
M 

THE L1THVANIAN WEEKLY "UETŪVA" | 
Publishcd Fridays at rhictgc, 111. Į 

Yearly Subscription Rates: 
In Ur.ifed States $2.10 I 
To Coitoda and Me.rico 
To all o'.her Forcign Countries fJ.OO 

AdvertUing rates on application. Addrasa: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ĮLL 

C o r u«r 33rd and Ilalsted Sta. I 

B u r l e s o n, Postmaster General. 

"ŪETUViT SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Kttn PiMyčiosns, C'hicag*, 111. 

M F T1NP PRLflUML R.11 A: 
Suvienytos? Valu tiest <2.00 h'n»ado)t ir Me.rike $.1.50 
Visos* hilosr vitsp<ttyšt/.te ...» $.'00 

Prenumerata apmokama i> rir4*tl». Prenum'ratoi 
neta* ik.Titnji nuo dienon uisira^ymo, ne nuo Nauji) M«ttj. Aptar inimij kainų klauskit laišku. Adresas: 

"LIETUVA" 
814 W. 3'rd STREET CHICAGO, ILL. 

Corner 33'd and HsUted Sts. 

Publi ;'ncd and distributed under permit (No. 582) authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Chicago, Iii. By order of the President, A 3. 

Entered as Second-Class matter Jul" i3th 1893. at the Post Office of Chicago, Iilineis, under Act of March 3rd, 1879. 
1 .. 

— __ 
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Talkininkai vis 
Lupa Vokiečius. 

Bolševikai varo toliaus sker- 
dynių amatą, 

Naujas Draftas Perejo 
Registracija vyrų nuo 18 iki 45 metų 

bus gal 5-to, ar 7-to Rugsėjo. 
PAIMA ROYE. 

Paryžius, rugpjučio 28 d.— Francuzai vėl nuėjo pirmyn ne- 

kuriose vietose ant pustrečio angl. mylios ant fronto 12 angliškų 
mylių ir užėmė svarbų miestą Roye, kaip apie tai praneša karės 
ofisas. 

NAUJO DRAFTO BILIUS PERĖJO. 
W a s h in g t o n, D. C., rugpjūčio 28 d— Abudu kongreso 

butai užgyre bilių, kuris [Veda kareiviavimo amžių nuo 18 iki 

45 m«tų. 
Senatas, užgirdamas šitą bilių, užgyrč taipgi ir pataisymą 

prie jo, kad darbininkai, kurie streikuoja, nustotų savo paliuosavi- 
mo nuo kariumenčs; bet streikieriai, kurie paves savo ginčo iš- 
risimą kariškų darbų tarybai, tokio paliuosavimo nenustoja. 

šito priedo neužgyrė atstovų butas, todėl bilius eis į abiejų 
butų bendrą konferenciją, kuri šiokiu ar kitokiu budu tą skir- 
tumą ištaisys j vieną ar porą dienų. Bet pats bilius, kuriuo 
kareiviavimo amžius padidinta nuo 18 iki 45 metų, jau perėjo. 
Prezidentas jį užtvirtins ir jis pastos įstatymu. 

KaHi bus nauja registracija visų vyrų nuo 18 iki 21 metų 
ir nuo 31 iki 45 metų, tas dar nėra tikrai šiądien žinoma. Ma- 
noma. kad karės departamentas nustatys registracijos dieną ant 

rugsėjo 5-tos ar 7-tos d. 
Departamentas jau išsiuntinėjo visoms Vietinėms Taryboms 

(Local Boards) registracijos kortas su klausimais. Regirtracijos 
kortos yra truputį kitokios negu pirma buvo. 

PASTABA. Jeigu naujos registracijos diena butų paskirta 
pirmiaus negu išeis sekantis "Lietuvos" numeris, tai męs at- 

kreipiam atydą ypatingai į klausimą No. 15. šitą klausimą visi 
lietuviai, visai neturintieji pilietiškų popierų, ar turintieji tik 
pirmas popieras, privalo atsakyti taip: "Lithuanian, claimed as 

subject of Russia." 

TALKININKAI VIS LUPA 
VOKIEČIUS. 

Mušis aut vakarų fronto vis 

platinasi, užimdamas vis dides- 
nius plotus. Prasidėjęs upės 
Maruos sektore, po dviejų sa- 

vaičių laiko jis apėmė Pikardijos 
frontą ties Amiens. Dabar gi 
anglų armija pradėjo ataką dar 

toliaus j šiaurius, prailgindama 
mūšio frontą net iki Arras mies- 
to. 

Anglų kariškas ofisas prane- 
ša, kad laike šito naujo užpuoli- 
mo anglų aririja daro gerą pir- 
myneigą. Svarbus miestas Baiu- 
paume .kuris yra centru vokiš- 
kų pozicijų šiame sektore, tapo 
iš trijų pusių anglų armijos ap- 

suptas ir jo puolimo galima lauk- 
ti hile valandą. 

Toliaus j pietus, apielinkėj 
upės Somme, anglai artinasi prie 
Maricourt, kuris yra j šiaur-rV- 
čius nuo Bray. 

Sulyg francuzų oficialio prarrc- 
šimo, didis artilerijos mušis siau- 
čia ant fronto nuo miesto Roye 
iki Aisne upės, bet apie pėsti- 
ninkų maišius šiame sektore nie- 
ko neminima, iš ko aišku, kad ar- 

tilerija rengia ooz:cijas naujam 
šturmui. 

Pereitą panedėlį anglai, Į pie- 
tus nuo Arras, stovėjo visai arti 
senos taip vadinamos Hindeti- 
burgo linijos, kur vokiečiai sto- 

vėjo pernai metais. Šita anglų 
pozicija yra labai svarbi, nes ji 
sudaro kairijjj mūšio linijos spar- 
ną. Jeigu anglų pradėti čia ata- 
kai pasiseks, tai visas vokiečių 
sparnas bus užlaitižtas ir tuomet 

vokiečių armijos turėtų vėl iš- 
naujo trauktis atgal visu savo 

trontu ant linijos, pradedant nuo 

Arras net toli į pietus. 
Pranešama, kad dideli lietus 

pradėjo lyti dabartinių mūšių 
apieiinkėse. Tas gali pusėtinai 
nulaikyti armijų padėjimą, kas 
vokiečiams išeitų ant naudos. 

Vokiečiai mėgina daryti atkak- 
lų pasipriešinimą anglų atakams, 
vienok jų mėginimai nėra pa- 
sekmingi. Anglų armija į ketu- 
rias dienas nuvertė vokiečius vi- 
dutiniškai ant keturių angliškų 
mylių atgal išilgai frontą 32-jų 
angl. mylių ilgą. 

Didžiausią pirmyniengą anglai 
padarė pietinėje savo fronto da- 

lyj, kur jie nužengė šešias my- 
lias pirmyn iki miesto Bau- 
paume. 

Anglai paėmė ant šio naujo 
lironto daugiaus 17,000 vokiečių 

belaisvčn ir didelę daugybę ka 
! riškos medžiagos. Anglai varto- 

ja šituose mūšiuose daiug "ku- 
bilų" (tankų) įvairaus didumo. 

Francuzai Daro Didelę 
Pirmynžengą. 

I'ereitos savaitės pabaigoj fran- 
Į cuzai, būtent generolo Mangin 
j armija, taip puikiai atsižymėjusi 
ties Soissons, kirto naują smūgį 

i vokiečiams. Žaibo greitumu ji 
'kirto netikėtą smūgį ant fronto 
tarp Soissons i: Lassigny ir įva- 
rė gilų kylį vokiečių frontan, pa- 
siekdama upių Oise i Ailctte. 

Šitas francuzų žygis gali tu- 
rėti labai svarbias pasekmes. Iš 
vienos pusės jis neabejotinai pri- 
vers vokiečius apleisti svarbų 
centrą, miestą Noyon; gi iš ki- 
tos pusės pasekmės gali -būti dar 
svarbesnės: generolo Mangin 
įvarytas kylis užeina net už gar- 
sių kalvų C h a >n 5 n d c s 

D a m c s ir gali užeiti toli iš 
užpakalio vokiškoms armijoms 
išsikrausčiusioms iš M ame kylio 
ir sustojusioms išilgai upės Yes- 
le. ant fronto tarp Reimso ir 
Soissons. 

Talkininkai nuo pat pradžios 
savo ofensyvų, kurie prasidėjo 
liepos 18 d., paėmė iki šiol dau- 
giaus negu 100,000 vokiškų be- 
laisvių. 

Prancūzijos premieras Clemcn- 
ceau (ištark: Klemenso) išreiš- 
kė nuomonę, kad karės likimas 
esą galutinai tapo nulemtas pa- 
skutinių šešių savaičių laimėji- 
mais. 

Talkininkai dviejose vietosi 
paėmė nelaisvėn austro-vengrų 
kareivių, bet iki šiolei nesimato, 
kad aiustrų pulkai butų atėję di 
dėsniam skaitliuje vokiečiams j« 
pagelbą. 

Nesenai atsibuvęs susivažiavi- 
mas Vokietijos ir Austrijos cie- 
sorių, jų ministerių ir kariškų 
štabų neabejotinai turėjo svar- 

styti šį klausimą —apie prisidė- 
jimą austrų armijos vakarų fron- 
te. Kuom tos tarybos užsibaigė, 
iki šiolei nėra tikrai žinoma. Sa- 
koma, kad Vokietija sutikusi 
Lenkijos globą atiduoti Austri- 
jai už tai, kad Austrija suteiks 
pageibų Vokietijai ant vakarų 
fronto. Bet patvirtinimo šitų ži- 
nių iki šiolei negalima gauti. 

BOLŠEVIKAI 'REILALAUJA' 
NUO VOKIEČIŲ TAIKOS 
SUTARTIES PILDYMO. 

Stockholmas, rugpjučio 26 d. 
Specialia korespondentas laikraš- 
čio C h i ca g o Daily N c w s 

praneša, jog bolševikiškas užru- 
bežio reikalu "ministeris" Ciče- 
rin nusiuntę sekantį "reikalavi- 
mą" Herr Rietzler'iui, Vokieti- 
jos ambasados veikiančiam per- 
dėtiniui Revelyj: 

"Turkai eina linkui Baku. 
Jų užimdinėjimas to apskričio 
vietų privalo pasiliauti, nes 

Vokietijos ir Turkijos .aidžios 
davė Lietuvių Brastoj užtikri- 
nimus, kad ta teritorija bus 
nepaliečiama." 

LENKAI REIKALAUJA Į 
DALIE? LIETUVOS. 

Stockholmas, rugpjučio 2^ d.— 

įSulyg vokiškų laikraščiu prane- 
šimo, lenkų veikėjai padavė Vo- 
kietijos valdžiai sekančius rei- 
kalavimus: 

1. Prijungti prie Lenkijos dalį 
•Lietuvos. 

2. Duoti lenkams uostą ant 

Baltiko jūrių. 
3. Ncutralizu >*'. Vislos jpuoli- 

mą j jūres. 
4. Iš Dancigo padaryti "laisvą 

uostą." 
5. Perduoti visą Lenkijos val- 

dymą į lenkų rankas. 
6. Padidinti lenkų armiją iki 

200,000 vyrų. 
Į Savo karalium lenkiškai-vokiš- 

:i veikėjai f.s.*į yasiženklino Aus- 
.rijos crc-hercogę Karolį-Stcpo- 
•ią, mirusio Austrijos ciesoriaus 
Juozapo pusbrolį. 

SAKO, MINDŽIOJA KAIZE- 
RIO PORTRETUS B&RJLINE. 

Amsterdamas, rugpjučio (1. 

Nepaprasta demonstracija, šaku- 
ma, pasitaikė nesenai Berline. 
Tarp Bcrlino gyventojų paskly- 
do gandas, kad kariškoji vyriau- 
sybė mano dar labjaus pakelti 
kareiviavimo amžių. Tas sukėlė 
"trubelj" biednesniuose miesto 
kvartaluose, ypatingai gi Moabit 
distrikte. 

Minios žmonių, daugiausiai 
inoterjs ir seniai,susirinko gat- 
vėse ir pradėjo svarstyti apie 
tuos gandus. Policija vienok 
įsimaišė ir minios iškriko. 

Žmonės sugrįžo j savo namus 

arba nuėjo į kavernes. Kavcr-, 
nėse jie nuėmė nuo sienų kaize- 
rio, kron-princo, Hindenburgo ir 
Ludendorffo paveikslus ir išme- 
tė per langus ant gatvių. To- 
liaus, sakoma, ir iš kitų namų 
pradėjo lėkti laukan tų ypatų 
paveikslai. 

Žmonės buvusieji ant gatvių, 
sakoma, savo piktumą ir neuž- 

siganėdinimą valdžiai išreiškė 
mindžiojimu išmestų paveikslų. 
N'ekurie m indžio to jai, kuriuos pa- 
gavo policija, tapo areštuoti. 

TALKININKŲ FRANEŠIMAS 
RUSIJAI. 

Archangelskas, šiaurinėj Rusi- 
(>j. rugpjučio 22 d. (suvėlinta), 
s'clabai senai Leninas su Troc- 
kiit apskelbė; kad Anglija, Frau 
:uzija ir Amerika esą yra Rusi- 
os priešai ir kad tarp Rusijos 
r viršminėtų viešpatijų esąs ka- 
ės stovis. Kitais žodžiais ta- 

riant, bolševikiška Rusijos val- 
džia paskelbė karę šitoms Ru- 
sijos talkininkėms. 

Talkininkų valdžios šiądien iš- 
leido oficialj pranešimą, kuriame 
sakoma, kad Lenino ir Trockio 

įtarimai yra neteisingi. 
Pranešime sakoma, kad talki 

ninkai pasiuntė savo kariume- 
nes j Rusiją vien su tuo tikslu 
idai.U išvyti iš Rusijos vokiečiu.1 
ir neduoti jiems .progos tenai 
užviešpatauti. 

Talkininkų Uzreiškimas. 
Talkininkų užreiškima» skam- 

ba sekančiai: 
"Leninas ir Trockis skelbia, 

kad anglai, fraticnzai ir ameri- 
konai, kurie išsėdo Archangelske, 
yra plėšikai ir jie [Leninas su 

Trockiu] šaukia Rusijos proleta- 
riatą kovoti prieš juos, kaipo 
prieš Rusijos priešus, užpuolu- 
sius Rusiją be karės apskelbimo. 

"Męs pranešame visiems Ru- 
sijos piliečiams, kuriems Rusijos 
gerovė yra brangi, kad tas yra 

neteisybė. Anglai, franeuzai ir 

amerikonai, esantieji Archangel- 
ske, yra Rusijos talkininkai. 

Juos pakvietė išsėsti čia teisūo- 
ta valdžia su pilnu ir vienbalsiu 

pritarimu iš gyventojų pusės. 
"Šiaurinio apskričio valdžia su- 

sideda iš Steigiamojo Susirinki- 
mo narių, kurie buvo išrinkti per 
visus šiaurinio apskričio gyvento- 
jus. Prie jos taipgi priklauso 
atstovai nuo zemstvų (že- 
mėtijų) ir miestų, išrinkti visuo- 

tinuoju -balsavimu. 
"šita valdžia buvo isunkta ir 

tapo nuversta neteisuotos bolše- 

vikų valdžios pirm negu išsėdo 
talkininkai. Ji buvo sutverta su- 

lyg sumanymo "Rusijos Atgimi- 
mo Lygos," kuri suvedė vieny- 
bė n atstovus visų politiškų par- 
tijų ir pripažįsta Steigiamąjį Su- 
sirinkimą kaipo vienatinį teisuo- 
tą Rusijos autoritetą. 

"Po to talkininkai tapo pa- 
kviesti Rusijon per šitą viena- 

tinę ir teisuotą atstovų tarybą, 

idant bendrai pradėti kariškus 
žingsnius su tikslu išvaryti vo- 

kiečius ir pilnai panaikinti, su 

ginklų pagelba, Lietuvių Brastos 
sutartj, po kuria išdavikiškai pa- 
sirašė bolševikai. Bet jie [tal- 
kininkai] tapo pakviesti su aiš- 
kiai nustatyta išlyga, jog jie ne- 

privalo maišytis j vidurinius Ru- 
sijos valdžios reikalus." 

SAKO IR EX-CARUKAS 
TAPO UŽMUŠTAS. 

Londonas, rugpjūčiu 2(> d. — 

Anot' žinios, tiLpusios laikraštyj 
D a i ly M a i 1, pirmesnius gan- 
dus apie nužudymą caro sunaus 

Aleksejaus dabar patvirtina ne- 

senai atvykusis Londonan rusu 

kunigaikštis. Jis pasakoja, kad 
bolševikai, nušovę ex-carą, nuėjo j 
pas jo sunti ir jam pasakė: 

'"•Męs užmušėm tavo tėvą— 
šuniui ir šuniška mirtis.'' 

Išgirdys tai, ex-carukas apsi- 
pylė ašaromis. Vienas iš bol- 
ševikų bandos nušovė jj ant vie- 
tos. 

:Ex-carukui liepos 30 d. buvo 
suėję 14 metų. 

REIKALAUJA AREŠTAVIMO 
VISŲ "BURŽUJŲ." 

Amsterdamas, rugpjučio -'(> d. 
—Bolševikų organas P r a v d a 

reikalauja areštavimo "visų bur- 
iu jų." 

Tuom tarpu bolševikai žudo 
savo politiškus priešus čielais bū- 
riais, kur jie dar galybę turi. 
Bolševikų valdžios oticialis or- 

ganas I z v i e s t i j a aiškina, kad 
nesenai kilusis Maskvoje "kontr- 
revoliucijinis'' judėjimas turėjo 
savo tikslu neprileisti prie iš- 
siuntimo kariumenės prieš čecho- 
slovakus. 

Anot šito laikraščio, šio judė- 
jimo vadu buvo gcn. Aleksejev, 
buvusis vyriaatsis rusiškų armijų 
vadas. Aštuoni šios "kontr-re- 
\o!iucijos" vadai tapo areštuoti 
ir nužudyti,—jų tarpe ir vadas 
56-to šaulių pulko. 

Maskvos laikraščiai praneša 
Apie priešbolševikiškus sukilimus 
v'ologdos, Vladimiro, Yiatkos ir 
Orio gubernijose ir sako, kad tie 
.ukilimai buvo be mielaširdystės 
nustelbti. Orio gubernijoj, vie- 
toj vardu Dintii (?) 300 "bal- 
tosios gvardijos" narių, stovėju- 
sių prieš bolševikus, tapo užmuš- 
ta. Petrograde 20 ypatų, jų tar- 

pe aficierai iš Krasno-Selsko pul- 
ko, tapo nužudyti. Trjs nariai 
iš svetimtautiškos misijos taipgi 
tapo nužudyti. 

JAPONŲ KARIUMENĖ 
PRIE USURI FRONTO. 
Londonas, rugpjiiio 26 d. — 

Japonų kariumenė baigia savo 

koncentracija (sutraukime krū- 
von) prie Usuri fronto (Siberi- 
joj), anot pranešimo iš Vladi- 
vostoko. Prie Eugenevka jūrei- 
viai uzatakavo bolševikus šar- 

vuotais automobiliais ir, nepai- 
sant smarkios bolševikų ugnies 
iš kanuolių, suplakė juos. 

Atvykus japonų kariumenei į 
Mandžiuriją, gen. Semenovui pa- 

gelbon, bolševikiška kariumenė 

pasitraukė iš to apskričio. Tik 

apie 3,000 'bolševikų yra likę šio- 
se apygardose. 

Vladivostoke, išsėdus ten tal- 

kininkų kariumenei, bolševikiški 
agentai buvo sukurstę darbinin- 
kus prie streiko. Streikas, sako- 
ma, vienok nepasisekė. Streikie- 
riams atmokėta algos ir jų vie- 
ton pastatyta chiniečiai. Prie 
arsenalo dirbtuvių, sakoma, buvo 
didelis susirėmimas tarp strei- 

kierių ir nestreikavusių darbi- 

ninkų, bet talkininkų patroliai j 
tai įsimaišė. Telegramas prane- 
ša, kad bolševikiška agitacija tarp 
darbininkų eina iemyn. 

(Tąsa ant a-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. ; 

IŠ VISŲ PUSIŲ ŠTURMUOJA. 

ARTINASI PRIE PAT VIRŠŪNES, BET DAR 
NEPRILIPO. 

NENUSTOKI!" DiRBĘ IKI OALU1! 

PASTABA. Šerai smarkiai plaukia kas dieną, bet dabai 
dar tikrai nežinome, ar iki i d. rugsėjo suplauks visi. Gali 
kiek trukti. Todėl meldžiame visų dienraščio draugų nesu- 

stoti ant i d. rugsėjo, bet iš visų jiegų darbuotis, kol pasi- 
rodys sekantis "Lietuvos" numeris, kuriame bus pranešta 
apie pasekmes. Nedėlioj ir pandėlyj—dvi šventės: pasidar- 
buokite tomis dienomis kuodaugiausiai. Į DARBĄ! 

Geras Merginų Pavyzdis. 
Jeigu mums prisieitų dienraštį 

išnaujo organizuoti, tai ar žino- 
te, ką aš padaryčiau? Kokį tu- 

ziną gerų merginų j organiza- 
torius pasikviesčiau — dienraštis 
butų suorganizuotas į porą sa- 

vaičių. Dalibuk, kad aš taip gy- 
vas !... 

Imk tokį, sakysim. Clevelandą 
kur darbuojasi dvi merginos 
ypatingai gi p-lė Baltrukoniutė 
Iš ten šėrai plaukia, tartum juo: 
iš kulkasvaidžio šaudytų. 

\Kitas pavyzdis yra iš Amster 
dam, N. Y. Ten dvi merginos— 
p-Jės Urbonaitė ir Stariutė—ka 
davė gerą pavyzdį, paimdaino 
po dešimts šėrų ir pasarmatim 
pereitą saviatę musų bernelius 
tia šią savaitę, žiūrėk, ir atšovt 
vienu sykiu čielą tuziną nauji 
šėrų. 

Chicagiečiai Pradėjo Murą 
Versti. 

Chicagiečius nekurie vadine 
"sliakeriais." Mat nuo jų lauk 
didžiausio pasidarbavimo sav» 

dienraščiui, o chicagiečiai, dav 
gerą pradžią, ėmė ir apsnūdo 
Šitas priekaištas gal ir turėj< 
biskį teisybės, nors skaitlinės pa 
rode, kad Chicaga iki šiolei pa 
ėmė gal net daugiau negu pu:- 
šėrų. Well, kaip ten nebūtų, č 
kagiečiai gali visą bėdą nuvers 

ant "didelių karščių," ar ant k 
tos kokios kvarabos. Bet on 

atvėsus, čikagiečiai ėmėsi darb 
nebaikaudami. 

Pasižiūrėkite šios savaitės su 

rašą šėrų. Pamatysite, kad či 
kagiečiai pasižurėję ant to įni- 

ro, kuris juos dar skiria nu< 

dienraščio, kai suėmė visi viena 
sykiu, tai ir nuvertė gerą to mu 

ro dalį, suversdami vienu urmi 

apie $1,800.00. 
Atsitiko taip. Pereitą pėtny 

čią buvo susirinkimas Cliicago 
šėrininkų. Susirinko per Cyo vy 
ru ir moterių—apie ketvirtdali 
visų Chicagos šėrininkų. Išklau 
sė organizatorių raporto, pasi 
kalbėjo, pasiklausė, pasvarstė i 

mato, kari čia trūksta jau til 
nepilnų 600 šėrų. 

— Na, tai ką, vyrai, darysim: 
—klausia vienas.—Kitų miestų 
lietuviai beveik mums sarmat; 

padarė. Męs, čikagiečiai, turime 
taip suremti, kad tas likusis mū- 

ras net subraškėtų, o jau pasku5 
tai jau lengvai ir "likusias ply- 
teles surankiosim. 

—• Gerai tu sakai,—pritarė ki- 
tas.—Na tai pamėginkim! Stai 
aš turiu jau paėmęs penkis dien- 
raščio šėrus, o kitą pėtnyčią čia 
pat atnešiu dar penkis šėrus. Iš 
kur aš juos imsiu,—tai ne jusų 
biznis—kad ir iš peklos ištrauk- 

ATYDAI DIENRAŠČIO ŠĖRININKŲ CHICAGOJE. 
Šią pėtnyčią, rugpjučio 30 d., 8:30 valandą vakare, 

atsibus Mildos svetainėj, 3142 S. Halstcd gat., a.it 3-ių lubų 
susirinkimas visų Chicagos dienraščio šėrininkų. Visi šeri- 
ninkai teiksis pribūti ir dasižinoti, kaip dienraščio reikalai 
stovi. ORGANIZAVIMO KOMITETAS. 

siu, o jeigu neištrauksiu, tai pats 
paimsiu dar penkis šėrus. 

— Fain,—sako p. Mikas Dū- 
das, nesenai jau pristaėiusis 28 
šėrus.—Aš taip pat imu dar pen- 
kis. Ir ot jums sakau: kaip Die- 
vas danguje, penkis šėrus atne- 

šiu, o ko gero, tai ir čielą de- 
šimtinę šėrų atsitempsiu... 

