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Dideji Kare. 
i)u žymiausi paskutinės sa- 

vaitės atsitikimai, tai pasirody- 
mas Amerikos armijos Prancū- 
zijoj ir pradėjimas dideliu mušiu 
ant rusų frosto. 

Amerikos Armija Amerikonus 
Francuzijoj. tankiai vadi- 

nama "bliote- 
riais". Jeigu taip, tai šiuomi sy- 
kiu jie istiikruju "subliofino" kai- 
zerį. Vokietija mat buvo įsitikri- 
nusi, kad Amerika, turėdama 
minkštos širdies ir pacifistą 
prezidentą, niekados neapskelbs 
kairės, o jeigu ir apskelbs, *ai 
ji nieko padaryti negalės, nes 

karė pirmiaus užsibaigs negu 
Amerika prisirengs. Kaizeris 

skaitė, Ikad Amerika anksčių- 
anksčiausiai galės pradėti siusti 
■ka'iumenę tik už kokių metų 
pusantrų. 

I»et štai mepraėjo nei trijų 
mėnesių, o gen Pershingo ar- 

fc inija jau pasirodė Firancuzijoj. 
Koks jos didumas—nežinia, bet 

pranešama, kari skaitlius yra pu- 
sėtinas. Spėjama, kad šituos pir- 
mus pulkus netrukus pasek-.; ir 

kiti. Pasirodymas Amerikos ar- 

mijos Europoje turės padaryti 
milžinišką įspūdį ant visų: tal- 
kininkams, y,<ač francuzams, 
kurie iki šioliai mėsė sunkiausią 
naštą, pribuvimas Amerikonų pri- 
duos naujos drąsos, naujos vil- 
ties, kad talkininkų laimėjimas 
yta nuo šio laiko jau neabejoti- 
nas; vokiečiams-gi iš to paties 
bus aišku, kad Amerika, jeigu 
reikės, pastatys visą sa,ro nau- 

ją galybę, kurios nusilpnintos 
kaizerio armijos atlaikyti jau ne- 

galės. 
Visa išsodinta Francuzijoj A ■ 

merikoniškoji armija, kuria va- 

dovauja gen. Sibert, atliko ilgą 
ir 'pavojingą kelionę visai lai- 
mingai. Kuomet atsiminsim, kad 
sykiu su šita airmija pervežta 
•taipgi ir amunicija, maistas, 
drabuži?.i, ir tūkstančiai kitokių 
armijos reikmenų, tai reik ati- 
duoti Amerikai kreditą už t >kj 
greitą, ir tvarkingą darbo atli- 

kimą, o Amerikos kariškam 

laivynui už gerą apsaugojimą 
nuo submannų. 
Rusai laimėja Pirmu sykiu 
didelį mušį. nuo revoliu- 

cijos pradžios 
rusai padarė užpuolimą ant vo- 

kiečių. Pirmos apie tai žinios 

atėjo pereitą subatą iš Berlyno. 
Oficialis vokiškas pranešimas 
paskelbė, kad Galicijoj rusai 
pradėjo užpuolimą ant fronto 
apie 18 mylių ilgo. 

Sulyg šito piancšimo rusų ar- 

mija po "pragaištingos" ugnies 
iš sunkiausių kanuolių, kfiri tę- 
sėsi per visą dieną, užatakavo 
vokiečių pozicijas tarp upių 
Strypą ir Narjuvka, į piet-ry- 
čius tiuo Lembergo. "Ypatingai 
smarkus mušis 'buvo apielinkė- 
se Brze/any ir Koniuchy, bet 
šisai rusų atakas buvęs atmuš- 
tas. 

Tuomi pačiu laiku rusai ati- 
darė artilerijos ugnį beveik ant 

viso fronto net toli į šiaurius 
iki upės Stokhod, o j pietus net 

iki miesto Sta.ūslau, kas parodo 
kad gen. Brusilov, dabar vy- 
riausis rusišku armijų vadas, 
rengjasi prie užpuolimo ant 

fronto apie 175 angl. -mylias il- 

gio. Vokiški ir Austrų pirameši- 
mai skelbė, kad visi rusų ata- 

kai tapo atmušti su dideliais 
rusams nuostoliais. 

Tas guvo liepos 1 d. Bet ant 

rytojaus atėjo oficialis rusų pra- 
n< 'imas, kuris pranešė, kad rusai 

paėmė kaimą Koniuchy ir sykiu 
paėmė nelaisvėn 64 aficierus ir 

8.400 kareivių; žengdami pirmyn, 
rusai užgriebė dair septynias sun- 

kias kinuoles, ir pakliuvusiej' 

nelaisvėn teutonai tl'ar vis plau- 
kia. V ėliaus paimta dar 8000 be- 
laisviu. 

Iš \Vashmgtono dabar apreiš- 
kiama. kad rusų karės ministe- 
ris jau apie trys savaitės atgal 
prajntšė Suvienytoms Valstijoms, 
kad naujas rusų ofensyvas (už- 
puolimas) prasidės pradžioje 
liepos mėnesio. Vifšminėto 
žinios parodo, kad naujoji Rusi- 
ja sugebėjo dalaikyti žodžio. 

\"ors vokiečių štabas praneša, 
kad rusai esą turėjo "negirdėtų 
iki šiolei-' nuostolių įr kad ne- 

kurie pulkai buk visai išvaikyti, 
kuomet jie pakliuvo kryžiavon 
vokiečių ugnin, tečiaus galima 
spėti, kad vokiečiai dikčiai per- 
deda, nes kas yra baisiai su- 

muštas. tas meturi didelės progos 
paimti keliolikos tūkstančių 
belaisvių; o kad vokiečiai butų 
kirk užgriebę rusų, apie tai taip 
pat nieko nesakoma. 

Kaip ten nebūtų, šisai mušis 
turi nepaprastą svarbą: jis paro- 
do, kad respublikoniška rusų ar- 

mija gali užduoti priešui sunkius 
smugius; ji taipgi parodo, kad 
jeigu kaizeris ir Hindenburgis 
dar turėjo bent ktek vilties pa- 
gauti Rusiją j atskiros taikos 
slastus, tai ta viltis jau galuti- 
nai žuvo. Viena tik diena prieš 
tai Ili'idetiburgis vėl buvo siū- 

lęs rusams "pertrauką," kati ecą 
rusai galėtų ramiai išsirinkti ats- 

tovus j savo Steigiamąjį Kong- 
resą. Ant Kaukazo rusai taipgi 
sumušė turkus ir nužengė pir- 
ui yni. 
Anarchistai Užtai iš Rusijos 
nenurimsta. vis dar ateina 

žinių apie įvairius 
bruzdėjimus. Nutarius L*;rbi- 
ninkų ir Kareivįių tarybai, kad 
d\tma privalo buti panaikinta, 
dūmos atstovai susirinko posėdin 
ir po ilgo svarstymo nutarė, kad 
durna, kuri dalyvavo ir rėmė 

revoliuciją, kuri suorgani- 
zavo dabartinę tuomlaikinę val- 
džią, ir kuriai visos šalies žmonės 
užjaučia, neturi teisės ir negali 
apleisti šalies reikalų, kol nebus 
nustatyta nauja Rusijos tvarka, 
ka. 

Tuom tarpu anarchistai ir 

kraštutinių socialistų frakcija, 
kurios vadovu yra garsusis Lenin, 
nutarė padaryti didelę demons- 
traciją prieš valdžią: jie atvi- 
rai lužreiškė, kad jie pradės 
kontr-revoliuciją. 

Tūkstančiai jų palydovų išsi- 

pylė Petrogrado ga^vėsna ir 
nuvyko j Marsovoje Tole plėcių, 
nešdami vėliavas ir lydimi mu- 

zikos. Ant vėliavų buvo sekan- 
čių parašų: "Šalin Durna ir \Zals~ 
tybės Taryba", "Šalin su kapi- 
talistiškais ministeriais", "Žmo 
mūs kovoja už taiką". Pulkelis 
kareivių nešė vėliavą su parašu: 
''šalin imperialistiška karė. Męs 
norim mušiu pertraukos ant vi- 
sų frontų, kad tartis apie taiką." 

Valdžia nutarė nieko nedaryti 
ir demonstracija perėjo be jo- 
kių betvarkių. 

Lenino ir anarchistų pasekė- 
jams, kaip matyti, aiškiai prade- 
da slysti žemė iš-po kojų; žmo- 
nėms jau nusibodo betvarkės ir 

begaliniai kurstymai prieš val- 
džią, kuria jie visgi pasitiki. 

Vakarų. Amt vakarų fronto 
frontas. anglai įgijo žy- 

mesnj laimėjimą 
ties Lens, kur jie paėmė to mies- 
to priemiesčius Eleu ir Avion 
(žiur. žemlapj). Iš šiaurių ang- 
lai spaudžia vokiečius linkui 
Annay, kad tokiu budu apsupti 
miestą Lens iš abiejų pusių. Bile 
dieną galima tikėtis, (kad vo- 

kiečiai Lensą turės apleisti, nes 

kitaip anglai visai atkirstų jiems 
kelią. 

Smarkus mūšiai atsinaujino 
pr e Vcrduno, kur vokiečiai už- 

puolė francuzus ant apie iYt my- 
lios fronto apielinkėse kalvos 
Dead Man Ilill ir užėmė prieša- 
kines framcuzų tranšėjas, už- 

griebdami per 500 belaisvių. Iki 
šiam vienok laikui franeuzai 
komtr-atakais išmušė volkiečius 
iš visi; jų užimtų pozicijų. 
Kitos Graikija atšaukė savo 

žinios. atstovus iš Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos 

ir Turkijos ir pertraukė ryšius 
su jomis. Nors formališkai Gre- 
kija karės dar nepaskelbė, bet 
faktiškti ji skaito save !karės 
stovyje su centralinėmis valsti- 
jomis. 

Ateina gandas, kad Chinai. 
kur revoliucija tlar nėra kaip reik 
'nugulusi, virsta vėl į monarchi- 
ją. Gen. Chang Hsun yra pra- 
nešęs prezidentui Li Huan Hung 
kad jis turi pasitraukti, nes im- 
peratoriui llsuan Tung, tapo su- 

grąžintas sostas. Fereit.'i suba- 
tą 1 fsung Tung išleido pra- 
kliamaliją, kad jis apimąs Chi- 
1111 sostą. 

Iš Kares Lauko. 
AMERIKOS ARMIJA 
JAU FRANCUZIJOJ. 

Francuzijos Uostas, birž. 28 d. 
—Laivai su Amerikos kariumene 
vakar atvyko j šj uostą ir karei- 
viai išsėdo ant kranto. 

Minios francuzų susirinko prie 
uosto ir su didžiausiu širdingu- 
mu ir trukšmu sveikino savo 

naujus draugus, atvykusius ran- 

Ika-rankon kovoti prieš visos Eu- 
ropos bendrą priešą. 

Uostą greituoju išpuošta visų 
talkininkų vėliavomis. Kuomet 
sužinota, kad visi transportai su 

Amerikos kariumene perėjo lai- 
mingai per submarinų žoną (plo- 
tus), tai oras kuone plyšo nuo 

žmonių džiaugsmingo šauksmo. 
Gen. \Villiarfl L. Sibert yra vadu 
šios atvykusios armijos. 

Amerikos kariumenės išvažia- 
vimas iš Amerikos ir visa kelionė 
per Atlantiką laikyta didelėj pa- 
slaptyj, kad vokiečių submarinai 
nesužinotų 'apie tai. Kelionė, 
be abejonės, padaryta po kariškų 
laivų globa ir viskas nusisekė 
kuopuiki ausiai. 

Kiek kariumenės išsėclo Fran- 
cuzijoj—to negalima garsinti, nes 

tokios žinios butų naudingos vo- 

kiečiams. Amerikos kariumenė 
yra viskuom aprūpinta, nes at- 

skiri transportai pervežė Europon 
ir reikalingą kareiviams maistą, 
amuniciją ir t. t. 

Išsodintoji Francuzijoj kariu- 
menė eis j lagerius arčiaus fron- 
to, ir tikimasi, kad netrukus jai 
bus pavesta dalis fronto šiaurinėj 
Francuzijoj, nes šita kariumenė, 
kaip spėjama, susideda iš regu- 
liarišku Amerikos kareivių, jau 
gerai išlavintų ir dalyvavusių 
Meksikos expedicijoj. Amerikos 
kariumenė, kuri nėr? užtektinai 
išlavinta, nebus tuojaus j frontą 
siunčiama, bet ją išpradžių laikys 
arti fronto lageriuose per keletą 
mėnesių, koi ji nebus kaip reik 
išlavinta. 

LENINAS—VOKIEČIŲ 
AGENTAS. 

Stockholmas, birž. 28 d.—Kuo- 
met Rusų revoliucijai prasidėjus, 
Vokietijos valdžia perleido per 
Vokietiją žinomą rusų kraštutinį 
socialistą Leniną iš Šveicarios j 
Rusiją, ji žinojo, ką darė. Neuž- 
dyką ir jam kelionę apmokėjo. 
Leninas pasirodė esąs vokišku 
agentu, dirbančiu vokiečių naudai 
ir gaunantis '"įkvėpimą" iš Vokie- 
tijos. 

Tas išėjo aikštėn laike visos 
Rusijos Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų kongreso Petrograde. 
Laike šito kongreso M. Lenin 
kreipėsi prie atstovu su karšta 

prakalba, agituodamas už tai, kad 
butii padaryta taika "be užgrie- 
bimu ir kontribucijų." Pirmiaus 
Leninas, kaip žinomu, agitavo už 
atskiru taiką su \{okietija, bet 
kuomet tas nepasisekė, tai jis da- 
bar agituoja už "abfclną taiką be 
aneksijų ir kontribucijų." (Šitą 
formulą, reik pasikyti, išrado 
taipgi vokiečiai). 

Kuomet Leninas užbaigė savo 

ugningą prakalbą, Vierensky 
(Kerensky?) pakilo ir, užėjęs ant 

estrados, pranešė, kad jis paan- 
trins Lenino prakalbą. Ir, pra- 
dėjęs skaityti iš lapo popicros, 
jis beveik žodis-žodin atkartojo 
agitatoriaus Lenino prakalbą. Po 
to jis pranešė, kad dokumentas, 
iš kurio jis skaitė, yra ne kas ki- 
tas, kaip bevielinis telegramas su 

Bavarijos karaliaus parašu; šitas 
telegramas tapo perimtas ru- 

su valdžios. 
Galima sau įsivaizdinti, kokį 

įspūdį toks pranešimas padarė 
Darbininkų ir Kareivių kongrese. 
Visiems aišku pasidarė, kad per 
Lenino lupas kalba pats kaize- 
ris per savo adjutantą, Bavarijos 
karalių. 

RUSŲ VALDŽIA 
STIPRĖJA. 

Washington, D. C. birželio 28 
d.—Rusų misija, viešinti dabar 
Amerikoje, gavo žiniias apie rei- 
kalų stovį Rusijoj. S ul y g šitų 
žinių aiaujoji rusų valdžia turi 
pilną paramą nuo darbininku ir 

kareivių, nuo kaimiečių ir prak- 
tiškai nuo visų sluogsnių. išsky- 
rus radikališkus kraštutinuosius 
socialistus. Pranešimas skelbia 
sekančiai: 

"Vėliausios žinias iš Petrogra- 
do praneša, kad susitvėrė stipri ir 
suvienyta sriovė Rusijoj ir jos or- 

ganizacijose ir kad šita sriove 
naujoji valdžia pilnai gali pasi- 
remti. Naują Rusijos valdžią re- 
mia sekančios politiškos partijos: 
konstitucijiniai demokratai, arba 
kitaip vadinami kadetai [prie jų 
priklaur.o ir lietuvių atstovas 
Yčas Į, Darbo žmonių .partija, ki- 

taip vadinama darinėmis, dides- 
nė dalis socialdemokratu parti- 
jos ir socialistai liaudininkai. 
Prieš naują Rusijos valdžią eina 
kraštutiiniausi 'radikalai iš socia- 
listų partijos, taip vadinami "in- 
ternauijonalistai," Lenino pasekė- 
jai ir kiti k r a št u t i n i e j i gaivalai. 

Bet visi šitie valdžiai priešin- 
gi gaivalai sudaro labai ncdi;1elę 
mažumą." 

VOKIEČIAI ŠAIPOSI 
IŠ RUSŲ. 

Kopenhagenas, birž. 28 d.—Ge- 
nerolas-Leitenantas von Ardenne, 
kariškas kritikas prie vokiečių 
laikraščio T a g e b 1 a 11, sako, 
kad apie rusų užpuolimą šiuom 
laiku nėr ko nei kalbėti. Jis 
tokią savo nuomonę remia, revo- 

liucijos nuotikius peržiūrėjęs. 
Von Ardenne yra labai prastos 

nuomonės apie rusų lyderius ir 

kareivius, o ant Darbininkų ir 

Kareivių Atstovų Tarybos jis tik 
ranka pamoja. Įdomus yra tas 

faktas, kad šisai vokiškas genero- 
las prasitaria apie tą tarybą, kai- 
po apie "mitingą auksu ir alko- 
holiu varomą." Įdomumas yra 
tame: kas gi kitas, jeigu ne vo- 

kiečiai ir jų draugai reakcijonie- 
riai, galėtų tą tarybą auksu vary- 
ti? 

Todėl esą tos tarybos nuspren- 
dimas, kad reikią tuojaus pradė- 
ti ofensyvą prieš vokiečius, yra 
nedaug ko vertas. 

Kalbėdamas apie rusų armiją, 
šisai vokiečių generolas sako. kad 
rusų armijoj prigijo b imt o ir ne- 

užsiganėdiiraimo sėkla, o jos didu- 
mas per pusę sumažėjo nuo ligų 
ir p irbėgimą kareivių namo. 

Aficierai esą yra užmušinėja nii 
ir kareivių nėra kam mušiu ve-! 
sti, kad jie ir norėtų užpuolimą 
padaryti, ♦; 
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'ANGLAI APSUPA LENS'Ą. 
Žemlapis apielinkių miesto Lcns, kurį anglai rengiasi paimti. 

Stora juoda linija parodo ptreitos savaitės frontą, kuris dabar jau 
yra prie pat miesto. 

SUBMARINŲ 
ŽIAURUMAS. 

Londonas, birž. 29 d.—Laivas 
Adilali tapo torpeduotas vo- 

kiečių submarino birželio 15 d. 

Neužsiganėdindamas tuomi, sub- 
marinas pradėjo iš kanuolės šau- 

dyti j valtis, kuriose norėjo iš- 

sigelbėti skęstančio laivo įgula. 
Į laivo Ikapitono valtj submari- 

nas šovė iš apie 300-400 jardų 
atstumo. Šovinys visai nunešė 

visą valties užpakalį. Po to sub- 
marinas dar vis šaudė, kuomet 
žmonės aplink jurė'.c plaukiojo, 
mėgindami už kotivors nusigriebti. 
Aštuoni žmonės tapo užmušti. 

Submarinas taipgi šaudė į pir- 
mojo aficiero valtį, kuri tapo kul- 

kos kiaurai permušta. Ant lai- 

mės, keletas žmonių tapo tik> su- 

žeista. 

RIAUŠĖS 
BUDAPEŠTE. 

Londonas, birž. 29 d.—Žinios 
iš Vengrijos sostapilės Budapešto 
praneša, kad ten atsibuvo didelė 

demonstracija, laike kurios reika- 
lauta įvedimo lygių teisių vi- 
siems piliečiams. Dvidešimts 

pairki tūkstančiai žmonių marša- 

vo gatvėmis. Laike demonstraci- 

jos buvo ir riaušių, išmušta lan- 

gų ir policija turėjo sunkaus 
darbo, kol demonstrantus suval- 
dė. 

AMERIKOS DAR- 
BININKAI NEDALY- 
VAUS STOCKHOLMO 
KONFERENCIJOJ. 

Washingtonas, birž. 29 d.— 
Amerikos Darbo Federacija, di- 
džiausia darbininku organizacija 
visoj Amerikoj atsisakė dalyvau- 
ti tarptautiškoj unijų 'konferen- 

cijoj, kurią sumanė socialistų 
konferencija rugsėjo 17 d. 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers atsisakė 

taipgi dalyvauti ir Stockholmo 

konferencijoj, paakindamas, 
kad tokios konferencijos yra ne 

kas kitas, kaip kaizerio meške- 

riojimas. 

!S (MERK 
KRASINIAI DEPOZITAI 

AUGA. 

Krasiniai taupomieji uepozitai 
Suv. Valstijose už gegužio mč- 

nesj, 1917 m. padidėjo $3,500,000, 
arba pusantro syk tiek daugiau 
kaip už geg. m. 1916 m: Per 

pereitus ii mėnesių krasiniai de- 
pozitai užaugo apie iki $45,500,- 
000, arba dvigubai tiek, klek 
priaugo per visus apskaitomuo- 
sius metus, pasibaigusius birž. 
30 d. 1916 m. Viso depozitų 
Suv. Valstijų trasos raštinėse 
iki birž. 1 d., 19T" m. buvo $131- 
500,cxx) padėtų kreditui 690,000 

[depozitorių. » 

ŽADA NEPRIIMTI SVE- 
TIMŽEMIŲ Į A. D. F: 

Boston, Mass.—Centralinė dar- 
bininkų sąjunga Bostone padavė 
sumanymą visoms sąjungoms, 
priklausančioms prie Am. Darb. 
Federacijos nepriimti į narius tu 

svetimšalių, kurie yra metų ima- 

mų kariuomenėn. 

MINAŠLAVIS LAIVAMS. 

Tapo išrasta pietaisa pritai- 
soma prie laivo, kuri nesuplyš- 
dinus iškelia miną i pavirši van- 

dens. Ji yra pritaisoma prie 
laivo pirmgalio išsiplečianti tink- 
lu per dešimtį su viršum pėdų 
abiem šonais laivo. Užėjus lai- 
vui ant minos, ji yra iškeliama 

į paviršį nepavojingame atoku- 
me nuo laivo. 

MIESTAI NE PAGAL ĮPLAU- 
KAS GYVENA. 

Washington, biri. 26 d.—Su- 

lyg prirengiamojo cenzo jiuro 

pranešimo už apskaitinius 1916 
m. Amerikos miestai gvvetia ne. 

pagal savo įplaukimus; šitas pra- 
nešimas parodo, kad ant 213 mie- 

stų vidutinis pagalvis įsiskolini- 
mas išneša $74.64, slkaitlinė maž- 
ne aštuonis kartus didesnė, kaip 
jai atsakanti šalies valdžios skait- 
linė. Išlaidos viršina įplaukimus 
šituose miestuose $73.591,070, 
arba po $2.28 nuo galvos. 

Vienu įdomiausių pranešimo 
dalyku yra spartus augimas mie- 
stiniu valsčių su nuoskauda kai- 
miniams. Karės laiko sąlygos 
padidino reikalavimą darbininkų 
miestuose, ypatingai šovinių 
centruose, todėl turėjo įvykti di- 

delė išeivystė iš kaiminių apskri- 
čių, proporciniai padauginant 
miestų gyventojus. Iš 213 ištir- 

tų miestų komisinė valdžios for- 
ma yra 89. Didžiausias miestas, 
valdomas sulvg šito pieno, yra 
Bu f falo. 

BRANGAKMENIŲ IMPOR- 
TUOTA Už $41,078,302. 

New York, birž. 26 d.—'Nei 
pragyvenimo brangumas, nei pra- 

šymas spuliau gyventi matomai 
nieko nepakenkė įgabenimui 
brangių akmenų šitoni šalin. Ver- 
tė įgabentų brangakmenių per 
ii paskutinių mėnesių per 
Ne\v Yo-rko Vorko uostą oficia- 
liai paduota ant $41,078,302. 
Brasgakmenių centre Maiden La- 
ne spėjama, kad už birželio mė- 
nesį bflangmenų įgabesimas išneš 
daugiau lraip už $43,000,000. 

DEL VILNŲ TRUKUMO. 
Washington.—Su v. \'alstijų 

žemdirbystės skyrius randa, kad 
šiemet žymiai sumažėjusi aviena 
ir vilnos; apsisaugojimui nuo 

trukumo skyrius pataria nepiau- 
ti avių ir avinų tinkamų augi- 
nirrtti. Chicagos skerdyklų sa- 

vininkai, išskiriant vieną, sutiko 
paklausyti šito patarimo ir liuosa 
valia prisakė atrinkti nuo plau- 
namųjų avinėlius ir avis tinka' 
mas auginti. 

TRŪKSTA MILIJONO. 
Los Angeles, Cal.—Sulyg 

padaryto ištyrimo, pasirodė, kad 
apsiskričio pinigvne trūksta $i,- 
271,786. Kaltinama apskričio per- 
petiniai ir apskričio revizoriai ai- 
škiame peržengime įstatymų, 
prisiektųjų teismas Augštutinia- 

SCHWABUI NEPATINKA 
NEW YORKO MOKESČIAI. 

New York.—Chas. Sch\vab už- 
vedė bylą augštesnisme teisme, 
reikalaudamas peržiūrėti antdė- 
tus jam mokesčius. Jam antdė- 
ta $1,425,000 už nepagerintą ir 
$1.900.000 už pagerintą nekrutamą 
nuosavybę. Jis sako pagerintoji 
verta tik $1,675,000. 

135 APSKŲSTI UŽ VENGI- 
MĄ UŽSIRAŠYTI. 

Rockford, birž. 25 d.—Freepor- 
te, 111., didysai valstybinis pri- > 

siektųjų teismas išnešė skundą 
ant 134 rockfordiečių, kaltinamų 
vengime registracijos. Visi yra 
Soc. partijos ir I. W. W. nariais;" 
tik vienas čia gimęs amerikietis. 

NELAIMĖ MILWAUKEE'JE 
Daug užmuštų ir sužeistų. 
Mi!waukee, Wis, birž. 30 d.— 

Bkskurs&niis laivas Christopher 
Columbits, plaukiojantis tarp 
Chicagoe ir Mihvaukce, beplauk- 
damas Mihvaukee upe atgal Chi- 
cagon, galo užgavo vieną gairių, 
ant kuriu ant doko buvo pasta- 
tytas kubilas su 100.000 galionų 
vandens 6 aukštų aukštyje I gai- 
rė įlinko ir Ikubilas visu sunku- 
mu nukrito ant laivo. Ant laivo 
buvo žmonių 400; iš jų 14 tapo 
užmuti, ii; sunkiai sužeistų ir 

49 nesuranda. Laivas sugadintas. 

KETURI TRAliKININIAI 
TARNAI UŽMUŠTI; JŲ 

KŪNAI SUDEGĖ. 

Raleigh, N. C., birž. 30d, —* 

Susimušus dviem prekių trauki- 
niams arti Tar River tilto ant 

Seaboard Air Line linijos, ketu- 
ri traukinių tarnautojai tapo už-« 
mušti i'r jų kūnai sudegė. Su/nai-1 
kinta 14 vagonų prikrautų dar- 
žovėmis ir kitais maistais. Abi* 
dvi mašinos taipgi sunaikintos. 

SOCIALISTŲ LAIKRAŠTĮ 
SULAIKĖ KRASA. 

Paskutinis numeris Socialistu 

Partijos Organo American So- 
cialist tapo sulaikytas krasos 
valdžių delei pagarsinimo jame 
knygelės vardu, The Price We 

Pay, (Kaina, kurią męs mokame)' 
St. Louiso krasos viršinink'.s 

jau trys savaitės (kaip nepristato 
jo ėmėjams. 

NAUJAS SŪV. VALSTIJŲ 
ORLAIVIS 

Lexington, Ky., liep. id.—St, 
Louiso išradėjas B. Colbert pas- 

kelbė apie savo žadėjimą lėkti 



500 myliu savo nauju orlaiviu 
\ i? Lexingtouo, rugp. 6 d. Jei jo 

lėkimas jam pavyks, tai jis sa- 

{ vo laivą pavešiąs valdžiai. Col- 
» berto laivas paneša 12 žmonių 

ir kelis tuksiančius svarų balasto. 
Suv. Valstijų ir kitų šalių žino- 

vai sako, kad jo mašina pada- 
ryta kaip reikia. 

