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Dideji Kare. 
Prasti tikusioji savaitė 

Perversme buvo pilna svarbių at- 

Grekijoj. si tikimu. Teisybė. 
musių laukuose nieko 

ypatingai svarbaus neatsitiko, 
bet užtai įvykusieji politiški at- 

stikimai savo svarbumu pervirši- 
ja ir musių svarbumą. Pirrrą 
vietą tarp šitų atsitikimų užima 

nuvertimas nuo sosto Grekijos 
karaliaus Konstantino, kuris, 
kaip žinoma, yra Kaizerio švo- 

geriu. 
Nuo pat karės pradžios sau- 

tikiai tarp talkininkų ir Greki- 

jos buvo nepaprasti ir nenorma- 

liški. Kaip žinome talkininkai 
(Rusija, Anglija ir Prancūzija) 
išliuosavo grekų tautą iš-po tur- 

kų jungo ir sutvėrė neprigul- 
mingą Grekijos viešpatiją. Tos 

•pačios viešpatijos net iki šiolei 
iš savo iždų mokėjo pusėtiną su- 

mą pinigų, nes Grekijos iždas 
buv«» taip menkas, kad negalėjo 
visų šalies iškaščių padengti. 
i8<>7 metais, kuomet Grekija įsi- 
vėlė į kvailą karę su turkais 

ir tapo sumušta, tie patjs tauri- 

ninkai vėl išgelbėjo Grekiją nuo 

turkų, sulaikydami jų armijas, 
kurios buvo pasirengę maršuoti 

j Atėnus. Nedyvai todėl, kad 

grekų tauta iš širdies yra dėkin- 

ga talkininkams ir nuo pat pra- 

džios šios kares norėjo stoti tal- 

kininkų pusėn. 
Vienok ant nelaimes ant orė- 

ki jo.s sosto sėdėjo kaizerio švo- 

veris, didelis vokiečių kulturos 

garbintojas. Jis pasiryžo Kaize- 

riui gelbėti, kiek jis galėjo: jis 
sulaužė sutafrtj su Serbija, ne- 

duodamas jai pagelbos, kaip bu- 

vo žadėta; jis sulaužė GTek«;^° 

konstituciją, išvaikęs parlamen- 
tą, kuris nenorėjo pildyti jo no- 

rų ; jis paliepė atiduoti bulga- 
rams grekų tvirtoves ir pasiduo- 
ti grekų kariunienės korpusui į 
vokiečių nelaisvę,—žodžiu jis 
darė viską, kas tik galėjo kaize- 

riui pagelbėti, o talkininkams 
pakenkti. Talkininkai nieko 
svarbesnio negalėjo pradėti ant 

Salonikų fronto, nes, turėdami 

Konstantiną savo užpakalyje, oi- 

joje, kad jis prie geros progos 

neužpultų jų iš užpakalio. 
Prašalinus Konstantiną ir jo 

vyriausj sunų, talkininkai galės 
liuosiau atsipeikėti. Galima ti- 

kėtis, kad j Atenas neužilgo grjž 
Venizelos, kaipo naujos valdžios 

premieras. Talkininkai, pasodi- 
nę ant sosto antrąjį Konstantino 
sunų Alexandrą, prižadėjo pilną 
Grekijos nepaliečiainybę. Nebū- 
tų vįsai stebėtina, jei.^u vieną 
gražią dieną išgirstume, kad Grc- 

kija formališkai stojo karčn su 

savo amžinais priešais turkais 
ir bulgarais. Nedyvai todėl, kad 
ir iš Vokietijos girdime apie di- 
delį piktumą ir kaizerio grąsi- 
nimus, kad jis atkeršinsiąs už 

Konstantino n-uvertimą. 
Bet Konstantino nu- 

Rusija vertimu kaizerio bė- 
Kariaus! dos dar neužsibaigia. 

Iš Rusijos ateina ži- 

nios, kurios kaizerio visai nega- 
li džiuginti. Visos vokiečių in- 

trigos, visas meškeriojimas, kad 
pagauti Rusiją atskiron taikon, 
nesiseka: Rusija, nors '"evoliuci- 

jos sukrėsta ir nusilpninta, bet 

visgi pasirodo pergudri, kad ant 

kaizerio sliekų pasigauti. C) tų 
sliekų kaizeris kabinėja daugybę: 
kuomet ruskių bučiavimas ant 

fronto nieko nepagelbėjo, vokie- 
čiai manė. kad degtinė ir Hin- 

denburgo kimelis (saldi degti- 
ne) bus pasekmingesni; pradėta 
atrasdinėti nepaprastai daug vo- 

kiškos degtinės. Bet rusai per- 

daug buvo nusigėrę laisvės :r 

vokiška degtinė jiems galvon 
aėjo. Tuomet I lindenburgis iš- 
siuntė bevielin] telegramą, kvies- 
damas rusu armiją prie taikos; 
atsakymas į tai buvo, kad rusai 
kariaus toliaus. Socialistų kon- 

ferencija Stockliolme buvo se- 

kantis kaizerio triksas, bet ir iš 
jos nieko nežada išeiti. Intrigos 
per Svr icarijos federalės tarybos 
narj ir prof. Grimmą užsibaigė 
tolimi, kad Crim turėjo neštis 
iš Rusijos, o Rusijos durna pa- 
galios viešai ir galutinai užrei- 
škė, <kad rusų armijos tuojaus 
pradės užpuolimus. 

Šitoksai rusų valdžios pasiry- 
žimas turi užuojautą ir pritari- 
mą visuose rusų sluogsniuose. 
Atskirą taiką atmeta ir kareiviai 
su darbininkais, ir ūkininkai, ir 
kazokai. i<r dvasiškija. ir socia- 

listai, išskyrus vieną Leniną ir 

| burei j jo pasekėjų, j kuriuos šią- 
dien niekas jau neatkreipia rim- 
tesnės domos. 

Taigi Rusija, kaip matyt, eina 
Ijau stipryn, sveiksta nuo savo 

'revoliucijonints ligos. Tačiaus 
nererk manyF, kad ji jau visai 
išsilaižė. Bėdų ir betvarkių dar 
ncstoka. Su darbininkais, ku- 
riuo* kursto visoki karštagalviai 
neva '"revoliucijonieriai," yra 
daug bėdos nekuriose vietose. 
Nekuriose vietose jiems pripa- 
žinta šešiii valandų darbo die- 
na; dabar pranešama, kad kur- 

stytojų klausydami, jie jau rei- 

jkalauja ti«k keturių valandų dar- 
|bo dienos. Garsias Morozove* 

j dirbtuves, netoli Nižnij-Novgo- 
rod, darbininkai paėmė j savo 

(rankas, bet jų varyti~negalėjo 
; ir sugrąžino atgal savininkui, 
.kuris da'bar nustato algas ir ki- 

tas taisykles. Petrograde su- 

streikavo kelneriai, reikalauda- 
mi, kad hoteliai pereitų j jų 
savastį bendrai su savininkais. 

! Panašių atsitikimų yra daugy- 
jbė. Ims laiko, kol protas paims 
viršų ant jausmų. Todėl tuomi 
stebėtis negalima. 

L?*vijc>3 
atsiskyri- 

Politiškas Rusijos pa- 
dėjimas taipgi dar nė- 

ant aiškaus ir tvir- 
i to kelio. Žinios pra- 
neša, kad estai ir Idtviai beveik 
visai atsiskyrė nuo Rusijos, įsi- 
steigdami sau savo valdžias Lie- 
tuviai taipgi organizuoja savo 

(spėkas ir paima savo globon 
Į kaip neužimtą Lietuvos dalį, 
taip ir visas iškeltas iš Lietuvos 
į Rusiją valdiškas įstaigas. Įvai- 
riose Rusijos dalyse, neskaitant 
Kronštadto, tai miestelis, tai pa- 
vietas apsiskelbia "respublika" 
ir nenori valdžios klausyti. To- 

kių atsitikiu, Augiausiai pasi- 
taiko pietinėj Rusijos dalyj, kaip 
Perejeslavlyje, C .ricine ir kitur. 

Bet tos mažos "respublikos'' 
yra nesvarbios. Jos neturi jo- 
kiu pamatu, nes nčra paremtos 
ant jokio tautinio judėjimo. 
Daug svarbesnį apsireiškimą at- 

neša žinios, kad ukrajiniečių 
seimas Kieve nutarė apskelbti 
Ukrajiną, arba Mažrusiją visai 
neprigulminga nuo Rusijos. Ukra- 
jinoj vra nuo 20 iki 30 milijonų 
ukrajiniečių; jie gyvena turtin- 

giausiuos'! pietinės Rusijos plo- 
tuose, ir jeigu jie savo nutarimą 
įkūnys ir ištikro visiškai atsi- 
skirs nuo Rusijos, tai Rusijai 
nuo to. bt abejonės, butų nema- 

žas smūgis. Iki šiolei ukraji- 
niečiai buvo galvoję tik apie pla- 
čią autonomiją, arba federatyvę 
valstiją sykiu su Rusija. 

Ant visti frontų pe- 
Kariškos reitą savaite jokiu 
operacijos, svarbesniu permainų 

j nejvyka Vokiečiai 

buvo laimėję keletą kontr-ata- 
kų, kuriuos jie padarė prieš an- 

glus ir prieš Jrancuzus. Anglai 
Arraso apielinkėje, po vokiečiu 
spaudimu, buvo priversti pasi- 
traukti iš savo priešakinių po- 
zicijų, bet pasilaikė savo ranko- 
se svarbiąsias pozicijas, ikiek 
anksčiau nuo vokiečių paimtas. 

| Champagne provincijoj atakai 

eiliuojasi su kontr-atakais; tai 
viena, tai kita pusė šį-tą laimėje, 
bet fronte jokių svarbesnių per- 
mainų nėra. Abidvi pusės, da- 
rydamos mažesnius vietinius ata- 

kus, "čiupinėja" savo priešą, mė- 
' gindamos surasti viena pas kitą 
silpnesnes vietas. 

Tą patį galima pasakyti ir 
apie italų frontą. 

Ant Salonikų fronto įvyko kiek 
žymesnė permaina. Cia anglai 
savo noru pasitraukė iš kairiojo 
šono upės Struma, laikydami 
tiktai tiltą an kelio nuo Sale ni- 
kų j Sercs. 

Priežastis tokio pasitraukimo 
nepaduodama. Spėjama, kad čia 
norima sutrumpinti frontas, lcad 
paliuosavus kariumenę Monasti- 
ro apiclinkėse, kur gen. Serrail 
buk rengia naują ofenzyvą prieš 
bulgarus linkui Serbijos gilumos. 

Italai pirmu skyiu išsodino sa- 

vo kariumenj Palestinoj, kad 
pagelbėti anglams prieš turkus. 

Ateina žinios, kad ir rusu ar- 

mija, po ilgo neveikimo pradėjo 
ugnį prieš vokiečius. Tas at- 
sitiko keletoj vietų; smarkesnis 
mušis buvo Galicijoj, netoli Sta- 
nislau. 

Fenkiolika vokiškų orlaivių 
pirmu sykiu per visos karės lai- 
ką prisigavo iki paties vidurio 

j Londono ir pridirbo čia nemažų 
nuostolių. Bombos krito pačiam 
vidurmiestyj ir užmuštų skait- 
lius siekia kelių dešimtų, o su- 

žeistų skaitlinė eina į šimtus. 

Kaizeris labai 
"Laisvės Paskola' tikėjosi, kad 

pasekminga. pirma Ameri- 
kos vidujinė 

paskola, vadinama "Laisvės Pa- 
skola," nepasiseks. Ir čia jis ap- 
sigavo: vieton 2 miliardų doliarių, 
kurių valdžia prašė, Amerikos 
gyventojai užsirašė apie tris ini- 
liardus doliarių. Tas kaizerio 

I palinksminti negalės, nes tas pa- 
rodo, ad Amerika, sykį apskel- 
bus .:arę, baikauti nemano. 

Kaizeris turi ir kitų apie tai 
ženklų. Amerikos armijos šta- 
bas su gen. Pershing jau yra 
Francuzijoj. Ambuliansai, lakū- 
nai ir daktarai beveik kasdien at- 

plaukia į Prancūziją, Galima 
tikėtis, kad ir pirmi Amerikos 
pulkai netrukus pasveikins vokie- 
čius ant Prancūzijos fronto. O 
čia namie Amerika rengia kitus 
šimtus tūkstančių kareivių. Vo- 
kiečių štabas turi apie ką pagal- 
voti. 

Austrijos parlamente 
Krisis kilo audra. Lenkų 
Austrijoj, deputatai pranešė, kad 

Vokietijos valdžios 
paliepimu Lenkijoj iškarta laike 
karės apie '30,000 lenkų. Vienas 
vokiškų deputatų iš sėdynės su- 

šuko, kad esą virvės, turbut, pri- 
truko, nes visus }uos reikėjo iš- 
karti. Lenkai ir slavų deputatai 
šoko iš savo sėdynių ant pada- 
riusio tokią pastabą. Kilo bai- 
siausis truškmas ir su muštynė- 
mis. Posėdį prisiėjo uždaryti. 

Len<kai, kaip pranešama iš 
Šveicarijos, visai atsisakė turėti 
bent kokius reikalus su dabarti- 
ne Austro-Vengrijos valdžia ir 
grasina nebalsuoti už karės kre- 
ditus. Austrijos ir Vokietijos 
laikraščiai didžiai tuomi susirū- 
pinę, nes gali kilti atvira revo- 

liucija; lenkai atvirai reikalauja 
sau neprig'iilmingos Lenkijos ir 
labai griežtai kalba prieš vokie- 
čius. Lenkus palaiko 'kitų sla- 
viškų tautų deputatai. Jeigu len- 

kų, Kurie Austrijos pa'lamente 
yra labai stiprus, nepasiseks nu- 

raminu, tai Austrijoj galėtų at- 

sikartoti rusų revoliucijos isto- 
rija. 

Iš Kares Lauko. 
'GREKIJOS KARA- 
LIAUS NUVERTIMAS. 

Atėnai. Barniai ir nesusipra- 
timai tarp Talkininkų ir Grekijos 
karaliaus Konstantino užsibaigė 
tuomi, kad Konstantinas tapo 
prašalintas nuo sosto ir ant an- 

glu kariško laivo tapo išvežtas 
j Šveicariją. Sykiu su juom iš- 
važiavo ir sosto įpėdinis, jo vy- 
riaut is sunus Jurgas, kurio tal- 
kininkai nenorėjo palikti ant sos- 

to, nes jis, kaip ir jo tėvas, už- 

įjaute vokiečiams. 
Nuvertimas nuo sosto karaliaus 

[Konstantino i vyko netikėtai ir grei- 
tai. Prieš kelias dienas atvyko į 

'(jrekiją franeuzų senatorius M. 
'Jonnart, kuriam Francuzija, An- 
glija ir Rusija — Grckijos glo- 
bėjos ir sutvertojos, — davė pil- 
ną jgaliojimą pasielgti su 

Konstantinu, kaip jis matys rei- 
kalingu. Jonnart atvyko į Salo- 
nikus ir apkalbėjęs dalykų stovį 
su gen. Sarrail, vadu talkininkų 
ekspedicijos, nuvyko į Atėnus. 
Cia jis turėjo keletą pasikalbė- 
jimų su Grekijos premieru Zai- 
miu ir po to pastatė reikalavi- 
mą, kad karalius pats nuo sosto 

atsisakytų. 
Jonnart pranešė premierui, kad 

nors jis ir turi karišką jiegą sa- 

vo reikalavimų parėmimui, te- 
čiaus jis prašo premiero, kad ta- 

Įjai panaudot ant karaliaus savo 

įtekmę, kad galima butų visą rei- 

kalą užbaigti ramiu budu. Jis 
pranešė, kad talkininkų kariume- 
nė nebus išsodinta Atėnuose, kol 
jis negaus nuo karaliaus atsaky- ' 
mo. 

i -Gavus talkininkų ultimatumą, 
'karalius sušaukė posėdin Yalsti- 

nisteriu ir buvusių premierų ir 
po visapusiško apkalbėjimo nus- 

pręsta, kau karalius ir jo vyriau- 
sis sunus atsisakys nuo sosto. 

Utarninke, pusiau dešimtą išryto, 
piemicras Zaimis įteikė Jon- 
nartui sekantį pranešimą. 

Fareikalavus jūsų vakarykš- 
čioje notoje atsisakymo nuo 

sosto jo karališkos didybės ka- 
raliaus Konstantino ir pasky- 
rimo jo įpėdinio, iemiaus pasi- 
rašusis turi garbę pranešti ju- 
st] excelen\:ijai, kad jo didybė 
karalius, visuomet turintis o- 

menyje Grekijos gerovę, nu- 

sprendė apleisti šalį sykiu su 

sosto įpėdiniu, ir paskyria ku- 
nigaikštį Aleksandrą, kaipo sa- 

vo įpėdinį. 
'Zaimis, 

Norėjo ginti karalių. 
Pirm šito pranešimo daugelis 

grekų, ištikimų savo karaliui, su- 

sirinko karaliaus apgynimui. Nak- 
čia apie 2,000 rezervistų apsupo 
karaliaus palocių, idant karalių 
apgynus, jeigu to reikėtų. Išti- 
kimu grekų delegacija, po vado- 
vyste laivyno aficiero Mavromi- 
chaelis nuvyko pas karalių ir 
pranešė, kad grekų armija ir 
žmonės yra ištikimi savo kara- 
liui. Karalius j tai atsakė tik 

I tiek, kad prašė, idajit jie užsi- 
! laikytų ramiai. 

Agitatoriai tuom tarpu mieste 
mėgino sukelti demonstracijas 
prieš talkininkus, liet nepasek- 

riningai. Armijos afięitrai ąpreiš- 
jkė, kad klausys valdžios paliepi- 
jmų ir atsisakė čfalytfuiti demon- 
stracijose. 

Betvarkių tme.^c .nįehuvo. 
Antrytojaus j^aralifis su savo 

(vyriausiu sumtm ir1 žmona bei 

Ikitais palydovais sėdo ant an- 

|glų kariško laivo ir tapo išvežtas 

jj Italiją, iš kur jis vyks j Švei- 

cariją. 'Tą pačią dieną antrasai 

tl 
tP *1 

karaliaus sunūs / go ndras, ku- 
rS 

ns esas prielanku ® cininkams, 
... » 

prieme prisiegą 11 ne sostą. 
Jaunasai karalius Aleksandras tu- 
ri 24 metus amžiaus. Nuvers- 
tasai karalius 'Konstantinas vieš- 
patavo tik 4 metus. Jis yra ve- 

dęs kaizerio jauniausią seserj ir 
iš tos priežasties, sakoma, yra di- 
delis vokiečių šalininkas. Talki- 
ninkai, išsodinusieji armiją Salo- 

nikuose, visuomet bijojosi, kad 
Grekijos karalius neužpultų ant 

jų iš užra\alio. 

LIOSAI BUS 
A?IĖ i d. LIEPOS. 

Washington, D. C. Praneša- 
11.a, kad pirmi "liosavimai'' ėmi- 
jiiui kareivių iš tarpo užsiregis- 
travusių 5 d. birželio vyrų, a- 

da atsibūti apie i d. liepos šių 
metų. Šiuom laiku tveriama tary- 
bos, kurios prižiūrės ir nuspręs 
kas gali buti paliuosuotas, o- Icr's 
ne nuo kareiviavimo. Tokias ta- 

rybas rekomenduos gubernatori?i 
valstijų n nnjorai didelių mie- 
stų o prezidentai ka;1^ jalus 
galutinai paskirs, ar atmes. Clii- 
cagos majorui vienok nebus su- 

teikta teisė rekomenduoti kandi- 
datus j tokią tarybą, nes jis pa- 
sižymėjo dideliu neprielankumu 
\VashingtQiio valdžiai. Chicagos 
tarybą rekomenduos gubernato- 
rius. 

VOKIETIJA PLIA- 

NUOJA NAUJĄ KARĘ. 
Chicago, 111. Birž. 14 d. J. 

M. l)ickinson,< buvusis prie Taf- 
to karės sekretorium, laike pra- 
kalbos, laikytos C.hicagoje, pa- 
aiškino, kodėl Vokietija dabar no- 

ri taikos. 
Anot Diekinsono, Vokietija, 

pradėdama bitei karę, manė, kad 
ji apsidirbs su savo priešais į 
porą mėnesių, liet dabar ji per- 
sitikrino, kad ji sumušti talkinin- 
kų negalės ir kad, jeigu karė to- 

liaus tęsis, tai bus galas ir kai- 
zeriui ir vokiškam militarizmui. 
Todėl Vokietija naudojasi vis- 
sais budais, kad padarius da- 
bar taiką ir kad galėtų pasilikti 
nors taip, kaip 1 vo prieš karę. 
Tiumet ji pradėtų išnaujo gink- 
luotis ir dar geriaus negu dabar, 
kad kitu sykiu priešus apgalėti. 
Vokietija prie to rengiasi jau da- 
bar, kaip matyti iš jos laikraš- 
čių. Sulyg naujo pliano visa 
kariška Vokietijos galybė turi bū- 
ti išnaujo perorganizuoja, kiek- 
viena dirbtuvė turi buti prireng- 
ta taip, kad antrą dien po ap- 
skelbimo karės, ji jau galėtų 
dirbti armijos reikalams. Tuo- 
met visa viešpatija išsyk stotų 
karėn ir nebūtų tokios galybės, 
kuri Vokietijų galėtų sulaikyti. 
Štai kodėl Amerika ir talkinin- 
kai turį pridėti visas jiegas, kad 
sutruškinti tą utilitarizmą. Kc4 
vokiškas militarizmas žydės, tol 
visos tautos, drebėdamos už sa- 

vo laisvę, turės taipgi iki dantų 
ginkluotis, ir už kelių, ar ke- 
liolikos metų vėl turėtų kilti dar 
didesnė karė negu dabartinė. 

CARAS GA- 
LĖS BALSUOTI. 

Petrogradas, 15 d. birželio.— 
Taryba, kuri daro pridengimus 
prie busiančio susivažiavimo, ku- 
riame bus nutarta Rusijos val- 
džios forma, nutarė, kad rinki- 
muose delegatu j tą susivažiavi- 
mą galės balsuoti ir caras su 

savo šeimyna. Nekurie tam prie- 
šinosi iš pradžių, bet galų gale 
nuspręsta, kad ir jis privalo tu- 

rėti tokį pat balsą, kaip ir kiek- 
vienas pilietis. 

SIŪLĖ RUSIJAI TAIKĄ. 
Stockholmas, bir/. 16 d.— 

Švedų laikraštis S o c i a 1 d e m o- 

kraten rašo, kad Vokietija pa- 
siūlė Rusijai atskirą taiką per 
vieną narį Šveicarijos federalės 
tarybos. 

Mirėtasai laikraštis šiądien pa- 

talpino vertimą telegramo, kuris 
esą kodu buvo pasiustas iš Švei- 

carijos federalės Tarybos politiš- 
kojo departamento E. Oderiui, 
Šveicarijos ministeriui Petrogra- 
de. Telegramas esą buvęs iš- 
siųstas iš Berno 5 d. birželio ir 
skambėjo sekančiai: 

"Jloffman, narys federalės 
I tarybos, įgalioja bus padaryti 

Grimmui (rusų socialistui pro- 
fesoriui, kuris po revoliucijos 
sugrįžo iš Šveicarijos į Petro- 
gradu), sekantį pranešimą žo- 
džiu : 

Vokietija nedarys užpuoli- 
mo patol, pakol susitaikinimas 
išrodo galimu daiktu. Pasi- 
kalbėjęs su svarbia ypata, aš 
esu persitikrinęs, kad Vokieti- 
jo siekia prie taikos su Rusija, 
kuri butų garbinga abiem pu- 
sėm, kuri vestų prie intymiškų 
ekonomiškų ir komercijinių 
santikių ir užtikrina (iš Vokie- 
tijos pusės) piniginę pagelbą, 
kuri vėl pastatytų Rusiją ant 

kojų. E n ta n te cordile 
kaslink Lenkijos, Lietuvos ir 

Kuršės, akyvaizdoje tų tautų 
giminystės. Sugrąžinimas u- 

žimtų provincijų, o Rusija iš 
kilos pusės turėtų atiduoti Au- 
strijai provincijas, kurias nuo 

jos pąėmė". 

RUSIJA TAIKĄ ATMETĖ 
IR GRIMMĄ IŠVARĖ. 

Petrogradas, birželio 17 d.— 

Laikinoji Rusijos valdžia pave- 
dė savo dviem socialistams mi- 
nisteriams, Ceretelli ir Skobele- 
vui, pareikalauti nuo profesoriaus 
Grimm pasiaiškinimo kaslink te- 

legramo, kuris jam tapo prisiųs- 
tas iš Berno. Prof. Grimm yra 
Šveicarijos pilietis, bet jis, atvy- 
kęs Petrogradan, pradėjo 
smarkiai darbuotis tarp pacifistų 
ir tų, kurie nori privesti prie at- 

skiros taikos tarp Rusijos ir Vo- 
kietijos. 

Po pasikalbėjimo su prof. 
Grimm, Ceratcli su savo draugu 
raportavo rusų valdžiai, kad 
profesoriaus Grimmo pasiaiški- 
nimus jie skaito neužtektinais. 
Laikinoji valdžia po to tuoj aus 

išleido paliepimą, kad prof. 
Grimm iš Rusijos tuojaus prasi- 
šalintų. 

Beveik tuom pačiu laiku vi- 
sos Rusijos darbininkų ir karei- 
vių komitetų susivažiavimas iš- 
nešė rezoluciją, reikalaudamas, 
kad Rusija vestų toliaus karę 
prieš Vokietiją sykiu su savo tal- 
kininkais. Rezoliucijoj pažymė- 
ta, kad Rusija privalo vesti ka- 
rę ne tik gindamasi, bet kad ru- 

sų armija privalo galimai grei- 
čiausiu laiku padaryt ofensyvą 
(užpuolimą). 

VOKIEČIŲ INTRIGOS 
EINA PERNIEK. 

Petrogradas, birželio 17 d.— 
Žinomas rusų rašytojas, Maxim 
Gorki, pranešė viešai per savo 

laikraštį, kad D. Rizow, bulgaru 
ministeris Berline, mėgino įtrauk- 
ti Gorkį į paslaptos taikos tary- 
bas, kad atskyrus Rusiją nuo tal- 
kininku. Nesenai taipgi buvo 

praneštą, l.ad du austrų genero- 
lai, 10 aficierų ir 15 paprastų ka- 
reivų atvyko į Kišenevą, Rusi- 
joj, tvirtindami, kad jie atvyko 
padaryti taiką su rusų armijo- 
mis. Išklausę jų, rusai pasakė, 
kad jie ne ten važiavo, kur rei- 
kėjo. "Jums reikėjo važiuoti į 
Petrogradą, o ne čia" — atsakė 
rusai, l'o to jie, sakoma, pasi- 
laikė pas savo du generolu, o 

kitiems paliepė grįšti atgal 1 sa- 

vo tranešejas. 

RUSAI PRADEDA MUŠIUS. 

Petrogradas, birželio 17 d.— 

Rusų karės štabas paskelbė šią- 
dien sekantį pranešimą, iš kurio 
matyti, kad rusų armija pamaži 
vėl pradeda kovą: 

"Vakarų (rusų) frontas: — 

Buvo šautuvų ir artilerijos ug- 

nis tūlose fronto dalyse. Musjj 
baterijos pereitu naktį padarė ne- 

tikėtu užpuolimą ant priešo re- 

zervų, surinktų apielinkėje Šel- 
rov. 

Rumunijos frontas: — Šaudy- 
mas ir mažesni susikirtimai į- 
vyko ant šio fronto. 

Keturi musų orlaiviai bom- 
bardavo geležinkelio stotį netoli 
nedidelio miestelio Yesen. Prie- 
šo 7 orlaiviai bombardavo Dvins- 
ką ir apielinkes. Musų nuosto- 
liai buvo visai maži. Apielin- 
kėje Stochod musų artilerija pa- 
šovė vieną prieš) orlaivį". 

GENEROLAS PERSHING 
FRANCUZIJOJ. 

Paryžius, birž. 18 d.—Ame- 
rikos armijos generolas Pershing, 
su savo štabu atvyko iš Angli- 
jos į Paryžių. Čia atlankęs pre- 
zidentą ir ministerius bei fran- 
euzų generolus, gen. Pershing 
vyksta į mušiu frontą, kad susi- 
pažinti su karės vedimo budais. 
Jo aficierų štabas tuom tarpu da- 
ro prirengimus priėmimui Ameri- 
kos pirmų pulkų, kurie, kaip ma- 
noma, žada netrukus pasirodyti 
Prancūzijoj. 

TORPEDAVO JAPONŲ 
LAIVĄ. 

Tokio, birželio 17 <1.—Kuo- 
met japonų torpediniai laivai 
užatakavo submariną Viduržemi- 
nėse jūrėse ii""d. birželio, laivas 
Sakaki tapo pataikintas torpedos 
ir sugadintas. Tūlas skaitlius 
jūreivių tapo užmušta ir sužeis- 
ta. Laivą spėta įtraukti uostan. 

KO VOKIEČIŲ SOCIALIS- 
TAI NORI. 