— Rašyk man <'.ar 17 šėrų!— 
šaukia "tu :as" Gaubas, vienas 
iš darbščiausių Chicagos dien- 
aščio "tuzų." 
— Man pridėkit dar 3 šėrus, 

sako p. Žemaitis. 
— Aš imu dešimtr L>ėrų—sako 

i. Dominykas Pivarunas, žino- 
mas biznierius nuo Tourn of 
Lake. 

P-as Pivarunas turi gerą bu- 
ernę ant To\vn of Lake, Bet 
is turi, apart to, ir gerą. brolį 
3etrą, su kuriuom sykiu bizni 
/aro. Petras ir sako: 

— Du broliai, abudu turi buti 
ygųs—užrašykite ir man 10 šo- 

rų. 
Rašyk ir man dar penkis—sako 

Tamulevičia. Tą patį Dr. Zi- 
nontas, Vitas ir kiti. 

t Šitokią liniją galėčiau per vi- 
ą špaltą varyti, pakol visus iš-> 
kaitliuočiau iki galui. Gana bus 
aminėjus, kad čia pat ant vie- 
os kai užbaigė vyrai savo darbą, 

! ai pasirodė, kad beveik tukstan- 
.inę suvertė. 

Bet tuom ne viskas dar pasi- 
aigė. Kiti tuojaus antrytojaus 
r vėliaus pasileido po plačią Chi- 
agą šelmius šėrus gaudyti. Ir, 
yruti, kad gaudo, tai net rūksta. 
Štai tik pora pavyzdžių tue 

.arpu: 
P-as Mikolas Klioštoraitis ir 

c'etras Skodzius iš North Side 
,udarė abudu "tymą'' ir vienu 
/akaru parsitempė "*'elą dešimtį 
iėru, pasidalindami tokiu budu 
'tūzo" garbingu titulu. Tarp sa- 

v'o "kostumierių" jie turi turbut 
jauniausią šėrininkę p-lę Agnieš- 
ką Gricaitę, mažutę <lar mergai- 
tę, kuriai tėvas pradėjo kraitį 
Krauti, nupirkdamas jai dienraš- 
čio šėrą. 

I'-as Izidorius Papauskas yra 
kitas vyras, kuris vienu vakaru 
padarė čielą šimtinę, pagavęs de- 
šimts šėrų ir sau dienraščiu "tū- 
zo" rangą. 

Viso ncišpasakosi čia. Žodžiu, 
čikagiečiai užsiraitojo rankoves, 
stojo darban ir šaukia ir kitas 
kolionijas: 

— Nugriausitn ir likusią muro 

dalj, tik ir jus dar truputį mums 

"pahelpykit." 'Visi sykiu pada- 
rykim galutiną šturmą ir užkiš- 
kim "Lietuvos" dienraščio vė- 

liavą ant paimtos tvirtovės l Te- 
gul visiems bus lygi garbė! 



Apžvalga. 
KETVIRTOJI LAISVĖS 

PASKOLA IR LIETUVIAI. 
Artinasi laikas, kuomet prasi- 

dės Ketvirtoji Liasvės l'askola. 
Valdžia nustatė jos {>rad*.ią aut 

apie 28 d. rugsėjo mėnesio. Lie- 
tuviai įprivalo but prisirengę prie 
jos geriaus negu prie pirmų tri- 
jų Laisvės Paskolų. 

Laike pirmos ir antros pasko- 
lų lietuviai išpirko laisvės bond- 
sų (Liberty Bonds) už milijo- 
nus doliarių—ir negavo už tai jo- 
kio kredito. 

Laike 3-čios paskolos lietuviai, 
'bent nekuriose didesnėse kolio- 
nijose, pasirūpino sutverti savo 

komitetus, per kurii. ;s lietuviai 
galėjo pirkties bondsų. Tas bu- 
vo padaryta Chicagojc ir lirook- 
lyne, neskaitant kitų mažesni v 

kolionijų. 
Tvėrimas lietuviškų komitetu 

buvo dar tik pirmas lietuvių pa- 
našios rūšies bandymas. Todė: 
jis turėjo ne vieną trukumą. Vie- 
nur lietuviai negalėjo gauti pil- 
no kredito, kitur dėlei stokos tin- 
kamo sutvarkymo, lietuviai ne 

turėjo progos pirktie.s bondsv 
per lietuvių komitetus ir buve 
priversti pirkties per savo dirb- 
tuves. Tokiu budu dirbtuvės 
gaudavo už tai kreditą, o lietu- 
viai "aidžios akyse negalėjo sav 

pasidaryti gero kredito. 
Šituos trukumus reikėtų pra- 

šalinti laike ateinančios T'et v ir- 
tosios Laisvės Paskolos. Nėra 
abejonės, kad lietuviai ir laike 
šios naujos paskolos gausiai pirkę 
Laisvės Bondsus—pirks gausiai' 
negu pirma. Tačiaus reik pasi- 
rūpinti, kad lietuviai ir pilną kre- 
ditą už tai gautų. 

Laikas «au dabar prie to ruoš 
tis ir reik atlikti du dalyku: pir- 
miausia sutverti tinkamus Lietu 
vių Komitetus užrašinėj imui ti; 
bondsų, ir antra—platinti tuo 

jaus kuoplačiausią propagandą 
kad lietuviai pirktųsi sau Ketvir- 
tos Laisvės Paskolos bondsus pet 
lietuvių tam tikrus komitetus. 

Bukime visais atžvilgiais ge- 
rai prisirengę prie šios ateinan- 
čios Laisvės Paskolos, kad pas- 
kui mums akių nebadytų. 

Brooklyno draugijos jau pra- 
dėjo tuomi rūpintis ir šaukia mi 
tingus šio reikalo apkalbėjimui 
Tas privalo buti ir visur kitui 
padaryta. 

LIETUVIAI IR LENKAI. 
Detroite prasidėjo milžiniška? 

lenkų išeivijos kongresas. Jis 
kaip ir lietuviu buvusis seiun> 
Ne\v Yorke, bus politiškos rų 
šies kongresas. Lenkai jatnc ne- 

abejotinai pakliudys ir Lietuvos 
klausimą. Galima net tikėtis 
kad jie mėgins reikalauti Lietu 
vos prijungimo prie Lenkijos, 
pasiremdami reikalavimais "lie- 
tuvių." t.y. sulenkėjusios "šliach- 
♦os," panašios j "Unijos Lubels- 
kos" draugystes, kurios savinasi 
sau lietuvių vardą. 

Yra y t i n svarbu, kad Ameri- 
kos lietuviai ne tik butų greit u 

ir gerai painformuoti apie lenki; 
žingsnius minėtam jų kongrese 
šiuo reikalu p?darytus, bet kad 
Amerikos lietuviai butų prisiren- 
gę tuojaus, pasirodžius lenkų re 

zoliucijoms apie Lietuvą, tinka- 
mai j tai reaguoti, t.y. nsakyti. 
Nes nėra abejonės, kad lenkų 
kongresas savo rezoliucijomis 
mėgins pasiekti ne tik šios š:i- 
ilies valdžios, "bet ir talkininkus 
Europoje. 

Lietuvi.ii privalo but prisiren- 
gę tuo pačiu laiku parodyti pa- 
sauliui ir kitą pusę medalio. 

HUM3UGIEPIAI 

KONTR-ATAKUOJA. 
Lietuvių laikraščiai, padariusie 

šturmu ant humbugiškų daktarų 
ai garsinimu, iššlavė visus apga- 
vikus-humbugieriifs iš lietuvių 
laikraščių. 

Dabar, kaip matyt, tie humbu- 

gieriai pradeda "kontr-atakuoti" 
ir vėl įsilaužė j nekurias lietu- 

"•,c. Štai matome, 
kad So. Bostono laikraštyj "Dar- 
bininke" vėl jau pradeda rodytis 
tie humbugiški daktarų apskel- 
fciffiai; "Naujienose'' taip-pat jau 
vėl sau "trenčius" kasa jvairųs 
"specialistai'' nuo žmonių kiše- 
niaus "robavojimo." 

"Laisvė* niekados nuo tų "dė- 

iiij" nepasiliuosavo ir toliaus iei- 

džia joms žmonių sveikatą čiulp- 
ti ir darbininku kišenhis tuštinti. 

{domu, kad tie visi trįs laik- 
raščiai skaito save "darbininkiš- 

kais"; visus juos leidžia bendro- 
vės; visi jie .šūkauja, kad jie esą 
darbininku apgynėjai nuo išnau- 
dotoju, ir tuo pačiu laiku, talpin- 
dami savo skiltyse humbugieriš- 
kus daktaru apgarsinimus, lei- 
džia tarj) lietuviu darbininkų ar- 

šiausius jų išnaudotojus. 
Tokių laikraščių darbai neat- 

sako jų žodžiams, o apart to jie 
turėtų atminti ir tai, kad kiekvie- 
nas doliaris, įplaukiantis laik- 
raščio iždan už tokius apgarsi- 
nimus, yra nuskriaustų darbinin- 
kų ašaromis ir krauju nutapytas. 

Ei, vyrai! Ar jau jus velniai 
turėtų griebti, jeigu šitokių ap- 
garsinimų neimsit? 

TAUTINĖ TARYBA IR 

DELEGACIJA EUROPON. 
Amerikos Lieuvių Taryba, at- 

tovatijanti mūsų de.'.miają sriovę 
iiunčia specialę delegaciją Kuro- 
nių iš trijų delegatų: Adv. B. 
VIa .tausko, kun, J. Dobužio ir 
). K. Pakšto, 

Amerikos Lietuvių Tautinė Ta- 
yba, atstovaujanti vidurinę niu- 

,ų (tautinkų) sriovę, iš tos prie- 
žasties išnešė sekančią rezoliuciją: 

"Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba, savo paprastame su- 

sirinkime, rugpjučio 14 d 1918, 
McAlpin I fotelyje, Nevv Yorke. 
išklausiusi pranešimus nuo Eu- 

ropon iškeliaujančios Lietuviii 
delegacijos: pp. P>. Mastausko, 
J. Dobužio, ir K. Pakšto, gavo 
nuomonę, kad ši delegacija iš- 

1 važiuoja Europotr su tikslu vy- 
kinti Amerikos Lietuvių jK»li- 
tinj programą, nustatytą rezo- 

liucijomis Visuotiname Ameri- 
kos Lietuvių Seime, Nevv Yorke, 
kovo 13 ir 14 dd. 1918 m. To- 
dėl dar sykį gauta iškilmingi 
šios delegacijos pasižadėjimai. 
Šito akyvaizdoje, A. L. T. Ta- 

ryba padaro sekantį nutarimą: 
Męs, A. L. T. Taryba, išreiš- 

kiame užuojautą šitos delcgavi- 
jos darbams lietuvių politikos 
reikalais tuomi supratimu, kad 
minėta delegacija padės visas 
savo pastangas siekimui 1mt.n1 

idealų, būtent Neprigulmingos 
demokratiškos Lietuvos respub- 
likos." 

Kiek anksčiau Amerikos Lietu- 
ių Tautinė Taryba buvo tame 
ačiame reikale padariusi sekantį 
įutarimą: 

"Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba, savo nepaprastame su- 

sirinkime, rugpjūčio 14 d. 1918, 
McAlpin Kotelyje, N'e\v Yorke, 
išklausiusi pranešimus nuo Eu- 

ropon iškeliaujančios Lietuvių de- 

legacijos: pp. B. Mastausko, 
J. Dabužio, ir K. Pakšto, gavo 
nuomonę, kad ši delegacija iš- 
važiuoja Europon su trkslu vy- 
kinti Amerikos Lietuvių poli- 
tinį programą, nustatytą rezo- 

liucijomis Visuotiname Ameri- 
kos Lietuvių Seime, New 
Yorke, kovo 13 ir 14 dd. 1918. 
Todėl dar sykį gauta iškilmingi 
šios delegacijos pasižadėjimai, 
kad šiojo programo laikysis, 
ant kiek tik sąlygos ir aplinky- 
bės daleis. Šito akyvaizdoje, 
ALT. Taryba padaro sekan- 
čius nutarimus: 

1) Męs A. L. T. Taryba, 
duodame nuo savę:. abelną įga- 
liavimą šitai delegacijai dar- 
buotis Europoje Lietuvių po- 
litikos reikalais. 

2) {raliavimas yra duoda- 
mas pamatine išlyga, kad minė- 
ta delegacija padės savo visas 
pastangas siekimui mušu idea- 
lu, būtent Neprigulmingos, de- 

mokratinės, Lietuvos respubli- 
kos." 
Skirtumas tarp tų dviejų rezo- 

liucijų yra tame, kad pastaroji 
idavė delegacijai "abeltia įgalioji- 
mą" veikti tautininkų sriovės var- 

giu, kas butų buvęs neabejotinai 
neišmintingas ir "rizikaunas' 
žingsnis. 

Antroji rezoliucija, atšaukdami 
įgaliojamą, užtikrinta, k'ad minėta 
delegacija gali tikėtis užuojautos 
ir pa-amos tiek, 'kiek nuosekliai 
ji darbuosis tikros laisvės atgavimui 
Podraug ji apsaugo-jla vidurinę 
sri jvę nuo bendros atsakomybės 
už neišmintingu? žingsnius, jeigu 
minėta kitos sriovės delegacija 
tokius padarytu* ę. 

Iš Lietuvių—Pabėgėlių Gyvenimo 
Hoilandijoj. 

Reik keliauti, reik keliauti, 
Jau seniai čion atgrisaiu. 

Žmogus, t e i s y h ė, ir ke- 
liautum, bet kur? Žydai ant mus 

taip užsirioglino, jog sunku in 
antsikvėpti. O šita žemelė taip 
maža, taip siaura,—kad nerasi 

vietos nei ,po akmeniu palysti,— 
visur matyti bus. 

(Taip tai ir męs turime kentėti, 
ir vilkti žydų jungiį mums už- 

dėtą. Čia, Rottcrdamc, męs esa- 

me apie 50 vyrų lietuvių, kurie 
visi yra jauni, tvirti, bet jei dar 
ilgai čia teks buti, tai manau 

nekas liks iš mus: ar žydų iš- 

terioti 'liksim, arba gal ir iš ba- 
do netversim. Dar pirm vienų 
metų buvome visi barakuose su- 

grusti taip, jog utėles vos va- 

liojome išmaityti. Męs taip bu- 

vome silpni, jog aš pats iš kelių 
kartų sirgau; maniau, kad jau 
teks eiti pas Tėvą Abrahomą ant 

pietų. 

O jei kur pasiskųsi, tai gausi 
lazdų nuo "Budelio" (Tas "bu- 
delis" buvo išrinktas iš lenkų, 
kuriam po $10.00 mokėjo į sa- 

vaitę), o jei žydui nusiskundi, tai 

jis vis atsakydavo: "Zavtra go- 
lubčik vsio polučiš' (Rytoj, kar- 
velėli, viską gausi). Tuose ba- 
rakuose jau keliems reikėjo tarti 

amžiną atilsi. Metams praslin- 
kus, mainėsi laikai. Žydai už- 

vedė "Commission officiellc ai' 
assistanses des Refugecs Russes." 
Tai buvo neva ofieialė komisija 
pagclbai pabėgus i ų j 11 iš vokiečių 
nelaisvos rusų. Jie moka gel- 
bėti." Vedėju yra žydas Tiršor- 
nas. Jam, arb? kam kitam tarus 

prieš tą vedėją žodį (kad ir nuo- 

šaliai), veizėk, jau ipolicija ateina 
su kandalais. 

Daug kartų męs buvome maiš- 

tą iškėlę prieš tą žydų globą, ku- 

ri buvo nepakenčiama. Dėlei to 

daug .buvo ir sumušta ant gat- 
vių. Bet dar nieko gero tais su- 

kilimais neatsiekėme. 

Sukilimai Prieš Žydų 
Išnaudojimą. 

Pirmą kartą buvo maištas iš- 
kilas 7 d. vasario 1917 m.; vė- 
liaus 12 d. vasario ir du kartu 
gegužio mėnesyj. Sukilome su 

pagelba kelių holandų vadovų 
29 d. gegužio šių metų. "Suki- 
limas" tesėsi iki 15 u. birželio, 
bet dar dabar nežinia kaip bus. 
nes dar galutinai neužsibaigė. 
Daug papuolė ir ant "Bergen'o" 
(taip vadina vietą, kur pralaiko 
kaip kalėjime nuo 2 iki 4 mėne- 
sių). 

Kada žydai užjautė, jog kilo 
maištas, tai paleido greičiausiai 
lapelius, užbaugindami žmones, 
kad neduosią nieko, arba suitn- 
sią esą visus ir i n t e r n u o s 

visiškai iki karės galui. Nusi- 
gandę žmonės bėgo pasirašyti, 
kad suti.ika po sena "vyriausy- 
be" (t. y. po žydais) gyventi. 

l oks yra musų gyvenimas. 
Skriaudžia čia mus. Taigi butu 

gerai, jeigu gerbiami tautiečiai 
Amerikoje pasirūpintų nors per 
komitetus palengvinti musų ke- 
lių lietuvių, nuskriaustų pas žy- 
dus ir lenkus, gyvenimą. No- 
rint retkarčiais, bet ačiu—gauna- 
me šį-tą iš komiteto. Pernai ga- 
vome iš Danijos ir Stockholmo 
po maž-biskj centų. Šįmet ga- 
vome jau du kart iš Šveicarijos 
komiteto. Tas mums daug pa- 
lengvina musų sunkų buvį. Ga- 
vome kelis kart pasiskaitymų, 
bet vis nia/.ai. Danijos komite- 
tas siuntė pirma ik soties, o jau 
šiandien... nežinau, gal mirė. 
Ačiu užvis didžiausiai aukauto- 
jams ir Šveicarijos komitetui. 
Lai gyvuoja Lithuania! Lithua- 
nija rūpinasi ir musų lietuvių 
apšvietimu. 

Pabėgėlis Jonas Kairys. 
Jonas Kairys yra gimęs Ame- 

rikoje. Aitą laišką jis atsiuntė 
savo draugui, Petrui Valašinui 
Pittsburge. Kitas Kairio laiškas 
tilps sekančiam "Lietuvos" nu- 

mery j. 

MUSŲ KARININKAI 
PRAKTIKA SU 

GAZINĖMIS KAUKĖMIS. 

Advok. J. A. Peppets, čia an- 

gys lietuvis, pasidavmsis liuos- 
noriu kariumenėn, yra instrukto- 
rių mokykloje Camp Jobnstou, 
Kla. Jis rašo mums laiškelį, ku- 
riame aprašinėja apie savo pa- 
tyrini* su nuodingais gazais se- 

kančiai : 

"VVcll, pereitą pėtnyčią išpuo- 
lė mano eilė nueiti Į "Gas De- 
'"cnse Scliool" (Gazo Apsigyni- 
no Mokykla) ir reik pasakyti, 
kad tai buvo ne bile koks pa- 
tyrimas. J u s gal but matėte ant 

paveikslų, kaip išrodo "Gazinė 
Kaukė" (maska), kurią kareiviai 
užsideda ant veido, kuomet pric- 
;as paleidžia nuodingus gazus. 
VV'ell, negeriausiai ji išrodo; ne- 

;eriausiai joj ir jautiesi — bent 
špradžių. 

"Užsidėjus tą gazinę kaukę, 
.eik kvėpuoti per burną, nes tam 
ikros replaitės laiko tavo nosj 

>j.spau.!«,. Palaikęs tą kaukę 
r.:i;i«fas, žmogus norė- 

;:-.i l.a.l jos išradėjas pakliūtų j 
u'ią peklą.. liet tuojaus prie 

jos pripranti, o be jos apsieiti 
legalėtum: mušiu laukose tuk- 
itan.'iai žmonių be jos žutų. 

"Šitą kai. .ę reik užsimauti j 
;ešias sekundas laiko. Reik, kaip 
matote, 'būti -pusėtinai apsukriam, 
kad ją beveik akimirksnyje už- 
simauti. Pusėtinai mums tame 

pasipraktikavus, mus pastatė į 
ranšėjas, idant galėtume prak- 

> iškai pereiti gazinio atako lck- 

:iją. 
I "Staiga išgirdome sprogimą ir 

žemės pradėjo aplink mus gal- 
vas byrėti. Tai buvo ženklas, 
kad gazas yra paleistas. Turė- 
tumėte pamatyti mus, tas kau- 
kes besimaunant... neužėmė nei 
šeši ii sekundų, nes matai ei a da- 
bar jau buvo ne bailios ir nieks 
užsinuodinti nenorėjo, pirm to 

kaizerio nepamačius. 
"Po to męs nuėjome į kam- 

barį, kuriame yra nedaugiausiai 
taip vadinamo "ašarinio gazo" 
(\Veeping Gas). Šitas gazas tu- 

ri tą ypatybę, kad ėda akis ir 

! žmogus pradedi baisiai ašaroti ir 

j verkti. Daug jo gavęs, nieko 
negali akimis matyti. 

"Kaip minėjau, kambaryj, j 
kuri mus įvedė, šito gazo buvo 

nedaug ir čia mums paliepė kau- 
kes nusiimti nuo veidų, kad ga- 
lėtum su šituo "ašarinių ga/.u" 
susipažinti. Well, ką čia ir kal- 
bėti apie verkimą?- Jeigu paša- 
linis žmogus butų mus pamatęs 
tenai, tai jis be abejonės butų 
manęs, kad męs tik-ką palai- 
dojome paskutinį savo geriausį 
draugą..." 

DAVĖ VOKIEČIAMS 
PEKLOS. 

Stanislovas Pabrinskas, "Lietu- 
vos" laikraščio skaitytojas, rašo 
mums tiesiog nuo mušiu fron- 
to Prancūzijoj sekančiai: 

"Šiądien turiu daugiau laiko, 
tai nors porą žodžių parašysiu. 

"Esu Prancūzijoj jau keturi 
mėnesiai ir teko man buti pačioj 
virtinėj, kuomet Pricas (vokie- 
tys) pradėjo savo didžiulį už- 

puolimą ties Marne, liepos 15 d. 
Ties musų pozicijomis jie atida- 
rė baisų bombardavimą iš savo 

kanuolių 16 d. liepos, apie 4 va- 

landą išryto ir bombardavo be 

paliovos per 9 valandas. Musų 
artilerija, žinoma, taipgi netylė- 
jo, tai, vyreli tu mano. buvo toks 
trenksmas, kad negalėjei susikal- 
bėti su žmogum ir arti stovinčiu. 

Musų linijos vietomis truputį pa- 
sitraukė atgal, o visur''kitur lai- 
kėsi stipriai. Vokiečių atakus 
męs. amerikonai, čia pat ant vie- 
tos su laikėm. 

"Ant rytojaus, liepos \y d. 

triūsų kompanijos jau griebė vo- 

kietį už -pakarpos ir Krcra> jį Pa" 
kratė: 17,000 vokiečių pakliuvr 
nelaisvėn ir 350 kcturiacolinių ii 

šešiacolinių kanuolių pateko i 

mūsų rankas. Nuostolių, žino 

'ma, ir męs turėjome, bet vokic- 
tys nepamirš greitai amerikonu. 

"Čionai labai puikus yra javai 
ant lauku. Vokiečiai buvo besi- 
rengę juos nuvalyti, bet dabar 
tą padarys franemzai. Vokieti 
męs vėjam, kad net rūksta. Jau 
m angl. mylių numuščm ji at- 

gal iki šiolei (laiškas rašytas lie- 
pos. 31 d.). 

"Labu dienų visiems pažįsta- 
miems !" 

Stasys Pabrinskis. | 

SIUNČIA LABŲ DIENŲ. 
A. Vosilius, First Class tSer- 

gent, "Lietuvos" skaitytojas, ra- 

šo mums laiškelį iš Prancūzijos 
ir siunčia labų dienų visiems sa- 

vo pažįstamiems. 
"Laikausi gerai ir viskas iki 

šiolei eina puikiai"—rašo p. Vo- 
siliais. Jo antrašas yra:. Sgt. ist 

Class A. Vosilius, Co. "D" Fn- 
gineers, Am. Exp. Forces. 

* ♦ 

Vincas K. Sarpalius, iš Cliica- 
gos, jau nuo senai esantis mušiu 
fronte, praneša, kad yra sveikas 
ir kad jie "prie kiekvienos pro- 
gos duoda Hunams peklos, kiek 
tik lenda." Jis yra artilerijoj. 
Jo antrašas: \Yilliam K. Sarpa- 
lius, Battery "D," 14<)th 1*. S. 
F. A., American Fxpeditionary 
Forces. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento \Yashingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patčmijimas. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pasto- 
janti j kariumenę, pasiduoti; su 

vo tikrai skambančiomis lietuviš- 
komis pravardėmis. Tie, kurie pa- 
siduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos savo pravardes su 

"ski," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus j lenkus ir jų męs 
negalime nuo lenkų atskirti; todėl 
tankiausiai tokių ir nepaduodame. 
Lietuviai privalo savo pravardes 
laike užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj paduoti vieton "ski" 
— "skas," vieton "wicz" — ''vi- 

ėius," pavyzdžiui: vieton "Rut- 
kovvski" privalo paduoti "Rutkaus- 
kas," vieton "Jace\vicz" — "Ja- 
cevičius." Tuomet bus lengva juos 
pažinti. 

Surašuosc t u g p j u č i o 

22 d.: 
John Joseph Zentilcs (Žente- 

lis?) iš Brooklvn, N. Y.—sunkiai 
sužeistas. 