AREŠTAVIMAI SUMAŽĖJO. 
Ornaha, Neb., iiep. 1 d.—Neb- 

raskoje svaiginamų gėrimų var- 

tojimas panaikinta. Omahoje per 
gegužio ir birželio mėnesius a- 

reštavimų buvo 1,642; per tuos 

du mėnesius 1916 m. jų buvo 

2,551. Iki gegužio pirmos pa- 
čių mušimų ir blogų pasielgimų 
su vaikais būdavo po 20 tkas sa- 

vaitė ; po gegužio pirmos po du. 
Gegužyje 1916 in. už pasigėrimą 
suareštuota 302: gegužyje 1917111. 
85. Labdarybės Įstaigos sako, 
kad jų darbas mažinasi. 

KAS BUS PALIŲ ".SUOTAS 
NUO KARIUMENĖS PIR- 

MAME ŠAUKIME. 
Pirmam*. šaukime nuo tarna- 

vimo kariuomenėje bus paliuo- 
suoti: 

/ 

1. Fiziniai nesveiki.—Luošieji 
(juos paliuosuos ant visados): 
sergantieji širdies liga; plokščia- 
kojai, nesveikomis akimis, ku- 
riu negalima išgydyti akiniais, 
džiovininkai ir tt. sergantis inks- 
tu ir kitomis vidurių ligomis, 
taipgi turintieji sugedusį kraują. 

2. Darbininkai karinėse dirbtu- 
vėse.—'Darbininkai prie laivų sta- 
tymo, šovinių dirbtuvėse, ka- 
nuolių dirbtuvėse, darbininkai 
žibalo kasyHose, kalnakasiai ir 
kiti, kurių darbas ir produkcija 
yra neapsieinami kariaunai. Juos 
pašauksią vėliaus, kuomet atsi- 
ras moterų jų vietotus užimti. 

3. Tie, kurių tikėjimas karei 
priešingas.—N'ori-nt paailiuosuoti 
nuo karinės tarnystės tikybinio 
tikėjimo pamatais, reikia parody- 
ti raštu, kokios nors žymios ti- 
kybinės organizacijos išduotu 
prieš kovo 15d., 1917111. 

4. Visi tie, kurie šeimynas už- 
l;?«ko. 

Ar svetimšaliai bus imami. 
Sulig, Bostono majoro Fitz- 

ge-raldo pasikalbėjimo su karės 
komisijos pirmininku Kra\vderu, 
Kravvder pasakęs, kad kol kas 
nėra tokio jstatymo, kuris verstu 

kariuomenėje tarnauti svetimša- 
liu* ir tuos, kurie turi pirmus pi- 
lietybės popierius, bet neturi 
antrtj. 

KIEK YRA AUKSO 
AMEPIKOJE? 

Prieš karės pradžią rugpjutyje, 
1914 m., Suv. Valst. buvo išviso 
$1,887,000,000 aukso. Dabar jojo 
esama $3,089,000,000. Suv. Val- 
stijos dabar turi beveik tiek auk- 
so, kiek Anglija, Rusija, Francu- 
zija, Italija, Vokietija, Švedija, 
Danija, Norvegija, Hollandija, 
Šveicarija ir Ispanija, visos krū- 
voje. 

LAIVŲ PELNINGUMAS. 
Iš paskelbtos Cunard garlaivių 

!komJ)anijos atsktaitos matyt, kad 

^praeitais metais toji kompanija tu- 

rėjo išviso įplaukų $34,100,000. 
Gryno pelno padaryta $11,700,000. 
Prieš dabartiniąją karę tos pačios 
kompanijos jplaukos buvo $18,300,- 
000, o grynas pelnas $5,6u©,ooo. 
Tai^i kompanijos pelnas daugiaus 
negu pasidvigubino. 

ORLAIVIŲ ORDERIAI. 
Curtiss Aeroplane Motor Cor- 

poration grtvo iš Anglijos valdžios 
naują orderį ant $15,000,000 už 

orlaivius, motorus ir dalis. Pri- 
dedant pirmtuus gautus orderius, 
šioji jstaiga dabar turi iš Anglijos 
valdžios orderių $30,000,000 ver- 

tės. 

NUPIRKO AUSTRIŠKUS 
LAIVUS. 

Suv. Valstijų valdžia nupirko 
septynis austriškus laivus, kurie 
nuo karės pradžios stovėjo Ameri- 
kos prieplaukose. Užmokėta $6.- 
778,006. Laivų j talpa yra 52,651 

-*onas. Kaina, kuri mokėta už lai- 
vus, yra du sykiu žemesnė, negu 
ikad dabar mokama. į keletą mė- 

nesių laivai bus patais) ti ir pa- 
leisti darban. j 

SUV. VALSTIJŲ DALYVA- 
VIMAS EUROPOS 

ATSTATYME. 
Jau dabar yra ženklu, kad Suv. 

I Valstijos loš didelę rolę Europos 
atstatyme, ką daugelis jau senai 
permatė. 

Nesenai Prancūzijos valdžia pa- 
darė kontra!- tą per vadovaujančius 
Paryžiaus, Londono ir New Yorko 
bankus dėlei atstatymo svarbių 
triobų šiaurinės Prancūzijos mies- 
tuose, kurios sunkiai nukentėjo nuo 
karės. Galima sakyti, kad visa 
medžiaga atstatymo darbui bus 
pirkta Suv. Valstijose. 

Sulyg pranešimų, kontraktas yra 
ant $40,000,000. Tai yra pirmu- 
tinis kontraktas Europos atstaty- 
mui. Ir tai tiktai mažutėlė ir ne- 

žymi pradžia, sulyginant su visu 
darbu, kuris bus reikalingas Eu- 
ropos atstatymui. Prancūzijos in- 
žinieriai dabar dirba Francuzi- 
jos atstatymo plianus. Atstatymo 
darbas prasidės, kaip tiktai užsi- 
baigs karė. 

AUKSO GAMINIMAS 1916 M. 
Praeitais 1916 m. visame pasau- 

lyje buvo pagaminta aukso išviso 
už $458,808,761. Sulyginant su 

1915 m., praeitais metais aukso 
gaminimas sumažojo $13,000,000. 
Daugiausia aukso pagamino Atrika 
—išviso ro,8 r 1,359 uncijas, kurių 
vertė išneša $223,490,251. Tai su- 
darė 48.7% viso iškastojo aukso, 
arba beveik pusę. 

Antra vieta užėmė Suv. Valsti- 
jos su 4465,807 uncijomis, kurių 
vertė siekė $92,316,269. Tai su- 

darė truputi suvirš 20% viso iš- 
kastojo pasaulyje aukso. Daugu- 
ma viso iškastojo aukso, 62%, bu- 
vo iškasta ir rasta AiHijos valdy- 

i bose. 

SIDABRO GAMINIMAS 
1916 M. 

Praeitais metais visame pasau- 
lyje pagaminta 177400,000 unci- 
jų. 1915 metais pagaminta 193,- 
900,000. Taigi sidabro gaminimas 
sumažėjo. Praeiti metai buvo la- 
bai nepasekmingi sidabro atžvilgiu, 
nes paskutiniu dešimtmečiu pra- 
eiti metai pasirodė silpniausiais, j 

Mexika yra svarbia sidabro ga-, 
mintoj a. P>etvarkė toje šalyje žy- 
miai kenkė sidabro gaminimui. 
Prašafintis suirutę Mexikoje, sida- 
bro gaminimas padidėtų žymiame 
laipsnyje. 

. I 
KAINOS MAISTAM? PAKI- i 

LO 5 NUOŠ. PER MĖNESĮ. 
Washington, birž. 28 d.—Re- 

talinės maistų kainos Suv. Val- 

stijose, 'kaip da'rbo statistikos 
biuro skaitlinės parodo, per mė- 
nesį laiko nuo bal. 16 d. iki geg. 
16 d. apskritai pakilo 5 iiiuošim- 
čiais. Per metus, pasibaigusius 
geg. 15 d. jos pakilo 39 nuoš. 

UKRAINIEČIAI SIUNČIA 
100,000 r. PAŠELPOS SA- 

VIEMS. 

YoriAers, N. Y.—Birželio 22 

d. Am. Ukrainiečių Susivieniji- 
mo valdyba apturėjo telegramą 
iš Kijevo nuo Ukrainiečių Ccnt. 
Tarybos, kurioje prašoma pa- 
šel'pos Galicijos tremtiniams. 
Valdyba telegrafu pasittrttč tai 
lietai 100,000 r. 

v 

REDAKTORIUS JUOKŲ 
LAIKRAŠČIO "BICZ BOŽY" 

MIRĖ NUO DŽIOVOS. 
Žinomas savo jumoru Szczy- 

pa\vka (tikra pravardė Telesfor 
Cholchovvski), redaktorius le 
laikraščio "Bicz Božy" pasiniu., 
nuo džiovos. Kelis metus sirgo 
šita liga; paskutiniu lailku buvo 
išvažiavęs j Texas valstiją gydy- 
tis, kur ir pasi.nirė. 

KEPĖJAI ATPIGINA DUONĄ. 
Washington, biri. 27d. — Tau- 

tinės Kepėjų Draugijos atstovai 
maistų administratoriui Hooveriui 

pasakė, kad devyniacentė duo- 
nos bandelė bus pardavinėjama 
po 5c. Šitam atpiginimui jie su- 

sitarė prašalinti visofkj bereika- 
lingą eikvojimą. 

?S DARBO LAUKO. ; 
PRITRUKO DARBININKŲ. ! 

Davenport, Ia.—Pritrukus 
darbininkų prie Mississippi upės 
panaudota 15 kalinių iškrovimui 

laivų. Kaliniai gausią pilną mo- 

kestį. 
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AMERIKOS VADAS FRANCUZIJOJ. 

Šitie payeikslelja'i parodo rcginlus? ,kuomct Amerikos armijų vyriausis vadas, gen. 
er> 1111^, įssė o rancuzijoj. iįnšuje gen.,Fershing peržiūri garbės sargybą, išstatytą jo priėmi- 

mui ant ano, iš deMnės gen. pgj.ghing išlipa iš laivo; apačioj—didelės minios sutinka Gen. 
Pershingo automobiliu. 

n j 

6ooo ARIZONOS KALNAKA- 

SIŲ STRAIKUOJA. 
Phoenix, Ariz. liep. i.—šeši 

tūkstančiai vario kasėjų sustrei- 
kavo šiandien Cliftono apskrityj. 
Govemoras negali duoti ginkluo- 
tos pagelbos, nes tautinė sargy- 
ba valstybės tarnystėje. Bisbee'je 
pusė darbininkų sfcrailkuoja. 

900 KALNAKASIŲ KENTU- 
CKYJE STRAIKUOJA. 

ff Central City, Ky.—>bi»rž. 30d. 
Vakarų Kentuckyje (>000 kalna- 

kasių išėjo j straiką; jie reika- 
lauja didesnių algų. Taip pat ža- 
da straikuoti dėl tos pačios prie- 
žasties 12,000 kalnakasių pietų 
Kontuckyje. 

KAREI PRIEŠINGI DARBI- 
NINKAI STABDO DARBĄ. 

Sevvard, Alaska, birž, 25 d. 
—Valstybės darbininkai priešin- 
gieji karei trukdo valstybės pro- 

jektus Alaskoje, kur valdžia 
gelžkelį veda. Prisiektųjų teis- 
mas pataria kongresui dabartinį 
suokalbystės įstatymą pataisyti ir 
padaryti prasižengimu kiekvienam 
kelti suirutę pramonės sąlygose, ar 

trukdyti valdžios darbus. 

STRAIKAS BUS* VEDAMAS 
IKI GALO. 

Milwaukee, Wis.—David Ad- 
ler ir sunų drabužiu firmos darbi- 
ninkų straikas vedamas jau nuo 

.ulo laiko. Firma yra kebliame 
padėjime, nes 80 nuoš. darbo 
guli neužbaigtas, o dabar arti- 
nasi laikas, kuomet firma dau- 
giausia darbininkų reikalauja. 
Straikbninkai laikosi vienybės ir 
yra įsitikinę, kad jų reikalavimai 
bus išpildyti. 

STATIS MILIJONO DOLIE- 
RIŲ MOKYKLĄ. 

Chicago, 111. Ties kerte Di- 
vision ir Thatcher gat., River Fo- 
rest, tuojaus prasidės statymas 
naujos $1,000,000 mokyklos ka- 
taliku jaunoms moterims. Be 
mokyklos trcroų bus pastatyta 
bendrabutis, koplyčia,. valgomoji 
menė ir pajieginė. Žemė nupirk- 
ta už $100,000. 

UŽSISAKĖ NEPER- 

PUČIAMŲ MARŠKINIŲ. 
fl Washington.—Laivyno sky- 

rius padavė užsisakymą 200,0c > 

neperpučiamu marškinių. Marš- 
kiniai bus Amerikos jūreiviams 
ant submarinų. submarinų gau- 

dytoju ir naikintojų. 

MAŠINŲ ŠLUOSTIKĖS ANT 

UNION PACIFIC'O. 

Junction City, Kans.—-Union 
Pacific gelžkelio sukykloj vyrams 
darbininkams apleidus savo vie- 
tas ir užėmus geriaus apmoka- 
mas vietas prie statomojo dar- 
bo naujoms kariuomenės kazar- 
nėms, Junction Cityje priimta 
penkios moterys mašinoms šluo- 
styti. Jų darbas esąs patinka- 
mas. Jos dėvi kelines. 

KASYKLOS ARTI UŽDARY- 
MO. 

fl Butte, Mont., birž. 27 d.— 
Visi mašinistai, katiliai ir kalviai 
dirbantieji kasyklose metė darbą, 
palikdami kasyklose dailydes, 
inžinierius ir kaikuriuos kalna- 
kasius, dirbusius po sustraika- 
vimuį Naugių Kasimo Darbinin- 
kų Unijos. Anaconda Vario ka- 
simo 'kompanijos viršiirnkai sa- 

ko, kad jei inžinieriai męs darbą, 
pumpos bus ištrauktos ir kasy- 
klos taps užleistos vaindeniu. 

50 NUOŠ. IŠĖJO Į STRAIKĄ. 
Bisbee, Ariz., birž. 27 d.— 

Pirmą dieną straiko vario kasy- 
klose šitame apskrityj iššaukto 

Naugių Kasimo Pramoninės Uni- 
jos 50 nuoš. darbininkų apleido 
darbą. Normaliu laiku dirba 
penki tūkstančiai darbininkų. 
Straikas liečia tris kompanijas. 

I 

irt 

Krokuvoj laikraštis "Czas" pas- 
kelbė Galicijos autonomijos įstaty- 
mų projektą; 'Projektuojamajame 
seime lenhai turėsią 1C0 balsų gi 
ukrainiečiai 62 balsu. Tokiu pat 
bud 11 busiąs įsteigtas ir senatas. 

Priešakyj vyriausybės stovėsią 
kpncleris ir Valstybės patarėjas. 
Galicija po senovei siųs savo ats- 
tovus j Vienos't debsratą. Valsty- 
binė kaliu busianti lenkų. Ukrai- 
niečiams oficialiniuose susižino- 

jimuose galima busią vartoti savo 

kalbą, kur jų bus ne mažiau kaip 
io proc. 

|j Vokiečiams trūksta drabu- 
žių. Vokiečių kareivių unifor- 
mos yra išaustos iš visokių va- 

laknų, kurie šaltame ore nešildo. 
Po uniformomis šilumai jie dėvi 
■popierinius drabužius audimo iš- 
vaizda; miestų žmonės senai už- 
miršę apie gelumbes. 

Į| Krokavo laikraštis.—Czas 
praneša, kad Lenkijoje sykis nuo 

syikio varoma propaganda prieš 
lenkų valdžią ir lenkų kariauną, 
patariant šlietis prie Rusijos ir 
jos talkininkų. Nuo šių metų 

[pradžios rusų agentai leidžia 
tarp kaimiečių gandą, kad 'rusai 
veik j Lenkiją sugrįšią. 

Į! Volynijoje.—Iziaslrvo aps- 
krityje laukų darbininkai stato 

dvarininkams tokias išlygas: ne- 
mečiams 15 kap. va', moterims 
30 kap. vai. ir vyrayis 40 kap. 

, valandai. 

| Root rado priešų.—Rusijos 
išeiviai, pagrjžusieji iš Amerikos 
aštriai kritikuoja Am. Komisijos 
pirmininką E. Rootą. Susirinki- 
muose jie pasakoja, kad Ameri- 
koje visai tnėra laisvos demok- 
ratybės, kad Amerikos valdžia 
yra visa kapitalistų rankose. 

|Į Japonų laivininkyste ir laivų 
statymas, kas sau ir krūvoj, dar 
vis tebežydi. Nippon Jusen Ivai- 
.ša (Japonų krasinės laivijos ben- 
drovė) rengiasi paskelbti daly- 
bas 70 nuoš. Osaka Sosen Kaiša 
(Osakos pirklių jurininkų ben- 
drovė) 'atidaris naują liniją Eu- 
ropon šių metų pabaigoj. Šita 
linija bus užbaigtas plėtimo pro- 
gramas, prasidėjusis nuo karės pra- 
džios ir jau apimantis kelias nau- 

jas linijas į Australiją, Pietų A- 
mereiką, San Francisco ir Ra- 
miųjų Pietų Vandenyną. Naujajai 
linijai Europon bus panaudota 
dabar "statomas Osakoje 7000 to- 

nų prekinis laivas ir keli kiti. 

J' Novoje Vremia turi grąžin- 
ti "paskolą."—1916 m. Petrogra- 
do juodašimtiškas laikraštis N o- 

v o j e V remia gavo paramos 
iš valdžios 900.000 rublių. Da- 
bar valstybės finansų užveizdas 
pareikalavo iš šito laikraščio 
sugrąžinimo tų pinigų. 

|| Rumunija nubausta.—-Vokie- 
tija uždėjo bausmės 250,0c'^000 
frankų ant užimtosios Rumuni- 
jos šalies. 

|Į Graiku ministerija pirminin- 
kaujama Aleksandro Zainiis re- 

zignavo. Karalius Aleksandras 
paprašė Venizeloso sutverti nau- 

ją ministeriją. 

į || Durpinės dega.—>Dreuthe 
provincijoj, Holandijoj, durpinių 
apygardoje baisus gaisras. Dau- 
giaus kaip šimtas namų ir ūkių. 
kelios kanalinės valtys ir daug 
milijonų kilogramų durpių val- 
džios rekvizuotų sudegė ir 20 

gyvasčių žuvo. Toje apygardo- 
je ilgai tąsynės ėjo tarp darbi- 
ninku ir darbdavių; kas pagimdė 
gaisrą nežinia. 

|| Pirko rumą.—Buvusis Grai- 
kijos karalius Konstantinas, ne- 

senai pribuvę^ j Lugano, Švei- 
carijoj, pirko sau puikų rumą 
Chartreuse, netolimais nuo Thun, 
Šveicarijoj iš vokiečių barono 
von Gedlitz. 

Įj Paleido liuosnorius suomius. 
—Sulyg R u s k a j a \* o 1 i a 3000 
liuosnorių suomių tapo paleista 
iš vokiečių kariuomenės, kurie 
žada bandyti tuoj aus' pereiti Suo- 
mijon. Pasienio sargyba esanti 
padidinta. 

|| Uždarė Varšavos universite- 
tą.—Sulyg Vossische Z c i- 
tung gen. von Beseler, gover- 
noras vokiečių užimtosios Rusi- 
joj srities uždarė Varšavos uni- 
versitetą ir politechnikos institutą 
delei moksleivių straiko besitę- 
siančio nuo gegužio pabaigos. 

|| Tarowski Lenkijos premieru. 
— Yiennos pusiau valdiškuose ra- 

teliuose eina gandas, kad buvu- 
sis Austro-Vengrų ambasadorius 
Su v. Valstijose grafas Tarno\v^ki 
busiąs paskirtas pirmu lenkų ka- 

ralystės premieru. Dabar jis yra 
V'aršavoj. 

j Į Naujos baudos vagiams Ru- 
sijoj. — Kareiviu ir darbiinkų 

! teisėjai panaudoja naują budą 
vagiams nubausti. Vienas su- 

areštuotas vagis turėjo eiti 
didžiausia gatve Petrograde, ne- 
šinas lenta ant pečių su parašu: 
Aš pavogiau cukrų ir kurpes ka- 
reiviui. Kišeneve vienas arklia- 
vagis kelias valandas turėjo sto- 
vėti viešoje vietoje su kamutu 
ant sprando. 

|| Trūksta muilo Francuzijoj.— 
Dėl didelio trukumo muilo Lyono 
miesto prezidentas kreipėsi j kon- 
sulį Jonės, prašydamas, kad jis 
kabeliuotų Washisgtowan prisiun- 
timui muilo. Lyone daug skal- 
byklų uždaryta, o likusios stato 

negirdėtas k inas, ir tiktai turtin- 
gesnieji gali skalbtais baltiniais 
... 

gėrėtis. 

|| Norėjo laivus suplaišinti.— 
Christianijoj, Norvegijoj susekta 
vokiečių suokalbis norvegu laivus 
j orą išnešti. Surasta tonas sprogs- 
tančios medžiagos, kuri gudriai 
buvo paslėpta kaip šmotai ang- 
lies. kuri žadėta sumaišyti su ang- 
limis vartojamomis amt laivų. Ki- 
tos sprogstamos priemonės pas- 
lėpta cigaretuose, cigaruose, pai- 
šeliuose ir tt. 

I1 Fourth of July Francuzijoj. 
Havro miesto majoras, miesto ta- 

rybos susirinkime perskaitė savo 

atsišaukimą j žmones, raginanti 
apvaikščioti liepos ketvirtą, pa- 
gerbimui Suv. Valstijų. Taryba 
vienu balsu atsišaukimą priėmė. 

jj Lygios teisės.—Rumunijos 
valdžia, matyt, Rusijos spaudžia- 
ma ir norėdama gauti Arstrijos 
provincijas rumunais apgyven- 
tas, suteikė žydams lygias teises. 

Į| Socialistinės priemonės.— 
Rusijos laikinoji valdžia nuspren- 
dė pasinaudoti socialistinėmis 
priemonėmis išėjimui >» kryžio, 
padaryto išdirbinių stoka. Iš- 
leista prisakas padarantis maistų 
ir daiktų ministerį Piechonovą 
atsakančiu už neparupinitną gy- 
ventojams visų neapsieinamų iš- 
dirbinių ypatingai audimų, ba- 
tų, muilo, ir žibalo. Sonatas 
pavedė j ministerio ran- 

{kas tam reikalingą išdą. Mini- 
sterija dirbs reikmenis 

Valdžia nusprendė durnų pa- 
leisti. 

|Į Marutis burinis laivelis Tin- 
to iš C i 1 i. Pietų Amerikoje pa- 
siekė Vokietijos pakrantes, Ši- 
tą laivelį nupirko Cilyje 28 vo- 

kiečiai, pastatė ant jo be vielinį 
telegrafą ir leidosi keliauti tė- 
vynėn, ka.l jai reikale pasitar- 
nauti. Jis laimingai perplaukė 
vandenyną,' paskui Norvegijos 
pakraščiais priplaukė Vokietijos 
kraštų. Kelionė tesėsi 124 die- 
nas. 

ĮĮ Kardinolas Lenkijai. Euro- 
pos lenkų laikraščiai sužinojo 
nuo Vatikano rateliu, kad Rymo 
kurija dabar svarsto projektą 
Varšavos arkivyskupą Aleksan- 
drą Kokovskj paskirti Lenkijos 
kardinolu. 

I || Paleistina busianti republi- 
ka.—Buvusis Amerikos ambasa- 
dorius Konstantinopolyj Henry 
Morgentau, siunčiamas Suv. Val- 
stijų valdžios išvažiuoja visam 
mėnesiui Palestinon, kad sužino- 
jus, koks Palestinos žydų at.sine- 
,Šimas. Tai, rodos, pirmas Ame- 
rikos valdžios žingsnis prie pri- 
pažinimo Palestinos savvvaldos. 

|| Elektros kedes šunims. 
Kanados Winnipego miesto ta- 

ryba nutarė, kad visi pabastos 
šunes mieste, kokius šungau- 
džiai sugaus, butų nužudomi ele- 
kros kėdėj. Bus pataisyta tam 
tikri narvai, kuriuose nelaimin- 
gi šunes sau galą ras. Ameri- 
kiečiai ligšiol elektros kedes tu- 

rėjo tik žmonėms. Dabar \vin- 

nipegiečiai j šitą garbės laipsnį 
pakėlė ir vargšus šunis. 

LIETUVA IR KARE. 
LIETUVA IR PARTIJOS. 
Susitvėrusioj Lietuvių Tautos 

Taryboje, kuri susiorganizavo 
Petrograde iš visų lietuviškų 
partijų prasidėjo kivirčiai. 

Kivirčiai kilo delei partijų. 
Mat Rusijos revoliucijos pra- 
džioje tarp lietuvių susitvėrė ke- 
letas naujų partijų, kurių pir- 
miaus arba nebuvo, arba jos ma- 

žai tebuvo žinomos, arba prie 
senos tvarkos jos negalėjo apsi- 
reikšti viešai, arba pagalios netu- 

rėjo nei aiškaus vardo, nei griež- 
tai nustatytos platformės. Įvy- 
kus naujai tvarkai ir politiškai 
laisvei, partijos tuojaus aiškiai 
apsireiškė ir datartiniuoju laiku 
kaip matosi iš lietuvių laikraš- 
čių, tarp Europos lietuvių 'apsi- 
reiškė sekančios partijos: 

1) Demokratinės Tautos Lais- 
vės Santara, kurioj vadovauja S. 
Šilingas ir P. Leonas; 

2) Lietuvių Tautinės Pažangos 
partija, kurioj vadovauja M. 
Yčas ir L. Noreika (berods ir 
kun. J. Tumas). 

3) Lietuvių Katalikų Tautos 
Sąjunga 

4) Lietuvių Krikščionių De- 

mokratų partija 
5) Lietuvių Social-Demokra- 

tų partija, kurios išreiškėjais yra 
žmonės p. Požėlos typo. 

ir 6) Socialistų-Liaudininkų 
partija, kurios išreiškėjais yra 
žmonės Andriaus Bulotos typo. 

Apie vadovus Lietuvių Kata- 

likų Tautos sąjungos ir Lietuvių 
Krikščionių Demokratų partijos 
iki šiolei aiškaus nurodymo ne- 

teko pastebėti. 
Lietuvos Valdomasai Komitetas 

Šitos partijos (išskyrus tau- 
tinės Pažangos partija; kurį ofi- 
cialiai susiorganizavo, (berods, 
kiek vėliaus) užsimezgė taip va- 

dinama Lietuvių Tautos Tary- 
ba, kurios privalumu turėjo būti 
tupintis visais Lietuvos, kaip 
politiškais, taip ir kitokiais rei- 
kalais. 

Tautos Taryba* iš savo tarpo 
sudarė Laikiną Lietuvos Valdy- 
mo Komitetą, iš 12 ypatų, kurio 
priederme turėjo buti paimti 
valdymą dar neužimtos Lietu- 
vos dalies ir visas lietuviškų gu- 

bernijų valdiškas Įstaigas, iškel- 
tas iš Lietuvos i Rusiją. 

Viskas ėjo gerai. Ant pirmo 
kupsto užšokta, kuomet pakelta 
klausimas, kiek ir kokių partijų 
lietuviai turi, kurios galėtų da- 



lyvauti .Lietuvių Tautos Tary- 
boje. Tasai klausimas iš!:ėlė ki- 
ti] klausimą: ką galima pripažin- 
ti partija, o ko ne. Vieni kitus 
kaltino, kad esą prisitvėrė parti- 
jų. kurios yra partijos tik ant 

popieros, o nėra organizuotos 
partijos ir kad tokios "popieri- 
nes" partijos esą nori užbrukti 
savo atstovais Lietuvių Tautos 

Tarybą, kad joje paimti viršų. 
Susikirtimas įvyko tarp So- 

cial-dcmokratų ir Lietuvių Ka- 

talikų Tautos Sąjungos. Social- 
demokratus rėmė socialistai liau- 
dininkai. Jie atsisakė pripažinti 
Sąjungai partijos vardą. Kuo- 
met didesnė dalis susirinkusių 
visgi pripažino Kataliku Sąjun- 
gai partijos vardą, tai viršminė- 
tos dvi partijos pranešė, kad 

jos išeis iš Lietuvos Valdomojo 
komiteto. 

Katalikų Sąjunga, atsimokė- 
dama tuom pačiu socialistų par- 
tijoms, balsavo, nepripažindama 
partijos vardo socialistams. 

