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tai Hihms. 
Paėmė per 20,000 vokiečiu, per 
100 kanueilu ir apie 100 kaimu 

Talkin nkai bomb-rduoia Metzą, 

Austrija kalba apie taiką. 
"No"- atsako Amerika. 

^tavikai kelia vis didesnes žmonių 
skerdynes. 

Bolševikai daro iš Rusijos Buče-šapį. 
BOMBARDUOJA METZ'O TVIRTOVĘ. 

Paryžius, rugsėjo 18 d Francu«u sunkiosios kanuolės 

pradėjo bombarduoji vokiečių tvirtovę Metz. Ekspertai mano, 

kad užims keletą savaičių, gal net mėnesių, pakol šitie "vartai į 
Vokietiją' bus sunaikinti. Amerikos kanuolės dalyvauja bombar- 
davime. / 

BOLŠEVIKAI ŽUDO TUKSTANCIUS. 
W a s h i n g t o n D. C., rugsėjo 18 d. Žinios iš neutrališkos 

šalies praneša, kad pasaulis neturi riei supratimo apie tas baise- 

nybes, kokios darosi Rusijoj. Tūkstančiai žmonių jau žuvo, kalė- 

jimai kupini ir sušaudymai, be teismo, eina kasdien šimtais. Bol- 
ševikai Maskvoje eina iš namų į namus ir užtenka bolševikui pa- 

sakyti, kad jis mano. jog toks ir toks gali but bolševikams pavo- 
jingas ir jau po žmogaus. 

Petrograde sušaudyta 812 ypatų laike vienos savaitės Su ! 
viršum 400 ypatų yra dar ant sušaudymo listos. Visi, turėjusle 
rangą (titulą) Valstybes Patarėjo (Statskago Sovictnika) tapo 

^^reštuoti. nežiūrint jų politišku paivalgų. Ant inteligentų ir 

'SHteru bolševikų gaujos daro tiKras medžiokles. 

TALKININKAI SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS. 

Petrogradas, rugsėjo 14 d. Anglų, Francuzų ir Ameri- 

konų armija ant Archangelsko fronto sumušė bolševikų armiją, 
kaip praneša bolševikų organas Pravda. 

KAREIVIŲ TRAUKINYS SUSIKULĖ. 

Soringtteld, Mo„ rugsėjo 17 d. Traukinys su kareiviais su- 

sidaužė su prekybiniu traukiniu netoli M?.rshficld, Mo. Žuvo 25 
kareiviai, ir t^rp 6o ir 70 tapo sužeista 

AMERIKONŲ DIDELĖ ] 
PERGALĖ. 

Su Amerikos Armija Prancū- 

zijoj, rugsėjo 14 <1.—Pereitą ket- 

vergą pirmoji Amerikonu armi- 

ja, po savo lociitt generolu va- 

dovyste r tie pirmą smūgį vo- 

kiečiams taip vadinamam St. Mi- 
hiel kyly j, i pietus nuo Yerduno. 
Xuo pirmu karės metu vokie- 

čiai čia 'buvo įvarę kylį ant apie 
angl. mylių gilyn iki miestui 
Mihiel ir per visą laiką lai- 

<r. ji atkakliausiu biulu. 
Susiformavus Pirmai atskirai 

Amerikoniškai Armijai po vado- 

vyste gen. Pcrshingo, ji ta; o pa- 

statyta šiame sektore ir percitsj 
ketvergą ji rėžė vokiečiams to 

k>lio šonan. Tuo laikų tame ky- 
'yi, arba kišeniuj, buvo apie 70,- 

*■ 

ooo vokiečių. Amerikonai, kiri- 
dami šonan, atkirto dali vokie- 
čiu ir paėmė per 20,000 belaisvių, 
daugiatf šimto kanuolių ir dau- 

gybę kitos kariškos medžiagos. 
Smūgis buvo tai]) smarkus, kad 
j j7 valandas Amerikonai išly- 
gino visą kyli, atimdami nuo 

teutonų Į ta laiką apie ico mies- 
teliu ir kaimų ir 150 ketvirtai- 

nių mylių žemės. 
\ ienoj vietoj, prie l'a.^ny, 

Amerikonai pasiekė upės Mosel- 
le, kuri vra vubežiuni tarp Fran- 

euzijos ir Vokietijos. l'ačiam 
beveik parubežyj yra galinga vo- 

kiečiu tvirtovė Metz. Ameriko- 
nai čia taip arti priėjo, kati iš- 
laukiniai Meiza fortai pradėjo 
šaudyti. 

Nukirsv'ami Si&MiliicIio kylį. 

Amerikonai sutrumpino frontą 
nuo 40 angį. myliu ant jo myliu. 
Dabar frontas eina nuo upės Mo- 
selle beveik tiesioj linijoj iki 
miesto Fresnes, \ erduno apie- 
linkėse. 

Pirmas puikus ir žymus Ame- 
rikonu pasisekimas padarė daug 
džiaugsmo talkininkams. Angli- 
jos karalius ir premieras Llovd 
(jeorge, Franeuzijos prezidentus 
ir premieras ir talkininkų armi- 

jos vadai. gen. Koch ir gen. Ilaig. 
pasiuntė gen. lYrdiingui ir Ame- 
rikos armijai karštus pasveikini- 
mus. 

Vokiečiai tuo tarpu turi savo 

žmonėms aiškinti, kad pasitrau- 
kimas nuo S t. Mihiel jau l)u\'o 

j , lianuntas jei* keletą metu. Ma- 

Įtyt vienok, kad blogai "iš;>lia- 
' nuotas," jeigu prisiėjo tiok ka- 
reivių pražudyti. 

Amerikos ministeris liaker bu- 
vo tuo tarpu prie Amerikos fron- 
to ir atlankė atimtą nuo vokiečių 
St. Mihiel miestą. Amerikonų 
nuostoliai, kaip pranešama, buvo 
pastebėtinai maži. 

AUSTRIJA SIŪLO TAIKOS 
DERYBAS. 

Amstardarr.as, rugsėjo 15 d. — 

Austr • \ engrijos valdžia pasiuntė 
visoms kariaujančioms viešpatijoms 
i" neutrališkoms šalims t'ormališką 
pasiulijimą susirinkti kur-nors neu- 

.rti!i>koj šalyj ir pradėti taikos 
votiterenciją. šitos konferencijos 
♦ikslu, anot Austrijos pakvietimo, 
butų apsimainyti 1111 njončmis, 
kas esą parodytu, "ar yra tos išly- 
do;. kurios galėtų padaryti galimu 
greitą pradžią taikos deryboms." 

Austrijos j.asiulijimas pataria, 
kad tuo tarpu nėra reikalo daryti 
karės pertrauką. Visų kariaujan- 
čių viešpatijų delegatai erą susieitų 
j "konfidenciales (nc \iešas) ir 
nerisančias diskusij'as apie pamati- 
nius taikos dėsnius.'" 

Šitas Austrijos pasiuli j imas. 

apart žodžių, nedaug kuom ski- 
riasi nuo pirmesnių pasiuli j irnų. 
Ir Šitam pasiulijinu- nėra nei vie- 
nu žodžiu užsiminta apie išlygas, 
koki-.; ris Centralinės V iešpatijas 
notėtų taikintis. 

Todėl abtliia. yra manoma, kad 
Mtoki" pa-iuliiiTo tikslas yra dve- 
jopas: pirmiau; iai. sukelti 11c li- 

nkimus talkininkų vd vse ir duoti 

irogą tų šalių pacifistams kelt' 
tose šalyse iriukšmą, nuo ko tal- 
v'nir.kų išnašumas nusil]>nėfų: 
utfru tikslu yra — pa-;:gami.nti 
>au .yiirklą prieš savo žmones ir. 
c;: vrel talkininkai atmes .okį ta:- 
k s pasiulijimjj, tai pasakyti savo 

įmonėms: matote, mes ir vėl siū- 

lėme taik. bet priešas nenori 
U;del męs turim gintis iš paskuti- 
niujų. 
Kaizeris irgi prie taikos pisideda. 

Visur abelnai yra manoma, 

kad Austrijoj nota buvo rn>. ta 

ne Vienuoj, bet I>crliiie, ir Vokie- 
tija, žinoma, jai pritars. 

Tuo tarpu pats kaizeris taipgi 
pasiūlė "taiką' beveik tuo pačiu 
taiku kaip ir Austrija. Kaizerio 
"taika" vra dar ifavatnesnė ir ji 
parodo, iš kur vejas pučia. 

Kaizeris pasiūlė atskirą taiką 
l.k'lgijai tokiomis išlygomis: 

Kad Belgija pasiliks ueutralS 
net iki karės pabaigai. 

Kad |x> to visa ekonominė ir 

(politiška Belgijos neprigulmybė 
[bus atnaujinta. 
\ Kad komereijinės sutartys tarp 
I Belgijos ir Vokietijos, padaryto* 
! dar prieš karį\ bus paliktos ir po 
'karės neaprybotam laikui. 

Kati Belgija panaudos sav-> 

j įtekmę sugrąžiiriiiui Vokietikes k:>- 

į lioniju. 
Kad t"'-r :r lu khu_imas bus ap- 

, švar/ty*: iT' ių tautos m;i- 

i'v.uma (Belgijoj), kuri laike kart- 

[gelbėjo \ o.c:»t:jai. ne",us baudžia- 
ma. -f 

j Apie atiygimrną už- padarytus 

nurijai nuostabus nėra nei žodžio, 
Su'vum;: Uiipjji. kad An^lij s 

valdžia svkiu .u Amirij s neita. I 
gauisi taipgi pasiuliįimą ,kad tal- 
kininkai ištraukti savu kariumenę 
iš Murinai:-) apskrico, siaurinėj 

į Rusi joj. 
I Amerika pasiulijmą atmetė. ' Pasirodžius takius taikos jAisiu- 
lijimams, galima lmvo i skalno ži- 
noti, kad talkininkai 'ai atmes. 

Taip ir išėjo. Anglijos, Francu1- 
zijos ir Amerik kai]) laikraščiai 

I taip ž:nnnin ir politikos va'a 
išs\k užrci.škė beveik- vienbalsiai, 

■kad talkininkai savo išlygas jau 
nesyki yra "paskelbę ir pako! t ent- 
ralinės V iešpatijos nepaskelbs sa- 
vo ivy^u, kuriomis j<>s sutink; 
taikintis, patui kalba apie taikia 
derybas yra bergždžias darias. 

\\ asbin^tono valdžia lame re: 

kale išleido oficiali ir aišku .ats 
kyiną. 

Valstybės sekretorius I .ausin 
K'/eiią j.'.irt lėlį pask'-llK' pnv.i len 
<• V. ii r«•*-. v." r 'u sakanti pram. 

šimą: 
"Suvienytu \ aisti j ų valdžh 

jaučia, kad yra tik vienas atsa 
kymas, kuri ji gali duoti i Aust 
ro-Vengrijos imperal- riško val- 
džios pasiulijimą. Ji Į Anicriko 
valdžia Į atkarlotinai ir su pil 
niausiu atvirumu paskelbt" išly 
^."s, kuriomis Suvienytos Vai 
>tiios svarstytu taiką ir ne-jal 
paisyti, ir nepaisys pasiulijtiv.o 
tanu reikale, sulyg kurio ji sa- 
vo pv.-ziciią ir tikslą, yra išreišku- 
si taip aiškiai." 
Šitas Suvienytu Valstijų atsaky- 

mas tu< jaus tapo pasiusta* Vien- 
uoli. 

KAIZERIS NORI TAIKOS, 
BET SULYG SAVO LOCNC 

PLIANO. 
Amsterdamas, rugsėjo 13 d. 

Kaizeris aną dien laike prakali-.:,; 
darbininkams iš K.ruppo ginki 
iirbtuvių Ks>enc. Iv.'uppo 'dir'Hu 
\ė \ ra didžiausios visoj Vokieti 
joj jankių ir amunicijos dirbtuvės 

» i>riiš karį' ios buvo senai pagar- 
sėję, ka'.įK) didžiausios ginklu dirb- 
tu,ės visam pasaulyj. Dadar. sa 

< ma. jo/e dirba apie 100,000 dar- 
bininkų. 

Savo prakali j kaizeris p::-aki" 
ekančiai: 

'.Mano brandus draugai "\ruppc 
lirbtuvė.c: Aš senai jaučiat' 
įorą atlankąti jus laike šitos karės 
n-i. kaip iųs žinote, skaitlingi 
olitik is ir kariškos pareigas pa- 

kaukdavo man? i ivainus auišir 
atiku ir Varė sunaikintus Knr< 
)iis ap-k' ič*t1 -. 

"Labai dideli tl:i: iAu tapo atlik': 
visų nuo <!i rckt «r i 11 iki pa>ku 
tini > darbi n ink > ir < ];i !*• >i n i n k i~ 
■r tni prie vis beaugančiu maist 
ir apsirengimo suukėiįvbin. Įiric 
nuostolių, gailesčio ir bėdų, kurie.; 

neaplenkė nei vien.- namo — nei 

kuiugaikščio paločiau*, nei dar- 
bininko bakūžės. 

"Industrialė mobilizacija be 
skirtumo amžiaus ir lyties su'darė 
tokį pareikalavimą. kokis dar nie- 
kados nebuvo uždėtas ant Vokieti- 
jos žmonių, o visgi žmones atsiliepė 
j tai su noru ir džiaugsmu. 

"Savo kelionėse per kraštą ,.s 

kalbėjausi su daugeliu uasb.ų, su 

daugeliu kaimiečiu, su daugeliu 
1 a n d \v e h r o ir ! a n d t u r m o 

nariu, kuriu širdjs Inny sunkios 

nuo rupesties. bet kur e •pimlėjo 
!pirmiausiai pareigos mir.t'imi. Jū- 
sų rup e čiai palytė; iv:mo iki 

I gilumos vano š:rdie 
j "Ką tėviški patariu'".i galė; 
padaryti ♦•u:ražl:vimii .*u"k rnybių. 
kiek lai grilnia. t;..- V.iv-*o p kiryta.' 
: )aug g. ;v;o ; i )':>;■ r.'y'.a Mlu.p, 
r tolei nesk-liūtin:'. kad čia ir 

tei y;a neužsiįjanCd'' :ir. 
Ik.. :;alu 'jfale. ka: yra už lai 

kaltas? K a.-, karė, j-r .• -• -rok kal- 

bėjo apie marinimą ^ ąetijos 
moterių ir vaikų? Kas Įvedė bai- 

'Ijgv. r" 

—i ■ II ■HHIMII———— 

I sią. neapykantą -:i»jc- karėje. Ta 

| buvo priedas! 

Jis Viską Padaręs. 
j "Kiekvienas i> jus tolimiausia- 
! nu- t a 11 f r landų kampe žinote 
kad nei vieno akmens nepalikau 
uenu vertęs, idant sutrumpinti, 
kiek tas galima, karę jums, jųsn 
žmonėms fr visam vivilizuotam 
Europos ])asauliui. (iruodžio hjMi 
metu aš padariau priedui vi s;i 

ir aišku taikos pasiuliiirną vardan 
Vokietijon imperijoj ir mano tal- 
kininku. Pašiepimai, pasityčiojimai 
ir panieka buvo atsakymu. 

"Tas, esantis Aajjstyliė -e. i•:<. 
mano atsakomyl>ės supratimą. Lai- 
ke praėjusiu mėnesiu atsak :ui j i 
imperiškus valdži -s Iv leriai at- 
kartotinai davė aiškiai supra »li 
.kiekvienam, kas norėjo supra ii, 
kad męs kiekvienu laiku e ame 

I pasiryžę ištiesti taikos ranką." 
Toliau* kaizeris pasakojo, kad 

esą talkininkai. vieton ]>r;initi 
jiems ištiestą ranką, išreiškė norą 
sunaikinimo, sudraskymo ir su- 

trynimo \'okietij- "I'rieš šitą i 
absoliutišką sunaikinimo norą 
pasakojo toliaus kaizeris męs 
turime pastatyti savo absoliutišką 
norą palaikyti savo e\ist<.neiją." 

" N'eapikanta apsireiškia tikini 
tarp žmonių, kurie jaučiasi su- 

mušti traukO toliau- kaizeris. 
Todėl, įciii'u toki'a baisi neapy- 

kanta gyvu< j;i tarp mušu priešu, 
tai j'."S pradžia yra tame. kad i u 

išrokavimai buvo klaidingi. Kiek- 
vienas, kas žino Anjjlu-sa.vnų 
charakterį. žino. ką reiškia kovo- 
ti su jais—kaip išhermingi jie 
yra. Męs nežinome, kada kova 
pasibaigs, bet vieną, dalyką męs r 

žinome, būtent: kad męs turi- 
me iškovoti šitą muši iki yalui. 

I 
Bara Savo "Sliakerius. 

''\ i>kas dabar priklauso mio| 
justi galutiniu pastangų. Viską*! 
yra ant kortos. ir todėl kad nmsuĮ 
priešai žino tai: todėl, kad jie j 
Luri didžiausią pagarbą Vokietijoj 
innijai; todėl, kad jie mato. jotr 
jie nedali apgalėti musų armijos 
ir laivyno, tai jie mėgina apgalė-'Į 
ii mus viduriniu suskilimu keliu Į 
ir nusilpninti mus nete singais pas-j 
■calais. 

bu: | paskalai | i'epacina iš 

\«)kictij< s žmonių. Jie \ra jni- 
iirbta produkcijų. I'.ct kas k!ar.-<• 

okių paskalų. kas platina nepa- 
matuotas žinias geležinkelio <iirl>- 
iuvėj ar kur kitur, las "išvirsijn" 
;>rieš I a t t e r 1 a n d ą |tėviuę|. 
jis yra išdavikas ir yra vertus 

ištrins bausniės. nežiūrint tu, ::r 

ii-> hutų grafa:-. ar darbininkas. 
"Xet jeigu su lyg nuomonės dau- 

gelio jusų Ui s 11, y, karė] tęsiasi 
)eri!gai, tai kiekvienas vokietys ir 
kiekviena vokietė. Iiudatni liudi- 
ninkais šitų nesulyginamų didvy- 
riškų mūsų armijos ir laivyho 
>ygių, privalu suprasti, kad męs 
kovojame ir gulinėjamės už savo 

e\istenciją, ir kad męs privalome 
padaryti didžiausias pastangas,' 
idant apsiginti save pergalingai ne J 
tik per save darbą. bet ir per 
musų žmonių mintis. į 

"Daugelis jųsų tarpe tankiai! 
klausdavotės save laike šitos ilgo.- 
karės: 'Kaip toks dalykas galėjo 
atsitikti' Kam męs turėjome pe- 
reiti per tokį dalyką po 40 metų 
ramybės?' \š manau fui yra klau 
simas, kuris yra ge.iri vertas at- 

sakymo ir kuris privalo buti at- 

ral-'vtas." 
''ir kaizeris toliau.-, pasakojo, 

!ca<i jis "ilgai mąstė apie šitą rei- 
k;:I:į" ii' priėjo pire -»ekančiti iš- 

vadų: kad pasaulyje esą geras 
-usikerta -u blogu sulyg pada- 
vadiįimo iš \ugštvbiu. Ka ! šit;1 i 

.. '1- I kare išaugo is t<»s pajįios priežas- 
ties Vokiečiai esą buvo darbšti, 
kultūringa, gera tauta visais at- 

žvilgiais. "Ji dirl su kunu ir 
siela." liet buvo tavu kurios 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

IŠSIUNTĖ Q U E S T I O N A I R E 3. 

Washington, D. C.,rugsėju 17 d. Karė* De- 
partamentas prisakė virinus I .iea: !'■>; Ml'nnr iš- 
-liumiiuti klausinių silsimas (( hu -; otmairc vi- 
siems vyrams visoj Amerikoj, kurie turi tarp 18 ir 
30 metu. užsiregistravusiems rugsėjo 12 <1. kas- 
dien sius po ic%; vadinasi vi>i (Jucsti >:iai'vs t > 

amžiaus vyrams bus išsiųsti .i 10 dienu. I':nna ;,i 
dalis išsiųsta rugsėjo t K «!.• o paskuti-; '.u-, i 
siustą nrvėliaus rugsėjo 28 1. 

Jeigu jus registravotės r.:gst io i_' d. ir i :g;t 
jus dabar turite nuo 18 iki 30 metu, l i urite 
gauti Oucstionnaire viršuj pažymėtu' 1 0 

vėliaus rugsėjo 28 d. Jeigu negausi t :" i'.ri: : 

kit savo Local BoardV. Jeigu turite .v u/.: ai.-v 
metus, bet neturite dar pilnu 37 -taip-i at tsriu 
gauti Ouestinonaire. Vyresni ne:.;u 37 we;u :.Uom 

tarpu nebus judinami. 
\ isi vyrai tarp 18 ir 36 melu. p;> ūkti dabar, 

ir negaunantieji paliuosavimo. bus ; ašaukti !; <rr.- 
menė n iki ąpalio mėnesio pabaigai ;.iu metu. 

Dienraščio Reikaluose. 
KODĖL IKI ŠIOL 

DIENRAŠTIS NEPASIRODO.! 
Mums ateina užklausimu laiš-j 

kai-, o ypač daug tenka girdėti į 
klai'.s-iniŲ nuo ėikagieėių: kodėl 
iki šiolei "Lietuvos" dienraštis 
'teišeina ir k ado jis pasirodys? 

Męs suprantame, kad žmonės 
nekantrauja, norėdami 'greičiaus 
pasidžiaugti vaisium to savu dar- 
ni. kuri jie atliko dienraščio ka- 
pitalą suorganizuodami, liet męs 
>iuomi norime paprašyti jų visu 
trupinėlio kantrybės. 

K ii p jau miufijome pinniaus, 
vra "šimtas ir vit&as" Tva;riŲ da- 
ykii ir dalgelių, kuriuos reil< 
itlikti pirmiaus ucgii dieuraštis 
pasirodys. \ irui tokiu dalyku j 
ialykėliu yra lengvesni, kiti sun- 

Kęsui atlikimui. \"ieni iau atlik-į 
ii, kiti dar daromi. 

\ icns is svaroiausiu uaiyKij, j 
kuris privalo buli pirmiausiai at-j 
liktas. yra gavimas nuo vyriau- 
-ylxs iš \Yashingtono tam tikro 
leidimo (permito). kuris uitik- 
r i n t n mums reikalingą diemaš- 
:io spaudimui popierą. Tai yra 
naujas kariškas padavadijimas. ir 

pirm lokio permito gavimo, 
męs tuo tarpu nieko kito negali- 
me padaryti. 

Toki perm i t ;i męs tikimės 

gauti. Apie tai męs neturime 
beveik jokiu abejonių. Bet tas 

gali užimti truput] daugiau* lai- 
ko. negu męs to norėtume. To- 

dėl visa naujo dienraščio "armi- 

ja"' i;- jo draugai teiksis turėti 

tVupuii daugiaus kantrybės, kol 
visus tuos rcikahis m»;s atlik- 
sime. 

DIENRAŠČIO "ARMIJA." 
Apart pirmiaus jau paskelbtų 

"Lietuvos" dienraščio šėrininktt, 
prie dienraščio bendrovės prisi- 
dėję dar sekantieji šėrininkai: 
S. Petrulis. Chicago r 

F. Manelis, Chicago j 

K. Ilerinkis. Chicago 5 
Pr. Poška 10 

[M. J Kiras. Chicago •*" 10 

A. KartaJUs.,.A^h^Įgo 
J. Sndzcviėius. Lhieugo j 

Siopši.v, Cicvcl.uvil, (). i 

\i. i'uzinas, Asrun, U. i 

\. Llabu/.ls, Fayette Cit v.. I'a. i 

*•. S'.:(l/ius, Cucjiu't, Minu. i 

\. Jokūbaiti.-., .Sioux Cil>. la. i 

Dr. J. Valūkas, Urooklyn 
f. Boksas. Toronto, (Jnt. 

!g. IVtru.škevijius, Sprįnij 
H iii MiiK-s, Canada i 

r. Miksas, llibbing, Minu. j 
I. Skritulskas, \i'u llritain 
I. Bokna.s Naiu.atliek, Conn. i 

'r. Ivp»il< t, i'ain.-la'.i. Mieli. i 

\1. Mocke\i. ient-, !)a\t,<>u. Q. i 

Į\ įSkaėk.-.r >kas, ! .\ivt.-m, i i. i 

T. Povylaiiis. Dayton i 

\ .Markcvu ins 1 ).-■ yt<>n i 

A. < iolu'oioki.s, ( k"(MO, I i'. 
Mijnt iia, Iii n k 1 v i >, 

Žlibinąs, Gevdau 1. (J. 
\. \ iriiicl itiu". (. Vvdand. 
^ K. Jrv i'a<. t'lcvcland, 
I. lirazauslui.-. C ic\ cland 
v. .Malinauskai. (. levdand 
!■'. Sereikas, (.'ieveland, 
1'. Jačka. 1. .'irvcland. 
f. Šalinis, C'lvvciand. 
\. Taniulaitvn.'. I.orain. t 

\i. ! Vokai lis. L -tratu. n. 
f. Remtis, I.orain. ( >. 

I. /cnius, I.orain, ( ). 

\. Ralsis. I.nraiu 
A. Grikaitis, I .'orain. (). 

M. Xa\ irkas. I .orain. < ). 

f. Lčiurauskas, \Yaterbury. 
Ang. tiricaitė, t'lm-a.^'M 
P. (ierd/.iu'nas, ("hiea^o 
V. 1\ Dovydaitis, l'hica.ųo 
\'ik. Dovydaitis, ( liicas.;o 
J. Kad/.išauskas, Chicago 
I., liurba. Chicap) 
A. Lazauskas, Cliicajjo 
R. Jureviėus, Chicaįįo 
J. Aukštika'nas, C'hicago 
A. Rcpžda, Chicago 
j. Aleksandravičius, Clma^o 
\z. -Mickevičius. Waterlwry 
J. Antanavičius, YVatcrbury 
T). Matas, "NVatcrbury 
Pr. Miliūnas, \Yatcrbury 
J. Ivanauskas. Watcrbury 
Pr. Padvaraitis. AYaterbury 
J, Rudaitis, .Waterbury 
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IŠ KARĖS LAUKO. 

