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Dideji Kare. 
Vki šiolei Rusija stebino visą 

pasaulį savo milžinišku didumu, 
savo valdžios žiaurumu ir despo- 
tizmu ir nepaprastu žmonių tam- 

sumu. Dabar, pasiliaosavus muo 

carizmo pančių. Rusija pradeda 
stebinti pasalti] kuom kitu. 

Pirmiausiai visas pasaulis nu- 

stebo iš to, kad šita milžiniška 
šalis padarė didžiausią pasaulyje 
revoliuciją, gali sakyti, be kraujo 
praliejimo. Dabar visas pasau- 
lis nemažiau stebiasi, kad j tris 
mėnesius po revoliucijos, kuomet 
viskas buvo suirę, Rusija gali 
atsitaisyti ir užduoti tokius dide- 
lius smugius. kokius jos armijos 
šiądien užduoda austrams ir vo- 

kiečiams. 

Rusų pasise'kinvai yra 
Su.^užė dar labjaus stebėtini to- 

teutonų del, kad iš visų talkinin- 
frontą kų iki šiolei dar niekas 

ncgalėdtt"o sulaužyti 
tvirtai nustatyto vokiečių fronto. 
Nei anglai, nei franeuzai iki šio- 
lei iokio šposo iškirsti negalėjo. 
Vieni rusai parodė, kad turėdami 
užtektinai amunicijos ir ginklų, jie 
ne tik kad gali prieš vokiečius 

atsilaikyti, bet gali ir pavojingu 
jiems smūgių užduoti. 

Didžiausis rusu veiklumas yra 
ant Galicijos fronto ir yra nu- 

kreiptas linkui Lembcrgo ir Ko- 
velio, kurie du yra stipriausi stra- 

tegiški punktai vokiečiu linijoj. 
Cia yra geležinkelių mazgai ir, pa- 
ėmimas vieno, ar kito priverstų 
vokiečius trauktis ilgu frontu at- 

gal. Strategiški punktai su savo 

geležinkeliais reiškia karėje tiek, 
kiek ramsčiai sienoje: nutrenk, 
nuve»r.sk ramstj—ir visa siena sa- 

vaimi turi griūti, nes jai nėra 
atramos. Užimk strategišką 
fronto punktą, kuris savo geležin- 
keliais ir keliais remia frontą, ir 
tas frontas, kuris ant tokio punk- 
to remiasi, turi pats savaimi griū- 
ti ; jeigu kariumenė iš jo nepa- 

sitrauks greitai atgal, tai ji gali 
visa žuti, pakliuvus priešo melais- 
vėn. 

Štai kodėl visas rusų veikimas 

yra nukreiptas linkui Lembergo 
ir Kovelio. Bei šiedu punktu 
yra stipriai apsaugoti '5 fronto. 
Todėl gcn. Brusilov, vyriausis 
rusų vadas, surado vietą, kur 

priešo frontas yra silpniausis. 
Jis paprastai buva ten, kur dvi 

armijos susiduria viena su kita. 

Galicijoj, kie'k žemiaus Leniber- 

go, susiduria frontai vokiškų ir 

austrų armijų—maždaug to;c 

vietoje, kur teka upė Dniestras. 
Čia rusaį ir režė visu savo smar- 

kumu. 
Tam tikri rusų liuosnorių pul- 

kai bu,'o šitam žygiui parinkti. 
Po vadovyste nepaprastai gabaus 
gcn. Kornilovo rusai kiaurai per- 
laužė ■austro-vokiečių frontą, už- 
ėmė miestą Halisczą. Kaluszn 
ir porą desėtkų kaimų ir fortifi- 
kuotų vietų. Įvare tokiu budu 
kylį į teutonų frontą, rusai be 

atvangos pradėjo padarytą spra- 
gą varyti gilyn ir platyn, verž- 
damiesi j vakarus nuo Stanis'au. 

Padarę teutonų fronte užtek- 
tinai plačią spragą, per kurią 
galima buvo daugiaus kariume- 
nės įtraukti, rusai užsuko į 
šiaur-t akarius, kad pasie- 
kus miestą Stryj', kuiris yra svar- 

bus punktas ant geležinkelio tarp 
Lembergo ir Vengry. Rusų 
mieris aiškus: užėmus Stryj, 
Lembergui butų atkirstas kelias 
iš pietų ir austro-vokiečiai ga- 
lėtų siųsti jam pagelbą tik ap- 
linkiniais keliai^ nuo Krokavc 

pusės. 
Apie rusų pasisekimus gal;ma 

spręsti jau -nors iš to, kad bėgy- 
je pirmų dviejų savaičių gen 
Kornilovo armija užgriebė -apie 
40 tūkstančių belaisvių, daugiau? 
'imto kanuolių ir apie 500 kul- 

kasvaidžių. O <lar žygis visai 
nėra užbaigtas. Atrodo, "kad tai 
yra dar tik pirmi žaibai, o perkū- 
nas dar nėra iššovys. Apie tai 
liudija ta'., kad mūšiai pradeda 
eiti beveik išilgai visą rusų fron- 
tą, įvairiose vietose,—apie Rygą, 
Dvinską, Vilniaus gub. ir apie 
Pinską. 

Tikrų ir aiškių žinių apie ši- 
tuos mušius kol-kas nėra, bet jų 
prasmė yra aiški. Jie turi vieną 
iš dviejų tikslų: i) vokiečiai,'ku- 
rie, matyt, mesitekėjo tokio rusų 
šiposo. galvatrūkčiais traukia re- 

zervas nuo vakarų ir itMų fronto, 
kad sulaikyti rusus pakol jie ne- 

užeis pertoli; todcl jie mėgina 
spausti rusus kitose fironto daly- 
se, kad nusikračius juos nuo Ga- 
licijos fronto, arba i, patįs rusai 
gal pradeda mažesnius mušius 
toli nuo Galicijos fronto, kad 
neduoti vokiečiams progos su- 

traukti dideles rezervas i Gali- 
cijos frontą. Bet. kaip ten ne- 

būtu, aišku, kad svarbiausi muo- 

tikiai tuom tarpu turi atsibūti 
Galicijoj. 

Yra dar viena priežastis, kodėl 
rusai atkncipia savo ypatingą 

!atvdį j Galiciją, o ne j kitą fron- 
to dalj. Austrija, tnat, jau turi 
karės bev°ik gana ir norėtu tai- 

| 

kyt'.s, jeigu Vokietija jai leistų. 
Fusai, užduodami vis didesnius 
stnugius Austrijai, tikisi tą Au- 

strijos norą dar labjaus pas>ku- 
binti. 

Pereitą savaitę pra? 
Krizis nešėmo apie viduji- 
Vokietijos nius bruzdėjimus Vo- 
politikoj. kietijojj. A lydžiai 

sekdami vėliausius 
atsitikimus Vokietijoj, męs esa- 

me paliinkę manyti, kad Vokieti- 
jja jau pradeda—inors dar labai 
išlėto—eitt tomis pačiomis penio- 
mis, kaip kad ėjo Rusija prieš 

Į revoliuciją. 'įrumpai suglaudus 
, viską krūvon, štai kaip dalykai 
išrodo Vokietijoj: 

Kairiosios vokiečių partijos ir 
centras priėjo prie tos nuomonės, 
kad Vokietija turėtų užbaigti ka- 
rę ir paskelbti savo taikos iš- 
lygas, nes pamatyta, kad viso 
pasaulio neapgalėsi. Cenfcro, ar- 

ba klerikalų partija, kuri suside- 

da iš katalikiškos Bavarijos ir 
Saxonijos atstovų, matomai ga- 

| v o šitokj įkvėpimą iš Viennos, 
kur klerikalų lyderis lankėsi ir 

'su \ustrijos valdžia kalbėjosi. 
Pargrįžęs namo, jis turėjo savo 

partijos šulų susirinkimą ir tuo- 

jaus po to apskelbė, kad Centras 

[prisideda prie kairiųjų partijų ir 
reikalauja nuo valdžios aiškaus 

apskelbimo taikos pliano. Cen- 
tras ir kairieji sudaro didesnę 
dalj Reichstago, o kadangi toli- 
mesniam karės vedimui valdžia 
negali gauti pinigų be Reiehsta- 

'go pritarimo, tai kairieji ir Cen- 
tras apreiškė, kad jie atsisakys 
balsuoti už kreditus, jeigu vai- 
džia treap reikš savo karinių mie- 
rin,—tai viena, o antra, šita di- 

I .. duma ireikalauja, kad Prūsijoj 
j butu j vesta lygus ir slaptas bal- 

savimas ir kad Vokietijos mi.nis- 
,teiiai ir kancleris butų atsakomi 
\prieš žmonių atstovus Reichsta- 
'gc. o nc vien tik prieš kaizerį. 

Kitpis žodžiais, Reichstagas 
reikalauja jvedimo pilno parla- 
mentarizmo, lygiai taip pat. kaip 
to reikalavo Rusijos Durna. 

Kaizeris, kuris turi tokią pat 
autokratišką galybę, kaip kad tu- 

rėjo caras, sutiko duoti lygų ir 
slaptą balsavimą Prūsijai (šiek- 
tick jį apkarpęs), bet nesutinka 
daryti ministerius atsakomais 
prieš Reichstagą ir lyginai ne- 

sutinka atsisakyti nuo baigimo 
karės "be užgriebimų ir kontri- 
bucijų." Tame jam gelbsti Hin- 
denb-'rgas ir ypatingai jo įpėdi- 
nis, kronprincas, kuris yra atže- 

galreiviškas junkeris ir militari- 
stas iki (kraujo ir kaulų. 

Bet tiesiog atsisakyti—reiškia 
iššaufkti tikrą revoliuciją, kaip 
kad Rusijoj buvo. Todėl pra- 
šalinama kancleris Bethmann- 
Hollvveg ir keletas kitų minis- 

,terių. Hol:lwego vietom paskirta 
Dr. Michaelis. Kaizeris mano, 
kad kiti ministeriai gal but mo- 

kės geriaus su Reichstago atsto- 

vais susikalbėti. Naujasai kan- 
cleris žada apreikšti valdžios po- 
litiką pabaigoj šios savaitės. Ar 
jis užganėdins žmonių atstovus 

—apie tai galima abejoti. Gal 
but. kad jam pasiseks šiaip taip 
juos tuom tarpu nuglostyti, bet 
galima neabejoti, 'kad tas bus 
neilgam—ypač jeigu rusai jiems 
vis garsiau apie save •primins 
nuo Galicijos fronto. 

, Cjo gandai, buk kaizeris net 
nuo sosto atsisakęs, bet pasiro- 
dė, kad tai netiesa. 

Rusijoj tuom tar- 

Ar suskaldys pu bėdos auga 
Rusija? viena po kitai. 

Finliandija bevei'k 
apsikelbė visai neprigulminga 
nuo Rusijos ir nenori pripažim- 
iti tuom laikinės valdžios. Val- 
džia skubiai išsiuntė Finliandijon 
ministflrį Ceratelli ir Kareiviu 
bei Darbininku Tarybos prezi- 
dentą Čcheidze, kad prieiti su 

finais prie kokio -nors susiprati- 
mo. Su Finliandija dar nespė- 
jo viskas užsibaigti, kuomet pra- 
dėjo virti kitas puodas: Finlian- 

<lijos pėdomis pasekė Ukrajina, 
pietinėj Rusijos dalyj. Ukraji- 
nieėių kongresas Kieve apskel- 
bė l'krajiną visai neprigulminga 
nuo Rusijos, nelaukiant nei Įstei- 
giamojo Susivažiavimo, kuris 
privalo visus vidujinius Rusijos 
klausinius išrišti. Tuolaikinė 
Valdžia išsiuntė Kievan du mi- 
nisteriu—Tereščenko ir Ceratelli, 
kurie maž-daug prižadėjo, kad 

Ukrajina galinti apsiskelbti ne- 

prigulminga. 
Sugr}žus jiems Petrogradan ir 

išdavus raportą ministerių tary- 
bai, didesnė dalis mimisterių ta- 

ry'bos—socialistai, Tereščenko ir 
abudu Lvovai balsavo už tai, kad 
užkirti Tereščenkos ir Ceratelli 

Ipasielgimą, bet kadetų trjs mini- 
[steriai griežtai tam pasipriešino, 
įtvirtindami, kad laikinė valdžia 
:neturi tiesos pripažinti, ar nepri- 
! pažinti kam nors neprigulmybės, 
kad tą teisę turės taktai Įstei- 
giamasai Susivažiavimas ir kad 

Įukirajiniečiai meturi tiesos atskil- 
ti nuo Rusijos, to susivažiavimo 
nelaukdami. 

Kadangi ministerių tarybos 
dauguma su jų nuomone nesuti- 

ko, tai jie—Šingaref, Manuilov 
ir kunigaikštis Ša^hovskij—re- 
zignavo nenorėdami ant savęs imti 

atsakomybės. 
į Valdžios nesutikimu, matomai, 
'pasinaudojo vėl gaivalai, Kurie 

(panašių progų tik laukia, ir lie- 
'pos ifi d. nakčia j vyko Petro- 

jgrade dvi demonstracijos prieš 
j valdžią; šiuom sykiu buvo šau- 
klymų ant Nevskij Frospekt gat- 
vės ir yra užmuštų ir sužeistų. 

I Į Washlngtoną atėjo 
Grekija oficiališkų žinių, kad 
kariauja. Grekija stoja karėn 

talkininkų pusėj. Vc- 
nizelos pranešė, kad tam nerei- 

1 kia nei oficiališfco karės paskel- 
'bimo, nes dalis grekų jau nuo 

senai kovojo ant Salonikų fror.- 
įto. Grekija tuom tarpu turi 
po ginklu ant fronto apie 60,000 

ikariumenės. Turėdama amuni- 
cijos, ji pastatyti apie 300.- 
000 kareivių. 

Ant vakarų fronto per visą są- 
vaite ėjo atkaklus abiejų pusių 
atakai ir kontr-atakai, ypač apie- 
linkėse Reimso ir Champagne pro- 

vincijoj. Vokiečiai didelėmis jiego- 
mis mėgino užduoti francuza.n? 
smugj ir atsiimti savo pozicijas, 
kurių jie nustojo pirmiaus. Neku- 

šlose vietose jie turėjo išpradžių 
pasisekimų, bet vėliaus francuzai 

paprastai išmušdavo juos atfal sa- 

vo kontr-atakais. 
Chinų monarchija, pagyvenusi 

porą savaičių, vėl mirė. Republi- 
konų armija, sumušus monarchis- 
tus, vėl atnaujino įiespubliką. 

Suvienytos Valstijos pabaigoj 
šios savaitfs, o vėliausiai pradžioj 
ateinančios liosais ištrauks iš tarpo 
užsiregistravusių su viršum 600,- 
000 jaunų vyrų kariumenėn. 

Pasiųstoji Francuzijon Ameri- 
kos kariumenė lavioasi arčiaus mu- 

šiu fronto po priežiūra specialistų 
franeuzų aficierų. 

Iš Karčs Lauko. 
CARAS NORI 
PIRKTI LAISVES 
BONDSŲ. 

Petrogradas, liepos 12 d—Bu- 
vusis caras atsišaukė prie laiki- 
nos valdžios, prašydamas, kad 

jam ir jo šeimynos nariams leistų 
pirkti bandau naujos rusų "Lais- 
vės paskolos." 

Ex-caras praneša, kad jis dar 
nežino, už kiek jis galės pirkti 
laisvės paskolos bondsų. Tas, 
sako jis, priklausys nuo to, 'ar 

Rusija toliaus prigelbės užlaiky- 
ti jo šeimyną, ar ne. Savo pra- 
nešime ex-caras taipgi paduoda, 
kiek turto turi jis ir jo šeimynos 
nariai. Sulyg šito pranešimo, ca- 

ro ir jo šeimynos turtas išneša 
sekančia': 

Ex-Caras turi turto 90,000 
rub. 

Ex-Carienė turi turto 1,000,000 
rub. 

Carukas turi turto 1.500,00 rub. 
Duktė Olga turi turto 3.000,000 

rub. f 
i Kitos dukterys turi turto 

į nuo 1,000,000 iki 2,000,000 rublių. 
Į Caro turtai iki revoliucijai bu- 
vo labai milžiniški: žemių plotai, 
prikaustantieji caro valdžiai, at- 

nešdavo milijonus rublių pelno 
kas metai; apart io, iš valstijos 
įšdo kas met išleista caro ir jo 

i šeimynos užlaikymui po kelias de- 
1 šimts milijonų doliarių. 

Dabar caras, sulyginus su tur- 

tu nekuriu amerikoniškų milijo- 
Inierių, išrodo ubagu. Ameriko- 
iniškais pinigais 900.000 rubli:! iš- 
neša tik apie $226,000. Padėjus 

j šituos pinigus ant 5%, caras gau- 
'<na tik $213.70 kas savaitę, arba 

,$11,152.40 j metus. Chicagos 
miesto majoras yra didesnis po- 
nas, nes jis gauna $18,000 algos 
jį metus. 

jANGLŲ LAKŪNAI 
UŽPUOLA KONSTAN- 
TINOPOLĮ. 

Londonas, liepos 12 d.—Anglų 
orlaiviai užklupo turkų kariškus 
'laivus Bosfore prie Konstantino- 
polio. Oficialis anglų pranešimas 

(skelbia apie tai sekančiai: 
"Gauta pranešimas nuo vice- 

(admirolo rytinėj dalvj Vidurže- 
minių jūrių, kad panedėlio ivaktj 
anglų orlaiviai padarė pasekmin- 

1 
gą užpuolimą ant turlc'ų-volkiečių 
laivyno,, stovėjusio prie Kon- 

stantinopolio. Auksinio Rago į- 
lankoj. Kuomet atrasta mūšio 

'laivas Goeben, apsuptas kitais 

,laivais ir submarinais, tai orlai- 
viai numetė bombas iš 800 pėdų 
augščio. Patėmyta. kad kelios 

bombos nukrito tiesiog ant Goe- 
beno ir kitų laivų. Dideles ex- 

pliozijos po to girdėta ir keli 
'gaisrai patėmyta. Turkų karės 
ofisas taipgi bombarduota iš or- 

laivių." — 

Laivas Goeben yra vokiečių 
skraiduolis, kuris karės pradžioje 
pabėgo iš Viduržeminių jūrių j 
Konstantinopoli ir tapo turkams 
"parduotas." 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
1,200 ANGLŲ; 

Bcrlinas, liepos 12 d. —- Laike 
didelio užpuolimo ;ant anglų fron- 

to Belgijoj, tarp Nieuport ir jū- 
rių, kur -vokiečiai perlaužė anglų 
frontą ant 1,400 jardų ilgio ir 600 

jardų gilumos, j vokiečių rankas 
pateko 1,200 belaisvių. 

Toliiaus muo ju-rių, netoli Lom- 

baertzyde, vokiečiai neturėjo taip 
■didelio pasisekimo. Užėmus vo- 

kiečiams priešakines pozicijas, 
anglai kontr-ata'ku išmetė juos 
atgal. 

Vokiečių užpuolimai j piet-ry- 
čius muo Air ras ir apielinkėse 
Lens pereitą seredą tapo 'atmuš- 
ti. 

Smarkus artilerijos mūšiai pra- 

sidėjo Aisne paupiais, Cliam- 
pagne ir Verduno apskrityj. 

RUSAI PAIMA 
2,000 BELAISVIŲ. 

Petrogradas, liepos 12 d.—Su- 
laužę s-tiprias austro-vokiečių li- 

nijas apielinkėje Halicz, rusai 
stumiasi pirmyn muo Haliczo lin- 
kui Lembergo, o nuo Stanislau 
į vakarus išilgai upės Dniestro. 

Užgriebęs Haliczą, rusų gen. 
Kornilov privertė austro-vokiškas 
armijas trauktis atgal ant fronto 
tarp Halicz i>r /.olotvin. Besivy- 

' darni bėgančius teutonus, rusai 
perstumė juos skersai upę Lom- 

\ nicą ir patys persikėlę per upę, 
'užėmė du miesteliu. 
j Toliaus tikimasi drūtesnių su- 

sirėmimų išilgai upę Stoka, kuri 
'vra apie 9 verstai už Lomnicos. 
' Pereiti\ utarninką rusai paėmė 
|dar 2,000 belaisvių ir užgriebė 
30 kanuolių. Tokiu budu nuo 

liepos 8 d. iki liepos 10 d. rusai 
vėl užgriebė daugiaus >negu 10,- 
000 belaisvių ir 80 kanuolių. Di- 
delis skaitlius kulkasvaidžių ir ki- 
tos kariškos medžiagos taipgi pa- 
teko rusams. 

Beriino žinios nieko neskelbia 
apie rusų pasisekimus. Olicialis 
vokiečių pranešimas tiktai štai 

ką vokiečiams paskelbia: "Judė- 
jimai j pietus nuo Dniestro tapo 
atlikti iki šiolei taip, kaip buvo 
Iplianuota." 
1 

REPUBLIKONAI 
UŽIMA PEKINĄ. 

Washington, D. C. liepos 12 d. 

j—Telegramas iš Pekino į Chinu 
; atstovybę \Yashingtone praneša, 
i kad respublikoniškoji kariumenė, 
laimėjus mūšį su gen. Chang 
Hsun kareivija Pekino apygaruėse, 
vakar užėmė ir pat j miestą Pe- 
kin. Tas reiškia, kad sugrąžinto- 
ji atgal Chinu monarchija gyvavo 

į vos keletą dienų. Jaunais im- 
peratorius, kurj Chang Hsun 
jgundė apsiskelbti monaiciiu, 
netrukus vėl išleis praneši- 
mą apie savo galutinį atsi- 

sakymą, o gen. Chang Hsun, sa- 

koma. užsidarė "šventoj" dalyj 
miesto ir buk grasina sunaikinti 
senoviškas Chinu šventinyčvas, 
jeigu jam kas blogo atsitiktų. Jo 
kariumenė pradeda vis labjaus 
nuo jo bėgti j <reptiblikonų armi- 
ją 

Prieš keletą dienų iš Japonijos 
(atėjo žinios, kad vokiški pinigai 
buvo naudojami tam, 'kad sukel- 
ti Chinuose naminę karę. 

RUSAI PAIMA 

KALUSZ. 
j 

Petrogradas, liepos 13 d.—Ru- 

jsų oficialis pranešimas skelbia, 
kad gen. Kornilovo armija, ženg- 

dama pirmyn, užėmė miestą Ka- 

.lusz, kuris buvo vyriausia teuto- 

'nų štabo kvatiera prie šito fron- 
to. Pranešimas sako, kad rusai 
užėmė Kaluszą po kruvino mu- 

Įšio. Kaluszo miestas turi apie 
18.000 gyventojų ir randasi apie 
'42 verstai j piet-ryčius nuo Stryj. 

Vakar rusai pasiekė linijos Po- 

j siecz-Lysiuvka-Karmacz, į vaka- 
rus nuo Stanislau. 

Paėmimas Kaluszo yra antras 
smūgis teutonų armijoms, ginan- 
čioms Lembergą. Paimdami Ka- 
luszą, rusai padarė 30-tų verstų 
jpirmyneigą bėgyje 5 dienų. 
,Tuom pačiu laiku Aštuntoji ru- 

sų armija, paėmusi Haliczą, pra- 
dėjo pirmynžengą tarp Stanislau 
ir Bohorodczamy. Tokiu budu 
rusų armija įvarė j vokiečių fron- 
tą didelį kylį, kuris vis eina gi- 
lyn ir platyn. Įvarę kylį linkui 
vakarų, rusai tuojaus užsigrįžo 
į dešinę ir pradėjo žengti į šiau- 
rius linkui Lembergo. Jeigu vo- 

kiečiai nepajiegs greitu laiku su- 

laikyti šitos rusų pirmynžengos, 
tai vokiškos armijos, ginančios 
Lembergą iš rytų pusės, apie 
Brodus, bus apeitos iš šono ir 
turės pačios pasitraukti atgal be 
mūšio. 

AMERIKOS GENEROLAS 
GIRIA RUSUS. 

Petrogradas, liepos 13 d.—"Pa- 
sakykit amerikonams, kad aš at- 
radau rusų širdį sveika. Aš ti- 
kiu į Naują Rusiją. Ji kovos 
desperatiškai, kad pagelbėjus 
mums sumušti Vokietiją." 

Taip kalbėjo korespondentui 
Įgen. Seott. perdėtinis Amerikos 
Ikariško štabo, viešintis dabar su 

Amerikos delegacija Rusijoj. 
"J dešimts dienų,—sakė toliaus 

gen. Scott,—rusai paėmė dau- 
giaus belaisvių negu anglai su 

francuzais j tris mėnesius. Jie 
'taipgi sulaužė priešo frontą. Vis- 
ikas dabar priklauso inuo to, kaip 
| stipriai rusai tą frontą sulaužys. 
Stiprus spaudimas ant perlauz- 

Įtos linijos privalo buti nuolatai 
palaikomas ir vis didinamas." 

Charles Russel, socialistas ir 

narys Amerikos delegacijos, pa- 
sakė savo paskutinę prakalbą Ru- 
sijos inteligentiškiems socialis- 
tams, kuriais vadovauja Plecha- 
nov. Russell smarkiai ragino ve- 

sti 'neatleidžiamą 'karę prieš Vo- 
kietiją ir rusų socialistai smar- 

kiai jam plojo. Vienatinis so- 
1 
cialistas, kuris Russellio žo- 
džiams neplojo, buvo tūlas pa- 
cifistas. socialistas grjžusis nese- 

nai iš Amerikos. 
Leninas, agitavusis už ats'kirą 

taiką su Vokietija taipgi nusi- 
ramino su savo pasekėjais, nes 

žmonės nepritaria jo pro-vokiš- 
kai propagandai. 

REICHSTAGAS 
STREIKUOJA. 

Kopenhagenas, liepos 14 d.— 

ISvarbios i<r daug reiškiančios ži- 
nios atėjo vakar vakare iš Ber- 
lino. Vokietijos reichstagas 

! (kaip ir rusų durna) išėjo ant 
streiko ir jo nariai atsisakė to- 

j liaus veikti, 'kol politiškas pa- 
dėjimas «ieišsiaškins. 

Reichstagas turėjo užgirti nau- 

jus kreditas karės vedimui ir be 
jo kaizeris negali daugiaus pini- 
gų gauti. Priežastimi šito nepa- 

j prasto streiko yra tas, kad kai- 
zerio valdžia atsisako padaryti du 

j dalykus: 1) kad valdžia nenori 
■aiškiai apskelbti karės mierių ir 
nenori atsisakyti nuo kariškų už- 

griebimų ir kontribucijų, ir 2) 
kad kaizeris nenori suteikti Vo- 

kietijai pilno parlamentarizmo, 
t. y. kad ministeriai butų atsako- 
mi prieš žmonių atstovus, o ne 

vien tik prieš kaizerį. 
Kaizeris iššaukė nro fronto 

gen. von Hindenburgą ir von Lu- 

dendorfą, o taipgi ir savo įpėdinį 
•kronprincą, paliepdamas jiems 
skubiai atvažiuoti Berliman delei 
tolimesnių tarybų. Dideliai svar- 

bių atsitikimų laukiama bile die- 
ni}. Kalbama apie Holhvcgo, 
Vokietijos kanclerio, rezignavi- 
mą. 

[AMERIKA RENGIA 

ARMIJĄ. 
Washington, D. C., liepos 14. 

Prezidentas "VVilson išleido ofi- 
ciališką paliepimą paimti kariu- 
menėn 687,000 vyrų. Karės De- 

partamentas jau paskyrė, kiek 
vyrų privalo pristatyti 'kiekviena 

valstija, pasiremiant paskutiniu 
cenzu ir registracijos skaitlinė- 
mis. Dabar tik pasilieka padary- 
ti liosavimus, kurie užsitraukė to- 

— 

del, kaci nekurios "paliuosavimo 
tarybos" susivėlino su savo dar- 
bu. Liosavimai tikrai atsibus 
nevėliaus šios savaitės (gal pėt- 
nyčioj, ar subatoj). 

Černiaus paduodame, kiek ka- 
reivių >privalo pristatyti neku- 
rios valstijos, maž Jaug apgyven- 
tos lietuviais: 

•Aricansas 10,267 
California 23,060 
Colorado 4-758 
Connecticut 10.977 
Idaho 2,287 
Illinois 5!-653 
Indiana 17,510 
Io\va 12,749 
Maine 1.821 
Maryland 7.096 
Masachusetts 20,586 
Michigan 30,291 
Minnesota 17.854 
Nebraska 8,185 
New Jersey 20.665 
New York 69,241 
Ohio 38773 
Pennsylvania 60,859 
Wisconsin 12,876 
Alaska 696. 

'BETHMANN—HOLLWEG 
REZIGNAVO. 