Ožys prieš ožį. 
V ėlesni pranešimai parodo, 

kad delei ši t u partijų varžymosi 
susidarė labai 'keblus ir Lietu- 
vos reikalams labai kenksmin- 
gas padėjimas. Vieni kitus mė- 

gina varyti "per šeretigą'' ir abi- 
dvi pusės stato savo "ultimatu- 
mus." Išrodo, kaip tie-du ožiai 
susinėrę ragus ant siauro tilte- 
lio. Jeigu viena pusė nenusileis 
—abidvi nuvirs upėn—maža to: 

baisiai gali pakenkti Lietuvos 

politiškiems reikalams. 

Socialistu partijos, kurios ačiū 
revoliucijai, dabar joja ant aug- 
što žirgo, priėjo prie to, kad 
prigrasino apie viską "pranešti" 
rusu laikinai valdžiai ir Darbi- 

ninkų ir Kareivių Atstovų tary- 
bai. 

Tasai j vyko šeštame iš eilės 

Lietuvių Tautos Tarybos posė- 
dvje, kuris atsibuvo kovo 26 d. 
ir kurį "Lietuvių Balsas" apra- 

šinėja sekančiai: 

Grąsinimai ir kas padaryta. ' 

Kovo 24 d. posėdyje soc. liau- 
dininkams ir soc. demokratams 
pranešus, jog1 jie, pripažinus 
Liet. Katalikų Tautos Sąjungą, 
atsisako iš Lietuvos Valdomojo 
Komiteto, visų T. Tarybos išrin- 
ktųjų komisijų ir Lietuvos ad-, 
ministracijos vietų, susidarė la- 
bai keblus padėjimas. Nors ofi- 
cijalaus pranešimo S. L. ir S. D: 
dar nebuvo davę, bet priv.čiu 
keliu jau buvo paaiškėję, kad S. 
Liaud. ir S. Dem. atsisakys ir. 
iš L. Tautos Tarybos ir praneš1 
apie tai Darb. ir Kareiv. Atsto-! 
vų Tarybai ir Laikinajai Vy- 
riausybei. Oi dabar, revoliuci- 
jos metu, tai butų tiek pat, kaip 
ir suardymas viso L. T. T. dar- 
bo. Reikėjo jieškoti budo, kaip 
iš to keblaus padėjimo išėjus. 
Esant tokiam padėjimui, jog ar-1 

ba L. Kat. T. Sąjunga, arba Soc. 
L. ir S. D., buvo i*-.ta privačiai I 

kalbėti, kad L. Kat. Tautos Są-j 
junga, matydama, jog gali suirti 
L. T. Tai y bos darbas, pati pa-' 
sitrauktų iš T. Tarybos, nuro- 

dydama oficijaliai minėtuosius1 
motyvus ir tai, jog ji jau yra 
pripažinta partija ir 'nepaliaus ja 
buvusi; pasitraukdama laikinai 
iš T. Tarybos, ji tuo labiaus dar- 
buosis visuomenėje, kad ir tie, 
kurie jos nepripažįsta, pamaty- 
tu. jog ji tikrai yra partija, ir 
kad paskiau T.. K. T. Sąjunga 
galėtų sugrjžti j L. Tautos Ta- 
rybą. 

Liet. Katalikų T. Sąjungos at- 

stovai sutiko su tais nurodinėji- 
mais, bet, būdami ♦•k atstovai 
ir neturėdami tam ti ,.ų tokiam 
žingsniui partijos įgaliojimų, jie 
sakėsi negalj tuojau tokio žing- 
snio padaryti, nepasitarę su sa- 

vo partija; todėl jie turj sušauk- 
ti partijos susirinkimą. Tokia 
tai prasme buvo privačiai kal- 
bamasi. 

Bet. prasidėjus posėdžiui, L: 
Katabku T. Sąjungos atstovai 
jdavė raštu L. Tautos Tarybai 
šit kokj savo nutarimą: "Liet. 
Kat. T. Sąjungos atstovai nu- 

tarė nedalyvauti šios dienos 

(1917 m. kovo 26 d.) Liet. Tau- 
tos Tarybos posėdyje ir netruk- 
dyti jos darbo." 

Liet. Kat. T. Sąjungos atsto- 

vam buvo duoti keli klausimai, 
kaip jie supranta nedalyvavimą 

—Carter in Philadelphia Presfc 

AMERIKOS "KAU-Eni." 

Amerikos armijos vadas, gen. Pershiing, sakoma, yra specialistas su 1 a s s o, i. y. su kil 
puota virve, kurią užmetus pus.laukiniams jaučiams ar arkliams, juos tokiu budu sugaunama 

Gal gen. Pershing, nuvažiavęs Prancūzijoj išmėgintų tą lasso ant kaizerio? 

šios dienos posėdyje ir ar jie 
sutinka visuomet pasitraukti ar j ne. K. T. S. atstovai atsakė :< 
"Imdami tik partijos atstovai,1 
negalime atsakyti visos partijos | 
vardu, bet kadangi soc. liaudi-, 
ninkai ir soc. demokratai pasi- 
sakė negalį darbuoties Tautos 
Taryboje, kurioje dalyvauja Ka- 

( 
talikų Sąjunga, šiai dienai pasi- 
traukiam, kad Taryba nenusto-j 
tų darbininkų; kaip padarysime 
toliau, męs apsvarstysime parti-' 
jos susirinkime ir apie rezul-| 
tatus pranešime T. Tarybai." 

Soc. liaud. ir soc. demokratai, 
po tokio L. K, T. S. atstovų' 
pranešimo, pasiūlė pertraukti T J 
Tarybos posėdžius, kol katalikų | 
sąjunga duos galutinį savo at-' 
sakymą, ir prašyti L. K. T. S J 
atstovų, kad greičiau sušauktų 
partijos susirinkimą. 

Pasiūlymą T. T. priėmė dau- 
guma balsų. Kat. Sąjunga su- 

tiko duoti atsakymą lig kovo 28 
d. vakaro. Tada ir kitas T.) 
Tarybos posėdis nutarta pada-, 
ryti kovo 28 d. 

LIETUVIS "OCHRANIKAS." 

Kad ir lietuvių tarnavo "ochran- 
koj", senai žinoma ir tuo niekas 
nesistebi, tik surfku buvo visus 
juos sužinoti. Liet štai rusų laik- 
raščiai paskelbė tokią žinią: "Mi- 
kas, Vosyliaus senus, Trzeciak 
(Matyti, Trečiokas ar Treigys S.),| 
Suv. g., Ukmergės (paklaida,! 
tur buti—Vilkaviškio), apskr.J 
valstietis. Ochrankoje tarnavo 
iki paskutiniųjų laikų, ne mažiau, j 
kaip 6 metus. Būdamas studentas, i 

pranešdavo apie studentų judė- i 
jimą, ypač apie lietuvių ir lenkų 
organizacijas. Gaudavo algos 40 
r. mėn. Nesurastas". 

("N. L.") 

IŠ RYGOS. 

Rygoje susidarė lietuvių Tautos 

Pažangus skyrius tuo tarpu iš 19 
narių. La'kinas skyriaus Komite- 
tas susidaro iš penkių žmonių. 
Skyrius laiko reikalingu ištraukti 
kareivius lietuvius iš lenkų legi- 
)■■ <nų ir kitų tautų kariuomenės, 
sudaryti iš jų lietuvių pulkus, arba 
nukelti juos į rusų pulkus; sujun- 
gti visus lietuvius, gyvenančius 
šiapus ir anapus sienos, vienon 
Lietuvos teritorijoj"): Rygoje gy- 
venančius lietuvius suvienyti, pa- 
traukiant juos prie Tautos Pažan- 
gos Skyriaus. 

LATVIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Livonijoj mieste Yolmare La- Į 
vo latvių bežemiu suvažiavimas,, 
kuris nutarė konfiskuoti dvari- 
ninkų ir bažnyčių turtus be jo- 
kio atlyginimo, paliekant buvu-j 
siems savininkams tam tikrą apš- į 
tj žemių. Nutarta konfiskuoti 

^ 
10,000,000 rub. užmokfctų dvari-Į 

ninkanis už smuklių uždarymą 
ir fa>.ooo,ooo ritb. iš kapitalų dva- 
rininkų kreditinės draugijos, ka- 
dangi tą sumą kaimiečiai dvari- 
ninkams sumokėjo j vairiomis 
uaudomis. 

Suvažiavimas nutarė organi- 
zuoti kaimuose kaimų darbinin- 
kus ir pasirūpinti išgauti jiems 
aštuonių valandų darbo dieną. 

Nuspręsta suorganizuoti pro- 
fesines sąjungas kaimų darbinin- 
kų, įgyvendinti darbininkų ap- 
draudos įstatymus ir įvesti dar- 
bo priežiūrą. Suvažiavimas išsi- 
reiškė už tuojautinį sušaukimą 
teisdarinių susirinkimų ir įvedi- 
mą Rusijoje demokratiniai fede- 
ratvvės republikos, kurioj Lat- 
vija butų politiniai autonomiinej 
sri.imi. 

LIETUVIAI AMEBiKOil. 
IŠ ROCHESTEk, N. Y. 

Iš draugijų judėjimo.—Birž. 
14 d. lietuviu Amąlgameitų (A. 
C. W. of A:) skyrius 203 su- 

rengė prakalbas. Publikos susi- 
rinko apie 30 žmonių. Kalbėjo 
du 'kalbėtojai; pirmas kalbėjo S. 
Silverman angliškai; jis nurodė 
darbininkams j reikalingumą 
spiestis į unijas, kad nuo darb- 
daviu išnaudojimo apsigynus. 
Girdi, ypač čionykščiai rubsiu- 
viai yra apsileidę ir daug už- 
kenkia organizuotiems rubsiu- 
viams didmiesčiuose, kurie vien 
del jų straikus pralošia. Jis pa- 
vadino šitą miestą skebų miestu 
ir ragino lietuvius rašytis į uniją 
ir padėti dirbti darbininkų la^ui. 

Amt ras kalbėjo lietuviškai, J. 
J. Žilis. Trumpoj savo kalboj 
jis daug nurodė gero ir blogo 
darbininkų judėjime. Jis pabrie- 
žė, kad ir unijos nevisuomet at- 
neša naudą darbininkams. Gir- 
di. yra tokių darbininkų "sar-, 
gų," kurie straiko laiku buva pa-Į 
tys pirmutiniai straiklaužiai. t 
Prie š'tų priklauso net ir tie,, 
kurie socializmo giesmelę gieda. 

P-nas J. J. Žilis, matyt, turi 
šiokį tokį supratimą apie dar-i 
bkiinkų reikalus. 

Antgalo I. VV. \V nariai pra- 
dėjo S. Silvermaną atakuoti, bet 
jis rimtai jiems atsakė ir jie 
nusiramino. Prie unijos prisira- 
šė keli nauji nariai. 

Birž, 15 d. buvo taip vadi-, 
namo Draugijų Sąryšio konven- 
cija. antra iš eilės. Mat čia 
bandoma surišti visos vietos 
draugijos ir 'kuopos. Galima sa- 

kyti. kad šitas darbas 'neblogiau- 
sia eina. Šitas sumanymas pri-( 
klauso TMD. ^2 kp, ir ypatin- 
gai p. J. J. Žilhri. Jau daly-' 
vauja 8 didžiosios draugijos 
Vienybės upas pradeda atsitaisy-1 
ti. Socialistai nemaža nusi- 

skundė, kad katalikai ir tauti- 
ninkai kartais bereikalo juos dis- 
kredituoja laikraščiuose ir gyvu 
žodžiu. Bet spėti ką nors apie 
sąryšį kol kas dar sunku. Tiek 
galima pasakyti, kad vienybės 
darbas pradėtas ir visų trijų 
sriovių bendrai yra baigiama ap- 
dirbti rezoliucija, kuri tuoj bus 
visuotiname susirinkime nubal- 
suota ir paduota i spaudą, Tai 
bus gal pirmas Amerikos lietu- 
viu žingsnis, kuriuo roc'iestcrie- 
čiai eina ant vienybės ir santaikos 
kelio. Linkiu jums ir toliaus ši- 
taip dirbti ne partijų, bet visos 
tautos labui. 

Birž. 19 d. jvyko pirmas1 
TMD. 52 kp. organizuojamojo 
choro susirinkimas. Susirinko 10 

dainininkų, o apie kita tiek de! 
blogo oro neatėjo. Susirinki- 
mą atidarė K. J. Semaška ir pa- 
statė p. J. Žilį kalbėti; po jo. 
kall)ėjo p. P. Petronis: Abu 
aiškino choro svarbą ir reikalin- 
gumą. Susirinkusieji, matyt, 
turėjo gerus norus, tik tiek var-1 
gas, kad lietuvio choro vedėjo 
•nėra. Girdėjau, žada buti .sve- 

timtautis. 
Tai tiek iš šito naujokyno 

krutėjimo. 
Svečias. | 

IŠ GRAND, RAPIDS, MICH.| 
Vyčiai ir socialistai tai ožiai' 
ant liepto. Mūsų miesto vyčiai 
ir socialistai, kaip du ožiai, už- 
sispyrė vieni kitais nenusileisti, 
bet visas to pasekmes abeji pa- 
tys ir atjaučia. 

Socialistai buvo parsikvietė čia 
X. Mockų kalbėti. Vyčiai įsi-; 
geidė jį kiaušiniais apmaliavo-: 
ti, bet kas buvo taikyta Mockui, 
teko prakalbų vedėjui Motiejai-Į 
čiui. Motiejaitis padavė vyčius | 
į teismą už drabužių subiau-j rojimą ir užsimezgė karšta byla. j Abi pusės pasisamdė po du ad- 
vokatu ir abi gerai pinigų iš- 
pylė. Šita byla pasibaigė birž. 
12 d. Teismas priteisė vyčiams 
užmokėti Motiejaičiui $50 ir tei- 
smo lėšas. Šita bausmė labiau- 
siai puolė ant varg'oninko V. 
Stasevičiaus, kuris kiaušininę 
ataką vedė. Gaila jo, bet ir ge- 
rai jam. Šitas žmogelis visur 
kišasi, kwr jam "'nereikia, visus 
nori valdyti, negalėdamas valdy- 
ti ir kiekvieną šmeižia, kas jam 
pasipriešvna. 

Čia aš, anaiptol, neiutariu 
Mockaus. Aš netikiu, kad jo pa- 
mokslai butu verti claiųr"" 1aip 
sup-uvusis kiausiuis; bet kam 
smirdantis daiktas judinti? Jis 
ir taip smirda. 

Be to šitiems musų gaidžiams 
susipešus, teko ir kitiems jų peš- 
tynių pasekmės kęsti. Susiby- 
loję, kaip viena, taip kita pusė 
rinko aukas šitai bylai ir, tikiu, 
nemaža jų surinko advokatų 
naudai Jei šitos auko:> butų 
nuėję badą kenčiantiems musų^ 

broliams, ar Lietuvos laisvės iš- 
gavimui, tai galima butų pasi- 
džiaugti. I5ct dal ar jomis męs 
tik pažeminame save. 

Kada męs susiprasime? 
Tčvynietis. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 
Užsipuolimas ant vietos Cent. 

Kom.; prasymanymas. Iki ge- 
gužio mėnesio vietos Cent. Kom. 
Skyrius, nežinau delko, nieko ne- 

veikė. Gegužio mėnesyj jis pra- 
dėjo savo darbą, rinkdamas mė- 
nesines mokestis kartu su T. 
Fondu. Darbas, matyt, sekasi, 
nes skyrius gavo 16 naujų na- 

rių. 
1). L. K. Vytauto Dr-jos su- 

sirinkime. laikytame birželio mė- 

nesyj išėjo kalba apie šitą C. K. 
Skyrių. Pirmininkas, paklausęs, 
ar kas neturi kokių naujų su ma- 

nymų draugijos labui ir niekam 
neatsiliepiant, pats, kaip vežimą 
versdamas pasakė, kad jis turi. 
Aš tyliu ir klausau, ausis ištem- 
pęs. ar nepasakys, kad reikia 
paskirti kiek iš draugijos kasos 
nukentėjusiems nuo karės. 

Bet ne, apsirikau, nes jis dre- 
bančiu balsu išstenėjo, kad raš- 
tininkas negalįs raštininko vietos 
užimti. Priežastis yra ta, kad 
visa draugija remia T. F., o jis 
renka mėnesines mokestis kaž- 
kokiam ten C. Komitetui. 

Čia pasipylė visas tvanas bal- 
sų papeikimui raštininko. Ant- 
galo, šiek tiek nusiraminus, 2. 
Kandrotas sako. kad broliui F. 
Andrejunui reikia p .apeik imas 

; duoti už tokį pasielgimą. 
] Raštininkas, pasiprašęs balso, 
ėmė teisintis, kad jis nemato už 

i ką jam tas papeikimas norima 
duoti; kad rinkimas aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės yra geru 

[daiktu ir kad jis T. Fondo darbo 
anaiptol neardo, nes jam dar 
daugiau dirba, nes T. F. yra 
gavęs 10 naujų narių, o C. K. 

| tik 6: 
I šitokį pasiaiškinimą, nei vie- 

nas nedrįso nieko pasakyti. 
Bet už tai iššoka Vizynis su 

savo istorija apie p. Šimkų ir 
drebančiu balsu šaukia: Broliai, 
matote, kokius bedievius kalbė- 
tojus jie kviečia: praėjusį pane- 
delj kalbėtojas atvažiavęs nėjo 
par. Župkų j vidų, o 'ėjęs 
vietoje pasveikinimo nosis rodė 
(?)• i 

Tai yra grynas melas prama- 
nytas ant p. Šimkaus ir Vizynis 
jj pramanęs tik pats save žemi- 
na. Z. Kandrotas perkirto ji ir 
pasakė, jog p. Šimkus yra mums 
visiems žinomas ir jo perėjimas 
prie kitos sriovės nėra svarbus. 

C'ia Vizynis vėl šoko aiškinti^ 
■kad C. K. buvo tik vienai die-j nai sutvertas, o po tai dienai iš- • 

siskirstęs. Be to. girdi, katali- 
kams neišpuola dirbti isvieno su 

bedieviais. 

Andriejunas, pasiprašęs balso, 
gražiai paaiškino, kad C. K. kaip 
buvo, fp.ip ir tebėra, kad išsto- 
jimas dviejų narių iš komiteto 
nėra dar komiteto pakrikimu. 

Vizynis vėl ėmė karščiuotis, 
sakydamas, kad tas C. K. :iėra 
jokis komitetas, jeigu jis nesiun- 
čia surinktų p imagų nukentėju- 
siems nuo karės. 

Andrejunas vėl prašėsi balso, 
kad paaiškinus jam, jog taip nė- 
ra', kaip jis saiko, bet pirminin- 
kas neleido daugiau šnekėti apie 
tai. ir pradėjo kitus reikalus 
svarstyti. 

Susirinkime buvęs. 

IŠ CLINTON, IND. 

Padėjo bombą.—Liūdna man, 
kad gerb. ''Lietuvos" skaityto- 
jams negaliu pranešti geresniu 
žinučių už tą, kurią čia noriu 
papasakoti. 

Pas mus yra 'nemažas būrelis 
lietuvių; jie turi net kelias drau- 
gijas, bet jos savo tarpe Tesutei- 
kia. Visas blogumas yra tame, 
kad "kaikurie asmenys pradėjo i 
savo tarpe vaidytis. Socialistai 
pradėjo, kiek galėdami, perse- 
kioti tautininkus. Tautininkams 
susirgus, socialistai stengiasi pa- 
daryti tąip. kad jie už savo ligą 
nieko negautų iš draugijos. 

Vienas daugiaašiai nukentėju- 
sių* .nuc socialistų keršto yra p. 
Jonas Skinderis. Jam susirgus, 
pripuolama jam iš draugijos su- 

ma tapo neišmokėta. Dalykas 
atsidūrė teisme, kur socialistai 
nesigailėjo draugijos pinigų ir^ 

ačiū tam draugijos pašelpa p. 
Skinderiui liko nemoikėta. 

Bet to (Uir „negana. Birželio 
4 d. naktį kažkoks piktadaris 
padėjo sprogstamos medžiagos 
po p. Skinderio namu; šita me- 

džiaga sprogo ir išnešė į orą 
prieangį ir du lauigu. Šitokiu 
nelemtu darbu doram žmogui 
nėra ko gėrėtis, ar džiaugstis, 
bet musų socialistams atrado 
kitaip; jie sako: "O tai gerai, 
senai jam taip reikėjo padaryti." 

Nors sprogimas nei vieno p. 
Skinderio šeimynos nesužeidė, 
bet išgąsdino jo žmoną ir vai- 
kučius ir p. Skinderis pranešė 
apie šitą nelabą darbą vietos 
valdžioms, kurios dabar pikta- 
darių jieško. 

Pinas Skinderis nepaiso jokiu 
pcrsekionių ir uoliai darbuojasi 
trijose draugijose: Liuosybės 
Žvaigždės Dr-joj, TMD. 53 kp. 
ir A LTS. 22 kp. Jis yra sutvė- 

ręs visas čia gyvuojančias drau- 
gijas ir jis yra įgijęs gerą var- 

dą ir užuojautą sau ne tik nuo 

vietos, bet ir nuo apielinkės lie- 
tu >ių. Žinoma, šituomi savo vi- 
suomeniniu darbu jis sau įsigijo 
ir priešų, kurie jį dabar perse- 
kioja. Ačiu jo agitavimui, Šv. 
Kazimiero Dr-ja paaukojo $5 Jo- 
varo ūkei: "Liuosybės Žvaigždė" 
$5 Lietuvos Neprigulmybėa 
fondui; Šv. Kazimiero Draugija 
1913 m. aukojo $10.50. Besi- 
laukiant d-rui Basanavičiui ir p. 
Yčui už tuos pinigus likosi nu- 

pirktas sieksnis žemės Vilniu- 
je. Dabar yra tokių, kurie sa- 

ko. kad jis tuos pinigus pasilai- 
kė sau ir už tai ant jo piktumus 
varinėja. 

Ką tokie žmonės mano, šitaip 
darydami ? 

Tavo Draugas. 

IŠ FENNVILLE, MICH. 
Ištikimybę lengva prarasti.— 

Birželio 25 d. buvo čia rinkimas 
auku Raudonojo Kryžiaus Drau- 
gijai. Atėjus mergaitėms su dė- 
Įžutėmis, kiekvienas davė po ke- 
lis centus, met vokiečiai. Bet 
chorvatai ne tik nieko nedavė, 
bet dar keikė savo kalboj, tolyn 

j nuo mergaičių pasitraukę. Šitą 
tuojaus patėmijo raštinės vedė- 

jas ir atėjęs jiems, pasakė: Męs 
žinome gerai, kad jus būdami 
Austrijos valdiniais, Suvieny- 
toms Valstijoms neužjaučiate, 
bet ką jus kalbate, męs nesu- 

prantame. Vienok, jei suprastu- 
me. tai paklausytume ką jus kal- 
bate. 

Nemalonėn papulti lengva, bet 
susigerinti yra sunku. 

M. K. Š. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
P-no M Šalčiaus belaukiant.— 

Vietos TMD. 17 kuopa pradėjo 
bruzdėti ir darbuotis surengi- 
mui p. Šalčiaus vakaru. TMD. 
18 kp. taipgi atsiuntė savo spe- 
eialį delegatą, sutikdama veikti 
iš vieno ir p. Šalčiaus lėšas pu- 
siau su 17 kp. padengti. Kitos 
pemkios draugijos, kurios yra 
pašelpinės, pasižadėjo visos iki 
vienam nariui dalyvauti, kai ku- 
rios negavo pakvie'!mo, bet ne- 

trukus jos gaus ir, tikimės, taip- 
gi dalyvaus. Omahoje surengsi- 
me p. Šalčiui vakarus: liep. 7, 
8 ir o,; 10d. bus jo išleistuvės. 

Taigi, broliai tėvynainiai, Tie- 

praleiskime laiko namie; kas 
gyvas, lankykimės Į šituos vaka- 

rus; jie bus mums labai naudin- 
gi. Be to dar bus juose dainos, 
deklamacijos ir kiti įvairumai. 

TMD. 17 kp. Rašt. A. Zolpis 

IŠ MINNEAPOLIS, MINN. 
Lietuvių gyvenimas. Minnea- 

polio miestas ir šalimai stovintis 
St. Paul miestas yra, taip sakant, 
dvynai—juos skiria tik Missi- 
ssippi upė. Abiejuose yra lietuvių, 
bet čia kalbėsiu tik apie Minnea- 
polio llietuvius. 

Lietuviai čia pradėjo važiuoti 
ir apsigyventi dar visai nesenai. 
Apie 8 metai atgal čia, kaip sako- 

ma, buvo tik viena lietuvių Šeimy- 
na, kuri jau, berods, dabar iš Min- 
neapolio išsikraustė. Tarp se- 

niausių Minneapolio lietuviu gali- 
ma priskaityti Mykolą Skrebį ir 

Juozapą Markauskj, kurie čia gy- 
vena apie 7 ar 8 metus. Bene bus 
keletas lietuvių dar senesnių už 

juos Xc'rtbeast miesto daly j, bet 
jie su lietuvių kolonija nedaug su- 

sieina, tai apie juos daug ir pasa- 
kyti negaliu, 

Išviso Minneapolio mieste bus 
šiltom laiku apie 40 lietuviškų šei- 
mynų nuolatai gyvenančių; o 
kiek pavienių yra—sunku tai pa- 
sakyti, nes kaip kitur, taip ir pas 
mus, pavieniai ilgai ant vietos ne- 
nusėdi ir tankiai iš vietos į vietą 
keliauja: šiandien čia, o rytoj ki- 
tur, tai sunku juos ir sugaudyti. 

Lietuviai čia daugiausiai dirba 
geležinėse dirbtuvėse ir malimuose, 
kuriais musų miestas yra visoj 
Amerikoj pagarsėjęs. Uždarbiai pa- skutiniais laikais yra neblogi, nes 

pakėlė darbininkams eigas: gele- 
žinėse dirbtuvėse pakėlė mokestis 
nuo gegužio 1 d. šių metų, ir da- 
bar apskritai paprastam darbinin- 
kui moka nemažiau 28 centų už 
valandą, geresniuose darbuose mo- 
ka po 30 centų ir daugiau į valan- 
dą ; darbo diena 10 valandų; ma- 
limuose pakėlė algas nuo 1 d. ko- 
ve* mėnesio ir moka po 30 ir po 29 
centus u/, valandą paprastam dar- 
bininkui. 

Dirba lietuvių taipgi ir karų 
dirbtuvėse, ypač Chicago, Mihvau- 
kee ir St. Paul geležinKelio; Soo 
Line karšapiuose dirba veik visi 
lenkai ir lietuviai su jais sugyventi 
negali. Darbas karšapėse \ra blo- 
gesnis, nes darbdaviai darbininkus 
jose f-paudžia ir algų pakelti ne- 
nori. 

Kadangi lietuviu kolionija, kaip 
minėjau, yra dar labai jauna, prie 
biznio mūsų lietuviai dar nesuspė- 
jo prisigriebti; visi yra darbininkai, 
nėra nei lietuviški] bučernių, nei 
groserniu, nei kitokių krautuvių, 
nėra net lietuviškų saliunų. Bet 
nuosavių namų lietuviai jau turi 
įsigiję; jau apie keturi lietuviai 
turi nusipirkę savo Iocnus namus. 

Yisoki bizniai yra daugiausia 
švedų rankose, nes Minneapolis 
yra, gali sakyti, taip, kaip švedų 
miestas. Yra taipgi daug lenkų, 
kurie turi čia 4 parapijas ir daug 
biznių yra prisisteigę. 

Nors lietuvių čia neperdaugiau- 
sia, bet draugijinis gyvenimas spa- 
čiai migai turi keletą organiza- 
cijų. Tarp jų didžiausia ir seniau- 
sia draugija yra "Laisvės Lietuvių 
Amerikos Draugija", įsisteigusi 
1913 metais ir turinti apie 50 na- 
rių. Šita draugija turi savo organu 

("Lietuvą." Apart jos, yra dar Tė- 
vynės Mylėtojų kuopa ir Socialistų 
kuopelė.— 

Sugyvena tarp savęs lietuviai ga- 
na gerai.—čia nėra nei barnių, net 

peštynių ir tas yra labai malonu 
ir pagirtina. Jeigu papeikti, tai 
reiktų papeikti nekurios musų mo- 
terėlės, kurios matyt iš dykaduo- 
niavimo mėgsta kitą sykį perdaug 
patraukti; užtai vertėtų tokias 
moterėles papeikti ir subarti, nes 
jos tik gėdą lietuviams daro. Bet 
laikraštyj negu barsies!.. Todėl 
paliksiu jas ir be barnio, tik pa- 
tarsiu, kad jos pačios susiprastų 
ir pasitaisytų. 