(Tąsi nuo 1-mo pusl.^ 
ts.į nenorėjo dirbti, bet t'.'.c ilsėtis 
ant savo liauni. Tos tautos esą 
buvo nekas kitas, kaip Vokietijos 
priešai. Jos pavydėjo „są Vokieti- 
jai, ir kaizeris {didus taip viską 
lengvai išvadžioja: 

"Pavydėjimas paragino mūsų 
priešus prie mušituosi ir štai karė 
užgriuvo ant nu: »ų. t) dabar, ka- 
da mušu priešai mato, kaip jie 
apsigavo savo viltyse ir kaip mu- 

šu galingi generolai uždavinėjo 
jiems smūgį po smūgio, t'ai ne- 

apykanta iššoka. *** 

"Dabar prižadėkite man vardu 
visos Vokietijos darbininku: ''Męs 
manome kovoti ir laikyti iki pa- 
skutiniųjų, taip mums Dieve pa- 
dėk!" Kas taip tnano padaryt*, 
lai atsako "Taip!" 

Susirinkusieji garsiai suliko 
'"Taip!" ir kaizeris po to caip 
Užbaibė: 

Aciu jums. Su šituo I aip 
aš cinu ctebar pas feldmaršalu 
[Menamai, pas I lindenburgą]. 
Dabar kiekvienam iš mūsų pasilie- 
ka išpildyti savo pareigos prižadą 
ir jtemti kuolabiauMai savo kūną 
ir savo dvasią už f a t e r la u d ;i 
Kiekviena abejonė privalo but iš- 
varyta iš minties ir iš širdies. 

''Mušu obalsis dabar yra: "\o- 

kietijo's 'kardai yra pakelti, širdį? 
yra stiprioj ir muskulai yra tam- 

prus. Pirmyn j muši prieš viską 
•kas stovi prieš mus, nepaisant 
kaip ilgai tas tęstųsi — tai[ 
mums padėk, Dieve! Amen! C 
dabar, likite sveiki!" 

BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA 
SENĮ KRAPOTKINĄ. 

Londonas, rugsėjo 14 d.—Ku- 
nigaikštis Petras A. Krapotkin 
kaip praneša ExchaUg.e Te 

lcigrapho žinia, aš Aimstcrilam 

tapo suareštuotas Retrograde. 
(Bolševikai kaltina ji už suokai 
fuj -u Anglija prieš bolševiku vai 
dž ią. 

Kunigaikštis Krapotkin yra se 

pas ir labai plačiai žinomas rusi 

mokslinčius, revoliucijonicVius 
Jis skaitosi "tėvu" moksliškoje 
anarchizmo ir dar 1874 meluos* 

tapo suareštuotas Rusijoj už sa 

vo revoliucijinį Acikluiįną. Vė 
liaus jis turėjo iš Kųsijos išsi 
nešti ir ilgus laikus gyveno Lon 
Idone. Laike šioš karęs jis par 
grjžo Rusijon ir buvo griežta; 
priešininkas ne tiktai cari/mo 
ibet ir Vokietijos. Jis vra gimę: 
1842 metais, taigi turi jau /( 
metus amžiaus. 

UŽŠOKO DALGIS 
ANT AKMENS. 

bolševikai, įsnitę iš to, kuc 
jiems valdžia iš rankų vis !a- 
kiaus spruksta. vėl griebėsi te- 

roro-žudynių, Jie suėmė tūkstan- 
čius 'buvusiu rusiškų aficierų ii 

pradėjo juos šimtais 'žudyti. 
.Bolševikiškas ministeris Tire- 

rin bevieliniu telegrafu pranešt 
gen. Aleksiejevui, buvusiam vy- 
riausiam rusiškų armijų vadui 
0 dabar vadui rusų kariumenės. 
Veikiančios prieš bolševikus, kad 
Csą už kiekvieną žuvusį raudon- 
jjfvardistą, bolševikai nušausią de 
fumts suimtų aficierų. 

Gen. Aleksiejev Čiėerinui at 

bake, kad jeigu bolševikai drįs 
šaudyti suimtus buvusius ačicie- 
rus, tai jis ir jo kariiumenč nc- 

pasiliaus veikus iki tol, pakol 
kiekvienas žydas Rusijoj nebu? 
1 keturias dalis sukapotas (Mat 
jčičerin, kaip ir beveik visi bol- 
ševikiški lyderiai, >ra žydas). 

PETROGRADE KRAUJAS 
IR GAISRAI 

Pavyžius, rugsėjo 14 d.—Te- 
Iegi amuose, kuriuos gavo Angli- 
jos laikraščiai iš Helsingforso, 
(Finliandijoj, pranešama, kad Pe- 

trogradą esą apvaldė anti-bolše- 
!Vikat, t.y. bolševikų priešai. 

[Pereitą ketvergą atėjusi s iš 
Condono kablegramas pranešė, 
kad rusai kaimiečiai sukilo prieš 
[Bolševikus ir ir.ėjo j Petrogradą. 
/Didelė dalis Petrogrado gyven- 
tojų. anot šitos žinios, esą. pri- 
sidėjo prie kaimiečių ir sukilo 

įprieš bolševikus Petrograde, iš 
ko kilo labai smarkus mūšiai mie- 
Fto gatvėse. Daug kraujo pra- 
lieta ir Prtrogrado miestas c=ą 

pradėjo degti apie dvylikoj vie- 

LENINAS RAGINA PRIE 
1 

SĄRYŠIO SL HUNAIS. 
Amsterdamas, rugsėjo 16 d.— 

Kaip rodosi, tai galima tikėtis, 
kad bolševikiška valdžia netru- 

kus jieškos atviro susivienijimo 
su Vokietija. Apie tai galima 
•įprasti iš bolševikų .premiero Le- 
ninu notos, kuri tilpo bolševikiš- 
kam organe P r a v d a ir kurią 
atkartoja llerlino laikraštis L o- 

k ii 1 A n z e i ge r. Šitoj notoj 
Leninas štai ką pasako: 

"Dalyku stovis ant čecho-slo- 
vakiško fronto,—sako Leninas,— 
kasdien darosi vis pavojingesnis. 
Kasdien męs vis labiau persitik- 
riname, kad patįs vieni męs esa- 

me bejiegiai. įSovietų valdžiai 
pasilieka tik vienus kelias išėji- 
mui. būtent: padaryti atsigyni- 
mo ir užpuolimo alliansą (su- 
sivienijimą) su kita valstybe. 

"Idant išgelbėti darbininku ir 
kaimiečiu galybę, męs neprivalo- 
me nei drovėtis susivienijimo su 

imperialistais." 

"NUŠAUK ANT VIETOS!" 
Su Amerikos Armija Francu- 

zijoj, rugsėjo 13 d. — Visiems 
įmerikoniškos kariumenės pul- 
kams 1-rancuzijoj išleista gene- 
ol(» Persiimto prisakymas nu- 

jauti ant vietos kiekvieną, kas 
»is neimtu, kas laike mūšio kal- 
bintu pasiduoti vokiečiams, arba 
\tka)binėtii nuo muši mosi. 

Priežastis tokio prisakymo sji- 
mė iš to, kad laike vokiško ata- 

ko prie Fismette, rugpjuėio 27 d., 
kas-žin-kas į'bėgo tarp ameriko- 
niškos kariumenės ir Saukė j 
kareivius, kad jie pasiliautų prie- 
šintis vokiečiams ir tikrino ka- 

reiviams, buk aficierai pataria 
pasiduoti. 

(lenerolo Peršingo prisakymas 
paaiškina, kati toks aiškinimas 
ano nežinamo vyro buvo absoliu- 
tiškai melagingas, ir po to pri- 
sakymas taip skamba: 

"Yi i, kuri platina tokį aliar- 

mą. yi liesas mušu uniformo- 

je, arba was nors iš mūsų locnu 
kareivių, kuris yra neištikimas 
ir Išdavikas, arba kas nors iš mū- 

sų locnų kareivių, kuris iš išgąs- 
čio pasidarė šešku. Kas jis ne- 

būtų. jis privalo but nušautas 
ant vietos. Laike mūšio nėra lai- 
ko tyrinėti, kas jis toks yra, ar 

kodėl jis taip elgiasi: gana. kad 
jis daro paniką ir disorgani/.a- 
ciią, arba pataria pasiduoti. 

"Kiekvieno aficiero ir kiekvic- 
n > kareivio pareiga yra nušauti 
ant vietos bile ypatą. kuri laike 
mūšio kalbina 'bile ką pasiduoti, 
arba paliauti kovojus. Nedaro 
>!;irtuino, ar toks žmogus butų 
svetimas, ar draugas, ar jis butų 
ai'icieras, ar kareivis." 

VOKIEČIAI VĖL PRADEDA 
APIE TAIKĄ KALBĖTI. 
Amsterdamas, rugsėjo 14 d.— 

Vokiečių laukiamas "taikos ofen- 

syvas." t. y. 'propaganda ir intri- 

gom idant privesti prie tokios 
taikos. kokios nori vokiečiai, jau 
vėl prasidėjo. 

Rugsėjo d. V okietijos vice- 
kancleris von Payer, laikydamas 
! rakulbą mieste Stuttgart, pasa- 
kė. kad nors esą "męs esame ne- 

kalu ir užpulta pusė," ir lodė! 
esi Vokietija turi teisę reika- 
la iti 'atlyginimo' (kontribucijų), 
bet esą "rimtai apsvarstę, męs ve- 

lijame atsisakyti nuo tos [kon- 
tribucijų! minties, nežiūrint nei 
m isų patogaus kariško padėji- 
mo," 

Savo prakalboj von Paycr. už- 
I kliudė ir užimtų kraštu klausi- 

mą ir. apie tai kai'1 damas, išsi- 
reiškė. kad pirmiausia taikos iš- 

kiek tas palyti Vokietiją, 
yia ta. kad Vokietija ir jos tai 
kininkės: Austro-Vengrija, Tur- 

kija ir Bulgarija privalo gauti 
atgal visas provincijas ir kolio- 

nijas. kokias jos turėjo prieš ka- 

ro. Tuomei, sakė von Payer, 
galėtu pasitraukti iš užimtų kraš- 

tų ir sugrąžinti Belgiją, bet su 

ta išlyga, kad jokia kita viešpa- 
tija nebūtų patogesniam sulyg 
Belg'jos padėjime, negu Vokie- 

rija. 
Toliaus von Paycr pasakė, kad 

Vokietija esą neduotų talkininku 

patvirtinimui savo sutarčių, pa- 

darytu su. Rusija. Ukrajina ir 

R-.:manija, kas reiškia. kad Vo- 
kietija sutiktų padaryti su tal- 

^'ninkais taiką, bet kad talki- 
ninkai paliktų [Vokietijai liuosą 
ranką [Rytuose,^ypatingai Rusi- 

TAI NE MALKA... 
Tai krūvų krūvos didelių kanuolinių šoviniu, prirengtu 

talkininkų fronto užpakalyj. Talkininkai turi jų milijonais 
-prisikrovę, kad padaryti Frįeui karštą pirtį. 

joj. f 

"Męs negalime—sako von Pa-. 

y c r—atiduoti Rusijai atgal Len- 
kijos, nei-gi męs negali mg prisi- 
K t i prie to. kad Finliandija vėl 

patektu |)o rusišku jungu. Męs 
negalime palikti jų locnam liki- 
mui parubežines valstijas, kurios 
guli prie Vokietijos rubežiaus ir 
prie Baltiko."—kas reiškia, kad 
Vokietija "negali palikti jų loc- 
nam likimui" Lietuvos. Latvijos 
ir Kstonijos, bet norėtų jas pa- 
imti savo "globom" 

Tokias mintis išreiškė Vokie- 
tijos viee-kanclcris, .von Payer. 
\*okietijos kancleris, von llert- 

lmg, vyriausis Vokietijos politi- 
\ •> vadas, savo prakalboj amatų 
imi j n lyderiams, pasakė dar dau- 

giau. 
Nežiūrint to, kad talkininkai 

yra atmetę jau ne syki Vokie- 

tijos taikos pasiulijimus, von 

I Hertling esąs įsi tikri nęs, kad esą 
taika esanti arčiau negu kad apie 
tai abelnai yra manoma. 

Anot kanclerio žodžių, esą kaip 
Vokietijos valdžia, taip ir vo- 

kiškos armijos vadai pageidau- 
ja susipratimo ir taikos ir kad 

esą valdžios ir armijos lyderiai 
yra priešingi visokiems užkaria- 
vimams. 

r 

IS AMERM3. 
; jr 

moteris konduktorės. 

Detroit, Mich. Detroit U- 
11 i t c d R a i l\v a y s kompanija, 
kuri valdo visus gatvekarius 
mieste Detroit, apreiškė, kad gat- 
vekarių konduktorių victosna ji 
pastatys moteris. Šisai jvedimas 
yra daromas iš priežastis trū- 

ktinu) vyru. 

NUBAUDĖ UŽ 

BBHIPELNIJIMĄ. 
Fhiladelphia, Pa. Pranešama, 

ka i Kuro Administracija uždėjo 
$2;s,000 bausmės ant šio miesto 
anglių kompanjios Logan Coal 

Company. šitą bausmę vyriau- 
sybė paliepė užmokėti Raudo- 
namjam Kryžiui už tai, kad mi- 
nėta kompanija mėgino beteisiu 
buriu pasipelnyti, pardavinėdama 
anglis brangesne kaina, negu val- 

džia nustatė. 

Apart šitos piniginės 'bausmės, 
kompanija privalo atiduoti Rau- 
donam Kryžiui'visą savo pelną, 
padarytą nuo rugsėjo 15 d. iki 

spalio 1 d., ir sugrąžinti. anglių 
pirkėjams visą pervirši, koki jie 
paėmė augšėiau negu buvo val- 
džios nustatyta kaina. 

TRAUKIA TEISMAN 
DRAFTO URĖDNINKUS. 
Philadelphia, Penna. Specialė 

"grand jury," kuri nuo nekitrio 
laiko tyrinėjo skundus ant įvai- 
riu šio miesto drafto urėdninky. 
išneš} tormalį apkaltinimą prieš 
2? ypatas. 

Tarp apkaltintu yra visas 

"District Appeal Board No. 2" 

(Distrikto Apeliacijos Taryba 
No. J1'). kuri nesenai tapo pa- 
naikint;., o jos darbus pavesta 
Tarybai Xo. 1 : apkaltinta taip- 
gi I ocal Board \"o. 4 ir Local 
Board No. 10: apart ju at- 

sakomybėn patraukta dar taipgi 
tula turtinga našlė. norėjusi pa- 
liuosuoti iš kariškos tarnystosl 
savo sunų. 

MOTERIS "RUNIJA ANT 
SENATORIAUS. 

Helena, Mont. Miss leanncttc, 
Raukiu, pirma moteris, buvusi 
Suvienytų Valstijų kongreso na- 

riu iš Montanna valstijos, pa- 
skutiniuose "primarv" rinkimuo- 
se vėl išnatijo kandidatavo tan 

pačian urėdau ant kito^ tarny- 
stos, bet tapo sumušta. 

Dabar ji "runys" Į Suvienytų 
Valstijų senatorius. Matyt, poli- 
tika merginai patinka. 

DEBSAS, SOCIALISTŲ VA- 

DAS. KALTAS. 

Cleveland, Ohio. l.yla valdžius 
prieš Eugene V. Debs už prasi- 
žengimus prieš taip vadinamą 
"šn'.pystės Įstatymą" užsibaigė. 
Prisakintieji teisėjai (džiury) at- 
rado Dcbsą .socialistų partijos 
vadą, kaltu pereitą k et vergą. Di- 
džiausia bausmė už šitą prasižen- 
gimą siekia, sttlyg Įstatymų, jo 

metų kalėjimo ir $10,000 .pinigi- 
| nes bausmės. 

Debsas išklausęs verdikto pa- 
sakė 

*lt is <il 1 right! As nie- 

ko neturiu nusiskusti. Viskas 
išeis "all right" Dievo geruoju 
laiku" (It \vill come out all right 
in < iotl's good timc). 

Teisėjas uždėjo jam 10 metu 

kalėjimo. 
Eugene V. Dcbs, buvusis ke- 

lis k kandidatu i Suv. Valstyjų 
prezidentus ant socialistu par- 
tijos tikieto. buvo valdžios kal- 
tinamas už dešimts atskiru pra- 
sižengimų priešais Šnipystės įsta- 
tymu. Prie galo bylos iš dešim- 
ties apkaltinimų pasiliko tik ke- 
turi: likusieji tapo atmesti, arba 

patis atpuolė. Debsas, tapo rastas 

kalt i už sekančius prasižengi- 
mus: mėgino kurstyti prie 
nepaklusnumo valdžiai, prie nė- 
lojališkumo kariumenėje ir lai- 

vyne; mėgino priešintis rekruta- 
vinmi ir vartojo tokią kalbą, kuri 
kurstė, vedė ir padrąsindavo prie 
priešinimosi Suvienytoms Vals- 

tijoms ir tuomi gelbėjo priešo 
pusei. 

iŠ 9UB0 LAUKO. 
PREZIDENTAS REIKALAU- 

JA, KAD STREIKIERIAI 

GRĮŽTŲ DARBAN. 

If Washington, D. C. Prezi- 
dentas \Vil'sonąs pranešė darbi- 
n,inkams ir darbdaviams', kad vai-! 
d/.ia nepakis, idani dėlei jų k i- į 
virčų turėtų buti pertrauka svaf-l 
biuose valdžios kariš!au»'e dar-į 
buose. 

Tokį persergėjimą prezidentas 
\Vilsonas davė savo laiške, kurj 
jis nusiuntė unijai streikuojan- 
čiu mašinistu Bridgeport, Conn. 

Mašinistai buvo apleidi; savo 

darbus dirbtuvėse, dirbančiose 
kariškas rcikmenas ir išėjo strei- 

kan pradžioje šio mėnesio. Prie-1 
žastim streiko buvo ta.-<, kad jie 
nebuvo užganėdinti nusprendimu 
valdiškos Karišku Darbų Tary- 
bos. kuriai buvo pavesta išrišti 

jų reikalavimai su!y«j a!;*ų pakė- 
limo. * 

Prezidentas savo laiške reika- 

lauja. kad jie irri/tų prie darbo, 
tos kitaiu jie bus pražilinti nuo 

visit valdiškų darbų vieniems me- 

tams laiko visose Suv. \"alstijo 
<e, o apart to laike dral'to jiems 
tebus suteikta? paliuosavimas, 

airi jiv- dabar turi, kaipo dirban- 
i c j • i valdišką >urbą. 
i'i\ ziilenio laiškas ta,;o pa ių. 

Las 1 n l c r n a ti o n a 1 A s s <>- 

; i a t i o u o l M a c b i n i s t s 

kuopai Ilridgeporte ir "kitiems 
streikuojantiems lividgeport. 
L'onn., darbininkams, f'rc/.ideu- 
to laiško dalis skamba sekančiai: 

"Tarpininkas [valdžios pasta- 
tytas] padarė nusprendimą, kurj 
priima daugiaus negu yo'/c strei- 

kuojančiu darbininku. Jus, ku- 
rie sudarote mažiaus negu \o% 
[darbininkų), atsisakote pripa- i 

žinti nusprendim*.}, nors jus esa-j 
te geriausiai apmokami iš visų 
streiku palytėtų darbininkų ir to- 

dėl mažiausiai turite teisės rei- 
kalauti dar didesnio algų pakėli- 
mo iš priežasties pragyvenimo 
pabrangimo. 

"Jeigu butų leista taip nepai- 
syti iškilmingo nusprendimo tri 
bunalo. kuriam abidvi pusės pa- 
vedė savo reikalavimus, tai su- 

tartįs pavirstu j paprastus po- 
piergalius. Bet streikuoti prie? 
tokį tarpininko | nusprendimą 

yra neištikimybė ir negarbė." 
Prezidentas toliau* -paaiškina 

savo laišku, kad minėtos dirbtu- 

vės, kuomet jos nenorėjo sutikti 
su valdžios reikalavimais, tapo 
valdžios paimtos nuo savininku 
ir dirba dabar po valdžios prie- 
žiūra. Valdžia, puvertusi darb- 
davius pasiduoti jos nusprendi- 
mui, mano pavartoti tokius pat 
budus ir prieš darbininkus. 

Prezidentas nurodinėja, kad 

vienatinis teisingas kelias maši- 
nistams tbuvo toks, kad jie tu- 

rėjo grįžti prie darbo, o j-eigu jie 
neužganėdinti valdžios tarpinin- 
ko nusprendimu, tai jie turėjo 
1 e gališku btuki apeliuoti nuo to- 

kio nusprendimo dar Į augštesnę 
valdžią; gi šaukti streiką prieš 
valdžios nusprendimu, sako pre- 
zidentas, yra nclojališkumas ir 

negarbė. 
I Gavys šitokį pranešimą, strei- 
kierių vadas pranešė, kad esą 
mašinistai negalėsią pripažinti 
Prezidento nusprendimo, nesą 

kompanijos atsisako priimti dar- 
įban senus mašinistus. Bet Jar- 
vis \Viltiams, vice-prezidentas 

| Remington Arms Corporation iš 

'savo pusės pranešė, kad kiek ji? 
! žinąs, tai dirbtuvės nedaro jokie 
t 

j skirtumo tarp naujų tr senų ma- 

j šinistų. 
: 

g »ISSf. 
j 
I || Anot pranešimu Cologne 
V o 1 k s Z c i t u n g, I ierr Ober- 

! telil, vokiško Reichstago narys, 

į nusiuntė Vokietijos kancleriui 
j prašymą, kad valdžia pasirūpintų 
1 apsaugoti Koelno gyventojus nuo 

! pavojaus, kokis jiems grasia iš 
tos priežasties, kad pastaraisiais 

i laikais to miesto gatvėse šaudyta 
j d e s e rt i e ri u š—pabėgėlius iš 

f vokiškos kariumenės. 
y | 

Į| Pctrovsk, uostas prie vakari- 
nio kranto Kaspijos jūrių, »nt 

Kaukazo, tapo atimtas nuo tur- 
ku ir pro-vokiečių. Tą padarė 
rusu kariumenė, po vadovyste 
gen. Kbicharakovo. 

1 Paryžiaus laikraštis Echo 
d e Paris praneša, lead vokie- 
čiai dabar esą rengia naują ir 

stipriausią ;iš visu atsigynimo li- 

niją, kuri 'bus, n'uti vokiškos tvir- 
tovės M et/, iki Antverpeno' tvir- 
tovės. siaurinėj Belgijos daJyj. 
To laikraščio rašėjas Martin Hu- 
tin sako, kad vokiečiui dabar esą 

stiprina Antverpeno tvirtovės j 
fortus. 

|| Pabėgėliai, atvykstantieji į! 
Antverpeną, praneša, kad vokie- 
čiai matomai rengiasi prie aplei- 
dimo r.iile, svarbaus miesto šiau- 

rinėj Prancūzijoj. 

|| Maršalas Foth. vyriausis tal- 

kininkų vadas, priimdamas nuo 

Amerikos organizacijos 'Knights 
of Columbus' dovaną — maršalo 
i) a t u t ą.—t:irp kit-ko pasakė se- 

kančiai : 

"Ateis diena, kuomet jūsų j 
IAmerikos] pergale apvainikuota: 
vėliava plevėsuos M*tze." 

| Metz yra viena iš stipriausių ( 

vokiškų tvirtovių, arti Francu*, 
zijos rubežiaus ir kaip syk prieš 

tą vietą, kur Amerikonui dabar• 
laimėjo didelę pergalę, nukirsda-l 
tni St. Miciiicl io kylį j. 

|j Vokiški laikraščiai praneša, 
kad tarp 500 išskerstu Maskvoje 
žmonių, buvo ir 40 Anglijos pi- 
liečiu. 

jį Kuomet Amerikonų kariu- 
menė vijo vokiečius iš St. -Mi-Į 
hiel kylio, talkininkų orlaiviai' 
smarkiai bombardavo vokiečių | 
geležinkelius aplink Met/.'o tvir- 
tovę. Sakoma, kad pasekmės bu- 
vę geros. 

ĮĮ Bolševikai, padariusio su vo- 

kiečiais taiką "be aneksijų ir 
kontribucijų," faktiškai gi atida- 
vusia V okietijai visą eilę provin- 
cijų, dabar, pereitą savaitę, iš- 
siuntė iš Maskvos liclinan pir- 
mą dalį kontribucijos, luirią jie 
apsiėmė Vokietijai išmokėti. Ši- 
tas pirmas siuntinys buvo .250.- 
000,ckx) rublių—pusė .tos sumos 

auksu, kita pusė notomis. l'i- 

niigus nuvežė specialis traukinys 
po stipria apsauga. 

|| Trockis savo prakalbose ne- 

senai yra pasakęs, kad pirmiaus 
jie Maskvą j pelenus paversią 

[negu nuo valdžios pasitrauksią. 
Jaroslavl, gubernijinis miestas į 
siaur-ryėius nuo Maskvos, tapo 
sudegintas už besipriešinimą bol- 
ševikams. Tas pats likimas, sa- 

koma, patikęs ir kitą gubernijinį 
r iestą \ ologdą. 

|| Londono laikraštis Daily 
E x p r e s s praneša, jog jis ga- 
vo žinią iš neužginčinamų šalti- 

fnių, kad buvusi Rusijos caricnė 
ir jos keturios dukterįs tapo bol- 
ševikų nužudytos. Minėtas laik- 
raštis praneša sekančiai: 

"T h e E x p r e s s, sulyg ži- 
nios. gautos iš šaltinio, kuris yra 
neabejotinas, supranta, kad bu- 
vusi Rusijos carienė ir jos ke- 
turios dukteris tapo bolševikų 
nužudytos. Tokiu budu visa ar- 

timiausia caro šeimyna tapo'iš- 
rirtikinfa""""^' 1 " 

"Toliai's suprantama, kad naš- 
lė (caro motina), kuri su save 

dukterini ir žentu. Oldenburgc; 
kunigaikščiu! buvo gyvenusi jtil- 
toj (Kryme), pastaraisiais laikai* 
buvo užpulta raudon-gvardistų 
kurie norėjo visus tris užmušti 
Bet Juodųjų j virių jūreiviai įsi- 
kišo ir gynė nuo bolševikų. 

"Ištisas dvi savaites ėjo kova 
pakol pagalios r;udonie;i buvo 
sumušti. Manoma, kad dabar 
našlė carienė (caro motinai yra 
saugioj vietoj." 

jį Sulyg žinios holandų laik- 
raščio T c 1 e g r a a i, 25-tas vo- 

kiečių pulkas sukilo rugpjūčio 
31 d. mieste koelnc. 