I Berlinas, liepos 15 d.—Yokieti- 
1 jos kancleris Bethmann-Holhveg 
rezignavo. Jo vieton paskirta Dr. 
Michaelis, buvusis maisto dikta- 
torium Prūsijoj. Dr. Michaelis 
yra, kaip sakoma "junkeris" ir 

•biurokratas iki kaulų. Jo parky- 
'rimą skaitoma atžegareivių per- 
gale. Naujasai kancleris žada 
išreikšti savo plianą kaslink to- 
limesnio karės vedimo ateinanti 
ketvergą reichstage. 

j Žingeidu vienok yra tas, kad 
reichstago diduma sudarė bloką 
ir 'nusprendė reikalauti nuo val- 
džios, kad ji paskelbtu, jog Vo- 
kietija sutinka u baigti karę su- 

'lyg formulos "te užgriebimų ir 
be kontribucijų." Reichstago 

j blokas, kaip matyt, yra pasiryžęs 
šitą klausimą aiškiai išrišti ir jei- 
gu valdžia su tuom nesutiktų, 
tai reichstagas grasina nebalsuo- 
!ti už tolimesnius karės kreditus. 

MŪŠIAI SIAUČIA 
ANT VISO RUSŲ 
FRONTO. 

Petrogradas, liepos 16 d.—Vi- 
sas rusų frontas, nuo Rygos net 
iki Karpatų, užsiliepsnojo mū- 

šiais. Vokiečiai galvatrūkčiais 
traukia rezervas nuo italų ir fran- 
cuzų fronto ir pertaiskiėja savo 

pozicijas. 
Į Rygos frontą vokiečiai siun- 

čia rezervas Baltiko jūrėmis; ant 

Lembergo fronto, Galicijoj, rezer- 

vas skubiai permėtinėja iš vienos 
vietos kitc-n dideliais automobi- 

Hiais, kad tik sulaikyti tolimesnę 
'pirmyužengą gen. Kornilovo. 
1 Pietinėj fronto dalyj, Karpatuose, 
austrai sakoma tapo atmesti i 

j kalnus ir pilnoj betvarkėj pasi- 
leido linkui spragų per kalnus. 

Sulyg privatiškų žinių, rusai 
užėmė svarbų miestą Dolina, 

įkuris yra 33 verstai į piet-ryčius 
nuo Stryj. 

Oficiališkai pranešama, kad 
nuo liepos 1 d. iki 13 d. rusai 
paėmė nelaisvėn 834 aficierus, 
35,809 kareivius, daugiaus šimto 

kanuolių ir per 400 kulkasvat- 
džių. 

VOKIEČIŲ ŠNIPAI 
NORI UŽMUŠTI 
KERENSKĮ. 

Petrogradas, liepos 16 d.—Vo- 

kietija siunčia Rusijon 700 šni- 

pų, kurių tikslu yra užmušti ka- 
rės niinisterj Keronsikį ir gen. 

Rrusilovą ir kitus rusų lyderius. 
Apie tai sužinojo rusų sekretnas 
departamentas. Stipri sargyba 
pastatyta aplink šituos žmones, 
kad vokiški šnipai negalėtų savo 

tikslo atsiekti. Kercnski ir Bru- 
silov yra labjausiai prisidėję prie 
to, kad rusai dabar vėl pradėjo 
mušti vokiečius ir jų nugalabini- 
mas butų Vokietijai labai nau« 

dingas, 



IS AMERIKOS, 
'■ 'i 

VALDŽIA PIRKO 200,000 

TONŲ ANGLIES PO $2.50. 
Washington, liep. 12 d.—Išdo 

sekretorius McAdoo padarė kon- 

traktą su kasyklų navininkais pri- 
statymui jo skyriui 200,000 ton u 

mvkštosios englies po $2.50 tonui 

prie kasyklų. Už pristatymą val- 
džiai parsieis mokėti apie po $1.60 
1UIO tono. 

KONGRESAS UŽ DIDELĮ 
ORO LAIVYNĄ. 

Washington, liep. 14 d.—Atsto- 

vų butas priėmė $640,000,000 or- 

iai vystės programą. -ulyg šito 

programo mušlaukin iš Ameri- 
kos bus pasiųsta 22400 lakūnų. 
Šito didelio laivyno tikslu bus 
neleisti nei iškilti vokiečių orlai- 
viams arti mušiu linijos ir tuomi 
neleist' vokiečiams patirti apie 
talkini ikų judėjimą. 

ATRAS'l A SLAPTA BEVIELI- 
NĖ STOTIS N. JERSEY'JE. 
Painfield, N. J., liep. 14 d.— 

\Yachung kalnuose atrasta bevie- 
line stotis, kuri labai rūpina val- 

džią. Stotis vra užuočioj vietoj 
tarp tankiu mišku. Operatoriai, 
patyrę, 'kad jų stotis susekta, pra- 

nyko. Stotis yra sugadinta. 

DIDELIS GAISRAS DEL 
DEGTINĖS. 

San Antonio, Tex., liep. 14 d. 

—Oppenheimero troboj, kur bu- 
vo sukrauta Oppeniieimęro fir- 
mos degtinė, nežinia iš kokios 

priežasties gimė gaisras. Pradė- 

jus degtinei degti gaisras grėsė 
išnaikinimu vieno didžiausių mie- 
sto vertei vystės kvartalų, bet ug- 
nis tapo sulaikyta. Nuostolių pa- 
daryta už $200,000. 

SUV. VALSTIJOS REIKA- 

LAUJA ŽINOTI, KIEK NEU- 
TRALĖMS ŠALIMS MAISTŲ 

REIKIA. 

Washington, liep. 13 d.—Val- 
stybės Skyrius pareikalavo įš Eu- 

ropos neutraliu šalių, kad jos su- 

teiktų šitai valdžiai pilnas žinias 

apie tų šalių makų produkciją ir 

jų apštį, kiek jų išgabenama, kivr 
ir kiek j~3 reikalauja maistų iš 
svetur. 

Sulyg gautos informacijos, pa- 

pildytos statistika jau turima iš- 

vežimų tarybos bus nustatyta 
apštis maistų lei^ina gabenti iš 

Suv. Valstijų j tąsras šalis. 

GRIEŽTAS DRAUDIMAS IŠ- 
VEŽTI YRA GALĖJĘ. 

Washington, liep. 15 d.—Aktas 
draudžiantis išvežti įėjo galėn 
nuo pereitos nakties vidurnakčio 
ir be specialio leidimo jokių pre- 
kių nebus galima išveįti iš Suv. 
Valstijų. 

AMERIKIEČIAI UŽPUOLA 
ATEIVIUS. 

Fiat River, Mo., liep. 15 d.— 
Šimtas Čia gimusių kalnakasių 
užpuolė ant ateivių kvartalo Bon- 
ne Terre'je, septyniose myliose 
atstu nuo Čia. išdaužė langus ir 

užpultiems 'j namų išbėginėjus, 
iškrėtė namus ir i.-įsincšė kelis 
tukstančius dolerių. Užpuolikai 
reikalavo, kad ateiviai apleistų 
miestu 

1280 I. W. W. NARIŲ AP- 
TVARE. 

Columbus, N. M., liep. 15 d.— 
Šiandien aptvare, kur laikoma 

1,280 Pas. Pram. Darb. išvežtu 

į laukus iš Bisbee, Ariz. tapo 
sukaltos šėtros. Aptvaią saugo- 
ja Su v. Valstijų kariuomenė. 
Kas su kaliniais bus padaryta, 
nežinia; jie atsisako grįžti j ka- 

syklas prie darbo; pati valdžia 
nežino ką su jais padaryti. Tuo 

tarpu valdžia parūpino jiems šė- 
tras ir maistą, 'kurj jie pasigami- 
na patys. 

ISMUŠŠ TURTINGĄ ŠEIMY- 
NĄ. 

Johnstown, Pa., liep. 15 d.— 
Arti Scbvvabb vasarnamio trys 
kaukėti plėšikai užpuolė ant tur- 

tingo kasyklų savininko Edmundo 
I. Humphries ir nušovė jj pati, jo 
žmoną ir 15 metų sunų. E. I. 

Humphries buvo Newborn Coal 

komp. vedėju. Dauglaus kaip 
100 Tarroltovvno piliečiu šoko plė- 
šiku jieš!:oti. bet mesurado. j 

DYKI UŽKANDŽIAI DINGO. 
New York. Nuo liep.16 d. 

dykas užkandis ir didelis stiklas 
alaus už nikelį perėjo istorijon, 
šiiuo pasirūpino N'cvv Yorko ap- 
skričio Retalinių Gėrimų Parda- 
vinėtojų draugija. Smuklininkai 
sako, kad 3000 jų draugijos na- 

rių davinėjimas užkandžių kas- 
dien atsieidavo nuo $20,000 iki 

$25.000. Jie nutarė neduoti dy- 
kų užkandžių, kad. maistą užva- 

davus. Kažin, ar tie kurie dy- 
kais užkandžiais mito, nevalgis 
maistų kitur? 

BOSTONO DARBININKAI IR 

KAREIVIAI. 
Bostono Darbininkų vbos 

atstovas George Rever p.. t- 

lavo iš goveruoro, kad jis pa- 
trauktų atsakomybėn tuos karei- 

vius, kurie liep. 1 d. sunaikino 

socialistų i'.štinės daiktus. Go- 
vrmoras žadėjo pagelbėti sura- 

sti kaltininkus. 

ANARCHISTE EMMA GOLD- 
MAN KALĖJIME. 

Jefferson City, Mo., liep. n d. 
—F.mma Goldman, nuteista už 

ankŠtimą pašaukos įstatymui, 
šiandien pradėjo dviejų metų ra- 

ką Missou-ri'os kalėjime. Jos 
numeris 19,799. Kalėjime žada 
studijuoti ir rašyti; laiskuose j 
draugus rašiusi, jog tikisi bu- 
sianti deportuota Rusijon, jai sa- 

vo laiką atbuvus. Aleks. P.erk- 
man už tą pat j dalyką nubau- 
stas dviem metam kalėjimo ir 
$10,000 baudos, pradėjo savo lai- 
ką buti valstybės kalėjime At- 
lantoje, Ga. 

UNIJOS MĖGINA IŠVERSTI 
MEMPHISO MAJORĄ. 

Memphis, Tenn., liep. 11 d.— 
Bendras reikalavimas pnašalini- 
;no paduota Apskričio teismui 
prieš miesto majorą Tliomas C. 
Ashcroft, ir gaisro bei policijos 
komisininką Etinis M. Douglas.' 
Po reikalavimu pasirašo vienuo- 
lika piliečiu, daugiausia unijistai,' 
kurie sako juos tyčia nesirūpi- 
nant blaivybės, lošimo ir kitų 
įstatymų žiūrėjimu. 

DELEI M ATSTU BILIAUo. ! 

Washir.gton, liep. 12 d.—De- 
mokratų vadovai senate, susidurę 
beveik su nesuderinamomis prie- 
šingomis pažvalgomis ; maisto 
kontroliavimo bilių, nusprendė, 
šiamdien "klausti preziden'.o Wil- 
sono nuomonės sulyg to, kokie^ 
nusileidimai galima butų pada- 
ryti, kad veikimą tame dalyke 
paskubinus. 

VOKIEČIŲ JUNTA SULAI- 
KYMUI AMERIKOS ŠALIŲ 

NUO KARĖS. 
New York, liep. 12 d.—Suareš- 

tavus vokiečių atsargos kareivį 
Rudolplią Hecbtą \Veehawketn 
laidaruose, 'kur buvo nunuodyta' 
šimtai arklių priklausančių tai-j 
kininkams, paaiškėjo, kad jun-1 
ta (sąjunga) galingų NW Yor-J 
ko ir kitų miestų žmonių nuo1 
laiko Su v. Valstijų karės ap- 
skelbimo Vokietijai stengėsi pa- 
laikyti neutralėn.is Vidurinės ir 
Pietinės Amerikų šalis. Šitam 
tikslui vokiečių agentai suvarto- 

jo $ r,000,000. 

VOKIEČIŲ SUOKALBIS. 

Washington, liep. 12 d.—Se- 
natorius Scherman perdavė Ka- 
rės Skyriui laišką iš Rro\vnsville, 
Tex., kur detaliai aprašyta vo- 

kiečių šalininkų suokalbis pasių- 
sti Meksikon sprogalų ir sunai- 
kinti didžiausias talkininkams 

priklausančias žibalo sėmyklas. 

KNYGOMS POPIERA Iš JU 
RIŲ ŽOLIŲ. 

Danų išradėjas pasiskelbė iš- 

radęs budą darymui knygoms 
popieros iš juros žolių; padary- 
mas popieros iš juros žolių at- 

sieisiąs dvigubai pigiau negu iš 
medžio minkštimo. 

IS DARBO LAUKO. 
I. W W. VARO BAIMĘ 

VALDŽIOMS. 

Washington, D. C., diep. II 

d.—Psj. Pram. Darb., pašinai 
dodami fra-rės padėjimu suskato 

veikti—organizuotis ir reikalauti 
geresniu <Iarbo išlygų. Ju šitas 

PRIE PRiZIO VOKIETIJOJ. 
Pereitą savaitę buvo pasklidę 

gandai, kad kaizeris, spiriamas 
Reichstago atstovų, atsisakė nuo 

sosto naudon savo šešto jauniau- 
sio sunaus Joachimo. Joachimas, 
kaip ''Lietuvos" skaitytojai pame- 
na, pernai, sulyg nekuriu gandų, 
buvo peršamas Lietuvai už 1 ira- 

lių. 

Vokietijos kronprincas (sosto 
įpėdinis) pasiliktų tuomet be 
"džiabo" sykiu su savo tėvu. 

Kronprincas yra nuo senai žino- 

mas, kaipo atkakliausis junkeris 
ir didžiausis militarizmo apgynė- 
jas. Tuoini jis perviršija net sa- 

vo tėvą kaizerį. Dabartiniame kri- 

zyje—kovoje su žmonių atstovais, 
kronprincas lošia svarbią rolę it 

vadovauja visų atžagareivių ir mi- 

litaristų partijomis. 
Ant šio paveikslo—i) Princas 

Joachimas, 2) Kaizeris Wilhelmas 
ir 3) Kronprincas Wilhelmas. 

veikimas pasiekė tokio laipsnio, 
kad vietinės ir valstijų valdžios 
neįstengia jo sulaikyti ir šaukte 
šaukia valstybės pagelbos. Ka- 
rės sekretoriui Baker'ui praneša- 
ma, kad šiaurinėj Idalio dalyj, 
didelėj dalyj Montanos, ypatin- 
gai Butte's apygardoje, mažne 
perdėm \Vashingtono ir Arizo- 
nos valstijose i>r po išsimėčiusias 
Oregono ir Californijos vietas 
Pas. Pram. Darb. paralyžiuoja 
pramones. Daugelis medžių pio- 
vyklų uždaryta; kaikurios kasy- 
klos oaliovė dirbę, daugumas ki- 

tų žaaa sustabdyti darbus, o da- 
bar Pas. Pram. Darb. užpludo 
žemdirbystės apskričius ir orga- 

nizuoja laukų darbininkus ir ar- 

timų žemdirbystei pramonių 
darbininkus. Karės sekretorius 
Baker laukia formalio pareika- 
lavimo nuo valstijų governorų 
su siuntimu valstybės kareivių 
j tuos kraštus. 

PILIEČIŲ APGYNIMO LYGA 
PRIEŠ I. W. W. 

Phoenix, Ariz., liep. i? d.— 
Piliečių Apgynimo Lyga, skait- 

liujc 1500 pilnai apsiginklavusių 
žmonių užpuolė ant 1000 strai- 

kuoj'ančių Pas. Pram. Darbinin- 

kų ir veda ant gelžkelio stoties, 
kur su prievarta sodina juos į 
prekinius ir gyvuliams vagonus 
ir deportuoja. Piliečių Apgyni- 
mo Lyga susideda iš visokių ver- 

teivių ir jokios valdymo galės 
neturi. Bet jai valdžia nieko ne- 

sako, kuomet ji šitokj smurtą su- 

kelia. Kuomet vienus anarchis- 
tus i kalėjimą kiša, tai kitiems 
leidžia daryti, kas jiems patin- 
ka. 

SLAPTA DIRBS NAUJUS 
SPROGALUS. 

i^ttsburgh, Pa. liep. 12 d.— 

Westinghouse kompanija jiešlco 
1000 darbininkų, kurie sutiktų 
pasirašyti sutartį eiti nanjon dirb- 
tuvėn, kuri bus pastatyta dirbi- 
mui smark'os karts priemonės 
slaptu budu ir 'pasilikti apkalin- 
tais dešimtj mėnesių be jokio 
susinėsimo su kitais žmonėmis. 
Darbininkams žadama pramogos, 
pasilinksminimai ir didelės algos. 

STRAIKO VEDĖJAS AREŠ- 
TUOTA. 

]| Scranton, Pa.—Paskutiniais 
keliais mėnesiais L>ackawannos 

ajpskrityj Pas.-Pram. Darb. iššau- 
ks kelis straikus, kuriuose veikė 
J. Graber. Valdžios agentai Gra- 
berj areštavo, sakydami, kad jis 
yra vokiečių valdžios papirktas. 
Priparodymų tam tvirtinimui 
trūksta. 

is visus, 
|| Palengvinimai perskiroms.— 

Kanados valdžia paslkvrč virši- 
u-- h 

įlinką, kuris rūpinsis pertaisymu 
Kanados perskirų įstatymo. Su- 

lyg dabartinio perskirų įstatymo 
no-rint gauti perskiras reikia tu- 

rėti didelius pinigus, kadangi 
reikia važiuoti sostkiėn Ouebe- 
can, ir reikia gerai užmokėti už Į 
perskiras. Dįąbar norima pada- 
ryti kad perskiras galima butu 
gauti ant vietos ir mažomis iš- 
laidomis. I 

|| Visuotiną straiką žada su- 

kelti Kanados darbininkai visoj 
Kanadoj, jei Kanados parlamen- 
tas jves priverstinę kareivystę, 
sako Kanados parlamento narys 
A. Verille. 

|Į Nekoks šventikų padėjimas 
Ukrainoj; kaimiečių persekioji- 
mas jų 'kas sykis auga didyn, 
ypatingai Kije\x> gubernijoj, kur 
jau 60 šventikų išguita iš vietų. 

jj Užtaria žydus.—'Darbininkų 
ir kareivių kongresas Petrogra- 
de priėmė rezoliuciją, kad kiek- 

vienas, kuris varys agitaciją 
prieš žydus, bus baudžiamas. 

|| Nuogi eisią Odeson.—Su lyg' 
laikr. Rus'kija Viedomosti kai- 
miečiai Odesos apielinkės dvie- 

jų apskričių nutarė suorganizuo- 
ti "nuogų vyrų eiseną." Šituomi 
jie mori parodyti, kad jie neturi 

drabužių ir kad neturi kur nu- 

sipirkti. 

Į! Japonai palankus vokiečiams. 
—'Buvusis Amerikos Harvardo 
universiteto profesorius, o dabar 
Tokio (Japonijoj) profesorius M. 
Arresaki viename japonų laikraš- 

čių parašė straipsnį apie japonų 
tautos atsimešimą j vokiečius. 

Jis sako, kad japonų žmonės 

labai užjaučią vokiečiams ir kad 
tas palankumas vokiečiams toks 

stiprus, !kad reikia jis nusikraty- 
ti. 

|[ Carranza draudžia alkoholį 
pardavinėti.—'Meksikos preziden- 
tas Carranza' uždraudė pardavinė- 
ti alkoholi Chihuahua provincijoj, 
kur dar vis yra nesitenkinimas 
nauja valdžia. Carranza mano, 
'kad šituo uždraudimu pasiseks 
žmonės nuraminti. 

Į| Lucke (Volyniuje) )Uvo di- 
delis ukrainiečių kareivų, susirin- 
kimas; šitame susirinkimo jie iš- 
reiškė pilną užsitikėjimą laiki- 
inaia valdžia jr išleido atsišauki- 

mą, kuriame sako, kad Ukrainos 
žmonės neklausytu Kijevo kon- 
greso reikalaujančio Ukrainos' 
neprigulmybės, nes tas kongre-' 
sas susidedąs tik iš saujalės po- 
litikierių, palankių vokiečiams,1 
norinčių paimti valdžią j savo 

rankas. 

|| Rusijos valdžia nutarė pasių- 
sti Kijevan Komisiją, kad per- 
kalbėjus tautinį ukrainiečių ikon-, 
gresą, kuris dabar atsibūva, ne-: 

sisklrti ir atšaukti jo paskelbą 
Ukrainos neprigulmybę. Šita 
komisija yra įgaliota pasakyti, 
kad laikinoji valdžia nusprendė 
palaikyti s'avo autoritetą ant vi- 

sų Rusijos tautų. 

|į Prieš Lenkijos užėmimą 
Varsa vos miesto išlaidos kas me- 

tas išnešė 12 milijonų rub., dabar 
jos išneša 45 milijonus rublių. 
Iš tos sumos 1916 m. netikėtų 
išlaidų del karės atsitikimų buvo 
21 mil. rub., žmonėms gelbėti 
11,387,979; pristatymai užima- 
mosioms valdžioms 4,200.000; iš- 
mokestys atsarginėms 3,155,000 
r.l vokiečių įgulos užlaikymas 
1,790,449 r. 

j| Vidurinėj Galicijoj varpų, 
rekvizavimas jau arti pabaigos. 
Kiekvienas apskritys davė apie 
80 varpų, sveriančių 8,000 kilogr. 
Yra sakoma, kad jei karė prasi- 
tęs ilgiau, tai kiekvienoj bažny- 
čioj bus palikta tik po vieną var- 

pą sveriantį 100 kilogr. 

|| Krokavos kavinėse prie ka- 
vos ir arbatos vietoje cukraus 

pradėjo duoti sachariną; vienam 
stiklui duodama du grūdeliai. 
Girdi, prie kavos dar ne taip, bet 

prie arbatos sacharinas turi šlaik- 

štų metalini skonį. 

|| Vokietijos socialistų mažu- 

ma yra pasirengusi dalyvauti 
tarptautinėje konferencijoje. Ven- 
grų socialistai, esą, turi tą patį 
atsinešimą. Viktor Adler nuo 

Austrijos socialistų pasakė, kad 

jis priėmė rusų .platformą. Jis 
yra pasirengęs atsisakyti balsuo- 
ti už tolesnius karės kreditus, 
jei konferencija grieštai eis ton 

pusėn. 

[[ Turi neatimamą teisę. Pran- 

cūzų premicras Ribot. kalbėda- 
mas j senato užsienio reikalu 

komisiją apie Akaciją Lotaringi- 
ją pasakė: "Męs turime neati- 
mamą teisę prie Alzacijos Lota- 

ringijos, kuri vieku buvo mums 

išplėšta. Męs negalime sutik- 
ti su plebiscitu (žmonių nubal- 

savimu). Tai yra mano ir visos 
valdžios nuomonė." 

|| Kortos anglims.—Nustaty- 
mui parupinimo anglių žiemai 
Berlimc ,v*esta anglinės kortos. 
Pagyvenimams apšildomiems 
krosnimis bus leidžiama bertainis 
tono kambariui, arba, daugiau- 
sia, pusantro tono penkiems 
kambariams. Claru apšildo- 
miems namams bus duodama pu- 
sė to, kas pernai. 

|Į Buvusis caras atsiliepė į lai- 
kinąją valdžią, prašydamas leisti 
jam ir jo šeimynai pirktis laisvės 
paskolos popierių. Jis sako, kad 
jų įdėjimo į paskolą apštis pri- 
klauso nuo to, ar rusų valstybė 
žada užlaikyti jo šeimyną. Jis 
priduria, kad jis pats turi dabar 
tik 900,000 rub.; jo pati $1,000,- 
000 r.; jo paveldėjas, Aleksis, 
1,500,000 rub.; jo duktė Olga 
3,000.000 r.; ir jo kitos dukterys 
tarp 1,000.000 ir 2,000,000 rub. 

|f Žemės drebėjimas ir tvink- 
stamoji vilnis padarė nuostolių 
Samoa saloms. Draugystės sa- 
lose žemės drebėjimas taip.p,i bu- 
vo jaučiamas. 2inia apie šilą 
žemės drebėjimą Melbouri e. Au- 
str. gauta iš S'uvos, Fidži salose. 

IĮ Dublino Universiteto profe- 
sorius Ed\v. De Valerą tapo iš- 
rinktas parhmentan. Frof. De 
\"a 1 e ra yra vienu S imi Feinų su- 

areštuotu airių revoliucijos laiku 
peniai metais ir inesenai paleistų 
iš kalėjimo. Prof. De Valera 
Žemutiniame Bute lužims vietą 
majoro \Villiamo Redmondo, 
žuvusio karėje pereitą mėnesį. 

ĮĮ "Die Zukunft,'' Maksimilija- 
no Hardeno laikraštis, leidžia- 
mas \'okieti joj sustabdytas iki 
karės galui. Leidėjas Harden 
pašauktas tarnystėn ir bus pa- 
naudojamas kaipo kariuomenės 
raštininkas. Valdžia senai tą 
norėjo su juo padaryti, bet vis 
neišdrįso. 

[Į Vokietijoj užderėjimai blo- 
gi. Maistų užžiurėtojas von Ba- 
tocki reichstago posėdyj pasakė, 
kad vaisiai ir daržovės daug 
menkesni kaip visada. Javų už- 
augimas esąs toks kaip 1915 m., 
kurie yra atmenami dideliu sau- 

sumu ir menku užderėjimu javų 
ir bulvių. Daga, girdi, tikrai bu- 
sianti geresnė, kaip 1916 m. 

į| Chinų maištas vokiečių pi- 
nigais.—Sulyg šiaurinių Chinų 
laikr. Daily Ne \v.s ciesorinin- 
kų pajiegų vadas gen. Chang 
Hsung buvo apmokamas vokie- 
čių; vokiečiai bandė papirkti Chi- 
mų parlamento narius, kad jie 
balsuotų prieš lcarę su Vokietija. 
Šituo tikslu "okiečių banka Pe- 
kinge išleido agitacijos reikal ims 

$771,000; ačiu šitai vokiečiu agi- 
tacijai tapo prašalintas premieras 
Tdnn Chi-Jui. Vokiečiai taipgi 
be atsižiūrėjimo leido pinigus, 
kad visokiomis intrigom s sukč- 
ius suirutę Cliinuose. 

|| Sutartis su Meksika—^lek- 
sikos ir Suv. \"alstijos valdžios 
padarė sutartį, sulyg kurios Mek- 
sikos valdžia apsiima grąžinti at- 

gal tuos amerikiečius, kurie pe- 
rėjo Meksikon vengdami tarny- 
stės kariuomenėj. 

|! Hoiweg pasitraukė.—Sulyg 
Berlino laikraščių V o s s i s c h.e 
Z eitum g ir Lokal Anzeiger 
vokiečių kancleris von Betlimann 
Ilohveg sutiko rezignuoti delei 
klerikalų partijos laiško, sakan- 
čio, kad taika sunkiaus padaryti, 
jei jis kanclerio vietoj pasiliks. 
Kaip Berlino žinia sako, tarp- 
partinė 'reichstago komisija už- 

baigė svarstyti rezoliuciją taikos 
klausimu. 

Į Į Anglija paklausė Rusijos 
prašymo.—'Anglija pranešė Rusi- 
jos valdžiai, kad ji pasirengusi 
apšnekėti su Rusija talkininku 
kiarės tikslų peržvalgos geistinu- 
rną. Rusų laikinajai valdžiai ne- 

patinka talkininkų atsinešimas j 
Graikiją ir ji reikalavo plebisci- 
tų (pačių žmonių balsavimo) už- 

kariautoms šalims sulyg jų pri- 
sidėjimo prie tos ar kitos šalies. 

ĮĮ. Suvienijo rusų demokratiją. 
—Svarbiu žingsniu susivienijimui 
rusų demokratijos ir sustiprini- 
mui kun. Lvovo ministerijos yra 

įsteigimas Centralio Pildomojo 
Komiteto, kuris savo posėdžius 
laiko Petrograde, pirmininkau- 
jant atstovui Čheidze. Šitas ko- 
mitetas ves visos Rusijos darbi- 
ninkų ir 'kareivių atstovų tary- 
bų kongresą. Centralis Pildoma- 
sis komitetas susideda iš 300 na- 

rių, tarp kurių yra 50 narių mto 

Petrogrado darbininkų ir karei- 
vių atstovų tarybos. 

|| Austrai naikina Montenegro. 
—Sulyg straipsnio atspausto laik- 
raštyje Roma Tribūna au- 
strai begailestingu, sisteinatiniu 
budu naikina montenegrų tautą. 
Straipsnio rašėjas, pasirašęs Mon- 
tenegras patriotas, sako, kad 
montenegrai kasdien miršta iš ba- 
do šimtais. 

Vokiečiai išgelbėjo chinų va- 
dą.—Chinai republikonai sako, 
kad monarchininkų vadui, gen. 
Chang Ilsųjį pagelbėjo pabėgti 
pasiuntinijos 'kvactalan internuo- 
ti vokiečiai. Chang Hsuno bu- 
stas tapo sunaikintas. Susirėmi- 
me 10 užmuštų ir 30 sužeistų. 

