:30 Iki 12:00 vai", ryto 

♦ 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Stre«t 
Tel Austin 737 

's 1 

| 
Valando#: 

Tiktai iki 9:00 kiekvi^ ryt| 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
Jeigu nori, kad tavo pinigai butų saugus ir galėtumeiant kiekvieno zija 5 valdininkų Išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliais, 

pareikalavimo juos gauti tai pasidėk juos Lietuviu Valstljiniame Banke Seredom Ir Petnyčiom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų o Utar- 

UNIVERSAL STATE BANK. Žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra ninkais, Ketvergais ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 

investinaml tiktai j pirmos kliaaos užtikrinimus, taip kad visada jie yra re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus, 
gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijinis Bankas yra stiprus ir pa- Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie 

rankus Bankas. Kapitalas Ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijinės pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus 
Valdžios, po užžiura 15 gabių ir ištikimų direktorių, išrinktų per Banko J Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo uunies ir vagiu 

Sėrininkus kurių akaitlius siekia virš 500 asmenų, Ir po nuolatine supervl- po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius ir Bondsus 

UNIVERSAL STATE BANK, 3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo "-to pusi.) 

Delei panašaus trijų-keturių 
žmonių klikos elgimosi, į lietuvius 
iau pradedama žiūrėti* kaip j ko-' 
kius avanturistus, anarchistus,1 
trukšmadarius' nors milžiniškas į 
Chrcagos lietuvių didumas nieko 
bendro su tomis avanturomis ne- 

turi. 

Ir jeigu taip bus toliaus, tai 
gali išeiti puikus pasitarnavimas 
'ietuviam3 darbininkams,—kuomet 
juos pradės nuo darbų atstatinėti. 
Nes lengva sau įsivaizdinti' kad 

jeigu sykį lietuviai jgys sau vardą 
-kaipo karės priešininkų, tai jų ir 

ištolo neprisileis j visas dirbtu*t s, 
kur dirbama karės reikalams. 

Tuomet tai tikrai išeis "page- 
rinimas darbininku būvio." Lie-1 

1 

tuviai ir draugijos, kurie apie tuos 

dalykus negalvoja ir siunčia dele- 

gatus "pasižiūrėti" ir pažiopsoti vi- 

sur, kur tik juos prašo, privalo 
truputį rimčiaus apie tai pagalvo- 
ti. 

Dar toji neva Darbininkų Tary- 
ba ir veikti nepradėjo' o jau du j 
sykiu suteršė Chicagos lietuvius 
amerikonų spaudoje, o kas bus 

kuomet jie pradės veikti? 

Kas yra toji Liaudies ^aryba? 
Lietuvių neva Darbininkų Tary- 

ba prisidėjo prie anglų Liaudies 

Tarybos ir išrinko delegatus nuo 

lietuvių j minėtos tarybos konfe- 

rencija Minneapolyj. 
Tie žmonės taipgi dangstosi dar- 

bininkų vardu. Jie taip pat esą tik 

vienų vieni darbo žmonių užtarė- 

jai ir draugai. 
\Vell—pažiūrėkim, ką rtpie juos 

ne buržujai ir ne kapitalistai- bet 

darbininkai ir .socialistai pasakoja. 
Iš N'evv Yorko ateina žinia, kad j 

darbininkiškų unijų vadovai ir bi>-1 

vusU-ji socialistų partijos nariai, i 

kurie išstojo iš socialistų partijos J 
"dėlei jos pro vokiškumo" rugpju-i 
čio 18 d. išleido atsišaukimą, kvies-; 
darni darbininkų organizacijas j | 
konferenciją, kuri atsibus ten pat 
Minneapolyj- tik 4 dienomis vė-j 
liaits už " liaudies Tarybos" ko:i-! 
ferenciją. 

Laikinas komitetas apskelbė, kad 

jie šaukia šitą dirbininkų ir atski- 

lusių socialistų konferenciją todėl, 
kad nutrinti pasekmes taip vadi- 

namos Liaudies Tarybos konfe- 

rencijos. ku.i prasidės Minneapo- 
ly 1 d. rugsėjo. 

