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0'\de\\J^are' 
Svarbiausi kariškai-politiški 

nuotikiai pereitą savaitę įvyko 
Rusijoj. Viso pasaulio akįs, ku- 

rios per tulą laiką buvo nukreip- 
to:? j didelius mušius Francuzije' 
ir ant italų rubeiiaus, dabar vėl 

nukrypo linkui Rusiios. 

Nepaprasti atsitikimai pradėjo 
vienas po kito sekti toje revo- 

liucijos apimtoje šalyje. Pereitą 
savaitę Petrograde vėl iškilo di- 

delės demonstracijos. Šiuom sy- 

kiu gatvėmis nešta jau ne rau- 

donas, bet juodas vėliavas su 

parašais "žaliu Valdžia!" "Ša- 

lin Karė!" "Męs \orim Taikos" 
ir 1.1. Tai anarchistai sukilo. 

Jiems ir dabartimė valdžia, ku- 

rioje yra pusė socialistu minis- 

terių, yru negera. Jie reikalau 

ja pilno panaikiifimo visokios 

valdžios. 
Anot laikraščių pranešimų, prie 

demonstrantų prisidėjo daugelis 
kareivių, apsiginklavusių šautu- 

vais, revolveriais ir kardais. Bet 

kad valdžia nesikišo, .tesiprieši- 
no ir nieko jiems nedarė, tai de- 

monstracija, kaip rodosi, perėjo 
ramiai ir niekas įs to neisejo. 
Savo keliu, jeigu tokia agitacija 
eis ir toliam ir žmonių pakau- 
šiai ncatauš, tai galės prieiti prie 
didelių sumišimų ir kraujo pra- 

liejimo, nes kiekvienas gali leng- 
vai suprasti tai, jog be t valkos 

niekas negali išeiti ir be val- 

džios, kuri ta tvarką veda, taip 
pat niekur apsieiti negalima; o 

ypač negalima apsieiti ten, kur 

žmonės yra timsųs, kaip kad 

Rusijoj, 
Pasekmės tokios agitacijom jau 

pradeda apsireikšti. Įvairiose 
Rusijos dalyse pradeda augti 
chaosas, t.y. pilniausia betvarkė 
ir sumišimas. 

Naujas ir energiškas karės mi- 

nisteris Kerenski, kuris prižadė- 
jo sugrąžinti atgal pairusią dis- 

ciplinų rusu armijoj, buvo išva- 

žiavęs j frontą, kad savo pra- 
kalbomis sustiprinti kareiviu 

dvasią. Jis reikalauja, 'kad ru- 

sų kareiviai daugiaus nesibičiu- 

liuotų ir nesibučiuotų su vokiš-1 
kais kareiviais, kad jie klausytų ' 

savo aticieru, kad pabėgusieji is ! 

armijos kareiviai tuojaus grįžtų 
atgal j savo pulkus. 

liet tas ne taip yra lengva pa- 

daryti. Mat visame kame taip 
iš *ina, kad lengviaus yra ką-nors 
sugadinti, negu sugadintą vėl pa- 

taisyti. Taip išeina ir su rusų 

aimija. Sakoma, kad daugiaus 
milijono rusiškų kareivių metė 
savo pulkus ir pabėgo namo ir 

juos atgal sugrąžinti j pulkus j 
nėra taip lengva, nes daugumas I 

jų taip mano, kad kol jie yra 
ant fronto, tai namie žmonės iš- 

sidalins visas žemes ir jiems 
nieko neliks. Todėl daugelis jų 
ir pasiskubino namo. Tokius 

gandus paleido rusų fronte vo- 

kiški kareiviai ir agentai, nes vo 

Mečiams yra labai svarbu, kad 

rusų armiją visai sudemoraliza-1 
vus. 

Kuomet karės ministeris Ke- 
renskį atvyko į K ievą, pietinėj 
Rusijoj,' ikad priversti pabėgu- 
sius iš pulku kareivius grįžti at- 

gal į armiją, tai 15,000 tokių pa- 

bėgusių kareivių padarė Kieve 

demonstraciją prieš Kerenskį, 
r,u po ir ausikirtutnų gatvėse, ties 

žinios praneša, Kad gatvėse šau 
dvta ir yra 'įimuštij. 

Daug svarbesnė, tačiaus, žinia 

atėjo iš retrogrado. KronŠtadt. 
didelė rusų tvirtovė ant salos 
Finų įlankoje, netoli nuo Petro- 

~ grado, padarė sukilimą. Karei 
viai ir jūreiviai prašalino ir ap- 
siskelbė "neprigulmingais." Su- 
kilėliais vadovauja jauna? stu- 

dentas iš Petrogrado ir jis pra- 
nešė. kad jis nepripažįsta tuom- 

laikinės valdžios ir reikalauja, 
'tad kareivių ir darbininkų tary 

ba Petrograde butu išnaujo per- 
rinkta, nes dabartinė taryba 
esanti "perdaug buržujiška." 

Tuomlaikinė Rusijos valdžia 
svarstė, ką su situom taktu 

daryti. Kron.štadto tvirtovė gi- 
na Petrogradą nuo jūrių pusės 
ir, jeigu Rusija inustotų Kron- 
.štadto, tai vokiečių laivynas ga- 
lėtu lengvai subombarduoti Pet- 
rogradą. Ministerių taryba, vie- 
nu balsu, neišskiriant nei šešių 
socialistų ministeriu, nusprendė, 
jog negalima pavelyti, kad kas 
.>au atsiskirtų ir neprigulmybes 
sau garsintų. Nutarta Kron- 
štadto tvirtovę boikotuoti tol, 
kol ji nepermaimys savo nuomo- 

nės. Bet štai netrukus po Pet- 
rogradą pasklydo žinia, kad 
Kronštadto kariški laivai atp'.au- 
kia j Petrogradą, idant padaryti 
jame "demonstraciją" prieš val- 
džią. Žinia labai įbaugino Pet- 
rogrado gyventojus, 'jet kol-kas 
jos teisingumas nepasitikrino. 
Kas bus su Kronštadtu, iki šio- 
lei nėra žinios. 

?rie šitų kariškų betvarkių pri- 
sideda dar ir ekonominė betvar- 
kė. Straikaį pradeda platintis. 
Pefc'ograd': užsidarė per 120 di- 
džiausiu dirbtuvių, kur dirbama 
amunicija ir ginklai. Prasidėjo 
str aikai ir kitose dirbtuvėse bei 
krautuvėse. Darbininkai reika- 
lauja dvigubų ir trigubų algų 
ir sutrumpinimo darbo dienos. 
Aštuonių valandų darbo diena 

yra perilga: reikalauja įvedimo 
sesių valandų darbo dienos, o 

kaslinik algų, tai jie mano, kad 

moteris darbininkė turi gauti 
mažiausiai 125 rublius į mėnesi, 
o vyras nemažiaus 250 rublių j 
mėnesį. Geros užmokesties pa- 
vydėti jiems negalima: kiekvie- 
nas darbininkas privalo butį ap- 
rūpintas taip, kad galėtų žmo- 
niškai gyventi. Bet iš kitos pu- 
sės reik atminti, kad gerai yra 
algas mokėti, jeigu yra jas iš 
ko mokėti, nes pačios algos ne- 

pasidarys, jeigu darbas nėra at- 
liekams. Krautuvių tarnautojai 
ir da.bininkai pareikalavo kad 

jiems butų ivmokėta sulyg tokio 
jų padidinto veikalavimo už vi-ą 
laiką nuo pat pradžios karės. 
Kas išeina, kad kiekvienam dar- 

bininkui reikėtų ivmokėti nuo 

$5,000 iki $1,000 doliarių tuo 

jaus. Savininkai sako, kad jie 
to neišgali padaryti ir uždarė 
krautuves; kiti velijo patįs pasi- 
duoti areštan, nes bijojo darbi- 

ninkų, kad jiems ko blogo ne- 

padarytų. 
Ištrukusios iš kalėjimų ban- 

dos kriminalistų daugelyj vie- 

tų suorganizavo šaikas ir užpul- 
dinėja bankus ir krautuves. Žo- 

džiu, Rusijoj pradeda viešpatau- 
ti anarchija, kuri pastatė visą 
šalį ant kranto prapulties. 

N'edyvai todėl, kad Baronas 
Rosen, buvusis pirmiaus Rusijos 
ambasadorius VYashingtone, da- 

bar šaukiasi talkininkų, "kad jie 
taikintųsi su Vokietija, nesą Ru- 

sija negalėsianti išlaikyti ir gali bū- 
ti priversta susitaikinti. žo- 
džiu sakant, žinios iš Rusijos pe- 
reitą savaitę yra visai nelinks- 
mos. Užtai dau~ linksmesnės 
žinios ateina apie Lietuvą. Chi- 
cagos laikraščio T >r i b u n e 

snecialis korespondentas iš 

Stockholmo prisiunčia labai a- 

kyvą žinią, kad Rusijos minis- 
teris Kerenski pritaria naujam 
plianui, su lyg kurio visos tau- 

tos nuo Baltiko jūrių net iki 

Juodųjų jūrių sutvertų vieną 
federaciją iš apie septynių tau- 

tų. Kiekviena tauta turėtų pre- 
zidentą ir parliamentą ir tik už 

rubežiniuore reikaluose veiktų 
»«vieno su Centraline Rusijos 
valdžia. Šitas plianas yra su- 

galvotas buk todėl, kad Rusija 

nesusiskaldytų j mažas atskiras 
viešpatijėles. 

Korospondentas praneša, kad 
la'ijausiai tame darbuojasi lie- 
tuviai, kurie esą tikromis šio 
sumanymo smegenimis ir kirie, 
anot korespondento, yra apšvie- 
sčiausi tarpe visų kitų Rusi- 
jos tautų. Plaeesnes apie tai 
žinias skaitytojas ras kitoj vie-, 
toj ant šio puslapio. 

Si.-ai "Baltiko-Juodųjų jūrių 
Tedcracijos" plianas busiąs Į 
svarstomas dideliame susivažia- 
vime Vilniuje ir jame dalyvau-1 
sią delegatai ir lietuvių pabėgėlių 
iš Rusijos. 

Kad šioje žinioje turi buti 
dalis teisybės, tai j tai nurodo 
ir vėliaus atėjusis telegramas 
iš Berlino, kuriame 30 d. ge- 
gužės oficiališkai paskelbiama, 
kad "vyriausis vokiečių vadas 
patvirtino sudarymą konfidenci- 
jalės Lietuvos tarybos, suside- 
dančios iš žymiausių lietuvių". 
Matomai, rengiama dirva,— 
gal sąryšyje su viršminėtu plia- 
nu. Vėliaus tas turės geriaus 
paaiškėti. 

Ant Prancūzijos ir italų fron- 
to pereitą savaitę, nors ėjo di- 
deli mūšiai, bet svarbesnių per- 
mainų neįvyko. Yra nurodymų, 
kad talkininkai netrukus žada 

( 
pradėti vėl naują dideli užpuo-, 
limą—ši'iom laiku bene Bei- 

( 

gijoj, kur kanuolės griauja die- 

ną ir naktį, rengdamas dirvr. 
naujiems ata'kams. Vokiečiai' 
mėgina šituos talkininkų prisi- ! 
rengimus sugadinti, kontrata- 
kuodami juos kitose vietose, v-1 

! 
paė (. hampagne, kur jiems pa- 
sisekė net keletą tranšėjų užinv 
ti. 

Ant italų-austrų frouito mil- 

žiniški mūšiai nesiliauja, bet 
pasekmės nėra tokios, kaip bu- 
vo pereitą savaitę. Italai tvir- 
tina. kad jie, nors pamaži, bet 

visgi eina pirmyn, o austrai, at- 

peni:, tvirtina, kad jie italus ga- 
lutinai jau sulaikę. 

.Ateina svarbių žinių iš toli- 
mos Chinijos, kur kilo dideli 
nesutikimai dėlei europinės, 
karės. Miinisteriai nutarė ap- 
skelbti karę Vokietijai, bet par- 
liamentas tai atmetė, nežiūrint 
to, kad didelės žmonių minios 
apšaukimo karės reikalavo. Pie- 

tinių provincijų generolai ir gu- 
li natoriai taip pat nepritarė 
parliamentui ir sukėlė kaip ir 

revoliuciją. Ateina žinios, kad 

Chinų prezidentas, negalėdamas 
abiejų pusių sutaikinti, rezig- 
navo. 

Amerika tuom tarpu stropiau 
pradeda rengtis prie karės. Re- 

gistracija perėjo ramiai, nors, 

kaip pranešama, buvo daug agi- 
tacijos ir 'net suokalbių, kad 
kelti betvarkę ir atkalbinėti nuo 

registracijos. — 

Iš Kares Lauko. 
BIJOSI, KAD CARAS 
NEPABĖGTŲ. 

Petrogradas, geg. 30 d.—Sar- 
gyba prie Carskojo Selo ritmo, 
kur buvusis caras 311 cariene yra 
laikomi kaliniais, taip nepaisomai 
savo priedermes p'Ido, kad pra- 

dėjo ateidinėti skundai ant jos pas 

Petrogrado apskričio komendan- 

tą ; komendantas, aplankęs rumą, 
pasakė, 'kad sargyba savo prie- 
dermes pildo nepaisomai ir k?.d 

pabėgimas yra galimas. 

I'RANCUZAI VOKIEČIŲ 
PUOLIMUS ATMUŠĖ. 

Paryžius, gcg. 3;. Vokiečiai 
vakar pr.olė ant francuat linijų 
Champagne keliose vietose su ne- 

paprastu smarkumu. Francuzai 

puolančias pajiegas vienoje vie- 
tose sulaikė s^viais, kitose,—dur- 
tuvais; vokiečiai pasitraukdami 

: kiekvieną kar1«t didelius nuosto- 

lius panešė. 

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
UŽ GEGUŽIO MĖN. 112,233. 

Londonas, geg. 31 d.—Sulyg 
anglų pagarsinimo anglų įuosto- 
liai už gegužio mėnesį išneša 5,902 
oficierais ir 106,331 kareiviais. 

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
PADUODA TAIKOS 
IŠLYGAS. 

Stockholm, gegužio 30 d. — 

Austrijos ir Vokietijos delegatų 
socialistų konferencijoje šičia tai- 
kos programas, suformuluotas 
grupės konferencijos yra toks: 

Be užgrėbimo šalių. 
Be atlyginimo. 
Pietinių slavų žemės ir Austro- 

Vengrijos karalystės žemės turi 
pasilikti Austrijos monarchijoj, 
bet iš socialistų reikalaujama 
stengtis autonomiją gauti. 

Suomija ir rusi nė Lenkija turi 
būti neprigulmingomis valstybė- 
mis. Galicijos žmonės privalo 
gauti autonomiją po Austrijos vy- 
riausybe. Po šita vyriausybe, gi.- 
di. galima laukti galutinio Len- 
kijos klausimo išrišimo, liuosu no- 

ru susitaikant dviem vidurinėm 
valstybėm ir neprigulmingai ru- 

sinės Lenkijos valstybei. 
Atasteigimas vaizbos laisvės že- 

mėje ir juroje, apsauginės siste- 
mos permainymas; įsteigimas 
"tarptautinės valdybos" visiems 
pakraščių keliams ir tarpdidžma- 
riniams kanalams; tarptautiniai 
vesti ir valdyti gelžkelius. 

Grįžti prie jūrinių principų 
įsteigtų Paryžiaus taikos sutar- 

ties 1856 iii., ypatingai kas atsi- 
eina uždraudimo gaudymo ar gin- 
klavimo pirklinių laivų; panai- 
kinimas imtuvinių teismų; suma- 

žinimas kontrabandoj surašo, is-! 
skiriant iš jo ypatiivgai nedary- 
tąją medžiagą ar maistus", su-^ 
minkštinimas blokados teisių ir 

varžymas mechaninių priemonių, 
kurios galima panaudoti kariau- 
jant juroj ir ore." 

CHINAI SUKĮLA PRISIVER- 
TIMUI KARIAUTI SU 

VOKIETIJA. 
Pekinas, gegužio 30 d. Gene- 

rolas Ni-Shih-Chumg sukėlė re- 

voliuciją. Prezidento nenorėji- 
mas kištis karėn su Vokietija su- 

kėlė generolo pasipriešinimą. Ki- 
ti militariniai gubernatoriai taip- 
gi priešingi prezidentui ir gali 
prisidėti prie sukjlimo. 

Paskutiniame pranešime iš Pe- 
kino gen. Ni-Shih-Chung yra mi- 
nimas kaipo galimas buvusio pre- 
miero Tuan-Chi-Jui pasekėjas. 
Bet prezidentas Li-Yuan-Hung 
paskyrė Li-Ching-Hai, kuri par-j 
lamentas patvirtino. 

AUSTRIJOS CIESORIUS ŽA- 
DA ŽMONIŲ VALDŽIĄ. 

Vienna, gegužio 31 d.—Aus- 

trijos ciesorius Karolis, šiandien 

atidarydamas pirmą Austrijos par- 

lamentą į du metu, pažadėjo 
žmonių valdžią, sakydamas, -kad 

"valstybės reikalai negali ilgiau 
buti be tos pasekmingos pagel- 
bos, kurią suteikia širdingas ben- 

dras veikimas žmonių susirinki- 

mo, kaip reikia suprantančio savo 

galybę ir prisilaikančio teisingu- 
mo ir sąžinės." Girdi, neskai- 
tant Galicijos klausimo, kuriam 

jau jo pirmtakunas nurodęs ke- 

lią, negalima apsieiti bc išplėtimo 
konstitucijos ir valdymo pamatų 
visame "mūsų viešame gyvenime, 
ypatingai Čekijoj." 

DIDŽIAUSIA RUSŲ TVIR- 
TOVĖ PAIMTA 

KAREIVIŲ. 
Petrogradas, birželio 1 d. — 

Valdžios komisininkas Kronstad- 
te, tvirtovėj ginančioj Petrogra- 
dą. vietos kareivįn ir darbininkų 
delegatų tarybai pareikalavus re- 

zignavo. Nutarimas išnešta 210 

balsų prieš 40. Vietinė taryba 
Kronstadte paskelbia, kad ji visą 

Kronstadto veikiamąją galybę pa- 
ėmusi į savo rankas, kad laiki- 
nosios valdžios nepripažįstanti ir 

kad visus valdžios atstovus pra- 
šalinusi. 

Naujosios Kronstadto revoliu- 

cijos vadu yra jaunas Petrogra- 
do technologijos kolegijos mok- 
sleivis Anatole Lamanov, 'kuris 
savo ugningu užsidegimu iškėlė 
save j vietos darbininku ir karei- 

vių delegatų prezidentus ir tapo 
tikru Kronstadto diktatoriumi. 

Jo programų yra padalinimas 
Rusijos j begalinę daugybę smul- 

kių centrų, valdonių vietinių ka- 

reivių ir darbininkų delegatų gru- 
pių ir sujungtų tik vietinių tarybų 
atstovų kongresu Petrograde. Jis 

"Męs atmetame federaciją kaipo 
perangštą susijungimą tikrai de- 

mokratijai. Musų balsas atme- 
tantis Petrogradą paeina ne iŠ 
barnio su ministeriais. Tai tik 

konkreti išraiška musų demokra- 
tijos ideios." 

ITALAI PRADEDA VERŽTIS 
ALBANIJON. 

Paryžius, gegužio 31 d.—Su-, 
lyg žinių atėjusių čia iš Udine, 
italų kariauna susitiko su austrais 
ir sumušė juos baisiame ranki-j 
niame mušyj pietinėj Caro aug- 
štumos dalvj. Austrai buvo ban-, 
dę atimti San Giovanni. Alba-' 
nijoj italai paėmė keturis kaimus,1 
stovinčius nuo Adrijos uosto Av- 
lonos j šiaurryčius. 

AUSTRAI PRIKAUSTYTI 
PRIE KANUOLIŲ. 

Rymas, gegužio 31 d. -Prane- 
šimai nuo Triesto niušlaukio skel- 
bia. kad italų kareivijos radę aus- 

tru artilerininkus prirakintus prie 
mašininių kanuolių, kad jie ne- 

bėgtų. 

NESUSIPRATIMAI RUSIJOS 
MINISTERIJOJE. 

Londonas, birželio 2 d.—Žinia 
iš Petrogrado Reutero žinių agen- 
tūrai sako, kad vaizbos ir kelių 
ministeris A. I. Konovalov rezig- 
navo. Tarp jo ir darbo ministe- 
rio Skobelevo esąs griežtas prie- 
šingumas nuomonių kaslink eko- 
nominių ir finansinių priemonių, 
reikalingų dabartiniame kryžyje. 

SUV. VALSTIJOS 
ĮTEIKĖ ANTRĄ PA- 

SKOLĄ FRANCUZIJAI. 
Washington, birž. 2 d.—Yal- 

džia paskelbė įteikusi antrą pa- 
skolą $loo,ooo,ooo Prancūzijai. 
Iki šiol Suv. \'alstijos paskolinu- 
sios Prancūzijos republikai $200,- 
000,000; visiems talkininkams sy- 
kiu $845,000,000. 

BRUSILOV VYRIAUSIU 
VADU RUSŲ KARIAUNOS. 

Petrogradas, per Londoną, 
birž. 5 d.—Vyriausias rusų ka- 

reivijų vadas gen. Michail V. 
Aleksiev rezignavo. Jo vieton 
tapo paskirtas gen. Aleksis Bru- 
silov, vyriausis vadas kareivi jų 
pietvakariniame šone. 

Brusilovo vietą pietvakariniame 
šone užėmė vakarinio šono vadas 
gen. Gurko. 

PAN-GERMANAI NORI 
PRŪSIJA IŠDRASKYTI. 

Kopenhaga, per Londoną, bir- 
želio 5 d. Nesenai susitverusio 
pan-germanų organizacijos ne- 

priguhnkigo vokiečių taikos ko- 
miteto Rheinisch-Westplialian 
skyriaus susirinkime Essene bu- 
vo pastatytas klausimas Rusiją 
išdraskyti. 

Svarbiausis kalbėtojas pasakė, 
kad neapsimokėtų atskirą taiką 
daryti su laikine rusų valdžia, 
bet, girdi, butų patogu dabarti- 
niu Rusijos padėjimu pasinaudo- 
jus, kreiptis į suomius ir maž- 

rusius su taikos pasiulinimais. 
Jo nuomone Suomiją ir Ukrainą, 

lengva butu atskirti nuo Rusi- 

jos. 
j Toliaus kalbėtojas nurodinėjo 
į Vokietijai užgriebti Lietuvą ir 
Kuršą ir tas šalis apgyvendinti 
2,000,000 rusu kalbą kalbančių 
vokiečių iš slavų kraštų, toki.i 
budu apsilpninant Rusiją ir Vo- 
kietiją su Austro-Vengrija ap- 
f-atant neprigulmingomis valsty- 
bėmis. 

Antras kalbėtojas, Marburgo 
universiteto profesorius Bušeli, 
sulyg K o e 1111 i s c h e Z e i- 

tung laikraščio, pataręs parei- 
kalauti karės nuostolių atlygini-1 
mo žaliąja medžiaga, kaip kad 
švedaį yra padarę su Prūsija Į 
po 30-metinei karei. 

"Tiktai svajotojai tiki tarptau- 
tinėms konvencijomis ir nusi- 
ginklavimo sutartimis, kurios nė-. 
ra vertos tos popieros, ant ku-1 
rios jos yra parašytos," sakė, 
prof. Bušeli. "Neutralės šaljs, 1 

kaip istorija parodo, visuomet I 
bando pergalėtojo pergales su- 

gadinti. Prezidentas \Vilson lo- 
šia tą pačią rolę, kurią Napo- 
leonas lošė po mušiui ties Sado- 
ua. bet \Yilson gali išvysti savo, 
Sedaną. Tegul kardas pasilickia 
makštyse, kol dipliomatija savo 

paskutinio žodžio nėra pasakiusi." j 
Prūsų atstovas dr. Beumer iš- ; 

gyrė Bismarcko maksin.ą: "Vie- 
nintė'is protingas didžiosios vai 
stybės pamatas—tai sveikas ego- 
izmas, o ne romanticizmas.,' Jis 
ragino grįžti prie bismarkinio 
Vokietijos užsienio politikos ve- 

dimo b r Jo. 

UŽGIRIA LIETUVOS 
TARYBA. 

(Associated Press) 
Berlinas, per Londoną, birže- 

lio 5 d. Oficialės sėdybos ry- 
tuose iš gegužio 30 d. išleista 
toksai paskelbimas: 

"Didysai vadas patvirtiHio su- 

darymą konfidencijalės Lietuvos 
Tarybos, susidedančios iš įžymiau- 
sių lietuvių. 

KERENSKIO NAUJAS SU- 
MANYMAS RUSIJAI SU- 

VIENYTI. 

(Rašo J. O'Donnell Bennett.) 
Stockolm., berž. 4 d. — Ka- 

rės ministeris ir tikrasis Rusi- 
jos vadovas yra prielankus Fe- 
deracijai inuo Baltųjų iki Juo- 
dųjų jurų, susidedančiai iš Suo- 
mijos, Estų, Lyvų, Kur:Jf>, Lie- 

tuvos, Lenljij.'S ir Ukrainos; jis 
sako, kad šito sumanymo tiks- 
lu yra nuraminimas jo baimės, 
kad Rusija pasidalis Į dvide- 
šimtį smulkių respublikų. 

Pirmutiniu tikslu yra sudary- 
mas ir "vienatų partijas," pris- 
kaitant visas smulkesniąsias va- 

karų Rusijos tautas, kurios su- 

lig savo atstovystės užimtų vie- 
tų tarp klerikalų ir soeial-demo- 
kratų, t jkia budu padarant cen- 

tro partiją. 
'"Federacija nuo Baltųjų iki 

Juodųjų jurų susidėtų iš septy- 
nių ar devynių susivienijusių 
savyvaklžių valstybių Rusijos 
valdyboje ir, kas atsieina jų už- 
sieninės politikos, po tąją val- 
dyba. Federacija turėtų gy- 
ventojų daugiau kaip 30,000,000. 

Valstybės sistema. 

Valstybė sistemon įeitų 
prezidentas, renkamas penkiems 
metams, kuris veiktų drauge 
su ministerija ir butų atsako- 
mas prieš tarybą, renkamą žmo- 

nių balsais. 
Šitas judėjimas tuo tarpu di- 

džiausią jiegą turi Lietuvoje. 
Tarpe lietuvių sumanymų yra 

sumanymas išnaujo padalinti, 
šalies žemes, kurių 43 nuoš. da- 

bar padalo didieji dvarai. Baž- 

nyčių ir valstybės žemės pro- 
ponuojama konfiskuoti, o pri- j 
vatinės žemės atpirkti. Išdali- 

nimas turi buti padarytas tik 

tarpe tikrų žemdirbių, 

Lietuviai šią vasarą 'rengi 
seimą Vilniuje. Pirma šito sei- 
mo įbus dar seimas Petrograde 
birž. 10 d., kur suvažiuosiąs ioo 
delegatu, išrinktų proporcija 
vieno delegato nuo 2000 lietuvių 
ištrėmime ir 3500,000 lietuvių pa- 
silikusių tėvynėje. 

V 

Paskutinio laiko pažanga 
stebėtina. 

Ukrainiečių skaitlius išneša 
su viršum <20 milijonų, bet jie 
tikisi, kad lietuviai parūpins judė- 
jimui atsižymėjusį protą, o jie 
patįs, jiegą ir skaitlingumą. 

Lietuvių pažanga paskuti- 
niais dviem dešimtmečiais yra 
vienu nepatėmytų stebuklų nau- 

jovinėje istorijoje. Dvidešimts 
metų atgal jie nedaug težinojo 
apie vakarų Europą, (?), bet pa- 
skutiniais dvidešimts metų jie pa- 
darė baisius žingsnius sistema- 
tiniu tvėrimu paskaitų ir skai- 
tymo draugijų ir platinimu kny- 
gų anglų, franeuzų ir vokie- 
čių kalbų. 

Šitas judėjimas pasiekė tolimiau- 
sias kaimines vietas ir da- 
bar lietuviai yra kultūringiau— 
siais iš visų Rusijos tautų. Jie 
turi laisvą bažnyčią. (?). Karei iš- 
kilus, jie bu\#' labai spaudžiami 
ir dėlto jie dabar įnirtę ir pir- 
meivųs, bet jie yra viena ne- 

paprastų jiegų, kurios atstatis 
Europą. 