Juozas Paladas, iš N'ashua, N. 
H.—sužeistas, laipsnis nepažymė- 
tas. 

Mikolas Mikalonis, iš Ply- 
moutli, Pa.—dingęs laike mūšio. 

Surašuosc rugpjūčio 
23 d.: 

Step. Lampas, iš \Vashington, 
D. C.—sužeistas mušyj, laipsnis 
nepažymėtas. 

Juozas Milkevičius, iš Jersey 
City, N. J.—užmuštas mūšyje. 

Petras P. J. Matulevičius, iš 

YVorccstcr, Mass.—dingęs laike 
mūšio. 

Jonas Sechkus (Šeėku.s?), iš 
Cleveland, Ohio.—sunkiai sužeis- 
tas. 

S u rašuose rugpjūčio 
25 d.: 

Jonas Stankevičius, iš Scran- 
ton, Pa.—užmuštas mūšyje. 

King et de 
* Roo^ 

17. P. Food Adininlstrflttnn. 
01' Squire 'Tater 'lou- he ęoin' to 

be mlghty nigh king er de rnns' 
'mongr gar d e n s:iss folks V.'o all« 
kin eat hlm as a 'tater boilcd, baked. 
frled, stewed, cooked wid chcese cn 
dey KCttin' ko dey niako im Intnr 
flour; so's \ve kin "substi-tnte" him 
fo' wheat* flour. He's de "sub°titu- 
tencst" of all de vittles, he ser,. 

De udder garden sass folks lak 
lngtins, tomatues, eabbage eti lurnipr 
en sąuash don't need to jjit peeved. 
'cause dey's sroin' to be room in d'- 
pot fo' de whole trlbe. Ev'y las' 
one on 'ein can lie'p save whoat en 
meat l'er de bovs dat's doin* ilu fleht- 
in' over yander. «> n 

EBIIUBER THE DAVS 
THURSDff^^ 

ilONDAY^S^S FRIDfflf 
TUESDff- 
TONESM~£££žS 

Puse Amžiaus. 
Žymiausiu vyro gimtadieniu jo gyvenime galima pa- 

vadinti; jo amžiaus 50-metines sukaktuves. Žmonėms, ku- 
rie yra viešais veikėjais ar žymus taip jau kokioj nors 

srylyje, šitos sukatuvės yra pirmos, kuomet ne tik j ats 

jubiliatas ir jo šeimyna bei artimiausių draugų ratelis, bet 
ir platesnė visuomenės sfera dalyvauja šitoje iškilmėje. 

Musų krašte yra toks paprotys, kad sukakus penkias- 
dešimts metų vyrui, kuris nuolatos buvo viešo gyvenimo 
akyse, labiausiai besidarbuojąs literatūroje arba politikoje, 
jo šitos sukaktuvėm vra pažymimos per aprašymus jo veiki- 
mo ir tos veikmės svarbumo praeityje. Kaip kuriuose at- 

sitikimuose net ir daugiaus, ar mažiaus viešai esti kas nors 

prirengiama pagerbimui jubilianto. 
Sis rubežius, kampinis akmo žmogaus gyvenime, pa- 

traukia daugiau atydos ir todėl esti iškiliau švenčiamas 
dar ir todėl, kad tai yra apskritas numeris. Penkiosdešimts 
metų, yra pusė amžiaus; jau pats amžius teikia vyrui svar- 

besnę doma j šitą, negu j kokį nors kreą metų numeri, 
renkiosdešimtmetinės sukaktuvės yra pirmas apskritas vy- 
ro gyvenime numeris. Tuom laiku migla prasisklaisto ir 

galima padaryti atskaitą iš praities vyro gyvenimo, jo nu 

veikimų. Visuomenė turi teisę pažiūrėti Į vaisius darbų 
kokiu nors budu žymios ypatos ir tuom pačiu laiku geriaus 
susipažjsta su jo praeitu gyvenimu, jo budu, paprastai 
mažai žinomu, jo budo ypatybėmis, šeimynos gyveniniu ir 

| lt. Paprastai, tas yra lyg proga visuomenei arčiaus susipa- 
žinti su tokia ypata, kuri iš priežasties savo veikimo, tai 
visuomenei priklauso. 

Tai taip visuomenė žiuri i veikėją, jo 50-metinių su 

kaktuvių laikų. 
Štai kodėl męs esame lyg nustebinti, kuomet skaitome 

žurnalą 
" The \\ ilsonian," išleidžiamą \Yilsono ir Co. sker- 

dyklų įstaigos. Męs radome tarp kitų naujienų, paminėjimą, 
kad M r. Thomas E. Wilson, vadas ir veiklus gaspadoriu^ 
įstaigoje, šventė savo penkesdešimts metų sukaktuves Lie 
pos 22. Jeigu butų reikalingas kokis prirodymas padorumo 
to žmogaus, kuris šiądieną užima tokią svarbią vietą 
Amerikos pramonės "pasaulyje, tuomet męs galėtume tai 

rast nors šiame pavyzdyje, kad trumpas paminėjimas jo 
50-metinių sukaktuvių neužėmė nei dešimtos dalies tiek 
vietos jo įstaigos leidžiamame laikraštyje, kiek vietos už 
ima aprašymas įstaigos darbininkų pasivažinėjimo į Del- 
\vood Park. Tas paminėjimas neužima laikraštyje nei penk- 
dešimtos dalies vietos, kokią užimtų surašas jo įstaigų dar 

bininkų, esančių Suvienytų Valstijų tarnystoje. 
\ ienatinis paminėjimas šio laikraščio koliumnose bu- 

vo šis: — 

.... Mr. Jl'ilson švenčia 50-metų gimimo dienų. 
M r. Thamas E. Wilson švenčia savo 50-metų gimimo 

dieną liepos 22 d. Mr. Wilson gimė Londone, Ontario, 
Kanadoje ir buvo skerdyklų pramonėj per dvidešimts aš- 
tuonis metus. 

ant nelaimės M r. \Yilson šventė savo gimtadienį Pres- 
biterijom] ligonbutyje, Chicagoje, kur jis buvo paguldyta:, 
ant savaitės, kad pasitaisius nuo lengvo sužeidymo kairės 
kojos, kur j jis įgyjo nukrisdamas nuo šieno kaugės ant 

savo ūkės Lake Forest. Jis apleido ligonbutį liepos 23-čią 
dieną su vilčia, kad jo padėjimas leis jam sugrįžti sa\\> 

ofisan labai greitu laiku. 
Nors užgavimas ir nebuvo pavojingas, bet buvo rei- 

kalinga laikyti koją gipse, kad davus ganėtinai lai k" 

ligatnentams sugyti." 
Tai ir viskas. Apart to prie kiekvieno numerio pri- 

dėta puiki reprodukcija aliejinio p. Wilsono portreto, kurį 
piešė žinomas dailininkas David Nyhohm. 

Mažesnio mandgaumo vyrui, labiau trokštančiam pa 
sirodyti paasulio akyse, šios sukaktuvės butų davę progą 
suvartoti visą leidinį šių sukaktuvių pažymėjimui. Kad 
ir tas butų buvę padaryta, tai Mr. Wilsonas užsipelnytų to 

tuomi, ką jis vra nuveikęs skerdyklų išvystyme, — dar- 

bas, kuris jam užpelnijo pagarbos vietą Amerikos indus- 

trijoj. Męs nenorime šiuomi nurodyti aplinkybes, kad is 
buvusio geležinkelio ofise klerko jis prasimušė net iki 

prezidento ir gaspadoriaus urėdo didelėj įstaigoj, kuri 
valdo milijonus ir samdo desėtkus tūkstančių darbininkų— 
vyrų ir moterių. Toki pavyzdžiai nėra išėmimu Suvieny 
tose Valstijose ir tas, kuris nuveikia tokį darbą, jau turi 
ganėtiną užsitarnavimą visuomenės akvse, jeigu net ir kitų 
užsitarnavimų jis neturėtų. 

I>et pasinaudojant proga, kokią nuims du< da jo su 

kaktuvės. bene bus tinkama proga pažymėti, kad nuo va 

landos, kuomet M r. Thomas E. \Vilsoli tapo paskirtas šios 
įstaigos perdėtiniu, jis stengėsi iš jos padaryti įstaigą, 
pilną užganėdintų ir linksmų darbininkų — vvrų ir moterių, 
kurir nesijaustų paprastais uždarbiautojais, bet jaustųsi 
visi dirbtnčiais išvieno ir butų išdalies bendra savininkais 
šitoje dirbtuvėje. Ir šitą jis atliko tik į du metų laiko, nes 

jo penkesdešimta gimimo diena atsėjo, kaip sykis toje die- 
noje, kaip ir dvimetinės įstaigos sukaktuvės \Yilson ir Co. 

Šiądien šita įstaiga yra skaitoma pavyzdžio įstaiga, kaip 
biznine, taip ir industrijine, labiausiai darbininkų tarpe, 
daugiausiai dėl artimumo ryšių tarp darbdavio ir jo dar 
bininkų. 

Ir męs manome, kad tas dviejų metų nuopelnas yra 
didelis nuopelnas. Jis išvystė jiataus pasaulio reputaciją, 
kad iš senos įstaigos, besigalinėjančias su neapmatuotai* 
sunkumais, kaip sapne, jis išvystė pilnutėliai modernišką 
įstaigą, gerai besiverčiančią ir žadančią į milžinišką ateiti. 

Jr į tai M r. Thomas E. VVilson, nepaisant viso sav<> 

mandagumo, gtli žiūrėti su džiaugsmu ir užsiganėdinimu, 
pradedant savo gyvenimo šeštą dešimtį metų. 

, —Apgarsinimas. 



Bulotos Partija-Bolševiki; 
Klapčiukai. 

(lavome "Naujosios Lietuvos" 
numeri 6-tą. išėjusį Petrograde va- 

sario IX d. šių metų. 
"Naujoji Lietuva" yra oficiali* 

organas Lietuvos SociaKstų-Liau- 
dininkų Partijos. Vienu iš jos 
svarbiausių šulų ir lyderiu yra 
amerikiečiams jau pažįstamas p. 
Andrius Kulota. Tarp kitų šulų 
yra M. Januškevičius, p-nia F. 
Bartkevičienė ir A Rimka, buvu- 
sis anuomet partijos atstovų 
ču Amerikoj. P-nia Markevičienė 
ir A. Rimka vėliaus iš partijo? 
išstojo, ar teisingiau* buvo iš jo< 
prašalinti. 

Mat pirmiaus šita partija turėjo 
dar šiek-tie!k tautinės dvasios, — 

juos vadindavo tautiškais socia- 
listais. Kilus Rusijos revoliucijai, 
šita partija iš "liaudinikų" išsi- 
darė "sTvialistais-liaudininikai;," iš- 
metė (i' savo prograiru ir likučius 
tautinės dvasios ir pavirt/> "inter- 
nacijonalais," faktiškai niekm>m 
nesi kiriant nuo rusiškų bolševikų. 
Tas aiškiai matosi iš nutarimų, 
kuriuos šita partija padarė laikė 
savo trečiojo iisivažiavimo, at si 
buvusio nu<> d. -austo iki ^ d. 
vasario. 

Nenori Lietuvos Neprigulmybčs. 
Lietuvos neprigulinybės klausi- 

me šita (partija užėmė tokią po- 
ziciją, kaip ir lietuviški bolševikai 
bei menševikai užima. 

Jie nepripažįsta Lietuvos nepri- 
gultnybės, kurią suteikė vokiečiai 
— ir tas gerai. Tuomi jie vieni- 

jasi su visais lietuviais, kurie tos 

apgavingos vokiečių suteiktos "ne- 

prigulinybės-' nepripažįsta. L»et jie 
n»» reikalauja pilnos, tikros Lietu- 
vos neprigulmybės, kaip kiti lietu- 

viai to reikalauja. Jie faktiškai 

yra priešingi pilnai !ikrai Lietu- 
vos neprigulmybei, nes traukia 

Rusijos ^usc'n, — kad Lietuva 
butu federatvvė dalis Rusijos, val- 
doma sulyg Tarybų, t. y. sulyg 
bolševiku s o v i e tų pliano. 

Lietuvos neprigulmybę jie pri- 
imtų tik tuomet, "kuomet yra ga- 
1 auti j ii (užt erinimų), 'kad šita 

valstybės forma nebus viešpatau- 
jančių klasių Įrankis pavergti dar- 

\x) žmones. 

Karianti Lietuvoje "viešpatau- 
jančių klasių" nėra kitokiu kaip 
lietuviai, neturintieji nei savo ka- 

pitalistu, nei buržuazijos tikroje 
tu žodžiu prasmėje: kadangi "vieš- 

pataujanti klasė" Lietuvoje yra 
darbo žmonės, — daugiausiai ūki- 
ninkai,— tai iš to aišku, kad ta 

partija geistu Lietuvai neprigul- 
mybės tik tuomet, kuomet joje 
galėtu viešpatauti tik toki darbo 
žmonės, kuriuos jie "darbo žmo- 

nėmis" pripažįsta: pavyzd, toki 
"darbo žmonės," -kaip Bulota, arba 
ir Leninas, Trockis ir visa goveda 
rusišku ir lietuviškų bolševikų, 
jeigu gi tokio užtikrinimo nėra, 
tai jie už Lietuvos ncprigulmvbę 
nestoj'a, bet trankia Lenino- 
Trookio abažan. 

Visi jų nutaiimai, kuriuos že- 

miaus perspausdinsime iš "Nau- 

josios Lietuvos," gražiai skamba 

lygiai taip, kaip ir bolševikų nu- 

tarimai ir programai. Praktiškai 

jie yra kopija bolševikų prograino. 
Bet gražiai skambantieji ant 

jiopieros programai ir nutarimai, 

kaip jau matome iš Rusijos pUvyz- 
džio, darbo žmonėms neneša lai- 
mės nei gerovės. Negali tos lai- 
mė:. atnešti darbininkams lietu- 
viams, nei šitas Bulotos partijos 
programas. 

Savo keliu ji--, bus žengeidus 
bent tuoin, kad parodyti, kaip ne- 

korie lietuviTai -lengvai pavirsta 
bolševiku klapčiukais. Todėl ir 

I 
ir paduodame jį, apleisdami tik 
menkesnes^ vietas: 

TREČIOJI LIETUVOS SO- 
ČI ALISTŲ-l.I AUDI NINKU 

PARTIJOS KONFERENCIJA. 
Konferencija, kuri prasidėjo 2<) 

sausio ir tikėsi lig 16 (3) vasario, 

priėmė i n s svarbiausias rezoliuci- 

ja-; : 

Dėl Karės. 
Matant: 

1) kad jau 4 metai be kitų ša- 
lin ir Lietuvos liaudis kenčia pa- 
saulio skerdynės didelį skurdą; 

j ) kad kariaujančiųjų tyčioji- 
Imasis bei priespaiula amonių tūks- 
tančiu tūkstančius ištrėmė pusba- 
džiam gyvenimui, o dainai ir pra- 
žūčiai ; 

31 l;ad užimtose žemėse likę 
•darbo žmonės lig šiuo laiko ken- 
čia žiaurius jų teisių mindžiojimus; 

4) kad juo ilgiau karė tęsiasi, 
juo aiškiau darosi vadinamųjų 
"mažųjų tautų" likimas tapti au- 

komis ant tarptautinio imperia- 
linio kapitalo aukuro; 
5) kad šiolaikinės buržuinės val- 
l/ios karę tikrai demokratine tai- 

ka baigti nenori ir negali; 
6) kad tą Rusijos Revoliucijos 

atbalsiais atlikti yra pašaukta tik 
(larln) demokratija, — 

tad Trečioji I,. S.-f,. Konferencija 
reikalauja: 

f) jokių derybų su imperialis- 
tais, o griežtos su jais k /os; 

2) kuogreičiattsios visuotinės 
dernoki atinės taikos, vykdomo? 
bendromis dai!)o demokratijos vi- 
sų šalių jiegomis; 

3) neatidėliojamo revoliuciuini- 
socialistinės konferencijos šaukimo, 
kur ir L. S.-L. Partija turi buti 
atstovaujama, k«d įkurus 3-jj In- 
te rnacionalą karei baigti Rusijos 
Revoliucijos iškeltais obalsiais: 
taika be aneksijų, kontribucijų ir 
teisė laisvai tautoms apsispręsti. 
Dėl Lietuvos Politines Ateities. 

Trečioj i L. S.-L. P. Konferen- 
cija, pripažindama: 

1) jog Lietuvos darbo žmonės 

—darbininkai, bežemiai ir maža- 
žemiai ūkininkai — vaisingai ko- 
voti del savo klasės teisinių, eko- 
nominiu ir kultūriniu reikalų vyk- 
dymo gali tik turėdami politinę 
savo dalies laisvę; 

2) jog tokios laisvės pasiekti 
galima tik griežtos ir nuosakios 
pačių darbo žmonių kovos keliu; 

3) jog Lietuvos politinės atei- 

ties reikalas surištas su tarptauti- 
nės darbo demokratijos laimėji- 
mais; 

4) jog Rusijos einamoji Revo- 

liucija turi tarptautinės reikšmės; 
5 ) jog Lietuva del savo ir etno- 

grafinių, ir kultūrinių, ir ekono- 

minių, ir politinių ypatybių sudaro 
atskirą vienatą; 

f>) jog Lietuvos darbo žmonių 
laisvė gali j vykt i Lietuvos fcdara- 

tyvej Tarybų respublikoje, liuosai 
sujungusioje su kitomis demokra- 

tinėmis valstybėmis-tautomis, nu- 

taria : 
1) reikalauti Lietuvai ir jos 

dalims (Maž. Lietuvai, Suvalkų 
gub.) pilnos teisės laisvai spręsti 
savo likimą, dedant pamatu darbo 

žmonių reikalavimus. Dėlto: a) 
tuojau turi buti išvesta kariaujan- 
čiu valstybių kaiiumenė iš Lief;:- 

vos, ir leista grįžti ištremtie- 
siems ir pabėgėliams; b) neturi 

buti daroma taikos metu del Lie- 

tuvos teritorijos bei jos darbo žn.o- 

nių teisių jokio pirkimo-derėjimo; 
c) turi buti užtikrinta Lietuvos 
darbo žmonėms karės nuostolių 
grąžinimas iš tarptautinio kariau- 

jančių fondo; 
2) kurti revoliuciniu keliu tuo- 

jaus Lietuvoje Darbo Žmonių Ta- 

rybas, kurios ipaėmusios valdžią 
j savo rankas pirma eile, be kitų 
socialių .permainų, perduos visas 
Lietuvos žemes j darbo žmonių 
rankas iš tų, kurie p'atys jų ne- 

dirba ; 
3) Lietuvos laisvės reikalas, bū- 

damas tarptautinės darbo demok- 

ratijos reikalu, turi buti jos ? • 

lidarc valia remiamas; 
4) protestai prieš visus diplio- 

matinius Lietuvos reikalu žygius. 
Lietuvos Landesrat'ą Lietuviu 

Vyriausiąją Tarybą Rusijoje it 
kitas panagias 'staigas, kaijx> prieš 
darbo žmonių valios falsifikaciją 
bei uzurpaciją; 

5) Lietuvos valdymosi formą ir 

"santikius su kaimynais galutinai 
1 nustato etnografinės Lietuvos Stei- 

giamasai Seimas, rinktas visuoti- 
niu — be lyties, tautos ir tikybos 
skirtumo — tiesiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu, proporcionalės sistemom 
pamatais, einas Lietuvos darbe 
žmonių Tarybų reiškiama ja valia, 

6) tuojaus steigti revoliucine; 
darbininkų, kareivių ir ūkininkų 

Ali moi, 
S A M 

RlNO TViE I 
I 0ELL i 

DĖDĖS SAMO RESTAURACIJOJ. 
Amerikoj šiuosmet viskas gerai užderėjo ir užteks išmaitinimui viso pasaulio (apart 

teutonu). Pasaulis, .besiprausdamas, kaip matyt yra linksmas prieš gerus pietus. 

Tarybas trėmime — Rusijoje, kad 
organizuoti kovą dcl Lietuvos 
darbo žmonių laisvės. 
Del Lietuvos Nepriklausomybes., 

L. S.L. Partija stovi už tokių 
Lietuvos valdymosi formą, kuri] 
garantuoja darbo žmonėms tik-, 
ros, bet ne fiktyvės (netikros) 
liuosybės nuo politinio, ekonomi- 
nio ir kulturinio jungo. Politinė 
valstybės nepriklausomybė priimti- 
na tiktai tuomet, kuomet yra 
garantijų (tikrinimų), kad ši vals-Į 
tybės forma nebus viešpataujan- 
čiųjų klasių įrankis pavergti dar- 
bo žmones. 

Kadangi šiądien skelbiamoji vo- 

kiečių imperialistų ir falsifikuotos 
(paclirbos) Lietuvos gyventojų at- 

:itovybės — Landesrat'o (LietuviųĮ 
Tautos Tarybos, arba Staatsrat'o 
— Lietuvos Valstybės Tarybos) 
ir Lietuvių Vyriausios Tarybos 
Rusijoje, taipgi klerikalų, tautinin- 
kų bei sccial-sovinistų Lietuvos \ 
nepriklausomybė — yra vien tik 
pavergimo įrankis, — L. S.-L. P. 
griežtai tokią nepriklausomybę 
atmeta. 

Dėl Rusijos Valdymosi Formas. 

Trečioji L. S.-L. P. Konferen- 

cija, sakydama: 
1) kad Rusijos Revoliucija, 

ypatingai paskutiniu metu aiškių- 
aiškiausiu budu rodo, jog tik pa- 
tys darbo žmonės — darbininkai, 
bežemiai ir mežažemiai ūkininkai 
— turi rišti bei spręsti visus savo 

reikalus; 
2) kad kovoje del geresnės dar- 

bo žmonių ateities, o juo jau re- 

voliuciniu metu, būtinas vienas 
darbo žmonių revoliucinis frontas; 

3) kad revoliuciniai darbo žmo- 

nės tuomet numes socialės nelygy- 
bės jungą ir įvvkdįs Rusijos Re- 

voliucijos iškeltus pamatus pilie- 
čiu teisių lygybės ir laisvo fantu 

apsisprendimo obalsius, kuomet 

jie paims valdžią j savo rankas; 
4) kad ir politinė šalies reorga- 

nizacija ir jos socialės ivark'os 

keitimas įmanomas ne vien tik 
dekretavimo budu iš viršaus, o 

svarbiausia revoliuciniai—-tvery- 
biniu masių darbų,— 
j) r i p a ž i s t a : 

1) kad Rusija turi buti federa- 
tinč darbo žmonių Tarybų Respub- 
lika, sudaryta laisvo tautų-valstybių 
jungimosi pamatu; ', 

2) kad visa valdžia joje turį 
prigulėti darbo žmonių revoliuci- 
nėms Taryboms, teisingai rink- 
toms ; 

3) kad Vyriausia bendra Rusi- 

jos Respublikos įstaiga turi buti 
Darbininku ir Ūkininku Tarybų 
Vykdomasai Komitetas, sudaryta? 
pariteto principu iŠ feder'atyvių 
štatų Tarybų delegatų; 

4) kad visi štatų reikalai spren- 
džiami jų Tarybų; 

5) kad Liaudies Komisarai,' 
Tarybų renkami, atsakomingi prieš 
juos ir gali buti jų pašalinami. 

Dėl Internacionalo. 

L. S.-L. Partija skaito save tarp- 
tautinio revoliucinio socializmo 
partija. Jai rupi, kad j darbo žmo- 

uiti eiles nebūtų nešama po socia- 
lizmo priedanga buržuinė ideoliv*- 
gij'a. Dėlto ji kovoja su sočiai 
šovinizmu, parodžiusiu karės pra- 
džioj savo tikrąjį veidą. 

ir šiądien, kada 2-jo Interna- 
cionalo vadovaujamųjų partiją 
vadai sulaužė tarptautinį darbi 

žmonių solidarumą, stodami bur- 
žuiniai-imperialinėn pozicijon, kada 

Rusijos Revoliucija būtinai reika- 
lauja tarptautinės darbo demokra- 

tijos paramos, — 3-ji L.. S.-L. P. 

Konferencija sako: 
1) Partija kovoja, kad įkuru. 

3-j j Internacionolą, sudaromą 11c 

išsiplėtojusio pramoninio kapita- 
lizmo valstybių, bet tautų revoliu 
cinio socializmu ipartijų atstovy- 
bės pamatais; 

2) 3-me Internacionale neturi 
buti vietos social-imperialistanis ii 
sc.«cial- nacionalistams; 

3) Trečiojo Internacionalo kla- 
sinės kovos derinimas ir revoliuci- 
nės taktikos nutarimai bei reikala- 
vimai privalomi kiekvienai atsto- 

vaujamai (partijai. 

Dėl Santikių su Politinėmis 

Partijomis. 
L. S.-L. Partija Rusijos Revo- 

liucijos darbe veikia kontakte su 

kairiųjų sbcialistų-revoliucionierių 
partija. 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 

LIETUVIAI siEtiifflj, 
IŠ NEWARK, N. J. 