Laikino komiteto sekretorius C. 
M. \Vright sako: j 

— Šios konferencijos tikslu yra 
dar labjaus suvienyti Amerikos pa- 
gelbon tuos visus, kurie per neži- 

nystę, ar clelei kokių kitu priežas- 
čių mėgina kliudyti valdžios dar- 
bi). Konferencija išreikš nuomonę 
darbo žmonių prieš pro-vokišką ir 

antl-*merikonišką veikimą Potsda- 
mo ir vokiškos taikos mokinių" 
(Suprask- kad Liaudies Taryba 
elgiasi katp sykis taip, kaip kaize- 
ris pageidauja). 

Chicagos darbininkai priešingi 
"kamufliažui." 

Tos Liaudies Tarybos lyderiai 
mėgino prikalbinti ir Chicagos dar- 
bininku organizacijas, kad jos pa- 
siųstų delegatus į Minneapoliso 
konferenciją. 

Nenusisekė. Mat amerikonų 
darbininkų nevadžiosi lengvai už 
nosies. Unijų atstovai atvirai ap- 
kaltino Liaudies Tarybos lyderius, 
kad jie triksais nori įvelti darbo 
žmones j priešingas Amerikai- o 

naudingas Vokietijai intrigas. 
Liaudies Tarybos aLtovu buvo 

Laura Hughes. Kuomet pradėjo 
raginti Chicagos unijas siusti de- 

legatą j Minneapolj, John Man- 
gon, steamfitterų unijos delega- 
tas pa^priešino kalbai. 

i Laura Hughes pradėjo štai kaip 
I>0 to kalbėti: 

— "Męs tikime j žodžio laisvę- 
į laisvę presos ir laisvę susirinki- 

mų, bet valdžia nori tai panaikin- 
ti. Kuomet taika bus daroma, tai 

męs norime- kad ji butų žmonių 
taika—be žemių ttžgriebimo, be 

atlyginimų ir sn savivalda mažoms 

tautoms." 
— C) kaip žiuri jųsų konferen- 

cija į militarizmo klausimą?—už- 
klausė čia Mangon, stcamfitterų 
unijos delegatas. 

— I*Ięs jokio nutarimo apie tai 

nepadarėm.—atsakė I lughes. 
— Jeigu taip, tai aš esu jums 

priešingas, nes jus slapstotės už 

demokratizmo- kad jj paslaptai su- 

trynus,—sušuko Mangon. 
Duota įnešimas, kad siųsti Oau- 

lics Tarybos konferencijon delega- 
tą nuo f'liicagos darbininkų. Taš 
sukėlė dičlžiausį pasipriešinimą. 

— Aš esu priešingas tai konfe- 

rencijai, nes ji stovi už Vokietiją! 
—sušuko M. L Jolmson ir W. 

Xcer, draiverių unijos delegatai- 
— Jus niekados neturėsit tai- 

kos, kol kaizeris laikys savo ran- 

kose galybę—pridėjo E. R. \Vright, 
nrinterių unijos atstovas. 

— Jeigu konferencija reikalau- 
tų, kad Vokietijos darbininkams 

butų suteiktas balsas ir jeigu ji 
reikalautų kaizerio prašalinimo, tai 
net ir pati Anglija nusiųstų dele- 

gatus. Bet MIss Hughes pasakojo, 
kari ji p 'i nežiuo konferencijos 
tikslo." 

Christian Madsen ir kiti socia- 
listiški delegatai gynė konferenci- 
ją, bet delegatų taip ir neišrinkta. 

— Jie parduoda demokratizmą, 
nors lupomis kalba demokratizmo 

obalsius,—tarė vienas delegatas, 
kalbėdamas apie tą reng:amą Liau- 
dies Tarybos konferenciją, o kitas 
delegatas visą šitą konferenciją 
pavadino "catnoufldge" (ištark: 
"kainu fliaž"—taip Francuzijos ka- 
reiviai vadina visokius vokiečių 
triksus ir bliofus).— 

Prie tokio "camouflageV pri- 
sidėjo ir Lietuvių neva Darbinin- 

kų Taryba. Kamufliažuoti išrink- 
ta pp- A. Lalj ir '"draugą" Žiman- 
tą. 