IS ĮMERK 
TRIS nusižudė 

DĖL KARĖS. 
Grand Rapids, Mich. Birželio 

i d. netc4i nuo čia trįs vyrai, ou- 

sirupinę del karės, nusižudė: 
Martin Bro\ver, Sitnon Yander« 
\vell ir Tliomas Finch. 

SUV. VALSTIJŲ VALDŽIA 
NUPIRKSIANTI VISUS 

JAVUS. 
Fargo, N. D. Birželio I d. 

Valstybės maistų tvarkytojas Her- 
bert C. Hoovcr šiaurvakarių ūki- 
ninkų pasitintinijos nariams su- 

važiavusiems \Yashingtone, pasa- 
kė, kad valdžia gai nupirksianti 
visus šalies auginamus javus. 

NEGRAI LINČAVO DU 
SAVO PADERMĖS. 

Columbia, Miss., birž. 2 d.— 
Šimtas negrų ir keli balti šian- 
dien pakorė po geležiniu tiltu du 
negru, Pratt Hampton ir Yan 
Haynes. Minia išveržė juodu iš 
kalėjimo, kur jiedu buvo laikomi 
už užmušimą ir apiplėšimą negro 
Reece Johnson. 

SENATAS PERLEIDO 
MAISTO BILIŲ. 

Washington, birž. 2 d.—Po 
keliu dienų svarstymo 'šiandien 
senatas priėmė Lever'io bilių, 
reikalaujantį maisto užžiuros. 
""'iena biliaus sekcija reikalauja 
produkcijos paakstinitno. Bilius 
leidžia panaudoti tani tikslui $10,- 
102,000. Jis dabar sugrąžinta At- 
stovų Butan, kur bus apšnekėta 
Senato padarytos permainos. 

DEVYNI ŽUVO NUO 

EKSPLIOZIJOS KASYKLOJ. 
Herrin, 111., birž 3 d.—Vakar 

devynis kunus išėmė ekspliozijos 
užmuštus Rand Coal & Cdfce 
komp. \Veaver kasykloje; vie- 
nuolika kitų išliko gyvais, nors 

taip biauriai sužeisti, kad gali nu- 

mirti. 

SENATAS RENGIA 
GALĄ DEGTINEI 

Washington, birž. 4 d.—Se- 
nato finansinė komisija karės 
įplaukų biliumi padarė galą deg- 
tinės leidimui Suv. Valstijose ir 

jos įgabenimui iš kitur. Du pa* 



taisymai priimti mažne vienu bal- 

su uždeda baisias mokestis ant 

javų ir kitų maistinių daigtų pa- 
naudotų degtinei ir, s'*.ifabdo įga- 
benim.-j į Suv. Valstijas distiliuo- 

tų spirutų iš Porto Rfco ir Filipinų 
salų. 

Ant sirupų ir kitų pakeitinių 
yra uždedama mokesties $5 ga- 
lionui, o ant javų ir "kitų valgo- 
mų daiktų" :r medžiagų $2 buše- 

liui, neskaitant dabartinės mokes- 

ties už distiliuojamus spirutus. 

KARIUMENĖ IR POLICIJA 
IŠVAIKO SUSIRINKIMUS. 

New York, birželio 4 d. Di- 

<lysai Nevv Yorkas surengė dide- 
*e.s demonstracijas prieš pasirink- 
tinį šaukimo aktą. Masiniuose 
susirinkimuos \ viešose gatvėse 
agitato:iai pasiprieš;nitrw, priver- 
stinei kareivystei protestavo prieš 
valdžios aktą verčiantį registruo- 
tis. 

Emos Goldmanes nusirinkime 
Iirc«nxe kalbėtojai liepė savo kal- 

bėtojams nesiregistruoti. Karei- 
viai ir naminė sargyba su lazdo- 
mis ir šautuvais išvaikė 10,000 

žmonių minią. 
Antros riaušės įvyko žemuti- 

niame rytiniame New Yorko kra- 

šte pas pačias miesto buto duris. 
Trečios riaušės buvo Brooklyno 

daly j Brownsvillėj. Daugelis 
žmonių sužeista, kiti areštuoti. 

Šituose susirėmimuose su poli- 
cija ir kareiviais ypatingai mo- 

terįs drįso išeiti. Jos šaukė: "\*e- 

siregistruokite rytoj!" "Tčgul tie, 
kurie nori karės, eina į ją!" Jei 
jie paims mūsų yrus, mums rei- 
kės badas kęsti!" '"Męs turim- 
teisę pasakyti, kad męs nenorime 
priverstinės karcivystės ir karės f 

"Męs norime matyti majorą!" 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
N<jw York. Prezidentas Me- 

diškai-Aptie'coriškos draugijos, 
Dr. D. B. VValtoff, pranešė drau- 
gijos susirinkime', jog išrado nau- 

ją explioduojai:ičią medegą daug 
stipresnę už visas iki šiol žino- 
mas. Penkių granatų pripildytų 
ta nauja medega užtektų išgrio- 
•vimui didžiausios "u tvirčiausios 
triobos. 

MUSĖ NEGRUS. 
E. St. Louis, 111. GegužrD 28 

dieną čia buvo negrų mušimas. 
Negrų amerikonai niekur neken- 
čia, bet čia jie užsitraukė dar 
didesnį mekentimą tuomi, Vad 
tūlose dirbtuvėse yra straikai, 
o negrai atkako straiklaužiauti. 
Gegužio 28 d. pulkas apie 3,000 
vyrų (nutraukė negrų apgyven- 
ton miesto dalin ir mušė juod- 
sparvius, kur tik juos pa iko. 
Daugel] taip sunkiai sumušė, 
kad abejojama apie jų išgijimą. 
Kadangi policija neįstengė mu- 

šeikų suvaldyti, reikėjo šaukti 
kariumenę. 

PALIEPTA SUSIRINKIMUS 
PRTDABOTI. 

Wn3hington, D. C. Valdžioms 
visuose kraštuose [aliepta gerai 
pridaboti susirinkimus priešų 
priverstino tarnavimo kariunie- 
nėj ir priešų registravimo tin- 
kamų kariumenėn vyrų birželio 
5 d. Teisių ministerija mano, 
kad to priedai veikia už vokie- 
čių valdžios pinigus. 

IŠNAIKINO MINERAL 
POINT, MO. 

Little Rock, Ark. Missouri 
Pacific geležinkelio užvaizdu ga- 
vo žinią, kad kilęs smarKus tor- 

nado suvisu išnaikino miesteli 
Mineral Point. Užmušta ten 
mažiausiai keturi žmones, gele- 
žinkelio konduktoriai; 18 sun- 

kiai sužeistų atgabeno j De So- 
to, tarp tų yra ir du katalikų 
kunigai. Vėjas išmetė pasažie- 
rių geležinkelio trankmj iš bėgių 
•ir du vagonu numetė j grabę. 
Visi veik juose važiavę žmo 
nės tapo sužeisti, vieni sun- 

kiau, kiti lengviau. 

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
AMBASADORIUS. 

Šveicarija Amerikon paskyrė 
raują savo pasiuntinį Hans Sul- 
zer. Jis savo vieton iškeliavo 
gegužio 30 d. 

MUŠTYNĖS SU 
STRAIKIERIAIS. 

Jerome, Arizona. Straikuoja 
?ia kalnakasiai. Buvo čia jau 
kruvini susirėmimai straikierių j 
su kasyklų tarnais. Užmušta du | 

balti darbininkai, o pavojingai 
pašauti kasyklų superintenden- 
tas Robcrt Talby, ir du darbi- 
ninkai. 

REGISTRAVIMAS 
MOTERŲ LIUOSNORIŲ. 
Žemdirbystės departamentas 

rengiasi įvesti registraciją liuos- 
uor;u moterų ir merginų. Mote- 
ris bus skiriamos prie lengvų 
darbų ant farmų laike pjutės. 
Moterįs bus skiriamos prie val- 
gio virimo darbininkams ir prie 
lengvų darbų konservų dirbtu- 
vėse. 

VOKIEČIAI GALI DIRBTI 

FARMOSE. 
Ne\v York. Federališkas mar- 

šalas McCarthy pagarsino, kari 
priversti pasitraukti iš savo na- 

mu ir prašalinti muo darbo ne 

naturalizuoti, nepiliečiai vokiečiai 
gali gauti darbą prie žemės ap- 
dirbimo ir pjutės darbų, jeigu 
įstengs tokius darbus atlikti. 

PERMAINĖ MIESTO 

VARDĄ. 
Berlin, Wis. Gyventojai nu- 

tarė šito miestelio vardą per- 
keisti j Mascontin. Mat Vo- 
kietijos sostinės vardas gyven- 
tojams nepatinka, jie, vietoj vo- 

kiško, velija indi jonišką vardą. 

MUŠTYNĖS SU TAIKOS 
SALININKAIS. 

Gegužio 29 d. daugelyj Ame- 
rikos miestų buvo smarkus su- 

sirėmimai taikos šalininkų su 

remiančiais valdžią karės su 

Vokietija. Smarkiausi susirėmi- 
mai buvo Ohio valstijoj, Cleve- 
land ir Toledo. 

Į| "Gazeta Polska" praneša, 
jog iš Kijevo Petrogradan iške- 
liavo Centrale Taryba rusiniškų 
organizacijų reikalauti nuo tuom- 

tarpinės Rusijos valdžios auto- 

nomijos Ukrainai (Mažrusijai). 
Deputacija reikalaus ta'Ogi pa- 
skyrimo rusino ministerio prižiū- 
rėjimui Autonomiškos Ukrainos 
reikalų. 

Finiiandija reikalauja daugiau 
negtr Ukraina. Ji reikalauja tie- 
sos pačiai valdytiesi ir pasirinkti 
sau tokią valdžios formą, kokios 
gyventojai nori ir tiesos daryti 
pirklybos reikaluose sutarimus 
(traktatus) su kitais kraštais. 

Rusija taikos laike negali Fin- 

liandijoj daugiau savo kareivių 
laikyti negu tas yra būtinai rei- 
kalinga. Viduriniuose 'reikaluose 
Finiiandija reikalauja visiškas 
neprigulmybės, vien užsienių 
reikalai gali būti prižiūrimi Ru- 
sijos užsienių ministerijos. Tie 
reikalavimai yra visos Finliandi- 

jos, bet i)2 vienos partijos. Ši- 
tie nereilrfuauja visiško atsiskyri- 
mo nuo Rusijos, kaip tai reika- 
lauja Švediškoji Finliandijos Par- 

tija. 

(Į Tuomtarpinė Rusijos val- 
džia svarsto 'klausimą konfiska- 
vimo privatiškos nuosavybės, 
liet tas dar galutinai nenutarta. 

Rusijai pinigų reikia, nes suma- 

nyta vidurinė paskola nepasise- 
kė. \*aldžia mano išleisti daug 
popierinių pinigų, daugiau »negu 
t"ti aukso j u uždengimui. Tai- 

gi rengiasi daryti tą patj, ką 
darė po Krimo karės, kuomet 
išleido daug rublių assignaci- 
joms, kurių vertė vienok tuoj 
nupuolė iki ketvirtdalio tikros 
jų vertės. 

|Į Japonijos kapitalistai siūlosi 
Meksikos valdžiai padėti Meksi- 
kai atasteigti josios pramonę ir 
vaizba; meksikiečiai žiuri j šitą 
pasisiulinimą prielankiai. 

|Į Sulyg londoninės norvegų 
pasiuntinijos apturėtu žinių per 
gegužio mėnesį vokiečiai paskan- 
dino 49 norvegų laivus nuo 75,- 
307 tonų talpos. Dėlto 25 žmo- 
nės prigėrė. 

y 

Į| Japonija nori pirkti dideles 
Hollandų 'kompanijos cukriaus 
pliantacijas Kenongo Madjipan- 
gun ant salos Java, Pietinėj Azi- 
joj. Kompanija už jas reikalau- 

ja 7 milijonų guldenų. Derybos 
dar eina. 

J| Vokiečiai Lenkijoj įvedė pri- 
verstiną lankymą mokyklų, 
pkaitlius mokyklų ten žymiai 

'.HOUSES SjUtčECKEO f M' ILLINOIS TOfZNRDO 

rhoto by American Press Association. 

KĄ VĖTROS PADARĖ 

Pereitą savaitę per Tllinoj aus ir aplinkines valstijas perėjo baisus uraganas, kuris keletą 
miesčiukų visai išgriovė, o kituose labai daug blėdies pridirbo. Paveikslėlis, aiškiai tą parodo. 

•pasididino. Prieš vokiečių už- 

ėmimą Var.šavos apskrityj buvo 
1,455 viešos mokyklos, dabar to- 

kiu mokyklų yra 5.954. 

Į| Laikraštis Giornale d'Italia 
sako Austrijos ciesorius Karolis 
žada Triestą padaryti laisvu mie- 

stu, tokiu kaip yra Hamburgas'ir 
Bremenas. 

|| Paskutinis gyventojų suskai- 
tymas parodė žymų sumažėjimą 
vaikų gimimo Vokietijoj. Gimi- 
mai sumažėjo 40°/o. 380 dide- 
lių miestų 191.6 m. gimė tik 

375,828 vaikai; 19.15 m. gimė jų 
1490r385. 0 l9}4 m. 621.452. 

|| Madride, pas Ispanijos už- 

sienių ministeri atsilankė masi- 
nio žmonių susirinkimo atsto- 

vai ir pareikalavo pertraukimo 
dipliomatiškų ryšių su Vokietija 
ir susidėjimo ^arėj su talkinin- 
kais. 

Į| Naujasis vokiškas Belgijos 
general-gubematorim, baronas 
von Falkenahausen vėl uždėjo 
ant Belgijos milijono frankų 
kontribuciją. Nuo karės pra- 
džios iki šiol vokiečiai kontribu- 
cijomis iš Belgijos išspaudė jau 
720,00^.000 frankų. Išpuola tai 
suviršum 10 frankų ant kiekvie- 
no Belgijos gyventojo. 

į| \Ya«li:ngtone gauta žinia, 
kad gana didelė japonų kariu- 
menč prirengta keliauti Rusi- 
jon padėti rusams priešintis vo- 

kiečiams ir prižiūrėti rusus, kad 

jie nedarytų atskiros taikos su 

vokiečiais. 

LIETUVA ¥l(ARE. 
TAUTOS TARYBA. 

3 posėdis, kovo 18 d. 
Aptarus, kaip turėtų buti pasi- 

skirstytos tautomis svarbiosios 
Lietuvos valdymo (administra- 
cijos) vietos, toliau buvo nuroda- 
mi ir svarstomi kandidatai toms 

vietoms ir pareigoms kurios bu- 
vo nutarta pavesti lietuviams. 

Pirm pradedant kandidatūras 
svarstyti, L. Tautos Taryba pri- 
ėmė tokį V. Bielskio pasiūlymą: 
jeigu prieš kurį kandidatą, kuri 
nors sriovė pakeltų griežtą protes- 
tą (formaliai nukreiptų, pada- 
rytų rusiškai vadinamą "formal- 
nyj otvod), tai jo kandidatūra pri- 
valo buti nuimta ir pakeista kitu 
kanditatu. Taip' pat turi buti 
kandidatūra nuimta, jeigu kuri 
Lietuvos tauta formuliai nukrei- 
ptų kitos tautos pasiūlytą kan- 
didatūrą. 

Be to, prieš nurodant astkirus 
kandidatus, iškilo klausimas, ar 

visos partijos sutinka dalyvauti 
Lietuvos valdyme, vadinas r.r 

virų partijų nariai gali buti ren- 

kami į Lietuvos administracijos 
vietas. Socijalistai demokratai 
praneše, kad jie atsisako daly- 
vauti Lietuvos valdyme, kaip 

yra atisakę rusų socijalistai de- 
mokratai dalyvauti Rusijos nau- 

joje valdžioje; jie pasilieka sau 

teisę kritikuoti valdžios darbus, 
patys už juos neatsakydami. 
Soc. liaudininkai sutiko dalyvau- 
ti ir darbuoties valdyme ta są- 
lyga, jeigu vajdinikai vaduosis 
ir gaiės v(ą.duotįes tais demokra- 
tiniais principai,^ kuriuos yra pri- 
ėmusi Tautos, Taryba. Kitaip 
jie gausią pasitraukti. Kitos 
partijos—DemoJcjr. Tautos Lai- 
svės Sant;ara, h tautos Pažanga, 
krikšč. (Jęmojgratai ir Vitai, 
liet. Tautos sąjunga—suti- 
ko darbuojies ir dalyvauti Lie- 
tuvos valdymo darbuose bc jo- 
kiu sąlygų. 

Po tų pasiaiškinimų r nusta- 

čius kandidatus atskiroms svar- 

biosioms administracijos vie- 
toms, Liet. Tautos taryba nuta- 

rė: 

Tas pats žmogus negali vienu 
karttt buti ir Lietuvos Yaldo- 
tuojo Komiteto nariu ir laikyti 
šiokia a~ tokią administracijos 
funkciją. 

4 posėdis, kovo 20 d. 

Delegacija, kuri č-jo įteikti 
Darbininkų ir Kareiviu Atstovų 
Tarybai Liet. tautos tarybos 
nutarimų, pranešė, kad ji sau 

pavestąją pareigą atliko, ir pa- 
aiškino, kad Darb. ir Kareivių 
Atst. Tarybos prezidijumas pra- 
šė parašyti straipsnį apie Lietu- 
vą ir lietuvius j "Izvčstija Fetro- 
gradekago Sovėta Rabočich i 
Soldatskieh Deputatov," kuria- 
me butų išaiškinti ir paremti 
Liet. Tautos tarybos nutarimai. 
Tam straipsniui parašyti t. t. 
išrinko 3 žmonių komisiją, Į kurią 
pateko St. Šilinga.-;, kun. J. Tu- 
mas ir M. Januškevičius. 

Išklausius pranešimų apie žydų, 
lenkų, gudų ir rusų santykį su 

Liet. Valdomuoju Komitetu ir 

tarybas su jais apie dalyvavimą, 
gana ilgai buvo svarstomas 

klausimas apie Suvalkų guber- 
nijos atskyrimą nuo Lenki- 
jos. M. Šleževičius pasiūlė, 
kad rupiįVtis Suvalkų gubernijos, 
išskyrimu"- J butų stingia- 

Įmar-i, kad'bufiį išskirtos ir pri- 
jungtos prie Lietuvos ne visa 

Į Suvalkų gubernija, o lik lietu- 

jvių gyvenamosios apskritys, va- 

idinas be Suvalkų ir Augustavo 
j apskričių.n 1 tai Įvairių kalbėto- 
jjų buvo nurodyta, jog dabar kal- 
įbama tik>> ;;pie -bendrą Lietuvos 

teritorijos sudarymą, nenurodant 
jo; sienų ir jog pakėlus klau- 
simą apie etnografinė > sienos 

'išvedimą Suvalkų gubernijoje 
j reikėtų tuojau,,tą pat padarytj ir 

j'kitose gubcrr.'jose — Viniaus, 
i Gardino, Kur-o. — gi dabar, ka- 
irės metu to. jokiu budu negalima 
'padaryti Tą klausimą apsvars- 
čius, Liet. Tautos tarvba nutarė: 

i 

"Iškirti Suvalkų guberniją 
iš Lenkijos, .paliekant sieną išve- 

sti dar savarankiškos Lenkijos! 
ir Lietuvos ateičiai (su šia patai-1 
sa:) plebiscito keliu abejojamose 

į vietose. Kauno, Vilniaus ir Su- 
valkų gubernijas sujungti j vieną 
administracijos vienatą". 

Antru atveju buvo svarstomas 
paskirstymas svarbiųjų Lietu- 

| vos administracijos vietų tarp 
į {vairių tautų ir kandidatų nusta- 

tymas lietuviams skiriamosioms 
| vietoms. 

Liet. Valdomojo Komiteto stei- 
giamąjį posėdį atdaryti L. T. 

■ pavedė savo prezidijumui plenu- 
me Liet. Tautos tarybos vardu. 
Lietuvio' Valdomajam Komite- 
tui prezidijumą L. T. taryba nu- 

tarė pasiūlyti tokia sudėtimi: pir- 
mininkas (lietuvis), 2 jo pava- 
duotoju (vienas žydas, antras 
gudas), sekretorius (lietuvis), 
jo padėjėias (lietuvis). 

L. T. T. nutarė siųsti j Stok- 
holmą 2 savo delegatu, kuriais 
išrinko V. Bielskj k St. Šilingą. 

Tautos tarybai pradėjus darbą, 
tuojau reikia lėšų: reikia pasam- 
dyti ir laikyti kanceliarija, reikia 
pasiųsti vienur kitur delegatai ir 
t. t. Lėšų reikalui apsvarstyti 
ir parūpinti T. T. išrinko komi- 
siją iš 3 žm.: F. Bartkevičienės, I 
kun. Vailokaičio ir K. Šalkauskio. 1 

i 

LENKŲ TAUTOS PASVEI- 
KINIMAS. 

Rezoliucija, vienu balsu pri- 
imta per Darbininkų ir Karei- 
vių Atstovų tarybos posėdį 
kovo i d.). 

LENKŲ tAUtAI. 
Caro režimas, kuris pusantro 

amžiaus slėgė lenkų tautą kartu 
su rusų, sujunktomis proletaria- 
to ir kariumenės pajėgomis nu- 

verstas. 

Pranešdama lenkų tautai, kad 
laisvė nugalėjo visos Rusijos 
žandarą, Petrapilio Darbinikų ir 

Kaerivių Atstovų Taryba pažy- 
mi, jog Rusijos demokratija pri- 
pažįsta tautiniai—politikinį tau- 
tu apsisprendimą, ir skelbia, jog 
Lenkija turi teisę valstybiniai— 
tarptautiniuose santykiuose bū- 
ti visai laisva. 

Siunčiame lenkų tautai savo 

brolių pasveikinimą ir geidžiame 
jai pasisekimo busimoje kovoje 
už įvedimą nepriklausamosios 
Lenkijoje demokratinės republi- 
kos tvarkos. 

Petrapilio Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų taryba, 

toki atsišaukimą pasveikinimą 
kovo 15 dieną paskelbė Petrop. 
Dari), ir Kar. A. taryba savo 

laikraštyje (Izvėstija Petrograd. 
Sovėta Ral). i Sol. Deputatov). 
J'o pasveikinimo eina straipsnis, 
"Lėnkijor- ia'svė'', kuriame ragi- 
na lenkus sukilti prieš vokiečius 
ir aib trus ir pažada, kad rusų re- 

voliucinė armija padėsianti len- 
kams iškovoti laisve ir sujungti 
visas tris Lenkijos dalis į vieną 
savistovią nepriklausomą Len-, 
kiją. 

MOTERŲ SUSIRINKIMAS. 
Užtekėjus laisvės saulei, visų 

akys prašvito džiaugsmu. Rusi- 
jos piliečiai, ncbevaržomi jau bu- 
vusios vyriausybės geležiniais 
saitais su neapsakoma linksmybė 
stvėrės statytį sau naują gyve- 
nimą. Ištartas žodis laisve lin- 
ksmai nuaidėjo per kalnus pakal- 
nes j visus užkampius plačiosios 
Rusijos. Gaiviną spinduliai su- 
švitusios laisvės visus žadina ir 

kiekpienas skuba tarti viešai sa- 

vo vargus ir pageidavimus... 
Tad nnisų moters kovo ii d. 

susirinko Liet. reng. Kursu Sa- 
lėje (Baskovo g-le, 29) pasida- 
lyt naujo gyvenimo. įspūdžiais 
ir bendrai pasitarti, kokiuo bil- 
du kovoti sau politikos teisių. 
Pirmininke buvo išrinkta Kal- 
vaitė, pirm. sekret. Navakaitė. 

Pirmiausia Baronienė ir Bort- 
kevičienė trumpais bruožais nu- 

piese moterų padėjimą ir istoriją 
ju kovos už pagerinimą savo bū- 
vio Lietuvoje ir kitose šalyse. 
Paskiaus gi visa eilė kalbėtoju 
(Puodžiunaitė, J. Žilevičaitė, 
Liutkevičaitė, ir k.) ragino mo- 
teris stoti j kovą del savo teisių. 

Tarp kito 'ko tame susirinkime 
buvo iškeltas klausimas, ar pri- 
sidėti kovoje prie rusių in cor- 

pore, ar palikti tat kiekvienos 
valiai. Labai buvo skaudu klau- 
syti, kai kurios kalbėtojos sakė. 
kad nėsą 'reikalo rinktis, sau at- 
skira dirva darbui. Jų išmany- 
mu ar nevistiek darbuotis tarp 
savųjų ar tarp svetimtaučių. 

Seselės! Labai klystate. Tu- 
rime šviesti savo liaudį, nes jei- 
gu mes pirmiausiai nesirupinsim 
savais, kasgi, ar svetimtaučiai tą 
Tiums padarys? Mūsų gyvenimo 
brėkštančios aušros vardu buki- 
te, sesutėj, pirmiausia lietuvės 
ir, sustpję j krūvą ir aukštai iš- 
kėlę savo vėliavą, žengkite j eiles 
kovojančių moterų už savo tei- 
ses ir savo šviesią ateiti... 

Pri. įklausykite, ką sako dabar- 
tinė rusų spauda: ji šaukia šioje 
valandoje buti—tik rusais, nes 
visai tautai gresia pavojus. Pa- 
lyginkite musų, lietuvių, padė- 
jimą su jų—ar gi prieš musų akis 
mažesnis stovi pavojus?! Jei 
jus, sesers, kiekviena atskirai ko- 
vosite svetimtaučių eilėse, pra- 
žūsite jų minioje, it lašai juroje. 
Mes tik tuomet busim laisvi pi- 
liečiai. kai išgausim savo šaliai 
visą laisvę, o kad tas graičiau 
įvyktų, privalome stoti j darbą 
susiorganizavę, susirišę Tėvynės 
meilės stiprais ryšiais. 

Apie ištikusią svarbią atmainą 
Rusijos viduriniame gyvenime 
ir apie moterų klausimą labai 
gražiai kalbėjo P. Balys. Jo žo- 
džiai įkvėpė gyvybės visam su- 

sirinkimui, nes iš moterų kalbų 
nebuvo matyti, kad jos kenčia 
jungą ir trokšta iš io išsivaduoti. 
Gal už tat taip rodės, kad susi- 
rinkime nebuvo darbininkių ir 
visai nedaug teatsilankė ištekė- 
jusių, nes jos daug butų ką galė- 
ję pasakyti. O gal Lietuvos duk- 
terų ne toks jau sunkus padė- 
jimas?.. 

Labai gaila, kad gvildant mo- 
terų klausima, visuomet pralei- 
džia vieną svarbu dalyką: kad 
moters, įgiję lygias teises su vy- 
rais, vis dėlto nepamirštų likti 
moterimis. Aš manau, kad la- 
bai sunku yra atlikti kaikurių 
profesijų punkcijos ir buti mote- 
rimi visa to žodžo prasme. Gy- 
venant naujose aplinkybėse, mo- 
ters mokėjimas išlaikyti harmo- 
niją ir neužslopinti savo graži 
siela —uždavinys nelengvas. 
Moteris tik tuomet ir galinga, 
kai jos sieloje liesnoja įgimti 
jai moters jausmai. Labai gra- 
žiai išsitarė viena kalbėtoja pra- 
ėjusiame susirinkime, "vyrai val- 
do pasauli, o mes vyrus val- 
dom"... 

Konkrečios rezoliucijos susirin- 
kimas neformulavo, nutarė tik 
kuogreičiausiai sušaukti kitą su- 

sirinkimą, labiau organizuotą. 
Nors tas mūsų moterų mitingas, 
kaip kaikurie jj pavadino, buvo 
ir nelabai didelis (apie ioo žmo- 
nių) ir nieko jame svarbaus ne- 

nutarta, vis tik jis darė malonų 
įspūdį, ir mes, vyrai, karštai svei- 
kiname busimos laisvos Lietu- 
vos laisvas pilietes. 

Tat į kovą, seselės! te vi- 
siems šypsos laisvės saulė ir vi- 
sus vienodai puošia savo gražia 
šviesa! 

P. V< 
("L. B.") 

PETRAPILYJE. 
Ukrainiečių kalba mokyklose. 

Laikinoji vyriausybė leido mo- 

kyti Kievo apygardos mokyklo- 
se ukrainiečių kalba ta sąlyga, 
kad mažumos moksleivių reika- 
lai butų aprūpinti. 

Žodžio laisvė. Darbininkų ir 
kareivių atstovų vykdomasis ko- 
mitetas nutarė leisti visiems laik- 
raščiams eiti, nežiūrint jų kryp- 
snio. Tečiau komitetas pasiliko 
teisę meleisti laikraščiuose rašy- 
ti k;į priešinga revoliucijai. 