Nuo Redakcijos. Kiek laiko 
atgal, kaip apie tai "Lietuvoj' 
buvo pranešta, nekurie Neuarko 

lietuviai, vardu "iNe\varko Lie- 
tuviu Suvienytų Draugysčių" pa- 
talpino Ne\v Yorko socialistų 
laikrašt)i "The Call" straipsni, 
kuriame, kaip tai ir "Lietuvos" 
redakcija :ame pačiame numery- 
je patemijo, begėdiškai mėginta 
įskųsti sėną ir lietuviams ži- 

nomą vietini veikėją, p. V. Am- 

brazevičių, kaipo neva vokiečių 
šalininką. Dabar p. Ambrozevi- 
čių užtaria ir vietinė "Lietuvių 
Tautos NeAvarko Taryba," ku- 
rios pranešimą žemiaus talpina 
me, apleidę iš jo tas, kas butų 
atkartojimu jau nuo seniau ži- 

nomų žinių. 
* * 

Rugpjučio S d. Lietuviu Tau- 
tos Newarko Taryba laike savu 

susirinkimą ir apsvarstė begė- 
dišką pasielgimą subolševikėjusių 
vietinių socialistų, kurie mėgino 
apšmeižti ir melagingai įskųsti 
valdžiai, kaipo pro-vokietį, gerai 
žinomą ir užsitarnavusi vietinį 
lietuvį, p. V. Ambrozevičių. 

Susirinkimas, apsvarstęs visą 
dalyką nuodugniai, atrado rei 

kalinga prai.ešti visuomenei, kad 
vietiniai socialistai, taip elgda- 
miesi, kaip kad jie pasielgė su 

savo skundu, atliko juodą darbą, 
jneHltą žmogų mėgindami ap- 
šmeižti. Toliaus, tie patįs šmei- 

žikai savo niekšiškam darbui pa 
naudojo vardų "\:ewarko Lietu- 
viu Suvienytų Draugijų," nor 

kios organizacijos, nei j taigo* 
:ia visai nėra. 

Susirinkimas išreiškė toki. 
nuomonę, kad vietiniai musų si 

>olševikčję socialistai panašiai.- 
skundais, matomai, nori užtrint 
;avo pirmesnius darbelius ir nu 

creipti nuo savęs valdžios akis 
:ies iki pernai metų jie nei ne- 

nėgino tokiais gerais Anu-riko- 
>atriotais pasirodyti. \ i s i ino 
curion pusėn linko sociali slai 
koki draugai jie buvo šios šąli- 
valdžiai. 

Tarybos įgaliotiniai: 
M. Truska, 
Andrius Žiugžda, 
Mat. Skebirdis. 

IŠ RACINE, WIS. 
Aukauja Šerno raštams. Susi 

tvėrusis čia Amerikos Lietuvi' / 
Centralinio Komiteto skyrius, ku 
rio kiekvienas narys yra užsidė- 
jęs reguliarišką mėnesinę mokės 
•j tėvynės reikalams, rengiasi pa 
varyti platesnę agitaciją, kad ii 
daugiaus lietuvių antsidėtų 1110 

kestimi. Apie pabaigą ateinan 
čio mėnesio žada tuo tikslu su 

rengti prakalbas ir parsikviest 
kalbėtoją iš Chicagos. 

Vietinės draugijos labai gra- 
žiai parėmė Šerno Raštų išleidi- 
mo reikalą. Stai SLA. kuop: 
aukavo $25.00, Lietuviu Urolir 
Dr-ja aukavo $15.00, TMD. i-'i- 

111a kuopa dabar aukavo $io.oc 
ir vėliaus dar $15.00 žadėjo. Hu- 
tų gerai, kad ir kitos vietinės 
draugijos pasektų šitą gražų pa- 
vyzdį. M. K. 

IŠ WEST FRANKFORT, ILL. 

Karščiai. Cia siaučia dideli kar- 
ščiai. Nuo gegužės mėnesio lie- 
taus kaip ir nebuvo, ir žolės bei 
medžiai džiūsta. Nekurios ka- 
syklos nedirba, nes neturi van- 

dens. 
Net ir rašyti sunku. Paimi 

plunksną rankon, tai netrukus \i- 
sa ranka apsilieja vandeniu, po- 
piera sušlampa—na ir rašyk tu. 

■žmogau, korespondencijas. 
"Lietuvos" Skaitytojas. 

IŠ EAST CHICAGO. ILL. 
Vietinė Susivienijimo Lietuviu 

Amerikoje 8y-ta kuopa turėjo su- 

rengusi gražų išvažiavimu į miš- 
kus. 

Mušu miestelio lietiniams toks 
išvažiavimas, gali sakyti, yra ne- 

paprastas dalykas. Čia /.mom- 

dar nėra pripratę prie tokių pa- 
silinksminimų ir pasilsėjimų. Tie 
kurie dalyvavo šiame išvažiavi- 
me, buvo labai (užganėdinti: pa- 
valdė pietus šviežiam ore. pasi- 
linksmino žaislais, pasilsėjo gra- 
žios gamtos prieglobsty-j po suti- 

kiu savaitės darbų, o pavakarėj 
visi linksmi pargrįžo namo, <lė- 
kavodami SLA. kuopai už loki 

gera sumanymą. 
"\*ertėtų, kad toki išvažiavimai 

ir tankiau atsibūtų. 
N. M. 

IŠ CUMBOLA, PA. 
Vaikinas pašovė vaiką. Rug- 

pjūčiu K) d. popiet, kuomet pen- 
kiatas lietuviu vaiku judėjo aut 

pievos šale mažo prūdelio, atėjo 
r. Paliulis, apie 17 metų am- 

žiaus ir liepė gulintiems stotie 
ir eiti namo. Keturi gulėjusiu 
pašoko ir eina sau, o penktasis, 
1j metų l'atulaviėių Adolfas, ne- 
sikėlė iš vietos ir atsakė: "Jeigu 
tu ga.i ci;i but, tai ir man valia.' 
Tuomet T. Paliulis, ilgai nelau- 
kęs, iš nedidelio šautuvo paleido 
šuvį l'atulaviėių Adolfukui tie- 
siog j kaktą. Peršant tasi s šokt) 
i augštą ir vėl krito ant žemės, 

» šovikas griebė sau už plauki; 
rauti. Kada peršautasis apsipy- 
lė krauju, tuomet šovikas, pri 
vedęs jj prie vandens, nuplovė. 
Fuom tarpu |>. 1'. Narijauskat 
va/iavo aut<nnobiliuje ir, pftina 
'.rs perŠautąjj, parvežė ji i Xe\v 
f'hiladelphia pas gydytoją, iš kur 
jis nugabenta l'ottsvillės ligon- 
butin. šovikas sėdi apskričio ka- 
'ėjime. Reporteris- 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Vėtra. Rugpjuėio 14 d. apii 
15 vai. po pietų iškilusi vėtra 
įuvertė l'hilip Jolins marškinių 
dilvyklos stogą ir sienas, kur 
eik vienos lietuvaitės dirbo, 
.ainn", kad tas atsitiko, kuomet 
au visos mergaitės buvo užbai- 

I Tusios darbą. Nuostolių vėtra 
-»adarė j $30,000. Report. 

Į Žinios-Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

= "\ ienybė Lietuvninkų" pa- 
luoda sekančią žinią: 

"Pereitą savaitę "Laisvės' 
1 ofise suareštavo L)r. Karalių 

pribuvusį iš Cliicagos. Laike 
suareštavimo, jis buvo lenkų 
legiionų oficieriaus uniformo- 
je. Jž ką jį suareštavo, mum- 
tikrai neteko patirti, nors gir 
tl. į..me daugybę prieštaraujan- 
čių kalbų." 

>henandoah, Pa. 
= Leonardas Ąncerevičius, 35 

metų amžiaus, tapo užmuštas 
Cnickerbocker kasyklose. Ang- 

lis nukrisdama ji užmušė. Pasi- 
iko našlė ir <lu vaikai. 

— Keturi jauni vaikinai—Al- 
>ertas Kamaitis, Antanas Kaz- 
auskas, Juozą? Krištok ir Al- 
bertas Makštutis,—tapo suarcv- 

uoti. Juos kaltinama už išvo- 
gimą iš \merican Express Co. 
prekių už $400.00. \'isi jie dar 
-ikri vaikė/ai—turi nuo H iki 17 
metų amžiaus. 

— Adomas Ziminaitis jiakliu- 
vo "šaltojon" mž tai, kad susi- 
vaidinęs su savo šeimyninke ii 
os kaimynka, sumušė jas. Bū- 
damas "kozoje," jis pasikorė ant 
savo locno diržo. 

Brooklyn, N. Y. 

Brooklyno lietuviškos drau- 
gijos ja u rengiasi prie sutvėrimo 
speoiali.ško lietuviu komiteto, per 
kuri turėtų plaukti visi bondsai, 
kuriuos Urooklyno lietuviai užsi- 
rašys laike ateinančios Ketvirtos 
Laisvės Paskolos. Tam tikslui 
šaukiamas visu draugijų atstovų 
susirinkimas. 

! 
Hartford, Conn. 

Vietinė TMD. 00-toji kuo- 
pa ir Am. Liet. Tautinės San- 
daros 46-tą kuopa nutarė ben- 
drai darbuotis pakėlimui tarp vie- 
inių lietuvių lietuvystes dvasios 

ir apšvietimo. Manoma surasti 
šaltinius surengimui gerų prakal- 
bų, parsitraukimui geros "lite- 

Iraturos." Prie to kalbinama pri- 
Isidėti ir vietinę SLA. 124-tą kp. 

Racine, Wis. 
Andrius Parauskas, narys 

vietinio lietuviu muzikantų beno. 
buvo išvažiavęs dviračiu žuvauti 
Michigano ežere. Jis dingo ir 
niekas nežinojo, kur jis prapuo- 
lė. l'o savaitės laiko surasta jo 
lavonas Manoma, kad, važiuo- 
damas pylimui, jis paslydo dvi- 
račiu. Įkrito gilian vandenin ir 

prigėrė. \'t-lionis buvęs į>eras 
muzikantas. Paliko jauną mote- 

rį ir mažą kūdiki. 

Baltimore, Md. 

Lietuvių šiuo laiku čia pri- 
'skaitoma apie 14,000. Tarp drau- 

gijų didžiausios bus bene SLA. 
04-toji kuopa ir DLK. Vytauto 
draugija. 

"Buizoti" (gerti), sakoma ne- 

kuri dalis vietinių lietuviu pusė- 
tinai mylinti. Ypatingai tas tan- 
kiai esą pasitaiko taip vadina- 
muose lietuviu politiškuose kliu- 
buose, kuriu yra du republiko- 
nų ir demokratų kliubui. 

Riverton, 111. 
= Tūla Gedvilienė, kaip pra- 

nešama, pateko j kalėjimą sykiu 
su savo dukterc už pavogimą iil- 
kų vienoj ( hieagos krautuvėj. 
Gedvilienė buvo pasidavusi pra- 
varde "Gabriel." Teisme, sako- 
ma, buvo liudijama, kad ji jau 
buvusi pagauta tris sykius ir 
slapta pardavinėjant di-irtiu.^. 

Sioux City, Ia. 
«= Čia susitvėrė (entralinio 

Komiteto skyrius i.š apie 10 lie- 
tuviu, kurie savo liuosu noru už- 
sidėjo reguliariška^ mėnesines 
mokestis Lietuvos šelpimui ir jns 
reikalams. Vieni moka po $i.oo, 
kiti po 50 centų j mėnesį. 

Detroit, Mich. 
■=* Vietinės Liet. Soc. Sąjun- 

gos kuopoje buvo apie .200 sąna- 
riu. Da-ug jų prisirašė prieš re- 

gistraciją laike F. Bagočiaus ir 
Dr. Montvydo prakalbų. Sako- 
ma, manyta, kad prisirašymas 
"prie socialistų" paliuosuos:us 
nuo kareiviavimo kaipo 
scientious objectors." Kadangi 
nepaliuosavo, tai dabar. kai;« k t >- 

pos susirinkime p ra no .v < 

pos "išgaravo" apie 1 v narių 

Scranton, Pa. 
«= Scrantone esą daug -'.iaVe- 

riu, kuriuos policija s r.ip-ai gau- 
danti. Mainieriai yr.i >aiiuosuo- 
jami nuo kareiviavimo. 

Gardner, Mass. 
= Jonas Rasima\\ : vr > 

tris vaiKus. Vyriausi buvo apie 
10 metų amžiaus. Abudu tėvai 
tina darban. Mažuosius namie 
daboti palikdavo tą savo vyriau- 
si sūneli. Kiek laiko atgal pa- 
sitaikė baisi nelaimė, kuri nu- 

siuntė kapan vvriau«į sūnų. 
Jis, norėdamas maisto mažes- 

niems pašildyti, uždegė alkoho- 
lini pečiuką. Tas sprogo ir už- 
degė vaiko drabužius. Tik ant 

gatvės išbėgusj jį nabagėlį ap- 
gesino. Ant rytojaus betgi jis 
mirė. 

Tai yra baisus pamokinimas 
tėvams. 

Minersville, Pa. 
-= Buck Run kasyklose gazas 

labai apdegino A. Diškevičių ir 
M. Gili, o L. Klevinskui tapo 
šonkaulis nulaužtas. Sakoma 
pypkoriai buvo atsidarę lemputę 
pypkes užsidegti. Dujos, paly- 
tėję liepsną, padarė ekspKozij%. 
Gilius ypatingai sunkiai yra su- 

žeistas: oda nudeginta ant ran- 

ku, burnos, pečių ir krutinės. 
Kol ji apgesino, tai visi jau dra- 
bužiai buvo apdegę. 

Curtis Bay, Md. 
=* Čia susiorganizavo lietuviu 

skaitymo ir rašymo vakarini? mo- 

kykla. Mokytojauja A. B. Rti- 
dauskas ir A. Kurihitis. 

Worcester, Mass. 
■= Tūlas Vincas Cipkus, esan 

tis, sakoma, išsikaušęs, iškrito 
per langą nuo ketvirtų luini. Iš 
silaužė koją ir rauką, bet išlik 
gyvas. 

=■=* Automobilius suvažinėjo 
Justiną Lisauską taip nelaimin- 
gai, kad tas antrvtojaus mirė.. 
Paliko našlę su dviem kudikia? 
dideliam varge. 

Diena prieš tai automobiliui 
suvažinėjo K. Starku šešių i "i 

Juozuką, kuris likosi nuvežt- 

gonbutin. 

Mahanoy City, Pa. 
*=■ Nepavydėtinas likimas p« 

ko tula Joną Masalevskį, km:.', 
staiga pasimirė saliune. L 
no niekas nenorėjo priimti. U 

tapo palaidotas 'ubagų kapitlėse' 
Schuylkill Havene. 

— Mirė ligonbutyje Pet. Mo- 
nokevičius. Rugpjučio i d. ji^ 
bu\c apdegęs. Velionis turov' 

29 m. amžiaus ir paliko našlę su 

dviem vaikais. 



Patįs Neša. 
Iš Amsterdamo, Y., mums 

rašo: 
"Pasitarę, su p. Jurgiai J. Ur- 

beliu, pradėjom rinkti šerinin- 
kus dienraščiui, ir sekasi mums 

neblogiausiai. Amsterdame yra 
geras būrys "Lietuvos" dienraš- 
čio šalininku, žinoma, sunku vi- 
sus trumpu laiku išgaudyti, bet 
buvo ir tokiu, ką išgirdę ir patjs 
nešė dešimtines, sakydami: "Lai 
bus "Lietuvos" dienraštis mūsų 
kelrodžiu." 

Pasisekė iki šiolei surinkti čic- 

lą 13 šėrų, kuriuos ir siunčiam. 
Apie galą savaitės gal prisiųsim 
ir daugiaus. Mums labai smagu, 
kad "Lietuvos" dienraštis turė? 

plačią dirvą tarp Amerikos lie- 

tuvių, nes jau dabar matyt, ko 
kia didelė armija jo pritarėjt 
yra. Petras J. Lukšys 

Vis 3 šėras Vienais Centais. 

J. J. Petraitis iš Rockford, 111 
sunkiai sau užsidirbo "tuzo" ti 

tūlą ir turbut joks "tūzas" netu 

rėjo tokios naštos nešti, kaip jis 
štai k,į jis mums raportuoja: 

"Sugavau dar vieną šėrą "Lie 
tuvos" dienraščiui, bet tegul j 
penkerios-devynerios—vos nepa- 
trukau nuo to vieno šėro. '/'m 
rėkit, kaip man pasitaikė: 

"Stasys Jokubauskas turi ma 

žą gražią dukrelę, kokiu triji; 
metu amžiaus. Dukrelė yra pa 
eėdlyva ir visus centus, ką gai 
na "ant kendžių," krovė vieno 
vieton. Užėjus man ir užsika 
bėjus su tėvu apie dienraščio šf 
rus (tėvas jau pirmiaus turėj 
šėrą), kai pradės mergaitė—s« 
ko: "Tėte, ir aš noriu šėrą..." 

Ir užsimokėjo visą dešimtin 
vienais beveik centais. Vyre 
tu mano! Turėjau darbo, kol t 

centinį šėrą parsivilkau namo.' 
* * 

"Tūzas" Povifhika iš Watei 
būry, Conn., praneša visiems k 
\iems "tūzams," kad jis dar da- 
bo neužbaigė. Šiuom sykiu j 
atšovė Chicagon dar 17 nauj 
šėrų. 

* ¥ 

"Devynis šėrus nušoviau arr 

žinai, o keletą dar pašoviau- 
tik sukoliečinęs, bet trikiuosi 
tuos dabaigti. Taigi rengkit 

r man "tuzo" vainiką,"—rašo j 
J. Z., paimdamas dar vieną šėr 
ir prisiųsdamas išviso 9 šėrus. 

Gerai Juozai, nušauk amžin 
ir reštą. Męs "tuzo" vainiką ja 
užsteliavome. Prisiųsk ir sav 

fotografiją sykiu. 
* * 

Jis Nori Eiti Viduriu Kelio. 

"Atvažiavau į Ameriką ir ba 
siai pasiilgau gero tėvynainis!- 
dienraščio, kaip būdavo "Lieti 
vos Žinios." Cia Amerikoj vit 

nas traukia į derinį šoną, kita 

j kairj—ir kurion pusėn neisi, vi 
grabėn įkliūsi, o aš noriu ei 
pat viduriu kelio. Siunčiu dc 
šimtinę už vieną šėrą ir sakau 
Lai gyvuoja "Lietuvos" tevy 
nainiškas dienraštis!" 

Petras Petronis 
Rochester, N. Y. 

* * 

"Ir mano dešimkei bus sma 

giau sykiu su kitomis. Dešimt 
doliariy—tai riekis, o ""Lietuva 
atneš mvms šimtą syk daugiau: 
naudos, kasdien eidama. Valio 
dienraščiui!" 

Ra»o A. F. Gudžiūnas 
ia Ansonia, Conn 

ATSIPRAŠAU LABAI ŽEMAI 
Į šitą numerj, ir "'over-taimą' 

dirbdamas, negalėjau suspėti su- 

dėti visų istorijų dienraščio nau- 

jų šėrininkų. Todėl jau, anot 
to dzūko, "brolaliai vibočykit!' 
ir palaukit iki kito numerio. 

Tuom tarpu atsiminkit, kad 
dar nėra "quitting time" ir todėl 
darbuokitės visi iki galui. 

Taipgi meldžiame visų "tuzų" 
prisiųsti savo fotografijas. 

DIENRAŠČIO ARP/1IJA. 
Sią sąvait^; prie "Lietuvos" dien- 

raščio prisidėjo didelis būrys nau- 

jų šeri n inkų. 
Dienraščio serus paėmė sekan- 

tieji asmenys: 

Iš C h i c a g o * 111.: 
V. Butkus r šėrą 
M. Raianskis 5' " 

V. Platkauskas i 
" 

j 
z J. Pavlovicz 2 

" 

S. Mišeikis 5 
" 

P. Skodzis (ėmė i pirmiau) 4 

J. Kapusčius 1 

VI. Palekevičiiis 1 

A. Pociūnas 1 

i5. Mikalojunas 1 

A. Vilkas 2 

J. Miliūnas 

J. Knizukevičius 

K. Kulbis 
J. Juozėnas 
J. Ambrozas 
A. J. Kalasauskas 
K. Krasauskas 

J. Kai ris 

J. Zastautas 
Keit. Janulis (4 m. am/ ) 

,;nta Januliutė (i m. am/.) 
B. P.einoris (5 metu) 
fonas Jaškunas 

Kuzmickas 
\. Žemaitis 
\ Šatkauskas 
K. Markūnas 

[p. Ramoška 
Žukauskas 

T. ivairis 
'etras Že)<as 
v. Jakšas 

šilgalis (ėmė 1 pirmiau) 
Simas Kaipočius 

eronika Kebaitė 
\n4anas Petraitis 
„iudv. Apsega 
\. Poeius 

\. Šeputis 
P. Skaland/iunas 

Jonikis 
Zaranka 
Bugailiškis i 

onas Kazlauskas i 

Hertmanovicz 10 

\ Nausieda.s i 

š. Beringis 5 
" 

.gnieška Gricaitė t 

'etras Gerdzkinas i 
" 

'in. P. Dovydaitis i 
" 

ikt. Dovydaitis i 

onas Radzišauskas 2 
" 

-iudv. Burba .... : 1 
" 

nt. Lazauskas 1 
" 

l. Jurevičius 3 
" 

ok. AugŠtakalnis 5 
" 

vilt. Rebzda " 

Sekantieji čikagieciai šią pėtny- 
1 pristatys sekantį ckaitlių šėrij 

jeigu jų nepristatys, tai pat j; 
i juos apsiėmė užmokėti. v*:s: 
e jau yra pirmiaus paėmę šerti: 

K. Balutis 5 
[, Dūdas 5 
.. Kareiva 5 

" 

Januliavičia 5 
Gaubas 17 

r. Zimantas 5 
Bradchulis 2 

Pivarunas 10 
" 

Ptvarunas 10 
" 

Gerdžiauskas 2 

Šimaitis (O 

v. Žemaitis 3 
" 

I T*1 į 
j ,, 

Iš A m s t e rcl a m, X. Y.: 
vntanas J. Lukšys i 

urgis J. Urbelis i 

okas K. Juozapaitis ....[ 

Hijona K. Jozapcičiukė.. f 

vntanas Butka i 

'etras Velička i 

ladas D. Petrila f 

uoz. T. Aleksandravičius r 

uoz. 1'. Raila i 

urgis J. Vaitelis i 

onas S. Šlikas i 

Mm. Ambrasas 2 

/ 1 -i 
š W a t e r b u r y, C n n.: 

zidorius Mickevičius r 

Tonas Lautfackas 1 

Tonas Antanavičius 1 

Danį. J. Matas 1 

Pranas Miliūnas 1 

fuozas Ivanauskas 2 

Pranas Padvaraitis 1 

Fuoz. Rudaitis 1 

Pov. Pliuščrkas r 

Jouz. Grvbas 1 

J oz. Minelga r 

J >z, Ltrkauskas i 

K z. P.lažaitis 1 

M Yaluckas iš\Vatertown 1 

Juoz. Kirvaitis 1 

Jonas Zujus 1 
**» "■ *. • 

Pavieniai iš kitur: 
B. Pranulis, Morisą, Tll. i 

Barbora Pranulienė i 

Mart. šareiva, Cissana Park, 
111. (pirmiau ėmė 2) ..3 

P». Slave, Rose Bud. Pa. 1 

R. Dzovalis, Elizabeth, N J. 1 

Jonas Dulinskas, Park Plase, 
i Pa. 1 " 

K Stonis, Ansonia, Conn. 1 

A. Sčuka " " 
i 

" 

P. Stanislavai tis, Cicero 1 
'' 

J. Kesierauskas. Valparaiso, 
Ind. 1 

" 

i WE VAZONE 
c«AR(įE you 

i 
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CHICAGO TRIBl/nE. 

"KULTUROS" NEŠĖJAS. 
Kazieris, išgriovęs miestus, išnaikinęs kaimus, sako: 

"Męs nieko nuo jųs nenorim. Męs norim taikos "be anek- 
sijų ir kontribucijų. I\«'i męs sunaikinom, jus atsistatykite. 

J. Genaitis, P.rooklyn, Y. i 
" 

A. F. Bredikas, Shenandoali, 
Pa. 2 " 

Ti. Paškevičia, Fayette City, 
Pa. i 

" 

M. aina, Brenton, VVasli. 2 

A. Podziunas, Hartford, 
Wis. 1 

" 

A. Taronda, Painsdale, 
Mieli. 1 

J. Mardosas, N'augatuck, 
Conn. 1 

A. Masiokas, Minneapolis, 
Minn. 1 

J. K. Chiaipas. Rochester. 
N. Y. t 

" 

Jonas salias. Minneapolis, 
Minn. 1 " 

Juozas N'oreika, Akron, 
Ohio. 1 

J. ŽiČkus, E. St. Louis, 111. 1 

J Kavaliauskas. Pittsburgh, 
Pa. 2 

" 

Kazys Buragas, Shingleton, 
Mieli. 3 

Stej)onavičius 
" 

3 
K. Kairis. Cicero, 111. 1 

J. Svetulevičius, Harrison, N. J. 
skaitytojas per 18 metų 7 i 

Pr. Milvidas, Hartford, 
Conn. ėmęs vienąpirmiau 1 

A. Bundonis, Depereit, Md. 2 

4 ėmė pirmiau 
M. Tylia, Hartford, \Yis. 4 
A. Daniunas, Herkimer, 
Md. 1 

" 

Bundza, Rrighton, Mass. 1 

P. M ik .ši s, Linden, N. J. 1 

J. Gudiškis, Camp Gordon, 
(ia. 1 " 

Pr. Girdauskas, Union City, 
Conn. 1 

" 

Ig. Perniškis, Cicero, 111. 5 " 

ėmė 5 pirmiau 
K. Šarka, Hammond, Ind. 1 

" 

J. Marozas, Cicero, II.. 1 
" 

J. Jurgis, Ridgefield, Conn. 1 

Domicėlė ir Vaclavas Puščiai. 
Lorain, Oliio. 2 

" 

IŠ KARĖS LAUKO. 