Lietuvos Skaitytojas." 

Žinios Žinelės. 
Cleveland, Ohio. 

— Clevelaindas turi apie du mi- 
lijonu gyventojų ; lietuviu kelio- 
lika tūkstančių. Miesto vidus at- 
rodo nepuikiausiai, nes jame vi- 
soki fabrikai. Darbo ilgis dau- 
giausiai 55 valandos Į savaitę. 
Prastas darbininkas uždirba nuo 
200 iki 35c i valandą, mašinistai 
gauna nuo 2~/I/> iki 45c j valan- 
dą. Pragyvenimo brangumas 
taip kaip ir visur kitur. 

Montello, Mass. 
«=■ Juzefą Žarkauskaitė baigė 

pedagogijos mokslą ir gavo di- 
plomą iš Bridgewater Norrial 
School. Dar jai mokslo neuž- 

baigus, jai buvo siūlyta moky- 
tojos vieta Quincy, M;.ss Ji 
pradės ten mokytojauti rudenį. 

San Fraricisco, Cal. 
I = Lietuvis J. A. Adams gavo 
laišką nuo A. Čerbako, buvusio 
rusų la:>.r. Y e 1 i k i j O k e a n 

redaktoriaus iš Vladivostoko, 
kuriame prasaugojama jauni vy- 
rai nevažiuoti Rusijon, nes Vla- 
divostoke išlipus kareiviai paima 
ir varo kariumenėn. 

So. Boston. Mass. 
= Konstantas Jurgeliunas ap- 

skundė "Darbininką" ant $10.000 
už apšmeižimą. Bylą pavedė ve- 

sti advokatui Alonzo E. Yont. 

(Tąsą ant 7-to pusi.) 



Visi laikraščiui siunčiami rankrak 
Ilal turi būti ./alymStl autoriaus pa- 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikroji vardą. 

Redakcija pasilieka sau teise at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija* pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
ant vienos popieros pus6t>. paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
L'Stuvių Tautinė Taryba. Su- 

lyg "Tėvynės" pranešimo, New 
Yorko lietuv:,i sumanymu sutver- 

ta pastovią Lietuvių Tautinę Ta- 

irybą iš atstovų visų centralinių 
organizacijų, kaip antai: SLA., 
TMD., ALTS., T lietuviu Spaudos 
Draugija, Liet. Gelbėjimo Fondas, 
Lietuvių Neprigulmybės Fondas, 
Centralinis Komitetas ir 1.1. 

Žios Lietuvių Tautinės Tarybos 
siekiai, kaip juos paduoda "Tėvy- 
nė," yra sekantieji: 

Rūpintis visais lietuvių reika- 
lais—informuoti apie save laikraš- 

tiją (Amerikos), ruošti memoria- 
lus, leisti knygas apie lietuvius, jų 
literatūrą, historiją, politiškus rei- 
kalavimus ir t.t. Tikimasi susi- 
tarti taipgi su panašiomis ir ka- 
talikų organizacijomis, kad išsi- 
Jbla»khi<»t Amerikos lietuvių veiki- 
mą įstačius į kokias ners tieses- 
nes vėžes. 

Tam męs ptlnai pritariame. 

Kunigas ir klerikalas. Męs jau 
nesykj nurodindėjome, koks yra 
skirtumas tarp l—Mikybės ir kle- 
rikalizmo. Kas pripažįsta sąžinės 
laisvę, kaip tautininkai tai pripa- 
žįsta, tas negali buti priešingas ka- 

talikybei, kaipo tikybai. Klerika- 
lizmas vienok nėra tikyba, bet vi- 
sai kas kita. Tai yra ne tikyba, 
bet politika, kuri stengiasi visos 
tautos reikalus—ne tik dvasiškus, 
bet svietiškus—pavesti į kunigu 
luomo rankas. 

Taigi klerikalizmas ir tikyba nė- 

ra vie.ias ir tas pats dalykas. i<eik 
vaipgi suprasi, kad kunigas ir kle- 
rikalas, nors 'abai arti vienas nuo 

kito, bet taip pat nėra vienas ir 
tas pats dalykas. K e kiekvienas 
kunigas yra klerikalu. Plačių iš- 
vadžiojimų tam nceikia, kad pa- 
rodyti skirtumą tarp vieno ir kito. 
Akin mums puolė pereito R-K. 
Susivienijimo Seimo vienas atsiti- 
kimas, kuris gali buti pusėtinai 
geru pavyzdžiu. 

"Tėvynes" specialis korespon- 
dentas užrekordavo tokj nuotikį iš 
šito fik-ką Pittsburge taikyto sei- 
mo: 

"Lietuvių Tautos Taryba, at- 

sišaukime, prisiųstame kun. J. 
Žilinsko, meldžia paramos poli- 
tikos reikalams. Tačiaus tas 

prašymas atmesta, tuo pačiu lai- 
ku nutarta paskirti $200.00 Šv. 
Kazimiero vienuolynui Chica- 
goje. 

Kun. Kemėšio įnešimu nutar- 

ta paaukauti $500.00 į Tauto0 
Fondą." 
K;ek toliaus skaitome dar ir 

štai ką: 
"Pinigų nesigailėta ir paskir- 

ta $2,000.00 agitacijos raštams." 
[Šitą sumanymą taip pat gynė 
kun. Kern ys]. 
Ar-gi iš to neaišku, kad ir ku- 

nigas kunigui yra nelygus? Ku- 
ris iš jų yra lietuvis patriotas, o 

kuris klerikalas,—ne sunku pa- 
žinti. 

Pabėgėliai iš Vokietijos praio 
laikraščių.—Šiomis dienomis męs 
gavome sekanti laiškuti iš Rot- 
terdamo, Hollandijoj: 

Rotterdarn, Bal. 3d igiym. 
"Mylimasis Redaktoriau! Męs 
dabar ką tik išbėgę iš vokie- 
čių ir jau esai^e Rotterdame 
apie 40 tūkstančių vyrų. Tarp 
jų yra ir lietuvių. Ilgą laiką 
prabuvę vokiečių uvelaisvėj. fe- 
bai norėtume gauti nors kokį 
lietuvišką laikrašti. Konsr'ate 
gauname pavalgyti, apsirėdyti 
ir apsiauti, tiktai nieko neži- 
r.ome, kas Europoj dedfasi. 
Taigi, garbingas redaktoriau, 
prašome, ar regalėtute tame 
mums pagelbėti. Ar galima 
susirašyti su lAmerik'a.? Su pa- 
garba, Kazimieras Masiulis 

St.Laurensst/aat 45 
Rotterda.1, Holland. 

Męs savo laikraštį tuojaus pa- 
siuntėme ir prašytume kitu mū- 

sų laikraščių padaryti t.-} patį. 
| 

Amerikoniškas b 1 i o f a s."— 
Pinui Amerikos armijos pulkai 
jau Francuzijoj. Nėra tai smagi 
naujiena kaizeriui. Vokiečiai bu- 
vo persitikrinę, kad Amerika tik 

"bliofuoja". Juk ji per pustre- 
čių metų rašinėjo notas kaize- 
riui, ir skundėsi, prašė, kuone 

ant kelių vaikščiojo, kad tik iš- 
vengus šios karės ir palaikius 
ramybę su Vokietija, jeigu tas 

galima garbingu budu padaryti. 
Juo Amerika labiaus klup- 

čiodavo, juo Vokietija drąsiau 
ant "kornų" jaį mynė. Vokietija 
iš Amerikos nuolaidumo padarė 
klaidingą išvauą. Ji manė, kad 
Amerika yra bailių ir šeškų ša- 
lis, 'kad ji yra tas palinkusis me- 

dis, ant kurio ir ožkos gali lipti. 
Amerikos pagrasinimus Vokieti- 
ja skaitė paprastu Amerikonišku 
"bliofu". Bet ji baisiai apsiriko! 

Demokratiška šalis yra kantri, 
bet kuomet tas kantrumas trūks- 
ta, tat tuomet laikykis, sveikas! 

Dar nėra trijų •mėnesių laiko 
.rouo karės apskelbimo, o jau A- 
merikos vėliava plevėsuoja Pran- 
cūzijoj ; tiioir pačiu laiku bili- 
jonai doliprių suteikta valdžiai, 
padaryta visoj šalyj registracija 
kariško amžiaus vyrų, išleidžia- 
ma įstatymai maisto kontrolia- 
vimui, degtinei, sprandas sukama, 
—žodžiu, Dėdė Šamas mano 

pairodvti kaizeriui, kad demokra- 
tiška šalis, iš kantrybės išvesta 
ir prie sienos prispirta, mokės 
kovoti už savo ir žmonijos su- 

laužytas ir sutreplentas teises. 
Ir juo kaizeris anksčiau tą 

pamatys, juo bus ir jam ir visai 
žmonijai geriau. Jis tuomet, grei- 
čiaus atsisakys nuo savo pakvai- 
šusio sumanymo kontroliuoti visą 
pasaulį. Jeigu jis to nepamatys, 
tai tą pamatys Vokietijos žmo- 
nės, Ir tik tuomet bus karės ga- 
las. Kol vokiečiai turės bent ma- 

žiausią viltį karę nors šiaip-taip 
išlošti, patol taikos 'nebus. 
Kiekvienas trokštantis greitesnės 
'■arės pabaigos, privalo rūpintis, 
kad jiems ir paskutinį tos vil- 
ties spindulį atimti. Stojimas 
Amerikos su vis'a savo galybe ga- 
li tai padaryti ir tokiu budu tai- 
ką pagreitinti. 

Kaizerizmas Ar 
Demokratija? 

Kuomet susirinkime kįla 
ginčai, tai nedyvai, nuomonės pa- 
sidalina ir vieni remia vieną pusę, 
o kiti kitą. Tas nesunku suprasti, 
nes ne visi žmonės vienodai į 
dalykus žiuri, ir vieniems išrodo 
vienaip, o lotiems kitaip. 

Dabartinė karė Europoj yra di- 
džiausis ginčas, kuris kada nors 

buvo. Jame dalyvauja visas pasau- 
lis ir visos tautos. Dabar eina gin-, 
čai kuri pusė turi teisybę ir ku- 
riai pusti męs turime geriau už- 

jausti. Ar męs turime Amerikai 

užjausti? 
Vieni sako, kad męs, lietuviai, 

nuo pradžios labjaus už jautėm tal- 
kininkams negu vokiečiams ir da- 
bar turime dar labjau užjausti, nes 

męs nujaučiame, kad Vokietija 
pradėjo šitą karę ir kad ji labjau- 
siai yra kalta. 

Kiti, nors Vokietijos aiškiai ne- 

gina, bet ir aiškiai nekaltina, o už 
tai vis visokias priekabes išradinė- 
ja prieš talkininkus. Jie sako, kad 
visi yra lygiai kalti ir kad todėl 
reikia dabar kare sustabdyti ir pa- 
likti viską taip, kaip buvo prieš ka- 
rę- 

Kurie turi daugiaus teisybės? 
Tą klausimą nesunku išrišti. Už 
ką karė prasidėjo ir kas ją pradė- 
jo—to nekliudykime. Mums svar- 

bu yra, už ką karė eina dabar. 
Gal but, kad karė prasidėjo už ko- 
merciją, kad ją sukėlė monarhisfai 
ir militaristai. Bet kaip dabar da- 
lykai stovi, tai kiekvienam yra aiš- 
ku, kad karė jau eina ne tiek už 

komerciją, bet už tai, kokiu budu 
pasaulis tv.ii valdytis. Dabar išeina 
taip: jeigu talkininkai laitnės, įai 

pasaulyj prasiplatins demokratinė, 
t. y. žmonių tvarka; o jeigu Vokie- 
tija laimės, tai pasaulyj viešpataus 
kaizeriškas monarchizmas ir mili- 
tarizmas; vieton demokratiškos 
Į/monių tvarkos įsigalės despotiška 

autokratija. Ar neteisybė? 
Taigi kuris žmonijos progresui 

yra pavojingesnis, o kuris yra ge- 
resnis. Ginčydamiesi, niekados ne- 

prikaišiokime, kad ve Vokietija tą 
irtą padare, Anglija tą ir tą daro, 
Amerika tą ir tą mano paciaryli. 
Męs žinome, kad niekas nėra an- 

gelu. Męs žinome, kad kaip Angli- 
ja, taip^ Prancūzija, taip Amerika 
turi savo nedateklius, kad visos jos 
darė, daro ir dar darys klaidas, 
liet ne tame dalykas. Paimkime 
svarstykles, sudėkime an>' vienos 
pusės visų demokratišku šalių ne- 

dateklius ir klaidas, o ant kitos 
pusės padėkime kaizerizmą su jo 
monarchizmu,—ir sverkime. 

Kuri pusė persvers žmonijos ge- 
rovėn? Kuri pusė yra pavojingesnė 
pasaulio progresui: ar demokratija 
su savo paklaidomis, ar kaizeris- 
kas monarchizmas su savo gabu- 
mais? 

Jeigu nigs norime, kad „.nonės 

galėtų patįs valdytis, kad jie turė- 

tą balsą savo šalies valdyme, tai 
mums nėra dviejų kelių—męs turi- 
me pasirinkti sau demokratiją Jei- 
gu -gi mums demokratija ir respu- 
blikoniškas (kad ir netobulas) su- 

rėdymas nepatinka, tai męs turime 
pasirinkti sau kaizerišką monarchi- 
zmą. 

Kitokių kelių išėjimui nėra. Po 

• *w •£!(« 

šitos karės -ajbą^ vienas, arba kitas 
# 

^ r«. 
turi iižviesy>ąta:viJ.i; arba respubli- 
koniuiškos demokratijos valdys pa- 
saulį, arbjį kaizerio monarchiškas 
•kumštis. Menas iš jų turi žuti, ties 

abiem šiame pasaulyje jau perank- 
šta pasidarą-ir jie jokiu budu ne- 

sugyvens, kaip negali katė su 

paukščiu vien o j klėtkoj išbūti. 
Kurią j^isę i#ęs turime remti, 

kuriai pusęį tjJvme užjausti? Ai- 
šku, kad iš dviejų, kad ir blogu 
daiktu, męs pasirenkame tą, kuris 
yra mažiau blogas, kitaip sakant, 
pasirenkame geresnį. 

Demokratiją, kad ir su nedatek- 
liais, kad ir nefcobuliaūsia, yra ge- 

' resnė negu monarchizmas kadir 
geriausis. To;lel kiekvienas prog- 
reso mylėtojas privalo remti Ame- 
riką ir talkininkus. Tiktai atžaga- 
reivis gali remti atžagareiviško mo- 

natvliizmo pilaikymą. Tiktai ataž- 

gareivis, arba aklas fanatikas gali 
trukdyti ir stoti skersai kelią de- 
mokratijai. 

Talkininku pergalė—tai demo- 

kratijos pergalė, tai tautoms laisvė 
ir progresui atidarytos durys. Vo- 
kietijos pergalė—tai monarchizmo 
užsirioglinimas, tautoms pančiai 
ant rankų ir žmonijos progresui 
dar ilgesnis kalėjimas. 

Kas mums yra meilesnis? 
Prusu Lietuvis. 

Lietuvių Tautos Taryba 
Europoje. 

i. Posėdžiai. 
Firmas Steigiamasai Lietuviu 

Tautos Tarybos posėdis buvo k ,o 

d., pirmad.; 
A. -as—'kovo 14 d., antrad., 
Trečio, -kovo 18 d., šeštad., 
Ketvirtas—kovo 20 d., pirmad., 
Penktas—kovo 24 d., penktad., 
šeštas—'kovo 26 d., sekmad., 
Septintas—kovo 28 d., antrad., 

ir Aštuntas—kovo 29 d., trečiad., 
Dalyvavo posėdžiuose ne tik 

būtinieji Liet. Tautos Tarybos 
nariai — partijų atstovai, bet ir 
jų pavaduotojai Į kiekvieną po- 
sėdi ateidavo pasiklausytų ne- 
maži svečių būriai. Tarp jų bū- 
davo svečių lietuvių iš Maskvos, 
Permės, Saratovo, Minsko, Na- 
ugardo, Voronežo ir 1.1. Lankė 
posėdžius taip pat ir visi keturi 
Durnos nariai -*• lietuvių atsto- 
vai. Posėdžiai ėjo gyvai, rimtai. 
Tarlu;r, buvome pajutę darą ne- 

paprastą darbą, nepaprastu metu 
ir nepaprastu budu. 

2 Svarbiausieji nutarimai ir 
jų reikšmė. 

Europos diplomatija, Napole 
ono ir Aleksandro i-ojo metu 

nepaisė tautų reikalų. Jinai va- 

dovavosi tik imperijalistiskais di- 
džiųjų valstybių tikslais ir jųjų 
dinastijų reikalais. Kilus klausi- 
mui, kurios žemės kurioms val- 
stybėms turi tekti, jos visų pir- 
miausia buvo įkainojamos, o pas- 
kum del jų derėtasi. Pirmos 19- 
to amžiaus pusės valstybių kon- 
gresai, "šventosios Sąjungos*' ve- 

dami, buvo, nelyginant nuigės, k".r 
ateidavo įvairių valstybių įgalio- 
tiniai ir pirkdavo, parduodavo, 
imdavo mamomis Europos že- 
mes. Tų žemių gyventojų reika- 
lai niekam nerūpėjo. Jie draug 
su žeme turėjo vergauti senam 

arba naujam ponui. Tai buvo 
tautų baudžiavos metas ir Lietu- 
vių Tauta buvo valstybių bau- 
džiauninkė. Tuo tai metu, lietu- 
viams tylint ir neturint jėgos bal 
so pakelti, Lietuva buvo suskal- 
dyta į tris dalis — prusai su Til- 
že ir Klaipėda buvo atiduoti vo- 

kiečiams, Suvalkų padangė buvo 
prijungta prie fiktyvės (vardu 
tik) Lenkų karalystės, visa gi 
Lietuva J rytus <nuo Nemuno bu- 
vo palikta tiesioginėj rusų des- 
potizmo valdžioj. 

Rusijos caro vald ia nuosekliai 
varė toliau Lietuvos skaldymo 
darbą. Lietuva buvo suskaldyta 
j atskiras gubernijas Gubernijų 
sienos buvo išvedamos \jsai ne- 
žiūrint tautų ir gyventojų reika- 
lų. Lietuvos šešėlis—pavadinimas 
"Litovskija gubennaji"—Mikalo- 
jaus i-jo plunksnos brukštdėji- Į 
mu buvo panaikintas. Švietimo 
ir teismo reikale Vilniaus ir Kau 
no £ub. tyčiomis buvo priskirtos j prie gudiškų Minsko, Gardino, 

Mogilevo ii Vitebsko gub. To- 
kiu bu-du caro valdžia norėjo 
taip viską suraisgyti supainioti, 
kad nebegalima butų ir Lietuvos 
galų rasti. 

Lietuvių Tautos Taryba vi- 
sųpirmiausia pažymėjo, kad su- 

skaldyta tarp Rusijos ir Lenkijos 
Lietuva turi buti sujuimkta, kad 
caro valdžios skaldymas Lietu- 
vos j {Vairias administravimo, 
švietimo, teismo apygardas, yra 
nevykęs, neteisingas ir tuoj turi 
buti pašalintas, kad Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų gub. sudaro 
politinį ir: etnografini Lietuvos 
branduolj ir turi buti sujungtos, 
j vieną administravimo, švietimo 
teismo vienatą — Lietuvą. 

Tokiu budu Lietuvių Tautos 
Taryba aiškiai ir viešai pasakė, 
kad politinis Lietuvos vardas tu- 
ri buti atgaivintas, kad šimtai1 
metų lietuvių kentėta neteisybė 
turi buti pašalinta. 

Lietuvių Tautos Taryba pa- 
reikalavo, kad Vilniaus, Kauno1 
ir Suvalkų gub. tuoj butų su-' 
junktos j vieną politinę vienatą 
—Lietuvą. Ir tuoj, pati savo ini-; 
cijatyva, niekieno neverčiama, 
svarstė klausimą, kas daryti su1 
Suvalkų ir Augustavo pavienis, 
kur gyventojų daugumą sudaro 
mozūrai, gudai ir sentikiai. Lie- 
tuvių Tautos Tarybai buvo aiš- 
ku, kad šiandien, vokiečiams ten 
esant ir paukščiui nuskristi ne- 

galint, apie etnografinės sienos 
išvedimą negali buti kalbos. A«n.t- 
įa vertus, sunkinti Rusijos Lai- 
kinosios Valdžios darbą — Ru- 

sijos naujinimo — ir tuoj kelti 
klausimas išskyrimo iš Suvalkų 
g. kai kurių lietuvių negyvena- 
mų gubernijos dalių, Lietuvių 
Tautos Tarybos nuomone, butų 
tiesiog pragaištinga, bergždžia 
ir netikslu. Lietuvių Tautos Ta- 
ryba nusprendė, kad šitasai klau- 
simas galima bus rišti tik karei 
pasibaigus, bet čia pat pažymėjo 
kokiais pamatais jisai turi buti 
rišamas: "Abejojamoms Suvalkų 
ir Augustavo apskričių dalims 
siena tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nustatoma- plebiscito keliu". 

Tai reiškia — abejojamų vietų 
gyvr atojai 'antradien karui pasi- 
baigus galės ir turės kiekvienas 

paduoti savo balsą, prie kurios 
šalies jis noriu-dėtis prie Lietu- 
vos ar prie Lenkijos. Kaip dau- 

guma nutars, taip ir bus. Tai de- 

mokratingiausias būdas valstybės 
ir tautos sienai nustatyti. 

Tuo savo žygiu Lietuvių Tau- 
tos Taryba parodė visam pasau- 
liui, kad Lietuvių Tautai neru- 

pi užgrobimas žemių, kitų tau- 

tų gyvenamų. Lietuviams rupi 
tik laisvė ir gerovė Lietuvių Tau- 
tos ir josios vaikų. 

Lietuvių Tautos Taryba 
miršo ir to, kad kelios Vilniaus 
gub. apskritys—Disnos, Vilei- 
kos, Ašmenos — daugumos gu- 
dų gyvenamos. Lietuvių ten gy- 
venama juostomis, arba salomis. 
Bet šitą klausimą Lietuvių Tau- 
tos Taryba paliko kol kas atvi- 
ru dol dviejų priežasčių. Viena 
—Vilniaus Seime 1905 m. žymus 
Vilniaus g. gudų atstovų būrys 
aiškiai tarė, kad Vilniaus gub. 
gudai nori buti su lietuviais ir 

Lietuvoj. Antra— pirm šj klau- 
simą rišant, reikėtų pasitarti su 

pačiais gudais, kurie jan turi sa- 
vo organizacijų ir smarkiai su- 

sirūpinę savosios tėvynės — Gu- 
dijos—likimu. 

Taigi ir čia Lietuvių Tautos 
Taryba parodė nenorinti naudo- 
tis savo mažai susipratusių kai- 
mynų silpnumu. Atpenč, tukiu sa- 

vo elgimusi, Lietuvių Taut. Tary- 
ba tartum teikia gudams aksti- 
nų savo politikos klausimą grei- 
čiau ir apčiuopamiau statyti ir 
rišti. 

Taip Lietuviu Tautos Tarvba 
sprendė Lietuvos valstybinės ir 
etnografinės sienos klausimą. Bet 
ir pačioj Lietuvoj esama žmonių 
kitų tautų, me lietuvių. Visų pir- 
miausiai žydai. Gudų sauja kita. 
Neapsieina nei Plungė ir Telšiai, 
nei Kalvarija ir Maišiogala be 
žmonių, kurie sakosi lenkai, bent 
lenkiškos kulturos žmonės, esą. 
Ir čia Lietuvių Tautos Taryba 
aiškiai parodė, kad Lietuvių Tau- 
ta nenori buti smelkiančioji ki- 
tus dauguma, dargi pačiam Lie- 
tuvos branduolyj, kuf lietuvių 
dauguma sieks 80% (išvedus et- 

nografinę sieną bus gal ir dau- 
giau). Lietuvių Tautos Taryba 
viešu aktu, šiandien jau visiems 
žinomu, visoms Lietuvos 
tautoms netik užtikrino lygias 
teises, ne tik užtikrino laisva plė- 
tojimąsi. bet pripažino kitų Lie- 
tuvos tautų mažumoms Lietuvos 
valdyme dalyvavimą. Tat jau 
dcmokratvbės viršūnė ir... leisiu 
sau taip išsireikšti, moralė satis- 
fakcija. Lietuvių Tautos Tary- 
ba šituo savo sprendimu tartum 
pasakė, kad lygios teisės ir lais- 
vas plėtojimąsi nėra vaišingų 
šeimininkų dovana, bet mažumos 
teisė, kurią dauguma pripažysta 
ir kurią patys mažumų atstovai, 
valdyme dalyvaudami, savo pa- 
jėgomis vykina. 

Tokiu budu tautų santykiai 
Lietuvoj Lietuvių Tautos Tary- 
bos išrišti taip demokratingai, 
kad nebent Šveicarija galėtų su 
mumis varžytis. 

Paprastai skeptikų ir gešefti- 
ninkų mėgstama sakyti, kad 
principe galime viską pripažinti, 
bet gyvenime kiti mastai ir ten- 
ka su principais apsilenkti. Lie- 
tuvių Tautos Taryba jau turėjo 
progos gyvenimą li'esti. Ir palie- 
tusi, nei kiek su principu neapsi- 
lenkė. 

Lietuvių Tautos Tarybai rei-j 
fcėjo tuoj sudaryti Laikinas Lie-' 
tuvos Valdomasai Komitetas iri 
jinai jj sudarė proporcionalumo j 
pamatais—nė viena Lietuvos' 
tauta' nebuvo aplenkta, uuskaus- Į 
ta. Laikinas Lietuvos Valdoma-j sai Komitetas 24-rių žmonių, jų 
tarpe:—12 lietuvių, 6-5 gudai, 
3-4 žydai, 2 lenku ir 1 rusas. 

Lietuvių Tautos Tarybai rei- 
kėjo tuoj paskirstyti vyriausios 
Lietuvos administravimo, švie- 
timo ir teismo vietos. Reikėjo 
paskirti komisarai, kurie paimtų 
j 'savo rankas senų gubernatorių 
valdžią, vice-ikomisarai prilygs- 
tantieji seniesiems vice guberna- 
toriams ir t. t. Reikėjo paskirs- 
tyti tos vietos remiantis jau nu- 

spręstuoju principu:—kad Lietu- 
vos tautų mažumos dalyvauja 
Lietuvos valdyme. Šitai 'kaip Lie- 
tuvių Tautos Taryba tą darbą 
padarė. Va jos nutarimas: 

"Nutarimas N 13. 
1. Kauno ir Suvalkų gub. ko- 

misarai turi buti lietuvai. Vil- 
niaus g. komisaras gali buti gu- 
das, bet vice komisaras tuomet 
turi buti lietuvis. Suvalkų g. vice 
komisaras gali buti lenkas, o 

Kauno g. vice komisaras gali bu- 
ti žydas. 

2 Lietuvos Švietimo Globėjas 
turi buti lietuvis. 

3 Lietuvos Teismo Rūmų vy- 
riausias pirminimkas turi buti lie- 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 

m 

KHcįovt^ 

—Seibel ir. Albcny Knickerbocker Press. 

LUPK, DĖDE, KIAULĘ. 

Maisto spekuliantai—tai kai p toji kiaulė, besilaužatnti j tau- 
tos aruodus. Dėdė Šamas ir maisto kontrolierius Hoover rengia- si tą kiaulę paskersti. 

MARGUMYNAI. 
BLIUOFUOJA VYRAI. 

D e t r o i t, M i c h. Gerb. Re- 

dakcija: Girdžiu, kad musų so- 

cialistai giriasi, jog socializmas 
tarp Amerikos lietuvių kaip ant 

mielių auga, kad prie socialistu 

kuopų ir Sąjungos dar niekados 
taip daug narių nesiraše. Bago- 
čius giriasi, kad Detroite laike 

enų prakalbų jis apie 80 naujų 
narių prie socialistų kuopos pri- 
rašė. "Kova" praneša, kad per 
vieną savaitę Socialistų Sąjunga 
daugiaus 200 narių gavo. 

Kodėl taip metikėtai pradėjo 
ir kuopos ir Sąjunga augti? So- 
cialistų laikraščiai aiškina, kad 
girdi, dabar patys žmonės pama- 
tė, kad tiktai socialistai gali iš- 
gelbėti žmones ir todėl dabar ur- 

mu prie socialistų glaudžiasi. 
Taip jie žmonėms įkalbinėja. 