Naujas lietuvių laikraštis. 
Kovo 14 d. išėjo N. 1 "Santaros". 
"Santara"—"Demokratinės Tau- 
tos Laisvės Santaros laikraštis. 
Laikraštis tuo tarpu eisiąs du 
kartu savaitėje. 

l'rie Petrapilio fabrikantų 
draugijos susidarė laikinas komi- 
tetas darbininkų ir fabrikantų 
santykiams sutvarkyti. Kovo 

1 io d. buvo to komiteto pasitari- 
Įmas su darbininkų ir 'kareivių 
i atstovų taryba. Susitarė. I) 
j visose tabrikose įvesti 8 valandų 
darbo dieną, ligi bus išleistas 
tam tikras įstatymas; 2) prieš 
šventes darbininkai tedirba 7 
vai.; 3) kad ir sumažintas dir- 
bamos dienos ilgumas, betgi dar- 
bininkai turi buti mokami ne ma- 

žiau, kaip pirmiau kad buvo; 
4) jei yra kokio skubaus darbo, 
taį dirbti jį, pasibaigus darbo 

I dienai, leidžia fabrikų komitetai. 
Toliau susitarė, kad visose fabri- 
kose bus įsteigti fabrikų 'komi- 
tetai visokiems administracijos 
ir darbininkų nesusipratimams 

'spręsti. Komitetai renkami iš > 

darbininkų visuotiniu, lygiu, tie- 
sioginiu ir slaptu balsavimu. 

Latvių suvažiavimas. Valmie- 
I ro j e atidarytas Vildžemės latvių 
| suvažiavimas. Suvažiavime da- 
lyvauja 440 valstiečių ir miestų 
atstovų. Išrinkta taryba Lat- 
vių Vidžemei valdyti. 

Ko Laukti iš Re- 
voliucijos? 

Kai sužibo per dabartinę rc- 

voliucją laisvės spinduliai, visi 
mes stačiai apsvaigom džiaug- 
smu. Tiek metų lauktą, tiek ko- 
vota, ir vis rodėsi veltui. Bet 
štai laisvės saulė užtekėjo, kada 
laukti sunku buvo. Laisvės švie- 
soje ir šilimoje taip gera žmogui, 
kad jautiesi lyg sapnuojąs ir bi- 
jai pabusti. Šiame jausme yra 
nemaža pavojaus: lengva savo 
troškimai palaikyti tikru gyve- 
inimu. Politika pirmoji pareiga— 
blaiviai išsiaiškinti, kas tikrai 

i įvyko ir ko galima laukti toliau. 

Pirmiausiai, turim nepamiršti, 
kad revoliuciją padarė darbinin- 
kai su kareiviais. Prie jos pri- 
sidėjo ir buržuazija, bet jai rei- 
kėjo stoti ar revoliucijos pusėn, ^ 
ar senosios valdžios, kito išėj: 
mo nebuvo. Tarp šių dviejų sro- 

vių grieštai reikia daryti skirtu- 
mas ir stengties išsiaiškint", ko- 
kie gali tapti santykiai tarp jų. 

Sukelta demokratingiausio 
sluogsnio revoliucija iškėlė demo- 
kratingiąusių obalsių. Didžioji 
prancūzų revoliucija obalsiu ėmė 

žmogaus ir piliečio teises, di- 
džioji rusų revoliucija—taip ji 
bus, be abejo, istorijoj vadina- 
ma—tautų teises. Tai jos di- 
džiausis bus istorijos nuopelnas. 
Bet ar ji galės šias teises įvy- 
kinti? Turiu atvirai pasisakyti, 
aš tuo netikiu. Jei tat pareitų 
ant pirmojo revoliucijos sluo- 

gsnio, galima butų laukti ir pa- 
sitikėti. Bet naujas gyveninio 
formas darys buržuazijos vei- 
kėjai. Pasižiūrėkim, kokia lai- 
kinoji valdžia. Kaip ti'.c tokia, 
iš kurios daugelio laukti negali- 
ma. kas tautų teises turėtų vy- 
kinti? Pirmoje vietoje užsienio 
ministeris Miliukovas, pats ga- 
liiausis vyriausybės narys, liet 
dar nesenai prieš pat Naujus Me- 
tus jis rašinėjo projektus, kaip 
pasidalijus Turkija su Austrija 
ir pagriebus Konstantinopolis, 
nesenai dar jis su savo partija 
priešino* Lenkų nepriklausomy- 
bei ir teikė jai tik autonomiją. 
N'esenai išleistame atsišaukime i 

į Lenkus jis su kitais laikinosios 
vyriausybės nariais pripažįsta 
laisvus ir nepriklausomus Len- 
kus. Iš kur tokia staigi atmai- 
na? Tie abejo, iš prievartos: dar- 
bininkų atstovų taryba prispyrė 
vyriausybe vykinti savo idealus. 
Ir vis dėlto vyriausybė mokėjo 

111" t i savo užgaidas net šian atsi- 



faukiman: pageidavimo pavidalu 
ji išreiškia viltį, Ikad busimieji 
Lenkai padarys su Rusija karo 

sutartį prieš Vokiečius. Dalar- 
tinis karas dar nepasibaigęs, o 

jau pradėjo kalbėti apie busimąjį 
karą. Šiuo atžvilgiu laikinosios 
vyriausybės pasiūlymo būdas, 
nė kiek nesiskiria nuo vokiečių 
prižadų. Skirtumas tik tas, 
kad vokiečiai žada tą, ką turi sa- 

vo rankose, o laikinoji vyriausy- 
bė tą k o ji pati neturi. Neturė- 
dama savo rankose nė pėdos len- 
ku žemės, ji teikia I.enkams pla- 
tesnes sienas. 

Suomių klausime laikinosios 
vyriausybės paskelbtasis mani- 
festas rodo, kad ji toli neis. juk 
ji tik panaikino neteisėtus seno- 

sios vyriausybės aktus ir varžy- 
mus. Suomių norai eina kur kas 
toliau: jie save pripažįsta 'tski- 
ra valstybe, (ial juridinio pama- 
to suomiai ir neturi šituo žvil- 
gsniu ir senoji vyriausybė turi 
šiek tiek patenkinimo, l.rt ne- 

tikęs tas demokratas, kuris klau- 
sia taut.}, norinčią daughu, negu 
autonomijos: "Ar tu turi tam 

išrodyti seną raštą?" 
Bet nėra reikalo išrodinėti pa- 

vyzdžiais tai, ką vyriausybė pa- 
sivijai pasakė. Revoliucijos 
veikėjai paskelbė teisę kiekvienai 
tautai nusistatyti pačiai, kurion 
valstybėn ji nori priderėti. Iš 
to laikinoji vyriausybė pasidarė 
sau visai kitonišką programą. 
Nesenai ministeriu pirmininkas 
Kunigaikštis Lvovas, išdėstyda- 
mas ją laikraštininkams, štai ką 
pasakė: "Laikinoji vyriausybė 
visai užjaučia kulturinj bei ;na- 

cijonalinj Rtt'ijos tautų apsi- 
sprendimą... Gi vietinė autono- 

mija ir kiti busimosios valstybi- 
nės tvarkos klausimai—steigia- 
mojo susirinkimo dalykas. Dau- 
giau, kaip autonomijos, vadinas, 
negalima įnė svajoti. 

Tegu sau vyriausybė negali 
pati panašiu klausimu rišti. Gal 
juos palankiai išris steigiamasa* 
susirinkimas? Sunku to laukti. 
Labai galimas daiktas, kad jis 
bus ne kairesnis už dabartinę 
vyriausybę. Gana pasiskaityti 
(žymiųjų rusu laikraščių tam pas- 
tebėti. Kitaip negali ir buti. 
Rusų visuomenė negali j vykdy- 
ti to. ko lig šiol tnėra dar įvyk- 
džiusi nė viena pasaulio valstybė. 
Su gražiais rusų revoliucijos obal- 
siais bus tas pats, kas buvo pir- 
miau su prancūzų revoliucijos: 
daug dar pereis metų, kol jie pa- 
siseks įvesti valstybių gyveni- 
mam Pavirsti Rusija į fedcra- 
tyvę valstybę utr.?i negali, dar 

gi net autonomija atsikiromis 
tautomis sukels viaug prieštara- 
vimo. Rusų visuomenė negali 
kaip reikiant suprasti šitų klau- 
simų : jai rodysis, kad autonomi- 
ja, o ypač federacija,—-tai grio- 
vimas rusų valstybės.—Ką sakau, 
sakau giliai apmąstęs, bet nega- 
liu trumpame laikraščio straip- 
snyje smulkiau išrodinėti. 

Mano giliu įsitikinimu, nuisų 
tautos ateičiai daugiau galime 
laukti iš tarptautinių santykių, 
nei iš steigiamojo susirinkimo. 
Bijau, kad kai-kurie mūsų vei 
kėjai gali perdaug įtikėję revo- 

liucijos obal.siais laukti visko iš 
ten ir pakenkti galų gale tautai. 
Sie obalsiai, be abejo, turi savo 

praktikos vertę, bet nevisai to- 

kią, kaip išrodyti galėtų. Tarp- 
tautiniuose santykiuose jie turės 

nemaža įtakos. Pirmų pirmiau- 
sia vokiečių diplomatai bus nuo- 

laidesni. Jei tiesa, kad vokiečiai 
paskelbę Lietuvą "nepriklausoma, 
tai bus tai padarę nenorėdami 
likti tolį nuo rusų revoliucijos 
idealogijos. Įvykdydami tai, jie 
parodo, kad nėra reikalo kariau- 
ti jiems su rinais ir tuo gali pri- 
artinti taiką. Protestuoti prieš 
tai anglų arba prancūzų demo- 

kratijoms butų nepatogu; jos 
jau kartą padrre didelę klaidą 
protestuodamos kartu su rusų 
senąja vyriausybe prieš Lenkų 
nepriklausomybę, kurią dabar 
rusų demokratija pati pripažįsta. 

Nepamirškim, kad atėjo svar- 

biausis nuisų tautos gyvenimo 
momentas, nes jos likimas bus 

nustatytas amžiams. Dirbkim, 
karštai širdžiai ir šaltam protui 
vadovaujant. 

A. Valdemaras. 

KAIP KILO REVOLIUCIJA. 
Si didžioji Rusų revoliucija, 

kuri taip greitai, taip tvarkingai i 
ir taip laimingai pasibaigė, pra- 
sidėjo visai netikėtai. Senoji vai- 

džia taip elgėsi bjauriai ir nepro- 
tingai, jog sukėlė visą visuomenę 
prieš save. Ir dėlto taip iš kar- 
to visi nuo jos atsisakė. Revo- 
liucija kilo pati savaime, be jokios 
tam tikro rf-nizacijos, be di- 
delės agitac.j »s. Xe organizaci- 
jos sukėlė revoliuciją, bet jau 
revoliucijai kilus teko tiek dar- 
bininkams, tiek Dūmai organi- 
zuoties. kad sukilimas neiširtu, 
be t eitu tvarkingai. 

Streikų vienoje kitoje fabrikoje 
jau būdavo ir pirmiau. Vasario 
14 rlienai buvo žadamas didelis 
streikas visame Petrapilyje. Dar- 
bininkai ketino eiti i Y. Durną 
su savo reikalavimais ir užuojau- 
ta dcl nutęsimo jos darbų. Liet 
buvo aiškinama, kad žadamieji 
streikai daugiau provokacijos 
darbas, ir jie neįvyko. Bet ki- 
lusysis nedarbas ir mieste strei- 
kai nesiliovė ir žmonių upas vis 

augo. 1 ugaliaus ėmė trukti duo- 
nos. ypač miesto pakraščiuose 
dirbtMviu rajonuose. Darbinin- 

kų būriai ėmė plaukti į miestą. 
I'alicija ėmė vaikyti. Tai darė 
dar didesnį sukilimą. Tikroji 
revoliucijos pradžia buvo vasa- 
rio 23 d., kada didelės darbinin- 
kų minios ėmė plaukti j miesto 
vid.rį dainuodami revoliucijos 
dainas. Malšinti buvo pasiųsti 
kazokai ir fkariumenė. Bet m i- 

Jnia instiktu, upu atspėjo kariu- 

j menės upą. Pasirodžius kazokų 
būriams ne baimė ėmė minią, 
kair> seniau i<x>5 m., bet džiai'g- 

| stn_ .r jie sveikino kazokus ir 

kareivius, šaukdami "ura". Ir 
ji atspėjc. Kazokai ir kareiviai 
nešaudė, nepliekė minios. Jie 
jautė tą pat, ką pavergtieji suki- 
lėliai. Pradžioje jie tik nuoša- 
liai stovėjo. Buvo atsitikimu, 
kr l kazokai, užstodami sukilu- 
sius žmones, baudė uoliuosius 
carizmo gynėjus palicistus. V a- 

sario 24 d. sustojo tramvajai. 
Vasario 25 d. buvo išleistas gar- 
susis Petropilio komendanto jsa- 
kymas, kad kariumenū šaudytu 
žmones, liet kariutnenė to ne- 

darė. T;ktai palicija, žūvančio 
despotizmo papirkta ir apjakinta,' 
paklausė. To negana. Norėda- 
ma daugiau įbauginti žmones,1 
palicija, apsitaisiusi kareivių dra- i 
Lūžiais, ėmė šaudyti laisvės ko- 
votojus. To jau buvo perdaug. 
Kariumenė, kuri pirmiau tik j 
stengėsi žmonių inenaikinti, pa-1 
mačiusi tą senosios valdžios pik- į 
tybę r niekybę, neteko kantry- Į 
bės ir stojo ne prieš žmones, bet 
už žmones. Vasario 26 d. pir- į 
tn» Volinės, paskiau Lietuvių, į 
paskiau ir kiti gvardijos pulkai, 
tie tariamieji carizmo sargai. 
pirmieji sukilo ir susidėjo su su- 

kilusia revoliucijos liaudimi. 
Taip, visuomenė, darbininkai i 

išėjo duonos reikalaut, o parnešė 1 

laisvę šaliai. Garbė pirmiesiems ' 
drąsuoliams! 

Rgn. 
("L. B.".) 

IŠ WORCESTER, MASS. | 
P. Šimkaus prakalbos. Centra- 

inio Komiteto naujas skyrius Wor- 
cesteryje surengė prakalbas gcg. 
25 d. Kalbėtojas buvo p. St. Šim- 
kus. Gerb. kalbėtojas taip puikiai 
kalbėjo, kad nors ncperdaugiausia 
žmonių buvo atėję, nemaža aukų 
badaujantiems broliams surinkta, 
$49.41. Aukos buvo tuoj aus iš- 
siųstos C. Komitetui. 

Sekančios ypatos aukavo stam- 

besniais: Po 5 dol.: Nikodemas' 
i Galimas, Vincas Ginkus, Petras 

Linda, Feliksas Skliutas: po 2 dol.' 
Petras Jasiunas, Ant. Jasiunas;' 
Po 1 dol.: P>. Mingilas, Andr. Cru-Į 
žas, Ant. Gabrėnas, J. Tamulis,' 
Petr. Lukys, Petr. Pauliukonis,1 
Gerb. Paltanavičienė, Mot. Dulbis, 
Juzė Raukšliutė, >r Paltanavičia, 
A. J. Jakubavičiu J. Puteikis, P.' 
Steponavičius, J. Samsonas, S. i 
Stankus. Jurgis Rezgėla, Smulkių 
aukų surinkta $9.41. Viso, $49.41. 

Po prakasų gerb. kalbėtojas su- 

orgar.uavo naują skyrių iš ypatų 
pasižadančių buti nuolatiniais Lie- j 
tuvos gelbėtojais, kurie užsidėjo' 
sekančias mė:ies. mokestis: 

Po r dol.: V. Ginkus, M. Palta- 
navičienė, Jonas Puteikis. Po 50c.: 
Peliksas Skliutas, Nik. Galimas, 
Petr. Jasiunas, Ant Jasiunas, Ant 

(iabrėnas, Jurg. Tamulis, Mot. Du1-į 
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PRIE KARĖS BESIREN- 
GIANT. 

Paveikslėlis parodo vieną 
dirbtuvę, kur dirbama šautuvai. 
Labai daug jų reikalinga pada- 
ryti, nes Amerika prie karės ne- 

sirengė ir jų neturėjo Tai da- 
bar dirbtuvės dirba, kiek tik pa- 
jieįiia. 

bis, Juzė Raukšliutė, M. Paltani- 
vičia, I'. Steponavičius, J. Samso- 
nas, S. Stankus. Po 15c.: A. J: 
Jakutavičius. 

Prakalbų Rengėjai. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Del M. Šalčiaus prakalbų. — 

Per p. Šalčiaus prakalbas geg. 24 
d. buvo renkami.* aukos nuken- 

tėjusiems nuo karės: surinkta 
$19.45. Žmonių tą vakarą susi- 
rinko nedaug dėlto, kad tai buvo 
savaitės vidurys; kita priežastis 
buvo tame, kad tą patj vakarą bu- 
vo parapijos susirinkimas kapinių 
reikalais, liet, nors žmonių atėjo 
nedaug, kiekvienas dėjo po kelis 
centus ir šiek tiek tapo sumesta. 

Žmonės aukojo '"biausiai dėlto, 
kad matė kalbėtojo gerus norus. 

P-nas Šalčius, ragindamas klausy- 
tojus aukoti nukentėjusiems per 
Liet. Cent. Kom. nevarė jokios 
agitacijos prieš kitus fondus; prie- 
šingai. jis ragino aukoti Lietuvos 
šelpimo tikslais per visus fondus; 
girdi, kam nepatinka L. C. K., te- 

gul siunčia savo aukas per tą 
Įstaigą, kuri atrodo jam artesnė 
ir ištikimesnė: o jei kas nei vie- 
nos įstaigos neranda .sau artima, 
tegul tiesiog siunčia savo aukas 
per europines lietuviu įstaigas, 
bv tik lietuviams ir Lietuvai pa- 
v c šaTpa butų suteikta. 

Šitokios rūšies męs pirmą kal- 
bėtoją gi r (Tėjome; kiti visi vis tik 
savo sriovės įstaigas gyrC, o kitas 
peffce; toael ir publika jam labai 
pritarė. Gaila tik, kad jis nepa- 
taikė ant savaitės galo; butų daug 
geresnės pasekmės buvę. 

Prie progos turiu paminėti ir 
apie musų vietinį veikėją p. M. K. 
Šilins-ką. P-nas Šilinskas yra 
daug pasidarbavęs L. Dienoj ir 
ačiū jo rupesniui čia tapo įkurta 
vakarinė mokykla, kurioj ir da- 
bar tebesimokina 25 mokiniai. 
Ant vasaros p. šilinskas išvažiavo | 
į Fennvillf prie laukų darbų; toj i 
vietoj, kur jis dabar yra nei vie- 
no lietuvio nėra. Bet jis ir ten 
neužmiršta darbuotis lietuvių ir 
lietuvystės naudai. Nesenai ga- 
vau nuo jo laišką su $5 aukų, 
kuriame jis rašo taip: "Girdėjau, 
kad p. Šalčius lankėsi Grand Ra- 
pidse ir rinko aukas n. n. k.; nega- 

! 

lėdamas pats pribūti, čia įdedu! 
savo dalelę mūsų vargstantiems 
broliams ir seserims sušelpti. 

Taigi prie minėtu aukų pri- j clėjus p. Žilinsko auką viso pasi-į daro $-24.45, kurie bus tuojaus! 
pasiųsta L. C. K. Kas Kiek au- 

kojo, raštininkas paskelbs vėliaus. 
A. J. Bernotas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Ko-operatyvės svetainės reika- 

lai. Baltimorės lietuviai ėmėsi 
didelio darbo. Pašelpinės drau-j gijor> ir pavieniai žmonės deda 
visas pastangas, kad šiais metais 
naują tinkamoj vietoj lietuvių 
svetainę pasistačius. Namas su 

8,610 ket. pėd% žemės prie HoITins^ 

ir Parkin gatvių nupirkta už 
$12,000. Vienas namo palas, ver- 

tas $4000 liksis negriautas; griau- 
namoje gi vietoje įvairių daiktų 
taipgi ne vieno šimto vertės. 

Rūpintis svetainės statymu yra 
'sutverta 'korporacija; korporaci- 
jos valdyba susideda iš 25 direk- 
torių. Šita valdyba kas ketvcrgo 
vakarą susirenka' minėtame name 

ir vykdo svetainės statymo plia- 
nus: apkalba reikalingus pagerini- 
mus, pienuoja kaip pritraukus lie- 
tuvius prie svetainė^ statymo ir 
kaip svetaine padarius ne kelių 
asmenų nuosavybe, bet visų lie- 
tuvių. 

Apie pradžią žiemos laukiama 
svetainės atidarymo. Korporaci- 
ja žada kviesti Teatro Mylėtojų 
Dr-ją teatrus rengti. Svetainė 
bus didelė ir scena pilnai atsako 
vaidinimui. F-nas Narijauskas 
pasižadėjo pasirūpinti visomis rei- 
kalingomis dekoracijomis ir elek- 
tras šviesomis. 

Svetainė bus dviem augštais, I 
žemai bus smuklė ir vakarieniems ' 

ruimas su virtuve ir aktoriams 
kambariu. Ant virkaus svetainė 
teatrams, prakalboms ir tt. 

Kadangi dabar tuojaus reika- 
lingi pinigai, tai valdylja išdirbo 
plianą surinkimui be šėrų $10,000. 
Plianas susideda iš pardavinėjimo 
žemės ket. pėdomis! žemės pėdos 
kaina paskiru $1.00; nuo pirku- 
sio ket. pėdą žemės laukiama, kad 
jis aukoj svetainės pastatymui vie-į 
ną dolerį ar daugiau. Šitos aukos' 
bus atspaustos ant popieros ir 
kuomet svetainė bus pastatyta, į 
aukotoju korta auk iniuo.se apda-1 
ruose bus pakabinta svetainėje ant 

| 

sienos. Smulkesnės aukos bus 
įrašomos į tani tikrą aukų knygą, I 

kuri bus laikoma tautiniame kny- 
gyne. Baltimorėje dirbančių 17e- 
tuvių skaitoma apie 8000; jei 
kiekvienas pirktų po vieną ket. 
pėdą ir paaukotų po $2, tai pa- 
sidarytų suma apie $24.000. Su-' 
mesti po $3 nei vienam nebūtų 
sunku ir svetainė butų lengva pa- j 
statyti be užtraukimo skolos iš 
bankos. 

Į visokius svarbesnius darbus 
lietuviai pratę yra ranka numoti; 
jie tingi prie darbo prisidėti. Bet 
k 'omet jie pamato pas svetimtau- 
čius ką gero nuveikta, tai ima 
aimanuoti, kad pas mus to nėra. 
Meskime šitą savo netikusį būdą 
šalin; turėdami svarbu darbą nu- 

veikti, nesišalinkime nuo jo, bet 
stokime dirbti ir paskui nereika- 
lausime dejuoti, kad nieko neturi- 
me. 

Iš draugijų veikimo, rer de- 
šimtį metų Baltiniorėje prisitvėrė 
draugijų ir draugijėlių tiek, kad 
^unku visų jų reikalus aprėpti:J 
susirinkimai daromi kasdien po; 

.. I kelis ir nariai, priklausantieji į 
<elias draugijas, negali visuose <la-; 
lyvauli. Taigi sumanyta šitą 
cliu-tj prašalinti suvienijant po ke-j 
lias draugijas j vieną. Geg. 25 3.^ 

šitaip susivienijo tris draugijos: 
A LTS. 5 kp., TMDr-ja. ir Rutų 
Ratelis; jos sutarė darbuotis iš- 
vieno. Jų darbavimosi programą 
prisiųsiu kitu kartu. 

Geg. 27 d. Naujosios svetainės 
ruimuose jaunimas ir vedusieji 
turėjo susirinkimą tikslu sutver- 
ti r.altunorės Amerikos Lietuvių 
Tautinį Kliubą; šito kliubo užda- 
viniu bus plėsti tautinę sąmonę 
tarpe savųjų, mokintis manda- 
gaus apsiėjimo, įvairių amatų, 
muzikos, dainų—visa to, kas ma- 

toma reikalinga mums dabartinėj 
valandoj. 

Prie kliubo prigulės ne tik vy- 
rai, bet ir moterįs su mergino- 
mis ir vaikai; vaikai bus mokina- 
ma lietuvių rašto ir lietuvių isto- 
rijas. 

llaltimori škiai pradeda neapsi- 
leisti kitų miestų lietuviais. I 

A. Kurilaitis. 

U LITTLE FALLS, N. Y. į 
Traukinys užmušė lietuvį. Ge-1 

gūžio 18 d. 5 vai. ryto Tuentieth 
Century Limited traukinys su-j važinėjo Vladislovą Jurkuną. Ar 

jam atsitiko nelaimė, ar jis pats | 
po traukiniu puolė, niekas neži-1 
110. Diana prieš tai jis buvo, 
suareštuotas už girtybę; pas tei-Į sėją jis teisinosi, kad pačiai ji 
pametus jis jpuolė j nusiminimą 
ir jam norėjosi nusižudyti; bet. 
jį išleidus, jam. tarytum, tas per- 
ėjo. Jo pati buvo išėjus pas 
savo pusseserę llerkimere, ir sa-; 
kosi laukusi ten savo vyro aici-! 
n ant. 

Velionis buvo 27 metų am- 

žiaus, paėjo iš Vilniaus gub. ir 

pav.. Seniūnų sod. Little Kalis 
išgyveno du metu. Mokėjo gra- 
žiai rašyti ir skaityti. 

Koresp. < 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Kun. J. Žilinsko prakalbos.; 

Gegužio 28 d. pobažnytinėje sve- Į 
tainėje buvo surengtos prakal- 
bos. Jos j vyko visai uietikėtai. 
Kun. J. Kasakaitis tik iš sakyk- 
los pagaisino; jokių pliakatų ne- 

buvo Vienok j prakalbas susi- 
rniko apie- pustrečio šimto žino-1 
nių. Kun. Žilinskas savo kalbą 
padalino j tri^ dalis; viena apie 
Lietuvos išnaikinimą ir ką jis 
pats savo akimis matė ir paty- 
rė; anrta, apie Lietuvos ateitj. 
Cia kalbėtojas palietė amerikie- 
čiu lietuvių mažą susipratimą ir 
jų menką darbavimąsi Lietuvos 
laisvės išgavimui. 

Trečia jo kalbos dalis buvo 
apie Lietuvos atbudavojimą, nu- 

rodydamas reikalingumą amat- 
ninkams spiestis j draugijas ir 
įengtis grįžti Lietuvon, kur bus 
reikalingi visoki darbininkai ir 
profesijos žmonės. 

Antgalo jis kalbėjo apie Že- 
mės Banką, jos reikalingumą, 
naudingumą ir jos pilną užtikri- 
nimą 'kiekvienam dalininkui. 

Buvo labai žingeidu klausutis 
šito prakilnaus musų tėvynainio 

1 

išmintingos, kalbos. Ji buvo pil- 
na kuogeriausių troškinių muši; 
žmonėms. Jis šita savo kalba 
aiškiai parodė, kad jis nepriklau- 
so prie tų kunigų, kurie ALC 
Komiteto skyrius ardo ir už sa- 

vo partijos reikalus kovoja, už- 
miršę savo žmonių vargus ir ne- 
laimes. Daugiau mums tokių 
kunigų! 

Buvo renkamos aukos 'nuken- 
tėjusiems 11110 karės. Surinkta 
apie $70; nutarta pasiųsti tiesiog 
j Stockholmą. 

14 asmenų nusipirko Bankos 
dalių. Svečias. 

IŠ DETROIT, MICH. 
Šalčiaus prakalbos. Nuo geg. 

26 iki 31 dienai čia lankėsi p. M. 
Šalčius. Jo tikslu buvo skaityti 
paskaitas, laikyti prakalbas ir 
rinkti aukas nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. 