(Tąsa nuo i-mo pusi.) 

Amerikonai, kaip pranešama, 
privatišku budu paskolino Vla- 
divostoko miestui 3,500,000 rub- 

liu, paimdami užstatan miesto 
gatvekarius. 

VOKIEČIAI TVIRTINA 
MEUSE PAUPIUS. 

Londonas, rugpjučio 25 <1. — 

Vokiečiai, matomai, tikisi, kad 
jie bus nustumti atgal net iki 
Meuse upės pakrančių, — sako 
Daily E x p r c s s korespon- 
dentas iš Amsterdamo, Hollan- 

lijoj,—nes jie fortitikuoja savo 

pozicijas išilgai tos upės Belgi- 
joj. 

Vokiečiai kasa labai daug tran- 

šėjų tarp Dinant ir Givet. Šitie 
miestai yra 90 angį. mylių atstu 
nuo dabartinio vokiečiu fronto. 
Tūkstančiai kariškų belaisvių ir 

civilių žmonių yra vokiečių val- 
džios pristatyta prie šitų darbų. 

SUŠAUDĖ KAS DEŠIMTA. 
Amsterdamas, rugpjūčio 27 d. 

Iš vokiškų šaltinių ateina atkar- 
totini gandai, kad vokiškas bata- 
lijonas, kuriam prisakyta eiti Į 
frontą, vienbalsiai atsisakė eiti. 
Jis tapo apsuptas kitos kariume- 
nės ir kas dešimtas kareivis ta- 

po nušautas. I'o to likusie pasi- 
liovė priešintis. 

A NATION S 5TRENGTH 
ISINITS FOOD SUPPLY 
Eat Less —"Wasfa nodiiiu) 
Crefltg a B-eserve 

AMjancA fiusr feed 
100.000. OOOAUUES 

IS AMERIKOS, 
KAIP VOKIEČIAI MĖGINO 
MULKINTI AMERIKONUS. 
New York. Kaip vokiečiai mė- 

gina sumulkinti kitu šalių žmo- 

nes, išėjo aikštėn laike tyrinėji- 
mo atstovo \ew Yorkinio laik 
t«;ščio K v e ni n g M a i 1, kuris 
tapo nupirktas vokiečių valdžios 

varymui vokišku intrigų šioj ša- 

lyj- 
Vokiečių valdžia 1917 metais, 

tuojaus po to, kaip Amerika ap- 
skelbė kai%- \"okietijai. sumani 
varyti Amerikoj propagandą, 
idant su jos pagelba sulaikyti 
Amerikos smarkų besirengimą 
prie karės. Savo sumanymą Vo- 
kietija pradėjo vykdinti nepa- 
prastai gudriu budu. Vokiečiai 
pradėjo platinti propagandą, buk 
Vokietijos žmonės rengiasi ''nu- 
versti kaizerizmą." Tuo budu 
tikėtasi sulaikyti, ar bent suma- 

žinti Amerikos besirengimą prie 
karės. 

Sitą pekliškai gudrią propa- 
gandą pradėta varyti su pagel'ba 
vokiškų profesorių kurie skaito- 
'•i neva "liberalais" ir atstove 
\ iršminėto laikraščio E v e n i n g 
Mail. 

George T. O'Dell, E v e n i n g 
Mail laikraščio kpecialis atsto- 

vas, išvažiavo iš Amerikos sykiu 
su Vokietijos ambasadorium 
Bernstorfu. 

Atvykus Vokietijon. O'Dell ta- 

po suvestas su "vokiškos mintie? 
vadais," įvairiais .profesoriais, li- 
beralais ir kitais menamais kai- 
zerizmo priešais. O'Dell turėjo 
>11 jais pasikalbėjimą ir vokiečiai 
paragino, kad apie tuos pasikal- 
bėjimus jis plačiai Amerikoje 
praneštų. 

Šitų O'Dello straipsnių tikslu 
buvo įtikinti Amerikos visuome- 
nę, kad Vokietijos žmonės ren- 

giasi prie revoliucijos ir kaize- 
rio nuvertimo,—kas, žinoma, bu- 
"o tikras luuubugas. 

O'Dell gavo esą šitas informa- 
cijas nuo Dr. Roedriger, esančio 

valdininkių Vokietijos užrubežio 
ministerijoj; nuo >prof. ■Gaever- 
nit-z iš Freiburgo, Dro Koertz iš 

Heidelbergo universiteto ir kitų 
vadų taip vadinamos "liberalų 
partijos" Vokietijoj. 

O'Dell, sugrįžęs Amerikon, 
prirengė visą eilę straipsnių pa- 

ašios pakraipos. Dr. Rūmely, 
pirkusis X e \v York E v e 
11 i n g Mail už Vokietijos val- 
džios pinigus, šituos straipsnius 
stropiai Amerikoj išplatino. 

SOCIALISTŲ, VADAI 

PO TEISMU. 
Chicago, 111. — Federalis Dis- 

trikto Prokuroras Charles F. 
Clyne aną dien pranešė, kad jis 
prašys Distrikto teismo, idant 
tuojaus nustatytų dieną pradėji- 
mui bylos prieš penkis socialistu 
vadus, katrie dar pradžioj šių me- 

tu buvo apskųsti sulvg taip va- 

dinamo "Espionage Act. 
Justicijos departamentas skai- 

to šitą bylą beveik taip pat svar- 

bia, kaip kad ir garsioji Aidob- 
listu byla tik-ką užsibaigiusi Chi- 
cagoje. Šitiems penkiems socia- 
listų vadams yra užmetamas ne- 

lojališkumas ir mėginimas truk- 

dyti karės vedimą. 
Tarp apskųstų socialistų vadų 

yra šie: Viktor L. Berger, pir- 
mas socialistiškas kongresmanas 
ir 'bosas' socialistų partijos Ame- 
rikoj ; Adolph Germer, socialistų 
partijos sekretorius; J. Louis 
^ngdahl, redaktorius socialistiš- 

kų laikraščiu "American Sočiai-j 
ist" ir "The Eye Opener"; lrvvin 
St. John Tucker, garsus su savoj 
"Taikos Partija," ir \Yilliam K. 
Krtise, direktorius Jaunų Socia- 

listų Lygos ir vadas "American 

Liberty Defense League," kuri 
v a priešinga karei organizacija. 

Irwin St. John Tucker yra ge- 
riaus pažįsta.ns ir littuviams. Jis 
dalyvavo bent viename lietu- 
vių socialistų mitinge, kurį su- 

rengė taip vadinama Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba. Tu- 
cker buvo vienas iš vadų "Peo- 
ple's Council" (Liaudies Tary- 
bos). prie kurios ir minėtoji Am, 
Liet. Darb. Taryba prisidėjo. 

BANGŽUVĖS MĖSA VIETON 
JAUTIENOS. 

St. Louis, Mo- Šio miesto ho- 

teliuose ir restauracijose ketina- 
ma netrukus duoti svečiams 
bangžuvės (velioribo) mėsą vie- 
ton jautienos. 

•Patariama Įvesti bangžuvės 
mėsos vartojimą visoj šalyj. Iki 
šiolei bangžuvės mėsos žmonės 

nevartojo, nors sakoma, kad tai 
gardi mėsa. 

NEPAŽINO. 
Washington, D. C. Ameriko- 

niškas submarinų vaikytojas No. 
209 plaukiojo netoli Fire Island. 
X. Y., dabodamas, ar nepamatys, 
vokiškų submarinų. Bet kitas 
laivas paskaitė, per klaidą, nu- 

meri 209 vokišku submarinu ir 
nuskandino ji. Septyniolika vy- 
ru, jų tarpe ir vaikytojo koman- 
dierius, turbut žuvo, nes jų ne- 

randa. Aštuoni išgelbėti jūrei- 
viai, iš kurių keletas yra sužeis- 
tų, tapo atgabenti New Yorkan. 

iŠ D4RB0 LAUK0. 
TŪKSTANTIS LAIVŲ 

STATĖJŲ SUSTREIKAVO. 
Seattle, Wash. Pacific Coast 

Steel Co. negalėjo susitaikinti 
su savo darbininkais ir pereitą 
panedėlj tapo apšauktas streikas 
šios kompanijos iaivų dirbtuvėje. 
Darbininkai praneša, kad dau- 
giams negu 1,000 darbininkų iš- 
ėjo streikan. 

NEPAISO DARBO 
ĮSTATYMO, 

fl Sacramento, Cal.—Valstijos 
Darbo komisijonieriaus ofisas 
gauna nusiskundimų, kad vai- 
siaus ir daržovių marinavimo 
įstaigos šiose a'pielinkėse neprisi- 
laiko įstatymo sulyg savo darbi- 
ninkų. Įstatymas reikalauja, kad 

merginoms butų mokama ma- 

žiausiai 16 centų už darbo va- 

landą. Kompanijos moka ma- 

žiaus. l>uvo vienas atsitikimas, 
kur mergina dirbo tris dienas ir 
gavo tik 5 centus. Kompanija 
atskaitė už prijuostes, kepurai- 
tes ir kitokias prietaisas, kurios 

siulyg kompanijos manymo yra 
reikalingos prie vaisių ir daržo- 
vių darbo. 

Darbininkai su tokia tvarka 
sutikti negali. 

IŠVENGĖ STREIKO. 
Bridgeport, Conn.—Čia butų 

kilęs didelis streikas tarp amu- 

nicijos darbininkų, jeigu ne Fr. 
T\ \Yalsh, pirmininkas kariškų 
darbų tarybos. Jis laikė darbi- 
ninkams prakalbą ir ,po prakal- 
bos darbininkai išnešė rezoliu- 
ciją, kurioje jie apreiškia, jog jie 
turi pasitikėjimą Kariškų Darbų 
Taryba ir sutinka įlaukti tos Ta- 
rybos nusprendimo kaslink savo 

ginčo su darbdaviais. 

DEPORTUOJA AIDOBLISTĄ. 
fl Portland, Ore. Emigracijos 

departamentas mutarė deportuoti 
(išvežti iš Amerikos) tulą Har- 
ris Aiman ,kuris buk esąs Ai- 

doblistų (I\\ \V.) lyderiu. Ai- 
man, sakoma, kurstęs darbinin- 
kus prie "sabotažo," t. y. naiki- 
nimo nuosavybės ir masinti, kad 
tokiu budu pakenkti karės vedi- 
mui. Aiman yra gimęs Rusijoj 
(iš pravardės matyt, kad yra tur- 

>ut žydas), bet yra Kanados pi- 
ietis. J j deportuos Į Vancou- 
rer, B, C. 

DIDELĖ DIRBTUVĖ 
PITTSBURGE. 

Pittsburgh, Pa. Suv. Valsti- 
ų valdžia, sykiu su West Penn« 

Povvcr Co., tuojaus pradės sta- 
tyti milžinišką elektriškos pajie- 
gos dirbtuvę, kuri atsieis penkis 
milijonus doliarių. Valdžia tam 
darbui duos du milijonu doliarių, 
o likusią dali—viršminėta kom- 
panija. 

11 Baltimore, Md.—Darbai Kal- 
timorėj eina gerai. Kas tik nori 
ar gali dirbti, darbą visados leng- 
vai gaunąs. 

Cleveland, Ohio. Darbai esą 
čia eina, "kad net viskas braška." 
Darbas lengva gauti ir iš kitur 
atvažiavusiems. 

Rockford, 111. Darbai eina 
gerai, išskyrus medžio išdirbys- 
tės dirbtuvėse, kuriose darbas 
šiuo laiku sumažėjęs ir užmokes- 
tis darbininkams siekia vos 30c. 
uš. valandą, o mašinistams 50c. 
už valandą. 

ff Chester, Pa. Vietinėse lai-, 
v ii dirbtuvėse prastas darbinin- 
kas gali uždirbti $25.00 už 5 dar-> 
bo dienas. Darbų yra visoki 
ir darbas lengva gauti, tik žmo- 
gui su šeimyna sunku butas pa- 
sirandavojimui gauti. 

iš mi 
[Į Maskvos laikraštis, sulyg ži- 

nios, ateinančios iš Stockholino, 
praneša, kad, nežiūrint bolševiku 
valdžios prižadų, darbininkiška 
kliasa dar vis negauna pilnos 
porcijos duonos ir kenčia pil- 
niausi 'badą. 

Tarp mainierių, sakoma, yra 
kilusi didelė agitacija prieš bol- 
ševikus. 

|| Adolf-Friederich, didis kuni- 
gaikštis M ecklenburg-Strelico, 
sakoma, priimsiąs Finliandijos 
karaliaus vainiką. Apie tai eina 
gandai Vokietijos parliamento 
sferose. 

|| Du vokiški Zeppelinai tapo 
sudaužyti laike aiudros netoli nuo 

Frederickstad, Norvegijoj. 

|| 25,000 amerikoniškų orlaivių 
bus pristatyta Francuzijon iki 

ateinančių metų. 
Jie sudarys piinus 350 eskad- 

ronų. Iki šiolei jau yra 3,000 
išlavintų orlaivininkų daugiau 
negu tuo tarpu reikia. 

1 Mušis su plėšikais pasitaikė 
San Domingo, Zeibo provincijoj. 
Laike mūšio tris amerikoniški 
marinieriai žuvo, tūlas skaitlius 
plėšikų tapo užmušta ar pag: Mta. 

Amerika mano apvalyti tą salą 
nuo šitų plėšikų. 

į| Žinia, kad popiežius laimino 
kaizerio darbą, pasirodė esanti 
neteisinga. Kaizeris .pasiuntė po- 
piežiui telegramą su pasveikini- 
mu jo varduvių dienoj. Po to 

nekurie laikraščiai buvo pranešę, 
buk popiežius, dėkavodamas kai- 
zeriui už pasveikinimą, prašęs 
palaiminimo "kaizerio darbui." 

Oficialis Vatikano organas 
O s s e r v a t o r e Romano, 
kalbėdamas apie šitą žinią, rašo 
sekančiai: 

"Šitas pranešimas yra netei- 
singas. Popiežius dėkavojo Im- 
peratoriui už jo pasveikinimą ir 
už palaiminimą, kuri pats kaize- 
ris suteikė (invoked) "labdarin- 
gam Jo Šventenybės darbui." 

|| Revoliucija prasidėjo Pieti- 
nės Amerikos viešpatijoj Peru. 
Pulkininkas Patino Zatnudio, sy- 
kiu su savo inžinierių pulku, pra- 
dėjo atvirą kovą prieš valdžią. 
Ištikima Peru respublikos kariu- 
menė tapo pasiųsta susitikti su- 

kilėlius. Priežastis tokio sukili- 
mo nėra paaiškinama. 

ĮĮ Garsiose Krupp'o kanuolių 
, dirbtuvėse, Vokietijoj, dirba apie 
į 200,000 darbininkų. Vokiečiu 
! valdžią dabar iššaukė iš to skaii- 
liaus tarp 30,000 ir 40,000 dar- 
bininkų ir paėmė juos kariume- 
nėn. 

|| Ir Ispanija turi bėdų su Vo- 
kietijų. Vokiečių submarinai pa- 
skandino keletą ispaniškų laivų, 
nors Ispanija yra neutrališka ša- 
lis. Ispanija nenori stoti karėn 
iu Vokietija, bet ji nenori ir sa- 

vo laivu žudyti. Oficialis pra- 
nešimas išriša šitą klausim? se- 

kančiai: Ispanijos ambasadoriui 
Berline prisakyta pranešti Vo- 
kietijos valdžiai, ka<l Ispanija, už. 

kiekvieną submarinų paskandintą 
laivą, pasiims sau vokišką laivą 
iš tarpo tu, kurie yru Ispanijos 
uostuose internuoti,•—ir toliaus 
laikysis neutrališkai. 

|| Leninas yra saugioj vietoj, 
jeigu tikėti pranešimams švediš- 
ku laikraščiu. Jie praneša, kad 
Leninas esąs ant vokiško laivo, 
0 Trockis esąs Helsingforse, Fiti- 
liandijos sostinėj. 

Vokiečiu laikraščiai vienok sa- 

ko, j°K j'e girdėję, kad Leninas 
esąs Maskvoje, o Trockis esąs 

1 'prie fronto." Manoma, kad šve- 

diškų laikraščių pranešimuose yra 
daugi aus teisybės. 

||. Kuomet Bavarijos kron-prin- 
co armijos ant vakaru fronto 
traukiasi atgal prieš talkininkų 
smugius, jų vadas, princas Rup- 
precht, Bavarijos sosto 'įpėdinis, 
sau romansuoja. Pereitą nedėl- 
dienį Bavarijos karalius Leopol- 
das laike pietų apreiškė apie su- 

žiedotuves savo sunaus su Lux- 
emburgo princessa Antoinette. 

Princas Rupprecht, kuris nuo 

pat karės pradžios buvo vadu 
šiaurinio galo linijos ant vakarų 
fronto, nesenai nuvažiavo j Mu- 
encheną "ant posilsio." Jis yra 
našlys, turi 49 metus amžiaus. 
Princessa Antoinette yra sesuo 

didžios kunigaikštės Adelaidos, 
kuri yra valdone mažos ir neva 

neprigulmingos Luxemburgo ku- 
nigaikštystės. 

BOLŠEVIKAS GREITAI 
j VIRSTA BAJORU. 

Rusvi laikraštyje M ins k o j c 

S 1 o v o tilpo žingeidus laiškas 
tulo rusų kareivio, kuris sulyg 
bolševikiškos tvarkos tapo iš- 
rinktas pulko komandierium. 

Laiškas yra rašytas jo žmo- 
nai ir gerai parodo rusiškų ka- 

reivių budą bei viešpataujančią 
Rusijoj tvarką. Jis skamba se- 
kančiai : 

'■'Mano didžiai gerbiama pa- 
čiute, Agripina Ivanovna: Pir- 
muose žodžiuose mano groma- 
tos aš pranešu tau, kad iš Die- 
vo mailonės ir ačiū savo karei- 
vių-draugų norui, dabar bajo- 
rystės kraujas plaukia mano 

gyslose, nes aš esu dabar ba- 
tiuška-komandierius viso karei- 
vių pulko ir jo k a z 11 o s 

(iždo). 
"Aš čia įdedu tau šimtą rub- 

lių, už kuriiuos nusipirk sau 

karakulinj švarką ir taipgi nu- 

sipirk sau plunksną, kurią ne- 

šioja ant galvos. 
"Tu neprivalai daugiaus 

draugauti su kaimo muzikėms, 
bet turi atsilankyti pas aticie- 
rių žmonas. Bet nelysk per du- 
ris kaip kiaulė, o liepk, kad 
apie tave praneštų joms, kas 
tu esi per viena. 

"N'esivalkiok aplink su ka- 
reiviais ir nesutepk tuo mano 

plikinės rangos (čino). Kad 
as pargrįžšiu, tai jeigu aš iš- 

girsiu ką nors apie tave. tai 
užmušiu tave. 

"Tavo vyras ir dabar pulko 
komandierius, 
Foma Terentjevič Kislouhim." 

"Didžiai gerbiamoji" žmona 
taip nusidžiaugė, gavus tokią ži- 
nią, kad ji nunešė visą laišką mi- 
nėtam laikraščiui, nepaisydama 
nei to, kad tame laiške vyras 
barėsi ant jos už "valkiojimąsi 
>u kareiviais." 

t llOCvV t jl00t t-| 

17. S. Food Admlnlstration. 
Arter de wlse oi' owl splt on do ■balt he nay, sos: ee—"I gwine ter sprize you all wid a mess er fishes 'cause you alls mus' savo de meat en eat sumpln' else instld cn *cs glt out dat. oi' ganie bag en make it 

work, too," sez ee. Don lie kotch a big fish and say, sez ee, "t-liDot— 
t-hoot—t-Hwl)-stl-toot," sez ee. VV'en he say dat he nieans dat when you alls make riz biscults jes don't mal:a 'em—uae corn meal ter save wheat flour ter de sojeis. & 



Kaip Vokietija Išleido $20,000,000 
Amerikoj. 

A menkos V aidžios biuras "Comrr.ittee on Public 
Information [)irmu syk paskelbė, kad Vok i et i jo.- 
va! Ižia laike dviejų metu (1915 ir išleido 

Ati.erikoj tik |>er vieną žmogų, tulą l)r. ileinrich 
I Uhert'ą, tarp 15 ir jo milijonu doliarių platini- 
mui vokiškos propagandos, darymui suokalbiu ir 

vedimui politiškų intrigų. 
Ką V '<ietijos valdžia (tarė, kaip tai darė, kokius 

"triksus" naudojo — visa tai yra išdėstyta knyge- 
lėj vardu "(ierman Plots and Intrigues ir the 

l'nited Stated" (Vokiški suokalbiai ir intrigos Su- 

vienytose Valstijose). Knygelės autoriais yra K. E. 

Sperrv, profesorius Syracuse Universiteto ir \V. M. 

VVest, profesorius Minnesotos universiteto. 
Šaltiniais, iš kurių jie semė medžiagą ir prirody- 

mus, yra oticiališki Justicijos Departamento rekor- 

dai if rekordai įvairių bylų, kurias Amerikos vyriau- 
sybė verlė prieš įvairius vokiškus šnipus ir agentu* 

įvairiose vietose, ypatingai XTe\v Yorke, Chicagoj, 
Detroite ir San Francisco. 

Žingeidi Istorija. 
Sios vokiškos propagandos istorija yra akyva. Ji 

parodo, kokiais pekliškais gudriais ir besąžiniškai.c 
keliais ėjo Vokietijos vaklžia prie savo niekšišku 

tikslu atsiekimo: kaip ji naudojo parsidavusius dar 

bininkų vadovus, kaip ji sukurstė streikus amunici- 

jos dirbtuvėse, kaip ji varė propagandą net. šio? 

šalies kongrese, kaip ji naikino garlaivius su pagel- 
ha bombų padėtu ant l'aivtj, kaip ji mėgino dina* 

mituoti geležinkeliu tiltus, kanalus ir dirbtuves- 

kaip ji per savo nusamdytus profesorius, laikrašti- 

ninkus ir kalbėtojus mėgino nukreipti Amerikos 

žmonių nuomonę savo pusėn; kaip su su laiduotai: 

paŠportais ji gabendavosi savo rezervistus iš Ameri- 

kos i Vokietiją; kaip Amerikoj ji organizavo suo- 

kalbius, kuriu tikslu buvo sukelti revoliucijas In- 

dijoj, Airijoj .r tt.. ir tt. 

Visas šitas niekšystes Vokietijos valdžia apvaini- 
kavo melagyste, kokios jokia kita civilizuotos šalie* 

valdžia dar nėra padariusi oficrJišku budu. 

Gruodžio mėnesyj 1915 m. Vokietijos valdžia pa- 

talpino Amerikos laikraščiuose sekančią savo oficia- 

le melagystę: 
"Vokietijos valdžia, suprantama, niekados nepri- 

ėmė pagelbos nu/i jokios ypatos, būrio ypatų, drau 

gijos ar organizacijos, kurios stengėsi pagelbėti 
Vokietijai nelegališkais darbais,*** ar kokiais von 

kitais budais, kurie įžeistų Amerikos tautą ***" 

Vokietijos Agentai. 
Tarp vokiečiu, kurie buvo veikliai surišti su. tai' 

suokalbiais ir vokiečiu intrigomis šioje šalyje, (kuo 

met jie, tie vokiški agentai, džiaugėsi šios šalie 

viešningumu i buvo sekantieji vyrai: vokišk; s am 

basadorius Von Bernstorf ir Austrijos ambasadorių' 

Dumba; h 11 a c h e s f kariški atstovai prie amba- 

sados) Papen, Boy-Ed ir Albert; Franz Bopp, Vokiš- 

kas konsulis mieste San Fran~isco ir Kurt vot 

Reisvvitz, vokiškas konsulis Chicagoje; Dr. Biten; 

ir Paul Koenig-viršininkai Hamburg-American lai- 

vu linijo' ir kiti. 
Šitie vokiškos valdžios agentai prisiviliojo sau it 

parsidavusių amerikonu. Tarp jų vra: bu v u si s kon 

gresmanas Frank Buchanan iš Chrcagos, kuris kur- j 
stė prie streikų Vokietijos naudai; Lamar — žinoma: 

Wal! St. piniginių sferų "Vilkas;" Dr. V\'. Bavare 

Hale: garsus Jeremiah O'Leary, airių agitatoriuj 
ir redaktorius laikrašio vardu Bull," ir daugeli? 

kitų. 
Męs paduosime žingeidesnių ištraukų iš tos kny- 

gelės. Ne tik tMėl, kad tai yra žingeidus skaitymas 
bet ypatingai .SI, kad lietuviai turėtų progą susipa- 
žinti su visokia.s gudriais "skymais," kuriais Vokie- 

tija mėgino apdumti akis Amerikos gyventojų. G 

tas yra labai svarbu ir naudinga: pažindami tuo? 

visus "skymus," lietuviai turės progą pažinti ir ap- 

sisaugoti nuo visokių agitacijų, kokias -pasislėpusi* 
Vokietijos šnipai, beabejonės, ir dabar dar varinėj.' 