Liudininkas, niačiusis tai savo 

akimis, pasakoja, kad kuomet 
pulkui prisakyta traukti linkui 
fronto, jis atsisakė sėsti Į trau- 
kini. Tuomet pašaukta kitas pul- 
kas, kad priverstų pirmąjį, bet 
tas atsisakė šauti Į savo draugus. 

Tuomet tapo pakviestas pul- 
kas "naminės sargybos." suside- 
dantis iš jaunuolių. Tarp jų i. 
sukilusio pulko prasidėjo mušis, 
laike kurio 11 vaikinų tapo už- 

mušta, o daug likosi sužeist:*. 

„«r de 
Roo*' 

ĮXi»iJ 
U. S. Food AdminiHtratlon. 

OI' Squire 'Tater 'low he ęoin' to | be mlgrlity nijrh king er d« rooa' j 'monjt sardeu sass folKs. \\> alls 
kln eat him aa a 'tater boileri, baked, Į frled, stewed, cooked \\1d chcese en į dey settin' so dey m a k e Im Inter j flour: so's we kin "substi-turo" him ! 
fo' \vheat flour. Hr's 1 c» 'Y::v>«titu- ! tenpst" of all de vlttlos. be se-. 

De Uflder garderi f >!\s lak injruns. tamstų**. cal>l»aj;e c:; tnrrifj>-< i 
ęn «quasb di>n'f nood to bH tjorvei, | 'caut-e dry's ^oin" i<• be room 'p d" 
pot fo' fle *vho!e trib". l/ 'y las' Į ono 011 >m can he'p save wh«at en 
meat l>r dp boys dat's tloin' du (ight- in' over yander. 
WĖL J 

TIKRŲ LIETUVIŲ DOMAI 

Tu r būti, nėra nei vieno 1 ict4 
vio, kurs nebūtų girdėjęs apie 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą, 
ju tikslus ir siekius. 'J as fondas 
renka aukas kovai už laisvę mu- 

šu Tėvynės-Lietuvos, kad pu ka- 
rės galėtume sugrįžti į savo sali 
i- lengvai atsidusti, išgirdę ją 
laisva ir laiminga. 

Dabartiniame viso pasaulio su- 

irime iškilo augštyn visų tautų 
laisvės principas. Visos tautos, 
taigi ir musų Lietuva—po karei 
atsikvėps laisvu gyvenimu, galės 
tvarkyties namie pagal savo gy- 
ventojų norus. Bet to viso ne- 

bus atsiekta, jei pasaulis nežinos 
tikrųjų Lietuvos troškimų ir jei 
męs nesitriusime už Lietuvos 
ateiti. 

Atsižvelgiant j taiv nu s turime 

nesnausti, l>et dirbti, kiek mušu 

jiegos leidžia. N'emanykime. kad 
kas nors mus iš savo malonės 
bers gerybėmis ir apdovanos lai- 1 

sve. Visiškai ne! Laisvės vra 

verti tik tie. kurie dėl jos kovo- 

ja ir pasišvenčia. Todėl mums 

ir reikia patiems dirbti išvieno! 
Klysta, jei kas mano. kad gra- 

žus žodžiai, ar išreiškimas sim- 

patijos savo kraštui—tai at iki- 
mas savo pareigų sulyg jo. /.<>- 

džiai šiuom laiku tik žodžiais ir 

pasilieka.—jie nedaug tegali at- 

sverti. Mums reikia daug darbo, 
o darbui reikia daug pinigų. Tie- 
sa. yra apie io-tas nuošimtis lie- 

tuvių Amerikoje, kurie su atsi- 
davimu savo tėvynės reikalams 
dirba, pašvęsdami' tėvynei savo 

spėkas, nešdami jai savo >kati- 

kus, kaip ir mūsų prabočiai-kar- 
žygiai, kurie savo galvas klo- 
davo ant tėvynės aukuro. Bet 

—ką veikia likusieji 90' < ? ko- 

dėl jie neprisideda nors su auka. 
jei darbu negali prisidėti? Ar- 

gi ne gėda tokiems ir lietuviais 
vadinties, kurie nieko neaukau- 

ja? Visa Lietuva yra išteriota. 
išnaikinta, musų suvargę tėvai, 
broliai ir seseris šaukiasi pagcl- 
bos, nes tik iš šios šalies jie ma- 

to užtekėjimą šviesesnės sau ^a- 

.dyijts; jie pasitiki, kad męs ua«^ 
gelbėsime jiems iškovoti laisvą 
Lietuva! 

Broliai ir sesers! Xe!>ukime 
kurčiais i niusų tautus šauk.-nią! 
Lai Lietuva pamato, kad nvs 

TtSTfp-pat trokštame laisvos Lie- 

tuvos. kaip ir jos gyventojai. 
Tėvynei reikia aukų, aukų ir 

dar kartą aukų! Visi antsidėki- 
me mokestimis ir kas mėnuo nio- 

kokime tiek. kiek .išgulini. Nėra 
nei vieno, kurs kiek nors nega- 
lėtu paaukauti. Nc tą auką ga- 
lima pavadinti, ką lengvai gali- 
me, savęs neskriausdami, atiduo- 
ti. bet tik tą, kurią duodami, tu- 

rėtume ir patįs pajausti, kad ko 
• atsižadame, kad nuo savęs ati- 

traukiame tėv>. s reikalamr 
Visos draugystės ir šiaip pa- 

vieniai nariai, kurie prižadėjo 
kas metas mokėti tam tikrą su- 

mą. o dar už šiuos metus neužsi- 

mokėjo—nc vilkinant užsimokėki- 
te. Visi tie. kurie priklauso prie 
"l.ooo po $10.00" skyriaus, o dar 

nemokėjote už šiuos metus (yra 
ir tokiu, kurie už 1917 m. ne- 

mokėjo)—tuojaus užsimokėkite. 
Nereikalaukite nuolatinio ra^im- ^ 

mo. bet patįs dar kitus paragin- 
kite! 

Sukruskimc i darb:i! Tverki- 
me Lietuvos Xcpriį»,ulmy!>ės Fon- 

do skyrius! Aukaujantieji S5.0 s 

i metus, yra skaitomi I.iet. Xc- 

prig. Fondo Tikraisiais N'ai. is; 
aukaujantieji Sio.oo per metu- 

yra N'ariais-šelpėjais: o aukau- 

jantieji $50.00 Į metus. \ ra t lar- 
bės Nariais. Visiems aukauto- 

jams (neniažiaus $5.00) iš luoda- 
ma paliudijimai: visi jie u/.raš >- 

ma tam tikrose knygose ir ske! 
biama laikraščiuose. 

Lai neatsiranda nei vieno lie- 

tuvio, kuris, perskaitys ši t- 

šaukimą, liktu nieko neaukavęs! 
P. Jurgcliutė, 

L. X. F. Sekr. 
P. S. Reikalaujant informaci- 

jų apie tvėrimą skyrių ir reika- 

laujant L. X. F. markučių ( m > 

markučių vienoj knygelėj it/ 

$5.00). ar šiaip dėl platesnių in- 

formacijų. kreipki t" s šiii" adre- 

su: Lietuvos Xeprigfu!m\bes 
Fondas, 307 \Y. 031h Si.. Ncv. 

Vork. X. Y. Čekius ar money- 
orderius rašykite iždininko. T. 
Paukščio vardu ir siųskite virš- 
riuro( /tu adresu. 



"Naujienoms". 
■*" "• '<!. .v H 1 

Jau kelintu sykiu "Naujienos" 
skelbia, kaip aš džiaugiuosi pa- 
skelbta ja Lietuvos nepriklauso- 
mybe, vis tai išreikšdamos daly- 
ką tokioje formoje, kuri "Naujie- 
nas" paverčia denuncijantų laik- 
raščiu. žinojau, kad socialia* 
tams visi įrankiai yra geri, jeib 
tik savo tikslą atsiekus, beje sa- 
\ • priešininką pasmerkus ir pra- 
žudžius; \is-gi nesitikėjau, kad 
ir p. Grigaitis taip žemai nukri- 
to ir tokin purvynan įsivertė. 

Tad, kad skaitytojai žinotu tei- 
sybę, štai ką turiu pasakyti. 

Lietuva vaitojo pe. 12?) metu 

po Rusijos jungu. Karės metu 

jai teko tapti musiaviete tarp 
dviejų didžiuliu galybių. Lžgu- 
lo Lietuvą Vokiečių kariumenė. 
rekvizicijas darė. darbuosna ba- 
talijomis Lietiniu varė, girias re- 

tino, laikraščius sustabdė, mo- 

kyklas suvokietino. 
Lietuviai kentėjo, bet nesnau- 

dė. Jie savo darbais privertė 
Vokietiją atmainyti savo elgimą- 
si su Lietuviais. Tad Lietuviu 
užpelnąs yra, kad atgrįžo spau- 
da, kad sulietuvėjo mokykla, kad 

Vilniuje įvyko seimas, kurs Lie- 
tuvos Tarybą išrinko buti sargu 
nepriklausomos Lietuvos. To- 
kiais Lietuviu darbais ir jų ne- 

pasidavimu Vokiečiams, žinoma, 
aš džiaugi* osi ir dar syki—vivat! 
galiu šūkterėti. 

Bet čion užmiršta p. Grigaitis 
pridėti, kad aš priešingas buvau 
ir esmi Lietuvos prigttlmybei 
nuo Vokiečiu, kad Švedijoje ir 
čion kalbėjau ir rašiau, kad Vo- 
kiečių užmačioms prašalinti rei- 
kia tverti Konferencija tarpe 
smulkiųjų tautų, gyvenančių nuo 

Baltijos jki Juodųjų jūrių, ir kad 
reikia karės laimėjimo per c n- 

tente (talkininkus), kad gaii- 

r, -f -» 

ma butu sutraukyti pančiui, Lie- 
tuvai antdėti per Vokiečius. Vi- 
si Lietuvtai-gi, \os karei prasi- 
dėjus, tetikėjo, kad Lietuvos li- 

j kimas bus išrištas tik Taikos 

l Kongrese, o ne vienos Rusijos, 
ar Vokietijos. 

Užtylėdamas antrąją pusę ma 

no argumentacijos, p.- Grigaiti: 
mane juodina, teršia, pavojingi 
daro a'.yse Suv. Valstijų vai 
džios. Ir nesistebės todėl pp. so 

cialistai, jeięju su laiku prisipil 
dyti gali miera, ir priverstas ga 
liu b it t i teisybės pajieškoti kito 
kiais keliais negu raštu. Su de 

nunciajomis toli nenueisite! 
J. šliupas 

Rugsėjo 9 d. 1918 m. 

Washington, i). C. 

DĖLEI VILNIAUS 
UNIVERSITETO. 

Įsteigiamasai Susirinkimas Vil- 
niaus Universiteto finansavime 
Bendrovės bus laikomas 29 d 
rugsėjo, 1918 m., Mildos svetai 
nėje (3142 S. Ilalsted St.), Chi- 
cago, 111. Posėdžiai prasidės ly 
giai ant 10 išryto. Malonėkiti 
nesivėlinti. 

Programas: 
1. Susirinkir.10 atidarymas. 
2. Preliminarės kalbos apie 

Vilniaus universitetą ir rei- 
kalingumą jj šelpti. 

3. Rinkimas pirmininko ir raš 
tininko tai dienai. 

4. Bendrovės vardas ir arti- 
kulai (adticles of associa- 
tion). 

Siekinys: 
a) finansavimas Vilniaus uni- 

versiteto (nariu Įnašos, au- 

kos ir dovanos, "Lietuvių 
Dieny ir t.t. 

s 

»"■ ■■ '■■■ ".t Trr. > 

I Lengvas, Greitas.m^BvRANKUs BudasTH 

RUDENIO VAKARUI. 
Y ./;ua baigiasi. N'etrhkiis ūkanotas, lietingas ruduo ateis. Gražio? 

į gamtos globstį — žaliojančias girias išeigos atmintyje praeitie? ] 
paveikslus skleis, didins liudnumą, kurį sutvers šaltas teškenantis 
rudam vėjams be kaukiant šalta žiema savo giliais pusny- 
nais apkali s žmogų s ūboje. Prabėgi »sio» vasaros gražumo atmityjc 
žmogaus nejaukaus rudens užtiktas nei gyvent nebenori, nes vis- | 
kas atrodo juoda, tamsu, liet prlsirengu-s išanksto prie žiemos va- ( 

karo, o pamatysi, kad nuolat teškenant j ?angą rudens lietui, kai 
dejuojant vėjui medžiu sakose ir maišant žeme su dangumi sniegui 
žiemos vakaro audroje, kuomet pečiuje liepsna slankios, žarija? 
glaustys, žmogus rasi naują pasaulį, rasi jame naujus draugus, juo? 
pamylėsi, su jais gyvensi, džiaugsiesi ir drauge kentės'. Žiemo? 
audros siautimas ten už sienos tilc dar gražiau išdabins puošnius 
mintyje besireišikenčius paveikslus. Tą naują pasaulį rasi knygose 
kurias Tau, artime, čia parinkome. 

1. Iš gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių, čia rasite kelia šimtus 
pasakų apie velnius, d vašias,kcplą, dangų. Gražiuose audimo apda- 
ruose. Surinko Dr. J. Basanavičius 2.00 

2. Lietuviškos Pasakos {vairioos. čia telpa 141 pasaka, tarp kurių 
rasi juokingų, išmintingi! ir žingeidžių. Gražiuose audimo apdaruose 
Surinko J. Basanavičius .. 1.25 

3. Antra pasakų kuyga 1.50 
4. Trpi'ia " 0 1.50 
5. Ketvirta " " 0..~ 1.50 
6. Revoliucijos Žmones. 8 žingeidžios apisakos 20 
7. Tiuaipa Senove* Istorija arba viso pasaulio istorija, čia pasie- 

kiami tolimi prieš Kristaus gyvenimą amžiai. Turi spalvotus žem 
lapius. Gražiuose audimo apdaruose ...0.... 

8. Braizinėliai. 11 gražių apisakų ! 4f 
9. Gyvenimas Genovaitės. Graži !fi senovės laikų a^isaka ...... 59 

10. Kryžiokai. Istoriška apinaka, i n lietuvių su kryžiokais karių, dvi 
dideles knygos 1.51' 
11. Nebepirmas. Iš moksJ<»ivių gyvenimo, pfiražė B 10 
12 Pakeikimas (novėlė), parašė K. Vairas ...?. 10 
13. Quo Vadis. Apiaaka iš krikščionių prispaudimo laikų; viešpatau 
jant Neronui. Parašė H. Sinkevičius, 3 tomai 3.00 
14. širdis. Tui graži knyga papožlmui knygyno namuose, talpina 
daugybę paveikslų, bet jos turynis dar daug gražesnis, kuris esti 
pamokinimu visokio amži~.usžmonių, veikalas turi apisaku formr., 
tai tas labiausiai privilioja skaitytoja. Parašė E. de Amlcl l.f/C 
10. Tėvas ir Sunus. Iš sodiečių gyvenimo paveikslėlis. Parašė B. .1C 
16. ">regadaj" arba baisus sapnas. Paraftė Z. .K 
IV. »nilų Dulkes. Gražį apiaaka, labai tinkanti čia uuga.ičiar.i jau- 
nimui i>asiskatyti. Parašė Sf. Radzevičiūtė 50 
18. Vėliavos Akivaizdoje. Parašė francuzų raštininkas Jr.iir Verne 
Tai yra puikus fantazijos vaizdas, labai tinkas pasiskaityti *?«• karėr- j 
metų, nes aprašo daug mandrybių ant vandenų i.Ot I 

Jeigu panorėsi įsigyti-šį knygynėlį, męs Tamistai prigelb^sin 
jį gaut, stt patarnavimu krasos uredninko pristatysime tiesiog į 
T .-.misos stubą. Perkant visą šita knygynėlį' aiit jyk, atiduodame tiV 
už $15.00 

Sis knygynėlis paskandins savyje nuobodžias žiemos vakaru va- 

landa-. Jei nepranyks, tai labai?sumažės dažn?.i blėdingos išeigos. 
Vietoje nenaudos auklės, tobulins skaitytojuje rimta, pageidaujantį, 
pamokinantį žmogų. 

Matysi, artime, kad šitos knygos dar daugiau gražuminti prie? 
t ive praskleis, negu anos žaliosios, malonios vasaros girios. 

Liūdnus rudens vakarai netnrkus ateis, pirm jų papoškite savo 

stuhelę šiuo knygynėliu. 
Oalitc pirkt |>o vieną, po keletą, arba Ir visą knytrynėlį, męs. no-Į 

riai patarnausime kiekvienam. 
Rašykite šiito antrašu: 

"LIETUVA" 

niirat*o. Tll. 

M stipendijos besirengiantiems 
j docenturas kandidatėms. 

> Busimoji vyriausybe;' pir- 
pirmininkas, kasininkas, 
raštininkas, direktoriai. 

6. Narių įnešimai. 
Tai pirmas Lietuviu šviesuo- 

menės Amerikoje susirinkimas ir 
Bendrovei užmegsti ir savo ir- 

pe arčiaus susipažinti. Bene prie 
tos progos bus galima pasitarti 
bėgančiuose Lietuvos reikaluose, 
kurie paliečia šviesuomenę: Kas 
yra? Ko niums reikia? Kas rei- 
kia daryti? Ko Lietuva reika- 
lauja nuo Lietuviu šviesuomenės 
Amerikoje ? 

.\uo upo -susirinkimo gali daug 
prigulėti Lietuvos ateitis. Todėl 
įuoširdžiaj kviečiu Tamstą da- 
yvauti ir pakalbinti pažįstamus 
šviesuolius savo apielinkės, kad 
lalvvautu, nes vra dar nemaža 
:okių, kurių afc negaliu pakviesti, 
'ii antrašo nežinodamas. 

Šviesuoliais čion vadinu profe- 
sionalus r/mones su aukštesniu 
mokslu dailėje, pramonėje ar 

pirklyboje. 
iSu tikra pagarba. 

J. Šliupas. 

f'. S. 22-rą d. rugsėjo toks 
pat susirinkimas bus laikomas 
\Tew Yorko mieste, McAlpinc 
svetainėje (I5road\vay & ^oth) 
uit i vai. laikrodžio po vidudie- 
nio, kur Bendrovė taps užmeg- 
sta. Kas gali, prašomas yra ten 

,'aipgi dalyvauti. 

lIETUViAiMKMi), 
LIETUVIAI ORGANIZUOJA 

IŠTIKIMYBĖS LYGĄ 
(LOYALT. LEAGUE). 

Kad organizuotą ir geresnę pa- 
amą Suvienytu Valstijų karės 
pastangoms suteikus ir kad su 

vairiais valdžios departamentais 
>endradarbiauti, Amerikos lietu- 
kai Ištikimybes Lygą formuoja. 
Tos lygos skyriai bus organizuo- 
ąmi po. visas lietuvių kolionijas. 
Lyga turės susinėsimų su val- 
ižios departamentais, karės pro- 
ęramo pildymu užsiimančiais ir 
eurie Lygos paramos norėtų. 

Praktiškai visose lietuvių ko- 
lonijose randasi lietuvių komite- 
ai Karės Taupymo Ženkleliams 
)ardavinėti, Laisvės Paskolos 
ttlitipanijoms, Raudonojo Kry- 
žiaus darbui ir tolygiems patrio- 
tiškiems tikslams. Tūli koniite- 
:ų, kaip Laisvės Paskoloms, yra 
iglaikiniai, o visi jų neturėjo 
:entralės direktyvos. Amerikos 
Jetuvių Tarybų komitetui Wa- 
įhingtone padedant, visiems lie- 
uvių kariškiems veikimams bus 
galima direktyvos ir centraliza- 
:ijos atsiekti. 

istiKimyues Lyga netik gelbės 
r bendradarbiaus valdžios veiki- 

mams, bet ji padės naikinti tarp 
įetuvių visokią pro-vokišką pro- 
pagandą ir kovoti su visokiais 
neištikimybės apsireiškimais. 

Tokios organizacijos idėja se- 

tiai pribrendus buvo ir tarp iš- 
tikimų lietuvių nuoširdaus pri- 
tarimo randa. 

A. L. Tarybų Komitetas. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Petrausko koncertas. Apsisto- 

jus karės gaisrams Lietuvoje 
lrauge su ekonominiu Lietuvos 
atstatymu, ten reikės gaivinti ir 

musų dailę. Lietuvai yra reika- 

linga sutverti iš geriausių mūsų 
lajiegų Opera ir Simfonija, ku- 
rios užduotimi bus gaivinti iš- 
verktas laike šios karės musų 
/iengenčių sielas Lietuvoje. Kol 
Europos lietuviai 'užversti dau- 
gybe darbų kovoje su žiauriąja 
bado giltine ir kovoje už savo ša- 
ies žmonių teises,—męs, Ame- 
rikos lietuviai, galime dėti pir- 
mutini pamatą Lietuvos Operai 
ir Simfonijai. 

Skaudu atminti tie l.vkai, kuo- 
met- talentingi Lietuvos jaunuo- 
liai negaudavo progos išvystyti 
-a\o talentus ir suskursdavo kai- 
muose, arba miestuose. Lai dau- 
giau taip nebūna ir ateityje męs 
suteikime progą išvystyti savo 

talentus-gabumus musų jaunajai 
kartai, o tuomet žymiai apsireikš 
kultūrinis musų tautos žmonių 
kilima's. 

Apsvarstymui šių reikalų rug- 
-sėjo' i r-ė. k>i8 m.-So. Bostone 
ivvko ilif tuviu -veikėm oasitari- 

AŠČINČIUS ^RICUI. 
Čia yra pavyzdis sunkios Amerikonų kanuolės, kokiomis 

dabar Amerikonai, sykiu su talkininkais bombarduoja vokie- 
čiu tvirtovę Metz. 

mas, kuriame, apkalbėjus Lietu- 
vos žmonių atnitį ir dabartinį 
lipą, tapo nutarta dailės rimtumą 
gerbiančių laikraščių pagelba pra- 
nešti Amerikos lietuvių visuo- 
menei. kad Amerikoje jau yrr, 
nedarni pamatai busimai Lietu- 
vos ()perai ir Simfonijai ir kad 
šdirbus projektą ir konstituciją 
>ėl bus paskelbta. 

Tame susirinkime dalyvavo ir 
7-rbiamas musų kompozitorius 
M. Petrauskas, kuris, drauge 
svarstydamas dalykus, ir susirin- 
kusiems prašius sutiko duoti kon- 
;ertą llostone ir tose kolionijose, 
kurių veikėjai, arba draugijos su- 

rengs. Dalis pelno eis busian- 
čios Lietuvos Operos naudai, nes 
be finansų ir be sumobilizaviino 
žūstančių svetimtaučių bangose 
miš scenos pajiegų, Operos ne- 

uitų galima sutverti. 
Konip. M. Petrauskas tat ir 

apsiima duoti cil^* koncertų tli- 
lesnėse kolioViijose, kur galės pa- 
sirodyti ir gabesnės vietinės lie- 
tuviu scenos pajiegos ir gal ra- 
sis nežinomų talentų. 

Mądiei' Amerikos lietuvių upas 
yra neišpasakytai neramus, rūs- 

tūs, visur susikrimtimas jaučia- 
i'.'is. Sielos ramumui ir lietuviu 
santikių sušveihijimui dabar bu- 
tinai reikalingi toki lietuvių su- 

sirinkimai, kur visi lietuviai 
jaustųsi kaipo vienos vargšės— 
motinos sunųs. Lai tas apsireiš- 
kia gabiausio musų kompozito- 
riaus-dainininko Miko Petrausko 
koncertuose'!'' 

Siuo tikslu koncertus gerb. 
kompozitorius sutinka duoti iki 

lapkričio mėnesio šių metu. 
I >n t u geistina, kad draugijos ir 

veikėjai, rengdami tokius koncer- 
tus, pasistengtų supažindinti 
Amerikonų visuomenę su Lietu- 
vių daile, nes tokiu luidti Ame- 
rikonai įgytų šiokį-tokį suprati- 
mų apie Lietuvių kulturą. 

Draugijos, arba pavieniai vei- 
kėjai, kurie norėtumėt surengti 
M. Petrauskui koncertą savo ko- 

lionijoje, dėl platesnių informa- 
cijų meldžiame kreiptis prie K~ii- 

certų Rengimo Komisijos sekre- 
toriaus šiuo adresu: Rokas .\1 i- 
7. a ra, 769 L. Broaduay, So. l>os- 
ton. Mass. 

Tikėdamiesi, kad Amerikos 
Lietuviai prideramai atsineš link 
šio darbo, pasiliekame 

Su tikra pagarba, 
Kastantas Norkus, pirm., 
Jonas Strimaitis, 
Rokas Mizara, sekret. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Apie Lietuviu Registraciją. Su 

registracija, 'buvusia 12 d. rug- 
sėjo, Rochesterio lietuviams pa- 
vyko labai gerai: mūsų miesto 
lietuviai buvo registruojami kai- 

po atskira tauta, jų paėjimas bu- 
vo užrašinėjamas ne iš Rusijos, 
ar -Vokietijos, bet "iš Lietuvos." 
Tam prigelbėjo štai kas: 

Rugsėjo 10 d. vietiniam Ame- 

rikonų laikraštyje Times- 
Union buvo tilpęs straipsnis- 
laiškas, kuriame nusiskųsta, kad 
laike registracijų lietuviai nėra 

registruojami, kaipo Lietuviai, 

neigi gimusių Lietuvoje ne- 

registruojama kaipo gimusių Lie- 

tuvoje, bet būdavo pažymima gi- 
musiais Rusijoj. Nusiskųsta, kad 

jeigu airiai, lenkai ir kili yra re- 

gistruojami kaipo gimę Airijoj, 
Lenkijoj ir 1.1, tai kodėl lietuviai 
neprivalo buti registruojami, kai- 

po gimę "in Lithuania,"—Lietu- 
voj. Buv6 tame laiške nusiskųsta 
ant'rfcgistfatorių, kad' jie net ii 
lietuviams reikalaujant, nenore- 

|davo juos užrašyti gimusiais Lie- 
tuvoje, bet rašydavo gimusiais 
Rusijoj, ar Vokietijoj. 