Į Į Kanados provincija Aibei ta 
savo seiman išrinko moterį, p. 
McCaney. Tai yra pirmutinė 
moteris Kanadoje, 'kuri yra pa- 
siųsta atsiove. 

Kopenhagoje Amerikos Kon- 
sulio vietą užėmė buvusis Ame- 
rikos visuotinasis konsulis Mucn- 
cliene William H. dale. Buvu- 
sis Kopenhagos Konsulis Ed- 
\vard D. \Yinslow pašauktas \Ya- 
shingtonarr. 

Austrijos valdžia atsisako 
dovanoti mirties bausmę d-rui 
Friedrichui Adler, kuris Yienno- 
je pernai metų spalio mėn. nu- 
šovė premierą Stuergkh,—rašo 
Austrijos socialistų laikraščiai. 

' LIETUVA IR KARĖ. 
DEMOKRATINĖS TAUTOS 

LAISVĖS SANTAROS PRO- 
GRAMA. 

A. Artimieji tikslai. 
I i. Lietuva—nepriklausoma, sa- 

varankė demokratinė republika, 
Lietuvos steigiamojo susirinkimo 
Įkuriama, esanti federacijoje st; 
kitomis tautomis valstybėnrs. 

2. Lietuvos stc.giamasai susi- 
rinkimas šaukiamas visuotinio be 

lyties skirtumo, lygaus, tiesaus 
ir slapto balsavimo pamatais. 

3. Lietuvos steigiamajam susi- 
rinkimui, Lietuvos piliečiai nau- 

dojasi visomis pagrindinių pilie- 
čio teisių garantijoms. 

B. Pagrindinės piliečio teisės. 
, 4. Visi Lietuvos paliečiai, ne- 

paisant lyties, kilmės, luomo, 
tautos ir tikybos, lygus prieš 
Įstatymus. 

5. Nėra no kokių atskiriems 
žmonėms bei grupėms nei privi- 
legijų nei teisių siaurinimų del 
lyties, kilmės, luomo, tautos, ti- 
kybos ii užimamos valstybėj vie- 
tos. 

6. Tautų, tikybų, sąžinės ir 

politikos pažiūrų laisvė. 

7. Žodžio, spaudos, susirinki- 
mų, suvažiavimų, draugijų, są- 

jungų ir korporacijų laisvė. 
8. Asmens, buto ir korespon- 

dencijos neliečiamybė. 
9. Kiekvienas Lietuvos pilietis 

gali važiuoti ir keltis iš vietos 
vieton kur tinkamas. % 

10. Bausmės skiriamos tik tei- 
smo keliu. 

11. Jokie ypatingi teismai jo- 
kiems nusidėjimams neleistini. 

12. Įeiti į privatų butą, kores- 

pondencijos skaityti, kriminalu 
įtarti ir įtaiiamasai suimti leisti- 

na tik Įstatymais nurodytuose at- 

sitikimuose bei teismui nuspren- 
dus. 

13- Peticijų teisė ir ats-kiriems 
Lietuvos piliečiams ir įvairioms 
Lietuvos piliečių grupėms, sąjun- 
goms, susirinkimams, draugi- 
joms, suvažiavimams, korporaci- 
joms. 

14. Visos šitos Lietuvos pilie- 
čio teisės turi buti įrašytos į pa- 
grindinius Lietuvos įstatymus ir 

ginamos teismo. 
C. Kalba. 

15. Lietuvos valstybės kalba 

—lietuvių kalba. 

16. Įstatymų teksto originalas 
leidžiamas lietuvių kalba. Ofi- 



cijalųs įstatymų vertimai leidžia- 
mi ir kitomis Lietuvos gyvento- 
ji; kalbomis. 

j 17. Lietuvos Atstovų Rumų 
posėdžiuose galima '.albčti vi- 

jomis Lietuvos gyventoją kal- 
bomis. 

18. Su vijomis Lietuvos centro 

įstaigomis susižinonia lietuvių 
kalba. 
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19. Teisė laisvai vartoti visu 
Lietuvos gyventojų kalbos baž- 
nyčiose, privatinėse mokyklose 
ir įstaigose, spaudoj, susirinki- 

muose, susivažiavimuose, draugi- 
jose, korporacijose ir sąjungose. 

20. Lietuvos gyventojai nelie- 

tuviai, esant tam tikram vaikų 
skaičiui, tuti teisės reikalauti 
steigt valstybinių pradžios mo- 

kyklų, kuriose mokomoji lcalba 
butų tų gyventojų kalba. 

Č Valstybės tvarka. 
21. Lietuvos Respub ''os prie- 

šakyje stovi Prezidentas, penke- 
riems metams renkamas. 

22. Visus Lietuvos įstatymus 
leidz:a vieni Lietuvos Atstovų 
Rūmai. 

23. Atstovus renka visi Lietu- 

vos piliečiai 
24. Lietuvos Atstovų Rūmai 

svarsto ir įstatymo keliu spren- 
džia Kas metai Valstybinį Lietu- 
vos Budžetą. 

25. Visi valstybiniai mokesčiai, 
muitų pajamos, taip pat valsty- 
binės paskolos sprendžiamos Lie- 
tuvos Atstovų Rūmų įstatymo 
keliu. 

26. Pildomasai Lietuvos Res- 

publikos organas yra M misterių 
Taryl 

27. Ministerių Taryba atsako 

prieš Lietuvos Atstovų Rumus ne 

tik už įstatymų laužymą, bet ir 

už bendrą savo politikos krypsnį. 
Mimisterių Tarybos politikos pro- 
grama turi būti Lietuvos Atsto- 

vų Rumų pritariama. 
28. Lietuvos Atstovų Rumų 

nariai turi paklausimo ir inter- 

peliavimo teises. 
29. Prezidentas, Lietuvos At- 

stovų Rūmų nariai, Ministerių 
Taryba ir atskiri ministeriai turi 

jstatymo inicijatyvos teisę. 
Tik įstatymų pažymėtuose at- 

sitikimuose ir teismo sprendimu 
Lietuvos piliečiui gali buti atim- 

ta balsavimo teisė. 

D. Valstybės ūkis. 

31. Visi valstybiniai mokesčiai 
ir muitų paiamos eina Lietuvos 

IŠdam. 

32. Lietuvos Išdas panua vi- 

sų Lietuvą valdžiusių valstybių 
kilnojamą Lr nekilnojamą Išdų ir 

valstybių įstaigų turtą, kapitalus 
ir teises Lietuvoj, taip pat Bajo- 
rų bei Valstiečių Bankų ir Carų 
Rumų turtą Lietuvoj. 

33. Lietuvos Jidas ima savo 

nuosavybėn visus Lietuvos miš- 
ko ukius, tvarkc juos intensyviai 
racijonalia sistema ir parduoda 
Lietuvos gyventojams (gyviems 
jų reikalams, ne pirklystės tik- 

slams) minimalėmis kainomis. 
Tam tikslui Lietuvos Išdas pa- 

ima visus Lietuvą valdžiusių val- 

stybių Išdų miškus Lietuvoj ir 

išperka privatinius miškų ukius 

tam tikra kaina. 

34. \ isi Lietuvos geležinkeliai 
privalo buti valstybės nuosavy- 
be. 

35. vtalstybės kredito ženklus 

leidžia Lietuvos Valstybės Ban- 

kas. 

E. Vietos savivaldybe. 
36. Vietos savivaldybės tvarko 

visą savo apygardos gyvenin ą 

bendri] Lietuvos įstatymų ribose. 
Vietos savivaldybių žinioje yra 
ir tvarkos milicija. Centro val- 
džios organu žinioje yra tik tie 

dalykai, kurie šios dienos valsty- 
bės gyvenime tu. i buti centro 

valdžios rankose. 

37- Centro valdžios organai 
prižiūri tik savivaldybės įstaigų 
sprendimų teisėtumų, bet ne jų 
tikslingumą. Ginčus tarp savi- 

valdybės įstaigų ir centro val- 
džios organų sprendžia teisinas. 

38. Visi vietos savivaldybės or- 

ganai renkami Lietuvos piliečių 
visuotiniu be lyties skirtumo, ly- 
giu, tiesiu ir slaptu balsavimu. 

Teisę rin-.ti ir buti renkamiems 
turi tik tie Lietuvos piliečiai, ku- 
rie gyvena savivaldybės apygar- 

doje nemažiau kaip puse metų. 

£. Teismą?. 

39. Teismias turi būti atklary- 
tas nuo administruojamųjų ir 
įstatymu leidžiamųjų organų. 
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v o. Visi Lietuvos piliečiai tei- 
siami vieno teismo ir yra lygys 
prieš teijmą. 

41. Teisėjai nepriklausomi, ne- 

pamainomi ir pašalinami tik tei- 
smo keliu. 

42. Teisiama viešai, atidaryto- 
mis durimis ir balsu. 

43. Kriminalines bylas, kur 
gręsia iidesnė bausme, spren- 
džia prisiekusiu posėdininkų tei- 
smas. 

44. Niekas mirties bausme ne- 

baudžiamas. 
45. Advokatai sudaro korpora- 

ciją ir turi laisvą savivaldybę. 
46. Vyriausioji teismo instan- 

cija yra Lietuvos Senatas. 
F. švietimas ir kulturos reikalai. 

47. Visuotinis, privalomas ir 
nemokamas pradžios mokslas. 

48. Vidurinis ir aukštasai mok- 
slas turi buti tiek j>apigintas, kad 
butų kuo plačiausiai prieinamas. 

49. Laikoma tam tikras val- 

stybės fondas, iš kurio 'neturtin- 
giems padedama eiti vidurinis ir 
aukštasai bendras ir profesiona- 
lus mokslas. 

50. Platinama profesionalios 
mokyklos ir laikoma nemokamos 
pradžios protesijonalios moky- 
klo: 

51. Aukštųjų mokyklų autono- 

mija. 
52. Visokeriopai šviečiama 

liaudis. Steigiama liaudies kny- 
gynai ir universitetai. 

53. Laisvė privatinių mokyklų 
steigti. 

54. Pravatinių mokyklų lanky- 
mas atstoja valstybinės moky- 
klos lankymą, jei privatinių mo- 

kyklų programa patenkina įsta- 
tymų nustatytą minimumą. Tam 
tikslui privatinės mokyklos val- 

stybinės inspekcijos prižiūrimos. 
55. Plačiai vietos savivaldybės 

dalyvaujama, bendras ir profe- 
sionalias mokyklas tvarkant. 

G. Tikyba. 
56. Sąžimės laisvė. Lygios tei- 

sės Lietuvos piliečiams—visų ti- 
kybų nariams ir šiaipjau žmo- 

nėms, nesantiems tų tikybų na- 

riais. 
57. Bažnyčių nuo valstybės 

skyrimas. 
H. Finansų ir ekonomijos politi- 

ka. 
58. Finansų politika mokes- 

č'us dedant turi buti tokia, kad 
tie mokesčiai gultų ant turto ir 

pelno, ne ant asmens ir darbo. 
'9. Progresyvus turto ir pelno 

mokesčiai. 
60. Progresyvus mokesčiai pa- 

likimus paveldint. 
61. Lietuvoj gaminami reika- 

lingiausieji, visų Lietuvos žmo- 

nių vartojamieji daiktai mokes- 
čiais nekraunami. 

62. Didžiausiu muitu apkrau- 
nami iš užsienių į Lietuvą ga- 

Ibenamieji pertekliaus daiktai, 
turtingųjų Lietuvos žmonių var- 

tojami. 
63. Iš užsienių į Lietuvą ga- 

benami reikalingiausieji, visų 
Lietuvos žmonių vartojamieji 
daiktai visai muitu neapkrauna- 
mi arba apkraunami mažu mui- 
tu. 

6ą. Žemės ukitti ir pramonei 
reikalingieji daiktai (mašinos, 
darbo įrankiai, veisliniai '"vvuliai, 
trasos, žalioji medžiag- ir tt.) 
apkraunami mažu muitu. 

65. Palaikoma įvairių rusių ko- 
operacija. 

66. Valstybės padedama žemės 
ūkiams ir dirbtuvėms, sudėtomis 
darbininkų pajėgomis ir darbo 
pamatais varomiems. 

I. Darbo reikalai. 

67. Profesinės darbo žmonių 
s;jj ivngos. 

68. Darbo įstatymai. Jie tvar- 

ko darbdavių ir darbininkų san- 

tykius ir saugo, kad nebūtų dar- 
bo žmonės darbdavių naudoja- 
mi. 

6f). Darbo sąlvgu įr santykių 
prižiūrimosios įstaigos (inspek- 
cijos). Jas sudaro darbo žmo- 
nių, darbdavių ir valstybės (arba 
savivaldybių) atstovai. Šitos 
įstaigos dirba įstatymų ribose. 

70. Darbdavių ir tiek pat dar- 
bo žmonių atstovų taikos tary- 
bos, kurios svarsto ir sprendžia 
darbdavių ir darbo žmonių gin- 
čus, taip pat sprendžia dalykus, 
darbo įstatymų dar nenuspręstus. 

71 Darbo įstatymų pagrindan 
turi buti padėti: 

a) žemės ūkio, pramonfc, i. 
apskritai samdomų darbo fcmo- 
niy j>tre> H laisvėj 

^ 

b) aštuonių valandų daibo 

diena; 
c) nakties darbai leistini tik 

tose darbo šakose, kur tat rei- 
kalinga darbo technikos žvilg- 
sniu. 

č) apdraudžiama darbo žmo- 
nėms senatvė, medarbas, ligos, 
nelaimingi atsitikimai ir visiškas 
negalojimas dirbti. 

72. Sodžiaus darbininkai įita-j 
tymais apsaugomi nuo darbini u 

naudojimo. 
J. Žemės santykiai. 

7.V Steigiama Valstybės Že- 
mės Fondas. 

74. Valstybės Žemės Fondas 
ima visas visų buvusių Lietuvoj 
valstybių įstaigų žemes, taip pat 
Lietuvos bažnyčių įr vienuolynų 
žemes. 

75. Valstybė Žemės Fondan 
priverstinai išperka privaiines 
dvarų žemes. 

Pastaba. Dvarai įgyti ypatin- 
gai lengvomis sąlygomis arba 
valdžios dovanoti ir tt. gali buti 
konfiskuojami. 

76. Įstatymais nustatome pri- 
vatinių dvaru didumo norma. Že- 
mės virš tos normos išperkamos, 
nors vietos gyventojai jau butų 
ir aprūpinti žeme. 

77. Valstybės Žemės Fondo 
nuomojama žemės plotai beže- 
.įiams ir mažažemiams neribo 

Ijamam laikui. 
78. Mokestis ir žemės ploto 

normos nustatoma įstatymais. 
79. Mokestis ir norma beže 

miams ir mažažemiams iš Val- 
stybės Žemės Fondo už duoda- 
mas žemes nustatoma Lietuvos 
Atstovų Rumų ir gali buti įvai- 
rus Lietuvos Apygardom1*. Ma- 
žažemių ūkis padidinamas ligi 
įstatymais nustatytos normos. 

Norma privalo buti nedidesnė, 
kaip tas žemės plotas, kurį ūki- 
ninkas įstengia išdirbti be sam- 

dininkų. 
80. Skirstoma vienkiemiais. 

Panaikinama ūkio padalijimas 
rėžiais. 

81. įtaisoma kredito įstaigos 
žemėms pirkti. 

82. Įtaisoma smulkaus kredito 
ir ilgalaikio meloracijos kredito 
įstaigos. 

83. Padedame ūkiams valsty- 
bės lėšomis. 

84. Tvarkoma žemės nuomoji- 
mas. 

PASIMIRĖ LENKŲ RAŠTI- 
NINKAS ER OCHOROVIČ. 

Sulyg žinios atėjusio? iš Yar- 
šavos, geg. 1 d. po trumpos ligos 
Varšavoje pasim?<-« žymus lenkų 
raštininkas dr. Juilan Oclioro- 
vič. 

Dr. J. Ochorovič gimė 1850 
m. RaJžymine! pabaigęs gimna- 
ziją Liubline, gamtos mokslus 
ėjo Varsavos universitete ir 
Leipziko universitete gavo filo- 
sofijos dak." o laipsnį. 

Toliaus velionis kelis metus 
mokino psichologijos Lvovo uni- 
versitete. Bet svarbiausiu jo už- 
siėmimu buvo raštininkystė ir jis 
paliko ilgą eilę mokslo veikalų, 
kuriais aplobino lenku literatūrą. 
Tarp jojo veikalų galima pa- 
minėti šitie: "Kaip reikia tyrinė- 
ti dūšia?"—"Meilė ir piktadėjy- 
stė, tikėjimas ir dora," "Apie va- 

lios laisvę," "Siela ir smegenys," 
"Apie savo paties budo lavini- 
mą," "Apie pamatinius priešin- 
gumus, kuriais remiasi visa mi- 

sų pažintis visatos," "Iš psicho- 
logo dieninio," "Apie poeto tva- 

ringutną psichologijos žvilgsniu," 
"Apie dvejotumo apsireiškimus 
dvasiniame žmogaus gyvenime," 
"Pasikalbėjimai ir pastabos iš fi- 
ziologijos. pedagogijos ir gamtos 
mokslų sričių," "Teoriniai pieši- 
niai apie nuosėdinius apsireiški- 
mus," "Slaptybinis aigiptiečių 
mokslas," "Žmonijos nežinomo- 
sios tradicijos," "Tautystės budo 
elementai." "Tveriamoji elemen- 
tų sistema." 

Pastaraisiais metais išleista: 
"Medijuminiai apsireiškimai," 
"Psichologijos vadovėlis," ir 
"Psichologija bei medicina." 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Vyčius išvarė iš bažnyčios. Kun. 
Petkaus parapijoje buvo įsivie- 
špatavus vyčiu kuopa. Šioji kuo- 
pa, netiktai kad užsiiminėjo boi- 
kotu jftga* fra&ję ir 

bažnyčios chof|) rūkalais rupin- 
tis- I ; i 

Atvažiavus j Brooklyną p. A. 
Aleksandravičiuj. toji vyčių kuo- 
pa pradėjo si"noftiįs laipioti. įve- 
dė tv arką, kad kas#nepriklausys 
prie vvčių, tai f*eg9|i chore para- 
pijos giedoti. faąrfi) ijos choras 
dingo, likosi tiktai 'vyčių choras. 
Pagyvenus p. A: Aleksandravičiui 
Rrooklyne porą mėnesių, vyčiai 
pradeda stvertis aštresnių formų 
kaslitik tautiečių ir šiaip nevyčių. 
Jeigu vytis susitinka nevytj, 
tior ir kataliką, jau j jį kreivai su 

panieka žiurėjo. Parengus jiems 
balius, jeigu nuėjo ant baliaus 
nevytis, o jeigu dar tautietis, tai 
stropiai dabojo, kad su tokiais 
"nesusipratėliais" vyčių kuopos 
merginos nepasikėsinitų eiti šokti. 
Tolyn arsyn. Savo susirinkimuose 
pradeda košti, ar nepriklauso kas 
iš vyčių į "believišką" draugiją ir 
ar ^neskaito kas bedieviškų raštų? 
Rarnda, kad nekurie eina į Atletų 
kliubo balius ir skaito "V-en. L." 
varo laukan. Atletų kliubas grą- 
sin« teismu už boikotą. \"yčiai 
nerimsta su tuo klausimu. Prade- 
da pulti dvasioje. Jų vadas, p. A. 
Aleksandravičius, buvo prižadėjęs 
parašyti "operą" vyčių kongresui, 
bet pamatęs, kad prižado neište- 
sės, metė Brooklyną ir išvažiavo. 
Musų vyčiai nuleido nosis. Atei- 
na naujas vargonininkas, p. A. 
Kvedaras. Sis jau neapsiima bū- 
ti jiems generolu-—sakosi nemokąs 
"muštro." Prasideda kova. A. 
Kvedaras nesutinka su nustatyta 
tvarka kaslm'k choro. Jisai pra- 
deda imti į chorą ne vyčius, bet 

giesmininkus. Vyčiai bando ne- 

daleisti. Šis nusiskundžia klebo- 
nui Petkui, kad vyčiai giedoti ne- 

moka, o nemokančių nepriima. 
Kun. Petkus ateina j* vyčių susi- 
rinkimą ir praneša visiems kovo- 
tojams-vyčiams, kad neštųsi iš 
bažnyčios laukan, o užleistų pa- 
rapijos chorui prie vargonų vietą. 
Taip ir pasibaigė garsios Vyčių 
kuopos karjera. 

Dabar girdėti, kad bažnyčion 
nei vienas vytis jau nevaiksčios. 

Z 

IŠ FENNVILLE, MICH. 
Ar ne biznis užima pirmą vie- 

tą?—Skaitau "Ateityje" 27 nuin 

p. J. Sekevičiaus prirašyta čiela 
enciklopedija ir vis "Ateities1' 
kooperacijos sustiprinimui. 

"Vien. Liet.'' 26 .n u m. daro 

pastabą del TMD. ir ALTS. ap- 
skričių suvažiavimopastaba 
kaip pastaba, bet "Ateitis" savo 

27 num. pastato visą bateriją 
savo kanuolių prieš "Vien. Liet." 
prieš "Lietuvą," o ypatingai 
prieš p. Sirvydą ir vis "Ateities" 
kooperacijos biznio tikslu. 

Man įstabi* yra vienas daly- 
kas: nejaugi musų gerbiamieji 
Naujosios Anglijos veikėjai taip 
siaurai žiuri, kad jauną demo- 
kratijos politiką maišo su biznio 
•reikalais ir paskui pešasi? 
Prašyčiau iš širdies ii 
vienų ir kitų inevelti j politikos 
reikalus privatinio biznio reikalų. 
Jei musų gerbiamieji inteligen- 
tai turi ką sau privačiai vieni ki- 
tiems pasakyti, tai gali tą pada- 
ryti laiškais, ar susiėję akys į 
ak's, o j.e viešai apie savo pri- 
vačius reikalus kalbėti. Tas 
skaitytojams neįdomu. 

M. K. Žilinskas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Piknikas, rudis, muštynė.—Lie- 

pos 4 d. Šv. Jurgio parapija su- 

rengė pikniką. Diena buvo graži 
ir piknikan prisirinko gražus 
žmonių būrelis. Nelaimė tik ta- 
me, kad musų lietuviai be rudžio 
negali jokio pasilinksminimo su- 

rengti. Pas juos yra taip, kad 
jeigu rudžio nėra, tai ir žmonių 
surengime nėra. Mat musų lie-j 
tuviai tik rudį tepažįsta ir kito-j 
kių pasilinksminimu surengti ne-j 
gali. 

Prie rudžio žinomas dalykas, 
tuoj ir muštynės kįla. Taip bu- 
vo ir šitame pik/nike. Atėjo vie- 
nas svetimtautis žmogelis ir pra- 
dėjo trukšmą kelti. Vietoje jj 
gražiai iš parko išvedus, musų 
katalikai sušoko jj mušti ir taip 
jį sumušė, 'kad jis tapo nuga- 
bentas ligoninėn. 

Musų katalikai mėgsta save j 

vadinti apšviestais ir susipratu-| 
siais. Ko to visa yra šitame at- 

sitikime jų parodyta? Reikia ir 
kitiems rausti del jų. 

IŠ LA SALLE, ILL. 
Lietuvaitė gavo mokytojos di- 
plomą. Šiuosniet ir pas mus vie- 
na lietuvaitė baigė High School 
mokyklą—tai p-lė Rozalija Kaz- 
lauskaitė. Ji užbaigė La Sallc 
Peru Tounship High School -.r 

išlaikė egzaminus ant mokytojos, 
gaudama pirmo laipsnio mokyto- 
jos diplomą. | 

Tokios naujienos apie musiji 
jaunimą, besigriebiantį augštes- į nio mokslo, visados yra smagios 
ir privalo buti pavyzdžiu ir ki- 
tiems lietuviams. Jaunai-gi mo- 

kytojai velytina kuogeriausios 
ateities. Kor. 

IS ROCHESTER, N. Y. ] 
Neišduoda apyskaitos.—\rietos j Liet. Šelp. Fondo Skyrius jau | beveik metai laiko, kaip yra so-, 

cialistų globoje. (Kuomet so-J cialistai dirbo iš vieno su tauti- 
Tiimkais, dažnai išgirsdavau pra- 
nešimus; dalvar to negirdžni. 
SLA. 69 kp. taipgi laikosi seno 

papratimo ir nuo L. Š. F. atsto- 
vu nereikalauja apyskaitos. Ne- 
suprantu. kaip per to'kj ilgą lai- 
ką galima tylėti apie žmonių 
sudėtus pinigus ir nepasakyti 
kas su jais vra daroma. 

(ii buvo surengta ir balių, ir 
p. Bulotos su p. Žemaite rinkta 
aukos ir kitokių pramogėlių bu- 
tą tam tikslui, bet apie nieką 
neišduota apyskaita. Išduokite 
visoms draugijoms aiškią ir tei- 
singą apyskaitą, ir nelaikykite 
visuomenės nežinėje. 

Svečias, j 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Del lenkų užgynimo lietuvių 

tautos buvimo.—Didžiausioms 
pasaulio tautoms tarp savs be- 
simiaujant, mažosios tautelės 
likosi sumintos, sutreplentos. 
Tarp jų labiausiai, gal, likosi iš- 
naikinta musų žemė. Lietuva. 
Kaimai ir miestai išnaikinti, jau-' 
nuomenės viena dalis mušiu lau- 
kuose žuvo, kita dar laukia to- 
kio pat likimo, o mažučiai ir se- 

nučiai su musų moterimis išbla- 
škyti po plačiąją Rusiją. Musų 
šalį ir žmones ištiko nesuskai- 
tomos ir baisios nelaimės. Bet 
rodosi jau ateina ir šviesulė 
mums ateitis. Kaip regis Vo- 
kietijai nėra vilties karę laimė-, 
ti. o Rusijoje užžibėjus plačiam 
spinduliui laisvės, galime tikė-j tis. kad teks gera jos dalis ir 
mums. Tikime ir galime tikėti, 
kad po tų baisių nelaimių karei 
pasibaigus męs gausime nepri- 
gulmybę. Žinoma, laipsnis mus 

busimos neprigulmybės priklau- 
so nuo musų pačių ir ypatingai 
nuo musų inteligentų. Jei męs 
rūpinsimės daugiaus, dirbsime 
su didesmiu uolumu, tai ir dides- 
nį neprigulmybės laipsnį įgysi- 
me. Taigi dabar męs, nenulei- 
dę rankų, turime pirma pasi-1 
skelbti pasauliui, ko męs norime 
ir kas mums priklauso, paskui 
turime pasirūpinti gera tvarka, j 
Naująja busimosios mūsų Lie-j 
tu vos tvarka rodos jau rūpinasi | 
kaip reikia mušu Lietuvos bro- 
liai, bet išpasakojimu mūsų var- 

gu pasauliui ir Įtikinimu jo. kas 
mums priklauso, dar rodosi ne- 

gana męs rupi narnėsi. 
Ačiū šitam musų buvusieji bi- 

čiuliai lenkai bando pasakoti pa- 
sauliui, kad lietuvių tautos vi- 
sai nėra ir kad taip vadinantieji 
save lietuviais yra tik lenkų da- 
lis. Šitą jie pasakoja anglams 
per jų laikraščius. Jie tą pa- 
darė ir per vietos anglų laikraš- 
čius. Kad šitą jų pasaką už- 

gynus, žemiaus pas'-ašusis ir T. 
Andersonas nuėjome Į Omahos 
W o r 1 d Herald laikraščio 
spaustuvę ir kaip mokėdami ban- 
dėme papasakoti laikraščio vedė- 

jams, kad męs ne lenkai ir kad 
mtisij tauta yra atskira tauta. 
Po šito mūsų atsilankymo tame 

laikraštyje radome anglų kalba 
šitaip parašyta: 

"Amerikos lietuviai, matydami 
amerikiečių viešosios nuomonės 

svarbą nustatymui Europos susi- 
telkusiu virs-patyhių tikslu sulyf 
mažųjų tautų laisvės, suskato ro- 

dyti Amerikos žmonėms, kad 
Lietuva yra maža atskira šalis 
ir kad ji turėtų buti laisva nuo 

visų kitų šalių jtekmės. 
"Jonas Andersonas ir Aleksan- 

dras Zolpis, Omahinis komitetas 
šito judėjimo, sako, kad lietuviai 
nėra nei teutonais, nei slavais. 

lietuviai yra atskiros 

tautos žmonės, palaikytojai gar- 
sios senovinės sanskritų kalbos 
Europoje. Jie turi savo nuosavą 
praeitį. tradicijas, giesmes. 