27 d. turėjo pa-kaitą iš Lietu- 
vos Istorijos T M D. 08 kuopai 
I. A. S. svetainėje. Sioi paskaf- 
toj jis trumpai, bet pilnai nu- 

švietė visą lietuvių tautos paėji- 
mą. kilimą ir puolimą ir, ant galo, 
jos atgijimą ir siekinius, cnt už- 

baigom išreikšdamas pageidavimą, 
kad kitą paskaitą męs galėtume 

įskaityti laisvo;, neprigulmingoj 
1 Lietuvoj. 
1 

i o pa.-ka:tai rinkta aukos nu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams : kadangi vietos lietuviai 
politikierių yra sukvailinti, tai 

jcentraliniu komitetu nebepasitiki 
!ir aukų sudėjo tik $21. Ant pa- 
baigos p. Šalčius rodė karės pa- 
veikslus. Žmonių buvo apie 200 
ir visi ramiai užsilaikė. Po pa- 
skaliai socialistai savo "paklau- 

simais" norėjo "paimti" p. Šal- 
čių, bet jis gerai j\tos pažinoda- 
mas, vietoj atsakymo juos suLa- 
rė. 

28 dieną p. M. Šalčius laikė 
prakalbą parapijo: svetainėje lie- 
tuvių kooperacijos bendrovei. 
Kalbą buvo vien apie kooperaci- 
jos naudingumą; jis kvietė vietos 
lietuvius dėties prie bendrovės. 
Žmonių buvo apie 150 ir, matyt, 
buvo visi užganėdinti, nes kaloė- 
toją apdovanojo garsiais delnų 
plojimais. 

30 dieną jis laikė prakalbą I. 
A. S. svetainėje ALT. Sandaros 
29 kuopai apie Sandaros tikslą 
ir josios uždavinius, pabriežda- 
mas, kad tik sandariečiai turi pa- 
siėmę teisingą kelią prie lietuvių 
ateities. Socialistų idealai, jis sa- 

kė tik saldus sapnas, nes praktiš- 
kai; gyveniman neįkunijatni. ("fi 
klerikalai taipgi pragaištingi tau- 
tai. Todėl, sa'ko, neprigultningos 
Lietuvos reikalus tegalės vesti, 
visų lietuvių gerovei tik tautinin- 
kai. 

Šį p. M. Šalčiaus prakalba buvo 
viena tikslingiausių ir idealingiau- 
sių prakalbų Amerikos lietu- 
viams, tik gaila, kad ant šių pra- 
kalbų visai mažai žmonių teatsi- 
lankė. Mat lą dieną, kaipo ame- 

rikoniškoj šventėj, buvo rengta 
piknikai, parodos, masiniai susi- 
rinkimai ir t. p. 

I'riegtam dar kaltas ir žmonių 
atbukimas; tuli linki sau geriau 
linksmai prie rudžio laiką pra- 
leisti, negu ką nors naudingo pa- 
tilti—pasimokinti. Kad reikia 
lavintis, tai kalbą tą kuone kiek- 
vienas lietuvis. Bet kur ir kaip 
jie "lavinasi?" Vieni iš "Šakės" 
ima "apšvietą:" kiti-gi iš kuni- 
gų pamokslų, sėjančių neapykan- 
tą žmonėse. Gaila, kad tie mū- 

sų broliai neatitinka ir nebando 
jieškoti tikrojo kelio j švieses- 
nę ateit}. I 

Tose pačiose dienose čia kal- 
bėjo "garsuąit>" Liagočius. Apie 
jo kalbą nėra reikalo rašyto, kas 
girdėjo kalbant bent vieną socia- 
listą, tas lengvai nunianis ir 13a- 
gočiaus kalbą. Jie kaip Sveika- 
Marija monotoniškai tęsia tą pa- 
čią savo vienlentę. 

P-nui M, Šalčiui patarus čia 
susitvėrė Centralinio Komiteto 
skyrius, kurio nariai užsidėjo mė- 
nesinius mokesčius ir jau pasiun- 
tė $8.25 Į Cent. Kr,«miteto raštinę. 

Sako, kad jie bandys organi- 
zuoti ir kviesti kitus lietuviu pri- 
sidėti prie to skyriaus. Linkime 
geru pasekmių. 

Detrojietis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PENNA. 

Pereito meto pabaigoj, K. Ja-Į 
sevičius, už blogus darbus, buvo j 

padėtas j apskričio kalėjimą il- 
K'H'.i laikui. Jo tėvas ir gimi- 
ik. pasistengė ir pabaigoj gegu- žio mėn. š. m., Kazys tapo iš 
kalėjimo paleistas. Bet neilgai 
jis džiaugėsi liuosybe ir pradėjo 
vėl šposus klėsti. 

Gegužio 28 d. jis nukako į 
Pottsvillę ir. nuėjęs j šilkų dirb- 
tuvę, persistatė save State Poli- 
eistu esąs. Jis pareikalavo pas 'dirbtuvės užvaizdą, kad jis pa- 
leistu jo meiliną nuo darbo "pa- 
simatymui." Užvaizdas jo ne- 
paklausė. 

Tuomet Kazys atvyko į Port 
Carbon miestelį, iš kur per tele- 
foną užvedė "diskusijas" su 

Pottsvillė's State Police. Už va- 
landos jis parkako j Ne\v Phila- 
delpiha pas -tėvus, 'kur rado 2 
State policistu jo laukiant. Už 
tokias baikas Kaziui reiks sėdėti 
apskričio kalėjime ištisą metą. 

Rep. 
IŠ TAFI VIEJO, ARGENTINA. 

Lietuviu nesusipratimas. Ge- 
rai man žinomas tautininkas, ku- 

i ris nesenai apsigyveno Cordobo- 
je, tarp kitko aprašo vietos lietu- 

|viii gyvenimą ir sako: 
Kas atsieina cordobiečių lietu- 

viu gyvenįmo, tai liūdna ir gėda 
net rašyti. Man užsiminus ji^ns 

■ apie reikalingumą sutverti Cor- 
doboje Lietuviu Draugiją, jie vi- 
si pradėjo iš manęs juoktis, saky- 
dami: "Brač, gal "alpargatu" vy- 
žų) neturi, tai nori draugiją su- 
sitverti." 

Negeriaus atsakė ir buenos-ai- 
riečiams, pasiuntusiems paragini- 
mą sutverti draugijos skyrių rin- 
kimui aukų nukentėjusiems nuo 
karės: "Yagįs, nori pinigų prisi- 
vogti ! Męs jokio komiteto ne- 
norime žinoti." 1 

Iš to matyt, kaip daug šmeizf- 
mų reikia nukentėti Argentinos 
Lietuvių Dr-jai n. n. k. 1. š: nuo 

nesusipratėlių. 
Šita draugija yra Buenos Aire- 

s'e ir turi du skyrius, vieną La 
Plata'je, kitą Rosario'je. Abudu 
skyriai nemaža darbuojasi, bet au- 

kų, kaip girdėt, surinko vos 800 
pesų: mat Argentinoje šiuo tar- 
pu yra sunki* su darbais. 

Cardoboje esą apie 50 lietuvių, 
bet jie vietoje lietuvių 
draugiją tverti, tveria rUsų drau- 
giją: jie prisidėjo prie rusų ir jau 
tariasi apie vartojimą rusų" Vėlia- 
vos. 

Jei tas tiesa, tai jie daro gėdą 
ne tik cardobiečiams tautinin- 
kams, bet ir visiems Argentinos 
lietuviams. 

F. V. D. 

Žinios Žinelės. 
Detroit, Mich. 

= Apgyventas įvairių tautų, 
daugiausia lenkų. Yra čia pusė- tinai ir lietuvių. Lietuviai yra 
visokių pažiūrų, bet vieni darbuo- 
jasi savo būvio pagerinimui, ki- 
ti visai nesirūpina tuo. Jie to- 
lydžio girtuokliauja, kazyruoja Tr 
pešasi. Vyrai, meskite tuos blo- 
gus darbus ir imkitės skaityti laik- 
raščius ir geras knygas. 

Patyręs. 

Ada, O. 
== Ohio Northern University'je šiemet baigė mokslą du lietuviai: 

J. J. Bagdonas komercijos kursą 
su pagyrimu, F. J. Aimutis elek- 
trotechnikos kursą; pastarasis 
darbą gavo \Yestinghouse Elec- 
tric Co., Pittsburge, Pa. 

Cleveland O. 
«— Clevelandiečiai labai pasi- 

genda lietuvių daktaro, dentistę ir advokato. 

Wilkes Barre, Pa. 
= Governoras Brumbough pa- 

skyrė lietuvį advokatą Joną S. 
Lopatto Pennsylvanijos valstijos 
Apsaugos Komhijon. 

Mahanoy City, Pa. 
=* D-ras J. J. Austrą iš Sv. 

Marijos ligoninės Įstojo kariuo- 
menėn prie daktaru korpuso pul- 
kininko taip niu. 

Torcr.to, Ant. Can. 
— Darbai čia eiua gerai ir ga- 

lima darbą gauti; uždarbiai nuo 

$2.v> iki SH.oo j dieną—prie šo- 
viniu dirbimo, namų statymo, lau- 
kų darbai ir tt. 



Visi lalkraSčiul siunčiami raakra*. 
lial turi butt pažymėti autoriaus pa- 

rašu Ir adresu. rasiraaantleji pseu- 

donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niaJ, lr savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau teise at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus lalkra.ščli' rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna lr tik 

ant vienos popleros pusės. paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

r ■ 

Apžvalga. 
Laikraštinės naujienos. Nuo 

birželio pirmos dienos šių metų, 
"Lietuva" perėjo į naujų savi- 

ninkų rankas. Ją atpirko nuo 

p. A. Olševskio pp. Juozas Ba- 

čiunas ir Jonas Pajauskas, kiek 
anksčiau pirkusie ir "Lietuvos" 

spaustuvę. 
Abudu nauji "Lietuvos" lei- 

dėjai yra, gali sakyti, musų laik- 

raščio auklėtiniai: nuo jaunų sa- 

vo dienų jiedu pradėjo dirbti 
'"Lietuvos" spaustuvėje; čia jie- 
du išsilavino, čia išmoko amato 

ir šiądien yra skaitomi kaipo vie- 
ni iš geriausių spaustuvninkų 
tarp Amerikos lietuvių. 

{vykus šitai permainai, neku- 
rie pradėjo nerinuuti kaslink 
"Lietuvos" pakraipos ateityje. 
Męs galime nuraminti nerims- 
tančius: "Lietuva" ir toliaus lai- 

kysis tokios pat pakraipos, kaip 
kad jį laikėsi iki šiolei: iki šio- 

lei ji nesisvaidė nei j vieną kraš- 

tą, bet pati ėjo ir savo skaity- 
tojus vedė viduriu plataus lie- 
tuviu tauti'nio vieškelio,—taip ji 
eis ir toliaus: gins ji mušu tau- 

tos reikalus nuo lietuviu priešu—• 
ar jie butu svetimi ar jie atsi- 
rastu tarpe pačiu lietuvių; "Lie- 
tuva" ir toliaus neslkaldys lietu- 

vių j kliasas ir nepjudys vienų 
su kitais, bet stengsis visomis 
savo išgalėmis vesti juos vienan 

ryšin bendruose lietuvių tautos 

reikaluose. 
Kalbamt apie įvykusią permai- 

ną "Lietuvos" leidėjų tai^e, 
mums liekasi tik velyti, kad 
"Lietuva" ir toliaus butų lygiai 
šviesiu apšvietjos žibintuvu tarpe 
Amerikos lietuvių kaip kad ji buvo 
iki šiolei. 

Pažindami naujus leidėjus, jų 
gerus norus, energiją, rimtu- 

mą ir darbštumą, męs neabejo- 
jame, kad "Lietuvai" atsidarys 
dar šviesesnė ateitis. 

Neteisingas gandas. Kiek lai- 
ko atgal nekurie laikraščiai bu- 
vo paleidę gandą, buk p. Yčienė 

(Dr. Šliupo duktė) prapuolusi 
laike revoliucijos Petrograde. 
Buvo net įtarimu ir spėliojimų, 
buk ją užgriebę paleistuvystės 
namų užlaikytojai. Tarp lietu- 

vių pradėta leisti paskalai, buk 
Dr. Šliupas tam tik ir išvažiavęs i 

j Euiopą, kad dukterį suradus, ir 

prikaišiota, ikad jisai, girdi, dėlei 
3avo tokių nrivatiškų reikalų yra 
išvažiavęs visuomenės lėšomis. 

Visi šitie gaindai ir paskalai 
neturi nei krisleli-) teisybės. Dr. 

Šliupas, neturėjo jokios žinios 

apie tucs gandus ir išvažiavo 
nieko apie juos nežinodamas. 
G?ndai prasidėjo j apie dvi sa- 

vaitį po jo išvažiavimui. 
Su p. Yčiene taipgi nieko ne- 

atsitiko ir ji pati užgynė tų gan- 

dų teisingumą. Kuomet užklau- 
sta iš Scrantono kablegramu, tai 

p. Yčienė kablegramu atsakė se- 

kančiai : 

"Gandas neteisingas. Viskas 

kuogeriausiai. 
H. Yčienė." 

Ukrajiniečiai apie lietuvius. 
Šiais laikais, kuomet vėl atgijo 
lenkų apetitas ant Lietuvos ir 
kuomet jie užmetė Europoje pla- 
čius diplomatiškų intrigų tinklus, 
kari pasigavus j juos Lietuvą, 
Baltgudiją ir Ukrainą (Mažrusi- 
ją), s vai bu yia ;^ms tautoms tė- 

mvti ir dabotis, kad nuo rusiš- 
kos meškos bėgdami, neužbėgtų 
ant lokio. 

Visos trjs tos tautos ant savo 

loono kailio jau yra išmėginę 
kaip k kų taip ir autokratiškos 
Rusijos geradėjystes ir daugiaus 
negeidžia nei vienos, neį kitos. 

Autokratiškos Rusijos pavojus, 
bent tuom tarpu, yra praslinkęs. 
Bet Lenkijo' pavojus už tai au- 

ga. Ir pasiliuosavimui nuo to 

pavojaus reikalinga, kad visos 
to** tautos turėdamos bendrą sa- 
vo tautystėms priešą, bendrai 
prieš jj veiktų. 

Tą supranta, matomai, ir uk- 
raj iniečiai,—didelė iki 30-40 mi- 

lijonų tauta, mėginanti pasiliuo- 
suoti nuo lenkiškųjų tinklų. 

Ukrainiečių tautiškojo Susi- 
vienijimo Amerikoje organas 
"Svoboda" (einantis Jersey City, 
-C. J.) paveda šiam klausimui 
įdomų straipsneli, kurį męs že- 
miaus paduodame, išvertę lietu- 

vių kalbon: 

"Kas bent truputį seką tau- 

tiškąjį judėjimą slaviškų naci- 
jų ir jų kaimynų—rašo t'.sai 
laikraštis,—tas prieis prie iš- 
vados, kad didėj slaviškoj tė- 

vynėj nuo sonų-senovės nėra 

savitarpinio sutikimo, nėra vie- 
nybės, o vieton to viešpatauja 
nesutikimas, amžini nesusipra- 
timai ir vaidai. 

"Nėr sutikimo tarp ukraji 
"iečių ir lerfkų, nos lenkų inte- 
resai priešinasi ųkrajiniečių in- 
teresams. Nėr sutikimo tarp 
lenkų ir maskolių, nes vieni 
turi skirtingas pažiūras nuo 

kitų ir t.t. 

"Kiekvienas žmogus ir kiek- 
viena tauta, kuomet jis turi 
kokį nors priešą, tai dairosi 

aplink, jieškodamas sau drau- 
go, įkuris kritikoj valandoj 
paduotų jam pagelbos ranką. 
Taip ir ukrajinicčių tauta, tu- 
rėdama prieš save nesutaiko- 
mą priešą, lenkus, pradėjo dai- 
rytis, jieškodama talkininkų. 
Tegul tas talkininkas ir nepri- 
klauso prie slavų šeimynos, 
tegul jis buna, kuom jis nori, 
bet jeigu j:s mums parodo už- 

uojautą, tai ir męs privalome 
draugiškai jam paduoti savo 

ranką. 
"Stovime dabar stiprioj ug- 

nyje. Vakarinis rnbežius uk- 
rajinicčių šalies yra priverstas 
kovoti. ICovoje mums reika- 
lingi talkininkai. O talkinin- 

kų yra. Męs rai dame vieną 
talkininką lietuvių tautoje. 
Lietuvių tauta savo pasielgi- 
mu sulyg ukrajiniečių tautos, 
leidžia mums skaityti ją musų 
talkininku. 

"Dalykas yra naturalis. Lie- 

tuvių likimas yra panašus į 
rkrajinų likimą. Ukrajinų tau- 

tos priešas yra lietuvių tautos 

priešu. Kaip lenkai gręsia pa- 

vojum ukrajiniečiams, taip jie 
gręsia ir lietuviams. Istoriš- 
koji Lenkija gręsia pavojum 
vienodai L'krajinai ir Lietu- 

vai. Lenkai aštrina savo dan- 
tis ant Lietuvos ir ant deši- 
nės pusės Ukrajinos [iki upės 
Dniepro]. Lenkai tikisi dar 

sykį važiuoti Jagelionų veži- 
mu ir mano užkinkyti j tą 
vežimą lietuvius ir ukrajinie- 
čius. 

"Taigi, be abejonės, musų 
likimas yra bendras. Supran- 
ta tai lietuviai ir atsineša lin 
kui musų prielankiai. 11 to- 

dėl turime viltį, ka;l tarp lie- 

tuvių ir u'krajiniečių užsimegs 
dar ankštesni ryšiai, nes mus 

laukia stipri kova, o vienybė- 
je musų bendra priešo perga- 
le." 
Taip rašo ukrajiniečiu "Svo- 

boda." Ir rašo ji teisybę. Lie- 
tuviai iniekuomct neprieštaravo, 
nei nepavydėjo lenkams nepri- 
gulmyb^s. Nepavydėjo jos nei 

ukrainiečiai. Bet kaip lietuviai, 
taip ukrajiniečiai negali ramiai 
žiūrėti į lenku užgriobimo po- 
litiką, ir tam priešinsis iki pa- 
skutiniųjų. Nes jiems lenkiški 
retežiai tiek pat yra geistini, 
kiek ir rusiški. 

Lietuvių papr» čiai Amerikoje. 
Atvykdami Amerikon, lietuviai 
atsiveža čia su savim ir 
savo tėvynės papročius. Bet, 
kadangi kiekviena šalis turi sa- 

vo skirtingus papročius, tai ir 
lietuvių atvežtieji papročiai ne- 

visuomet sutinka su čionykščiais 
papročiais. Nekurie jų greitai 
žuva, kiti gi kiek ilgiau užsilai- 
ko. 

Xe visį tie papročiai yra svar- 

bus išlaikymui lietuvių tautinės 
dvasios, bet daugelis jų navat- 
nai išrodo Amerikos apvstovoje 
—todėl jie ir yra pakeisti taip, 
kad prisitaikius prie vietinių pa- 
pročių. 

Imkime, pavyzdžiui, nors kele- 
tą jų. Lietuvoje pamačius ku- 
nigą, atsiprašant, kelinėse, kiltų 
didžiaus.s triukšmas — butų be- 
veik tikybos įžeidimas. Nes ten 
yra paprotys, kad kunigai dėvė- 
tų ilgais drabužiais. Amerikoje, 

m 

atpenč, juokinga išrodytų, jeigu 
kunigas pradėtų gatvėmis vaik- 
ščioti ilgose sutanose. Šerme- 
nų vieta Lietuvoje pažymima 
juodų vėliavų pastatymu ^rie 
namų, kuriuose yra numirėlis; 
Amerilkoje tas pakeista daug ma- 

lonesniu ženklu iš gėlių ir tū- 

los spalvos stangų. 
Bet yra tarp Amerikos lietu- 

vių užsilikęs dar vienas papro- 
tys, kurio pakeitimas neatneštų 
\merikos lietuviams blėdies, — 

tai giedojimas šermenyse. 
šisai paprotys nėra blogas pa- 

protys Lietuvoje, — kaimuose ir 
viensėdžiuose. Amerikos mies- 
tuose, musų išmanymu, jis visai 
nėra 'inkamas bent keletu at- 

žvilgių. 
Žiūrėkite, kas iš to išeina. Tir- 

štai apgyventoje vietoje pasitai- 
ko šermenys. Sulyg Lietuvos 
papročio, susieina pažįstami ati- 
duoti velioniui paskutinį patar- 
navimą. Tarp ju yra ir tam tik- 
ri specialistai, kurie velionį "at- 
gieda." Dienos laiku nėra kam 
to daryti, todėl "atgiedojimas" 
prasideda vakare, kuomet par- 
grįžta iš darbo, ir tęsiasi per 
kiaurą naktį, arba mažiausiai iki 

pusiaunakty Dabar,—męs žino- 
me, kad lietuviai turi galingus 
ba'sus; kuomet susirenka jų bū- 

rys ir užtraukia giesmes, o ka- 
dangi jie /nėra ėmę konservatori- 
jose dainavimo lekcijų, tai, anot 

tos rusų patarlės; "nors šven- 
tuosius lauk iš namų nešk":— 
'keliuose bliokuose. aplink žmo- 
nes iš sunkaus darbo parėję ir 
pasilsio reikalaujantieji, uiegali 
per naktį akių sumerkti. Sulyg 
to paties papročio, giedorius ne- 

gali gerai giedoti, kuomet jam 
gerklė uždži^sta,—ir ji nuolatos 
turi buti "pavilgiinta." Juo vė- 
liaus naktin," juo daugiaus reik 
"vilginti"; nuo to ir balsas stip- 
rėja. Apie pusiaunaktį—koncer- 
tas neišpasakytas!... 

Kokį įspūdį tas padaro ant 

amerikonų—apie tai nereik nei 
kalbėti. 

Visais atžvilgiais Šisai papro- 
tys nėra geistinas čia Amerikoje 
ir mūsų kunigai gerai padarytų, 
jeigu jie pavartotų savo įtekmę 
šio papročio panaikinimui ir pa- 
keitimui jo vietiniu ramesniu pa- 

pročiu. 

Pataisymas. Pereitame nu- 

meryje buvome padavę pasiekusį 
mus gandą apie tai, buk p. Rač- 
ikauskas, "Tėvynės" redaktorius, 
žadąs vykti Europon ir buk jo 
vieton siūloma p. L. Pruseiką. 

Atsakymai! j mūsų užklausimą, 
p. Račkauskas teikėsi mums pra- 
nešti, kad jisai tokių plianų ne- 

turįs ir kad žinia todėl yra be pa- 
mato. P. Strimaitis, SLA. sek- 
retorius, taip pat pranešė mums, 
kad minėta žinia yra be pamato. 

Nejaugi Vokiečiai Tai Daro? 
Abidvi kariaujančios pusės 

skundė vieną kitą už žiaurumus 
laike karė's, bet tokio skundo, 
kaip kad žemiaus išdėstyta, dar 
visoj pasaulio istorijoj nėra bu- 
vę. 

Pasakojimas yra taip baisus, 
kad, rodos, sunku jau ir tikėti: 
Žmogui turi plaukai ant galvok 
atsistoti, kuomet jis apie tai iš- 
girsta. 

Trumpai kalbant, vokiečius 
kaltina užtai, kad jie iš kritusių 
karėje lavonų buk daro gliceriną, 
muilą, aliejus ir kitus riebumus, 
eikalingus prie amunicijos išdir- 

binio, o kaulus ir vi kas lieka 
sunaudoja kiaulių šėrimui. 

Lavonus naudoja 
kaį stervas. 

Pasakojimas apie tokį vokiečių 
"mokslišką išradimą" pirmiau- 
siai pasirodė pereitą balandį bel- 
gų laikraštyj La B e 1 g i q u e, 
kuris išeina Hollandijos mieste 
Leyden. Tas pats straipsnis 
tapo atkartotas laikraštyj I n 

d e p e n d e n c e Belge, 
pusiau-oticiališkame Belgijos val- 
džios organe, kuris dabar išeina 
mieste Havre, Fraincuzijoj. 

La B e 1 g i q u e patalpino 
sekantį aprašymą: 

"Jau nuo ilgo laiko męs ži- 
nojome, kad vokiečiai nureng- 
davo savo lavonus užpakalyj 
fronto, surišdavo juos po tris, 
ar po keturis lavonus vielinėmis 
(dratinėmis) virvėmis ir po to 
siųsdavo šituos baisius pun- 
dus užpakalin. Net iki pasta- 
rųjų lai'kų traukiniai prikrau- 
ti lavonais buvo siunčiami į 
Seraing, netoli miesto Liėge, 
o taipgi į vietą į šiaurius nuo 
miesto Brussels, kur yra išma- 
toms sunaudoti dirbtuvės. 

Nemažai nusistebėta, kuo- 
met paaiškėjo, jog pastaruoju 
laiku šisai judėjimas (lavonų 
vežimo) liko nukreiptas linkui 
Gerolstein, ir patėmyta, kad 
ant kiekvieno vagono buvo pa- 
rašyta "D. A. V. G." 

Vokiečių mokslas turi imti 
atsakomybę už baisų sumany- 
mą sutverti organizaciją var- 
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llschaft, kas reiškia: Vo- 
kiečių Atmatų Sunaudojimo 
Kompanija). Šita kompanija 
yra pastatyta ant biznio pama- 
tų, moka dividendus, turi 
$1,250,000 kapitalo, o svarbiau- 
sia jos dirbtuvė tapo pastatyta 
1,000 jardų atstu nuo geležin- 
kelio, jungiančio St. Vit, ne- 

I toli Belgijos rubežiaus, ir Ge- 
rolstein—atokiame mažai keno 
lankomame Eifelio distriktc, į 
pietvakarius nuo Coblentzo. 

"šita dirbtuvė yra pastatyta 
I speciališkai sunaudojimui lavo- 

nų auo .Vakarų frunto. Jeigu 
& J 

į pasekmės bus taip geros, kaip 
I kompanija tikisi, tai kita tokia 

f dirbtuvė bus pastatyta sunau- 

dojimui lavonu nuo Rytų (ru- 
su) fronto. 

Dirbtuvės nematyt nuo gele- 
žinkelio. Ji pastatyta giliai 
miškuose, didėliuose medžių 
tankumynuose. Elektrik'totos 
vielinės tvoros' aplink aptver- 
tos. Specialis keturių relių 
geležinkeli^ privestas iki pa- 
čiai airbtuVei.'* Dirbtuvė yra 
apie 700 jardų ilgio ir apie 110 

pėdų pločib, ir geležinkelis ap- 
supa ją aplink. Lavonus iš 
karų išmeta šiaur-vakariniame 
dirbtuvės kampe. 

Iš lavonų gaunama keletas 
produktų. Riebumus išskirsto- 
mą į steariną, tūlos rūšies lajų 
(šmalcų) ir aliejus, kuriuos 
reikia perdistiliuoti pirma re- 

gu juos galima naudoti. Dis- 
tiliaciją atliekama virinimu 
a'cjaus sykiu su sodos ang-, 
liarugštinėmis druskomis; neku-1 
rią dalį gautų iš to liekanų 
suvartoja Vokietijos muilada- 
riai muilo dirbimui. Aliejaus 
djstiliarnia ir rafinerija ran- 

dasi piet-rytiniame dirbtuvės 
•kampe. Rafinuotą (išvalytą) 
aliejų siunčia mažose bletinėse, 
panašiose \ peirolėjaus bleti- 
nes. 

Šeria Kiaules Ir Daro 
Trąšas. 

Patvirtinimą apie šitą tiesiog 
nežmonišką Istoriją randame vo- 

kiškame laikraštyje Lokal A n- 

z e i g e r, kuris eina Berlinc ii 
kuris balandžio 10 d. patalpino 
straipsnį tūlo Dr. Kari Rosner. 

