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Bapsums, reronne ir leij puolė. —T įkinkai 
ima daug bola-sv u. — Sena H nilenburgu 

I m ja pei ktrsia, 

Leninas pavojingai mergiaos pašauta 3 a 

Bolševikai grąsina taikstančiais žudyt. 
i 

Lietuva ir velturi karaliui.. 

LENS PUOLĖ. 
Londonas, rugs. 4.— i<v'»s, dide- 

lis centras angliakasyfcltj, siauri- 

nėj Prancūzijoj, tapo užimtas 

anglų kariumenes. \ okiečiai, 
besitraukdami iš šio miesto ir jo 

►~apielinkiii, apart kitos kariškos 
medžiagos, Viustojo^dar daugiau* 
negu 10,000 belaisvių. 

Vokiečiai pradėjo trauktis al- 

ga' ant viso fronto 50 mylių il-i 
go, m o Yprcs j pietus. 

PERKIRTO HINDENBURGp 
LINIJĄ. 

i 
Londonas, rugsėjo 4 d.-HViit- 

fronto tarp Arras ir Peronne 
anglai pastarosiomis dienomis 

padarė didely pirmyneigą. 
Šiaurinėj dalyj šio fronto jie 

ne tik pasiekė senos taip vadi- 
namos Hindenburgo linijos, ku- 

ri$ vokiečiai drūčiai laikė perei- 
ta*s metais, bet perkirto ją ir 
užėmė didelius plotus su vir-u 

eile miestelių. 
Anglai smarkiai varosi linkui 

dviejų labai svarbių miestu — 

Cambrai ir Douai. 
Prancūzai pietinėj dalyj da-1 

kartinių mušiu fronto nesiliau-j 
jaučiais mūšiais žengia pirmyn1 
ir generolo Msngin armija vėl j 
uq»mė labai svarbių strategiškų! 
policijų ir keletą tūkstančių be-į 

^ laisvių. 

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 

MILŽINIŠKI. 
Londonas, rugsėjo 3 d.—Nuo j 

pradžios gcti. Foch'o oicnsyvij,' 
Kurie 1 rasidėjo tie.-, upe Maruc.Į 
iki šiolei talkininkai paėmė išviso, 
suviršum 135,000 vokiečiu ne-| 
laisvėn ir užgriebė toli per 2,000 į 
kan uolių. 

LENINAS PASAUTAS 
Amsterdamas, rugsėjo 2 d.— | 

Pereitą pėtnyčią Leninas, bolše- 

vikų premieras, Imvo pašautas 
dviem kulkomis laike prakalbų 
darbininkų susirinkime. 

Dvi moterįs, inteligentiškos iš- 
vaizdos, užkalbino j], ir viena jų 
paleido du šuviu j Leniną. Mo- 
terjs, sakoma, priklauso prie so- 

cial-revoliueijonierių partijos. 
Nedėlioj atėjo gandai. l)uk Le- 

ninas nuo /.aiacdų miręs. Šiądien 
vienok telegramas, atėjusis įš 
oficialės rusų telegrafiškos agen- 
tūros, praneša, kad ligos krizis 

perėjo ir Lenino gyvastis ne- 

esanti pavojuj. 
Telegramas iš Maskvos vokiš- 

kum laikraščiui V o s s i s c h c 

f\ c i i ii u įį praneša, kad bolše- 
viku valdžia, sąryšyje su Lenino 

iovimu, suareštavo ir nuteisi 
niriop 5,000 soeial-revoliucijonie- 
*iii ir paskelbė, kad nutarimas 
>us išpildytas, jciyu social-revo- 
TucTjoiiTenai ves ir tol i aus "in- 
ripas" prieš bolševikų sovietu 
/aidžią. 

Kituose telegran uose tam pa- 
i;.rn laikraščiui pranešama, ad 

;i.«os gatvės Į Kremliną Mask- 

voje yra apstatytos bolševikiška 
cariuincrte. Ciyventojai bijosi iš 
J amų išeiti. Maskva išrodo kai; 
apleistas miestas. 

BOLŠEVIKAI PANAIKINA j 
VISAS SKOLAS IR 

PRIVATISKĄ NUOSAVYBĘ. 
Amsterdamas, rugpjūčio d. 

cu'ralinis pildomasis bo'šcvikiš- 
!;w sovietų komitetas, kaip pra- 
neša P r a v d a, išleido dekretą, 
kuriuom panaikinama privatiška 
nuosavybė visuose miestuose, tu- 

rinčiuose daugiam negu to,ooo 
Lfyventojij, šiek-tiek privatiskos 
nuosavybės leidžiama laikytis, 
bet nedaugiau negu tai nutars 

vietiniai sovietai. 
Skolos didesnės kaip $5,000 yra 

panaikinamos, o savininkų na- 

mai yra atimami ir perduodami 
esantiems tuose namuose ran- 

dauirinkams. 
Rusų bevielinis telegramas 

praneša, kad Trockis užgina tei- 
singumą menamo Amerikoniško 
gando, buk bolševikai mano ap- 
ginkluoti vokiškus belaisvius ir 
pasiusti juos prieš Čecho-slova- 
kus. Trockis aiškina, kad bol- 
ševiku armijoj yra tik tie bu- 
vusie vokiški belaisviai, kurie 

"pastojo Rusijos piliečiais." 
Šitas Trockjo paaiškinimas yra 

prisipažinimas, kad Vokiški be- 
laisviai tapo apginkluoti ir 
įtraukti bolševikų armijon kovai 
prieš Čecho-slovakus, nes sulyg 
bolševikiško režimo bile kas gali 
ant vietos pasidaryti "Rusijos 
piliečiu"—viskas, kas reikia pa- 

ida-yti, tai tik pasakyti, k-ul jis 
to u piliečiu nori buti. 

B< LŠEVIKAI UŽMOKĖSIĄ 
^ OKIETIJAI ARTI PUS- 

ANTRO MILIJARDO. 

Kopenhagenas, rugpjučio 30 <|. 
Bolševikų valdžia padarė naujų 
sutarti su Vokietija. šita su- 

I tartis ''papildo" pirmesnę Lie- 
tusiu Brastos sutartį. 

Bolševikai Rusijos vardu suti- 
ko užmokėti Vokietijai $1,428,- 
000,000 kaipo atlyginimą už nuo- 

stolius, kokius vokiečiai turėjo 
iš priežasties kontiskacjn. kokias 
.bolševikai padarė. Iš tos sumos 

Ukrajiua ir i'inliandija užmokės 
250 milijonu doliarių. Apart to 
vokiečiams duodama koncesijo:- 
ker'sino laukuose aplink Baku 
.1111 Kaukazo. 

i'u: iau-oficialis \ okietijos val- 
džios organas X o r d I) e u t 
s c li c / c i tu 1: g praneša, l ad 
.'>iioj raujoj sutartvj ržtikrina- 
ma neprigulim >ė Baltiko pro- 
vincijoms. Apart to, Rusija su- 

liko pripažinti ncprigulmyl>vį 
naujos viešpatija.- ant Kaukazo i 
— -Ucorgijos. 

URACHAS LIETUVOS 
KARALIUM. 

Londonas, rugsėjo 2 d. Ii x- 

c li a n g c T c 1 c g r a*i» ii agen- 
tūra praneš;; iš Kopenhageno, 
..a i nuspręsta, jog kunigaikštis 
VViMiam l'rach l»visi;tLietuvos 
karalium ir kad \ i h 1 i u busi;js 
-ostine. 

j.\j)ie \\ il'nnn l r.ich męs jau 
eniau buvome padavę i u i u. Jis 

yra \Yuertembergo ncviešpat:iu- 
jančitj kunigaikšti.j šeimynos 
'aiva. Gimęs iW>.j metuose. uaš- 

ys ir turi S vaikus. Jo lvolis | 
Karolis \ia vokiškų ulanu nu! I 
kiniukas. Gyveno jis Siuttgartc. į 
lis yra katalikas. | 

Telegramas nepaaiškina. k;u j 
"nusprendė" padaryti jį Lietuvos 
karalium. Nesenai Lietuvos Ta- 
ryba grasino Vokietijai, kad jei- 
gu ji mėgintu paskirti Lietuvai 
i a raliu prieš Lietuvos /'monir 
1101 its. tai Lietuvoj gali kilti rc 

voliucija.] 

VOKIETIJOS KANCLERIS 
"KVITINĘS." 

Haaga, Hollandijoj, rugsėjo z 

dieną. Čia atėjo gandas, buk Vo- 
kietijos kancleris von Hcrtlinji 
rezignavo, o jo vieton paskirta 
Dr. Solf. Dabar tikimasi.' kad 
\rokietija su savo naujai kancle- 
riu pradės varyti agitaciją už tai- 
kos .padarymą—žinoma, "vokiš- 
kos taikos." 

Dr. Wilhelm Solf yra pasižy- 
mėjęs, kaipo valdininkas Vokie- 
tijos užrubežio reikalu ministe- 
rijoj ir kaipo žinovas brientalių 
(aziatiškų) kalbu. Jis gimė Iier- 
Iinc 1862 metuose. Berlino i.* 
Kiel universitetuose jis studija-1 
vo Sanskrito kalbą ir jos ryšiu.- 
su kitomis kalbomis. Vėliaus ji.- 
studijavo 11 indų. Uranų ir Persų 
kalbas. Jienos universitete jis 
mokinosi teirių ir pabaigė ad- 
vokatūrą. Jis turi filosofijos 
daktaro laipsni. Jis užimdinėjo 
įvairias vietas, ir vėlesniais lai- 
kais buvo Vokietijos kojionijų 
ministeriu. 

TALKININKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS SIBERIJOJ. 
Vladivostokas, rugpjūčio _•(> d. 

Pusėtinas skaitlius bolševikiško;* 
kariumenės užatakavo talkinin- 
kus Sibcrijoj išilgai L'ssuri upės. 
j šiaurius nuo Vladivistoko. Mū- 
šyje dalyvavo pulkai iš visu tal- 
ki n i n k 11, išskyrus Amerikonus. 
Bolševikų žuvo apie 300. Sun- 
kiausia dalis mūšio prisiėjo išlai 
kyti japonams. Jie užgriebė du 
šarvuotu traukiniu ir keletą ka- 
nuoliu. Bolševikai tapo sumušti 
ir japonu oficialis pranešimas 
skelbia, kacl talkininkai eina pir- 
myn. 

Sukilimai kailniečių l'krajinoj 
prieš vokiečius, sakoma vis pla- 
tinasi. 

Ant Kaukazo turkai daugiam 
neatakavo miesto Iiaku. Ten at 

j vyko anglų kariumenė iš Indijos 
'ir Mesopotamijos. (iyventojai 
sakoma, gerai anglus priėmė. 

AMERIKA PRIPAŽĮSTA 
ČECHO-SLOVAKUS. 

V/ashington, D. C., rugsėjo 
3 d.—Amerika, sekdama pavyz- 
dį Anglijos ir Prancūzijos, ofi- 
ciališku 'budu pripažino Cecho- 
slovakus kaipo atskirą viešpatiją- 
tautą, kariaujančią prieš Vokie- 
tiją ir Austro-Vengriją. Tuomi, 
žinoma, tapo pripažinta ir Čecho- 
slovakijos neprigulmybe. 

Cecho-slovakų tautinė taryba 
\Vasliingtone su Dr. Masaryk 
priešakyj tapo pripažinta, kaipo 
oficialis kūnas, atstovaujantis 
Čeclio-siovakų tautos reikalus. 

Apie tai tapo išleistas oficia- 
lis pranešimas, kuri Suvienyti; 

/Valstijti vardu padarė Valstybės 
Se. rotorius Lansing. 

| HUNAI TRAUKIASI ATGAL. 

į Londonas, rugpjučio 29 d. — 

Feld-maršalas Haig, angliškos 
kariumenčs vadas ant Vakaru 
fronto, praneša, kad talkininkai 

privertė vokiečius trauktis atgal 
išilgai visą frontą nuo Bapaume 
į .pietus. Vokiečiai palieka daug 
belaisvių ir kariškos medžiagos. 

Anglai pasiekė upės Somme. 

j pietius nuo Peronnc. 
Oficiališkai pranešama, kad 

anglai užėmė svarbų miestą fia- 

paume. 

Registruokitės Rugsėjo 12-tą Dieną 
Washington, D. C., rugsėjo 3 

dieną. Praeita šeštadieni, rug- 
pjūčio 31 (!., kongresas apsidir- 
!o su 18—45 metu amžiaus vyrų 

dralto įstatymu ir tuojaus įda- 
vė prezidentui patvirtinti. iJo 
tu pre/.identas paskelbė pro- 
klemaciją apie minėto amžiaus 

vyru registravimąsi, l'roklema- 
eijoje pasakyta, jogei šis regis- 
travimasis bus galutinė manifes- 
tacija ištikimybei, demokratijai 
ir karės laimėjimui. 

Registravimuisi prezidentas 
nuskyrė rugsėjo 12 dieną, ket- 
vergą. 

Naujas dralto įstatymas reiškia 
Visose Suv. Valstijose turės 

užsiregistruoti apie 13 milijonų 
vyrų. 

Iš jų 2,300,000 bus pašaukta 
tarnybon. Iš šito .-kaitliaus du 
trečdaliai vyrų bus 18—21 metų 
imžiaus. 

Kiekvienas tinkamas kareiviau- 
ti vyras bus pasiųstas Francu- 
zijon pirm birželio 30 d., 1919. 
Gen. Mareli tvirtina, kad ligi to 

laiko Suv. Valstijoj Prancūzijoj 
burės suvirs 4 miljonus vyru. 

18 metu registrantai 'bus pa- 
šaukti paskiausiai atskirais bū- 
riais. 

Xuo tarnybos bus paliuosuoti 
nesveikieji, svetimšaliai, turintie- 
ji šeimynas ir reikalingi indus- 
trijai darbininkai. 

Vienoj Illinois valstijoj turės 

užsiregistruoti apie 859.840 vyrų. 
Chicagoje užsiregistruos apie 

455,712 vyrų. Iš jų. manoma, 

88,725 bus pašaukti tarnybon. 
Prezidentui paskelbus proklc- 

maeiją, provust maršalo ofisas 
paleido darban visą mašineriją, 
kad atlikti antrąjį didelį tautoje 
registravimąsi. 

Vyrų registracija įvyks po se- 

novei lokaliuose dratto board- 
uose. l;ederaliai, valstijų, pa- 
vietų, miestų ir miestelių virši- 
ninkai pakv iesti diafto boardams 
duoti visokią reikiamą pagclbą 
registracijos dienoje. 

Visi užsiregistravusieji vyrai 
kuoveikiaus 'bus suklesifikuoti ir 
numerių traukimas įvyks kapi- 
toliuje. 

Registruoties privalo visi tų 
metų amžiaus, kaip piliečiai, taip 
n c p i 1 i e č i a i. išėmus svetimų šalių 

į diplomatinius ir konsuliarius at- 
I stovus. 

Sergantieji vyrai gali užsire- 
gistruoti per kitus. Arba gali 
gani t i iš savo lokalio boardo 
blankų, tas išpildyti ir pasiųsti 
boardui per pačtą. taip kad 
boardas turėtų registravimosi 
blanką gauti ne vėliaus rugsėje 
\z d. Kas neturi pastovių na- 

mų, tasai gali registruoties ten 

kur rugsėjo i_> d. bus. Iškelia 

vusieji i užsienius po sugrįžime 
turi užsiregistruoti i penkias d i c 

nas. 
" 

Aštuoniolikos metų vaikinai 
uasak karės departamento, gal 
pastoti j augštesnes mokyklas 
jeigu jie yra užbaigę :.tam tin 

kamą prirengiamąjį mokslą, kaip 

pavyzdžiui, Migli School. Val- 
džia už juos mokės pilnai ir jie 
gaus paprasto kareivio alga, bet 

I svkiu kolegijose mokinsis taip- 
gi mokinsis kariško muštro. Ir 
jie bus pašaukti tik išsekus vy- 
resniųjų vyrų skaitliui. Naujam 
įstatyme apie 18 metų vaikinus 
nieko ypatingo nepažymėta, ne- 

duota jiems jokių specialių pri- 
vilegijų. Karės departamentas 
tik nuo savęs jaunuoliams duoda 
palengvinimus. 

POLICIJOS PAREIGOS 
REGISTRACIJOS DIENOJ. 
Karės Departamentas autori- 

zuoja skelbti sek'amą pranešimą iš 
Provost Marshal General Ofiso: 

Vietinės policijos viršininkai vi- 
sose šalies dalyse sandarbininkaus 
valdžiai vykdint tvarką Registraci 
jc«3 Dienoj. Nurodymai, Preziden- 
to nustatyti ir visiems drafto val- 
dininkams po visas valstijas iš- 
siuntinėti. talpina sekančius pada- 
vadijimus: 

''Registracijos uienoj federaliai 
maršalkos, deleguotieji maršalkos 
ir tyrinėjimo agentai, visi policis- 
tai (valstijos, apskričio, miesto) 
visokio laipsnio ir klesos, turi Imti 
pasirengę padėti, jei bus reikalas, 
palaikyti tvarką registracijos vie- 
tose ir žiūrėti, kad registracija 
laitu pilnai atlikta. 

"Visi maršalkos, dclegotieji 
maršalkos, tyrinėjimo agentai ir 
policistai turi 'peržiūrėti registraci- 
jos surašus ir neatidėliojant ra- 

portuoti j "lacal board" vardus 
kiekvieno ūsmes, kurj jie žinotu 
neužsiregistravus, o užsiregistruo- 
ti turėjusį. "Ix>cal Board" parei- 
ga yra raportuoti tikram Suvieny- 
tų Valstijų distrikto prokurorui 
visus atsitikimus su asmenimis, ku- 
rie nesiregistravo kaip to Įstaty- 
mai reikalauja. 

"Policistai gali reikalauti nuo 

kiekvieno asmens, registracijai 
deramo, idant parodytų savo re- 

gistracijos kortely. 
''Kiekviename atsitikime, kuria- 

me teisėtai skirtas viršininkas ar 

agentas atsisako, ar neišpildo kas 
įsakyta, — gubernatorius, "Ad- 
jutant General" ar "Local Hcard'o" 
narys antsyk skiria kitą viršininką 
ar agentą tai pareigai, ir į tokį 
atsisakymo ar nepildymo faktą, 
lygiai kaip apie su tuo surištas 

j apystovas, turi atkreipti domą 
tam tikro Suvienytų Valstijų dist- 
rikto prokuroro, idant tokį virši- 

ninką ar agentą nubausti, sulyg 
akto, užgirto gegužio 18 d., 1917 
m., skyriaus 6." 

KĄ JŲS TURITE ŽINOTI 
REGISTRACIJOS DIENOJ. 
Karės Departamentas autorizuo- 

ją apskelbti sekantį pranešimą: 
i Rugpjučio 29 d. I'rovost Mar- 
shal Crowider išleido pranešimą, 
kuris atkreipia atydą į tai, kad 
reik būtinai patikrinti metus vi- 
siems vyrams, drafto amžiaus, 
prieš Registracijos Dieną. Jis pra- 
nešė sekančiai: 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. 

Vyrai! Tris sykius "Valio!" 

Banke jau guli $20,000.00. 

"Darbo Diena" buvo tikra darba 
diena su Dienraščio šturmu. 

Pradėta prisirengimai prie Dienraščio leidimo 

Tūzai ir visi kiti: "Get busy!" 
TVIRTOVĖ PAIMTA. 

i 
\a, vyrai ir vyručiai—taipgi ir 

darbščios mergelės — visi vienu 
sykiu sušukit tris sykius: "Va- 
lio!... "Valio!"... "Valio!"... 

Dienraščio tvirtovė paskutinę 
paskirtą dieną, po ilgo apgulimo, 
griuvo. Nuo trijų mėnesiu štur- 
muojanti jį narsus tautiečiu pul- 
kai pereitą utarninką sutruškino 
paskutines pozicijas ir užkišo 
Dienraščio vėliavą ant tos tvir- 
tovės, kurios nckurie mūsų drau- 
gai ir daugelis mušu priešu sa- 

kė, kad nepaimsim. 
Paėmė! Dvidešimts tūkstan- 

čiu doliarm jau guli Universal 
State Banke Chicagoje ir laukia, 
kol nebus .užbaigti paskutiniai 
formališkumai ir paskutiniai pri- 
sirengimai prie dienraščio. 

Vyreli tu mano, bet ir buvo 
iarbo-darbelio! Rugsėjo i d. iš- 
juolė nedėldienyj, o panedėlyj 
/ėl buvo legaliska šventė "Labor 
Day." Todėl paskutinė diena 
judėjimui bankan Dienraštinio 
:ondo pinigu legališkai išpuolė 
itarninke. 

Tas davė progą šturmuojan- 
:iems batalijonams pasidarbuoti 
lar dvi c.\tra dienas—nedėlioj ir 

lanedėlyj. 
Taigi panedėlyj 'buvo "Darbo 

Diena"—ir jeigu jums, skaity- 
:ojau, ji buvo -pasilsio diena— 
:ai Dienraščio "tūzams," komi- 
tetams ir jo štabui buvo, vieton 

pasilsio, tikra darbo diena. 
Seni "tūzai" šaudė šėrus kai pa- 
šėlę, ir daug naujų "tuzų" tą 
dieną pasidarė, o "Lietuvos" ofi- 
sas beveik visą dieną buvo už- 
arusias žmonių su raportais. 

Stabas tuo tarpu, užsiraitojęs 
rankoves, traukė surašau vt 

naujus ir naujus rekrutus Dien- 

raščio armijon, kad antrytojaus, 
utarninke. padarius galutinį štur- 

mą. 

Cliicagiečiai dirbo išsijuosę. 
Dideli pulkai taipgi ėjo pagelbon 
ir iš kitų kolionijų iš visų Ame- 
rikos kraštų. 

l'tarninke, kuomet suskaityta 
viskas, pasirodė, kad Dienraščio 
armija jau susideda iš 900 suvir- 
šum šėrininkų, bet iki $20,000 
dar trukt). Ižsirašusių buvo 

daug—bet ne vi.si ištesėjo savo 

žodi ant laiko. N'e visi galėjo. 
Vienam liga pasitaikė namie, ki- 
tam kita "nelaimė," trečias pra- 
šėsi, kad jam dieną-kitiį palauk- 
ti]. Tokių už porą. tūkstančių 
doliarin prisirinko. Bet visi pi- 
nigai turi buti Banke mtarninke. 

\Ycll.. kas daryti? "Kiek yra 
banke pinigų ir kiek trūksta?" 
—klausia vienas vyras. 

"Turime tiek-ir tiek, t rukr ta 

dar tiek-ir-tiek"—atsako jam. 
— A 1 l-r i g b t. g o a h e a d 

iki rytdienos! Aš paimu už visą, 
kas truks iki $20,000, nes dien- 
raštis, vyrai, turi buti. Bėt štai 
yra trjs išlygos: viena—kad jus 

j visi "tūzai" ir visi kiti dienraš- 

čio draugai pagelbėsit man ši- 
tuos šėrus atparduoti, nes aš ir 
taip jau turiu gana dienraščio 
šėru, tai man butų perdaug; an- 

tra išlyga yra, kad stengtutės da- 
varyti dienraščio armiją iki čielo 
dūkstančio, o trečia išlyga, kad 
aš nenoriu, kad mane garsintut 
—ar sutinkate? 