Stockholmas, birž. 17 d.— 
Stockholme esanti vokiškų socia- 
listų delegacija (Sheidemanno 
grupė) paskelbė savo partijos 
vardu taikos programą. Kadan- 
gi per šįtą socialistų partiją pa- 
staruoju laiku veikia Vokietijos 
valdžia, tai žemiau s paduotą pro- 
gramą čia skaito kaipo Vokie- 
čių valdžios programą, nes nėrai 
abejonės, kad vokiškieji socialis- 
tai padavė jj, pirmiaus pasitarę 
apie tai su Vokietijos kancleriu 
Bethmann-Holwegu. Vokiškieji 
socialistai siūlo sekančias išlygas 
susitaikinimui: 

1) Atlyginimas Belgijai nega- 
limas, nesą "butų sunku nusprę- 
sti, kuris kariautojas privalo 
atsakytį už nuostolius padarytus 
įvairiuose frontuose, o vienpusiš- 
ka atsakomybė už nuostolius bu- 
tų vien kontribucijos kaukč 
(maska). 

2) Vokietija turį gauti atgal 
savo kolionijas — nėsa reikalau- 
jama, kad taika butų "be anek- 
sijų". • 

3) Vokietija turi pasilaikyti 
Elzasą ir lx>ta ringi ją, nes "de 
vynios dešimtos dalys jų yra vo 
kiškos". 

4) Vokiškieji socialistai prita- 
ria pilnai, politiškai ir k a r i š- 
k a i neprigulmybei visų tautų. 
Belgija gali susitarti su Austri- 
jos "draugais", kaslink ateities 
Serbijos ir kitų tautų Balkanuo- 
se. 

5) Lenkijos ir Finliandljos a- 

teitis turi buti palikta nuspren- 
dimui j y pačių — jeigu jų ne- 

prigulmvbė yra negalima, tai jos, 
be abejonės, bus autonomiškos. 

6) Greikijai, Airijai, Egiptui 
Korėjai, Tripoli, Marocco ir Ti- 
betui vokiškieji socialistai išreiš- 
kia "didžiausią užuojautą"' ir pa- 
taria tų šalių socialistams veik- 
ti linkui atsickimo neprigulmybes. 

Apie Elzasą-Lotaringiią vo- 

kiečių socialistai taip kalba: 
"Siu provincijų devynios de- 

šiuitor> dalys yra vokiškos. Jos 
is» radžiu priklausė Vokietijai, o 

po to Francuzijai. Jeigu jos 
grįžtų dabar prie Prancūzijos, 
tai tas butų aneksija. 

y) Užsibaigus karei, vokiečiai 

norėtų turėti tarptautišką arbi* 



traciją ir nusiginklavimą, išsky- 
rus apsiginklavimą atsigynimo 
tikslams ir trumpą kareiviavimą 
policijos armijai". 

8) Privalo buti tarptautiškas 
nusprendimas visuose ginčuose, 
kurie gręsia karės pagindymu. 

Kaslink tarptautiskų įstatymų 
ateityje, tai vokiškieji socialistai 

reikalauja seku:;čiu padavadiji- 
mų: 

I NeutraliŠkos viešpatijos ne- 

turės teisės siųsti amunicijos ka- 

riaujančioms viešpatijoms. 
2)Kariaujančios viešpatijos ne- 

turi teisės užgriebti komerciji- 
nių laivų ant jūrių. 

3) Komercijiniai laivai negali 
buti apginkluoti. 

4) Visi kanalai, jūrių siauru- 

mos ir jūrių keliai privalo bu*i 

"tarptautiški". 
5) Maistas ir drabužiai nepri- 

valo skaitytis kontrabanda. Ne- 

galima cenzuruoti laiškų tarp ka- 

riaujančių ir neutrališkų viešpa- 
tijų gyventojų. % 

6). Negali buti vaizbinčs ka- 

rės. 

7) Pilna jūrių li uosy bė. 

8) Panaikinimas protcktyvių 
tarifų. 

9) Panurkininias sekretnos di- 

plomatijos. Paduodami šitą, 
plianą, vokiškieji socialistai rei- 

kalauja, kad socialistų konferen- 

cija apreikštų, jog ji nenori tyri- 
nėti, kas yra kaltas už šios karės 

iššaukimu, nebent talkininkų de- 

legatai to reikalautų. 

IS AMERIKOS, 
NEPRITELINGIEJI SVĖTIM- 
š ALT AI SUV. VALSTIJOSE. 

1 

Washington, D. C.—Suvieny- 
tose Valstijose yra 4,662,000 
žmonių, (arba ą1/ nuošimčio vi- 

sų šalies gyventojų), kurie yra 
Vokietijos, arba su Vokietija su- 

sitašiusių šalių valdiniais. Su- 
lyg cenzinio biuro parodymo 
Suv. Valstijose gyvena vyrų, mo- 

terų ir vaikų gimusių Vokietijo- 
je 2,340.000; Austrijoj, 1.376,000; 
Turkijoj, 188,000; Bulgarijoj, 
11,000, 

Tame skaitliuje imamojo am-! 
ziai;s (21 metų) yra apie 964,000. > 

172 ANGLINIŲ KASYKLŲ 
TURČIAI TURI BYLĄ DEL 

TRUSTO. 
Njw York, N. Y., bkrž. 18 d.' 

—-Valdžia yra apskundusi 108 
minkytųjų anglių kompanijas ir 
64 pavienius už laužymą Sher- 
taiano priešturstinio įstatymo. 
Byla liečia Pocahontas ir Nevv 
River apskričius. Valdžia sako, 
kad priešingas jstatymui s-usi- 

jungimas išveržė iš anglies var- 

totojų $40,000.000 

RIAUŠĖS BAŽNYČIOJE. 
Brooklyn, N. Y.—vietos grai- 

kų pravoslavų bažnyčioj kilo 
riaušės tarpe besimeldžiančių 
graikų. Riaušių priežastimi bu- 
vo Graikijos karalius Konstanti- 
nas ir Graikijos revoliucijonie- 
rus Venizelos. Vieni maldinin- 
kai laikėsi karaliaus pusės; kiti. 
Venizeloso. Taigi kunigui pra- 

dėjus už karalių melstis, venlze- 
listai pradėjo rėkauti. Kilus mu- 

štynėms, įsimaišė policija ir "re- 
voliuclji" 'numalšino. Apsimal- 
šinus, kun. Stetano Papamakaro- 
nis meldėsi už karalių toliaus. 

SPROGIMAS CUKRAUS GRY- 
NYKLCJ. 

New York, N. Y. birž. 14 d.— 
Manoma daug gyvasčių žuvo del 
atsitikusio sprogimo tr gaisro di- 
deliame Amer. Cukraus Valymo 
'kompanijos fabrike Williamsbur- 

ge. Du vienuolikos augštų na- 

mai tapo sunaikinti. Gaisras gi- 
mė nuo katilo sprogimo viename 
tų namii. Darbininkų žuvę apie 
10. Fabrikas $ r,000,000 vertės 

ttžėmė vis:i sekciją tarp So. Third 
h Fourth gatvių ir tarp Kent 
\.>čs. Sprogimas girdėta visame 

Williamsburge. 

DIDELIS UŽDERĖJIMAS. 
Cbicago, 111., birž. 13 d.—Tele- 

gramos nuo governorų ir kitų aug- 
štų viršininkų aštuoniolikos val- 

stijų Chicago Examiner 
laikračiui nurodo, kad javų vi- 

fcoj šalyj bus <laug daugiau šie- 

|met negu pernai. Pasėliai yra 
didesni ir daugelyje valstijų ja- 
vai geriau atrodo. Indianoje iš- 
vaizda javų esanti puiki. Ohio 
valstijoj kviečiai paderėję 20 

nuo?. Illinois valstijoj bulvių 
| užsodinta dvigubai daugiau. 
VVisconsino valstijoj kviečių pa- 
sėliai didesni. Tokie pat pra- 
nešimai ir iš kitų valstijų. 

114,044 ĮSTOJO KARIJOME- 
NĖN NUO BAL. 1 d. 

Washington birž. 13 d.—Ka- 
riuomenės naujokų vakar prisi- 
rašė, 1.391. Nuo bal. 1 d. viso 
įstojusių skaitlius išneša 114,044. 
New Yorko Valstijoj įstojo 255; 
Pennsylvanijoj, 191; Illinois, 129. 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Oklahoma City, Okla., birž. 18 
13 d.—Į pietus einąs Santa Fc 

pasažierinis traukinis susimušė su 

prekininiu traukiniu penkiose 
myliose nuo šito miesto į pietus. 
Vietos atnbulansininkai praneša, 
kad mažiausiai septyni užmušta 
ir 50 sužeistų. 

SUV. VALST. KAREIVIAI 
ŠAUDO Į MEKSIKIEČIUS. 
EI Paso, Tex., birž. 13 d.—Mo- 

torciklinių mašininiu šautuvu 
•kompanija ir kareiviai motori- 
niuose trokuose išsiųsta šj ryt iš 
Fort Bliss j Ysleta, 13 myliu j 
rytus, kur, sako. 40 meksikiečių 
bandę perbristi per Rio Grande. 
Raitoji sargyba šaudžiusi Į mek- 
sikiečius, bet apie užmuštus, ar 

sužeistus nieko nepranešama. 

MOKYTOJAS NUŠOVĖ 
SAVO MOKINĮ. 

Salt Lake City, Utah, birž. 14 
d.—Buvusis Utah universiteto 
studentas, o dabar augštesnės 
B i Migti a m mokyklos perdėtinis Ar- 
thur \Yillard, 24 metų amžiaus, 
vakar nušovė vienį savo moki-1 
nių Cecil Holmes, 21 metų am-, 
žiaus, kuris buk taikęsis prie jo 
pačios. Jei \Yillardo kaltinimas 
turės pamatą, tai jis sulyg Utah 
valstijos įstatymų bus išteisintas. 

SUDEGĖ MOKYKLA. 
Ashland, Wis.t birž. 14 X— 

Nežinia kokiu budu gimęs gais- i 
ras anksti šj rytą sunaikino čia 
augtesnės mokyklos trobą. Nuo- | 
stolių padaryta ant daugiau kaip 
$250,000. Išvakaro apie 10 vai. | 
nakties artimais gyvenanti mo- 

teris mačiusi keistą automobilių 
be priešakinių ir užpakalinių 
šviesų skriejant aplink trobą. 

DUONKEPIAI REIKALAUJA 
TAUPYTI MAISTUS. 

Washington, birž. 14 d.— 

Duonkepiu pramones karinio 

priepuolio komisija, atstovaujanti 
78 miestus, šiandien turėjo suei- 
gą su kongreso vadais ir reika- 
lavo greito veikim d s»ulyg mai- 

stinių daiktų išlaikymo. 

LENKAI NEI VIENAS i 
NEREIKALAVO IŠIMTINĖS, j 

Washington, birž. 14 d.—<Sulyg 
vyriausio registracijos perdėtinio 
pranešimo lenkai Amerikoje re- 

gistravimo dienoje niekur nerei- 

kalavo išimtinės. Vienas regis- 
truotojų pasakęs, kad lenkai nori 
kariauti už laisvę ir savo pasa- 

vintąją šalį. 

UŽMUŠĖ MAJORĄ; MERGI- I 
NA AREŠTUOTA. 

Bluefield, W. Va., birž. 15 d.— 
Vakar pasimirė mato revolverio 

kulkų žaizdų Blucficldo majoras 
E. E. Carter. Areštuota mergina 
Bessic Young sakosi šovusi j ji 
jam nepaliaujant jos motinos mu- 

šti. Majoras buvo vedęs ir turė- 

jo keletą vaikų. Pas Youmg'ienę 
jis atsilankydavęs dažnai. 

SIUNČIA TIRŠTINTĄ PIE- 

NĄ Į VOKIETIJĄ. 
Washington, birž. 15 d.—Tir- 

štinto pieno pramonės karinė ko- 

misija šiandien pranešė vaizbos 

skyriui, kad vokiečių agentai ne- 

senai supirko retailinėmis kaino- 
mis ir išsiuntė per neutralius uo- 

stus Vokietijon daugybę tirštinto 
ar garuodinto pieno. Bijodami 
susekimo, porkant nuo išdirbėjų 
ar perpirklių, jie pirko ii reta- 

linių sankrovų mokėdaiBPi reta- 

lif*s kainas. Pirkta New Yorko, 
Illinojaus ir Oklaliomos valstijo- 

sg, o siųsta j Genoą, Italijoj ir 

[N'orvegijos bei Danijos uostus, 
kur Amerikos pienas labai retai 

[perkama. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Cincinnatios automobilininkai 

vėl via nudžiugę del pigaus ga- 
zolinus pakeitinio* £į kart:c tuo- 
ju pakeitimu esąs drumstai bal- 
tos, o ne žalios spal- 
vos skysčius ir atsi- 
eisiąs ioc. galionui, o ne 25c. 
bačkai, kaip buvo sakoma, ikad 
pirmasis pakeitinvs atsieisiąs. 
Antruoju išradiniu yra išradėjo 
pavadintas "šuoline;" ji išradęs 
danas chemikas Louis Clement. 
Išradimas išmėginta V. M. C. A. 

automobilinėj mokykloj, Atkin- 
son Automobilinėj mokykloj ir 
Stra\vbridge Aut. Mokykloj. 
Sitų įstaigų žinovai yra pripaži- 
nę, kad naujas išradimas varo 

motorą taip' pat gerai, -kaip ir 
gazolina. 

KALNIEČIAI PRIEŠINASI 
ĖMIMUI KARIUOMENĖN. 
Roanoke, Va,—Šitoj apielin- 

kėj ištiko tikra karė registravi- 
mo dienoj Kalniečiai, pasislė- 
pę žolėse ar ui uolų šaudė j mi- 
litarihius žvalgus. Susekus pla- 
čiai išsišakojusi suokalbj prie- 
šintis ėmimui kariuomenėn, at- 
siųstu du justicijos skyriaus agen- 
tai. Suv. Valstijų agentai su- 

ėmė dokumentus, kurie parodo, 
kad 300 priešininkų priverstinės 
kareivystės yra prisiekę kovoti 
prieš ją. 

LENKAI PERKA PASKOLOS 
POPIERIŲ. 

"Z\viązek Narodovvy Poslski" 
organizacijos centralinė valdyba 
savo susirinkime nutarė nupirk- 
ti "Liberty" paskolos popierių 
už $112,000. Sitam tikslui ji 
paėmė iš visuotinojo organiza- 
cijos išdo $50,000: iš tautinio iš- 
do, kurį sudeda nariai penkcen- 
tinėmis mėnesinėmis mouestimis 
$50,000 ir iš zviązkinio raštų 
išdo $12,000. Z. N. P. narių 
skaito 125,000. 

DU GIRIOS GAISRAI. 
Los Angeles, Cal., birž., 18 d.— 

Valstybės girioje Santa Barbara 
užsrdegus krit-mams dviejose vie- 
tose, ugnis išnaikino visą gyve- 
namąją vieno miesto dalį. ir di- 
delį plotą javų; trys moterys 
nuo ugnies pražuvo ir iooo liko 
be namų. Didžiausi nuostoliai 
padaryta Ojai klon/j, 90 mylių 
nuo Los Angeles j šiaurvaka- 
rius. Daug didelių ir puikių kai- 
minių vilių sudegė. 

IS DARBO LAUKO. 
IŠŠAUKTAS STRAIKAS NE- 

PAVYKO. 

J[ Butte, Mont., birž. 13 d.— 
Naujai susitvėrusi kalnakasių 
unija iššaukė straiką 5000 kal- 
nakasių, bet straikas nepavyko. 
Davis—Daly Vario kasykla pa- 
stovėjusi kiek pradėjo dirbti pil- 
nomis atmainomis. EI Morlu 
kasykla taipgi dirba didesnėmis 
pajiegomis. Aconda ir Butte Su- 
perior kompanijų kasykloms 
trūksta darbininkų, bet dar gali 
dirbti. 

NORI STRAIKUOTI. 

Denver, Colo., birž. 14 d.— 

Suvienytų kasyklų darbininkų 
viršininkai, atstovaujantieji na- 

rius dirbančius Colorado Fuel 
& Iron kompanijai, telegrafavo 
savo tautiniams viršininkams pra- 
šydami leidimo stralkuoti. 

METALINIAI AMATAI NE- 
LEIDŽIA STRAIKŲ LAIVYN- 

KIEMYJ. 
Washington, birž. 14 d.— 

Devynios organizacijos, priklau- 
sančios prie metalinių Am. Darb. 
Fcd. amatų, užtikrino valdžią, 
kad laivynkicmiuosc, laivyninėse 
stotyse ir arsenaluose karės laiku 
bus dirbama pilna išgale. 

8 VALAMDŲ DARBO BILIUS 
MOTERIMS NEPERĖJO, 

fl Springfield, 111., birž 14 d.— 

Aštuonių valandų darbo bilius 
moterims, nežiūrint gov. Lowde- 
no pasistengimo jį atgaivinti, se- 

PRIE PERMAINŲ GREKIJOJ. 
Viršuje — naujasai Grekijos 

karalius Aleksandras, antrasis sū- 

nūs senojo ndversto karaliaus 
Konstantino. Iš Šono — nuvers- 

; 

tasai Grekijo£ karalius Konstan- 
tinas (kariškoj formoj), besikal- 
bantis su Venizelosu, kuomet jie 
buvo dar draugai. Apačioj — 

Grekijos sosto jpėdinis Jurgis 
(vokiškoj formoj), kuris turėjo 
išvažiuoti sykiu su savo tėvu. » L£p~, nLEXftHOE/Z. fSIGHT. VEHI2ČLOS ftliD CONSlRHMflE 

UOVVEfZ, PRIHCE GEOBGE! 

Photos bv Am^rloa'i Press Assoclatlon. 

nate tapo sumuštas. Už jo at- 
gaivinimą balsavo 24, prieš jį 10; 
perleidimui truko 2 balsų. Sep- 
tini buvusieji susilaikė nuo bal- 
savimo. 

PRIVERSTINIS ATLYGINI- 
MAS. 

SpringfieltJ, 111., birž. 14 d. 

—Atstovų Butas perleido biliii, 
padarantj atlyginimą darbinin- 

kams priverstiniu; ligšiol jis bu- 
vo paliekamas, darbdavių norui. 
Seratas bilių perLido pirmiaus. 
Atstovų Bfivte, balsavo 117 prieš 

li I'; J' 

DARBO TIK PUSEI LAIKO. 

Telague, Tex.—-Darbo išten- 
ka vos pusei laiko, bet nežiūrint 
to aps!kritas darbo padėjimas 
geras paskutiniais dvejais metais. 
Gelžkelių jstaigose vagonų sky- 
riuje judėjimas pradeda didėti. 

GAVO PREMIJOS 10 NUOŠ. 

Wilder, Vt.—Vietinė popie- 
ros dirbtuvė savo darbininkams 
davė premijos 10 nuoš. Darbi- 

ninkai daugiausiai susiorganiza- 
vę. Darbo yra j valias. Skalby- 
klų darbininkai buvo jau susior- 

ganizavę, bet darbdaviams gera 
valia davus 8 valandų darbo die- 

ną, organizavimas nuėjo perniek. 
Vienok organizatoriai nežudo vil- 
ties ir gal susiorganizuos. 

APGAILĖTINAS STOVIS, 

fl Newport News, Va.—Darbo 

padėjimas kasyklose vertas pa- 

sigailėjimo. Centralinei Darbo 

Unijai pavyko sumušti proponuo- 

tąjį bilių, kuris organizuotiems 
darbininkams butų buvęs kenks- 

mingas. 

NEGRŲ ORGANIZAVIMAS. 

f[ Richmond, Va.—Richmonde, 
Ne\vport News, Norfolke, ir 
Portsmouthe darbininkams svar- 

biausių klausimu yra suorgani- 
zavimas negrų. Kol 'negrai yra 

neorgani^iiotaįs, tol ir baltųjų 
darbininkų padėjimo negalima pa- 

gerinti. .Organizuotieji darbinin- 
kai, šitą žinodami, jiesko kelių 
suorganizavimui negrų. 

DIDELĖS DIRBTUVĖS LAI- 
VAM ą STATYTI, 

fl Tacdbia, Mfrash.—^Statoma di- 
delės dirbtuvės laivams statyti, 
kurios nctruktfs taipgi bus prie 
unijos pritrauktos. Suorganizuo- 
ta dirbtuvių rrietalinių darbų dar- 
bininkų taryba. 

GELŽKELININKAI STRAI- 

kuojA. 
Grand Rapids. Mich., birž. 

15 d.—'Aštuoni šimtai Pere Mar- 

quette gelžkelio išsukimų sargu 
metė darbą šiandien po pietų, 
reikalaudami užsilikusios mo- 

kesties, kuri susirinko pagal nau- 

ją Adamsono įstatymo tvarką. 
Su viršum šimtas šitų sargų gy- 
vena Grand Rapids'e. Kiti gy- 
/ena Muskcgone, Benton Har- 
bore, Ludingtonc, Sagina\ve, ir 
Detroite. Užsilikusios mokes- 
ties kiekvienam pripuola nuo $75 

į iki $100. 

DIDŽIAUSIA ORLAIVIŲ 
DIRBTUVĖ. 

U Toledo, O., birž. 18 d.—Di- 
džiausia pasaulyje orlaivių dirb- 
tuvė yra žadama statyti Tole- 

Įdoje. Willys-Overland kompa- 
nijos pirmininkas \\'illys busiąs 
organizacijos galv.7. 

iš VISU! 
|j Buvusiam carui, Nikalojui 

Romanovui ir jo šeimynai pri- 
rengiamosios jstatymdavystės ta- 

ryba nusprendė leisti balsuoti pa- 
skirstomojo seimo rinkimuose. 

Į| Baltrusių delegatai,—sako 
R i e č.—pirmininkaujami dūmos 
atstovo R. Skirmunto, atvyko Pe- 
trogradan ir atsivežė su savim 
baltarusių seimo nutarimus per- 
duoti laikinajai Rusijos valdžiai. 

|| Laikinoji Rusijos valdžia nu- 

tarė pastatyti Petrograde pa- 
minklą visiems kovotojams už 
Rusijos laisvę, puolusiems au- 

komis. Netrukus bus sustaty- 
tos ir paskelbtos konkurso išly- 
gos paminklui statyti. Paminklo 
pastatymo lėšas paneš valstybė. 

Į Į Rusijos pravoslavų dvasiški- 
ja kol kas dar vis priešinasi nau- 

jajai valdžiai. Laikraščiai pri- 
veda kelis atsitikimus, kur šven- 
tikai iš sakyklų kursto tamsiąją 
minią prieš naująją tvarką, pasi- 
naudodami klaidingais išvedžio- 
jimais. Tai buvo Gavrilicuose, 
Charkovo apskrityj ir Kijeve. 
Kijeve teko net susiremti gyven- 
tojams su dvasiškija. 

|| Odesos gyventojai, susirinkę 
pas Katarinos II. paminklą no- 

rėjo jį nugriauti, o jo medžiagą 
panaudoti pastatymui paminklo 
dviem kaimiečio sunam, puolu- 
siem aukomi drakoniškojo Nika- 

lojaus Romanovo režimo. 

Į Į Moterys nupuolė neteko sa- 

vo globėjų ir draugu,—sako pra- 
nešimai Londono miesto misijai. 
Londono beturčių kvartaluose 
matyti moteris girtuokliaujančias 
smuklėse, girtas ir vartojančias 
negražtis žodžius yra paprastas 
dalykas. Patriotinio fondo vai* 
dvba Kanadoje taipgi patyrė, kad 

palikus moteris vienas malonei 

namų savininkų ir kitų, nuo ku- 

rių jos piniginiai priklauso, dide- 
lis draugijinis suirimas įvyksta. 

|| Kijeve areštavo karės arse- 

nalo darbininku, Kijevo darbinin- 
kų delegatų tarybos pirmininko 
padėjėją, Petrą Ermakovą, kuris, 
kaip dabar susekta, 1914 m. tar- 

navo ocliranai ir pranešinėjo apie 
social-demokartų judėjimą ir vei- 
kimą. 

Įj Nariai italų komisijos Suv. 
Valstijose sako. kad Italija vii 
tvirtai reikalauja, kad Palestino- 
je butų įsteigta nepriklausoma 
žydų republika. 

'! Prancūzijoj anglių iškasimas 

padidėjo 500,000 tonų kas mėne- 
sis, sulyginant su pernai metais. 

Septyni tūkstančiai angliakasių 
paleista iš mūšio lauko ir grąžin- 
ta prie darbų kasyklose. Kuralo 
klausimas ateinančiai žiemai, 
nors dar vis keblus, bet jau įgau- 
na patogesnę išvaizdą. 

|| Petgrado žinia Reutero 
agentūrai Londone sako, kad pra- 
diniai rinkimų atbalsiai parodo, 
jog socialistų blokas, susidedąs 
iš socialistų revoliucijonierių, so- 

cial-demokratų ir darbiečių, ga- 
vęs daugiausia balsų, renkant Pe- 

trogrado apskričio miesto tary- 
bos narius. Po jo didžiausią 
skaitlių balsų gavę kadetai. 

|| Visi rusų laikraščiai remian- 
tieji valdžią su didžiausiu užsi- 
degimu sveikina YVilsono notą 
kaipo "tiesmišką charakteringos 
amerikinės diplomatijos išraišką." 
Antra vertus, socialistų laikraš- 
čiai kaltina prezidentą \Yilsoną 
pavartojime atigšto tono kalbos 
ir neaiškių pasakymų, apiman- 
čių principus nepriimtus rusų de- 
mokratijai ir net numoja, kad 
Suv. Valstijų valdžios išsireiški- 
mas prieš imperializmo ir užgro- 
bimo politiką nėra širdingas. 

|| Pirmas visos Rusijos Zioni- 
stų Kongresas Petrograde pa- 
lankus visų žydų plebiscitui Pa- 
lestinos klausime. Tokio visuo- 
tino balsavimo pasekmės busią 
pamatu busimojo kongreso dar- 
bui taikos laiku, kuomet kils 
klausimas sutvėrimo centro žydų 
kultūrai Palestinoje. 

|| Vokiečių-rupinimo biuras 
prisakė, riebumynus dirbti iš gru- 
dų diegų, kuriuose yra svarbios 
maitinamos ypatybės augalams 
ir kurios galima išskirti didelė- 
mis apštimis. Didieji malūnai 
Vokietijoje išskiria šituos diegui s 

dideliu plotu! Paskui juos per- 
leidžia per penkias tam tikras 

mašinas ir padaro valgomąją aly« 
Vį. 

Į| Japonija žada siusti pasiun- 
tiniją j Suv. Valstijas, Pasiun- 
tinija turėsianti plačias teises, 
ypatingai diplomatiniams patari- 
mams. Ji žada iškeliauti liepoj 
pradžioje. 

|| Kraštutiniai revoliucijonic- 
riai protestuoja prieš davimą vy- 
no buvusio caro šeimynai. Iš 
visu pusių reikalaujama jo per- 
kėlimo Petro ir Povilo kalėjiman. 
Kareivių ir darbininkų komiteto 
posėdyje Petrograde vieni rėkė 
"virves!" virvės!" Kiti Kron- 
štadtan jį, treti reikalavo pasių- 
sti jį prie darbo į kasyklas. 

1 Rusijos valstybinis organas 
"Gostidarstviennėj Viestnik" prie 
caro valdžios buvo spaudmamas 
skaitliuje 25,000 egzempliorių, da- 
bargi jo cirkaliacija išneša 2,- 
250,000 egzempliorių. 

|| Anglijos išdirbėjams pavyko 
padirbti plieną peiliams, kuris ne- 

rūdija ir nesidaro dėmės ant jo. 

|| Japonijos sostinėj Tokio yra 
600 pasakininkų, kurie eina iš na- 

mų j namus ir pas-akas seka im- 
dami 25c. valandai. 

j| Dr. Friederich Adler, socia- 
listų laikraščio redaktorius Vien- 
noje, nušovusis Austrijos pre- 
mierą grovą Karolj btuergkh ta- 

po paliuosuotas nuo mirties 
bausmės ir nuteistas kalėjiman. 

[Į Petrą Krapotkiną, komuni- 
stinio anarchizmo tėvą, sug'rįžu- 
įsj Rusijon, Petrogn.de pasitiko 
Rusijos revoliucijom ci iu valdžia, 
ašmenyse: karės ministerio Ke- 
renskio; kelių ir >jsinešimų mi- 
nisterio Nekrasovo; revoliucio- 
nierių vado Burcevo; ir darbi- 
ninkų bei kareivių organizacijos 
rtstovų. Pagarbos sargyba buv® 
Maskvos pulkas. 

!l Visoj Ispanijoj dideli strai- 
•kai žada kilti. Kainos reikme- 
nims paskutiniais trimi mėne- 
siais pakilę 25 nuoš. Anglies 
trukumas kasdien vis labians ap- 
sireiškia. 

|l Amerikonai, skaitliuje 1500 
vyrų yra prie pat musių linijos 
Prancūzijoj, tarnaudami prie 
amerikinio ambulanso. arba prie 
amerikinio transporto. Paskuti- 
nis būrys iš 270 vyrų pasiek/ 
inušlaukj pereitą savaitę. 

II Dorgobuje (?). Rusijos mie- 

stelyj, kaip pranešama Petro 

gradan 5000 miesto gyventojų 
užpuolė distiliuotuvę ir radę 
100,000 galionų degtinės ėmė ger- 
ti ir pasigėrė taip. kad šimtai 

girtų voliojosi gatvėse. Į tą tar- 

pą vienas girtas numetė užžie- 

bęs bricžiuką i«r pagimdė eks- 

plioziją alkoholio; daugybė žmo- 

nių tapo užmušta ir baisiai ap-* 
deginta. 