Šisai Dr. Rosner, aprašinėda- 
mas savo į'spudžius prie karės 
fronto, tarp kit-ko, ainot Londo- 
niškio Time s, rašo sekančiai: 

"Męs pervažuojame per Ev- 
ergnicourt. Ore užuodi bjau- 
rų kvapą, tartum klijus kur 
virtų. Dabar męs pervažuo- 
jame per didę Lavonų Sunau- 
dojimo Jstaigą (K a d a v e r- 
v e r \v e r tjlu n,g s 'a n s t a 11), 
palaikomą per šios Armijos 
grupę. Riebumus, kuriuos čia 
ištraukiama, apverčiama į te- 
pamuosius aliejus, o viskas, 
kas pasilieja, sumalama kaulų 
malūne j miltus, kuriuos var- 

tojama prlmaišymui prie kiau- 
lių šėrimo ir trąšoms (mėšlui). 
Nieko negalima pavelyti, kad 
eitų pernieką." 
Vokiečių valdžia, žinoma, tuo- 

jaus užgynė teisingumą šitos ži- 
nios, apskelbdama per savo ofi- 
ciali presos biurą sekantį pra- 
nešimą : 

1 

"Anglijos bevielinio telegra- 
fo agentūra platina bjaurų ir 
lygiai juokingą gandą, kad vo- 

kiškoji valdžia vartoja karei- 
vių lavonus industrijos tik- 
slams ir ištraukimui iš jų te- 

pamųjų aliejų bei maisto Kiau- 

lėms. Anglų pranešimai re- 

miasi straipsniu, tilpusiu L o- 

k a 1 A n z e g e r'e, ku. ame 

aprašoma .dirbtuvė, kur gyvu- 
lių dvėsenos paverčiama j alie- 
jų. Vokiečių kalboje tas bu- 
vo pavadinta K a d a v e r, ku- 

ris, kaip kiekvienas vokiečių 
kalbą pažįstantis žino, nieka- 
dos nėra pritaikinamas prie 
žmonių lavonų, bet tik prie 
gyvulių dvėsenų. Laikraštis 
L o k a 1 A n z e i g e f, rašyda- 
mas apie šitą paskutinę prieš- 
vokiškį propagandą, vadina ją 
'augščiausiu kvailybės laips- 
niu' 
Savo keliu anglų laikraštis 

T i m e s tokio pasiteisini o ne- 

pripažįsta ir sa'ko: 
"Reikia tuojaus patėmyti, 

kad šitas vokiškas pasiteisini- 
mas atsargiai susilaiko nuo 

užsiginimo svarbiausiame ap- 
kaltinim ,—būtent nuo apkal- 
tinimo, kad vokiškoji vyriau- 
sybė vartoja užmuštų kareivių 
kunus. Jos pranešimas, kad 
žinia yra "bjauri ir juokinga" 
dar nėra pranešimas, kad ji 
niėra tikra. 

"Tuoni tarpu vokiškoji be- 
vielinė agentūra tvirtina, kad 
žodis Kadaver niekados nėra 

vartojamas prie žmogiškų la- 
vonu, bet tik prie gyvulių dvė- 
senų' Šitoks pasakymas yra 
tikrai ir saužiniai neteisingas. 
Ir toliaus įvairiais vokiškais 
žodynais, prirodo, kad žodis 
Kadaver vokiečių 'kalboje 
yra vartojamas lygiai kaip 
žmonių, taip ir gyvulių lavo- 
nų paženklinimui. 

Įdomu yra, kad šio baisaus 
apkaltinimo atbalsis pasigirdo 
net tolimuose Chinuose ir ta 

žinia lyg patvirtina teisingumą 
belgiškų ir angliškų žinių. Chi- 
mų mieste einantis laikraštis 
X o r t h C h i 11 a H e r al d ko- 
vo 3 d. patalpino pasikalbėjimą 
tarp Chinų premicro ir admirolo 
von llintze, vokiečių ambasado- 
riaus Pekine. Ambasadorius 
stengėsi sulaikyti Chinus nuo 

pertraukimo ryšių su Vokietija. 
Laike šito pasikalbėjimo Chinų 
premieras primetė ambasaroriui, 
kad vokiečių moly^linčiai pavar- 
tojo mokslą tokiems nesvietiš- 
kiems dalykams, kaip dirbimui 
muilo, trąšų ir kari.:kų chemika- 
lų iš žmonių lavonų. Į tai ad- 
mirolas su pasididžiavimu atsa- 

kė, kad vokiečiai dirba iš už- 

muštų ir mirusių kareivių lavo- 
nų glicerimą, norėdamas tuomi 
parodyti didelį vokiečių sumanu- 

mą. Nuo to laiko pasipiktinusis 
premieras pradėjo jau visai ki- 

taip manyti apie Vokietiją ir jos 
civilizaciją. 

Franciui joj šitą žinią apie vo- 

kiečių naudojimą lavonų iš pra- 
džių sutikta su pusėtinu nepasi- 
tikėjimu, bet p. Clemenceau, bu- 
vusis Prancūzijos premieras. ra- 

šo savo laikraštyj L'H o m m e 

E n c h a i n e: 

"Išpradžių męs 'nenorėjome 
tikėti tokiai baisiai .profanaci- 
jai, kad vokiečiai explioatuoja 
savo kareivių lavonus. Bet kad 
šita neapsakomai bjauri pra- 
monė tikrai gyvuoja, tai tas 

yra patvirtinama ir Amerikos 
konsulio liudijimais." 
O kitas Paryžiaus laikraštis 

Libre Parole štai 'ką turi 
apie tai pasakyti: 

"Bošai [taip francuzai pra- 
vardžiuoja vokiečius] neleidžia, 
kad bile kas eitų perniek,— 
net kad eitų perniek lavonai 
jų kareivių, kritusių aint gar- 
bės lauko. Jie iš jų [iš la- 
vonų] daro sprogstančią amu- 

niciją. Vokiškieji laikraščiai 
giriasi tuomi, manydami, kad 
yra didelė garbė iš to, kad vo- 

kiškoji chemija gali išvaryti 
svarą tepalų iš kūno savo gar- 
bingai kritusių didvyrių." 
Išti'kro, jeigu jau žmonių civi- 

lizacija turėtų prieiti prie to, 
kad žmonių lavonai turėtų buti 
naudojami trąšoms laukuose, da- 
rymui tepalų automobiliams ir 
mašinoms, arba šeriami kiau- 
lėms, tai geriaus butų, kad to- 
kios civilizacijos visai nebūtų. 
Tokia civilizacija ir toks mok- 
slas privestų žmones prie pilno 
sužvėrėjimo. Kad vokiškoji 
'"kultura" žymiai nupuolė ton 

liinkmėn laike šios karės, apie tai 
jau turėjome 11c sykj progą per- 
sitiflcrinti. 

—Evans in Baltlmora Amarloan. 

MAISTO GAMBLERIS. 
Maisto brangumas pakilo labjausiai toclel, kad atsirado šu- 

lerių, kurie nori karės laiku pasinaudoti. Naujai paskirtas mai- 
sto kontrolierius Hoover ketina tuos šulerius išgaudyti ir smar- 

kiai nubausti. 

MARGUMYNAI. 
LENKIJA IR LIETUVA. 
P 1 y m o u t h, P a. Gerb. Re- 

dakcija: Žinodamas, kad jus atv- 
džiai tėmijate Lietuvos reikalus są- 
ryšyje su Lenkija, siunčiu jums 
iškarpą iš ilgo straipsnio apie Ru- 

siją, kuris tilpo N e w York 
T i m e s laikraštyj 27 d. gegužio. 
Autorius Christian L. Lang, patė- 
mijęs, kad tautų laisvės klausimą 
Rusijoj bus pusėtinai sunku išrišti, 
kalba apie Lenkijos neprigulmybę. 

Patėmijęs, kad pilnas Lenkijos 
atsiskyrimas 11110 Rusijos butų pa- 
čiai Lenkijai pusėtinai sunkus ir 
kad pramonės žvilgsniu Lenkijai 
gal butų patogiau buti sąryšyje su 

Rusija, jis toliaus taip išvedžioja, 
paliesdamas ir Lietuvos klausimą: 

"Kaip ten nebūtų, ar klausi- 
mas [Lenkijos] bus išrištas pil- 
nu jos atsikyritnu, ar sąryšyje 
su Rusija, sunkiausios užduotįs 
kils delei rubežių. Lenkai, gal 
but, reikalaus Ukrainos ir Lietu- 
vos žemių, 'kaipo priklaususių 
prie jų senovės karalystes, Rusi- 
ja gi reikalaus, kad šitos provin- 
cijos [Lietuva ir Ukraina] su- 

darytų dalį naujos [Rusiškos] 
respublikos, ir galima manyti, 
kad šitos tautos [lietuvių ir uk- 

rainiečių] velys pasirinkti pasta- 
rąjį [t. y. prisidėjimą prie Rusi- 
jos respublikos]. Lenkų viešpa- 
tavimas visuomet buvo nepopu- 
liariškas; rusa? yra daug dau- 

giau e a s y-g o i n g. Aš turė- 
čiau pridėti, kad neturėjau pro- 
gos apkalbėti šitų klausimų su 

pačiais lenkais, bet yra aišku, kad 
jie turės daug ką pasakyti šita- 
me reikale." 

I Sitai mums dar sykį privnlo pa- 
rodyti, kad jeigu lietuviai miegos, 
tai vieną gražią diena jie gali ntsi- 
busti vėl po lenkų jungu. 

M. A. Raginskas. 

DELEI AMERIKONIŠKŲ 
AGENTŪRŲ. 

B rook'l y Ii "N. Y.—Gerb. Re- 
dakcija:—"Tėvynėje" tilpo, mato- 
mai p. Račkausko, pranešimas, 
kad "Generalė Lietuvos Ž.i- 
n i ų (dabar "Nąlujosios Lietu- 
vos") agentūra Amerikoje" pa- 
vedama Lietuviu Spaudos Dr-jai. 

Žingeidus išrodo šis žingsnis. 
"Naujoji Lietuva", einanti Petro- 
grade, yra socialistiškas laikraš- 
tis, kuris dar tik nesenai taip bai- 
siai susikompromitavo p. Leono 
apvaginimu. Nei jo taktikai, nei 
jo atstovaujamai sriovei, kurią 
veda p. Bulota, Amerikos tauti- 
niai laikraščiai neužjautė ir nepri- 
taria. Pastaraisiais laikais ta 

sriovė, ypatoje savo žymiausio ly- 
derio p. Bulotos, visai "susipei- 
zavo" amerikiečių ir lietuvių tau- 
tos aikyse. Tr dabar matome, kad 
to laikraščio agentūra (taigi ir 
tos srioves neoficialis atstovavi- 
mas) pavedama—Lietuvių Spau- 

įdos Draugijai, prie kurios šią- 
dien priklauso vien tik tie laik- 

' 
raščiai, kurie išpažįsta tautinę 
idėją. 

Ar nėra tam^ kokios nors klai- 
dos? Tokią agentūrą reikėjo pa- 
vesti ne tautinių laikraščių drau- 
gijai, bet socialistiškų laikraščių 
Sandorai, ar kaip ją ten vadina. 
Ištikro, tegul iš mus nedaro sau 

nekurie žmonės juokų! Ar Spau- 
dos Draugija turi tylėti, kuomet 
jai pavedama platinimas ir atsto- 
vavimas savo įdėjinių priešų? 
Butų paradoksas, kokių mažai iki 
šiolei buvo. Tautininkas. 

ARGI SLA. KUOPOJ RUSŲ 
DIDŽIUMA? 

L i 111 c R o c k, Ar k.—Ger- 
biama '"Lietuvos" Redakcija:— 
Skaitydamas "Tėvynės" 21 num. 

užtėmijau iš Detroito, Mieli, ši- 
tokią žinią. SLA. detroitinė 21 

kp. savo mėnesiniame susirinki- 
me atmetė įnešimą paaukoti oėnt 
$5 į fondą išgavimui Lietuvai 
laisvės. Atmetimas šito įnešimo 
motivuota tuomi, kad kuopą su- 

daro įvairių sriovių šalininkai ir 
todėl priėmus šitą įnešimą, neuž- 
jaučisnčių jam sriovių šalininkai 
gali pasipiktinti. Iš to matyt, kad 
minėtoj kuopoj didžiumą pada- 
ro nariai, kurie po karei nenori 
Lietuvai laisvės. 

liet geg. 6 d. ta pati kuopa savo 
susirinkime svarstė kitą įnešimą: 
paaukoti iš kuopos išdo $25 Rusi- 
jos revoliucijos reikalams; šitas 
įnešimas didžiuma balsų tapo pri- 
imtas; detroitiškė SLA. 21 kp. 
sutiko paaukoti iš savo išdo $25 
Rusijos revoliucijai. 

Jei yra galima, aš norėčiau ži- 
noti, ar toji minėta SLA. 2i kp. 
didžiuma, kuri griežtai pasiprie- 
šino paremti darbą išgavimui lais- 
vės Lietuvai ir mielu noru sutiko 
Rusijos revoliuciją paremti, yra ne 

lietuviai, bet rusai ir, jeigu ru- 

sai, kodėl ir kam jie prie lietuvių 
organizacijos yra prisirašę? Ar 
norėdami savo idėjas platinti, ar 

turėdami savo tikslu kitų idėjas 
trukdyti ? 

Už Tamistų suteikimą man pa- 
aiškinimo išanksto tariu ačiu. 

E. A. Čepronas. 
Red. Atsakymas.—Toji didžiu- 

ma, nors ir nelietuviškai elgiasi, 
bet ji negali susidėti iš kokių ki- 
tų kaip tik iš lietuvių, nes nelietu- 
viai SLA. nėra pritinami. Kad 
šitokis darbas, kaip pasipriešini- 
mas Lietuvos laisvei, parodo pasi- 
priešinusių norą ne sav .dejas 
plėsti, bet kitų idėjoms kenkti, taf 
čia negali buti abejonės. P>et ?.r 

jie iš pikto noro tą daro, ar tik 
del savo neišmanymo, męs ne^alū- 
tume pasakyti; vienok męs grei- 
čiau esame linkę manyti, kad jie 
tai daro del savo neišmanymo. 



Musų Teatras ir Liaudis. 
Musų lietuvių teatras, tai dar 

tik-ką iš pumpurų pavasario šal- 
nuotu melu skil^ntysis žiedas. 

Kas kaip nori, taip lošia, kam 

kaip patinka, taip supranta ir kas 
tik nori—blogais, ar gerais—tik- 
slais iŠ teatro pasinaudoja. Tan- 
kiausia "teatrų lošimu" užsiima 

musų pašelpinės draugijos, links- 
minimosi kliubai, didesniųjų orga- 

nizacija kuopos,—na, ir tik ant 

galo, vienur-kitur tam susitvėrusi 
teatrališka kuopa, grupa, ratelis 
ar kt. 

Pirmosios lošia vien tik su 

tuom išrokavimu, kad papininga- 
vus: pristokav» kasoje kokiam 
sergančiam nariui pašalpos iš- 
mokėti, tuojaus susidaro "gabes- 
iii 

k lošikų" būrys iš tų pačiu drau- 

gijos nariu, prasimokina kokį vei- 
kalėlį, surengia vakarą, sušaukia 

žmonių burį ir "lošia teatrą." 
Yra net ir tokiu pavienų ypatų 
(tankiai visai mažai ką nusima- 
nančių apie teatrą), kurios savam 

pasipelnijimui "lošia teatrą." 
Vienoj nemažoj lietuvių koliom-' 
joj net ir smuklininkas, atidary- 
damas naują smuklę tam 'tkslui 
surengė "teatrą"... Taigi musų 
teatras jaunuti? *r nelaimingas. 

Nekiek senesnė ir laimingesnė 
šiame klausime musų liaudis. Ji 
dar nesenai už ėjimą teatran buvo 
bauginama pragaru; nesenai dar 
muši; kunigai nekurtose vietose 
iš ambonų ikefkė lošimų ir teatrų 
lankyto i Ua, juos skradžindami, 
velniais ir kitaip vadindami. Mu- 

sų teatro lankytojui y.risieina ma- 

tyti šviesioj svetainėj tamsų V'Z- 

dą, tamsioje sulužusioje bakūžėj 
—augštadvasio rašytoja* tvari- 
nį. Musų scena ir liaudis, nors 

trumpu periodu, jau daug ko ma- 

tė; paėmus nuo "Amerika Pirty- 
je," baigsime "Faustu," "Kainu," 
"Veidmainyste ir Meile" ir be ma- 

ža ko "Hamletu" "Y'illiu Tell" ir 
kt 

Pastaruoju laiku-gi gan smar- 

kokai užsimota ant išnaudotojų 
musų teatro ir liaudies. 

— Gana dailei "biznieriams" 
vergauti! Gana žmones išnaudo- 
ti !—sušukta. 

Šiuo tikslu gan smarkiai pasi- 
darbuota (bene daugiausia) Chi- 
cagoj ir Brooklyn'e. Šiuose di- 
dmiesčiuose labai gražiai sulošta 
keletas musų publrk-.i pritaikomų 
veikalų-vaikalėlių, iš šių didmies- 
čių važinėjo ir dar turbut tebe- 
važinėja juose gyvuojančios nuo- 

latinės teatralės kuopos j apielin- 
kes miestus-miestukus. Tuomi 
daug jau nuveiktą musų teatro 

auklėjimo žvilgsniu. Ir tai laHai 
gera, prakilnu! "!" 

Mena, sakysiu tačiau^, pas mū- 

sų ar'.istus ar mėgėjus yra 'cliau- 
dis: nesitaikvmas nei biskučiu prie 
teatrus Įsukančios, ar bent norin- 
čios lankyti liaudies. Kur tik su- 

sibūrė kiek-nors geresnių, smar- 

kesnių, lošikų būrelis—tuojaus 
griebiamasi lošti gerus teatrus. 

Daug buvo ir yra net tokių atsi- 
tikimų, kari net visame lietuvių 
katalogo teatralės literatūros sky- 
riuje inernndama tinkamų lošimui 
veikalų. Stačiai ta. > tikslui ver- 

čiama iš garsiausių pasaulinių ra- 

šytojų geriausi veikalai ir iš rank- 
raščio mokinamasi, ir "lošiama..." 
Lošikai "lošia," o publika "te- 
mija." Kad nušvietus kaip tuos 
veikalus "lošiama" ir kaip juos 
imenės supranta, pammfsui šiuos 
faktu?. Nemažoje lietuvių ko- 
lionij^Je "ąjilošius" "Kainą," ko- 

respondentas, rašydamas laikraš- 
tin recenziją, sekančiai, su šaltu 
savo vaidentuvėj persitikrinimu, 
pasakė: "Bet-gi tas l'elmukas 
ir pridarS juoki}..." (šie! P: 
B.). Lošiant, "Mariją Magda- 
lietę," girdėjau du gan rinitu, se- 

nu teatrų lankytojų kalbant: 
"Tai, brač, kad lošia, tai .ošia: 
kalba, kaip į koki barbaną muša." 
Perstatant-gi "Veidmainystę ir 
Meilę," mačiau kaip žmonės vieni 
laike lošio miegojo, kiti-gi dar 
kur neužbaigus Iošj kas sau j na- 

mus išsiskirstė... o žiūrint į ak- 
torius, gaila buvo, graudu darėsi, 
ir vis mislijosi: "Kam tas auto- 
rius šitą veikalą rašė daugeliui su- 

prantamoj kalboj ir ką jis pats 
šį "lošj" pnmatęs šiems lošikams 
pasakytų?.. Juk šešias valandas 
"lošt" ir klausytojams tiek teatre 

išsėdėt—tai ką-gi daugiau ir gali 
prisieit mislyt ?! 

Taip tai žmonės didelius lo- 

šius supranta; bet tai dar ne vis- 

kas, ką a.Š norėjau ir noriu pasa- 
kyt. 

Pasižiūrėkim dar toliau j loši- 
kus, j tolimesnes pasekmes. Kiek 
čia lošikai truso turėjo padėti! 
Naktimis nemiegota, bėgiota po 
miestą, kad "geresnius" lošikus 
su j ieškojus; kiek rengėjai baimės 
tui jjo beabėjodami, ar daug žmo- 
nių atsilankys, nes vardas neįdo- 
mus ; bijota kad nepakliuvus 
skylėn ir tam kiti šaltiniai, j ieško- 

ta,—vėl kiek darbo, kiek berei- 
kalo spėkų padėta. Na, o pakol 
kostiumai surasta (gerai, jeigu dar 

surasta, o jei ne, tai ir taip atlo- 
šiama) ! Lošiant vėl tiek tu kan- 
kynių: tai to trūksta, tai to nega- 
lima gauti, kitas užmiršta, sce- 

nerijų tirfka.nų nėra, o <lar vienas 
kitas lošikas ir kur sunkesnį žo- 

di užmiršo kaip ištart. Vienu žo- 

džiu, nesmagumai ant nesmagu- 
mu... 

Suliošiama kaip tink. Žmonės 
vieni nesuprato—neužganėdinti, kiti 
suprato, bet matė trukumus—taip 
pat neužganėdinti. Antru atveju 
ką-nors panašaus, ar bent tų pa- 
čių lošikų (draugijos, ratelio) lo- 

šiant, žmonės jau atsargiai žiuri, 
kad neapsivilti:; kiti stačiog pa- 
moja ranka, sakydami: "Nq)ri- 

!gausit manęs daugiau" ir dar ki- 

j tam pasako neiti j anų lošikų 
lošimą. Ir čia jau įvyksta nesu- 

pratimas tarp lošikų ir žiūrėtojų: 
žiūrėtojai negauna sau ką bent 
tinkamesnio, prieinamo ant svenos 

pamat; ti, lošikai negauna publi- 
kos. Vieni ikitiems išmetinėja, 
tuomi skriausdami musų jaunutį 
teatrą. 

Bus tokių skaitytojų, ypač jau 
"lošusių" kad ir augščiau paminė- 
tus veikalus, kurie bandys man ką 
nors užmesti, bene tai, kad aš gal 
noriu žeminti didesnių rašytojų 
anuos veikalus. Anaiptol. Jie 
yra brangus, juos visas pasaulis 
gerbia, ką privalo ir kultūriškas 
lietuvis daryti, be. jie netinka lie- 

tuvių scenai. Lietuvių' scena dar 
neužaugo tokia didelė, kad tnos 

veikalus savyje galėtų talpinti; 
pas lietuvius dar nėra gimęs ar- 

tistas, kurs anų didvyrių kaip P>y- 
ronas, Schi.ieris ir daugelis kitų 
dramaturgų, dvasią musų lietuviui 

galėtų perduoti. 
Mano didžiausiu troškimu bu- 

tų, kad musų artistai, jau bent tie, 
kurie stojo su pasiryžimu kovoti 
su teatro ir teatro lankytojų iš- 

'naudotojais, štii ką pasibriežtų: 
užmiršti net ir svajoti apie 
"Veidmainystes ir Meiles," "Vi- 
lius Tell," "Šėtonus," "Hamletus," 
"Orleano Mergeles" bei kitus mū- 

sų scenai neprieinamus, perdide- 
lius, neapgalimus veikalus, o dau- 
giau domos atkreipti ant papra- 
stų, kad ir musų pačių rašytojų 

'parašytų^ gyvenimo vaizdų: ji"? 
musų scenai prieinami , lengvi 
vaidinti, juos žmonės supranta, 
pasimoka gyvenimo, dailės. Juk 
šimtą sykių daugiau naudos ir 
geriau žiuret į g erai lošiamą, su 

tinkama scena, kostiuni'- '.pieš- 
tą vaizdelj, nes kaip į h.jnkai 

į atvaizdintą—be tam tinkamos sce- 

nos, kostiumų (net ir artistų) kad 
ir orangiausj veikalą. 

— Kaip man tinka Čechovo 
"Jaunikis," su kokiu užsiganėdi- 
nimu aš žiuriu į gerai vaizdinamą 

i "Dėdė atvažiavo," kiek kiltų min- 

Įčių manyje sukelia "Iš meilės''!— 
sykį kalbėjo vienas paprastas tea- 

'tro lankytojas šiuos scenos vei- 
kalėlius matęs. 

! 
Pilnai tikiu, kad tas žmogus 

savo vietoj kalbėjo ir tuomi išrei- 
škė ir daugelio mintis koks jiems 
pageidaujama teatras. 

Del visoko imkim, pavyzdžiui, 
veikalą '"Iš meilės." Juk tai, iš- 
tiesi], didelis mūsų scenai veika- 
las! Koks jis gražus! Pilnas tra- 

gizmo, meilės, dailės, filozofijos, 
pamokinimo rnusų teatro lanky- 
tojams. Jį, ar bent jam panašų, 
ar žmonės supranta ir at- 

jaučia. O juk tik tas mums nau- 

dą neša, ką męs suprantam, nepai- 
sant jau to, kad turėtume stengtis 
nesuprantamą suyrasti. 

Musų žmonės ieatr? myli, no7š 
jie dar ne toj atmosferoj išauginti, 

Į—tik jiems reik duoti daugiau tin- 

COMVALEŽCEMT 

—Kirby Į n N«w Yor(<^Worl4. 

AR GREIT PASVEIKS? 

Rusija, stipriai susirgusi nuo revoliucijos ligos, mėgina taisytis, mėgindama laisvo valdy- niasi karčius vaistus. Talkininkų "sesutė" prižiūri ir prigelbsti ligoniui. 

karnų veikalu, iš kurių bus dve- 
jopa uauda: ir tiems, kurie teatro 

srityje dirba, ir pačiai mušu liau- 
džiai! Tai, tikiu, musų tea- 
trininkai ateinančiame sezone pa- 
darys. 

Tad dar sykį atkartoju, ragin- 
damas musų artistus, kaip ir mė- 
gėjus, daugiau taikinties prie 
liaudies, duot jiems tinkamesnių 
veikalų, o žmonės rems musų dar 
žieduose tebesantj teatrą: laikin 
bėgant, abejonės nėra, kad u* męs, 
kaip ir kitas kultūriškas svietas, 
susilauksim tokios scenos, kuriai 
specialiai reikės gaminti veikalai 
bei ant kurios statomas didžiųjų 
rašytojų veikalas bus galima pilna 
širdimi pasigerėti. 

Pr. Bajoras. 

Iš Centralinio Ko= 
miteto. 

Laike savaitės nuo gegužio 
28 d. iki 'birželio 4 d. 1917 m. 

įplaukė aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams sekančiai: 

( Fred J. Martin $5.00 
(Nežinomas) iš South Orarnge, 

N. J. $1.00 
Dr. Juška $5.00 

F. M. Naikelis, Stamford, Conn. 
$2.00 

Per Šimkaus prakalbas, Nevv 
Britain, Conn. $46.74 

G. Vyšniauskas, So. Boston 
$25.00 

Per Šimkaus prakalbas, \Vor- 
cester, Mass. $26.41 

Pas Zubiniauską, krikštynose, 
Ruckford, 111. suaukauta sekan- 
čiai : 

Po $1.00: 
J. Sesevičius, K. Narkelevičiu- 

tė, L. Šoksteris, A. šoksterienė, 
Ona Narkelevičiutė, J. Karcška, 
Z. Šoksteriutė, M. Vaicikėlis ir 
keletas po 50 centų.—Viso 
$13-50. 

Laike SLA. 24 Kuopos Vaka- 
rienės, Nevv Britam, Conn. au- 

kavo :— 

Po $1.00: 
A. Mikalauskas, M. Daunis, 

F. Mankevičius, A. Ulinskas, Al- 
binas, A. Mazuronis, F. Pivo- 
raitis, K. Gedraitis, W. Dum- 
blauskas, S. Krikštanavivius, \V. 
Povilaitis, ir 8 ypatos po 50 cen- 

tų. Smulkių $3.29.—-Viso $18.29. 
Laike C. K. Prakalbų Detroi- 

te: ; 

Po $1.00: 
J. Juška, P. Balčiūnas, A Kaz- 

lauskas, J. Laukionis, G. Tamo- 
šiūnas, K. Šnuolis. K. Povilaika, 
P. Dainis, J. Vaitekūnas ir 12 

žmonių po 50 centų. Smulkių 
$6.00—Viso $21.00. 

F. Mi'kolainis užmokėjr už 4 
mėnesius $4.00. 

S. L. A. 248 kuopos auka. 
Branford, Conn. $3.75. 

Viso per savaitę $171.69. 
Pastaba: Aukavusiųjų mažiau 

kaip 50 centų vardus neskelbiame, 
o tik įrašome j knygas. 

Ar Biznieriai Pražudys Lietuvą? 
'Keletą sveikų minčių paduoda 

apie šitą 'klausimą Škotijos "Išei- 
vių Draugas." Tūlas "Biznie- 
rius" minėto laikraščio špaltose 
pakalba apie reikalą, kuris pas 
lietuvius mažai yra gvildena- 
mas, bet tankiai yra niekinamas. 

Mename, bus jis naudingas ir 
musų skaitytojams. 

o—n— 

Pratę esame girdėti panieki- 
nančiu tonu ištartą.žodį "biznie- 
rius." Irgi išreiškimas "del biz- 
nio"—daug kam rqdosi pažemi- 
nančiu. Yisvięn, lig tai butų 
kalba apie kokius sukčius, plė- 
šikus, žmonės nesąžiningus. 

•Ar teisingas tai manymas? 
Nėra abejonės, jog dalis biz- 

nierių laikosi principo: neapgau- 
si—nepairduosi—uiegyvensi. Ne- 
maž rasi tarp biznierių suktos 
sąžinės žmonių. Bet kur jų 
trūksta? Ar nėra sukčių tarp 
kitokių užsiėmimų žmonių? Jog 
gana gerai žinoma, kad sukčių 
netrūksta tarp "proletarų," be 
jokio "biznio" žmonių ir net 

įstaigose, kurios veikia del idė- 
jos, ne del pelno. 