"Miestas Vilnius yra lietuvių 
sostine, o ti'krąja lietuvių terito- 
rija yra Kauno, Vilniaus, Suval- 
kų ir Gardino gubernijos Rusi- 
jos ribose ir Rytų l'rusijos dalis 
(Mažoji Lietuva). 

"Šimtas metų atgal Lietuva 
buvo laisva šalis. Lenkai bando 
jtikinti Amerikos spaudą, kad to- 
kios tautos, kaip lietuvių tauta, 
nėra ir sa"inasi Gardino ir Su- 
valkų gub. dalis." 

Nors nedaug kuo prisidėjome 
prie atitaisymo klaidingos nuo- 
monės apie musų tautą, bet pa- 
darėme tą. ką galėjome. Jei vi- 
si padarysime tiek, tai, tikėkite 
manim, musų tauta ne tik pilną 
laisvę sau gaus, bet ir greitai 
iš griuvėsių atsikels. Di-rbkime 
visi šitam tikslui. 

A. Zolpis. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
Soc. prakalbos.—Liepos 13 d. 

LSS. 64 kp. surengė prakalbas. 
Kalbėjo K. Y. Zikrinskis iš Nevv 
Yorko. Jis kalbėjo apie dabar- 
tinę1 karę, nurodinėdamas, kad 
socialistai nenori kraujo lieti, j kad jie yra priešingi karei. Jis 
patarė tiems, kurie važiuoja j j 
Rusiją turėti r0udcnus vėlukus. 
kuriuos Rusijoje parodžius ka- j 
riuomenėn neims; girdi, Rusijo-, 
je ant pirmos ugnies stato juo-Į dašimčius, o socialistus palieka. 
Girdi, kareivii't vadas veren<ki! 

I 
yra socialistas ir jis galvą guldo ( 
uz dabartinę laisvę. 

Šitą papasakojęs jis pasidžiau- 
gė, kad po karei visi važiuosime 
Į laisvą Lietuvą. 

Iš tos .jo kalbos išeina, kad 
socialistai nori laisvės, bet nenori 
už ją kovoti; jie nori, kad jiems 
laisvę iškovotu juodašimčiai. 

Bet taip nemaino Rusijos so- 

cialistai : jie drauge su visais ki- 
tais stoja i kareivių eiles ir pina 
ant Vokietijos, kuri gręsia tik ką 
laimėtą laisvę nuslopinti. Jei 
taip daro Rusijos socialistai, tai 
kodėl Amerikos socialistai, 
džiaugdamiesi busimąją laisve; 
patys atsisako už ją kovoti? Ban- 
dykite suprasti, ką jus sakote 
ir nebūkite juokingais. 

J. A. Raudzevičius. 

Žinios Žinelės. 
Waterbury, Conn. 

= Birž. 28 d. 19 metų mergi- 
na Alena Gelgodžiutė su vaikinu 
Staufter išvažiavo motorcikle pa- 
sivažinėti. Mergina sėdėjo sė- 

dynėje pritaisytoje iš šalies. Ne- 
laimė davė vaikinui privažiuoti 
per arti atvažiuojančio vežimo. 
Norėdamas išsisaugoti susitren- 
kimo su vežimu jis staiga pasu- 
ko j šalį. bet mergina iškrito 
ir papuolė po vežimu. Nelai- 
mingai likosi visai nuplėšta deši- 
nė ausis ir galva keliose vietose 
perskelta. Nuvežta j ligoninę 
antrytojaus pasimirė. Vaikinas 
išgirdęs ją mirus pats policijai 
pasidavė. 

Minden, W. Va. 
= Darbas čia galima gauti tik 

anglies kasyklose: uždirbama po 
ioc. nuo tono. Kadangi kompa- 
nija pradėjo visaip darbininkus 
spausti, tai labiaus susiprantan- 
tieji susiorganizavo j Am. Kas. 
Darb. Uniją, bet daug yra tam- 
sunii, kurie nesupranta reika- 
lingumo organizuotis ir prie uni- 
jos mesi rašo. Taip pat darbinin- 
kus labai išnaudoja daktaras; jis 
ima po $1.00 nuo šeimynos ir 
50c. nuo pavienio, bet jei reikia 
gydyti, tai gydo be jokio rū- 

pinimosi išgydyti. 

Cleveland, O. 
= Belaukiant priverstinės 

blaivybės įvedimo C. A. C. Kliu- 
bas stengiasi apsirūpinti svv.igi- 
namais gėrimais ilgam laikui. Jis 
pasisamdė didelį rusj ir nupir- 
kę? svaiginamųjų gėralų už $10,- 
ooo skubina ji pilną prikrauti. 

Scranton, Pa. 
= Scrantonc kasyklose bal. 

19 d. tapo užmuštas Matas Mo- 
tuzą. o bal. 20 d. Petras Demb- 
skis. Pirmas buvo 54 metų am- 

žiaus, paliko pačią ir 6 vaikų, 
antras turėjo 50 metų amžiaus,! 
buvo velionio kun. Dembskio gi-J 

minaitis ir paliko pačią su ketu 
riais vaikais. Gcg 10 d. pasimi- 
rfi 40 metų Antanas Buburvs, 
palikdamas du broliu dvi seserį, 
Vincas Grubliauskis 58 metų 
amžiaus, palikdamas pačią ir 6 
vaikų, ir Jurgis Spūdis 43 metų 
amžiaus, kurio palaidojimu pasi- 
rūpino jo giminaitis Matas Spū- 
dis. 

New York, N. Y. 
= Didžiausia vietos organiza- 

cija. turbut, bus Liet. Politikos 
KJiubas. Jis turi apie 200 narių 
iš New Yorko, Jersev City ir 
Brooklvno; nariai daugiaus via 
apš\ietesni žmonės. 

Philadelphia, Pa. 
= Mėsos išvežiotojų siraikas 

tebetęsiai. Kaikurios kompani- 
jos pridėjo po $2.00 savai ėj, bet 
pripažinti uniją atsisako, tt.es tą- 
syk jos negalėtų pavary'.i dau- 
giaus susipratusių darbininkų. 

Straiko besitęsimui kalti ir ir.?- 

sinių savininkai, kurie nuvažiuo- 
ja patys sau mėsos parsivežti. 
Šitiems straikininkai dainai mė- 
są sulieja žibalu. Nesenai tą 
padarė Y. Karužai, pagadinda- 
mi mėsos už $200. 

Wilkes Barre, Pa. 
= Birželio 29 d. iš Sterling 

viešbučio p-nui Ha'dingui pa- 
vogė brangenybių už $50,000.00. 
Durys pamiršta užrūkyti. Ka- 
syklose darbai eina prastai. Pa- 
skutiniais 6 mėnesiais nelaimin- 
gi atsitikimai kasyklose padidė- 
jo 25 nuošimčiais. Darbo laiko 
skaitoma 8 valandas j dieną, bet 
kiek kas nori, tiek dirba, nėra 
draudžiama. Paprastas darbi- 
ninkas gauna $3 j dieną, bet ku- 
rie dirba ilgas valandas kartais 
padaro po $36. j savaitę. 

Ealtimore, Md. 
= Licp. 2 d. pasikorė pas sa- 

vo švogerį Mikas Gudaitis. Jis 
buvo didelis girtuoklis. Turėjo 
49 metus amžiaus. 

So. Boston, Mass. 
= Lietuvių Muzikos Konser- 

vatorijos mokinių koncertas bu- 
vo labai didelis atsilankiusių 
skaitlingumu ir programo įvai- 
rumu. Prieš koncertą Liet. Kon- 
servatorijos direktorius p. Pe- 
trauskas paskelbė, kad ši kon- 
servatorija išleidžia Oną Liut- 
kevičiutę su muzikos mokytojos 
laipsniu, kas reiškia, kad ji turi 
gerą išsilavinimą ne tik teorijoj, 
bet ir pedagogijoj. Teorijos ir 

dirigavimo skyrius baigė: Jok. 
Vyšniauskas, Jon. Velėčka, Bron. 
Simanavičius, Dom. Antanavi- 
čius. A J b. Stonkus, Pov. Apšie- 
ga. Pr. Rimkus. Viso mokinių 
buvo 69. P-nas Petrauskas atei- 
nanti rudenį rengiasi važiuoti 
Rusijon. 

Kevvanee, 111. 
= Liep. i d. Kewaneen atvy- 

ko Šv. Kazimiero seserys lietu- 
viu mokyklos vaikams mokyti. 
Kuu. Ambrozaitis su mokyklos 
vaikais pasitiko jas gelžkelio sto- 

tyje. 

Mahanoy City, Pa. 
= Tarp Mahanoy City ir She- 

nandoah žada statyti didelę na- 

rako dirbtuvę, kur bus dirbama 
visokie sprogalai. 

Kingston, Pa. 
= Birželio 27 d., kasyklose 

ištiko nelaimė Martiną Karaliū- 
ną. Kritusios iš viršaus uolos 
nelaimingą taip sužeidė, kad jis 
netrukus pasimirė. Turėjo du 
broliu ir giminių ir paliko $1,- 
f>oo,oo, dcl kurių giminės susipe- 
šė. 

Cleveland, O. 

= Liepos 22 d. TMD. 20 kp. 
rengia išvažiavimą j Bedfordą, 
Oliio. Bedford yra viena gra- 
žiausių Clevelando apicliįVkių. 
Išvažiavusieji žada daryti lenk- 
tynes ir turėti visokių kitų pra- 

niogų. 

Boston, Mass. 
= Bostone vieši kelios dešim- 

tys rusų jūreivių, atvykusių 
Amerikon su rusų komisija; jū- 
reiviai savo puikia išvaizda dide- 
li įspūdį daro į amerikiečius. 

Jie žada pasilikti Bostone kol<-» 
mėnesį laiko. 



Visi laikraSČlul siunčiami rankra^ 
Slal turi buti pažymčtl autoriau^ pa- 
raSu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii- 
Jliai, Ir savo tikroji vardį. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vienos popieros pusės, pc'lekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Pagelba šaukiamiems į kariu- 

menę. "Naujienose" pranešama, 
ka'l Chicagoje neva .usitverusi 
Amerikos Darbininkų Taryba 
įsteigusi biurą, kuris žadąs pri- 
gelbėti tiems, 'kurie nori ir gali 
pasiliuosuoti nuo ėmimo kariuire- 
nėti. 

Sumanymas yra neblogas ir ga- 
li atnešti žmonėms naudos, jeigu 
butų tinkamai vedamai. l>ct męs 

bijomės, kad šitas reikalas uiebu- 

tų taip vedamas, kaip kad buvo 

įvairiose vietose vedami "patari- 
mai" fkaslink registracijos. Už 
tuos patarimus (kas buvo tiek 

durnas, kad jų klausė), daugel'.- 
dabar jau kalėjimuose aimanuoja. 

Gi tie patarimai tankiausiai bu- 
vo sanžiniai blogai suteikiami to- 

dėl, kad visoki tie agitatoriai 
norėjo išnaudoti žmonių susirū- 

pinimą savo partijos naudai. Xe- 

kurie musu toki laikraščiai atvi- 

rai, kalbino žmones užsirašyti so- 

cialistais, melagingai tvirtindami, 
kad buk tas iuos paliukuos nuo 

kariumenės. 
Męs bijomės, kad ir iš šitos ko- 

misijos, 'kurią siūlo dabar "Nau- 

jienos," neišeitų kas nors pana- 
šaus, nes tame pačiame numeryje 
"Naujienos" savo tą sumanymą 
jau mėgina išnaudoti agitacijai už 

savo neva sutvertą "Amerikos 
Lietuvių Darbi nirikj Tarybą," ku- 

ri, net anot socialistų organo 
4 Ko- 

vos," yra nei šis nei tas. "Nau- 

jienos," pasinaudodamos šit? pro- 
ga, ragina visur tos neva "Darbi- 

ninkų Tarybos" skyrius L .erti. 
Minėta "Naujienų" komis*, ja 

yra susitvėrusi bene pamėgdžio- 
jimui tūlos organizacijos, kuri ang- 
liškai, berods, vadinasi Amcncan 

Liberty Detense League. Šita or- 

ganizacija, nežiūrint savo skambaus 

vardcj yra susitvėrusi tan< kad da- 

ryti visokias kliūtis šios šalies 
valdžiai, kad ji negalėtų kaip reik 

prie karės rengtis. Tcfks yra jos 
tikslas. Męs bijomės, kad iŠ 

"Naujienų" siūlomos komisijos 
neišeitų tos organizacijos lyg 
"brenčius." 

"Naujienų*' štabas, žinoma, gali 
daryti kaip jis geriausiai išmano, 
—jis už save ir atsakys. Bet mus 

apeina tūkstančiai lietuvių, už ku- 

riuos, pakliuvus jiems bėdon," 
"Naujienos," žinoma, neatsakys. 

Gi panašios rūšies patarnavimai 
laike registracijos labai geros re- 

komendacijos "Naujienoms" ne- 

duoda,. 
Todėl musų patarimas Ameri- 

kos lietuviams yra tok i s: Lai 
kiekvienas mėgina elgtis pagal sa- 

vo sveiką protą ir lai kiekvienas 
buva labai atsargus su visais 
tais, pas kuriuos patėmys, kad jie 
šitą žmonių bėdą mano, ar mėgi- 
na išnaudoti savo partijų ar srio- 
vių reikalams, arba kokiai nors 

agitacijai. 

Neapsimoka vandens piestoj 
grųsti. Nesenai męs gavom** už- 
klausimą, kodėl "Lietuva" neda- 

lyvauja taip smarkiai laikraštinėj 
kovoj, kaip kad kiti laikraščiai, 
šisai asmuo, .prikišdamas mums, 

sako, kad "Lietuva" pasidarė "ra- 

miausiu laikraščiu" ir kad galų- 
gale jis nežinąs, kokią poziciją 
"Lietuva" užimanti. 

Šisai mūsų prietelius turi ome- 

nyje klausimą, kodėl "Lietuva" 

•nedalyvauja tuose smarkiuose 

ginčuose, kuriais dabar užsiliep- 
snojo visa mūsų laikraštyja ir vi- 
sos mūsų sriovės. 

Męs tik4cą gavome laiškelį nuo 

vieno iš musų skaitytojų iš 

Brooklyno, kuris, rasite, pilnai į 
tai atsakys. Tarp kit-ko jis rašo 
sefkančiai: 

"Prieš karę aš skaičiau apie 
•ketvertą lietuviškų laikraščių 
visų sriovių. Da^ar pasilikau 
tiiktai ant "Lietuvos." Skaity- 
damas tuos begalinius laikraš- 
čių ginčus, užsipuldinėjimus ir 

koliojimus, aš taip susierzinau, 
kad jau daugiau trivoti negalė- 
jau. Man išrodė, kad lietuvių 
laikraštija ir lietuvių lyderiai 
pavirto j "mad housc" [pami- 
šėlių namą] ir aš nenorėjau 
pats į ten pakliūti. Kaip gy- 
vas, aš dar nebuvau tokių kelio- 
nių, tokių barnių laikraščiuose 
matęs. O kaip pažiurai, tai kas 
iŠ tų visų barnių gali išeiti? 

I Nieko, kaip tik, nelyginant, 
grudimas vandens piestoje." 

Į Musų skaitytojas pasakė teisy- 
bę. Degaliniai musų laikraščių 
ginčai yra niekas (langiaus kaip 
tik vandens grudimas piestoje. 
Xei Lietuva, nei lietuvių reikalai 
iš tos "grucės" nenutuks. Musų 
skaitytojai gi taip-pat nieko ne- 

nustos, jeigu apie tuos nešvarius 
barnius ir apie tas visas intrigas 
mažiau girdės. 

Sumano dar vieną seimą šauk- 
ti. "Vien. Liet." padavė suma- 

nymą dar sykį pamėginti visti 
Amerikos lietuvių seimą sušauk- 
ti. Kad pirmesni taip vadinami 
"visuotini" seimai nenusiseku, 
tas "Vien. Liet." neatgrąsina. 
"Dabar daug ko visi pasimokino- 
me, daug ko patyrėme,—sako ji. 
—O pasvarstyti butų labai daug 
apie ką. Visi esame demokra- 
tais, taigi turime kiekvienai or- 

ganizacijai, kiekvienam lietuviui 
duoti teisę per savo atstovus iš-Į reikšti nuomonę, tik reikėtų, kad 
kuoplačiausiai butų atstovaujami 
visi lietuviai, visos sriovės."... 

Kad toks seimas butų pagei- 
daujamas—apie tai nėra abejo- 
nės, bet ar šisai sumanymas, prie 
dabartinių aplinkybių, gali buti 
įvykdintas—sunku pasakyti. Mū- 
sų sriovė's dabar tiek jau yra,! 
prastai kalbant, susiėdę, tiek yra1 
įsiklampoję j sriovinių ginčų ir 
barnių balą, kad sunku Įžiūrėti 
tą t.kelj, kuriuom jos salėtu iš 
tos balos išlysti. 

T>et, kol yra nors mažas spin- 
dulys vilties, kad yra koks nors 

išėjimas, tai verta mėginti. Vie-į natinis punktas, su kuriuo visos' 
sriovCs sutinka—tai išgavimas 
Lietuvai politiškos laivės. Ir gal 
tik tuom punktu, neįsileidžiant j 
jokius pašalinius, reikėtų apsiry- 
buoti. Žodžiu, tokio seimo pro- 
grame turėtų būti tiktai tokie 
klausimai, kurie mus visus vieni- 
ja, o ne toki klausimai, kurie mus! 
skirsto. Tuomet męs, rasite, pri- 
eitume prie šokių-tokių rezultatų. 

Iš Centralinio Komiteto. Cen- 
trailinio Amerikos Lietuvių Komi- 
teto raštinės vedėjas prašo mus 
paskelbti sekantį pranešimą: 

"Pereitą 12 d. liepos Ncw 
Yorke jvyko Centralinio Komi- 
teto ir Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
clo atstovų posėdis, ku.iame tuo- 
du fondu, tam tikromis sąlygo- 
mis susilieja j vieną fondą po 
vardu Centralinio Komiteto. 

"Smulkmenos ir rezoliucijos 
tame klausime bus vėliaus laik- 
raščiams išsiųstos." 
Tuom tarpu męs nežinome, ko- 

kios yra svarbiausios priežastįs 
tokiam minėtų fondų vienijimui. 
Tikimės, kad viršminėtos "smulk- 
menos ir rezoliucijos" pilnai tai 
išaiškins. 

Kodėl kaizeris turi buti praša- 
lintas? Kaizeristai ir kaizerizmo 
garbintojai, suprantama, nemato 

joikios priežasties, delei kurios rei- 
kėtų, ar bent vertėtų kaizerį pra- 
šalint'. Net daugelis rimtai ma- 

nančių ir sąžiningų žmonių yra 
to.s nuomonės, kad užsipuldinėji- 
mas atnt kaizerio yra tik kitų ša- 
lių šovinistų, džingojistų ir "pa- 
triotų'' nepamatuotas rėkavimas. 

Visa tai, vienok, yra (neteisybė. 
Apart visokių kitų priežasčių, yra! 
viena priežastis, kurią kiekvienas 
gali, ir privalo aiškiai ir lengvai 
suprasti. 

Nepamirškime 1914 mėty. At-! 
siminkime, 'kad pabaigoj liepos! 
tų metų, kuomet Prancūzija, An- 
glija, Rusija ir Italija siūlė pra-' 
dėti tarybas delei kilusio tarp 
Austrijos ir Serbijos ginčo; kuo-1 

pagalios net pati Austrija bu-! 
vo išreiškus norą tarties su Rusi-j 
ja,—tuomet visas baisus karės' 
klausimas priklausė nuo žodžio' 
vieno kaizerio,—tėmykit, ne nuo 

žodžio Vokietijos žmonių, bet nuo 

žodžio vieno kaizerio. Jis tą žo- 

dį tarė... Ir šiądien jau septyni 
milijonai žmonių žemę graužia.... 
todėl, kad vienas žmogus užsima-. 

tie taip, o ne kitaip tą žodį tarti. 
Šiądien nėra tarp civilizuotų 

tautų kito tokio žmogaus, kuris 

tokią galybę turėtų. Šiądien pa- 
saulis jau perdaug toli nužengė, 
kad galėtų toliaus pakęsti pana- 

šų viduramžinį autokratizmą. Ir 
todėl visi ramybės ir laisvės 
draugai reikalauja, kad ne tik kai- 
zeris eitų .šalin, bet kad subyrė- 
tų j dulkes toksai autokratizmas, 
kuris vienu savo žodžiu gali iš- 
skersti visą tautą, kuris vienu 
savo žodžiu gali užtraukti ant 

pasaulio tris (o gal daugiau) me- 

tų negirdėtų vargų, ašarų ir jū- 
rių kraujo. 

Perbrangiai žmonėms atsiėjo 
šie trys karės metai, kad jie ga- 
lėtų apie tai pamiršti. 

Rusijos Revoliucija 
ir Lietuvių Aukos. 

Užpraeitame "Lietuvos" nume-j 
ryje tilpo straipsnelis "Vardan 
Teisybės." Jo autorius, p. l'ru-, 
scika, sako, buk mano rašytame, 
straipsnyj "Rusijos Revoliucija ir j 
Lietuvių Aukos" esą daug pas- j 
kalu. Tas netiesa, nes kas mano 

pasakyta, autorius kone viską pa- 
tvirtina. Sakiau, kad lietuviai ren- 

( 
ka Rusijos revoliucijai aukas, jas 
skolina rusų revoliucionierių su- 

grįžimui j Rusiją, ir kad musų 
socialistai tokių aukų rinkimą 
laiko svarbesniu reikalu, negu 
aukų rinkimą Lietuvos badaujan- 
tiems žmonėms. 

Beje, sakoma, kad paskola duo- 
ta dar tik pradžioje 'revoliucijos, 
kuomet revoliucionieriams grjži- 
mo lėšos nebuvo dar nuskirtos 
Kiek žinoma, revoliucionierius 
savo lėšomu Rusija namo trau- 

kia nuo pat pradžios revoliucijos 
t. y. nuo tada, kaip tik caras nu- 

versta inuo sosto. Jeigu socialistai 
gali m u m s pranešti kad ki- 
taip yra, reiktų tai 
p-riparodyti faktais. Nepadariu? 
tokio faktiško priparodynio — 

bus lengva tikėti, jog aukos revo- 

liucionieriams ne paskolintos, bet 
"paskolintos." 

Su caru dar galutinai neapsi- 
dirbta!? Visi gerai žinom, kad 
rusų senoji valdžia nuversta; 
iabai gerai žinome, kad Rusiją 
dabar valdo darbininkai ir karei- 
viai. Revoliucijos tikslas atsiek- 
ta. Tad ko daugiau reftcia? 

Rusijos revoliucija užsibaigė. Į 
Aglų spauda jau seniai Rusijos 
judėjimo nevadina revoliucija,! 
bet tik anarch ja... Kiekvienas 
rimtesnis nutsų vikėjas dalinasi 
nuo tokios suirutės rėmimo. Nes 
tai yra griovimas naujos ir dar. 
nenusistovėjusios tvarkos. Tai ine 

senos valdžios griovimas, bet pa-| 
čios šalies tvarkos ardymas. Da- 
bartinė darbininkų ir kareivių, 
valdžia stengiasi šalį sutvarkyti,' 
bet ačiu visokios rūšies "revoliu-Į cionieriams" tai labai sunku pa-| 
daryti. Jei mes remiame tokias 
suirutes savo aukomis, tai susi- 
tvarkius Rusijos valdžiai, tik tiek 
ir tegausime, kiek tvarkos ardy-j 
tojai ir šalies griovikai gali gauti! 
Mums reikėtų labai atsargiais bū- 
ti šiame 'reikale. Reikėtų plačiau 
pažiūrėti j svietą, o pamatysime 
kur mes esame! 

Straipsnelio autorius sako—pini- 
gai reikalingi darbininkų reikalams 
sutvarkyti Rusijoje. Rusijcs dar- 
bininkai, sykiu ir musų revoliucio- 
nieriai, turėdami savo ranko-.tr val- 
džią, yra turtingi; jų valdžioje yra 
visos įstaigos ir visa, ko tik jiems 
reikia. Pagaliaus, jeigu jau tos 
aukos taip labai reikalingos — 

butų žingeidu ir net reikėtų žinoti: 
kas tokių aukų reikalauja, kas jų 
pas mus šaukėsi? Kuomet Lietuvą 
patiko nelaimė—gavome daugybes 
laiškų nuo musų veikėjų ir papras- 
tų žmonių, kur gvoltu šaukėsi, kad 
tik juos pagelbėjus. Mes taip ir 
darėm ir dar dabar darome—rin- 
kome ir rcnkai»e Lietuvos nuo ka- 
rės nukentėjusiems žmonėms au- 

kas. Bet kas link revoliucijos au- 

kų yra kitaip. Išskyrus kvietimą 
trijų lietuvių socialistų grjžli Ru- 

sijon, kol kas dar niekas aukų re- 

voliucijos rėmimui, revoliucijoje 
nukentėjusių gelbėjimui, ar tam 

panašiai nesišaukė. 
Bet kaip tik greit Rusijos revo- 

liucija -užsižiebė-—tuojaus puUasi 
rinkti aukos, nei nežinant, kam jos 
bus išduodamos, kas jas kontro- 
liuoja čionai, kas taip pat kontro- 
liuoja ji! siuntimą, priėmimą ir tt 

juk jau keletas mėnesių kaip au- 

kos renkama,] kaip demoralizuoja 
ma musų visuomenė rinkime aukų 
Lietuvai. A r ^ka s girdėjo nors vie- 
ną iš už jurui pranešimą, kad ten 
tokiam ir tokiaip reikalui, tiek ir 
tiek aukų iš Amerikos gauta? Iš- 
skyrus "pasljE^jifSrusų dienraščio 
redaktorianisfenuŽur nieko. O iuk 
aukos ne tam, kad jas laikius čio- 
nai, renkamai Tas -gerai parodo re- 

voliucijos aukų "reikalingumą." 
liet juk aukų rinkimas pas mū- 

sų socialistus yra labai paprastas 
apsireiškimas. Kur tik mažiausia 
pramogėlė—tai jau ir renkama au- 
kos. Buvo renkamos aukos bylai 
priešais "Vienybę Lietuvninkų"! 
rinko Perkūno bylai už jo sumu- 

šimą; rinko aukas Mockaus bylai; 
turėjo tam tikrą fondą revoliucijos 
kankiniams šelpti; dar apie kele- 
tas šimtelių, rodos, yra ir nuo 

Kjo? įu. revoliucijos aukų, rinko 
ir dar kitiems tikslams; renka ir 
dabar Rusijos "revoliucijai." 

Dalykams taip esant, žinant, jog 
revoliucijos tikslas atsiektas ir jau 
nereikalingos aukos, ir žinant sj- 
tą iš praeities, ar gi žmonės neturi 
morališkos teisės mislyti, kad toks 
auku rinkimas yra tamsus daly- 
kas? Nušvieskit visa tai—atsiim- 
siu žodžius. Bet jus tai vargiai 
bepadarysit. Jus savo spaudoje to- 

kiu klausimų neįsileidžiat, juos ig- 
noruoja t. 

Man rodos, taip neprivalėtų bū- 
ti. 

Jeigu dalykai yra teisus—lai mes 

juos tekiais ir matome. 

Brangus lietuviai' tėvynainiai! 
Ar apie tokius dalykus: užbaik tas 

revoliucijas ir kt. nebutus reika- 
lus reik mums rūpintis? Ar-gi ne- 

žinome, kas šiandien darosi su niu- 

sų tėvyne r! Ar dabar mums sveti- 
mais dievais rupinties?! Aš šven- 
tai ti!kiu ir žinau, jog kožnam lie- 
tuviui prie širdies guli savi reika- 
lai arčiausia. Ir tikiu, mes tik tais 
reikalais tesirūpinsime '... 

Juk tokiame momente, kada mu- 

šu tėvynė Lietuva ant prapulties 
kranto, kada musų broliai, seserjs, 
motinos, vaikai, musų žmones 'iar- 

bininkdi baisiausiame padėjime, 
kada iš ten girdime s*kaudžiau-:ius 
vaitojimus, šauksmus pagelbos— 
rinkti aukas Mockų ir 1^. byloms- 
laimėtoms revoliucijoms, rengtis 
remti tuos reikalus, kuriems lar 
visai niekas aukų nuo musų ne -'ra- 

šo—tai daugiau negu ironija! Lie- 

tuvi, tavo kaipo tokio,švenčiausia 
pareiga yra rūpintis tiktai Lietu- 

ves, lietuvių reikalais. Argi dar 

nematai, kad veik niekas iš sveti- 

mųjų į mus neatkreipia savo gerų 
širdžių? Kad svetimi apie mus 

mažai tesirūpina? Męs remiame 

kitų reikalus, o musų—niekas!... 
Lietuvi, brolau—apsižiūrėk, ati- 

daryk savo akis, savo lietuvišką 
širdį, o daug ką atjausi, daug pa- 
matysi. Žinosi, kur esi vedamas. 