Tegui jau jie ten kamufliažuoja, 
tik tegul lietuvių vardo tan ka- 
niufliažan netraukia. 

Birutiečių piknikas.—Pereitą 
nedėldienį '"Birutės" draugija 
■parengė puikų pikniką ant Mi- 
cbigan ežero kranto, prie 79-tos 
gatvės, p. Micevičiaus daržt. 
Malonu buvo matyti apie šimtą 
birutiečių besimaudant banguo- 
jančiame ežere ir besilinksmi- 
prnt ežero pakrantėse, po kait- 
riais saulutės spinduliais. 

Ant tam tikros platformos 
svečiams buvo suruošti puikus 
pietus. Suruošime pasidarbavo 
panelės: Žcniaičiutės, Žilvičiutės, 
T. Dapšiutė, Rajorinaitė ir po- 
nia Varašienė. 

Birutiečių piknike dalyvavo 
didžiuma Chicagos lietuvių imte 
ligentų. 

Nuimta pikniko paveikslas. 

Ten pat ir tuom pačiu laiku 
įvyko SLA. 208 moterų kuopos 
piknikas. Dalyvavo didžiuma 
tos kuopos narių.—K. N. N. 

Nuo West Side. Humbugie 
riškų daktarų garsintojai pradč- 
\j skverbto skerbtis net į lietu- 
\ ių tautiškas draugystes. Jų 
agentai pradeda draugijoms bliu- 
tuoti, kad humbugiškų daktarą 
o'gano redaktoriaus sutverta 
Lietuvių neva Darbininkų Tary- 
ba, tai esą Baisiai naudinga dar- 
1 ininkams organizacija ir todėl 
jie kviečia draugystes prie to, 
bliufo prisidėti. Pereitą nedėl- 
dienj buvo įbruktas tokis u iš- 
kvietimas ir "Lietuvos Ūkinin- 
ko" draugijai, bet draugija šit.-j 
klausimą atidėjo šalin, nutarda- 
ma klausimą išrišti sav® prieš- 
metiniame sudrinkime. 

Gaila, kad visai tuojaus ineat- 

metė, nes tie mūsų toiip vadina- 
mi 'progresyvės visuomenės" va- 

dovai aiškiai veda lietuvius į pra- 

pultį. Lietuvystę jie mindo po 

kojų, o kur tik gauna progą, tai 
lietuvius ant juoko išstato ir 

amerikonų akyse pastato juos 
kaip kokius anarchistus ir "ne- 

geistinus piliečius." Jau <lu sy- 
kiu anglų laikraščiai rašė apie 
Chicagos lietuvius—ir vis blogai 
rašė. Netruks pradės gal lietu- 
vius pirštais baidyti. Ir vis per 
pasidarbavimą vadų tos pačios 
neva Darbininkų Tarybos, j ku- 
rią dabar dar daugiau draugijų 
vilioja. 

Lietuviai, apsižiurėkit 1 Ka<l p. 
Grigaitis, susipešė su "Kova" ir 

u::simanė pats buti caruku mau- 

jos organizacijos, tai dar to ne- 

užtenka, kad dėlei jo ambicijos 
lietuvių vardą anglų laikraščiai 
1 jrėtų terioti. E—as. 

Įvairumai. Šiomis dienonu? 
"Lietuvos" redakcijoj atsilankė 
pp. Vincas Sarpalius ir Jona\> 
Sir.iniskis.^ Pirmas yra pastojęs 
j ist Artiilery Regiment, antras 

—j Ambulance Corps; abudu jau 
ruo kelių savaičių lavinasi. Už- 
klausus jų, kaip jiems einasi ka- 
ri umemiėj, ar sunku ir 1.1., atsa- 

kė, kad jokių ypatingų sunku- 
lių dar nėra prityrę: pasimank- 
štinimo turi iki valios, bet ne- 

perdaug; apetitą esą turi kaip 
vilkai,—čia Sarpalius dar pridė- 
jo, kad j porą savaičių jis užau- 

gės apie 6 svarus. Sykiu su juo 
vienam pulke yra dar apie tre- 

jetas lietuvių. 
— Išvažiavo ant vakacijų, 

kelioms dienoms pasilsėti: adv. 
F. P. Bradchulis, kuris žada su- 

grįžti Chicagoni apie 30 d. šio 
mėnesio; "Lietuvos" redaktorius, 
adv. B. K. Balutes, ir Dr. A. 
Zimontas išvažiuoja ant savaitės 
laiko j Michiganą ir pargrjž at- 

gal apie 2 d. rugsėjo. 