Apart šito straipsniu laikraštyj, 
prieš registraciją dar buvo nusi- 
skustas ir dratto direktoriui Ro- 
chesteryj, ]). \V. A. Matson. P-as 
.Matsou prižadėjo lietuviams pa- 
gelbėti ir prisakyti visiems regis- 
tratoriams. kad jie užrašinėti; 
taip, kaip registrantas pasako, < 

kad lietuvius užrašytu lietuviais. 
Tas ir tapo išpildyta. Kiek man 

teko pačiam tėmyti mano ] recin- 
kte. i si lietuviai buvo užrašinė- 
jami -Lietuviais, gimę Lietuvoj, 
o ne Rusijoj, ar kur kitur. Aš pat* 
pasakiau, kad gimęs Lietuvoj— 
raip ir užraše "boru iu i .it Įma- 
nia." 

Ačiu šitam lietuviu pasidarba- 
vimui, net ir tie lietuviai, kuri- 
at sakinėdavo, kad yra gimę "ii 
Litluiania under Russian govern- 
mcnt," arba "i.i Lithuania., occu- 

pied by Germany"— ir tokiu- 
užrašinėjo tiesoj in Litluia- 
nia.'' atmesdami kitas uodegaites 
Tai buvo man smagiausia iš vis 

registracijų, nes žmogus galėj< 
ygiomis su vijomis kitomis lais 
vomis tautomis pasisakyti, kai 
esi "iš Lietuvos." 

Mačiau nekurie laikraščiai pa 
tarė atsakinėti: ,"Lithuanian 
claiiUed as subject of Kussia," 

gerai, kad to nepaklausiau 
(Jeigu ir butete paklausę, ta 
klaidos nebūtų, nes viršminė- 
tas atsakymas \ra beveik toly 
gus justi žygiui. Jis reiškia 
Lietuvvs, savinamas kaipo Rusi! 

jos pavaldinys" t. y. kad regis- 
t r artas ne skaito save tokiu pa- 
valdiniu, skaito tave lietuviu 
bet juridiškai jį savinasi kita vie- 
špatija. Tas atsakymas yra sutai- 
sytas taip, kad joks registratorių1 
neturėtų teisės atsisakyti užrašyti 
taip, kaip jau askoma. Vienui 
jeigu Rochesteryj išgauta tas ka>- 
išgauta, tai, žinoma, tai yra dai 
^eriaus. Redakcija.) 

Rugsėjo 28 d. prasidės K et vil- 
toji Laisvės Paskola. Tą dienr 
bus ir didelė .paroda. Lietuviai 
vienok, regis, šiuo sykiu neini: 
jokio dalyvumo joje. Mat tau 

tininkri čia susiskaldę ir išsiskir 
stė, o kiti ar surengs, tai dar pa- 

I matysim. 
Tuo tarpu tarp Rochesterio 

lietuvių viešpatauja demoraliza- 

cija. Pirmiaus klerikalai su so 

cialistais galabino tautininkus. < 

tiems pakrikus, dabar ir jų pačii 
organizacijos pakrikimo liga su 

sirgo. Bet tiek to apie tai. štai 
dar apie vieną dalyką: 

Visi už^iregistravusie vyrai 
t uo j aus gaus klausinių sąsiuva? 
—Ouestionnaires. Juos priprildy 
ti gana kėblu, kas nežino kaip 
Pirmiaus lietuviai mokėdavo po 
kelis doliarius už jų pripildyni; 
—ir už jų doliarius tankiai pri 
pildydavo jiems negerai. Todė 
šiuomi pranešu, kad kas iš vie 
tinių lietuvių negalės pats sai 

Ouestionnaire pripildyti, lai atei 
na pas mane—aš pagelbėsiu i 

išpildysiu aiždyką. 
J. J. Žilis, 
90 Dayton S t 

IŠ BROOKLYN N. Y. 

SLA. 76-toji kuopa rugpjuči* 
25 d. turėjo išvažiavimą Gleen 
dal giraitėj. Žmonių susirinki 
apie 150—diena mat buvo negra- 
ži, išrodė, lyg bus lietaus. Tu- 
rėjo lm:ti ir programas su pra- 
kalbomis, ibet niekas iš kalbėto- 
ju neatsilankė. Pavakarėn, su- 

dainavus keletą lietuviškų dai- 
I •• irtu imt buvo "bosirenov Važiuoti 

.namo. Stai ttio laiku p. J. V., 
Mudrovičius, padėkavodamas pub- 
likai už atsilankymą ir išreikš-; 
damas pasigailėjimą, kad pro-j 
gramas nepavyko, sako: "Nors 
progamas nepavyko, bet argi jau 
mts grį/šime namo nieko gero 
nepadarę? Ar nebus gerai, j.igu 
męs, vyrai, imsim ir stimcsim 
po keletą centu Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondui? Aš manau," 
sako p. 1 Judreviči'iis, kad tai bus 
geriausis programas, —geresnis 
negu bolševiku pakalnėj kelmu 
spardymas." 

Jį šalių pasigirdo plojimas ir 
pritarimas, o p. J. Lauėiškis ir 
kiti dar pabarė, kad taip vėlai 
sumanyta, kuomet jau daugelis 
išvažinėjo. Na, tai ir suaukavo 
sekančiai: 

J. V. Budrevičius ir J. I.aučis- 
kis po $_\oo; po $1.00: K. Bag- 
donas, J. (ienaitis, St. Siniške- 
viėius. I). (lei.aitienė, A. Laučiš- 
l<i> ir Kaz. Levanavičius su savo 

šeimyna; po 50c.: Aid. Šlikiutė 
Ant. Bagdonas ir Ign. Jaskcvi-' 
čius; po 25c.: 1'. šlikiutė, Dam. 
Ginaičiutė, Br. Levanaviciatč, i>. 
Adomaitis, R. Yinclavas, A. Bu- 
lavas, T. S t i t i 1 i s—viso $13.25. 

Kiek tėmiju, tai tie patįs žmo- 
nės visuomet ir visur geriem! 
dalykams aukauja, (leias pavyz- 
dys ir kiliems. 

Koresp—tas. 

IŠ KEAKNEY IR 
HARRISON, N. J. 

Rengiasi prie Ketvirtos Pa- 
skolos. Rugsėjo 11 d. įvyko vie- 

los lietuvių susirinkimas apkal- 
jėjimui ateinančios Ketvirto^ 
Laisvės Paskolos, kad geriaus ja 
sutvarkius tarp lietuvių. 

Žmonių buvo susirinkę mažai, i 

-priežastis nežinoma, bet visgi 
/uvo apkalbėta gana svarbus da i 
ykai ir buvo nutarta sekantis su i 
sirinkinns sušaukti per pliakatu- I 
ilgs,"jo 22 d. š. m., L. Han 
nano svetainėje. Nutarta tai; ! 
i surengti sykiu ir programą n 

apo pakviesta "Birutės" ir 1". t 
M.i). (>2-rt»s kp. chorai. 2ad. < 

aipgi buti ir kitokių pamargini 
nų. \part lietuvių, bus pakvie:- < 

.as ir anglų kalbėtojas, kuris pa 
>asakos apie Laisvės Paskolą ] 
o s reikalingumą ir 1.1. Prakal- 
)os prasidės 2 vai. po pietų. ] 

Taigi i šitą mitingą bei pra- , 

kalbas vertėtų atkreipti savo aty^ \ 
Ją kiekvienam lietuviui ir nepa [ 
miršti atsilankyti. Įžanga vi- { 
denis dykai. ) 

j. V. Baltrukonis, rast. } 

IŠ KENOSHA, W1S. j 
Užmušė lietuvį, šv. Bencdik- 

-i) vietinė draugija gavo žinoti, j 
!<ad įo> narys Aleksandra Stan- | 
kc\*ičius taj»o užmuštas mieste- ^ 
y j Konts, Jiul., rugsėjo 12 <1. j 
lYlegrame užmušimo aplinkybės , 

įepaaiškinta, bet manoma, kad j 
>eue b'.s ant geležinkelio vėlio- ] 

■ij nelaimė patikusi. 
Pereitą subatą S v. Benedikto < 

lraugija išsiuntė du savo atsto- 

vus—pp. I'ovylą Jusi ir Joną j 

Vitkų—-į Konts, Ind., pargabenti 
lavoną ir sužinoti visas nelaimės 
aplinkybes. 1 

Velionis lv.vo apie 45 metų 
amžiaus, vedęs, bet pati likosi ^ 
Lietuvoj. Sakoma, paėjęs iš Pa- 

, 
tievėžio pavieto, bene nuo Ra- 
guvos. J. ir V. 

rv 
* 

Zmios-Zinelės. 
Worcester, Mass. ! 

Vincui Jarašiui pavogė me 

:hauiškas tulsis, padarydami to 

ciu bildu jam nuostolių ant apn 
? 100.00. 

Cleveland, Ohio 
Clcvclandictis I). Pretkits, 

Dėdės Samo kareivis, tarnaujan- 
tis Krancuzijoj, praneša, kad jan 
ten pasitaikė susitikti su Fran 
euzijos piliečiu ir Tėvynės My 
ėtojų Draugijos nariu—p. Juo 

7.11 Varnu Susitikimas buvo kai] 
arp geriausių draugų, nes mai 

abudu, viens būdamas Amerikoj, 
kits l'rancuzijoj, priklausė pri( 
mūsų garbingos, apšvietos orga- 
nizacijos— Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos. 

Rochester, N. Y. 
•= Nesmagių žinių pranešama 

anie vietiniu tautininku iutlėii- 

mą: Rochesterio Lietuviu Tary- 
ba pakriko; tas pats atsitiko si* 
Amer. Liet. Tautinės banuaiv 
kuopa, o sakoma ir TMD. 
pą toks pats likimas laukia. \ ; 
rai turėtu pasidarbuoti. 

Waukeąan, 111. 

= Vietinė Sv. Antano (Irau., 
ja rugsėjo 15 d. apvaikščiojo 
metines savo gyvavimo sui.;k, 
ves. Narių turi apie 200, 
apie $2,000.00. 

Mahanoy City, Pa. 
= Kasyklose likosi pavoj.wi, 

sužeistas Aleksandra Žukas, api 
33 metu senumo. Antrytojai: 
jis mirė, palikdamas pa^ią 
ketvertu vaikų. 

=» Iš vietines lietuviu p.: 
jos išėjo tarnauti kariumenėn 
suvirsimi jaunų lietuvių. 

Haverhill, Mass. 
= Cia tęsiasi šiaučių stre k, 

kuriame dalyvauja ir lietuviai 
Lietuviu streikieriais vadovai; a 

M. Matonis ir S. Benkus. 

Erie, Pa. 
= Vietinė Liet. Inc. r >- 

pa paaukavo Dėbso u> 
mui $5.00; šiaip dar o. 

fe.25. 

Lowell, Mass. 
= Jurgis p.iu! 

lenokas, duo'!;q>i.. 
inių ui tai, ka i perženk" -i; '"-to 

vdministracijo> ir ;> 1 

niltų vartoj i 11 o. t. u-tn- 
a ant mėnesio. 1 r; i tr a 

r-aičiu laiko. 
1 •*» 

Zleveland, Ohio. 
= Vietinė 20-.a 

;aipo tokia, 1..:- i 
>10.00 Lietuviu 1 

iavos kas metai 

Jcranton, i 
= Bepa. t\ 

ojų Choras ^ ; tyli 
icenon "L'/.burtą 
Perstatymas /ada buii i; 
lieną šio mėnesio." 

Detroit, Mich. 
= Šitas miestas y r 

3et atsiranda tokių, kurie 
rykę j Toledo, Ohio, automo. 
iais parsiveža svaigalu ir iš ■ 

•iznį daro. Sakoma, e-ą 
r lietuvių. Policija stro 

;ius gaudo ir uždėti 
įausmes. 

^ewark, N. J. 
= Jaunuomenės Po:i; \ 

ladarė įnešimą, kuriuo 
>0 prašalinama apie 26 >0 

ai. Es:į jie kenkia Hii" ".1* 

ojimui: pirmiaus bu\v 
tariu, o kaip pradėjv šoviz- 

ną piršti," tai likv tik apie 
vliubw» turįs turto p<-i 1. > o 

STutarė pirkti \\ :>S. > .l.'.r'.iv 

>300.00. 

^leveland, Ohio. 
= \'ietinio laikrji i 

;os" pranešama, ka i 

>LA. 20-tą kuopą esą 
socialistai." Kuopa au 

ralinio Komiteto laiš' ■" 

ni jis kvietė kuopą r 

suorganizavimo : 

iaus Clevelande. 

Minersville, Pa. 
— Čia tapo palaidota K .u: 

1as Grašgalis, kuris bav i 

lintas vokiškais gazais 1 

Hų Prancūzijoje. 
rąžintas Amerik* 

šbuvo New Yorko 
Sakoma, kad nuo g j/o 

lžiovą, nuo kunos : 

am ligonbutyj. 
22 metu amžiaus ir un 

teliu Amerikos kav! 

jo (broliu taipgi tarnauja 
,;os kariumenčj. 

?hiladelphia, Pa. 
Tapo pašventinta :v\ 

•aviu mokykla prie S v 

ro parapijos. 

Shenandoah, Pa. 
=» Jona> Dilkevičius gnl J 

land ligonbutyj labai pavoiincv 
padėjime nuo žaizdų, kuria-1 
gavo kokiu tai iki šiol nežitr 
budu. Matomai, jį kas. supi.- 
tė, nes policija suėmė kc 
•'W;UnJnkn " 
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Rodaktnrluu Ad- Bronius K. Balutis, 

Viai laiškai, korespondencijos Ir 
rankraščiai, akiri-jiml talpinimui laik- 
raštyjf, privalu butl pažymėti auto 
rlaus pa ra Au Ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti Ir 
savo tikr$ pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę prl- 
fliyntus jai rnnkraščlus taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, l>t* jam urą 
žinami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiimta ir užtektinai Ura- 
uos ženklelių. 

Reikia visada rašyti pluksna. [>a- 
liekant plačiu* tarpua tarp eilučių. 

Apsfevaiga. 
APSISPRENDIMAS IR 

NEPRIGULMYBft. 

Pora mušu laikraščių atkarto- 
tinai tvirtina, kad reikalauti ir 
kovoti už Lietuvos neprigulmy- 
bę esąs visai negeras ir peiktinas 
dalykas. Vieton to jie siūlo rei- 
kalauti Lietuvos žmonių apsi- 
sprendimo obalsio. Jų ilgų-ilgiau- 
si išvadžiojimai šiame klausime 
galima trumpai sutraukti krūvon 
į keletą sekančių argumentų: 

Apsisprendimas esąs de- 
mokratiškas ir "progresyvis" bū- 
das. Jis paeinąs nuo pačių žmo- 

nių. be pašalinės malonės; jis iš- 
reiškia žmonių valią, kuomi jie 
nori buti, kaip nori valdytis. 

N e p r i g u 1 m y b ė s r e i k a- 

a v i m a s, kuomet Lietuvos 
monės dar patjs neapsisprendė, 

^sąs atžagarei viskas būdas. Toks 
.eikalavimas antinėliu iškalno 
įmonėms tą, apie ką jie dar nė- 
»a patįs nusprendę; jis esąs pa- 
remtas ne ant pačių žmonių iš- reikštos valios, bet ant maldavi- 
mo, kad kiti pašaliniai vaido- 
aai ar valdžios, suteiktų Lietu- 

i malonę ir duotų jai laisve, 
jdėl esą reik reikalauti "apsi- 

;rei:dimo," o mesti šalin "nepri- 
;u!mybčs reikalavimą." 

Ir ant pirmos pažiūros pana- 
šus protavimas išrodo visai Iio- 
gi:kas ter.ijoje, naudingas prak- 
tikoje. Ištikrųjų gi jis nėra tiei 
vienas, ne; kitas. *'* 

Yra neliogi.ška lakyti, kad 

prigulmybės" obalšis—tai maln- 
mal ldvimas, o "apdspr ;hcli- 

mo" ubalsis -tai kas kita: ne 

rnąifjąvimas, bet savitas valios 
apreiškimas. Abudu šitie obal- 
sįai, akyvalzdoje dabartinio Lie- 
tuvos padėjimo, yra arba vienas, 
arba kitas, bet niekados nėra vie- 
nas toks, o kits kiroks. 

Teisybė, Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimas priklauso ir pri- 
klausys nuo kitu viešpatijų. liet 
taip-pat ir "apsisprendimo" tei- 
ses pripažinimas priklausys nuo 

kitų—ir nuo tų pačių—viešpatijų. 
Vadinasi, jeigu ncprigulmybės 
reikalavimas yra malonėj Malda- 
vimas, tai tokia pati malonė ir 
maldavimas yra ir reikalavimas 
pripažinti teisę "apsispręsti." 
Nei vieno, nei kito Lietuva ne- 

gali gauti be sutikimo ant to di- 
tižiųjų viešpatijų. 

Skirstymas šitų dviejų obalsių 
—vieno j "progresyvišką, demo- 
kratišką" kjiasą, o kito j "atžaga- 
reivišką" klrsą—yra visai nevy- 
kęs ir netikęs, nes, kaip matėme, 
jis visai negalimas. Kad pava- 
dinti nepriguimybės reikalavimą 
atžagfreivišku obalsiu, reikia tu- 

rėti netgi daug drąsos. N'epri- 
gulmybė,—r męs visuomet po 
tuo žodžiu suprantame tikrą, .pil- 
na laisvę, o nc neprigulmybę sve- 

timženlcliuose, — yra augščiausis 
k:ekvienos tautos siekimas. Tik 

nfeprigulmybėje gali apsireikšti 
rttniausiam laipsnyje tautos, 
žmonių laisva, neapribuota valia 
•r tą r,ę> vadiname tautos so- 

verenitetu. Užtikrinimas, 
pripažinimas tautai nepriguimy- 
bės, šovereniteto, užtikrina tau- 
tai Jr pilniausi apsisprendimą, nes 

turėdama savo locną, neapribito- 
tą vairą, ji gali su savim padary- 
ti, ką ji ttk nori. 

Užtikrinimas ir pripažinimas 
tautai nepriguimybės, kaip sakė- 
me, tuo pačiu absoliučiai ftutei- 
kia jai ir pilniausj apsisprendi- 
mą. Bet suteikimas "apsispren- 
dimo," pats savaimi, dar neuž- 
tikrina nepri-gulmyj>č9. U jo 
gal; jvykti neprigulmybė, bet 
«.• -i — ! 1 «1 #«• /s 4 • /1 1 «rt' 

reik, kad pati tauta apsispręstų 
buti neprigulminga, ir reik, kad 
tokj "apsisprendimą" galutinai 
sankeijonuotų (patvirtintu, pri- 
pažintu) tie, kurie tą apsispren- 
dimo teisę suteikė. Toms dviems 

sąlygoms neesant, apsiprendimas 
prideda ne prie laisvės, bet pa- 
lieka senobinę vergiją, 

.N'eprigulmybės obalsis tu dvie- 

jų išlygų neturi. Jis yra aiškus, 
-tacus, tiesioginis, absoliutis, ga- 
lutinas, kuomet antrasai,' apsi- 
sprendimo obalsis, geriausiam at- 

'-ėjvje visuomet yra abejotinas 
ir negalutinas. 

Iš to, kas augščiau pasakyta, 
yra aišku, kad praktikoje toks 
skirtumas turi milžinišką svar- 

bumą tautai, einančiai prie lais- 
vės išgavimo. Tas nebūtų visai 
svarbu tiems, kurie myli vien tik 

ttorija bovytis, gražius išvadžio- 

jimus daryti, pylis debesyse sta- 

tyti. liet tiems, kurie tikrai lais- 
vos Lietuvos trokšta—ar jie bu- 

tų apsisprendimo, ar neprigul- 
mybės šalininkais, — yra ytin 
svarbu pasirinkti tikresnj, trum- 

pesni, aiškesni prie tos laisvės 
išgavimo kelią. 

Reikalavimas vien tik apsi- 
sprendimo nėra toksai kelias. 

Jeigu jis ir butų teorijoj, tai jis 
nėra praktikoj. Šitoksai apsi- 
sprendimas praktiškam .pritaiki- 
nime štai kaip išrodo: 

Reikalauti vien tik apsispren- 
dimo, reiškia sukelti kitose vieš- 

patijose afbejonę,—kad Lietuvių 
tauta dar pat/i nežino, kuo ji no- 

ri buti (nes kas žino, kuo jis 
nori buti, tas nereikalauja apie 
tai nei svarstyti). Ji gali apsi- 
spręsti buti "pati šaut neprigul- 
minga, o gali apsispręsti buti ir 
kuo kitu—arba bernu pas vienį 
kaimyną, arba "aut kampo" pas 
kHtį kaimynrį. Teisybė, ji turi 

tte.«į buti ar vienu, ar kitu, bet 

teisybė taipgi ir tai, kad tuomet 

ji pasirodo dar nepririokusi prie 
nrprigulmybės, nes ji abejoja 
apie tai. Aišku, kad. jau tik 

pats toks dalyko pastatymas 
ne palengvint ų lietuviams 

neprigulmybės' atsiekimą, bet jj 
apsunkintu, aptemdintų.-Tai yra 
vienas praktiškas to "apsispren- 
dimo" obalsio trukumas. 

Bet žengsime vienu žingsniu 
•lar toliau. 

jyięs imame, kaipo pamatinę 
tiesą tai, kad kiekviena tautu, kaip 
ir kiekvienas protu sveikas žmo- 

gus, pageidauja laisvės. Todėl 

męs negalime nei abejoti apie 
ta;, kad Lietuvių tauta tokios 
laisvės nenorėtų. Ji jos nori. 
Todėl, kad tas yra neabejotina 
pats savaimi; todėl, kad tas vi- 

sur ir apsireiškė, kur tik buvo 

galima ir kiek buvo galima,—to- 
dil męs ir sakome, be jokiu prn 
(lėtinių kanceliariškų formališku- 

mų, kad Lietuvių tauta nepri- 
gulmybės reikalavime yra apsi- 
sprendusi—jeigu ne kanceliariš- 
ko balsavimo budu, kas yra vien 
tik formališkumu, tai neabejoti- 
nai savo širdies gilumoj. 

Kas šito naturalio rlėsnio ne- 

pripažįsta. tas reiškia turi abe- 

jonių kaslink Lietuvių noro bū- 
ti neprrgitlmingais. Jeigu jis tu- 

ri abejonir., tai jis privalo turėti 
tam prirodymų. Jeigu jis juos 
tin'i, tai jis privalo nurodyti tuos, 
kurie tos naturalės augštiausios 
laisvės, apsireiškiančios neprigul- 
my.bėj, nenori. Kol jie to ne- 

pasako, jie neturi jokios—nei 
liogiškos, nei moralės—teisės sta- 

tyti abejonen neii'žginčinamą pa- 
čios gamtos nustatytą teisybv- 

Liet reikalavimas kanceliarinio 

"apsisprendimo" ne vien tik pat 
gimdo abejonių apie Lietuvių po- 
litišką pribrendimą. Jis gali pri- 
vesti prie faktiško tos neprigul- 
mybės nustojimo. Nes sakysim, 
lai tas apsisprendimas bus su- 

teiktas ir Lietuvoj prasidės bal- 
savimai. Koks yra užtikrinimas 
kad Lietuviai galės tuos balsavi- 
mus atlikti teisingai, liuosai, be 

pašalinių intrigų ir papirkimų? 
M y s matome, ką vokiškas auksas 
padarė Rusijoj. Ar jis davė 
žmonėms progą apsispręsti? 
Taip, "davė"—uzrioglinęs jiems 
savo agentus, bolševikus. 

Ar Lietuvoj, kur visgi yra 
daug žmonių, neišlavintų politiš- 
kose gndrybčse, negalėtų to pa- 
ties padaryti Vokiečiai, Lenkai 
ar ir tie patjs bolševikai per Si- 

vo agentus, šaudančius iš auk- 
aimn knlka^vaidziit? Bč abeio- 

uės, kad galėtų, nes kol Lietuva 
neturi sovereniteto, ji neturi nei 
reikalingu priemonių savo balsa- 
vimų apsaugojimui. O jeigu 
taip, tai tasai "apsisprendimas" 
butų vien tik paro<!:ja—vanduo 
ant Lietuvos priešų malūno. Jis 
galėtų vienu sykiu trenkti Lie- 
tuvą į tokj pat pragarą, kokj da- 
bar matome Rusijoj, ir prie to- 

kių išlygų i porą metų butų po 
Lietuvos... 

Reikalavimas ir gavimas tik- 
ros neprigulmybės šitokias gali- 
mybes prašalina—jeigu ne pil- 
niausiu Uidu, tai visgi iki di- 
džiausiam laipsniui. 

Yra daug kitų priežasčių, ku- 
rių dėlei tasai bolševikų "išras- 
tas," kanceliarinis apsisprendi- 
mas yra šiuo laiku Lietuvai ne- 

praktiškas. Bet užteks ir to, kas 

jau pasakyta, kad supratus, jog 
reikalavimas Lietuvai neprigul- 
mybės yra daug aiškesnis, pato- 
gesnis, praktiškesnis ir 

saugesnis kelia.-, prie Lietu- 
vos laisvės išgavimo, negu rei- 
kalavimas vien tik "apsisprendi- 
mo." 

SENA MEŠKERA. 

Męs jau seuai buvome nuro- 

dinėju, kad Vokietija dar prieš 
šią i i cm.-} vėl siūlys "taiką." 
Stai ji ir yra. Vokietija per sa- 

vo klapčiuką Austriją formališ- 
kai šaukia kariaujančių viešpa- 
tijų valdžias Į "sekretną konfe- 
renciją,'' kur esą galima hutu 

pasikalbėti apie tai, ar negalima 
butų padaryti taikos. Apie tai- 
kos išlygas, kuriomis Vokietija 
ir jos draugės sutinka taikintis 
—nei žodžio, kaip kad ir pirmiau. 