— Šiur!—sušuko visi.—Dabar 
tik įsismaginom ir organizavimo 
darbą. išmokom—dabar "yzi" tau 
naštą palengvinsim ir tavo extra 

paimtus šėrus vėliaus isparduo- 
sįm. Visi "tūzai'' pagelbės... 

Tokiu budu visas kapitalas ta- 
po sudėtas bankan dienraščio 
fondan ant laiko. 

Dabar tik pasilieka tam vyrui 
jo naštą palengvinti ir jo extra 

paimtus šėrus atparduoti kitiems. 
Vyras pagelbėjo dienraščiui, tai 
ir męs pagclbėkim dabar jam: 
po vieną-po-kitą, po penkis-po 
dešimts šėrų dar išparduokim ir 
bus tada visai atliktas kriukis ir 

duotą savo žodį ištesėsim. 
« ♦ 

Kas Žadėjote—Pasiskubinkit. 
Visi tie, kurie žadėjote šėrų 

imti ir visi tie, kurie jau užsi- 
mokėjote dalj, bukite malonus 
pasiskubinti prisiųsti pinigus ko- 
greičiarusiai. Visi "tūzai," ir visi 
kiti šėrininkai ir draugai, kurie 
savo darbu rėmėtc dienraštj iki 
šiolei, nesustokit ir pasidarbuo- 
kite dar ir toliau, iki pat gjJui. 

♦ * 

Prisirengimo Darbas. 
Pereitą utarninką vakare, Mil- 

dos svetainėje, buvo sušauktas 
šėrininkų susirinkimas. Šiame 
susirinkime, apart kitų dalykų, 
išrinkta nuo naujų dienraščio šė- 

rininkų "apkainavimo" komisija 
iš trijų ypatų. Ji, sykiu su ly- 
gia komisija iš senų "Lietuvos" 
'bendrovės šėrininkų, pasiims eks- 
pertą ir išnaujo padarys surašą 
(inventory) viso turto dabarti- 
nės "Lietuvos" spaustuvės ir ap- 
kainuos ją išnaujo. 

Iš sudėtų dienraščiui pinigų 
nei vienas centas nebus sunau- 
dotas senos "Lietuvos" bendro- 
vės atpirkimui. Senieji savinin- 
kai prisidėjo su visu savo turtu 

prie dienraščio ir turės už jį tiek 
šėrų, ant kiek viršminėta komi- 
sija su ekspertu apkainuos jų 
turto verty. 

Dienraščių naujų šėrininkų ko- 
misijon viršminėtame susirinki- 
me išrinkta pp.: A. Žemaitis 

i (spaiustuvninkas), M.1 Dūdas 
I (.buvęs spaustuvninkas) ir advo- 
Ikatas J. A. Ambrosius. 

* * 

Organizavimas Personalo. 
Tuo tarpu dar negalima nu- 

statyti tikros dienos, kada išeis 
pirmas dienraščio numeris. Tuo 
tarpu pradėta organizuoti dien- 
raščiui reikalingo personalą—re- 
dakcijos ir administracijos štabus, 
nes prie dienraščio reikės dau- 
giau darbininkų, negu prie sa- 

vaitinio. Pradėta ir visi kiti rei- 
kalingi prisirengimai, kurie gali 
užimti tulą laiką. Tikimasi, kad 
apie šio mėnesio pabaigą galima 
bus užbaigti prisirengimus. Kaip 
tik tas bus iuibaigta4 tai pasi- 
rodys ir dienraštis. 



"TUZŲ" ATYDAI. 
\ isi gražiai pasidarbavo šio 

dienraščio organizavime, bet dau- 
giausiai darbo padCjo tie, kurie 
ne tik patįs šėrų Cine, bet ir nuo 

kitų surinko. Jiems priklauso 
ypatinga Dienraščio padėka. 

"Tuzu" vadinasi tas, kas arba 
pats paėmė, arba nuo kiti* surin- 
ko n e m a i i a u s kaip dešimts 
Dienraščio šėrų. 

Meldžiame juos visus prisiųsti 
mums savo fotografijas. Jos 
tilps dienraštyj. Apart to męs 
manome padaryti ii jų dideli 
rinktinį paveikslą visų "tuzų" ir 
<lėlei atminties musų narsios 
dienraščio armijos organizatorių 
pasiliksime tą paveikslą dienraš- 
čio ofise. Apart to, yra sumany- 
mas, kad padaryti to didžiulio 
visų tuzų paveikslo kopijas ir 

pasiųsti po vieną paveikslo ko- 

piją kiekvienam "tuaui." 
Visi tie, kurie turi pardavę ar į 

paėmv arti 10 šėrų, tegul pasi- 
stengia davaryti ik 10 šėrų. Tuo. 
met jie taps "tūzais." Butų geis- 
tina turėti gražų jų buri—juo 
'langiau, juo bus gražiau. Jau 
yra tokių "tuzų" apie keletas 
desėtkų. 

Todėl apsisukit, vyrai! 
* Jc 

Negalimas Buvo Dalykas. 
Jeigu iiią savaitę butumc gar- 

sinę visą surašą ir v įsas isto- 
rijas visu įplaukusių dienraščio 
šėrų, tai butų kuone pusę laik- 
raščio užėmę. 

Musų 'strategas' (vadinasi tas, 
kuris šito* skyriaus visas pozici- 
jas sutvarko ir spaudon ipfircn- 
gia), pamatęs didžiausią krūvą 
laiškų, knygelių, pristatytų sura- 

šų, velijimų ir kitos "kariškos 
dienraščio medžiagos," "Vaja- 
zau!"...—tarė, ir, iškėlęs rankas 
augštyn, sušuko: 

— K a m c r a d! Pasidiuodu!... 
Per visą vasarą, brolužiai, kovo- 
jau, bet su šita krūva dabar ne- 

apsidirbsiu... Susimilkit, jau aš 
geriaus nelaisvėn ^pasiduosiu... 

Todėl visos istorijos ir visi su- 

rašai pasilieka tolimesniam lai- 
kui ir bus sunaudoti ateityje. 

APIE REGISTRACIJĄ 
(Tąsa nuo i-mo pusi) 

"Asmenys, kurie abejoja, ar jie 
įeina j naujo drafto rybas nuo 

18 iki 45 metu, turėtu dėti visas 
galimas pastangas prašalinti abe- 
jonę dar prieš Registracijos Die- 
ną. Apsileidimas tą padary'.i ne- 

pateisins nei vieno vyro, jeigu jis 
neapsireikš registracijai ir jeigu 
įeina j metus, Kongrso nust.tytus. 
Visa vietinė, valstijos ir fe.lerali 

.... 

policija, tyrinėjimo agentai 'r ap ^ 

skričių prokurorai pagelbės "Loca1 
Board'mas" surasti asmenis, kuri 
neužsiregistruos. Tokie asmenjs, 
sulyg teisiu, bus kalti prasižengi- 
me ir gali buti nut«sti vieniems 
metams kalėjiman. 

''Abejojautieji netik ką turi žiū- 
rėti gimimo metrikų kokių tik su- 
sirasti galėtų, bet turi pasiteiraut 
pas gimines ir kitus asmenis, ku- 
rie juos per ilgą laiką pažinojo; 
turėtų prieiti prie bažnyčios ir šei- 
mynų rekordų, ir ištirti visu* kitus 
dokumentus, kaip apsivedimo liu- 
<lijimus ir tolygius. Miesto ir ap- 
skričių valdininkai, kunigai ir ki- 
tokie, kurie galėtų informacijos 
suteikti, galėtų buti pagelba šiame 
reikale.'' 

REGISTRACIJOS 
KLAUSIMAI. 

Registracija visų vyrų tarp 18 
ir 45 metų amžiaus yra paskir- 
ta ir atsibus 12 d. rugsėjo. Re- 
gistruotis privalo visi vyrai nuo 

18-os iki 21-mų metų, t.y. ku- 
riems užsibaigė 18 metų, ir ku- 
riems dar nėra sukakę pilnai 21 

metų; taipgi vyrai nuo 32 metų 
iki 45 metų amžiaus. 

Ant registravimosi kortų yra 
20 klausimų. Į kiekvieną reik 
teisingai ir g^ ai atsakyti. Lie- 
tuvių žiniai žcmiaus paduodame 
lietuvių kalboje visus tuos klau- 
simus stt paaiškinimais kaip j 
jaio* reik atsakyti. 

Klausimas 1—Vardas? (Reikia 
paduoti pilnas vardas ir pavar- 
dė; pavyzdžiui: Juozas Žemutis. 

Jeigu, apart pirmo vardo papras- 
tai vartojate dar ir antrą raidę— 
tai reik paduoti ir antrą vardą 
pilną,—sakysim ne Juozas A. Že- 
mutis, bet Juozas įAntąnąs. Že-( 

Kl. 2—Nuolatinis namu adre- 
sas? (Reiškia, kur dabar nuola- 
tos gyveni, o ne kur dirbi, arba 
kur gimęs; pav. 3332 Auburn 
Avc., Chicago, 111.) 

Kl. 3—Kiek turi metų? (tai 
yra, kiek metų suėjo, o ne ke- 
lintus eini; pav., 38). 

Kl. 4- Gimimo diena, mčnesis 
ir metai? (pav., liepos 20 dieną, 
1880). 

Kl. 5—Baltas? (tai yra, prie 
kurios žmonių rasės priklausai. 
Lietuviai priklauso baltajai rasei, 
todėl į šj klausimą ir atsakys 
"yes"). 

Kl. 6—Negras? 
Kl. 7—Rytietis? 
Kl. 8—Indi jonas pilietis? 
Kl. 9—Indijonas nepilietis? , 

[Klausimai numeriuose 6, 7, J* 
ir () lietuvius neapeina ir jų at- 

sakinėti nėra reikalo]. 
Kl. 10—Ar čia gimęs Suvie- 

nytų Valstijų pilietis? (Jei ka» 
ir svetur gimęs, .bet jeigu jo tė- 
vai buvo Su v. Valstijų piliečiai 
kada jis gimė. tai jis vistiek 
skaitosi lSuv. Valstijų piliečiu) 

Kl. ii—Naturalizuotas Suvie- 
nytų Valstijų pilietis? (Naturali- 
zuotais piliečiais vadinasi tie, 
kurie atvykę j šią šalj, įsigijo 
"pilnas amerikoniškas popieras.' 
Kurie tik "pirmąsias popieras' 
teturi išsiėmę, jie skaitosi tik 
dekliarantais, o ne piliečiais). 

Kl. 12—Ar esi Suvienytų Val- 

stijų pilietis, nes tėvas patapo 
[ naturalizuotas pilietis, registran- 
tui esant nepilnamečiui? (Natū- 
rali 7. uotų tėvų vaikai, turėjusieji 
mažiau kaip 21 metus amžiaus 
tuo laiku, kada jų tėvai natūra- 

lizavosi, jeigu jie gyveno Suvie- 

nytose Valstijose lig pasieksiant 
pilnų metų, skaitosi šios šalies 

piliečiais. Vadinasi, jeigu atvy- 
kai šion šalin su tėvais, dar ne- 

turėdamas pilnų 21 metų ir ta- 

vo tėvai išsiėmė pilnas ameriko- 
niška popieras, kuomet dar nc- 

turėjei pilnų 21 metų ir po to 

pats gyvenai Su v. Valstijose iki 

tau suėjo 21 metai, tai skaitaisi 
Amerikos niliečiu). 

Kl. 13—Ar ateivis dekliaran- 
tas? (Dekliarantu vadinasi as- 

muo, kurs atvykęs j šią šalį, na- 

tūralizacijos tHome padarė de- 
kliaraciją, jog jis nori 'but šios 
šalies pilietis, arba, kaip papras- 
tai sakoma, tas, kuris išsiėmė 
pirmas amerikoniškas popieras," 
bet dar neturi "antrų ameriko- 
nišku popierų"). 

K!, 14—Ar ateivis nedeklia- 
rantas? (tai yra, ar neturi nei 
pirmų popierų išsiėmęs?). 

Kl. 15—Jeigu neesi Suvienytų 
Valstijų pilietis, tai kurios šalies 
esi pilietis arba pavaldinys? ({ 
-itą khusimą atsako tik deklia- 
•antai ir neturintieji nei pirmųjų 
.merikoniškų popierų. Jie turi 

pasakyti vardą viešpatystės, ku- 
rios pavaldiniais jie skaitosi, ai 

skaitėsi. Lietuviai iš Riusijos 
skaitosi Rusijos pavaldiniais, vie- 
nok jie turi nesą ir privalo užsi- 
rašyti taip: "L i t h u a n i a n, 
claimed as subject of 
Russia" (Lietuvis, skaitomas 
Rusijos pavaldiniu). I'rusų lietu- 
viai j šitą klausimą privalo at- 

sakyti taip: "Lithuanian, claimed 
as subject of Germany." S\ar- 
tu, kad butų atsakyta taip, o tie 

kitaip. 
Kl. 16—Dabartinis ^žsiėr.ii- 

mas? (Vadinas, ką dabar dirbi, 
arba kokiu amatu užsiimi). 

Kl. 17 — Samdytojo vardas? 

(tai yra, vardas ir pavardė l< 

imogaus, ar kompanijos, ar iii 
mos, kuriems dirbi, jei patsai 
savo biznį turi, taip ir reikia pa- 
sisakyti). 

Kl. 18—Darbo arba biznio Me- 

ta? (t. y. adresas tos įstafg'os, 
kur dirbi). 

Kl. 19—Vardas ir pavardė ar- 

timiausio gimines? (Jei vedv* 
tai vardas-pavardė pačios; jei ne- 

vedęs, arba našlys—tėvo, ar mo- 

tinos, ar brolio, l: sesers, ar 

šiaip artimo giminės, arba arti- 
miausio draugo). 

Kl. 20—To artimiausio gimi- 
nės adresas? (t.y. namų nume- 

ris, gatvės vardas, miestas, p?- 
vietas ir valstija). 

Kada registratorius visa sura- 

•\o ant kortos, registrantas pa- 
sirašo ant jos, apačioj. 

Užsiregistravusiems bus išduo- 
tos mėlynos kortos-paliudijimai, Į 

jįkuriuos visados reikės su savim Į 
nešiotis. }\ įh» 

I K j 1 • 

PO MŪŠIO. 
Paveikslas parodo gatvę mieste Halui. ant Kaukazo, tuojaus po mūšio gatvėse. Dabar 

jį laiko 'užėmusi anglų karii menė. 

♦ (S AMERIKOS* 
REKALAUS DARBO 

ĮSTATYMŲ PILDYMO. 
VVashington, D. C. Kariškoji 

Darbu Taryba prirengė kontrak- 
tus, kuriuos vartos valdžia Įvai- 
riuose savo kontraktuose su pri- 
vatiškomis firmomis. Kontrak- 
tuose yra padaryta išlyga, kuri 
reikalauju nuo tokių^rmų, idam 
jos sąžiniškai prisilaikytu visų 
savo valstijos įstatymų, kurie pa- 
liečia darbą ir darbininkus, ypa- 
tingai j statymų apie vaikų darbą, 
kalinių darbą ir įstatymų apie 
dirbtuvių užlaikymą. 

Taryba paskyrė Dr. A. C. 
įSummers, agrikultūros, komerci- 

jos ir industrijos komisijonierių. 
idant prižiūrėtų, kad šitas Tary- 
bos nutarimas butų pildomas. 

DEVYNI SUNAI 

KARIUMĘNĖJ. 
Washington, D. C. Oklaho- 

mos valstijos atstovas Tautoj 

atstovų hute pranešė ir "Con- 

gressional RefoH'-u" padavė 
vieną šeimyną iš Oklahoma val- 

stijos, kurios devyni sunai oa- 

stojo Amerikos kariškon tartu 

ston. 
Tai yra retas patriotizmo pa- 

vy/.dis. > 

UŽGRIUVO KASYKLOJE. 
Tacoma, Wash. Netoli Taco- 

ma yra miestelis Burnett, o ja- 
me anglių kasykla vardu Pacific 

Coast Coal Company. Fenilą 
savaitę kasykloj pasitaikė eks- 
pliozija, kuomet kasykloje buvo. 
kaip manoma, 30 žmonių. Tik 
keturi iš jų ištraukta laukan gy- 

vais, ir iš jų vienas vėliaus mi- 

rė. Likusie, kaip manoma, tapo 
ant vietos kasykloje užmušti. 

AMERIKA "SAUSA IKI 
KAULO" ATEINANČIAIS 

METAIS. 
Washington, D. C- Senatas* 

jžgyrė naują įstatymo snnany- 
mą, sulyg kurio nuo liepos i d. 
1919 metu visose Suvienytose 
Valstijose bus visai "panaikinti 
visi svaiginanti gėrimai. 

Naujas įstatymo manymas 
uždraudžia nuo birželio 30 d. 
1919 metų pardavinėjimą visų 
nlkoholiškų gėrimų, o nuo ge.-ju- 
:in 1 d. 1919 m. jų išdirbinėjimn. 

Šitas įstatymas veiks net iki 
tam laikui, kol Amerikos armija 
iuis demobilizuota (paleista) po 
karės. Tuom laiku prohibicijo- 
nistai tikisi, kad tris-ketvirtos 
da'iįs visų valstijų užgirs jj ir 

,is todėl galės liktis įstatymu 
ant visados. 

.Apart to namjasai įstatymas 
duoda teisį* Prezidentui padaryti 
"sausu" tuojaus bile distriktą 
aplink mainas ir amunicijos dirb- 
tuves, kur sulyg Prezidento nuo- 

monės yra tas, reikalinga. 

IWW. NUTEISTI 

KALĖJIMAN. 
Chicago, 111. Devyniosdešimts 

tris Aidoblistų vadai, kuriuos 
'jury" pripažino kaltais, tapo tei- 

sėjo Landis nuteisti kalėjiman 
už suokalbį priešintis ir trukdy- 
ti Amerikos karės vedimą. Lai- 
kas, ant kurio jie tapo nuteisti 
kalėjiman yra įvairus. Nekuric' 

gavo tik po vieną metą kalėjimo, 
kiti gi gavo po 20 metų kalėji- 
mo ir pinigine bausmę apart to. 

\Yilliam D. Haywood, "'nevai- 
nikuotas Aidoblistų karalius" ir 

keturiolika jo svarbiausių pagel- 

bininkit gavo po 20 metu kalė- 
jimo; 33 kiti vadai ir vadukai 
gavo po 10 metu kalėjimo; kiti 
33 gavo po 5 metus kalėjimo, d 

12 gavo po vieną metą ir * ieną 
dieną. 

Du iš apskustu gavo tik po 
10 dienų pasėdėti pavieto "džė- 
loj," o dviejų likusių dekretas 
tapo atidėtus tolimesniam laikui. 

\ \ iems nuteistiems leista pra- 
buti (.'liicagos kalėjime dar sa- 

vaitę laiko, o po to jie visi bus 
naimti Į ftderalj kalėjimą Ft. 
i «•:;\*-« rth, Kansas. 

s nm lauko. 
IŠ DARBO LAUKO, 

fi Cincmnati, O. "'J'lic Rail- 
\vay Clcrk," oficialis organas Ge- 
ležinkeliu Klerku Brolijos pra- 
neša, kad liepos mėnesyj susi- 
tvėrė 61 nauja tos brolijos kuo- 
pa. 

NESUSITAIKĖ. 
JI V/ashington, D. C. Darbi- 

ninkai iš Bridgeport, Conn., — 

mašinistai, elektrikai ir kiti — 

airi dideli susikirtimą su darb 
daviais. Jie reikalauja pagerin- 
tu darbo išlygų* o darbdaviai tu 

su visais jų reikalavimais norėje 
sutikti. Reikalas tapo pavestas 
valdiškai Nadonalei Darbo Ta- 
rybai \Vashingtonc, bot ir šie 

negali vienbalsiai šio klausi nu 

išrišti. 
* 

M Tai yra pirmas atsitikimas, kad 
ta Taryba 'negalėtu susitaikyti 
Todėl visas, reikalas eis nutari- 
mui OVtcr M. Eidlit/., kuris yra 
vienas iš dešimties tarpininkų, 
paskirtų' prezidento VVilsono to- 

kių ginčų išrišimui. 

SUMAŽĖS CEMENTO 
DARBAI. 

fi Washington, D. C. Kuro 
administracija išleido padavadiji- 
m;i, kuriuo .paliepiama sumažin- 
ti riekt ketvirtdaliu anglis, pri- 
statomas cemento išdirbystėse. 
Tas turės sumažinti cemento iš- 
dirbiniu visoj šalyj. Cemento 
dirbtuves, dirbančios karės reika- 
lams, yra liuosos nuo to padava- 
dijimo ir gaus anglių, kiek tik 
joms reikės. 

ALGŲ PADIDINIMAS- 
fl Rochester. N. Y. Arbitraci- 

jos Taryba nutarė padidinti al- 

gas Rochesterio kriaučių "šapo- 
se" sekančiu buuu: gaunantieji 
mažiaus $15.00 į savaite; gaus 
20% daugiaus: gaunantieji tarp 
$15 ir $20 j savaitę -gaus 17'# 
daugiau; gaunantieji nuo $20 iki 

$25 j savaitę gaus nuo lį'/o dau- 

giau ir gaunantieji virš $25 Į 
savaitę gaus 10'/< daugiau. 

Apart to, už viršlaikj bus mo- 

kama pusantro syk daugiaus. o 

moterims yra nustatyta mažiau- 
sia $12.00 j savaitę už 48 valan- 
das darbo. Vietiniai kriaučiai. 
sakoma, labai yra užganėdinti 
šiuo laimėjimu. 

New York. Marškiniu kir- 

pikii unija pasekmingai baigia 
savo streiką. Su daugeliu dirb- 

tuvių susitaikinti ir jose darbi- 

yra gavę padidinimą algų | 
ir 48 valandų darbo savaitę. Tik 
kelios dirbtuvės dar laikosi ir 
nenori nusileisti. 

Ansonia, Conn. American} 
Brass and Coppcr Co. pakėlė 
darbininkams algas po i>2 cento 

nuo valandos. Mažaiusia alga 
dabar išneša $3.85 i dieną. 

iŠ VI®. 

Į| Trylika Amerikos laivyno 
kapitonu tapo pakelta į laikiną 
rcar-admirolų rangą. 

Įj Vėl vienas Ispanijos laivas 
tapo paskandintas per torpedą 
iš vokiško*1 su'bmari no. Laikraš- 
čiai mano, kad šitas atsitikimas 
prives prie krizio santikiuose t;tr|i 
Ispanijos ir Vokietijos. 

|Į llans Sulzer, Šveicarijos mi- 
tiisteris \\ ashingtonc rengiasi 
grįžti j Ameriką ir žada pasi- 
imti su savim atstovus penkių 
svarbiausių Šveicarijos laikraščių. 
Šitie atstovai tyrinės ekonominį 
ir karišką Amerikos stovius nuo 

laiko, kaip Amerika stojo karėn. 

j[ Vladimir Burcev, garsus Ru- 
sijos rcvoliucijonierius (bet ne 

bolševikų typo), praneša, kad jis 
•gavęs žinių iš Rusijos, buk pa- 
garsėjęs rusų generolas Korni- 
lov, esąs g"vas. 