šioj šalyj. 
Apart gi to viso, nereik pamiršti, jog Vokietija 

yra Lietuvai po šonu ir jos elgimąsi Amerikoj pri- 
valo įtikinti kiekvieną lietuvį, kad toks pats jo> 

elgimąsi yra ir <*ali buti ateityje taipgi ir Lietuvoje. 
"Pažinkite tat žaltį gudrų." 

* M 

KAIZEPIO VORATINKLIS. 
Suvienytu Valstijų prezidentas, laike savo prane- 

šimo kongresui, prašydanfas, idant jis apskelbtu karę 

Vokietijai, šitaip išsireiske apie Vokietijos valdžią: 

"\ ienas dalykas, kuris pagelbėjo mus įtikinti 
tame, kad Prūsiška autokratija nebuvo ir negalėjo 

•būti musų draugu, yra tas, kad nuo pat pradžiom 
• labartinės karės ji pripildė nutsų nieko nelaukian- 

čias kolionijas ir net pačius mušti valdž'os ofisu 

| .avoj šnipais ir visur pradėjo kriminališka; intri- 

gas prieš rausu tautinę vienybę, prieš musų vidujini 
»r išlaukinę ramybę. prieš musų industrijas ir prieš 
musų komercij.ą. Ištikro, dabar yra aišku, kad jos 

(Vokietijos] šnipai buvo šioj šalyj net pirmiaus 
negu karė prasidėjo, ir yra *** taki'as prirodytas 
musų teismuose, kad intrigo;*** f prieš musų 

ramybę ir industriją], btno vedamos sulyg pa- 

kurstimo. su pagelba ir net po a>:n?ntška vado- 

vyste oficialių Į Vokietijos] Imperiško: Valdžios 

agentų, paskirtų prie Suvienytų Valstijų Valdžios." 

l-'iezidentas VVilson, darydamas tokį pranešimą, 
rėmėsi ant žinių, paimtų iš įvairių valdžios surinktų 
dokumentų. Tarp šitokių dokumentų yra telegramai 
nuo Vokietijos Valdžios į jos diplomatiškus atstovus, 

buvusius čia Amerikoj ; laiškai ir telegramai tarp 
Mtu vokišku atstovu ir j u pasamdytų šioj šalyj 
agentų; dokumentai piniginiu transakcijų, Vai p: ėe- 
ciai, kvitai, bankinės knygos, bankiniai <lraftai, 
depozitavimo lapeliai, prisakymai bankams išmokėti 
tūlas sumas pinigų ir t. t.;raportai agentu savo per- 
dėjimams; hotelių knygos ir tt. 

Ypatingai yra svarbus čekiu "stubsai" iš čekinės 

knygelės k'apitono von Papeni ant kuriu jis pap- 
rastai pasižymėdavo sau, kokiam tikslui jis čekius 
išduodavo: taipgi daug medžiagas suteikė "piniginė" 
knyga (cash 1-ook) von Tapeno sekretoriaus \Volf 
von lgel'io, kurioje pažymėta kado, kam ir kiek 
buvo išmokėta. 

Kitas labai turtingas šaltinis žinių apie Vokietijos 
intrigas atsidarė, kuomet Suv. Valstijų vaklžia ]>at- 
•aukė teisman nekurtuos vokiškus agentus už jų kri- 
ninališkus darbus. Prie šitokių žinių priklauso: 
>risipažinimai pačių apskųstų agentų ir jų pagelbi- 
įinkų; jų tyrinėjimai per Valdžios viršininkus ir 

iudijimai teismuose laike bylų. 

Taigi tokios rūšies priparodym'ai yra neužginči- 
jami, ir tik ant tokiu priparodymų yra paremtas 
iių straipsnių tvirtinimas. 

Vyriausiu \'okietijos agtntų, "bosu'' Suvionytost 
! Valstijose buvo grafas Johanu von Bernstorf, vo- 

Įkiškas ambasadorius \Vashingtone. Jo patarėju ir 

pagelbi ninku buvo Konstantinas Theodor Dumba, 
Austro-Vengrijos ambasadorius. Jo svarbiausias lei- 

tenantais jvykdinime jo plianų buvo: kapitonas Franz 
v'on Papey, k!friškas attachė [atstovas] prie vo- 

kiškos ambasados; kaipit. Kari Boy-Ed, laivyno at- 

tachė prie vokiškos ambasados; Dr, IleimI-h F. 
\ilbert, komercijinis attachė ir \Yolf von Igel.i'U- 
ris taipgi turėjo <liplomotišką urėdą prie vokiško 
imbasados VVashingtone. 

Tai buvo pati ceniralinė, vyriausia vokiškos šni- 
>ystės ir intrigos mašina. Jai gi gelbėjo daugelis 

į /rki.škų ir austrišku konsulių, esančių įvairiuose 
\merikos miestose. Šitie gi konsuliai turėjo dar 

iaugybę mažesnių ir menkesnių tarnų, kurie vykdė 
)lianus, sugalvotus ir sutąsytus per (ieneralį Vo- 
;išką šfabą Ilerlirte ir prisiųstus vokiškam ambasa- 
loriui \Vashingtone. 

Apart čia paminėtų ypatų, yra dar vienas žymus 
įsmuo — Franz von Rintelen. Jis taipgi buvo vadu 
>anašių intrigų, bęt jis nepriklausė prie viršminėtos 
unbašadoriškos lfahrlos. Jis veikė ant savo locnos ran- 

čos ir turėjo pinigus >nvo darbams iš kito atskiro 
šaltinio. 

Susipažinę su visais šilais aktoriais, dabar prieina- 
ne prie pačios istorijos. 

* 
, [- 

KAIP VOKIETIJA MfeGINO SUSTABDYTI 
SIUNTIMĄ AMUNIIIJOS IŠ AMERIKOS. 

Viskas, apie ką šiuose straipsniuose bus pasako-, 
iama, atsitiko dar prieš vasarą 1915 metų, kuomet 
Amerika buvo neutrališka šalis. Vienas iš svarbiau- 
sių tikslų, kokius tuomet turėjo Vokietijos ir \ustri- 
'os ambasadoriai, buvo: neprileisti prie siuntinėjimo 
[ u ropoti k'ariškų reikmenų,— ypatingai amunicijos 
r ginklų. 

Vokietijos laivai tapo nuvaikyti nuo jūrių pačioj 
<arė> pradžioj. Anglijos milžiniškas laivynas vienus j 
/okiškus laivus išgaudė, o kiti turėjo pasislėpti neu- 

rrališkų šalių uostuose, kur jie likosi internuoti 
C sulaikyti) iki karės galui. 

Vokietijr. per 4o metų besirengusi karėn, turėjo 
nil/iniškas sankrovas ginklų ir amunicijos sau pri- 
žengusi. Talkininkai to neturėjo. Bet Vokietija tuo- 

aits suprato, kad talkininkai su laiku galės atsigrieb- 
ei, jeigu jie galės parsigabenti sau amunicijos iš! 

Amerikos, ko Vokietija, neturėdama jūrių kontrolės, 
"tegalėjo padaryti. 

Todėl Vokietijos valdžia fcuojaus karei prasidėjus, 
atkreipė atydą j AJmeriką sti tikslu sulaikyti iš jos 
amunicijos ir kitokiu kariškų reikmenų e x portą 
(išsiuntimą). 

Kokiu budu ? 

Rudų buvo daug, bet buvo aišku, kad pasekmin- 
jiatisis būdas butų, jeigu galima butų nukirsti amu- 

įicijos išdirbystės pačią šaknį — padaryti taip, kad 
lirbtuvės tos amunicijos nedirbtų. Sulyg to Austrijos 

ambasadorius Dumba fašo baronui Burian, Austri- 
jos užrubežio ministeriui, sekančiai: 

"Apart to, tapo sutvertas privatiškas Vokiškas 
darbo j ieškojimo biuras, kuris suttikia darbą 

toms ypatamos, kurios savo liuosu noru atsisakė 
nuo savo darbo, ir šis biuras jau veikia gerai. 
Męs taipgi prie to prisidėsim ir mums užtikrinta 

yra plačiausia parama." 

Šitas vokiškais darbo samdymo biuras turėjo cen- 

tralinj savo ofisą N'e\v Vorke, o jo šakos buvo įsteig- 
tos I»ridgq)orte, Philadelphijoj. Pittsburge, Cleve- 
lande, Chicagoj. Cincinati. Jis buvo įsteigtas pra- 
džioj rugpjūčio 1915 m. Vokiškos ir austriškos 
ambasados atstovai ir atsakomieji agentai buvo šitų 
biurų įsteigėjais. 

Centralinio biuro manadžierium buvo tūlas Liebau 
ir jis pasakė, kad "tarp tų, kurie buvo veiklus šio 
biuro atidarime, buvo profesorius Kuelmenfdiin mai- 
nais atsiųstas •">kiškas profesorius llarvard Uni- 
versiteto, profesorius Muensterberg.... ir Vokiškas 
Kliubas Nhv Yorke." 

(Toliaus bus) 

, ! i' Pranas Mašiotas. 

ŠALTIEJI BURTAI. 
I 

Kazys ilgus metus bernavo Pe- 
traičiuos ir buvo tenai kaip sa- 

vas. iiuvo smarkus darbininkas, 
taigi ir pajuokauti mėgdavo. Pe- 

traičių studentui Juozui, vadinasi 
—gimnazistui, pargrįžus švenčiu, 
visuomet turėdavo kokių juokų 
parengęs. Xe piktų, nes Juozą 
labai mėgo. 

Juozas tik 'buvo parvažiavus 
Kalėdų. Pataikino i smarkų šal- 
ti, net triobos pyškėjo. 

Ateina vieną rytą Kazys j trio- 
bą pasišildyti ir kirvį atsineša. 

— Štai,— sako,— saldų daiktą 
atsinešiau, ar nenori, Juozuk, pa- 
laižyti? 

Ir parodė pradėjusi šerkšnoti 
kirvį. 

— Gerai, — tarė Juozukas ir, 
paėmęs kirvį, padėjo ant kėde- 
lės. 

Ant kėdelės butą užtiškusių 
kelių lašų vandens. 

— Tai kam padėjai nepalai- 
žęs ?—klausia Kazys. 

— Paduok gražiai, tai palaižy- 
siu,—sako Juozukas. 

Kazys, paėmęs kirvį už koto, 
-nori pakelti. Negali, čiumpa 
smarkiau ir pakelia kartu su kė- 
dele. 

—• Kam gi kėdelę kartu duodi? 
—pasileidžia juokais Juozukas,— 
juk kėdelė nesaldi. 

!ma juoktis ir kiti. Kaziui nei 
šio, ra: to, bet ir džiaugsmas 
ima, ka'l Juozukas toks gudruo- 
lis. 

— Tai mat, koks tu burtinin- 
kas!—murma Kazys.—Kaip tu 

čia padarei, kad kirvis prilipo? 
— Tu burtininkas ir aš burti- 

ninkas,—juokauja toliau Juozu- 
kas.—N'orėjai, kad kirvis man 

prie liežuvio priliptu, o aš jį prie 
kėdelės prilipinau. Kaip tą pa- 
dariau, kad nori, ši vakarą pa- 
aiškinsiu. 

— Gerai, gerai,— tarė Kazys, 
žinau, kad ne veltui už tavo 

mokslą pinigus moka. Šiandien 
labjau atspėjamas vakaras, tai 
papasakosi mums, kokiu gudry- 
bių išmokęs. 

Ir pasiėmęs jau atšokusi kirvi, 
nuėjo malkų kapoti. 

* * 

Vakare susirinko visi namiš- 
kiai. Pavakarieniavę, susėdo kiek- 
vienas įprie savo darbo. 

— Na, Juozuk, tai pasakok, ką 
pažadėjęs,—pasiūlė Kazys, atsi- 
sėdęs pančių vyti. 

— .Nuo ko čia pradėjus? — 

kaktą suraukęs atsiliepė Juozu- 
kas* 

— {Ji ni'.o kirvio,—priminė Ka- 

zys. 
— Taip, tai taip, nuo kirvio, 

tik nuo katro galo?—jau blaives- 
niu veidu tarė Juozukas.—Matot, 
kirvis turi du galu: vienas ga- 
las, anot Kazio, sakius, antras 

nesaldus, arba vienas geležinis, 
antras medinis. Geležis greitai 
išįla, greitai atšąla, o medis pa- 
lengva sušildomas, užtat negrei- 
tai savo šilumą atiduoda. Busit 
pastebėję štai ką: kai geležini 
virbalą vienu galu i ugnį įkiši, 
tai beveik visas lygiai įkaista, o 

medinio vienas galas gal ir deg- 
ti, o uv. antro gali drąsiai lai- 

kyti, ikii 'beveik visas nudega. 
Taigi šiluma, taip-pat ir šaltis 
tuojau po visą geležį išsiplečia, o 

į medį palengva tesiskverbia. 
—• Kai Kazys ..šiandien atsine- 

šė smarkiai įšalusi kirvį, aš ji 
buvau padėjęs ant kėdelės. Ant 
kedeles buvo uzteksta vandens. 
Tai kirvis, urnai atiduodamas šal- 

ti, arba, tikriau pasakius, godžiai 
rydamas iš vandens šilumą, tuo- 

jau jj sušaldė, ir tas ledas, kaip 
okic klijai, priklijavo kirvi prie 

kedelės. Kad aš bučiau kirvį pa- 
laižęs, tai mano seilės 'butų tuo- 

jau ledu virtusios ir liežuvis bu- 
tu prie kirvio prilipęs. 

— Aną žiemą—'Įsikišo j kalbą 
Barbora,—,piemenukas buvo pri- 
kišęs prie kirvio šlapią pirštą, tai 
vos teatlupo. Paskui ant piršto 
pūslė iššoko, kaip kad butų nu- 

degęs. 
— Geležis žiemą visados atro- 

do daug šaltesnė, kaip medis— 

pasakojo toliau Juozukas,—ir tai 
dėl to, kad greitai jšala ir priki- 
šus ranką tuojau* atiduoda šaltj. 
Apsiavęs geležinėmis klumpėmis, 
žiemą netoli tenuvažiuotum; jos 

kaip pilte piltų iš oro šaltį i 
kojas. 

— Užtat (Kazys, kai j mišką 
važiuoja, žąseles aunasi,— baigė 

! kalbą Barbo/a. 
* * 

— Tiek to dėl Kazio kirvio,— 
tarė smagiai žąselėmis nusijuo- 
kęs Juozukas.—O dabar parody- 
siu vieną burtą. 

Ir išėjęs j kiemą, atsinešė ledo 
plytelę. Apjuosė ją geležine vie- 
la (dratu) ir padėjo tarp dviejų 
kėdelių—vienu galu ant vienos, 
antru ant antros. Ant vielos pa- 
kabino sunkų geležgalj. 

—• Stai,—sako.—šita viela per- 
piaavsiu ledo plytelę. Matot, kaip 
viela palengva skverbiasi į ledą. 
Kiek palūkėjus, geležgalys nu- 

kris ant grindų. 
Viela palengva grimzdo i ledo 

plytelę, o Juozukas tuo tarpu ple- 
pėjo, juokavo su Kaziu ir ver- 

pėjomis, retkarčiais tepriminda- 
mas, kad pasižiūrėti, kaip giliai 
įvažiavo viela Į ledo plytelę. 

— Jau, jau,—vos spėjo ištarti 
piemenaitė, ir geležgalys dunk- 

stelėjo, ant grindų nukritęs. Le- 
do plytelė kaip gulėjusi, taip ir 

hegulejo ant kedehų. 
— Žiūrėkit,—atsiliepė Kazys, 

—ar ledas nebus prie kėdelių pri- 
šalęs, kad nekrustelėjo. Juk tu- 

rėjo nukristi 

Juozukas paėmė ledą—visai ne- 

buvo prie kėdelių prišalęs, visai 
sveikas, neperpiatttas. 

— Kas gi čia per burtas:— 

stebėjosi Kazys. — Pats mačiau, 
kaip viela perėjo per visą ledą. 
o nei .ženklo nėra, kad butu per- 
pjautas. 

Susitelkė ir kiti pažiūrėti, 'l ik 
pečiais traukinėjo, klausinėdami, 

kaip tat galėjo buti. 
— Viela per ledą perėjusi.— 

kiek palūkėjęs, ėmė aiškinti Juo- 
zukas,—tik ledas vėl sugijęs. Juk 
žinot, kad sniegas pirmiausia ima 

tirpti pravežose, ant takeliu, kur 

daug vaikščioja. Mat. sniegas ir 
ledas spaudžiami, gniuždami tirp- 
sta: kai paliausi spaudęs, gal vėl 
sušalti. Ir mūsų viela, geležga- 
lio traukiama, tirpino ledą, da- 
rtsi sau kelią ir slinko žemyn, o 

augščiaū vielos vanduo tuojau 
vėl šalo ir tuo budu žaizda pijo. 
Įsižiurėkit tik gerai—juk matyti, 
kad ledo butą perpjauto ir vėl 

sugijusio. 
Burtas visiems patiko. 

I 

Tuo pradėjimu Juozukas ir ki- 
tą burtą parodė. 

Atsinešė keptuvį pilną sniego, 
įmaišė j sniegą gerokai druskos, 

užpylė ant stalo galo kiek van- 

dens ir pastatė keptuvi. 
— Pažiūrėsim,—sako.—kas čia 

gera iškeps. 
•Palūkėjus valandėlę, liepė Bar- 

borai paimti keptuvi ir atnešti 
Kaziui parodyti. 

Barbora nedrąsiai truktelėjo 
keptuvį ir susigėdusi atsitraukė. 

— Kas pasidarė?—pasileidęs 
juokais klausia Juozukas.— Ar 

rankas nusvilai? 
— Kas čia nusvils,—užkaitus 

teisinosi Barbora,—keptuvis šal- 
tas, kaip ledas, tik pakelti ne- 

galėjau. 'Nežinau, kas čionai pa- 
sidarė. 

Juozukas liepė smarkiau truk- 
teJti, rankenėlę augštyn pakelti. 
Keptuvio l>uta prie stalo priša- 
lusio. 

— Čionai tas pat, kaip su Ka- 
zio kirviu,—tarė Juozukas.—Nuo 
vieno sniego koštuvis nebūtų 
taip įšalęs, nebūtų prie stalo pri- 
šalęs. Taigi [bėriau <lruskos: 
sniegas nuo druskos darosi daug 
šaltesnis. Taigi ėmė ir sutraukė 
vandeni, kuri buvau ant stalo pa- 
liejus, ir keptuvis prilipo taip. 
jog Barbora turėjo smarkiai truk- 
telti. 

Pasijuokę dar kiek tais "šal- 
taisiais" burtais, visi išsiskirstė 
kur kieno gulima. 

* * 

Netrukus pasitaikė Kaziui ir 
kita proga Juozuko gudrybėms 
ištirti, jam "išekzaminuoti,"' kaip 
jis buvo išmokęs sakyti. 

Barbora atsiminė turinti dai- 
nuo ano pavasario užsikasusi po- 
rą butelių 'beržo sulos. Buvo be- 
sinešanti silkei užgerti, tik kaž- 
koks kitas reikalas pasipainiojo 

—-pastatė lnitcli priebutyj ir už- 
miršo. Atsiminusi tik vakare, 
atsinešė butelį j pirkčią. Žiuri 
—sula ledu virtusi, butelis su- 

sprogęs. 
Kad sula sušalus, nebuvo ko 

stebėtis, nes šaltis smarkiai spir- 
gino. Tik kas butelį sudaužė? 
limė visus paeiliui tardyti. Kal- 
tininko nėra. 

—• Ar čia vėl ne burtas koks? 

—atsiminę aną vakarą, tarė Ka- 
zys. 

— Burtai, burtai! — atsiliepi* 
Juozuikas.—čia niekas iš mušu 

nekaltas—šaltis tai padarė. Kad 
turit atliekamą butelį, pripildy- 
kit vandens ir užkimšę pastaty- 
kit priebutyje, ir po valandos 

susprogs. 
— Negirdėtas daiktas! atsilie- 

pė balsų. 
— Nuo karšto vandens tai 

trūksta, o kad nuo šalčio, tai ne- 

teko matyti. 
— O tvoros, sienos kaip iš šal- 

čio plyšta,—bandė šokti Juozu- 
kui i pagelbą Kazys. 

— Palaukit, palaukit!—sustab- 
dė ginčus Juozukas.—Su karštu 

vandeniu, su tvoromis ir sieno- 
mis kas kita, o su Barboros bu- 

teliu vėl kas kita. Apie tai, jei 
norit, pasikalbėsim. 

— Kalbėk, kalbėk, — kiek pa- 
mėgzdvdamas prast) Kazys. Kiti 

pritaria. 
Juozukas priminė, jog nuo ši- 

lumos geležis, stiklas, visoki sky- 
stimai pasipučia, papursta, pasi- 
daro lyg didesni. Štai ratlanki, 
kad lengviau užtrauktų ant rato, 

pirma gerai Įkaitina ant ugnies, 
kad padidėtų. Nuo šalčio tie patįs 
daiktai lyg susitraukia, darosi 
mažesni. Ket su vandeniu yra 
kiek kitaip. Ir vanduo nuo šilu- 
mos purpsta, pučiasi, nuo šalčiu 

tarytum traukiasi j krūvą. Bet 

kai pavirsta ledu, tas ledas, jei 
dar vis jj šaldai ir šaldai, prade- 
da pūstis, purpti. Ir taip stip- 
riai pučiasi, kad butelio stiklas 

r.egal išturėti ir sprogsta. 
— Ir storas stiklas trūksta!— 

stebėjosi piemenukas. 
— Ne tiktai stiklas, bet ir ak- 

muo plyšta,—aiškino tolia*! Juo- 
zukas.— Kalnuose, kai sniegas 
tirpsta, i uolų plyšius prisisun- 
kia vandens, l'er didelius šal- 
čius vanduo užšąla, ledas ima 

purpti ir skaldo uolas. 
-— Sakykit, kokia galybė! — 

stebėjosi visi. 
— Nuo karšto vandens stik- 

las štai dėl ko plyšta,—aiškino 
toliau Juozukas:—įpylus karšto 

vandens, stiklas viduryj butelio 
įkaista ir ima pūstis, o iš vir- 
šaus, iš oro pusės dar šaltas. 
Taigi viduriniam sluoksniui b e s i 

skečiant, viršutinis neišturi ir 

skila. Dėl to dainai sprogsta ir 

stiklinės, kai karštos arbatos 
urnai Įleidi. Taip pat plyšta ir 
įkaitas stiklas, kai prie jo urnai 

[ rikiši šaltą daiktą. 
— Lempos kaminėlis trūksta, 

uitėškus vandens, nes vanduo 
urnai atšaldo tą vietą, kur užtiš- 
ko. o nuo to stiklas tuojau susi- 
traukia ir sprogsta. 

— Su tvoromis ir sienomis,— 
kiek palūkėjęs kalbėjo toliau 

Juozukas,—yra kiek painiau. Me- 

dis—girtuoklis: prigriebęs kur 
vandens, tuojau prisisiurbia ir 

papusta; kai ratai vasarą ima 
braškėti, Kazys veža ir merkia 

juos į vandenį, kad subrinktu; 
kai pakirstas, pilnas sulčių medis 

gauna kiek pradžiūti, ima plyšti, 
ir plyšta iš paviršės,—mat, vidu- 

ryje dar sultingas, papurpęs, o 

paviršė—apdžiuvusi ima trauktis 
ir negali aptekti papurpusio vi- 

durio ir suskįla. 
— Kaip džiovina saulė, šilu- 

ma, taip pat džiovina ir šaltis. 
Ir štai kai po atadrėkio užstoja 
gerokas šaltis, tai urnai sutrau- 

kia atidrėkusios tvoros paviršę. 
ir tvoros ima plyšti, pyškėti. 
Nuo to pat plyšta .pyška ir trio- 

s>ų sienojai. 
Betariant Juozukui paskutinius 

žodžius, už lango taip pykštelėjo 
vieną ir kitą kartą, jop visi krūp- 
telėjo. 

— Stai ir dabar tvoros pyška. 
—.baigė savo pasakojimą Juozu- 
kas. 

Komentarai. 

Dvidešimto Amžiaus Žalgiris. 
Dar "vokietuku" ragai nėra ga- 

lutinai nulaužyti. Bet .Maršalas 
Foch (ištar: Foš), paskutiniu sa- 

vo ofensyvu, vaistingai tariant, 
jau užtektinai jiems 'juodas akis' 
užmušė ir iltis išdaužė, idant jie 
galėtu suprasti, kas 'vokietukus' 
laukia ateityje, kuomet ateinan- 
čiais metais Dėdė Šamas su visa 
savo galybe stos ant Prancūzijos 
laukų. Dvidešimtojo šimtmečio 
"kryžiokai" jau mato savo nauj.i 
Žalgirį... 