Į| Chicagos milijonierius Char- 
les R. Crane Amerikos Karės 

komisijos narys Petrograde, iš- 
kilus viešbučių patarnautojų 
straikui, pats turėjo lovą pasi- 
kloti ir indus suplauti; patarnau- 
tojai reikalauja turėti dalį vi- 

suose veišbuėiuose ir valgyklo- 
se. 

|( Lenkai tikisi savo kardinolo 

Yaršavoje. Su lyg jų laikraščiu 

pranešimų, Vatikane svarstoma 

apie paskyrimą kardinolu Ko- 

kovvskio, dabartinio Yaršavos 

antvyskupio. 

[[ Žydai ir Lenkai. Lenkijos 
miestelyj Będziti, Petrakavo 

gub., miesto taryba susideda iš 
vienu žydų. Taryboje svarsty- 
ta apie kalbą vietinėse mokyklo- 
se ir paduota sumanymas, kad 

išguldomoji kalba privalo buti 

žydų žargonas, o "ne kokia ten 

lenkų kalba." Lenkų kalbos ga- 
lima esą mokinti, kaip ir kitų 
svetimų kalbų. Lenkų laikraš- 

čiai, žinoma, yra labai tuomi už- 

gauti 



LIETUVA IR KAFE, 
REIKIA TIESUMO IR 

AIŠKUMO. 
\c kartą jau du v o rašyta ir 

sakyta, kad mūsų tautos likimas 
nemaža pareis :ui;> musų pačių. 
Turim rupinties, kad viskas hutų 
padaryta, kiek Lietuvos- ateitis 

pareina, nuo musų. Pirmų pir- 
miau.sia turim aiškiai pasakyti ir 

patys sau ir svetimtaučiams, ko 

mes norim. Lig to aiškumo 
ma/a u rodyta. Prieš revoliuciją 
mes viešai ir negalėjom sakyti, 
ko norime, tie- butume buvę nu- 

bausti vien del norų, kad ir nie- 
ko nedarydami jiems įvykdinti. 
Dabar kaip tik galime tai ir da- 

ryti. Dar prieš revoliuciją j.-i- 
kuru i Tautos Taryba kaip tik 

stengiasi visų Lietuvos srovių 
vardu skelbti, kokios ateit;c > ji 
Lietuvai nori. l ik, deja, lig šiol 

reikalingo aiškumo nei pačioj 
musų visuomenėje, nei pas sve- 

timtaučius nematom. štai lietu- 

viu delegatas, sveikinęs metropo- 
litą :\>ptiekį, pasakys, kad lietu- 
viai nenorį karaliaus iš 1 loltcnco- 

lernų giminės, o geidžią prisidėti 
prie rusų respublikos, turėdami 
sau autonomiją (I)en Xo. 13, ko- 
vo I9). Rusų laikraštis, iš kurio 

žinią ėmėm, nesako, kas buvęs 
de'egatas. l.et mums keista, .kad 

jis tokius dalykus lietuviu vardu 

drįso kalbėti. Juk Tautos Taryba 
paskelbė, kad lietuviai nori Lietu- 
vos visai savitos, uori turėti savo 

valstybę, o ne buti dalis svetima*.. 
Tei delegatas to nesakė, o įdėjo ru- 

sų laikraštis, tai delegatui reikėjo 
protestuoti. Skaitydama pana- 
šiu žinių rusų visuomenė iš tikro 

manys, kad lietuvių troškimai to- 

li neina, kad lietuviams visai už- 
tenka auton-^nijos. 

Del panašių nesusipratimų yra 
gal kaltės ir Tautos Tarybos. 
Tame pačiame numeryje, kuria- 
me įdėtas Šentickio pasveikini- 
mas, randame sutrauktus Tary- 
bos nutarimus. Jie taip išdėsty- 
ti, kad paties svarbiausiojo punk- 
to apie Lietuvos valstybę visai 
nėr. Iš sakinio, kad Lietuva tu- 

ri buti iš-kirta į administravimo 

vienatą kiekvienas supras, kad 

reikalaujama šiokios tokios savi- 

valdybės. Tiesa, ten kalbama a- 

pie Kuriamąjį Lietuvos Seimą, 
bet tai dar nereiškia savitumo. 

Juk ir Vilniaus 1905 m. Seimas, 
reikalaudamas autonomijos, kal- 

bėjo apie kuriamąjį Seimą. Pa- 

sakymas, kad šisai seimas nusta- 

tys santykius su kaimynėmis tau- 

tomis, kaip tik Haidina. Var- 

giai kas supras, kad čia kalba- 
ma apie Lietuvos valstybę. Juk 
augščiaus buvo minėtos tautos — 

lenkų, žydų, gudų,—iš kurių kol 
kas tik viena teturi savo valsty- 
bę — rusai. Toksai neaiškumas 

dabarnykščiu meat gali pakenk- 
ti labai daug. Musų laikrašty- 
je buvo jau rašyta, kad Lietu- 
vos padėjimas nesiskiria nuo en- 

kijos. Bet ji žymiai skiriasi nuo 

kitų Rusijos tautų padėjimo. Aš 
tu^ larpu neminiu to, kad Lietu- 

va amžiais buvo savita valsty- 
bė. Dabarties momentu kur kas 
svarbiau, kad ji užimta veik vi- 
sa vokiečių. Lietuvos klausimas, 

lygiai kaip Lenkijos, tarptautinis, 
tfitų tautų, gyvenančių Rusijoj, 
klausimas — Rusijos vidaus da- J 

lykas. Panašumas Lenkijos su 

Lietuvos padėjimu eina ir toliau; 
viena ir kita buvo ne vienos val- 
stybės valdžioje. 

Pereitą kartą aš rašiau, kaip ne- 

noromis laikinoji vyriausybė ima- 
si tautų klausimo. Vis dėlto ji 
buvo priversta tarti galutinąjį žo- 

dį lenkų klausimu, nelaukiant ku- 

riamojo susirinkimo. Del tos 

pačios priežasties ji turėtų ap- 
skelbti panašių atsišaukimą ir į 
lietuvius. Kliūtis tėr vienintelė— 
mus maža žino. Bet kada ir kas 
mus žinos, jei mes tylėsime! 
Lenkai juk netylėjo. Jie senai 

$au cakės reikalaują savitumo.— 

Jei Tautos Taryba nori buti ti- 
krai tautos organas, o ne žais- 
las, ji turi atlikti šį darbą kuo- 

greičiausia. Ji turi pirmų pir- 
miausia prašyti darbininkų bei 

kareivių atstovų tokio pat žodžio 
J lietuvius, kaip kad jij tarė į 
lenkus, o paskui rupinties ir iš 

vyriausybės gauti tokius pat vie- 

šįs prižadus, kaip kad lenkai 

gavo. 

A. Valdemaras. 

("L. B.") 

LIETUVA UŽ TRIJŲ 
£UBERNIJŲ SIENŲ. J 

Skaitydami laikraščiuose apie 
Lietuvos autonomijos (savysto- 
vybės) klausimą, randpme, kad 
daugiausia kalbama api' gyri- 
mą trijų gubernijų. \ n...aus, 
Kauno ir Suvalkų. Užmirštama 
Lietuva už tų 3 gubernijų sienų. 

Nekalbant apie Mažąją (Prū- 
sų) Lietuvą, nurodome: 

1) Palangą, dar XIX amžiaus 
pradžioje atimtą iš Žemaičių ir 
prikergtą prie Kuršo. Anuo me- 
tu viešpatavusioji Knršc vokie- 
čių administracija, ypač pašte, 
panorėjo, kad Kuršas susisiek- 
tų su Prūsais, o čia skersai ke- 
lio stovėjo Žemaičių Palanga. 
Didelės Įtakos tada turint vokie- 
čiams Petrapilyje, nesunku buvo 
vienintelę Didžiosios Lietuvos 
vietą, kuri keliolikos varstų plo- 

I tu siekė jurų, atimti iš Žemaičių 
į ir prikergti prie Kuršo, atstumus 
tokiu budu Didžiąją Lietuvą vi- 
siškai nuo Baltijos juros. Da- 
bar metas butų tą vienintelę pa- 
jūri* 4 vietą, kitados /uostą, at- 
griebti atgal. 

>) Žemgalius. Tas kraštas 
kairiajame Dauguvos upės kran- 
te, prasidedamas dabar Kurše, 

i Lukšes apskrityje, eina net j ry- 
tus nuo Dvinsko. Jis yra žem- 

Į galių apgyventas. Tai lietuvių 
saka, kuri susisiekia savo sicno- 

Įmis su Letgaliais, latvių šaka, gy- 
j veliančia \idbodės (Vitebsko— 

Red.) gubernijoje dešiniajame 
Dauguvos krante. Reiktų tai at- 
minti. 

.}) Gardino gubernija. Jos 
šiaurės dalyje, pagal Vilniaus gu- 
.bernijos, pradedant nuo Druski- 
ninkų ties Ratninčios upe ir bai- 
giant Zitela (Zdzięciol, Liatel), 
gyvena lietuviai, kuriais verta 
pasirūpinti priskirti prie Lietuvos, 
kad netektų Lenkams, kure sa- 
vinasi net Druskininkus. 

DVINSKAS. 
Kovo 12, 19 ir 26 d. Dvinske 

buvo dideli lietuvių susirinkimai. 
Buvo kalbėta apie dabartinį po- 
litikos momentą ir lietuvių tau- 
tos siekinius. Nutarta susiorga- 
nizuoti. Išrinktas 15 žmonių or- 

ganizacinis komitetas. 
Susirinkimai, apsvarstę Lietu- 

vos padėjimą, nutarė įteikti Lie- 
tuvių Tautos Tarybai tokią rezo- 

liuciją : 
— Kadangi Lietuva geografi- 

jos, etnografijos, ekonomijos, kul- 
turos žvilgsniais ir gyvomis lie- 
tuvių tautoje valstybės tradicijo- 
mis sudaro atskirą vienatą ir ka- 
dangi nuspręsti savo likimą te- 
turi teisės tik pati tauta — rei- 
kalaujame Lietuvai savistovios 
valstybės demokratiniais pama- 
tais ir plačiomis visiems Lietuvos 
gyventojams teisėmis. 

Greta to Dvinsko lietuvių su- 
sirinkimas nutarė kreipties ir į 
Rusijos demokratiją, pasiųsdamas 
Darbininkų ir Kareivių atstovų 
Tarybai tokio turinio telegramą: 

— Kovo 26 d. Dvinsko lietu- 
vių — karo tremtinių ir vietinių 
— didelis susirinkimas siunčia 
širdingą pasveikinimą Darbininkų 
ir Kareivių atstovų Tarybai, ko- 

vojančiai už visų tautų laisvę ir 

teisę laisvai plėtoties, ir tikisi, 
kad Darb. ir Karei '. Atstovų Ta- 
ryba ištars savo žodį, iog Lietu- 
vių Tautai reikia duoti savisto- 
vio valstybinio gyvenimo teisė. 

Susirinkimo pirmininkas L. 
Burba. 

LIETUVOS ARMIJA. 
o 

Kariuomenės gydytoju ir Ka- 
riuomenės Medicinos Akademijos 
Studentų Draugijos "Fraternitas 
Lithuanica" kovo 30 dienų svars- 

tė dabartinius didelės svarbos at- 
sitikimus ir priėmė tokią rezo- 

liuciją : 
Kariuomenės gydytojų ir Ka- 

riuomenės Medicinos Akademi- 
jos Studentų Draugija "Fi ;ier- 
nitas Lithuanica" manydama, kad 
susidarius dabartinėms politikos 
aplinkyl/ėms, rcika.ingas greitas 
ir energingas veikimas, koncen- 
travimas musit tautos pajėgų, 
kurios garantuotų tolimesnį Lie- 
tuves likimą; manydama, kad tik 

remdamies organizuota pajėga 
galime prieiti prie demokratinės 
Lietuvos respublikos, pripažįsta- 
me neatidėtiną darbą — organi- 
zuoti lietuvių legiionus. 

Laidydami lietuvių legi jočius 
tveriamosios laisvos Lietuvos 
tautinės armijos užmazga, mano- 

me. kad lietuvių legijonuose turė- 

tų Imti sukoncentruoti visi lietu- 

JO JAU NĖRA. 

Sic du paveikslėliui parodo miestą Salvądor, kuris nesenai tapo visai vulkano išsiveržimo su- 

naikintas. Viršuj matyt vulkaną gy miestu apačioj. Apatinis paveikslėlis parodo miesto gatvę ne toli vulkano. 

viai kareiviai, tarnaujantieji įvai- 
riose rusu armijos dalyse, lenku 
pulkuose ir kituose Rusijos tautų 
kariuomenės organizacijose. 

"Fratcrnitas Litliuanica" iš 
anksto sveikina lietuvių legijonus 
ir >ittlo Tautos Tarybai savo pa- 
jėgas agitavimui ir legijonų or- 

ganizavimo darbui. 
Į S\kiu tikisi, kad armijos ir 
laivyno kareiviai ir aficieriai at- 

silieps ir karštai pritars šiam su- 

manymui. 
Draugijos pirmininkas ir Stu- 

dentu Sekcijos atstovas 

L. Janulionis. 
Gydytojų Sekcijos įgaliotinis, 

jurininkų gydytojas 
V. Nagevičius, 

Draugijos sekretorius 
B. Matulionis. 

Pastaba. Šią rezoliucija 
balandžio 4 d. Lietuvių Tautos 
Tarybai paskaitė ir įteikė "Fra- 
ternitas Lithuanica" pirmininkas 
L. Janulionis. 

Per tą patį susirinkimą "F. 
L." nutarė netrukus suorganizuo- 
ti Petrapilyje didelį lietuvių ka- 
reivių mitingą, išblaškytų įvairio- 
se Petrapilio garnizono ir jo a- 

pylinikių dalyse. 
o 

LETGALIŲ TAUTOS 
KOMITETAS. 

Lig laisvės metų letgalių inte- 
ligentijos tarpe viena dalis laikėsi 
tos nuomonės, jog letgaliams rei- 
kia susidėti su Baltijos latviais. 
Seniau, lig laisvei stojant tik ta 

latgalių dalis viešai tesirodė. Tuo 
krypsniu ėjo ir tebeina jau senas 

letgalių laikraštis "Dri\va", ku- 
rio ir kalba yra maž daug priar- 
tinta latvių kalbai. Ta letgalių 
dalis laiko letgalius latvių tautos 
dalimi ir nori juos suartinti. Ki- 
ta letgalių inteligentijos dalis bu- 
vo visuomet priešinga dėties su 

Baltijos latviais, bet pirmiau ji 
laikės; pasyviai, viešai savo Jar- 
bais nesirodė, netikėdama, kad 
prie senosios tvarkos toki maža 
tauta galėtų ką nors išgauti ir iš- 
gavus atsilaikyti. 

Laisvės metui stojus, išnykus 
visiems v ji žyniams ir naujajai 
Rusijos vyriausybei paskelbus, jog 
ir visos tautos gali laisvai gyven- 
ti ir savo reikalais rupinties, su- 

kruto ir tie pasyvieji letgalių gai- 
valai, tie, kurie yra priešingi, kad 
letgaliams reikėtų dėties su lat- 
viais. Kovo 15 d. iš tų letgalių 
ir susidarė Letgalių Tautos Ko- 
mitetas (jo adresas toks: Petra- 
pilis, Fontanka Xo. 5 2, b. 15, 
Letgalių Tautos Komitetas — 

(Letagolskij Narodnij Komitet) 
Prie to yra susispietę ir remia jį 
didžiuma letgalių liaudies ir 

darbininkų žemietybių, pas inte- 
ligentu. kunigų ir k-tų provinci- 
jos miestų organizacijų, kaip 
Maskvos atstovų. Jo tikslas — 

sudaryti Letgalių autonomiją iš 

šių Vitebsko gubernijos apskri- 
čiu: Ludzos (Liticino), Rėsnčs 
(Riežicos), Daugpilio (Dvinsko) 

ir Ahikstos apskrities Kuršo gub., 
kuriose bus iš viso apie 500,000 
gyventojų letgalių. 

Kovo 2() d. buvo didelis let- 

galių mitingas, kuriame buvo iš- 
keltas ir nutartas letgalių auto- 
nomijos klausimas. Kadangi ir 
pirmiau, ir dabpr yra norinčių 
susidėti su latviais, "tai kiTo del 
to dalyko ginčų. Didelė daugu- 
ma buvo griežtai priešinga. Vie- 
nas žemietybių atstovas išsitarė 
del to klausimo, jog jeigu dė- 
ties, tai jau dėties su lietuviais, o 

ne su latviais, nes letgaliams su 

lietuviais, yra daugiau bendra, 
negu su latviais. ■* Tuq klausimu 
kalbėjo ir daiigiali žmonių. Bu- 
vo nurodyta, jog lctgaliai ir lie- 
tuviai kartu tik nuo 1904 metų 
pradėjo viešą lutlturos darbų, at- 

gavus spaudą, kuri pirmiau buvo 
abejiems bendrai uždrausta; jog 
pati kultura, būdas ir visas letga- 
lių gyvenimas yra artimesnis lie- 

tuviams, negu latviams; jog, tiek 
kultūros, tiek ekonomijos žvilgs- 
niu lietuviai stovi maž daug to- 

kiame pat laipsnyje, kaip ir let- 
galių ir t<xlel nėra ko bijoti, kad 
vieni galėtų smelkti kitus. Prie- 
šingų susidėjimui su lietuviais 
visai nebuvo. Tam tikros rezo- 

liucijos mitingas nepriėmė, bet iš- 
keltąjį klausimą ir paliko jį atvi 
ru, kad žmonės galėtų pagalvoti. 

Letgalių Tautos Komiteto de- 
legacija su pirmininku Kempišu 
buvo apsilankiusi pas ministerių 
pirmininku kun. L. Tą ir :uitosa- 
kojo jam letgalių klausimą. Lvo- 
vas palankiai ją priėmė ir paža- 
dėjo. jog Rusija dabar nė vienai 
tautai nekliudys savistoviai dar- 
buoties ir veikti, jog visuomet, 
kada bus svarstomi tautų klausi- 
mai, dalyvaujant tautų atstovams, 
bus kviečiami ir letgaliai. Dele- 
gacija nurodė Lvovui, kokių skir- 

tumų yra tarp letgalių, latvių, lie- 
tuvių ir Jcitų tautų, nurodė, jog 
letgalius savinasi tai latviai, tai 
lenkai, tai pagaliaus gudai. Lvovas 
pasakė, jog dabar nė vienai tau- 
tau nebus leista skriausti kitos 
tautos ir dėlto letgaliai gali būti 
ramus. :J'/ 

Letgaliai nutarė organizuoti sa- 

vo batalijonus, išėmus savo žmo- 
nes iš latvių ir lenkt batalijom] 
ir rusų armijos. —nis. 

LIETUVIAI MM. 
IŠ NEW PHILADELPHIJA, 

PA. 
Po registracijos dienai (birž. 

5,), pirmas iš šio miestelio gy- 
ventojų pastojo liuosnoriu Suv. 
Vai. kariumenėn Jonas Mickus. 
Birž. 8 d. vakare Jono atsisveiki- 
nimui buvo parengt." demonstra- 
cija, kairioje dalyvavo į 300 žmo- 

nių ir vietinis Benas. Visų prie- 
1 šakyje ėjo pats J. Mickus su 

Suv. Vai. vėliava rankose. 

Jonas Mickus paeina iš Suv. 

,gub. 25 metų amžiaus. Amcri-' 
Į ko j c gyveną 6 ar 7-tas metas. | 
Nedaug tokių kareivių "Dėdė 
Šamas" turės, kaip musų Jonas. 
Jonas C pėdų aukštas, sveria 195 
svarus. Veidas baltas-raudonas, 
plaukai geltoni, akys mėlynos, 

'liemuo tiesus kaip lendre, pečiai 
platus, krūtinė pilna. Žodžiu sa- 

kant. tokius vyrus tik Lietuva 
įaugina. Korespond. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 
Darbai; soc. prakalbos.—'Mū- 

sų miestelis pastaraisiais laikais 
buvo kaip apmiręs, del nuolati- 
nės bedarbės, liet nuo gegužio 
mėnesio darbai žymiai pagerėjo. 

1 Žmonėms iš čia išvažinėjus ki- 
I 

j tur darbauti, ir anglių kasy- 
kloms pradėjus geriaus dirbti, 
'pasirodė, kad ir darbininkų trūk- 
sta. 

Į Dabar drąsiai galima sakyti, 
kad ir čia pasilikusieji prie žy- 
miai padidintos mokesties gana 

'gerai uždirba. I 
'rodei ir mušu žmoneliai, ku- 

rie kaip apmirę buvo, gal išsi- 
blaivi us iš to snaudulio, ir pra- 
dės ką nors veikti. Vietos so- 

i 
nanstai pasiįv.lė jau gyvesniais; 
jie surengė 4 d. biri. rnėn. pra- 
kalbas. Kalbėtojum buvo p. 
Montvydas, buvusis kadaise An- 
ton Antonov. Bet kad kalbėto- I 

jas ucpribuvo ant tos dienos va- 

karo, tai publika buvo su vilta. 
I ir išsiskirstė po nr.mus. l'-as 
Montvydas, atvažiavęs nakčia 

1 vėlai, kalbėjo bir/. 5 d. nors ne- 

daug visai buvo publikos. 
P. Montvydas kalbėjo šiek 

tiek prisilaikydamas saiko; jis 
neužgauliojo perdaug nei katali- 
ku, nei tautininkų, bet galų 
gale visgi kliuvo nuo jo tau 

tininkanis, ypatingai Martynui 
Yčui, kurs, girdi, ant pilvo 
šliaužiojęs po caro kojų ir už- 
tat medalius gavęs. (Melas!) 

Žinoma buvo išanksto, kad 
nuo socialisto Montvydo nieko 
geresnio negalima buvo nei tikė- 
tis, kaip tik koliojimo sau nepa- 
tinkamų ypatų, ne jo plauko | 
žmonių. Man išrodo, kad p, M. 
Yčas yra jau daug (langiaus nu- 

veikęs lietuvių liaudies labui, 
kaip ekonominiu, taip ir politi- 
niu atžvilgiu, negu sudėjus j 
krūvą visus lietuviškus socialis- 
tus. Apie tai žino gerai visi ir 
nėr ką toliaus nei kalbėti. 

J. J—čius. 

IŠ SIUOX CITY, IOWA. 
Nauja TMD. kuopa.—-Nedė- 

lioj birželio 10 d. SLA. 4 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki- 
mą. Susirinkimą užsibaigus 
Jurgis M. Biliūnas, kuris nese- 

nai j šitą miestą yra atvykęs, 
užklausė, ar be pašelpimų drau- 

gijų nėra čia kokios kitos drau- 

gijos, kuri butų pasiėmusi vien 

apšvielos platinimą. Jam at- 

sakė, kari toki« nėra. Tašyk 
jis pradėjo susirinkusiems aiš- 
kinti TM [)., trumpai papasal:o- 
damas jos tikslą, ir kiek ji yra nu- 

veikusi labui tų, kurie prie jos 
priklauso ir apskritai visos mū- 

sų tautos. Paaiškinus paklausė, 
ar neatsirastų bent keturi žmo- 

nės, kurie norėtų prie šitos drau- 
gijos priklausyti. Šitas jo pa- 
kalbinimas sutiko pritarimą ir 
susitvėrė TM D. kuopa iš vie- 
nuolikos narių. 

Valdybon įėjo šitie asmenys: 
V. Valeika, pirm., Jurgis M. I>i- 
liunas, rašt., 1\ Urbonas kasiu., 
Juozas Budreika, knygiumi ir 
organizatoriumi. 

Linkėtina naujai apsvietos 
draugijai kuogeriausios kloties, j 
kaip naujų narių gavime taip 
apšvielos platinime. 

Anykštietis. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Lenkų bažnyčia tikras karei- 

vių ėmimo biuras —Vietos len- 
ku bažnyčios kunigas Gluba, už- 

sispyręs įsigyti sau gerą vantą 
pas anglus politikierius, fcavo 
šv. Pranciškaus bažnyčią pavertė 
j ti!:rą kareivių ėmimo bi-urą, o 

pats liko tikru valdžios agentu. 
Birželio 3 d. jis uoliai besidar- 
buodamas šituo tikslu suorgani- 
zavo "armiją" iš 34 naujokų ir 
per vietos anglų laikraščius pa- 
sigyrė, kad jo patriotingasis' 
darbas eina gerai. Šitas pasigy- 
rimas buvo £frai pataikytas ir Į 
anglu laikraščiai begirdami jį 
net arti Kosiu^kos jj pastatė. 

Bet sitas naujas "didvyris," 
Įgijęs sau gerą vardą pas an- 

glus, prarado jj pas savo žmones! 
Geriausi katalikai ir ištikimiau- 
si parapijotiys ėmė piktintis ši-' 
tuo jo darbu. Ypatingai jie pik-' 
tiiiasi tuomi. kad jis perdaug sa-1 
vo darbu pasigiria anglų laik- 
raščiuose. 

Be to parapijom! apmaudą su-Į 
kelia prieš kini. GI ubą jo pasi- 
priešininimas jų norui statyti I 

tautinę svetainę—Doni Polski; 
mat jis bijosi, kad svetainę pa-J 
stačius, jis negalės šeimininkau- 
ti ant jos ir todėl iis spiriasi, kad 
svetainė butu parapijinė. | 

Žmonėms pritaria ir vietos len- 
kų laikraštis "G\viazda Zaeho- 
du" ir tarp kunigo su redakto-i 
riuin eina tolydžio kivirčai: vie-j 
nas iš sakyklos kiolioja savo, 
priešininką; kitas per laikrašti 
atsakydamas duoda : m pipiru. 

"Liet." Koresp. j 
IŠ ALBANY, N. Y. 

Stato naują bažnyčią; darbai. 
—Pirmiaais čia lietuviai buvo iš- 
siblašką ir jokio veikimo tarpe, 
jų nebuvo. Bet atvykus kun. j St. šatkni, pradeda rūpintis savo 

parapija ir bažnyčia. Gegužio Į 
mėnesyj užbaigta galutinai su 

architektoriumi kontraktas ir 
ant kertės# Livingston Ave. ir 

Thorton gat. pradėta statyti baž- 
nyčiai skiepas ir klebonija. Baž- 
nyčiai skiepas ir klebonija su- 

lygta pastatyti už 25.000.00. 
Darbas busiąs užbaigtas vasario 
mėn. sekančiu metų. Kol kas 
pamaldos yra laikomos airių 
bažnyčioje. Lietuvių čia yra 
apie 70 šeimynų ir apie 300 pa- 
vienių. 

Darbai visur eina gerai; dar- 
bininku trūksta. Už darbą mo- 

ka mažiausiai $3 j dieną; į dvi 
savaiti darbininkai paprastai pa- 
ima nuo $50, iki $<>o. Gatvešla- 
viams moka po 35c valandai. 

Vyrams nesunku gauti darbas 
geležinėse dirbtuvėse. mergi- 
noms drabužių dirbtuvėse. La- 
biausiai reikalingos mergino? 
mokančios namų darbus. To- 
kioms moka nuo $25 iki $30 i 

mėnesį ir duodama pilnas užlai- 
kymas. 

Karolis Dabravalskls. 

IŠ RACINE, WIS. 
Turėjo pabučiuoti vėliavą. 

Registracijos diena pas mus, 

tarp lietuvių perėjo ramiai. Ro- 

dėsi, kad visi, kam reikėjo, už- 

siregistravo, kaip geriems pilie- 
čiams pridera. Bet vėliaus pa- 
sirodė. kad buta ir "sliakerių." 
Vienoj ša-poj. vienas lietuvis pa 
s i gyrė, kad jis nesiregistravęs 
r esą nesiregistruosiąs. F'rie to 1 

jis buvo tiek kvailas, kad dar 

r 

I 
šj-tą negražaus pasakė apie Ame- 
•rir.ą ir jos vėliavą. Vyruką pa- 
ėmė tuojaus už pakarpos ir, par- 
sivedė, liepė atsiklavi]>ti ir pabu- 
čiuoti Amerikos vėliavą, ką tas 
ir padarė. O po to jį vis vien 
už-registra\ o. 

Girdėjęs. 

Žinios Žinelės. 
rottsville, Pa. 

= Leonui Xo vaiku i su dviem 
savo liudininkais Vr. Valukevi- 
čium ir V. Novaku nuėjus teis- 
man išimti pilietybės popierius, 
jo liudininkai pasakė teisėjui, 
kad jie negalį už Leoną Navaką 
liudyti, nes jis Suv. Valstijos 
laiko pažeminime. Teisėjas pa- 
dėkojo liudininkams už prane- 
šimą, o L. Novaką jrašė j juo- 
dąsias knygas. 

Kemore, O. 
—» Kcmorc miestelis netoi" 

Akron. (jatvės negrįsto.), na- 

mai nauji ir visas įtaisymas dar 
neužbaigtas. Miestelio išvaizda 
puiki; daug medžių, oras svei- 
kas. Miestelyje yra ir lietuvių; 
jie priklauso prie Akrono urau* 

g>jy. 