Talkininkai jau ne syki savo 

išlygas apreiškė. Aiškiausiu bil- 
du tai padarė Prezidentas \V i 1 
šonas. Vokietija su savo sateli- 
tais, laimėjusi "taiką" su bolše- 
vikais Lietuvių Brastoj, atkarto- 
linai mėgina tokia pat meškera 
pasigauti ir talkininkus. 

liet ko nepadarė vokiškas kar- 

das, to nepadarys nei gremėzdiš- 
ki vokiški "triksai." "Sekret- 
noms konferencijoms" įbuvo lai- 
kas 4 metai tam atgal, kuomet 
pasaulis prašė, maldavo sulaiky- 
ti gręsiančiu karę. Šiądien, žmo- 

nijos budeliams vieta ne "sekret- 
uose konferencijose," kad jie sa- 

vo kailį galėtų išgelbėti, bet jie 
stovi prieš viešą pasaulio teismą 
—rūstų, bet teisingą. Kaip su- 

imtam kriminalistui, pastatytam 
prieš teisėją, yra vienatinis išėji- 
mas—prisipažinti kaltėje ir pa- 
siduoti teismo nusprendimui, taip 
ir šitiems ąrki-kriminalistams, 
įtraukusiems visą pasaulį krūvi-, 
nou bedugnėn, yra tik vienas iš- 
ėjimas—pasiduoti pasaulio teis- 
mo nusprendimui. O tasai teis- 
mas, kaip pasakėme, nors rustus, 
bet yra teisingas: jis prižiūrės, 
kad kriminališki gaivalai netu- 

rėtų progos ateityje tokių baise- 
nybių išnaujo sukelti. 

Taikos visi nori ir ji bus, bet 
ne tokia, kokios Vokietija nori. 

KAIZERIO "MARŠRUTAS." 

Kuomet Vokietijos vice-kanc- 
leris, kancleris ir pagalios pats 
"Augščiaaisis" kaizeris pradeda 
važinėti nuo vieno galo Vokie- 
tijos į kitą su prakalbomis, ku- 
riose reik "aiškinti" žmonėms 
apie reikalingumą toliaus karę 
vesti, tai iš to galima spręsti, 
kad "ne viskas namie gerai yra." 
O kuomet pats "Augščiausis" 
kaizeris, bene pirmu sykiu savo 

gyvenime, "nusižemina" nuo sa- 

vo augštybių ir važiuoja j Krup- 
po kanuolių dirbtuves sakyti ten 

darbininkams prakalbas ir ragin- 
ti juos pr»* ištvermės ir ištiki- 
mybės, tai galima manyti, kad 
visa tai ne dėlei smagumo da 
roma. Matomai ir "augščiausie- 
ji" pastebėjo, kad vienur-kitur 
braška ir plyšai darosi. Ar pa- 
siseks jiems tuos plyšius žo- 
džiais užkimšti, ypač kuomet 
Gen. F.ocho armijos pradės j Vo- 
kietijos duris belstis, apie tai 
galima drūčiai abejoti. Haliuci- 
nacijose išauginti, liypnotizhic 
laikomu Vokietijos žmonės pali 
gnlu-gale prabusti. Tuomet kai- 
zerio "maršrutas" gali buti pana-, 
šus į rusu Mikės ".maršrutą." 

a 

i PELEI LIETUVIŠKŲ WLKŲ i 
BUVUSIO LEIB-GVARDISTO 

ŽODIS. 

Manote, kad lietuviai — tai 
jau zuikiai... Ale. ... Liūtų 
kraujas dar plaka lietuvių tįsiose. 
Ypač kuomet prieina didis rei- 
kalas kovoti už savo tėvų žemės 
laisvę, dvasia Keistučio ir Gedmi- 
no atbunda jų ainiuose, šios dienos 
lietuviuose. Stai ką, pavyzdžiui, ra- 

šo mums buvusts Leib-gvardistas, 
'p. Antanas Zimnickas, iš Roches- 
ter, N. Y., kuomet jis dar ir ne- 

žinojo apie sumanymą tverti lie- 
tuviškus pulkus (Jo laiškas rašy- 
tas rugp. 24 d.): 

"Gerbiamasai Redaktoriau: Pa- 
tarčiaus jums griebtis už agit'acijos 
tvėrimui Lietuvišku pulkų. Jeigu 
Suvienytos Valstijos sutiktu ap- 
rūpinti imisų pulk lis pinigiškai 
ir ginklais ir jeigu po to duotų 
prižadėjimą pripažinti Lietuvos ne- 

prigubnvbę, kai]) kad jau pripa- 
žino čecho-slovakams ir lenkams, 
tai lietuviai tokią progą suteiktų 
su dideliu noru. Susiorganizavę 
čia i pulkus ir prasilavinę, galėtų 
gal važiuoti j Rusiją ]>er Archan- 
gelską ir tenai s, susivieniję su gen. 
KlimaiČio lietuvių kariumene, ga- 
lėtų drožti vokiečiams per pakaušį, 

•kad jie net čiaudėdami neštus iš 

Į Lietuvos. 
"Jeigu męs turime žmogėnu, tai 

męs galime suprasti, kad tikėtis 
įišgauti Lietuvai pilną nepriguknybę 
vien tik diplomatišku budu gali 
tik "boba." Aš manau, kad ir be- 
protis tai supranta, jog butu ger 

Iriau išgauti Lietuvai laisvę ir be 
Į mušiu, ale kas gali šiądien, prie 
dabartiniu apystovų, tikėtis, kad 
tas galimą butu atsiekti ? Kuomet 
tądien kiekviena tauta gausiai 
lieja kraują už savo tėvynės laisvę, 
tai kaip lietuviai gali tikėtis savo 

tėvynės laisvės, jeigu jie, turėdami 
progą, nenorėtu už tą laisvę ko- 
voti? Jeigu tik yrti viltis, reik 
rūpintis sutverti Lietuviškus pul- 
kus. Aš esu šeimyniškas žmogus, 
o tikrai stočiau i Lietuviškus pul- 
kus, jeigu jie susitvertu ir eitu 

per Rusiją. 
"jsteigdami Lietuviškus pulkus, 

lietuviai, mano manymu, du zuikiu 
ant syk nušautu: Lietuvai pagel- 
In-tŲ neprigulmybę atgauti ir Ru- 
siją pagelbėtu nuo bolševikiškų 
žulikų ir j 11 bernų apvalyti. 

"N'emanykim, broliai, kad niusų 
tėvynės laisvė ims mums ir nukris 
stačiai btirnon, kai tas prinokusis 
obolys. Jeigu obolį norime gauti, 
tai reik me<!j pakratyti: jeigu Lie- 
tuvos laisvės trokštame, — o trokš- 
ti visi trokštame, — tai turime 
buti prisirengę ir vokietį, tą musų 
tautos amžiną nevkloną-kryžeivį, 
pakratyti, sykiu su vis<xnis kitomis 
tautomis, kovojančiomis prieš 29-to 
amžiaus barbarą 

Ant. Zimnickas, 
Leib-Gvardistas. 

II. 
Birutes Sunus ir Šiądien 

Gali ui Lietuvos Laisvę Mirti. 
Kitą pavyzdj randame tulo VI. 

Paulauskio laiške, kuris žiną apie 
tvėrimą Lietuvišku pulkų — kaip 
tai paduoda "Darbininkas" — taip 
pasitinka: 

''Gerbiamieji broliai, Amerikos 
lietuviai! Aš, išgiidęs labai svar- 

bią naujieną, būtent, kad Ameri- 
kos lietuviai rengia lietuvišką ka- 

riunienę, šitam darbui pritariu ir 
aš esu prisirengęs antru po pa- 
sižadėjusio Pinavijo, stoti j lie- 
tuvišką kariumenę. Žinoma, kad 
męs šiądien negalime kitaip savo 

brangios Lietuvos išliuosuoti iš 
po svetimtaučių vergijos, kai]) tik 
turime drąsiai stoti j eiles visi 
lietuviai ir kovosime ne už kitus, 
bet už savo laisvą Lietuvą, gimti- 
nę. Šiądien musų brolių lietuvių 
pulkas jau stovi prie Lietuvos ru- 

bežiavs, tiktai laukia nuo musų 
Amerikos lietuvių pagelbos, o męs 
tai turime eiti ir kariauti nrieš 
pavergimą musų brangios Lietu- j < 

vos. Aš esu pasirengęs už Lietuvą 
kad ir šiądie mirti. Aš esu tikras 
lietuvis ir nebijau už gimtinę mir- 
ti. Tik broliai snvark'ai darbą va- 

rykime pirmyn, o a >.•».stosiu J>o (: 
Pinavijo intru j lietuvišką kariu- < 

menę, : ] 

VI. Paulau?Ms-1 I 
* 

■ iš Palangos *"1' Į. 
f i Birutės S«nusf- I 

LIETUVIŲ KARIUMENĖ 
LIETUVOS IŠGANYMU YRA 

Apie lietuviu kariumenės ar le- 
gijonų organizavimą kalbėti pra- 
dėjuts, pasipylė iš visu pusių už- 
girianti laiškai, įvairių paaiškini- 
mų prašymai. Nors iš dalies ban- 
dysime šį dalyką per spaudą at- 

sakyti. 
Organizavimui lietuvių pulkų 

reik visų pirmiausiai turėti oficialį 
valdiios autorizavimą. Kad tai ga- 
vus, kad jai lesų suradus ir toly- 
giais dalykais rūpintis pavesta 
Tarybų Pildančiajam Komitetui 
VYashingtone. Taip abi Tarybi nu- 

tarusios yra. Pildantysis Komite- 
tas rūpinasi, į visas aplinkybes 
atsižvialgiant, susitarti tuo reikalu 
su Suvienytų Valstijų viršininkais 
ir kariumenės plianus ir strukturą 
/išdirbti. Kuomet viscfs detalės 
bus išdirbta ir visiems su lietuvių 
kariumene surištiems klausimams 
bus surasta re'alio atsako, tuomet 

bus einama prie svarbiojo dalyke 
— įnešti Suvienytų Valstijų Kong- 
resai! biiių, kuris lietuvių kariu- 
memt. organizavimą užgirtų ir 
tam pinigų sumą skirtų. 

.Nors dabar nieko tikro ir ga- 
lutino pasakyti negalima, bet lie- 
tuviu kariumenės prirengimas maž- 

daug taip formuojasi. Lietuviu 
kariu rene bus iš liu<.«narių. Svar- 

biausiuoju jai šaltiniu butu lietu- 
viai, Suvienytų Valstijų piliečiai: 
netapę ar tapti noro neisreiškę. ar 

tokiu nuskirti i penktąją <lrafto 
kliasą. Lietuvių karininkai butų 
ant lygios su Suvienytų Valstijų 
.kariumenėj tarnaujančiais. Oficie- 
riai iki majoro rangos, t. y. lei- 
tenantai ir kapitonai, galėtų buti 
lietuviai (kad ir nepiliečiai), gi 
vyresnieji butų amerikiečiai (tarp 
tų ir lietuviai amerikiečiai, jeigu 
tarp jų tinkamų rastųsi). Vyriau 
šioji organizacija ir direktyva butų 
Suvienytų Valstijų Karės Depar- 
tamento žinyboje. 

Suv. Valstijų kariumenėje ran- 

dasi nemažai lietuvių, kurie angliš- 
kai su vargu ar visiškai nesusiš- 
neka. Dabar tr>kie yra organizuoja- 
mi i taip vadinamus Lavinime 
Batalijomis (Pevelopment Uata- 
lions). Lietuvių kariutnenę suor- 

ganizavus, gal ne vienas toks ang- 
liškai nesusišnekantis galėtų išsi- 
rūpinti j lietuvių kariutnenę, ka<> 
jį perkelių. 

Kaip ir kur lietuvių kariumenė 
butų sunaudota — tai jau mili- 
tares žinybos reikalas. 

Lietuvių kariumenė reikalingr 
Lietuvos laisvei ir neprigulmybe. 
užtikrinti. Kiekvieno littivio šventa 
priedermė kuomi galint prie kariii- 
menės vykinimo prisidėti. Reikia 
lietuvi ja išjudinti, kad kiekviena.1 
lietuvis pajustu meilės jausiu? 
savo skriaudžiamai, blaivaus ry- 
tojaus siekiančiai Tėvynei. Reikia 
Kan pasiryžimas lietu vii; 
Lietuvą nepriklausoma ir laisvr 
padaryti taip įkaitintas butų, kad 
kovoje su Lietuvos nevidonais 
užsiartavojęs, lietuvių troškimas 
ir valia ■plienu virstų. Kolionijo* 
tedaro susirinkimus, tepasitaria 
Kaip dalykus apsvarstys, pamatys 
kad su plėšiku ir galvažudžiu-prie- 
šu nėra ir negali buti kitokios kal- 
bos, kaip tik su ginklu. Kas kitai] 
kalbėtų ir sakytų, kad mums rei- 
kia rankas sudėjus sėdėti, kuomet 
prieš4ai Tėvynę t^rioja ir vergijo. 
pančius deda: kad lietuvių kariu- 
menės organizuoti nereikia, — ži- 

nokite, kad toks yra geriausias 
Lietuvos nevidono draugas ar per 
savo žemumą, ar ]>er savo nesu- 

pratimą. Tokie yra ir Suvienyti,* 
Valstijų ir Lietuvos prieš'ai ir to 

kiems ištikimų lietuvių draugijoj 
vietos neturėtų rastis. Visi tikrieji 
lietuviai po kolionijas, po draugi- 
jas teišneša tinkamas rezoliucijas 
jas valdžiai ir Tarybų Pildančia- 
jam Komitetui \Vachingtone at- 

siunčiant. 
Broliai! Tik per lietuvių kariit- 

iiienę j/.ciigs Lietuva j laisvę kai- ! 

x> nepriklausoma respublika. Tik 
>er j.-} męs pajusime ir kiti pajus, 
<ad prie nepriklausom vb" p r i 
>rendome, kad prisiruošę esame 

ivarbias Lietuvos priedermes pil- 
Ivti. Kas gyvas ir lietuvis už 
Jetuvcs laisvę ir laimę st okime! 
Tarybų Pildantysis Komitetas, t 

.Wasbington, D. C. s 

Rūgs, 12 d. 1918 m. i 
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Suvienytų Valstijų valdžia-pripažin- 
tas ir patikėtinas autoritetas. 

Kas palieka ant ilsiai gilų įspūdį ant kiekvieno ateivio Suv. 
V alstijose—tai tas faktas, kad vartojamas šios šalies autoritetas 
yra tokis, j ':uri piliečiai žiuri su ę?ilia guodc-ne, paklusnumu ir pa- sitikėjimu į jo teisingumą, i ial kiekvienas musų atėjūnas atsi- 
mena nekuriuos atsitikimus, kuomet prie progos jo draugas, apsi- 
pažimisis su Amerikos gyvenimu, jam pasakydavo: "Federalė 
valdžia yra tuomi užsiėmusi ir todėl tu Utom negali buti baikit." 

Į kitas vyriausybes—miesto, pavieto, arba valstijos, ypatin- 
gai i teism.j, gi labiausiai i taikos teisėju bei policijos teismu veik- 
lumą, buvo /iurima su šiek-tiek nepasitikėjimo j jų visišką teisin- 
gumą ir bešališkumą. Daugelis yra žmonių, įsitikinusių, kad po- 
litinė. socialė ir tikybine įtekmė, arba tiesioginis papirkimas ir 
kyšiai daugelyje atsitikimų daro įtekmę ant tos vyriausybės nu- 
sprendimų. Bet kuomet tik užeina klausimas apie federalę val- 
džią, arba kuomet tik Suvienytų Valstijų galybė yra tiesioginiu 
budu pavartota, tai tuuinet beveik visuomet visos abejonės pra- 
nyksta. 

Tas pats būva su per/iurinėjimu visokiu funkcijų, užsiėmi- 
nų. pramonės ir 1.1. Pavyzdžiui, męs žinome, kaip j budavonių, 
lumų miesto prižurėjimą yra žiu rimą, bet kaip skirtingai peržiū- 
rėjimas alkoholio, tabako, mėsos ir kitų daiktu yra gerbiamas 
ir tvarkomas. Ypatingai skerdyklose valdžia daro peržiūrėji- 
mus, kuriu aštrumas, svarbumas nesali but suprastas per nieką 
kitą, tiktai per tn. kas turėjo progą prižiūrėti šio departamento 
darbą. 

Kad jgijus tikrą supratimą, kaip aštriai prižiūrėjimas yra daromas skerdyklose, tūlas rytų laikraštininkas išrokavo, kad val- 
džios }>eržiu reto jai užlaikė jK-reitais metais ir prašalino taip, kad 
jokia dali j nebuvo maistui suvartota, tiek gyvulių, kad jie pri- 
pildytų penkiasdešimts tavdrinių traukinių, kiekvienas po ketu- 
riasdešimts kaupinų karų. Ir tas paliečia tiktai gyvus gyvu- lius, kurie atrasta džiovos užgauti; gi, apart to, yra ir daug vi- 
sokių kitų ligų, kurios padaro gyvulius, nesu vartotinais žmonių 
maistui. 

Kaip nuims h "o pranešta per M r. Podesta, vieną departa- 
mentinių superintendentu skerdyklose YYilsori ir Ko. laike per- 
>iurėji:ro Įstaigos, didelė nesveikų gyvuliu dauguma, kuriuos 
ulaikvta, būva visiškai prašalinama. Tai yra, kad visa krūva 
sbrokuotų paskerstu gyvulių buva suverčiama i kubilus, kuriuose 
>isa tai paverčiama j dirbdiritą trasą, arba į riebumus, kurie var- 

'ojami ne valgio reikalams. Tiktai nekuriuose atsitikimuose, kuo- 
.net peržiūrėtojai randa, kad tik dalis, arba tik tūlas organas yra 
igos užgautas, kad. kitos dalĮs yra visai ligos nepaliestos, tai tik 
ada jie pavelija palikti sveikąją gyvulių dalj. 

P-as Podd?ta, taipgi, kaip ir kiti urėdninkai iš Wilson 
r Ko. Įstaigoje, pranešė mums, kad valdžios daromas gyvulių 
peržiūrėjimas yra daromas su nepalyginama atyda ir teisingumu. 

Apart to. lygiai atydžiai prižurima gyvulius laike skerdimo 
r po skerdimo ir \Vilson ir Ko. vyriausybė noriai valdžiai tame 
irigelbsti. nors tas, suprantama, ir trukdo komi)anijos darbo grei- 
.umą. Męs turėjome progą užgirsti nuo paties pono Snvder, val- 
lžios prižiūrėtojų vado \Yilsono Įstaigoje, kad vietos, nuskirtos 
peržiūrėtojams, kurie daugiausiai yra veterinarair yra geriausiai 
aprūpintos ir patogiausios ne tik visose Chicagos skerdyklose, liet ir visose Suvienytose Valstijose. 

Męs galime suprasti, koki darbą šie peržiūrėtojai yra pasi- 
ėmę. jeigu męs paimsime atydon, kad \Vilsono skerdyklose Chi- 
cagoje yra išpjaunama Į vieną dieną 1,500 galvijų ir 4,000 kiau- 
lių. Tas neapsergės kiekvieno mėsos šmotelio, kiekvieno pre- 
zervo, kiekvienos dešros, kad but kiaurai peržiūrėta keletą kar- 
ai prieš išsiusiant iš skerdyklų, taip, kad jau nebūtų mažiausios 
abejonės, kad jie yra visiškai sveiki ir tinkanti vartoti žmogui. 

Tas teisybė kad. pasidėkavojant labiausiai išlaidoms šio de- 
partamento, šiam valdžios peržiūrėjimui skerdyklose, ir mėsos kai- 
na turi kilti. 

•Suprantama, kad šis kiekvienos gyvulio dalies peržiūrėjimas 
prieš skerdimą ir labiausiai po paskerdimui turi buti apmokėta 
tiesioginiai, arba netiesioginiai, ir todėl mėsos kaina ir kaina vi- 
sų mėsos produktų yra labai žymiai pakelta. Bet sunku butų 
rasti tokią^ vpatą. kuri noriai nepridėtų keleto centų prie kainos, 
kokią jis už sau perkamą mėsą moka, bile jis žinotų, kad jis 
nalgo užtikrintą, visiškai sveiką mėsą, vieton, pasilikus tą ke- 
lętą ceentų kišeniuje, valgyti mėsą nesveikų gyvulių, arba mėsą 
gyvulių, pagautų kokios nors lituos, kuri gali but pernešta ant 
'.inogaus. 

Mes abejojame, ar žmonės turėtu tiek daug pasitikėjimo 
:Varkvięu šito peržiūrėjimo skerdyklose, jeigu tą darytu knkis 
u>rs kitas—ne valdžios autoritetas. 

Dėl šito paties išrokavimo ir taipgi iš tiesioginio biznio at- 
iVilgio Suvienytų Valstijų valdžios peržiūrėjimas yra pageidau- 
simas iš pusės visų skerdyklų vyrų, kurie tvarko savo bizni at- 
;akančiai. Mums buvo pasakyta, kad federalis darbo peržiurė- 
iinas skerdyklose yra vienas iš didžiausios vertės dėl visos pra- 
notiės. Jeigu peržiūrėjimas butų tvarkomas per veterinarus ir 
staigos ivžžiurėtojus, arba per tam nuskirtą žemesnį ofisą, pavyz- 
lin, | er vietinę, arba valstijos valdžią, tai niekur žmonės netu- 
ėtų tokio pasitikėjimo tokiam peržiūrėjimui ir tuomet ir prie 
geriausios iš užvaizdų pusės priežiūros skerdyklose, ten vis butų 
iepasitikėjimo ir kaltinimų. Peržiūrėjimas, tvarkomas per val- 
žins autoritetą, duoda kiekvieną produkto šmotą skerdyklose 
u anJt&paipdM kw>. užtikrina, kad toks produktas vra nesugedęs 
r geros kokybės.—Apgarsinimas. 
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«Xaip Vokietija Išleido $20,000,000 
Amerikoj. 
(Tąsa iš pereito mimerio) 

* * * * 

Kaip Vokietija norėjo sukelti karę tarp Amerikos l 
ir Meksikos. 

Ku '.net nepasisekė Vokietijai sukelti Amerikoj 
dėdeliu streikų: kuomet ir kongresas nesidavė pa- 
pirkti ir -okti sulyg vokiškos politikos dūdelės, V o- 

kietija sumanė sulaikyti siuntimą amunicijos iš Ame- 
rikos peklišku budu. Ji sumanė — nei mažiau nei 
daugiau — jvelti Ameriką karėn su jos kaimynka, 
Meksika. Vokietija aipsrkaitliavo taip: jeigu Amerika 
turė savo locną karę po šonu, tai ji pati reikalau- 
ginklu ir amunicijos ir susilaikys nuo jų siuntimo 
Kuropon. Tuomet Vokietija, turėjusi prisikrovus kal- 
uus amunicijos per 40 metų, lengvai apsidirbs su 

savo priedais ir pastos ponu visos Europos, o po to 

vi- o pasaulio. 
tai, kaip Vokietija mėgino užsiundyti ant 

g^r.hierikos Meksiką, yra akyvų dokumentų. Laike 
von Rinteleno bylos (gegužio mėnesyj 1917 m.) 
vienas liudininkas, su kuriuom von Rintelen tarėsi 
kaslink savo pacifistiškos propagandos, liudijo, kad 
v. m Rintelen jam pasakojo sekančiai: i 

'Kad jis (votį RintelenJ atvyko Amerikon su 
tik lu. idant įvrlti Ameriką karėn su Meksika ir su 

Japonija, jeigu butu reikalinga; kad jis tlarė viską, 
ką tik jis galėjo ir darys viską, ką tik jis galės, 
.„.n: jvė'.us šią šalį karėn su Meksika; kad jis 
t ojo, jog i eigų Suvienytos \'aisti jos turėtų karę 
su Mek.-.ika. tai tas sulaikytų amunicijos siuntimą 
l uroi'...i; kad po to butų tik laiko klausimas 
k:iotnet inęs butume Įvelti ir Į karę su Japonija. 

"k'mtelen taipgi pasakojo, kad [Meksikos] ge- 
nerolas Hucrta žadėjęs grįžti Meksikon ir pradėt 
tenai revoliuciją, kurį įtrauktų Suvienytas Valsti- 
irjv ir tokiu bud u neleistų joms siųsti amunicijos 
i Kuropą. Suvienytų Valstijų intervencija f įsiki- 
bimas Meksikon], sakė jis, yra viena iš jo 
triumfini ų kaizerių." 
Tuo tarpu pačioj Meksikoj kiti Vokietijos agen- 

t;:i per ilgus laikus varė milžinišką anti-Amerikbtiiš- 
k:i | r >pagandą. Jie visu pirmiausia mėgino sunaikin- 
ti tarp meksikonu p r e s t žą Amerikos ir įk'albėjo 
jien -, kad Amerika esanti bejiegė, negalint: prisi- 
rengti prie karės ir kari Japonija yra Aiueriko prie- 
šais. Kad sukelti t*arp meksikonu didžiausią neapy- 
kantą 'prieš Ameriką, tie vokr'.i agentai platino tarp. 

i propagandą. ka<i Amerikos tikslu yra kontroliuoti 
užkariauti Meksiką. 

Taip prirengus dirvą savo niekšiškiems tikslams, 
\ okietijos valdžia pagalios priėjo prie nuomonės, kad 
;au laikas bus savo pekliškus plinnus pradėti vyk- 
•linti. Sulyg to ji pasiuntė von Eckhardt'ui, savo 

ambasadoriui Meksike, instrukcijas, kaip ir ką jis! 
tu.i daryti. Šitas instrukcijos tapo pagauto'^ ir išvilko, 
aikštėn visą Vokietijos judošiškuma. Vokietijos už- 
mbe/.io reikalu ministeri's Zimmerman, sausio 19 d. 

1017 metų pasiuntė von Eckhardt'ui Mcksikon sekan- 
ti te^grarr,}: 

¥ 

"Nuj vasario 1 dienos męs manome pradėti 
neapže^vjtą submarinų veikim.-}. Nežiūrint to, mūsų 
norn yra laikyt* Suvienytas Amerikos \"aistijas 
neutraliskoTris. Jeigu šisai mėginimas nebus pa- 
sekmingas, fai męs pasiūlome susitarimą su Mek- 
sika ant sekančių pamatų : kad mudvi sykiu ve- 

si r karę ir sykiu darysim taiką, Męs duosime 
[Meksikai] abelną piniginę paramą ir bus supran- 
ta.ua. k'aid Meksika turės užkariauti Xe\v Meksi- 
kos, Texaso ir Arizonos valstijas. Detaliai palie- 
kami Jums užbaigimui. Jums paliepiama pranešti 
Meksikos prezidentui apie tai, kas viršui pasakyta, 
didžiausiam sekrete taip greit, kaip tik bus tikrai 

žinoma, kad įvyks k'arė [Vokietijos] su Suvie- 
n; tomis Valstijomis, ir paliepiama patarti Mekji- 
!«>•-. prezidentui, ka<l jis, pats ant savo raukos, 
susineštų su Japonija, patardamas, idant ji išsyk 
su'iklų su šrtuo plianu; tuo pačiu laiku kad ji? 
pr. iulytų tarpynikystę tarp Vokietijos ir Japonijos I 

Meldžiamasai atkreipk Meksikos prezidento aty ! 
dą i tai, kad pavartojimas neabžaboto submarint 
veikimo dabar -iada priversti Angliją j ieškoti tai j k >s j keletą mėnesių. 