Iš kitos pusės (neteisinga ma- 

nyti, kad didžiuma biznierių bu- 
tų sukčiais: anaiptol, daugelis 
varo savo biznį visai sąžiningai 
ir unoravai. Koinas nori pel- 
nyti, kokį jis darbą nedirbtų: 
angliakasis nori, kad jam mokė- 
tų daugiau nuo tono prikastų 
arnglių (.bet nereiškia, kad jis del 
to turėtų vogti svetimas 
"ačias") ; kriaučius nori gauti 
kuodaugiausiai už darbą, lygiai 
ir biznierius nori kuodaugiausiai 
pelnyti iš bizniaus, pirktis daly- 
kus kuopigiausiai, parduoti kuo- 
brangiausiai. Bet tai nereiškia, 
kad jis reikalautų "sukti," pri- 
gaudinėti. 

Biznierius turi teisę iš biznio 
laukti pelno ir jo jieškoti: jog 
tam jis prideda savo darbą ir 
savo pinigus, kuriais rizikuoja. 
Jei pasmerkus visus biznierius 
—reiktų pasmerkti' visus žmo- 
nes, visas jų įstaigas, nes ir ten 

visur užeisi tokiame ar kitokia- 
me pavydale bizni. Tuokart 
reiktų pasmerkti kooporativas, 
visus amatus, visas draugijas ir 
tt. 

Reikia atskirti bunį nuo biz- 
nieriaus. Biznis gal buti blogas 
—biznierius gęras ir biznierius 
blogas—biznis geras (suprask 
sąžiningas). 

Todėl lengva atsakyti ant 
klausimo: ar verta ar naudinga 
butų pakasavoti, panaikint biz- 
nius ir biznierius? Ar bizniai ir 
biznieriai nepražudys lietuvių ir 
Lietuvos, ar jie bent kenkia vi- 
suomenei? Atsakymas: bizniai 
(pertai ir biznieriai) viename ar 

kitame pavydale kiekvienai vi- 
suomeniai nekenksmingi, naudin- 

gi ir net neatbūtinai reikalingi, 
Lietuvai ir lietuviams kenkia ne 

biznių bei biznierių daugumas, 
o tik jų trukumas. 

Priežastis užsipuolimų, neapy- 
kantos ir paniekos clcl biznių bei 

[biznierius niekinti be i nekęsti 
paeina iš kai kurių biznierių suk- 
tumo. Lietuviai gi biznius ir 
biznierius niekinti bei nekęsti 
liepia tinkamiausiai: 

1. Lietuviškas pavydas, kurs 
sako: ne man—tai ir ne tau, jei 
aš negailiu—negalėk mė tu! 

2. Dalykų nesupratimas, paei- 
nąs del stokos apšvietos. 

3. Netikusi uaujos mados dva- 

sia, liepianti kad visi butu pli- 
jkiais, driskiais, kad nė vienas 
! nemėgintu iš "proletarų" išlipt 
j "kapitalistus" ir tt. 

| 4. Lietuvių apsileidimas tarp 
I svetimtaučių, sulyg kurio pats 
lietuvis neįstengia užimti ge- ' riausias vietas, bot visas jas be 
ginčų užleidžia svetimtaučiams, 
o pats pasiganėdina prasčiau ap- 
mokamais ir sinkiausiais dar- 
bais. 

r Jog Lietuvoje antai visus 
amatus, visą prekybą ir pramo- 
niją laikė žydai. Lietuvis be- 
velydavo niekur nieko nesimo- 
kinti, pasiganėdinti ašakų duo- 
na. Žydas augindamas vaikus 
jau iškalno svarsto: pats vargau, 
vaikai užtai turės geresnes gy- 
venimo sąlygas; pats nieko ne- 

mokėjau, skurdau, užtai vioną 
vaiką pramokinau tokio amato, 
kitą kitokio, trečias užims šio- 
kią poziciją. Ir išeidavo: žydai 
vis augščiau kildavo, mokinda- 
vos ant daktatų, advokatų, ama- 

tininkų, biznierių. O lietuvis 
galvodavo sau: turiu tris desėt- 
kus margų lauko; dirbu sunkiai 
sau ant duonos; mano trjs vai- 
kai... pasidalys mano turtą, tu- 
rės po 10 margų ir visi trjs skurs 
už mane dar labiau: o jų vaikai 
turės, gal, po margą kitą; bet, 
kuo jie geresni- už mane? Už- 
teko man prie žemės, iir jiems 
lur užtekti! Ir taip išeidavo: 
ubago tėvo vaikai dar didesni 
ubagai, viskas vis žemyn smun- 
ka. Tas pats pastebėti neretai 
ir tarp Amerikos lietuvių, kurie 
irgi purtosi nuo amatų, bijosi 
imtis biznio ir pramonės, pasi- 
ga n ė dina sau ir savo vaikams 
juodžiausiu ir sunkiausiu darbu, 
kurio bent kartais galėtų išveng- 
ti, jei tik susigriebtų. Ypač čion 
nesunku vaikus hutų išleisti j 
mokslus, pamokinti amatų bei 
pra.iionijos: mokyklų visur pil- 
na. 

Bet retai kas tuo naudojasi. 
Tankiai vos vaikui suėjus 12-13 
metų stengiasi kaip galint grei- 
čiau išlupti iš mokyklos ir nu- 

sigabenti j anglių kasyklas. O 

jei vaikui pasitaikintu vieta kur 
prie amato ar biznio—tėvas ne- 

leis: kaip gi, ten taip mažai te- 

mokama! keli tik šilingai, kad 
prie anglių iškarto vaikas pri- 
kasa kelius desėtkus! Vadinas: 
žiūrėk tik šiai dienai, o rytojaus 
nematyk. Šiandien gauna po $10, 
nepaisyk kad ir už dvidešimts 
metų po tiek tegaus, geresnis 
"džiabas", negu tas, kurs šiandien 
teduoda kelius doliarius, o tik 
už metų- žada daugiau, gi pa- 
skui nors ir desėtkus doliarių! 

Žinoma, taip nemanant apie 
rytojų, prie geresnio neprieina- 
ma niekad. O prieiti butų gali- 
ma, jei butų noras pagalvoti apie 
saviškių ateitį. Nes labai retai 
kur aplinkybės taip žiaurios, kad 
verstų žmogų tik tą dieną da- 
boti. Nebūtų apsileidimo—ki- 
taip dalykai eitų. 

Lietuviai turėtų ne niekinti 
biznius ir biznierius, bet patįs 
biznių griebtis, kur tik galima. 
Biznis jug — turtas visuomenės. 
Daugiau joj biznių—dargiau tur- 

to, daugiau išgalių gyvenimui. 
Lietuva todėl ir skursta, todėl 
bėdna, todėl visų pamiršta, ap- 
leista ir paniekinta, kad joj per- 
mažai pramonijos ir bizinių. Ki- 
taip dalykai su Belgija, kur pra- 
monija stipri. 

Žmogus jieško kur geriau, len- 
gviau gyventi, ten jis ir eina. 
Ar daug anglų ir amerikonų va- 

žiuoja j Lietuvą? Niekas 'neva- 

žiuoja. O lietuviai būriais ke- 
liauja j Angliją, Škotiją, Ameri- 
ką. Kodėl taip? Todėl, kad bė- 
dnam dairbinikuį ten lengviau ir 
geriau? Todėl, kad tose šalyse 
daug biznių ir biznierių, šalis 
turtingos, uždarbį gali gauti dau- 
gelis. Jei Lietuva butų pramo- 
ninga šalis—ten gana butų duo- 
nos ne tik lietuviams, bet ir sve- 

timtaučių būriams. 
Todėl laikas lietuviams mesti 

tnusų "draugučių" įkvėptą biz- 
nių ir biznierių neapykantą. 
Laikas patiems kur galima biz- 
nių imtis ir kitiems jų nepavy- 
dėti. Daugiau pramonės—daiv- 
giau lietuviams naudos. Ameri- 

koj ir Britanijoj (ne tairp lietu- 
vių) "biznis"ir ''biznierių"— pa- 

garbos žodžiai. Businessman, 
businesslike (kaip biznierius, 
bizniškas) atsiliepiama apie mi- 
nisteritis, gerbtimus visuomenės 
veikėjus, rimtus žmones. Kodėl 
tik pas lietuvių turėtų buti ki- 

taip? 
Tai nereikia, kad reiktų remti 

nesąžiningus biznius ir biznie- 
rius. Kas negero—reikia taisyti. 
Bet ne viską ardyti. Galutinai 
reikia iir tą tarti: daug lengviau 
ir pigiau sąžiningumą užlaikyti 
tokiame biznyj, kur konkurentų 
daug. Štai, Britanijos biznieriai 
sąžiningi, gal daugelį priverčia' 
buti sąžiningais konkurencija. I 
Xesi sąžiningas—'biznį prarasi, 
nes reikalus vesiu su sąžiningais 
tik. Todėl ir tas trsa: juo dau-j 
giau Britainjos bus lietuvių—biz- į 
nierių,—tuo visuomenei geriau 
ir tuo tie biznieriai bus geresni, 
mes gerais vers juos buti ne tik 
sąžinė, bet ir konkurencijos bai-Į 
mė. 

Kalbant apie biznius ir biznie- 
rius, turėjau omenyj nc vien vie- 
ną-kitą privatį kriautuvių savi- 

ninką, bet viską, kas tais žo- 
džiais arčiau gali naudotis: visas 
pavienių biznierių, k >mpanijų, 
kooperativiškų—vartotojų kriau- 
tuvės, amatninkų dirbtuvės, pra- 
monijos įstaigas ir 11. 

Biznierius. 

DĖL PANAUDOJIMO VAIKŲ 
DARBUI KARĖS METU. 

Daug visokių sumanymų yra 
siūloma panaudojimui vaikų ukic 
darbams karės metu. Šitie suma- 

nymai yra teisinama darbininku 
trukumu, bet ar tas visuome- 
nei būtinai reikalinga, sumanymų 
paduotojai gerai neparodo. Tuo 
tarpu Anglija, kuri šitą mėgino 
daryti, pamatė, kad be to vaikų 
larbo galima buvo apsieiti. 

Nuo karės pradžios iki id. per- 
nai metų Anglijoj 28,000 vaikų 
tapo paliuosuota nuo lankymo 
mokyklų ir panaudota prie ūkio 
dč'.rbų. 

Tiesa, patiuosuoti vaikus niu 

lankymo mokyklos buvo pa ve-' 
vietinėms švietimo valdžioms. ŠI- 

| tų valdžių pažiūra į reikalingu- 
mą vaikų darbo nebuvo vieno- 
kia. Daugelis jų visuose šalies 
kraštuose grieštai atsisakė nuo 
mokslo atleisti. Tuose apskričiuo- 
se tiek pat garsiai šaukė vaikų 
pagelbos, kaip ir kituose, bet 
mokyklų valdžioms nenusilei- 
džia nt, jie apsiėjo ir be vai- 
kų pagelbos. 

Pirmaisiais karės metais Švie- 
timo Taryba patarė vietinėms 
valdžioms šitaip: Paliuosavimai 
vaikams gali buti duodami tik- 
tai pavieniams vaikam:), asme- 
niškai ištyrus kiekvieną atsitiki- 
mą; j mokslo metų vaikų sam- 

dymą reikia žiūrėti kaipo j išimti- 
nę priemonę ir gali buti leistina 
tik ten, kur valdžia bus įsitikri- 
nusi, jog kitų darbininkų gauti 
negalima. Valdžioms pavesta bu- 
vo žiūrėti, kad aplikaciios darbo 
biurams butų paduodamos su už- 
tenkamu užmokesnio pasiulini- 
mu. Valdžioms anaiptol nebuvo 
leista paliuosuoti vaikus, jei se- 

nesnieji vaikai, išaugusieji pri- 
verstinį amžių mokyklai lankyti 
buvo pasigaunami; valdžioms 
buvo pavesta surinkti žinias apie 
darbą, siūlomą užmokestį ir lai- 
ką, kuriam darbininkas 
buvo reikalaujamas; darbas tu- 
rėjo buti lengvas ir pritaikytas 
vaiko viekui. 

Po metų laiko Švietimo Tary- 
ba pareikalavo suvaržymo šitij 
sąlygų. Ji ypatingai pabriežė, 
kad sužinoti, ąr vaiko darbas 
yra būtinai reikalingas, ar ne, 
galima iš siūlomos užmokesties 
apšties; taip pat prisakė, kad pa- 
liuosavimai privalo buti peržiū- 
rimi bent sykj į tris mcnesius, 
kad sužinojus, ar sąlygos, kurios 
jiems buvo duotos, tebuvo dar, 
ar ne. 

Nežiūrint viso šito, vėliausia 
Švietimo Tarybos vyriausis me- 

dikalio perdėtinio pranešimas sa- 
ko: "Taryba jau išireiškė savo 

susirūpinimą YietinSms švietimo 
Valdžioms dideliu skaitlium pa- 
liuosavimų, kurie davinėta kur 
kas perdaug gausiai ir be tiįv- 
kamai atsargaus jsitikinimo, kad 
valdžios prisakytosios paliuosa- 
vimo sąlygos bus išpildytos". 

Parlamente kaikurie nariai 
debatuodami apie vaiku darbą 
žemdirbystėje, pasakė, kad ūki- 
ninkas myli vaiką tiktai dėlto, 
kad jis dirba visą dieną už siks- 
penj. Neoficialiai yra sakoma, 
'kad tuose šalies kraštuose, kur 
kaimuose algos aukščiausios ten 

mažiausiai pasinaudota vaikų 
darbu. 

Yra patirta, kad su vaikų dar- 
bu aukojama geriausi vaikų rei- 
kalai. Vyriausis medikalis Švie- 
timo Tarybos perdėtinis šitą pa- 
sako savo paskutiniame praneši 
me: "Atėmimu vaiko iš mokyk- 
los anksčiaus negu mokyklos 
lankymo įstatai leidžia, sustab- 
doma jo švietimas ant sleksčio tų 
metų, kur jie, gal, pradeda mo- 

kykloje gautą ir gaunamą moks- 
lą sugromuliuoti ir sutvarkyti. 
Jo pristatymas prie darbo šituo- 
ju laiku gali pastatyti jį į sąly- 
gas kenksmingas jo fizinei gero- 

^'1 
IŠ LIETUVOS ŠAUKIASI 

PAGALBOS. 

Nesenai gavome nuo Aukštuo- 
lio, šeiniaus ir Rimkos kablegra- 
mą iš Stockholmo, kuriame sako- 
ma, kad Lietuvoje žmonės miršta 
badu ir reikalauja pagalbos. Ka- 
blegramo nuorašą tuojaus pasiun- 
tėm visiems musų fondams. At- 
sakymus gavome šitokius: 

1.—Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
sekretorius p. J. Sekevičius tuo- 

jaus atsakė, kad išsiuntė kri\\ilę 
?u jnešimu išsiųsti Lietuvon visus 
pinigus, kiek tik jų yra fonde. 

2.—Liet. Šelpimo Fondas nie- 
ko neatsakė. 

3.—Tautoj Fondo sekretorius 
Pakštas sarkastiškai atsakė, kad 
jie dar tokių telegramų nėra gavę 
ir klausia "Tėvynės" redakcijos 
apie išsiuntimą L. I). pinigų. Tas 
parodo, kaip jis supranta aukų 
siuntimo klausimą.—nežino net, 
kad "Tėvynė" negali pagreitinti 
nei sulaikyti siuntimo pinigų, ku- 
rie yra pilnoje k'itlonojo Kry- 
žiaus žinioje, n r.c "Tėvynė 

" 

re- 

dakcijos. Kitaip sakant, p. Pak- 
štas pasirodė "3in*.p1ex c* 

rans." 

{■'Tėvynė") 



Šiuonii pranešame "Lietuvos" skaitytojams ir draugams, kad nuo 1 cl. birželio, Šių metų męs, žemiaus 

pasirašusieji, atpirkonie laikraštį "Lietuvą" savo nuosavybėn. 
Pastaraisiais laikais iŠ priežasties perorganizavimo A. 01sz'?\vskio banko j valstybinį Universial State 

Bank, laikraščio administracija buv) pusėtinai apleista ir nuo to daugeliui "Lietuvos" skaitytojų teko pritirti šio- 

kių-tokių nemalonumų, nes atlikti administracijos darbo kaip reikia nebuvo kam. 

Paėmę į savo rankas tolimesnį laikraščio leidimą, mes, šiek-tiek susitvarkę, tuojaus ištaisysime 
visu-, neužbaigtus rekalus ir pasistengsime visame kame duoti greitą ir rūpestingą patarnavimą visiems "Lietu- 
vos" skaitytojams ir draugams. 

Laikraštis "Lietuva" jau 25 metus teisingai ir naudingai tarnavo lietuvių visuomenei ir todėl užsitarna- 

vo pagarbos vardą. Taip pat jis tarnaus savo skaitytojams ir lietuvių visuomenei ir toliaus. Sulig išgales,, męs 
stengsimės jį dar vis labjau oagčrinti ir dar naudingesnių padaryti. 

Podraug męs pasitikime, kad seni "Lietuvos" draugai ir rėmėjai, kurių "Lietuva" visados turėjo daug, 
ir toliaus tokiais "Lietuvos" prieteliais pasiliks, ir visados ir visur ją parems savo geru žodžiu, patarimu, prenu- 
merata ir t. t. 

"Lietuvos" išleistu ve ir spaustuvė pasilieka toj pačioj vietoj, kur ji pirmiaus buvo. Tik įėjimas į "Lie- 

tuvą" perismainė: pirmiaus jis buvo per banką, iš kampo Halsted St. ir 33-čios gatvės, o dabar yra nuo 33-čios 

gatvės. Todėl ir "Lietuvos" adreso numeris persimaino. 

VISUOSE REIKALUOSE KASLINK "LIETUVOS" LAIKRAŠČIO DABAR KREIPKITĖS ADRESU: 

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

Jeigu kreipsitės su savo reikalais viršparodytu adresu, tai jų su reikalai bus atlikti greitai, be jokio už- 

trukimo. Su pagarba, 

Juozas J. Baczunas 
Jonas P. Pajauskas 

Patrioto Priederme! 
Didelė Proga Pagelbėti! Smūgis Karei Užbaigti! 

šiądien užsisakykit 

Laisves Paskolos Popierių 
Tai yra Suvienytų Valstijų užstatas, nešantis 3^ proc. palūkanų, išmokamų kas pusmetis. 

VIENAS DOLERIS 
Tai visa, kas reikia pradžiai užsisakyti $50 popierį. 

Išmokėjimui jo turi laiko iki rugsėjo 30 d., 1917 m. 

Klauskis by kurio Bankininko, Krasos Perdėtinio, Expreso Agento, ar Verteivio. JIE TAU PAAIŠKINS. 
Nei Komiso, nei vykintojo pelnu nėra. 

^ Niekuomet dar nėra buvusi tokia roga, kaip reikalavimas užsisakymų Laisvės Paskolai 1917 m. 

Josios tikslas ir pasekmės yra ir bus daugeriopos. Ji visupirmiausiai ir labiausiai patarnaus pasiekimui pergalės šitoj 
karėj laisvei, demokratybei ir liuosybei. 

Ji be jokios abejonės nuves prie greito užbaigimo .naikinimo žmonių gyvasčių ir nuosavybės, kuri dabar eina visoj isto- 

rijoj negirdėtu plotu. 
Ji bus priemone įsteigimui pastovios ta:kos visame pasaulyj. 

1917 m. Laisvės Paskolos išlygos yra tokios, kurios mažinę kiekvienam suaugusiam tautos žmogui duoda progą neatidėlio- 

jamu užsisakymu parodyti neužginčijamą ištikimybės ir patriotinigumo priparodymą. 
Ir pagalliaus, bet nemažiaus visuomeninti dalyvavimas šitoj Paskoloj galės jsteigti tikrą tautinj Amerikonystės jausmą, 

padidindamas jj iki to, kad įvairios mustj didžiosios Valstybės tautos susitelks ir susivienis j puikiausią tautą pasaulyje. 

LAISVES PASKOLA 
APLIKACIJA POPIERIAMS 

fiita aplikacija turi buti perduota per užsisakiusio banką patikėjimo bendrovę, ar kitą kokią agentūrą veikiančią jo vardu 
arba ji galima paduoti tiesiog Federalei jo distrikto Atsargos Bankai, arba Pinigyno Skyriui Washingtone. 

Date 

To the Secretary of the Treasury: 
According to the terms of Treasury Department Circular Xo. 78, dated May 14, 1917, the undersigned hereby apply 

lor 5 par valu e of the 15—30 Year 3 Yz Per Cent Bond of t'.:e United States, and agree to pay par and accrued 
inteicst for any bonds al'.otsd on this application. The sum of $ is inclosed, being 2 per ce'nt on the amount of 
bonds applied for (or payment in full for the one $50 or the one $100 bond applied for). 

Signature of Subscriber, in full, 
A(!dres=—Number and Street, 
C'uy or tovvn, 

County, State 

NOTE.—It is desirable that the follovving information be furnished by the applicant: 

1. If full payment \s to be made before finai installment in the circular, vvhat -.ill be the date of such full payment?.. 

2. If it is expected that future payments \vill be made by check, upon vvhat bank or trust company will such check 
probably be dra\vn? 

Name of the bank or trust company: 

Address: • 

3. \Vhat, if any, particular denomitnations of interim certificates are desired? 

4. Throvigh vvhat, if aay, bank or other agency is this application transmitted? 

KIBIRKŠTIS 
Kas-žin kada kaip reik užsire- 

gistruos vasara?. 
.j. .j. .j. 

Socialistai vertė liberališką Ru- 
sijos valdžią, dabar anarchistai 
verčia socialistus, arba, anot tos 

patarlės, "nešė vilkas, ar nenu- 

neš tik ir vilko "... 
•i* + '[• 

Amerikai geriaus yra 'kariauti 
Prancūzijoj negu jai reikėtų ka- 
riauti pas. save namie. 

4* •> 

"Laisvė" sakosi, kad ji priguli 
prie vidurio kairiam jam sociali- 
stų sparne. Tai išsifigiriuok da- 
bar sau sveikas, kiek frakcijų tarp 
socialistų priviso. 

* * + 

Geriaus pirkti Amerikos laisvės 
bondsą, negu mokėti kontribuciją 
vokiečiams. 

+ * 

Stebuklai! Kaip matau iš ko- 

respondencijų, tai nuo p. Šalčio 
nekuriems darosi karšta. 

+ + * 

Lietuvių Diena, kuri turėjo buti 
20 d. gegužio gal nepasisekė todėl, 
'kad tie "bedieviai"' tiligentai nieko 
"negadino." 

•J- * * 

"Rusijoj jau viešpatauja so- 

cializmas !'t—džiaugiasi nekurie 
karštagalviai. 

Jesir, teisybė. Bet kur tas so- 

ciulistiškas rojus? 
v 

Vok ietys nereikalauja daugiau 
bijotis. Kol ant rusų fronto bus 

užtektinai vokiečių bučiavimui ru- 

sk ių. tol visą kariumenę jis gali 
siųsti Prancūzijos frontan. 

•I* *!- 4* 

Lietuvoj po vokiečiu musų bro- 

liai suėjo vienybėm Rusijoj lie- 
tuviai suėjo vienybėm Laisvoj 
Amerikoj lietuviai g?1 tik tada 

susivienys, kada ir jiems p. Bėda 
ant sprando užsirioglins. 

.j. * 

Nors "Garsas" ir Brooklyne, 
bet pats varpo bimbavimas yra 
aiškiai So. Bostone. 

.t. ą 

Jeigu, ponedžiau neduok, Šliu- 
pas nuskęstų, tai 'kunigai vienu 
balsu sauktų, kad Pons Dievas jį 
pnkorojo; jeigu nenuskęs, tai sa- 

kys, kad nei jūrės tokio didelio 
bedzievio nenori. Ir šiaip gerai, 
ir taip neblogai išeina. 

•b •!* 

Rusija tik dabar pradeda su- 

prasti, kad pasigėrus paskui galva 
skauda. 

+ + + 

Socialistai nori taikos. Fain! 
Bet navatna, kodėl ir kaizeris to 
kios pačios taikos dabar nori. 

.J. .J. .Į. 

Dr. Bielski išsiuntė į VVashing- 
ton;i, o anuomet Xew Yorko laik- 
raščiai rasė, kai]) jis parsivežė be- 
keik malonius jspudžius iš vokie- 
čių tvarkos Lietuvoje. Kas paro- 
:lo strošną politišką mandrumą tų, 
kurie jj Washingtonan siuntė— 
ir naudos iš to tikisi. 

+ + 

Nedyvai, kad socialistams užėjo 
noras Pusi ją užvaldyti. Jų laik- 
raščių redaktoriai įsitaisė sau re- 

]akcijas buvusios carienės budua- 
ruose. Matyt, patiko šelmiams!., 

•j. * .j. 

Kunigai bara Šimkų, kad jis 
jiems ne iš tos dūdos pradėjo 
\Vell—vyrai, žinokit, kad gerose 
konservatorijose mokina ir kaip 
ant pedalų grajint. 

Jurgis Spurgis. 

Juokeliai. 
PRIKLAUSO NUO 

APLINKYBIŲ. 
B r a š k y s.—Kas reikia dary- 

ti, jei mane vyras pavadina me- 

laminui ? 
T r a š k y s.—Tas priklauso nuo 

to, kaip didelis jis yra ir kaip di- 
deliu melagiu pavadina. 

TĖVO KALTĖ. 
Tėvas. Girdėjau mokytojas 

šiandien tave smagiai nubaudė. 
S u 11 u s. Taip, nubaudė, bet 

per tave, tėveli. 
Tėvas. Kaip tai ? 
S u n u s. Vakar man paklau- 

sus tavęs kiek milijono yra, pa- 
sakei, kad tai po ^jalų diug, o tas 

visai 11c taip. 

Abelnas silpnumas, 
neveikimas j.iknij, r.ovirSkinimas, įprartrr užkietėjimai, 
Bunkus virSkinimas serganti palieka labai liūdnam pad0- jime. Norint p-ašalinti tas slogas ir užbėgti jy pasek- 
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmų, reikia vartoti 

(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas su3tiprinančiai-gydantis 
Kaina 75 centai 

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką. 

"Širdingai dėkavoju ui Severos Gyvasties Balsamą. La- 
bai kentėjau nuo skilvio susilpnljimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentSjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie- 
nos Severos Gyvasties Balsamo boakos. Prašau tą laiiką 
paskelbti lalkraSiluose, Idant visi kiti, kurio panaliai ken- 
čia, sužinotu apie tą gyduolę". Mrs. Pagac iš Moąuah, V.'is. 

Severos gyduoles calima gauti aptiekosc. PraSomn reikalauti tikrų 
Srveros gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei Tictos aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta. 

W. F. SEVERĄ CC., Cedar Rapids, Iowa. 

K. Balutis 
Attorney at Law . 

— Lietuvis Advokatas )— 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

814 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" Namuose) 

Ofiso Telefonas: Drover 718 1 Namų Tel.fonas: Yards 509^ 

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNING03 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $i.2S 
Amerika—Informacijos apie Ameriką ir t.t 75c. 
Andersono Pasakos — pusi. 82 20c. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 20c. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c, 
Kas iš kur Pareina? 

roc 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 15c, 
Ko mus mokina'vŽvaigždės ,10c, 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c. 
Kun. A. Burba — 29 pusi 20c, 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c, 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. f02. .35c, 
Nuo Degtinės — 19 pusi 10c. 
Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje pus;. 120..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 yc. 
Perspėjimai apie §vent«i Tikėjimą ....10c. 
Sulaukė — pusi. 132 25c. 
SLA. Istorija (1S96-1915) $[.50; audimo apdar 2,011 
Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 20c. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kunigų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigu* 
geriausiai siųst per pačto Money Orderį, paprastame 

Jaiške, adresuojant: 

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

Ant Pardavimo. 

Parduodama:—80 akru ukč; 60 

akrų yra Išdirbtos .žemės, 40 ariamos, 
7 mylios nuo miesto; naujos triobos, 
geras oras. Visi gyventojai aplin- 
kui lietuviai; arti bažnyčios, mokyk- 
los—tik viena mylia. Parduodama 
dėl neturėjimo kam dirbti ant ūkės, 
Kaina $5,800.00. Kreiptis adresu: 

Chas: Szmail, 
RFD 4, Box 65, Thorp, Wis. 