San Francisco, Cal. 
= Rusijos politinių prasikal- 

tėliu ir šiaip išeivių partijos, grįž- 
tančios Rusijon per San Fran- 
cisco iš \isų Suv. Valstijų kra- 
štų. kartais surengia demonstra- 
cijas ir duoda progą amerikie- 
čiams arčiau rusus pažinti. 

New York, N. Y. 
= Xew Yorkan atvyko iš Vil- 

niaus tula p-lė Skapskaitė. Iš 
Vilniaus išvažiavo sausio mėn. 
š. m. Važiavo per Katiną, Vir- 
balį. Berliną, IIagą ir Rotterda- 
mą. Iš ftotterdamo liūvu N?\v 
Amsterdam nuvyko j Halifaxą, 
Kanadoje, o iš ten gelžkeliu j 
New Yorką. 

Cambridgc, Mass. 
= Darbai eina taip, kaip ir 

kitur, tik, vargas, inokestvs ma- 

žos. 

Worcester, Mass. 
= Pastaruoju laiku visą Nau- 

jąją Angliją aplankė dideli lie- 
tus. Mokslininkai sako. kad ši- 
tuos lietus yra pagimdė didelis 
kamolių šaudymas ir dažnos 
ekspiiozijos vakariniame karės 
šone. 

Middleboro, Mass. 
= Miestelis stovi gražioj vie- 

toj. medžiais apaugęs, jame gra- 
žu gyventi, bet del merginu stin- 
gimo lietuviai vaikinai nepasto- 
vi. Yra čeverykų dirbtuvė; dar- 
bas eina gerai; uždarbis neblo- 
gas. 

Winifrcd, Mont. 
=> Montanos valstijoj nema- 

ža yra lietuvių ūkininkų: visi 
turi ūkei reikalingas mašinas, o 

daugelis net ir automobilius. 
Montanos valstijos oras nors šal- 
tas, bet labai sveikas. Pereitą 
žiemą beveik visi kviečiai iššalo 
ir pavasarį reikėjo atsčti vasari- 
niais kviečiais. 

Wilkes Barre, Pa. 
= V. G. Paukštis, Silvestro 

Paukščio sunus iš EcKvards- 
villės, Pa. išlaikė kvotimus ir li- 
ko priimtas j orlaivinkų korpu- 
są ; jis yra Georgeto\vno univer- 
siteto U\ ashingtone. D. C.) mo- 

kinys. l)r. 1\ L. Aleksaitis pa- 
skirtas daktaru prie atsargos 
korpuso. 

Sheboygan, Wis> 
= Sheboygan miestelis nuo 

30.000 gyventojų stovi ant Mi- 
:higan ežero kranto. Lietuviu 
yra apie 1000 žtnonių; jie gyve- 
įa miesto pakraščiuose ir turi .S 
smukles ir vieną mėsinę. Taio- 
įji turi parapiją ir bažnyčią, bet 
kunigo šiuo tarpu nėra. 

Milvvaukee, Wis. 
— Mihvaukee'j lietuvių šei- 

nynomis priskaitoma iki 200; ji» 
baugiausiai laikosi su lenkais: 
jriklauso prie lenkų bažnyčių ir 

lraugijų, Grynai lietuviškų šei- 
ny n ų yra apie 50. 



VUl laikraščiui siunčiami rauUr&ft- 
iiai turi butl paiymžti autoriaus pa- 
raflu lr adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijų? ži- 

niai, lr savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
lr t" Isyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo 16šomis. 

Reikia visada rršyti plunksna lr tik 
ant vienos popieros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

~" 

Apžvalg s. 

Navatna! Vienas mūsų pažį- 
stama.*, atėjęs mūsų reclakcijon, 
užklausė: kodėl jokiuose doku- 
mentuose, kurie išeina iš vokiš- 

kų, ar rusiškų, ar net ir iš lietu- 

viškų socialistų pusės, — nei te- 

legramuose, nei šiaip žiniose, nie- 
kados nematyti Lietuvos vardo, 
niekados nestatoma lietuvių tau- 

tos reikalų? Ir kodėl, kaip tyčiai, 
Lietuvos vardas tankiaus buva 

paminėtas dokumentuose, kurie 

išv'.na iš Junkerių ir atžgareiviš- 
kų sferų? 

Męs tuos klausimus negalime 
atsakyti, nes to nežinome. Tą 
greičiaus gal galėtų išaiškinti tnu- 

sų socialistų redakcijos. liet reik 

.pripažinti, kad išt.i- ro yra dalykas 
navatnas. Imkime kad ir pasku- 
tinį oficialį vokiškų ^cialistų 
taikos plianą, paduotą Stockhol- 
me. Ten jis išreiškia "didžiausią 
iuojautos" lietuvių tautai neiš- 
ir mažai žinomoms tautoms, kaip 
Tibetas, Tripoli, Morocco arba 

Korėja, ir ragina tų tautų socia- 
listus darbuotis neprigulmybės iš- 

gavimui. Gi apie lietuvių tautą, 
Jciiri čia pat jiems "po nosia"; a- 

pie lietuvius, kurių daiį tie patįs 
vokiečiai engia ir baigia germa- 
nizuoti — apie juos nei žode- 

lio... Jie neragina nei lietuviškų 
socialistų darbuotis savo tautos 

neprigulmybei, nei gi jokios "u- 

žuojautos" lietuvių tautai 
reiškia. 

Kodėl ta..p? Kaip tai fnlima 
išaiškinti? Ar negalima to išaiš- 
kinti tuomi, kad vokiški socialis- 
tai visų pirmiausiai rūpinasi sa- 

vo tautos reikalais? Bet tuomet 

ir kitų tautų socialistai, — ypač 
gi ir musų socialistai, — turėtų 
pasiliauti putę vokiškų socialistų 
dudon, o paėmę nuo jų pavyzdį, 
pradėtų pirmon vieton statyti sa- 

ve, lietuvių 'autos reikalus. 

"E n t ant e Cordiale". Te- 
legramas, kuris pasiusta iš Švei- 
carijos Petrogradan Rob. Grim- 
mui, turi fokį sakinį: Vokietija 
siūlo Rusijai padaryti "e n t a 111 e 

cordiale kaslink Lenkijos, 
Lietuvos ir Kuršo, atsižvelgiant j 
/.'Į tautų giminystę" (skaitykit 
žiniose "Iš karės Lauko"). 

Šisai telegramas, kaip matyti 
yra įkve^as pačios vokiečių val- 
džios. Todėl svarbu yra žinoci, 
ką tas "entante cordiale" reiškia. 

Turime prisipažinti, kad visa 
tai mums išrodo neaišku, — gal 
tyčiai neaiškiai ("diplomatiškai") 
ir pasakyta. "Entante Cordiale" 
lietuvių kalboje reiškia "širdingą 
susitarimą" "širdingą susitaiki- 
rimą". "Tautų giminystė" minė- 
tame sakinyje, be abejonės, reiš- 
kia artimą tų tautų sugyvenimą 
bei artimus jų ekonominius ry- 
SIUS. 

Ką gi tasai ;'Entante Cordiale" 
reiškia? Ar tas turi reikšti, !:ad 
Vokietija siūlo Rusijai "širdingą 
susitarimą", kaip pasielgti su Lie- 
tuva, Lenkija ir Kuršu? Taip 
išrodo. Išrodo, kad Vokietija no- 

ri pripažinti Lietuvą, Lenkiją ir 

Kuršą "naminiu reikalu" tarp 
Vokietijos ir Rusijos, — kad a- 

pie jų likin.^ gali Vokietija, su- 

sitarus su Rusija, spręsti. Cia 
bene bus paduota Rusijai šitokia 
mintis: matote, Lenkija ir Lietu- 
va nori likti savistosios ir kitos 
tautos neturi pamato tam prie- 
šintis, bet tas paliečia ir jusu ir 

mūsų reikalus ir todėl męs "su- 

siprasime" ir "sutarsime", ką su 

jomis daryti. 
Tas mums primena pasiuliji- 

tną, kokj prieš šimtą su viršum 
metu Prus'ice Fridrikas padarė 
Rusijos k"otrynai ir Austrijos 
Marijai-Teresai. Iš to pasiulijimo 
ir "širdingo susitarimo" išėjo tas, 
kad Lenkija, o podraug su ja ir 

Lietuva, tapo suplėšyta j tris da- 

li'. ir nustojo neprigulmybės. 

Ar šita mistiška u/danga pri- 
dengtas "entante corclialc" nereiš- 
kia t.-j patj? 

Vokiški socialistai Stockholme. 
Jeigu iki šiolei dar kas abejojo 
apie tai, kad vokiški socialistai lo- 
šia kaizerio kazyro--»is, arba tei- 
singiaus, kad kaizeris lošia gu- 
drią polit'ką per savo socialis- 
tus, taį perskaičius jų taikos plia- 
uą, kurį jie pasiūlė Stockholme, 
daugiaus negali buti jokios abe- 
jonės (Jų plianas yra paduotas 
žiniose iš "Karės lauko", šiame 
numeryj). 

Per visą jų plianą raudona gi- 
ja matyti, kad jie šiądien trokš- 
ta Vokietijai to paties, ko ir kai- 
zeris. Tik pažiūrėkim! 

Visos šalys, kurios priklauso ku- 
riam nors talkininkų — net pu- 
siau civilizuotos, arba ir visai 
necivilizuotos, kaip Tibetas, Tri- 
poli, Morccco, arba Korėja, — 

privalo eiti linkui neprigulmybės. 
L'žtai apie Lenk-jos neprigulmybę 
abejojama; apie vokišką Lenki- 
jos dalj, apie Lietuvą, apie da- 
niškas provincijas Šlesvigo ir 

Holšteino, apie Armėniją, bei Ara- 
biją kurios priklauso vokiečių 
draugei Turkijai—nei žodžio. Vo- 
kiškos kolionijos turi grįžti prie 
Vokietijos; apie jų neprigulmybę 

nei gugu, nors vokiškos kolio- 
nijos buvo geležine, žiauria ranka 
valdomos. 

Elzasa — Lotaningija, žinoma, 
turi .buti vokiškos; nors tas da- 
lykas yra labai abejotinas, bet jie 
net tn provincijų žmonėms ne- 

pripažįsta apsisprendimo teisės. 

Už Belgijos sunaikinimą Vo- 
kietija negali duoti atlyginimo, 
nesa "abejotina", kas ją sunaiki- 
no, ir tas gali buti kontribucija. 

Nusiginkluoti galima, bet pa- 
likti teisę laikyti "policijos" ar- 

miją su trumpu kareiviavimu. Ši- 
sai triksas yra aiškiai paskolintas 
iš Fridriko Didžiojo laiku, kuo- 
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inet Napoleonas, sumušęs Prūsi- 
ją, užgynė jai laikyti didelę ar- 

miją. Fridrikas pilnai tą prižadą 
išlaikė: jis niekados nelaikė dide- 
snės armijos, negu Nepoleonas 
nustatė, bet jis įvedė tokį pat| 
"trumpą kareivivimą"—išlaikęs ka- 
reivius šešis mėnesius, išlavinęs 
juos, leisdavo namo, o jų vieton 
traukė kitą eilę; į keletą metų 
nebuvo Prūsijoj tokio vyro, kuris 
nemokėjo ginklo vartoti. Ir Na- 
poleonas netrukus ant savo loc- 
nos nugaros persitikrino, kas yra 

!tas "trumpas kareiviavimas". 

Reik tiesiog stebėtis, kad vokiš- 
ki socialistai šiuom sykiu visai 
nekalba ape karių ir kariumenes 
panaikinimą. Atpenč, jie siūlo 
visą* eilę tokių padavadijimų, ku- 
rie ateinančioj karėje Vokietijai 
butų naudingi, o talkininkams 
blėdingi, pavyzdžiui: amunicijos 
siuntimas iš neutrališkų viešpa- 
tijų privalo buti užginta? (Vo- 
kietija turi didžiausias ginklų 
dirbtuves ir pati neutrališkų šalių 
amunicijos nereikalauja); mai- 
stas ir drabužiai negrfli buti kon- 
trabanda (Vokietija jų neturi už- 

tektinai); jūrės ir kanalai priva- 
lo buti liuosi (Vokietija jų dar 
negali valdyti) ir t. t. ir 1.1. Žo- 
džiu, kas ateinančiose karėse Vo- 
kietijai gali buti kenksminga, tas 

privalo buti prašalinta; kas Vo- 

ketijai yra naudinga, tas gali bu- 
ti palikta, arba apie ta; nekalbėk! 
N'ekalbek net apie tai, kas yra 
kaltas uz šios karės iššaukimą. 

Ir kaizeris nieko geresnio ne- 

reikalauja. 

Tautinis susipratimas pas raus 

auga. Smagu yra patėmyti, 
kuomet ir tie, kuriems pirmiaus 
tautiniai lietuvių reikalai visai, 
arba labai mažai rūpėjo, dabar, 
po Įtekme didžių visasvietinių at- 

sitikimų, labiaus pradeda rūpin- 
tis i ir taukiaus kalbėti apie Lie- 

tuvą ir lietuvių taukinius reika- 
lus. 

Nevisuomet jie dar nukalba 

teisingai, bet jeigu atsiminsime 
dar nesenus laikus, kuomet pa- 
našiems vyrams buvo "tik nu- 

sispjaut ant lietuvystės", ir su- 

lyginsime su dabartiniais laikais, 
kuomet jie jau pradeda gvildenti 
lietuvių tautos reikalus, tai, kaip 
sakyta, reikia visgi nusidžiaugti. 

Vienas tokių musų laikraščių 
šiaip svarsto apie busimąją Lie- 

tuvą : 

'"Da.bininkai, žinoma, geidžia 
Lietuvai 'kitokio likime, ka'o 

dvasiškija arba buržuazija. Ku- 

nigai norėtų Lietuvos "kata-! 
likiškos"; lietuvių buržuazija j 
norėtų, kad Lietuva pataptų I 
"tautiško biznio" tvirtove. Pir- 

mieji yra sąžinės laisvės prie- 
šais, antrieji yra tautinės lygy- 
bes priešai. Ir prie to, jie 
abeji yra mažiausiai užintere- 

suoti tuo, kad busimoje Lie- 
tuvoje butų apsaugoti darbi- 

ninkų reikalai. Todėl mūsų 
dešinius:os srovės, kurios at- 

stovauja tuodu sluogsniu, la- 
bai daug kalba apie Lietuvos 
pasiliuosavimą nuo svetimo 
jungo, o apie socialius jos 
santykius tyli arba kalba tik 

aplamais žodžiais. 
Lietuviai .darbininkai laukia 

iš Lietuvos visai ko kita. 
Jiems svarbu, kad Lietuva pa- 
taptų dirva laisvam darbo žmo- 

nių plėtojimui. Taigi jie gei- 
džia ne bet kokios, o laisvo-s 
ir demokratinės Lietuvos, kil- 

ioje butų panaikinti visi reli- 
giniai ir tautiniai (ne tik ka- 

talikų ir lietuvių!) suvaržymai, 
kurioje darbininkui žmogui bu- 

tų užtikrintą žmoniškas pragy- 
venimas, kurioje žemesniom- 
sioms klesoms butų duota kuo 

daugiausia balso šalies valdy- 
me 

Iš to, kas pasakyta, yra aišku, 
kad žmonės, kurie pirmiaus tik 
apie internacionalu buvo papratę 
kalbėti, o savo tautos reikalų pri- 
dabojimą skaitė kuone prasiženg'- 
mu prieš socializmą, — kad tie 

žmonės dabar rūpinasi ir musų 
tautos reikalais. 

Reik vienok patėmyti, kad jų 
galvoje dar vis yra '"klesų ko- 
va" ir todėl jie neteisingai kai- 
kuriuos dalykus nupasakoja. Ir 

viršminėtoj ištraukoj yra prda- 
ryta stambi klaidi.. Sakysim, jie 
tvirtina, buk "lietuvių buržuazi- 
ja" norėtų, kad Lietuva pataptų 
"tautiško biznio" tvirtove, kad ji, 
toji buržuazija, yra tautinės ly- 
gybės priešu. 

Kas yra lietuvių buržuazija— 
nepasakyta: kas yra toji "taa- 

tiško biznio tvirtovė" — taipgi 
nepaaiškinta; is.ad ji butų tau- 

tinės lygybės priešu — to *ie tik 
neprirodyta, be*- aiškiai ne'.ei*ybė 
pasakyta. 

Iš tolimesnio uzsiri.inimo apie 
lietuvių sroves, galima spėti, kad 

"buržuazijos" vardas yra teikia- 
mas tautininkų sr.ovei, ir todėl 
išeina, kad tautininkai norį ir 
"tautiško fc/.nio" tvirtoves sta- 

tyti, ir esą tuitinės lygybės prie- 
šai, ir jiems brsitroa Lietuvos dar- 
bininkų reikalai buk mažiausiai 
rupi. 

Visa tai yra aiški netiesa. 
Tautininku sriovė susideda iš 

takių pat darbininkų, kaip kad 
ir socialistų srovė; jų vadais y- 
ra inteligentija toki pati, kaip ir 

socialistų s/ovėje; prie jų pri- 
klauso taip pat biznieriai, kaip 
ir prie įocialistų srovės. Todėl 

vieną vadinti darbininkiška sro- 

ve, o kitą — "buržuazija", neiš- 
laiko rimtesnės kritikos. Buržu- 

azijos, tikroj prasmėj to žodžio, 
męs lietuviai dar neturim — vi- 

sur pas mus yra daibo žmonės. 

Kad tautininkai rupimsi pakė- 
limu pramonės (biznio) tarp lie- 

tuvių — tas tiesa, bet tame jų 
yra tik nuopelnas, o ne pasmer- 
kimas. Lietuviai neprivalo nešti 
savo centų svetimtaučiams, o pa- 
tys buti amžinais vergais ir bad- 
džiauminkais. Juo daugiau* pra- 
monė* platinsis, juo mažesnis bus 
skaitlius sunkiai dirbančių lietu- 

vių, juo Lietuva ir lietuviai bus 
turtingesni; gi pakilus šaliai eko- 
nomiškai, turi pakilti ir gerbū- 
vis visų tos šalies gyventojų. 
Darbininkų gerbūvis nepasigerins 
nuo vienų žodžių ir kalbų apie 
"rojus"; platinimas pramonės šio- 
se gadynėse yra vienas iš grei- 
čiausių ir geriausių .bucų pakė- 
limui ir darbininkų gerbūvio. 

Kad tautininkai butų įpriešai 
tautinės lygybės — tas yra pilnas 
apsurdas ir neteisybė. Tautinin- 

kai, reikalaudami savo tautai ly- 
gybės ir teisių, negali nepripažin- 
ti teisių ir kitų 'autų žmonėms 
— ar jie gyventų Lietuvoje, ar 

kur kitur. 
'Aršiausis užmetimas — tai pa- 

skutinis: buk tautininkams neru- 

pi darbi.ūnkų reikalai ir gerovė. 
Tautininkams visų labjausiai ru- 

pi, kad visos Lietuvoos gyven- 
tojai džiaugtųsi kuodidžiausia ge- 
rove. Darbo žmonės sudaro pas 
mus 99% visų gyventojų. Kaip- 
gi tautininku, geisdami visai 
savo tautai gerovės, negeistų jos 

"""" 
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99% tos tautos,? y Jie nebūtų tau- 

tininkai, jeigu ji,e kitiap geistų. 
Skirtumas tarp .socialistų ir tau- 

tininkų šiame atvejyje yra tas, I 

kad mūsiškiai socialistai pirmon 
vieton stato viso pasaulio darbi- 
ninkų gerovę, rppinasi svetimų 
tautų darbininkų gerove, o lie- 
tuvių tautoj dubininkų gerovė. 
pas juos yra jau tik kaipo uo-! 
degaitė prie tarptautiško vežimo. j 
Kuomet tautininkai stato savo] 
tautos—taigi ir jos darbininkų 
— gerovg ant pirmo pliano, o a- 

pie kitų tautų darbininkus tegul 
pasirūpina kitos tautos. Iš to y- 
ra aišku, kad lietuvių darbinin- 
kų gerovės klausime tautininkai 
užima pirmesnę ir augštesnę vie- 
tą negu musų socialistai. S u lyg 
tarptautinu socialistų recepto lie- 
tuviai darbininkai susilauktu ge- 
rovės tik kuomet ant viso pasau- 
lio įvyktų socialistiškas 'rojus". 
Sulyg tautininkų recepto, lietu- 
viai darbininkai galį susilaukti pa- 
gerinimo savo būvio greičiaus: 
kuomet musų tauta gaus nepri- 
gtilmybę, pasiliaus bernavus ir 
dirbus kitoms tautoms ir pati ga- 
lės užvesti pas save demokratiš- 
ką tvarką. 

Žmones savo pareigas pildo, < 

tegul ir valdžia tą daro. Nežiū- 
rint garsių rėksnių, nežiūrint 
»kaizeristų, ir žemų politikierių, 
šios šalies žmonės gražiai atlie- 
ka savo pareigas sulyg karės: 
pirmoji "Laisvės Paskola" dvie- 
jų milijardų doliarių—didesnė 
negu Vokietijos visos paskolos 
per pirmus karės metus,—tapo 
padengta beveik pusantro sykio 
daugiau negu reikėjo; registra- 
cija atsibuvo ramiai ir tvarkiai, 
jeigu atsiminsime, kad laike Rc- 
voliucijininės karės ir laike Ci- 
vilės karės, rei'kėjo gaudyti jau- 
nus vyrus naktimis ir durtuvo 

pagelba prisiėjo naudoti. Išsky- 
rus keletą visai metikų atsitiki- 
mėlių, Amerika dabar rengiasi 
ramiai. \ 

Kad žmonės karės norėtų, to 

pasakyti negalima, nes kasgi jos 
gali aorėti? Jos niekas neno- 

ri. Bet Amerikos žmonės, su- 

kandę dantis, yra, kaip matyt, 
pasiryžę, atlikti savo užduotį,—■ 
ikad ir sunkiu ir nemalonę,—kad 
apsaugojus ir save ir savo vai- 
kus nuo tų nelaimių- kurios ne 

tik Amerikai, bet ir visam pa- 
sauliui grąsina, jeigu vokiškas 
militarizmas užviešpatautų pa- 
saulyje. 

Taigi Amerikos žmonės savo 

pareigas pildo, suteikdami val- 
džiai ir pinigus ir žmones karės 
vedimui. Bet lai ir mūsų val- 
džia atlieka prideramai savo už- 
duotis linkui žmonių. Lai ji pa- 
sirūpina apsaugoti žmones nuo 

tų išnaudotojų, kurie, karės 
skraistė prisidengę, salina žmo- 
nėms nulupti po kelis kailius Į 
ant sydc. Maisto, drabužių ir 
kitų gyvenimo reikmenų brangu- 
mas padidėjo neišpasakytai. Jis 
galėjo kiek padidėti iš priežas- 
ties karės, bet čia aišku, kad jis 
padidėjo netik nuo karės, bet 
ir nuo spekuliantų, didelių tau- 
tos plėšikų, kurių niekur ne- 

trūksta. Juos valdžia privalo 
apžaboti, nes, kaip Mr. Hoover, 
slkiriamas maisto diktatorium, j 
teisingai pastebėjo, "Kiekvienas 
asmuo, kuris, pasinaudodamas 
kare, 'kelia maisto kainas, priva- 
lc buti ant sausos šakos pa- 
kartas 

Maža yra nuversti kaizeriz- 
j 

mą; reikia jo vieton duoti ką- 
nors geresnio. Jeigu prie mu- Į 
su demokratijos žmogus turi 
taikos laik,u mokėti Chicagoje, 
arba Xew Yorke už bušelį bul- 

vių daugiąus nęgu Berlyne lai- 
ke ikarės mokama prie kaizeriz- j 
rno, tai japi sunku bus suprasti, į 
kodėl demokrątįja yra geresnė, 
o kaizerzimas yra blogesnis. 

Kongresas svarsto dabar 
"maisto biliu."-* Pažiūrėsim, ką 
jis padarys. 

I 

Patarimas jauniems vyrams. 
Visi tie vyrai, kurie yra užsire- 
gistravę 5 d. šio mėnesio, lai 
visuomet nešiojasi su savim re- 

gistracijos šerti fikaatus (borčiukę! 
su paliudijimu). Valdžia dabar 

gaudo visus "sliakerius," t. y.. 
tuas kurie nesiregistravo. Tik 
savo sertifikatu galima pertik- 
rinti policiją ir detektyvus, kad 

jųs atlikote savo užduotį; kitaip 
ima policijon, reikia patupėti, 
paikol policija neištirs, ar užsi- 
registravote, ar ne. N'ešiodamies 
sertifikatus su savim, išvengsite 
nesmagumų. 

•Kas pametė save sertifikatą, 
lai tuojaus duoda žinią pavieto 
arba miesto klerkui, — išdūdos 
jums kitą paliudijimą. 

Tiems vyrams, kurie yra arti 
21 arba 31 metų, bet kuriems 
del jaunumo, arba senumo nerei- 
kėjo registruotis,—tiems pataria- 
me turėti prią savęs kokį nors 

paliudijimą apie tai, kiek jie me- 

tų turi. 
Prie tokių mat iš pažiūros ga- 

li kibti, o turint paliudijimą, ga- 
lima bus išvengti nemalonumų. 

Kaip Numalšino Trijų 
Pulkų Buntą. 

Petrogradas. Pereitą savaitę 
pranešta apie atvirą buntą trijų 
rusiškų pulkų. Platesnės žinios 
praneša apie šitą atsitikimą se- 

kančiai : 

Birželio 9 d. general-leitenan- 
tas Ščerbačov, rusų armijos va- 

das ant Rumunijos fronto, davė 

paliepimą išskirstyti (vadinas, pa- 
naikinti) vieną pulką pėstininkų, 
vieną pulką šaulių (strielk*, ir 

vieną pulką šaulių (streiku^ ir 
si trys šitie pulkai pripažinta 
netinkamais tolimesnei kovai. 

Šitų išskirstytų pulkų vietą pa- 
liepta užimti trims pulkams ki- 
tos divizijos, bet šitie pastarie- 
ji atsisakė ir todėl ir jiems pa- 
liepta atiduoti ginklus ir išsiskir- 
styti. Tuomet šitų pulkų karei- 
viai atvirai sukilo priešintis. 
Vieno pulko kareiviai suareštavo 
savo k om and i erą ir septynias 
aficierus, nuplėšė jiems pagonus 
ir sumušę du aficieru, paliko juos 
be žado ant kelio. 

Sių trijų pulkų komitetas nu- 

tarė, kad jie nesijudins iš vietos 
ir duoto jiems prisakymo užimti 
kitas vietas neišpildys. Tuomet 
ištikimų kareivių komitetas, pasi- 
taręs su armijos štabu, nuspren- i 

dė, kad reik panaudoti aštriai 
priemones prieš susibuntavoju- 
sius 'kareivius ir prieš jų lyderi, 
tulą kareivį vardai FiHpovą. 

Padarius tokį nutarimą, išrink- 
ta smarkus generolas, kuriam 
pavesta dvi divizijos ištikimų rai- 
telių, du batalijonai pėstininkų, 
vieną bateriją lengvos artilerijos, 
šarvuotus automobilhrs'" ir orlai- 
vius. Šiam generolui duota pil- 
ną galybę numalšinti sukilusius 
tris pul'kus. 

Generolas su ištikima kariume-Į 
ne užėmė pozicijas priešais suki- 
lėlių ir nusiuntė jiems ultimatu- 
mą, reikalaudamas išdavimo jų 
lyderio ir pilno paklusnumo nuo 

visų trijų pulkų. 
Sukilusieji pulkai, statydami, I 

kad jie yra apsupti, mėgino tar-! 
ties, bet paskutinėj valandoj Fi- 
lipovas sukurstė juos prie nau- 

jo pasipriešinimo. Tuomet iš- 
tikimos kariumenės generolas 
paliepė tuojaus atidaryti 
ugnį iš kanuolių, ką sukilėliai pa- 
matę, pasidavė be jokių išlygų 
ir išdavė Filipovą bei kitus kur- 
stytojus. 

Šitas atsitikimas padarė labai 
gerą įspūdį valdiškose sferose, 
nes revoliucijinč armija turėjo 
pirmą progą išmėginti savo jie- 
gas kovoje su besiplatinančia 
anarchija. Yiršminėtas atsitiki- 
mas parodė, kad blaivumas pra- 
deda grįžti armijoj. 

Kitas taipgi ženklyvas prajo- 
vas apsireiškė laike visos Rusijos 
ūkininkų atstovų susivažiavimo. 
Šisai susivažiavimas vienu tūk- 
stančiu balsų prieš keturis pri- 
ėmė sekančią rezoliuciją kaslink 
Kronštadto "respublikos:" 

"Ūkininkų atstovų kongre- 
sas—skamba rezoliucijoj,—gei- 
džia pranešti Kronštadto gy- 
ventojams, kad ūkininkai su- 

stos siur;tę maistą į Kronštad- 
tą, jeigu šisai miestas tuojaus 
nesai jungs savo revoliucijinių 
jiegų su Rusijos demokratijos 
jiegomis ir jeigu jis nepripa- 
žins Tuomlaikinos Valdžios." 
Tuom pačiu laiku ūkininkų 

kongresas pataria Tuomlaikinai 
Valdžiai reikalauti pilno pasida- 
vimo nuo kronštadiečių ir, jeigu 
tie atsisakytų, tai panaudoti prieš 
juos energiškiausias priemones. 