Suprask, kad musų tėvynėje 
Lietuvoje ne kas kitas, kaip tik 
darbininkai pasilikę ir jie tik ten 

badauja. 
Remk Lietuvos reikalus! O tuo- 

mi tu paremsi tiktai darbininko—- 

tavo, mano ir visų musų brolių 
darbininkų reikalus! 

Svetimi lai žinosi apie save! 
Pr. Bajoras. 

Naujas Rusų Didvyris. 
Generolas Kornilov, laimėjusis 

fisą eilę svarbių pergalių Galicijoj 
ir vadas 8-tos rusų armijos, vei- 

kiančios ant fronto tarp Lember- 

go ir Karpatų, yra šiądien vienas 

iš populiarišikiausių žmonių Rusi- 

joj. Gen. Kornilovo kariškoji 
karjera yra pastebėtina- Rusija 
nėra šalis, kurioj iš prastų, bieclnų 
žmonių galima butų išsimušti į pat 
viršūnes. Rusų istorijoj žinome 

apie vieną tokį pavyzdį. Tai pa- 
vyztlis garsaus rusų poeto Lo- 

monosovo, kuris' gyveno 18-me 

šimtmetyj ir kuris iš praščiausios 
bakūžės, sunus biednų tėvų, pra- 
ainuišė sau kelią j tarpą garbin- 
giausių Rusijos vyrų. 

Vargingu tėvų sunus. 

Kornilovo karjera turi daug 
panašumų j Lomonosovo karje- 
rą. 

Komi lovas turi 46 metus ir yra 
jimęs vargingoj šeimynoj tarp 
Karalinsko kazokų, vakarinėj Si- 
berijos dalyj. Būdamas vaiku 9 
metų, jis pradėjo pažinti raštą ir 

skaitymą. Tėvai negalėjo jo sių- 
sti mokyklon, tai jaunas vaikinas 
pats per save, naktimis besimo- 

ki.ndanias, prisirengė ir 13 metu 

būdamas pastojo j Siberiškojo 
korpuso kadetus (kariška moky- 
kla), kur daugiausiai vien tur- 
tuoliu vaikai mokindavosi. 

Savo gabumu ir nepaprastu 
darbštumu jis atkreipė i save 

perdėtinių atydą ir tie išrūpino 
jam, kaipo gabiausiam mokiniui, 
mokslą už dyką augštesnėj Mi- 

chailov^koj artilerijos mokykloj. 
Būdamas šioj mokykloj, jaunas 

Kornilov pasižymėjo, kaipo ne- 

paprastai gabus matematikas, 
nors vyriausybė nužiūrėdavo jį, 
kad jis širdyje bene užjaučiąs 
revoliucionieriams. 

Pasižymėjo Japonų karėje. 
Užbaigęs mokyklą, jaunas 

Kornilov tapo paskirtas aficieru 
gvardijoj, bet kadangi gvardijos 
aficieru gyvenimas daug daugiau 
kaštuoja, negu jie algos gauna 
(aficierais buva paprastai turtin- 

!gi jauni magnatai), tai Korni- 
lov, neturėdamas savo locnų pi- 
nigu, turėjo tarnauti ne Petro- 
grade, bet Turkestane, Azijoj. 

Laike japonų karės jis įgijo 
pulkininko rangą ir jam pavesta 
labai sunki užduotis—pridengti 
ir apsaugoti užpakalį sumuštos 
Kuropatkino armijos, besitrau- 
kiančios iš-po Mukdeno. Šitą 
užduoti Kornilov išpildė taip 
drąsiai ir sumaniai, kad jis tapo 
apdovanotas šv. Jurgio kariškuo- 
ju kryžium. 

Vėliaus jis keliavo po Turkes- 
taną. Kaukazą ir Europą, tyrinė- 
damas, mokindamasi ir rašyda- 
mas labai svarbias knygas apie 
Turkestaną ir kitas vidurinės 
Azijos šalis. 

Kornilov turi nepaprastą ga- 
bumą prie kalbų. Sakoma, kad 

jis mokąs ne tik visas svarbes- 
nes Europos kalbas, bet taipgi 
kalba persiškai, chiniškai ir pa-, 
žįsta visus Centralinės Azijos 
dialektus. 

Pradžioje dabartinės karės jis1 
buvo kotnandierium 48-tos divi- 

zijos, anuomet nešiojusios vardą 
Suvorovo divizijos, o dabar besi- 
vadinančios Kornilovo divizija.1 
Galicioj, 1915 metais, jis atkar- 
tojo tą patį. ką jis padarė prie 
Mukdeno laike japonų karės. 
Čia, kuomet vokiečiai perlaužė, 
rusų frontą ir rusų armijos visu I 
plotu buvo priverstos trauktis 
lauk iš Galicijos, jis su savo di- 
vizija laikė armijų ariergardą1 
(užpakalį), nuolatai kontr-ata- 
kuodamas vokiečius ir sulaiky-l 
damas jų pirmynžengą taip, kad 
duoti laiko rusų armijoms pasi-: 
traukti atgal tvarkoje. 

Pakliuvo nelaisvėn. 

Jis tą savo užduoti atliko su1 
dideliu gabu.au. Vienoj vietoj 
jo divizija vienok tapo vokiečių | 
ir aus'.rų apsupta. Tuomet jis' 
davė paliepimą su durtuvais pra- 
simuš'i per priešo eiles. Jo di-l 
vizija prasimušė, bet jis pats ta-' 
po sužeistas ir austrai, užgriebė Į 
ji nelaisvėn. 

Austrų laikraščiai savo laiku 
rašė, kad jų generolai buvo taip 
nustebinti gen. Kornilovo a^ik- 
tais kariškiais žygiais, jog, pa- 
ėmę j j belaisvėn, jie sugrąžino 
jam jo kardą, kas tnrp karininkų 
skaitosi didžiausiu išreiškimu pa- 
garbos savo priešui. 

Vienok pakliuvusis nelaisvėn 
Kornilov neilgai sėdėjo nelais- i 
vėj. Jis drąsiu budu pabėgo iš 
austrų nelaisvės ir po visokiario- 

pų pavojingų prietikių jam pa- 
galios pasisekė sugrįžti atgal j 
Rusiją. 

Revoliucijos pradžioje jį pa-Į 
kviesta komanduoti Petrogrado 
kariumene, nes jis turėjo pilną 
pasitikėjimą rdvoliucijoninių gai- 
valų. Kuomet Petrograde pra- 
sidėjo betvarkės, gen. Konnilov 
bijojosi, kad prisieis pavartoti 
ginklą betvarkių ir triukšmadarių ( 

nuraminimui. Todėl jis nuo to 

urėdo rezignavo, sakydamas, kad 1; 
jis turi užtektinai teutonų šau-į] 
dyti, vieton savo tėvynainių. Po 
to jis apėmė vadovystę Aštuntos 
rusų armijos, kuri perlaužė vo-'l 
kiečių frontą, paėmė Iialiczą ir i 

uždavė rne vieną austro-vokie- 5 
čiams smugj. ] 

Gen. Kornilovo vardas šiądien 
skamba po visą plačią Rusiją. | 
Ne tik po Rusiją, nes ir visi tai- \ 
kininkai yra atkreipė savo akis 
j šito jauno generolo smarkų j ] 
veikimą Galicijoj. 

—Robert Cartcr in PHiladelphia Presą. 

ČIGONAS IR MEŠKA. 
Čigonas (kaizeris) mėgino mešką (Rusiją) ant lenciūgo už 

nosies vedžioti ir taip ją šokdinti, kaip jis ant "katarinkos" graji- 
no (Suprask—norėjo atskirą taiką su Rusija padaryti ir savo glo bon ją paimti). liet meška pertraukė vokiškų intrigų lenciūgą, pasiėmė '"katarinką" (kulkasvaidj) ir kaip užsiliko Galicijoj, tai nei kaizeris pradėjo šokti. 

MARGUMYNAI. 
NESNAUSKIM! 

F i n n v i 11 e, M i c.h.—Gerb. 
Redakcija: "Lietuvoj" jau buvo 
pora sykių paraginimas, kad reng- 
tumės prie laisvos Lietuvos. 
Kiekvienas gali prie to prisireng- 
ti—tkas kapitalu, kas amatu, kas 

profesija, ar pasimokinimu bile 
kokio 'naudingo dalyko. Žodžiu, 
turime prisirengti taip. kad jgiję 
Lietuvos laisvę, męs lietuviai ga- 
lėtume užimti visas vietas, reika- 
lingas šalies vedimui, tvarkymui 
ir gerinimui. 

Sugrįžus j Lietuvą, juk reikės 
triobas atstatyti, laukus ir kelius 
tinkamai išlyginti ir gal išnaujo 
išdalinti ir ukius sutvarkyti sulyg 
naujausios tvarkos; rei-kės 
visokių padarų gaminti, reikės 
visokių mašinų ir žmonių, 
kurie moka jas varyti; reikės 
visokių amatninkų, mokytojų, iš- 
lavintų mechanikų ir t. t. Taigi 
turime žiūrėti, kad, pargrįžę Lie- 
tuvon, neturėtume šauktis .pagcl- 
bon kokio vokietuko, žydelio, ar 

lenko, kuriems reikėtų didelis pi- 
nigas mokėti, bet kad tuos darbus 
patys lietuviai galėtų 'atlikti, nes 

tuomet pinigas liks musų šalyj, 
a inebus svetimtaučių išneštas iš 
Lietuvos. I 

1 

Po karės galima tikėtis, kad 
risoki darbai bus daugiausia vi- 
sokiomis mašinomis atliekami, j 
bus mašinerijų amžis. Todcl 
nt^ms kuodaugiausiai reikia tikrų 
me< hanikų ir išlavintų darbinin- 
kų, kurie prie mašilių gali dirbti. 

Nekurios šalys prieš karę siųs- 
davo savo jaunus vyrus užrube- 
jin, kad tokių mechaniškų darbų 
šmoktų ir sugrįžę atgal galėtų 
įamie dirbti. Mes, amerikiečiai, 
:urime čia, Amerikoj, geriausią 
irogą visokių amatų, visokių ma- 

šininių darbų išmokti, Pasirinki- 
ne todcl sau tokius darbus, kū- 
ne gali butį naudingi ir Lietu- 
von sugrįžus; tėmykime, kaip 
uos čia daroma, mokinkimės; va- 

carais, ypač didesniuose miestuo- 
se, galima išmokti įvairinsiu ama- 

.ų vakarinėse mokyklose. Ne- 
jraleiskime tos progos. Kur yra 
laugiaus lietuvių vienokio užsi- 
ėmimo, arba amato, reikėtų tuo- 
aus sutverti iš jų kuopą. Te- 
jfu'l vyrai susiėję pasikalba, pa- 
)asakoja viens kitam, kaip pas 
uos toks-ir-toks darbas dirbama; 
ie tuomet suras, kaip vienas ki- 
:am gali pagelbėti šj, arba tą iš- 
nokti, atras tinkamas vietas, tin- 
carnas mokyklas, 'kur ir kiti ga- 
ėtų pasimokinti. 

Sugrįžus Lietuvon, viskas šim-Į eriopai apsimokės ir jiems pa-j 
iems ir Lietuvai. Nesnauskim.j 
ryrai! Bukim prisirengę prie to 

aiko, kada mus tėvynė pašauks! 
M. K. Šilinskas. 1 

I PIRMA ZUIKĮ PAGAUK L. j B r o o k 1 y n, N. Y.—Gerb. 
Rcdakcija: Kad nrusų sriovės nie- 
kame nesutinka, tai apie tai visi 
jau net per gerai žinome. Bet 

Vienam iš paskutinių ''Laisvės" 
numerių, koks ten Vaidotas rašo 
redakcijinį straipsmį antgalviu 
"Lietuvos Laisvės Klausimu" ir, 
pripažinęs, kad visos sriovės ir 
visi žmonės trokšta Lietuvai lai- 
svės, paskiaus aiškina, kodėl vis- 
gi sriovės nesutinka net ir Lietuvos 
laisvės klausime. 

Jis išvedžioja (truputį savotiš- 
kai), kad vieni vienos, kiti kitos, 
o treti trečios laisvės nori; "kad 
nevisi vienodai laisvę supranta ir 
todėl nesusitaiko. 

Tame ir bėda, kad "už uodegos 
visos kumelės 'nemato." 

Lietuviams pirmiausia reikia iš- 
gauti Lietuvai politišką laisvę. O 
kokia ta laisvė bus Lietuvos vi- 
duje, tai apie taį galės sriovės 
paskui susirokuoti tarp savęs. 
Visi lietuviai trokšta Lietuvos 
laisvės... A-H right! Tai tegul 
vienybėje ir dirba jos išgavimui 
nuo kitų viešpatijų, o apie reštą 
turėsime progą pasikalbėti ir pasi- 
ginčyti Lietuvos parlamente. Bet 
pirmiaus gaukime Lietuvos parla- 
mentą. O dabar dar zuikio ne- 

pagavome, o jau jo kulšimis mu- 
šu sriovės negali pasidalinti. 

Tai tame ir yra visa bėda. Męs 
jau peršame, siūlome ir pardavi- 
nėjame visuomenei tą tavorą, ku- 
rio dar patys neturime įgiję 
Kiekvienas lietuvis dabar turi sa- 

kyti: "Šalin su sriovinėmis laisvė- 
mis! Gaukite mums POLITIŠ- 
KĄ Lietuvos laisvę!" 

Patriotas. 

PATĖMIJIMAS. 
O m a h ą, N e b.—Gcrb. Re- 

dakcija: Bus trys mėnesiai, kaip 
A ,icrika karėje. Aš mačiau, kaip 
"Naujienos" prisispyrę reikalavo, 
kad Amerikos valdžia tuojaus 
paskelbtų mierius. delei ko Ame- 
rika kariauja. Xors "Naujienų" 
reikalavimas negyliuoja nei tiek, 
kiek uodo jgylimas, bet aš su 

žingeidumu tėmiau vieną dalyką. 
Vokietija jau trys metai kariau- 

ja, o "Naujienos" dar nei sykį ne- 

burbtclėjo ir ne tik kad "nereika- 
lavo," bet nei sykio nei neišreiš- 
kė noro sužinoti apie tai, už ką 
kaizeris kariauja ir kodcl jis ir 
spiriamas nenori pasisakyti savo 

mierių. 
Iš šalies žiūrint tas baisiai puo- 

la akin: kas tik talkininkų, arba 
Amerikos—tai vis "gnaibo," o 

kaip lik apie Vokietiją, tai vis 
štolo, šilkinėmis pirštinaitėmis, 
^'os-vos kartais palyti. 

Sau Darbininkas, 



ŽERNO REIKALE, 

G r a n d R a p i d s, Mich.— 
Gerb. Redakcija: Labai surupino 
žinia apie p. Šerno likimą ne tik 
mane, bet i-r daugelį musų jau- 
nu lietuviu, kuriems teko susi- 

pažinti su gerb. Šerno raštais. 

Jo nuopelnai musų literatūroj 
neužginčinami. Ir ne tik todėl, 
kad savo skaitlingose knygose jis 
lengvoj, suprantamoj kalboje nio- 

kojo išdėstyti įvairius gamtos 
mokslus, bet dar ir todėl, kad 

savo rašymo lengvumu jis dau- 

gelį mušu jaunimo sužadino prie 
rimtesnio griebimosi prie mok- 

slo. 
Xet ir ant i.-tautėjusių lietuvių 

jo <rastai yra padarę įspūdį, apie 
ką sali liudyti nors ir sekantis 

atsitikimas, kurio liudininku aš 

pats galiu buti. 

Teko man susipažinti su tulu 

F. Rubnikotvicz, kiYris sakosi esąs 

lenkas iš Vilniaus gub., bet šiaip- 
taip kalba lietuviškai Tai yra 

jaunas vyrukas, moksleivis. Ka- 

dangi ji-; skaitė save lenku, tai 

man nuostabu buvo išgirsti nuo 

jo, kad jis pažįsta Šerną,—teisin- 
giau jo raštus. 

Su tais raštais jam, matomai, 
teko susipažinti knygynuose. Jis 
įdomavo gamta ir jis mėgindavo 
skaityti įvairių knygų lenkų, ru- 

sų ir anglų kalbose. Bet gamtos 
mokslai yra sunkus ir painus da- 

lykas. Pagalios jam pateko i 
rankas Šerno veikalai, ir, kaip jis 
pats sako, nei vienoj kalboj tie 

gamtos mokslai nei šr odė jam taip 
lengvi ir suprantami, kaip lietu- 

vių kalboj, nors jis ją neperge- 
riausia pažįsta. 

Tas bene bus geriausia Šerno 

raštų charakteristika. 

Dabar, kuomet šitą mūsų ger- 

biamą ir užsitarnavusi veikėją 
patiko liūdnas (bet lietuviams 

paprastas) likimas, kiekviena* j 
geras lietuvis, kiekvienas apŠvie- 
tos draugas ir mylėtojas privalo j 

pasirūpinti, kad ši.>ai mūsų rašy- 
tojas, per ilgaus metus penėjusis 
musų jaunimą ir liaudį apšvietos 
ir mokslo ponu, turėtų aprūpintą 
bent savo senatvę. Musų inte- 

ligentija privalo atrasti kokj nors 

tam buria, o męs liaudis, parerr- 
sim ir prisidėsiu prie to budo 

jvykdinimo [Vienas iš tinkamiat:-' 
siu būdų butų išleidimas jo visų 
raštų vienoje, pinoję laidoje, kaip 
kad buvo Šerno draugo. Dr. Kudir- 

kos laida. Tas duotų autoriui 

progą nereikalauti 'aukų, o iš ki- 
tos pusės lietuvių literatūra tu-J 
rėtų retą progą įgyti pilną raštų 
rinkimij, paties autoriaus taisytą, 
šj reikalą dabar svarsto TMD.1 
valdyba. Nokime Gentro Valdy-1 
bos nariai bijosi didelių išlaidų,1 
bet jeigu nariai ir visuomenė iš- 

reikštų plačią ir karstą tam užuo-' 
jautą, tai, be abejonės, tą darbą 
greitai galima butų pradėti. R e-! 
d a k c i j a.]. 

Vytautas A. Goberys 

Vėliausios Žinios. 
KELIA BUNTĄ RUSIJOJ. 
Petrogradas, liepos, 17 d.— 

Apsiginklavusieji kareiviai įsiver- 
žė j spaustuvę laikraščio "Novo- 

je Vremia" ir užreiškė, kad laik- 
raščio išleidinėjimą turi buti su- 

stabdytas. Nuo zecerių jie pa- 
reikalavo, kad sustatytų prokla- 
maciją, kurioj šaukiama žmones, 
kad jie išeitų j gatves su gink- 
lais ir nuverstų dabartinę Rusi- 

jos valdžią; jie taipgi šaukia 
žmones, kad konfiskuotų vaisus 

"buržujų' laikraščius. 

"Draugai!—sako proikliamaci- 
ja,—męs turime galybę. Męs ta- 
rime tuojaus užgriebti visus fa- 
brikus, žemes ir kitus išdirbysčių 
įrankius." 

Kareivių ir Darbinin'kti tary- 
bos organas rašo, kad toki pe- 
reitos nakties -atsitikimai gręsia 
pavojimu revoliucijai. Demon- 
stracijos iir toki kurstymai paei- 
na iš pusės radikališkų karšta- 
galvių socialistų, kuriais vado- 
vauja Leninas. 

EXTRA. 

Skaitykit šiame "Lietuvos" 

numeryj svarbu straipsnį "Ar 
jųs eisite kariumenėn?" Jis 
randasi ant 7-to puslapio, 3- 

čioj špaltoj. 

^tai Kuom Amerikos Aras Mano Karę Laimėti, 
n "j f k u 

—Robert Cartor in Philadelphia Preas. 

Ar Orlaiviai Laimes Šią Karę? 
Suvienytos Valstijos žada iš- 

leisti padirbimui kariškų orlaiviu 
milžinišką sumą milijonų 
doliarių. 

Tokios milžiniškos sumos dar 
jokia viešpatija orlaivių statymui 
nėra skyrusi. 

liet jeigu orlaiviais galima bu- 
tų išlošti ir užbaigti šią kare, tai 
tuomet ką ženklina 639 milijonai? 

Kariški exipcrtai, tyrinėjusieji 
visus karės vedimo budus, yra 
tos nuomonės, kad orlaiviai žada 
labai daug. Išfikro, su'lyg jų nuo- 

monė?, orlaiviai yra greiciausis 
ir pigiausis būdas 'karės žbaigi-, 
mui ir su mažiausiu rizikų kas-į 
link žmonių aukavitno. 

Orlaivis—submarinu vanagas. 
Tas, sako jie, jau tapo prirody- 

ta ant vakarinio fronto. Ten -ne- 

galima mušio laimėti be orlaivių. 
Kuri pusė turi viršų ore, ta pusė 
ir greičiau laimėja. Jeigu talki- 
ninkai neturėtų * ^-cio-tokio per- 
viršio ore, tai jie butų negalėję] 
nustumti atgal vokiečių.. Turėdami j 
pilną pergalę ore, talkininkai gali 
perlaužti vokiečių frontą. Ameri- 
ka gali talkininkams tokią virše- 
nybę užtikrinti, jeiku ji tiktai 
jtemps visas savo jiegas orlaivių 
dirbimui. •! 

Hydroplanas, t. y. orlaivis, ku- 
ris gali ir oru lakstyti ir vandeniu 
plaukti, iki šiolei yra geriausis 
gimklas kovoje su submrinais. La- 
kūnas gali matyti submariną, .non 

jis butų nuo 30 iki 100 pėdų pa- 
sinėręs vandenyje. Jis gali lengvai 
pastebėti subruarino periskopą 
(iškištą iš vandens bokštelį, ku- 
riuom submarina "žiuri"), jis ga- 
li užpulti submariną į keletą se-( 

kunclų ir jis gali nusikamdyti sub- 
mariną bombomis; o jeigu tai bu- 
tų naujos m?dos, didelis orlaivis, 
tai jis gali nuskandinti submariną 
vienu šuviu iš savo tri-colitnės ka- 
ukolės. 

Orlaivis—submarinų vanagas 
Visi šitie dalykai taipo jau prak- 

tikoj priparodyti. Nuo pat karės 
pradžios orlaiviai skandino subma- 
rinus. Kiek submarinų paskandi- 
no anglai tokiu budu, tik viena 

Anglijos admiralija težino. Vos ke- 
letą dienu atgal Viduržemiuose 
jūrėse vokiškas submarinas iškilo 
beveik .ries pat italų tavorinį 
laivą ir nustatė savo kanuoles, 
kad laivą paskandin-ti. Ant lariės 

laivą lydėjo hydroplanas, kuris, 
tarsi vanagas ant varnos, puolė 
iš debesų žemyn ir pradėjo bom- 
bas amt submarino mėtyti. Sub- 
marinas kiek sveikas pasileido 
greičiaus nertis vaifdenin. Laivas 
tapo išgelbėtas, o submarinąs gal 
ir žuvo. Laivas, kurį lydi orlaivis, 
yra saugus nuo submarino, o Į 
Amerika, pastačius kelias dešimts 
tūkstančių orlaivių, įtaisius hyd- 
roplanų stotis, arba bazas, jukose, 
gali visai prašalinti tą pavojų, ku- 
ris dabar gresia nuo submarinų. 
Ir dabar didžiausi orlaiviai, ku- 
riuos vartoja Anglija prieš, sub- 
marinus, yra padirbti Amerikoj. 
į 

Orlaivis gali vienas pats pa- 
skandinti didžiausj mūšio laivą. 
Tam tikslui vartojama speciališkos 
formos orlaivis, kurį vadinama 
torpedoplanu, nes jis turi tam 

tikrą ypatingą prietaisą išleidimui 
orinės torpedos, kuri veikia maž- 

daug panašiai, kaip ir torpeda 
vandenyj. 

Šitą torpedą išrado amerikonas, 
admirolas Fiske. Teisybė, tai yra 

naujas išradimas ir iki šiolei dar 
nei vienas mūšio laivas nebuvo 
juomi paskandintas, bet vienas J 
vokišlkas orlaivis, pavartojusis tą 
prietaisą, tokiu budu nuskandino1 

italų laivą Gena. 

Orlaivis ir armija. 
Laik^ šios karės oraiviai tan-1 

kiai užklupdavo ir išvaikydavo' 
didelius pėstininkų pulkus. Laike 

vieno iš vėliausiu mušiu Francu- 
... I 

zijoj, talkininku orlaiviai 'nusi- 

leisdavo žemai ties vokiečių lini- 

jomis ir ravėdavo juos uguim iš 
savo Ikulkasvaidžių. Lakūnai taip- 
gi užpuldavo traukiniu? su ka-Į 
riumene i** iš kulkasvaidžių šau-' 

dydavo per langus. 
Vienas iš žingeidžiausių atsi- 

tikimų buvo laike anglų ekspedi-1 
cijos Falcstinoj. Keturi anglų j 
orlaiviai netikėtai patėmijo, kad 

stiprus turkų pulkas iš 3,000 pės- 
tininkų ir 1,800 raitelių užeina 

anglams iš šono. Keturi šitie or- 

laiviai — išviso aštuoni žmonės 
— užatakavo 4,800 vyrų. Jie nu- 

metė išviso 48 bombas. Visos ši- 
tos bombos, išskyrus vieną, spro- 
go pačiam turkų tankumyne. Vi- 
sas pulkas tapo visiškai išvaiky- 
tas. Tas atsitiko 26 d. kovo šių 
metų. 
Vienas orlaivis atsveria 500 vyrų. 

Dideli orlaiviai, vėliausios ma- 

dos, gali pakelti tokį sunkumą, 
apie kurį prieš karę nei n esi sap- 
navo. Vienas amerikoniukas or- 

laivis neseniai pasikėlė ant 7,000 
pėdų viršum su 20 pasažierų. Vie- 
nas franeuzų eskadronas (keietas 
orlaivių sykiu) per vieną naktį 
numetė ant priešo linijų 2,500 
svarų bombų. Dideli orlaiviai da- 
bar turi įtaisytas tri-colines ka- 
nuoles ir vienas šūvis iš ka- 

nuolės musiųs submariną ant 

dugno amžinai miegoti. Sulyg 
kariškų ekspertų nuomonės, vie- 
nas lakūnas su orlaiviu atsveria 
nuo 100 iki 500' kareivių mūšio 
lauk°. Tai yra 'keletas dalykų, 
kuriuos orlaiviai gali padaryti, nes 

jie jau ne sykį tai darė,—sako F. 
J. Kaskin, specialis Chicago Dai- 
ly N e w s korespondentas. Ką 
dar galima su jais padaryti, tai 
tiktai vaidentuve dabar galima 
atspėti. Agitacija eina už tai, kad 
pastatyti 100,000 orlaivių ir už- 

klupti ant Vokietijos iš oro: iš-j 
naikinti bombomis amunicijos1 
fabrikus, arsenalus, išdinamituoti | 
submarinų lizdus, išvaikyti vokie- 
čių rezervas užpakalyje fronto, 
sunaikinti traukinius su kariume- 
ine, ir pagalios duoti vokiečiams 
paragauti karės pačiam Vokieti- 
jos viduryj, 

Nekurie mena, kad vokiečiai 
taip ilgai ir ištikimai laikosi savo 

kaizerio, kad jie dar nėra matę 
karės pas save namie. Talkininkų 
orlaivių laivynai, užpuldami Vo- 
kietijos miestus, įvarytų vokie- 
čiams tokią baimę, kad jie pasi- 
skubintų karę baigti kuogreičiau- 
siai. 

Ant sausžemio didesnis Laiki- 
ninkų orlaivių skaitlius gali nu- 

vaikyti vokiškus orlaivius, kurie 
signalais nustato vokiškos artile- 
rijos ugnį. Be orlaivių vokiškoji 
artilerija yra "lakia" nes ji nežino, 
kur šoviniai krinta. Su orlaivių 
perviršium talkininkų artilerija 
suvarytų vokiečius į ožio ragą, 
o šiądien artilerija yra svarbiau- 
si's ginklas mūšio išlošimui. 

Taigi Amerika priėjo prie iš- 
vedimo, kad orlaiviai gali nulem- 
ti, kurioj pusėj bus pergalė. Bet 
sutaisyti orlaivių laivyną yra ne- 

lengvas darbas. Sutaisius tam 
tikras orlaivių dirbtuves, Ameri-j ka gali statyti po 3,000 orlaivių j 
mėnesį. Ir jeigu karė užsitęs iki 
sekančiai vasarai, Amerika ren- 

giasi pastatyti mūšio laukuose 
kelias dešimts Tūkstančiu orlaiviui 
ir išlavintų orlaivininkų. Tai yra 
greičiausia ir didžiausia pegelba, j 
kurią šioji neprisirengusi šalis | 
gali suteikti talkininkams. 