Zimmermann. 

Laivų Naikinimas. 
Jc'gu stre'kai neįstengtų uždaryti Amerikos ainu- 

n cij ~»s dirbtuvių, jeigu nebūtų užtektinai pinigų iš 
pirk :r ui jų produktų, jeigu Amerikos valdžia atsi 
sakytų uždėti drausmę ant amunicijos siuntinėjime 
Europon, tai Vokietijos agentai rėjo dar vien; 
priemonę, — būtent: sunaikinti karišką medžiagą 
kuomet jau ji >ra ant laivų, savo kelionėje i Europa 
Venas toks bandymas buvo įvykdintas po priežiur: 
kapitono votį l'aj>cn ir VVolf von Igel J Abudu buvr 
urėdninkais prie vokiškos ambasados \Vashingionel 

Jų buvo supliamiota įdėti paslapčiomis i l'aivi 
tokias bombas, kurios pačios sprogtų ir uzsidegt' 

kelių dienų, kuomet laivas jau gerokai yra atsi- 
tolinęs nuo savo uosto. Tokiu budu laive esan! 

medžiaga užsidegtų ir laivas turėtų nuskęsti jūrėse 
^ Plianus tokioms bomboms dirbti prirengė Dr. \Va! 
B^Fer T. Schcole, vokiškas chemikas iš Hoboken, X. J 

Tas bombas vokiečiai dirbo ant laivo Friedricb 
d c r G r o s s e. kuris priklausė N'orth German Lby 
dui fBremen linijai) ir kuris pačioj pradžioj karė? 
buvo internuotas New Yorko uoste. Padirbus aut 
šio laivo bombų "žieves." jas nešdavo j Dr. Schee!e 
fc&at atorij.į ir ten jas pripildydavo sprogstančii. 
medžiaga. 

Šitie bombininkai jt. po pagauti Amerikos s^Uretnų 
agentų .r atduoti etisman. Laike jų teismo liudininku 

buvo ir vienas detektyvas iš Xew Yorko, kuriam 
sykiu su kitais detektyvais buvo pavesta šituos da- 

lykus ištyrti ir bombininkus pagauti. Ne\v, Yorkinis 

detektyvas nusidavė, kad jis esąs Vokietijos šnipas, 
pasamdytas \\ olt von 1 gėrio. Jani pasisekė padaryti 
appointmentą [sutartą pasimatymą] sn kapitonu von 

Kleist, kuri-s buvo Dr. Scheele's labaratorijos pa- 
dėtiniu. Laike teismo šisai detektyvas liudyjo apie 
>avo pasikalbėjimą su von Kleistu sekančiu budu: 

"Męs atsisėdova ir kalbėjovasi apie tris valan- 
das laiko.... Aš klausinėjau apie Įvairius dalykus, 
kuriuos ji- nuveikė ir pasakiau jam, kad jeiįju 
jis nori pasikalbėti su M r. von Igel, mano bosu, 
tai jis turi mUn pasakyti viską. Tad jis ir pasakė 
man, kad von Pr.pen davė I)-rui Scheele, von 

Kle?sto partneriui šioj labaratorijoj, cekj an 

$10,000, idant pr\i<tėti bombų dirbtuvę.... Jis 
pasakė man, kad jis, Mr. von Kleist, ir I)r. Scheele 
ir dar vienas vyras vardu Bekor dirbo bombas 
ant laivo F r i c d r i c h d e r <! ros.se ir kad | vo- 

kišku internuotu laivu) kapitonai \Volpcrt, Bode 
ir Steinberjj turėjo prižiūrėti, kad šitos bombos 
butu padėtos į laivus; jie Įdėjo šitas bombai i 

baksus ir pasiuntė baksus ant tu laivų kaipo neva 

paprastą tave tą; baksus priidavo, bo-.nbco sprog- 
davo po to, kaip laivas jau biviav< • išplaukės i 

jūres kokias keturi'as ar jK-nkias dienas, ir padary- 
davo ant laivo gai: rą. o vežamas la'.vo prekes 
nueidavo su liepsnomis.... Jis taipgi pasakojo 
man, kad jie padarė pusėtiną tokių bombų skait- 
lių : kad trisdešimts tokių bombų buvo atiduota 

vyrui vardu O'Learv ir kad jis nusivežė Į Xe\\ 

Orleans'ą, kur šisai O'Leary pasirūpino, kad tos 

bombos patektų an" laivų, išplaukiančių iš N'evv 
Orleans." 

Kiek vėliaus buvo susekta, 'kad tokiu bambu tapo 
>adaryta tarp trijų ir keturių šimtų ir kad gaisrai 
;okiu budu -buvo padaryti ant 33-jų laivų, i įplaukus i 11 

vien tik iš New .Vorko uosto. 

Keturios bombos buvo atrastos Mąfseilles (Fran- 

:uzijoj > ant laivo, kuris išplaukė iš Brocklyno ge- 

jtuio mėnesyj i<>r5 metų. Tos bombos matomai 
įevisai gerui buvo padarytos ir nesprogo. 

Amerikos detektyvų surinktos šiame bombų r ei kak 
•inios privedė prie to, kad patraukta teisman, ui 

)adėjimą bombos ar bombų ant laivo Kirk O s- 

w a 1 d, sekanti vyrai: Rintelen, \Volpert, Bode 
Schmidt, Becker. Garbade, Praedel, Paradies, vc*r 

Klfeist, Schimmel, Scheek', Steinberg ir kiti. Trį; 
paskutiniai šiam surašė paūmėti pabėgo; \Volf vor 

(gel tam tikslui davė l)r-ui Scheele tūkstantį dolia- 

rių, Kr-ui Scheele pasisekė slapstytis nuo valdžio.< 
.ki balandžio 1918 metų, kuomet jis tapo atr'asta? 

>e.sislapstant Kuboje po priegloba vokiškų šnipų 
Visi kiti, iškyrus Sshmidtą. tapo atrasti kaltais ii 

vasario 5 d. šių metų nuteisti kalėjimai! po 18 me 

nesių kiekvienas ir užsimokėjimui 'bausmės pc 
$2,000.00 [Pažiurėjus j jų bausmę, reik atminti, kad 
tuo laiku Amerika dar nebuvo apskelbusi karės it 
codel teikė juos ne sulyja kariškų įstatinių, bet sulyg 
rainių laikų kriminalių Įstatymų). Laike minėte 
.eisimo tapo pr i parodyta, kad von Rintelen pasisatndč 
Schimmerį. vokišką advokatą, kuris turėjo prižiu- 
'ėti, kad bomobrvs butų padėtos ant laivų. 

Schmidt, vvn Kleist, Becker, Garbade, Praedel i: 

Pradies jau pirmiau s buvo teisiami už suokalbį da- 

ryti bombas su tikslu paslėpei jas ant. jūrinių laivų, 
idant tokiu h.u u padegti laivus jttrėse. Balandžio 
) d. 1917 m. visi tapo pripažinti 'kaltais. \'on Kleist 
'r Schmidt tapo nuteisti dviems metams kalėjimo 
r po $5,000.00 piniginės baųynės; kiti šeši gavo 

po šešis mėnesius kalėjimo ir po $500.00 piniginės 
jausmčs. Wolpert ir Bode gavo privilegiją buti tei- 

ūamiais atskiioj byloj, kttri iki šiolei dar nėra pra- 
sidėjusi. 

(Toliaus bus). 
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Dokumentai, kad Leninas ir 
Trockis—kaizerio agentai 

Pastebėtinu dokumentu paskel-1 
bė Suvienytų Valstijų valdžia apie' 
sąryšius tarp bolševiku ir kaizerio 
valdžios. 

Jeigu iki šiolei kas nors dar 

abejojo apie Leninio, Trockio ir 
'kitu "draugu" parsidavimą kai- 
zerio valdžiai, tai dabar, akyvaiz- 
doje šitų oficialiai skelbiamų do- 

kumentų, visos abejonės dingsta 
ir bolševikai pasirodo pilnoj savo 

šviesoj, 'k4aipo Judo-šiai-pardovikai. 
kurie po darbininkų priedangų ir 

vardu darbininkų pardavė Rusiją 
kaizerio valdžiai, ipardavė ir tuos 

pačius darbininkus Vokietijos ka- 
pitalistams pačiu begėdiškiausiu 
budu. 

Amerikonas surankiojo dokumen-; 
tus. 

Sitų dokumentų oficiali* skt-1- 
biuias, užims daujf laikraščio spal-į 
tų, ir jis yra viena iš didžiausių į 
šios karės sensacijų, [ 

Minėtus dokumentus nurankiojo! 
Rusijoj K<Ig!ar G. Si-sson. narys Į 
Amerikos Viešos Informacijos Ko-j 
mitet nesenai sugTjiusis iš Ru- 

sijos, Mr. Sisson yra vienas bu-į 
vusių redaktc-rių C h i c a g o D a i-1 
1 y T r i b u n e, vėliau per 7 trfu 

buvusi:? nariu C o 1 li e r 's \V c e k- 

ly redakcijos. Kuomet Amerika, 

Įstojo karėn, jis tapo pasiųstai j 
Rusijon, idant susipažinti tenai, 
i u Rusijos dalykų stoviu. Rusijoj, į 
netikėtai j jo rUnkas pak'iuvo ke-1 

lėtas cirkirliorių. kurie nesukeltų | 
jokių■ abejonių pas -paprasto >'m'>! 

Sis.įonui, vienok, 'kaipo redak-j 
toriui ir laftcrai>tin:a*ti ."žmogui, jit1 j 
puolė axlii ir sukėlė tūlus abejo i i- ! 
mu Jis paslryĮo p:;iyrnėti tą' 
reika'n giliau.-. 

Pradėjęs nuo minėtu cirkuHomų, 
,siūlas po siūlo, iąi&^.s, jo laiško,, 
.doku.rentas po dokumento, .jifl 
išk-ii o tokių dalyku, kurie net ji 
pa*, i nustebino; jis pasiekt* patie- 
kamvolio Ivr/ševikų išdavystės, 

i' 
N t kuriuos dokumentus jis gavo 

ji» o.nginąluose — taip, kaip jie J 
buvo parašyti; kitų '■'dokumentų 
ji* turi fotografijas. 

Sitų dokumentų yra kėlios dešini-' 
tjs i. juose parodyti dalykai yra 
taip stebėtini, kad jiems nei nesi- 
norėtų -tikėti, jeigu jie nebūtų pa- 
tvirtinti dokumentų originalais ir 

fotografijomis, kurios vi$as abe-| 
jonės prašalina. 

Sunaikino Rusiją ui Kaizerio 
Auksą. 

šitie dokumentai parodo <lu 
svarbiausiu dalyku: viena, Kai 
W :ietijos valdžia, |>er savo Im 
perišką Banką unokėjo auksą Le- 
ninui, Trodcui ir jų "draugams" 
VU tai, kad jie atitrauktų Rusiją 
nuo talkininkų ir parduotų ją Vo- 
kietijai; antra. — šitie doku- 
mentai taipgi neabejotinai parodo, 
kąd Vokietija suplianavo šitą karę 
ir prie jos prisirengė daug pir- 
:riaus negu Serajevė tapo ui- 
.muštas Austrijos sosto įpėdinis, 
kas Vokietijai davė patogią prie- 
kabv pradėti jau iškalno sugalvotą 
ir prirengtą karę, per kurią Vo- 
kietija tikėjosi užkariaut ne tik 
visą Europą, bet visą pasaulį. 

Apart situ dvięjit dalyku, minėti 
dokumentai parodo, kad į keturjus 
mėnesius pa prasidėjimo karės 
•914 metais, Vokietiją j'au pradė- 
io vykdinti savo 'plianus ka.slink 

'AjuerikoSj paliepdama "sumobilU 
uoli naikinimo agentus ir tėmv- 
:jtis (šnipui)" Amerikoj; kari 
uo pačiu laiku Vokietiją paliept 
.u rengti Amerik6j eks^liozijas. 
streikus ir kitokias riaušis ir tam 
"ks!ui paliepė savo agentams pa- 
naudoti "anarchistus ir pabėgu- 
•iUfS kiirninalisttts." 

Jeigu atsiminsim, kad tai buvo 
'ar 1914 metuose, kuomet Arne- 
'ika huvo neutrališka šalis, kurioj 
niekas nei nesapnavo tuomet apie 
karę, tai lengva bus iš to suprast-' 
ir pažinti vokišku "ktdturą." 

Visa tai bus parodyta vi >oj e' 
! lėj dokumentų, kuriuos oficiališku 
Imdu paskelbia SuvfenyttV Val.sti- 

' i'vt Viešosios Informacijos Biuras 
ir kuriuos žemiaus paduodame. 

3olŠevikų revoliucija — vokie- 
čių darbas. 

Šitie dokumentai neabejotinai 
parodo, kad Leninas, Trockis ir 
visa ju gauja yra netik apmo- 
kami Vokietijos agentai. Jie pa- 
rodo. kad (bolševikiška revoliucija, 
įvykusi peniai spalio mėnesyj 
prieš. Kerenskio valdžią ir nuver- 

tusi Rusiją tokion orgijų, žudynių 
ir anarchijos betvarkėn, kokios 

pasaulis dar nėra matęs, buvo 
tiesioginiu 'burtu suplianuota ir 

ivykdinta paties Vokiškojo gene- 
roliško štabo, kurio 'prisakymus 
sauiiniai ir noriai pildė Leninas. 
Trockis ir jų gauja. 

Šitie dckumer.tni parado, kaip 
apiTiokami Vokietijos agentai-bol- 
ševikai, veikiantieji darbininku, 

kareivių ir kaimiečių vardu, par- 
davė 'Rusiją fajke "įaiko;" konfe- 
rencijom Lietuviu Brastoj; kaip 
Vokietijos generalio štab" aficie- 
rai buvo slaptai bolševiku priima- 
mi karpo kariški patarėjai; kaip 
jie su bolševiku žinia, buvo šni- 

pais šnipinėjimui talkininkų am- 

basadų, kmiret Rusija dr.r r kui- 
tėsi talkininke, arba buvo "mutra- 
liška." Šitie dokiurcn'.ai parodo, 
kaip Vokietijos paskirti prie bol- 

šfvikų valdžios agentai vedė bol- 

ševikų uirube/.inę, naminę ir eko- 
uOttiont' politiką pilnai V ; i c 1 i i > 

naiviai, sti Rusijo> <riaiv la, j£t- 
da ir paže.nininm. 

Tarp šitų dokumentų randa 
originališki dokumetai, originalu 
fotografija;. ta;ora'tv.o!c ; -konij 
cirkuliarų. — r.ekuric pa/.\-:vl*t; 
"labai sekretną. (pataptakit 
su ranka ira-šytais patėmijinvais 
ant dokumentų. Nekurtuose vokiš- 
kuose dokitniemu se '.eiiinas i: 
Trockis vadina na "l)rau?as Le- 
ninai" ir "Dhiugas Trockis." 

Oficialis pranešimas 
Pirm negu prieisimo prie ; ačių 

dokumentų, pr.duf la ve keletą iš- 

,t raukų iš paaiškinimo, kokį piie 
tų dokumentu pridėjo Suvienytų 
Valstijų valdiškas Viešosios h\- 

formacijos Biuras. 
Pirmajai dokumentas — skai- 

tome fame paaiškinime — yra 
fotografija raporto, kurį bolševikų 
.lyderiams padarė du jų pagalbinin- 
kai. Sie pagelbininkai raportuoja 
savo '"bosams," kad, sulvg jų pa- 
liepimo, tapo prašalintas iš Rusi- 

jos justicijos ministerijom archyvų 
Vokietijos Imperiško banko orde- 

ris, "suteikiantis pinigus draugams 
Leninui, Trockiui ir kitiems" va- 

rymui Rusijoj propagandos už 

taiką ir toliaus raportuojama, kad 
"visos knygos" vieno banko Stock- 
holme tapo ''sufbcytos" taip, kad 
jos. neparodytų išmokėjimo tų vo- 

kiškų pinigų Leninui, Trockiui ir 
kitiems. 

•Kad šitą raportą skaitė ir pats 
•Leninas, apjo tai liudija jo locna 
ranka padąrytas ant dokumento 
patėmijimas, su jo vardo ir pra- 
vardės raidėmis, kur jis liepia, 
kad šisai raportais butų padėtas 
į "sekretną,-departamentą" bolše- 
vikiškų dokumentų. 

Doįkumentas Numeris 2-.is yra 
^riginalis. Tai yra \ okietijos ge- 
neraVęj štabo at:tovo laiškas, pa- 
siųstas l'.olševikų lyderiams su 

icrtcrgėjimn, kad jis tik-ką arcš- 
uvo agentą, pas kurį rado origi- 
aIiši'.<iĮ k:>piją Vokietijos Im-pcrlš- 

ko Banko orderio, minėto doku 
nentti Xo. i-as ir su pabarimu 
!cad matomai "nebuvo tinkami' 
laku padaryti tinkami žirnini?: 
yirsirvnėtji dokumentu (orderių^ 
panaikinimui." 
°arodo Vokiškus Karės Pliar.us 

Doktr-nitas Xc\ 3-čias yra ori 
finalui protokolas su parašais kele- 
to Bolševikišku lyderiu ir pažy- 
mėtas 2 <1. lapkričio 1017 m. 

Jame sakoma, kad — "^ulyp 
nstmkciju \*-ikietijo.i GenrraHo 

atstovu Petrograde" ii 

'Nutinkant su luo Liaudies Komi- 

iįrų Tar'iai." !cur;o»s vadais buvr 
Leninas ir Trockis, iš Pclro^rad^ 
lupt"" "> polici :o- archvvv. taj>o iš- 

'nui dar du Vokieti j g. išduodant 
dokumentai ir jie tapo perdu >t 

vokiško štabo slaptos policijos 
departamentui ''Petrograde. 

Šio (protokolo apačioj vokiškas 
aif'iutatitas pasirašo f savo iškalno 

sutartu pseudonimu], kad jis tuos 

dokumentus nuo Bolševiku priėmė. 
Gi patis tie dokumentai yra su 

parašais-pseudonimai's paties vokiš- 
kos slapios policijos vyriausio per- 
dėtinio. 

Sie du dokumentai, matomai, 
buvo išgauti kokio nors Rusijos 
slapto agento Vokietijoj ir tapo 
persiųsti Rusijon dar prieš Bol- 
ševikų perversme. Vokietijos ge- 
neralis štabas norėjo juos gauti 
atgal, Itfad juos. sunaikinus. Sulyg 
Vokietijos generalio štabo palie^>i- 
mo ir sutinkant su tuo Leninui 
ir Trockini, šie dokumentai yra 

! grąžinami vokiečiams. 'Kodėl ? 
Kam? Todėl, kad šie dokumentai 
yra neužginčinamas prirodymas, 
jog birželio 9 d. 1914 metuose, dar 

keliomis savaitėmis prieš užmuši- 
mą Austrijos sosto įpėdinio, Vo- 

kietijos valdžia jau rengėsi prie 
kares. 

Vienas dokumentas yra cirku- 
lioras, pažymėtas birželio g, 1914 
m. Šiuo cirkulioru Vokietijos ^e- 

neralis štabas prisako visoms "in- 

dustrijinėms Vokietijos Įstaigoms' 
atplėšti užpečėtytus kopertus, ku- 
rie sulyg" valdžia ; risokymo buvr 
laik ;ri toki'-e ;ose ir kuriuo- 
se buvo plianai, .. :p reik daryti 
mobilizacija. 

j Bolševiku lyderiai šituos doku- 
! mentus, parodančius Vokietijos 
kaltę, sugražino vokiečiam; sttly.c 
tam tikros sutarties, tarp įu pa 

darytos. Mr. Sisson jgijo ir *°k 

sutarties fotografijų. 
(Toliaus bus) 

Mūsų Karininkai. 
Leitenantas Dr. S. Biežis pra- 

neša, kad jis laimingai atvyko 
Fvancuzijon. 

* # 

Juozas Bartusevičius, čikagie- 
tis, brolis p-ios Bačiunienės, pra 
neša, kad jis taipgi laiminga 
pasiekė Prancūzijos. 

Apolinaras Mikšis, gyvenanti? 
prie ^34 Rockvvell st., Chicago 
111., gavo oficiali telegramą 
\\'-.shingtono Karės Departa 
niento, kad jo brolis Kazys Mik- 
šis yra dingęs laike mušiu .nuc 

rugpjūčio 2 dienos,—gal 'but, kad 

jis pakliuvo vokiečiu nelaisvėn 
Kazys Mikšis pastojo kariume- 
nėn laike pirmo drafto pereitai? 
metais ir tarnavo pėstininku 47- 
me pulke. 

* * 

Vincas Raziulis, prašydamas 
sulaikyti jam tuo tarini "Lietu- 
vos" siuntinėjimą, praneša, kad 

jis jau iškeliavo "anapus balos." 

*. * 

Adomas Makaras tapo paskir- 
tas j Georgia School of Tech- 
nology, Atlanta, Ga., pasimokin- 
ti techniškų karišku darbu. Ra- 
šo, kad buvas ir valgis geri, dar- 
bo daug. P-as Makaras pirmiaus 
dirbo Karės Departamente, \Ya- 
shintone. 

* * 

Antanui Cllševskiui atėjo tele- 
gramas su pranešimu, kad karei- 
vis Petras Skerko tapo sunkiai 
sužeistas id. rugpjūčio. P-as 
Olševskis negali atsiminti vyro 
tokia pravarde. tšiuomi todėl 
pranešama Petro Skerkos gimi- 
nėms ar pažjstamiems apie ne- 

laimę. kuri patiko mušu tėvy- 
nainį. Telegramas randasi Lie- 
tu vo-" redakcijoj. 

* * 

Kareivio Laiškas. 
Antanas (ilebaitis, čikagietis ir 

bttvusis "Birutietis," yra sužeis- 
tas ir rašo, "Lietuvos" redakto- 
riui, Ji. (K: Balučiui, sekančiai: 

"Manau nusistebėsit, ,^avę nuo 

manęs laišką iš Anglijos \Yell, 
aš ir pats stebiuosi čia būdamas, 
vietoj buti Prancūzijoj. Prie- 
žastis yra ta, kad aš tapau su- 

žeistas mūšyje rugpjūčio 9 d. ir 

tapau atsiųstas čia j Iihongutj. 
Aš manau, kad jus jau žinote 
apie tai, kad Chicagos vaikinai 
buvo mūšyje ir todėl aš apie tai 
tiei nerašysiu. Męs dalyvavome 
mūšyje ir davėme "Fricui" gerai 
\a'tiin. Daugelį jų męs paėmėm 
.t laisvėn, užgriebčm "bunčin" jų 

'mlkasvaidžių ir kanuolių. 
"Laike atako aš tapau peršau- 

tas per petį iš kulkasvaidžio. 
Žaizda nėra labai, sunki ir į k,e- 

i" -v 

lctą savaičių aš mat. t vėl bu- 
siu Prancūzijoj. 

"P-as Jakutis [taipgi Chicagos 
"Birutietis" ir solistas tenoras] 
taipgi dalyvavo atake ir išėjo iš 
jo sveikutėlis, kol aš ten buvau, 
bet dabar jis man nerašė, tai ne- 

žinau, kaip jam ten sekasi. 
"Duokit labu dienu nuo ma- 

nęs visiems mano draugams ir 
pažįstamiems, ir nepamirškit tai- 

pogi mano pažįstamų panelių. 
"Parašysiu plačiau, kuomet 

mano ranka bus geresnėj tor- 

moj. Tuo tarpu pusėtinai blo- 

gai ją valdau, kaip ir iš rašto pa- 
tėmysit. Ar žinote, kad aš li- 
kausi pakeltas į korporalus? 

Jusų, kaip visados 
Antanas Glebaitls." 

Svarbu Lietuviams-Kareivįams 

Camp Gordon, Ga. 

Šioje "kainpėje" randasi dide- 
lis ir gražus knygynas vardu 
"Camp Library." šio knygyno 
knygomis £ali Naudotis kiekvie- 
nas kareivis, esantis šioj "kam- 

pėj." Apart esančių anglą kah 

boj knygų, čia yra ir lietuvių 
kalboj keletas knygelių, kuriomis 
gali naudotis kiekvienas kareivis- 
lietuvis veltui. 

Peržiūrėjęs visas esančias kny- 
gutes lietuvių kalboj, labai nusi- 

stebėjau, neradęs nei vienos kny- 
gos, kuri butų buvusi keno nors 

skaityta. (Cia prie kiekvienos 

knygelės yra tam tikra kortelė, 
ant kurios, imdamas knygą, už- 
rašai savo vardą, pravardę, "kom- 

panijos" vardą ir regimento nu- 

meri.,) 
Dėl ko čia esantieji lietuviai 

kareiviai nesinaudoja čia esan- 

čiomis lietuvių kalboje knygo- 
mis,—sunku pasakyti. 

Peržiurėjus kitų tautų knygas, 
kaip tai; rusų, lenkų, grekų ir 

{italų, pasirodo, kad kitataučiai 
labai myli skaityti knygas ir ne- 

kurtos knygos yra buvę net pen- 
kiose-šešiose rankose, kuomet 

musų. lietuvių knygos, stovi vi- 
sai nejudinamos. Lietuvių kny- 

tgynėlis nėra visai mažas ir sa- 

| vo didumu, beviele yra didesnis 
j už italų. ruMi ir grekų knygyne- 

iJUS. 

Jeigu lietuviai-kareiviai skaity- 
tų šias knygas, nors jų čia ir 

nedaug yra, be abejonės, kny- 
gyno valdyba pasirūpintų dau- 
giam .jų gauti. Dabar męs ne- 

galime daugiau jų reikalauti, ka- 
dangi ir tų pačių visai nepaju- 
diname. Mums lietuviams ypa- 
tingai reikėtų naudotis savoj kal- 

boj čia es.uičiotnis knygomis, 
kuomet kitos tautos labai naudo- 
jasi ir skaito savo knygas. Da- 
bar taip atrodo, kad nėra nei 
vieno lietuvio visoj "kampėj," 
kuris skaitytų lietuviškas kny- 
gas. 