NEMANYS, KAD TAI BLIOFAS. 
Kaizeris manė, kad Amerika per tris metus notas rašinė- 

dama, tik bliofuoja. Bet anuja Aftierikos armija (kirvis) gali 
vokiškam militarrzmui pakutenti po gerkle. 

MARGUMYNAI. 
ROOSEVELTAS IR LIETU- 

VA. 
P h i 1 a d e 1 p h i a, P a.—Gerb. 

Redakcija: Patčmiiau "Lietuvo- 
je," kad jųsų redaktorius, p. Ba- 
lutis, ir kiti čikagieėiai buvo ra- 

šę p. T. Rooseveltui, prašydami, 
kad jis atkreiptų atydą ir į lietu- 
viu reikalavimus—tai yra užtar- 

tų ir Lietuvos laisvę. 
Tėmijau žurnalą "Metropoli- 

tan" už birželio mėnesį, bet te- 

I nai neradau nieko apie Lietuvą. 
| Maniau, kad nieko ir neišeis, 
nors ]>. Rooseveltas buvo pri- 
žadėjus. Bet štai, gavęs to žur- 
nalo numerį už liepos mėnesi, 
radau p. Roosevelto straipsnį 
"The Peace of Victory for 

\vhich we strive,'' ir čia ex-pre- 
zidentas, tarp kitų reikalavimų, 
pamini ir apie Lietuvą, .rašyda- 
mas, kad "Lithtt?.nia should also 
have her just claim eonsidered" 
(Lietuvos teisingi reikalavimai 

taip-pat pr'valo būti priimti do- 

mon). 
Straipsnis yra papuoštas Eu- 

ropos žemlapių su nurodymu vie- 

tų kuriose taikos kongresas, 
su lyg Roosevelto, nuomonės, tu- 

irėtų padaryti pertaisymus tau- 

tiškų rubežių. Jame yra pažy- 
mėta ir Lietuva. 

Taigi p. Rooseveltas išpildė 
savo prižadėjimą, bene pirmu 
sykiu apie Lietuvą užsiminda- 
mas. Tas yra gerai. 

Philadelphietis. 

IŠSIUNTĖ LIETUVON 
$5000.00. 

N e \v York, N, Y.—Gerb. 

Redakcija.—Šiuomi pranešame, 
kad veik visos aukos buvusios 
sudėtos Cent. Komitete Liberty 
Banke (tai yra po atsiskyrimo 
su klerikalais) sumoje $5,000.00 
pereitą savaitę kablegramu pa- 

siųsta į Stockholmą p. J. Aug- 
štuolio vardu, perdavimui ] Vil- 

nių, 
Labai meldžiame gerbiamos 

"Lietuvos" redakcijos paskelbti 
tą žinią visuomenei ir paraginti 
ją, kad ji gausiau auikautų per 

Centralinį Komitetą, nes kaip 
matote, pinigai tuojaus pasiun- 
čiami. 

Su pagarba, 
P. Norkus. 

Centr, Komiteto Raštinės 

Vedėjas. 
320 Fifth Ave. Ne\v 

York, N. Y. 

KAIZERIO VEISLĖ. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Re- 

dakcija:—Mikė nusirito, Kon- 
stantinas nugarmėjo, bet dar yra 
daugelis kaizerio veislės likę. 
Beveik visi Europos karaliai yra 
vokiško kra'ujo. 

Iksas. 

DELEI AMERIKONIŠKŲ 
AGENTŪRŲ. 

N e \v York, N. Y. — Gerb. 
Redakcija: Kokis tai Tajtininkas 

,Jusų laikraštyje, X23 rašo, kad 
,buk Liet. Spaudos Draugija, ku- 

Įri dabar persiorganizavo ant nau- 

jų pamatu ir pradėjo platinimą 
visokiu Amerikos Lietuvių ir Lie- 

tuvoje leidžiamu laikraščių, kny- 
gų ir kitokių spausdinių Ameri- 

koje. taipgi leidimui geresnių \ei- 
i kalų ir platinimui jų po Atneri- 
• ką ir Lietuvoje, negerai daranti 

paėmusi agentūrą "Naujosioj Lie- 
tuvos", leidžiamo laikra.:io Pe- 
: trograde. 

Jei bus leista, biskelj norėčiau 
'supažindint p. Tautininką su per- 

organizuotos Spaudos Draugijos 
siekiais: juk Draugija persiarga- 
nizavo tam, kad platinti ir pa- 

1 rūpinti lietuviams reikalingos li- 
teratūros ir laikraščių, kurių da- 
bar, karės metu, niekas kitas iš 

i Europos negali gauti, pertrauki- 
mui knygų, ko kitoki įstaiga iki 

šiolei nebandė, bijodama iškašeių. 
■ Tai visa Spaudos Draugija, pri- 
einamais keliais, parūpins ir pa- 
ganėdins Amerikos lietuvių rei- 
kalavimus. Prie to priklauso 
''Naujoji Lietuva", "Lietuvių 
Balsas" ir kiti Lietuvos laikraš- 
čiai, — Spaudos Draugija juos 
pampina. 

Spaudos Draugija paėmė pla- 
tinti gerb. D-ro Šliupo veikalus ir 

a. a. kun. Denibskio raštus; jei 
žiūrėti į jų pakraipą, tai, gali bū- 

ti jie taipgi ne visi patiks p. Tau- 

tininkui, kadangi jie yra visai 
priešingos dvasios, negu, kaip iš 

p. Tautininko išreikštos nuomo- 
1 
nes, jam .patinka. 

' Prie to, Spaudos Draugija per 
save parūpins reikalaujantiems ne 

tik "Naująją Lietuvą", bet ir 

."Šaltinius", jei jų butų, ir kito- 
kią literatūrą. Gi visą pelną, ko- 

kis bus, Draugija suvartoja leidi- 
mui tikrų gerų raštų, persiunti- 
nės juos j Lietuvą savo skyriams 
ir tenai platins, nes visiems ži- 

noma, kad po karės to visko rei- 
kės lietuviams, kaip alkanam duo- 

1 
nos. 

Nežiūrint, kad p. Tautininkas 

nepasiganėdina tokiu Spaudos 
Draugijos darbu, ją remia net to- 
kie dideli Amerikos lietuviai, 
kaip D-ras Šliupas, įnešęs jon 
savo knygas ir piningų; prie jos 
taipgi priguli iš visų Amerikos 
kampelių lietuviai, įnešę šėrams 
piningus ir knygas. 

Nežiurnt, kad šis Spaudos 
Draugijos darbas, kaip į r dauge- 
lis kitų naudingų sumanymų iš- 
karto patinka prieštaravimų, gy- 
vuos, ačiu paramai paminėtų 
žmonių — didžiųjų musų veikėjų, 
kurie supranta to darbo svarbą. 

L, S. D. Vedėjas 
K. S. Karpavičius 



Geras Darbas Padaryta. 
(Iš pasikalbėjimo su kun. Jonu Žilinskl) 

"1 uščia bačka garsiai skam- 

ba" — sako patarlė. Jeigu ji y- 
ra teisinga, tai -uri buti teisin- 

gas ir priešingas jai išvedimas, 
būtent, — kad pilna bačka ma- 

žai garso duoda, mažai trukš- 

mo daro. 
Sitic žodžiai bene labai gerai 

pritiks prie mūsų amerikiečiu gy- 
venimo. Kiek pas mus prisipe- 
sta, kiek prisibarta, kiek trukš- 

mo pridaryta už visokius gar- 
sius idealus — ir vis tėvynės la- 

bo vardu. O naudos, tikro dar- 

bo padaryta — beveik nieko, ar- 

ba visai mažai. 
iš k tos vėl pusės, Ai.ierikoj 

darbuojasi vienas asmuo, beveik 
niekeno nepatėmytas, niekeno ne-1 

atišuojamas. nesigirirntis ir ne- 

rėkaujamis, o darbą .nemenką 
jis jau yra padaras. 

Kalbu apie kun. Joną Žilinską, 
atvykusj Amerikon pereitą vasa- 

rą ir pasistaciusj sau tikslu su- 

organizuoti čia \merikoj lietu- 

viškus Uapitalus, ..id prie pir- 
moj progos, karei pasibaigus, į- 
steigti Lietuvių įlanką Vilniuje. 
Apie šios įstaigos naudingumą 
čia nekalbėsiu, nes jau seniau bu- 

vo šis-tas apie tai rašyta mūsų 

laikraščiuose, o pagalios ir be to I 

rengiamojo banko reikalus, ta'ų i 
tarnas. 

Todei čia paduosiu tiktai js-1 

pudžius i.š savo pasikalbėjimo su j 
juo. kuomet jis atvyko Chciagon.1 
Pasikalbėjimas buvo, kaip apie j 
rengiamojo banko reikalus, taip. 
ir apie kitus viešuosius lietuvių 
reikalus. J vairumo keliu pasi- 
kalbėjimą paduosiu klausimų ir 

atsakymų formoje. Tikrai žodis- 

j-žodį jų neperduosiu, be* mėgin- 
siu paduoti žodžius ir mintis iš 

.pasižymėjimų, kuriuos laike pa- 
sikalbėjimo sau pasidariau. 

Tikisi milijono rubliu. 

— Sveikindami jus kaipo gei- 
stiną Chjcagoje svetį, ar negalė- 
tume užklausti, koksai yra svar- 

biausis jųsų atsilankymo tiks- 
las? 

— Toks pat, kaip ir kitose 

kolionijose — atsakė kun. Ži- 
linskas. — Žinoma, banko rei- 
kalai. 

— Kaip abelnai sekasi jusų 
darbas ? 

— Neblogiausiai, neblogiau- 
siai... Galėčiau pasakyti, kid 
net gerai. Darbas yra nelengvas, 
bet ant pasekmių nusiskųsti labai 

negalima. 
— Kiek kapitalo jau esate su- 

rinkę tam bankui, kurį lietuviai 
žada įkurti Vilniuje, karei užsi- 

baigus ? 
— Antrą šimtą tūkstančių do-l 

lierių jau varome, — antrą šim-J 
tą... — atsakė kun. Žilinskrs. Iš/ 
veido galima buvo patėmyti, kad 

} ra tttomi užganėdintas. 
— O kiek gyvais pinigais jau 

iš tos sumos įnešta? Jeigu nekly- 
stu, tai pasižadėjusieji turėjo į- 
reš'.i s*kili su s«tvo pažadais ir 
5'' pinkais i uo sav > pažadėtos 
sumoi? 

— 'ja j — visi ur. .-.i- i j i 
Laukan jptšė 55^. j- 
nešė ttOjAi1:; dar daiu;". • •. nt?;.u-j 
rie jau įmokėjo do 10%, o kiti į- i 

4 

ncsc pusę; yra tokiu, Kur;j ir pi!- 
nai savo šėrą apmokėjo. Dabar 
bus banke apie $25,000.00 jau u 

mokėtų. Apart to yra ru- 

siškais rubliai ir tam tikromis 

obligacijomis (secu-sm'.čta 
apie 6o,ocr rublių. <* i,« tik ateis 
tam tikras laikas po karės, bus į- 
mokėtos ir likusios dįlys. 

— Kur sumokėti pinigai yr.» 
laikomi: 

— Visi sumokėti esančių šėr- 

holderių pinigai yra laikomi Gua- 

ranty T rus t Company banke, New 
York c. 

— Jūsų vardu.-' 

Ne, vardu t. iją asmcrj: 
kun. Tarno Žilinsko iš Uos tono, 

j>. \V. Buč:nsko :* F»roo:<'v.io ir 

nnno *.«idii. te i pinigų 
negalima išimti, ar pajudinti bv ži- 

nios ir sutikimo visų trijų. A- 

part fot yra uždėta virsmin. ti:nc 

banke musų "personai securities" 

(neva kaucija): mano sudėta 

$10,000 ir K! :.. Tau/) abligncijn* 
ant 10,000 rublių. 

— Ko! s pamatinis kapitalas 
šian. Lietuvių Vilniaus lankui ma- 

».*:* i' riikii. 
— Męs manome pachrvti rinitą 

lietuvių įstaigi. su kuru :r kita- 

KUN. J. ŽILINSKAS. 

čiai skaitytijsi. Pamatinį ši- 

tam bankui kapitalą męs manėm 
tiek surinkti? 

-• Ai* manote, kai galima bus 
'iek f. rii kti.? 

— Xa, tai ve! Neviernas Ta- 
mošius... Kodėl ne? Ar jau 
jus manote, kad lietuviai tai u- 

bagai? Pinigu atsiras, reik tik 
kad musų žmonės genaus su fi 
nansiniais reikalais susipažintu. 
Sakiau, kad jau antrą šimtą tūk- 
stančiu varome. Apskaityk Ta- 
mista! Pagal dabartinį kursą tas 

jau išneša apie pusę milijono rub- 
liu... O kiek Rusijoj surinkta, 
to .iš dabar nežinau, bet ir ten 

tam pačiam tikslui renkama ka- 
pitalas... Milijoną davaryshn... 
Jus vieni čikagiečiai galėtut da- 
varyti... Na, beje, o kaip su či- 
kagiečiais? Ar tamista manote, 
kad šisai mušu sumanymas ras 

čia pas jus paremėju? — užklau- 
sė kun. Žilinskas, netikėtai pa- 
virsdamas iš ekzeminuojamojo j 
ekzeminatoriu. 

— Chicągie'iai parėmė kiek- 
vieną naudingą ir tinkamai varo- 

mą darbą; manau, kad parems ir 

šitą. Teko girdėti ne vieną, kuris 
dar laike jūsų pirmo lankymosi 
L'lii\:agoje šiuom reikalu žingei- 
tiavo. 

Nauja AngTIja labjausiai rėme.1 
— O leskite man dabar pa-! 

klausti, kokia vieta iki šiolei lab- 
jausiai rengiamojo banko reika- 
lą parėmė. Juk, rodosi, jau esa- 

te aplankę Rytines valstijas ii 

CKteagą su vakarais palikote 
"užsigardavimui ?" 

— Taip, Chicago yra paskuti- 
nė iŠ eilės, bet nemanau, kad ji 
butų paskutinė kaslink šio reika- 
lo rėmimo. Atpenč, manau, 
kad Chicagai, kaipo Amerikos 
lietuvių sostapilei, išpultų užimti 
pirmą vietą Vilniaus banko 
stockholderiu li.stoje. Bet turiu 

pasakyti, kad gal nelengva bus 
atimti pirmą vietą šiame atvėju- 
je nuo Bostono. ISostonas ir a- 

pielinkės iki šiolei užima pirmą 
vietą kaslink subskripcijų didu- 
mo. Iš čia iš viso užsirašė ant 

apie iki $25,000 — tikrų skaitli- 
nių neturiu po ranka. 

— Na, o kaip kitos lietuvių 
kolionijos? 

— Po Bostono seka Baltimore 
su įpielinkėmis, paskui New Yor" 
kas su apieliiikėmis. 

— Kaip mažesnės kolionijos 
— taip sakant, "provincijos"? 

— Iš mažesnių miestelių reik 
pažymSti Shenandoah, Pa., ir 
vietas j pietus nuo Pittsburgo. 
kaip ve: Homestead, Donorą ir 
t. t. Šiose vietose atsirado ne- 

mažai banko rėmėjų. 
— Kuomi Tamista išaiškina- 

te Lai, kad vienur didesnis, ki- 
tur mažesnis pasisekimas? 

— Tikrai priežastį pasak_\'i 
butų sunku — gal but ir negali- 
ma, nes tas, matote, priklauso 
ne nuo vienos kokios priežas- 
ties, bet greičiau nuo daugelio. 
Tarp jų aš pažymėčiau bent vieną. 
Patėmijau, kad kur žmonės labiaus 
yra susipažinę su Šerais ir pana- 
šiais reikalais, ten darbas eina 
lengviau ir pasekmės geresnės. 
Sakysim, apie Pittsburgą, kur y- 
ra Carnegie ir kitos plieninės 
dirbtuvės ir kur darbininkai yra 
susipažinę su panašiais reika- 
lais. lai ten ir aiškinti nerei- 

kia. Tik pasakei, tai tuojaus ir 

gauni atsakymą: "Kaipgi, žino- 
me, suprantame — ir pas mus 

čia yra" — na, ir nereikia daug 
aiškinti. O kur žmonės apie to- 
kius dalykus nėra girdėję, arba 
mažai supranta, tai reikia daug 
aiškinti, liet kai tik supras, tai 

:r pritaria... stuose ien^- 
viau, kaimuose ir miesčiukuose 
sunkiau, nes žmonės ir su biz- 

nio ir su finansų reikalais yra ma- 

ža u susipažinę. Bet, k:iip jau 
syki, sakiau, abelnai paėmus, la- 
bai nusiskųsti negalima... 
tarsi išaiškindamas savo paskuti- 
nę mintį. 

I — Turime nepamiršti to, kad 

Ipanašus reikalai musų lietuviams 
yra dar vis nauji, prie jų nėra 

musų žmonės pripratę. Bet ka- 

dangi sumanumo musų žmo- 

noms visgi netrūksta, tai jie grei- 
tai sugriebia ir naujus jiems da- 

lykus. Milijoną rublių bankui tu- 

rėsim. Tas bus visai nebloga 
pradžia lietuvių politiškai-finan- 
siniam gyvenimui, kuomet po ka- 
rės įgysime Lietuvos laisve... 

Laisvę Lietuva gaus. 
— Tai jus manote, kad Lietu- 

vos laisvė jau kaip ir gauta? 
— To aš nesakiau. Turime 

visi dirbti ir pusėtinai pasidar- 
buoti, kad ją užtikrinti. Aš tik 

manau, kad mušu "popierai", 
dabar geriau stovi negu pir- 
miaus. 

— Kaip jums išrodo, ar Lie- 
tuva gaus neprigulmybę, ar au- 

tonomiją? 
— Sakyčiau, kąd greičiaus ne- 

prigulmybę negu autonomiją. 
Pirmiaus Lietuvos neprigulmybei 
buvo beveik neperkopama klintis 
iš senos Rusijos valdžios pusės. 
Iškilus revoliucijai, šita kliūtis 
taP<>, gali sakyti, prašalinta. Da- 
bar jau to Lietuvai neužgina nei 
rusai, nei vokiečiai. 

— Jeigu sakote, kad nei ru- 

sai, nei vokiečiai nėra dabar prie- 
šingi, tai kaip jus iiaiškinste tas 

žir.ias, kurios ir vėl tapo nese- 

nai atkartos ir kurios skelbia, 
kad pan-germanų susivažiavime 
Essene išreikšta griežtas reikala- 
vimas, kad Lietuva butu prie 
Vokietijos prijungta ir kolioni- 
zuota iš Rusijos patrauktais vo- 

kiečiais? 
— O, "as nesunku išaiškinti. 

Jus patys išaiškinote. Tėmvkite, 
— tai yra pan-germanų ir prū- 
sišku junkerių reikalavimas. To- 
kį, reikalavimą jie stato nuo pat 
karės pradžios. Dar man esant 

Berlyne, jie jau garsiai apie tai 
kalbėjo ir laikraščiuose "*ir reich- 
stage. Bet nepamirškite, kad 
Vokietijoj yra ne vien tik jun- 
keriu partija; yra ir kitos, ku- 
rios su junkerių reikalavimais 
sulyg Lietuvos prijungimo nesu- 

tinka ir tam galės priešintis. 
—Turite omenyje, kad social- 

demokratų partija priešinsis? 
— Social-demokratai iš princi- 

po privalėtų tokiam užgrobimui 
priešintis, nors dabartiniu laiku 
social-demokratų partijos didžiu- 
mos nuomonė kaslink Lietuvos 
man nėra visiškai aiški — jie 
bent iki šiolei šiąme klausime dar 
neišsitarė aiškiai, — bet prispyrus 
juos tą nuomonę išreikšti, aš ne- 

matau, kaip jie galėtų neprielan- 
kiai atsiliepti. Tačiaus Lietuvos 
užgriebimui ir kolionizavimui 
priešingų yra ir iš kitos pusės. 

— Pavyzdžiui?... 
— Pavyzdžiui, Centro partija. 

Dar man esant Vokietijoj ji bu- 
vo priešinga prijungimui Lietu-! 
vos prie Vokietijos. Ji turi tam | 
tikras politiškas priežastis. Cen- Į 
tro partija, kaip žinote, yra ka- 
talikų partija ir susideda iš at- 

stovų nuo pietinės Vokietijos, 
kaip ve — Saksonijos, Bavarijos 
ir t. t. Pietinės, katalikiškos kara 
lijos ir kunigaikštystės, įeinančios 
į Vokiečių Imperijos federaciją, 
nuo senai jau žiūrį kreiva akim į 
protestoniškos Prūsijos įsigalėji- 
mą ir vadovaujančią rolę, kurią ji, 
Prūsija, lošia Vokieti jos valstybi- 
i ėj politikoj. Prijungimas Lie- 
tuvos prie Prūsijos — kitur jos 
prijungti negtriima — dar lab- 
jaus sustiprintų Prūsiją; jos va- 

dovystė ir viešpatavimas Vokie- 
čių federacijoj dar labjaus sus- 

tiprėtų, o tas neišeitų naudoti 
pietinėms Vokietijos valstijoms, 
apie kurias esu minėjęs. Pietai 
ne ^ii, kad Šiauriai sustiprėtų 
ir tas duoda pamatą Vokiečių 
Centro parijai priešintis Lietu-1 
vos prijungimui. Iš šitų šalti- 
nių musų veikėjams, esantiems 
Šveicarijoj patarta, kad lietuviai 
dirbtų linkui neprigulmybės. 

Reikia remti Lietuvių 
Tautos Tarybą. 

— Kaip jtįs žiūrite į naujai 

susitverusiu Kurijoj Lietuviu 
Tautos Tarybų, kuri išsirinko ir 
Laikiną Lietuvos 'Valdžią Lietu- 
vos reikalų tvarkytini? 

— Šitą žigsni'aš skaitau vie- 
nu svarbiausių. Tai yra pirmas 
žingsnis, — sakyčiau pirmas aiš- 
kiai pozityvis darbas linkui Lie- 
tuvos neprigulniybL;s. Jie stačiai 
tveria Lietuvos "r$dą", tvarko ir 

u/tarauja 1 .iėtuvo*} reikalus — 

kaip politiniu.*, taip ir e^Uonomi- 
nius. Kiek galima suprasti ir 

nusimanyti iš žinių, kuries mus 

pasiekė, tai jie, nei mažiau-nei 
daugiau, daro štai ką: Laikinoji 
Lietuvos Valdžia, susitvėrusi iš 
Lietuvių veikėjų, painia ir savo 

rankas valdymą dar neužimtos 
Lietuvos dalies — dalis Kauno 
ir Vilniaus gubernijų ir visas 
valdiškas Lietuvos įstaigas, ku- 
rios buvo laike karės perkeltos iš 
Lietuvos j Rusiją. Vadinas, pa- 
ėmė į savo rankas Kauno ir Su- 
valkų bei Vilniaus gubernijų gu-( 
bernijines, pavietines ir kitas į- 
staigas rejentų biurus, kairceliari- 
jas, prisutstvijas ir t. t. Jeigu 
dar nepaėmė, tai ant to eina. Jie 
turi gerą progą tai padaryti, nes 
kilus revoliucijai, visi senosios 
valdžios viršininkai turėjo prasi- 
šalinti. Tai yra milžiniškas ir! 
neišpasakytos politiškos svarbos 
žingsnis... liet męs turim nepa- 
miršti, kad j y veikimo palaiky- 
mui reikalingos yra lėšos. Ir čia 
amerikiečiai turėtų nesnausti. 
Praleisime šitą progą, kitos už 
šimto metų gal nesulauksim. 

— Kiek amerikiečiai turėtų 
siųsti šitam reikalui ? 

— Kiek siųsti? Tūkstančiais.. 
Perdaug nenusiųs, nesibijokite, 
bet sakau, turėtų siųsti tūkstan- 
čiais kas mėnuo. Toki musų su- 

sivienijimai, draugijos ir kitos or- 

ganizacijos turėtų kai mėnesis 
siųsti. 

— Ar siųs Susivienijimas Lie- 
tuvių Rymo-Katalikų, kurio sei- j 
mas atsibus šį mėnesį Pittsbuv- 

( 
erę ? 

— Manau, kad turėtų siųsti 
savo tautiškus centus — visus,. 
arba bent šitą reikalą apkalbėti ir 
išrasti kitus šaltinius. Tai yra 
istorinis lietuviams1 momentas ir 
kiekviena lietuvių organizacija,; 
kliubas, draugystė — kiekvienas 
lietuvis, suprantantis Lietuvos 
reikalus ir trokšstantis Lietuvai 
laisvės, turėtų prie tokio darbo 
prisidėti, nes jeigu dabar neda-1 
rysim, tai paskui jau nei nerei- 
kės — bus pervėlu. Reikia da- 
bar, ir butų gerai, kad mėnesines 
mo'cestis tam tikslui užsidėtų 
lietuviai patys. 

— Kaip jums išrodo Yčo pas- 
Kyrimas apšvietos vice-ministe- 
riu? 

•— Blogo tame nematau. Sun- 
ku pasakyti, nesant ant vietos ir 
nežinant dalykų stovio. 

— Ar jo paskyrime nematote 
tendencijos iš rusų pusės prilai- 
kyti Lietuvą prie Rusijos, kad ir 
autonomijos pamatais, kad ji ne- 

atpultų visai nuo Rusijos? 
— Sakiau, kad sunku pasaky- 

ti, neesant ant vietos ir nežinant 
visų aplinkybių. Man rodos, kad 
tuom laiku gal ir nebuvo tokios 
tendencijos iš naujos valdžios 
pusės. Jo paskyrimą aš aiškinu 
taip: p. Yčas yra žymus kade- 
tas, tuojaus laike revoliucijos bu- 
vo paskirtas su kitu ko- 
misaru apėmimui apšvietos mini- 
sterijos, su ja jis susipažino — 

todėl išrodė visai naturalis da- 
lykas, kad jis tapo mineton vie- 
ton .paskirtas.. 

— Ar tas jo paskyrimas ge- 
rai gali atsiliepti į Lietuvos rei- 
kalus ? 

— Ir gi nieko 'tikro negalima 
pasakyti, neesant ant vietos. Už- 
kenkti negali, bent dabar, pra- 
džioje; p. Yčas1 buV'o ir yra įvai- 
riose lietuvių 1 delegacijose, ku- 
rioms prisieina1 tftrėti visokius 
reikalus su dabartine rusų val- 
džia. Esant tose delegacijose Y- 
čui ir lietuvių delegacijos, turin- 
:ic* narį iš rusų laikinos valdžios, 
daugiau vardo gali turėti. Man 

taip rodosi, kad bent dabar, iš to 

s^ali Lietuvai daug-iaus gero ne- 

£u blogo buti, — vadinasi, gali- 
ma manyti, kad yra nebloga. 

Kalbėta ir apie kitus svarbes- 
nius lietuvių klausimus, kaip a- 

pie Lietuvių Dieną, apie ameri- 

kiečių "vienybę" ir t. t. Apie tai : 

gal teks pasikalbėti su "Lietu- 
vos" skaitytojais kiek vėliaus. 

Mpas. 

NEDUODA ŽUVAUTI. 
Kaizeris, atsisėdęs, snbmarinais sumanė sau žuvauti talkininkų laivus. Dėdė Šamas pa- siųsdamas Amerikos torpedinių laivų eskadrą, Europon, sugadins jam ramų žuvavimą. 

Kaip Vokiečiams Patinka 
Amerikos (sikišimis. 

Kuomet Amerika apskelbė karę 
Vokietijai, vokiečių laikraštija tuo- 

jaus pradėjo svarstyti, kaip tas 
atsilieps ant karės ir ant Vokieti- 
jos. Nuomonės pasidalino. Vieni 
nedaug sau tuomi rūpinosi ir tvir- 
tino, kad vokiečiai gali kariauti 
kad ir su visu pasauliu. "Juo 
daugiau priešų, juo daugiau gar- 
bės juos apgalėti". Taip pa- 
sakodavo sau šitos rūšies vokie- 
čiai. Iš kitos pusės, tie, kurie 
turėjo šiek-tiek šaltesnes galvas, 
tuojaus suprato, kad įžengimas 
karėn Amerikos yra didelis Vo- 
kietijai smūgis. 