Vaikų Dienines Globos pikni- 
kas įvyks nedėlio, rugpj. 26 d. 
1 v. p. p. pono Misevičiaus da> 
r.e, prie 79-tos gatvės. Maloniai 
uzkviečiame dalyvauti visus chi- 
cagiečius ir chicagietes. Bus 
puikus pietus, žaislai, lenktynės 
su išlaimėjimais. Pelnas eina 
Vaikų Dieninei Globai. Įžanga 
tik 35c. kviečia visus Komitetas. 

SLA. 208 moterų kuopa susi- 
rinkimus laiko kas pirma sereda 
kiekvieno menesio, 8 v. v. 

Fcllovvship Nouse svet. ant 33 
gd-tv. 

Laisvos, demokratinės Lietu- 
vos principas "A. L. D. T." 'plat- 
formoje ir dalį dešimtos dalies 
susirinkusių 36 S. L. A. kp. narių 
paskatino prisidėti prie jos. 

Je, musų žmonės gyvena die- 
nos įsp-udžiais, užmiršta tulų 
žmonių ir laikraščių, sumynimą 
to principo, kuriuomi <labar den- 
giasi, ir a-rdymą t»endro darbo 
kad ir "L. D." 

Žmonės nemato, kaip išjuo- 
kiamas Lietuvos laisvės pri.ci- 
pas oportunistiško, rneva darbi- 
ninkiško dienraščio skiltyse. 

Ar galėtų dabar gyvuot pa- 
saulyje tokia valstybė, kuri ne- 

turėtų savo "šniipų": politiškų, 
komercijinių ir kitokių? 

Musų protėvius svetimtauti ški 
šnipai tiek daug prikankino, kad 
ir jauniems musų veikėjams išgir- 
dus tą vardą kinkos dręba, taigi 
te niekur nieko ir šaukiama: look 
eut! šnipai ateina. 

NEW JERSEY LIETUVIAMS 
ŽINOTINA. 

Gerbiamas H. K. Bubenas yra 
jfaliotas rinkti prenumeratą ui 
"Lietuvą" ir spaudos darbus New 
įjersey valstijoje ir apielinkese. 

— 

ADMINISTRACIJA. 

Apgarsinimai. 
IŠPŪTIMAS. 

Yra šimtai valgio rusių, kurie 
yra priežastimi vidurių išpūtimo, 

.paprasto simptomo nustojime ape- 
tito ir žarnų suirimo- Išpūtimas 
yra sunku prašalinti, bet Trinerio 
Amerikoni'iiis Karčiojo Vyno Elik- 
siras priduoda greity ir užtikrintą 
pagelbą tokiuose atsitikimuose. 
Jis prašalina iš vidurių visas suge- 
dusias medegas ir nureguliuoja 
normai j žarnų funkcionavimą. Jis 
gelbsti nuo žarnų užsikimšimo, ne- 

vi rškiniino, vėmimo, galvos skau- 
dėjimo, nerviškumo, nemigos etc., 
galite atsidėti ant šio vaisto. 
"Trinerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eliksiras yra patikimas vais- 
tas j»s niekuomet neapvils," rašo 

Iponas Geo- Illatky, \Vindber, Pa., 
Liepos ii d. 1917 m. Kaina $1.00 
aptiekosc.—Trinerio Linimentas 
yra geriausis ginklas prieš insi- 
senėjusius priešus: reumatizmą ir 
neuralgiją- Jis greitai gelbsti at- 
sitikimuose išsisukimų, sutinimų, 