Karės nelaimėjo Kruppo mil- 
žiniškos kanuolės, nelaimėjo sub- 
marinai, nei Anglijos milžiniškas 
laivynas. Ją gali laimėti orlaiviai.' 

Iš "Eselarkos" Seime. 
Susivienijimo Lietuvių Rymo- 

Katalikų 32-asai seimrs atsibuvo 
šiuosmet liejx>s 18, 19- 20 ir 21 d., 
Pittsburge, Pa. 

Seimas prasidėjo su pamaldomis 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Po pa- 
maldų delegatai susirinko Fort 
i'itt Hotel, kur pradėjo sesijos. 

Seime pasirodo apie 50 dele- 
gatų, tarpe kurių tiktai trjs ku- 
nigai, o likusieji vis jauni 'vy- 
čiukai." 

Frasideda prezidiumo rinkimas. 
Išrenka: A. Sutkus — pirmininku, 
šaliunas—padėjėju* Mulevičius — 

raštininku ir Nausiediene—rastin. 
pagelbininke. 

Seimą varo "Vyčiai." 
Po išrinkimo prezidiumo, pasi- 

rodė. kad seimą kontroliuos vyčiai, 
nes visas preziditim susideda iš 
vyčių, išėmus Natisiedienę. 

Prezidiumui'užėmus vietas, pra- 
sidėjo raportai Centro Valdybos. 

Pirmiausiai išduoda raportą pre- 
zidentas p. Jaroševičius. Išduo- 
damas raportą, nusiskundžia' kad 
daug kliūčių turėjęs su jvykdini- 
mu pereito seimo nutarimų, bet, 
nepaisant kliūčių, įvykdęs. Nu- 
pirkta namas Brooklyne ir įsteig- 
ta organas "Garsas." 

Vice-prez. Krušinskas, aiškestiej 
formoj, raportavo apie darytas 
kliūtis prie įsisteigimo savo orga- 
no. Sako> daugiausia kliūčių da- 
ręs senasis organas "Draugas," 

kuriam grėsęs pavojus gyvavimo, 
nustojus Suv. organo džiabo. Ra- 
portą priima. 

Tolesniai raportuoja sekretorius 
Vasiliauskas. Savo raporte pa- 
žymi, kad Susiv. narių yra 12,000 
ir kapitalo virš $90,000. Silslv. 
įregistruotas esąs Šiose valstijose: 
Ne\v Jersey, Oliio- Illinois, Ffcnn- 
sylvania ir Maryland. Namai nu- 
pirkti Brooklyne už $29,000- ku- 
rie neša raudos $200 į mėnesį. 
Rapoitą priima. 

Tolesniai išduoda raportą iždi- 
ninkas J. Stulgaitis, kuris patvir- 
tina, kad pinigų tiek yra, U:«k 
sekretorius savo raporte minčių. 
Raportą priima. 

Išdavus Centro Valdybai rapor- 
tus. nutaria skaityti pereitų metų 
seimo protokolą. Protokolas 
trumpai surašytas, jį greit perskai- 
to ir, tuojaus priėmus- užbaigia 
pirmutinės dienos sesijas. Prieš 
uždarymą sesijos nutaria, kad to- 
limesnes sesijas laikyti šv. Kazi- 
miero bažnytinėje salėje. 

Eina visoki raportai komisijų. 
Atėjus namo pirkimo komisijos 
raportui, susikerta du kunigu,— 
kun. Petkus su kun. Struckum. 
Kun. Struckus skundžiasi, kad jį 
komisijos sekretorius' kun. Pei- 
kus. ignoravęs ir į susirinkimus 
komisijos nekvietęs, arba kuomet 
kvietęs, tai bandęs taip padaryti, 
kad jisai negalėtų į susirinkimą 
pribūti. Parodo laišką, kuris bu- 
vo rašytas tą pačią dieną, kurioje 
susirinkimas atsibuvo. Kilo triuk- 
šmas. Vedėjas seimo, matomai 
bijodamas kunigų, pats nemoka 
orijentuotis. Galų-gale nutaria 
raportą priimti, nes vistiek namas 

jau nupirktas. 
Pardavę adresus spekuliantams. 

Tolesniai raportas komis-jos 
įrengimo spaustuvės. Savo ra- 

porte komisija pažymėjo kad spau- 
stuvės įrengimas lėšav^s apie 
$6,000. Čia vėl iŠkįla triukšmelis, 
nes prie spaustuvės komisijos ra- 

porto, buvo prikergtas ir adminis- 
tratoriaus raportas, kuris užsipuo- 
la ant "Draugo" administracijos 
už perdavimą "Garsui" neteisin- 
gų adresų, o teisinguosius adre- 
sus buk "Draugo" administracija 
pardavus "Laimei." Po i gin- i 
čų finansinį raportą priima, o 

skundą ant "Draugo" atmeta. 

Ateina komisija mandatu. Pir-"1 
mučiausia iškelia, kad kun. Struc- j 
kaus mandatas be parašo kuopos 
pirmininko. Prasideda ergelis. 
Vieni sako, kad legališkas, antri 
—'kad ne. Po ilgų ginčų siaip- 
taip kun. Struckų pripažįsta lcga- 
lišku delegatu. Be abejo, jeigu 
ne kunigas, butų išmetę, bet kad. 

kunigas, tai kaip galima kitaip pa- 

sielgti, kaip tiktai priimti, nois 

aišku buvo, kad tas mandatas ne- 

buvo legališkas, nes pagal komi- 

sas, tas mandatas paties kun. 
Struckaus parašytas ir pasirašyta 
jojo vieno, net ir be antspaudos 
kuopos. 

Antras mandatas, kokio tai de- 

legato iš Chicagos, dar buvo keis- 

tesnis, nes jis jokios kuopos ne- 

atstovavo. Vyčiai tvirtino, kad 

jisai esąs vytis ir reikią priimti, 
vienok kad ne dvasiškis, tai likosi 
atmestas. 

Skundai ant Strumskio. 

Tolesniai ateina komi si,' skur- 
du. Rapoituoja kun. Čepanmis 
iš Homestead, Pa. Pirmutinį 
skundą iškelia ant K. Strum«kio, 
buk tasai sėdjs ant dviejų kėdžių 
— katalikiškos ir laisvamaniškos. 
baliunas ir Rozmanskis tvirtina, 
kad Strumskis esąs laisvamanis. 
Pradeda įeikalauti, kąs skundži? 
Skaito skundėjo laišką. Pasirodo, 
kad skundžia koks tai Miliauskas 
iš Brooklyno. Savo laiške sako, 
kad Strumskis, būdamas prie 
"Garso" administracijos, jį pava- 
ręs nuo darbo už tai, kad jisai, 
t.y. Miliauskas, esąs katalikas ir 

vytis. Prie laiško pridėtas ir pla- 
katas, kad kur ten Strumskis kon- 

certe dalyvavęs. Reikalauna nuo 

Strumskio pasiaiškinimo. Šis aiš- 

kino, kad Miliauskas netikęs j 
spaustuvę, užtat jisai j j atstatęs o 

ne už tai, kad katalikas ir vytis. 
Kun. Petkus patvirtina, kad Mi- 

liauskas į spaustuvę netinkąs, bet1 
Strumskis visgi, esą, kokietuojąs 
su tautiečiais. Tame Miliausko 
skundas nukrinta, bet tame skun- 
de primena, kad Strumskis buvęs 
vakarienėje drauge su Dr. Šliupu. 
Čia jau pradeda karščiau disku- 

suoti. Kun. Čepanonis įneša, kad 

Strumskiui duoti vienus metus Tai- 
ko pasitaisymui. Įnešimą paremia, 
bet nebalsuoja. Seimo vedėjas, 
klausia Strumskį, ar jisai žada 
buti geru kataliku? Šis reikalau- 
ja prirodymų, kada jisai juomi 
nebuvo? Šaliunas užsipuola ant 
Strumskio visu smarkumu, buk 
Strumskis vakarienėje Dr. šbu- 
po oficijaliai atstovavęs "Garsą." 
Strumskis sako, kad jisai vaka'ie- 
nėje dalyvavęs privatiškai. ša- 
liunas vėl sako, kad jisai buvęs 
"Vien. Liet." ofise ir jam ten sa- 

kę, kad jeigu Strumskis "Gar?e," 
Ui bus "all rigbt" ir,—tai girdi, 
Strnmskis negeras, jeigu "Vien. 
Liet." jį giria. 

Seimo vedėjas prašo Dvasiško 
Vadovo paskirti Strumskiui baus- 
mę už dalyvavimą su "bedieviais.' 
Kun. Jakaitis atsisako skirti baus- 
mę. Vienas delegatas iš Brook- 
lyno pasako, kad vakarienę ne vien 
Strumskis valgęs su Dr. Šliupu, 
bet jisai ir kun. Petkus du sykius 
valgę, tai, girdi, ir juos reikėtų 
bausti. Kun. Petkus sako, kad 
jisai valgęs su Dr. Šliupu, bet tai 
buvus ne tokia vakarienė. Skir- 
tumo vakarienės nepasako, bet 
reiškia, kur jisai valgė su Dr. šliu- 
pu, tai buvo "košer," o kur Strum- 
skis, tai buvo "trefna" ir reikia 
j j bausti. Pas delegatus pradeda 
upas mainytis. Prasideda rezo- 

liucijos viena po kitai be jokios 
tvarkos. Iš šono žiūrint, išrodė, 
kad čia ne vakarienėje svarba, bet 
tiesiog koks tai užsivarinėjimas 
su tam tikru mieriu, kad Strum- 
skį įkandus. 

Po trijų valandų suvirsimi dis- 
kusijų, pradėjo formuluoti baus- 
mę. Nei vienas iš kunigų negalė- 
jo surasti bausmės, apart Šaliu- 
no (girdėti buvo jisai esąs vyčių 
Centro Sekretorium), kuris siūlė 
visokių bausmių,—tai suspenduoti, 
tai j Centro Valdybą nerinkti, tai 
vėl kad atšauktų Strumskis savo 

klaidas. Kun. Cepanonis įneša, 
kad Strumskis parašytų tautie- 

čiams, kad jie Strumskio nesisa- 
vintų. Pagalios jau joki įneši- 
mai negeri. Vienas kunigas, ro- 

dos Vaičiūnas, pradeda delegatus 
barti, kad ne vietoje skundas; gir- 
di, ypatiški užsivarinėjimai—dau- 
giau nieko. C»alų-gale nutaria vi- 
sai į protokolą nerašyti, kad 

Strumskio vardo neteršti spaudo- 
je. Per tris valandas galima bu- 
vo teršti, bet spaudoje negalima 
rašyti to, ką kalbėjo taip karštai, 
pabaigus skundą, antros dienos 

sesija užsidarė. 

Svarbesni Nutarimai. 

Antrytojaus pradeda skaityti 
kuopų įnešimus, {nešimus beskai- 
tant, užvažiuoja kun. Kemėšis ir 
"Garso" redaktorius, p. Kaupas. 
Paskutiniam, nors ne delegatui, 
suteikia sprendžiamąjį balsą. Įne- 
šimai blogai sutvarkyti; labai ilgai 
tęsia, pakolei aptaria, o kas blo- 
giausia, Seimo Vedėjas nežino 
tvarkos, nes leidžia ant sykio de- 

legatams, apart kuopų įnešimo, 
daryti dar dešimts įnešimų ir ant 

galo, nežino už kurį balsuoti. 
Tarpe svarbesniųjų nutarimų 

buvo šie: 
1. Dabudavoti prie namų spau- 

stuvei vietą. 
2. Nupirkti presą. 
3. Sutvarkyti raštinę. 
4. Sekretorių rinkti dviems me- 

tams su alga $100 mėnesiui. 

5. Sekretorius turi prižiūrėti ir 
administracijos reikalus. 

6. Nerinkti j Centro Valdybą 
priklausančius prie nekatalikiškų 
draugiją. Cia turėjo mintyje 
SLA., bet nutarė protokole apie 
tai neminėti. 

7. Įsteigti literatišką kotriisiją, 
kuri prižiūrės organą ir nominuos 

redaktorių. 
8. Sulyginti mokestį į lėšų fon- 

dą. 
9. Sumažinti įstojimą iki $2.00, 

nežiūrint metų kandidato. 

Atmetė įnešimus šiuos: referen- 
dumą, davimą nariams "Moterų 
Dirvos," laikymą seimo kas du 
metai. 

Ketvirtoj dienoje Seimo prade- 
da rinkimus Į Centro Valdybą. 

Išrinko: prez. J. S. Vasiliaus- 

kas, buvęs sekretorium, A. Sutkus 
iš Chicagos—vice—prez., P. Mu- 
levičius iš Cicago..—Sekretorium, 
f. Stulgaitis—kasierium, (senasis) 
Vaišnora iš Pittsburgo ir Jarose- 
višius—Iždo Globėjai. Dvasišku 
Vadovu kun. Petkus iš lirooklyn, 
N. Y. Sekantis Seimas Detroite, 
Mich. R—s. 

IŠ KO SUIRUTĖ KĮLA. 
RAUDONAS. 

Musų viešame gyvenime daž- 
nai atsitinka tokie dalykai, kurie 
mums daug nesmagumo pridir- 
ba; jie pasibaigia nesutinkimais, 
keršinimais vienų kitiems ir eik- 
vojimu savo gero. Kenksmingumą 
mums šitų suiručių, be abejo, su- 

pranta kiekvienas; bet gal ne vi- 
si žino, kas jas pagimdo. Bet 
prisižiūrėjus dalykams' arčiaus, 
nesunku surasti to priežastis. 
Jas pagimdo musų oportumistai. 
Atsiranda pas mus tokių, ku- 
riems del jų ligoto stovio ima 
ir pasidaro neramu, arba perank- 
šta jų pačių kambaryj. Jie nori 
ištrukti j liuosą pasaulį, bet i u 

gyvenimo vėžės neleidžia jiems 
to padaryti ir jie pradeda ten- 
kintis svajonėmis. Jie žiuri j pa- 
saulį per savo svajonių akinius 
ir gyvenimo tikrumos nemato, 
ar nenori matyti. Kuomet ši- 
tokie dviejų priešingų krypsnių 
fanatikai susiduria, iškįla kova 
tarp jų. 

Taip bent a3 išaiškinu atsitiki- 
mą musų kolionijoje, turėjusį 
vietą kiek laiko atgal. Pas mus 

j (irand Rapids, Mich., atvyko 
su savo misija "kun." X. Moc- 
kus; po jo atvyko su sa>o mi- 
sija Račkus. Mockaus ir Rač- 
kaus misijos kaip tik viena kitai 
priešingos, bet jie abu paliko po 
burį lengvatikių pasekėjų ir tar- 

pe šitų pasekėjų prasidėjo kova. 
Raėkaus vyčiai gynė tautą, ti- 
kėjimą ir. ypatingai, patį kunigą; 
Mockaus pasekėjai visa tai nie- 
kino ir duko, tautą, tikėjimą ar ku- 
nigą paminėjus, kaip bulius rau- 

uoną ?Karą pamatęs. 
Taigi antru kartu Mockui sa- 

vo pasekėjus aplankius, vyčiai 
Stasevičiaus vedami surengė ant 

jo kiaušininę ataką. Pasekmė to 
buvo tokia, kad vyčiai turėjo už- 
simokėti bausmės $50 ir abėji iš- 
leisti didelę krūvą pinigų advo- 
katams ir kitiems teismo daly- 
kams. 

Negana to. šitas skandalas at- 
sitiko prieš pat Lietuvių Dieną 
ir pakenkė aukų rinkimui, šitai 
"Liet. Sunų'' Dr-ja buvo paža- 
dėjusi duoti nukentėjusiems nuo 

karės $50, bet po bylai savo pa- 
sižadėjimą atsiėmė ir pinigų ne- 

davė. Nukentėjo tie. kurie nio- 
vęs ir tie, kuriems pn.:elpa buvo 
reikalinga, o pasinaudojo iš to 
tie, kurie supiudė juos ir tie, 
kurie iš nesutikimų gyvena. 

Pati Lietuvos Sunų Dr-ja. kaip 
smirdėjau, jsivėlus šita n dalykan, 
prikišo apie $200; žinoma, po to 

jai buvo. gaila nukentėjusiems 
nuo karės duoti $50. Bet ne ji 
viena prie šitos bereikalingos by- 
los prikišo. Kalbėtojai vienval 
iš estradų šaukėsi aukų atsigyni- 
mui nuo "neprietelių/' krokodi- 
liaus ašaras liedami. Tarp šitų 
kalbėtojų buvo ir kadaise buvęs 
garsus Antonovas. Jis ragino 
publiką aukauti ir sukišti j kalė- 
jimą tuos, 'kurie drįso ant Moc- 
kaus šventenybės kėsintis. Dabar 
aš norėčiau paklausti jo, ar 

bent kiek šilčiau iš to jo agita- 
vimo? Jam, gal buvo šilčiau, 
nes jis ui savo "spyčių" atsiėmė, 
bet kokia nauda tiems, kuriuos 
jis šaukė gelbėti Mockų savo au- 

komis? Jiems tik kišeniai pa- 
tuštėjo, kitas dykai laiką sugai- 
šo ir gal dar gerą upą sau su- 

gadino ant "neprietelių" bepyk- 
damas. 

Tai yra tik vienas pavyzdys. 
Tokių pavyzdžių lietuvių tarpe 
galima hutų surinkti "tūkstan- 
čius. Labai yra liūdina, kad mū- 

sų liaudį šitaip demoralizuoja vi- 
sokie demagogai ir vietoje ją ap- 
šviesti, padaro iš jos aklus fana- 
tikus, kurie nežino nei patys, ką 
jie daro. Tas vis veda musų 
tautą j prapultj—'kam iš to bus 
gerumas? Susipraskime bent s]f- 
kj: ir tie. kurie veda ir tie, ku- 
rie seka. Pradėkime buti protin- 
gais ir žmoniškais žmonėmis! 

Grand Rapids'o Pilietis. 

ĖDA, KAD NET PILVAS 
Besilinksmininti girioje piknike 

publika susėdo pavėsyje užkand- 
žiauti. 

Visi nusibėgioję, val^o lenkty- 
niaudami. 

Panaitė, pažiurėjusi j vieną 
vaikiną, pradėjo šaukti: 

— Žiūrėkite, žiūrėkite, — ėda 
kad net pilvas raudonas". 

Visi pasileido juokais. Tuc 
tarpu nuo vaikino kaklo nulėkė 
sočiai prisitraukęs kraujo vuodas, 



Rusų Komisija New York'e. 
Rusų Komisija su specialiu am- 

basadorium prof. Borisu A. Li ich- 
matjevu priešakyje, 6 d. liepos 
įtvyko j Xcw Yorką, kur jos pa- 
likimui buvo surengta visa eilė iš-, 
kilmių. 

Komisiją pasitiko ant l>aftery 
Place miesto valdininkai. Rusai' 
lietuviai, žydai ir tt. buvo prisiren- 
gę su savo draugijomis ir vėliavo- 
mir.. Lietuviai kuriuos suorganiza- 
vo Nevarko veikėjai pp. V. Am- 
brazevičius ir V. Lesčinskas, buvo 
su savo orkestrą ir raudona (su 
žirgvai'kiu viduryje) vėliava. Vįsi 
maršavo su paradu nuo Lattery 
Place iki City Hali, nuo čia-gi iki 

VVashington Scjuare. Eilėje veži- 
mų, kuriose važiavo svečiai iš Ru- 
sijos ir miesto valdininkai, buvo 2 

vežimai su visais SLA. raštinės ir 

"Tėvynės" redakcijos darbininkais. 
Tą patį vakarą, t. y. liepos 6 d., 

New York miestas buvo surengęs 
didelį mitingų Carncgie Hali, po 
vadovyste majoro M:ichel'io. Mi- 
tinge kaitėjo Rooseveltas, Gom- 
persas ir naujasis Rusijos ambasa- 

dorius. Pirmieji kalbėtojai buvc 
sukėlę t.ukšmą, susiginčiję dcl 

dkerdvnfs negrų Illinois valstijoje. 
Roosveltas, kalbėdamas apie Euro- 

pos karę, pabriežė, kad po karės 

Lenkija, Lietuva, Suomija ir kitos 

mažos tautos turi buti nepngul- 
mingos. 

Liepos 7 d. Madison Square 
Garden buvo socialistų ir radi- 

kalų surengtas didelis mitinga?, 
kuriame dalyvavo apie 14.000 žmo- 

nių. Iš lietuvių publikoje buvo: 

pp. Bučinskas, V. Jankauskas- V. 

Ambrozevičius, V'. Lesčinskas, V. 
K. Račkauskas, p-lė P. Jurgeliutė* 
kun. N. Petkus ir daug kitų. Kal- 

bėtojų ložoje, kur buvo veik visi 

Rusų Komisijos nariai, buvo p. St. 

Šimkus, svei'kkięs ambasadorių Ba- 

chtnetjevą vietos lietuvių vardu; 
prieš p. Šimkaus kalbi} didelė or- 

kestrą griežė musų hymną "Lietu- 

va Tėvynė Musų." 
Visiems kalbėtojams atsakė Ba- 

chmetjevas. 
I Viename prakalbų protarpyje 
pritariant orKcstrai, rusų choras 
sudainavo naują labai gražų Ru- 

sijos hymn.-} "Da Zdrastvujet Ros- 

sija, Svobodnaja Strana" (žodžiai 
K. Balmonto). 

8 d. liepos Plaza Hoteivje buvo 
didelis bankietas. čia ir gi dalyva- 
vo lietuvių: Dr. Bacevičius, kun. 
N. Petkus, prof. Keistutis Šliupas- 
VI. Lesčinskas su žmona, p. V. 
\mbrozevičius su dukteria p-le 
Stella Ambrozcvičiute, p. F. Živat- 
kauskas »r kt. tiankieie Kun. i\. 

Petkus turėjo progą rusiškai kal- 
bėti apie lietuvius. 

9 a liepos, ačiu pasirupinimui 
pp. Leščinsko ir Ambrozevičiaus 
ambasadorius davė audienciją vie- 
tos lietuvių komisija1, susidėjusiai 
iš sekančių lietuvių: St. Šimkus, 
Dr. Bacevičius- VI. Leščinskas, A. 
B. Strimaitis, P. Yilmontas, V. K. 

Račkauskas, V. Jankevičius- M. 
vV. Bush, J. Ambroziejus, J. Gar- 
šva- V. Ambrozevičius. P. Norkus 
ir M. Martus. 

Ambasadorius visus priėmė labai 
maloniai savo laikinoje rezidenci- 

joje 881 Fifth A ve. ir ilgai kalbė- 

jo apie dabartinj Rusijos politikos 
s'ovį, jaunosios demokratijos pa- 
žiūras j vidujinius klausimus ir j 
klausimą mažųjų tautų, gyvenusių 
senos imperijos rubežiuose. Klau- 
sime Lietuvos santikių su Lenkija 
ambasadorius karštai užreiškė, kad 

jaunoji Rusija labai aiškiai skiria 
lietuvius nuo lenkų, kaipo atskiras 
tautas. Klausime neprigulmybės 
mažųjų tautų, pvzd. lietuvių, lat- 
vių- igaunių, ukrainiečių, letiku ir 

tt. p. Bachmetjevas išreiškė p ivt1- 

čiq savo nuomonę, sutinkančią su 

Rusijos laikinosios valdžios dvasia 
ir demokratijos principais. Anot 

los nuomonės, visiškas atsiskyri- 
mas tų tautų nuo pažangiausios pa- 

saulyje respublikos butų politvška 
klaida, grasinanti dideliu pavojum 
kaip toms tautoms, taip ir pačiai 
Rusijai—susidarytų tuokart tokios 

aplinkybės, ka'n art Balkanų pu- 
siausalio, kur kiekviena tautelė :r.i 

žutė ir silpna pati savyje,ir atsižy- 
mi siauromis aspiracijomis, vedan- 
čiomis prie nuolatinių naminių su- 

iruči »; tokios valstybės nieko ne- 

atsveria pasaulio politikoje, ir ga- 

lingesnieji kaimynai nuolat jas 
stengiasi pajungti arba saviems 
tikslams išnaudoti. Pasiliekant gi 
drauge su Rusija, butų visai ki- 

taip. Dabartinėje Rusijoje svar- 

biausiuoju tu tautų ateities princi- 
pu yra jų apsisprendimas (samo- 
opredielenije), t. y. pačių žmonių 
nusprendimas' kokios jie tvarkos 
nori. Pasiliekant rubežTuose dide- 
les Rusijos respublikoj, kiekviena 
atskira tauta turės kuoplačiausią 
autonomiją visiems naminiems sa- 

vo reikalams tvarkyti, palaikant fe- 
deralius ryšius su Rusijos federale 
valdžia; vadinasi, pačios rūpinsis 

i visais savo švietimo, kultūros, in- 
dustrijos ir tt. reikalais. Bendra 
[tiktai butų geležinkeliai' telefonai' 
pačtas, pin;gai ir kariuomenė. 

Paklausus ambasadoriaus apie 
Federaciją nuo Juodųjų Jurų iki 
Baltijos Jurų, apie kurią,—buvo 
rašyta,—Kerenskis kalbėjęs Kije- 
ve, ambasadorius sako nieko nt<.i 
nąs ir negirdėjęs. "Ikišiol'" sako g. 
Bachmetjevas' "mes iš visų pajiegų 
darbavomės, kad išgelbėjus revo- 

liuciją. Dabar jau aišku, kad revo- 

liucija laimėta, tad prieiname ir 
prie tokių klausimų kaip kad at- 

skirų tautų klausimas' ir tt. 

Atsisveikinant, g. Bachmetjevas 
kvietė apsihnkvti pas jj \Vashing- 
ton'e, kur jis visados mielai lie- 
tuvius priimsiąs ir išklausysiąs. 
Iš delegacijos šiek-tiek kalbėjo su 

ambasadorium St. Šimkus- Dr. Ba- 
cevičius ir V. K. Račkauskas. 

Abelngi imant, ambasadorius 

daro begalo malonu įspudj: plačių 
pažiūrų, šnekus, atvira® ...jilus,— 
atviros ruso širdies žmogus. 

V. K. R. 

Šimkaus Kalba, 
Maloningas Pone Boris Aleksan- 

drovič ir Tamstos Gerbiami Sąke- 
leiviai! 

Ir mes, lietuviai, Ji s sveikina- 
me. Jusų ypatose sveikiname ne tik 
didžią rusų tautą, garsią laisvosios 
Rusijos valdžią, bet ir prakilniąją 
Rusiją, kuri, numetusi grandinius' 
nuo savęs pažadėjo kovoti ir už 

kitų tautų teises ir laLvę. 
Sveikiname Jus! 
Lietuva, būdama praeityje ga- 

linga ir neprigu.minga valstybe- bu-1 
vo artimiausia Rusijos draugė. Ne- 

tekę rieprigulmybėst kęsdami paže- j 
minimą ir priespaudą nuo žiaurių 
ir nedorų senosios rusų valdiioSj 
atstovų, lietuviai visados rasdavo 
paramą ir draugus tarpe prakil- 
niųjų rusų. Mes niekados nelaikė- 
me rusų tautos atstovais užtvenku- 
sių Lietuvą ir slėgusių ją '*riadnin- 
kų su nagaikomis, žiaurių valdinin- 

kų, mokytojų-rusintojų. 
Ir dabar, kuomet bistori^ki at- 

sitikimai grąso lietuvių tautai nau- 

ju pavergimu, musų akts yra nu- 

kreiptos j laisvą Rusiją: Tu su- 

traukei savo grandinius' tad paliuo- 
suok ir musų Tėvynę Lietuvą! 

Visos tautos, kurias pasiekdavo 
caro dvigalvio erelio nagai, vaitojo. 
Bet ypatingai tuos nagus juto lie- 
tuviai. Geriausieji musų žmonės 
vyto kalėjimuose netik uz laisvą 
žodį, už laisvą mintį, bet ir už pri- 
gimtą meilę savojo krašto, savo- 

sios kalbos, savosios dainos. Per 

ilgus keturiasdešimtis metų mums 

buvo uždrausta spausdinti kidir 
žodį lietuviškomis raidėmis. Tai 
negirdėtas viso pasaulio historijoje 
apsireiškimas. Senąjai rusų vai- 
d/.ia* įsakius, mūsų salj liovėsi va- 

dinį tikruoju jos varclu, Lietuva, 
ir pavadino ją ''Šiaur-Vakariniu 
Kraštu" arba "Pribaltijos Guber- 
nijomis." 

Vieninteliu mokytoju, mokinu- 
siu mus lietuviškai skaityti, buvo 
tai musų motinos; jos. slėpdamo- 
sios nuo žandarų, «ukdamos rate- 

lį, mokino mus pažinti lietuviškas 
raides. Lietuvių kalbos rankvedžius 

gaudavome tik kontrabandos keliu 
iš Amerikos arba iš Prūsų Lietu- 
vos. 

Nesistebėkite, gerbiamieji, kad 
męs, lietuviai, sveikindami Jus ir 

nusiskundžiame: mes begalo daug 
iškentė j ome! 