Kuomet Prezidentas YYilson 
apskelbė karv, jo apskelbimą visi 
laikraščiai atvdžiai perleido per 
k.oštuvus. Labjausiai jiems ne- 

patiko ta dalis Prezidento dek- 
liaracijos, kur jis daro skirtu- 
mą tarp Vokietijos žmonių ir 
Vokietijos valdžios ir sako, kad 
Amerika yra draugu pirmiems, 
bet priešu antriems. Delei šitos 
vietos daugelis vokiškų laikraš- j 
čių smarkiai Prezidentu ::ct iš-1 
koliojo. Vienas jų, pavyzdžiui, 
taip išsitaria: 

"Prezidentas \V11son irano, 
kad jis esąs tikros laijves me-i 
,, v, 

W 

I 

sijosium nuisų žmonėms, ku- 
rie kovoja už savo gyvybę.I 
Kokių vergų sielą jis mano; 
vokiečius turint, jeigu jis tiki, i 
kad jie leis bile kam j savo 

reikalus kištis? Prezidento žo- 
džiuose Vokietijos žmonės 
mato tiktai mėginimą sutrau- j 

.. kvti stiprius rysius, kurie vie- 

nija žmones su Vokietijos ku- 
nigaikščiais, ir kad tuomi pa- 
daryti iš mus lengvą auką mū- 

sų priešams." 
Tokiu pat budu išsitaria ir 

K o e 111 i s c h e Z c i t u n g, kuri 
>ako, kad vokiečių tauta protes-į 
tuoja prieš tokias Prezidento in-' 
trigas. Bet Muencheno N ach-j 

i c h t e 11 protauja šiek-tiek rim- 
čiau ir sako: 

Nors męs galime susitikti i 

savo priešą be didelės baimės, j 
vienok butų klaida, jeigu męs 
nesuprastume visasvietinės įtek- 
mes, kokią padarė Prezidento 
\Vilsono kariškoji dekliaracija. 
Prisijungus prie musų priešų 
sandaros Sir Anytoms • \"rlsti- 
joms, o gal dar ir Chinams, 
pasidaro pilnas ratas viešpa- 
tijų, kurios prisiekė m.'.s su- 

trinti, Aplink visą žemę yra 
išsitęsęs retežis viešpatijų, kn 

rias Anglijos politika pastatė 
prieš Vofkietiją ir jos drauges." 
Kitas didelis ir Įtekmingas 

aikraštis I» e r 1 i n e r T a g e- 

>! a 11, prikišęs Amerikai amu- j 
įicijos pardavinėjimą, ramina 
;avo skaitytojus šitaip: 

"Mes nemanome, kad Ame- 

rikos Įsikišimas turėtų svarbią 
įtekmę ant karės pasekmių. 

Talkininkai turės tuom laiku 
pagellją. bet netrukus paaiškės, 
kad Amerika yra kaip lazdelė, 
kuri nulužta, kuomet ant jos 
nori pasiremti." 
Visi VoKietijos laikraščiai, ži- 

noma. šankia, kad Amerika netu- 

'rčj«» jokios priežasties i šitą karę 
kištis. Daugelis vadina Prezi- 
dentą \Yilsoną veidmainiu, hy- 
pokritu, o amerikonus Anglijos 
vergais ir nesąžiningais kup- 
čiais, kuriems tik doliaris rupi. 
Vien »k tarp jų randame vieną 
drąsų balsą—balsą žinomo Ma- 
ximiliano Hardeno. laikraščio 
D i e Z u k u n f t re laktoriaus. 
Jis drąsiai sako. kad Amerika 
nestojo karėn delei pelno, arba 
kokių nors pinigiškų išrokavinui, 
bet,-kad ji stojo apgynimui. de- 
mokratijos, nes dabar visame pa- 
saulyje yra pastatytas vienas 
šauksmas: "Demokratija prieš 
despotizmą." Jis pataria ir sa- 

vo vientaučiams išgirsti šitą 
šauksmą ir pripažinti, kad de- 
spotizmui šiądien jau nėra vietos 
šiame pasaulyj ir kad autokra- 
tiškoji Vokietija turi demokra- 
tiškumą pripažinti. 

bet smarkiausia užsipuolimas 
ant Amerikos ir Prezidento pasi- 
girdo, kuomet gegužio 2 d. susi- 
rinko Vokietijos Reichstagas 
(parliamentas). Reichstago 
prezidentas, Dr. Johannes 
Kaempt, atidarydamas posėdžius 
pasakė, kad Prezidentas \Yilson, 
girdi, išėjo iš proto, jeigu jis 
tvirtina, jog Amerika stojo karėto 
prieš Vokietiją delei palaikymo 
teisybės ir apgynimui visos žmo- 
nijos. 

"Vokietijos žmonės—sakė L *. 

Kaempf—sukilo T914 metuose 

kaip vienas žmogus ir dar iki šiai 
dienai kovoja, gindami savo 

liuosybę ir gyvybę. Prezidentas 
\Yilson sako, kad jis neturi 
barnio su Vokietijos žmonėmis, 
linkui kuriu jis jaučia tik simpa- 
tiją ir draugiškumą, Prezidentas 
\Yilson nori tokia kalba pasėti 
nesutikimas Vokietijoj. Kaipo 
prezidentas Vokiškojo Reichsta- 
go, kuris yra renkamas laisviau- 
siu (?) pasaulyje balsavimu, aš 
apskelbiu, kad šisai jo mėgini- 
mas nueis perniek; kad jis ne- 

turės jokios Įtekmės ant papra- 
sto mušu žmonių senso ir kad 
Prezidentas \Yilson įkąs akmenį 
(suprask, išsilaužys sau dantis." 

NAUJA DEMOKRATIJA 
Kcli< s dienos atgal, kaip įs Pe- 

trogrado pranešama, elnvieciams 
pareikalavus, tos šalies chanas 

viiteikl* konstituciją savo žmo- 
nėms ir <.ukiu l>udti viena pasili- 
kusiu autokratijų vėl pranyko j 
nuo žemės paviršio. 

Chivos didumas neatsako jo- 
kios gražumui. Ji yra vargiai di-j 
desnė kaip vakarų Virginijos vai-Į 
stija ir turi gyventojų apie du 
trečdaliu to. ka p-stu* ;i. Dau- 

giau kaip trys ketvirtdaliai žemės 

1 
susideda is sausų stepų, likusia 
gi ketvirtadalis susideda iš der- 
lingų oazų, kur apsčiai auga vai- 
sių ir lengvai užauginama med- 
vilnė. kviečiai, miežiai, avižos, li- 
nai. kanapės ir daržovės, ypač 
sudrėkinus žemę grabėmis atves- 

j tu vandeniu iš Amu (Oksus)' 
upės. 

Stepų klajokliai, kurie su Jaro 
pusę chaniios gyventojų skait- 

• liaus, augina avis, arklius ir kup- 
rius. 

t 

j Šalies sostinė yra muru apves- 
tas su 6000 gyventojų miestas 
Cliiva. \*ienok jis nėra Clia- 
nijos vaizbos centru, nes 300 ja- 
me esančių sankrovų pzprastai 
buva atdaromis tik pirmadieniais 
ir trečiadieniais. Svarbiausia ša- 
lies turgviete yra Jaui-L"rgenč, 

J dvidešimtyje mylių nuo Chivos 
j šiaurinvčius. 

Chiviečiai gyvenantieji miestuo- 
se ir kaimuose daugiausiai užsi- 
ima šilkų išdirbiniu. Visus oazas 

yra apsodintas baltaisiais šilk- 
medžiais ir kuone* kiekviena ba- 
kūžė yra miniaturinė šilkų dirb- 
tuvė. kur verpiama, dažoma ir 
audžiama rankomis kuoprimity- 
viausiu budu. 

I Nuo Cliivos j rytus yra Bucha- 
ros valstybė Turkestanas, o toli 
į vakarus yra Kaspijos jura. 
Siaura Cliivų žemės juosta nu 
sidriekia j Šiaurę ir pasiekia pie- 
tinius Aralo juros vandenis. Ka- 
dangi šalis yra toli nuo juros kra- 
što ir apsiausta dykumomis, tai 
jos oras pasiduoda didelėms šal- 
čio ir karščio atmainoms, nors 

šalis randasi tarp tų pačių pla- 
tumos juostų, ką Xew Ycrko 
ir Pennsylvanijos valstijos. 

Senovės ir pirmuose vidurinių 
amžių laikuose ji buvo iš eilės da- 
limi kunigaikštysčių Baktrijos, 
Partijos ir Persijos. 1221 m. di- 
dysai Čingischanas perėjo per tq 
šalį. o už 150 metų vėliaus ji 
puolė po begailestingu žiauriau- 
sio totorių valdymo Tanierrano 
kardu. Septynioliktame šimtme- 
ty j kazokai sužinojo apie šitos 
provincijos turtingumą ir 1717 
rn. Petras Didysis bandė ją pri- 
jungti prie sparčiai augančių sa- 

vo valdybų, bet be pasisekimo. 
L'ž šimtmečio su bertainiu vėliau 
Caras Nikalojus I. taipgi bandė 
ją užkariauti, bet su nedidesnių 
pasisekimu. Antgalo 1873 m. 

trys rusų koliumnos išėjo priver- 
sti šalj pasiduoti. Viena kolium- 
na nuo Orenbergo maršavo j 
pietryčius, kita nuo Kaspijos ju- 
ros j rytus, o trečia nuo Tašken- 
to j vakarus. Tų metų gegužio 
mėnesyj Chiva pasidavė ir cha- 
nas sutiko užmokėti karės nuo- 

stolių $11,000,000; šita skola bu- 
vo išmokama metmėmis dalimis. 

Saliai pripažinus Rusijos vieš- 
patavimą, joje buvo 30.000 per- 
sų ; iš jų apie 27,000 buvo ver- 

gais. Pergalėtojams paliepus vi- 
si vergai tapo paiiuosuoti, 



Kur Edisonas Rado Spragą Savu Gabumui. 
Edisonas yra pripažintas di-, 

tižiausiu pasaulyje išradėju. 18761 
rni, sulaukęs pasisekimo išradė-, 
jyštėje ir išdirbystėje, jis nu- 

metė visa k.-j kita ir pasišventė 
V:en isrdaėjystei. Po to, anot 

B. C. Forbes Lesi i c laikrašty- 
je, jis turėjo savo gabumą pripa- j 
rodyti darbais, arba buti pa juo- j 
kimu visiems. Ir jis priparodė. 
Jis taipgi yra didžiausiu pasau- 
lyje išbandytojų. Jis išbando pa- 
darymą daikto tūkstančių tūk- 
stančiais būdų ir tolai nepaliauja 
bandęs, kol nesuranda tikroji) bu- 
do, ar neisitikrina, kad jo nega- 
lima rastF. *' 

Edisonas yra dirbęs sunkiau ir 

miegojęs mažiau negu kitas ko- 
kis didelis žmogus istorijoje,—, 
jis sykį dirbo be paliovos, akių; 
nesudėjęs, penkias dienas ir nak- 

tis, betobu tindamas fonografą. Jis 
padare daugiau ištyrimų, negu 
koksai kitas žmogus, Jis vienais 
metais išėmė iki 100 patentų; vi- 
so patentų jis yra išėmęs su vir- 
šum 1000. 

Bet drauge su tuo jis turėjo 
nemaža nepasisekimų ir yra pra- 
jčikIvs dideles sumas pinigu. Jis 
praleido ištisus penkis metus lai- 
ko ir $2,000,000 pinigų, T>ejTeNKo- 
damas budo ntagnesais rudą iš- 

traukti iš trintos uolos ir antgalo 
pamatė, kad atradimas begalinės 
daugybės gausios Mesabos ru- 

dos, jo visą išgalvojimą nadarė 

neapsimokamu ir jis turejo išsi- 
žadėti jo. likęs baisiose skolose, 
'bet be nusiminimo. 

Sunkenybės, kurios paprastą 
žmogų j nusiminimą nuvarytų, 
tik kaitino Edisono užsidegimą 
ir akstino jo pasirįžimą laimėti. 

Jei kas jam nesiseka vienokiu, 
budu, jis bando kitokiu,—jei rei- j 
kalas yra 5000. būdų, 10,000, ar 

20,000 budų. Jis yra siųstas bo- 

tanikus, mineralogus, chemikus, 
geologus ir kitus mokslininkus j 
tolimiausias necivilizuotas pasau- 
lio už*kampes suradimui tokių 
valaknų ar kitos nesurandamos 
medžiagos, kuri, jis manė, galėtų 
buti pasigendama grindimi ban- 

dymų retežiui—vienas speciali- 
stas apsuko visą žemės kamuolį, 
bejieškodamas bambuso rūšies, 
kuri, kaip Edisonas manė, galėtu 
buti tinkamais siūleliais jo dir- 
bamai kaitriniai žibvklai; kiti gi 
tyrinėtojai landė po pietų Afri- 
kos tankmes:, bejieškodami valak- 

nų, kurie dar geriau* tiktų tai 

lietai. 
Edisonui išradėjystė yra pasek- 

me laimingų išbandymu su tain 

(tikrais dalykais. Jo didžiausiais 
posiekiais yra ne originalės idė-. 

jos naujiems posiekiams, bet : i u 

•vedimas iki vaisingumo t>, kį ki- 

ti manė oasiekti, bet nepasiekė. 
Edisonas yra greičiau darytojas, 
kaip svajotojas. Jis, žinoma, 
taipgi yra svajojęs, bet jo visa 

garbė remiasi ne svajonėmis, tik 

tuo, ką jis yra nuveikęs. 
Jis neišgalvojo~nei telegrafo, 

nei telefono; jis nebuvo elektri- 

nės šviesos išradėju; elektrinį 
gelžkelj ne jis pirmas išgalvojo;' 
kiti padarė krutamu.* paveikslus 
—savo rūšies; žmogaus balso už- 

rašymas fonografuose nėra idėja 
gimusi jo smegenyse : neigi j.is pir- 
mutinis sumanė elektrinę pajiegą 
sukrauti baterijoje. 

Bet be Edisono pasaulis šian- Į 
dFen neturėtų šitų pirmyneigos 
patogybių. Jo protas ir ranka 

juos su žydi no ir suvaisino. Kur 

kitiems nepavyko, jis ten padarė. 
Kur kiti tik idėjas iškėlė, ten jis 
tikrenybes sutvėrė. 

Edisonas, būdamas vaiku, tu- 

rėjo tokios nepaprastos išvaizdos 
galvą, kad daktaras iaukė kokios 

kliūties sai smegenimis. Moky- 
kloj mokytojas Tomuką, buvus] 
visame paskutiniu mokiniu, pra- 
minė "supuvėliu" ir po trijų mė- 

nesių paleido jį kaipo perdaug 
buką protu, kad jis galėtų ką 
suprasti. Tai buvo visas mok- 

slas, kurj Edisonas mokykloje 
gavo; toliaus stengėsi jį mokinti 

pati motina. 

Jis padarydavo keistų dalykų. 
Būdamas šešių melų jis sykį pra- 

puolė; bejieškodami surado jį ant 

žąsies kiaušinių besėdint, kad 

juos išperėjus. Jis sukuvrė ngnj 
kluone ir atsistojys žiurėjo, kaip 
liepsna eina augštyn, už ką bu- 

vo nuplaktas kaimo plečiuje, kad 
tas butų pamokinimu kitiems vai- 
kams. Neturėdamas vienuolikos 
metu, jis surinko baisiu ir stebė- 
tiną cheminę "laboritoriją" po 
savo namais; norėdamas užsitik- 
rinti, kad niekas nelies jo me- 

džiagų, jis kiekvieną savo -'00 

bonkučių pažymėjo parašu "nuo- 
dai." 

Antgalo su kitu vaiku jis pra- 
dėjo dirbti dešimtį akrų savo tė- 

vo ūkės ir per vienus metu.-< par- 
davė apie už $600 užaugintų 
daiktų. Į 

Atvykęs Ne\v Yorkan, jis ne! 
vieno cento neturėjo valgiui nu- 

sipirkti. Pamatas arbatą gami- 
nant, jis paprašė arbatos ir tai 
buvo jo pirmi pusryčiai Xc\v 
Yorke. ' 

Po trijų (i.enų Edisonas sėdėjo 
Gold and Stock Telegraph kom- 
panijos raštinėse, prisižiūrėda- 
mas aukso tiksėtuvo tiksėjimui 
—spekuliavimas auksu tuoju lai- 
ku buvo karščiuotame laipsnyj. 
Staiga įbėga būrys vaikų ir su 

užsidegimu sako, kad jų darb- 
davių rastinėse tiksėtuvai susto- 

ję. l)r. Lauš, firmos galva, taip- 
gi jbėgo be kvapo. Aparatas 
sugedo. Edisonas ramiai pasakė 
Lavvs ui. kad jis manąs, jog jis 
galėtų jj pataisyti, ir, ėmęs tai- 
syti, pataisė. Dėkingas ir nu- 

stebęs daktaras paklausė nepa- 
žįstamo pravardės ir antrytojaus 
ėmė jį kvosti; iškvotęs pavedė 
visą besivartą į jo rankas ir pa- 
skyrė algos $,500 mėnesiui. Iš- 
alkęs, becentis, bedarbis opera- 
torius, išgirdęs jam siūlomą su- 

mą, mažne apalpo. 
Savo r.Mijose apystovose ICdi- 

sonas surado progą savo gabu- 
mui tiksėtu va pageri *i ir išė- 
mimui daugelio patei.tų, susijun- 
giančių su juo. Tuo patim laiku 
jis taipgi šutvei ėl firmą "Pope, 
Edison & Co., elektriniu inžinie- 
rių ir apskritai telegrafinę agen- 
tūrą ir pradėjo svarbų darbą 
Wcstcrn Union telegrafo kom- 

panijai. \\ estern Union kompa- 
nijos perdėtiaiui paklausus Edi- 
sono, kiek jis mano pripultų už 

^ tam tikrą patentą, Edisonas no- 

rėjo pasakyti $5000. bet suma 

jam rodėsi tokia didelė, kad jam 
nedrąsu buvo ji pasakyti. Tad 
perdėtinis jo paklausė, ar jam 
užtektų $40,003. Žinoma, jis pa- 
sakė, kad užteks 

Su savo pinigais jis įsitaisė sa- 

vo dirbtuvę \ewarke, sakyda- 
mas, kad jis nenorįs laikyti savo 

pinigu paslėpęs. Netrukus pas 
jį dirbo penkiosd°šimis darbinin- 
ku; dirbo dalių tiksėtuvus ir ki- 
tus instrumentus. Pasisekimas 
buvo toks geras, k» 1 buvo dir- 
bama dviem atmainomis. Edi- 
sonas abiem buvo užveizdu, dirb- 
damas dieną ir naktį ir tik ret- 
karčiais prisnausdamas, kokią 
pusę valandos kur dirbtuvės ker- 

tėj. Čia jis ištkirujtt pradėjo sa- 

vo isradėjystės gyvenimą. 

UŽPUOL AS SARAJEVO- 
JE IR b^.-UOLIMAS ANT 
ALEKSANDRO ANTROJO. 

(šias straipsnis, nors apra- 
šinėja senus dalykus, bet kaipo gv- 
vai nupleSiantls juos. galės buti įdo- 
mus perskaityti ir todėl mes jj čią skaitytojams paduodame.) 

Užpuolimas ant Austro-Vengri-: jos S4.».;to įpėdinio Ferdinando pri- 
mena mums užpuolimą ant Rusi-j jos caro Aleksandro II, kovo 13 
d., 1881 m. 

Sarajevoje Ferdinandas buvo 
užtikrintas, kad po pirmo užpuo- 
limo anlro nereikia bijoti. Jis 
manė, kid visos spėkos buvo iš- 
eikvotos pirmam užpuolimui; bet 
pasirodė, kad spėjimas buvo klai- 
dingas. Ferdinandas valanda vė- 
liau krito su savo pačia panašiai 
Aleksandrui Antram. 

Kovo 13 d., 1881 m. vidudie- 
nyj Aleksandras Antrasi: nuo pa- 
rodos nuvažiavo j Katarinos rū- 

mą, ten pasi valgė pusryčius ir 
tarpe 2 ir 3 vai. šlajose grįžo į 
žieminį Rumą. Jam bevažiuo- 
jant per Katarinos kanalą tnivo 
mesta bomba, kuri trukdama su-1 
žeidė kelis lydinčius jį oficierus 
ir kelis pašalinius, daugiausiai ci- 
vilinius žmones; varas liko nelie- 
stas. Manydamas, kad pasikėsi- 
nimas tuomi pasibaigė, caras pa- 

liepė sustoti ir tarė j žmones: 
"Leiskite man išlipti, nes noriu 
sužeistuosius palinksminti." Yie- 
jias kareivių turėjo suėmęs Ru-1 
sakovą. Caras, paliepęs sužei- J 
stuosius nugabenti Į karinę li- j 
goninę, priėjo prie Rusakovo ir 

pasižiūrėjęs j jį, liepė nugabenti1 
kalėjiman. l'o to, norėdamas pa- 
rodyti, ikatl jis nei kiek nenusi- 
gando, pasakė, jc>g grįšiąs j rūmą1 
ant pietų. Bet jam nuėjus vos po- 
rą žingsnių iš publikos, žiūrinčios 
j tą sceną, išėjo jaunas žmogus ir( 
metė kitą bombą, kuri krito po 

pačiomis caro kojomis. Ho.nba 
plyšo taip baisiai, kad žmonės, 
stovėjusieji arčiau, krito ant že- 

mės, o antroj kanalo pusėj su- 

sproginėjo langai. Trenksmas 
buvo girdėti visame mieste. Dul- 
kėms ir dūmams išsisklaidžius, 
car-'s gulėjo kraujuose, o apie jj 
daug žmonių buvo sunkiai sužeistų. 
Carui bomba nutraukė abi koji, 
išdraskė vidurius ir sužeidė bur- 

ną. Mirštantį, ar jau numirusį 
įsuko į .kareivio šinelį ir nuvežė 
ruman. 

Antruoju užpuoliku buvo (iel-' 
»n«)vas~"TCIrineveckas) ; jis taip- 
gi sužeistas puolė žemėn ir j porą 
dienų pasimirė. 

Nihilistas Soblinas -nusižudė 
savo namuose, pi;**icijai užsispy- 
rus j juos įsiveržti. Be Rusako- 
vo suareštavo dar ir kitus suokai-! 
bininkus, jo draugus Želiabo-va,' 

^ | kuris visa suokalbi vedė; Kibai- 
1 

čiką. kuris bombas sutaisė. Sofi- 
ją l'erovską, kuri, nors buvo gra- 
fo ir gubernatoriaus duktė, bet 
buvo ir uoli nihiliste, ir žydaitę 
Jes^e Helf'nann. 

Nagrinėjimas bylos šitų penkių 
prasikaltėlių prasidėjo birželio 7 
d., 1881 m. 10 d. to paties mė- 
nesio teismas išdavė n u spendimą 
visus penkis nužudyti paikonmu. I 
Teismo nusprendimas išpildyta' 
birželio 15 d. visiems, išskiriant 
vieną I lelfmanniutę, kuries ne- 

galėjo pakarti, nes ji buvo nėščia; 
pagimdžius jai k u; 1 i k f. ^TTt^.^rrT- 
dras III pakeitė 1 lelfmanniutei 
teismo nusprendimą viso amžiaus 
kalėjimu.' 

Užpuolimas kovo 13 <1M 1881 
m. buvo šeštu iš eilės pasikėsini- 
mu ant caro Aleksandro II gy- 
vasties. 

Pirmą svkį šovė j j j koks tai 
Kr.rsakovas Peterburge, birželio 
16 d., 1866 m. 

Birželio 6 d., 1867 111. Paryžiuje 
šovė j jj lenkas Berezovvski. 

Birželio 14 d., 1870 m. Peter- 
burge šovė j jj činovnikas Solo- 
viov. 

Gruod. 1 d. 1879 m. Maskvoj 
buvo padaryta užpuolimas ant ca- 

ro traukinio. 
Vasario 17 d., 1880 m. Žiemi- 

niame Rūme buvo sutaisyta cks- 
pliozija dinamito ir tik ačiū pasi- 
vėlininiui vieno užprašytų asnie- 

nų caro šeimyna išliko gyva. 
Kybartų Ponaitis. 

DIDIEJI ŽEMININKAI. 
Kelia darbo kliūtis ir šLurina 

produkciją.—Didžiųjų žemininkų 
nenaudingumas kaikurių žemdir- 

bystės ekonomininkų buvo ma- 
tomas senai; bet dabar tas jų ne- 

naudingumas dar labiaus paaiškė- 
jo. 

Sitai Kalifornijoje didieji lau- 
kininkai ne tik neužaugina tiek, 
kiek jie galėtų užauginti, bet dar 
darbo klintis sukelia. 

Nežiūrint to, kad iš 22,000,000 
akrų dirbamos žemės dabartiniu 
maisto butinumo laiku dirbama tik 
11,000,000 akrų, parsieina susidur- 
ti su biauriu dalyku, būtent su tuo, 
kad Kalifornijoje yra mažne 5000 
ūkių nuo looo akrų ar daugiaus, 
ir 5000 ūkių nuo 500 iki 1000 ak- 
rų. I 

Kaip kiekvienas ūkininkas žino, 
šitų didžiulių ūkių negalima vesti 
be didelės apšties samdytų darbi- 

ninkų per apskritus metus; bet 
daugiausia darbininkų reikalauja- 
ma tik trumpam metų laikui—rin- 
kimo laiku. Vasarą darbininkų 
pritrukus sitas trukumas dar pa- 
didėja del didžiųjų laukininkų ne- 

galėjimo apsieiti be didelio darbi- 
rinkų skaitliaus. Smulkus ūkinin- 
kas apskritai gali apsieiti ir be 
samdininkų, arba reikalauja jų la- 
bai mažai, stambusis gi ūkininkas 
reikalauja jų daug. 

Stambusis ūkininkas, reikalau- 
ja darbininkų tik trumpam laikui^ 
Suprantama, pasamdžius darbiniu- 

k,-į kelioms savaitėms paskui jį pa- 
leisti, yra netHsJnga. Stambusis 
laukininkas nctliri teisės reikalau- 
ti, kad jo išinftiriiarh pareikalavi- 
mui trumpam metu1 laikui butu 
laikoma, kaip tas rštikro yra, di- 
delės minios bežemiu, benamių 
bastūnų; be to, yra skundžiamasi, 
kad stambieji laukininkai, papra- 
stai, su savo samdininkais elgiasi 

, o 
.. aietaip, kaip su žmonėmis reikia 

elgtis. Vienoje didžiausių ūkių 
ar eilės ūkių Kalifornijoje, yra 
stotys, kur klajūnai darbininkai 
prašosi darbo ir tik retkarčiais jj 
gauna. Šitos stotys yra prie tr'p 

vadinamo "purvinu torielių kelio," 
pavadinto taip flelto, kad trumpa- 
laikiams darbininkams duodama 
pavalgyti iš nemazgotų indų. 
Nakčia jiems parsieina miegoti po 
plynu dangum, arba dvokiančia- 
me tvarte. 

Smulkus ūkininkai taip nesiel- 
gia su savo samdininkais. Jie 
geriaus juos maitina ir geriaus 
juos priglaudžia. 15et svarbiau- 
sias dalykas yra tame, kad jie 
nedaug jų tereikalauja ir todėl 
nėra tuoju veiksniu, kuris bastū- 
nus darbininkus sutveria ir juos 
palaiko jų nelemtame padėjime. 

NAUJAS! NAUJAS! 
IŠRADIMAS 20 AMŽIAUS! 

Panaikinimui: blakių, bambatierų 
ir kiti} visų vabalėlių, kokie tik Kali 
atsirasti jūsų stuboje, arba kur ki- 
tur. Męs panaikiname tik j dvi die- 
ni tų visų, tik prisiųskite savo adre- 
są, o duosime patarimų D/K.Al: 

Rašykite adresu: 
J. W. SAKALAUSKAS &. 00. 

Station E, Box 42, Cieveland, O. 

Ttl. YARD3 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Gydo visokias Mgas moterių, vaikų 
Ir vyrų. SpeoialiJkai gydo limpančias, 
už8i6enėjusia» ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

i DIDELIS 

Į SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Me»p») 

Sutaikė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelluą, geležinkelius, 
ežerus, upės, rubežiy tarp 
lenkų ir lietuviu ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Gerlauslt :iemlapl» lietu- 
vių kalboj. — Feralstato 
labai pulkial."-i-Taip atsi- 
liepė apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 
JH ■ ■ ■ ■■■■■■ 

CanaL 311B 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. H1LSTE0 ST GHI3AS3, ILL, 
CORNER lStU STREEr 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio i/iėn. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST.! 

TELEPHONE YARDS >S3« 
Dr. P. VVIEGNER i 
KELIAUJANTIS AGCNTAS 

Musų keliaujantis Agentas A. Ru- 
Lab lankosi po New Yorką, Jeraey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis u*- 
lažinčja "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus J umsij laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 

PETRAS P. R E M EIKI S. 
Yra musų jgaliotaa Gardner ir apl» 

Ifnkėjo užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
r '.kclbimus ir pardavinėti knygai. 

Liet. Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
Lail.i.c >ra gauti sau tinkam) vie- 
tį. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokini-ne pasi- 
naudojamo individinėnils cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
Jka važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutoiks tirfka 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta tc/iausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
fjausi leidimu Dieniniai ir vaka- 
riniai kursaJ. Visas kursas $25.00. 
Ifederal Ass'n of /iko Englneers, 
1214-16 Jacks-n Blvd. fine.) 

PHONE YARD8 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

£315 f. Halsted St., Chicago 

Reikalaujame 
Agentų 

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

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, ll.L. 

Karė Ar Taika 
Jubu pinigai visada yra saugus Lietuvių Valstijiniam Banke— 
nes gali atsiimti kada tik nori. Jeigu nori, kad tavo pini- gai butų saugus ir galėtumei ant kiekvieno pareikalavimo 
juos gauti, tai pasidėk juos Lietuvių Valstijiniame Banke— 
UNIVERSAL STATE BANK žmonių pinigai sudėti šiame Emke yra invest'.nami tiktai j pirmos klesos užtikrinimus, taip kad visada jie yra gaunami ant parefikalavimo. Lietuvių Valstijinis Bankas yra stiprus ir parankus Bankas. Kapitalas 

Ir perviršis $225,000.00. Po 
priežiūra ValstJjinės Val- 
džios, po iv.žiura 15 ga- 
bių ir ištikimų direkto- 
rių, išrinktų per Banko 
Sėrininkvsį kurių skait- 
lius siekia virš 500 asme- 

nų ir po nuolatine super- 
via'.ja 5 valdininkų iii- 

rintuų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedoliais, Se- 
redom ir: Pėtnyčiom uuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pie- tų, o Utaminkb/.s, Ketvergais ir Subatom nuo 9 valandos ry- to iki 8:30 valandai vakare, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šim- 
to vi padėtus pinigus. Nuošimtj išmoka Sausio ir Liepos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų. Siun- 
Cia pinigus j Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugo- tas nuo ugnies ir vagių, po $3.00 metams. Parduoda laiva- 
kortes važiuojantiems Rusijon tr kitur. 