I ir atgaivina pailsusius muskulus 

j arba koias. Kaina 25 ir 50c ap- 
tiekose, krasa 35 ir Goc. Jos. Tri- 
ner, Manufaituring Chemist, 1333- 
!339 S. Ashl/nd Ave- Cbicago, 111. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Antano Sa- 

bučio ir pusbrolio Slmano Sabučio. 
I Paeina iš Barzdžių kaimo, Stulgių 
[parapijos, Raseinių pav., Kauno gub. 
Brolis gyveno Ohlo valstijoje, o pus- 
brolis Chicagoje. Atsišaukite siuo- 
mi adresu: 

Nikodemas Sabutis, 
3512 Wallace St., Chicago, 111. 

Pajieškąu savo tėvo Jono Pinkauc- 
ko, kuris mus du brolius Ir vien?} 

1 sesutę 6 metai tam atgal paliko Rich- 
1 mond, Va. ir nežinia. J kur išvažiavo. 
Jo amatas—kriaučystė. Prašau tėve- 
li nepamiršk mus ant visados ir 
r.ors laiš!.u aplankyklte.š Aš jusų sū- 
nūs Rinaldas Pinkauckas šiuomi da- 
nešu jums, kad mane paėmė J ka- 
riumenę, tat nors šioje tarnystėje 

I būnant man laiškeli parašykite. Kas 
įinote, ar mano tėvelis gyvas, ar 

Ijau miręs, malonėkite pranešti že- 
miau nurodytu daresu, už k$ busiu 
labai dėkingas. 

Rinaldas Pinkauckas, 
Barracks "A" Room 16, 
Navai Trainiiig Station, 

Newport, R. I. 
Pajieškau savo pusbrolių Petro 

Strečkaus, Stanislovo Lukausko ir Jo- 
no Lukausko. Visi Kauno gubernijos, 

I Šiaulių pavieto, Varnių valsčiaus. Gir- 
dėjau, gyvena Chicagoje. Turiu svar- 

bų reikalą- Jie, arba kas juos žino, 
atsišaukite šiuom adresu: 

Joseph Lukauskas, 
161 North 6-th Street, So. Boston, 

Mass. 

Į Pajieškau savo dėdės Jurgio Ka- 
telos, paeina lš Kauno gubernijos, 
Šiaulių pavieto, Virkšnių miestelio; 
10 metų gyvena Amerikoje, Philadel- 
pbia, Pa. Aš esu Pranciškaus Ka- 

pelos sunus iš Liepojaus (Libava), 
! trjs mėnesiai kaip atvykau J Ameri- 

ka; esu išbėgęs iš vokiečių užimtos 

I Lietuvos ir nuo kares fronto iš po 
Dvinsko. Labai norėčiau surasti sa- 

jvo gimines čia Amerikoje, tai jis 
I pats, ar kiti geradėjai malonėsite 
man pranešti, už ką, aš pasilieku 
jums dėkingas. Mano antrašas: 

Klemensas Katela, 
220 Grant Ave., E. Newark, N. J: 

Pajieškau savo draugo Domininko 
Daunio, Latvalių kaimo, Papilės pa- 
rapijos, Šiaulių pavieto, Kauno gub. 
Gyveno Oglesby, 111., potam Cherry, 
UI. Dabar nežinau kur randasi. Jis 
pats, ar kas apie jį įino, malonėkite 
atsišaukti adresu: 

Benediktas Gricius, 
2114 Churchill St„ Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolių: Jono Ma- 
jaus ir Kristopo Majaus, paeina iš 
Kauno gubernijos, Raseinių pavieto, 
Jurbarko parapijos, Pašvenčių kaimo. 
Su Jonu persiskyriau Kalifornijos 
sostinėje—Sacrainento, o Kristupas 
1914 m. gyveno Nefe/ Haven, Conn: 
Kas žino praneškite, arba jie patjs 
atsišaukite šiuom adresu: 

G. Majus, 
Esland, Co. T: E., Rio Vista, Cal: 

C mm ■ ■ M 

? Teisių i 
C Dieninės ir naktinės teisių klesos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 22 metus. tr 

1800 auklėtinių. Veltui oratorystės 
/t. —3 metų praktikos kursas. Ge- r ** riausi mokyklos kambariai mieste. 
0 Dieniniai ir Vakariniai augš- A 
g toiioi mokyklos fhigh schoolj kursui 

Prirengia prie Kolegijos, Teisių, Medicinos. 
Dantistcrijos arba Jnžinierystės į trumpiausi laik». Reikalaudami katalogo adresuokite: 
Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jaekson 
Blvd., Telepbone NVabash 5593. 