Nuo laiko nuvertimo Keren- 
skio valdžios buvo daug gandų 
apie Kornilovo nužudymą, bet 
paprastai po kelių dienų ar ke- 
lių savaičių ateidavo vėl nauji 
gandai, kad jis kovoja prieš bol- 
ševikus. 

Gegužio 20 d. .buvo paskelbta, 
kad jis buvęs užmuštas lai! c mu- 

šiu su bolševikais prie miesto 
Kkaterinodaro. 

j! Amerikos Raudonasai Kry- 
žius įsteigė drabužių dirbtuvę 

! mieste Herų, Šveicarijoj. Tas 
I prisiėjo padaryti todėl, kad vo- 

kiečiai paimtiems nelaisvėn Ame- 
rikonams nuvelka drabužius ir 

Į atima čeverykus, kurių jiems 
j trūksta. Raudonasai Kryžius 
i pristato jiems naujus drabužius. 

|Į Turkų oficialis pranešima: 
skelbia iš Konstantinopolio: 

"Priešų lakūnai ir vėl užpuo 
lė Konstantinopoli pereitos ne 

dėlios naktyj. M tisu kanuolii; 
, ugnis neleido jiems lakioti tiei 

j miestu, bet priemiesčiuose nukri- 
to bombų. Jokių nuostolių ne- 

padaryta." 

Į Vokietijos valdžia užgynė 
žmonėms skaityti laikraščius, iš- 
leidžiamus talkininkų šalyse. To- 
kius laikraščius galima gauti tik 
>11 .am tikrais leidimais, kurie 
išduodami tik privilegijuotoms 
ypatoms, kaip, pavyzdžiui, reich- 
stago nariams. 

b 

|| 1 lollandijos karalienė pa- 
kvietė p. Jolikhccr (1. L. H. II. 
Kuijs de Beerenbrouck sufor- 
muoti naują valdžios komitetą 

[Lietuviai, aimanuojanti' ant 

ilgų lietuviškų pavardžių, gali 
įsidėmėti šito vyro pavardy.] 

II Vos-vos neiškilo nauja karč. 
•Dvi mažos respublikos Centrali- 
nėj Amerikoj, — Nicaragua ir 
Hondūras — vos tik neapskelbč 
viena kitai karės iš priežasties 
seno ginčo dėlei rubežiaus tarp 
jįj. Dėdė Šamas vienok įsimai- 
šė ir jos sutiko Į/avesti ginčo iš-! 
rišimą Suvienytoms -Valstijoms,! 
O tuo tarpu abidvi pusės ati- 
trauks savo kariaimenes nuo ru- 

bežiaus, už kuri jos susiginčijo. 
Nicaragua turi išviso 49,^00 

angį. mylių ploto ir apie 550.000 
gyventojų. Hondūras turi 46.500 
angl. mylių ploto ir apie 500,000 
gyventojų. 

SAHBIfcGtl KHITj 
Ui lAteVĘ. 

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

P a t ė m i j i m a s. Imame tilt 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pasto- 
janti j kariumeaę, pasiduotų sa- 
vo tikrai skambančiomis lietuviš- 
komis pravardėmis, Tie, kurie pa- 
siduoda karlumenėj, 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 ii 
kariumen,ėj paduoti vieton "ski' 
— "skas," vieton "wicz" — ''vi 
Cius," pavyzdžiui: vieton "Rut 
kowski" privalo paduoti "Rutkaus 
kas," vieton "Jacewicz" — "Ja 
cevicius." Tuomet bus lengva juoi 
pažinti 

S u r a š u o s c r u g p j u ė i o 29 
dieną: 

Eug. Dupras, iš T\vo Rivers, 
\\ is.—užmuštas mūšyje. 

Povylas Kovacs (?). iš Bri'lge- 
port. Conn.—sunkiai sužeistas. 

Vincas Kupczuishas (Kupčui- 
šas ). iš I lazeitbn, Pa.—sužeis- 
tas, laipsnis nepažymėtas. 
S. u rašuose r u g p j u č i o 31 
dieną: 

Juoepsh Zack (Zakarevičius?), 
4949 So. Hoyne Ave., Chicago, 
III.—sužeistas sunkiai. 

Petras Virkietis, 2310 Leavitt 
St.. Chicago, itl.—užmuštas mu- 

» V 
Vincas Giecevičius. 1749 \\. 

jotli St.. Chica'go, 111.—sužeistas 
sunkiai. 
Su r a š n o s e rugsėjo 1 <1.: 

Petras Pronis iš Scranton. Pa.. 
— užmuštas mušvje. 

Viktor Bershinski (gal lenkas) 
iš N'orth Cliicago, 111.—sužeistas, 

laipsnis nepažymėtas. 

Visiems Amerikos 
Lietuviams. 

LIETUVI AI: 

Kati pasaulį ir Lietuvą iš 
vokiškos vergijos atliuosavus. š! 
karė turi b u t i laimėta. Pergale' 
ir žmonijos laisvei atsiekti \meri-. 
kos ir narsių j ii talkininku kariu- 
menės tūkstančiais savo gvtvastii 
aukauja. P>et ne visos pastangos 
ir aukos vien tik karės lauke Uara- 
tros yra. Yra ir kitas frontas, kuri 
sudaro visi tie. kurie užpakaly 
kariumenės stovi ir ją remia. 
Tame frjntc esate ir Jus, seseris 
ir broliai lietuviai. Kad kary ali- 

mėjus, reikia kad abu frontu ne- 

pajudinamu butu, kad abu lygiai 
pasiaukojimo ir ištvermės dvasia 
|>ersiėmę butų. Karininkai savo 

dalį atlieka, bet kaip su mumis, 
li'kiusiais ? 

Nuo rugsėjo 28 dienos iki spa- 
lio !'i dienai Suvienytosios \"alsti- 
jos kreipisi j savo piliečius ir ša- 
lies gyventojus, kad jie savo turtu 

ir parama pegelbėtų didį tikslą 
atsiekti: pasaulį laisvu padaryti. 
\uo rugsėjo 28 diėrros iki spalio 
i<) dienai bus kiečįama rašytis 
Ketvirtai Laisvės Paskolai. Ir šis 
atsišaukimas vra lygtai ir jums, 
Amerikos lietuviai, taikomas, kaip 
ir visiems kitiems ateiviams, kurie 
čia prieglaudą ir laisvę rado. 

^LIETUVIAI: 
Išpildvkime savo priedermę ir 

pirkime Ketvirtosios Laisvės Pa- 
skolos bondsua. Tai daryti prašo 
Suvienytosios Valstijos, geriausias 
niusit prietclius ir užfarėjas vi- 

suose reikaluose. Tenelieka nė vie- 
no lietuvio, kuris mažiausia vieno 
bondso nelnit nusipirkęs. Kas at- 

sikalbinės nenorįs pirkti, žinokite, 
kad toks turi buti priskirtas prie 
išdaviku ir yra lygus tam išdavi- 
kui, kuris atsisako kovoti karės 
lauke. Tokiais lietuviai niekomet 
nebuvo ir nebus. Šiuo kartu, kaip 
visuomet jie savo vardą garbingai' 
ir augštai pastatys. Tad drąsiai 
žiūrime j besiartinanti paskolos j 
laiką ir tvirtai tikime, kad Ameri- 
kos lietuviai išpildys savo prie-j 
dermę, kurią jiems uždeda duota-j 
sai žodis: poliuosuoti žmoniją iš[ 

militarizmo prakeikimo, kuri ne- 

lemtai atstovauti pasiėmė Vokieti- 
jos viešpačiai, vergijos pančius 
tautoms, sykiu ir Lietuvai, kalan- 
tieji. 

Yra tik vienas kelias pasekmin- 
gai priedermę išpildyti ir savo 

ištikimybę Amerikos idealams pa- 
rodyti: pirkties Laisvės bondsus 
ir gerai susiorganizuoti paskolos 
darbui. Tenelieka lietuvio, tenelie- 
ka lietuvių draugijos, organizaci- 
jos, kuri viso atliekamo turto į 
bondus neįdėtų. Tai atsiekti išga- 
lėsime per gerą organizaciją, per 
veiklus komitetus. Jau iš j»eieitos 
tpaskolos sužinojome, kokią turi 

svarbą gera organizacija: nebūt 
lietuviai susiorganizavę, nebūt už 
suvirs keturių milijonų doli'arių 
bondsų išpirkę ir nebūt už tai 
kredito gavę. Tai permenka mums, 

lietuviams, suma. Męs netiek pajė- 
giame. Tik mums reikia susior- 
ganizuoti. Užtat tenelieka nė ma- 

■žiausios lietuvių kolionijos, kur 
nesusiorganizucvų lietuvių komi- 
tetas Ketvirtai Laisvės l'askolai. 
Tegu visi lietuviai užsirašo bond- 
sų per lietuvių komitetus, kad 
valdžia žinotų, kiek lietuviai pir- 
ko ir kiek jie ištikimi yra. 

DRAUGIJOS: 
Pažiūrėkite savo kason: ar 

nesiranda ten grašio, kurį Dėdei 
Saniui paskolinti galėtumėte? Per- 
kratykite savo narius, ar visi Jū- 
sų tarj>e bondsų pirko, a'" nesiran- 
da pas Jus šeškų-slakerių, kurie 
J usn gražią kviipaniją sugadinti 
gali ir tikrai draugijai gėdą daro? 

Daugelyj kolionijų Ištikimybės 
Dienos 4 d. liepos iškilmes buvo 
susiorganizavę komitetai. Pavie- 
niai asmenys ir draugijos tuomet 

buvo sudarę komitetus, kurie gra- 
žiai pasidarbavo. Tieji komitetai, 
kur jie buvo, galėtu buti brandoliu, 
apie kuri veikimas Ketvirtajai 
Laisvės Paskolai galėtų susispiesti. 
Kur jokių bendrų komitetų ne- 

buvo. ten tuojaus jiems susiorgani- 
zuoti reikia. Tegul kiekvienoj ko- 

lonijoj lietuvių komitetai užsire- 

gistruoja to miesto centralini'ame 
paskolos 'komitete, kaipo lietuvi u 

komitetai. Dabar laikas tai atlikti. 
o ne tada, kada darbas jau pradė- 
tos. Draugijos tedaro nutarimus, 
už kiek bondsų pirkti. Težiūri, 
kad kiekvienas narys bondsų įsi- 
gytų. Te nė vienas lietuvis, te nė 
viena draugija nebūna aplenkta. 
O tuomet, kaip darbas bus užbaig- 
tas, galėsime save pasveikinti už 

ger*as pasekmes, kurios tieš lietu- 
viams gerą vardą, o visiems laisvę 
ir karės pergalę. 

LIETUVIAI: 
Senovę atminę, j mušu pro- 

tėviu su vokiečiais kovas ir perga- 
les pažvelgę, stokime darban! 
Užkietirrkim mušu prie pergalės 
valią, sužadinkiin savyje laisvės 
norą, sukurkime ištikimybės jau- 
sme ugnį mušu širdyse, tai tuomet 

musų pasišventimas bus sakius, 
musų darbas bus lengvas ir stt 

uoru padarysime tai, ko tik iš 
mus didžiu pastangų metas» pa- 
reikalaus. 

Saukiame į visus lietuvių laik- 
raščius, veikėjus, visus gerus va- 

lios žmones <farb;j pradėti, padėti 
žmonėms organizuotis, kad jie. 
kuomet laikas ateis, savo užsira- 
šymu Ketvirtajai Laisvės Paskolai 
galėtų parodyti, kaip ir kiek męs 
suprantame tuos idealus, vardan 
kurių męs ir p'asaulis kovoja. 
Tarybų Pildantysis Komitetas 
ty'asbington, I). C. r 

Rugp. 29 d.. 1918. 
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Neišnaudota Pirklybos šaka. 
* 

Lietuviai, kaipo žemdirbiai, turi 
mažai prityrimo priklybos srityje 
l /.tad ir reikia stebėtis iš musų 
žmonių gabumo, kuomet Ameri- 
koje tie žemdirbiai, sulyginamai 
trumpame laike, persikeičia Į 
pirklius. Pabuvęs kuri laiką 
-Amerikoje, apsipažinęs šiaip taip 
su naujomis gyvenimo sąlygomis, 
Jietuvys greitai prisitaiko prie jų 
ir kelių metu bėgyje pastoja pirk,- 
liu, tankiausiai mažos valgomų- 
jų daigtų krautuvės savininku. 
Pradžia sunki, bet ilgainiui žmo- 

gus susipažįsta su savo naujo 
užsiėmimo sąlygomis, pripranta 
prie jų ir, pagaliaus, pastoja pa- 
tyrusiu biznieriumi. Čia ir bai- 

giasi musų pirklių srvtis. Jie ne- 

turi troškimų žengti tolyn, ge- 
rinti savo biznį. Kartą pastoję 
krautuvės ar karčiamos savinin- 

kais, jie pilnai yra užganėdinti 
ir nepadarys nei vieno žingsnio 
prie savo biznio tobulinimo iš 

baimės, kad gal nepasiseksią, — 

pagaliaus, ir nesupranta reikalo 

gerinti ką nors. Tuo tarpu musų 
biznierius — pirklys mato ap- 

linkui dideles pirklydos jstaigas; 
jisai stebisi, pavydi, bet nežino, 

kaip prie to pačiam prieiti, kaip 
tokį dalyką galima išvystyti. Cia 

ir yra reikalingas paaišk' imas.( 
Sios dienos kaip pramonė taip 

ir pirklyba remiasi ant stam- 

besnio kapitalo. Pastatyti kiek 

rirntesn» pirklybos reikalą be ka- 

pitalo nėra galima. Užtad pavie-i 
nis, atskiras žmogus šiądien pa- 
prastai ir nevaro stambesnio rei- 
kalo savo tiktai pinigais. Papras- 
tai, sudedamas yra Kapitalas iš 

skaitlingn mažesniu įstaigų, gi 
biznis vedamas yra kaipo bend- 

rovė, kur freikalus prižiūri išrink- 
ti iš dalininkų tarpo atsakantįe 
direktoriai, gi patsai biznis yra 

tankiai iš šalies pasamdytų iš- 

lavintų ekspertų vedamas. Taip 
pastatytas reikalas, galintis var- 

toti stambesnį kapatalą ir turin- 

tis savo priekyje rimtus, išma- 

nančius dalyką vedėjus, atlieka 
didelius darbus. 

M tisų žmonės išgirsta nęaišjku 
gandą apie stambių reikalų sit- 

siorganizavimo brnlą, ir tankiai 

patįs bando pamėgdžioti. Tame, 

suprantama, veikiama yra sulyg 
dalykų išmanymo laipsnio, — už- 

tad ir taip daug yra nepasiseki- 
mų. 

kone kiekvienoje kolionije lie- 
tuviai mėgina uždėti taip vadi- 
namas kooperatyviškas valgamų 
daiktų krautuves, bet retai su- 

silaukia pasisekimo. Susideda bū- 

rys paprastų darbininkų, sudeda 

truputj pinigų, visuomet mažiau, 

negu reikalinga, išrenka iš savo 

tarpo vedėją, tankiausiai netu- 

rintį mažiausio apie dalyką supra- 

timo, ir — "biznis" prasideda. 
Vedėjas ištaiso krautuvę, permo- 
kėdamas uz reikalingus rakan- 

dus, priperka prekių, kokių agen- 
tai, jvairių firmų įsiūlo ir kurioms 

nėra suvis pareikalavimo, ir pa- 
gatiaus' krautuvės duris atsidaro 

pirkėjams. Greitai bet-gi pasiro- 
do, kad nors prekių ir pripirkta 
daug, teoiaus jos netinka žmo- 

nių pareikalavimams. Žmonės 

pradeda rugoti, gi vedėjas pri- 
verstas yra išleisti daug pinigų 
užpirkimui naujų reikalingų pre- 
kių, — taip kad iždas pusėtinai 
aptuštėja. Prasideda dar vienas 

dalykas. Krautuvės dalininkai, 

taip vad: *ami "kompanai," nuo 

pat pradžios igija kreditą savo 

krautuvėje iki sumos įdttų pi- 
nigų. Per kelias savaites, kuomet 
dar yra 'Užsidegimas reikalu, sko- 

lininkai gerai užsimoka, bet kaip 
tik kas nors pradeda nepatikti, 
dalininkai tuoj pradeda atšalti 
ir sulaiko skolų mokėjimą. Krau- 

.tuvės vediniui pradeda stokuoti 

pinigų ir su laiku daeina iki t<>. 
kad "šėrininkai," matydami, jog 
jųjų krautuvė "neišlaikys," sten- 

Iriasi apiplėšti ją iš prekių. Kas 

galutinai atsitinka? Krautuvė už- 
1 skiaro. Priežasčių yra daug: su- 

dėta pinigų permažai pačioje pra- 

Į tižioje.; išlavinto vedėjo, kaip ly- 
giai išmintingos sumanios vai- 
.dybos stoka; pagaliaus, davimas 

perdidelės liuosybčs paprastiems 
šėrininkams k i š t i t ; i re'kalo ve- 

dimą. 
Amerikonai kitaip varo savo 

krautuves. Prisižiūrėkite tiktai 
tokioms firmoms kaip "Acmc 
Tea Co.," Great Atlantic & 
Pacific Tea Co.," "James Butler 
&Co." ir daugeliui kuų bendro- 
vių, kurios valdo šimtais krau- 
tuvių. Mums sunku yra suprasti, 
kaip joL išaugo i tokius milžinus. 
Bet čia nėra tečiaus pamato ste- 

bėtis; jų pradžia buvo <*okia pat 
kaip ir daugelio musų lietuvių 
pramonininkų, arba musų kom- 
pan.jų. 

Milžiniškos įstaigos "Acme Tea 
Co.' organizatorius, tūlas Hun- 
tre, apie trisdešimt] metu atgal 
įsteigt- mažą valgomų daiktu krau 
tuvę Philadelpliijoje. Ačiū su- 

maningam ,vedimui, dalykai ėjo 
gerai. Užu metų p. llunter ati- 
darė toki:j krautuvę kitame gale 
miesto. Darbas buvo sunkus, bet 
nuoseklus. Daugiau kapitalo bu- 
vo pritraukta iš šalies, atmesta 

pirkėjams kreditas, ir viskas par- 
davinėta u/ gyva pinigą. Prekės 
visuomet buvo gerai prirengtos, 
taip kad po kelių metų vis uaujos 
krautuvės pradėjo atsidaryti ir 

augo kaip ant mielių. Paskuti- 
niame laike "Acme Tea Co.-' 
turėdama apie tris šimtus krau- 

tuvių, nuosavą milžinišką sar. 

krovą (vvarehouse), banką ir tt.. 

susiliejo su kitomis mažesnėmis 

kompanijomis, organizuojant to- 

kiu Y udu krautuvių syndikatą, 
kurii po vardu "American Stores 
Co." turi netoli tūkstančio krau- 
tuvių. Tas mažas pavyždys nuro- 

do,Kad kur yra užtektinai kapi- 
tftk*?kibytu gera>v<**Unio.tvarka, 
mokėjimas parinkti tinkamas 
žmonėms prekes, ten reika- 
las turi sekties ir tarpti. 

Besiremiant ant Amerikoniškų 
principų, lietuviai Amerikoje turi 

•begalinę, progą valgomų daiktų 
pirklyboje. 

Dabartiniai musų krautuvnin- 
kai, neišmanantie daug apie sa- 

vo reikalą, nemoka tinkamai iš- 
naudoti progos ir pertai, turėda- 
mi nuostolius iš priežasties savo 

nerangaus vedimo ant kiekvieno 

žingsnio, vos sugebia stumties 
diena nuo dienos; gi dirva yra 
labai pelninga ir neišnaudota. 

"Pirk pas savuosius" — tas 

obalsis pas mušu žmones yra gy- 
vas. Jau praėjo tie laikai, kuo- 
met žydai ar vokiečiai galėjo va- 

ryti gerą biznį Amerikos lietuviu 

tarpe. Musų žmonės mėgsta pir- 
kinėti pas lietuvius; gi taip va- 

dinamų "kompanijų" arba "ko- 

operatyvių" krautuvių populiaris- 
kumas nurodo, kad žmonės vis 

labiau .bręsta prie bendrovinės 

priklybos vedimo systemos. Pi- 

nigų musų žmonės turi, gerų no- 

rų irgi nestokuoja; stoka tik or- 

ganizacijos, gerų vedejų; trukst? 

■žmonių, giliau apsipratusių su 

reikaiu. Tečiaus negalima ant 

to irgi perdaug skųsties; galima 
atrasti daug lietuvių, dirbančių 
Amerikonų firmose, kurie šiądien 
neturi progos dirbti tarpe savųjų 
Musų didesnės pakraipos pramo- 
nė dar neišsivystė; tečiavs, daly- 
kams vis labiau bręstant, turime 

jaiu pradė*i kreipti domą Į stam- 

besnės rūšiesįpirklybą. Reikalinga 
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Paveikslėlis parado buri Amerikos k'ariumenės, su Amerikos vėliava priešakyj, einant 
iš uosto į lagerius Prancūzijoj. 

mums Įstaiga, galinti paimti tojo 
srityje iniciatyvą, galinti suran- 

kioti mušu ekspertais, dirbančius 
pas svetimuosius, galinti suorga- 
niuoti tos rūšies praiunoę. Kas 
tą viską gali atlikti? -- liktai 
Lietuvos Atstatymo Bendrove ir 
gali užsiimti tuomi dalyku. 

Kiekvienoje musų kolionijoje 
yra pritarėju bendroviuėms val- 
gomu daigtų krautuvėms, — tai 
Lietuvos Atstatymo U-vė syste- 
matiškai prisiruošusi prie darbo, 
išdirbusi jiems gerą reikalo ve- 

dimo systemą, suradusi ir jsta- 
čiusi i darbą tinkamus vedėjais, 
Įdėjusi tula dali ir savo kapitalo 
j tuos reikalus, kad turėti tuo 

autoritetingesnį balsą reikalo ve- 

dime—galėtų labai daug atlikti 
krautuvių organizavimo srityje. 
Galėtume tuomet susilaukti dau- 
gelyje Inu su kolionijų visos eilės 
krautuvjų, vedamu atskiros kiek- 
viename mieste bendrovės; dau- 
gelis musij žmonių rastų au už- 

siėmimą ir progą išsilavinti nuo- 

sekliame reikalo vedime. Dauge- 
lis tų žmonių, sugrįžę j Lietuvą, 
kaipo išlavinti pirkliai, gelėtų 
pastoti labai naudingais ukėsais 
savo gimtiniame krašte ir išstum- 
ti iš Lietuvos nepageidaujamą 
ir labai kenksmingą tautai gai- 
valą — žydus ir vokie/ius. ir tai 
ne viskas. Gerai sutvarkytos ir 

suorganizuotos valgomų daiktų 
krautuvės, paprastai, daro ant 
savo apyvartos 5% gryno pelno. 
Kitais žodžiais, krautuvė su apy- 
varta $1.000.00 i savaitę, arba 
$50,000.00 Į metus, padarro Iry- 
lio pelno, atskaitant visus vedimo 
iškaščius — iki $2.500.00. Tuo 
tarpu suorganizavimui ir uždė- 

jimui tokios krautuvės nereikia 
didesnio kapitalo, kaip $2,500.00. 
Reiškia, j metus laiko kapitalas 
sugrįžta, arba galima su juo ati- 
daryti kitoje miesto dalyje ant- 

rą krautuvo. Ir taip, keliu metų 
bėgyje galima mieste turėti visą 
eilę krautuvių, nešančių savo šė- 
rininkams didelius pelnus. 