"DRAUGAS" 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 

yra rlmčiausiejl lr žym'-uBieJl lietu- 
vių veikėjai lr ia&ytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vl« 
eucmenės JuJėj'ino. Visi dlencs klau- 
simai yra Bva'btomi rimta, lr teisiu- 
gal 

Prenumerata Amerikoje SJ.OO me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitoae šaly- 
ee $3.00 meams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiamo vlenaa nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUbLiSHING CO. 
1800 W. 46th Et, Chicago, IR 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telepliono Randolph 550S 

& y v.: 3112 S. Hilsted St., arti 31st St. 
Phone Yards 2390 

DR. O. C. H b i N E 
DEN TĮSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 IrSo,JjalstedSl 
(Bjmmas *irš Aptiskos). CHIGA60. 

JOSEFH A. AMBROSIUS 
Į.IETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose tchmuujr 
OfUai: 

09 W. NVe^hingtou Strest 
Embi tOM-IO',9, Tel. Ceatrei 2.".79 

3214 Sa. Hi'itcJ <t., 7J. Yirė 7271 
CMSCAGO, ILL. , 



Kodėl Apsimoka Pirkti Laisves" 
Bondsus. 

M r. Forgan, vienas iš žymiau- 
sių Chicagos bankininkų, padavė 
sekančias keturias priežastis, dė- 
lei kurių kiekvienam Amerikos gy- 
ventoiui apsimoka pirkti "Lais- 
vės Bondsus," kuriuos išleido Su- 
vienytų Valstijų valdžia. Šitos 
■>ricžastįs yra sekančios: 
i-ma,—Tai patriotiška prider- 
mė visų Amerikos gyventojų. 
Dabar, kuomet šita šalis stojo 
karėn, butų Amerikai gėda, jeigu 
ji neatsilieptų j Prezidento šauki- 
mą., Valdžia reikalauja didelių 
pinigų karės vedimui, ir Vokie- 
tija tėmija, kaip Amerikos žmo- 
nės savo prezidentą parems. Ne- 
pasisekimas Šitos paskolos priduo- 
tų vokiečiams dar daugiau drąsos. 

2-ra—Kuomet šioji šalis yra 
karės stovyje, kiekvienas geras 
pilietis privalo nrisidėti prie jos 
vedimo, kuom jis gali. Musų 
kareiviai ir jūreiviai turės aukau- 
tj savo kraują ir gyvastis apgy- 
nimui šfos šalies gyventojų ra- 

mybes, gerovės ir ateities." 'To- 
dėl tie, kurie liekasi namie, turi 
pasirūpinti, kad kareiviams nieko 
netruktų: kad jie turėtų užtek- 
tinai maisto, drapanų, ginklų, 
amunicijos ir t. t. Jeigu jie to 

neturėtų, tai jie eitų vis viena 
kaip skerdynėn. Valdžia turi juos 
visakuoni aprūpinti. Tam reika- 
lingi pinigai, ir tam valdžia ap- 
skelbė paskolą. Kiekvienas pilie- 
tis, pirkdamas valdžios saugų 
bondsą, tuomi prigėlbes karėt- 
vianr. 

3-čia—Męs turime laimėti šitą 
karę: nors laimėjimas daug kaš- 
tuoja, bet pralaimėjimas, dar de- 
šimts sykių daugiau kaštuotų, ypa- 
tingai kuomet ateityje čia ant 
Amerikos užpultų ir padarytų tą 
patį ką padarė, sakysim, Belgijoj. 

4-ta—Laisvės Paskolos tonitsai 
yra pirmos Hiasos "investinimas.". 
Paskolinti Amerikos valdžiai pi- 
nigai yra saugiausi negu "kur Ki- 
tur. Jie negali pražūti, nes visa 
Amerika, visais savo turtais už 
juos atsako. L'ž paskolintus pi- 
nigus valdžia išduoda bondsus. 
Toki bondsai yra po $50, $100 ir 
didesni ir valdžia mokės procentą 
—tris ir pusę doPario nuo šimto. 

Tas išrodo, 'kad procentas nėra 

perdidžiausis, bet reikia žinoti, 
kad šitie bondsai yra liuosi nuo 

taksų, kuomet už kitus bondsus 
arba turtus reik mokėti taksas. 
Apart to, jeigu kart" užsitęstų il- 
giau, tai valdžia užtraukti ir nau- 

ją paskolą ir tuomet valdžia gali 
pakelti nuošimtį iki keturių, arba 
4/ procemų ir tuomet ir šitie 
bondsai, kuriuos dabar pirk., at- 
neš tokį natį procentą, nes valdžia 
iaip apsiėmė padaryti. Jeigu gT 
karė užsibaigs greitai ir valdžia 
visų tų pinigų nereikalautų, tai 
ji g?.lės supirkti bondsus anksčiau 
už didesnę kainą, kad nereiketų 
jai pro "*itų per ilgus metus mo- 

kėti. 
Todėl visais atžvilgiais yra nau- 

dinga ir geistina šituos valdžios 
bondsus pirkti. 

Stai trumpi paaiškinimai apie 
šituos "Laisvės Paskolos" bond- 
su.->: 

Kas Tai Yra Laisvės Paskolos 
Bondsas? 

Yra tai Suvienytu Valstijų Val- 
džios prižadėjimas sugrąžinti 
bondso savininkui pilną sumą pi- 
nigų, pažymėtą ant jo bondso, ir 
su procentu. 

Kam Tie Bondsai Yra Išleisti? 
Kad valdžia turėtų kuom už- 

mokėti už išlaidas, reikalingas, ka- 
rės vedimui ir kad turėtų iš ko 
pagelbėti musų tąlkininkams Eu- 
ropoje, ku-ie reikalauja pagelbos 
vedimui karės už musų, už savo 
ir už viso pasaulio laisvę ir de- 
mokratiškumą. 

Kada Valdžia Atmokės? 

Suvienytų Valstijų \ildžia at- 
mokės, arba pilni sugrąžins j a- 

skolą ij d. birželio 1947 metuose.. 

Reiškia, kad ji išleido šitą pasko- 
lą ant 30 metų. 

O Jeigu Jums Reikalingi 
Pinigai Greičiau? 

Jeigu jums butu reikalingi pi- 
nigai greičiau, tai jus juos galite 
gauti bile kada, parduodami sa- 

vo bondsą bile kam kitam. Par- 
duoti juos nebus sunkumo, nes 

jie yra taip gerai užtikrinti, kaip 
ir popieriniai pinigai, kuriuos da- 
bar vartojame. Jeigu jus reika- 

laujate pinigu, o bondsų netiorė- 
tute parduoti, tai jus galėsite nu- 

sinešti juos į 'u'l- banką ir ban- 
kas už bondsą paskolins jums be- 
veik pilną sumą, kokią bondsas 
yra vertas. 

Kaip Galima Bus Parduoti 
Bondsą? 

Jeigu norėtum gauti savo pini- 
gus atgal, tai gali parduoti bondsą 

Į tam, kuris nori j j pirkti, arba nu- 

nešti jį pas bile bankierių ar bro- 
ke r j, kuris parduos jį viešame 
bondsų turguje, kuris visuomet 
yra varomas. Niekados netrūk- 
sta žmonių, kurie nori pirkti 
GERUS bondsus? 

Kokį Nuošimti Jie Atnešr5 
Šitie '"Laisvės Paskolos" bou 

sai atneša y/2 procento ant metų; 
procentas išmokamas kas pusme- 
tis—15 d. birželio ir 15 d. gruo- 
džio kiekvienų metų. 

Kaip Gauti Procentus? 
Kiekvienas bondsas turi pro- 

centų kuponus, kuriuos galite at- 

plėšti kas pusmetis ir priduoti bi- 
le bankui, o bankas išmokės uz 

juos pinigais. 
Kiek Bondsai Kaštuoja? 

Tie yra išleisti įvairaus didumo: 
po $50, $100, $500, $1,000 ir t. t. 

Kaip ir Kur Juos Pirkti? 
Pasiklauskit bankuose, post-ofi- 

suose, krautuvėse ir daugelyj kitų 
vietų. Kiekvienas bankas užra- 

šys jums bondsą. 
Ar Bondsai Yra Saugus? 

Už šituos bondsus atsako visas 
šios šalies turtas, o Amerika yra 
turtingiausia šalis visam sviete. 
Jus negalite pražudyti nei cento, 
nebent visa Amerika susibankru- 
tytų, o tas yra negalimas daiktas. 

Į SAN D A RIEČIUS. 
Nors Sandara dar jaunutė ir ji 

gimė nepatogiame laike, kuomet 
veikėjų spėkos buv'o nukreiptos 
j sušelpimą Lietuvos, vienok San- 
dara ant tiek jau sustiprėjo, kad 
pradeda lošti žymią rolę visuome- 
nės gyvenime. Kiekvienos organi- 
zacijos bujojimas priguli nuo jos 
visų įstaigų ir sąnarių—pradedant 
nuo Cent. Valdybos, apskričių, 
kuopų ir atskirų veikėjų, iškriku- 
sių po įvairias kolionijas. 

Tad užimdamas- ALTS. pirmi- 
ninke? vietą, šiuomi kreipiuosi į 
gerbiamus sandariečius ir prita- 
rėjus, prašydamas ir ant toliau ne- 

nuilstančiai darbuotis ALTS. la- 
rbui. Tuomi pačiu pasidarbuosite 
ir Tėvynei Lietuvai, nes ateis lai- 

i kas, kuomet Lietuva reikalaus 
žmonių, teisingai suprantančių vie- 
Isojo gyvenimo reikalus. Sanda- 
ra-gi kaip tik ir skleidžia svei- 
kiausias mintis. Su augšta pagarba, 

R. Adžgauskas. Pirm. A LTS. 

REMKITE PRAKILNU DAR- 
DA. 

Kaip žinoma, po Amerikos lie- 
tuviškos kolionijas šiuo laiku lan- 
kok tris žymus veikėjai: atstovas 
iš Lietuvos muzikas St. 5'.nikus, 
mokyt. M. Šalčius nuo Ameri- 
kos Lietuvių Centralio komiteto ir 
p. Martus su maršrutais nuo L. 
Gelbėjimo Fondo. Jų visų trijų 
tikslu ^ ra rinkimas aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės. Kadangi 
ALTS. viršiausis tikslas—gerbūvis 
lietuvių ir Lietuvos, tad gerb. San- 
dariečiai remkite viršminėtų ypa- 
tų pasiuntinystę. Remkite kaip 
kam paranku, prisitaikant prie vie- 
tinių aplinkybių. Su pagarba. 

R. Adžgauskas. Pirm. ALTS. 

Pas Burtininką Chicagoie t A! f 

Apie 7-8 metai a^gal Cbicagoje, 
rodos, prie Maxwell gat., buvo at- 

siradęs "profesorius." Ruvo tai 
žydas burtininkas; jis mokėjo tru- 
puti ir lietuviškai. Jis iš kazyrų 

į nusakydavo žmogaus gyvenimą 
j praeityj ir kas bus ateityj, pasal- 
damas visas laimes ir nelaimes. 
Vaikinams su merginomis, atėju- 
siems pas ji apie apsivedimą klau- 
stis, net paveikslus stebuklingu bu- 
du nuimdavo. Žodžiu, jis kvai- 
liems žmonėms visa atspėdavo ir 
pasakydavo. To apgaviko apgar- 
sinimai buvo ir lietuvių laikraš- 
čiuose! aš, pamatęs jo apgarsini- 
m? pradėjau nekuriuos draugus 
kalbinti nuvažioti pas jį pažiūrėti, 
kaip jis ten apgaudinėja žmones ir 

kaip jo tie burtai įtaisyti. Tam 
savo užmanymui maža patarėjų 
gavau—tik du. Antgalo ir tiedu 
atsisaką Atsisakė ne del išlaidų, 
bet bijojo, kad kas nesužinotų ir 

( paskui nesijuoktų. j 
Mano draugams atsisakius, su- 

maniau važiuoti vienas; bet ir aš | 
bijojau, kad žmonės, nepamatytų 
ir paskui nesijuoktų. Vieną gra- 
žią dieną nuvažiavau; pataikiau 
buti pas burtininką šapoms nušvil- 
pus 12 valandą dienos; .įsiskai- 
čiau, kad tai geriausis laikas; nieko 
pas burtininką nebus. Nuvažia- 
/. 'rėdamas, ar kas neišeis laukan, 
žiūrėdamas ar kas neišeis laukan, 
ar neįeis į vidų. Įeinant nema- 

čiau, bet išeinant mačiau vieną 
moterį nuo 18 gatvės. Šapos nu- 

švilpė 12 vai. Aš įjjau ijf^askam- 
binau; žydė, burtininko pati, įleido 

į ir gražiai lietuviškai užklausė: 
— Ar pono nori matyti? 
— Taip, sakau. 
Ji parodė man pryšakines du- 

ris ir sako: 
— Prašom sėstis; dabar ponas 

valgo pietus. 
Pasakiusi tą, pati nuėjo valgyti, 

mane palikus prie durų. Aš apsi- 
džiaugiau," kad nieko nėra ir einu, 
tiesiog į pryšakinį sėstis; priėjęs, 
prie durų, pamačiau kad pryša-, 
kiniame prisėdę žmonių. Mane, 
tartum, perkūnas trenkė pro duris 
ir, rodos, kas karštu vandeniu api- 
pylė. Neturėdamas kur daugiaus 
eiti, atsistojau šale <pryšakinio kam- 
bario durų ir žiuriu per langą, gal- 
vodamas, kas dabar daryti: eiti at- 

gal, ar laukti galo. Užgirdau, vie- 
nas vyriškis lietuviškai patiloms 
sako: Išnešk jam krėslą, gal jis 
sarmatijas čia pas mus eiti. 

Kaip išgirdau lietuvišką kalbą, 
dar šilčiaus pasidarė. Mergina, 
išnešus iš pryšakinės krėslą, pasta- 
tė jį prie manęs ir paprašė sėstis., 
Aš, padėkavojęs, atsisėdau šale 
pryšakinės durų ir klausau, ką ten 

pryšakinėj jie kalba. Toliaus po 
truputį pradėjau ir pažiūrėti, kas 
ten do žmonės. Pamačiau, kad 
vienoj vietoj sėdi dvi merginos ir 
vienas vaikinas; antroj, vyras su 
moteria. Visi lietuviai ir visi ne- 

pažįstami. Pasidarė linksmiaus ir 
pradėjau atvėsti nuo įgauto karš- 
čio. Pasėdėjus apie 5 minutas, 
pasigirdo skambutis; atėjo nauja 
kostumerka, sulenkėjus lietuvė, ro- 

dos net iš \Visconsino valstijos at- 
važiavus. Ji norėjo sužinot nuo 

burtininko apie savo vyrą, ar jis 
sugrįš kada pas ją ir ar jai galima 
už kito išeiti ir t. t. Prasidėjo 
būrimas; pašaukė pirmutinę. Čia 
vėl skambutis suskambėjo ir vėl 
įėjo naujas žmogus; bet šiuo tar- 
pu ne lietuvis, tik žydas; tai buvo 
aštuntas. Sėdėdamas, aš manau 
sau: gudrus žydas, moka gerai pi- 
nigus iš kvailių žmonių vilioti. 

Paleidęs pirmąją merginą, bur- 
tininkas riktelėjo: '^ext." 

Nors iš eilės antra buvo mergi- 
na, bet jos vietą užėmė paskutinis 
atėjęs žydas. Ta mergina^ Toma* 
žydas gyvenimą atspėja, pradėjo 
paf.koti, kaip jis jai viską atspėjo, 
pasakė kas buvo, ir kas bus atei-l 
tyje; kaip stebuklingu budu nu- 

traukė jos paveikslą su tuo vai- 
kinu, su'kuriuo ji apsives ir koks 
tas jos vaikinas labai gražus. Žo- 
džiu, nebuvo galo jos džiaugsmui. 
Ji taip džiaugėsi, kaip mažas vai- 
ka<5, naują "titę" gavęs; ji ėjo prie 

kiekvieno ir džiaugei, gražiu vyru 
ir labai laimingu gyvenimu su juo. 

Vienas vyriškis, nežinau, ar to s 

merginos brolis ar kas kitas, bet 
jų kompanijos, užklausė tos mer- 

ginos, ar ne tas vaikinas, kuris 
dažnai ateina? 

Toji atsakė, ikad -tas tik šiukšlė 
prieš aną naują j j, ir kad ji dabar 
su tuo snarglium visai nebekalbė- 
sianti ir t. t. 

Ji patarė ir tai savo seseriai, 
ar draugei nesigailėti pusės do- 
lerio nuėmimui paveikslo su savo 

busimuoju vyru. Bet toji atsakė, 
kad ji tik $3.oo pinigu beturinti, 
o darbo nežinanti, kada gausianti. 

Burtininkas, paleidęs žydą, suri- 
ko "Xcxt" ir pertraukė jų kalbą. 
Ir vėl skambutis ir vėl atėjo lietu- 
viai, vyras su moteria, man tru- 

putį matyti žmonės. Man pasi- 
darė nesmagu; norėjau apleisti tą 
vietą, nieko nesužinojęs, bet, pri- 
ėjęs prie durų, negalėjau išeiti, 
nes buvo užrakintos, (kaip maty- 
ti, burtininko buta gudraus, jis du- 
ris taip pritaisė, kad be rakto ne- 

galima išeiti). Sakant burtininko 
pačiai, kad aš nebegaliu ilgiaus* 
Įsukti, man tuojaus reikia j darbą 
eiti. Man šitaip pasakius, tuojaus tą 
merginą paleidęs, liepė jai palaukti, 
ir pašaukė mane. Burtininkas pa- 
žiurėjo j mane nuo galvos iki kojų, 
kažinką su ^avo pačia žydiškai pa- 
kalbėjo ir užklausė manęs; ko aš 
norįs. Sakau, mačiau laikraščiuo- 
se tavo apgarsinimą, kad gali vis- 
ką atspėti: taipgi atėjau ir aš, kad 
man mano gyvenimą papasako- 
tum. Burtininkas pasakė, "Niu 
gerai, eik į šitą kambarį." 

{ėjau į buriamąjį kambarį ir 
pradėjau dairytis. Kambarys, kiek 
dabar pamenu# buvo visas juodai 
ištaisytas; burtininkas parodė man 

krėslą ir liepė'sėsTis. Aš pirma 
sėdimo pažiurėjau ar krėslas ne- 

pritaisytas su elektra. Burtinin- 
kas su savo Pfči»>vis ka?.inko j 
mane žiuri ir j.|ca»:ą apie mane 

kalba. Aš atsisėdau parodytoj vie-' 
toj, o burtinin&ffS'įdtoj pusėj stalo 
ir pradėjo sakalu |ą jis gali pa-! 
daryti ir kiek kfštuoją. Už iš-: 
pasakojimą gyvenimo praeityj ir 
ateityj 50c. Jeigu esi nevedęs, 
nuima paveikslą su tokia mergina, 
su kuria bus apsivesta už 50c. Už 
atspėjimą vardo su pavarde taipgi 
5oc. Viso $1.50. 

Sakau jam, kad jis pasakotų 
mano gyvenimą praeityj ir atei1 
tyj. Jis pradėjo dėlioti, kazyras 
ir pasakoti kas buvo praeityj. 
Kiek dabar atsimenu, jis sakė, kad 
labai daug merginų mane mylėjo 
ir myli, bet aš apie tai nieko ne- 

žinąs ir su tomis merginomis 11c- 

sueinąs. Paskui pradėjo pasakoti, 
kokis bus gyvenimas ateityje. 
Ateitis, girdi, man rodo didelius 
turtus ir didelę laimę; jei ,aš ap- 
sivesiu su juodbruve mergina, bu- 
siu nelaimingu, o jei su švesia, 
tai laimei galo nebus ir t. t. 

Pabaigęs sakyti apie mano gy- 
venimą, užklausė, ar aš noriu nusi- 
imti paveikslą su savo apsivesiama 
mergina. Aš sutikau ir jis pada- 
vė man baltą popierą, žirkles, ir 
parodė kokio didumo šmotelį po 
pieros atitirpti. Ant to popieros 
šmotelio jis žadėjo įuimti mano 

merginos paveikslą. 
Aš, kirpdamas tą popierą, nukir- 

pau vieną kampą taip, kad pažin- 
čiau, ar tikrai ant tos popieros bus 
paveikslas. Popierą apkarpius, jis 
man padavė mažą stiklinę ir liepė 
prileisti j ją iš krano šalto van- 
dens ir tą atkirptą šmotelį popie- 
ros įmerkti P tą vandenį ir įdėti 
į tam tikrą krdbelęj Toji krabelė 
buvo pritaisyta ant staliuko prie 
sienos ir visa, kaip iš oro taip ir 
iš vidaus, apkalta juodu, blizgan- 
čiu audeklu. Man tą stiklinaitę 
su vandeniu ir popierele įdėjus į 
krabelę, burtininkas, kažin ką savo 
pačiai pasakęs, atsisėdo į savo vie- 
tą ir pradėjo mano merginc« pa- 
veikslą imti; jis liepė man pa- 
dėti abi mano ranki ant stalo ir 
paleido savotišką elektros mašinė- 
ę (nežinau, kaip tos mašinėlės va- 
dinasi, bet aš jas daug sykių esu 

matęs ir sykį jos gerai mane pa- 
kratė; jos prekiuoja, rodos, apie 
$5.00). Vieną tos mašinėlės ran- 

keną jis padavė man j dešinę ran- 

Įką, antrą rankeną jis pats paėmė; 
1 dta savo ranka burtininkas pradė- 
jo mano kairės rankos pirštus 
spaudyti ir kažinką šnibždėti, lie- 
pęs man apie merginas mintyti ir 
j rankas žiūrėti; bet aš labjausiai 
žiurėjau į tą krabelę, dasiprasda- 
mas, kad iš tos krabelės yra skylė 
j antrą kambarį ir iš ten visus mo- 

lius daro. Burtininkui paspaudžius 
mane pirštus kokias tris miliutas 

į jo pati virtuvėje šuktelėjo, ir bur- 
tininkas liepė man tą stiklinę iš- 
imti. Cia supratau, kad jiedu abu 
su pačia tuos monus daro ir žmo- 
nes apgaudinėja. įmetamas tą stik- 
linę iš krabelės, pamačiau, kad yra 
skylė j kitą kambarį (į indinę) ir 
visai supratau, kaip tie paveikslai 
traukiama. Išėmęs stiklinę, radau 
dailios merginos paveikslą. Burti- 
ninkas patėmijo, kad aš gražią 
merginą turėsiąs. Aš, tartum nie- 
ko nesuprasdamas, apsidžiaugiau, 
bet pasakiau jam, kad aš kirpdamas 
popierą tam paveikslui buvau nu- 

kirpęs vieną kampą, o dabar nėra 
nukirpta. 

Į Burtininkas išsyk neturėjo ką at- 

sakyti, bet paskui susigriebė ir 
pasakė, kad 'kaip paveikslus imant 
viskas atsitiesina, taip su ta pačia 
gyvenant busiu labai laimingu ir 
turtingu. 

Aš ta paveikslą norėjau įsidėti 
j kišenių, bet burtininkas paėmęs 
jį suplėšė ir pasakė, kad jis tik už 
pažiūrėjimą skaito 50c., o jei noriu 
į namus neštis, tai turiu dar dolerį 
primokėti. 

Nors jau pamačiau jų monus p 
veikslų ėmimui, bet, norėdamas ir 
daugiaus sužinoti, nesigailėjau uaf 
50c. pridėti ir paprašiau, kad ma-' 
no vardą ir pavardę pasakytų.' 
Burtininkas padavė man konvertą 
ir lietuviškai spaudintą blanką, ant 
kurios yra pažymėta, kur užrašyti 
vardas, pavardė, ar esi verdęs ir 
tt. Burtininkas, padavęs man tą 
blanką, liepė viską surašyti, Įdė- 
ti į konvertą, užlipdinti ir įdėti j 
tą krabėlę kur paveikslas nuimta: 
jis išėjo ir paliko mane vieną, es tą 
blanką iŠpi.ld?iau, savotiškai vardą 
užrašiau Abdcefgh, pavardę—Ijk- 
lmnopqrst, o apačioj parašiau taip: 
Aš pamačiau kaip tu apgaudinėji 
žmones; duok $10—tai tylėsiu. 

Viską surašęs, įdėjau į krabėlę 
ir manau sau, dabar tai jau grieb- 
siu už rankos, jeigu pasiseks; jde5 
jęs pasakiau burtininkui spėti. 
Tuo tarpu pasigirdo skambutis ir 
burtininko pati išėjo įleisti žmogų; 
ten ji, turbut, užsišnekėjo, burti- 
ninkas, nesulaukęs jos, išėjo pats 
žiūrėti, palikęs keturių metų vaiką 
ma»ne daboti; aš pamatęs, kad 
burtininkas įėjo į indinę, supratau, 
kad jis pats ims tą mano rašteų. 
Atsistojęs atidariau krabėlę ir pa- 
mačiau baigiant ištraukti; pagauti 
už rankos nesuspėjau, taigi, greitai 
uždaręs tą krabėlę, atsisėdau ir lau- 
kiau. Burtininkas, matyt, nepa- 
tėmijo manęs žiūrint jam surašą 
beišimant, o vaikas kadir matė, nie- 
ko nesakė. Burtininkas, sugrįžęs- 
atsisėdo j savo vietą, pakišo po sta- 
lu tą maro surašytą blanką ir pra- 
dėjo skaityti, bet jokiu budu ne- 

galėjo perskaityti nei vardo, nei 

pavardės. Jis prisipažino, kad ma- 

no vardas labai sunku ištarti. 
Aš jam patėmijau, kad jis, tur- 

but, nemoka skaityti ir liepiau per- 
skaityti apačioje kas po pavarde 
yra parašyta, o jei jis nemoka per- 
skaityti, tai tegul duoda man, aš' 
jam perskaitysiu. 

Čia aš pasakiau, kad aš mačiau 
kaip jis iš tos krabelės išėmė tą su- 

rašytą blanką ir dabar rankoj, lai- 
ko ; burtininkas tik akis išvertė ir i 

žiuri j mane. Sakau, duok man 

$10.00, tai viskas bus gerai, o jei 
ne, tai aš tave areštuosiu. 

Burtininko pati. išbėgus iš bu- 
priėjo prie tos krabelės, atidarė ją 
ir suriko, sakydamas, kad ten io 
pinigai buvo padėti, ir dabar jų ji 
nėra; jis užsipuolė ant manęs, kad1 
aš juos pavogiau. Sakau, šauk po; 
liciją, kratyk mane, jieškok savo 

pinigų. Burtininko pati, užgirdusi 
tą truksmą atidarė duris, ir žy-įc 

__ 
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diskai užklausė; burtininkas jai at- 
sakė ir atvirto krėsle, tartum be 
žado; jis, turbut, manė, ka."f aš nu- 

sigąsiu ir bėgsiu. Burtininko pati 
ėirė rėkt, kad aš jos vyro pinigus 
•pavogęs. Sakau, šauk policiją, 
areštuok mane, o jeigu jus ne- 

šauksite, aš pašauksiu. 
Pasiėmiau kepurę ir einu laukan; 

atsigaivino burtininkas ir vėl su- 
riko: atiduok mano pinigus kur 
pavogiai. Sakau, tu mano ati- 
duok, o jei neduosi, atvesiu po- 
liciją. 

Burtininko pati išbėgus iš bu- 
riamojo kambario, uždarė virtuvės 
duris, kur man reikėjo išeiti, o bur- 
tininkas, atidaręs užpakalines du- 
ris, norėjo pro jas mane išstumti. 
Aš, priėjęs prie burtininko pačios, 
jau apibalsiai surikau: 

— Leisk man, išeiti pro kur aš 
įėjau,, o kad 11c, tai aš šauksiu 
anuos žmones, ką laukia. 

Pamate, kad aš nei kiek nebijau, 
kažinką tarpe savęs pakalbėjo, su- 

grąžino mano $1.50 kur aš buvau 
užmokėjęs už būrimą ir gražumu 
prašo, kad aš niekam nieko nesa- 

kyčiau. Sakau, jeigu norit, kad 
niekam nieko apie tai nesakyčiau, 
tai duokite man $lo.oo: kitaip jus 
areštuosiu. 

Dabar jau visai gražiai pradėjo 
jie prašyti ir $5.00 pasiūlė, bet aš 
vis savo $10.00 reikalauju. Bur- 
tininko pati jau ir su ašaromis pra- 
dėjo sakyti, kad jie visai biedni, 
kad daugiaus neturi kaip tik $5.00. 
Bet aš nenusileidau; sakau, dabar 
laukia apie 8 žmonės; kad jp; nuo 

jų kiekvieno paimsite po 
doleri, tai bus $8; jei man nenori- 
te duoti $10.00, tai policijai užsimo- 
kėsite daugiaus. 