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ. 
Labai pigiai, geroj lietuvių aple- 

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

Kreipkitės J "Lietuvos" Red. 
814 W. 3'Jrd St. 

DESKA ant pardavimo—labai 

Digiai. Kreipkitės į "Lietuva" 

814 W. 33rd St. 

Vėsiausia Vieta, Tai ! 
MILDOS TEATRAS i 

3138-42 So. Halsted St. į 
Jei vasaros laike yra per luriU, tai atei- ( 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite j včsiauslą vietą, atsivėdinti ir pamatysit* 
traiesnj Teatrą negu vidurmieytyje. < 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. J 

( 
Subatom ir nedeliom j 

ICc balkonas, 15c žema. 
Prasideda 7 valandą kas vakaras. 

Subatomi ir nedilioini 2 vai. po piett). 
Jei liuoaame laikt nori pasilsiti, atsiva- 
dinti ir užmiriti savo ntsmagu-nus, Ul 
steik i 

MILDOS-TEATRĄ- 

Reumatizmas 
ISsigyde namie, kas tiktai jj turėjo 

Pavasarį 1893 m. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir neumatizmu. Aš gy- gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo blogumą kas jį turi. Aš 
bandžiau gyduole po gyduolės, daktarą 1'° daktarui, bet visi šgyti išsigelbėjimą buvo 
tik lyglaikiniai. Ciiiliop, aš suradau vai- 
stą, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo foimos pabandytų 
šitą pastebėtinai puikia gyduole- Nesiųsk 
nė cento: tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, aš nenoriu ju- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras iįgelbėjimas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark 11. Jackson, No. 480 1). 
Gurney Blrig., Syracuse, N. Y. 

Ponas Jackson atsako. Augšiiau iįdėsty- tas išvadžiojimas teisingas.—Pub. 

IŠMOKYSIU PROFESIJĄ DOVANAI. 
Reikalauju apsukrių vyrų, norinčių 

išmokti smagiausią ir pelningiausią, 
profesiją.. Man nerupi tamstos da-, 
bartinis darbas, nei patyrimas. Jei- 
gu tamsta nori uždirbti daugiau pi- 
nigų; jeigu turi ambiciją jsigyti ge- 
resnę ateit j, geresni gyvenimą; jei- 
gu esi gyvos, akylas ir tvcfrt-' gyve- 
nime ką geresnio atsiekti—tai tam- 
sta. man reikalingas. Aš išmokinsiu 
Jus naują, smagiausią ir pelningiau- 
sią profesiją dovanai. Atvažiuok pa- 
sikalbėti arba rašyk laišką tuojau. 

J. ILGAUDAS, 
110 S. Dearborn St., Room 1207, 

CHICAGO, ILL. 
Ofisas atdaras subatos vakare iki 
9 valandai; nedėlioj iki 2 po pietų. 

$1,000 VERTĖS IŠRADIMAS! 
Dėlei panaikinimo pleiskanų, atau- 

gimo išpuolusių plaukų, nuo kitų gal- 
vos ligų ir dėl panaikinimo spuogų, 
šlakų ir kitų veido ligų. Patarimai 
DYKAI. Tik parašykite, kas per 
priežastis, šiuom adresu: 

J. W. SAKAUSKAS, 
Box 42, Sta E. Cleveland, O. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas v'.suose teismuose 

Ofisai: 
69 W. Washington Street 

1008-1009, M. Ctotril 2579 

3214 So. Halited S t., To!. Ytrdi 7271 
CHICAGO, ILU 

'AR TURITE SKOLININKĄ? 
Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką į mūsų ran- 

Iras, męs turim budą, iš kurio skolininkai neištrūksta įkį 
Beatsilygina skolas. Mūsų būdui atgavimo skolų nėra skir- 
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 

mūsų—mustj pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
sokias skolas visose dalyse, Amerikos, neš tam tikslui męš 
turime korespondentus, kolektorius ir advokatus, prižiūrin- 
čius m.ust) reikalus visose apiclinkėse. 