Taigi ir aišku, kodėl taip grei- 
tai Amerikonų krautuvių Įstai- 
gos auga. 

Reikia dar ir ta i pažymėti, kad 
keletas krautuvių vienoje kolio- 
nijoje duotų progą pirkinėti pre-' 
kes didesniame skaičiuje, kas 
daug pigiau atsieitų, negili kaip 
kada maži krautuvninkai priver- 
sti yra mokėti. Pigiau perkant, 
pigiau galima ir pardavinėti, gi 
tuo pat laiku — daugiau uždar- 
bių turėti. Taigi, čion atsiranda 
netik krautuvių šėrininkams, bet 
ir vartotojams nauda. Laikui bė-i 
gaut, prie tokių krautuvių galima 
prikergti duonkepyklas, mėsos 

produktų dirbtuves, konservų 
fabrikus ir tt. 

Reikia tiktai praktiška i imties 
tokio reikalo. Paimti antsyk vie- 
ną kokią kolioniją ir, joj suorga- 
nizavus reikalą, galima tok j pat 
veikimą pradėti kitoje kolioni- 
joje. Po keliu metu nuoseklaus 
darbo, galima apimti kone visas 
lietuviškas kolionijas Amerikoje, 
jgysime tuomet pirklybos šaką. 
kuri bus ir pelninga ir mūsų žmo- 
nėms naudinga, kaino praktiška 
pirklybos mokykla. 

Vaclavas Karuža. 
(Iš "Lietuvos Atstatymas") 

Paėmusie Diet raščio šery bet 
iki šiolei dar neuisi mokėję 
pilnai, malonėkite prisiųsti liku- 
sią dal}, idant butu galima vi- 
siems išduoti šėrų certifikatus. 

UEIiiMi MEiiiKOJ, 
IŠ SCPANTON, PA. 

Burba — "pastipusis niekadė- 
jas." Rugpjučio 22 d. čia užsi- 
baigė savotiškos prakalbos, vadi- 
namos "misijomis" savotiško "ku- 
nigo," buvusio "velniu pardavėjo"! 
M. Mockaus. 

Jo prakalbų turinys yra jau 
žinomas, todėl nėra reikalo čia j apie tai pasakoti. Reik atkreipti 
tik atydą j tai, kad tasai vyrukas, Į 
rfjrantis sau pragyvenimą vien tik 
iš takių savo prakalbų, vartoja! 
nepaprastai nešvarią kalbą, kurio; j 
ne tik moterims bei merginoms, bet 
ir padoresniam vyrui yra gėda | 
klausytis. 

Apart to jis, lenda kalbėti apie 
tokius dalykus,,.apie kuriuos jis, 
būdamas piluu, ,ignorantu dauge- 
lyje dalykų, pats nei mažiausio Į 
supratimo neturi. Pavyzdžiui, jis 
šiuo sykiu rodė paveikslą žino no 

Amerikos lietuvių veikėjo ir rašy- 
toju, kun. A. Burbos. Parodęs jo 
paveikslą, šisai ignoramusas taip! 
apie jj paaiškino: "štai vienas nu- 

tukęs lietuvių niekadėjęs; jis jau 
pastipo ir pastyrė dėlto, kad tū- 

las jo parapijpnas jj apgavo, pri-| 
sisavidamas $15,000.00" ir t. t. 

Kiekvienas bent kiek apšvies- 
tesnis lietuvis žino gerai, kad kn. 
Burba, sy'kiu su D r. Šliupu, buvo 
pirmas Amerikos lietuvis, kuris 
stropiai darbavosi ir daug nuveikė 
Amerikos lietuvių tautinės dvasios 
pakėlime, ypatingai gi atskyrime 
j 11 nuo lenkų. Jis buvo "tėvu" lie- 
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lenkų, čia Amerikoj. Ir už jo pa- 
sidarbavimus kiekvienas lietuvis, 
— kas jis nebūtų, bile jis nėra 
fanatikas, arba absoliutiškas tam- 

sumas, — atiduoda už tai velio- 
niui Burbai kreditą. 

Apgailėtinas yra dalykas, kad 
pas mus lietuvius dar yra toks 
dalykų stovis, kad visokie ''bur- 
tininkai" apsukrus ignoramusai 
ir visuomeniški šarlatanai gali sau 

terlioti panašiu budu atmintį už- 

sitarnavusių lietuvių tautiniam ju- 
dėjime žmonių. 

Tarp apšviestų žmonių tokie 
nepraustaburniai neturėtų sau vie- 
tos. Sitam buvusiam velnių kup- 
čiui nėra daromas užmetimas to- 

dėl, kad jis mano kritikuoti kokj 
tikėjimą, ar kokius nors žmones, 
•bet todėl, kad liežuvis yra ytin 
purvinas ir burna nešvari ir "kri- 

tika" yra ne kritika, bet maišymas 
atmatų duobės. Tuo "kvapu" jis 
pats, matomai, labai ganėdinas ir 

norėtų, kad žmonės ganėdintųsi. 
Ir vra tokių, kuriems tas ne- 

praustaburniavimas, tie riebus iš- 
sireiškimai, ta jo nešvari burnelė 
patinka. O tas liudija tiktai apie 
tai, kad pas mus lietuvius dar 
pakankamai yra tokių tamsių.' 
neišauklėtų žmonių, kurie blevyz-' 
gomis gėrisi. 

Tam nereik stebėtis: žmonių 
skoni išlavina tik kultura; juo' 

ta žmogaus kultūra yra žemesnė 
juo ir jo skonis yra šiurkšte uis 
žemesnis. Kas stebėtina, tai ta:- 
kad tokioms blevyzgom, tokiam 
žmonių ir kalbos padorumo /agi 
nimui pritarią tie, kurie save va 
dina neva pažangesniais, pro.;re 
syvi.škais žmonėmis. Kalbų api« 
musų vietinius socialistus, kurie 
tokiam neetiškam ir labai abejoti 
no padorumo vvrui rengia tokia- 
prakalbas ir jo toki veiklumą re 
mia. 

Klausiau jų, kodėl jie taip da- 
ro, nes yra neabejotinas dalykas 
kad tekios ''misijos," kokias ta: 
savo darbo "kunigas" veda, y n 
ne d.iiuimas žmonių, bet doros- 
tvirkinimas. Tas yra aišku, atme- 
tus šalin ir pačią tikybą. 

Jie aiškinasi, kad esą jie p r i r. 
cipe yra už "žodžio laisvę" ir to 
del jie tą "žodžio lai vę" ne til- 
remia, bet ir ją skleidžia. Ir tokio 
nuomonės yra net tie iš jų tarpo 
kurie vadina save '"rimtais" socia- 
listais. Reik tik pasigailėti, kad 
jie taip menkai nusimano apie 
laisvės reikalą. Jie matomai ne- 

supranta, kad "žodžio laisvė," 
kaip ir kiekviena laivsė, turi savo 

rybas. Kol ji tų rybų nepereina 
— ji yra brangintinas ir vienat- 
is didžiausių progreso Įrankiu, bet 
kaip tik ji tas rybas pereina. 
nėra daugiaus laisvė, bet yra /m- 
laidumas ir ne progreso, bet tvir- 
kinimo Įrankis. 

Pakele^is. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Atitaisymas. "Lietuvos" nu- 

meryj 32»me, š.m., p. "Vietinis/* 
aprašinėdamas W. T. I'. Dr-jii 
konferencijos mass-mitingą, bu- 
vusi liepos 28 d. 1918 m. Strand 
Teatre, mūsų mieste, tarp kit-k< 
Tašė: "Musų socialistai... pr.i 
kalbas surengė po 'tautiškai-pir- 
meiviškų' draugijų firma ir Rau- 
donojo Kryžiaus naudai." 

Tas netiesa. Mass-mitingo tik- 
slas—buvo ginti Lietuvos žmo- 
nių laisvės ir pasmerkimas Lietu- 
vos laisvės pardavikų (Kokių? Ar 
sulyg Am. Liet. Darb. Tarybos 
jau žinomo recepto? Red.). 

Mass-mitingui inicijativą padafi 
draugijų atstovai, kurie buvo iš- 
rinkti ir įgalioti prisirengimui prie 
Ištikimybės Dienos, kurie tačiaus 
negalėjo susitaikyti su klerikalų 
nešvaria politika [ Reik paaiškinti, 
kokia buvo ta "nešvari politika' 
Ištikimybės Dienoj. Red.|. <ii 
patį mitingą surengė \\ T. 1'. IX- 
jų konferencija, o ne tik po jos 
firma. 

'Poliaus korespondentas sako: 
''Raudonasai Kryžius vienok nie- 
ko nepelnijo." Tas ir gi neteisyl>ė. 
Nuo minėto mitingo Raudonasi? 
Kryžius gavo $25.81. 

Toliaus: "Ir nedyvai — vienas 
Bagočius, sakoma, atlupęs u ž savo 

atvažiavimą iš Bostono net $40.00 
ir už tuos $40.00 \vaterburiečiai 
išgirdo nuo jo senus atšaldytus 
kopustus apie Gabrį" — sake 
"Vietinis." Netiesą. Bagočius už 

atvažiavimą (iš kempės), už pra- 
kalbą ir sugrįžimą atgal paėmė 
$26.00. Nė apie Gabrj, nė apie 
atšaldytus kopustus Bagočius nie- 
ko nekalbėjo. 

Šis atitaisymas parašytas, re- 

menties \Y. T. P. D-jų konferen- 

i i jos. rugp. -'3 d. nutarimu p a si « 

emiaut. 

Ati.aisymo k utiisija: 
J. S. Pruselaitis, 
Y. Vabalas. 

i; 
Nuo Redakcijos. Kad p. "\ ic 

ti n i nemanė netiesos skelbti, apit 
tai liudija tas, kad pirm gavim 
koresi|>ondcncijos atitaisymo, re 

dakvija gavo ir turėjo šiame nu 
meryje patalpinti j«» paties, | 
"\ietinio" pataisymą "ul\g I >a 
gočiaus gautos sumos u. 

jo prakalbą. "\ ietinis" vienok pa 
aiškina, kad Hagočiau- tikrai buv. 
reikalauta $40.00 u/. prakaNią. l>c 
vėliaus ''nusiderėta," nes mitinga 
davė deficito. Jeigu taip buvo, t:, 

komisija turėjo ir tai j-ri;i. nt 

ui/iniškumo dėlei.' 
Antras patemijimas koini>ija 

.ra tas. kad, eitoj ant kure j- :ido: 
i jos žodžius, negalima trumpiu: 

•akinio, pasirenkant lik vieną j. 
dalį, gi kitą netinkamą da 
pleidžiant. Komisija tai padar 

|i apleido po žodžiu "už tu >: $4 
vaterburieeiai išgirdo nuo jo Įl>:: 
^čiausĮ senus atšaldytus k pu; 
us apie < iabrj" sekančius žo 1/iu 

buvusius korespondencijoj: "K; 
revičiu ir visus kitus reguliari ;kr 1 *" 

... .. ..... .ardus ocialistu litanijoj. 1 
Komisija savo atitaisyme a; 

ieisdhma iš sakinu) šiuos žodžiu 
.t*ui permainė vi: o .akinio tui'in 
\orespondent > sakinio prasn 
mvo užtektinai plati, kad duo 
mpratimę, apie ką kalbėtojas k. 
')ėjo. Komisija gi. nukirsdama i 
.akinio galą. srritbj:tsi už figur'. 
vio pasakymo, priduoda jam ui! 
ne sulyg literos ir jako, kad \ 

?są neteisyl)ė. Taip polemik. ne 

galima vesti. 
K nnisija, nukirsdama sakin 

*alą, verčia mus manyti, kad ka 
sykis p. l'.agočius apie tuos U 

paminėtus dalykus kalbėjo ir t 
del p. V ietinis toj* korespondenc 
jos <lalvj pns::kė teisybe 

Komisija nieko nemini ;.;>ie 
Vietinio paduotas skaitlinės: ka 
•no mitingo jeigu buvo a]) 
•>108.00, o išlaidų $114.00. ir š 
skaitlinių neužginčija, nei patais 
n tas yra svarbiausia: nes jeig 
jos parodo deficitą, tai korespo' 
lentas turėjo tiesą pasakyti, ji 
Raudonas Kryžius iš to mitini: J 

rengimo nieko negavo — 11c 

esant deficitui, nieko negalėji 
^auti. Komisisija gi nepaaiškin 
nekuriu aplinlcy biu, ačiu kurio-. 
1\. Kryžių.- ir galėjo vėliaus yau' J 
>25.Si- -sumą, "1<urin 11110 \Vater 
>urio Lietuvių kolionijos MASS 
MITINGO sarmata buvo teik 
tokiai įstaigai, kaip Raudonais 
Kryžius. 

Bet šitas visos smulkmenos y. 
antraeilės svarbos dalykas. S v.v 

biausis minėtos korespondenci' 
dalykas buvo išreiškimas lab;. 
svarbios minties žodiiais: "N;, i 

'iojimasi Raudonojo Kryžiau 
firma, kuomet neužtikrina jo'; 
" ūdos tai įstaigai, padaro ! n: 

viams tik gėdą ir todėl reik m 

atsargiau su tokiais dalykai> r 

-eiti." 
Ta pamatinė visos 'Icorespoi 

lencijos mintis yra labai sveik, 
Panašus dalykai daro lietuviam 
ne tik gėdą, bet šiais karės ir p 
litiško veikimo laikas gali padar; 
lietuviams ir b I </ /. 

jsivai/.dinkit sau lietuviu Air 
rikos visuomenę esant gerais pat 
riotais, kuomet apie 700 jų, su>i- 

rinkę su tikslu pasidarbuoti Rnu- 
d no jo Kryžiaus naudai, ar išk::i 
no apreiškiant, kad pelnas jau 
eisiąs, paduoda jam paskui $25.81 
Ką amerikonai ir jų įstaigos ga' 
apie tokius lietuvius pasakyti? Mv 
pažįstame \vaterburiečių duosiu 
mą ir j-ų- patriotiškumą ir man< 

me, kad niekas neturi teisės ant 
mesti jų geram vardui dėme sa.< 

negudriais, ar neišmintingais pa 
sielgimais. 

Atitaisimai taipgi turėtų bti 

padaryti sąžiniškai, pilnai ir i 

jokių "fortelių" — kitaip redakct 
jai yra sunku orientuotis. 

IŠ KEARNY IR 

HARRISON, N. J. 
Lietuvos N'eprigulmvbės Fon 

(Jo '3-td skyriaus susirinkimas 
atsibus ketvergi', rugsėjo 12 »1 

1918 111. apie 8 vai. vakare, L. 
Hantmano svetainėje, 75O llarri- 
son A ve., Ilarrison, X. J. 

Taigi visi gerbiami draugai l>ci 
draugės, malonėkit atsilankyti ir 
dar po vieną naują atsivesti, nes 

:ia kiekvieno lietuvio pereiga y i. 

prigulėti prie Lietuvos N'eprigul* 
niybės Fondo. 

J. V. Baltrukonis, Ra& 

IŠ COIRNBROOK, PA. 

Cia budavojasi naujoj 
lis i; atsidaro naujos anglių 
sykius. 

Lietuviu Cia yra apie dešir. 
šeimynų. 

Juozas Jakėna 

Žinios-Žineles, 
So. Boston, Mass. 

--=* Nikodemas Klimas t'1 

užsiregistravus, bet neis. i. : 

vo "Ouestionnaire." Au;į 
einant iš darbo jį suaroš 
:iikč porą dienų, o po 

ru.i išvežė tiesiog kanu ■ 

Reik nežiopsot ir pildu 
ką, ką valdžia paliepia. 

Mahanoy City, Pa. 
= Likosi sužeistas Hills k. 

nykiose Kazys Lapinskai. 

Forest City, Pa. 
== Pranešama, kad rur 

14 d. laike buvusios audro 
una strenkė j lietuvių 

<apo bažnyčią. Kaip ū 
vuostolių padarė, apie tai n 

nešama. 

Worwood, Mass. 
= \ incą Didzbaiį 

.utomohilkis rugpjuciu 
'akliuvo jis taip m'. 
•'< 1 neišgyveno po lo 
alandžio. Yėlionis \ 
iriškabudžio. įSuvalkų gu; 

'r.ttersoi;, M. T. 
\ -= čia atsibuvo lietuvi 

uvės. Iš tos priežasties 
aunimo i>va;lia\ > pa- 

1 utomobiliiMu. Kaip t*. 
:ė— ne/.inia, i»ct autom. 

1 'ažiavo stulpan. Sunki, i 
;i Ignas Kulikauskas ir ; 
Vajorkitė. Kiti lengviau 

Vestuvės buvo blaivias. 
une atsitikime pasitan< 

'claimė, be alkoholio p. ■- 

'lymouth, Pa. 
— Ruvo labai didel 

ugpjuėio 13. oP audru 
u si gerai žemė prad 

■ minas. '••■■■■ t., i t K i 1 

•ai lu. Apie >• i' u 

riuvo ant apie y- 
atvės su lempomis i: ^ 

! imzdo duobėn. \ o- va : 

ut taipgi neįkrit<i / 1 ai lil 
i ii buvo persigand 

,a\vrence, M? s?. 

= Rugpj u 

nuštas trauki • n:-. / 

•v.s. Velionis paliko našlę S 
keturiais vai', .iv * 

\ 
— Am. \ ■ >j us i t Įri:*ii 

vas suvažinėjo \ j.. 
melu vaiką. * 

I 
.jo. Boston, Mass 

į = Vincas Velžys^ kareivis 
Raivystės skyriuje, užbaigė orte 

inių fotografų kur ir 

U tis tikisi važiuoti Francuzijoi 
\pie Velžį k.'U»: -na k* 1 

I eiklu ir gerą lietu \ \ : 

i.nvrence, Mas;, 
— Vietinė TM1 

engė išvažiavimą j 
raulini Parką. Buvo d. 

ys žmonių. Kuopai pelu 

3xport, Pa. 
= Apielinkėse. labiausiai k. 

-yklose, esą uždirbama n ^ 

k $160. i dvi savaiti. ! u 

*.:i, bet sako. kad lab 
■ 

L 

Įi'iama—be mieros ir .,.i' 

Montello, Mass. 

Marijona Viksnaitienė 
si/.udė ęjazit. Prieš nusižudyti 
ji parašiusi keletą laiškų. Y 
.įame laiške ji prašiusi, kad 
palaidotų šitaip: nuneštų j T 
tiška Namą ir pakviestų kai 
jus- J. P». Smelstorių ir Pui 
tę." 

Velionė prigulėjusi prie 
tuvių Moterių ProgresyvišV 
si vieni jitno" ir kelių kitų v:^ 
draugijų. Kokios priežas*; 
vedė* nelaimingą moteris1- 

motiną vaikų, prie sanr" 
1—to nepaaiškinama. 



Apžvalga. 
THATS A IilRTY WORK!..- 

Męs tankiai praleidžiame per i 

pirštus ir nepaisome t< >. ką ra- 

šinėja nekurie mušu laikraščiai, 
saikas nuo laiku vienok nųs 
esame priversti atsiJie-pti, idant 
apsaugoti lietuvius nuo tyčiai ar 

..ėryčiai—greičiaus manytum ty- 
Jai—daromo žmonių klaidinimo. 

Męs norime atkreipti atydą į 
ivatną kampaniją, kurią pasta- 
bu laiku pradėjo varyti nvu- 

aimynka "Naujienos". I'ri- 
t. esame pakalbėti apie tai 
ilgiau. 
; am savo numeryj, "Xau- 

noiėdamos parodyti, ka- 
,os ir jų pasekėjai skiriasi 
i.i tų lietuvių Lietuvos atei- 

.s k'.aus-me, išreiškia sekančiį 
dkCJėtinai drąsią mintį: 

"Nėra jokios abejonės, kad 
socialistu tarpe randasi dau/ 

.onių, kurie pritaria Lietu 
vos nepriklausomybės obalsiui 
r nėra jokios abejonės, kaf 

iiniųjų sriovių eilėse randas 
laug žmonių, kurie .icpritaru 

riklausornybei. 
"Be to, męs visi žinome, ka 

įujelis klerikalų ir tautinin- 
kalbCdami apie Lietuvo 

^ ^ulmybę," turi omenyi 
..t k.ta. "Neprigulmybe 

.adina ir tą dalyką, kur 
.ietuvai davė Vokietijos kai 
eris; o kaizens apskelbė Lie 

nepriklausoma ir laisva 

valstybe, amžinais ir tvirtais 
ryšiais susijungusia su Vokie 
tija." 

r. Šliupas, kuris skaitos 
ienų uoliausiųjų Lietuvos "ne- 

prigulmybės" šalininku, džiau 
giasi, kad Lietuva gavo tą kai 
zerišką 'nep; igulmybę"; jisa 
džiaugiasi, kad ją pripažint 
Bulgarija ir Turkija, ir jis? 

i geistų, kad ją pripažintų i 

talkininkų valdžios." [Mus 
pabraukta. "Lietuva"]. 

Kitam vėl numeryj tos pačio 
Naujienos," paminčdamos apit 

tai, kad Lietuvos Taryba grą 
-ina kaizeriui Lietuvo žmoni 

lirau, jeigu Vokietija drjsi 
>..irti Lietuvai karalių prii 
^jivos žmc nių norą, naivišl:; 
ausia: 

M,. 
t.r nepaaiškintų I)r. 

as ...ba kuris-nors jo ąd 
'.'tas: kodėl Lietuvos sei 

(ar gal Taryba) reikalau 
vai teisės pasiskirt 

Juk tasai diplomą 
..Oja, kad Lietuva jai. 

i nepriklausomybę! 
■ 

.štraukos labai aiškiai pa- 
u Jalyku: 

i.ad "Naujienos" nor 

.. sietuvos noprigulmybė: 
...ilgams—o tas reiškia visa 

vii: tautai, išsk>rus bolse 
.1110 obalsiais užsikrėtusių so- 

• lulistų dalelę—buk jie, tie Lic- 
•o-> neprigulmybes šalininkai, 

\os neprigulmybe su- 

pranta tą neprigulmybes kome- 
diją, kurią kaizeris pripažino. 
Ir virsminėta ištrauka dar taip- 
gi parodo ir tai, buk Lietuvos 
««prigutmybės šalininkai tokia 
•aueriška "neprigulmybe" yra 

.ganėdinę. 
.ui męs norime stačiai pa 

y ei, kad yra melas. Ir prie 
'o pridėsime dar ir tai. kad 
Nauj." žino, kad ta yra me- 

o, nes męs negalime daleisti, 
ad jos, žinodamos Lietuvos ne- 

:rrulmybės šalininkų griežtą ir 

nepermaldaujamą anti-vokisku- 
mą, galėtų dabar sąžiniškai ti- 
kėti tam, jdg "tai dabar tie ele- 
mentai pavirto voki'kos politi- 
kos klapčiukais. 