Nedvvai todėl, kad "kinkos" 
jiems pradeda nerviškai drebėti. 
Jie galvoja, kaip sveiką kailj iš- 
sinešus. Todėl dabar ir vėl ga- 
lima tikėtis jų stiprios propagan- 
dos už taikų. Jie pradeda eiti 
dar toliaus: dabar, kaip girdėtis, 
pasirodo kai-kur organizuotas ju- 
dėjimas. kurio tikslu yra nuver- 

sti visą bėdą už šią karę ant vie- 
no kaizerio. 

Tai yra vienas iš daugelio vo- 

kišku triksu, kuriuomi vokiečiai 
I * 

Vį, 
norėtų atgauti sau bent dalį pa- 
saulio užuojautos ir nukreipti 
žmonių atvdą nuo tikros teisy- 
bės. O tikroji teisybė yra ta- 

me. kad ne vien kaizeris yra 
kalias, bet kalta yra visa vo- 

kiečių tauta. 

Aš esu Prūsų lietuvis ir di- 
desnę dalį savo amžiaus tarp jų, 
vokiečių, gyvenau. Jų pasalumą 
todėl gerai pažįstu. Lai lietu- 
viai ir visas pasaulis saugojasi 
tų intrigų; lai jie žino, kad iš- 
vengimui panašių nelaimių atei- 
tyj. reikės gydyti ne vien tik kai- 
zerį. bet ir visą vokiečių tautą, 
išraujant jai utilitarizmo nagus 
iš pat šaknų. O tuo militarizmu 
yra persiėmęs ne vien kaizeris, 
ne vien junkerių šaika, bet visa 

vokiečių tauta — nuo (didžiausio 
iki žemiausio, nuo profesoriaus 
iki mokinio, nuo turtuolio iki 

proletaro. Žiūrėkim į dalykus 
blaivai, nes tik blaivai juos su- 

pratę, galėsime tinkamas prie- 
mones surasti jų išgydymui. 

Ar kaizeris, pats asmenis- 
kai, geidė šios karės? Tas ne- 

svarbu. Svarbus yra kiti neuž- 

ginčinami laktai, kuriuos męs ži- 
nome. O męs žinome, kad 1914 
metais, liepos mėnesyj, "vokietu- 
kai" vienbalsiai per savo spaudą 
reikalavo, kad valdžia apskelbtų 
karę Rusijai ir Prancūzijai. Męs 
žinome, kad pragariškas nuskan- 
dinimas Lusitanijos, kur žuvo 

šimtai moterių ir kūdikių, silkele 

tarp "vokietukų" pragarišką 
džiaugsmą, kuomet jų valdžia 
bent oticiaiiškai "gailėjosi." kad 

taip atsitiko. Męs žinome, kad 
vokiški socialistai net iki šiolei 
reikalavo Lenkijos ir Lietuvos 

užgriebimo, ir tie patįs socialis- 
tai net ir dabar nemano išsiža- 
dėti ir sugrąžinti nei lenkiškų 
nei lietuviškų provincijų Vokie- 

tijos seiliaus užgriebtų (Pozna- 
niaus, Prūsų Lietuvos). 

Ar vokiškų socialistų spauda 
liepos mėnesyj 1914 m. protesta- 
vo prieš Vokietijos karės apskel- 
bimą? Ar socialistų partija atsi- 
sakė savo valdžią remti parlia- 
tnente? Ar ji balsavo prieš sky- 
rimą kreditų karės vedimui? Ne. 
co jie nedarė. 

Ar nevarė vokiečiai niekingos 
propagandos ir čia Amerikoj, 
nors šita šalis sąžiniškai mėgino 
laikytis neutraliteto? Ar neišlei- 
do "vokietukai" milijonų dolia- 
rių nunuodijimui šios šalies žmo- 

nių nuomonės. Juk rodos ir čia 
daugelis liaudies ir darbininkų 
vadovų (vokiškų) renka parašus 
)o rezoliucijomis, uriose peikia- 
mas kaizeris. Tėmvkit, jie pro- 
testuoja prieš kaizerį, bet ne 

prieš vokiečius. Het męs nega- 
lime pamiršti to, kad "tauta turi 

tokią valdžią, kokios ji yra ver- 

ta." 
£itas išvedimas yra absoliutiš- 

kai teisingas. Jis nėra pritaiko- 
mas tik tenai, kur tauta, stenė- 

dama po valdžios priespauda, už- 
reiškia savo nepasiganėdinimą 
protestais. Bet Vokietijos tauta 

savo valdžią ne tik rėmė, bet ja 
didžiavosi. Vokietijos valdžia yra 
Vokietijos žmonių padaras, jų 
minties atspindys ir todėl "jir 
turi tokią valdžią, kokios jie yra 
verti." 

Visasvietinė ramybė,—o ypa- 
tingai Lietuvos, jos kaimynės, 



ramybė ir gerovė — reikalauja,] 
kad Vokietija imtu išgydyta nuo i 
pat pamatu, šiądien vokiečiai Į 
savo plėšrumu, savo palinkimuo- 
se yra lygiai tie patįs "kryžio- 
kai.'" Senovės kryžiokų niekas 
nei nemanė gydyti jtj mistrų 
prašalinimu—tik pilnas nulaužy- 
mas jų ragų, sutruškinimas jų 
militariškos pajiegos po Žalgiriu, 
paliuosavo rytinę Europą nuo tų 
plėšikų. Tik pilnas suUužymas 
militariškos vokiečių galybės ant 

mūšio lauko, šiądien galės pa- 
sauli paliuosuoti nuo šitų 20-tojo 
amžiaus kryžiokų. Kol tas ne- 

bus padaryta, patol pasaulis ne- 

siliaus kraujais plaukęs, patol 
pasaulis neturės nei taikos, nei 
ramybės. 

D. Sargunas 

BU.OTOS PARTIJA — P.OL- 
ŠKVIKU K LA PC R'KAI. 

(T;jsa nuo 3-čio pusi.) 

Lietuvoje Partija palaiko 'kuo- 
artimiausiu ry>iu su visomis so- 

cialistinėmis partijomi <. einančio- 
mis revoliucinės klasinės 'kovos 
kfliu, kurios atmeta tautinę vistj 
klasių vienybę. kurios stovi už tai, 
kad visa valdžia Lietuvoje prigu- 
lėtu revoliucinės demokratijos or- 

ganams — Taryboms. 

Dėl Lietuvos Reikalu 
Komisarijato. 

Trečioji I.. S.-L. P. Konferen- 
cija, pripažindama būtinu reikalin- 
gumą vieno revoliucinės demokra- 
t i jo. fronto sudarymą, — l'aiko 
: varbiausiu šio momento uždaviniu 
— Įkūrimą bendro visos revoliu- 
cinės demokratijos organo Darbi- 
ninku, Ūkininkų ir Kareivių At- 

stovų Tarybų pavidale. Laikinai 
tekią įstaigą atstoti galėtų reor- 

ganizuota Lietuvos reikalų Komi- 
sariato Taryba, kuri turi susidėti, 
pariteto pamato prisilaikant, U 
Lietuvos revoliucinių partijų ir 
Lietuvos darbo žmonių organiza- 
cijų, stovinčių už Tarybų valdžią 
Rusijoj bei Lietuvoje. Lietuvos 

reikalų Komisariato Taryba turi 
buti vyriausis Komisariato darbo 
vedimo ir kontrolės organas. Ko- 

misaras, renkamas Tarybos, pilnai 
atsako prieš L. K. Tarybą. 

Lietuvos reikalų Komisariatas 
privalo paimti savr> žinion visas 
evakuotas Lietuvos Įstaigas ir or- 

» 

ganizuoti busimą revoliucinį dar- 
bą Lietuvoje. 

Dėl Darbo Rusijoje ir Lietuvoje. 
Remianties Partijos programa 

ir savo rezoliucijomis, ^-ji L. S.- 
L. P. Konferencija skaito butimi- 
mu 

Rusijoje : 

i) dalyvauti Revoliucijoje ir 
visose revoliucinėse įstaigose; 

2\ turėti kuoanksčiausių ryšių 
su kitų tautų revoliucinio socializ- 

mo partijomis ir stengtis steigti 
tuo reikalu bendrus organus; 

3) stiprinti Partijos Organiza- 
cijas, kad pernešus Revoliuciją j 
^ietuvą; 

4) kurti vietose revoliucinės Lie- 
tuvos darbininkų kareivių ir ūki- 

ninkų Tarybas; 
5)prirengti medžiagą busimai 

Lietuvos įstatymdavybei; 
(t (dalyvauti tremtinių susišelipi- 

mo, švietimosi ir grįžimo organiza- 
vimo-! darbe: 

Lietuvoje: 
i j kovoti, kad paimti Lietuvos 

valdžią' į to krašto darbo žmonių 
rankas; 

2) steigti vietos darbininkų ir 
bežiamin bei mažažemių ūkininkų 
Tarybas: 

3) šaukti L. S.-L. P. Susiva- 

žiavimą arba Konferenciją. 

Dėl Grįžimo Lietuvon. 

Trečioji L. S.-L. P. Konferen- 
cija apsvarsčiusi Partijos grįžimą 
Lietuvon, ir kad jisai butų orga- 
nizuotas. nutarė įsakyti: 

ii Organizacijoms: a) sudaryti 
narių surašus, pažymint kas kur 

grįžta ir kada įstojo į Partiją, b) 
sudaryti (>r gani zaci jose agitato- 
rių buritis, c) organizuoti ir rinkti 

aukų busimojo kovos darbo Lietu- 

voje fondui; 
.r)Centro Komitetams a) grupuo 

ti partinius darbininkus atskiro- 
mis Lietuvos vietomis, b) nusta- 

tyti Partijos Susivažiavimo arba 

Konferencijos .techniką Lietuvoje, 

c) stengtis rengti Lietuvoj busi- 
mo politinio verkimo dirvą tai| 
spaudos, taip tinkamu žmonių 
siuntiniui Lietuvon. 

Pastalnj: Kelianties Lietuvon 
visas Organizacijų turtas atitiuoda- 

|ufas Cerrtro Komitetui. 

Dėl Centro Komiteto. 
l Trečioji L. S.-L. P. KontVrei: 

cija išklausiusi Centro Komitete 
darbo pranešimą ir, sakydama: 

1) kad Centro Komitetas de 
savo nevykusio sąstato negalėjo 
eiti nuosakiai ir sutartinai revoliu- 
cinio socializmo keliu visuose at 

sakančiuose gyvenimo momen- 

tuose ; 

2) kr i Partijos Centro Komi 
teto verkimas ir kartais dafyma? 
žingsniu, einančiu ne Partijos 
2-ojoje Konferencijoje nustatyti' 
keliu, labai kenkia Partijos taij 
organizaciniu*!, taip ir visuomeni- 
niai—revoliuciniu! gyvenimui ir 
darbui— 

1) atrodo, k'ad L. S.-L. P. Cen- 

tro Komiteto darbas, del tam tikru 

sąlygų, nebuvo produktingas; 
2) nutarė Centro Komitetą per- 

rinkti, 
ir nurodyti tiuajajam C. Ko- 

mitetui laikytis Konferencijos nu- 

tarimų. 

REVIZIJA PEREINANT 

SIENĄ. 
Dėlei grįžimo lietuviu iš Ru- 

sijos j Lietuvą rašoma sekančiai: 
Yra žinių, kad pagalios dali- 

nai tvarkoma kratos pereinant 
sieną. Yra paskirti tam tikri 
valdininkai, kurie bus visuose 
svarbesniuose perėjimo Įjunktuo- 
se. Toki valdininkai jau yra iš- 

važiavę Torošinan ir Jamburgan. 
Šiomis dienomis turi pribūti ir 

į kitas pafrontės vietas. Kratas 

darys pagal tam tikrų instruk- 

cijų-jstatij, kuriuose hus -pažymė- 
ta ko ir kiek galima vežti, o ko 

ne. I»e to valdininkai neturės 

teisės veltui atimti vežamu daik- 
tų, bet arba užmokės už daikbus 

pagal taksos, arba savininkas ga- 
lės atgal vežti. Visoki kras- 
noarmeicai nuo kratų darymo 
bus prašalinti. Jei tai įvyks, 
rodos, turės sumažėti sauvalin- 

gi žmonių skriaudimai. Tuo tar- 

pu dar neturime rankose pami- 
nėtų instrukcijų, todėl už žinu- 
tės tikrumą pilnai negalima at- 

sakyti. 

DĖL SIENOS ATIDARYMO. 

Petrapilyje ir kitur paskutiniu 
laiku buvo gandu, kad vokiečiai 
jau nebeleisiu tremtiniu Lietu- 

1 von. Ištyrus dalyką, pasirodė, 
kad vokiečiai, tiesa, buvo uždarę 
sieną dešimčiai dienu, bet joms 
išėjus siena bus vėl atidaryta, 
kaip pirmiau buvus. Taigi apie 
šitą sienos atidarymą kalba ka- 
blegramas, paduotas 16 "Vado" 
numeryje. 

Rusų įlaikraštis "Večernije Og- 
ini" / V paduoda šitokią žinutę: 

Tautiniai komitetai tremti- 
niams šelpti laukia turinčio šioje 
savaitėje jvykti atvažiavimo vo- 

kiečiu delegacijos, esančios da- 
bar Maskvoje, kad ištirti ben- 
dras tremtiniu grįžimo j tėvynę 
sąlygas. Iš Maskvos turį atva- 

žiuoti du vokiečių įgaliotiniu, ku- 
riems vokiečių valdžios /-1 įsa- 
kyta susižinoti su tautiniais ko- 
mitetais. 

Apie šios žinutės vertę ir at- 

važiavimą delegacijos męs nieko 
nežinome; tai gal buti paprasta 
laikraščių paskala. 

Luga. Lietuviai, sugrąžintieji 
iš Torošino biigon, jau važiuoja 
Lietuvon kitais keliais. 

Viena iškeliavusiųjų grupė ra- 

šo iš vokiečių užimtos šalbs: 
Iš Oršos i Mogilevą atvykome 

laimingai. Pernakvojom Mogi- 
levo stotyje; "Jx/i ryte gavome 
leidinius ir Žlobine gavom bilie- 
tus j Osipavičius, o ten gausime 
Minskan. Iš Minsko veža kur- 
kas nori. Štai ir dabar Žlobine 
stovi pilnas tremtinių traukinys, 
kuriuos naktį veš Minskan... Ke- 
lias iš Oršos j Mogilevą kainavo 
6 r'ib., iš čia į Žilobiną—Sr. iok., 
iš šiojo j Minską—8 r. 70 k. Žlo- 
bine duona 1 rub. 20 d., o bal- 
tas, saldus pyragas—4 r. Mato- 
me bežydinčtus sodus ir žaliuo- 
jančias pievas. Jaučiamės gerai. 
Dabar esame tikri, kad greit bu- 
sime Lietuvoje. 

LAUKINĖ. 
Ar atminsi benvuiželį, 
Tyku mielą vakarei j 

Kurs grėblelj tau išpjaustė? 
Kur dainavo, kaip dalgelė 

Ir žiedais 'ui kelią s?auMė 
\r atminsi tą hernelj? 

I r\;is kvapas rultv.., vynas... 
I'iemenuėiai po pievelę 
Krli'.i iškilmę vakarę... 

Tu Imk jauna! — Tu buk jauna! 
— Aš kur pjauna 
Tik lelijas 
Kž e rėly j — 

Toks pjovėjas... 
— Aš 'kur plauna 
Auksei gijas 
Ežerėly j —• 

Tai audėja... 
— Aš — kur rauna 

1 .el i lėliu 
Gilią šaknj 
K/.erėh j — 

Tai audėja... 
— Aš — kur krauna 
Giją gijon, žiedą žiedan ir šešeliu — 

Tai audėja... 
Tr svaigus sultingUs vynas... 
Ir linksmybė po pievelę, 
Kaip kaitra sapnu vasariu... 

Ar atminsi, ar atminsi?.. 
Skrenda tyli sutemėlė, 

Verkia tyla tylumėlė 
Xepajėksi, neužginsi 
Špižiui dusli ir žvangėti, 

Žiedui nukirstam žydėti 
Nors ir mirksi,j. neužginsi... 

Balys Sruoka. 

S'everos G /duolcs užlaiko 
šeimynos sveikata. 

1 : •>..' 

Nesveikos Moterys 
neprivalo dėti niekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne- 
sveikumų. kuriais joc taip dažnai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, 
šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imli 

gevera's 
Regula ior 

(Se/eros Regulatoriją). Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei- 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
me nėra nieko kenksmingo sveika- 
tai. Kiekviena moteris turėtu jį išmėginti. Kaina $1.25 bankai, 
gaunamas visose aptiekose. 

DR. O. C. MEINE 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kimp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gyvan mas tiri Aptiakos). CHICA80. 

Ttftykaa* Yirfi 9114 

Dr. P. G. Wiegaer 
PrtiuM* valanda*: nu* tiki 13Ii ryte 

Ir au« 7 Iki 9 vakar* 

3325 8. Halsted SL Chlcazo, KL 

BUK ŠOFERIU. 
tę. Niekuomet nebuvo toks di»1e- 
Laikas yra gauti scvu tinkamu vie- 
iis Šoferiu reikalavimai' kaip da- 
Imr. Męs duosime užsiėmimu 
kiek vienam pabftiffusinm kursus 
n ubų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individiri?nus siste- 
momis— nuoseklus pažinimas lr 

! praktika vi'iinėjimi automobiliais 
visokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
na moki s tamista ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mušu mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamMai knd tuojau* 
Knuei leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Vi-sas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Snjęineors. 1214-1 fi Jackson ItbJ 
CTnc.) 

Paj ieškojimai 
Pajieškau slūvgjos mokančios siul 

sukncs ir abelnai prie moteriškų tiru 
btižių dirpt. Pastovus darbas, gera 
mokestis. Atsišaukite pas. 

3352 So. Halsted St. 

Ant Piird^vSnio. 

Parduodu 40 akrų farmą. žemė 

sinagoj vietoj, arti miesto, per kioiii.n 

bega žuvingas upelis, 15 arkliai, ĮL 

galviju. Parsiduoda labai pigiai, arba 

mainau ant namo. Norintieji sužino- 

ti, kreipkitos laišku. 
Siutas žibąs, 

McNaughton, \Vis. 

PIRK FARMA 
Sekančios fanuos turi bu t i parduotos beveik už 

pusę kainos, todėl norintiems gerų farnių ir pigiai 
nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti pasi- 
žiurėti. 

80 akerių farma, 10 akerių išdirbtos žemės, su 

užsėtais javais, geria šluba ir barne dėl gyvulių, 
randasi 4 myliose nuo miesto ant gerO kelio ir 
arti mokslainės, kaina tik $1.500. 
PARSIDUODA 1C)0 akerių farma, apie pusė 
dirbamos žemės, o kita — ganyklos, 4 kambarių 
stuba, ant akmenų fudamento, ir gera barne su 

padėjimu, šieno šantė, tik 3 mylios nuo mieštoj 
ant gero kelio kaina $3,500. 

PARSIDUODA 70 akerių puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
efratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų. 8 kambarių,1 
ant cemento fundameto, didelė bariu", ir kiti visi 
budinkai, ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 
2y2 akerių, bulvėmis 7 akeriai, avižomis 15 akerių, 
dobilais 12 akerių, ir daug kitokių javų, su gyvu 
liais, 10 karv:' \ 7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. Ran- 
dasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant 
pat kranto gražaus ežero ir visų kitų parankiniui. 
Labai linksmoj vietoj. Norintieji, tuojaus atsišau-1 
kite. 

Liberty Land & Investment Go. 
P. 0. Rhinelander 

Woodboro, Wisconsinj 

* jj 
CflMTtl.Canal 114 Nsm^ Tai. Caasi 21 '8 

(.0 plot Nialt < ją Urną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-Ir 

Chirurgas 
Uyvenimas: 

731 W. 18th St., netoli HilitdSt 
Olliai; 

1900 S. HaJsted St., krapu 19tM 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliukas ir Įlotu vil- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy 
BtėB, stenografijos, typevvriting, 
pirkly bos teisių, Suv. Valat. Istori- 
jos; abelnoB istorijos, geografijos 
politlklnės ekonomijos, pilietyslės 
dailiaradystSg. 

Mokinimo valandos: ««o 8 ryto 
Iki G po plotų: vak. cjo 7:30 iki 
1:11 ! 
8106 Bo.; Halsted Bt., Oklcago% 111. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 So Halstert S!., Chicito, UI. 
Tcl. Boulevard 7179 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Piarideda 7 valandą kai vakaru. 

Subatomi ir nedtliomi 2 va*, pa pietį}. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokaojama ir kares mokestįs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

ISSUF.D BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Jam jie reikalingi Dabar! tas ju reikės po Karoi! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusij pačtorius, frankierius, arbs laikraštis ir daugelis a^en 

turi) paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOSI 

Tai j ra .lusų Priedermė! Tuomi Sucėtdysit 
Uy*astis! Tuomi Laimes šia Kare! 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Metas. 
Septyni tukstam'iai ypatų kas meto-- yra nuętumt-mi 'alin laidojimo ].aliii(lijiii)'i fouua paženklintas "l'atrukimas" U.ulei l'odėl, kad m laimingi 

nepaisė s..y<;-, arba ilk užgautas vieta- dafnija, nep-i ant prie- /j-tirs. K.| Jus daiote? Ar ir Jus nepaisote a\v. viiit "truss", lauk), 
ar kaip Jus ta nepavadintumėte? doriausi- "truss" \ia tik u-tai uras 
o yra tik v griūvančiai sienai ramstis ir negulima įlaužiau tikėtis, kaip tik mechaniško ramsčio. Lauko spaudimas sulaiko kraujo tekėjimu, vien tik kutena nusllptiėjuslus raumenis, kuonut tie dauęjausiui reikalauja maisto. 

liet mokslas atrado ktlio ir kekvens "trus'u" kenčiantis yra užkviestas 1>YK.\I iuinegint savo namuose. I'I.AI'AO 1>ttda- via nealiejo- tinas, mokslijkiusis, loL'iika-- ir pasekmingas -avęs gydymas patrukime, 
kurį pasaulis kada nors girdėjo. 

/'/ii/nio /'luIu.Uaitf, kuomet pridėta j rie kūno, negali nu: linkti nuo savo 
vietos ir todėl jl negali jlirieįti, nei sukeisti, Minkšta, kai| aksomas, leng- vai vartojama, pigi. Vartojama, kuomet Jus dirbate ir mirgai '. Nereikalinga diržai, saulės, nei sprendiinos prie ju- 

l'atiikite. kaip uždaryti patrūkimo skylę, taip, ka'.p tai gamta 
daro, kml ištrūkimas neišsiverųtų. l'asitjskite savo vardą '.iįdien š 
PLAl'AO CO.. lil.H'k 30SV, St. i.011 i.s llo, dykai išmėginimui Plapao ir įaukite reikalingus nurodančius patarimus. 

Taupumas virtuvėje 
reiškia maista armijoj 

"V 
ils 

\ laibel 
\\protects \\ your \\ 

ARMIJA niuršuoju savo pilvu" sakė 

Napoleonas. 

"Daug kas gali vesti kariumcnę, bei as galiu 
ją maitinti" gyrėsi \Vel!ington. 
Amerikoniški komandieriai ne vi«n tiktai ves 

mūsų kariumenę, jie ir maitys ją taipgi, ka- 

dangi kiekviena Amerikoniška šeimyninkė i v v. s 

taupymą savo virtuvėje—ne tiktai pati taupiai 
gamindama valgius, bet vartodama valgius, ga 
lavai sutaisytus, pagaminime kurių taupumas, 
kurio ji pageidauja, buvo panaudotus. 
Tokie maistai turi ženklelį \Yilson & (o. kita 

priežastis dėl kurios męs sakome savo šeini "ii 

kėtus: "\Yilsono Ženklelis Apsaugos Justi Slalą. 

ma/ik 

V/ V 
CHICAGO 
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Ž INGEI DŽIAUSI A FAKODA. 

Ateinant] panedėlį prasidės 
Grant l'arke, paežerėj, vidumies- 

tyj, /ingeidžiausia kariška par>,- 
įla, kokia tik Cliicagoj yra buvu- 
si. 

Kuone visas parkas yca paver- 
tas j tikrą mūšio lauką. Ore 
bus kariškų orlaivių manevrai, 
ant ežero—laivii "mūšiai." Di- 

džiausia daugybė kanuolių, or- 

laiviu, tankų, kulkasvaidžių ir 

kitokių, ginklų pargabenta tie- 

siog iš iiuropos mušiu laukų. 
Sitą parodą rengia Amerikos 

valdžia su pagelba ir prisidėjimu 
Anglijos, 1-rancuzijos ir Italijos 
valdžių. 

Atsilankykit! Būtinai, kas tik 

išgalit, atsilankykit šio5 parodoj. 
Tikietus iškaino dabar perkant 
gausite po 25 centus. Vėliaus 
bus 50 centų. (Skaitykit platesni 
apie tai pranešimą, šio numerio 

apgarsinimuose. 