Mūsų ofisas yia atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 
nenėliais, scredoms ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarnįnkajs, kct» 
vergais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenanti kituose miestuose 
galite kreipties pas mui laiškais jdtdami 2c markę atsakymui ant iemįau padėto adreso: SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted Str., Chicago; 11J. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hours 

2359 S. Leaviii SI. 4-6 & 7-9 P. M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
?jailux yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis Šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosimo užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutnil-s tinka- 
mus patarimus ir nurodymas. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
l^ederal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jacksrn Blvd. (Inc.) 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Geaeralis 

Konlraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

f HONE YARD8 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chicago 

OUMtStlI 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 50. HALSTED ST GHICAGOLILL. 
CORKER lttfc STRKffr 

T«l. YARDS 1334 

Dr, J. KlILiS 
ILIetuvI* Gydytojas Ir Chirurgas 8259 So. Halatcd St., Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų Ir vyrų. SpecialSškal gydo limpančias, 
užsi3enėjusiaa Ir paslaptingas vynj Ilgas. 

L 

REIKALAUJAME 
| vyr\į, moterų ir vaikų barz- 

daskutystčs mokytis, šitas 
yra laoai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenėje. Lengvas, moi'.slas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojbus. arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Tc!ephone Yards 3834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12ii ryto 

ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted S t. Chicago, 111 

BR1DGEP0RT 
PAINTING COMPANY 
3233 So. Halsted St. Chicago 

Phone Drover 545 
Visi musų darbai yra pirmos 
rųšies ir su užtikrinimu Kreip- 
kitės prfe mus ir gausite piešė- 
ją, dekoratorių, popierų lipinto- 
je, baltintoją kalkėmis ar dažy- 
toją. Parduodame da.*.us, aliejų, 
lekierius. pendzelius, kalkes, po- 
pieras sienų išlipinimui, stiklą. 

Parsiduoda 
Ar jųs norite padaryti didelius pinigus ant mažo investini- 

mo, turinčio pirmos klesos ateitį ties keitimusi karų linijų, 
sparčiausia augnčioje West Side dalyje. Jeigu interesuojatės 

Pamatykite poną 

GUARNO 
ROOM 200 

69 W. Washington St. Chicago, 111. 

DYKAI 
LIETUVA" VIENIEMS METAMS, 
Kuris saus keturis naujus skaitytojus ir prisius jų prenume* 
ratą mums, tas gaus "LIETUVĄ" dykai per visą metą. Ta 

proga tiktai iki Rugpjučio-August 31, 1917. 
Visokiais reikalais kreipkitės šiuc antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL. 
I" — 

A. I. COHEN 
3443 S. Halsted St. Cbicago, 111. 

Phone Yards 6298 

Užlaikome puikią krautuvę Cevery- 
kų, kepurių ir vyriškų aprėdalų. 
čia galima gauti puikių batų viso- 
kiomis kainomis ir vyriškų kaunie- 
rių, kaklaraišių, marškinių ir lt. 
Prekės geros, kainos prieinamos, 
patarnavimas mandagus Įsidėmė- 
kite adresų: 3443 S. HALSTED ST. 

The Eagle 
Men's Shop 

34S2 So. Halsted S t. 
CHICAGO, ILL. 

Parduodame visokius vyriškus balti- 
nius, vyrišką avalinę (čeverykus), 
visokius užtiesalus etc, Jeigu jųs 
norite gauti geros rųšies batus, mel- 
džiame ateiti pas mus ir pasirinkti, 
o busite užganėdinti. Patarnavimas 
mandagus. 

Skaitykite ir platinkite 
"LIETUVA" 
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