Bet man rodosi, ir jie patys ge- 
rai tai žino, kad ne ten teisybė 
yra. Teisybė yra štai kame: 

Prieš patį registravimąsi "Lai- 
svė" ir kiti socialistų laikraščiai 
ir j u kalbėtojai aiškino žmonėms, 
kad kas esą užsirašys socialistu, 
tai bus nuo kareiviavimo paliuo- 
suotas kaipo "conscienciuos ob- 

jector;" jie patarė žmonėms ant 

blankų užsirašinėti socialistais ir, 
žinoma, patarė taipgi prie socia- 

listą kuopų prisirašyti, kad turė- 

ti "davadą," jog jis tokiu yra. 
Daugelis žmonių, kurie jokio 

supratimo apie tą reikalą neturi, j 
patikėjo tiems laikraščiams ir 
tiems kalbėtojams ir padarė taip,; 
kaip jiems patarta. Jie nebagai! 
neužilgio persitikrins, kad tas 

jiems nieko—o—niejko negelbės1 
ir nuo kareiviavimo jų inėpaliuo-j 
suos. Jie pamatys ta<!a, "kad so- i 
cialistiški laikraščiai ir jų politi-' 
kieriai juos subliofavo, arba, tie-j siog pasakius, apgavo del savo j 
politikos. 

Kada tie žmoneliai apie tai 

persitikrins, tai pažiūrėsit, kiek | 
jų atgal išeis. 

J. Bastūnas. 

LIETUVIŲ ŽEMĖS BANKO 
STOVIS. 

'Praruešame Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad męs, paskirti 
Brooklyno banko marių susirin- 
kime trustees'ai, kn. Tanias Ži- 
linskas, kn. Jonas Žilinskas ir 
p. F. W. Bush (Bučinskis), Ge- 
gužio 9 dieną šių metų sudėjo- 
me banke "Guarantee Trust Co. 
of Ne\v Ycvrk City" musų trijų 
vardais Lietuvos Žemės Bankui 
surinktų pinigų $21,062.50. 

Birželio 20 dieną vėl sudėjome 
bankan $6.207,50. 

Tokiu budu viso minėtame 
banke šitai musų garbingai ins- 
titucijai surinkta casli yra $27. 
270 doleriai. 

'Rubliais yra Lietuvos Žemės 

Bankui čia Amerikoje surinkta 
cash arba padaryta kontraktai, ly* 
ginasi cash, 62,000 rublių. 

Užsirašiusiems mūsų banko 
šėrus, o dar pilnai neužsimokė 
jusiems primename, kad sulyg 
Birooklyno nutarimo pirmoji pu- 
sė užrašytosios sumos turi buti 
Įmokėta kaip iki id. Rugpiučio 
mėnesio, o antroji pusė nevėli aus 

kaip iki id. Lapkričio mėnesio 
šių metų. 

Pinigus (money orderiais ar- 
ba čekiais) ir laiškus naujai pri- 
sirašantieji, arba mokantieji to- 
lesnes mokestis tesiunčia visa- 
dos sekančiu adresu: 

Rev. Jonas Žilinskas 
c/ėRev. Thomas Žilinskas 

50 W. 6th St., S. Boston, Mass: 

Vėliausios Žinios. 
UKRAJINA ATSISKYRĖ. 

Stockholmas, liepos 3 d.—Ka- 
riškas ukrajiniečių seimas Kieve 
nutarė atsiskirti Ukrajin'ai nuo 

Rusijos. Rusų valdžia ir Darbi- 
ninkų bei Kareivių Taryba, ly- 
ginai ir rusų laikraščiai, su tuoin 
nesutinka. 

Skaitlius paimtų nelaisvėn teu- 
toną ir turkų laike muštų prie 
Koniuchy Galicijoj perviršija 10,- 
000 ir belaisviai dar vis plaukia. 
Mūšiai tęsiasi toliaus ir apima 
vis didesnius plotus. 

LIOSUOS APIE 
LIEPOS 10 D. 

Washington, D. C., liepos 3 d. 
— Prezidentas išleido smulkias 
taisykles apie tai, kaip turi e»g- 
tis "paliuosavimo nuo kariume- 
nės tarybos'' (exemption boards) 
ir kviečia jas veikti sąžiniškai. 
Liosavimai, kaip menama, prasi- 
dės apie liepos 10 d. 

UŽPUOLIMAS ANT NEG&Ų. 
E. St. Louis, 111. Milžiniškos 

riaušės prieš negrus privedė prie 
to, kad apie ioo yra užmuštų, dau- 
gelis sužeistų, o dalis miesto, 
kur juodukai gyvena, tapo pa- 
degta. 

ISPANIJOJ LAUKIA ■ 

SUMIŠIMO. 
Paryžius, birž. 3 d.—Čia atei- 

na gandai, kad Ispanijoj, kur lai- 
kinai sutaikyta konstitucijos vei- 
kimas, netrukus galima tikėtis 
didelių nuotikių. Laikraščiai nei 
žodžiu neužsimena apie vidujinę 
šalies tvarką, kas nurodo į aš- 
trią cenzūrą. 

RUSAI PAĖMĖ 
DAR 8,000 BELAISVIŲ. 

Petrogradas, birž. 3 d.—Apart 
9,000 belaisvių paimtų ana dien, 
rusai ties Koniuchais, Galicijoj, 
paėmė dar 8000 teutonų ir 17 
kanuolių. Belaisviai dar vis 
plaukia. 



(Tąsa nu<> 4-to pusi.) 
tuvig. Lietuvos^ Teismo Rnmu 

dviejų departamentų (civilio ii 

krimiualio) pirmininkai gali bū- 
ti vieno /ydas, o antro lenkas ar- 

ba gudas. 
4. Kauno ir Suvalkų gubernijų 

Teismo pirminiu!-ai turi buti lie- 
tuviai. Vilniaus gubernijos Teis- 
mo pirmininkas gali buti gudas 
arba lenkas, moką lietuviškai. 

Taigi iš 13-kofl vyriausių Lie- 
tuvos valdytojų, Lietuvių Tau- 

tos Tarybos nuomone, 7-ni butų 
lietuvai, 2 gudu, 2 žydu ir 2 1 

ku. 
Tiesa del Kauno g. vice komi- 

saro žydo kun. Vailokaičio buvo 

paduotas įnešima s—"Kadangi 
žydai yra eksteritorijalųs ir pa- 
vedus juos visus Kauno g. vice 
komisaro globai nepasiektų pil- 
nai tikslo ir tokiu budi*, gali buti 
nuskausti žydų reikalai, iš ant- 

ros gi pusės kadangi Kauno g. 

yra Lietuvos branduolys ir čio- 
nai bus koncentruoja visa Lietu- 
vos administracija, siulau:—'Kau- 
no g. vice komisaru paskirti lie- 

tuvį, žydams gi duoti antrą vice- 

komisarą, kuriam butų uždėta 

pareiga vesti visos Lietuvos žy- 
dų reikalus. Bet kaip matome ir 
čia nebuvo jokio noro atstumti 

žydus nuo valdymo, buvo tiktai 
savotiškas administravimo pie- 
nas, autoriui atrodąs tinka- 
mesnių. 

Lietuvių Tautos Tarybos bu- 
vo dar svarstoma reforma bei 

paskirstymas tautybės žvilksniu 

kitų Lietuvos valdomųjų v'etų. 
Buvo kalbama apie TŠdo Rumus 

—'Kredito įstaigas—Valstybės ir 

Valstiečių Bankus—, Valstybės 
Kontrolių, Valstybės turtų bei 

miškų globojimą, Paštą ir Tele- 

grafą. Bet čia Lietuvių Tautos 

Taryba nėra dar tarusi galutinės 
nuomonės. Ir mes lukterkim. 

Dabaf aiškiai ir ramiai, nebijo- 
dami jokių priekaištų, galim*, pa- 

sakyti—pirmieji Lietuvių Tau- 
tos žingsniai, Lietuvos Laisvę 
kuriant, parodė lietuvių priaugi- 
mą prie valstybinio darbo, paro- 
dė didį ir lietuviams įgimtą d^no- 

kratingumą, Tautų klaus mas 

rišti ir nesuklupti—'reiškia politi- 
nės brandos liudijimas pelnytis. 

Matome, kad Lietuvių Tautos 

Taryba rimtai ėmėsi svarbaus 
darbo—-Lietuvos likimui spręsti 
ir jai va. Jyti. 

Bet 'laikinas cvalkuotų Lietu- 
vos įstaigų administravimas, su- 

tvarkymas kelių dar vokiečių ne- 

užimtų Kauno g. valsčių ir dvie- 

jų Vilniaus g. pavietų, galų ga- 
le iškėlimas aikštėn Lietuvos kai- 

.j>o politinės vienatos ir visos su 

tuo rišamos reformos dar ne visa. 

Tai, pasakyčiau, antrae'lis dar- 
bas. Svarbu—Lietuvos ateitis. 
Svarbi toji valanda, kai gryžę tė- 

vynėn galėsim tikrai ir patjs im- 
tis Lietuvą tvarkyti. Svarbu, ko- 

kiais tuomet pam'atais patys no- 

rėsim Lietuvą tvarkyti. 
Lietuvių Tautos Tarybori bu- 

vo suėję šešių partijų žmonės, 
partijų su įvairiomis politinėmis 
programomis, įvairių pažiūrų į 
Lietuvos ateitį bei gerovę. Aišku, 
kad reikėjo tuoj pasijieškoti ir 

rasti bendro darbo plotas, kuria- 
me galėtume eiti išvien. Reikė- 

jo bendrų bendriausiais politiniais 
bruožais ta svajojamoji Laisvos 
Lietuvos ateitis nušviesti. Nera- 
dus, nenušvietus, turėtume d'arbo 
nepradėję skirstytis. 

Antra vertus, per amžius tylėję 
merdėję, pirmu atveju turėjome 
progos pasakyti pasauliui, kaip 
męs patį; lietuviai žadame ir no- 

rime Lietuvą tvarkyti. 
Jieškome, ir radome, ir jau pa- 

sauliui tat pranešėme:—* 
"Lietuvos valdymo pagrirulan 

turi buti padėtos pilkio laisvės 

garantijos: visų piliečių lygybė 
prieš įstatus; tautų, tikybų, sąži- 
nės ir politinių pažiūrų laisvė; žo- 

džio, spaudos, draugijų, sąjungų, 
susirinkimų laisve; asmens, buto 
ir korespondencijos neliečiamybė; 
bausmė s skiriamos tik teismo ke- 
liu." 

Šito Lietuvių Tautos Taryl>os 
nutarimo prasme didelė. Tat lai- 
svas, sutartinas visų lietuvių par- 
tijų sprendimas, jis-".i yra šven- 
tai visų pildytinas. Kas jo išsi- 
žadėtų, kas bent del vieno žodžio 
paabejotų—veidmainis butų. šituo 
savo žygiu Lietuvių Tautos Ta- 
ryba ištiesė aiškius, nesugriauna- 

I 
... 

'mus Lietuvos politinio surėdymo 
pamatus. Lietuvių Tautos Tary- 
ba padėjo prmą Laisvos Lietu- 
vos Konstitucijos akmenį. Kiek- 
vienas kėsinimąsi ant jos reikštų 
rcakJnę revoliuciją. Ir vargu 
bau tokių žmonių atsiras Lietuvoj. 
Perdaug gyva lietuviuose "bakū- 
žės samanotos" tradicija. Dar mu- 

sų tėvai, apnuoginę sprandus, gali 
parodyti baudžiavos žaizdas. 

Nuo pat karės pradžios lietu- 
viu visuomenė buvo susirupinusi, 
kuriais keliais eiti ir kokiu budtt 

darbą dirbti, kad Lietuvoj laisvę 
Įsigytų. Nuo pat karės pradžios 
lietuvių visuomenė aiškiai suprato, 
kad pralaimėjus laisvės žygį dabar 
karės metu, nebesulaukti mums, 
o gal but ir musų vaikams, gai- 
vios laisvės šilimos. Šitoksai Lie- 
tuvos Laisvės reikalo ir neatid 
tino cnergingiausio darbo supra- 
timas augo diena dienon. Saky- 
čiau—galutinis jau aiškus to lietu- 

vių visuc.nenės upo žodis Inivo 
vasario m. 21 d., prieš revoliuciją 
vienu balsu priimta rezoliucija:— 
"randame reikalinga"— 

kad musų atstovai, visi keturi 
drauge, pasakytų Durnoj deklera- 

tyvioj formoj urbi et orbi:— Lie- 
tuvių Tauta sutartina nuomone vi- 
sti lietuvių visuomenės klasių rei- 
kalauja sau teisės spręsti savo li- 
kimą." 

Pastaruoju metu, Rusijai nusi- 
kračius trejetą amžių viešpatavu- 
sio despotizmo, galime atvirai ir 
viešai darbo imtis. 

Bet čia pat iŠkjla didelis pavojus 
ir skaiidus .u°: nas. 

Liublino L rujos aktu siu jungė- 
me Lietuvos likimą su tuomet jau' 
pūvančio45 Lenkijos likimu. Draug j 
irome. Draug su Lenkija nėrė- 
nės į prapulties bedugnę ir pasi- 
nėrėm. Pusantro šimto metų ko- 
vojome, aukomis nuk'^dami kiek- 
vieną savo buities valandą. Šian- 
dien sulaukėme Rusijos laisvės. 
Tartum išsiliuosavome. Bet... 
Lietuva jau nebe Rusijoj. Ir gal 
but, nubloškę draug su rusais Ro- 

manovų despotizmą, tik tik laisvei į 
švystelėjus, pateksim į vokiečių j 
junkero, leitenanto ir Hogenco-1 
lerno vergiją. Ir vėl per šimtme- 
čius, draug su demokratingąja Vo- 
kietija, teks kovoti, kad vėl sve- 

timus— 01 ne savo!—despotizmus 
griautume? Ir ar užteks pajiegų 
mažutei Lietuvių Tautai? 

Prakeiktas bukie, istorijos rate, 
kuris tik kovos dygliais mus ba- 
dai, nei karto laisve kvepiančio 
žiedo neatskleidęs! Gana mus j 
blaškei kaip šipulėlį, kaip skevel- [ 

drėlę. Norim patįs sau tauta bū- 
ti. Nenorim nuo tulo pono slenk- 

jsčio elgetaudami keliauti. Savos, 
nepriklausomos, savarankės Lie- 
tuvos rumus įkursim! 

Taigi aišku, kaipir karės pra- 
džioj buvo aišku, tik šiandien dar 
aiš'. **.- turime reikalauti, kad 

lietuvių klausimas nebūtų stato- 
mas kaipo vidaus rusų, arba vo- 

kiečių klapsimas. Toksai lietuvių 
klausimo pastatymas tolygus butų 
musų pražūčiai. 

Bet kad lietuvių klausimas bu- 
';ų pripažaintas, kad jisai tinka- 
mai butų išrištas, reikia, kad pa- 
ti Lietuvių tauta galingu ir su- 

tartinu, visam pasauliui girdimu, 
b?lsu savo reikalavimus statytų. 
Reikia, kad diplomatija ir Euro- 
pos bei Amerikos visuomenė bu- 

tų pripratintos prie lietuvių ne- 

priklausomybės reikalavimo taip 
lygiai, kaip yra jau pripratintos 
prie lenkų ir suomių nepriklauso- 
mybės reikalavimo. Reikia, kad 
šitasai Lietuvos neprigulmybės rei- 
kalavimas nuolat ir nuosekliai vi- 
sų lietuvių visuose jų žingsniuo- 
se butų reiškiamas, reikia, kad jis 
butu reiškiamas visiems apčiuo- 
piamoj ir aiškioj formoj, reikia, 
kad j Lai butų visos Lietuvių Tau- 
tos pritariamas. 

Kaip tat padaryti? 
Lietuvių Tautos taryba tat jattj 

padarė, bent iš dalies. 
Rusija laukia visos Ru^-'os Stei- 

giamojo Susirinkimo, kuris turi 
nustatyti pamatus naujai demo- 
kratinei tvarkai. Rusijos valdy- 
tuos forma, ekonominių reformų 
dalis, žemės klausimo išrišimas, i 
aksijomatiskų demokratijos reika- 
lavimų garantijos—visa tat bus 
svarstomuoju ir sprendžiamuoju 
Rusijos Steigiamojo Susirinkimo 
dalyku. O be visa to, dar ir Ru- 
sijos tautų tolimesnis gyvenimas 
bei santykiai. 

Šičia tat ir stoja prieš lietu-1 
viui klausimas. Nejaugi Rusijos 

—Kirby in New York World. 

"BOMAI?" 
"Bomai," neturėdami darbo, valkiojasi gatvėmis, parkučiuose ant suolų p n.sėsdami. { šitą "be- 

darbių" eilę pakliuvo jau caras Mikė (su pypkele), ir Grekų Konstantinas. Kaizeris giliai susirū- 
pinęs ir dūmoja apie tai, kad ir jam netrukus gali prisieiti sėsti šale savo buvusių "frendų." 

Steigiam >ai Susirinkimas, kuria-' 
me mus bus tik saujelė, keli tarp 
ši'mtu atstovų, spręs Lietuvos 
likimą ir vidaus tvarką? Nejau- 
gi galima rasti bendras mastas, 
kuriuo galima butu vienodai tvar- 

kyti ir lietuvių, ir armėnų, ir Lie- 
tuvos ir Sibiro, ir Kauno ir Taš- 
kento gyvenimas? 

Šitąjį opų klausimą Lietuvių 
Tautos Taryba išrišo. Jinai pa- 
sakė: "Laikinajam Lietuvos Val- 
domajam Komitetui paimti savo 
žinion ruošimą Steigiamojo Susi- 
rinkimo visuotinio, be lyties skir- 
tumo, lygaus, tiesaus ir slapto 
balsavimo pamatais, kuris nusta- 

tytų Lietuvos vidaus tvarką, o ly- 
giai Lietuvos santykius su kaimy- 
nėmis tautomis." 

Taigi Lietuvių Tautos Taryba 
aiškiai pasakė: męs, lietuviai, rei- 
kalaujame sau skyrium, savojo, 
Lietuvos Steigiamojo Susirinkimo. 

Ne bendrasai Rusijos Steigia- 
masai Susirinkimas spręs musų 
Lietuvos valdymo formą, ne jis 
tvarkys žemės santykius Lietuvoj, 
ne jis dėstys Lietuvos piliečių 
laisvės garantijas. Tat, Lietuvių 
Tautos Tarybos nuomone, turi da- 
ryti ir darys tiktai musų pačių— 
Lietuvos Steigiamasai Susirinki- 
mas. 

Į Rusijos Steigiamąjį Susirin- 
kimą męs, lietuviai, ga! but eisime 
dėl vieno daikto. Remiantysi ne- 

veidmaininga rusu demokratija, 
sutartinam su ją žygyje, reikalau- 
sime, kad Rusijos Steigiamasai 
Susirinkimas pripažintų mums lie- 
tuviams teisę Lietuvos likimą sprę- 
sti savajam Lietuvos Steigiamajam 
Susirinkime. 

Maža to. Lietuvių Tautos Ta- 

rytos nuomone, tik Lietuvos Stei- 
giamasai Susirinkimas turės teisę 
spręsti ir spręs Lietuvos santykius 
su kaimynėmis tautomis. Tat reiš- 
kia: ne Rusijos, bet Lietuvos Stei- 
giamasai Susirinkimas tars žodj, 
•kokia Lietuva nori buti ir kokia 
uUs—ar Lietuva nori buti nepri- 
klausoma savarankė valstybė, ar 

Lietuva nori dėtis federacijos ry- 
šiais su kaimynėmis tautomis, ir 
norint dėtis, su kuriomis tautų 
norės susidėti: ar su rusais, f su 

latviais, ar su vis buriu Pabalti- 
jos tautų (latviai, jgauniai, suo- 

miai, švedai), ar su vokiečiais, ar 

su lenkais. 

Taigi Lietuvių Tautos Taryba 
jau pažymėjo lietuvių rolę busima- 
jam Rusijos Steigiamajam Susi- 
rinkime. O draug prieš visą pa- 
saulį iškėlė Lietuvos Steigiamojo 
Susirinkimo obalsį. 

o 

Lietuvių Tautos Taryba tam pa- 
čiam nutarime dėl Lietuvos Stei- 
giamojo Susirinkimo parodė ir ko- 
kiais pamatais turi but tasai Susi- 
rinkimas šaukiamas. Čk, Lietuvių 
Tautos Taryba parodė pavyzdį be- 
maž visai Vakarų Europai, nes 

nei Anglijoj, nei Francuzijoj nei 
kitose demokratinėse šalyse mote- 

rjs neturi teisės nei rinkti, nei 
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buti išrinktomis. Lietuvių gi Ti< 
rybos miutarinvi—moterįs lygiai su 

vyrais galės rinkti ir buti renka- 
momis j Lietuvos Steigiamąjį Su- 
sirinkimą. „ 

Valio Lietuvei moteriai! 
Nejaugi Lietuvei moteri ii bus 

lemta beveik pirmai Europoj per- 
žengti iki šiol draudžiamasai par- 
liamento slenkstis, tapti lygia su 

vyru piliete? Koki tat butu lai- 
mė! Siekime jos, kad aiškiai ran- 

koj pajustume! 
Tiek yra svarbių svarbiausių 

Lietuvių Tautos Tarybos nutari- 
mų. Lietuvių Tautoj Taryba jau 
pradėjo Lietuvos Valstybės Kūri- 
mą. j , 

Ir daug pirmu pamojimu pa- 
darė. 

Laisvos Lietuvos gijos jau yra. 
Palieka audimas austi. 

Provokatoriai. 
Ekaterinoslave, kovo 24 d. dar- 

bininkų atstovų taryboj suareš- 
tuota žymus jos nariai: Moisejev 
r Verenieev, buvusieji vietos och- 
rankos bendradarbių surašė. 

Caricine, kovo 27 d. areštuok 
provokatorius Šišlennikov; per 6 
metus buvęs ochrankos tarnystėj. 
Šitas pardavikas įsiveržė ir į ka- 
reivių ir darbininkų atstovų ta- 

rybą. I skiautinėj ant, jis prisipa- 
žino prie provokatorystės ir pa- 
sakė, kad iš pradžių jis gaudavęs 
po 45 rub. mėnesiui, o nesenai 
jam buvo pakelta iki 60 rub. mė- 
nesiui. 

Odesoje, kovo 26 d. Apkaltin- 
ta provokatorystėje kursistė Šo- 
stak, duktė policisto, tarnavusio 
ochrankoje. Išmokino ją šito 
"amato" tėvas, supažindindamas 
ją su žandarais. Išklausinėjant 
ji laikėsi išdidžiai, ciniškai. Juok- 
damosi sakė, kad ir 25 ru'b., gau- 
nami iš ochrankos "gatvėje nesi- 
mėto." 

Įžymiausiu provokatorių pasi-. 
rodė darbininkas Michailov. Jis 
dar 1902 m. įsteigė soc. deni. ko- 
mitetą, kuriuomi vadovavo. 1905 
lalyvavo sukjlime Temriuke. 
Turėjo Odelių santikių ir pažin- 
čių su revoliucinėmis organiza- 
cijomis Rusijoj ir užsienyj. Oclr- 
rankon nuėjo sava valia, sąmo- 
ningai, lengva širdžia išduodamas 
draugus. Paskutini kartą carui 
atvažiavus Odeson jis kurstė suo- 

kalbį, bet be pasisiėkimo. Pro- 
vokatoryste užsiimiilčjo 17 metu: 

Be šitų ochrankos surašė buvo: 
Feodorov, moksleivis, dialkono 

sunus, gimusis Tiflise. Ochran- 
koj tarnavo 3 metus. Prisipaži- 
no. 

Dodrous kurpius. Porvokato- 
rius pilietis. Skaito save "liuosiu 
socialistu." 

Kurovskaja krasos viršininkė. 
Pasakė, kad paslaptis padavmėt 
ochrankai jai liepusi valdžią. 

Surašas toli gražu ne visas iš- 
semtas. Jieąkoma dviejų asmeny 
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augštesniu išauklėjimu, vienos 
svarbios ponios, moksleivių ir 

darbininkų. 
Kas buvo stambiuoju provoka- 

torium, ėmusiu iš ochrankos po 
500 rub. mėnesiui, dar nesužino- 
ta. 

Voroneže, kovo 24 d. pagar- 
sinta surasas och ra ninku, .susta- 

tytas sulyg gubernijoj žandar- 
minės valdžios knygų ir doku- 
mentų ; 

Bumšlag, ukvedystės instituto 
moksleivis. 

Udarov, tabakinės biržos kan- 
torinis. 

Solovjev įr Novikov, krasos vir- 
šininkai. 

Larionova, tarnaujanti prie gu- 
bernijos žemiečių valdybos. 

Vasiljev, tarnaujantis prie 
Azovsko—-LonskinCs bankos ir 
teatro agentas. 

Didžiuma šitų žmonių buvo 
ochrankos tarnybėje nuo antros 
1915 m. pusės. Larionova tarna- 
vo nuo 1911 m. 

Iš minėto surašo įdomiausiu 
ochranniku yra Vasiljev. Jis bu- 
vo redaktorium vietinio pažan- 
gaus laikraščio "Voronežskaja 
2izn," paskui redaktjrium žur- 
nalo "Zaprosi Žizni," kurį leido 
vietinė*liaudies universitetų drau- 
gija. Šitas žurnalas labiausiai 
buvo leidžiamas darbininkams. 

Simferopolėj, kovo 22 d. per- 
žiurinėjant gubernijos žandarmi- 
nės valdybos archyvą, surasta ne- 

pilnas provokatorių surašas. Su- 
rašė buvo šitie asmenys: 

Kiril Aleksandroviė Matvejev, 
kerčenskinio metalurgijos fabri- 
ko technikas. 

Fedor Mironovič Procenko. 
Justin Grigorjevič Grigorovic. 
Lidija Viktorovna Kantorovič, 

klausytoja augštesnių moterų 
'kursų Charkove, medikė. 

Kostromoje, kovo 27 d. peržiu- 
rėjus ochranrinio skyriaus daly- 
kus paaiškėjo, kad provokatorių 
skaitliuje buvo šitie asmenys: 

Baskov, tarnaujantis prie gu- 
bernijos žemietijos. 

Grandor, iki 1912 m. dirbo prie 
vietinio laikraščio "Povolžskij 
VipGtnik." 

Baku, kovo 24 d. suareštuota 
instruktorius miesto maitinamojo 
skyriaus Ale'ksandr Ivanovič Ko- 
-rnan, kuris pasirodė provokafo- 
riumi. Pirmiaus Koman tarna- 
vo miestu sąjungai. 

Vitebske kovo 27 d. suareštuo- 
ta buvusis žandarų viršininku 
pulkininkas Kale, jo pagelbinin- 
kas rotininkas Govorovič ir žino- 
mas savo provokatorišku veiklu- 
mu ir žiaurum apsiėjimu su areš- 
tuotais 1905 m. Malei. 

BUVUSIO CARO MILIJONAI 
ANGLIJOS BANKOJE. 

Buvusio caro pinigai, sudėti 
Anglijos Bankoje, sakoma, esą 
milžiniški. Carizmas Rusijai buvo 
brangiai atsieinama pramoga. I 

Vienomis metinėmis alfomis 
per paskutinį šimtmeti ri'.sai 
mokėjo ciesorinei šeimynai 138,- 
637,000 rublių ($69,317,500). 
Be to paskutiniame šimtmetyj 
carams duota $55,000,000 r. 

($27,500,000) pastatymui ir ištai- 
symui rumų, $24,000,000 r. ($12,- 
100,000) tyčia dovanoms ir pa- 
sogoms apsivedantiems sunams 
ir dukterims ir 7,764,000 r. ($3,- 
882,000) kelionės lėšoms, 

Nikolai Romanov turėjo 42,- 
500,000 dešimtinių žemės vieno- 
se Altajaus ir Nerčinsko apie- 
linkėse Siberijoje. Dešimtinė iš- 
neša 2.7 akro, taigi Siberijoje 
jis turėjo 100,000,000 akrų že- 

mės, kur buvo dešimtys miestų 
ir kaimų ir šimtai fabrikų, dirb- 
tuvių ir kasyklų. Be šitų si- 
berinių žemių jis turėjo 8,000,000 
dešimtinių kitur, parinktinės Ru- 
sijos juodžemio žemės su ge- 
rais miškais, pievomis ir par- 
kais. Didžiuma šitų žemių bu- 
vo išnuomuoj;una kaimiečiams. 
Caro nuomas iš šitų šaltinių ne- 

šė $6,000,000 kas metas. 