JJtfrods, nei "Naujienos," nei 
jų vienminčiai kiti laikraščiai ne- 

turėjo progos barti tautininkus 
ir kitus Lietuvos neprigulmybės 
šalininkus už pro-vokiškumą per 
ištisus tris šios karės metus. At- 

penč, jos kitą sykį pabardavo ir 
mus ir kitu* tautininku* už 
" Ižingoizmą" — męs, anot jų, 
"siundėme" prieš Vokietiją, męs 
esą gelbėjome įtraukti šią šalį 
rcarėn prieš Vokietiją. 

Męs nes žarstysime čia tų mo- 

"vii, dėlei kurių šie vientaučiai 
■17 greitai apsisuko aplink ir 

ti.p griežtai permainė savo fron- 

tą. Kaip ten nebūtų, yra gerai. 
kad pagalios ir jie, noroms ar f 
nenorams, praregėjo ir pamatė į 
pavojų, kokis gresia ir Lietuvai,! 
ir visam pasauliui iš Vokietijos 
pusės. f'.et negerai—labai nege-| 
rai kad jie. gelbėdami savo kai- 
li visuomenės akyse, mėgina sa- 

vo senus griekus j »ri mest i ki- 
tiems. 

Antras <lalykas, dar aršesnis ir 
u ž pirmą—tai aiškiai matomas iš j 
tu ištraukų mėginimas denun- 

rijuoti valdžiai Lietuvos nepri- 
gu!mybės šalininkus, kaipo vo- 

kiškų "skyrnų" pritarėjus. l)r.! 
šliupas, matote, "džiaugiami" ( 
kai/etiška neprigulmybe"; jisai 

•są "geistų" kad tokią neprigul- 
my!)r pripažintų ir talkininkų 
valdžios. I)r. Šliupas ir kiti t:iu- 
ininkai "Naujienų'' jtarimu "pa- 
akoja, kad Lietuva jau gavusi 
įepriklausomybę." Vadinasi, iš 
.o visko suprask, kad tie, kurie 
covoja ir griežtai reikalauja pil- 
tos politiškos Lietuvos ncprigul- 
nybės, nori tokios neprigulmy- 
>Gs, kaip kari kaizeris jau davė, 
.itais žodžiais tariant, jie tikrai 
ra kaizerio agentai, pardavusie 

Lietuvą vokiečiui. O kas savo 

oeną tėvyne gali parduoti, tas, 

inoma, yra pavojingas ir talki- 
inkains, pavojingas ir čia 

\merikos valdžiai. Jeigu tnę? 
lorėtume sujifšk^u .denuncijaci- 

:>s pavyzdį, tai geresnio pavyz- 
1/io nei nereik—tai yra aiškus i? 
pilnas pavyzdis skundimo val- 
džiai ne tik visos sriovės, bet ii 
tiesioginiu budu atskirų asmenų, 
šiame atsitikime l)r. Šliupo. 

Męs galėtume išteisinti, jeigu 
.'isos šitos intrigos butu jų ne- 

įsipratimo, ar paklydimo pasek- 
ti c. Bet jos turi visas žymes 
.aužiniai daromos intrigos atsie- 
jimui savo partijinių tikslu, ir 
odėl męs to negalime kitaip pa- 

^ 
adinti, kaip tik— 
"T h a t's d i r t y \vor k..." 
Taip, tai yra purvinas darbas. 

i,es jis. jeigu butų pasekmingas 
ii pakenktu ne tik atskiroms 
patoms, ne tik visai sriovei, bet 

patiems Lietuvos neprigulmy- 
>As reikalams. |. 

Ant laimės, sulyg lietuvių pa- 
arlėf? "šun's balsas neina Į dan- 
tį." Xenueis jis nei j Washing- 
>R,'į, nei j musų visuomenės šir 

:s—perdaug jie pažįsta šituos 

lusų naujausio kalibro "patri- 
ktus iš bėdos." 

MOKINKIMĖS NUO 
SAVO PRIEŠŲ. 

Detroite tik-k;j atsibuvo Ame- 
rikos Lenkų kongresas. Svar- 
biausi* jo tikslas—visiems len- 
kams išvien darbuotis dėlei iš- 
gavimo Lenkijai neprigulmybės. 

Pranešama, kad tarp apie 950 
delegatų, dalyvavusių tame kon- 
grese, užsidegimas buvo taip di- 
delis, kad su didžiausiu entu- 
ziazmu padaryta nutarimas: su- 

dėti Lenkijos neprigulmybčs rei- 
<alams dešimts milijonų doliari1;. 
oėgyje vieno mėnesio. 

Lenkai tikisi surinkti — kitaip 
tokio nutarimu, nebūtų darę. Ten 
pat ant salės buvo sujudinančių 
pavyzdžiu: aukauta po tūkstantį, 
po du, po pustrečio tūkstančio 
loliarių. Vienas kunigas, pa- 
uk«.vę* $2,300, vėliaus pranešė, 

kad jis užsitraukia ant savo lotu 
morgeeį ir aukauja dar $2,500 
tamtiniam lenku fondui. Moterįs 
tukavo pinigus, kuriuos jos bu- 
vo atsidėję "dresės" nupirkimui 

Tai yra ytin gražus pa vyzd i s. 

Tai yra prakilnus patriotizmo— 
tėvynės meilės jausmas, apreikš- 
as tokiam laipsnyj, kaip pas 

mus lietuvius jis dar neapsireiš- 
kė. Minėtose stambiose aukose 
vadovavo lenkų kunigai. Ir aną 
morgečj traukiantis asmuo buvo 
lenkų kunigas. 

Kaip butu gerai, kad ir pas 
mus toks pats—dar didesnis— 
prajotas apsireikštų mūsų Lie- 
tuvos reikaluose! 

Deja, to pas mus dar nematyt. 
Dar prie to. matomai, nei mūsų 
žmonės, nei mūsų kunigai nėra 

priaugę. Męs negirdėjome apie 
tokias, ar bent panašiai stam- 

bias aukas tėvynės reikalams iš 
musų Kunigų pusės. I.»ct męs 
žinome, kad daugumoj lietuviš- 
kų bažnyčių musų kunigai nepa- 
sirūpino parinkti Lietuvai nei au- 

kų laike popiežiaus paskirtos 
Lietuvių Dienos. 

Liurdna, kuomet mums prisiei- 
na nurodinėti j mušu priešų pa- 
vyzdžius. Bet, jeigu r.ięs nori- 
me laimėti, jeigu savo tėvynei 
norime pilną laisvę ir ncprigul- 
mybę iškovoti, męs privalome 
imti gerus pavyzdžius net ir nuo 

savo prie ši}. 
Mezliava, t. y. užsidėjimas rc- 

guliariškų mėnesiniu mokesčiu 
Lietuvos reikalams, yra reikalas, 
kurį privalėtume visi, kas tik 
yra, ar skaito save lietuviu, vie- 

nybėje ar bent sulyg vieno plia- 
n<> dirbti. () tačiaus nedirbame. 

( ), !:ada iš politišku kūdikių 
.męs išaugsime i Lietuvos vy- 
nus!... 

KAIP "DEMOKRATIJA" 
VALDO. 

Bolševikai skaito save pažan- 
giausiais demokratais, tikrai"? 

apaštalais rojaus ant šios žemės. 

Suprantama, jie valdo tik sulyg 
darbininku žmonių noro ir iš j n 

valios — "buržujai" valdo žmo- 
nis bizunu ar apgavystėmis. Pa- 
ti socialistu smetonėlė—pati taip 
sakant pažangiausia rusiško so- 

cializmo esencija — niekuomet 

prieš žmonių nora ir prieš jų 
valią nevaldytų. Tai teorija. 

Dabar gi praktika. Bolševikai 
valdo prieš žmonių norą ir prieš 
jų valią,—kitaip nereikėtų jiems 
taikstančiais tūkstančių žmonių 
žudyti. Bolševikai nevaldo nei 

bizunu, nei apgavystėmis, — tai 

butų toki netinkami įrankiai!... 
Jie valdo su pagelba savo "rau- 

donos gvardijos" ir jų durtuvų. 
Raudonoji gvardija susideda iš 

bolševikiškų fanatikų, buvusių 

katorininkų-kriminali,tų,padaužų 
ir kitu visuomenės 'padugnių,i 
Jiems, kaip pranešama, bolševi- 
kiška valdžia moka po 30 rubliu 1 

Į dieną su išlyga, kad jie aklai 1 
pildys savo ponu bolševiku pri- j 
sakymus. į 

Kitais žodžiais sakant "pažan- 
giausia, progresyviškiausia pa- 
saulio demokratija" valdo su pa- 
gel'ba samdytų žmogžudžių gau- 

jos, atnaujindama tokiu budu 
"garbingus" barbarizmo laikus, 
kuomet tą pati darė jūrių pira- 
tai, varydami organizuoto plėši- 
mo amatą. 

Rusija šiądien nėra -geresniam 
padėjime po bolševikais, negU ji 
buvo" dvyliktam amžiuje po to- 

torių jungu. Ji yra dar aršes- 

niam padėjime: totoriai reikala- 
vo nuo rusu mokėjimft donies, o 

viduriniais reikalus paliko pa- 
tiems rusams tvarkytis; bolše- 
vikai ne tik virve už kaklo srnau- 

it. ' 
kfia, bet ir vidurius m-laimingai 
tautai palei<lo. 

Kiek daug nuodėmių padaro- 
ma vardan demokratijos! 

"LIETUVOS" 

SKAITYTOJAMS. 
Dėlei buvusios pereita pane- 

dėli "Darbo Dienos" šventės, o 

taipgi ir todėl, kad pastaromis 
I dienomis pasidarė daug extra 

darbo iš priežasties baigimo 
Dienraščio organizacijos, daug 
medžiagos į ši numerį nespėta 
sutvarkyti ar sustatyti. Jeigu 
šisai numeris todėl išrodys "lie- 
sesnis," už tai skaitytojai teiksis 
atleisti. 

t4Darbo Dienos" Istorija. 
Pereitą panedėlj buvo apvaikš- 

čiojama čia 'Darbo Dienos' šven- 

ti'. Amerika yra vienintelė ša- 
lis, kurioje yra tos rūšies šventė, 
nustatyta Darbo pagerbimui. Gra- 
>us tai paprotys ir pilnai užtarnau- 

tas, nes Darbas, o ne kas kit'as 
padarė iš pasaulio tą. kuriomi jis 
šiądien yra. 

Akyva bus susipažinti su šitos 

šventės istorija — kaip ji atsirado, 
r kaip ji pastojo viena iš garbin- 
giausių šios šalies nes! ūtlingų 
švenčiu. 

Pirmiausiai pora a beinu pastabų 
apie šitą šventę. 

"Darbo Dienos" šventė visuo- 
met atsibūva pirmą panedėlj rug- 
sėjo mėnesyj. Pirma darbininkų 
paroda atsibuvo tą dieną Xe\v 
Yorke i<S82 metais; 1884 metais 
ten pat atsibuvo antra tokia paro- 
da ir tapo nutarta, kad tu diena 
privalo touti paskirta tam tikslui. 

1887 metuose Colorado valstija 
nutarė, kad pirmas panedėlis rug- 
sėjo mėnesyj bus legalė šventė 

toj valstijoj. Kas metai vis dides- 
nis skaitlius valstijų tą šventę 
j vesdavo pas save ir 11)09 metais 
ji jau buvo švenčiama visose Su- 

vienytose Valstijose, išskyrus Ari- 
zona ir North l>akota valstijas. 
Lousianos valstijoj "l)arl)o Diena" 
yra švenčiama tik Xe\v Orleans 
mieste, o Maryland, VVyoming ir 
Xew Mexico valstijose, nors ji 
nėra nustatyta valstijų statutais, 
bet paprastai gubernatoriai paskel- 
bia ją atskira prokliamacija. 

šventės Sumanytojas. 
Žingeidžių smulkmenų apie 

"Darbo Dienos" istoriją suteikia 
•iamuel Gompers, Amerikos Darbo 
Fedaracijos įsteigėjas ir dabartinis 
jos prezidentas. 

Jis pasakoja, kad pirmu >ios 
šventes sumanytoju buvo 1\ J. 
McGuirc, kuris tuom laiku buvo 
sekretorium '"United Rrotherhood 
of Carpenters" (Suvienytos Dai- 
lydžių Brolijos). 

Jisai i ()02 metais laikraštyje 
A m e r ic a n F ed e r a t i on i s t 

taip rašė: I 
"Stabmeldžiu apvaikščiojimai 

ir Krikščionių šventės atėjo pas 
mus nuo ilgų amžių, liet šiai ša- 
liai ir Amerikos žmonėms teko 
pagimdyti "Darbo Dieną." Šia 
švente jie pagerbia žemės darbinin- 
kus ir itiduoda pagarbą tiems, 
kurie iŠ šiurkščios gamtos iškasė 
ir išdrožė visus patogumus ir pui- 
kumus, j kuriuos męs žiūrime. 

"Kas daugiau, — šios šventės 
mintis ir sumanymas paėjo pa- 
čių darbininkę eilių, — nuo vyrų. 

veikliu savo broliu pakėlime ir 
/ėdančiu juos prie geresniu są- 
'ygu. !>i šventė paėjo nuo nedi- 
lelio uurelio Xew Yorko mieste 

— nuo Central lifrbor l'nion, ku 
ri tik-ką buvo susitvėrusi ir kur 
vėlesniais metais jgijo plačios jtek- 
niės. 

"Gegužio 8 d. 1882 m., rašejai 
(McGuirv) padarė sumanymą. Jis 
rabino paskirti vieną dieną me 

tuose, pavadinus j.1"Darbo Diena' 
ir nustatyti ją kaipo šventę dar 
bininkiškoms kliasoms. Jis patarė 
kad diena pirmiails butų apvaikš- 
čiojama paroda, kuri viešai paro- 
dytų amatų ir darbininkų organi- 
zacijų jiegą. Po' parodos turėti 
atsibr.ii pikirykas, ar isva/.iavima 
kokioi: gir itėn, iš ko pelnas buti 
skiriamas šiam pusiau-kooperaty- 
Ziam plianui." 

Apart to išvadžiota, kad "Darbo 
Diena" privalo būti švenčiama 
kaipo vieša pagarba Amerikos in- 
dustrijos genijui. Iki šiolei buvo 
kitos garbingos šventės, — sako 
toliaus Samuel Gompers — iš- 
reiškiančios tikybinę, pilietinę a' 

karišką dvasią, bet nebuvo nei 
vienos šventes, kuri atstovautu 
industrijinę dvasią, kuri vra did 
ir svarbiausia kiekvienos tauto? 

jiega. Jis patarė, kad pirmas pa- 
nedelis rugsėjo mėnesyj butų pas- 
kirtas šventei, nes tas išpultu be 
veik smagiausio metu laiku ir 
beveik pačiam viduryj tarp Xe 
prigultnybės Dienos (4 d. liepos 
ir Padėkavonės Dienos. 

Daug kitų priežasčių jis padarė 
ir sumanymas iš sykio susitikę 
su didžiausiu pritarimu. 

Pirma Darl)o Dienos paroda 
ir apvaikščiojamas Įvyko Xe\\ 
Yorke. rugsėjo 5 d. 1882. Ją la- 
bai pasekmingai surengė vietini 
darbininkų organizacija vardu 
C e 111 r a 1 I. a b o r 1' 11 i o n. X110 
tos dienos ii pasidarė nuolatinė 
pastovi šventė, apvaikščiojama da- 
bar kiekvienam mieste p:> visą 
šalį. 

Sitą šventę patvirtino vėliaus 
Amerikos Darbo Federacijos sei- 
mas ir K n i g h t s o f L a b o r s 

susivažiavimas. Ji pradėjo platin- 
tis labai greitai nuo miesto j mies- 
tą. Miestų tarybos ir valstijų le- 
gisliaturos pritarė šiam papročiui 
ir išleido įstatymus, patvirtindami 
Darbo Dieną kaipo legalę šventę. 
Pagalios, liepos 28 d. i 81)4 me- 

tuose, Darbo Diena pasiliko na- 

cionalė Amerikos šventė, nes t;' 

dieną Suv. Valstijų Kongresas 
išleido specialj apie tai aktą, arb; 

įstatymą. 

Malūnų Svarba. 

Akyva žinutė šiomis d*enoinis 
per Zurichą pareina iš Vokie- 
tijos: lirest Litovsko santaika 
dabar virsta šaltiniu užvydo tar- 

pe vadovu vokiškosios pramonės, 
kurie regėdami, kaip Ukrainon 
išveža mašinas malūnams, sku- 
ras ir kaaičuką, j>risM»ijo lenk- 

tynių po karės įvykstančių. Vo- 
kiškųjų malūnininkų sanjunga 
kreipėsi, girdi, su karčiu prntes- 
tu i valdžią už didelį išvežimą 
maluninės mašinerijos j l'krai- 
iią, sakydama, kad po karės vo- 

kiškieji malimai ant Ucino upės1 
turėsią malti rusiškuosius kvie- 
čius dėl Belgijos, Hollandijos, 
Šveicarijos ir rytinės Prancūzi- 
jos. 

Malūnininkai guodžiasi, kam 
vyriausybė dabar masinanti Uk- 
rainą j lenktynes, nesą leisdama 
statyti naujus malumts, kurie ne- 

poilgam pradės sekti paskui 
Amerikoniškąją systemą ir eks- 
portuos miltus až.uot javu, griau- 
dami tuomi vokiečiu malunišką- 
ją pramotiv. 

Sanjunga reikalauja tuojau už- 
drausti išvežimą maluniškos ma- 

šinerijos ir dar pri<leda vieną ar- 

gumentą, beje: kad Ukrainiečiai 
juk turės nemaža atrubių, ku- 
riomis penės dideliausias bundas 

t*ni»'ijų ir tokiu bud u išplėtos 
dar kitą įžymią pramonę... 

Norėčiau, kad šitą žinutę aty- 
džiai perskaitytų ir širdin įsidė- 
tų Lietuviai, kurie mintija apie 
pramonės pakėlimą Lietuvoje. 
Kiek daug čia mums pamokų! 
Juk Vokiečiai nekitaip atsineša 
ir prie Lietuvos! Jie pavydi 
taipgi Lietuvai pramonės... Ir 
dabar jau tankiai paskutinę 
karvutę žmonėms musų išplėšė, 
kaip Lietuvos Taryba praneša. 
O ką besakytum apie malunus. 
kurie Lietuvoje veik visi buvo 
žydų rankose? Gabensimi netik 
malūnų mašinerijas iš Amerikos. 
)ct naudosis Lietuva taipgi ma- 

luniška Amerikos systema. Ne- 
gelbės Vokiečių pavy<lumas! Dar 
labiaus Lietuviai subrus remti 
"Lietuvos Atstatymo Bendrovę." 
kuriai rupi Lietuvos malimai pa- 
laikyti Lietuvių rankose. Gali- 
me suprasti, kad taipgi Lietuvai 
reikalingos atrubės, reikalingas 
gyvulių penėjimas; juk mėsos 

pirkly,ba tai viena iš dideliausių 
Lietuvos pramonės šakų ateityj, 
tai gilus šaltinis šalies pratur- 
timui. Pamrntvkite, broliai, ir 
kibkime j darbą! Labai ir labai 
laikas! 

J. šliupas 

BUKIT LIETUVIAIS! 

Rugsėjo 12 dieną bus regis- 
tracija visų vyrų, kaip tai pa- 
aiškinta ant pirmo ir kitų pus- 
lapių šiame numeryje. 

Bukite lietuviais! Paduokite 
savo pravardes tikrai lietuviš- 
kai! Bukite vyrai, nesikaišykit 
svctimtautiškomis pravardė- 
mis! Nesirašykit, pavyzdžiui, 
"Sokolovvsky," arba "Tamule- 
wicz," bet rašykitės "Saka- 
lauskas" arba "Tamulevičius." 

Bukit vyrais! 
NEPAMIRŠKIT! LAIKE 

REGISTRACIJOS BUKITE 
LIETUVIAIS! SAVO PRA- 
VARDES PADUOKIT LIE- 
TUVIŠKAI! 

REGISTRACIJOS 
CERTIFIKATAS. 

Pašauktieji registruotis vyrai, 
užsiregistravę, gaus "Registraci- 
jos Liudijimus", (Registration 
Certificate) truputį skirtingus 
formoje, bet ne turinyje, nuo liu- 
dijimu duotų registrantams tarp 
21 ir 31 metų. Kadangi tie liu- 
dijimai turės buti rodomi ant 
kiekvieno vyriausybės pareikala- 
vimo, tai busimieji registrantai 
yra perspėjami, kad VISADOS 
;ie su savim šitą certifikatą tu- 

rėtu. 

Liudijimai bus mėlynos kor- 
telės pavydale, 4 colių ilgio ir 

2/ pločio, ir išrodys kaip viršui 

parodyta: 

P. M. G. O. Form Xo. 68 
(Dra\ving o t* 1*. S.) 

REGISTRATION (Coat of Arms) CERTIFICATE 
To \vhom it may concern, Greetings: 

I UKSE PRESENTS ATTEST, That in accordance 
\vith the proelamation of the President of the United 
States, and in eompliance vvith la\v, 

John i Joseph Sutkus 
(Kirst. Name) (Middlo Name) (Last Name) 

3132 Main Str. Chicago, Cook Illinois 
(No.) (Street or R.F.D. (City or (County) (State 

No.) Town) 
h.'ts subrnitted himself to registration and h?r> by me 
been duly registered this .... day of 191K 
under the supervision of the Local Board designated 
on the l>ack hereof. 

Registrar. 
(Place stanip of Local Board on back of this card) 

Padrąsinimas prie tolimes- 
nio garbes darbo. 

Raudonojo Kryžiaus vienučių veiklumas buvo tūlam 
laikui sulaikytas, bet ne todėl, kaip daugumas Įsivaizdina, 
kad viduriniai vadovaujanti rateliai buvo tikri, jog kare 
greit baigsis ir tolesnis moterų d-irbas Raudonajam Kryžiui 
Ims nereikalingas. Jeigu ir inusų valdžia turėtų tokias vil- 
tis, tai tas butų pavojinga klaida, nes tik tuomet męs ge- 
rokai galime karę sutrumpinti, jeigu męs prisirengsime 
ilgon karėn. Vienatinė priežastis buvo, kad puikios Ameri- 
koniškos merginos ir moterjs pagamino daugybę daiktų 
pereitą žiemą ir pavasarį, — daugiausiai chirurgijų rišalų, 
kad išdirbinėjimas turėjo but tulam laikui sulaikytas. 