Drebėdami sekėme vėliausiųjų 
laikų atsitikimus Rusijoje; sužino- 
ję apie žmonių pergalę, mes drau- 

ge su kitais verkėme iš džiaugsmo. 
Mes užmirštame senąsias skriau- 

das ir su džiaugsmu ir viltimi pa- 
sitinkame naują gyvenimą. Mes ti- 
kime, kad teisybė turės užviešpa- 
tauti ; kad tie, ką už liuosybę taip 
ilgai kentėjo, turi gauti liuosybę. 
Rusijos ir Amerikos didžiosios ♦au- 
tos tai jau apreiškė. 

Mes visi kentėjome ne ui savo 

kaičias. t ,v 

Juk ne del musų kaičios šian- 
dieną Lietuva yra nutrypta, pavers- 
ta į pelenus ir griuvėsius ir ^u me- 

tai kaip pridengta mirties karstu. 
Belgija krito, kad Francija išliktų 
gyva. Lietuva krito, kad Rusija iš- 
liktų gyva. Tad paliuosuc«kite 
mums nors sutryptą ir išteriotą 
inusų žemę. Mes ją atgaivinsime! 
Visi męs. kuriuos dvigalvis caro 

erelis ir vokiečių kumštis išblaš- 
kė po visą pasaulį męs visi, kaip 
gervės pavasario metu, būriais lėk- 
sime j savo šalį, pas savo gimtinį 
Nemuną. 

Tiktai paliuosuokit Lietuvą nuo 

vokiečių, leiskite jai savu gyveni- 
mu gyventi ir sava valia valily- 
ties. 

Štai musų linkėjimai. Štai mū- 

sų pasveikinimas! 

Apie Kaizerį, Apie Carą 
ir Apie Ameriką. 

Pradžioje karės, 'kaip aš pa- 
menu, daugelis buvo tokių, "ku- 
rie sakė: "Tegul vokiečiai sutri- 
na tą gyvatę carą ir su jo cariz- 
mu. Nuo to bus žmonėms ge- 
riau." Ir todėl toki žmonės, 
kuriuos Lietuvoje smaugė ca- 

rizmas, velijo širdyje, kad tegul 
jau geriaus caras prakiša. Aš 
pats tos inuomonės buvau. 

Dabar caras nuėjo po šimts 
pypkių. Rusija laisva. Bet kaip 
Lietuvą pirmiau smaugė caras, 
taip šiądien ją smaugia kaize- 
ris. Rusija pasiliuosavo 
nuo despoto-autokra.to, bet Vo- 
kietija dar yra po tokiu pačiu 
autokratu, kuris yra dar didesnis 
militaristas negu buvo Mikė. 
Tai man dabar dyvna, kad nvusų 
draugai, kurie anuomet buvo 
prieši įgi despotizmui ir norėjo, 
kad jj vokiečiai nors ir ginklu 
nugriautų, dabar nelabai mori, 
kad talkininkai kaizerišką despo- 
tizmą nugriautų. 

Amerika nori prigelbėti talki- 
ninkams ir Rusijai, kad tą di- 
džiausi pasaulio militarizmą sykį 
ant visados su šaknimis išrauti. 
O išrauti kitaip dabar negalima, 
kaip tik kaizeriui šonus sulau- 
žus, nes vokiečiai jį kol-kas gina. 
Tai musų draugai šaukia: "Ka- 
ratvl! Amerikoj militarizmas au- 

ga!" 
Aš jokiu budu to megaliu su- 

prasti. Juk kožnas beviervas 
mato, kad kaizerizmas šiądien 
yra aršiausi despotizmo tvirto- 
vė,—vadinas jis yra dabar tas, 
kas pirmiau buvo carizmas. Jis 
yra blogas. Jį reikia griauti. 
Draugai sakė, kad carizmą gali- 
ma tik ginkluota revoliucija nu- 

versti. O dabar iš jų elgimosi 
prieš Amerikos valdžią išrodo, 
kad kaizerizmą galima nuversti 
tik kaizerį po smakru pakutenus. 

Visgi Amerikos nesulyginsi su 

Vokietija. Čia nebuvo ir nėra 
militarizmo; ir jo nebus. Bet 
kada -kaizeris su kirviu ir su pei- 
liais prieš tave stovi, tai jo .nenu- 
veiksi su botkočiu, arba su savo 

liežuviu, arba su redaktoriaus 
plunksna. Reikia ginklų, reikia 
kariumenės. Tai kodėl Amerika 
ir ginkluojasi. 

Aš manau, kad tas yra lygiai 
taip, kaip buvo su revoliucijonie- 
riais, kurie taipgi ne perfumais 
ir ne dešrom, bet bombomis ir 
revolveriais kovojo. Amerika 
dabar kelia didžiausią revoliuci- 
ją—prieš kaizerį, prieš despotiz- 
mą ir prieš militarizmą, t. y. 
prieš tą treičią, kuri šiądien yra 
didžiausia atžegai ei vystės tvir- 
tovė, užstojanti kelią žmonijos 
laisvei ir demokratiškumui. 

Visi tikri žmonijos revoliuci- 
jonieriai privalo šitai visasvieti- 
nei revoliucijai prieš kaizerį pri- 
tarti, pagelbėti ir kovoti patol, 
paicol ir kaizeris nenugarmės 
taip, kaip Mikė nugarmėjo. Ta- 
da nebus autokratų, tada at- 
sidarys žmonėms kelias prie tik- 
ros laisvės. 

Kaizeris yra toks pats autro- 

kratas, kaip buvo caias, tik jis 
gudresnis, o per tai dar pavojin- 
gesnis. Kas buvo prieš carą, tas 
dabar turi buti prieš kaizerį ir 
visą jo mašimą. Kitaip išeitų 

į veidmainystė. 
Šiauliškis. 

/ 

AR NORĖTUM ANTRU SYKIU GIMTI? 
Nežinystė pati yra saldi, bet jos vaisiai vi^on.et kartus. 
Saldu yra nežinoti, kas yra rūpestis, nuliudimas, siel- 
vartas, sĮkurdas, laimė, liga, sopuliai, skausmas, kan- 
čios, vylius ir priespauda, bet juos visus užtraukia ant 
žmogaus nežinystė ir jis stena, jų slegiamas, vaitoja jų 
smūgių istiiktas, rugoja ant savo likimo ir gailisi, kad jis 
nežinojo to, kas su juo atsitiks. 
Paklausk senei, arba kadir jaunio žmogaus, kuris yra ge* 
rėjęsi mežinystės saklumais, ko jis labiausia gailisi ir 
ko jis daugiausia trokštų, jei jo praleistos progos butų 
jam sugrąžinta? 
Jis tau atsalkis, ki.d jam labiausia gaila jo praleistų pro- 
gų pasimokinti ir žinoti kaip reilkia gyvenai ir kad jis 
trokštų,—jei jam butų galima gauti tas, ko jis trokšta,— 
gimtį išnauja su tąja pažinčiai, kurią jis karščiais paty- 
rimais savo gyvenime yra įgijęs. 
— Aš tada kitaip gyvenčiau,—sako jis;—aš nebūčiai to- 
kiu mežinėliu, kdkiu esu dabar ir nevaikščiočiau, Ikaip akis 
užsirišęs, mieko nematydamas; aš stengčiausi žinoti ir ži- 
nočiau, kas man yra gera, o kas kenkia ir ačiu tam žino- 
jimui aš bučiau liuosas nuo visų tų sunkių nelaimių, 
kurios mane išliko ir po kurių spaudimu aš sugriuvau. 
Tąsyk ne mamo likimas mane valdytų, pasityčiodamas 
iš visų mano norų troškimų, bet aš pats bučiau savo 

likimo viešpačiu. Gyvenimo saulutė man visuomet bu- 
tų šviesi ir linksmas skrajočiau po jj kaip paukštis. Kad 
tai aš galėčiau vėl išnauja gimti. 
Bet žinojimas ir nežinystė yra du dvasios stoviai. Jei 
nežinvstė traukia tave žemyn ir kankina tave, išsižadėk 
jos ir stengkis žinoti. Kada šitą padarysi, busi dvasia 
atsigimusiu žmogum. 
Ar tas yra galima? 
Taip, labai lengvai. 
Jis 'nereikalauja j mokyklą stoti; nereikalauja po pasau- 
lį bastytis, norėdamas savo aplinkybes pažinti. Jam už- 
tenka gerą laikraštį skaityti atliekamu nuo jo užsiėmimo 
laiku. Iš jo jis sužino visa tai, kas pasaulyje dedasi, kas 
jame yra nuveikta, o kas yra veikimą ir visa tai, ko jis 
nori žinoti. 

Laikraštis—geras laikraštis, atriša jam akis ir jis išvysta 
visus pavojus, kurie jo laukia ir visus kelius, kuriais tų 
pavojų galima išvengti. Skaitydamas gerą laikraštį jis 
mato visa iir žino visa, kaip tas pasakos žmogus, kuriam 
jaučių bejieškant už vyžgos paparčio žiedas užkrito. 
Šitas žinojimas pasaulio yra jam tofcis brangus, kad jis jo 
nei už ką nenorėtų atiduoti, o bet jis taip pigiai yra gau- 
namas vien gerą laikraštį skaitant. 
— Geradėjąu, pasakyk man, kur tą gerąjį laikraštį galė- 
čiau gauti?—paiklausi manęs. 

Taip pasakysiu: juomi yra "Lietuva." Imk ir skaityk 
jj; jis nuplėš tau žvynus nuo tavo akių ir tu matysi visa, 
kas ti'k tau reikia matyti nelaimių išvengimui. "Lietu- 
voje" yra paduodamos teisingiausios žinios ir visa tai 
kas lietuviui rupi žimoti ir reikia žinoti. Jo kaina yra 
$2.00 metams. Išsirašyk j j tuojatis, padaryk tą šian- 
dien ir nevaikščiok akis užsirišęs, nežinodamas kas pa- 
saulyje dedasi ir ko reikia išvengti, kad laimės saulutė 
šviestų. Parašyk Money Orderj ir įdėjęs laišikan pasiųsk 
šituo adresu: 

"Lietuva," 814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Tcl. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L'etuvis Gydytojai ir Chirurgas', 
3259 So. Malstcd St, Chicago, Iii. į 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) 
ir vyrų. SpeciallSkai gydo limpančias, Į uisiaenėjusias ir paslaptingas vyrų Į 
Ugas. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(M c* p> a ) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALLTIS, 
3252 S o. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

TEMYKITE 
KIEKVIENAM DUODAME SPEC1JALIŠKĄ KAINĄ ANT VISŲ 

SPAUDOS DARBŲ 
Ypatingai ant Konstitucijų, per vasaros sezoną, iki Rugpjūčio-August 31, 1917 

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

CkmL Illl 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO ST CMIGA80LILL. 
CORNER 13tt> STRUr 

KELIAUJANTIS AGINTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankosi po New York;}, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui- 
raSlnCJa "Lietuvą" ir renka apskelbi- 
mus i mūsų laikrašti. 

LIETUVA PUB. CO. 
PETRAS S. RENI EIKIS. 

Yra musų įgaliotas Gardner ir api» 
linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
f: ikelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
Lai:.c.s yra gauti Bau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių* reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinrne pasi- 
naudojamo indivldinėmis oistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokie tamistą ir suteiks tifflca 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
Rausi leidinių. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
tedera! Ass'n of /uLo Er.glneere, 
1214-16 Jacks-n Wvd. (Tnc.) 

I HONE YARD9 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

ž:15 5. Halsted St„ Chicago į 

Idealis 
Muilas. 

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

Severa's 
Medicated 
Skin Soap 
(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTI8EPS0L 

yra antiseptiškas 
ekiedye vidujiniam 
ir išlaukiniam var* 

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

Kaina 26 centai 

SEVERA'8 
FOOT POVVDER 

(Severos P r o š k o s 

Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 

tiscptlškos proškos, 
sutelkiančios paleng- 
vinimą nuo koJu 
prakaitavimo, apl- 
brlnkimo, skausmo, 
nleiSJImo ir Sutingo 
koJy.Kaina 26 cenUl 

Apart augičiftu mini- 
tų preparatų, dar at- 
kreipiame aty<ią į kitas 
gydomaiias toaletlnaa 
reikmftias, il<fcrb>otjį- 
mas ir pardavintjanlfa 
po "Saveros" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikry Severos pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptiekoie, arba ui- 
sisakykit tiesiog, jeigu arti jų gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10WA 

B. K. Balutis 
Attorney at Law . 

'—Lietuvis Advokatas Į—' 
Veda visis bylas teismuose ir daro visus 

leerališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namą Tehfonas: Yards 509^ 

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

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 
Amerika—Informacijos apie Ameriką ir t.t. 
Andersono Pasakos — pusi. 82 
Audra Rusijoje — pusi. 65 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 
Kas iš kur Pareina? 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 
Ko mus mokina žvaigždės 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 
Kun. A. Burba — 29 pusi 20c, 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c. 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35c, 
Nuo Degtinės — 19 pusi 10c. 
Padėjimas Lietuviy Tautos Rusy Viešpatijoje — pusi. I20.,i.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 «;c. 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimą ... .IOC. 
Sulaukė — pusi. 132 25c. 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audinio npdar 2,00 
Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 20c. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą. Pinigus 
geriausiai siųst per pačto Money Orderį, paprasianie 

laiške, adresuojant: 

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

Ant Purdsvimo. 
Parduodama: gera ukė su 76 ak- 

rais ;iemės ir visa gaspr doryste, ne- 

toli didelio miesto Waterbury, Conn. 
Norintieji sužinoti plačiau tegul krei- 
piasi adresu: 

Mr. Franceson, 
RFD. No 1, VVoodbury, Conn. 

Isamas ir lotas j pardavimą, Pi- 

giai, Lietuvių apielinkėj, 2 augštų, 
medinis namas. Atsišaukite adre- 

su. 
-po Po. Wallsce St., Chiougo, III. 

»i.ujj., pigiai arba mainys 
ant Chicagos nuosavybės, 80 akru 

geros žemės ūkei \Visconsino Val- 

stijoj arti gražios Pashtigo upės. 
Artesnėms žinioms. 

Kreipkitės j: 
JOHN J. LIPSIU, 

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 

kokio tik nori instrumento, arba dai- 
navimo $1.50 parduodu tik iv. $1.00. 
Pasakyk.t ir draugam-. .Vi'resui'klte 

G. A. Baronas, 
P, O. flcKeea Rocks, Pa 

F. P. Bradchulis 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advolous 

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephcne Randolpli 55l»8 

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

rDR. O. C. H EI NE® 
DENTISTAS 

OFISAS: Kiiap. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyver. mas virš AptiekosCHICAGU. Kl 

JOSEPD A. AMBROSIUS 
- LIETUVIS ADVOKATAS 
Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. YVashlngton Street 

Rssbi 1009-1009, Ttl. Ctstrtl 2679 
3214 S*. DiUttd lt, TJ. Ytrii 7271 

CH1CAGO, ILU 



Reikalauja Lietuvos Valstybes, 
Žaibo greitumu ir smarkumu nu- 

vertimi despotiją raudonoji laisvės,' 
lygybės ir brolybės vėliava suple- 
vėsavo Rusijoj. Ir argi gali atsiras- 
ti bent vienas savąją tėvynę mylįs 
žmogus, kurs šia revoliucijos per- 
gale nesidžiaugtu. Argi tai senai gu- 
lėjo sunkiai ant mūsų pečių plie- 
ninis savavalio "meskoriaus" kum- 
štis. Sakoma, jog dabar sutrupėjo 
vergijos pančiai ir prašvito laisvė. 
Taip, sakoma, bet ar jsigilin? na į 
dalykų s to v j ? 

Ne spėliojimais, dažnai apvilan-, 
čiais, privalome remtis; vien fak-; 
tat mums gali ką nors tikra ir tei- 
singa pasakyti. Xa, tad pasiteirau- 
kime šių taip vaizdinę» faktų. 
Mums rupi kariaujančiųjų valsty- 
bių į mažąsias tautas pažiūra. \ ie- 
nos pusės, būtent centro valstybių 
siekiniai Šiuo klausimu aiškus, gai 
net ir perdaug. Juk įvykinus nia- 

žftjų tautu laisvę, viena iš jtt bū- 

tent Austrai-Vengrai, turėtu visai 
suirti. Vokiečių priespaudos ir vo- 

kietinimas esančiųjų Vokietijoje 
tautų perdėm aiškiai visiems rodo, 
jog jų augšta kultu ra yra labai stu- 

džiai su jų tautiniu šovinizmu su- 

rista. Tr kariauti jie pradėjo negi 
be vilties kaimynų šalis užgrobti. 
Gi sąjungininkai, kur'e taipaugštai 
iškėlė mažųjų tautų išvadavimo 

obalsj, gal jie kiek teisingiau į ma- 

žųjų tautų klausimą žiurėjo? Jų 
vylingumas šiuo dalyku perdaug 
jau aiškiai apsireiškia. Kas sava- 

valiai elgėsi su graikais; kas va- 

dina maištininkais ir galabi-a pra- 
kilniausius Airijos tėvynainius; kas 
skelbia ..įažųjų tautų išvadavimą 
iš Vokietijos, Austrijos-Vengrijos 
ir Turkijos, apie savąsias nė žode- 
liu neprasi tardamos; kas, paga- 
liaūs, taip dar nesenai lenkams pa- 
skelbė neva duoda (ko iš tikrųjų 
neturi) laisvę, suomiams gražinąI 
valstybinę autonomiją, gi kitoms J 
tautoms pasakė neturį teisės jų 
laisvės klausimą išrieti? Dabartinė 

diplomatija, laikanti tautas vien 

daiktais, negi gali kitaip su jomis 
ir elgtis? Užtat ir dabartinė laiki- 

noji Rusijos vyriausybė, paskelbusi 
laistės, lyg}'bes ir brolybės princi- 
pus, visai nenori atsisakyti nuo pa- 
žiuros j tautas kaip j kokj objektą. 
Štai dar nesenai "Russkoje Slovo", 

paskeibė esant nusidėjimu issida-, 
linimą Rusijos valstybės tautų j 
atskiras politines vienatas. Ir taip 
mano, be abejo, ir dabartinė Rusi- 

jos diplomatija; ji kaip tik išmany- 
dama, kratysis etnografinėmis vals- 

tybės sienomis. Tada, girdi, Rusi- 

ja susiaurėsianti j Petro I valsty- 
bines sienas. N'enagrinėdama? atski- 
rai kiekvienos iš kovojančiųjų val- 
stybių pnžiuros j mažųjų tautų ap-j 
sisprendimo teisę, neapsiriksiu sa- 

kydamas, jog \Yilsonas vis dar ne- 

susilaukia savo prakilniųjų obalsių 
šalininkų. 

"L. B. " X 23 Valdemaras rim- 
tai išdėstė nepasitikėjimą dabarti- 
nei Rusijos valdžiai; žinoma, tik 
aklas to nemato. O vienok tuo ga- 
lima manyti musu ateities klausi- 
mą pabaigtu esant. Taigi "L. B." 
N 25 tas pats Valdemaras kviečia 
veikėjus aiškiau ir stačiau kelti 
Lietuvos klausimą. Musų politikos 
vedėjai, matyti, nevisados tai atme- 

na. Rodytųsi, jog visos partijos 
Lietuvos valstybės įkūrimo klausi- 
mu susiei ia: bet ar visos jos, lai- 
kydamos tai butinu dalyku, griežtai 
jį kelia aikštėn? Argi dar ir dabar 
laikoma reikalingu slėpti Lietuvos 
valstybės atgaivinimą miglota '*lie- 

tuvių tautos apsisprendimo teise". 
Arg'. jau ne metas tarti be baimės 
viešai, jog gana jau kapojo ir dras- 
kė arai musu vytį, jog mes visai 
nebeketiname toliau tyliai vergauti, 
jog reikalaujame arus į savo liz- 
dus išsinešdinti. 

Dabartinės politikos konjunktū- 
ros deka musų tautos klausimas 
virto tarptautiniu ir užtat ne vien 
nuo Rusijos jis tepareis. Vienok 
jos balsas negi jau nors dabar vi- 
sai neturėtų vertės. Jeigu gi Rusi- 
joj apskelbta žodžio laisvė, tai kam 
dengti savus kiekinius? Visi norime 
grižti tik j savą, nuo kaimynių 
tautų nepriklausomą, valstybę; už- 

tat ir nevisai tesuprantama, kuriuo 
tikslu vartojami panašus pasaky- 
mai, kaip va "Lietuvos teisė pačiai 
spręsti savo likimą", Steigiamasis 
Lietuvos Susirinkimas turės nusta- 

tyti "Lietuvos santykius su kaimy- 
nėmis tautomis". Laisvais amžius 

išbuvome, Iaisvužę ir vėl privalome 
atgauti. Taigi visi busimos Lietu- 
vos valstybės piliečiai nusikratyki- 
me likučiais despotizmo purvo, o 

visur ir visuomet nesislėpdami rei- 
kalaukime atgaivinimo mm .t val- 

stybės. (ii visos tautos balsas net 

ir labai užkietėjusius imperialis- 
tus privers su savim skaitytis, ir 
tada tik pasieksim bendrojo tikslo. 

Arai apspito musų tėvynę ir 

kiekvienas tykoja ja sau pasiglemž- 
ti. I»altasai aras vis dar nenustoja 
kėsinęsis nors ant Lietuvos dalies 
nutupti. Juodasai aprėpė veik visą 
mūsų tėvinę ir, ro '.os, jau suvis su- 

lamdė niusų vargingąjį vyt j. Gi 
trečiasis, ta kruvina dvigalve bai- 
rlykle, mušti mielos T sietuvėlės 
taip pat ucnor išsižadėti ir paleis- 
ti iš savo nagu. Kad ir pakirsti 
jau jai sparnai, kad ir vos belaiko 
savo jau atbukusiais nagais išti- 
sas šalis, vis tik jas tebelaiko su- 

gniaužusi. Arai susikirto, o jiems 
susilpnėjus, nubus ir mušu vytis, 
kinkys bernelis žirgelį juodbėrėlį 
ir jos areliu vyti. 

I. Valiūnas. 

NEPRALEISKIME PROGOS 
NAUDOTI VISAS MUSŲ PA- 

JIEGAS IR GABUMUS. 

Tildomoji SLA. Taryba yra 
paskyrus Apdraudos ir Sveika- 
tos savaitę tuoju tikslu, kad pa- 
dauginus SLA. naujais nariais 
ir pastiprinus senuosius. Toje 
savaitėje žadama tlaur nuveikti. 
Ne tik supažindinti pl' '*• liau- 
dį su SLA. siekiniais, ^at ir 
plačiai pagvildenti musų liau- 
dies sveikatą ir pagerinti jos) 
medžiaginj stovį. 

Arči?us prisižiūrėjus žmonių 
skili dui, mirtingumui ir kitoms 
bėdons, yra matoma, kad visa 
tai dažniausiai paeina iš neži- 
nystės, arba neturėjimo progos 
susipažinti su savo gyvenimo 
opiausiais reikalais. Todėl SLA. 
ir paskelbė Apdraudos ir Svei- 
katos savaitę. Čion, man ro- 

dos, vargiai reikalingas butų iš- 
vedžiojimas, kaip svarbu, ypač 
mums lietuviams, konservuoti 
sveikatą dabartiniame laike, ka- 
da iš vienos pusės karė išnaiki- 
na dešimtimis tūkstančių musų 
tautos žmonių, iš kitos pusės, 
naikina žmones 'nepaprastas plė- 
tojimasis degeneringųjų ligų, kaip 
pas ištremtuosius lietuvius Ru- 
sijoje, taip ir pas mus Ameriko- 
je. 

Prieinu prie išvedimo, kad de- 
generacija (išsigimimas) plati- 
nasi Amerikoje ačiū naujovi- 
nėms gyvenimo sąlygoms, prie 
kurių musų lietuviai nespėja pri- 
sipratinti ir jų pasekti, 'nes bu- 
dai, kuriais priversti yra musų 
žmonės uždarbiauti kovoje už 
bu v j, yra blogi ir reikalauja ne- 

atidedamo pagerinimo visais at- 

žvilgiais. 
Aišku, kaip ant delno, kiek- 

vienam Amerikoje apsigyvenu- 
siam lietuviui, kad reikia kas 
nors tuojaus pradėti veikti. 
Svarbiausi to musų veikimo pra- 
Jžia turi buti skleidimas apšvie- 
tos. Gyvas žodis pavidale pa- 
skaitos yra vienas r lengviausių ir 
prieinamiausių budų prie pla- 
čiosios liaudies. Todėl Pild. 
SLA. Taryba apgalvojo ir iš- 
dirbo planą, paskirdama "Ap- 
draudos u Sveikatos savaitę." 
Męs tik turime prisidėti ir pa- 
lengvinti tą sumanymą įkūnyti. 

Nepralei.skim progos," prisi- 
rengkime! Sunaudokime visas 
mūsų pajiegas ir gabumus, nu- 

veikimui pasekmingai užmieru- 
sto darbo! 

Dr. Graičiunas. 

E X T R A! 
Ar Jus Eisite 
Kariuomenen 

Traukimas liostt žada atsibūti 
šią pėtnyčią ar stibata. Kaip tik 
\Vashingtonc bus ištraukti liosai 
ir pravardės tokių Vyru bus ap- 
skelbtos, "Exetnption' tarybos iš- 
siuntinės ištrauktų numerių vy- 
rams laiškus-atvirutes su praneši- 
mu, kad jie turi ateiti į savo dis- 
trikio "Kxcmption l'oard" dėl iš- 
ocaminavimo. Įstatymai duoda 10 

dienų laiko padarymui tokio cxa- 
ininavimo. Jeigu vyras serga, ar 
būtinai turi išvažiuoti, tai jis gali 
prašyti savo distrikto tarybos, kad 
jam pavelytų išsiexaminuoti kitoj 
taryboj, kurios distrikte jis jra. 
Tokį prašymą reik pasiusti i sa- 

vo namų clistriklą taipgi laiko ic 

dienų. Kurie j 10 dienu neduos 
apie save žinios tarybai, tuos tary- 
ba bus priversta užrašyti kaipo 
tinkamus kariumenėn. 

Visi, kurie turi svarbias ir lega- 
liškas priežastis pasiliuosavimui, 
privalo neatbūtinai patįs asmeniš- 
kai ateiti į savo distrikto tarybą 
ir tokias paliuosuojančias priežas- 
tis apreikšti. 

Tarybos gali išduoti trejopą pa- 
liuosavimą: pilną paliuosavimą, pa- 
liuosavimą su išlyga ir laikini pa- 
liuosavimą. 

Tos priežasties paliuosavimui, 
kurios buvo paduotos laike regis- 
tracijos, neturi jokios vertėm aky- 
se šitų naujų tarybų. Visi, kurie 
turi priežastis pasiliuosavimui, pri- 
valo išpildyti naujas blankas ir 

privalo tai padaryti ne vėliaus, kaip 
j sq)tynias dienas nuo to laiko, 
kaip jie gavo pirmiaus minėtą 
pranešimą iš "Exemption Board" 
tarybos. 

Laikraščiai paskelbs ištrauktus 
\Vashingtone numerius. Jeigu no 

rite žinoti, ar jusų numeris yra 
ištrauktas, tai nueikit j savo clis- 
trikto tarybą ir sužinote, kokis 
yra jusų numeris (draft number). 
Nepamirškite, kad numeris ant 

jusų registracijos kortos nieko ne- 

giliuoja, jus turite naują numerį 
savo distrikto knygose, tai tą nu- 

merį suraskite. Kad greičiau su- 

rasti savo numerį dideliuose mies- 
tuose, turite žinoti, kokiam pre- 
cinkte ir vardoj jus gyvenate. 

Jeigu ko nesuprantate aiškiai, 
pasiklauskite taryboje, ar kas da- 

lyką supranta, kad jums išaiš- 
kintų. Neklausykit jokių agita- 
torių, kurie jus kurstytų "nesi- 

jovyti," arba kokiu nors nelega- 
lišku budu "išsisukti." Neklau- 

sykit jokių nepažįstamų žmonių, 
kurie jųs kurstytų. Jie jus tik 
bėdon įvels. 

Chicagiečiams ir "Lietuvos" 

skaitytojams, "Lietuvos" redakci- 
ja su mielu noru paaiškins apie 
viską, jeigu kas 'nors neaišku, ar 

nesuprantama butų. T; m tikslui 
"Lietuvos" ofisas bus atidarytas 
per visą ateinančią savaiię vaka>- 
rais net iki 9 valandai vakare. 