J Knygynas randasi prie Ilardee 

jave., ir \Y. 6th St. Apie šeši 
blokai i šiaurius nuo Liberty 
T h c a t r e. Atdaras šiokiomis 
ir šventomis dienomis bei nedėl- 
dieniais, taipgi vakarais. Jeigu 
patis negalėtumėt surasti lietu- 
viu skyriaus šiame knygyne, tai 

paprašykite knygyno viršinin- 
kų, kurie visuomet sėdi arti du- 
rių tam tikroj vietoj, o jie visuo- 
met jums maloniai patarnaus. 

V. Rušinskas. 
* * 

6ARB H6AI KRITO 
Ut IAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios prar.eši- 
mfose, išleistuose Amerikos Ka- 

rės Departamento \Vashingt >ne 

andame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patėmijimas. Imame tik 
tas pravardęs, kurios yni n .'iibe- 
jotiuai lietuviškom, arba l. irios 
mums išrodo lietuviškos, 'lodei 
yra svarbu, kart lietuviai pasto- 
janti j Uariumonę, pasiduotu sa- 
vu tikrai nkumbaučiomls iii- ivifc- 
komis pravardėmis, Tie. kuriu pa- 
siduoda kariumenčj, arba iik« 

registracijos savo pravardes t.u 

"tki," arba su "\vicz," ant salo. 
yra panaSys į imkus ir ig tne< 
negalime nuo ieul<Ų atskirti; lodei 
taukiausiai tokiy ir nepaduodamu. 
Lietuviai privalo savo pravari1>i 
laiki* užsiregistravimo, arba Jau 1* 

i\ariumetu>j paduoti vieton "ski" 
— "skuti," vieton "wicz" — ';vi- 
Cius," pavyzdžiui: vieton "iiut- 
kowbki" prUalo paduoti '•Rutkaus- 
kus," vieton ".lacewiez" — "Ja- 
cevičius." Tuomet bus lengva jnos 
pažinti. 

Pmvrmlės ant kito nn-ilanio 



S ti r a š u o s e r u j,r * ėj o 15 d. 
Mičulis Pranas, H:i 1 \V. yni 

f'i., C MiCiiųo. II!.—dingęs laike 
mūšio (ni nelaisvėn pakliuvęs'. 

Mienkevicz Pranas Povylas 
fs;al lenkas), iš Bay 1 i t >. Mich 

sunkiai sužeistas. 
Karnar Peter (Kamaras?) J338 

S. Leavitt st.. Chicago, iII. — 

sunkiai sužeistas. 
Papoški Joseph ij»-al lenkas) 

iš Mamtramek. Mieli. — dingęs 
laiko mūšio. 

Lucas Willtam H., iš .Steele, 
V\ i- .—dirbęs laike mtlšio. 

Klimn. Jerry W. ( ?), i> \ew 
Vurk t 'it v—sunkiai sužeistas. 

W»zlars S. 1?). iš Dtiryea. Pa. 
mukiai sužeistas. 
S u r a š m o s c r u g s ėjo 16 d. 
Ant. Vargas, iš Sacraniento, 

('a!.—sužeistas sunkiai. 
Pranas P. Juodviršis (paduota 

Yitodvir-*cs), iš F'rooklyn, N'.Y. 

liiijęs lnike mūšio. 
Stiney C. Martinavage (tur 

)>ut: Stanys C. Martinavičius) iš 
S'i inmloali, Pa. dingęs laike 
mttš;o. 

rsr:.ilizicinio posidžio 
i clr.vit; A ved n Sąjungos Petra- 
pilio Skyriau protokolas gruo- 
1UI0 m. <1 d. tol* m. (sausio 
ta. ! ^ <1. i «> t S m. > Petrapily j pri- 
siekusio advakato A. Spurgos 
bute. 

Dalyvauja: Stokholmo mies- 
'o ^a!va K. Lindhagenas, pro- 
lesoriu* A. Valdemaras, profe- 
sorius 1-. Volteris. Lietuviu Vy- 
riausios Tarybos Prezi- 
(lif.'tiiu nariai juristai j.. Noreika 
ir ''t. šMingas, prisielfįiisis advo- 
katu- \. Spurga ir jo-žmona S. 

Spurgiene, in/.inerias j. Aliegeris, 
valstybė- taupomųjų kasų in- 
■ pei-.torius (i. l'eterauskas, Lie- 
i t: v i t t Armijos aficicrai — juris- 
t.:> f. Flisonas ir matematikas 
M. f'cčiitlionis. 

Posedj atidaro Lietuvių šve- 
du Sąjungos pirininirikas K. 
Lrmlhngena*. 

K.. Lmdhagenas p.izygni. kad 
Lietuvių Švedų Sąjungoj tikslas 

yra tarpusavis susižinojimas ir 
tosiartinitnas Skandinavijos tau- 

tų ir lietuviškai-finiškų pabal- 
tijos tautų; kad plačiai varyti 
r coli darbą kultūros ir ekono- 
iTjojo.-. srityse. Sąjunga tegalės po 
l:;:r" politikos apystovonis pa- 
aiškėjus; tuo tarpu gi Sąjungos 
«'>r:;'Jiniz«jcijos turi paruošti tin- 

kamą dirvą. Tam tikslui reikia 
uoli ii populerinti idėją susiarti- 
ntu.o Skandinavijos tautų (šve- 
diii. norvegai ir danai) ir iki siol 
buvusių Rusijos valdžioje l'abal- 
t ;os tautų (lietuviai, latviai, 
j;r.unir.' ir suomiai*, kad Są- 
junga, ko! kas pasivadinusi — 

Lietuvių Švedų Sąjunga — ga- 
lėtų virsti v'-ų šitų Tautų Są- 
junga. K. bitidhagenas praneša 
apie tam tikrą nesenai buvusi 
('hristiaflijoj susirinkimą, kuria- 
me dalyvavo švedų, norvegų ir 

danų atstovai ir kur buvo tiesia- 
mi pagrindai toms trims tautoms 

unkštai susiartinti, kitame susi- 
rinkimo jisai buvo pažymėjęs, 
l:. 1 /ja! labai retolimoj ateityj 
prie trijulė® Skandinavijos Tau- 
tų armynos prisijungsianti ir ki- 
ta dalis Pabaltijos tautų, būtent: 
'komiui, igauniai, latviai ir lie- 
tv.v:!?, kad visų šitų tautų susi- 
artini nt b idėjai daug darbuojasi 
lietuviai, numen energingai ko- 

voja del savo nepriklausomybes. 
K. l.indhagcno žodžiais anasai 
>; brinkimas, nežiūrint pakelto- 
sios idėjos naujumos ir mažo 

žiuoj'rtio lietuvių, igaunių, latvių 
tautų gyvenimo, sutiko pačią 
idėją labai širdingai ir pritarė 
jai. 

St ŠiUngas pritaria K. Lirul- 
1ia#c:io nuomonei tlel Sąjungo- 
darhii krypsnio artimiausioj atei 

t>j; pažymi svarbią rolę, kuri; 
atsaidinti Sąjunga dabartinėj 

kovoj del išsivadavimo ikisiol pa- 

vergtųjų Pabalti jos tautu: — a) 
suari Ina jas tarp savęs ir tokiu 

\ buriu siipriną jų bendrąją kovą 
(k! >avujų nepriklausomybių, b) 
suartina jy^ su laisvomis švedų, 
norvegų ir danų tautomis, kurių 
vod1* ir jj/urjnia, galį valstybių 

Antanas Waicekausky (tur 
į but: \ aicekauskas) iš Brooklyn 
' —niirts nuo žaizdų. 

S u r a š u o s c r u g s ė j < » 11 d. 
Ambrose (Ambrozevičius?) 

Thomas Francis, iš Kast Oranže. 
X. J. sunkiai sužeistas. 

Mališko Ignas, iš MiKvaukee 
V\ i s. -pirmiaus paskelbtas suiv 

kiai sužeistas, dabar paskelbtai 
užmuštu mušyj. 

Bauias Andrius, iš Simpson 
l'a. pinniaus paskelbtas sunkia 
sivžei.-.tu, dabar paskelbtas už- 
muštu itiušvj. 

Cervaicius (?) Juozupas, ir 

LCnfield, Conn.—dingęs laike mū- 

šio. 
Lionas M., iš Detroit, Mieli, 

marinierius užgazuofas. 

II c 1 a i s v i a i: 
Iš \Vasliingtono paskelbiama 

roficiališkai. kari 
Petras Gumbis, 8700 Manistee 

ave., Chicago, 111.—yra pakliuvęs 
vokiečių nelaisvėn ir randasi be- 
laisvių lagery j Cassel, Vokieti- 
joj. 

Lietuvių Švedų Sąjungos 
Petrapilio Skyrius. 

•ant;, kiose reikalinguoju momen- 
tu daug nusverti —; primena, 
kad jau pirmam kurianuunjam 
Sąjungos susirinkime Stockliol- 
mc buvo nutarta švedams imt. 
fx>ptilerinti susiartinimo idėją tarj 
norvegu ir danu, o lietuviam: 
tarp įgauniu, suomiu, letgalių 
ir latviu; reiškia džiaugsma. kaci 
švedu — K. Lindhageno asme 
n y j e — pirmoji užmazga jau pa- 
daryta; paaiškina, kad lietuviai 
šiapus Rusijoj negalėjo tuo tarpu 
išplėsti darbo de! žiauriu gyve- 
nimo sąlygų, kad ikišiol tepavy- 
ko pasikalbėti su igaunių visuo- 
menės darbininku p. Tenisam, 
prieš jam Į Stokholmą va/.ino- 

| jant, ir išdėstyti jam aiškiau 
! susiartinimo idėją. St. šilingas siti- 
io tuoj sudaryti Lietuviu švedu 
Sąjungos Petrapilio Skyrių, ku- 
ris ir pradėtų uždėtą ant lietuvių 
darbą — kviestis talkon igau- 
mus, latvius, letgalius ir suo- 
ttvus. 

Vienu balsu nutarta įkurti Lie- 
tuviu švedu (Sąjungos Petrapilio 
Skyrių. 

K. Lindhagenas kelia klausi- 
mą: krikie turi buti santykiai tarp1 
Stokholmo ir Petrapilio organi- 
zacijų Lietuvių švedų Sąjungos. 

A. Valdemaro pasiūlymu nu- 

tariama. kad vyriausiu Sąjungoj 
organu tebepasilieka Lietuvių 
švedų Prezidiumas Stokholme 
gi Petrapilio organizacija bus tik 
Sąjungos skyriumi. 

A. Spurgos ir St. Šilingo pa- 
siūlomais nutariama tuoj sudary- 
ti Petrapilio Skyriaus Prezidiu- 
mą-. iš keturių žmonių, buteni 

[ pirmininko, vice-pirmininko, 
[sekretoriaus ir išdininko. 

Vienu halsu atviru balsavimu 
renkami: — pirmininku A. V al- 
demaras, vice-pirmininku St. ši-! 
lingns; sekretoriumi G. Feterau- 
skis ir iždininku J. Šliogeris. 

K. Lindhageno pasiūlymu iš- 
rinktasai Prezidiumas pasilieka 
laikinuoju iki aplink Petrapilio 
Skyriaus susitelks didesnis būrys 
žmonių. 

Pasitarti del pirmųjų darbų 
ir pradėti jiems skiriamas Prezi- 
diumo posėdvs sausio m. r (14) 
d. 1918 m. 

(Eina parajjai pirmininko ir 

dalyvavusių susirinkime)^ 

K. Lindhageno pasveikinimas. * 

Ta pat diena buvo paruošti 
pusryčiai pasveikinti gerbiama- 
jam svečiui K. Lindhagenui, ku- 
ris dat»£ gero padarė mum? lie- 

jtuvianvs būdamas nuo spaliu n\ 

> i*>r5 m. pirmininku Švedu-Lietu- 
1 viii Komiteto nukent. <lel karė1* 
lo nuo 1917 m. pirmininku Lie j {tuviu-švedu Sąjungos. | 

Kviečianti buvo \isi dalyvavu- 
sieji kuriamajam poscdvj Lietu- 
vių-Švedu Sąjungos Petrapili"» 
•Skyriaus, kai kurie negalėję at- 

|vykti del įvairių priežasčių, ir 
Įdar L. Požėla, A. Purenąs, Y. 
i Bielskis ir M. Januškevičius. Siti | jį»l 
pastarųjų nė vienas nesiteikė 
ateiti, dargi atsakyti,. .Buy.o, kai-,, 

batna, kad neatėjo iš "priiicii»o," 
lijodarfiiės susitepti savo "revo- 
iiicini skaistumėlį. 

Pusryčiai buvo labai jauku> 
ir malonus. Pirmąjį vaisai žoaj 
tarė St. Šilingas. St. ni n^a.- 
sveikina K. Lindhageną, kaipo 
pirmąjį švedą, susėjusį su lietu 
viais visuomenės ir pilitikos dai 
ue, primena, kaip n. 'oniai bu vi 

s C o d u visuomenes priimami 1:l 

iuviai, kada jiems tekdavo lan 
'.<yti Stokholmas Lietuvos !ais\č. 
Veikalais. St. Šilingas dėkoja K. 

Lindhagenui u:> visus Švedų Lie- 
tuviu Komiteto darbus. Sunkiau- 
.nt lieiuvos gyvenimo metu. kai 
ietmiai taip reikalingi buvo me- 

Ižiaginės, o ypa? moralinės pa- 
gelbos, švedu Lietuviu Komite- 
tas buvo venitelė beveik įstaiga, 
kuri rišo mus po visą Rusiją iš- 
sublaškusius su atskirta Tėv\iu 
— Didžiająja Lietuva. St. šilin- 
gas pažymiu kiek daug per dve- 
jus metus pularyta. 1915-tais me- 

metais K. Lindbagcnas. atidary- 
damas kuriamąjį Švedu Lietuviu 
Komiteto n. d. k. lietuvius šelpti 
posėdi, pasakė: "šitai atidengėm 
naują tautą pasaulyje — lietu vii} 
tautą." Šiądien gi jau visi švedai 
žino lietuviu nuoskaudas ir lie- 
tuviu tautos laisvės troškimus, 
šiądieną jau Švedu laikraščiuose 
nuolat svarstoma Lietuves ateitis, 
ir palaikoma lietuviu reikalavi- 
mai laisvės, šiądieną jau galimo 
pasidžiaugti įsteigtąja Lietuvių 
Švedu Sąjunga, kurios vyriausias 
-ikslas suartinti dvi laisvi ne- 

priklau i i taut: švedu ir lie- 
:u v i IĮ. 

L. Noreika jKuynn charakte- 
ringą istorini apsireiškimą am 
žiu eisenoj pasikartojantį. Vi- 
suomet, kai \alstybinis Lietu vo.- 

nusimanymas pakyla, kai susi 
telkusi lietu viii tauta eina kovon 
del savo valstybinės nepriklauso- 
mybės, lietuviai ir švedai susi- 
artina, /pradeda bendrai politiniai3 
žygiais rūpintis. Taip buvo XVII 
šimtmetyj švedu karių ir kuni- 
gaikščiu Radvilu metu, taip yra 
ir dabar. Ir atvirkščiai žiauriau- 
siais Lietuvai metais, kai slegia- 
mi lietuviai nebeįstengdavo savo 

tautos žodžio pasaulyje iškelti, 
lietuviu ir švedu tautos nutolda- 
vo nuo viena antros lig užmirš- 
davo viena antrą. Taigi susiartini- 
nimas su švedais, kuris šiądien 
Įvyksta, yra liefuviamš tart .tm 

simbolis politinio atgijimo, 1 iis- 
i'ės žygio laimėjimo. 

J. Sliogerįs pakėlė taurę ("nuo 
ir vyno mažas lašelis) už Suo- 
miits jau nepriklausomybes at- 

siekusius ir už Vietų vi u, igaunių 
bei latvių nepriklausomybę. ku- 
rios angoje męs jau stovime. 

K. Lindliagcnas (švediškai — 

A. Valdemaras vertė lietuviškai, 
taip pat vertė i švedu kalbą kai- ! 
bas lietuviškai pasakytas) kal- 
)ėjo apie tą dideli kultūros ir' 
humanizmo darbą, kuris t<-ks 
atlikti iki šiol pavergtoms ir da- 
bar išsivaduojančioms tautoms,; 
kurios ypač supras broliškumo | 
ir solidumo idėją. 

1'acjėkojns gerbiemiems šei- 
mininkams — Spurgams už jų 
vaisingumą, i šsiskir.styta. 

Luinas. 

P. S.—K. Li.^lhagonas buvo ža- 

dėjęs važiuoti dar Maskvon. St. 
Šilingas buvo telegrafavęs d-rui 
J. Ragdorfui, k aid Maskviečiai ir- 

gi pasirūpintų įsteigti. Maskvoje , 

Lietuvių Švedų Sąjungos sky- 
rių. K. Lindhagenas negalėjo ! 

nuvažiuoti Maskvon, bet 'Mas- 
kviečiams priderėtu būtinai Są- 
jungos skyrius įkurti. Nuvažia- 

vę dabar i Voronežą M. Yčas 
ir I.. N'oreika žadėjo pasirūpinti 
įsteigimu, Sąjungos Skyriaus Vo- 
roneže. (Iš "Santara"-) į 
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N t: ŠLAK UOTAS. 
Taškui ir plėmės am tavo veido, 

įuberlmai, šaSai. .įipju v.si kitoks* 
odos nfvalunii'.i v kiškai pramk* 
po užtikrinimu, kad jie n u>siig:jšp po 
/artpjimui leip kariu fcj Cream'ą 
— puikios "Vonus." Puoduko kaina 
drauge su persiuntimu ir nurodymais, 
kaip vartoi $2.00. 

Vžsakymus ii pinigus siųskite: 
"Stelania" 

r>Gf» VVost 191 S;. Dept. 1 rt. 
Ne\v V( X. V. 

Nusilpneję žmones 

reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir- 
ma negu visokia pageiba buva per- vžli. Jie reikalauja tokio sustiprin- 
tojo, kuris sustiprintų visą kuną. 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs 

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

w. r. sEVERA ęo; 
CEDAR RAPIDS, |QW 

TcJ. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Uetuvis gydytojas Ir Chlrurgr* 
8259 So. Halstcd £t., Cliicago, ULI 

Qydo visokias ligaa moterių, vaiku, 
vyry. Speeiallškal gydo litufan^iaa. | 

OtalBetf JsBiae Ir paslaptingoj vynj j fti- 

| F. P. BRADCHULIS | 
L A W Y E R j l Lietuvis Advakatas 

! 50 W. Mcnroe St. Cor. Claik S | Į Room 1207 
Telephone Central 220 

i Gyv. 3112 Halsted St. arti 31 3t. j j { Pliono Yards 2.°.90 Chicago, III t | 

[DR. O, C. MEINE!! 
DENTlStAS S 

į UFįSAS; Kar.ip. 31 »r Su. Halsted St. į j Į | (Gyveninas virš iptickosCHIGAGO.j 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
* LIETUVIS ADVOKATAS • 
Vcdn visokias bylos visuose teismuose 

> Ofisai: 
69 W. Washingtori Street 

Rmbs 1008-100J, Tel. Central 2579 
3214 So. Halstcd St., 7d, Y«rd« 7271 

• jCHICAGO, ILL/*"*" » 
—■ 

T»Mw. v* r® 55J4 

Br. P. G. Wicg!ier ! 
*»»#«*■• vulandos: nuo »Iki 1J U ryti | 

Ir nu a 7 Iki 9 vakart 

3325 S. Ealsted St Chica*o, GI. | 

BUK ŠOFERIU. 
is). Niekuomet nebuvo toks dide- 
LaikaH yru gauti Kau tinkamą vie- 
li,s šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
uusii P'okvkloje. Mokinime pa- 
fihfltidojame inrtivid<i'iGmis siste- 
momis nun'-elrlus pažinimas ir 
praktika važinGJime automobiliais 
visokiu rr.SiŲ. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus pptarimus ir nurodymus. 
Mūrų mokyklai netrūksta geriau- 
si; automobiliu ir kitų prietaisŲ. 
Užtikriname tamistai kad tuojuus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va* 
kariniai kursai. Visas kursas 
?2fi.0ft. Fedr-rai Ass'n of Auto 
iOnpiru-ei-H, 1214 10 Jackson Bld 
H ne.) 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 Su. Halnted Stręet 
Phti': Drovcr O G52 

įž|E| aBtrflrsaBs*..*u4»>a »iuiim— n 

iCfinTU. Cinu 114 mny lt*. Dui)2ri 
Vai., t—I į* liti t tą <:»•< 

Dr, A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvanlmai: 
731 W.18th St„ nctili Hilvtii St 

OHmi: 
1900 S. HtbUi St., kapu \9tm_ 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų | aritmetikos; knygvady- 
stto; stenografijos, typowriting, 
pirklybos teisių; Suv. Valst. istori- 
jos; abelnos istorijos* geografijos 
politlkinės ekonomijos; pilietystės 
daili arašystės. 

Mokinimo valandos: aao 8 ryto 
Iki B po pietų: vak. aoo 7:80 iki 
»:SI I 
1101 B o.; Hal&tad Bt.7 Cklcagoy 111. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

1315 S). Hilstm St., CkiCId, III. 

.Tel. Boulevard 7179 

Mildos 
Teatras 

3136-42 S. Halsted St. 

Praaidcda 7 talandt kaa Ttlurai 

Sukstomi ir nedtlioml 2 ra', po piet*. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokeitįs 
Tai yra puikiauslavieta 
praleidimui liuosoluiko 

TITO O ws.s, 
mRSAYINGSSEAAlPS 

ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
jam jie reikalingi Dabar! Jums įti reikės p} Karei! 

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

Jus galite prcdeti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų paČtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis ajjtn 

turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JU03! 

Tai yra Jusų Priederme! TuoniJ Sučetdyslt 
Gyvastis! Tuoini LaimCs šia Karę! 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Melas. 
Septyni tūkstančiai ypatų kas mcU* yra nitstumemi ^aliti — laidojimo 

paliudijimas buna paženklintas "Patrūkimas" Kodėl? To.lfl, Ua>l nelaimingi 
nepaisė Savęs, arba tik užgautas vietas dabojo, nepaisant prie- 
žasties. Ka Jus darote? Ar ir Juk nepaisote ^avę>, dėvint "truss", lanka, 
ar kaip Jus t;j nepavadintumėte? Geriausi* "truss" yra tik retai geras 
o yra tik blogas griūvančiai sienai ramstis ir negalima daugiau tikėtis, 
kaip tik mechaniško ramsčio. Lnnko spaudimas sulaiko kraujo tekėjimą, 
vien tik kutena nusllpnėjusius raumenis, kuomet tie daugiausiai reikalauja 
maisto. 

Ilot mokslas atrado kelia ir kekvens "trus'ti" kenčiantis yra 
užkviestas nVKAI iumegįnt savo namuose. Pl.APAO bndts yra neabejo- 
tinas, mojcsllįkiasis, logiįkas įr pasekmingas savęs gydymas jatruklme, 
kurį pasaulis kada t.ors girdėjo.' 

l'iefao biduikaitf, kuomet pridėta f.rie kuno, ntn.ili nuslinkti nuo savo 
vietos ir todėl jiv«»eu-i'l jlirieįti, nei uuąeisti. Minkyta, kaij įkvmn*. Vng- 
vii vartojama, plfl. Vartojama, kuomet Jus diibate ir miegate. Nereikalinga 
diržai, safttės, nei sprendžinos prie ju. 

Patirkite, kaip uždaryti patrūkimo 4,ylf. taip, kaip tai gamta 
daro, kad patrūkimas neišsiverstų. Pasiųskite -«3xo \arda šiądien š 
Pt.APAO CO., IHock 305"), St. I,ouis Mo., dykai išmėginimui JVapao 
ir traukite reikalingus nurodančius ictarimvin. 

Taupumas virtuveje 
reiškia m ista armijoj 

t The Wilson 
labei 

piotects 
your 
table" 

A 

ARMIJA mar-'iioja savo pilvu" sakė 

Napoleonas. 

"Daug- kas gali vesti kariumenę, net as galiu 
ią maitinti" gyrėsi Wellington. 
Amerikoniški komandieriai ne vien tiktai vis 

nnisų kariumenę, jie ir ruiitys j .-į taipgi, ka- 

dangi kiekviena Amerikoniška šeimyninkė įves 
taupymą savo virtuvėje —ne tiktai pati taupiai 
gamindama valgius, bet vartodama valgius, ga- 
tavai sutaisyttr, pagaminime kuriu taupumas 
kurio ii pageidauja, buvo panaudotas. 

Tokie maistai turi ženkleli \Vilson & Co.—kita 

priežastis dėl kurios męs sakome sav<> šeimyni" 
krms: "\Yilsono Ženklelis Apsaugos Tusu Stalą." 

CHICAGO 

"ijtuto meMk \jcrwi yuvuyntuT 



*!ttlJIES ŽINIOS, 
"juIETUVOS" skaitytojai gaili 

a'ic.ti su Qucstionnaire iais vaka- 
ra s. Męs su mielu noru patar- 
naukime visiems skaitytojams. 

Visų Cnicagos Lietuvių * Scr- 
v i-v *las< \\cst Sidės draugi- 
/»,s pak-iė labai, taip sakant, 
simpatišką" sumanymą. A.štuo- 
i:ios iii'nčtus aj ieiinkės draugi- 
jos sutvėrė \Vest Siclčs Draugiją 
Tarybą ir pirmam savo susirin- 
kime padarė sumai ymą. idant 
galima butų Įtaisyti vieną milži- 

nišką "Tarnystės V<iliavą'' (Ser- 
vice I*'Iag). ant kurios butų tiek 

žvaigždžių,' kiek yra lietuvių vi- 

>oj Chicagoj išėjusių tarnauti ka- 
riuinenėn. 