Bet Raudonojo Kryžiaus organizacija pasilieka nepaju- 
dinta ir rengiasi į naują, rimtą drabą musų kareiviams 
anapus didjurio aukaujančių savo gyvastį, kad išgelbėjus 
žmoniją ir civilizaciją nuo gręsiančios nelaimės. Visi perei- 
tą laiką puikiai dirbusieji tik laukia paliepimo, kad pradėjus 
naują darbą su nauja energija, kurios musų vyrai visai ne- 

reikalauja, pakol jie esti sveiki, bet kad jie turėtų visus ga- 
limus parankumus ir patarnavimus, kuomet jie tampa su- 
žeisti arba suserga. 

Ir jeigu žiaurus Hunas neprisipažins, kad jo hordos ne- 
gali amžius laikytiesi prieš civilizacijos suvienytas iiegas ir 
demokratiškas tautas, tai nauji pasiaukavimai bus reikalin- 
gi, nauji reikalavimai kils ten, kitoje pusėje ir nauji pasi- 
šventimai, naujas darbas—šioje didjurio pusėe. 

Tokiame laike kiekvienas žodis, užtikrinantis, kad va- 
romas darbas ir pasišventimai yra branginami ir kad ije 
vra tikrai reikalingi,—tokis padrąsinimas yra labai geis- 
tinas. 

Męs randame panašų padrąsinimą laiške nuo p. Klbert 
Beeman, čikagiečio. P-as Beeman buvo pasiųstas j Fran- 
cuziją per \Yilsono ir Ko. skerdyklas, kad pasidavus Raudo- 
nojo Kryžiaus darbui. Patarnavimas tokio žmogaus, kaip 
p. Beeman, kuris yra patyrusis ofieialis organizatorius ir 
administratorius, yra labai svarbus Raudonajam Kryžiui. 
\Yilsono Įstaiga pasiuntė p. Beeman'ą j Prancūziją ir jo 
darbas ten buvo auka Wilsono kompanijos—karės prigelbai. 

\Yilsono įstaiga turi Raudonojo Kryžiaus skvrių Chi- 
cagoje, kurio numeris yra 94, ir kuriame p. VVilsono mote- 
ris ir seseris yra labai veiklios darbininkės, Šis skyrius ap- 
laikė nuo p. Beeman laišką, kuris turi but skaitytas per 
kiekvieną Raudonojo Kryžiaus darbininką, kad persitikri- 
nus, kokią neapsakomą naudą organizacija atneša mūsų ka- 
reiviams; jis yra įkvėpimas visoms moterims ir toliaus dirb- 
ti su didžiausia energija ir greitumu. 

P-as Beeman rašo: 
Kur nors Prancūzijoj, birželio 25, 1918. 

Mergaitėms Wilsono Raudonojo Kryžiaus Skyriuje: 
Dažnai aš mislinau apie Jus ir Jusų gerą darbą nuo 

laiko mano atvažiavimo Francuzijon. Man buvo smagu 
pamatyti chirurgiškus raiščius, vartojamus ligonbučiuose. Tas manę pertikrino, kaip labai jie yra reikalingi ir kaip Jus, po dienos darbo, pasišvenčia te šiam geram reikalui. 
Tikrai aš didžiuojuosiu Jtisu dirbamu darbu ir aš esu tik- 
ras, kad kiekvienas, turįs su \Vilscn ir Ko. susinėsimą, 
taipgi tuomi pasididžiuoti gali. 

Tikrai Jus negalite padaryti nieko kito, kas butų rei- 
kalingesnis už Jusų atliekamą darbą. Jeigu Jus tik ineitu- 
mėte ligonbutin, kuris yra netoli nuo mano viešbučio ir pa- 
matytumėte šimtus sužeistų amerikonų, kuriems galimai ge- riausiai patarnaujama, vien tik tais raiščiais, kuriuos Jus padarote, tuomet Jus pajustumėte atmokėjimą už visą savo 
triūsą. Aš esu įsitikinęs. 

Aš norėčiau, kad man leistų cenzorius papasakoti Jums apie mano patyrimus, apie reginius, kokius aš mačiau. Tas 
nebūtų jums smagu, bet yra daug žingeidžių dalykų, kurie 
rišasi su mano kelione, kurios aš vienok negaliu aprašyti, bet apie kurią man bus smagu Jums apipasakoti vėliaus, 
kuomet aš sugrįšiu. 

Yra viena gera pusė karėje, būtent, nuo paskutinio ofensyvo Amerikos kareiviai patapo karžygiais, kuriuos 
visi garbina,—jie dabar yra skaitomi lygus anglų ir fran- 
cuzų kareiviams. Kuomet nors ateityje jie, šitie niusų 
karžygiai sugrįš ir aš viliuos Imti ten, kad nuėmus savo 

kepurę prieš juos. 
Su geriausiais linkėjimais Jums ir Jusų geram darbui, 

pasilieku su širdinga pagarba, 
iii bert Bccman 

Štai ką rašo apie Amerikos kareivius ir apie Raudo- 
nojo Kryžiaus darbą žmogus, kuris ištisus metus gyveno 
tarp darbininkų, kuris gelbėjo prirengimui jaunų vyrų ir 
moterų j jų gyvenimo darbą. 

Šis laiškas turi but padrąsinimu kiekvienam jaunam 
vyrui, ant kurio gula pereiga stoti į pasaulio liuosybės 
apgynėjų eiles; jis turi paraginti ir Raudonojo Kryžiaus 
gelbėtojas, kurios pasiaukauja naudingam darbui, idant 
ių darbas palengvintų naštą, kuri gula ant mūsų vyrų, ir 
kad reikauli esant, jie gautų greičiausį patarnavimą ir 
geriausią pagelbą.—Apgarsinimas. 



Kaip Vokietija Išleido $20,000,000 
Amerikoj. 
(Tąsa i s pereito numerio) 

* * 

Vokiečių štabo Instrukcijos. 
i< kur >itie ir kiloki panašus "biurai" im 

pinigu mi v o darbo varymui Amerikoj, tą pamatys, 
vėliaus. Dabar gi prie šios progos įdomu bus pami- 
nėti vieną sekretną Vokiečių Vyriausio Stabo cirku- 
li' <rą išsiuntinėtą savo atstovams. Šitą cirkuliorą 
atsj>a isdino francuzų laikraščiai. I>alis to cirkulioro, 
išvti'sta iš franctizu vertimo, skamba sekančiai: 

i i r k u 1 i o r a s lapkričio 2 d. 1 9 1 4 m. 

"Centrais Kvctiera Militarišklcms atstovams 
OHt Husų ir Francu 1:11 frontų, taipgi Italijoj ir 

.Norvegijoj. 
Vi^o>e šakose vokišku banku esančiu Šveicarijoj 

Norvegijoj, Šveicarijoj, Chinuose ir Suvienytose 
Valstijose, tapo atidaryti speciališki kariški depo- 
zitai specialiskiems kariškiems reikalams. Vyriau- 
sia kvatiera įgalioja jus vartoti šituos kreditus 

[pinigus] iki neapribuotam laipsniui [vadinasi, kiek 
tik nori] su tikslu naikinti dirbtuves, lagerius ir 
svarbiausius miutariškų ir civiliu reikmenų cen- 

trus, priklausančius priešui. Apart kurstymo dar- 
bininku prie streiku privalo buti padaryti žings- 
niai: pagadinimui mašinų ir mašinerijų dirbtu- 
vėse ; sunaikinimui lai tų, vežiančiu karišką medžia- 

gą i priešo šalis; sudeginimui sukrautos žalios 

medžiagos ir jau išdirbtų favorų, o taipgi pra- 
alininmui iš didelių industrijos centrų elektri-kos 

pajiegos, kuro ir maisto. Sj>eciališki agen'^į, kurie 
bus pristatyti jums, pristatys jums tinkamus bu- 

dus padarymui ekspliozijų ir padegimų; jie taip- 
gi priduos jums surašus tokių žmonių šalyj esan- 

č:oj po iųsų priežiūra, kurie nori apsiimti atlikti 

šitą naikinimo užduotį. 
(Pasirašo) Dr. E. l'ishcr. 

Iš kur propagandai pinigai čio. 
Platinimui vokiškos propagandos Amerikoj r oi 

kčio '.aug pinigų. Iš kur juos imta? Iš įvairių ša: 

tin'ų. 
Tulą dali pinigų surinkta iš privatiškų šaltini*. 

Aukas tam tikslui, tarp kitų, rink< Dr. Kari C 

IJertljng, kuriam vokiškas ambasadorius suteiki 

st Kančią rekomendaciją, tuomi duodamas suprast 
kad pati Vokietijos valdžia stovi šio suinauymt 
vi. akalyje. 

Imperiškoji Vokiša Ambasada. 

\Yasbifjgton, Lapkr. 4. 1918 n 

Šiuomi aš leidžiu sau. ięar.šči ausiai rekome.v 

duoti jums I)r. K.irl O. F»ertlinfct Direktorū 
Amerika-Instituto Uerlinc. Dr. Mertling išdės- 

tys jums nekurtos dalykus, kurie lytisi veiklu 

tuo CentraliniO Biuro Vokiečių ir Austo-Ven^ 
ru darbininkų, šisai darbas, kaip ir rinkimą 
a ak vi jo tolimesniam išplatininuii yra verti (li 

dėlės užuojautos. 
Dr. Bertling yra įgaliotas priimti aukas bil 

kokioj sumoj, Čekius reik išrašyti vardu 'kasie- 

riavts Hans Liebait. , 

Jųsij su ypatinga pagarba 
(paraįa*) J. von Bernstorf 

;•;? .i-f{ 
Kuomet aukos pradėjo mažėti, Vokietijos ir 

\ustro-Vengrijos valdžios turėjo pačios gausiau 
pi sldėti *>rie minėto Biuro užlaikymo. Kaip tae 

Įvyko, apie tai pasakoja R. H. Otto, buvtisis vo- 

1; :s.s konsttlis Kingstone, Jamaikoj: 

"Aš — sako jis — parašiau Vokiškai Amba- 

adai, išguldydamas visą reikalą ir patardamas 
kad Vokietijos Valdžia subsidijuotų (remty) 
Kiūrą, skildama, reguliariškas sumas, Per kelis 
nicnesius .aš jokio į tai atsakymo negavau, be 

vieną dieną aš gavau pakvietimą te'etonu m 

I)r. Meinrich F. Albert, idant pasimatyti su jui 
jo offise, prie 45 Broadvvay (Xevv Yorke). 
Kuomet aš -pribuvau, jis pasakė man, kad Vo 

kiškoji Amfi asada įgalioja jj duoti mušu Uit: 
rui iki $2,000 kas mėnuo. Po to jis man dav 
S2.000, daugiausiai šimtadolierinėmis ... Visuo 
1 f t, kuomet aš sužinodavau nuo M r. l.iebau 

..! Biu.r.i reik pinigu, aš duodavau Dr. Albertu 
24 valandas laiko ir po to nueidavau ir gauda 
vau nuo jo pinigus. Išviso aš perdaviau Liebav 

t irp $24,ooo ir 30,000." 

jau minėta menamuoju ši^o l'iitro tik.ih 
bu o surasti užsiėmimą Vokiškiems ir Austriš- 
kiems pavaldiniams, kurie liuosnoriai apleido dar 
bą dirbtuvėse, dirbančiose talkininku naudai. 

P»et tikra to įžiuro užduotis pasirodo iš laiški 
kokius minėtas Liebau siuntinėdavo vokiečiams, 
dirbantiems tokiose dirbtuvėse. Štai kopija tokū 
laiško: 

Mr. Rugsėjo 24 d. 1915 m. 

Brcoklyne 

Kadangi mes girdėjome, kad jus dirbate vie- 

noj iŠ daugelio dirbtuvių, kurir/s pristatinėja ka- 
r;ška medžiagą Vokietijos priešam tai r» 

norme n tk rėpti jų su atydą j tai, kad su lyg 
pranešimo, apskelbto .'.augelvi bikr::šxi" <■- 

lyg Vokietijos Kriminalb Kodekso, Sekcijos 
r9-tos, jus prasikaltote išdavystėje, jeigu jus 
(jnte Vokietijos pavaldinys. 
A •."■'rijos a'd/ia nuėjo dar toliaus. Per svetim- 

tv *'sk"s Ir-ikraščius ji išplatino čia Amerikoj pro- 
k1' "i'". kurioj ^r.^sino bausme n-uo dešimts 
iki dvidešimts metų kalėjimo visiems Austrijos 
r- aldiniattis, kurie dirba tokiose dirbtuvėse, jeigu 
i:* sugrjžtu Austrijon. Kapitonas von iPapen pa- 
našu* cirtec-liorius išplatino Vokietijos vardu. 

Praneša, kad straikus sukėlė. 
Kokios iš to buvo pasekmės? Tas galima ma- 

tyti iš mėnesiniu raportu, kuriuos Biuro vedėjas 
Liebau siųsdavo Vokiškai Ambasadai \Vasbing- 
tonan. Pavyzdžiui, Jo raporte u/ vasario mėnesi 

1916 m., yra toks pranešimas: 
"N'uo rugpjūčio 1915 111., kuomet 15 i u ra s pra- 

dėjo savo darbą, per vasario mėnesį 1916 m 

aprūpinta 2828 vokiški ir 1638 austro-vengriški 
pavaldiniai. Aplikantų abelnas skaitlius iki šio- 
lei siekia 8000. Iš jų f>o% yra iš dirbtuvių, dir- 

bančių amuniciją ir karišką medžiagą, o 409^ 
butų dirbę tokiose dirbtuvėse, jeigu agentūra 
nebūtų jais patrupinusi... 

Inžinieriai ir ypatos iš geresnės kliasos pozi- 
cijų tapo prikalbinti per Biuro propagandą pa- 
likti kariškos medžiagos dirbtuves... 

Komercijiniai darbo biurai šioj šalyj neturi 

teknikų, k" rie butų be darbo. .. Daugelis su- 

mišimų ir pertraukų darbuose, ntio kurių kariš- 

kos medžegos dirbtuvės nukentėję, ir kuriuos 

nc visuomet galima buvo greit prašalinti, lx't 

kurie (.sumišimai) atpenc tankiai privesdavo 
prie ilgų streikų, — visa tai galima priro1: iot: 

energiškai Biuro propagandai." 
Streikai ir kaip juos sukeldavo. 

Svarbiausis ginklas, kuriuom Vokietijos ir Aust- 

.*o-Vengrijos ambasadoriai m.viė •pasinatiduot 
\merikos industrijos sunaikinimui, buvo streikai 
lie sumanė visur, kur tik galima, sukelti dirbtu- 

vėse darbininku streikus. Žinoma, jie ir jų agentai 
tesakydavo darbininkams, kam jie tuos streikus 

'celia. Jie nesakydavo, kad tas yra reikalinga jų 
Vokietijos ir Austro-Vengrijos, valdžioms. 

Jie per savo nusamdytus agentus ir parsida 
.usius, besąžiniškus, arba ->pjakusiai kvailus dar 

liniukų vadus ir vadukus darbininkus kurstydav« 
>rie streikų, aiškindami, kad tai esą delei darbi 

ninku gerovės, ir persistatyfami geriausiais dar- 

bininkų draugais. 
Kad tai buvo darbas "vilkų avies kailyj," ne- 

sunku buvo ir tuomet suprasti tam. kas turėję: 
"'akis atidarytas." 1 »ct štai ir oficialis priparodymas 
\ustrijos ambasadorius Dumba, savo raporte už- 

•ubeži ministerijai Viennoje, taip paaiškina pa- 
latini streikų tikslą: 

"Mano nuomonė yra tokia, kad męs galime 
disorganizuoti (pakrikdytO ir sulaikyti per čielą 
eilę mėnesių, o gal ir visai sustabdyti išdirbima 

amunicijos P.ethlehemc ir Viduriniuose Vaka- 

ruose | Bethlehem yra didžiausia Amerikos amu- 

nicijos dirbtuvė Pennsylvanijoj, \"iduriniais Va- 
karais vadinama apskritys aplink C'hicagą ], ka? 
— rašo toliaus minėtas Dumba — yra sulyg 
nuomonės vokiško kariško attachė svarbu 
ir pilnai persveria suliginamai nedideli išleidimą 
pinigų tam reikalui" 

" Darbininku Taikos Taryba." 
Taigi vokiški agentai pradėjo visur darbuotės 

ukėlimui streikų tarp darbininkų. Pasekmingiau- 
iai tame darbavosi taip vadinama "Darbininkų 
'acionalė Taikos Taryba" (Labor's Nationa' 
Vace Council). Šitą organizaciją pinigiškai už- 

laikė Franz von Rintelen, kuris atvyko Amcrikor 

pradžioj balandžio mėnesio 1915 metais. 
Menamu šios organizacijos tikslų buvo apsau- 

goti Suvienytas Valstijas nuo karės ir išreikšti 

darbininkų jausmus, kad jie geidžia taikos ir yra 
priešingi karei. 

Laike pirmo savo mitingo, kuris j vyko birže- 
!io 22 <1. 1915 m., tarp kitų rezoliucijų, šita Ta 

-ybj užgyrė dar ir sekančia rezoliuciją: 
'"Nutarta, darbininkų atstovų, susirinkusii; 

Taikos Kongrese, mieste \Vashingtone, kad bu- 

tų jsteigta ir šiuomi yra įsteigiama organizacija 
kuri bus žinoma vardu Darbininkų N'acionaU j 

Taikos Taryba, turinti savo tikslu paddrym? 
ir užlaikymą visasvietinės taikos visais garbiu 
gais budais... 
Šios Tarybos prezidentu buvo kongresmana? 

rank l>uchanan iš Cbicagos. 
Tuoiaus ant rytojaus po šito kongreso jis parašė 
prezidentui YV i Įsotini laišką, kuriame jis pranešt 
jog Tarybos komitetas nori gauti pas Prezidentę 
audiencija (pasimatymą), idant supažindinus j j. 
Prezidentą NYilsoną, su "darbininkų" kongreso 
įutartomis rezoliucijomis. 

Prezidento sekretorius atsakė, kad delei svarbių 
r neatidėtinų reikalų, prezidentas tuom tarpu ne- 

dali su minėtu komitetu pasimatyti. Bitchanan 
tasai vokiečių Įrankis, po to davė prezidento sek- 
retorui tokį atsakymą jau iš Cbicagos. 

L a b o r s National Pease C o'u'n'c'i'l. 

Chicago, 111. Liepos 28 d. 1015 511 

įloti. T. P. 1 umųlty, 
The \Vhitc Ilouse, 

VVasbington, D. C. 

Mano gerb. Mr. Tumulty:— 
Justi nurodymas, kad prezidento laikas buvo 

taip pilnai užimtas,... jog jis negalėjo suteikti 

audiencijos darbininkų atstovams,... idant su- 

teikti jiems progą asmeškai prirodyti, jog pa- 
pirkta (subsidized) pressa, reprezentuojanti or- 

ganizuotus Amerikos doliarius.... tnisrepre- 
zentavo darbininkų nuomonę laike dabartinio 
krizio, — [toks jųsų nurodymas] yra lygus už- 

reiškimai, kad Prezidentas "daugiau rupi norai 

Didžiojo Biznio [suprask: kapitalistu] negu 
išgirsti širdingus jausmus paprastų žmonių. 

"DARBO DIENA' 
Amerikos darbininkai, dirbantieji čia kari šus ir M; k i p <l;ir'..n- i»risi«lf«la ;>rie k:)rt"«: la:-nt"jinn lv- 

giai kaip ir kareiviai anapus jūrių. Art prikris i'tik.tni darbininkai k'ala kaizeriu gražių — 

Komentarai. 

Palinkę j Vakarus, Neg j Rytus-" 
'Lietuvos Reikalai yra Daugiaus 

Pas mus yra tūlas burvs /mo- 
I 

iiiu, kurie dėlei savo neišinany-1 
mo, arba dėlei savo partijinių iš- 

rokavimų—o gal but dėl vieno 
ir dėl kito—mėgina klaidinti lie-j 
tuviu visuomenę ir atnkiai ma- 

žiau nusimananci'iis gali suklai- 
dinti. 

Ypatingai tankiai tokie gaiva- 
lai naudojasi Lietuvos Taryba, 
kurią norėtu perstatyti ymtr- 

jnėms, kaipo Lietuvos "pardavi- 
kus" Vokietijai. 

Lietuvos statės m o n a i, bu-1 
ten t Lietuvos Taryba, viename! 
savo apreiškime Vokietijos val- 
džiai išsitarė, jog "normalinėse 

sąlygose Lietuvos reikalai yra 
pakrypę daugiau į vakarus negu 
j rytus.' 

Iš šito išsireiškimo Lietuvos 

Tarybos ir iš kitų jos padarytų 
žygių, išvedama, kad esą Lietu- 
vos Taryba parsiduodanti Vo- 

kietijai. Bet toki išvedimai yra 
aiškiai klaidngi ir labai paviršu- 
tiniai. 

Čia nėra reikalo bent tuom 

tarpu teisinti Lietuvos Tarybos. 
Ji gali vieiuj-kita žingsni pada- 
lyti klaidingai,—ypač kuomet tu- 

rėsime omenyje tą faktą, kad ji 
ic?ia, nei yra likimo priversta 
lošti, politiškai-diplomatišką "gei- 
mi" su didžiausiais intrigantais 
—«Berlino diplomatiškuoju ofisu, 
2;i pati Lietuvos Taryba neturi 
tame, taip sakant, profesionaliu 
patyrimo ir yra priversta vado- 
vautis tik savo sveiku protu. 
Taigi sakau, Lietuvos Taryba 
^ali padaryti vieną-kitą "pasly- 
dimą." Bet męs -perdaug gerai 
pažįstame Lietuvos Taryboje 
esančius žmones, Tcad galėtume 
laleisti nors mintj, jog jie no- 

rėtu. ar manytu Lietuva "par- 

'duoti" Vokietijai. Tai yru aiš-i 

j kus absurdas, kuris gali būti 
i vartojamas tik tiesąžinišk';. poli- 
tikierių. 

įSakysiin, kad ir viršmiuėias 
Lietuvos Tarybos u/reiškimas 

| apie Lietuvos "pakrypimą dau- 

giaus j vakarus." 
Ar tai reiškia, kad jie norėjo 

i pasakyti, jog Lietuva yra pa- 
! krvpusi prie Vokietijos, tus ji 
lyra j Vakarus nuo Lietuvos? 

j Butu perdrąsus ir visai ne.ipgal- 
I votas tvirtinimas. 

Kiekvieną pasakymą gi.Įima 
Į dvejopai suprasti—sulyg litams 

į ir sulyg prasmės; sulyg to, kas 

Į eilutėse yra juoda ant balto pa- 
rašyta ir sulyg to, kas galima 

Į "tarp ciluėiu" perskaityti. Dip- 
j lomatijoj ypatingai reik daboti, 
į kas "tarp eilučių" gali but pasa- 
kyta, t. y. kas yra nedasakyta. 
arba kokias išvadas galima pa- 
daryti iš io. ivis pasakyta. 