Tarpe jo pramoniniu užsiė- 
mimų buvo brangakmenių glu- 
denimo dirbtuvės, popieros, stik- 
lo ir indų fabrikai. Jis buvo sa- 

vininku 1500 fabrikų. # 
Rumo užlaikymui Rusija kas 

metas mokėdavo po $8.500,000. 
Carinai kas metas mokėta $100,- 
000 ir užlaikymas. Caraitis iš- 
valstybės gaudavo $50,000 me- 

tams ir užlaikymą. Be to kiek- 
vienas vaikiukas ir mergaitė nuo 

gimtos dienos gaudavo po $10,- 
000 kas metas. 

Carai apie nuosavybę visuomet 
turėdavo feodališką supratimą. 
Ko tik jie reikalavo, tą paėmė. 
Ciesorinės šeimynos teisė prie 
geriausių dvarų Kryme ir Kau- 
kaze neišlaikytų dienos šviesos 
ištyrimo. Neigi Aleksandro III 
pasisavinimas Mcrghabo. arti 
Mervo. kur tas jcaras pavogė 
435 ket. mylias gerausios med- 

vilnėj žemės. 

Aleksandras II. panaikindamas 
baudžiavą, pasirūpino savęs ne- 

nuskriausti. Jis paliepė kiekvie- 
nam paliuosuotam baudžiaunin- 
kui mokėti mažą sumą $6. kaipo 
atsipirkimo mokestį. Kadangi 
jis turėjo 4.000,000 baudžiaunin- 
kų, tai jis paliuosuodamas juos 
sukrovė $24,000,000. Gal but j:.c, 
manė, kad senoj patarlėj, dorybė 
pati sau atmoka, yra daugiau 
kaip kvapsnis teisybės. 

Pranašavimas (i a r saus So- 
či jai islo Bebelio apie Re- 

voliuciją Vokietijoje, 

Į Įdomiausiu klausimu visame 
pasaulyje iiosc dienosie, bc abe- 
jonės, yra klausimas, kada ši- 

lta baisiausia karė pasibaigs, nes 

sulig to kas ją laimės, dviejų 
atsakymų nėra: visi yra įsitiki- 
nę, kad galų gale vokiečiai bus 
pergalėti. Ligi šiol buvo daug 
pranašavimų apie ilgumą Šitos 
neišpasakytos audros, apsiautusios 
visas didžiąsias kulturingas vals- 
tijas, bet visi jie pasirodė klai- 
dingais. Man vienok, rodos, 
kad pranašavimas garsaus socia- 
listų vokiečių vadovo Bebelio, 
vieno iš giliausių žinovų ekono- 
minio, politino ir kulturinio vo- 

kiečių gyvenimo, turi išsipildyti 
ir tai netolimoje ateityje. Be- 
belis lig pat savo mirties metas 
metan buvo išrenkamas atstovu 
nuo mietso Berlyno j reichstagą 
ir visados tu."ė j o didžiausią įtek- 
mę į dideles žmonių minias. Jis 
buvo karštas mylėtojas savo tė- 
vynės ir matydamas, kad visa 
valdžios politika paskutiniais me- 
tais eina klaidingais keliais, jis 
stengėsi savo raštais ir savo pra- 
kalbomis reichstage atkreipti sa- 

vo tautos atidą j nelaimes, kurios 
galėjo buti tos klaidingos poli- 
tikos pasekme. Ta klaidinga vo- 

kiečių, gcriaus pasakius, vokie- 
čių militaristų, taip vadinamų 
junkerių, politika buvo tame, kad 
jie užsidavė sau neišpildomus 
siekinius pasidaryti galingiausia 
visame pasaulyje valstija, o to 

pasiekimui jie užsimanė sumušti 
Angliją, kuri niekada nebuvo su- 

mušta, francuzus, turėjusius Na- 
poleoną, o dabar Joffre, rusus 

su neišmierucrtais plotais žemės ir 
daugybėmis žmonių, italus romė- 

nų gentės ir dabar matome, kad 
ir amerikiečius — žodžiu, užsi- 
manė sumušti visą pasaulį. Be-, 

Iielis gerai -numanė, kad junkie- 
riai veda tėvynę į prapultį, kad 
jie niekados nepasieks savo tik- 
slų ir u/.tatai visada baigdavo sa- 
vo karštas prakalbas reichstage 
jasipriešinimu milijardininių kre- 
ditų reikalavimams, padidinimui 
kariumenės ir laivyno sakyda- 
mas: "Atminkite, kad jus nepa- 
žįstate dūšios vokiečių tautos 
Jei jai prisieis kariauti (o juk 
visa jusų politika veda prie ka- 
rės), tai ji klausys jusų ak- 
lai, ji tikės jumis, kol ji ma- 

tys, kad jus vedate ją prie ka- 
rės išlaimėjimo. Bet gana vieno 
didelio nepasisekimo (o pralo- 

I Šimas atskirų mušiu visados ga- 
li atsitikti didelėj karėj) ir ji j pirma jus apleis, ir nustos ju- 

jsų klausiusi". 
Į Rašančiam tas eiles pačiam 
j prisiėjo girdėti tuos žodžius vo- 

kiečių reichstage apie 10 metų 
j prieš karę, o po mūšio ties Marna, 
į jam visiškai pasidarė aiški tų Be- 
, belio žodžių reikšmė. Ties Marna 
kaip dabar žinome, Joffre'ui pa- 
vyko pergalėti vokiečius labiau- 
sia dėlto, kad jie turėjo ati^ 
traukti iš franeuzų šono daug 
divizijų kariuomenės ir nusiųsti 
jas rusų šonan, kad suturėjus 
rusų ėjimą pirmyn. Tą padarė 
vokiečių karės štabas dėlto, 
kad Berline, Hamburge ir kituo- 
se dideliuose vokiečių miestuose 
žmonės pradėjo laikyti di- 
delius susirinkimus, kur kal- 
bėtojai išrodinėjo, kad tėvy- 
nė yra dideliame pavojuje, kad 
rusai greit užims patj Berliną; 
kad valdžia apgaudinėjo ir tebe- 
apgaudinėja žmones, sakydama, 
jog vokiečių kariuomenė užka- 
riaus Vokietijai visą pasaulį. — 

Žodžiu, tas upas didelių minių 
žmonių pasidarė taip revoliucine 
gas, kad štabas, bijodamas sukį- 
limo žmonių prieš valdžią, pri- 
\icrstas buvo permainyti savo 
plianus: — užkariauti pirma 
franeuzus ir padarius su jais 
taiką, paskui visomis savo spė- 
komis užpulti rusus. Jis ati- 
traukė nuo ano .šono daug ka- 
riuomenės ir, teisybė, rusus su- 

turėjo, labai prieg tam juos su- 
mušdamas Prusuose, bet užtatai 
ir pats pralošė ties Marna ir to- 
kiu buau pralošė, gali but, visą 
karę. 

O gal Vokietija laimės?—skai- 
tytojas paklaus. Kas bus, tai 
viens Dievas tik žino, o mes ma- 

tome, kad jau greit 3 metai 
baigsis, kaip šita karė tęsiasi, 
vokiečiai ne tik da nesumušti, bet 
išrodo, kad jie yra pergalėtojai 
visuose šonuose: kad jie kariau- 
ja svetimose teritorijose ir kad 
greit karė laimingai pasibaigs; 
reikia, girdi tiktai turėt kan- 
trybė — palaukti da biškį, kol 
vokiečių submarinai privers An. 
gliją prašyti taikos, o rusų ka- 
riuomenė pradės mušties tarp sa- 

vęs. — Taip šnekėjo, arba galė- 
tų šnekėti, žmonės Vokietijoj, ne9 
jie teisybės nežino ir negali žino- 
ti. Visi mes turime atminti, ko- 
ki Vokietijoje spauda, koki cen- 

zūra, organizacija; taigi nieko nė- 
ra stebėtino, jei žmonės įtikėda- 
mi į savo Hindenburgą, kaip į 
Dievą, kenčia badą ir visas ka- 
rės baisenybes, nes yra įsitikri- 
nę, kad išlošį karę, jie visa ap- 
turės, kas jiems buvo žadėta; su 
tuom jie apsiprato, susigyveno 
per tiek metų; kitais žodžiais sa- 

kant, jie laukia, turėti rojų ant 
žemės, kur, vietoje "ašarų pakal- 
nės," bus kaip danguje... 

Bet greit jau prisieis atbusti 
didžiausioms vokiečių minioms iš 
to saldaus miego su tokiais ro- 

jaus sapnais. Per tuos trejis 
metus jie, teisybė, užėmė dide- 
lius plotu-s žemės nuo mažų savo 

priešų, kaip va Serbija, Belgija 
Rumunija ir dėl žinomų 
priežasčių nuo dideles Rusijos. 
Bet didžiųjų, savo priešų ar- 

mijų vokiečiui ne tiktai nesumu- 

šė, bet da davė joms laiko taip 
padidėti ir apsiginkluoti, kad 
patys pradeda buti smarkiai mu- 
šami anglų, francuzų ir italų ir 
nebėra jau nė jokios abejonės, 
kad artimajame laike jiems pri- 
sieis pralošti kokį didelį nuu į, o 
tada atsivers daugumui Yok'eti- 
jos gyventojų akyf ir tada išsi- 
pildis Bebelio pranašavimas. Ti- 
kėsimės, kad tas laikas jau ne be 
toli ir kaip umai vokiečiai mū- 

sų tėvynę užgulė, taip umai pri- 
sieis jiems ir išdumti iš jos į sa- 

vo "Faterlandą". 
J. Jučas iš Kubiliunų. 



Žodis į A LTS, N. A, Kuopų Vei- 
kejus ir Narius. 

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros Naujosios Anglijos ap- 
skričio suvažiavimas jau praėjo. 
Malonu tą suvažiavimą atsiminli 
dėl keleto dalyku, o ypač dėlto, 
kad jame dalyvavusieji kuopų de- 

legatai ir apskričio valdyba aiškiai 

parodė nemaža noro rimtai ir ener- 

gingai darbuotis ir toliau kaip ap- 
skričio, taip ir visos organizacijos 
naudai bei gerovei. Tas jų noras 

taip aiškiai ryškėjo, kad norom s 

nenoroms kiekvienas dalyvaujantis 
ALTS. X Ang. apsk. suvažiavime 
turėjo tai pamatyti ir pats po jo 
įtaka pakliūti, liet maža to. Suva- 
žiavime padaryta keletas svarbe- 
snių nutarimų (tuos nutarimus 
kuopos ir pavieniai ras to suvažia- 
vimo protokole), kurių įkūnijimas 
atneš Sandarai nemaža naudos. 

Tečiau, kaip žinoma, neretai yra 
atsitikę taip, kad nutarimai pasi- 
lieka tik (nutarimais, jei^u tik nuo 

kurių priklauso tų nutarimų įkū- 
nijimas nesiima už darbo. 

Tat žiūrėkime, kad ir su musų 
apskričio nutarimais taip neatsi- 
tikti]—kad jie nepasiliktų vien tik 
ant popieros. 

Kiekvieno musų pareiga didinti 
organizacijos narių skaičių ir plės- 
ti jos ribas, idant galėtume atsiek- 
ti tą, prie ko mes siekiame. Juo di- 
desnis musų skaičius, tuo sėkmin- 
gesnis bus musų darbas—tuo grei- 
čiau męs galėsime realizuoti savo 

idėjas bei musų aspiracijas, tuo ge- 
riau mes atliksime savo pareigą su 

•lig musų obalsių ir principų. Mu- 
sų idėjos, musų prnHpai ir musų 
obalsiai yra toki platus ir prakil- 
nus, k'ad su didžiausiu džiaugsmu 
del jų galima pasišvęsti ir dirbti. 

Organizacijos narių skaičiaus di- 
dinimui turime įvairių budų: agi- 
tacija gyvu žodžiu ir per spaudą; 
draugavimasi su tais žmonėmis, 
kurie savo pažiūromis, (jeigu jie 
yra jas jau išsidirbę) ir dvasia iš- 
rodo esą mums artimi; aiškinimas 
musų idėjų, principų ir obalsių. 

Susitikę bent kur nepriklausan- 
tį dar prie Sandaros lietuvį ar lie- 

tuvaitę, kurių simpatijos krypsta 
musų pusėn, nepasigailėkime va 

landėlės laiko ir pasistengsime 
jam arba jai paaiški'inti bent apie 
pačius svarbesniuosius musų pro- 
gramos punktus, nurodant į jų ver- 

tę ir jų skirtumą nuo kitų partijų 
programų punktų. 

Visur ir visuomet pabriežkime, 
kad mes, kaipo lietuviai—vienos 
pasaulio tautos, kaip kitų tau^j, 
nariai — pirmon vieton sta- 
tome lietuvystę ir lietuvių reika- 
lus. Ypač, kad šiuo momentu ar- 

čiausia mums prie širdies guli Lie- 
tuvos laisvės klausimas ir šelpi- 
mas musų brolių ir seserų nuken- 
tėjusių .uio karės. Taip darydami 
mes ne tik neprasikalsime nei pa- 
tjs prieš save, nei prieš kitų tautų 
žmones, kurie, kaip visi gerai ži- 

nome, taip jau, kaip ir mes, pir- 
mon vieton stato ne musų ir ne 

kitų tautų reikalus, bet savo. Tai 
ir męs lietuvystę pasistatydami 
obalsiu pildysime *ik savo parei- 
gas. 

Idant mūsų darbas butu sėkmin- 
gas ir idant įgytume visų karštų 
ir tikrų lietuvių simpatijas — jų 
prijautimą ir pritarimą tam, ką 
męs dirbame, tai nebekartokime 
tos klaidos, kurią dar ir šiandien 
kartoja musų broliai socia'istJ, 
būtent: nesakykime, kad mums la- 
biausia rupi ir turi rūpėti vien tik 
darbo žmonių (paprasčiausių dar- 
bininkų) reikalai. Tai yra didelė 
klaida, kuri gali buti priežastim 
daugelio nieko gera nulemiančių 
nesusipratimų. Mums rupi ir tu- 
ri rūpėti ne bent vieno kurio luo- 
mo reikalai, bet visų musų tautos 

narių reikalai, todėl ir neturime 
teisės apsiriboti taip siaurose ribo- 
se ir pasidaryti apgynėjais vien tik 
kalbamojo luomo reikalų. 

Kai-kuri sanuaricčiai yra pa- 
linkę manyti kitaip, negu musų 
augščiau pasakyta .r todėl jie el- 
giasi kaip ūk priešingai ir yra prie- 
šingos nuomonės reiškėjais. liet 
tokios nuomonės ateityje reikėtų 
saugotis ir vengti, nes, rodos, 
kiekvienam gali buti aišku, kai 
męs rūpindamies lietuvių reika- 
lais negajime aplenkti nei vienų 
nežurint to, kokį darbą jie dirbtų 
ir koks nebebūk jų materialis sto- 

vis—augštas ar žemas. Todėl, 
koks gi išrokav,mas yra skelbti, 

kad męs daugiausia rupinamles 
vien tik darbo žmonių (resp. pa- 
prasčiausiu darbininkų) reikalais? 

Mums tur' įpėti, kad kiekvie- 
nas nuisų tautos narys kuogeriau- 
sia kaip medžiaginiai, taip ir dva- 
siniai butu aprūpintas ir tai yra 
vienas iš mušu obalsių. Kiek- 
vienas žmogus yra reikalingas duo- 
nos ir šviesos ir jis turi teise to 

f 
reikalauti. 

Svarbus yra taipgi tas mušu 

programos punktas, kuris reikalau- 
ja, kad moteris turėtų tokias pat 
politikines teises, kokias turi vy- 
rai. N'ors daug ir plačiai galima 
butų kalbėti ir ginčytis apie to 

punkto p.itaikomvbę arba nepri- 
taikomybę kasdieniniam gyvenime, 
tečiau turime pripažinti teisingu 
tą faktą, jog šiandien jau ir mo- 

terys dedasi ant pečių tokią pat 
naštą, kaip ir vyras ir taip pat 
ją velka. Taigi ji reikalinga ir 
tokių pat teisių, idant pilnai galė- 
tų dalyvauti ir savo ruomonę 
reikšti visuomenio gyvenimo tvar- 

kyme. 
Nesigilindami daugiau į n.asų 

programą, mes pasakysim, jog 
mes galime atsakyti j visus pasta- 
tomus mums klausimus, jeigu tik 
pasistengsime gerai susipažinti sit< 

mūsų programa. 
Tiesa, šiandien yra daroma 

mums užmetimas, kad Sandara, 
kaipo politikinė partija, galutinai 
dar neišrišo ir nesistengia išrišti 
klausimo, būtent: už kokios čia 

Amerikoj gyvuojančios partijos 
kandidatu; laike rinkimų sanda- 
riečiai balsuos, ir kad dėl to San- 
dara politikiniu žvilgsniu yra silp- 
na. Ar gi ištikrųjų taip yra, kaip 
kad musų oponentai mano ir nori 
mums įkalbėti ? Pažiūrėkime. 

Pradėkime nuo tautinės šio 
( krašto socialistų partijos—Socialist 

Party, kuri kiekvienų rinkimų lai- 
ke išstato savo kandidatą Į Su- 
vienytų Valstijų prezeidentus ir 
varo už jj plačią agitaciją. Tos 

partijos programa draudžia savo 

nariams ba!su</ti už kitų partijų 
kandidatus, vienok, kaip faktai 
liudija, to reikalavimo neprisilai- 
koma. Kaip tik bent kuri kita 
partija išstato kandidatu žmcjrų 
platesnių ir pr ogresyv i šk e s n i ų pa- 
žiūrų, su demokratiškesniais prin- 
cipais, tai žiurek ir socialistų bal- 
suotojų skaičius ne šimtais ir ne 

tūkstančiais, bet šimtais tūkstan- 
čių nupuola. Tas atsitiko laike 
prez. \Vil.-ono rinkimų ir anksčiau. 

Sakoma, kad Amerikos partija 
yra nedemokratiška, republikonų 
partija aiškiai kapitalistiška, ki- 
tos kitokias klintis turinčios. Bet 
matyt, kad darbininkai, ir net pa- 
tįs kai--kurie socialistai, nelukuriuo- 
ja kažin-ko ir iš socialistų parti- 
jos, jeigu laike rinkimų, ažuot bal- 
suoti už savo partijos išstatytą 
kandidatą, jie atiduoda savo bal- 
są už kitos partijos kandidatą, iš 
kurio tikisi daugiau sau gero su- 

silaukti. Todėl, nutsų nuomone, 
dabar dar dėl to klapsimo nėra 
ko sielotis; pasisielosime tuomet, 
kuomet bus laikas ir reikalas. 

Dabar sakoma, kad Amerikos 
darbo žmc.iės, kurie atidavė savo 

balsą už prez. VVilsoną—išrinkda- 
mi jį antram termit ui—didžiai ap- 
vilti jaučiasi. Labai gaila, kad 
žmonės tapo apvilti!... liet taipgi 
gaila, kad tie žmonės nėra skaitę 
generolo F. von Bernhardi veikalo 
"Vokietija ir Sekančioji Karė 
('Germany and The Next War"); 
kad jie nieko nežino apie vokie- 
č'.n junkerių, militaristų bei pai. 
germanistų tikslus ir jų nepasoti- 
namus apetitus—apetitus užgrobi- 
mo (Lietuvos ir Kuršo, Belgijos 
ir šiaurinės Prancūzijos bent ligi 
uosto Calais) ; kad jie nieko nėra 
girdėję nei matę apie vokiečiu 
slaptą politiką, kuri yra varoma 

visam pasaulyj; kad jų nėra pa- 
siekęs balsar tikron vergijon pa- 
imtų belgų ir t.t. ir t.t. Jeigu jie 
visa tai žinotų, tuomet gal kitaip 
manytų ir kitaip pažiūrėtų Į prez. 
\Vilsoną, kuris šiandieni yra ne 
tik kaltinamas, bet tiesiog smer- 

kiamas už karės paskelbimą Vo- 
kietijai. 

Tą klausimą pajudinsrr ~:a dėl 
to, kad tai yra vienas iš opesnių- 
jų siu dienų klausimų. Tas klau- 
simas yra šiandien dar taip opus, 
kad už priešingos nuomonės (ne- 
gu mano socialistų didžiuma, Icmi- 
kurie tautininkai ir, žinoma, rt- 

kiečiai) išreiškimą prisieina gauti 
ne tik karininko, karės šalininko, 
bet ir kuone savo brolių panbniko 
vardą ir tai nuo tų, kurie neturi 
mažiausio išmanymo apie augščiau 
paminėtus ir visą eilę nepaminėtų 
dalykų, arba tyčia nuduodančių, 
buk jie neišmano. 

I'.ct nesikarščiuokime ir leng- 
vu budu nedalinkime tų "parda- 
vikų" ir kitokių vardų. Vieton 
dalinę kitiems šiokius ar kitokius 
vardus už tai, kad jie žiuri kitaip 
j dalykus, kad jie juos kitai]) su- 

{pranta ir priešingą nuomone išreiš- 
kia—perskaitykime bent vieną ki- 
tą veikalą, aiškinantį tarptautinės 

(politikos klausimus ir atsidėję se- 

kime juos kasdien, nes jie kas- 
I ; v dien yra gvildenami dienraščiuose. 
Kam neprieinami anglų ar kita 

Į kokia svetima kalba parašyti vei- 
kalai arba laikraščiai, tai žinoma, 
ne ką padarysi. Visa kas belieka 
tokiam asmeniui—neimti pretenzi- 
jų dalykų žinovo ir sulvg savo 
"sveiko proto" neaiškinti tų "daly- 
kų, apie kuriuos visiškai neišmano. 
Xėra ir negali buti neišmintinges- 
nio elgimosi, kaip bandymas rišti 
klausimus meku neparemiant savo 
nuomonės. 

Mūsų organizacijos augimas pri- 
klauso labai daug nuo to, kaip mes 

atsakysime j savo draugu, pažįsta- 
mų, nedraugų ir nepažįstamų pa- 
statytus mums klausimus, j visus 
klausimus turime atsakyti tiesio- 
giniai ir nesvyruojančiai. Patai- 
kavimas arba svyravimas — tai 
ženklas silpnumo. Jie niekam gc- 
iro nelemia ir negali lemti. Jeigu 
j kokį nuims pastatytą klausimą 
tuo tarpu negalime atsakyti, tai 
taip ir pasakykime, o vėliau—'ka- 
da sužinosime—galėsime atsakyti 
taip, kaip pridera. 

Idant įgyti sau daugiau šilinin- 
kų ir pritarėjų, kurie pasiliks mū- 

sų idėjų draugais, tų idėjų skel- 
bėjais, męs turime buti mandages- 
niais ir žmoniške.vniais, ypač prieš 
tuos, kurie neturi tikslo tyčia iš- 
šaukti mumyse tokio jausmo, ku- 
rio įtakoje būdami noroms neno- 
roms išsireiškiame šiurkštesnėje 
formoje imsikalsdami prieš man- 

dagumo taisykles. 
Kas turi bent ko klausti kas- 

link ALT. Sandaros programos 
arba gauti Šiaip informacijų, lie- 
čiančių Sandarą, tas tesikreipia 
bent kuriuo iš žemiau paduotų ad- 
resų—į visus klausimus bus kuo 
greičiausia atsakyta ir nurodyta, 
kaip kokiame atsitikime arba rei- 
kale kas reikia daryti. 

ALTS. X.A. ap. organizatoriai: 
Jul. Baniulis 

366 Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Jonas Sekevičius 
101 Oak St., 

Lawrencc, Mass. 
S A. Geniotis 

79 Vine St., 
Montello, Mass. 

PAPRATIMAS-ANTRAS 
PRIGIMIMAS. 

Didžiausią bėdą kaip mu?r ku- 

nigai, taip ir kiti pryeeria'. turi 
kovodami ne tiek su visokiais sa- 
vo panapijonų griekais, kiek su 

tuoni, kad laike jų pamokslų žmo- 
nės nesnaustų. Paprastas yra re- 

ginys bažnyčiose, kad kaip tik ku- 
nigas pradeda pamokslą, tai klau- 
sytojai tuojaus pradeda snausti. 

Vienam Amerikos miestelyj 
pryčeris turėjo ypatingą su tuom 
bėdą. Jis ir savo zokristijoną pa- 
sišaukė pagelboa, kad jis dabotų 
klausytojus ir neduotų jiems mie- 
geli laike pamokslo. Bet negi vi- 
sus prikelsi!.. 

Pryčeris, apie pamokslo vidurį j 
patėmijo, kad jo gera parapijonė, 
žinoma miestelyj saliuninkė, taip 
stipriai susnudo, kad net knark- 
ti pradėjo (žmonelė už baro iki 
vėlyvam laikui stovėdama ir išsi- 
miegoti neturėjo laiko). Fryčeris 
ir garsiau pamokslą sako ir su- 

šoko keletą sykių apie Dievo rū- 

stybės, bet saliuninkė, kaip sinau-; 
džia, taip snaudžia. 

Tur/net pryčeriui atėjo gerą j 
mintis. Nusukęs pamokslą apie 
girtuoklystę ir pasakodamas, kaip 
girtuokliai prie baro, tarsi jaučiai į 
prie ėdžiu sustoję, vis daugiaus 
svaigalų reikalauja, jis daužė 
kumščia j amboną ir sušuko: "Ei, 
šinkorkėle. Duok dar kvortą!" 

Saliuninkė—strikt iš lomkų ir 
sitlyg papratimo atsakė: 

— Jes ser, jes ser,—tuojau, 
tuojaus L, 

i Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L'etuvl« Gydytojas ir Chirurgai 
3259 So. t(a!fitcd St., Chlcago, III. 

Gydo visckias 'igas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsiBenojusiaa lr paslaplingaa vyrų 
ligas. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

( VI «pt>) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje vlaus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenki; ir lietuvių Ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su pasiuntimu į namus. 

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

CHICAGO, ILL. 

CanaL 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIEO ST CM^IU ILL. 
COKNKK lSlh STRKtT 

KELIAUJANTIS AGCNTAS 
Musy keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New Yorką, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis už- 
rašinėja "Lietuvą" lr renka apskelbi- 
mus { :nusy laikraštj. 

LIETUVA PUB. CO. 
PETRAS S. REMEI KIS. 

Yra mūsų įgaliotas Gardaer ir aph* 
l'nkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
t- skelbimus lr pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
Lail.r.e >ra gauti Bau tinkamą vie- 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip div 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
įnusų mokykloje. Mokinine pasi- 
naudojamo individinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
ika važinėjime automobiliais vi- 

sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tumititą ir suteiks tiiffca- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
bu mokyklai netrūksta teriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname timlstai kad tuojaus 
sausi leidimų. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
"•'edert! Ass'n of ulo K^glneers, 
1214-16 JackPT. Tilvd. (Tnc.) 

f^ONE YARD8 2721 

£>r. J. JON1KAITIS 
rtEDIKAS IR CHIRURGAS 

f315 S. Halsted St., Chicago 

PASEK SAVO PINK 
| STIPRŲ, PARANKŲ IR SPAR- 

1ČIAI AUGANTĮ LIETUVIŲ 
VALSTIJINĮ BANKA VARDU 

UNIVEBSAL STATE BflKK 
KURIS ATSIDARĖ KOVO 3, 1917 
IR NUO PAT PRADŽIOS ĮGIJO 
ŽMONIŲ DIDŽIAUSI UŽSĮTIKĖ- 
JIMĄ, KĄ LIUDIJA FEKANTIS 
SPARTUS DEPOZITŲ AUGIMAS: 

Atidarymo diena. Kovo 3. 1917 $16,754.95 
I-ma Sąvaitė, Kovo 10. 1917 44-,415.89 
2 ra Savaitė, Kovo 17. 1917 53.918.26 
3-čia Savaitė, Kovo 24, 1917 61 594.42 
4-ta Sąvaitė, Kovo 31.1917 68,465.14 
5-ta Sąvaitė, Baland. 7,1917.... 87,987.21 
6-ta Savaite, Baland. 14. 1917 111,133.62 
7-ta Savaitė, Baland. 21. 1917 147,469.93 
8-ta Sąvaitė, Baland. 28,1917 187,466.05 
9-'a Sąvaitė, Gegužio 5, 1917 199.854.22 
10-ta Sąvaitė, Gegužio 12, 1917 220.482.04 
II-ta Savaitė, Gegužio 19, 1917 226.476.17 
12 ta Sąvsitė, Gegužio 26. 1917 247.C01.11 
13-ta S|vaitė, Birželio 2,1917. 253,369.00 

GAVIMAS PINIGŲ. Lietuvių Valstijinis Ban- 
kas sparčiai auga dėl to, kad kiekvienas depozitorius, 
nežiūrint karė ar taika, gali gauti savo pinigus ant 

kiekvieno pareikalavimo, nes Banko fondai yra sko- 
linami tik ant trumplaikinių pirmos kliasos sekuracijų, 
kurias Bankas gali apversti į pinigus kiekvienoj va- 

landoj. 
PARANKUMAS BANKO. Lietuvių Valstijinis 

Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra parankus Ban- 
kas, nes yra atdaras tris vakarus savaitėje iki 8:30 
valandai, kuriuose vakaruose kiekvienas darbinin- 
kas gali atlikti savo bankinius reikalus be sutru- 
kimo riuo darbo ir be nuostolio. 