Tuo tikslu nutarta kreiptis prie 
\ istj l'hicago.-, draugijų, idant šj 
reikalą bendrai apkalbėjus, ap- 
U.rus. "t 

Vėliava butų, be abejonės, 
t /udinga. Ji taipgi butų labai 
lietuvį,--ms naudinga j vairiuose 
dideliuose viešuose apvaik.šcioji- 
jMiiose. kuomet juose lietuviai da- 

lyvauja. 
V ra labai geistina, kad tas su- 

manymas įvyktų. R. Z. 

t* i?" 
Lietuvos Mczmvos reikale. Pe- 

reitame "Lietuvos" numeryje l>u- 
v«> minėta, jo^ci pasižadėjus 70- 
«iai chieagiečiu mokėti mėnesi- 
nę* mokestį Lietuvos reikalams 
Ims šaukiamas susirinkimas, kad 
galutinai s<u tvarkius mezliavos 
komitetą, idant pasekmingiau ga- 
lima butu pradėti darbą ir to- 

liau varyti. Taigi toks susirin- 
kimą- atsibus ateinančiame penk- 
tadic'iyj, rugsėjo 20 d. 8 va!, va- 

kare, I;e!lo\vship svetainėje, 831 
\\\ 33Č10 PI. 

Kiekvieno lietuvio ir lietuvės 
yra šventa pareiga atsilankyti 1 

tą susirinkimą, kad prisidėjus 
prie taip svarbaus reikalo, kaip 
Lietuvos mezliava. Juk kiekvie- 
nas iš mušu jaučiasi Lietuvos 
sunum ar dukterim, taigi kaipo 
lygus, turime lygiai prideriančiai 
žili ik t i, ir ?ift,YCURi>rcigą. HnkuL. »i.- 
liuosavimo Lietuvos, Daug mu- 

šu broliu ir seserų aukauja ne 

lik turtą, bet ir gyvastis ant 

Lietuvos aukuro, tai ką gali pa- 
sakyti toks lietuvis, kuris dar nei 

skatiku nėra prisidėjęs prie iš- 
liuosavimo Lietuvos, 

Taig: broliai ir sesers! Lai ne- 

būna nei vieno t">rpe mušu, ku- 
rs nemokėtu tam tikrą mėnesi- 

nę mokestį Lietuvos reikalams. 
Dr. K. Drangelis. 

Šv. Stanislovo V. K. Draugija 
nuo Tovvn oi Lake pereitam sa-' 
vi) susirinkime nubalsavo prisi-l 
dėti prie "Lietuvos" dienraščio 
ir tuo tikslu pasiėmė penkis jo 
š'jrus. 

Jau visose miesto dalyse yra 
lietuviškų draugijų, kurios .prie 
"Lietuvos" dienraščio yra prisi- 
dėję. 

Tmasi popieras—gauna teisėjo 
pagyrimą. Yra tokių, kurie uia- 

im>, kad jie labai "gudrus." kad 

iki šiolei nesiėmė pilietiškų po- 
pierų. Pasitaiko net tokių, ku- 

rie mėgina "atsisakyti" nuo pir- 
mųjų, jau išimtų popierų. \Vest 
Sidės Lietuvių Pilietiško Kltuibo 
nariai prie tokios k Ii ąsos nepri- 
klauso. 

Mai pereitą utarmnką penkt to 

kliubo nariai nuvyko išsiimti sau 

pilna* pilietiška^ popieras, saky- 
dami, kad jie "prie sliakerių klia- 

»s prik: 'lu-vti nenori." V isi pa- 
sisakė lietuviais esą. 

Galutinę prisiegų jiems davė 
teisėjas flarrett, teismo salėje, 
kur buvo daug ir kitu tautų, 
žmonių. Suteikęs jiems pilnas 
pi'.ietystės teises, teisėjas visiems 

naujiems piliečiams pasakė apie 
zo minučių prakalbą. Pažymėti 
reikia tai. kad laike savo prakal- 
bos teisėjas, išskyrė šitą lietuvių 
grupę, pagirdamas juos už loja- 
liskumą ir pastatydamas nvuaų 
lietuvius kaipo pavyzdį ir kitoms 
tautoms. * 

P-as f. I. Bagdžiunas, \Vest 
Prrkų kominijonierius, kuris tuo) 
tarpu buvo ant teisėjo platfor- 
ru-s. pasakojo, kad jis visa pėda 
aukštesnis pasijuto, girdėdamas, 
kaip lietuvių vardas likosi pa- 
gerbtas ir lietuviai tapo pastatyti 
n»o oficialio teismo -pagrindų,] 
kaipo lojali škumo pavyzdi s. 

[ 
22-ra kuopa TMD. X e (.lėlio j, 

rugsčjo j<) d., i-m.ą vai". popiet, 
Kellouship llousfc, 831 \Y. J3rd 
l'l., atsibus TMl). 22-tros kp. su- 

sirinkimas. 
Kad susirinkimas atnešiu įju- 

ilsi ir na-udą, valdyba 22-tros kp. 
rengia gražu programą. 

Kaip nariai, taip lyginai ir ne- 

priklausanti prie draugijos publi- 
ka yra meldžiama skaitlingai at- 

silankyti ir atsivesti savo drau- 

gus; ypač yra pageidaujama, kad 
tėvai ir motinos atsivestų savo 

vaikučius. 
Įžanga dykai visiems, nęs 22- 

tr;i kuopa padenga visus iškaš- 
čius—todėl nei kolektos, nei 
įžangos mokesties nebus. 

v i f čia 22-tros kp. Valdyba. 

Birutes" vakarėlis. Pereit:} 
subatą .Mildos mažojoj svetainėj 
birutiečiai surengė smagų vaka- 

rėli priėmimui savo naujo chor- 

vedžio, kompozitoriaus St. Šim- 
kaus. Publikos buvo gražus bū- 
rys. Buvo ir vakarienė, kurią 
rūpestingai surengė birutietės. 
Vakariem; baigiant. prasidėjo 
žinoma, prakalbėlės ir muzika- 
liškai-vokalis programas, kurių 
vedėju buvo p. Al. Misevičius. 

Įspūdingai ir jausliai prakalbėjo 
! i savo busiančius mokinius .p. St. 

[Šimkus. Po to kalbėjo vietiniai 
čikagiečiai, sveikindami svečią ir 
linkėdami geros kloties 'Birutei. 
Dainos solisčių ir solistų tą va- 

<arą buvo ypatingai geros. 
Kirutiečiai didžiai yra užjiiga- 

įčdmę ir linksmi, gavę p. Sim- 
ai, o p. Šimkus taip-pat yra už- 

ganėdintas, nes sako "Birutėje" 
yra gerų balsų ir gerų jiegų, su 

kuriomis smagu bus dirbti. 

Pereitą utarninką atsibuvo jau 
mtroji "l'.irutės" choro repetici- 
ja Mark \Vhite Sąuare parko 
svetainėje. Daug naujų daini- 

ninkų—vaikinų ir merginų—pri- 
sidėjo. "Birutė" dabar jau tu- 

rinti per 70 narių ir naujų na- 

rių, norinčių pasimokinti daina- 
vimo, ar muzikos, vis daugiaašį 
prisideda. 

P-as. Stasys -Šimkus apsigyve- 
no prie 903 \Yest 3^rd St., kur 
įis turi savo Studiją (daina- 
vimo ir muzikos mokyklą). 

Sekanti vakarėli "Birutės" dr- 
ja rengia rugsėjo 29 d. L'nity 
Club svetainėje, ant Indiana av., 

netoli 31-os gatvės. 
\ i s i, kas nori pasilavinti dai- 

navime. kas nori smagiai laiką 
praleisti, teprisideda prie "Biru 

,:ės," ateidami bile utarninko 

vakarą Į Mark \V'hite Square sve- 

tainę. prie 30-tos ir Halstcd gat. 

Įvairumai. Rugsėjo 22 d., ne- 

t deltoj, atsibus SLA. 2o8-tos nio- 

fterų kuopos vakaras Mildos sve- 

tainėj. ant antru lubų. 
Vakarėlio svečiu žada būti bu- 

vusi či''agictė. p. Una Gilbaitie- 
nė, at msi iš Rytiniu valstijų. 
Prakalba »r kiti pamarginimai 
žada būti afct vakarėlio progra- 
mo. Pašaliniai svečiai yra kvie- 
čiami. 

~ Karės parodoje lietuvių da- 

lyvavimas pereitą nedėldienj pu- 
sėtinai pavyko. 

Pereitą su>batą, ant kertės 
116-tos ir Michigati gatvių pre- 
kinis traukinys užšoko ant In- 
diana Harbor gatvekario. Penki 
žmonės ant vietos užmušti, o 

37 sužeisti. Tarp sužeistų sa- 

koma buvę ir keletas lietuvių: 
Krank Zakaras, Joseph Bara- 

nauski, Paul Nidas. 
Traukinio perosualas t'ipo su- 

irestuotas. 

Jiuvųsis LUinojaus ex-gu- 
>ernatorius Yates, kuris aną sa- 

kaitę ir lietuviams laikė specia- 
išką prakalbą, pereituose rinki- 
muose tapo nominuotas ant kon- 
-jresmano "at large" ir neabejo- 
tinai bus išrinktas. M r. Yates 

'yra labai prielankus lietuviams, 
ge<ai pažįsta jų politiškus reika- 
lavimus ir pasižadėjęs yra užtar- 
ti Lietuvos neprigulmybę, kuo- 
met jis bus išrinktas kongresan. 

Stasys Šimkus 

MOKINA MUZIKOS 

STUDIO: 
90a W. 33-čios gat. 

TELEPMNE DROVER 3360 

Žinios iš Lietuvos. 
Malctai (Vdn. gub.). 

Įstaigos. Mokyklos. Tai yra ne- 

didelis miestelis, tikriau sakr.ni. 
bažnytkiemis su 1000 įjyventu- 

i ju žydu,. lietuviu ir keletu 
.sulenkėjusiu. Rusų metu MalC- 
i.^» nebuvo žymesni už kitus 

:\jj;;:linkės :nicstelius; dabar tru- 

puti pakilo: įtaisyta trotuarai 
ir elektros šviesa. Cia ran- 

dasi vokiečių apskrities val- 
džios centras. Žymiausių Įstaigų 
'arpe, pažymėtinos yra "Vieny- 
bės" vartotojų draugijos sank- 
rova, "Blaivybės" skyriaus arba- 
tinė ir nesenai susikumsios lie- 
tuvių inteligentų ir šiaip žmonių 
sodiečių švietimo draugijos kny- 
gynas. 

Pradedant Lietuvai atgyti, i 

iuu»ų žmonės ima tautiškai la 
b jau susiprasti; visur steigia lie 

tuvių mokyklų, leidžia noroini? 
Josna savo vaikus, skaito lietuvių 
laikraščius. Reikia pripažinti, jog 
karės vėsula ir mūsų kampui yra 
suteikusi nemaža nuostolių ir 
vargi>, >bct viltis geresnių musų 
kraštui Ijįikų priduoda žmonėm? 

stiprios dvasios ir narsumo. 

Visur net pačiuose užkampiuose 
girdėti smagių, kalbų apie Lietu- 
vos ateitį. Pačiuose Malėtuose 
•usų metu .žmonės turėjo vie- 

įintclv rusų liaudies mokyklą 
ūsams išbėgus gi. jau pirmai- 

siais metais (1915) buvo jšteigts 
ienosios mokyklos namuose gry- 
nai lietuviška mokykla. Vietot 
lenkininkų tai mokyklai buvo da- 
roma nemaža kliūčių, bet jų pa- 

stangos nuėjo niekais. Buvo čia 

pernai metais Įsteigta lenkų mo- 

kykla, bet dėlei mokinių truku- 
mo šiemet ii užsidarė, jos vietoje 
gi Įsikūrė dvikliasė lietuvių mo- 

kykla. kurią dabar lanko daugiav 
negu 70 vaikų. 

Perkūno Vaikas 

Giedraičiai (Malėtų aps.). Cia 

Jisikiirė lietuyių draugija pavar- 
gėliu prieglaudai laikyti. Prieg- 
lauda atidaryta Kl. Grauziuno 
Marciiliškių dvare. 

Perkūno Vaikas. 

Pucinėliai. Pucinėliai papras- 
čiaitsias Lietuvos miestelis. 

Pieš kart; buvo cia keliolika 

sankrovų, kurios 'buvo žydu ran- 

kose. ttet ligi šiol j u nė vienam 

negryžus, gyvuoja trys sankro- 

vos, jsteigtos vietinių gyventojų. 
<."«aila, kad ligi šiol čia nepasi- 

rūpinta įstegti vartotojų draugi- 
jos. Taip pat buvo pradedomoji 
mokykla, ir vaikučių susirinkda- 
vo nemažas būrelis, dabar gi jos 
nėra ir kažin ar bus. l.'ž tat gy- 
vuoja slaptasai "bravaras." nes 

matyti kartais girtų žmonių. 
Žmonės tamsoki, vietomis ap- 
lenkėję ir reikalingi šviesos. Lai- 
kraščių kol kas mažai teskaito: 
į Pucinėlius tepareina ro ekz. 
"Liet. .Aido." Metai šiemet nega- 
lima pasakyti, kad butų geri. nes 

žieminiai javai del pernykščio 
šlapio rudens ir šalto pavasario 
visai neužderėjo. V asarojus del 
sausos vasaros irgi labai menkas, 
tik visa žmonių paspirtis yra 
bul vės. 

Ponas. 
f : * 

\ Žagarė. Lapkričio 25 d. mirė 
tcĮcišeriš Vladrslavas Šarka. Jis 

'čia 191,1') m. gegužės mėn. buvo 

atsiustas vokiečių valdžios iš 
\ ilniaus. Duvo visai dar jaunas, 
vos 22 metų žntogus, ir čia. darb- 
ščiai ir rūpestingai teikdama? 
šiuo graudingu laiku musų kam- 
peliui medicinos pagalbas, jgįjo 
sau džiovą, ir neilgai sirgęs 
įniro. Palaidotas buvo Žaragėf 
parapijos kap:nėsc. 

Tebūna jam nesunki juoda ii 
šalt? žemelė! 

Bendras. 

Bartininkai (Vilkav. aps.) No- 
rint žmonės dabar labiau prie 
mokslo palinkę, bet mokyklų nė- 

ra daugiau. Pajavoiiio valsčiuje 
i prieš karę buvo penkios mokyk- 
į los. dabar s? i tik viena. Po vieną 
ir gi mokyklą tėra Bartininkuose 
ir Lankeliškiuose. 

Sutkunai (Šiaulių aps-). Beže- 
mių, ir neturtėlių padėjimas pa- 
sunkėjo. Uždarbiai nė kiek ne- 

padidėjo, valgymas gi ir dra- 
bužiai pabrango. 

Pr. Pa. 

Lygumai (Šiaulių aps.). Karo*, 
audra, nors ir ramiau, negu ki- 
tur pro mus praužusi. paliko žy- 
niu brūkšnį musų kuliuros gyva- 
vime. Naujai statamoji bažnyčia 
stovi nebaigta. Visas drauginis 
gyvenimas iširu. "Blaivybė"' ir 
"Nukentėjusiems de! karės šelp- 
ti draugijos skyrius nustoju vei- 

kę. Pastarasis buvo čia jau įsi- 
, taisęs net savo krautuvėlę ir ar- 

batinę. "Blaivybės"' biblioteka, 
kurioje yra ligi 500 knygų, visą 
t;j laiką buvo klebono žinioje ii 
niekas juo negalėjo naudotis. 
Reikalinga čia vis gi butu atgai- 
vinti šelpiamoji draugija. Sisi- 
,>ra tusių žmonių, kurie veiktų, 
w šelptų, rastųsi, o dabar dirva 
i plati: kiek dabar žmonių, ku- 

rie šiądien paskutinį kąsnį valgo 
kuriems 'badas jei nc šiądien, ta 

rytoj pažiūrės j akis. Draugijoj 
tą žmonių vargą nors kiek galėtų 
palengvinti. Vienur-kitur ir be 
draugijos yra daroma šis tas; 

pasiturintieji ūkininkai suvežą j 
vieną vietą valgomų dalykų ii 

drabužių, paskui gi išdalinėjo 
suvargusioms šeimynoms dyka 
arba už mažą atlyginimą. Tai j 
ir Lygumų jaunimas, kaip ir 

draugijos, netekęs veiklesnių Va- 

dovu, Įniro iškrikęs. Bet "Žodis 
j janimą" rado ir čia atbalsio. 
Metę i šąli tuščius dejavimus, 
jaunuoliai pradeda krutėti. Kas 
savaitė daro susirinkimus, kur 
šio to pasimokina, pasišneka, 
pažaidžia. Pavasarį gi žada ką 
nors suvaidinti. 

Tas Pats. 

Tarp Rusijos Lietuvių 
Voronežas. Paskaita. Va- 

sario 24 d. (sekmadienį) 2-sios 
vyru gimnazijos salėje < Bolš. Dvo- 
rianskaja No 32' buvo L. Norei- 
kos paskaita apie Lietuvos nepri- 
klausomybę, jos evoliuciją ir da- 
bartini uionientą. 

Petrapilyje sudaryta Vietos 
Taryba, iš Petrapilio prantša. 
kad ten jau sus'Jariusi \'ietos Lie- 
tuvių Taryba. Susirinkime partijų 1 
ir organizacijų atstovų sausio 29 
d. j Vietos Tarybą išrinkti nariais 
šie žmonės: Elisonas ir Matulionis 
(soc. liaud. demok. partijos). Da- 
mijonaitis ir Šilingas (Demok. 
T a ubo s Laisvės Sataros), Prūsas 
ir Feterauskas (Tautos Pažangos). 
Duminskis ir Karvelis ("Krikšč. 
Demok." partijos), kun. Česnys 
(Liet. Katal. Tautos Sąjungos), 
Spurga, Ivanauskienė ir Bičiūnas 
(nepartyvus). 

Kandidatais išrinkti: Šliogeris 
(nepartyvus), Malinauskas (T. 
Pažangos) ir Gruodis. 

Iš Tautos Pažangos partijos 
gyvenimo. Petrapilyje susidarė 
vidurio miesto Tautos Pažangos 
kuopa. Komitetą sudaro G. Te- 
terauskas, A. Prūsas, A. Nevad- 
ničėnas, Taniašiunas, J. Variako- 
jis. Sumanyta yra drauge sn Nar- 
vos Vartų ir kitomis Petrapilio 
kuopomis sudaryti bendrą Petra- 

pilio sryties komitetą. Visais rei- 
kalais reikia kreiptis adresu. B. O. 
G Unija No 23 kv. 6 Teterauskui. 

Liudo Noreikos paskaita. Sau- 
lio i4 dieną buvo T, T\ Centro 
Komiteto Vicepirmininko L. No- 
reikos 'paskaita apie Lietuvių p> 
'itini padėjimą. Paskaitoje buvo ne- 

maža žmonių. (Paskaitą sutaisė 
Petraprlo Narvos Vartų rajono 
Taut. Pažangos Kuopa Po paskat- 
os apsila tikusieji sumetė Liet. Vvr. 

Tarybos Rus-ijoie reikalams 29 
rublius. Kuopos prezidium pinigus 
Įteikė L. Noreikai atiducti L. 
V. T. R. 

Prie issinaHnimo ir jsipjovimui 
Tuojau įtrink &•«» Rickter'io 

PMd-EKKLLER 
Nuo 50 metų neduvadžiojatitis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis bmlas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
S5<. lt C5c. buWlluka» visose aptltkoi* »r\>» 

•tsrial nuo 

P. AO. RICHTHR 4 CO. 
74-80 s»tr«et, N«w York, N. V 

12 METŲ 
"Lietuvos Ūkininkas" 

DRAUGIJOS GYVAVIMO 

VAKARAS 
— atsibus — 

Nedelioje, 22 Rugsčjo-Sep. 1918 
M. Meldažio Svetainėje, 

2242-44 W. ?Srd Placo 

Duris atsidarys 5:30 vai. vakare. 
Programas prasidėt* lygiai 6:00 vai. vakare. 

ĮŽANGA P.O ir 55c. ypatai 
Bus labai žlngedus vakaro programas, kalbės J. I. BAGDŽIUNAS. 

Universal State Batikos Iždininkas, B. K. BALUTIS, "Lietuvos" į 
redaktorius. Taipgi bus muzika, dainos, deklamacijos Ir STEPUKAS ; 
ui pilnų maiši) juoku. 

Ir taipgi bus duodamos dovanos draugijos nariams išbuvusiems 
12 metu šioj draugijoje ir neėmusioms jokios pašalpos. 

PO PROGRAMUI ŠOKIAI IKI VĖLYVOS NAKTIES 
Kvief'ia širdingai visus atsilankyti 

DR-JA LIET. ŪKININKAS. 
»*< -o -o .a. j- -i- -i--• 

Nedelioj, Rugsėjo Sep. 22d., 1918 
atsibus 

S. L. A. 208 Moterų kuopos 
VAKARAS 

MILDOS SVETAJNEJE, 
3142 S. HaM«d St., ant 2 rų lubų 

Bus kalbėtoja iš Rytiniu valstijų, p-nln Ona (iilbaitumė. Apart 
to bus gražus muzikalis programas, užkandžiai ir šoldai, 

širdingai kviečia visus 
S. L. A. 20S ta MOTERŲ KUOPA. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA8I 

Męs neesame bankeriai, bet mę:? gvarantuojame Tamstai sufiė* 
dyma 607o ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mua. 

Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus Biutus ir orer- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus uu» 
$25.00 iki $SC.OO an.; orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
ue po $5.T0 ir braugiau. 

Nauja3 ir truputėlį dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiau*, 
Valkų siutai $2.C0 iki $7.50*. Skrynios ir valytai. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAC j, tLL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatom^ es'; 
atdaras iki 11 vai. vakiro. Nedėldieniais—iki 0 vai. vakare. 

Enęlisk WomciY Qmiw\ieefno 
"ivgKt Tears >ood ^npply 

Kgff COUNTY 

ESI l'ASIKMNGKS IK LAUKI? 
Pirmose Liepo d!er'\e mtt u 

vyrai iš už jur'.o alsišaiūė ;».t» 
mus: "Mes csrrc pa-irengv ir 
laukiame." Dabar. kuome1. rar.m; 
uu ir sararių rc'.inaltfmo ir neu- 

ralgijos sezonas ate!r.a, ar m ir 
jali p'a^akyti, kad esi pasirengs 
r lauki? Tu gali tą pasakyti, jei- 
;u fu turi Trincrio Linimentą 
savo namuose, ne* eni kankinto- 
jai gali ateiti. Jų užpuolimas ne- 

pasiseks. Trinerio Linimcntas ne- 

turi sau lygaus išsinarinimuose, 
uikstelėjimuose, tinimuose ir tt. 
Kaina 35 -centai ir (15 c. aptieko- 
se. per krasą 45 ir 75 centai. 

Jeigu tavo viduriai vra betvar- 
kėje, tavo nervai nusilpnėję, lai 
vartok Trinerio Aemrikoniškojo 
kartaus vyno Mliksirą, kuris pri- 
gelbės tavo viduriams virškinimo, 
atitaisys alki ir sužadins abclrtai 
visą' sistemą. Jis išvalys žarnas 
be skausmo ir yra labai gardus. 
Visose aptickose S1.10. 

Joschp Triner Uompauy 
1333—1343 S. Ashlfiiid A ve.. 

Cbiea^o, II!. 

Reikalavimai. 

Reikaling dviejų lietuvių vyrų ir 
dviejų lieti, .aidų merginų pardavėjų, 
PatyriraaR reikalingas; geros algos 
aut prudži. h. Nuolatinė viela. 

Ge:i i»roga, 
Klein Bros.. 

Halsted & 20th St. 

„i 

i-aj ieškojimai. 
Pajieškai Juozo Balučio, turiu svar- 

bių žinių nuo brolio iš Prancūzijos. 
Jis pats ar kas jj žinotų, malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: 

Stenley NawracaJ, 
R. P. D. 2. 

Benton, lil. 

Pajieškau Jono Juškos Kalninų 
kaimo, Tudelių parap., Marijampolės 
pav., Suvalkų gub. Gyveno visada 
Chicagoje. Dar prieš karę mudu bu 
vova besitaria grjžti tėvynėn, bet 
nesuspėjome. 

Adomas Ališauskas 
519-17 Ave. E. 

Cedar Rapids, lowa. 

Pa j iešką u dėdės Aleksandro Li- 
siaus, paina iš Juodkalio kaimo. 
Josvainio paraop., Kauno pav.. Kau- 
no gub. Prašau atsišaukti: 

Wllliam Lisius. 
455 5iion S?., Hartford, Conn. 

J. Vismontaa. 2 metai atgal gyve- 
nęs po Xo. 1733 So. Union Ave. Chi 
cago, teąul atsišaukia pas A. 01«eew- 
skj j Universal State Banką reikale 
jo paliktos bankinės knygutės. Kas 
jį pažysta malonėkite jam apie tai 
prmeSti. 

Ant Pardavimo. 
KAMPAS. GROSERNE IR VALGO- 

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ. 
Parsiduoda — 4 geri pagyvenimui 

kambariai užpakalyje. Gera priežastis 
pardavimui. Be agentų tarpiniukystcs. 

634 W. 35tli St. 

Parsiduoda rakandai Ir pečiai. 
Atsigaukit tik dienomis | 

5527 Throop St. 

*"*<i 6 > 

Koncertinų Išdirbyste 

Poarl Queen Konccrtlna 
j 

! Nemokėk Pinigas Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur-taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
niafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kakių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 

laikrodžius ir muzkaliŠkus instrumentus atsakan- 

čiai. Kurie prisius trijų cent'} krasą-ženlklj gaus 

kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KA7XAWSKI ! 
j 4632 So. Ashland Ave. Chicago, m. : : Telephoie Drover 7309 j 
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Kad jūsų per), imi 4 tos Laisvės Paskos Bondsai 
ti ra i butu prakaityti lietuvių kreditui, tai užsirašykit 
jut-", per "Lietuvos'' lai'; rast j. Męs casirupinsim. kad tas 

bu i; p: įskaityta lietuvių kreditui. Ir iš kitų miestų galite 
užsisakyti bondsus uz. cash ar ant išmokesčių. 

Lietuviai! Reni'kites išanksto prie ateinančios Ke- 

Ivir.Ocį Lu.ves Paskolos, kuri prasidės 28 d. šio mėnesio 

Visose kolonijose sudarykite Lietuviškus Laisvės 
Pa:.;kolos Komitetus ir per tuos kom.tekis užsirašmeki. 
sau L iisvės Bondsus ir prisiųskite "Lietu os" Red. 

I'iiiiiiuii iiimiiiiiiwi|I immii 
A.J.Dulbis.— n.y.i 
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