Taigi ir apie tuos "vakarus," 
linkui kuriu Lietuva linksta. 
Žmogus pažįsta užtektinai geo- 
grafiją, kad žinotu, jog j Va- 
karus nuo Lietuvos yra Vokie- 

tija. Iš to pasidaro išvadą, kad 

jeigu Lietuvos Taryba pasakė 
jog 'Lietuvos reikalai yra dau- 
giaus pakrypę j Vakarus negu į 
Kvtus, tai reiškia, kad Lietuvos 

Taryba yra už Vokietiją. \iš- 
ku, kaip ant delno, ar ne? 

Visai ne! Vakarai mat visaip 
suprantami. Diplomatijoj, poli- 
tikoj. Europos istorijoj "Vaka- 
rainereiškia Vokietiją, kuri yrr 
Europos viduryj, bet reiškia va 

karinę Europos dalj—Erancu/.iją 
Angliją, Belgiją, ITollandiją. ne* 

ir Italiją. 
Kuomet męs kalbame apie Va- 

karų Europos kulturą, mes turi- 
me omenyje ne tiek Vokietiją, 
kiek viršminėtes tautas, kurios 

yra tos kultūros pranokėjais. 
Todėl suprantančiam žmogui, 

mokančiam skaityti ne t'k "sr 

lyg raidės"' minėtas Tautinės 1 

rynos pasakymas ali reikšti ma- 

žiausiai du dalyku: viena,—Vo- 
kietiją, kita—IEuropos Vakarus. 
Mums žinant lietuviu tautos upą 
]>rieš vokiečius, pažįstant mušu 

tautos istorinę praeitį su vokie- 
čiais; pažįstant pagalios Lietu- 
vos Tarybos žmones, negali im- 
ti jokių abejonių apie tai, ką 
jie, varydami politišką 'geimį' su 

savo prispaudėjais, turėjo ome- 

nyje po žodžiu "Vakarai."—jie 
turėjo Vakarinę Europą, talki- 

ninkus, o podraug paliko vokie- 
čiams minki? atminti: jei nori. 
gali manyti, kaip sau nori—ypač, 
kad tau aš negaliu dabar pasa- 
kyti atvirai, ką aš apie tave m;i- 

nau... 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

p. P. Baltr—ui. So. Bostone. 
Redakcija negali priimti tokių 
rankraščių, kurie yra pažymėti, 
kad jų negalima trumpinti arba 
taisyti, jeigu minėti rankraščiai 
tokio trumpinimo, arba taisymo 
reikalauja. Jusų korespondenci- 
ja yra tokios rūšies rankraštis ir 
todėl tilpti negali. Antras daly- 
kas, "Lietuva" drįsta manyti, 
kad taip vadinama "tautiška baž- 

nyčia" ir "tautiškos bažnyčios 
vyskupas"—kaip jie apsireiškia 
čia, musų išeivystėj, yra negar- 
bė. bet lietuvių tautinio judėji- 
mo • žeminimas. 

p. K. V-, Philadelphia, Pa.— 
Su mielu noru įdėtume jusų eilu- 
tes, bet kad jos neturi ritmo, o 

ir ritmą taipgi šlubuoja. 

A NATION'S STRENGTH] 
ISIN ITS FOOD SUPPLY ! 
Eat tass —"^ute gpthtng 
Crciite a R»<<rv» 

ArtEBJCA MUST FBED 
110 (XX). OOO ALLIES 

"Aš, kaipo žinoma, žmoni n balsais tap-.v. pa- 
imtas iš Amerikos darbininkų eli.ų, tar- 

naučiau jiems Kongreso Bute ir idant kaipo jų 
atstovas išreikšėiau jų nuomonę nacionaliuose 
klausimuose. Kaipo amatų unijistas, as atradau, 
kad pirmoji lekcija, kurios mokina Organizuoti 
Darbininkai, yra ta. idant savo narių .Širdy.-** ir 

mintyse iskiepiti "Žmoniškumo etiką ir /.mo- 

kaus gyvasties Šventenybę." 
"Ačiu jums, M r. Tumulty, už atv irumą. .Ma- 

no pareiga linkui tų, kuriems aš tarnauju, ne- 

palieka man kitokio išėjimo, kaip tik sakyti, kad 
*** aš barškinsiu j duris Prezidento privaliskų 
kambarių, idant gauti įėjimą. delegacijai darbi- 

ninkų. kurie ne tik nori taikos Namie, bet ly- 
giai ir taikos Svetur. 

"Ltukdamas jųsų atsakymo, turiu garbę pa- 
silikt' 

•J usų 
Frank Buchanan. 

Toki "gtažus" tikslai buvo minėtos "Darbininkų" 
laikos Tarybos, kaip juos perslatė"darbintnkų" 
V stovas. p. Buelnnan — an' vmpierot-. Tikrasai 
tikslas praktikoje pasirodė visai kitoks. Tas iš- 

ėjo aikštėn laike nagrinėjimo kelių liudininkų prie- 
šai ''džiury." 

Tarp tokių liudininlų buvo t.ihs Ernest Bohm, 

to; Tarybom kasierius ir darbininku lyderis, kurN 
iivutyjo, kad Henry Martin, vienas iš tos Taryb >. 

organizatorių, prašė jį pagelbėti ja;n prie suki- 
limo sticiKU amunicijos dirbtuvėse .ir jeigu t» 

pasisektų, tai už tai Molim turėjęs gauti $5.cxx 
iki S 10,000. 

Tucmtt i'vt|K) pasamdyti "darbininkiški" agitato- 
riai, kurie atsiLukė amunicijos išdirbinio ccntruoM 

rytinėse Amerikos valstijoje ir sukėlė striku: 
keletoje vietų, — jų tarpė Schenectadv, X. Y., ii 

Bridgeport, Coim. 

Kaip tie samdyti agentai raportavo apie save 

veikimą, liudija >ekantis typiškas telegramas nu< 

vicr.o iš agentų savo "'bosui": 

I.ieprts 28 d. 1015 m 

ji. i». .uartin, 
T fotel Sherman, 

Chicago, III. 

Organizatoriai iš valstijų, kuriose dirbama 
kariška amunicija, turėjo vakar savo posėdį 
Bridgeportc. Kalbėjau su jais. Streikai gali iš- 
kilti. Raportai parodo, kad darbininkai yra pa- 
sirengę privesti prie išpildymo reikalavimų. X; ,i- 

i". "trubdiai" dirbėjams kariškų reikmenų su- 

kils po visą šali. 
William Delehanty. 

(Toliaits btis) 

LINKSMA NAUJIENA. 

[Prisiųstas pranešimas]. 
Lai'kai sau už pareigą pranešti 

visiems kreditoriams A. Olsževvs- 
kio trusto, kurie sudėjo aut rnano 

ranku "A.01szewski Trust Serti- 
fikatus, Trust N'o. 6940," atėmi- 
mui Mildo^Teatro iš trustee, kad 
nuo dienos, 3o rugpjūčio 1918 m. 

Milda Thcatre Associatioo yra 
j>ilnu ir neaprube/.iuotu savininku 
Mildos Teatro. Oiicago Title and 
Trust Compatiy išdavė mūsų bend- 
rovei "deed," kuris vra užrekor- 
duotas po No. C>383650, o Carteris 
itiusų bendrovės buvo rekorduotas 
liepos 31 d. 1918 m. po numeriu 
6368037. Tokiu bud u mūsų bend- 
rovė nuo rtigpj učio 30 d. 1918 m. 

yra ne tiktai teisota korporacija, 
bet ir turi turtą, kurio atėmimui 
iš trustee buvo sutverta. 

Visos ramios, kokios įplaukia 
i> Ai i Mos Teatro nuosavybės, eis 

nuo rugsėjo r <1. 1918 m. .Mildos 
Teatro Bendrovės iždan, o gale 
metu lnts išmokėtos visiems dali- 

ninkai!^ kaipo dividendas už 

"šėrus." A. Olszevvskio Trusto 
Kreditoriai, kurie prisirašė, arba 
dar suspės prisirasyti prie mušu 

bendrovės, ims didesni procentą 
už tuos pinigus, kur:" jiems buvo 
neišmokėti iš A. 01 evvskio B'an- 

kos, negu už i.uos kuriuos gavo 
ir laiko bankoje pasidėję. T' 

parodys, kad A. Glsz<?\vski nebuvo 

bankrutas, ir kad jo turtas buvo 
verias visų jo ikcdt. Bet kad ap- 

saugojus kreditorous nuo nuosto- 

liu, kurie kįla iš operacijos turto 

per trustus ir receiverius, reikėjo 
sutverti bendroves, kuriuos tą tur- 

tą savo globoti paimtų. Tas yra 
taip aiškus dalykas, kai]) saulė, 

! bet ne visi kreditoriai tą supranta. 
Tie kreditoriai, kurie tos teisybės 
nesuprati, ir vieton pristoti prie 
bendrovių, kurias tvėriau, laiko 

j savo trusto certifikatus. lauk- 
i darni licitacijos atlikusio turt°, 

j supras, kad klaidą padarė, l>et jau 
,bus per vėl u. 

Skirtumas terp susiorganizavusių 
i ir nesusiorganizavusių kreditorių 
lyra šitas: Susiorganizavusio kre- 

ditoriai ims kas metą dividendus 
U savo bendrovių, ir sulauks ge- 

resniu laikų, gaiės parduoti savo 

šėrus už pilną kainą. N'esusiorgani- 
zavę kreditoriai jokių dividendų 
ar procentu už savo "t rus t certi- 

fikatus, negaus, nei už dešimts 

metų, o sulaukus licitacijos gaus 
nuo doliario po 5 ar 10 centų ir 

tuotni jų dalykas užsibaigs. 
Prie tos progos pranešu visiems 

kreditoriams A. 01sze\vskio trus- 

to. kad daugiau jokių bendrovių 
neorganizit:- -siu. Mildos Teatro 
Bendrove yra paskutinė koki:} su- 

tvėriau. Yra dar keli šimtai seru 

Mildos Bendrovės, gaunamu už 
A. Olszeuski Trust Certitikatus, 
ir kas >,u^pės išmainyti savo trust 

certifiHtą ant tų sėtų. tas bus lai- 

mingas. Išbaigus visas Mildos Te- 

atro Bendrovės šėras, atliks dar 

pas žmones trusto certifikatų aut 

sumos daugiau negu $136,000.00, 
ir pirmo mortgage ant viso atli- 
kusio turto daugiau negu $31,000. 
00. Kas turi nors t rupu t j suprati- 
mo ir moka skaitliuoti, tas gali 
apskaityti kiek io trust sertifika- 
tas bus vertas sulaukus licitacijos 
atlikusio turto. Tuos dalykus aš 

jau daugiau neaiškinsiu. 
llaigiant šitą ■pranešimą, turiu 

ištarti širdingą ačitt visiems tiems 

kreditoriams A. 01sze\vskio trusto 

kurie sudėjo ant mano rankų irus 

to certitikatus ir pasirašė mt Įga- 
liojimo. reikalingo atėmimui innn 

iš trustec ir atlikimo viso d'art>o. 

Į Ec tokio kreditorių užsitikėjimo 
darbas tas negalėtų but buvęs at- 

liktas. Iki šiatn lai'kui ant mano 
t 

rankų buvo sudėtų t rus to cert:fi- 

katų sekančiai: Atėmimui namo 

del Mirga Hali Associatior — 99, 
atėmimui Mildos Teatro 1030 
viso r 129 Skaitlius tų cerlifikatų 
kasdien didinas, nes nėra tokios 
dienos, kad keli certifikatai nepri- 
sidėtų. Gaila tik. kad jau nedaug 
daugiau galėsiu priimti, ne i Mil- 

dos Teatr.~> bendrovės šėrri visai 
baigiasi. 

Išmokėjimas dividendų mino 

sutvertų bendrovių j vyks sekan- 
čiame laike: Mirga Hali Associa- 
tion. išmokės dividendus bėgy'c 
sausio mėnesio 1919 metu. ir 
Milda Theatrc Association, bėgyje 
rugsėjo mėnesio 1919 metų. 

S f tikra pagarba. 
J. J. Hertmanavic ius. 



M Grįžę* Rusijon Bado. 

Iškilus Rusijos revoliucijai, Kri- 
zo Rusijon lietuviu iš Amerikos. 
Tačiau* tokių amerikiečiu buvo 
nedaug. Kur kas daugiau buvo 
grįžusių Rusijon lietuvių iš Ang- 
lijos. 

Anglijos mat padaryta sutartis 
su Rusija, sulyg kurios lietuviai, 
gyvenantieji Anglijoj, turėjo arba 
Anglijos kariumenėn stoti, arba 

Rusijon grižti. Daugelis Ang- 
lijos lietuvių velijo Rusijon gri/.įi 
ir Anglijos' vadžia išsiuntė keletą 
laivų tokių "pargrižėlių," tarp 
Kuriu buvo nemažas skaitlius ir 

lietuvių. 
Ką jie Rusijoj rado, ir kaip 

j!cins bolševikų rojus patiko, apie 
tai aiškina savo laiške tūlas P. 
Niik'ia gyvenusis pirmiaus Lon- 
done ir pargrižusis Rusijon. Laiš- 
kai buvo rašytas balandžio 20 d. 

i»)iN m. ir ailpo 'Išeivių Drauge." 
* * 

IS RUSIJOS ROJAUS. 
"Liauferių Valdžia." 

"Aš dabar esu Petrograde, at- 

važiavau čion pinigų atsiimti. 
Nežinau ar gausiu, i>a dabar Ru- 

sija valdžioj "liauferių"; daro jie 
kaip nori, o bėdnam žmogui de- 
šimts syk sunkiau, negu pir.niar 
V.v.'lavo. Dabar Rusijoj fabriką 
• u tojo, /menių milijonai be dar- 

bo, pinigai neturi vertės. Sviesto 

svaras i5 rub., mėsa tiek pat 
tik gauti negalim'a, o myltų svaras 

4 rub. Kepurės negausi l)e 40 rub. 
o kitkas ir kalbos nėra kaip pa- 

brango. Neišduodama žmonėm? 

iš bankų pinigų, bankas užrube- 
žinis liaufeiių rankose. 

"ši Sibyro nieko negalima i Pet- 

rogradą išvežti, ir kitur badas. 

Naujoji valdžia pasisavino krau- 
tuves ir kaip seniau lietuviai bū- 

davo persekiojama už knygas — 

taip dabat čia už duoną. Duonos 
nevalia ntštis per 2 svarų; kn 

užmato daugiau turint, atima ii 

patU suėda. V aldininkų sunįs tur 

gana, o darbininkai nors badu 
įnirk. 

"Ir drabužius atima. Jei ka.1 
vežasi i * Petrogrado j S»byrą |>o 
rą siutų — atima, ir kareiviama: 

važiuojiantiems iš fronto, valdinin- 
kai atima. Teisybės nėra. Vagia 
robavaja, pjauna ir šaudos vieni 

kitus. 
Boševikiaki Kapitalistai. 

"Dabar Rusijoj tik pasidaugi- 
no j vairių kapitalistų darmojėdv 
(veltėdžių), nes senų daugum? 
teberą, o dar v i šoke liau teriai nau- 

joj valdžioj užsiponavojo ir skriau 

d/ia žmones, engia. Tatjs rusai 
kalti, kad pakenčia: valdžia daro 

ką nori. Kytresnę valdžią nuvertė, 
o dabar nauja dar kvailiau rėdo, 
narodui skūrą lupa. Kur buvo 

vienas žandaras — ten dabar 25, 
o kožnam reikia mokėti algoc po 
400 rublių ant mėnesio, prir val- 

gio ir drabužių. Jie naują valdžią 
gina, o bėgioti nereikia paskui ro- 

bauninkų. Patįs eina per stubas, 

pinigu prašo, žmones nušauna. 
Kurie buvo katargoj razbaininkai, 
dabar juos paleido ir jie p'astojo 
naujos valdžios glauniausiais "mi- 
nisieriais." 

"\'isi peštukai apsiginklavę. 
Kol v.ajnvojo prusą, tai jų nebuvo 

nė girdėti, kad jų draugai fronte 

galvas guldė. Dabar tie peštukai 
viršų gavo ir savo draugus grį- 
žu ius iš fronto robavoja. V'okie- 

tys pusę Rusijos paėmė, peštukai 
tuotarpu tupėjo j žagarus sulindę; 
iO) vokiečių paėmė didžiausį 

< Mėsos n.iestą, kad butų norėję. 
ir daugiau Rusijos butų galėję 

imti, peštukai nesipriešino. O da- 

l.'ar tai jie didvyriai, galinčiai! 
Te j r/v.,.. ateis laikas, iškars vi- 

-its. kaip šunis. 
'"l)aib;w mat jie neturi sarmatos 

rašyti ant platformos: svoboda, 
(laisvė), ziemlia. Svoboda — tai 
tik jiems patiems (viršininkams) 
o ne mums bėdniems darbinin- 
kams ! mums tokios valdžios nerei 

kia, mums norisi duonos ir dar- 

bo. Valdžia tik kankina, ant die- 

nos skiria unciją duonos ir is 

lauko neduoda privežti. Atima 

iki paskutinio. 
"i'.uk ten jie socialistai, bet ar 

taip socializmas re!o elgtis? Dy- 
kaduoniu pasidaugino, jie iškilo, 

pr e jų. be kepures turi eiti klo- 

niais. Visokiems komitetams al- 

-.u moka, o t'e kruvinai žmonėms 

>Kitras lupa, daro kaip nori. 

Sibyre geriau. 
"Aš grjžsiu j Sibvrą, jei atgau- 

siu savo piningus. A^ gyveni 
Omske, rlar1v> negavau; sako, 
anglikui darbo nėra, ji> tur ir be 
to pinigu. Xa, o bankas tų pini- 
gų man neduoda, ką buvau siun- 

i tęs per Londoną. Jei negausiu — 

eisiu pas britų konsulij, nes pini- 
Įgai zagranieni, nevalia jų vogti. 

"Sib\ re duonos irgi nebuvo ]>er- 
daug. už pudą mokama 20 rtfb., 
bet galima .„auti kiek norima. Ant 
mėnesio duodavo svarų myltų. 
Dabar ir Sibyre žmonių^ perdaug, 
privažiuoja iš visos Rusijos, kva- 

terų nėra. darbo nėra ir bada- 

grfsia. 
"Treinais (ti'aukiniais) važinėja 

rusai susikimšę,, ant stogų susilipę, 
veža ta'oriniais kaip gyvulius. 
Kili iš S iby r o vežas duonos ir 
maisto. I'e "parunko" jokio, svie- 
to milijonai guli aut kelių alkani, 
apdriskę. Buvo caras nieko gero 
nebuvo, o dabar nė to tiek nėra. 
" 

is aš kaltas, kad vykau Rusi- 

jon, verčiau bučiau britų armijoj 
služijęs." 

P. Mikna 

*! Ė $ f » * » * > 'i 

Atsišaukimas 
Dėl Lietuviu Laikraščio 

Anglų Kalboje. 
Męs lietuviai taip ma&ii turi 

me literatūros anglų 'kalboje. kac' 

jau mažiau vargiai galima ir 1* 
turėti. O Čionai informuoti ang 
liškai kalbančią visuomenę reikalas 
lankiai ateina minios iš Europo 
ir męs neturime jrankio, su ku- 
rio pagelba galėtume nušviest 
klausimus. Be tokio laikraščio 
tai męs kaip be burnos, Juk ne- 

parašysi gi laiškus visokiems val- 

dininkams ir prie \ aidžios vaire 
stovintiems žmonėms. Laikraštis 
anglu kalboje musm labiau rei- 

kalingas negu vanduo žuvims. 
Šis klausimas jau senai svarsto- 
mas Tautinėje Taryboje, bet jc 
išrišimas vis brvo atidedamas, 
nes tam reikalinga daug lėšų 
kurių męs neturime, o paskui j ui 

reikalinga redaikaija ir 'L^nc'.ra- 

darbiai, kuriuos labai re>i.gv«5 
urasti. Taip tas reikalas 11 sto- 

/ėjo neišrištas, nrrs »oiai jar 
reikėjo išrišti. 

Dabar pasitaikė gera proga. 
Čekai, lenk'ai. ukrainiečiai, esto 
įaj ir antienai pasiirto, kad ir 
iiems taip pat ? .iriai išleisti save 

laikraščius. TšL-isti tai jie dat 
išleidžia, bet si'.nku. gerai išpla- 
tinti. Ukrainie«;:'šlcido vienr 
tokio laikraščio numerį ir dai 

'<iau neįsteingė. Ta<l ir kilo >11 

nanvmas išleisti toms tautoms 

✓ieną bet" irą laikrašti ir bendra*' 
platyti. 

Tautinė Taryba irgi nutarė pri- 
sidėti prie to laikraščio. Toki r 
budu susitarė šešios mažosios ir 

pavergtos tautos bendrai leisti 
vieną laikraštį ir bendrai ji pla- 
tinti. Kiekviena tauta turės to 

laikraščio šeštąją dalį ir ką no- 

rės, tą ir talpins, žinoma n" su 

skriauda kitoms tautoms. Sujun- 
gus šešių splkas, be abejonės še- 

šeriopai bus ir išplatintas, kas- 

<aip tik ant prero visit- s išeina 
Jau to naujo laikraščio vjeuaj 

numeris išėjo. Jo vardas "Peri- 
seope." Bet dabar reikia jį įkor- 
poruoti, reikia lėšų tolimesni^jr 
leidimui. Apsikiritai išskaitliucta 
kad toki., mėnesis laikraštis at- 

seis metams į 6 tūkstančius do- 
liariu, taigi kiekvienai tautai išei- 
na tiktai po vieną tūkstantį. Tau- 
tinė Taryba ir užgva rantavo, kad 
ji įneš tą tūkstantį Šerais. Kokis 
bus pelnas ar nuostolis — šėri- 
ninkai paneš. 

Taigi dabar reikalinga pirkti 
šėrai. Tas laikraštis bus įkorpo 
ruotas ir šėrai padaryti ar p r 
10 doliariu ar po 5 do! ; dar la; 

galutinai nenufarta. Bet lietu- 
viams kaip jau sakėme tą tuk 
stantj doliariu j šėrus reikia Įneš- 
ti bėgyje 2-3 savaičių. 

Šiuomi Tautinė Taryba atsi- 
šaukia j visas lietuviškas organi- 
zacijas ir pavienius žn ^nes, kad 
tuoj aus, momentali škai, sudėtu j 
tuos serus 1,000 doliariu. Revkia, 
kad atsirastų 190 žmonių ar or- 

ganizacijų, kurios nusipirktų po 
šėrą prekiaujantį $10.00 (jei bus 
šėras 5 dol., tai už 10 dol. gaus 
du šėrus). Ir tai tą reikalą pada- 
ryti tuojaus, bėgyje 2-3 savai- 
čių, neilgiau! Jei to mgs negalė- 

sime padaryti, tai karu dar ir 

dirbti, juk jau prieinamiau ir pi- 
giau nei Saliamonas tieišgalvos. 