Universil State Bank 
3252 S flalsted St.. Kampas 33čios, Chica**\ 111. 

Abelnas silpnumas, 
neveikimas .jaknų, nevirškinamas, jprnstas užkietėjimas, sunkus virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė- jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
mėms, taipgi sustiprinti vis:} organizmą. reikia vartoti 

(SEVEROS GYVASTIES BALSAM AG) 

Budas sustiprinančiai-gydantis 
Kaina 75 ccntai 

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką. 

"Širdingai dSkavoju ui Severos Gyvasties Balsam?. La- 
bai kentėjau nuo skilvio susilpnSJimo ir valgyti neturijau 
noro. Viai kentėjimai pranyko po auaaudtjimo tiktai Tis- 
uos Severon Gyvantiaa Balsamo boakoa. Pfaiau tą laUką 
paskelbti laikraščiuose, idant vijsi kiti, kario panašiai ken- 
čia, sužinotų apio tą gyduolę". Mrs. Pajac ii Moquah, Wls. 

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. Prafoma reikalauti Mkrj Severos gyduolių, noiuiti jokių falbifikacijų. Jei vielos aptiekoje plikti 
negalima, uisakius bus pasiųsta. 

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

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas h 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

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

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $i.*S 
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? 

20C 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 15c 
Ko mus mokina Žvaigždės įoc, 
Kražių Skerdynė ir Jos Fasekmės 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. 102..35c, 
Nuo Degtinės — 19 pusi įoc, 

Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pus'. J20..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 »;c. 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimą ....įoc. 
Sulaukė — pusi. 132 25c, 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar 2,00 
Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 20c. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA. 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigui 
geriausiai siųst per pačto Money Orderj, papraslanie. 

>laiške, adresuojant: 

A.B. STRIMAITIS 
307 W. 30-th STREET NEW YORK, M. V. 

Ant Pardavimo, 

Parduodama:—80 akrų ukė; 60 
akrų yra išdirbtos iemės, 40 ariamos, 
7 mylios nuo miesto; naujos triobos, 
geras oras. Visi gyventojai aplin- 
kui lietuviai; arti bažnyčios, mokyk- 
los—tik viena mylia. Parduodama 
del neturėjimo kam dirbti ant ukes, 
Kaina $5,800.00. Kreiptis adresu: 

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

Namas ir lotas j pardavimu, pi- 
giai, Lietuvių apielinkėj, 2 augštų, 
medinis namas. Atsišaukite adre- 

,u. 
3750 So. Wallace St.. Chiuigo, III. 

PARDAVIMĄ, pigiai arba mainys 
mt Chicagos nuosavybės, 80 akrų 
sieros ;'cemės ūkei Wisconsino Val- 
stijoj arti gražios Pashtigo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės j: 
JOHN J. LIPSKI, 

4616 S. Western Ave., Chlcago, III. 

Parduodu 7 kambariams rakandus 
vertės vieno tūkstančio doleru; par- 
duodu už $85.00. Kao norite pigiai 
įsigyti gerus rakandus, kreipkitės 
vakarais šiuo adren- 

V. MISEVICH, 
5209 S. Haisted St., Chicago, III. 

Vienais trepaia. 

F. P. Bradchulis 
...LflVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

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

fDR. O. C. H EI N E 
j DENTkSTAS 

OFISUS: K«ap. 31 Ir So. HilsteiiSt. 
(Bjieu nas viri Aptitkos). CHICA60. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokiu bylaa visuose telamuote 

Ofisai: 
69 W. Washington Street 

Kmbi 1006-1009, Tti. Oitrtl 2571 
3214 So. Halstd St., Td. Ytrdi 7271 

CHICAOO, ILL« 



SVARBUS ŠIŲ DIENŲ 
REIKALAI. 

Propaganda Amerikoj. Sutiki- 
mas rusų delegacijos. Žinios 

iš Lietuvos. 

Ne\v Yorke, birielio ii d., 
SLA. Na.ne įvyko vietos veikė- 
jų susirinkimas, sušauktas suma- 

nymu keletos žmonių, pasirodžius 
ndkttriems domos vertiems daly- 
kams. Dalyvavo apie 20 žmonių. 
Jų tarpe buvo: pp. V. J. Jan- 
kauskas J. Ambraziejus, J. 
Treigis, P. S. Vilmontas, M. J. 
.Vinikaitis, A. r5. Strimaitis, P. 

Norkus, Pr. Bajoras, St. Vitai- 
tis, V. Dauknys, K. S. Karpavi- 
čius, A. Martus, B. !?. Yankaus 
ir kt. 

Pirmininku išrinkta p. A. Stri- 
maitis ir raštininku p. K. S. Kar- 
pavičius. 

Klapsimai paimta svarstyti a- 

pie garsinimosi Amerikos laikraš- 
čiuose. P-as V. F. Jankauskas 
plačiai paaiškino apie budus, 
kaip galima jsigauti į anglu 
spaudą: tam reikalinga surinkti 
medžiaga, pa\eikslai, paduoti vi- 
sa tai apdirbti tinkamai, tada tik 
bus galima matyti rašant apie lie- 
tuvius. Čia paaiškėjo daugelis 
lenkų pastangų užkirtimui lietu- 
viams kelio garsinimuisi ar bent 
inejimuį su žiniomis j anglų lai- 
kraščius. P as Yitaitis pasakojo 
kaip lenkai nuslopino lietuvių 
reikalus Bostone: kaomet ten su- 

rengta bazaras, lietuviams paves- 
ta atskira diena; tai sužinojusi 
tula įtekminga lenkė, pasistengė 
rengėjams "išaiškinti", kad "to- i 
kių žmonių, kaip lietuviai, esą, 
visai ant žemės nėra — jie — 

tai tie patįs lenkai ir jų, esą, 
nuo lenkų negalima skirti". Ren- 

gėjai buvę priversti lietuvi-us su- 

dėti sykiu su lenkais. Nuo to 

Bostone apie lietuvius negalima 
buvę ką nors parašyti. 

Nutarta dirbti anglai spau- 
doje, pagaminti reikalingas bro- 
šuras ar ką kita. 

Išlaidas tam tikslui turėtų pa- 

dengti Liet. Neprigulmvbės Fon- 
das, kurs yra tam ir tolygiems 
tikslpms. Prad'/.lii darbui nutar- 

ta pralyti paskirti iki $300.00, 
nes tas labai reikalinga prirengi- 
niui tinkamo veikalo ar veika- 

lų. 
Keletas išsireiškė, ir pasirodė 

teisingu, kad dabartinis L. N. 
Fondas nie ką nuveikė dėlto, kad 

jo valdyba išsimėčiusi po visą 
Ameriką; kada ateina greitas 
reikalas, jokiu budr negalima 
darbo paskubinti; prie to, toli- 

( 

mas sužinojimas dalykus visa 
da neparodo taip, kaip but ga- 
lima žodžiu išaiškinti; taip, daug 
reikalų praeina be domos. 

Sumanyta sutverti New Yor- 
ko Lietuvių Tarybą, kuri aprū- 
pins visus matomus reikalingus 
lietuvių ir Lietuvos klausime rei- 
kalus bei stengsis' informuoti ir 

visą Ameriką apie tai. 

Komisijon pagaminimui tokios 

Tarybos taisyklių, programo bei 
sušaukimui sekančio veikėjų su- 

sirinkimo išrinkta: pp. V. F. 

Jankauskas, V, Daukšys, A Ra- 
manauskas, P. S. Vilmontas ir 
K. S. Karpavičius. Susirinki- 
mas nutarta šaukti ne vėliaus 

dviejų savaičių; kviesti bus New! 
Yorko ir apielinkų veikėjai (ne 
būtinai draugijų delegatai \ Ta- 
me susirinkime bus aptarta pil- 
nas veikimas bei išrinkta Tary- 
bos vedėjai. 

Pasirodė reikalingu sutikti Nevv 
Yorke atvykstančią Rusijos de- 

legaciją. Paaiškėjo, kad delega- 
tais j Washingtoną yra pp. R. 
Karuia ir J. S. Lcpatto, kuriuo- 
du ten?: viską atliks; da.ar-gi 
reikia iškilmingai sutikti juos 
Nevv Yorke. Atkreipimui anglų 
spaudos dęmos p. Jankauskas iš- 
reiškė, — butu gera parinkti bū- 

rį mažų, mergaičių-lietuvaičių, 
kurios sutiks delegaciją ir in- 
teiks nuo N. Y. L. Tarybos me- 

morandumą. Memorandumą pa- 
gamins p. V. F. Jankauskas; to- 
limesnius reikalus aprūpins P. 

Daukšys, B. Jankaus, P. S. Vii— 
montas, K. Jankevičius. Jie taip 
gi susineš su kitais vietos žmo- 
nėmis tame reikale. 

Xew Yorko Lietuvių Ta"vbos 
vardu pp. Y. F. Jankauskas ir 
S. i'. Yilmontas pasiųs telegramą 
S. V. valdžiai kaslink Liberty 
Bonds — kaip lietuviai tą suma- 

nymą remia ir tt. 

j nešta pagaminti rezoliuciją 
prieš lenkus, vokiečius ir rusus, 
kurie tankiai pasisavina lietuvius, 
kaipo savo žmones ir aiškina vi- 
siems, kad lietuviai — tik jų 
žmonės ir gana. Komisija rezo- 

liucijai: 'K. S. Karpavičius, Pr. 

Bajoras ir A. M. Martus. Tą 
rezoliuciją pagamins anglų kalbo- 
je ir patalpins Amerikos lietuvių 
laikraščiuose; ją, pagal sumany- 
mo, lietuviai visuose miesteliuose 
ir miestuose pasistengs perduoti 
j angių laikraščius. 

Po susirinkimo, p-lė G. Skaps- 
kaitė, nesenai pribuvusi iš Vil- 
niaus, papasakojo keletą svarbių 
dalykų apie užimtąja Lietuvą ir 
kad tenai žmonės miršta badu. 

Ji taipgi atkreipė domą į vo- 
kiečiu šiurkštų elgimąsi su žmo- 
nėmis; vertimą juos dirbti sun- 

ki s darbus, rekvizavimą maisto 
ir lauko produktų. Lietuviai 
gauna tik menką dalelę maisto 
ant dienos, sykį savaitėje tegau- 
na pirkti bulvių. 

Jai išvažiuojant iš Lietuvos a- 

pie 6 m?n. atgal, 1-:etuviai vei- 
kėjai prašė pranešti Amerikos 
lietuviams, kad Lietuvoje reikia 
didelės paramos, daug pinigų, 
kad palaikius žmonių gyvastį, 
nes, netik negauna daug ko 
pirkt, bet neturi nei už ką. Taip- 
gi, sako, reikia žmonių iŠ Ameri- 
kos, kurie atvyktų tenai į pagal- 
bą, nes nėra kam apdirbti savi- 
tarpinių reikalų. 

Ilorcsp. 

ATSIŠAUKIMAS Į IOWOS 
VALSTIJOS I TETUVIUS 

VEIKĖJUS. 

Malonus viengenčiai lietuviai: 
męs atsišaukiame į jus, kviesda- 
mi jus prisidėti prie surengimo 
rraršruto p. M. Šalčiui. P-nas 
Šalčius yra dabar Chicagoje. Jis 
yra siustas TMD. centro ir Cen- 
tras jam už jo darbą užmoka; 
TMD, kuopoms parsieina tik* jo 
kelionės lėšos apmokėti. 

Kur TMD. kuopos nėra, ten 
gali jj pakviesti SLA. kuo/a, 
nes jis ir SLA. reikalams patar- 
nauja; jei vienai draugijai pasi- 
rodytų persunku, tąsyk kelios 
susidėję galėtų jį pasikviesti. 

P-nas Šalčius, norint, gali ke- 
turis vakarus pašvęsti paeiliui 
—vieną vakarą jis gali turėti pa- 
skaitą iš Lietuvos istorijos; kitą, 
paskaitą iš Lietuvos geografi- 
jos! trečią, paskaitą iš lietuviui 
literatu/os ir ketvirtą, paaiškini- 
mui apie TMD. tikslą irj d&rbusf.! 
Be to jis rodo paveikslus iš ka- 
rės Lietuvoje i-r k. 

1 
Butų labai patogu, jei iovie- 

čiai sukrustų ir nepraleistų pro- 
gos pakviesti pas save p. Šalčių", 
kuris daug akyvų dalykų gra- 
žiai papasakotų; ypatiir.gai butų 
geistina, kad atsilieptų lietuviai 
Sioux City, Cedar Rapids ir Des 
Moines. Šiuose miesteliuose yra 
SLA. kuopos ir butų malonu, 
kad juose taipgi ir TMD. kuo- 
pos susitvertų. 

P-nas Šalčius pirmiausiai at- 
silankis į So. Omahą, Neb po 
l'-ipos ketvirtai. Iowiečiams tat 
yra dar 3 savaitės laiko prisi- 
rengti prie šito darbo. Butų ge- 
ra surengti šitą maršrutą paei- 
liui, kad p. Šalčiui iš tolimesnės 
vietos neparsieitų grįžti atgal ir 
iš ten vėl toliaus važiuoti. Tai- 
gi sutvarkymui šito butų malo- 
nu, kad sutikusieji pakviesti p. 
Šalčių susižinotų arčiam šituose 
dalykuose, parašydami TMD. 17 
kp. raštininkui A. Zolpiui, 5418 
32nd St., So. Omaha, Neb. 

Iš Centralinio Ko- 
miteto. 

Savaitėje nuo 4 d. iki 11 d. 

j birželio įplaukė sekančios aukos 
l naudai nukentėjusių nuo karės 
lietuvių. 

Sara h N. Cleghom, -Manches- 
ter, Vt. $1.00 

Aukos iš Byesville, C). 14-75 
J. 'Andriušis, Detroit, Mieli. .25 
R. A. Žiugžda iš Xe\varko 2.00 

R. Karuža už Geg. ir Birž. 
6.00 

ISo. Boston Šimkaus Prakal- 
bose (Pirmiaus gauta $25.00) 

42.00 
Šimkaus prakalbose, Norwood, 

Mass. 11.43 
Jų tarpe po $1.00: 

E. Pasakarnis 
I. Jureniene 
K. Drula 
K. Zurinskas 
L. Glebus 
A. Vilkiš:us 
A. Ve ta 

A. Naviaskas 
I. Pėža 

Smulkių $6.45. 
Atitraukus $4.00 už svetainę, 

prisiųsta $11.43 
Šimkaus Prakalbose: 

Rimkaus prakalbose, Cam- 
brulge, Mass. 13.00 

Šimkaus prakalbose, \Yorces- 
ter, Mass. 54.61 

P. Čiurlionis mėnesinės mo- 

kesties 3.00 
Aukos iš Bridgewater, Mass. 
J. Majauskas $5.00, A. Žemai- 

tis ir T. GrimaviČius po $2.00, 
R. Skariene, Fr. Skarys, J. Kuš- 
lika, J. Antalionis,' M. Rudiene, 
A. Ramanauskas ir S. Keršttlis 
po $1.00. Smulkių $5.31. 

Atitraukus išlaidas, lieka 17.36. 
Aukos ii Chcster, Pa.: 

S. Maršaitis $2.00, B. Sveika- 
:kas $1.50, D. Slivinskas, J. Ci- 
tavičius, P. Tumas, P-lė O. Ur- 
bouiute, A."Jasnkonaite, A. Siup- 
čius, Jos. Liupčius, A. Pranc.kns, 
X. Rutkevičius, A". Lunkela, P. 

Šepetis, W. UrBonas, P Urbo- 
niute, J. Banevičius po $1.00. 
Smulkių 85 centai. 

Viso $18.10 
269 S. L. A. Kuopos ir L. N. 

D. (Iš Kanados) iš Sydney 
Minės 50.00 

Viso per savaitę: $240.50. 

FONDŲ VIENYBĖS. 
REIKALE... 

Amerikos Lietuvir Centralis 
Komitetas savo posėdyje 4 d. 
birželio ior; m. priėmė sekan- 
čią rezoliuciją 1 

Kadangi aukų rinkimo darbas 
nukentėjusiems nuo karės Lietu- 
viams tegali buti pasekmingas 
ti'ktai tuokart, jei bus atliekamas 
sujungtomis visų spėkomis; ir 

Kadangi sriovinis pasiskirsty- 
mas aukų rinkimo darbe j musų 
gyvenimą įneša suirutę, demobi- 
lizuojančią musų liaudį atskirose, 
kolonijose; ir 

Kadangi nei vienoje musų srio- 
vių nėra nustatytų principialių 
skirtumų, del kurių nebūtų gali- 
ma visiems išvieno dirbti aukų ir 
jų skirstyme tarp organizacijų, 
atliekančių šelpimą nukentėjusių- 
jų musų brolių Europoje. — 

Tad Nutarta: 
(1) Dar kartą kreipties į 

musų visus fondus, būtent Tau- 
tos Fondą, Lietuvos Šelpimo 
Fondą ir Lietuvos Gelbėjimo 
Fondą su pakvietimu darbuoties 
iš vieno su Centraliu Komitetu 
renkant ir skirstant aukas nu- 

kentėjusiems Lietuviams. 

r*>) 

(2) Rendrarn apsvarstymui ši- 
to sumanymo ..Centfalis Komite- 
tas kviečia viršrauts, paminėtuo- 
sius fondus paskirti dieną ir vie- 
tą, kur butų galima sueiti visų 
minėtųjų fondų ir Centralio Ko- 
miteto atstovams: 

(3) Ccntralis Komitetas pa- 
siūlė vietą New York'ą, ir lai- 
ką 28 d. birželio, 2 \alandą 
popiet ų. 

(4) Minėtieji Fondai teiksis 
praneštį savo nuomonę šitame 
klausime iki 21 d. birželio, š. 
m. P. Norkus. 

C. K. Raštinės vedėjas. 

į Aukos Lietuvai. 
! (Centr. Komiteto Apyskaita). 
J V7. savaitę nuo birželio ii d. 
iki bir/elio 18 <1 įplaukė sekan- 
čios aukos: 

Iš Perth Amboy, N. J.—Auka 
138 kuopos S. L. A io.co 

Elizabetho Lietuvių mėnesinės 
aukos: F. Lapinski $3.00; A. P. 
Žailskas $1.00, J. Zubrikas $i.oo, 
G. Budris $1.00, K. Valis 250. 

Sykiu S&.25 
Northampton, Mass.—Maud 

Christians mėn. mo'<. $2.00 
Į Binghamptono Lietuvių mėne- 
sinės aukos: ,V. Kersevičius 
$1.00, P. Saučiulis $1.00, K. Ku- 
činskas $1.00, S. Žilis 50c, J. 
Alšauckas 50c, J. Zakarackas 05c, 
A. Adomaitis 50c, A. Liepa 50c, 
J. Stanislavičius 50c, Nauji Na- 
n iai: A. Garuckis po 50c, A. Ku- 
stecikis 50c, M. Dobrovolskienė, 
25c. 

f 
Viso $7.25 

ElizabethporJ, N. J.—Auka 
Antoni P>ator# .1.00 

Brooklyn, N. Y.—Belle But- 
kus 0.05 

Viso per savaitę $27.00 
Susitvėrė naujas* skyrius Ply- 

jmouth, Pa. ;1 
■r -31 

m. šALčiAits Nurinktos 
AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO KARĖS. 

So. Chicagpl IU. A. Masiulis 
50c. A. Damaskasi^oc. K. Bara- 
navicia 1.00. !3. Ta'utkus 5oc. M. 
Paškevičia i.go ^St. Draugelis 
1.00 K. .Maudękas 1.00. J. Stul- 
ąaitis 1 .oo,.l\t Ąjifffnlįkis 1 .oo, J. 
Eizcnas 50c. J-v- Masiliūnas 50, P. 
Simaitis 1.00, J. ; fcatauskas 50c, 
B. Sermegevičia 50, J. Karvelis 
50c, P. Šegamugas 50c, M. M a- 

siokas 50c. Fr. Žemaičiutė 1.00. 
Smulkiais 3.1a:. Išviso 16.10c. 

Roseland, 111. B. Šukys 50c. 
M. Tuba 500,2?. Jucius 50c, X. 
Y. 50c, Šliužas 50c. A. Beniks 
1.00, D. Sabaliauskas 50c, M. 
Čepienė 50c, J. Grigui i s 1.00. K. 
Kaina.įskas 50c. A. Kavaliaus- 
kas 50c. 

Smulkiais 2.05c. Išviso 8.55 -. 

Brighton Park, 111. J. Povi- 
laitis. R. Andreliunas, K. Liuk- 
petris, J. Petrulis, A. Markaus- 
kas, M. Bytautas, J. Biežis, J. 
Zalatorius — visi po r..)0 U* a s 

Zimantas 2.00. Išviso 10.00. 
Pinigai palikti TMO. kuo- 

poms prisiųsti C. K. Uit j Ne\v 
Yorką. 

LENKAI NORI SUVIENY- 
TOS IR NEfRIGULMINGOS 

LENKIJOS. 
Sulyg Poznanės laikraščių 

pranešimo, balandžio naktj iš 14 
i 15 d. visur prūsinėj Lenkijoj 
ant iškabinių stulpų ir namų sie- 
inų tapo išlipintos didž;j.lė« iš- 
kabos su ištisu rusų laikinosios 
valdžios manifesto tekstu, pa- 
skelbiančiu Neprigulmingą ir Su- 
vienytą Lenkiją. 

Lvove gi prie progos geg. 3 
d. konstTtucijps sukaktuvių nak- 
čia ant sienų mieste išlipinta ši- 
toksai manifestas: 

"Šiandien,mvęsdami geg. 3 d. 
konstitucijosžyįsu^iiktuves, valan- 
doj, 'kuomet&piuęĮį tautos nepri- 
gulmybės ž^gįjajė teka, garsin- 
kime drąsia&fettaigingai, narsiai, 
ko reikalau^ne^T. 

"Nenorimi p^artojimo veltų 
pasistengimų naują Varšavos 
kunigaikštystę, ..ar kongresinę 
karalystę tverti l 

""Norime t&reii visą, stiprią, 
neprigulmingą Lenkiją!^ 

"Prie tokios Lenkijos norims 
visi prigulėti! 

"Norime priklausyti^tik lenku 
valdžiai! 

Norime turėti savo nuosavą 
kariuomenę! 

"Ištikimi Didžiojo Seimo tra- 
dicijai, norime patys savo val- 
džią rinktis ir patys sau teises 
darytis! 

"Norime Suvienytos, Nepri- 
gulmingos Lenkijos!" 

Tuom patim laiku lenkų pa- 
siuntinys Viennos parlamente 
skundėsi, kad vokiečiu valdžios 
liepimu; 30,000 lenkų iškarta. 

KIBIRKŠTIS 
Sako, kaci kaizerizmas ir mi- 

litarizmas— ai naminis reikalas, 
nelyginant, kaip vyro su savo bo- 
ba ir lodei, sako, jų atsikirti ne- 

galima. Well, tegul internaci- 
jonalis tribunolas duoda jiems 
divorsą, o jeigu kaizerizmas vo- 
kiečiams jau taip brangus, tai te- 
gul jie jam moka a 1 i m o n y. 

* +• * 

Sy, matai! Caras Mikė sau 
nors ant vietos turėjo sniego 
kasti, c biednas Konstantinas, 
neturėdamas sniego Grckijoj, tu- 
ri net Šveicarijos kalnuose jo 
jieškoti. 

•J* 4* 

Jeigu kunigai ir Lietuvą taip 
valdytu, kaip jie valdė ''Popie- 
žiaus, dieną, "tai ne tik visi lietu- 
viai, bet ir blakės turėtų netru- 
kus iš bado išstipti. 

+ + + 

Tie "slia'keriai," ką smarkiau- 
siai bėgo nuo registracijos ofisų, 
gali savo smarkumu pirmiausiai 
užbėgti ant vokiškų tranšėjų. 

* + * 

Vokiškieji "draugai" yra vi- 
sųpirmiausiai sau draugai. 

* * * 

Šliupas išvažiavo, Šimkus ža- 
da išvažiuoti.. Kas nors turėtų 
iš džiaugsmo ekzekvijas atlai- 
kyti. 

+ + + 

Kaip tai išeina, kad žyHeliai 
paprastai streikus pradeda, o lie- 
tuviai juos prakiša... ir ant savo 

nugaros turi viską atjausti? Ku- 
ris iš jų mandresnis? 

Ą. Ą. Ą. 

"Tai'ka! Taika P Taika!"—šau- 
kia kaizeris per visas dūdas. 
Gaila, kad jam neatėjo tas gal- 
von trys metai atgal, o dabar, 
■kaip muzika grajina, tai reikia 
ir šokti. 

+ + + 

Lietuva turės neprigulmybę... 
Puikiai! Bet nepamirškim, kad 
ir lavonas kapinėse ją turi. Au- 
kuok, kad butų kam ta nepri- 
gulmybę džiaugtis. 

+ + + 

Birželis! Gal laikas butų mū- 

sų lietuviais įkrėsti "birželio 
košės," kad mažiau peštus, o dau- 
giaus savo tėvyne rūpintųs. 

+ 4* + 

"Laisvė" ir kiti musų socia- 
listiški laikraščiai norėtų, kad 
Yčas patektų Petropavlovkos 
kaJėjiman. Vyrai, 'ką gi jus 
tuome* darytut? Neturėtut apie 
ką rašyti ir prisieitų savo gazie- 
tas uždaryti. 

Kam Amerika talkininkams 
pinigus skolina?—klausia mano 

frendas. Tam, broluži, kad ne- 

nori, kad kaizeris pats ateitų ir 
juos net be procento pasiimtų. 

•!*»?« 

Daugelis lietuviškų "buržujų" 
turi plonesnius pilvus, negu "dar- 
bininkiškų" gazietų redaktoriai. 

+ + + 

Tie Detroito vyrai, kurie auka- 
vo Rusijos revoliucijai $25.00, o 

Lietuvos laisvei atsisakė ir $5.00 
paaukauti, turėtų susidėti po cen- 

tą-fcitą, kad padaryti savo gal- 
velėse mažą revoliucijukę. Nes 
yra aišku, kad ten pas juos kas 
nors "negerai." 

4. Ą. Ą. 

Gal Šliupas nuvažiavo R'usi- 
fon, kad Bulota perdaug taškų 
lepristatytų?... 

Jurgis Spurgis. 

MILIŪNUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per. nauja. Ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali butl kiekvienam; gal but turite deį, tentavlmo, gal norite "KĄ. ISRASTl," reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir VED«J0>I6RADIMŲ, ką lš asti, lr kaip užpatentuoti, kur{ vienam išsiųsim dykai. Risunkua ir nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykltfe lietuviškai bent j katrą ofisą.: \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICCS: (Lct): 256 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. Ir 103 BARRISTER BLOG., VVASHINGTON, O. C. 1 

n.apiiaias i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $91.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $130, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $13.00 į savaitę. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- & nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ Spšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
Į* truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. 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- 

kj 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. CHICAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7184 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mes neesame bankleriai, bet m«8 gvarantuojam* Tamstai sn6* drma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabuiius pas mus. Vf rami ir valknams padarome ant orderio naujus siutus nuo »30.00 iki 150.00 ui pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 Iki 160.00 aal orderio darytus siutus parduodame po $5.vu ir brangiau. Naujaa Ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr branglaua. Vaiky ilutal $2.60 Iki $7.60, 

> Skrynios ir valysaL 
S. GORDON, 

1416 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILU. Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai Subatomla «U atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedėldlenlais 1*1 o vaL vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 ik* 8:00 vai. vak. 

Nedėlioms 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Auatin 737 

Valandos i 

Tiktai iki S:C0 kiekviena ryti 

Starved Rock State Park 
(libadijuslus Uolus Valstijos Psrkas) 

Vldurvakarliį Stebuklingasis Gamtos Kraltas 

Atsidarys nuo Gegužės Įmes iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

Af *71? Tikietas į ten ir atgal vie- 
•n|_ i tJ nintiliai tiesiu keliu nuo 
▼ Chicago Archer Ave. ir Ci- 
cero Ave. Stoties ar Argo, 111. Chicago 
ir Joliet Elektriniu Gelžkeliu. 

Specialiai Būriai 
A4 HA Tikietas į ten ir atgal tuo 
ALDU P™u ^eliu buraims ii pen- 
▼ kių dešimtų (50) žmonių, ar 

daugiau. 

Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 
A Q A J Tikietas i ten ir atgal sep- 
jn / 114 tintadieniais ir šventadieniais ™ 

taipgi būriams ii penkių 
ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Sita žema kelionės kaina galima gauti 
tiktai vaitojant pakeistinį tikieU j Jo- 
liet», 111., C. & A„ A. T. & S. F.f ar 
C. R. I. 6- P. gclžkeliais. 