BANKO STIPRUMAS. Lietuvių Valstijinis 
Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra stiprus Bankas, 
nes turi gryną kapitalą ir perviršį, siekiantį $235,000, 
o Banko turtas jau siekia viri pusę milijono doliariu. 

BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis 
Batikas sparčiai auga dėl to, kad yra saugus Bankas, 
nes yra po aštriausia Valstijinės Valdžios priežiūra 
ir po nuolatine užžiura 15 direktorių ir 5 Banko 
valdininkų. 

ATEITIS. Lietuvių Valstijinis Bankas ir to- 
liau augs, nes turi suvirs 500 šėrininkų, kurie ne tik 
patįs šioj Bankoj daro biznį, bet ir visiems savo 
draugams ir pažįstamiems rekomenduoja šį Banką. Šiame Banke kožnas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj. 

* n/ 

Pinigai padėti į Universal State Bank iki 10 d. 
Liepos nes 3 nuošimtį už visą mėnesį, tai yra nuo pirmos dienos Liepos. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S Ha's'eJ St„ Kampas 33čios, Ghicago, III, 

BANKINĖS VALANDOS. Panedėliais, Sere- 
dcmis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Utaminkais, Ketvergais ir Subaiomis nuo 9 valandos 
r■/'o 'V; 8--.o v?hndai vakaro. 

Idealis 
Muilas. 

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausiniui veido arba maudyk- 
lei, privalo buti sekančios ko- 
kybės: grynas, gydantis, anti- 
septikas ir neerzinantis. 

Sevara's 
Medicated 
Skin Soap 
(Severos Gyaantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. Jj myli 
vaikai, motinos vadina jj 
d'raugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANT ISHPSOL 
yra antlseptiškas 
Bkiedya vidujiniam 
ir Išlaukiniam var- 

tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi- 
mui burnos ir gerk- 
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui. 

Kaina 25 centai 

SEVERA'S 
FOOT POVVDER 

(Severos P r o š k o s 

Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 

tiseptiškos propkos, 
suteikiančios paleng- 
vinimą. nuo kojij 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojy.Kalna 25 centai 

Apart augščiau min4- 
tų preparatų, dar at- 
kreipiame atyda i kitas 
gydomasias toaletines 
reikmenas, išiirbinėja- 
tnas ir pardavinėjamas 
po "Severos" apsaugotu ženkleliu. Reikalaukite 
tiLtai tikrų Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptiekose, arba ui- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

B. K. Balutis 
-Attorney a t Law « 

Lietuvis Advokatas Į— 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namų Telefonas: Yards 509^ 

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $1.25 Amerika—Informacijos apie Ameriką ir 1.1 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 ioc* 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c, Kun. A. Burba — 29 pusi 20c. 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c, 
Lietuviu Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35C, 
Nuo Degtinės — 19 pusi 10c. 
Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pusi. 120..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 5c, 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimą ....10c. 

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, l'inigm 
geriausiai siųst per pačto Money Orderi, paprasianie 

Jaiške, adresuojant: 

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

Ant Pardavimo. 

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ. 
Labai pigiai, geroj lietuvių apie- 

linkėj, kur yra 40 lietuvių organi- 
zacijų. Platesnėms žinioms. 

Kreipkitės j "Lietuvos" Red. 
814 W. 33rd St. 

Namas ir lotas į pardavimą, pi- 
giai, Lietuvių apiellnkėj, 2 augštų, 
medinis namas. Atsišaukite adre- 
su. 
3750 So. Wallace St., ChicJgo, III. 

r.-i.itUAV'iMĄ, pigiai arba mainys 
ant Chicagos nuosavybės, 80 akrų 
geros ,'iemės ūkei Wisconsino Val- 
stijoj arti graivios Pashtigo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės j: 
JOHN J. LIPSKI, 

4616 S. Western Ave., Chicago, 111. 

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu- 
zikos ir dainų lietuvių kalboj surink- 
tos vsiokios notos (gaidos), iš kurių 
gali išmokti notas be mokytojo, ant 

8va o 

kokio tik nori instrumento, arba dai- 
navimo $1.50 parduodu tik iv, $1.00. 
Pasakykit ir draugams. Adresuokite 

G. A. Baronas, 
i P. O, McKeea Rocks, Po, 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 6598 

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

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. Halstedst. 
(Gyion mas »irž Aptiekos). GHICAGO 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokis* bylas visuose teismuose 

Ofisai: ■■ 

69 W. VVashington Street 
«mui 1008-1009, Tel. Ccatral 2579 

1214 So. Hiistfd St., T, I. Yardi 7271 
CHICAGO, 1LL. ^ 



ŽINIOS ŽINELĖS. 

(Tąsa nuo 3. Čio pusi.) 

Windscr, Canada. 

=— Lietuviai inteligentai turėjo 
susirinkimą pas d-rą D. Chapą. 
Susirinlkimo tikslu buvo projek- 
tas Kanados ir Detroito, Mieli, 
lietuviams įsigyti viešą namą. 

Philadelphia, Pa. 

—» Susitvėrusi Soc. Partijoje' 
Žmonių Taryba iš 7 narių Kovai į 
su kare rensria masini susirinki-, 

• 

mą, jeį susirinkimas pavyktų, ža- 

dama surengti demonstraciją.1 
Kalbėtojais žada kviesti prof. 
Scott Nearingą ir vieną žinomą 
soe. kalbėtoją. Laiškeliai kvie- 

čiamieji j susirinkimą busią .ne- 

šiote išnešioti no namus. 

St. Louis, Mo. 

— Darbai Šiuo tarpu eina la- 
bai geni: del darbo stokos nie- 
kas nedėjuojr, bet pragyvenimas 
labai brangus. 

Pottsville, Pa. 

» Pottsivllės kalėjimas pra- 
deda tuštėti. IŠ 140 dabar esan- 

čių kalinių apie pusė jų trumpu 
laiku žada btiti paliuosuotais, o 

naujų neatbagenama. Žmonės 
pradeda ateiti ] protą. 

Silver Creek, Pa. 
k = Jonas Sptidys 25 metų am- 

žiaus mirė Pottsvillės ligoninėj 
nuo sužeidimų kasykloje. Ka- 
syklos sienas begriaujant, už- 

griuvo jj Jidelis šmotas airtglies. 

Boston, Mass. 

■=» Birželio 24d. Bostone buvo 
Massachusetts valstijos Soc. Par- 
tijos suvažiavimas; dalyvavo 188 
delegatai. Suvažiavimas pasmer- 
kė Am. Darbo Fed. ir Žmonių 
Tarybą; nusprendė remti 1. W. 
\V. uniją ir kiek galint bendrai 
su ją veikti. 

Taylor Springs, 111. 

-=> Čia yra American Zinc Co. 
dirbtuvė, kur darbininkai dirbda- 
vo po 13 valandų į dieną, bet 
nuc '>irž. id. kompanija sutrum- 

pino ^larbo valandas net 5 valan- 
domis dienoj. 

San Francisco, Cal. 

« Laivu "Sib'feria Maru" iš- 
važiavo daug politinių prasikal- 
tėlių; tarp jų buvo: rusai, armė- 
nai. lenkai, suomiai, estai, lat- 
via; ir lietuviai. Žydų nebuvo. 
Iš San Fraucisco išvažiavo SLA. 
106 kp. narys K. Stasiulis; san 

franciškiečiai j? m jdavė dovanų 
parvežti sužeistiems lietuviams 
kareiviams Rusijoj. 

Detroit, Mich. 

=» Vietinė TMD. kuopa nuta- 

rė per "Vien. Liet." ir "Tėvynę" 
paduoti sumanymą Michigano 
ir Ohio valstijų TMD. kuopoms 
tverti apskrit]. Suvažiavimas 
tuoju tikslu žadama šaukti r*ig- 
sėio nien. Clevelande, Ohio. 

State Sanitorium, Md. 
= State Sanitorium yra ligon- 

butis džiovinkams, 60 mylių at- 
stu <nuo Baltimorčs; stovi gra- 
žioj vietoj, ant kalno. Ligonių 
yra arti 1000, tarpe jų vaikų apie 
200. Lietuvių yra 4 vyrai ir 
viena moteris. 

Overbrook, Pa. 
«=> Pasibaigiant mokslo me- 

tams, iičia seminarijos mokslą 
baigė 250 moksleivių, tarp jų 
septyni lietuviai. Juozas Čipu- 
kaitis gavo sidabrini medalj kai- 
po dovaną už filozofiją; Ošta- 
šauskas gavo au'ksini medalj už 
"Christian Poctrir^" (krikščionių 
mokslą). Išskiriant vieną, visi 
kiti lietuviai'gavo gana augštus 
laipsnius kiekvienoj mokslo ša- 
koj. 

Rezoliticija Prieš 
Lenkus. 

Xew York'e, birželio ii d. įvy- 
kusiame susirinkime lietuvių vei- 
kėjų, nutarta p .gaminti rezoliuci- 
ją prieš tautas, kurios nepaliauja- 
mai savinasi lietuvius ir bando 
prirodinėti, kad „tokios tautos, 
kaip lietuviai, visai iiėsama." 
Komisija pagamino sekančią re- 

zoliuciją, kurią apačioje paduo- 
dame ir anglu kalba; lietuviai, 
iškirpę, arba, geriausiai — per- 
rašę, tą rezoliuciją gali paduoti 
anglu spaudai savo miestuosc- 
miesteliuose, kur tik priims. 

Komisija. 

ITETUVIAI-ATSKIRA 
TAUTA. 

Lenkai ir kiti savinasi Lietuvius 
"savais žmonėmis." 

Kilus Europinei karei, kuri iš-' 
sivystė i kovą už mažųjų paverg- 
tųjų tautų i š 1 i u o s a v i m ą , tau- 

telės, buvusios po globa kitų. pra- 
dėjo rupinties išgauti sau neprigu!-1 
•mybę. Lietuviai, garsiosios seno- 

vės Lietuvos ainiai, kurie, nėra 
dar šimto metų, kaip buvo nepri- 
gulmingi žmonės, su karės pra- 
džia taipgi stojo j tarpą kitų, nepri- 
gulmybės jieškančių tautų. 

Lietuvos kaimynai, kurie visa- 
da dėjo pastangas nuslopinti Lie- 
tuvą, ypač lenkai Amerikos spau- 
doje ir intekmingais savo žmonė- 
mis, bando "prirodyti," kad lie- 
tuvių visai nesama, kad lietuviai 
—tai tie patys žmonės, kaip ir jie, 
ir kad lietuviai turi su jais bend- 
rai gyventi; jie (lenkai) savinasi 
dalj Gardino ir Suvalkų guberni- 
jų. Tokiu budu Amerikos liau- 
dis negavo progos išgirsti plates- 
nio žodžio nuo lietuvių, nes Ame- 
rikos spaudos dalis vis dar vaduo- 
jasi ta klaidinga nuomone apie 
lietuvius. 

Lietuviai — yra atskiros tau- 
tos žmones, garsiosios Sanskrito 
kalbos liekanų palaikytojai Euro- 

poje, turintieji savo atskiras nuo 

kitų tautu tradicijas, dainas, pra- 
eitį, his>šOriją, o ne Teutonai 
ar Slavai. Lietuvių sostaine yra 
Vilnius; jų teritorijon ineina 
Kauno, Vilniaus. Suvalkų ir Gar- 
dino gubernijos Rusijoje, ir dalis 
Rytų Prūsijos (Mažoji Lietuva). 

Lietuva nori nepriguhnybės— 
ir nori buti neprigulminga nuo 

kitų tautų įtekmės. 

LITHUANIA—A SEPARATE 
NATION. 

The Poles and Others Are Call- 
ing Liuiuanians "Our People." 

At the outbreak of the Euro- 
pean \Var which developed into 
a struggle for the freedom of 
small oppresscd nations, these 
•nations, too, being under larger 
nations, began to busy them- 
sclves trying to secure their 
freedom and independente. The 
Lithuunians, ancestors of the fa- 
mous Lithuania, who, not a hun- 
dired years ago, were the free 
people, vvith the beginning of 
this war also put themselves in- 
to. the midst of the other free- 
dom seeking nationalities. 

Lithuajnia's neighbors, \vho al- 

ways put their utmost efforts to 
diminish the povver of Lithuania, 
especially the Poles, who are 

trying to con vince the A nerican 
press, Tvith the aid of their most 
influential men, that there is 'no 

such nation as the Lithuanians, 
that the Lithuanians are the 
šame people as Poles and that 
Lithuanians should live 

together with them; the 
Poles also claim, as their 
)\vn, parts of Grodno aind Suval- 
ki provinces. Therefore the 
American people have not been 
given a chance to hear ainy fur- 
ther information concerning the 
Lithuanians, for the American 
press has been very wrongly in- 
iormed. 

The Lithuanians are the peo- 
ple of a separate nation, the up- 
holders of the famous old San- 
scrit tongue in Europe; they 
have their own past, traditions, 

songs, history; they are not Teu- 
tons or Slavs. Litliuanian capj- 
tol is the city of Vilna; thc 
territory comprises the: Kowno, 
Vilna, Suvalki and iardinas. 
(Grodno) provinccs iti Kussia, 
and a part of East i'russia (Mi- 
nor Ltihuania). 

Lithuania wants its frccdom 
—furthermore, it wants to be free 
from other nations' influence. 

LIETUVIŲ PADĖJIMAS 
ANGLIJOJE. 

Pablogėjo laikai ir lietuviams. 
Pastaraisiais laikais Glasgovvo 
darbininkų padėjimas labai per- 
simame. Nors pabrango visoki 
produktai, pakilo kainos kitų vi- 

sokių reikalingų dalykų pragy- 
venimui, pabrango visoki taksai, 
kurių'dabar netrūksta Britanijoj, 
bet darbai nepagerėja, tik blogė- 
ja. Kasyklose kaip kur gauna- 
ma tik po 4—5 dienas į savaitę 
dirbti, o uždarbis ncpcrdidžiau- 
sias. čia žinoma aimgliakasių pa- 
prastas uždarbis 10 šilingų j die- 
ną; pasitaiko kaip kam gal ir 

I daugiau, bet labai mažai. Buvo 
tokiu atsitikimu, kad uždirbdavo 
ir po daugiaus, bet kompanijos 
tokius darbininkus stengės' ap- 
sunkinti darbu, o sumažini! už- 

dari i. Prieš karę pavienis galė- 
davo prasimaitinti už S iki įc n- 

'lingu į savaitę, o dabar jau rei- 
kia i svaro ir daugiau. Kurie 
su šeimynoms gyvena, b i: Javo 

pakanka 1-5 svarų ir 1 svaro 

10 šilingų, o dabar jau reikia 
pragyvenimui nuo 2 iki 2 sva- 

rų ir 10 šilingų. Prieš karę bu- 
vo mėsos prastos svaras 5^2 pe- 
no, geresnės gaudavai po 10 pe- 
nų, bet dabar prasčiausios mė- 
sos svaras 1 šilingas 2 penai, o 

geresnės po 1 šilingą 10 penų. 
Sviesto svaras buvo 1 šilingas, 
dabar mokama ik« 2 šil. 6 penų. 
"Lopas" duonos buvo prieš karę 
2^/2 pen., dabar jau mokama po 
6 pen. Visokie aprėdalai ir apa- 

| viniai pabrango du kart tiek, 
j kaip buvo prieš karę. 

Lietuviai prieš karę būdavo va- 

žiuoja į Glasgo\vą apsigyventi 
I pigesniam pragyvenimui ir susi- 

jtaupinimui daugiau sau kapita- 
I lo ateičiai. Bet užstojus karei 
.visur tas pats. Kai-kurie Glas- 

jgowo lietuviai pavaryti iš amu- 

; nicijos dirbtuvių: norima suimti 
j kaiiunienę. Tokie lietuviai pa- 
leisti iš tokių dirbtuvių negali 
gauti geresnio darbo ki'ose dirb- 
tuvėse '.kaip tik "lėberiauti" už 
4 arba 5 šilingus ir tai nevisur, 
turi da/ kreiptis j rusų komsulį, 
kad gavus šiokj-tokį paliudijimą, 
o tada jieškoti geresnio darbo. 
Konsulis tankiai atsisako tokius 
paliudijimus duoti. 

Kasyklose dirbantieji lietuviai 
ir ne visi gali pasirinkti sau dair- 
bą; kuiis pameta senąjį — kitą 
sunku gauti arti, nebenit važiuo- 
ti už kelių mylių. Nekurie lie- 
tuviai jau pradėjo išvažinėti j 
kitas kolionijasį kur geresni už- 
darbiai kasyklose. Bet staliorių 
darbas tai žymiai pakilo, nors 

ifiekurios dirbtuvės dėl stoKos 
medžio turėjo sustoti dirbusios. 
Už tai kurios dirba—tai darbas 
eina visas šešias dienas i savai- 
tę ir uždarbis yra neblogas; ge- 
rai mokantis darbą uždirba nuo 

3 svarų iki 4 svarų į savaitę ir 
d'augiau. Tik gaila, kad mažai 
lietuvių yra dirbančių prie sta- 

liorių. (Iš "Iš. Dr.") 

KIBIRKŠTIS 
Jeigu visoki padarai iki šiolei 

budavo paženklinti "Made in 

Germany" (Padaryta Vokietijoj), 
tai Ikodel ir taikos negalima taip 
pat užstempliuoti?—'kada talki- 
ninkai nueis Vokietijon. 

+ + + 

Leninas agituoja prieš rusu 

valdžią. Nedyvai! Nabagą išva- 
rė iš šokikės Krzesinskos palo- 
ciaus. 

+ + + 

"Naujienos" tveria Lietuvių 
Vorkmanų tarybą. Grigaičiui la- 
bai norėtųsi buti "diktatorium." 

Tie jauni v y r* t, kurie klausėsi 
Bagočiaus prakalbų ir pasidarė 
"sliakeriais," gafetii dabar pasi- 

klausti ar p. Ef Dži flagočius už- 
siregistravo? 

J.V' 

* * * 
L*.< 4-iS 

Uvo.':oju gazietose, Ikad Leni- 
nas yra vokiškas šmipas. O kiek 
durnu lietuvių skaitčLii* dar skai- 
to jj "dideliu rcjjo]iijgijonierium." 

* Ą. 'jį. 
\ t-': Į Amerikos "boisai" nuvažiavo 
Fra/ncuzijon, kad geriaus pasi- Į klausyti, kaip kaizeris iš Ameri- 
kos juoksis. I 

* * * I 
.... 1 Kas sakė, "kad socialistai nėra I 

geri patriotai? Jie yra gerbusi Į u i visus patriotai—jų tėvynė juk Į 
yra Vokietijoj. 

•I* *Kl 

šiuosmet Kunigų Sąjunga, su- 
sirinkus Atlantic City, gal nepa- 
mirš protokolan užrašyti, kaip ji 
pujkiai pasidarbavo surengimui 
"Popiežiaus dienos." 

Ar tu, būdamas darbininkų 
draugu, rekomenduotum jiems 
vagį? Well, gezieta., su humbu- 
giškų daktarų apgarsinimais, par- 
duoda apgavikams darbininkų 
kailį. 

+ »I* 

Gal Kemėšis Lšikeiks kardino- 
lu Gibbsoną. Jis pasakė, kad 
panaikinimas svaigalų yra negali- 
mas daiktas. 

•J* * 4* 

Ir kam "Naujienoms" tverti 

'Darbininkų Tairybą," kad jos 
jau turi redi sumobilizavę Hum- 
hugiškų daktarų tarybą. 

.J. .J. Ą. 

"Keleivio" ir "Laisvės" buv. 
redaktorius ir "Naujienų" kon- 
tribiutoris užbaigė jėzuito Lojo 
los universitetą... W'ell, vieni pas 
kitus lekcijas ima. 

v v v 

Duodu įnešimą, kad šiuosmet 
sušaukti Amerikos Lietuvių Peš- 
tuku Seimą. Pasisekimas yra už- 
tikrintas. 

Jurgis Spurgis. 

Petrograde 700 
Naujų Laikraščių. 
Nuo Revoliucijos prasidėjimo vienam tik Pe- 

trograde jsiteigė septyni šimtai naujų laikraščių. 
Tas parodo, kad tamsi ikišiolei rusų tauta supran- 
ta apšvictos svarbumą. 

Apšvieta yra svarbesnė už politiką. Tą pri- 
pažino ir garsus rusų rašytojas Maxim Gorkij. 
Gorkij yra labai radikališkas žmogus. Revoliu- 
cijos pradžioje jis norėjo nuversti ir naują Rusi- 
jos valdžią, nes ji jam išrodė perdaug konserva- 
tyvė. Jis ją kritikavo ir kurstė žmones viską iŠ- 
pamatų išgriauti, o naują tvarką Rusijoj subuda- 
voti. a 

Bet -Tioftiij yra ir išmintingas žmogus. Jis 
greitai ;,3jma1y, kad griauti ir naikinti ga- 
li ir tamsios-minios, bet tverti ir b u d a v o t i 
!ką nors (naudingo gali tik apšviesti ir i š m i uu- 

tingi įmonės. Todėl jis metė politiką ir užsi- 
ėmė tik/žmonių apšvieta. 

Iš visus dąaim sun kiausia yra sutverti lais- 
vę ir sillludialoti žmonėms gerovę. 

Męš_g&l.im gailėtis darbininkų, męs galim tam- 
sias minias kurstyti vienus prieš kitus, rųęs gali- 
me išgriauti su jų pagelba visą šitą pasaulį iš pa- 
čių pamatų, liet męs negalime nei sau, nei jiems 
gerovės sutverti, kol tos minios bus tamsios. Nes 
tamsumas yra didžiausis priešas ne tik laisvės, bet 
ir žmonių gerovės. 

Kas kalba apie Lietuvos laisvę ir apie Lietuvos 
darbininkų gerovę, o nei pirštu neprideda prie sa- 
vo brolių apšvietimo, tas tiktai sapnuoja. 

Nes laisvė tamsiam žmogui—pragaištis, gero- 
vė tamsų žmogų veda prie pragaišties. Jis nei 
vienu, nei kitu .nemoka tinkamai naudotis, kaip 
mažas vaikas nemolka aštria britva naudotis. 

Štai kodėl kiekvieno gero tėvynainio užduo- 
tim yia paraginti savo brolį, pažįstamą lietuvį prie 
skaitymo gerų laikraščiu, gerų raštų. Ištraukęs 
vieną lietuvį iš tamsumo balos ir pastatęs jį į 
eiles "Lietuvos" skaitytojų, atliksi naudingesnį 
darbą negu tas kuris, kaip gaidys ant tvoros, ku- 
kuriekuoja npie pasaulio bėdas, apie žmonių tam- 
sumą, o pats nieko nedaro to tamsumo prašalini- 
mui. 

"Lietuva" yra vienas iš seniausių ir geriausių 
iAmerikos lietuvių laikraščių. Jis varė ir varo 
rimtu keliu apšvietos darbą tarp savo tėvynainių. 
Kiekvienas lietuvis, 'kurį apeina Lietuvos laisvė 
ir musų žmonių gerovė, privalo sumažinti tą ar- 
miją tamsuolių—'tarp musų lietuvį, o didinti 'armi- 
ją apšviestų, blaivų, išmintingų lietuvių. 

Padaryk tą ir pats. Prikalbink "Lietuvai" 
vieną-kitą skaitytoją! "Lįetuva" ir Lietuva—abid- 
vi bus tau už tai dėkingos. 

Visus laiškus ir prenumeratas siųsk sekančiu 
adresu: "Lietuva," 814 West 33rd st., Chicago, 111. 

(Lt ! 

REDAKCIJOS ATSAKYMhi. 
U 

Svečiu!. — Ačiū ui linkėjimus. 
Stengsimės. 

fiASraii Y5T01 
4CC fjf 

Drą^užhf Kirpimas 
Išmokysime jus šit$ gerai apsimo- 

kamo amato i trumpą laiką. Spccia- 
liB skyrius kiektlfcnoj siuvimo dalyj. 
Kainos žemos šfjjjnėoGjsį. Pasikalbė- 
kite su musų npj^kytįpjįu. 
""MASTER CUJTING SCHOOL 

118 N. LSSalIft Street 
4to» Lubos Priešais City Hali 

EXTRA! 
Pigiausias gydymas visokių ligų ir 

Išdirbimas visokių gėrimų: visokios 
paslaptys ir gudrybės, šitas apskel- 
bimas tik trumpam laikui. įdėk 
krasos ženkleli ir prislųsk savo a- 
dresų, o gausi išaiškinimą. — 

George Dorin, 
2221 W. 21st PI., Chicago, III. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mėn. perkėliau savoj ofisą po 
3325 So. 1IALSTED ST. 

TELEPHONK YARDS 5834 
Dr. P. VVIEGNER • i 

100 S M I tentovimo^gal^>ūw,lto^1 "KA°IlšR^Tl(''''rAiir)T ^fujus lr gerus ^RADIMUS. Su proga gali būti kiekvienam; gal but turite kokį išradimą dėl užpa- \ ra M 8 I 8 sul A I vieoanf išsiųsim dykai Risuakua ir « h?i ^ Z™ mUSy dykai patarljni* ir VKDĖJO I&RADIMŲ, ką iš asti, ir kaip užpatentuoti, kurj kiek- A nu B 11 IV! XII %lenanri&8lų3,m dmi- Kl9^uair r>odeliu8 bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent J katrą ofisą: Vi Bflril^illini 12 « 
N EUROpEAN PATENT OFFICES: (Lct): 256 BROADWAY, NEW YCRK, N. Y. Ir W3 BARRISTER BLDG., WASH>NQTON, 0. C. —WM—i MBBF Iii Wi—M—Ū————i 

Kapitalas t Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .. $92.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $i.ooo.* Moka ligoje pašalpos— 
$6.oo $9.00 ir $n.oo į savaitę. 

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- ^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalhs. 

• 

yMONIŲ apšvįptai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- ^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
-307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Su Reikalais 
Kaslink konstitucijų, knygų 
katalogų ir kitokių Spaudos 
darbų visados kreipkitės į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd ST. CHICAOO, !LL. 

TELEPHONE DROVER 7184 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASl 
Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai sufi aj-ma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkam sau drabužtus paa mus. Vr- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus uuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 aai orderio darytus siutus parduolame po $5.uu ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.60 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
J415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LU. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis Mtl atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki o vai. vakar*. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 

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 iki 8:00 vai. vak. 

Nedčlioms, 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austi n 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvienu rytg 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

Vidurvakarių Stebuklingasis Gamtos Kraštas 

Atsidarys nuo Gegužės Įmes iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

Al ^ (J Tikieta? į ten ir atgal vie- 
Jn I / 11 nintėliai tiesiu keliu nuo 
• Chicago Archer Ave. ir Ci- 
cero Ave. Stoties ar Argo, Iii. Chicago 
ir Joliet Elektriniu Gelzkeliu. 

Specialiai Būriai 
Al PA Tikitias i ten ir atgal tuo 

tb i«DU P""-'u keliu buraims iš pen- 
kiij dešimtų (50) žmonių, ar 

daugiau. 

IBlektrikiniu ir Gariniu Keliu 
A J Tikictas j ten ir atgal sep- A IB4 tintadieniais ir šventadieniais 

™ 
taipgi būriams iš penkių 

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis, 
šita žema kelionės kaina galima gauti 
tiktai vartojant pakcistinį tikietą į Jo- 
lieta, III., C. & A., A. T. & S. 1"'., ar 
C. R. I. & P. gelžkeliais. 