Pasakęs tai ir einu sau prie du- 
rų ; priėjęs prie durų, ir vėl radau 
užrakintai; aš vėl surikau smagiai. 
Burtininko pati. prinešus, man ir 
kiša $5.00, prašydpma manęs ty- 
lėti; aš jai pasekiau, kad už $5.00 
netylėsiu: bet paskui sutikau už $8, 
ir prižadėjau niekam nieko apie 
tai nesakyti, nors maniau visai ki- 

taip. 
Parvažiavęs namon, pasigyriau 

savo draugams, kuriuos kalbinau 
važiuoti, kad aš buvau pas burti- 
ninką ir visus jo burtus susekiau. 
Dabar, sakau, surašykim j laikraš- 
čius. 

Mano draugai vietoj padėti man > 

surašyti, pradėjo mane pajuokti ir 
kitiems sakyti, kad aš buvau pas 
burtininką sužinoti, kokią merginą 
vesiu, ir tt. Nenorėdamas girdė- 
ti tų pajuokimų, išsikėliau į kitą 
dalį miesto gyventi, kur niekas 
manęs nepažįsta, ir į laikraštį bi- 
jojau tą pranešti. Taigi, nors ne- 

maniau žydo burtininko prašymą 
išpildyti, bet jį išpildžiau. 

J. Šnipas iš Chicagos. 

Oi 

Aukos Lietuvai. 
IŠ LG. IR LNF. RASTINĖS. 

Susitvėrė Nauji Liet. Gelbėjimo ir 
Liet. Neprigulmybės Fondo Skyriai. Lincoln, N. H. Moterjs, atskirai 
nuo vyrų, susitvėrė Lietuvos Nepri- gulmybės Fondo skyrių. 

Marė Zilaitienė. Pirmininkė, 
Marė Puidokienė. Raštininke, Petronė Mickunienė, Kasininkė, 
Adresas: Box 92, Lincoln, N. H. 
Hudson, Mass. Balandžio 17 d. su- sitvėrė LG. ir LNF. skyrius. Valdy- be 11 inėjo: 

S. Sapitavičius, Pirmininkas. 
A. Jocius. Raštininkas, 
J. Navičonic. Kasininkas. 
Adresas: 27 Louis St., Hudson. 

Mass. 
Nashua, N. H. Dalandž.io 14 d. 

susitvėrė LG. ir LNF. skyrius. Val- 
dybon :ntjo: 

VI. čiužas, Pirmininkas, 
27 lligh St., 

J. Zapienienė. Vice-Pirm., 
42 High St., 

S. Zavadekas. Raštininkas. 
Po $1.00—A. Liutvinas, V. K. Puc- 

džiunas, J. Rebinskus, J. Kamins- 

PHONE YARD8 2721 

D r. J. JONIKASTIS į 
MEDIKAS IR CHIRURGAS j, 3313 S Halsted St., Cliicago 

IVs \Vorcester St., 
J. Zibalis, Ka6lerius, 

P. O. Bos 42. 
Lincoln, N. H. Balandžio 10 d. su- 

sitvėrė LG. ir LNF. skyriua. Valdy* bon inetna: 
A. žllaitls, Pirmininkas, 
K. Mickur.as, Raštininkas, 

Box 92, 
J. Puidokas, Kasininkas. 

Kitose visose v( jtose, kur susitvė- rė LO. ir LNF. skyriai, prašoma kuo 
greičiausia fin. raštininkui pranešti 
įpie susitvėrimą, ir skyriaus valdy- bos adresus. 

J. Sekevičius. 
01 Oak St., Lawrence, Mass. 

NEVVARK. N. J., ST. ŠIMKAUS 
PRAKALBOSE. 

Aukavo šios ypatos: 
Andrius žlugžda—$5.00. 
V. Ambrozevičia—$2.10. 
K. Mačlonis, J. Gudauskas, J. Nau- 

jalis, D. Kazakauskas—po $2.00. 
kas, I\. Kulvin3kas, V. Strolis, Mrs. 
O. Strolienė, Ig. Martinaitis, K. Tam- 
kus, J. Skiema, A. Matuzas, P. Pa- 
vilionis, Mrs. K. Pavilionienė, M. 
Dvareckas, S. Barkauskas, A. Bar- 
kauskas, V. Leščinskas, D. Symana- 
vičlus, K. Jareilis, A. Radziavičia, K. Rosinskas, J. Petrulionis, Al. Tre- 
čiokas, P Lukšis, Jurgis Šimkus, St 
Gečis, J. Leliašius, Ona Krepavlčle- 
nė, Ant. Jodells, Mrs. O. Lukšienį 
F. Žalis, A. Krulinskas. J. Aleksa, 
E. Kesiliauskiutė, A. Abraškiutė, Z. 
Bruknienė, A. Bubonis, P. Bernalia- 
vičius, F. M. Petrulionis, R. Muzikia- 
vlčiutė, A. J. Puodžiūnas, M. Truska. 
Sirulklų $15.90. Viso labo $77.00. 

Amsterdamo lietuviai pasižadėję po 
50c. vž birželį ir geguži: P Lalas, 
J. Urbelis, A. Lukšis, J. Loska, A. 
Petriką Viso—$5.00. 

Maud Chrlstlans—$5.25. 
St. Šimkus, mėn. už geguži ir ba- 

landį—$6.00. 
» Mrs. H. Hodwin—$10.00: 

Kartu $99.25. 
Pirmiau j plaukė, o nebuvo paskelb- 

ta p. Damijonaičio (iš Chicagos) 
auka—$1.50. 

NAUJAS! NAUJAS! 
IŠRADIMAS 20 AMŽIAUSI 

Panaikinimui: blakių, Lambatierų 
ir kitų visų vabalėlių, kokie tik gali 
atsirasti jusų stuboje, arba kur ki- 
tur. Męs panaikiname tik j dvi .die- 
ni tą vieą, tik prisiųskite savo adre- 
są. o duosime patarimą DYKAI: 

Rašykite adresu: 
J. W. SAKALAUSKAS & CO. 

Station E, Box 42, Clevelana, O. 

! ! Pranešimas ! 2 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio men. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. I1ALSTED ST.j TELEPIiONE YARDS 5831 

Dr. P. VV/IEGNER \ 

Tcl. YARDS 153 

Dr. J. KŪLIS 
L'etuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
3259 So. Halsted St, Chicago, III 

Gydo visokias ligas moterių, vaHr,,) 
Ir vyr^. Specialilkai gydo limpančiai 
užsisenėjusias ir paslaplingaa vyr\ 
ilgas. 

BUK ŠOFERIU. 
Lailxs yra gauti sau tinkam:} vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip div 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
inusų mokykloje. Mokinime pasi- naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutoiks tiflka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- • 
bu mokyklai netrūksta ceriausių automobilių, ir kitų prieliisų. Už- tikrinamo tamistai kad tuojaus gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00. Ifederal Ass'n of Auto Eneineers, 1214-16 Jackscr. Blvd. (Ine.) 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie uo- 
rėtų išmokti tardaaku- 

lysies j 1—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, jeigu galima butl pa- 5iim darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokinamo barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r-nkadabystė9 (manicuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nobso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Av., 
r'ttsburgh; Pa. 

KELIAUJANTIS AGCNTA9 

Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 
kas lankosi po New York"», Je-sey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 
:ašinčja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
raus 1 mu3Ų laikrašti. 

LIETUVA PU B. CO. 

PETRAS S. REMEIKIS. 
Yra mūsų Įgaliotas Gardner ir apl» 

/nkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
: :kelblmus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

CcimL 1111 

D R. A. YUŠKA 
lietuvis gydytojas 

1J48S0. HALSTED ST CHICASJ, ILL, 
coknkk ista srussr 



Nusižudė. F'rtra Čigas, lietu- 
tis, gyvenantis prie 1O42 So. 

Spatdiljg ave., pereitą nedeldie- 

nj du syk .šovė j savo žmoną, o 

po to pats nusižudė. 
Šūviai, paleisti į p. Čigicnę, 

jos nepataikė. 
Anot anglišku laikraščių pra- 

nešimo, Čigicnė buk išaiškino 

policijai, buk Čigas tai padaręs 
iš baimės, kad jam reikėsią ka- 

riauti. 
"jisai sakė man keletą sykiu, 

kad jis neisiąs karėn,:—pasakojo 
Čigienė policijai.—•" J i.-ai sakė, 
kad jis užmušiąs mane ir save 

pirmiaus negu jis eisiąs kariu- 
menėn."' 

Anglų laikraščiai pažymi aiš- 
kiai. kad jis esąs lietuvis. 

Jeigu butų teisybė, ką pasako- 
ja Čigicnė, tai vyras, matyt, bu- 
vo netvirčiausio proto, nes kas 

nesibijo savo locną žmoną šau- 

dyti ir save nusišauti, tam neiš- 

pultų ir kareiviavimo bijotis. 

M. Šalčius Chicagoje. Šiomis 
lienomis atvyko Chicagon p. M. 
balčius, sekretorius Centralinio 
Koniteto iš Xevv Vorko. P-as 
šalčius, kuris trumpu laiku įgijo 
sau vardą gero kalbėtojo, laikys 
Chicagoje eilę prakalbu, o vė- 
Haus atlankys su prakalbomis Clii- 

cagos apielinkes. 
Prieš atvyksiant į Giicagą, p. 

Šalčius lankėsi su prakalbomis 
Pennsylvanijos, Ohio i»* Michiga- 
no valstijose ir, kaip pranešama ;š 

tų vietų, kur ji-; kalbėjo, žmonės 
yra nepaprastai užganėdinti iš jo 
prakalbų. Chicagiečiai turės gerą 
progą išgirsti tikrai žingeidžių ir 

naudingų prakalbų iš šito naujo 
čikagiečisnis kalbėtojo ir pasižy- 
mėjusio lietuvių veikėjo. 

Nekurios aplinkinės Cbicagos 
kolionijos, kaip Rockford. Racine 
ir t. t. yra jau nuo senai užsi- 

kvietę p. balčių su prakalbomis. 
Kurios koHonijos dar nėra to pa- 
darę, gali tuojaus atsišaukti, kad 

galima butų surengti tvarkingą 
maršrutą. Atsišaukti reik adre- 
su : P>. Lenkauskas, 2336 >0. 

Oaklev ave., Cliicago, 111. 

P-no Šalčiaus prakalbos. At- 
vykusis Chicagon, p. M. balčius, 
Centralinio Komiteto sekertorius 
ir žymus lietuvių veikėjas, laikys 
prakalbas sekančiose vietose: 

Chivagoje: ant Bridgeporto, 
Aušros svetainėje, 30-ta ir Hal- 
stecl gatvės, birželio 6 dieną va- 

kar?; 
— 7 d. birželio, Arsanskio sve- 

tainėj 875^ Houstin ave., S o. 

C h i c a g o j e. 
— 8 d. birželio, Mcldažio sve- 

tainėje. \V'est Sidėje. Prakalbų 
diena Roselande, Racine, VVis., 
Rcckford, 111. ir t. t. bus paskelbta 
vėliaus. 

P. šalčiaus paskaitos yra vie- 
nos iš žingeidžiausių, kokios ka- 
danors tarp lietuvių buvo laiko- 
mos. Todėl atkreipiame, ai ydą 
ypač TMD. ir SLA. kuopų Illi- 
nois, Indiana ir YVisconsino vai- 
stijų, kad nepraleistų šitos progos 
ir pasinaudotų ja. P. Šalčius su- 

stiprins SLA. ir TMD. kuopas ir 

daug naudos padar>s savo paskai- 
tomis ir prakalbomis. Vietos, ku- 
riose jis jąu laikė paskaitas ir 
prakalbas, negali atsigerėti ir at- 

sidžiaugti tokių naudingų apšvie- 
tos nešėjų susilaukę. 

B. Len'. auskas. 

Neprigulmingų drilininkų pa- 
roda. Pereitą subatą Arts Kliu- 
bc, Fine Arts Building, atsidarė 
paveikslų paroda. Joje dalyvauja 
ir lietuvis-<lailininkas p. Jonas Ši- 
leika, kuris išstatė paveikslą "Iš- 
gelbėjimas." Iš viso yra apie 50 
poveikslij išstatyta—kiekvienas 
dailininkas turi išstatęs tik po vie- 
ną paveikslą. 

Paroda atdara tik šiokiomis 
dienomis nuo 9 vai. išryto liki 6 
vai. vakare; įžanga 25 ccntai. 
Paroda tęsis 3 savaite*. 

Įvairumai. Mirė pp. Baltučių 
maža dukrelė. Pereitą nedėldienj 
palaidojo šv. Kazimiero kapinėse. 

— P. K. Kasputis pasekmingai 
užbaigė pirmą kursą dentisterijos 
North Western University. Pasa- 
kojo, kad sekasi jam gerai. P-as 
Kasputis gavo viešą pagyrimą ui 

technikos s rytyje. Jo darbas pri- 
pažinta geriausiu visoj kliasoj. 

— Šiomis dienomis išvažiavo 
Rusijon Pranas R akas, dirbnsis 
seniaus L\ A. Juozapaičio aptie- 

l^yje, ir p. Grigaitienė su vaiku, 
žmona "Naujienų" redaktoriaus. ! 

— p. Karolis Sarpalius, vienas 
ii muzikantu broliu Sarpalių, ne- 

trukus. kaip girdėti, žada pastoti 
liuosnoriu į Amerikos laivyną. 

— Dirželio 14 d. atsibus TMD. 
28-os kuopos susirinkimas Micl- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23M 
placc. Šita kuopa laiko susirin- 
kimus kas antrą ketvergą kiek- 
vieno mėnesio. Visi nariai mel- 
džiami atsilankyti viršminėtos 
dienos vakare. 

— Pereitą utarninkn atsibu- 
vo j a imu] vyrų registracija. 
Nors Chicagoje buvo visokių 

(kurstytojų, kurie kalbi-no nesi- 

(registruoti ir priešintis registra- 
<*';ai, bet viskas atsibuvo ramiai 

i ir graž.iai. Turbiu, labai mažai 
yra tokių, kurie nesiregistravo, o 

ir tiems prisieis to kvailo savo 

žingsnio pasigailėti. 
— Pereitą patiedėlj Chicagos 

Draugijų Sąry išrinko valdy- 
bą sekantiems • >etams. Prezi- 
dentu Dr. A. Zimontą. vice-pre- 
zidentais — adv. ii. K. Balutį. 
Dr. Drangelj ir Dvmšą, sekreto- 
rium p. Kvietkauską, kasierium 
p. Kareivą. Susirinkime lankėsi 

, ir ne.-enai atvykęs svetys, p. M. 
Šalčius. 

į Keletas naujų draugijų, kaip 
girdėtis prie sąryšio prisidėjo. 

REDAKCIJOS ATSAKYtlfli. 

Kyba-tg Ponaičiui. .Tusų straips- 
nelio sunaudosime. Ačiu. 

M. K. š-k u i. — Jūsų aprašomieji 
dalykai jau būvio pirmiaus kitų ap- 
rašyta 'r to. 1 mes Jusij raštelio 

i nedėsime. Vis tiek tariame Tamis 
ti ačiu. 

Apgarsinimai, 
VIRŠKINIMAS LAUKIA NO- 

RO VALGYTI. 

Mandagusis pasakymas "linkiu 
jums gero noro valgyti nėra be 
reikšmės, nes iš visit virškinimo 
adjutantų sveiaks noras valgyti 
yra tikrai galingiausiu ir svar- 

biausiu Jei noras valgyti men- 

aks, m..-- Trinerio Amerikini 
Eliksyrą. Šitas vaistas yra su- 

taisytas iš k.rėių žolelių didelės 
gydomos vertės. Jis išvalo žar- i 
nas, sutaiso norą valgyti ir gelb- į 
sti virškinimui. Jis veikia gerai j 
i*to viduriu užkietėjimo, vidurių į 
išputin o, galvos skaudėjimas, mi-' 
grėno*, nervuotumo ir visokių1 
kitų nesveikumų sujungtų, su 

skilvio kliūtimis. Tai yra vais- * I 

tas, ne gėralas. Kaina $1.00. į 
Aptickose. Nesakyk, kad kas 

itiors sergantis ramatomis ar neu-; 

ralgija yra neišgydomas. Tegul 
jis pamėgina Trinerio Linimen-, 
tą, o turėsite kitokią muomonę. 
Puikus vaistas taipgi nuo sutini-, 
mų. nusibraukimų 1/ tt. Kaina 

j 25 ir 50c. aptiekose, 35 ir 60c. 
krasa. Jos. Triner, išdirbėjas 
Chemikas, 1333-1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. į 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 

Račiūno nauji judonū paveik- 
slai su illiustruotomi dainomis 
atsibus sekančiose vietose, 

j .. Rockford, 111. — ketvergo va- 

: kare, birželio 14 d., Mendelson 
Įsvet., N. M ai n st. 

Detroit, Mics., Subatos ir ne- 
dėlios vakarais, birželio 16 ri 17 

j d., šv. Jurgio parap. naujoj sve- 

tainėj, Wcstminster ir Cardoni 
Istr. 

Rochester, N. Y. — SereUos 
ir ketvergo vak., birželio 20 ir 
21 d., bažnytinėj 'svetain'j. 

1 Reikalavimai. I 

j KetKitiauja 2 prityrusių mastinių prekių pardavinėtojų, mokančių lie- 
j tuvių ir anglų kalbas. Darbas nuo- latai. 

Kahn's Dep't. Store, 
613 W. 31st St., Chicago, III. 

Paj ieškojimai 
Pajleškau savo pusseserių Teklės 

ir Natalijos Karklyčių, Zelčių sod., 
Pašvitinio parapjjos, Šiaulių pavieto, 
Kauno gubernijos. Natalija plrmiaus 
gyveuo prie Paulina gat., Stock Yardų 
apiellukėj. Tekia gyveno Phlladelr 
pi»ijoj, Pa. Pranešti adresu: 

Kazimieras Šimaitis, 
1S35 Canalport Ave., Chlcago, 111- 

Pajieškau savo tikro brolio Stanis- 
lovo Gudžluno, Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Šimkaičių vol., Sta- 
kių parapijos, Gudžiunų k., 18 metų 
kaip Amerikoje. Atsišaukti adresu: 

Ant. Gudžiunas, 
45 Charles St., Waterbury, Conn. 

Pajieškau Juozapo Mickevičiaus, 
kuris, girdėjau, gyveno Chicagoje. 

Atsišav' e adresu: 
u. gis Vaitiekūnas. 

Box 46o, Thomas, W. Pa. 

Pajieškau savo sesers sunaus SI- 
mano Rudoko. Kauno gub.. Telšių 
pav., Plungės vals., Mižalkių sod.; 
sesers sūnaus Juozapo Berbalo, Nar- 
velių sod., Vieverž«nų vals., Rasei- 
nių pav., Kauno gub., Ir pusbrolio 
bei pusseserės Jurgio Tenkučio ir 
Amelijos Tenkutytės Seypetitnės. 
Laižuvos par., Raseinių pav., Kau- 
no gub. 

Atsišaukti adresu. 
Marė Tenkutytė. 

336 W. 11 St., New York, N. Y. 

Pajieškau savo pusbrolio Stanis- 
lavo Sperkavičiaus, mieste Paneve- 
;'do, Kauno gub., Pirmiau gyveno 
Woroester. Mass., dabar nežinau. Jis 
pats ar kar: jj pažįsta, malonėsite 
duoti žinią, adresu. 

A. Sperkavičia, 
9128 S. Houston Av. So. Chicago, III 

Pajieškau savo pusbrolių Jokūbo 
ir Jono ir sesers Julijonos Makaus* 
kių iš Kauno gub., Šiaulių miesto. 
Apie 4 metai Amerikoj. Pirmlaus 
gyveno Waterbury. Oonn. Jie pa- 
tįs, ar kas juos p.v.Jsta, malonėsite 
rašyti adresu: 

Jonas Makauskas, 
3149 Emcrald Ave., Chicago, III. 

Pajieškau savo broM.o Jono že- 
brlo. kuris visą laiką dirbo anglių 
kasyklose. 

Atsišaukti adresu. 
A. žebreskl, 

Nisqually. Brown Ranch. Wass. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karsta, Ui atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausi) vieta, atsivadinti ir pamatysite 
[ražesnj Teatrą negu vidurmie?»yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
lC'c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir ned61iomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame laikr nori pasilsčti, atsivi- 
dlnti ir užmiršti savo nesniagutius, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRA. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

( M d p> «& ) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (koiio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus', 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtaa. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie j{ visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., j 

CHICAGO, ILL. 1 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali į 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
rcuiis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už vieną dolerj. 

Fedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima .pailsimo 
jrusnią ir neleidžia darytis pūs- 
lėms, narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
i *2812 E. 79th SI. S. Cleveland, Ohio 

GAILA. LABAI GAILA! 
Žinoma, tu, brolau, matei aklą 

žmogų, einantį gatve. Eina jis 
labai lėtai, pamažu: ranka prie- 
šais čiupinėja, lazda prieš save 

kelią bado. 
Gaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akių ir liko be šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina n. .<tis, amži- 
nas tamsus kalčiimas. 

Tu tokiu aklu nenorėtum būti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 
rėtų buti ? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, kiek jy an-t šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputį kitokį. Jie patjs sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, jeigu norėtų. 

Anę dien, girdžiu, vienas vyras sako kitam: 
Dabar užėjo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

mogus nemokytas, tai kaip aklas miške: kur neisi, tai vis į 
medį atsimuši ir nosj nusimuši.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Nemokytam žmogui dabar labai 
sunku. Jeigu nori laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 
dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti* 
viską matyi. Tik tada geresnj kelią gali sau gyvenime pasirinkti, tik tada gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

Geras laikraštis paprastai buva geriausis vadovas, geriausis 
mokytojas—ir pigiausiai atsieina. 

Šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra panašus į tą 
paveikslėlj. kuris viršuj patalpintas. Jis pats sau užsiriša akis 
NEŽINYSTĖS raikščiu ir slankioja po šitą pasaulį, aplink gra- 
baliodamas, kaip tikras neregys. Ar manai, kad jis toli nueis? 

Xusirišk tą NFŽINYSTĖS raikštį nuo akių, žinok viską, kas 
pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų žmonių ir pots savo gyve- 
nimą pagerink. Skaityk gerą laikraštį, kuris bus tavo draugu, 
prietelium ir mokytoju. 

Tokiu laikraščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir save draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių žinių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir 1.1. Tik du doliariu už visus metus, 
vieną doliarį už pusmetį. 

Užsisakyk sau "Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lietuva", 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARSSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADA-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS, 

t Aukauk jiems per Central] Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lietuvą, ir Įslraijk Į nuolatiniu Lietuvos SelpėjiĮ skaičių. 

Iškirpk šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo A uka 

į Komitetą šiuo adresu: ^ 
THE UTHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

^*rr;x£iu •?_ aithį nukentėjusiems nuo ha- 
^ vės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Centmiį Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

i ŽINOTINA 
t mano ofiso valandos bus tokios: 

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. 

vakare. 
Nedėldieniais ir Seredomis pagal 

sutartį. 

Taipgi laikysiu ofise nurse 

Dr. K. Drangelis 
I 3261 SO. HALSTED STREET 
| Tel. Drover 5052 Chicago 
» 

■» » VTVTV 

SKAITYKITE IR PLATIfJKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiuasi zaUiuii lietuvių tautos sąmonę ir stiprina ji] dvasiu, kau k^ncriai lauktų karo pai<aigo8. LIETUVIŲ BALSAS padedu švlesties Ir tobulinties; jis ragina įautlečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta Ir paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kiopigiausia kaina ikelbimus-JleSkojimus, grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda sr.rastl nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Itusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams l rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 

: rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 5 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. S0 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium ■iumeris 5 centai. 
15 Amerikos pinigus, laišku* gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" Į užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, Jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po tek9to —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantlems po teksto 10 centų petito eiluts. 

Adresrs: 

"Lietuvių Balsas" 
PcTROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

i4rl'Cri •... 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ISTKLO PAS AMERIKOJE 1886 MĖTAI S 

Kapitalas i Sausio, 2917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo $92.715 
Ligoje pašalpų "'..l $53.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.oo $9.00 ir $ia.oo į savaitę. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius," Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
~tru0tu'mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovar.ai. 1 Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 

Su Reikalais 
Kaslink konstitucijų, knygų 
katalogų ir kitokių Spaudos 
darbų visados kreipkitės į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd ST. CAICAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7184 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bnnkierlai, bet męs gvarantuojame TamBtai Bučfe dvma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pa» mu». Vy- ir valknamB padarome aut orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 150 00 už pusę iaiuos. Truputį nežiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir iruputili dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaua, Vaikų siutai $2.50 Iki $7.50. 
Skrynios i* valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls e.U atdaras iki 11 vai. vakare. Nedildienials iki 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų Ilgų specialistė 

Cfisas 
1/ 25 West 18th Street 
Icif Paulina Ir WoodjaU 

Ibone Canal 1203 
Valandos; 

m 6:£0 iki 12:U0 valr/ca 
H ri :CO iki 8:00 v&L, val£, 

fiadeiioms 

ZjBCBįtCikl l^JOOvsį pyta 

Rezidencija 
52C8 W,Hafrison S^rtrt 

Tel. Austin/J/ 

Valandos 
iki 9:00 kiekrtanętycj 

savo skaitytojams Juod?. labai daug naudingų raštų apte žmonių sveikatą i; ligas, taipgi apysaky, juoky, eiliy, paveiksly.'". Turi savo korespondentus visoje Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina metams 51.00. pusei mėty 11.00. Už- sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunėi&mc dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Starved Rock State Park (Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) Vidurvakarių Stebuklingas s Gamtos Kraštas 

Atsidarys nuo Gegužės Imt s iki Spalio 20tai 
Ištisai EleUtrikinis Kelias 

n rj Tikietas į ten ir .itc.il vie- tb I« I O ninteliai tiesiu keliu nuo » Chicago Are U r Avc. ir Ci- cero Ave. Stoties ar Art'O. 111. < hieago ir Jolict Elektriniu GeUkeliu. 

Specialiai Būriai 
Al P/"V Tikietas į ten ir atgal tuo ID1 DU pačiu keliu burain-. ii pen- ▼ I,w v j(iij dešimtų (50) žmonių, ar daugiau. 
Eiektrikiniu ir dariniu Keliu 

m Cį A R Tikictas į ten ir atęal sep- iltį tinudieniais ir šventadieniais 
taipgi būriams iš penkių 

ar daugiau žmonių šiokiomis d eitomis. ?ita žc-.r.a kelionės kiina galima gauti tiktai vartojant pakeistinį tik-ct^ i Jo- lirtq. 111., C. & A.. A. T. 6r S. F., ar C. K. I. Fr I', gelžkeliais. 
Ruck lslaud turi paskirt? traukini iš ( hirafo- 7:flO vai. ryto ii 9:00 vai ryto; iš Englcv.'oodo 7:15 vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto pasiekia -*i Jolictą, 111. 8:30 ir 10:00 vai. ryto. Jolictu apleidžia 8:45 vai. ryto .'r 10:20 vai. ryto, pasiekdamas Starved Kock 11:00 va!, ryto ir 12:20 va.l dienos. ('■rjžtant apleidžia Starved Rock 5:19 vai. po pietų ir Rock lsland gelžkeliu pribūva Chicagon 9:40 va), vakare. 
Asmeniniai Vedamos Ekskursijos AQ O C Antradieniais, ieštadieniais ir •n *1 septintadieniais kas savaitė » 

nuo (ieguzė1; 15 d. iki Rug- sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg spėdelio susitaikymo. Vienos dienos ke- lionė. f-ešios valandos Rccke. Kreipkitės į Chic&go Travel Bureau, 645 Marquette liuilding, Telephone Cen- tral 3847 

Archer A ve. 5totis 
Norėdamas nuvažiuoti j Archer Ave. Stotį, paimk pietij linkui einantį tram- vajij State gatve or Archer Ave pažy- mėta "ArcherCiccro", ar persike'.k ar.t šito tramvajaus nuo kiekvienos perker* tan.ųįv l'nijg. 

ARTĖS ?EMS ŽlN 0M3 RAŠYK 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLlET, ILL., Arba TaUfonuok Drover 2705 
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