Rock Island turi paskiru traukinį ii 
Chicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; 
ii Englewoodo 7:15 vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto, pasiekiantį Jolietą, III, 8:30 ir 10:00 va!, ryto. 
JolieU apleidžia 8:45 vai. ryto ir 10:20 vai. ryto, pasiekdamas StarVti Rcck 11:00 vai. ryto ir 13:20 va.l dienos. 
Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 vai. po pietų ir Rock Islond celžkeliu 

pribūva Chicagon 9:40 vai. vaxkr& 
Asmeniniai Vedamos Ekskursijos AQ O C Antradieniais, Seitadienuis ir 

septintadieniais kas sayiitė 
nuo Gegutės 15 d. iki Rtig- sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg specialio susitaikymo. Vienom diet u* ke- lionė. Šešios valandos Rocko. 

Kreipkitės į Chicago TraVel Dureau, 645 Marąuette Duilding, Telėphone Cen- tral 3847 

Archer Ave. Stotis 
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Ave. 

Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave., paiy- uiiU "Archer-Cicero", ar persikelk ant 
šito tramvajaus nuo kiekvienos perker- 
tamųjų linijų. 

artesaems žin.oms rašyk 

CHICAGO, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telafonuok Drover 2795 

'H^TFITriO mvo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
II I ■■ I I I ̂  ap^e žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 

I Ll I ci'iy. paveiksly.'v Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie*" kaina metams 12.00. pusei rr.ety $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižįureti viena numeri «iun£i*me <lovan*i. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 



VIETINES JINIOS. 
Bėda "Sliakeriams." "Sliake-, 

tiais" praminė tuos, kurie n t ui-Į 
giregistravo 5 d, birželio ir to-! 
del neišpildė savo pareigų sulygl 
šios šalies. Nuo pereitos savai- 
tės policija ir detektyvai pradė- 
jo "sliakerius" gaudyti ir areš- 
tuoti. Sakoma, kad jau pusėti- 
nas skaitlius jų išgaudyta, (iau- 

•do juos visur: ant gatvių, na- 

muose, restauracijose, gatveka- 
riaiose ir t. t. Kiekvienas jaunas 
vyras, kuris išrodo *arp r J iki 31 
metų amžiaus, pareikalavus, tu- 

ri parodyti savo registracijos 
kort;j, arba bttva suareštuotas. 

Tokių suareštuotų surašė ran- 

dame ir kelet.-Į pravardžių, kurios 
išrodo lietuviškos, būtent suareš- 
tuota : 

Gasparalis Mikas, 30 metų, 
859 Sedgewick St. 
Pedzimas Stasys, 22 metų, 4437 
Justine St. 

Woleškevic Juozas, 28 metų, 
1836 Ilarvey St. 
Grigonis Mikolas, 2735 \Vest 39 
St. 

Saito, uidirbo apie $1,000.00. 
Aną savaitę paplito po Cliicagą 
gražus, žali pliakatėliai. kuriuose 
poetišku stilium buvo aprašyta vi- 
si smagumai, malonum?', ir gro- 

žybės vėlyvos vasaros ir žalio 
miško štamėjimo. Tai Jaunu 
Lietuviu Amerikoj Tautiškas Kl. 
rengė savo pi'knyką, kuris atsi- 
buvo pereitą nedėldienį Leafv 
Grove. 

Diena buvo graži—gali saky- 
ti, pirmas gražus nedėldienis šią 
vasarą. 1 aigi, kad pasipylė mū- 

sų žmonės—seni ir jauni, vyrai 
ir mergelės!... Apskaitiluojama, 
kad pilnai 3,000 žmonių atsilan- 
kė minėto kliubo piknyk*.—vie- 
nas iš didžiausių, vadinas, pik 
nykų. Kliubas gal ir pats ne- 

sitikėjo tokios žmonių krušos ma- 

tyti. 
Kci'f pripažinti, kad ir rengė- 

jai pasidarbavo. Svarbiausiai, 
kad rengėjai gražiai pridabojo, 
kad piknykc jokiu nesmagumu, 
arba paprastu kitiems piknykams 
riaušių neįvyktų. Bomelius, ku- 
rių paprastai prisirenka pikny- 
kuose ir kurie terorizuoja publi- 
ką. čia saugiai prižiūrėta, ir pub- 
lika visą dieną gražiai ir sma- 

giai linksminosi. Būriai atsilan- 
kiusių svetimtaučių net grožė- 
josi pavyzdinga tvarka. 

Žinoma, buvo ir dainų—net du 
chorai ėjo lenktynėsna su girių 
paukščiais, kurių, teiSVbę pasa- 
kius, čia ncdafug. Jaunų Lietu- 
vių Amerikoj Tautiško Kliubo 
Choras, po "atio< yste p. S. Di- 
lus ir Cfūcagos Lietuvių Vyrų 
Oioras padainavo glėbį gražių 
danių, kurios susitiko su dide- 
liu pagyrimu iš publikos pusės: 
tie net pakilę dainoriams plojo 
ir už gražų falinksminimą dė- 
kavoj o. 

Taigi, publika buvo užganėdin- 
ta. O kliubieviai? Kliubiečiai 
dar labjau už publiką buvo už- 

ganėdinti. Matote, jie turėjo 
dvigubą smagumą—viena, tą patį 
sma'gurną, ką ir publika, o an- 

tra—jų kliubo 'kason įplaukė apie 
tūkstantis doliarių,.: Can you 
beat that? Taigi nedyvai, kad 
p. M. M. Juodis, vienas iš svar- 

biausių šito piknyko "inžinie- 
rių," atstatęs krutinę, kai koply- 
čią, vaikštinėjosi su kitais ren- 

gėjais. Mat gerą darbą padarė: 
publiką užganėdino ir kliubą "pa- 
helpino.'' 

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tau- 
tiškas Kliubas yra vienas iš di- 

džiausių jaunimo klrubų Chica- 
ęoje. Pašalinis. 

šeimyniška, vakarėlis. Pereitą 
subatą Meluažio svetainėje atsi- 

buvo TMD. 28-tos 'kuopos su- 

rengtas šeimyniškas vakarėlis, 
kuriame dalyvavo ir p. M. Šal- 
čiais. Buvo šokiu, žaismių ir va- 

karienėlė su prakalbomis. Kal- 

bėjo p. Šalčius, Dr. A, Zi.non- 
tas, B. K. Balutis ir f. S. Vit-. 
kus. Laike vakarienės, po pra- 
kalbėlių surinkta aukų nukentė- 
jusiems nuo karės lietuviams. 
Aukavo: Dr. A. Zimontas $5.00; 
po $2.00 aukavo: X. ir M: Dū- 
das; po $1.00: K. Šeškus, B. Ka- 
napeckas, Z. Mickevičius. A. D. 
Kaulakis, S. Kvietkauskas ir K. 

\" Po 50c. aukavo: P. Zaiatoris,! 
1. S. Vitkus, V. Y. ir A: Page-' 
reckis. Smulkiu 75c. Viso auku 

^ 
&7J5- Jrts tapo jduotos sve- 

čiui, p. M. Šalčiui, Centralinio, 
Komiteto sekretoriui. Vėliaus pa- 
aukavo dar P. Sarpalius $3.00 ir 

Eskulapas $1.00. Šitos aukos dar 
nėra priduotos. 

Vakarėlio rengėjai šiuomi nori 
išreikšti padėką p-lėms K. Saluč-1 
kaitei. O. Petrauskaitei, J. Po- 
ciunaitei ir N. Gataveckaitei už 

prielanku pasidarbavimą vakarie- 
nės surengime. 

Svečiai išsiskirstė jau po 1 vai. 
nakties. Komitetas. 

Chicagos choristai siunčia Mi- 
kui uiuojatitą. Mūsų artistas. 
Mikas Petrauskas, gali sau sėd ri- 
ti darbuoti So. Bostone, be*t 
Chicagos choristai ir dainų my- 
lėtojai turi geras akis ir daboja, 
kas kur veikiama. Petrausko 
sumanymas leisti kas mėnuo 
pluoštą geru niuzvkališkii vei- 

kalėlėlių pavidale mėnesinių su- 
siuvu ("Kanklėmis" jos už va- 

dintos) rado kurstą pritarimą 
ir užuojautą tarp clrika.ųiečių. 
T. M. D: j8-tos k'i.opos choras 
pereitame savo susirinkime čia 
pat padarė stimestinv užsiprenu- 
meravo sau "Kanklės" ir išnešė 
rezoliuciją, kurioj jie sak< '*ad 
tą musų kompozitoriaus u. 

remsią; sykiu su prenumerata nu- 

tarta išsiųsti Petrauskui ir už- 

uojautos žodį. Nekurie choristai, 
ypač choro pirmininkas, p. M. 

Juška, jau pasidarbavo i>r sako- 
ma. surinko "Kanklėms" prenu- 

meratų nuo pavienių ypatų. 
Eskulapas. 

I 

Mr. Patten užganėdintas. Mu- 
šu dailininkas, p. J. Šileika, ku- 
ris nesenai išsiuntė p. Henry 

j J. Patten, talkininkų bazaro 
iChicagojc rengėjui ir lietuvių 
1 skyriaus rėmėjui, atmintinį ba- 
zaro albumą, pridavė nuims p. 
Patten'o laišką, kuris skamba 
sekančiai: 

Man mielas p. Šileika: 
Aš tik-ką sugrįžau į mies- 

tą ir radau savo ofice dailų 
albumą, kurį Tamista prisiun- 
tė i' man... 

Aš buvau labai užganėdin- 
tas lietuvių skyrium Talkinin- 
kų bazaro ir visa?*. Chicagos 
lietuviais, kurie širdingai pri- 
gelbėjo, sykiu su kitais Tal- 
kininkų draugais, padaryti mi- 
nėtą bazarą pasekmingu. * 

Jųsų albumą, kurį prisiun- 
tėt man. aš visuomet laikysiu, 
kaipo dailų scuvenirą (dova- 
ną) nuo Bazaro ir nuo lietu- 
vių draugų, kuriuos aš paži- 
nau prie tos progos. Man 
smagu, kad nuo to laiko ir 

mtvsų locna šalis įstojo karėn, 
idant bendrai su Talkinin- 
kais padaryti galą vokiškam 
pavojui. kuris gręsia pa- 
sauliui. 

Ačiuodamas jums dar sykį 
širdingai už jusų apmąstytą 
dovaną iš Talkininkų bazaro 
Chicagoje, pasilieku etr. 

Henry J. Patten. 

Baigė Muzikos Kolegiją. P-le 
Elzė Gertrūda Makariutė, jauna 
lietuvaitė, gyvenanti su savo tėvais 
prie 4515 So. Wood St., pereitos 
savaitės "ketverge užbaigė ir ga- 
vo diplomą iš C'iicago Musical 
College. P-lė Makariutė buvo 
Piano skyriuje ir specializavosi 
Harmonijoj ir Kompozicijoj. 

Lietuviai gali pasidžiaugti to- 
kiomis savo tautietėms ir tokiais 
tautiečiais, nes Redakcija nori 
pasveikinti ne tik šitą jauną mū- 

sų muzikę, bet taipgi ir jos tėvus 
už gražų auklėjimą savo vaikų. 

P-as Makaras yra darbo žmo- 

gus, o vienok auklėja savo vai- 
kus geriaus už~~daugclį mūsų biz- 
nierių. Pats neturėdamas pro- 
gos įgyti didesnio mokslo, jis 
pasiryžo nesigailėti savo vai- 
kams: dufktė ką-tik užbaigė mu- 

zikos kolegiją, o s>unus mokinasi 
medicinos ir žada išeiti j dakta- 
rus. Nuo pat pradžios tėvai ne- 

nuilstančiai darbuojasi, kad pa- 
statyti savo vaikus "ant kojų" 
ir mokslu užtikrinti ^iems geres- 
nę ateitį. Šitie tėvai gali pasi- 
džiaugti ir pasididžiuoti savo 

vaikais, o vaikai gali pasidžiaug- 
ti ir pasididžiuoti tivo tėvaif. 
Visiems gi kitiems lietuviams— 
gražus iš to pavyzdis. 

•P-lė Makariutf jau pirmiaus 
davinėjo muzikos k'kcijas; Da- 
bar, gavusi dipliomą, žada dau- 
giaus laiko pašvęsti muzikos jųo- 

kiniimii. Aplinkiniai lietuviai 
gali tuomi pasinaudoti. 

Išpuolė nuo antro augito— Į 
sveika. Agniešką Kušleikiute, | 
2 metų mergaitė aną dien nuo 

antru lubų iškrito per langą. 
Išpuolimas buvo nepaprastai "lai- 
mingas": maža mergaitė tik tru- 

put] susidaužė, bet išliko gyva 
ir jokiu sulaužymų negavo. Tu- 
rėjo mergaitė giliukj, nes mažai 
kas moka taip sumaniai nuo an- 

tro augšto nupulti. 
Agnė yra augintinė p. Kušlei- 

kienės, gyvenančios prie 4558 So. 
Paulina '".t., ant To\vn of I.ake. 

Tarp Real-Estate-manų. Teko 
girdėti, 'kad būrys lietuviškų 
Real-Kstate-manų išdirbitiėja 
plianus, kaip pasekmingi aus ir 
su mažesniais iškaščiais vesti sa- 

vo biznį. Chicagoje yra daug 
"agentų," kurie užsiimdinėja ne- 

judomos nuosavybės pardavinėji- 
m'u. Keletas jų nutarė padary- 
ti savo Tųšies konsolidaciją. Ta- 
riamasi visiems užlaikyti vieną 
centralinį Real-Estate ofisą. 

Sulyg šio pliano sumanytojų, 
iš to galima tikėtis naudos ir pa- 
tiems "agentams" ir publikai, k:i- 
ri pardavinėja, arba perka namus. 

"Agentai," užlaikydami vieną 
ofisą, vieton keliolikos, užčėdija 
randą, darbininkų algas ir gali 
geriaus apsvarstyti biznio vedi- 
mą, nes kur kelios galvos, lai ne 

viena. Publika gi iš to turės tą 
patogumą, kad ji žinos, jog turi 
reikalą su didesne, rimta ir at- 

sakoma įstaiga—vadinasi, bus 
geresnis pasitikėjimas. 

Prie šitos konsolidacijos iki 
šiolei, kaip teko patirti, priklau- 
so, Ro/.enskis, Zakaras, Liphsis, 
Mickevičius, Kiras, Vizbaras, 
Sinkus ir kiti. 

J—as. 

Kun. Žilinsko prakalbos.—Kun: 
Žilinsko prakalbos, kivriose jis 
aiškins apie jvairius. svarbius 
Lietuvos reikalus, įvyks sekan- 
čiose vietose: 

West Side—Meldažio svf'.ai- 
nėj, subatoj, birželio 23 d. 

Cicero, 111.—panedėlyj, 25 d. 
birž. 

Bridgeportas—utarninke, 26 d. 
birž. 

Town of Lake—seredoj, 27 d 
birž. 

North Side—pėtnyčioj, 29 d. 
birž. 

Roseland —Subatoj, 30 d. birž. 
18-ta gatvė—panedėlyj, 2 d. 

liepos. 
Visur prakalbos atsibus para- 

pijinėse svetainėse, pradžia 8 vai. 
vakare, įžanga dykai. 

Įvarumai.—Pereitą panedėlį 
per Cnicagą, važiuodami j \Va- 
shingtoną, pervažiavo Rusijos 
specialė cfelegacija, susidedanti 
iš 40 asmenų. Ši delegacija at- 

vyko, kad užmegsti artimesnius 
ryšius tarp Rusijos ir Amerikos, 
kaip karės, taip ir pramonės rei- 
kaluose. Šiuom sykių delegacija 
išbuvo Chicagoje tik dvi valan- 
di, laukdama traukin u permai- 
nos. Vėliaus jie atvyks Chica- 
gon ant poros dienų. Delegacija 
vadovauja prof. Bachmetjev, spe- 
cialis tusu ambasadorius j Ame- 
riką. Delegacijos nariai užtik- 
rino, kad Rusija nedarys atski- 
ros taikos su Vokietija. 

— P. Valentinavičius, duon- 
kepys nuo Auburn ave., nesenai 
buvo a'utomobilium. išvažiavęs su 

šeimyna net į Floridą, kur jis 
turi įsigijęs farmą. Pereitą pa- 
nedėlį atėjo žinia, kad p. Valen- 
tinavičienė mirė nuo pneumoni- 
jos. Kuną parvežė 'laidoti Chi- 
cagon. 

— Kuo." A. Tamoliunas, bu- 
vusis lietuvių klebonu Kansas 
City, pereit* savaitę tapo suareš- 
tuotas už tai, kad savo laiku ne- 

užsiregistravo. Jis aiškinosi, IcaH 
tuo laiku keliavęs ir prašė, kad 
jam dabar leistų užsiregistruoti. 
Užmovę jam retežius ant rankų, 
nuvedė jį Bridewell kalėjimą, pa- 
koJ jo reikalas nebus ištirtas. 

=—» A. Jonaitis tegul atsisaukia 
j "Lietuvos" redakciją. Jam y<ra 
laiškas iš Europos. 

— Matbews, lietuvis, pardavi- 

nėjuęis zitiko ^kompanijos serus 

po kelias dešimts!'centų, kuomet 
j'uos galima buvo pirkti tik po 
12 centų, kvifi;-Mj savo biznį Chi- 
cagoje ir išvažiavo, kaip sako- 
ma, į Lonisianną, kur žadąs 
žemių ir "aliejumi pardavinėjimu 
užsiimti. Sakoma, kad yra žmo- 
nių, kurie yra įkįšę j tą speku- 
liatyvj biznj p<i> kelioliką šimtų 
■doliarių. Nckurie lietuviški laik- 
raščiai ir. musų klebonai, kurie 
'"pagelbėjo" žmonėms tų šėrų pri- 
sipirkti. palės susilaukti gražios 
iš jų padėkos. 

K—as. 
— "Lietuvos" redakcijoj atsi- 

lankė nuisu skaitytojas, p. Ka- 
rolis Dabravalskis iš Albany, N. 
Y. su savo draugu p. Kazimieru 
Bcrnadišium iš Chieagos. Abu- 
du yra "Lietuvos" dra'ugai ir 
norėjo sueiti j artimesnę pažintį 
su savo laikraščiu. 

— Pereitą, seredą Elijošiaus 
svetainėj atsibuvo koncertas, ku- 
rio grynas pelnas skiriamas su- 

šelpimui p-lės B. Mikštaitės, ser- 

gančios džiova. Koncertą suren- 

gė p-lė S. Laurinavičiutė, j*. J 
Zolpis ir N. Pappas (šis pasta- 
rasis yra gretas). 

— Petnyčios 8 v. vakare (birž. 
22 d.) bus 'koncertas Mark White 
Square parkutyj Dalyvaus p-nia 
Pocienė, ir pp. J. Jakaitis ir A. 
S. Pocius. Programas susideda 
iš 13 numeriu. 

— TMD. 22 kp. turės savo 
: mėnesinį susirinkimą pėtnyčioje 
jbirž. 22 d., 8 vai: vakare Aušros 
svetainėje. Bus apsvarstymui 
,svarbių reikalų ir todėl geistina 
I bu tų, kad nariai kuoskaitlingiau- 
siai susirinktų. 

Valdyba. 
— Moterių "Apšvietos" drau- 

gija rengia ateinantį nedėldie- 
nį (birž. 24 d.) šeimynišką iš- 
važiavimą į AVashingtou Parką, 
5/th ir Cottage Grove ave. Su- 
sižinoti galima su draugijos sek- 
retore. T. Paharškiene, 3429 
Wallace St. 

Petras Kailis, kriaučius, bu- 
vo nuvežtas j .Cook County li- 
gonbutį. Žmogui kas užėjo ir 
jis aną smbatą iššoko iš 6 lubų 
ir užsimušė ant vietos. Mano- 
ma, ka<l vyrui protas išėjo. Ve- 
lionis buvo vedęs, bet su žmona1 
negyveno. Pirmiaus gyveno Ci- 
cero, kur priklausė prie vietinės 
LSS. kuopos, kuopos. Jaai tuo- 
met jis buvo baisiai nerviškas. 

Apgarsinimai, 
ATOSTOGŲ NEGALĖS. 

į Kas metas atostogų mėne- 
siams, liepos ir rugpiučio mėne- 
siams atėjus, įvairios priežas- 
tys, ypatingai žalios ar nenusirpę 
daržovės ir vaisiai, leduoti gėri* 
mai, staigios oro permainos Ir tt. 
pagimdo maitinamojo tako ligas, 
nevirškinimą, vidurių užkietėji- 
mą, išp'utimą, galvos skaudėjimą, 
ir tt. Trinerio Amerikinis Kar- 
čiojo Vyno Eliksyras yra ge- 
riausiu vaistu ateinantį sezoną. 
Jis išvalo iš maitinamojo tako 
pūvančias medžiagas, sustabdo 
dujų darymąsi ir vidurių turinio 
rūgimą, pagelbsti virškinimui, su- 
taiso norą valgyti ir visą kūno 
organizmą. Kaina $i.oc* Aptie- 
kose:—Trinerio Linimentąs yra 
taipgi vasarine reikmenimi. Jus 
rasite jį neapkainojamu nuo nu- 

braukimų, sutinimų, neuralginių 
skausmų ir taippat puikiu ir gai- 
vingu pailsusiems raumenims ir 
kojoms. Numazgojęs kojas nu- 
sistebėsi pasekme. Kaina 25 ir 
50c. aptiekose, 35 ir 60c. krasa. 
Jos. Triner, išdirbejas chemikas, 
I333_I339 S. Ashland Ave. Chi- 
cago, 111. 

Drabužių Kirpimas 
M rw5TH®5TSTEn 

^ Išwikysitne jas šito ge- rai apsimokamo amate i trumpą laiką. Specialis skyrius kiekvienoj siuvimo 
daly]. Kainos iemož 6j mžnesj. Pasikal- 
oėkite su mūsų mokytoja. 
Maste r Cutting School 

110 K. La Sali*Street 
4tM Ltkw hbhUCtty Bali 

EXTRA! 

Pigiauaias gydymaa visokių ligi) ir 
išdirbimas visokiu gėrimų: visokios 
paslaptys ir gudrybės, ftltas apskel- 
bimas tik trumpam lankui. Įdėk 
krasos ženkleli ir prislųsk savo a- 

dresą, o gausi išaiškinimą. — 

George Dorin, 
2221 W. 21st P)., Chicago, III. 

Reikalavimai. 
Reikalauja 2 prityrusių mastinių 

prekių pardavinėtojų, mokančių lie- 
tuvių ir anglų kalbas. Darbas nuo- 
latai. 

Kahn's Dep't. Store, 
613 W. 31«t St., Chlcago, III. 

Reikalinga: įnervina, arba moteris 
prie sergančios žmonos. Darbas ne- 

sunkus, tiktai pataisyti valgj Ir pa- 
slaugyti ligonę. Gera vieta. Adresas 

Mrs. Budavičienė, 
721G S. Campbell Ave. Ch'cago, 111. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarb uioki; skaičiuje 
yra rimčiaualeji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr įaSytoJal. Jame pa- 
duodama daug žinių lš draugijų lr vi- 
suomenės JudėJ'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr telsln- 
gaL 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly* 
Be $3.00 metamB, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

Bieris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St, Chlcago, IIL 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo sesers sunaub Sl- 

mano R:idoko, Kauno gub., TelSlų 
pav., Plungės vale.. Mižaikių sod.; 
sesers sūnaus Juozapo Berbalo, Nar- 

1 gelių sod., Vieverženų vals., Rasei- 
nių pav., Kauno gub., ir pusbrolio 
bei pusseserės Jurgio Tenkučio ir 
Amelijos Tenkutytės šeypetienčs. 

! Laižuvos par., Raseinių pav., Kau- 
no gub. 

| Atsišaukti adresu. 
Marė Tenkutytč. 

336 W. 11 St., New York, N. Y 

Pajieškau Teofilio Kukevičiaus 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokės 
parap., Vertėlių sod., girdėjau ji gy 
venant Chicagoje, 

Kreiptis adresu. 
Povilas A. Z., 

1315 N. 19th St.. St. Louis, Mo. 

| Pajieškau savo brolio Boleslovo bei 
sesers Felicijos Jankų ir švogerio 
Jono Karpavičiaus. Luokės miestelio 
Šiaulių pav., Kauno gub. ir pajieš- 
kau 3 brolių Jono, Vinncento ir Juo- 
zapo ir sesers Pilipavičių, Kauno 
gub., Šiaulių ppv., U.*.ventės parap. 
žeberių sod, 

Atsišaukti adresu: 
Povilas A. Zinkevlčia, 

1315 N. 19th St., St. Louls, Mo. 

Pajieškau Teofilio Kukevičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pava., Luokės 
parap., Vertelių sod., girdėjau jj gy- 
venant Chhicagoje. 

| Kreiptis adresu: 
I Povilas A. Zinkevičius, 
1315 N. 19th St., St. Louis, Mo. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono Kau- 
niečio iš Norbutų kaimo, Kauno gub 
ir draugo Antano Gaunevičiaus, Kau- 
no gub., Repsėnų kaimo. Atsišaukti 
adresu: 

K. Dabravalskis, 
298 Calvine St., Albany, N. Y. 

Pajieškau savo pusbrolio Franciš- 
kaus Plaugio. Gyveno Yonkers, N. 
Y. šeši metai atgal. 

Atsišaukti adresu: 
Mike Gadlauskas, 

1418 So. 4th St Minneapolis, Minn. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike jrra per karita, tad atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o rasite 
visiaurią vieU, atsivėdinti ir pamatysiu 
jraiesnį Teatru negu vidurmiertyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeiiom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kai vakai-as. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosarae laic? nori pasilsėti, atsiva- 
dinti ir uimiriti aavo nesmagutius. Ui 
•teik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Fedisino 
už vieną dolerį. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauhams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. T9tfc St. S. Clmlial, Otli 

DYKAI 
Jųs galite padaryti didelį malonumą savo draugams, ar pažįs- tamiems. Ir tas jums nei cento nekaituos. 
Prisiųskite mums adresus kelių savo draugų ir pažįstamų. ku- 

rie neskaito laikraščio "Lietuvos". Męs ilslų»!me Jiems "Lietu- 
ves' numerį uždyką, kad jie susipažintų su musų laikraščiu. 

Visais reikalais, atnaujindami prenumeratą, ar naujus skaity- 
tojus užrašydami, spaudos, reikalais, ar knygų reikalaudami, kreip- kitės šiuo adresu: 

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

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Office Office Hours 

2359 S. Leavitt St. 4-6 L 7-9 P.M. 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

IŠĖJO IS SPAUnoS. 

Visos Lietuvos žemlapis 
Taisė M. Šalčius. 

žemlapis parodo visas tris Lie- 
tuvių gubernijas ir Prūsų Lietu- 
vą, spalvuotas, didumo 25x20 co- 
lių vardai miestų ir miestelių 
parašyti labai aiškiai. 

Kaina 1 žemlapio 60 centų. Už- 
sakant 2 arba daugiau po 50 cen- 
tų kiekvienas. 
Užsakymus ir pinigus siųst 

M. ŠALČIUS 
31 W. 110th St. 

NEW YORK CITY. 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidarys 9 yal. vak 

Užsidarys 7 Tai. vak, 

Dr.K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phone Drover 3052 

CHICAOO 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, kurie no- 
rėtu išmokti bardasku- 

tj'stės J 4—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklos# 
ar liejyklose, jeigu galima buti pa- 
^lim darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 

daskutyBtės taipgi ir moteris, kaipo 
ir r nkadabystės (manlcuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber School, 1202 Penn Ar* 
Flttsburgh; Pa. 

Karščiai Ateina 
Uzkviečiame visus atsilankyti į musę naują daržą prie Leikos, kur 

Kalėsite pakvėpuoti šaltu, čystu ir kvepenčiu oru- Dėl maudymos, mūsų 
vĮeta yra prirengta speciališkai, kur jums nieko nekaštuos. Dėl automo- 
bilių turime didelę vietą, gali išsitekti keli šimtai automobilių. Apart to 
turėsime pagaminę puikius Lietuviškus Valgius ir visokius sandvičius, 
viską už prieinamą kainą. Taipgi duosime sivo daržą dėl šeimynišką pik- 
nikų ir tt. Norintieji meldžiame iš laiko užsisakyti 

Kreipkitės m Hm tatrafa: 3228 S*. Hilitri Stmt, Ttltpkeat Dmcr 531 

Lake Shore Garden 
A. MICEVICZ, Mgr. 

7855 So. Shore Drive, Chicago 
(Randasi tuojaua ui Jackaon ParU, Paleikyj) 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADA- ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central) Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuvą, ir Jslra§)k | nuolatinių Lietums Selpįįi skalčlĮ. 

Iškirpk // Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su savo A uka JĮ? 
į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMM1TTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : f : ę 

Ciunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ha- 
rės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Kom itetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos gąmouf ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų kai o pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; Jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, nes ibenti grįžtant tėvynėn neko, kas temina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynėB meilės Juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių lr 
ęrlovių, laukia ariama lr valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas Bavo skiltyse kuoplglausia kaina okelblmuB-JleškoJimuB, grąžina tėvams valkus, valkamB tėvus, padeda 
3V,raBtl nuklydusius brolius, Beserls, gimines lr pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metama 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
50 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos plnigUB, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Bhlsą" 
J užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puBlapJ 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, Jieškantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, pn teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių Jieškantlems po teksto 10 cenių petito elluta 

Adresu: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADi Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 
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