Rock Island turi paskirtį traukinį iš 
Chicagos 7:00 vai. ryto ir 9:00 vai ryto; 
jš Englewoodo 7:15 vai. ryto ir 9:15 vai. 

ryto, pasiekianti Jolieta, 111. 8:30 ir 10:00 vai. ryto. 
Jolict* apleidžia 8:45 vai. ryto ir 10:20 

va!, ryto, pasiekdamas Starved Roek 
11:00 vai. ryto ir 12:20 va.l dienos. Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 
vai. po pietų ir Rock lsland grlikeliu pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Ekskursijos OP Antradieniai*, šeštadieniais ir ,ft|V Aį) septintadier.iaii kas sąvoki V nuQ Gegužis, 15 d. iki Ru"? sėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir sulyg specialio susitaikymo. \ ijnos dienos ke- lionė. S»šios valandos Rocke. 
Kreipkitės i Clricago Travel Rureati, 645 Marqueti- Ituilding, Telephonc Cen- tral 3847 

Archer A ve. Stoiis 
Norėdamas nuvažiuoti į Archer Ave. 

Stotį, paimk pietų linkui eijtfjti tram- 
vajų State gatve ar Archer A.re., pažy- mfU "Archer-Cicero", ar persikMk »r.t jito tramvajaus nuo kiekvienos perker- 
tamųjų Unijų. 

ARTĖS N CMS ŽIN OMS RAŠYK 

CH1CAG0, 0TTAWA & PEORIA RY. 
JOLIET, ILL., Arba Telefonuok Drover 27f>r» 

M T r 8 TI O savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų 
U I r" I I 1 aP'c imo™* sve'katą ir l'?as. taipgi apysakv, juoky, 
*0 I Iki 1 8 ei,iV- paveiksly.\ Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina metams S2.00. pusei metv $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasiturėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,®So. Boston, Mass. 



PRIE OPERACIJOS. 

Didelė šviesi operuojamoji sa- 

iė. Ant stalo guli be pasikru- 
tinamo išblyškęs, sunykęs žmo- 

gus, ar, geriaus pasakius, grobiai 
žmogaus. Granatos užgautas ne- 

teko abiejų kojų, nuo sutriuš- 
kintos dešinės rankos pasiliko 
jam tik žąstas. Dabar jam 'nori 

jj nupiauti. 
Jaunas, keistai liūdnomis aki- 

mis gydytojas pasilenkė ant jo 
gulinčio ir jo veidu perbėgo ner- 

vinis drebulys. Netrukus liks 
tik žmogystės stuobrys. 

Gydytojas nušluostė kaktą ap- 
sirasojusią nuo prakaito ir dirš- 

telėjo j pagclbininką, stovintį už- 

pakalyj su chloroformu. 
Chlorofonnuok! 

Ligoniui ant veido uždėjo bal- 

tą 'kaukę. Stovinti 0'ale galvų 
vienuolė pasižiurėjo į nuliud il- 
sias gydytoji akis ir pradėjo 
lakstyti ant ligonio burnc/>. 

Užėjo laukimo valanda. Iš 

palenktos bonkelės lašas po la- 

šui lašėjo ligoniui ant burnos, 
troškindamas netikslų alsavimą. 
Kartais po beformį užmingančio 
kūną perbėgo staigas šiurpulys 
savotiškas mėšlungis atsiliepda- 
vo garsesnis atsidusimas, dėja- 
vim ištrauktas iš sielos gilu- 
mos. Kelis kartus pakrutino 
galvą, lyg kad norėdamas smau- 

giančią slogą numesti nuo savo 

burnos, bei sargi vienuolės akis 

patėmijo tuoja'.is plyšį; liuosa 

ranka pataisė suklypusią kaukę 
ir liuosesnį alsavimą sustabdė. 

Salėje buvo troškinanti tyla 
erimta chloroformo kvapo. Du 

ragelbininku atsistojo kaip įdieg- 
ti šale stalo. Jų akys klaidžiojo 
po baltą sieną ir bėgo į didžiu- 
lius langus, per kuriu nudažytas 
r"tas veržėsi saulės spinduliai. 

'Ant ligonio veido krito lašas 

po lašui—tyliai, negirdimai, kaip 
sekundos ant didžiulo pasaulio 
laikrodžio. Gydytojas atsisėdo 
tolėliau stovinčioje krasėje ir pa- 
rėmė galvą ranka. r*er jo sme- 

ger-s lėkė viesulos minčių ir 
kiekviena kaip įkaitusi nuo lė- 
kimą plieninė kulka griauzėsi į 
.nustebintas smegenis, triuškin- j 
dama viską. 

Tr kam tas viskas? 

Išlydis žmogų, kuris visam 

gyvenimui pasi'.iks tokiu luošu, 
kad vienas pamatymas jo varis 
žiurintj į jj drebulin. 

žmogus stuobrys. 
Ar gyvenimas p-liktam aplin- 

kybių malonei nebus kruvina iro- 

nija, daiktu, 'kuris reikia prakeik- 
ti? Ir toji sąmonė, kad net ne- 

galima amžiaus sutrumpinti.. 
Ar mirtis nebūtų vieninteliu iš- 

gelbėjimu nuo begalinių kančių? 
Mirtis?! 
Baisi mintis, pasislėpusi kaž- 

kur sąmonės dugne, rėžė savo 

ta' įsiais sparnais. Suburzdėjo 
Vn.sui rymančio gydytojo ir pri- 
ciglaudė salės kertėj. 

— O jei jis numirtų?—manė 
mirtinai išblyškęs gydytojas, pa- 
keldamas galvą. Antsyk pasi- 
baigtų viskas—ir tos viršžmogiš- 
kos kančios, kurioms nėra žo- 
džių žmogaus kalboj ir visas tas 
vėlesnio* gyvenimo skurdas. Ar 

jis pi*s—jei jam butų duota nu- 

manymas savo nelaimės ir galė- 
jimas pasirinkti—ar jis pats me-' 
pasirinktų greičiau mirties? 

— Taip. 
Atsistojo. Jei tas žmogus nu-1 

nr.irtų, man Dievas atleist 
Staiga iš užmigdytojo lupu išsi- 
veržė Jciištesys, prislėgtas sude- Į 
javimas. Gydytojas pasilenkė 
ant jo ir atstatė ausį. 

— 
— tu mano 

Motina? mergele? pačiule? 
Vardas tūkstančių—o bet kiek 

jame reikšmės! 
— '"mario".. 
Tai matyt yra kas nors, prie 

ko šitas stuobrys žmogus mel- 
džiasi nuo karščio ir kančios 
užkepusiomis lupomis—kas nors, 
kam šitas lavonas yra visu pa- 
sauliu, kas nors gal laukia jo pa- 
grjžymo nuo daugelio mėnesių 
skaitydamas dienas ir valandas. 
O jei jis jj užmuš... jei kažkieno 
akys neverks veltui kiekvieną 
naktj, praleidžiamą be miego ge- 
duliuose, baisus n^atsišaukiamas 
prakeiksmas kris ant jo kaip ko- 
kis sielvartas dėl papildytos pik- 
tadėjystės: 

N'ušluostė kaktą, apšautą šaltu 
prakaitu 

— Xe, ne! sušnibždėjo ir per- 
sigandęs savo paties balso garso, 

pasižiurėjo j stovinčius kitoj pu- 
sėj stalo pagelbininkus; Vet tie 
įsispyrę žiurėjo žemėn, mediniais 
išblyškusiais nuo nuovargio vei- 
dais. Antgalo vie.ias paleido lai- 
kytą ligonio ranką ir paduoda- 
mas chirurgui peilj kietai pasa- 
kė: 

— Užmigo. 
Jo akys valandėlei susitiko su 

gydytojo akimis; gydytojas iš- 
skaitė jc.*.;e tvirtą, neatsisakomą 
paliepimą. 

— Pradėkime—tarė nusisuk- 
damas. 

Drebančiais pirštais nutvėrė 

šaltą, švytru įrankį ir pasilenkė 
ant užmigdyto... 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
lly'le Parko ar.gštesnės moky- 

klos ir Chicagos Universiteto 

mokinys, o dabar instruktorius 
Universiteto fiziologinės chemi- 
jos skyriuj, japonas dr. Shiro Ta- 
shiro, mokiniu būdamas, išrado 

mažą stiklini aparatą, kuriuomi 

matuojama labai smulkios anglia- 
minio dioksido dalys. Per šešėlis 
metus po to jam pavyko parody- 
ti mokslininkams, kad visi jau- 
trus, t. y, gyvieji organizmai iš- 
duoda angliagaminj dioksidą 
(dvigubąjj Tugštagamj) ir išduo- 

da jį greitai, ar palengva sulyg 
jų gyvumo, ar jis yr. stiprus, ar 

silpnrs. šitą saiką angliagami- 
niam dioksidui jis teisingai pava- 
dina biometru, arba gyvybės ma- 

tuotoju. 
Pirma Tashiro's laiko papra- 

stai buvo manoma, kad nervinis 
veikimas buvo savotiška neche- 
rninė funkcija, nepanaši į kitą ku-' 
no veikimą. Jautrusis biometras į 
parodė, kad visi nervai išduoda 

angliagaminj dioksidą; kad pa- 
akstintasis nervas išduoda jo dau-1 
giau, negu neveikusis nervas ir 
kad nervas arti smegenų kvėpuo- 
ja daugiau negu tolesnis nervas. 

Vieras įžymus anglų fiziolo- 

gas, isgirdes apie Tasliiros išr 

dimą, atvyko Chicagon tyčia pa- 
matyti jo akuratumą ir nusivežė 

jj Anglijon; dabar atsiuntė savo 

sunų pas Tashiro mokintis ko- 
ius metus, ar dvejus. 

NORĖTŲ ŽINOTI. 
Vienam mieste ėjo nedidelis 

laikraštėlis, kurio savininkas buvo | 
ir redaktorium ir leidėju. Laikai I 
buvo sunkus ir nebagas redakto- 
rius retai kada galėdavo galus su 

galais surišti. 
Vieną dieną ofi^o vaikiozas įėjo 

į redaktoriaus kambarį ir sako: 
— Prie duriu stovi trampas ir 

jis sako, kad jau šešias dienas 
jis nieko nevalgė. 

— Atvesk jį čia greičiaus pas 
mane—sušuko redakto rius,—j eigu 
mati pasiseks iš jo sužinoti, kaip 
jis gali tai padarvM, tai gal męs 
galėsime dar viešą savaitę savo 

gazietą išleisti... 

IIETINESjINIOS. 
Rusų Komisija Chicagoje. Ru- 

si; komisiją, po vadovyste prof. i>. 
Badu net j e vo, žada atvykti Chica- 
gon gale ateinančios savaitės; vie- 
šės Chicagoje dvi dieni 12 ir 13-tą, 
arba 13 ir 14 d. liepos. 

Priėmimo komitetas, kuriame • 

yra miesto majoras, visa miesto; 
taryba ;r apie 250 piliečių, tuom 

tarpu išdirbinėja plianus svečiu 
priėmimui. Žadama turėti bankie- 
tas bene La Salle hotelyj ir viešą 
priėmimą su prakalbomis Audito- 
rium teatre, arba kuriam nors par- 
ke. 

Ateiviai iš Rusijos (įvairių tau- 

tų) žada turėti specialį vakarą 
komisijos priėmimui; vakaras ža- 
da atsibūti Municipal Pier svetai- 
nėje. Pereitą subatą ant North- 
West Side įvyko tuo tikslu susi- 
rinkimas, kuriame nuo lietuvių da- 
lyvavo B. K. Balutis ir K. Jur- 
gelionis. 

Kun. J. Žilinskas, kaip teko pa- 
tirti, pasekmingai darbuojasi Lie- 
tuvių Vilniaus Banko reikaluose. 
Pereitą savaitę atsibuvo eilė susi- 
rinkimų, kuriuose Kun. Žilinskas 
aiškino svarbumą ir naudingumą 
rengiamojo V»lniuje Lietuvių Ban- 
ko. 

Kaip teko girdėti, iki šiolei či- 
kagiečiai jau užsirašė ant keleto 

tūkstančių doliariu šfru ir neku- 
riose vietose, kaip vc Cicero, visi 
šeriniu!.ai pilnai savo šėrus apmo- 
kėjo. Sunkiausiai ėjo Bridgepor- 
tc; nusibankrutijusis Tananevi- 
čiaus bankas, kaip aiškinama, yra 
tam priežastis. Vieni žmonės ne- 

turi pinigu, o kiti per mierą įbau- 
ginti. 

Kun. J. Žilinskas netrukus žada 
išvažiuoti j aplinkinius Chicagos 
nrestelius. 

—• \V. E. Farla\v Co. .suor- 

ganizavo anglies kompaniją 
"I'roperty Ovvners" Mutual Coal 
Co. tuoju tikslu, kad parūpinus 
anglis C'hicagos gyventojams pi- 
giaus, negu paprastos anglies 
kompanijos jr s parduoda. Šita 
kompanija sudarė kapitalo $i,- 
500,000, apėmė kasyklą vakaru 
Virginijoj ir kitą žiemą žada 
parūpinti Pocahontas anglis Chi- 
cagos gyventojams po $4.80 to- 

nui. Net jei valdžia paimtų ang- 
lies kasyklas savo užžiuron, tai 
ir tąsyk šita kompanija žada 
pardavinėti anglis $1.50 ant to- 

no pigiau negu dabartinė kaina, 
ir dar dividendo mokėti. 

Iš Tananevičiaus bylos. Perei- 
tą panedėlj, užbaigus rinkti pri-. 
saikintus teisėjus (jurv), prasidė- 
jo byia Jono M. Tauianevičiaus, 
nusibankrutijusio pri va t i.Vk o ban- 
kieriaus, teisėjo Ilugo Palm teis- 
ine. Ta i mevičius kaltinama su- 

lyg .kriminalių įstatymu už pri- 
iminėjimą depozitų po to, kaip 
jau jo bankas negalėjo išmokėti 
skolų. Atstovas Central Trust J 
Company of Illinois, kuri yra, 
Tananevičiaus banko r e c e i v e- 

r i u, liiKiijo, kad bankas turėjo 
daugiaus negu 2,000 depozitorių 
ir apie $470,000 depozitų. 

Didelė minia žmonių — dau- 
giausiai lietuvių ir lenkų—susi- 
rinko kriminaiiskan teisman pa- 

siklausyti byios. Tarp žmonių 
daugiausia buvo banko depozi- 
torių. kurie keikė nusibankruti- 

jusj bankerit,., o inekurie grąsino 
net nušauti Tananevičių. Teis- 
mas liepė pastatyti sargybą ap- 
link Tananevičių, kad apsaugo- 
jus jj nuo užpuolimo įniršusių 
žmonių. 

Sandaros vakarėlis. Chicagie- 
tis Washingtonan. Pereitą su- 

batvakarj Mildos svetainėj atsi- 
buvo Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Sandaros 25- tos kuopos šei- 
myniškas vakarėlis, kuriame sve- 

čiu buvo p. M. Šalčius, Centra- 
linio Komiteto sekretorius. Bu- 
vo dar vienas svečias iš Rytų, 
p. Kazlauskas, iš Montello, Mass. 

P. ištrinko pusėtinas būrelis 
publikos, tarp kurios didesnė da- 
lis bnvo jaunimas. lo šokių, 
dainų atsibuvo vakarienė, laike 
kurios netruko prakalbeiių. Čia 
pranešta, kad Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara sykiu su Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondu yra 
nutariusios pasiųsti \Vashimgto- 
nan ir ten užlaikyti nuolatiinį at- 

stovą, kurio pareiga bus rūpintis 
reikalais, vedančiais prie išgad- 
ino Lietuvai laisvės. 

Tokiu atstovu žada buti p-as 
K. Kasputis, čikagietis, kuris 
netrukus žada išvažiuoti į \Vash- 
;ngtoną. 

Susirinkusioji publika karštai 
«itam sumanymui pritarė ir su- 

dėjo Lietuvos Neprigulmybės 
lrondan apie $50.00 aukų. Jau 
buvo po pirmai nakčia, kada pub- 
lika išsiskirstė. 

Aukų sudėta sekančiai: 
D.'. K. Drangelis $5-00 
J. Giraitis 5.00 
P. Pumputis 50 
D. Stancikas 1.00 

B. Janulis 1.00 

J. Janulis 1.00 

A. Lukauskas 1.00 

P. Šėmaitis 1.00 

J. Kapočius 50 
N 50 
Miss R. Lawler 25 
P. Sarpalius 1.00 

J. Šileika 1.00 

Miss E. Girijotas 1.00 

Dr A. J. Zimontas 2.25 
Dr. C. Z. Vezelis 5.00 
S. Kvietkauskas 1.00 

P. J. Kazlauskas, 
•Montello, Mass 1.00 
P. Y. Mažutis 1.00 
S. Draugelis 1.00 

A. D. Kaulakis 1.00 

V. Schultz 1.00 
A. Stankauska* 1.00 

F. P. BradctouKs 5-00 
X 2.CK 

Viso... .$4f>.or 
M. J. Kiras 5.0c 
Dar keletas žadėjo vėliaus savo 

aukas įmokėti. 

Įvairumai. Pereit;} savaitę vėl 
suareštuota keletas lietuvių, kurie 
neužsiregistravo savo laiku. 

— J. Nicols, vokietys iš Ke- 
nosha, \\ is., tapo areštuotas Chi- 
eagoje, kuomet jis pradėjo "kriti- 
kuoti" prezidentą VVilsoną. 

-- l)r. P. Petraitis, dentistas 
prie 10750 So. Michigau A ve., 
išvažiavo pasilsėti ant vakacijų; 
žao'.a sug-įžti namo šią pėtnyčią. 

—- Du tūkstančiai barzdasku- 
čių, priklausančių prie Cliicagos 
barz#iskučių unijos, liepos 1 d. 
nutarė straikuoti. Reikalauja 
$17.00 vidutiniškos, savaitinės al- 
gos. pusės to. ką barberšapių sa- 
vininkai gauna vi-ršaus $25.00 ir 
3 vai. darbo dienos. 

(01TICIAL PUnUCATION) 
Report of UNJYERSAL STATE IIANK, locatcd at Chicago State of Illinois, before 

Ihe commcncement of business on thc 21st 
dav of June, 1917, as inade to the Auditor 
of l'uhlic Accountts of thc State of Illinois, 
pursuant thc la\v. 

RESOURCES. 
1. Loaks: 

I.oans on rcal es- 
tate $ 78,583.00 

I.oans on cullatcral 
security 82,951.06 

Othcr loans and 
discounts 195,150.00 $.156,684.06 | 

2. OVKRDRAFTS! .... 288.02 | 
3. Invistmknts: 

l nited States bonds 200.00 
Other bomls and 

seenrities 50,000.00 50,200.00 | 
4. Miscf.li.aneous Re- 

sot'ncKs: 
Ranking honse .... 100,000.00 Į 5. Duf. from Hanks: 
State 6,010.50 
National 4,139.25 10,149.75 

6. Cash on IIand: 
Currency 12,660.00 
Ciold coin 760.00 
Silver coin ..... 1,220.00 
Minor coin 73.15 14,713.15 

7. Other Cash Re- 
soi-rces: 

E.vchangcs for clear- 
ing house 1,832.50 

Collections in tran* 
sit 213.87 2,046.37 

Unearned insurance 677.43 
.. Totai. Resources $534,758.78 

IJABILITIES: 
1. Capital Stock Pai» 

n $200.000.00 
2. StiRPt.i's Ft'NB ... 25,000.00 
3. Undivided Pkofits $ 7,356 98 

Less enrrent inter- 
est, cxpensrs and 
taxes paid 6,645.2. 711.76 

Unearned interest. 2,985.07 
4. Deposits: 

Savirgs, subject to 

notice 187,090.00 
Demand. subjer lo 

chrck «... 63,349.94 
Certified checks.... 18.50 
Cashicr's checks .. 3,886.14 254,344.58' 

6. Miscellaneovs Lia- 
bilities: 

Rcserved for taxes 
ar.d interest .... 223.37 

7. Other I.iabilities: 
Foreign Exchange.. 10.00 
Ronds 51.484.00 51,717.37 

Totai. Liabilities $534,758.78 

I, John T. Ragd/.ianas, Cashier ot the 
Universal State Rank, do solemnly swear 

that the ab^ve statement Is true to tbe 
best of my knovvledge and "belief. 

John I. Bagdziunas, Cashier. 
County of Cook 
State o? Illinois, 

Subscribed and sworn to before me this 
3rd dav of July, 1917. 

[SEAL] MARGARET J. RYAN, 
Notary Public. 

Apgarsinimai. 
Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, ko'os negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
-crfiiis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
>avo ligos. ? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už vieną dolerį. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauliams jr vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E. 79th St. S. Cleieland, Ohio 

VAISTAI, KURIE PRIDUODA 
SMAGUMĄ VASARĄ. 

Ar nori jaustis smagiai vasa- 
ros mėnesiais? Svarbiausiu da- 
lyku yra prašalinimas ligos, o 

kadangi didžiumos vas'aros iigų 
apačioje yra skilvio suirimas, tai 
laikyik vidurius švariais ir liuo- 
sais su pagelba Trinerio Ameri- 
kinio Karčiojo Vyno Eliksyro. 
Šitas vaistas, kuris yra vaistu, 
o me gėralu, išvalo vidurius ir 

[užlaiko juos švairiai, pagelbsti 
[ virškinimui ir sustiprina viją ku- 

ną. Prašalinsi skilvio klintis, 
galvos skaudėjimą, nervuotumą, 
trukumą noro valgyti ir 1.1, ir 
^crėsies gražiu vasaros sezonu 
nidamas smagus ir liinksmas. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Trinc-' 
rio Linimentas yra tokiu vaistu,' 
:<uris visuomet reikėtų turėti po 
ranka. Jis yra (neįkainojamas 
taip sunkiuose atsitikimuose 
(nuo pamaitinimų, išsisukimų, ! 
sutinimų, nubraukimų, meuralgi- 
nių ir ramatinių skausmų), taip 
atgaivinimui ipailsusių raumenų 
ir kojų Kaina 25 ir 50c. aptie- 
kose, 35 ir 60c. krasa. Joseph 1 

Triner, išdirbėjas chemikas, 1333' 
—1339 S. Ashland Av., Chicago. 

ReikaSavimai. 
Reikalauja merginų: Vasaros a-j 

tostogi; laikui ir taipgi permanen- 
toms vietoms, nuo 16 iki 1S metų 
amžiaus; darbas prie knygtj rišimo. 
Sveiki kambariai, gera mokestis. 

Metropolitan Syndicate Press, 
120 N. Jeiferson St. Chicago, 111. 

Reikalinga: mergina, arba moteris 
prie sergančios žmonos. Darbas ne- 

sunkus, tiktai pataisyti valgj ir pa- 
slaugyti ligonę. Gera vieta. Adresas 

Mrs. Budavičienė, 
721G S. Campbell Ave. Chicago, 111. 

Reikalingas lietuvis barzdaskutys, 
turi bu.i pirmos klesos barzdasku- 
tys, atsakantis; darbas nuolatinis; 
mokestis gera; puikus miestelis. 
Plitesnėms žiniomt, kreiptis. 

J. Kallins, 
Box 406, Frankfort, N. Y. 

Paj ieškojimas. 
Pajieskau savo parapijono Stanis-' 

lovo Grigulos, kriauėiaus, Raseinių j 
pav., Kauno gub. Gyveno New Yor- 

ke. Turiu labai svarbų reikalu prie 
jo. Atsišaukti adresu: 

Misa Agota Kasragaltė, 
12 Reed St., Phlladelphia, Pa. 

Pajieskau savo sesers sunaus Si-' 
mano Rudoko, Kauno gub., Telšių 
pav., Plungės vals., Mižaiklų sod.; 
sesers sunaus Juozapo Berbalo, Nar- 

gelių sod., Vieverženų vals., Rasei-1 
nių pav., Kauno gub., ir pusbrolio 
bei pusseserės Jurgio Tenkučlo ir 

Amelijos Tenkutytės čeypetlenės.' 
Laižuvos par., Raseinių pav. Kau- ! 
no gub. Atsišaukti adresu, j 

Marė Tenkutytė, 
336 W. 11 St., New York, N. Y. 

! 
Pajieškau savo draugo Jono šase- 

no Šiaulių pavieto, Kauno gub. 

Gyveno D metus Chicagoje. Turiu la- 

bai svarbų reikalu 
Atsišaukti adresu: 

P. Baitromaitis, 
716 W. Lombard St., Baltimore, Md. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariti, tai atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasi:* 
vėsiausią vietą, atsivėdinti Ir pamatysite 
;raiesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame laik; nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir uimiršti savo nesmagu-uus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

NAUJOS VILLES. 
Tik dvi belikę; nesenai užbaigtos; 

aržuolo apybaiga, elektros šviesos; 
gražiai dekoruotos; puikus rakan- 
dui; gražus namai su skalbiamomis 
balijomia; cementuotas ponamis ir 
visokis patogumas; tik vienas blo- 
kas nuo naujo 67 gatvės bulvaro; 
arti naujos milijonedolerinės augš- 
tesnės mokyklos ir arti viešos mo- 

kyklos; Kaina tik $2,950: $200 rei- 
kia įmokėti, lykis kaip nuomas. A- 
teikite pasižiūrėti. 

John Baln and Co. 
Prospect 400-1 63 ir Marskfield Ave. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS. 
"Mich'gano Ūkininkas" jau ir "jo 

ketvirtas numeris; 6tas pusmetinis 
išeis didelis ir su daugeliu paveik- 
slų, bepartfms, tinkamas visiems ir 
lengvas skaityti. Kaina tik $1.00 
metams. Laikraštyje rašoma dau- 
giausia apio ukininkystę, javus, gy- vulius, ir tt. 

Užsirašyk ir skaityk, pamėgsi. 
Adresas toks: 

Michigano Ūkininkas. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojaL Jame pa- duodama daug žinių lš draugijų lr vi- 
suomenės Judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams, $1.00 puBei motų. Kitose Saly- 
tė $3.00 metams, $1.5? pusei lįieiy. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas n> 
peris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLI8HINO CO. 
9100 W. 4§th OV, Chlęaje, Įfc y 

DYKAI 
Jųs galite padaryti didelį malonumą savo draugams, ar pažįs- 

tamiems. Ir tas jums nei cento nekaštuos. 
PrisiŲSkite mums adresus kelių savo draugų ir pažįstamų, kj- 

rie neskaito laikraščio "Lietuvos". Męs išsiųsime jiems "Lietu- 
vos" numerj 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 CHICAGO, ILL. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hours 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7- P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 

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 atsidaro 9 vai. ryto. 

L isidaro 7 vai. vak» 

Dr. K. Dranįelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph one Drover 5052 

CHICAGO 

REIKALAUJAME 
vyrų ir vaikinų, krrie no- 

rėtų išmokti bardasku- 
tyBtės j 4—6 savaites sulyg niujau* 
sio metodo. Kam dirbti kasykloa* 
ar liejyklose, jeigu galima buti pa* 
Čiim darbdaviu išmokus amato, kuria 
blogų laikų nežino. Mokinama barz* 
daskutystes taipgi ir moteris, kaipo 
lr r-nkadabystės (manlcuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nobbo* 
koff's Barber School, 1202 Penn At., 
F'ttsburgh; Pa. 

Reikalaujame 
Agentų 

Platinimui 'Lietuvos". Geras už- 
darbis darbštiems vyrams. Del 
platesnių informacijų kreipkitės \ 

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

rl 
ATMINK SAVO VAR6STANCIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEK KENČIA BADJĮ-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centralį Komitetą, kuris grelčliuslal pasiunčia piningus 
1 Lietuvą, ir Įsirašyk j nuolatiniu Lietums StlpėjiĮ skaitlį. 

J/kirpk ijf Kuponą ir įra^s kas reikia siųsk su savo A uka 
v Komitetą šiuo adresu: | 

THE LIT H U A NIA N CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : f 

^ mini 

iunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
r ės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Komiletcįpo $ , pakol tik Mis rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmono ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktą karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties Ir tobulięties; Jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
riena tautos ir tėvynės meilės Juosta ir paruošti kiekvieną liotuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
skelbimus-Jleškojlmus, grąžin", tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamna. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; i mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
) rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
| užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi l keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilucė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 60 centų, po teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių Jieškantiems po teksto 10 centų petito eilut& 

Adresui: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 
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