\elaukite nei vienos minutos 

.su prisidėj'mu, nes jei tins ne- 

galėsime įnešti laike inkorpora- 
vimo tūkstančio doliariu, tai kitos 

• » tautos inkorporuos ir he mus, o j 
rnęs liksimės be nieko. Jei jau ne 

surinksime to tūkstančio, tai jau 
paskui vieni išleist i anglų kalbo- 

je laikraštį negalėsime ir svajoti. 
Supraskite gi svarbą reikal L'/. 
--3 savaičių bus inkorporavimas. 

Gal kas .pasakys, kodėl nepa- 
imti taip skubiam reikalui iš 

j 
Neprigulm. Fondo tą sumą. l'ir-Į 
111a — fondas jau ir taip vos iš- 

tesės, kiek jam reikia išmokėti.' 
O. svarbiausia. k'aipgi gali f idas i 
indėti pinigus i šėrus. Juk jie 
visgi šėrai, ir nors nepelno, o tik 
nuostolius turės. Frie to viso dar 

inešusieji ga,us tam tikrą egzem- 
pliorių skaičių, kuriu. >s galės pla- 
tinti. Vienu žodžiu, N. Fondui tu- 

rėti reikalus su laikraščiu ben- 

drovėmis laitai neparanku ir net 
tiesiog negalimą. 

Tikime, -kad visuomenė: orga- 
nizacijos ir pavieniai atsilieps pri- 
siųsdami dešimtines, Juk ne '/.■ 

džiais tik nori laisvos Lietuvos, 
bet ir darbu. 

Pinigus seru nupirkimui' mel- 
džiami' siusti Tautinės Tarybos 
Sekretoriui, P. Norkui, i2o llrand 
Str., Hrooklyn. N. Y. Jis taip 
greitai, kaip tik juos apturės, tu* 

jaus perduos tuo reikalu besiru 
pinančiai komisjai, kuri susideda 
iš*l)r. J. šliupo, P. S. Yilmonto, 
V. Jankausko ir A. l>. Strimaičio 

Tikimės šis L'dUas tupraeis pr< 
veikėju ausis kolionijose. 

P. Norkus. 
Taut. Tarybas Sekr. 

Prie šio laikraščio leidimo pri- 
sideda ir katalikai. Jie iš save 

tarpo nuskyrė tttomi reikalu ru 

I>intis p. P. Mulevičių 1456 tiram 

Str., Itrooklvn, X. V.). Tokiu bū- 

du tas laikraštis bus bendrai lie- 

tuvių leidžiamas. 

Neapleidžiama Proga 
PERKANT ARBA STATANT NAMUS 

AMIELINKĖSE ChlCAGOS. 
šilimui turime už garbe pranešti Lfetuviu visuome- 

nei. kad "LIKTLTA" SKOLINIMO IR Bl'DAVOJIMG 
DRAUGIJA, skolina pinigus ant neaprubčžiuoto laiko l>e 
KOMJSINO, todėl jeigu manote ])irkti arba statyti namą, 
neapleiskite šios progos, nes tik yra ant trumpo laiko. 

Susirinkimai atsibuna L'tarninkais 8-tą valandą vakare, 
Donu Szemaiėio Salėje, 1750 S. L'nion Avenue, kampas 
18-tos gatvės 

Su pagarba, 
Kaz. Meškauskas, .Prezidentas, John P. E\valdas Sekret., 

668 \Yest 18-th Street. 2554 \Yest 69-th Str., 
Telephone Prospect 107. 

COST TO THE GONSUMER OF A POUND LOAF OF BREAD 

Nusilpnėję žmonės 
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir- 
ma negu visokia pagelba buva per- 
vėlL Jie reikalauja tokio sustiprin- 
tojo, kuris sustiprintų visą kuną. 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet 
nesigailisi, pareikalavus 

Severa's 
Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan- tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų vidurių, nevirSkinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe- 
nų ligų. Mes patariame, jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamigiuk. Kaina 85 centai, gau- 
namas visose aptiekose. 

W. F. SKVERĄ CO. 
CUPĄR RAPIDS, IOWA 

DR. O. C. H EIN E 
DENT1STAS 

IHSĮS:jiag, 31 Ir So. HaUttdSL 
(Ijkbbh Tiri Iptiskos). CHICA0O. 

Dr. P. G- Wiega« 
Mtalm Tiiti4Mt • Ikt IIHifli 

Ir m* 7 lld 9 rike/t 

S325 S. H&lited St CUc&f*, & 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti nau tinkamą vle- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užs'"miim> 
kiek vienam pabaigusiam kursui1 
tiubij mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinemJR si*te 
moml» — nuoseklus pažinimai ir 
praktika vajtlnfcjime automobiliais 
visokių rų&ių. Prityrę maSinistal 
pamokin tamista ir suUiks tin- 
kamus- patarimus ir • jrcdymus 
Mūsų mokyklai netrūksta gerlbu- 
siu automobilių ir kitų prtetalpų. 
Užtikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kun»afl 
H2F5.00. Foderui Ass'n of Auto 
^nuinpers, 1214-16 Jackson lUii 
ftnc.) 

i--aHešVoUn* -;.i. 
A.š Kazimieras Simanavičius pa- 

ieškai! savo pusbrolio l'.a! 
•ruš'o, Suvalkų &ub., Aleksoto 
gminos, Pipliu kaimo, 

Kazimieras Simanavičius 
1303 < "t r i l'fith A ve., 

Spriugficbl. Iii. 

Ant Pitfdpvimo, ; 

Parduodu 40 akrų farmą. žemė 
-magoj vietoj, arti miesto, per kienut 

bėga. žuvingas tipelis. " arkliai, 1.' 
galvijų. Parsiduoda labai pigiai, arba 
maiuau ant namo. Norintieji sužino- 
ti, kreipkitės laišku. 

Simiio žilins, 
McNaughlon, \Vb;. 

Jist Isl.C'jinl 11< hiiBį įsi. Gl3jti2lV 
i lll.. !-• R»a t j{ dli»q 

j Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-ir- 

Chirurgas 
Gyvenimai: 

731 W. 18th StM netoli Htlated St 
OIIhi: 

{900 S. Halsted St., kaapai 19to« 

Amerikos Lietuviu MoKykla 
Mokinama: angliškos ir iiotuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy 
btčfl, stenografijos, typewritiug. 
plrklybos teisių, Suv. Valst. iston 
Job; abelnos istorlJoB, ęeografiJo> 
politikinės ekonomijos, piliotystė* 
daili arašystSa. 

Mokinimo valandos: *mo 8 ryto 
Iki C po pietų: vak. ajo 7:30 iki 
•:M ! 

8106 80/ Halstod Bt.( Ckicago-, 111. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 S). Halsted St., Chicaja, IH. 
Tel. Boulevard 7179 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St. 

Prisideda 7 valandą kas vakarai. 

Subatomi ir nedEliomi 2 va1 po pietn. 

Zeniai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui iiuosolailco 

fws.& c WAR SAV1NGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stainp 

Jusi; pretorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
lurų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOSI 

Tai yra Jusu Priederme! Tuomi Sučetdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Melas. 
Srptypi tuksiančiai ypatų kas metas yra nustumemi šai.n — laidojimo 

paliudijimas luina aženklintas "Patrūkimas" Kodėl? Todėl, kad nelaimingi 
nepaisė '-»rha tik u/gautas vietas dabojo, nepaisant prie- žasties. K;> Jus darote? Ar it' Jus nepaisote savęs, dėvint "truss", lanki, 
ar kaip Ju« .} nepavadintumėte? fieriausis "truss" yra lik retai Keras, 
o yta tik blogas griūvančiai sienai ramstis ir nualinta daupiau tikėtis, 
kaip t'k mediauiško ramsčio. I.anko spaudimas sulaiko krau.io tekėjimą. 
vii n tik kutena nusllpnėjttslus raumenis kuomet tie daugiausiai reikalauja i 
llldtstO. j !'•■( mokslas atrado kelia ir kekvens "trt>s'«" kenčiantis yra Į užkviestas DYKAI iumecint savo namuose. I'L.M'AO būdas yra neabejo- J 
tinas. t:iuk»liįki.i-is, lugijkas ir pasekmingas savęs gydymas patrukime, : 
kurj pasaulis kada nors girdėjo. ! 

i!cf o F'ailušLuiti. kuomet pridėta | rie 'mino, negali nuslinkti nuo savo : 
virtos ir todėl ji negali jbricjti, nei sukeisti. Minkšta, kaij aksomas, leng- j 
vai varto'ama, pigi. Vartojama, kuomet Jus dirbate ir miegate. Nereikalinga j diržai, M g t ės, nei sprendžinos prie jų. I 

Patirkite, kaip uždaryti patrūkimo skylę, taip, kaip tai gamta j 
daro, kad pati ūkimas neišsiverųtų. Pasiųskite savo vardą šiądien i j l'L.'IPĄO CO.. lilock 3059, St. I.ouis M o.', dykai išmėginimui Plapao j ir gaukite reikalingus nurodančius patarimus. 

Užlaikymas maisto I 

TheWilsors, 
labei Į 

protects j 
your table"# 

f Tžlaikymas maisto visuo- 
met buvo kampiniu ak- 

meniu šios dideles įstaigos. 
Atsargus vengimas eikvo- 
jimo buvo jo vadovaujanti 
žvaigždė. 
Buvo tai pryšakyje visokio 
judėjimo pagerinimui budų 
sutaisymui maisto geriausios 
kokybės del Amerikos žmo- 
nių. 
Tai yra vienintelė priežastis 
delko Wilsono Ženklelis yra 
priimtas Amerikos moterų 

pilnoje jo vertėje Jos žuk', 
kad jis užtikrina joms mai- 
stu, kuris suteiks sveikatą 
ir prisidės prie pačedumo. 

'Jtuomotk 
^ a n_ 

WI LSON 

\y v/ 
CHICAGO 

ytfut ęuaAontMT 



•lEliHESjlNIK. 
EXTRA. 

POST OFISE EXPLIOZIJA. 
Pereit;} seredų, apie 3 vai. po 

piet, Clucagos Federaliam i'ost- 
U'tise atsitiko expliozija. 
'i'ost-otisas randasi tarp Adams, 

Dearborn, Clark ir Jackson bul- 
varo. vidumiestyj. Apart krasos. 
jame randasi dar federalės Suv. 
Valstijų valdžios teisinas ir įvai- 
rus ofisai. 

Siame n?me atsibuvo ir garsio- 
ji Aidoblistų (I.\V.W.) byla, tik- 

Wt\ užsibaigusi nuteisimu kalėji- 
inan arti šimto Aldoblistų vadų 
(Skaityk šiame numeryj žinias, 
'Iš Amerikos"). 

Exph zija tapo padaryta ma- 

tomai prie inėjimo iš Adams gat- 
vės. Trenkamas buvo taip di- 
delis, kad dtiugybė langu skersai 

gatvę stovinčiam Commomvealth 
Edison name išbyrėjo ant gat- 
vės. Viena moteris salimam nuo 

\larquette Huildinge nuo cxplio- 
/.ijos trenskmo tapo pritrenkta, 
arklys ant gatvės užmuštas, o 

namų sienoje padaryta didelė 
skylė. 

atofyg pirmų pranešimų, sako- 
ma, kad tris ypatos tapo už- 

muštos, o skaitlius sužeistų iki 
šiolei (sereda, 4:30 p. piet) nėra 
dar žinomas, bet siekiąs kelių 
dešimtų. 

Policija ir uctelctyvai tuojaus 
apsupo visą hamą ir prasidėjo 
tyrinėjimai. Manoma, kad Post 
Ofįstn tapo padėta bomba. Kas 
ją butų galėjęs padėti—kol-kas 
nežinia. Kadangi tik pereitą pėt- 
nyčią federalis teisėjas Landis 
Aiuosc namuose yra nuteisęs Ai- 

doblistų vadus, tai spėjama, kad 
bombą pakišo arba Aidoblistai, 
arba jų pritarėjai. Tyrinėjimas, 
be abejonės, dalykus išaiškins. 

Illinojaus ex-gubernatorius lie- 
tuvių prakalbose. Pėtnyčios va- 

kare, 8 valandą, rugsėjo 6 d. 
19 j8 m., jįfelda/.io ~sTetai- 
nėje, 2242 \Y}2^rd -pfebirs skait- 

lingas lietuvių piliečiu susirin- 
kimas: žymiausiai to vakare kal- 

bėtojas bus Hon. Richard Yates, 

cK-įfubcrnalorius valstijos Iili- 
•io!s. kuris ;':ada kalbėti ir apie 
lietuviu tautą ir Lietuvos nepri- 
gulmybv* Kalbėtojas atvažiuos 
iš SpringtieUI. 111.. suylt spoda- 
liško pakvietimo. Cier». cx-£u- 
bernatorius Vates yra kaudi latti 
aut Suvienytų Valstijų kun^ies 
mano nuo llinois valstijos. 

Nepamirškit! Kitos savaitės i 
ketverge, rugsėjo 12 d.. \ i^i vy- 
rai tarp 18 ir 45 mėtį, i .šėmus 

tuos. kurie Imdami tarp 21 ir 

31 metu. jaiv registravosi- visi 
tie turės uzsirej įstumti. 

Vis viena, ar butum pilietis, 
ar nepilietis, ar aklas, ar raišas, 
ar koks kitoks—visi turi regis- 
truotis. Išpildymui blanku "Lie- 

tuvos" ofisas bus atidarytas t\ 

dieną. 
IR DAR NEPAMIRŠKITE 

SITO: VISI LIETUVIAI PA- 

DUOKITE SAVO PRAVAR- 
DES TEISINGAI—LIETUVIŠ- 
KAI. 

Kariška paroda. Pereitą pa 
neriėlį (irant Parke, viduriiiestvj 
atsidarė kariškoji paroda. Blo- 
gas, lietingas oras šiomis dieno- 
mis labai trukdo parodos lanky- 
mą. Paroda yra nepaprastai žiu 

geidi ir kiekvienam—dideliam, ai 

mažam—ją verta pamatyti. 
Lietuvių Diena parodoj 

rugsėjo 15 d. 

Musu kareiviai. Pranas P.nu- 
džiūnąs, brolis Jono Bagd£iuno 
West Park komisijonieriatts, gy- 
venusi s su savo motina am 

Bridgeporto, prie 3343 S. l'nion 
Ave., iškeliavo šiomis dienomis 

j Prancūziją, kaipo mechanikas 

kariumenėj. 
Kazimieras Bagdžiunas jau 

nuo sausio mėnesio tarnauja lai- 

vyne, Great Lake Station ir pa- 
sekmingai išdavė du egzaminus 
ant 3-čios ir antros kliasos "Yco- 
man." Netolimoj ateityj jis >:a- 

da imti egzaminus ant laivyno 
aficiero rangos. Gero laimikio! 

"Lietuvos Ūkininko" Draugija 
susilaukė šiuosmet T2 metu su- 

kaktuvių. Iš tos priežasties ren- 

Į gia dideles prakalbas, kurio- at- 

siluis juigsėjo J-' d. Meldažio \ c-1 

tainėj. 
Šita draugija yra viena iš pra- 

kilniausių taiuišku Cliica;jos drau- 
giją 

— Jonas Janaileviėius, žinoma: 
tarp Chicagos lietuviškų draugi- 
jų veikėjas, šiomis dienomis lau- 
kia antros iŠ eilės operacijos. 
Pirmą operaciją jam padaryta 
išėmimui "appendeciti>" (aklo- 
sios žarnos): dabar pasirodė rei- 
kalas išimti dar kitą dideli skau- 
duli viduriuose. 

Ligonis, kaip pranešama, gerai 
laikosi. 

JOSEPH A. AMBR0S1US 
* LIETUVIS ADVOKATAS • 
Veda visokias bylas visuose teismuose 

— Ofisai: 
09 W. VVashington Stroet 

Koomi 1008-1009. Tel. Central 2579 
3214 So. ūalsted "St.. Tel. Ytrdi 7271 

• CH1CAGO, ILL/""* ft 

ADOMAS JUODASIS. 
\pš .nnoju-ią ša'keię 

.• iijMiO'. > Įvcli.n : 

nrtMmiuusj berželi 
niek ;.ai;u t c a'i. 

Jis rc:;i;; -alcas nuleido 
I s.cni .111':ai; > tr;us<» vv!u> 

ir lik siaud/ia !ė}»iuiji :»i, 
l'U-š'la: i su vėju. 

K< liūdi tu? ko :ustiugai? 
j" klaus!u, :pėįu: 

Ar gukčOjinia ; ->uviu aid > 

tavo balsą .šir li baido? 
\ a karu šalelėj trauko:., 

tai girdžiu, berželi; 
lik mirties permažos raukos: 

ji užgniauš! negali 

šventą amžių svajonėlę 
laikom ją aukštai iškėlę! 

•!et nuleisttos beržo šakos 
netiki paguodai, 

ir, lyg seno kurčios bakos, 
meldžias žemei juodai. 

Koncertini! Išdirbyste 

Pearl Quoen Konccrtira 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne-1 

gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-; 
banis yra naujausios mados. I/laikom visokius1 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gr:i- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokiu lik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muz'kališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centu k-asą-ženlkij gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

MUSŲ TRIS G. 

i ieiunia.^, gražumas, ^ardunia.-. 
yra trjs (r, knric padaro Trine- 

' rio Amerikoniško Kartaus Yyin 
i FJiksirą nepralenkiamu vaistu vi- 
duose vidurių keblumuose, li- 

piausiai užkietėjime, nevirškini- 

Į me, galvos skaudėjime, mi v 

niuje, išpūtime viduriu, nerviš- 
kume. bemiegėje ir abelname 
silpnume ir 1.1. 1 šdirbystės ge- 
rumas ir didelis gražumas pada- 
ro šį vaistą taip veikliai, kaip ; a- 

lima ir puikiausj gardumą pa- j 
daro ji maloniu net ir silpniau- 
siems viduriams. Jo gerumas 
turi but permatytas, kuomet per- 
kama ką nors, bet labiausiai kuo- 
met perkama vaistą dėl viduriu 
netvarkumų. Tamsta privalai rei- 
kalaut Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliksiro, ne- ge- 
rumas yra jo pamatas. Aptieko- 
se Si.lv. 

Atsitikime reumatizmą, neural- 

jL^ijosk strėnų gėlimo, išsinėrimo, 
tinimo ir r.t. Nemėgink ban- 
dyti. bet tuojaus reikalauk nuo 

savo aptiekoriaus Trincrio Lin-i 
mento. Tamsta neiko geresnio 
negali gauti. Aptiekose 35 ir 
f>5 centai, per krasą 45 ir 75 cen- 

tai. Joseph Triner Company. 
'333—1343 ?o. Ashland A ve.. 

Chicago. 111.—Apgarsinimas. 

Prie išsinarinimo ir isipjovimui 
Tuojau įtrink D*ro Rlchter'lo 

PAIN-EKPELLFJi 
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir lctuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
3jc. Ir C5e. buteliuką* visose aptiekose arba 

stui-iai nuo 

P. AD. RICHTER & CO. 
74-80 YVaiblngton Street, New Vork. N. Y 

Tel. YARDS 1532 

Dr, j. SULIS 
L'etuvn ."ydytojatt Ir Chirurgai 
226d b:,. »a:>icd 8t, Chlcago, HU 

Gydo \lbini:ib il^aa moterių vaikų 
Ir vyri;. L^je'jiuUtKal gydo llnpančlaa, 
ctoiseDėJuaias Ir pa«lapilr>ga<» vynj 
tiZh.t 

M 
C 
g s 
K oi 

JAIGU norite žinoti, k$ iš- 
rasti ir koki išradimai gali 
Imti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas niusy Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p* 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kuilį kiekvienam •£> 
siunčiame "DYKAI" Ir U 
Jums po rodys ką IfRASiM. 
KAIP GAUTI PATi:NT;V 
ir KAIP J[ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 

256 Broadurir LA) Nuv York,n. Y 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pivene Orover 5C52 

C h cajro 

F. P. 8RADCHULIS 
L A VV Y E R 

Lietuvis Advakatas 

JC W. Monroo St. Cor. Clark 
P.oom 1207 

Tclcphcne Central 220 

lyv:G31!2 Halsted St. arti 31.St 
i'hone Yarda 2390 Chicago, III, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PiGUMAS! 
M§3 neesame bankeriai, bet mę? Kvcrautuojam* Tamstai fufė- 

dymą, b07<, ant Tamstos pinigu, nusiperkam sau drabužius pas raus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus hiatus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 iu pus? kainoB. Truputėlį nešiotus lUu 
$25.00 iki S6C.00 ano orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
rae po $5.f0 ir brangiau. 

Naujas ir truputelj dėvūtos kc-linas nuo $1.00 lr brangtaus. 
Vaiki; siutai $2.00 iki S7.50*. rfkrynios Ir va!y*ai. 

S. G O R D O N 
1416 SOUTH HALSTED STREET CH'CAGO, ILL. 

§toras atdaras ka^dlen^ ir vakarais iki 0 vaL Subatomls esti 
atdaras Iki 11 vai. vakare. Ned61dienlais—iki ** vai. vakare. 

SUVIENYTU 
VALSTIJŲ 

Chięago 

Rugsėjo 
2 se9bBH 

iki 

ATEIKITE IR PAMATYKITE KAIP MODERNIŠKAS KARES fiyVENIMAS ATRODO 
Pamatykite vėliausius karės įrankius, macliine guns, tankus, orlaivius, bombas, gazo 

mankąs, kanuoles ir tt. Yra daug karės įrankių paimlu, zepelinų, "Bertlias", šalmų, gc- I 

ležinitj kryžių ir kitokiu įdomių dalykų. 

Kedeitoje, Rugsėjo 15, tas LIETUVIII DIENA 

Padarykite savo pienus iškalno, kad visi galėtumėt atsilankyti ant šios dienos. Atsi- 
minkite, kad ši dieną yra mums lietuviams paskirta, todėl neatsitikime nuo kitų tautų ir 
visi skaitlingai atsilankykime. TIKIETAI YRA 50c YPATAI. 

ŠI VIETA YRA PAAUKAUTA 
LITIIUANIAM PUBLISHING CO.. 814 W. 33rd ST., CHICAGO. 1LL. 

uSm *i įS 
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ANEŠIMAS. 
f 

"Lietuvos" Die. rasčio Bendrovė jau turi per 900 

sėnninkų. Davarykim iki ?1000 ir turėsime didžiau- 
c * 

sią armiją, kokios jokis lietu v ų dienraštis, nei jokia 
kita bendrove neturi. 

( 
Dienraščio kapitalas jau užtikrintas. Dienraštis 

pra:'es eiti, kaip tik spėsim suorganizuoti ir pri- 
rengti visus kitus dalykui 

Šerus dar siųskit. Kodėl? Apie tai skaitykit 
'Di:nraščio Reikalų'' skyriuje, ant 1-mo ruslapio. 

1 zai, skaitykit svarbų pranešimą Dienraščio 

skyriuje! 
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