Lietuviai "negeistini?" P-as V. 

Gaižauskas prisiunčia mums se- 

kanti laiškelį: 
"Labai butų geistina žinoti, 

kaip šioj šalyj žiūrima į čia gy- 
venančius lietuvius ir kitus Ru- 

sijos pavaldinius. \š turėjau at- 

silikimą, kuris gal ir kitiems lie- 
tuviams pasitaikė ir apie tai pri- 
valo būti viešai pranešta, kar' 
lietuviai galėtų savo gerą vard? 

apsaugoti. 
"Sio mėnesio 2%] d. man pasi 

taikė u/.eiti j Employment Ofisą 
(-Darbo Miurą) prie n6 Xorth 
Dearborn St. ir paklausti kar- 

penterio darbo į kareivių "kam- 

pes." Klausia manęs, ar aš esu 

karpenteris. Atsakam, kad taip. 
Klausia, 1<ur gimęs. Atsakam, 
kad Lietuvoj. 

"Tuomet man atsakė, kad 
tiems, kurie priklauso Rusijai 
tokių darbų esą neduodame. 

1.'klausiau, kodėl? Nes lietu- 
viai yra ištikimi šiai saliai žmo- 

nės: jie eina kariumenėn—daug 
liuosnoriais pasiduoda, gausiai 
perka bondsus ir kitokiais bu- 
dais rodo savo neabejotiną iš- 

tikimybę šiai šaliai. Man atsa- 

kė, kad esą "męs turėjome pir- 
miaus nesmagumų." 

"Jr tas nėra vienatinis atsiti- 

kimas. Pirmoj pusėj gegužio 
mėnesio man teko užeiti prašyti 
darbo j vieną dirbtuvę Rast Chi- 
cagoje, kur dirba amuniciją. Man 
pasakė, kad esą turi tik karpen- 
terio darbą. Atsakiau, kail aš 
kaip sykis esu karpenteris. Pa- 
siklausė, ar pilietis. Sakau, ne. 

Klausia, kur gimei? Esą jeigu 
Lietuvoj ir priklausote Rusijai, 
tai jeigu net turėtut ir pilnas 
pilietiškas popieras, tai tokiems 
darbo nėra. Esą veržiaus imtų 
'Gertnans, Austrians or Turkish' 
negu lietuvius ar abelnai pri- 
klausančius Rusijai. 

"Tai toki įžeidimai labai1 už- 
gauna širdį ištikimam, tikram 
lietuviui. Kodėl taip yra?" 

Nuo Redakcijos. Kiek laiko 
itga*l mes jau buvome atkreipę] 
itydą j tai, kad "lietuviai ir kor- 
ėjiečiai skaitomi yra negeisti- 
nais" ir todėl, kad tarp lietu viii, 
ačiu pusgalviams agitatoriams, 
priviso rėksniu, kurie klaidino 
lietuvius pačioj pradžioj karės, 
viršindami juos prieš kareivia- 
vimą, prieš valdžią, prieš laisvės 
^ondsus. Tie agitatoriai, besi- 
slepianti po visokiais vardais,— 
tankiausiai po vardais "darbinin- 
ku draugu," padirbo ne vieną 
"sliakerj," suklaidino kai-kuriuos 
žmones, o valdžia, dirbtuvės, 
\merikos visuomenė tuos daly- 
kus daboja ir paskui visi lietu- 

viai turi nukęsti dėl keliu pa- 
kvaišusiu fanatikų agitacijos. 
Męs jau seniau buvome perser- 
gėję, kad galės prieiti prie to, 

Jog lietuviui geresnio darbo ne- 

bus dirbtuvėje. Tuomet tie, ku- 
.'ic vadina save neva "darbininku 

draugais" tyčiojosi iš to, kolio- 

josi. Dabar jau pradeda vis tan- 

kiau rodytis, kad mušti persergė- 
jimas buvo ir yra teisingas.) 

•Gerai padarė p. Gaižauskas, 
kad apie tai pranešė. Męs mel- 
džiame visu, kurie tokius atsiti- 
kimus turėjo, pranešti mums. 

Tuomet bus padaryta žingsniai, 
kad tokią dėmę nuo lietuvių var- 

do nuplauti. 

j Hold-up'as lietuviškam saliune. 

j Pereitą suhatą penki vyrai užva- 

žiavo prieš Juozo Antanaičio sa- 

! liūną prie 3415 \\'allace gatves. 

Į Įėjus jiems vidun, "svečiai" 

pamatė, kad tris buvo prisikabi- 
| nę ir.t detektyvu žvaigždes. Ma- 
I nė, ar čia sliakerių nejieško. 

r,et tie padarė hold-up ą: su- 

varė saliuniukų ir visus buvu- 
sius saliune "kostumerius" f už- 

pakaliui kambarį, patįs atsidarė 
"re^isterį" ir, pasiėmę pinigus, 
įsėdo automobiliam ir nupyškėjo 
<au, kai vėjas. 

Registeryj, sakoma, buvę tik 
apie $25.00. 

''Service Flag" iškilmės. Toun 
m Lake lietuviai sutaisė milži- 

nišką "Tarnystos Vėliavą" Ser- 
vice l'lag), kuri bus iškabinta 
su tam tikromis iškilmėmis Sv. 
Kryžiaus lietuvių bažnyčioj atei- 
nanti panedėlį vakare. Vėliava 
yra 8 pėdų ilgio ir 5 pėdų pla- 
tumo ir turi 204 žvaigždes. Kiek- 
viena žvaigždė reiškia vieną lie- 

tuvi kareivį, išėjusį nuo To\vn 
of Lake tarnaiuti Dėdei Šamui. 

Tarpe jų yra jau keturios auksi- 
nės žvaigždės. Auksinė žvaigž- 
dė reiškia, kad tas kareivis jau 
paguldė savo galvą kovoje prieš 
kaizerizmą ir už pasaulio laisvę 
Šiaipgi tarnaujanti kareiviai yra 
pažymėti mėlynomis ž vaigždėmis. 

Panedėlio vakare, po iškabini- 
mo vėliavos bažnyčioje at^ibue 
bažnytinėj svetainėj tam tikrai 
priruoštas progiamas prakal- 
bomis. Tarp kalbėtojų žada Im- 
ti adv. Kučinskas ir keletas kitų 
žymesnių svetimtaučių kalbėtojų. 

Įvairumai. Mikas Dūdas šio- 
mis dienomis baigia mechanišką 
orlaivystės kursą Bud Morriss 

Airplane mokykloje. Kursas ty- 
siasi apie 6 savaites laiko—die- 
nomis, ar vakarais, ir prirengia 
mechanikus prie orlaivių staty- 
mo. Apart p. Dudo, ton mo- 

kyklon yra pastojęs dar ir p. 
Stasys Petkus, buvusis "Lietu- 
vos'' zeceris. 

Jauni lietuviai nepadarytu klai- 
dos, jeigu liuosą laiką sunaudotu 
išsimokinimui kokio nors amato. 

Progų dabar yra daug, ir geru. 

ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIU VISUOMENĘ. 

| 
Politiškame gyvenime viskas 

virte-verda ir visur laukiama di- 
delių permainų. Ypatingai daug 
ko laukia mažos pavergtosios 
tautos ir tautelės, kad gal ir 
joms pasiseks daugiau iškovoti 
sau teisių, kad gal ir jos galės] 
laisviau gyventi savu pačių gy-į 
veniniu, pačios rūpintis apie sa- 

vo reikalus ir pas save taip susi- 
tvarkyti, kai]) joms geriau kad 
tinka ir atrodo, nelaukiant ką sve- 

timi joms malonės kada suteikti. 

Tarp tokiu tautu yra ir Lie- 
tui va, kuri pasitiki mažiau ar dau- 
giau teisiu įgyti ir sulyg to lais- 
viau pradėti gyventi savitu tau- 

tišku lietuvišku gyvenimu, kur 
svetimi mus negalėtų varžyti, iš- 
naudodami vien savo tikslams. 
Faigi ir keliama balsas apie Lie- 
tuvą. kiek musų spėkos ir apy- 
stovs leidžia, kad atkreipus sve- 

timžemių dom.u j mušu šalį, kad 
supažindinus juos kiek galint su 

Lietuva ir Lietuviais, su priklau- 
somoms mums teisėmis kaipo 
atskirai tautai ir rasei, su musų 
troškimais. 

Musų įvairioms įstaigoms be- 

sirūpinant spuažindinti svetimže- 
mius, o ypatingai svetimų šalių 
valdžias su Lietuva ir Lietuvių 
reikalais, vis tenka susidurti su 

tulu neprielankumu mums, neno- 

rėjimu atvirai pripažinti mums 

to, kas pripažįstama dar ir ma- 

žesnėms tautoms. Prie daugelio 
progų aiškiai pasirodė tai vis 
esant vaisiumi jau nuo ilgo lai- 
ko apsukriai varomo lenkų agi- 
tavimo, kad Lietuva, tai tik Len- 

kų provincija, kad mes kada tai 
susivieniję su jais, padarę Uniją. 
kad męs visados su jais buvome 

viena šalis ir 1.1, ir 1.1, aplamai, 
kad Lietuva turi priklausyti Len- 

kijai. Net ir augštose Įstaigo- 
se Lietuviu atstovams lankan- 

ties, ten išreiškė mums savo už- 

uojautą, 'bet drauge ir priminė, 
kad mums visgi reikės atsižvelg- 
ti i tulus istoriškus dalykus. Tai- 
^i amtome, kaip visur pataikyta 
priešai mus nuomonės pakreipti, 
saviškai jas apdirbant. 

Kad svetimiems parodžius mu- 

s ii santikius su Lenkija ir Len-į 
knis pilnesnėj šviesoje, Lietuviu 
Tautine Taryba yra nutariusi 

angly kalboje išleisti kun. K. 
Prapuolenio "Lenkų Apaštalavi- 
mas Lietuvoje,'' kur nuotikiai 
gana plačiai parodomi bėgyje is- 
torijos, kaip lenkai šeimyninkavo 
Lietuvoje, jų elgimos iki pasta- 
rųjų laiku, jų atsinešimas link 
mūsų reikalų, o ypatingai link 
mūsų atbudimo ir tautiškojo ju- 
dėjimo. 

Taigi atsišaukiame Į Lietuvių 
visuomenę prigelbėti Lietuvių 
Tautinei' Tarybai išleisti minė- 
tąjį veikalą suaukaujant išleidi- 
mo iškaščius. Triūsas ir darbas 
bus atliktas, bet pinigai išleidi- 
mui reikalingi, o apskaičiuoja- 
ma, kad nemažiau $i,000 ar vie- 
nuolikos šimtų reikėsią. .Šaukia- 
mės j musų visuomenę, o ypatin- 
gai Į musų draugijas ir įvairias 
organizacijas paaukauti ir tai jau 
nesigailėti, didesnėmis sumomis, 
nes čia yra gyvas mūsų šalies 
reikalas, kurį būtinai reikia ap- 
rūpinti ir tai aprūpinti nevilki- 
nant. Broliai, parodykime čia 
savo duosnumą, kad mes atjau- 
čiame savo šalies ir savo pačiu 
reikalus. Žinokime gerai, kad ką 
patjs pataikysime aprūpinti, ką 
iškovosime ar atgausime, tai tik 
tą ir turėsime, nes svetimi mums 

nieko nesuteiks, mums nieko ne- 

parupins. 
Pinigus meldžiame siųsti "Xe- 

prigulmybės Fondo'' iždininkui, 
p. T. Paukščiui, Pittston, Pa., 
pažymint, kad tai "L. T. T." 
"Lenkų Apaštalavimo Lietuvoje" 
išleidimui. 

Komisijos to veikalo išleidimui 
nariai: V. F. Jankauskas, A. Ra- 

manauskas ir Vin. Daukšys. 

VISŲ MUSŲ TALKININKŲ 
PRIPAŽINTA. 

.Visi dabartiniai mūsų talkinin- 
kai pripažino Trinerio Ameriko- 
nišką Kartaus Vyno Elfxirą, kai- 

po vadovaujant} vidurių vaistą 
dėl savo visiško atsakomumo. 
P.'itvo apdovanotas augšėiausio- 
mis dovanomis — auksiniais me- 

daliais ir Grand Pri*—Anglijoje 
| (Londone 1910), Belgijoj (lirus- 

sel 1910), Italijoje (Ryme 1911), 
Prancūzijoje Paris 1911), ir dari 
atėjo aukso medalius iš San 
Prancisco 1915 ir Cirand Pri* 
iš Panama 1916. Visos šitos 
dovanos buvo aukščiausiomis, 
gaunamomis dovanomis. 

Trinerio Amerikoniškas K ar-' 
taus Vyno Elixiras yra geriau- 
sis visoms viduriu betvarkėms, 
užkietėjimui, nerviškumui, galvos 
skaudėjimui, nevirškinamu ir 1.1.,' 
nes jis išvalo žarnas, gelbsti virš- 
kinimui, sujudina alki ir'sutvar- 
ko visij system;i; aptiekose $1.10.' 

Taipgi augšciausios dovanos 
buvo suteiktos Trinerio Uni- 
mentui, puikiausis sutaisymas 
dėl reumatizmo, neuralgijos, iš- 
sinėi»imo, strėnų skaudėjimo, su- 

tinimo ir 1.1.; aptiekose 35 ir 

65c. Per krasą 45 ir 75c. Joseph 
Triner Companv, 1333—1343 S. 
Ashland Ave., Chicago. 111. 

Apgars. 

Geriausias būdas dėl jtrinimo 
.Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlcliter'lo 

PAIN-EXPELLER 
Jau nuo 50 meių yra vienu iš numylėtų 

naminių budų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

35c. tr 05c. buteliukas visose aptiekoso :.rba 
•Učiai nuo 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washlngton Street, IVew York. N. Y. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
• LIETDVIS ADVOKATAS • 
Veda visokias bylas visuose teismuose 

Oflsa.: 
69 W. NYashington Street 

Roomi 1008-1009, Tel. Ctgtril 2579 

3214 So. Halsted St., TaL Yardi 7271 
• CHICAGO, ILU"^ ( 

Tel. YARD3 1532 

Dr. J. KŪLIS 
petuvu gydytojas ir Chirurgai 
Sldoa bu. lati^'ccd S* Chlcayo, liu 

Gydo vlsokiaB JlgaB moterių, vaiki] 
tr vyrų. GpeciallSkal gydo lirLyaočlaa, 
OtBlaenėjuulaa ir paslaptingoj rynj 
ilgas. 

Ką' Reikia 
Išrasti 

JAIGU norite žinoti, ką, iš- 
rasti ir koki išradimai gali 
buti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas mušu Lie'u- 

viškoje kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią kiekvienam «£- 
siunčiame "DYKAI" Ir ii 
Jums parodys ką IŠRASTI. 
K .VIP C AUTI PATENTU 
ir KAIP JĮ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 

256 B.-rnivvay (LA) Ya-i.N. ^ 

Dr. K. Drangells 
Pentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pbfcne Drover 5082 

I Chicago 

F P. 8MDCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 

50 V/. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Central 220 

lyv: j3112 Halsted St. arti 31.St 
Phone Yards 2390 Chicago, III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męp garantuojame Tamstai suCė- 

dymą w/c aut Tamsto-s pinig'j, nusiperkant Bau drabužius pas mus. 

Vyrams ir vaikinama padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
..otus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus tuo 
'25.00 iki $6C,00 anc orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 
me po 55.C0 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branglaus. 
VaikŲ siutai $2.00 iki $7.50-. rfkrynios lr valyaal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILU 

^toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakarę. Nedėldieniais —iki !) vai. vakare. 

SUVIENYTU 
VALSTIJŲ 

Grant 
Parke 
Chicago 

Rugsėjo 

ATEIKITE IR PAMATYKITE KAIP MODERNISKAS KARES 6YVEMAS ATRODO 
Faniatykite vėliausius Kares įrankius, macJime guns, tankus, orlaivius, bombas, gazo 

maskas, kanuoles ir tt. Yra daug karės įrankių paimtu, zepelinų, "Berthas", šalmų, ge- 
ležinių kryžių ir kitokių įdomių dalykų. 

Nedalioje, Rugsėjo 15, bus LIETUVIŲ DIENA 
Padarykite savo pienus iškalno, kad visi galėtumėt atsilankyti ant šios dienos. Atsi- 

minkite, kad ši diena yra mums lietuviams paskirta, todėl neatsilikime nuo kitų tautų ir 

visi skaitlingai atsilankykime. Tie kurie nusipirks tikietus iškalno, mokės tiktai 2fi<\ ant 
rugsėjo 2-ros ir potam tikietai bus 50c. Pirkite savo tiekietus iškalno per Lietuvių Komi- 
tetą sekančiose vietose: "LIETI. \OS" ADMIXIS I RACIJOJE, 814 \\ 33rd St., 

Universal State Bank, 3252 So. Halsted Str., 
Town of Lake, Jos. J. Elias, 4600 S. Wood St., 
West Side, John I. Bagdžiunas, 2334 So. Oakley Ave., 
18-tos ir Union Ave., A. Dargis. 726 W. 18th Str., 
North Side, Jos. Kurlikauskas, 2241 Cortland Str., 
Cicero, Alex J. Lemont, 1405 So. 49th Ave., Cicero, 111., 
Taip pat ir "Draugo" Administracijoj, 1800 West 46th Str. 



Farmų J ieškantiems. 
Daug lietuvių abejoja, kur pirkti tarmą, bet atrasti 

tokią vietą, kur butų visi parankumai ir gera žemė, tai 
yra sunku, nes vietoms dar žeme butu siek tiek verta, bet 
kelių nėra, geleženikelis ir miestas toli, nes kaip toli reik 
važinėt j miestą, tai yra labai neparanku ir turint par- 
dnot kokius savo produktus, tai toli turgavietė. 

Męs visi lietuviai žemiau pasirašę, norime pranešti 
kitiems savo tautiečiams ir kaimynas, kad męs, pakol su- 

siradome tinkamas vietas del tarmariavimo, tai turėjome! 
}>ana daug išvažinėti jkj daugel valstijų (stetų) turėjome 
praleisti daug laiko ir pinigų. Bet męs atradome, kai 
LIBERTY LA\'D & LMVESTMET CO. turi išrinkus 
labai gerą vietą, kad visi parankumai yra ant vietos, gele- 
žinkelis einą per vidurį žemes, o aplinkui visur geri keliai, 
o miestelis yra pačiame viduryje žemės, kad visiems t'ar- 
meriams su reikalais yra visai arti, o žemė yra gera, ant 
kurios auga viskas, nes šimet gražumas javų tą liudija; 
dauguma farmų stovi ant krantų gražių ežerų, kuriuose 
žuvies yra labai daug; pas mus gyvenanti žuvies gali pri- 
sigaudyti kiek tik nori, o uogų ir grybų yra daugybė. Žo- 
džiu sakant, yra labai linksmi vieta, todėl męs čia ir apsigy- 
venome, nors dar trumpas laikas, tik trečias mėnuo kaip 
jie pradėjo žemę j>ardavynėti, jau šiądien yra gražus burvs 
lietuvių, o kas kart vis dauginasi, tai galima sakyti, bus 
tikra didžiausia lietuvių kolonija ir patys lietuviai valdysi 
miestelį ir visas žemes aplinkui miestelį. 

Xorint gauti kokių platesnių paaiškinimų, meldžiame 
ra.>yti į korporacijos ofisus. Chicagos ofisas 3301 S. Halsted 
St. Chicago, 111., o ant farmu ofisas, LIBERTY LAND & 
1NVES7\MET CO. P. O." Rhinelander, IVOODBORO 
WISCONSlN\ 

Męs visi gyvenanti VVooubore ir aplinkui Woodboro 
pasirašome. 

P. Paliulis 
John Paulius 
Teodor Urbas 
Vincas Gilius 
A. I-cschauskis 
A. Vainauskis 
Martin VVaitkus 
John Sinkus 
Kažys Tolis 

Kazys Stulgait .» 

L. Kriksčiunas 
jonas Maksvytis 

F. Gotautas 
L. Kukuraitis 
J. Zurba 

J. Szlikas 
Antanas Gleba 

Pjūties Piknikas 
WOODBORO, WISS. 

Nebeitoje, Rugsėjo 1 d. 

RENGIA PATRJJO+Ų KOMITETAS 

RAUDONOJO KRYŽIAUS NAUDAI 

OiJe is tenktynig Programas ir Dovanu Kontestas 

10:30 išryto arklių lenktynės, 
10:45 išryto storų vyrų lenktynės. 
10:50 išryto storų ponių lenktynės. 
11 :(X) išryto vaikų lenktynės. 
11:10 išryto tackų lenktynės. 
11:20 išryto maisuose lenktynės. 
11 :40 išryto ėiaužinias taukuotu stulpu. 
1:00 popiet patrijotiškos prakalbos per pavieto 

atstovą \Y. D. Juday ir kitus. 
2:00 popiet šokiai. 

MUZIKA RIEKT) ORKESTROS. 

Invait us atsivšdinimai. Daugybė gero valgio. 
Pamatykite visą programą. 

PASIDŽIAUK GYVAME MIESTELYJE. 

KOMITETAS 

Roncertinų Išdirbyste 

Pearl Queen Koncertlna 

Nemokek Pinigas Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedu9, šliubiniais ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kdkių tik reiikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centi krasą-ženTslį gaus 
'kataliogą veltui. 

i STEPONAS P. KAZLAWSKI 
j 4632 So. Ashland Ave. : Chicago, 111. : : Teltphou Drover 7309 ! 

Lietuvos didvyriai žuvo kovo- 
je už lietuvysta. 
Platinkime spaudą, kuria jie 
mums iškovojo. Prisidėkite 
prie naujo dienraščio. 

Vis Lipa Prie Viršūnes! 

Skaitytojams bus žingeidu žinoti,kaip stovi "Lietuvos" 
Dienraščio reikalai. Tat pažiūrėkim! 

Iki šiolei prie "Lietuvos" Dienraščio išviso yra prisidėję 
725 šėrininkai. Jie užsirašė iki šiol 1450 šėrų tiž $14,500.00. 
Trūksta dar 550 šery už $5,500.00. 

Chicagoje iki šiolei yra 242 dienraščio šėrininkai, pa- 

ėmusie dienraščio šėrų už $7,300.00. Kituose miestuose 

šėrininkų yra 483; jie paėmė šėrų už $7,200.00. 

Iš kitų miestų, neskaitant Chicagos, Į>irmq inctg sulyg 
skaitliaus paimtų Dienraščio šėrų užima VVaterbury, Corin. 

antrą inctą užimą Clevdand, Ohio, o trečia vieta priklauso 
Pittsburgui. 

IŠ kitų miestų, žymiai prie naujo dienraščio prisidėjusių, 
yra šie: Amsterdam, N. V.; Dayton, Ohio; Rockford, 111.; 

Omaha, NTeb.; Sioux City, Ia.; Racine, Wis.; VVestfield. 

Mass.; Bridgeport, Conn.; Silver Creek, Pa. 

Tarp didelių lietuvių kolionijų, kuriose musų tautiečiai 

iki šiolei menkai pasidarbavo, vra šios: Brooklynas, Bos- 

tonas, Baltimore, Philadelphia, Lavvrence, Scrantonas, 

lorcester, Pittstonas, Rochester. Detroit ri \ew Britain. 

Jeigu ir jose butų musų vyrai oasidarbavę kaip kitur lic- 

tuviai pasidarbavo, tai jau butume senai dienraščio orga- 

nizavimą užbaigę. Todėl gerai butų, jeijru tuose miestuose 

atsirastų kas ir pabarstytų "mielių"—-gal geriaus pradėtų 
krutėti-augti. 

Jau tik keletas dienų liko. 1 >et jeigu i'isur ir 7'isi geri 

tėvynainiai gerai ir smarkiai subrus, tai tūkstančius šėru 
———*—;—•—; ;— i 

" 

į vieną dieną gali sumesti. Aną clien vienoj tik Chicagoje 
vienu lik vakaru, apie 60 žmonių "nukando" dienraščio 

šerti už apie čielą tūkstantį doliarių. 

Dienraštis tikrai bus, 
Apie jo išleidimą šiądien jau nėra jokios abejonės. 

Su kiekviena prabėgančia diena artinamės prie šito didelio 

tikslo atsiekimo. Todėl atsiminkite, kad kiekvienas lašas, 

kiek\ienas šėras pac/clbsti prie to tikslo greičiau prieiti. 
Visi padarykim dabar dar po vieną-kitą pastangą ir 

tuojaus užbaigsim šitą didelį darbą: turėsim savo nau- 

ją. gerą dienraštį, kuriuom visi galėsim pasidžiaugti ir ku- 

ris visados nenuilstančiai darbuosis dėl visų LIETUVI V 
gerovės ir dėl mūsų TĖVYN&S-LIETUVOS labo! 

Taigi greičiaus padarykim šito darbo pabaigtuves! 

"LIETUVOS" DIENRAŠČIO ORGANIZAVIMO 
KOMISIJA. 

814 W. 33-rd St., Chicago, Iii. 

Vienas "LIETUVOS Dienraščio seras kainuoja tik dešimts doliarių ($10,oo.) Siųskit savo šerą tuojaus, viršpaduotu adresu. 
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