Aukos Lietuvai. 
Už savaitę nuo liepos 2 d. iki 

liepos 9 d. į Centr. Komitetą į- 
plaukė sekančiai: 

"VVaterbury, Conn. Mėnesinės 
mokestis užmokėjo: Fetras Deve- 
nis už šešis mėn. $12.00, K. Kaže- 
mekas $5.00, M.Brazauskas $2.00, 
J. Zemantauskas $1.00, A. Butkus 
$i.oo» A. J. Povilaika $i.oo- J.Rin- 
kevičius $1.00, J. Rimkevičius 
$1.00, V. Kiaušas $1.00, J. Tre- 
čiokas $1.00, A. Edvardas $1.00, 
A. Jaunžeinis $.25 

Viso $27.25 

Xew Brita^AjHin. Mėnrv.inių 
mokesčiu užmhwt Y 43.95. (Var- 
dai neprisiusta 

I»inghaniton-i1 N. *>Y. Aukos Per 
vestuves A. Debcsiuuo su K. Pali- 
lcnaite: A. Debeiaunas $r.oo, K. 
l'alilenaitė (Debęsiunicr.ė) $1.00 
!\ Saučiulis $uoo, I.. Jilinkiatičui- 
tč $r.oo, J. ]^bes4un,is $1.00, J. 
Kolpakas $i.ojh H. Stauis!ain:ius 
50c. R. Palionienė 50c. M. Xor- 
bautas 50c. A, Adomaitis 50c. 
smulkių surinkta 60c. Viso ?S.6o. 

Kerny» N. Y.—Aukavo šios 
y pa tos po $1.00 F. M. Petrulio- 
nis- J. Petrulionis, G. Dreskaliu- 
niutė, A. Valikaš. Po 50 centų- 1). 

j Dalcavage, T. !Pelrulionienė, P. 
JKazeliutė, (2 svk)> 1\ J. Yelivka, 
1 

(.1. 1'iskauckaS' J. Dubulis, A. Nor- 
I V i-» r->< įvaiša, J. V. Baltrukonis, F. Siųs- 
ki, J. Sątakatiskas- W. Ringle; 

j Po 25 centus: M. TrUnzie. K. Lut- 
ieavage, J. Dafclier, S. Karos:ute> 
'i'. Baltrukonis, A. Xc.«rris, J. I 1 is- 
! kis, M. Orelas, J. Klimo\vitz, J. 
Balsevičia, J. Kalvatis, O. Bubnie- 

'nė, \V. Bubnis, WM. Picters. M. 
! Urboriutė. Dešimts ypatų jk> ioc. 

j Viso $15.90 (Daugiausia aukų su- 

jrinko p-le G. Diškevičiutė iš Xe\v- 

ark, X. J.). Mėnesinės inokesties 
P. Čiurlionis ?3-oe. 
Viso labo per savaitę $98.70. 

Savaitė nuo liepos 9 d. iki 10 d. 
Aukos iš So. Chicago, 111. Nuo 

surengto vakaro pelnas $142.69— 
Nuo M. Šalčiaus prakalbų $16.10. 
Atėmus iškaščius, lieka 150.00. 

Aukos per M. šalčiaus prakr1- 
bas Chicago, 111.—$12.80. 

Aukos per St. Šimkaus prakal- 
bas iš Lowell, Mass.—$20.80. 

Aukos iš Grand Rapids, Mich. 

—$24.50. Aukos per M. Šalčiaus 
prakalbas So. Omaha, Neb. Au- 
kavo šios ypatos: A. Žalpis ir V. 
Yaškclevičius po $5.00. J. S-*dis 

$3.00, V. ir A, A. Sabaliauskai po 
$2.00. To $1.00—J. Andrikonis, P. 

Krikščiūnas, S. Simanavičius, J. 
Zautiis, J. Lapienis, J. Bauskis, J. 
Sakinis, T. Tvarankiskas, J. Gau- 

dutis, J. Kostfs, B. Dambrauskas, 
K. Laučius, M.' Užun<?ris, A. Ak- 

romasj. Juzeliunai, K. Junevičie- 
nė, B. Dedelišį' V:; Kazlauskas, K. 

Falubeckis, V. Savickas, V. Ak- 
romas, U. Masfeuskas, K. Jankaus- 
kas ir I. uaunuVis. i o 5?.50—K. 
Gražis, V. Redeckis, P. Zigman- 
tas, M. Simanavičia, A. Ž?lpienė, 
P. Vizmantiene, M. Papcikiutč, T. 

Baltunis, J. Baleivauskas, K. Trai- 

navičia, B. Janukėnas, J. Švie^aus- 
kas, T. Palubeckis, A. Smailys, A. 

Arbačauskas, S. Akromąs, A. Ūke- 

lis, J. Suklys, V. Kibartas. Po 25c 
—K. Tamulevičius, P. Bukėnas. J. 
Borisas, J. Bulavas, B. Biliūnas ir 
O. Yiršulienč. Smulkiais— $l.oo. 
J. Sabulis—$1.00. 
viso—$52.00 

Aukr Edvardo Ra\vkowski iš 
Los Angeles, Cal—$2.00. 

Auka nuo United Mine Wor- 
kers of America, Union No. 
->449—$11.50 

Išviso per savaitę $273.60. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Valanda, kurioj Lietuvos liki- 

mas bus padėtas ant gyvenimo 
svarstyklių, artinasi ir gal jau 
nepertoliausia. Lietuvos ateitis 
daugumoj prigulės nuo mus pa- 
čių. Jei męs mokėsime tiinkamai 
išstatyti savo reikalavimus pasau- 
liui, tai musų triūsas atneš pa- 
geidaujamas pasekmes. 

Jau senai pripažinta 'reikalingu 
turėti atsakančią ypatą Washing- 
tone, D. C., kuri sekdama pasau- 
linę politiką, informuotų lietuvi- 
ską visuomenę apie tai, ir supa- 
žindintų dip'16matus su lietuvių 
reikalavimais.: Tbkiu budu butų 
prirengta dirv,a mūsų politiškam 
veikimui iš yjsjį atžvilgių. Bet 
surasti atsakysią, ypatą, prie ma- 

žo atlyginimojyęįi' nelengva. Fa- 
galfaus apsiavė atstovauti vidu- 
rinę sriovę ^^.'^Lvasputis iš Chi- 
cago, 111., Gerb.JČ. Kasputis yra 
gabus vyras,"tacTturime viltį, kad 
savo užduot| atllcs kuogeriausia. 

Kaip kiekviename visuomėniš- 
ikame darbe,, taip ir šiame susi- 
duriama su iskasciais. Bet esame 
•kupini vilties, kad lietuvystės my- 

lėtojai. kurie daug tukstančitj su- 

krovė ant lietuvystės aukuro, ku- 
rie eikvojo daug laiko ir energijos 
pakėlimui lietuviu gerbūvio, pa- 
rems ir šį sykj (o, gal, jau ir pa-J >kutiwj), nes spindi Lietuvos! 
Žvaigždutė padangėj, nors dar 
gan toli. bet vis artinasi! nors 

jos kelionė apsunkinta, bet pas; 
mus energijos dar nestinga. Tad 
ir šį syki Lietuvos mylėtojas pa- 
rems maudingą Lietuvos ateičiai 
judėjimą. 

Tad prie darbo del Tėvynės la- 
bo! Kiekvienas prisidėkime, nors 
su mažyte parama šiame svar- 

biame darbe, ar aukaudami kam 
kiek paran'ku, ar ragindami drau- 
gus ir pažjstafnus, kad su m ei,- po' 
centą-kitą siųstų į Lietuvos Xe- 

prigulmybės Fondą, kurio viršiau- 
siu tikslu yra Lietuvos laisvė. 

R. Adžgauskas 

DEL N. A APSKRIČIO SU- 
SIVAŽIAVIMO. 

Delci Anier. Liet. Tautinės 
Sandaros Naujosios Anglijos 
apsk. susivažiavimo protokolo, 
kur "Ateitis" pasiskiriama už 
oficiali apskričio organą, Sanda- 
ros redaktorius p. J. O. Sirvydas 
pakritikavo X. A. Sandariečius. 
Šie-gi nepasiliko skoloj. Kadangi 
ginčas ant syk išsilėjo aštresnėj 
formoj, tad randu reikalingu tar- 
ti savo žodį. 

Atsitikimas, kad apielrnlkės ga- 
lėtu pasiskirt' vieną iš A LTS. 
organų savo specialiu organu, 
musų seimuose nepermatytas. 
Toks dalyku stovis iš vienos pu- 
sės galėtu buti naudingas, bet 
iš kitos—Medingas. Atsižvel- 
giant j svarbą klausimo, jis gali 
bnt išrištas tik per seimą. 

Tad šiuomi 'užreiškiu, kad šis 
ir jam panašus klausimai oficia- 
liai per Centro Valdybą pripa- 
žintais buti negali, iki seimas ne- 
ras to naudingu. 

Taipgi prašau Sandaros kuopų 
ir veikėjų, svarstant panašius 
klausimus, užsilaikyti šaltai. 

Su pagarba. 
R. Adžgauskas 

ALTS. pirmininkas. 

Jieško Giminių, 
Tamošiūnas Justinas, karės 

belaisvis, nori susižinoti su savo 

broliais *Jonu ir Stanislovu Ta- 
mošiunais. Jonas gyveno Cana- 
doje, Toronto, 660 Richmcrtid St. 
—Adresas: Germany, Neuham- 
mer. A. Qu. dem Kriegsgefange- 
nen Justinas Tamošiūnas, No 30. 

Černiauskas Klemensas, karės 
belaisvis, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kruopių vals., Dargaudžių 
kaimo, nori susižinoti su savo 

pusbroliais Aleksandru, Juozu ir 
Jonu Žemkais, gyvenančiais Chi- 
cagoje. Adresas: Germany, 
Kriegsgefangenenlager Czersk, 
Wpr. Klementi Francovič Čcr- 
tievski 29 Sibi-r. polk, No. 59833. 

BENT BUTŲ AIŠKU. 
..Teatre, prieš pakelsiamt uždan- 
gą, dvi ponios šnekasi. 
— Tos stolrosios skrybėlė su 

plunksnom kainuoja $500.00. 
— Neišrodo. Greičiau $200.00. 
—• Nu ne, jeigu butų už $200.00 
skrybėlė, tai į pirmą eilę nesėstų. 
— Da'bar visi žiulikauja: nusipir- 
ko už $200.00 atsisėdo į pirmą 
ir tiki, kad visi mano, buk skrib- 
lius $500.00 kaštuoja. 
— Aš iš karto sakiau, kad tiek 
daug nekaštuoja. 
— Mano nuomonę, sėdant j pirmą 
eilę, skrybėlę reikia pasidaryt iš 
popierinių pi'nigų ir juos sudėt 
taip artistiškai, estetiškai, kad 
ištolo 'but matyt, kad skrybėlė 
susideda lygiai iš $500.00. 
— Taip, tuomet bent butų aišku. 

IR-GI BLUFF. 

Mylintis girties farmerys, už- 
klaustas savo naujų pažystamų, 
kiek turi arklių—skaito, prilenk- 
damas rankos pirštus:—Juodbėris, 
kuprys, vienas išgaišo—tai jau 
tris, kumelė kumelinga tai penki. 

Faktiškai, jis turėjo tik kupiro- * 

tą juodbėrį ir vieną kumelę. [ 

p* 

I|Ar% m K||B ■ S ■ MILIONUS DOLERIŲ žmonės Casidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokj išradimą dėl užpa- K 
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Reikalauja Angliakasiu"**" 
50 kasyklų darbininkų reikalauja Divernone. 111., 20, Gleu Car- bone, 111. ir 40 Dewmaine\ 111. Kasyklos šitose vietose visos dirba 

po Suvienytų Kasyklų Darbininkų Organizacija ir randasi visai 
miestuose. Kiekvienas turi geriausias mokyklas, patogius namus ir kasyklos dirba pilni} laikų; mokama pilna IUinojans skale. An- 
gliakasių mokestis 70c. nuo tono ir 74c. nuo tono. Kasyklos augš- tis ir anglies sluogsnis išneša nuo šešių iki aštuonių pėdų, apskri- tas padėjimas geras. Po žeme darbininkai gauna nuo $3.35 iki $3.60 
j dienų, žemiausia gi alga viršutinių darbininkų $2.96 i dienų. Adresas: Madlson Coal Corporation, Divenion, 111. 

Madison Coal Corporation, Glen Carbon, 111. 
Madison Coal Corporation, Devvmaine, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
.rfę» neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suCfc (iymi) 50% aut TRPictoB pinigų, nusiperkant sau drabužius paB muB. Vy- rams ir vaiknams padaromo ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant rrderlo darytus siutus parduo laine po $5.ou Ir brangiau. Naujas ir iruputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr brangiau*, Vaikų siutai $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTtD STREET CHICAGO, ILU. $toraB atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldienials—Iki C vai. vakare. 

D-re Maria Dowia tt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų S pecialistė 

I Ofisas 

5 1725 West 18th Street 
| Tarp Paulina ir Wood gat. 
K Phone Canal 1208 

Valandos: 
I Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto I Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 
I Nedėlioms 
I Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Au6tin 737 

Vaiando* 
> 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą 

DYKAI 
"LIETUVA" VIENIEMS METAMS 
Kuris gaus keturis naujus skaitytojus ir prisius jų prenume- 
ratą mums, tas gaus "LIETUVĄ" dykai per visą metą. Ta 

proga tiktai iki Rugpjučio-August 31, 1917. 

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo antrašu: 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS 1886 METAIS 

Kapitala3 i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52 813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir fi.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $13.00 į savaite. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius* Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniuš lietuvių tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus. 

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

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

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

Ca^Ino Theatre, 3506 So. Halstfd Street 
PETNYČIOJE, LIEPOS (JULY) 20 

"SAUGOKIS NEPAŽĮSTAMŲ" 
Kraują suvirinanti Mirties ir Neapykantos Drama 

Po pietų ir vakare. Suaugusiems tiktai. Įžanga 10c. 

SUBATOJE, LIEPOS (JULY) 21 

Pearl White pirmame vaizde dramos 
"NELAIMINGAS ŽIEDAS" 

Taipgi Jimmie Dale, Pilkasis Antspaudis ir gera komedija. 
PANEDĖLYJ, LIEPOS (JULY) 23 

Evelyn Nesbit Thaw ir jos sunus William Russell Thaw 
"LIKIMO GIJOSE." 

Iš gyvenimo Rusijoje, 5 aktuose ir gera komedija. 
UTARNINKE, LIEPOS (JULY) 24 

William Fox perstato Doratą Bernard ir Glen White dramoje 
"PRAMOGINGAS KRAUJAS" , 

Didelė 5 aktų lenktynių drama. Taipgi gera komedija. 

M TF |T| A savo skaitytojams 'Juoda labai daug naudingų raštų A I k I I I V apie žmoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, f\ I Ll I eiliv, paveiksly.'v Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Ffgfl- cijoj, Anglijoj ir kt. kaina metams J2.00. pusei mėty 11-00. Už- 

sieniuose metams $2.5.. Pasižiūrėti viena numeri niunčiame dovanai.' 

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



LIETUVIU 
VALSTiJINIS 

BANKAS 

Į SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
»vigM HVM| "MU »,rnv\j pifi>y«i uuikf ■nuyv^l II ycilCiUITICI dni KICKVieflO 

pare.kalavimo juos gauti tai pasidėk juos Lietuvių Valstijinlame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK. žmonių pinigai sudžti šiame Banke yra 
investinami tikrai j pirmos kliasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijini6 Bankas yra stiprus ir pa- 
rankia Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijinčs 
Valdžios, po užžiura 15 gabių ir ištikimų direktorių, išr'nktų per Banko 
Sėrininkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, ir po nuolatine supervi- 

UNIVERSAL STATE BANK, 32S2 S. 

rija 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliais, Seredom Ir Petnyčiom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 
ntnkaia, Ketvergals ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie- 
pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus i Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo uunies ir vagių, 
po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius ir Bondsus. 

HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

KAPITALAS IR 
PERVIRŠIS 

$225,000.G0 
SUSIPRATUSIAM DARBI- 

NINKUI. 
Pereitame "Lietuvos" 'nume- 

ryje Susipratęs Darbininkas sa- 

vo straipsnyje "Lietuvių parazi- 
tai" daug teisybes pasakė: bet 
ta jo teisybė, toli gražu, ne visa 
ir todėl jo i'retkštos nuomonės 

yra klaidingos. Kadangi jo pa- 
liestasis dalykas yra didelės svar- 
brs visai mušu tautai, tai aš ne- 

iškenčiu ir savo žodžio nepasa- 
kęs tame dalyke. 

Jisai sako radęs tik dvi para- 
zitų rusi ant musų tautos kuno: 
klerikalu? i»r politikierius dema- 
gogus karjerininkus socializmo ir 
progreso skraiste prisidengusius. 
Daugiau parazitų jis nemato. 

Tuo tarpu męs jų turime labai 
daug be jo paminėtųjų. Para- 
zitais turime vadinti visus, kurie 
su Kito nuoskauda gyvena. 
•Prie jų, be jo paminėtųjų dvie- 
jų rūšių, priklauso visi inteligen- 
tai, kurie savo įsitikinimus mai- 
no ant lengvos duonos kąsnio, 
ir visi verteiviai, kurie lietuviška 
meškere sau žuvis gaudo. Šitie 
parazitai yra tiek pat pragaištin- 
gi musų tautai, kaip ir anie jo 
paminėtieji. Skirtumas tarp jų 
yra jei bent tame, kad jo pami- 
nėti para/.itai pas mus dar tik 
tikisi sau dirvą išsidirbti, o kiti, 
kuriuos jis pamiršo paminėti, 
jau turi ją išsidirbę ir jau ne vie- 
nas klanas žmonių ašarų del jų 
istorijon patekėjo. Vienas didelis 
itsitikimas šitos musų parazitybės 
istorijoje dar šviežiai tebestovi 
musų omenyje. Vienas geradė- 
jas. surinkęs nuo žmonių kelis 
šimtus tūkstančių dolerių nieko 
jiems negrąžino. Dalykas be ga- 
lo skaudus. Susipratęs Darbinin- 
kas, karštai atjausdamas musų 
liaudies nuoskaudas, ture; ma- 

tyti šitas skriaudas padarytas 
mūsų žmonėms ir, minėdamas 
amuos parazitus, turėjo paminė- 
ti drauge ir šitą. jei jis ištik- 
to nori buti mušu liaudies už* 

tarytoju. 
Bet šitas jo užsimiršimas nė- 

ra svarbus. Tie parazitai, ku- 
riuos ji? paminėjo, taip lygiai 
kaip ir tie, kuriuos jis pamiršo 
paminėti, yra tokie pat žmonės 

kaip ir visi kiti; gal jie turi di- 
desnius ar mažesnius trukumus, 
didesnes ar mažesne* silpnybes 
kaip kiti. bet tai yra tik jų ap- 
linkybių atspindys; įr jų kal- 
binti už tai negalima. (?) Kaltini- 
nimais męs jų nepamokinsime. 
Bet męs galime juos perkeisti, 
prašalinę tas priežastis, kurios 
juos padarė parazitais. 

Apie šitas priežj tis musų Su- 
sipratęs Darbininkas nieko ne- 

pasako, o nepasako, matyt, dėl- 
to, kad jų nežino. Draugijos gy- 
venimo astnu jis vadima fcautinj 
pamatą; bet kas tas tautinis pa- 
matas yra, nežinia. Iš jo straip- 
snio tiek yra aišku, kad jo su- 

p-ati-mu tautinis pamatas, kas 

jis nebūtų, yra nedalinamas da- 
lykas. Taigi išeitu, ka<"' žmonės 
vienos tautos visi turi vienokius 
reikalus ir stoja visi už vieną, 
o vienas už visus. Žinoma, taip 
kadaise buvo ir taip turėtų buti 
(fobar, bet ar taip yra? Ne. 

Męs žinome gerai, kad kiekvie- 
na tauta, neišskiriant ir mūsiš- 
kės, yra pasidalinusį j luomus, 
profesijas, stiprius ir silpnus, 
krrie kiekv-'.ias turi savo rei- 
kalus, ir jų patenkinimui silp- 
nesni*.,i buva skriaudžiami. Vi- 
si męs gerai žinome, be ilgo 
įkalbėjimo, kad prie dabartines 

draugijos tvarkos tos pačios tau- 

tos žmonės turi priešingus vieni 
Įeitiems reikalus ir šnekėti apie 
tautą kaipo tvirtą draugijos pa- 
matą yra nesuomonė. Tiesa, ši- 
tas būrys žmonių jvairiais ir net 

priešingais vieni kitiems reika- 
lais galima palaikyti krūvoj, bet 
tiic tokiais budais, kokius jo va- 

dinamieji parazitai vartoja: nie- 
kad neišpildomais žadėjimais, 
niekuomet neišsipildoma viltimi. 
Tas ligšiol ir buvo daroma, bet 

iitaip laikoma krūvoj tauta nie- 

kuomet stipri nebuvo ir visuo- 
met po priespauda stenėjo. 

Jei męs norime tvirtą ir laisvą 
tautą turėti, turime visu pir- 
miausiai turėti principus, kurie 
mus prie vienybės nuvestu. Ly- 
gių teisių, lygaus visuotinio bal- 
savimo čia negana; tie, kurie 
nenori dirbti ir miklu liežuvį tu- 

ri, visuomet pataikys savo tam- 
sesniems broliams vergystę pri- 
mesti. Jie reikia apginti nuo 

gudresniųjų, o tas galima pa- 
daryti tik vienu butlu: darbo vai- 
sių pripažinant tik pačiam dar- 
bui ir..liekam daugiaus. Jei bat- 
siuvis pasiuva dvi pori batų, tai 
abi jam ;r priklauso (?), neitas 
kuris jj samdo, nei tas, kuris jam 
įrankius duoda, nieko (?) prie jų 
neturi. 

Jei šitaip męs sutvarkysime 
savo reikalus mūsų busimoj Lie- 
tuvoj, tai mums nebus progos 
apie jokius parazitus kalbėti, ar- 
ba del jų apgaudinėjimo žmonių 
pykti ant jų. Tąsyk klerikalai 
negalės savo armijų tverti ir vi- 
sokie politikieriai demagogai ne- 

galės lipti augštyn kitų spran- 
dais. Jie turės dirbti, jei norės 
pavalgyti. 

l'»et šito Susipratęs Darbinin- 
kas, matyt, nenumano. Jis pyk- 
sta ant žmonių, kad jie daro 
taip. kaip jiems draugijos tvarka 
leidžia. ( ?) Tas ir neteisinga iš jo 
pusės ir nenaudinga. Rugonė- 
mis ir piktumų varinėjimais męs 
tvirtos ir laisvos Lietuvos nesu- 
tversime. Jei norime savo Lie- 
tuvą 'laisva ir tvirta matyti, 
tverkime ją ant tvirtų demokra- 
tybės pamatų. 
Tikrai Susipratęs Darbininkas. 

VIETINES JiNSOS, 
EXTRA! 

Skaitykite šiame "Lietuvei" 
numeryj svarbų jitraipsnį "Ar 
Jųs Lisite Kariumenen." Jis 
randasi ant 7-to puslapio, 
3Čioj špaltoj. 

Tananevičius gavo 3 metus, 

kalėjimo. Jonas M. Tananevi- 
čius, savininkas nusibankrutiju- 
sio privatinio banko, tapo atras- 
tas kaltu. Prisaikintieji teisėjai 
(džiuri) tik valandą laiko svar- 

stė, kol išnešė verdi'ktą "kaltas." 
Tananevičiui uždėta didžiausia 

bausmė, kurią įstatymai leidžia 
uždėti už tokį prasikaltimą, už 

kurį jis buvo skųstas (Jis buvo 
.skųstas už priėmimą depozitų, 
kuomet jo bankas jau negalėjo 
išsimokėti). 

Tananevičius, todėl, gavo 3 
metus kalėjimo ir turi užsimokė- 
ti $280.00, t. y. du syk tiek, kiek 
jis priėmė depozitų po to, kaip 
jo bankas jau buvo pripažintas 
"insolvent*' (negalįs išsimoikėti). 

Sulyg valstijos prokuroro nuo- 

monės, banko nedateklius sieks 
apie $500,000, kitaip tariant, ap- 
mokėjus "receiverį" ir kitas iš- 

laidas, žmonės vargiai ką gaus 
atgal. 

Prokuroro pusė, perstatydama 
ant pabaigos visą bylą prisaikin- 
tiems teisėjams, karštai ragino 
juos pripažinti apskųstam di- 
džiausią bausmę, kokią instaty- 
mai tdkiame atsitikime leidžia. 

"Tanaroevičiaus nuteisimas— 
sakė Prokuroro asistentas—pri- 
valo buti persergėjimu ir pamo- 
kinimu kiekvienam privatiniam 
bankieriui." 

Tananevičius išklausė verdik- 
tų, matomai, ramiai ir nidko ne- 

sakė. Jo advokatai tuojaus pa- 
davė prašymą, reikalaudami ty- 
rinėjimo bylos išnaujo. Šisai rei- 
kalavimas bus išnagrinėtas 21 d. 
šio mėnesio. 

Pripažinus Tananevičių kaltu, jo 
bondsas tapo pakeltas nuo $7,000 
iki $10,000. Atsisakius teismui 
duoti Tananevičiui naują bylą, 
girdėtis, kad jis žadąs apeliuoti 
j augštesnj teismą. 

Sį ketvergą turėjo atsibūti li- 

citacija Tananevičiatit bankinio 

ir 1 itų namų. Apie licitacijos 
pasekmes negalime suspėti j ši 
numerį žinių įdėti. Patalpinsime 
kitan numeriu. 

Šerno koncertas. Pereitą su- 

batą vakare, žmonės, nesibijo- 
dami nei pusėtinos šilumos, už- 
grudo Mildos svetainę, kur bu- 
vo surengtas koncertas pagerbi- 
mui ir pagelbai lietuvių seno ra- 

šytojo ir literato, p. Juozo Šerno. 
Programas susidėjo iš dainų, 

muzikalių veikalėlių ir poros 
dekliamacijų, kurias gabiai išpildė 
p. Briedis. Muzikaliai—vokalę 
pragramo dalį su dide u pasi- 
seKimu išpildė pp. Janušauskie- 
nė, Rakauskaitė, broliai Sarpa- 
liai ir Palkuht. Vakaro vedėju 
buvo p. Visbaras. Po pragramo 
buvo šokiai, kurie užsitęsė iki 
vidurnakčio. 

Vakarėlį trumpa prakalbėle 
atidarė p. K. Gugir*. nurodyda- 
mas j nepavydėtiną likimą musų 
tautos darbininkų, ypač rašytojų 
ir literatų, kurie turėdami svei- 
katą ir einergiją dirba visuome- 
nės naudai, o atėjus senatvei, 
tankiausiai netenka užlaikymo. 

Kalbėtojas išreiškė viltį, 'kad 
visuomenė, kuriai toki literatai 
dirbo visą, gyvenimą, neapleis jų, 
ypač p. Šerno, ir jo senatvėje. 

Tarp publikos buvo matytis 
daugelis veidų, kurių senai, ar- 

ba retai matyti lietuvių vaka- 
ruose. Vis tai buvo senį p. Šer- 
no draugai ir pažįstami, kurie 
net iš tolimų miesto dalių j kon- 
certą atvyko. 

Vakarėlį galima skaityti pilnai 
nusisekusiu. Pelno, kiek teko 
girdėti, padaryta apie $158.00. 

Negalima grįžti Rusijon be 
pašparto. Tie, kurie nori dabar 
grįžti atgal Rusijon, privalo at- 
kreipti atydą į sekantį pranešimą, 
kurį nesenai apskelbė įusų kon- 
sulas Volkov Chicagoje. Kon- 
sulo pranešimas yra sekantis: 

"Sulyg Laikinosios Rusų Val- 
džios patvarkymo, Chicagos rusų 
konsulas praneša visiems užinte- 
resuotiems asmenims, kad del iš- 
gavimo pašportų ir paliudijimų 
išvažiavimui į Rusiją padaryta 
^ūama tvarka: 

"Rusų piliečiai, gyvenantieji už- 

rubežyj ir norintieji grįžti į tė- 

vynę, privalo apie tai pranešti ru- 

sų konsului. Jie p'rivalo išpildyti 
tam tikras aplikacijas ir pridėjus 
dvi fotografijas ir iš rusų val- 
džios gautus dokumentus (jeigu 
tokie randasi), pasiųsti konsului. 

"Viena aplikacija su fotografi- 
ja tuoj tampa pasiųsta užrubeži- 
nių reikalų ministeriui. Iš ten 
konsului lieka pranešta telegra- 
fu, ar galima apli'kantui išduoti 
pasportą, ar ne. 

"Tuose atsitikimuose, kada ap- 
likantas nori kuogreičiausia iš- 
važioti,—konsulas gali telegrafu 
susinešti su užrubežinių reikalų 
ministeriu ir išduoti pašportą. 
Reikalinga pa<luoti savo pilnis 
vardas, tėvo varda* ir pavardė, 
o taipgi ta vieta, kurioj aplinkan- 
tas gimė. Reikalaujama nuro- 

dyti ir tas priežastis, kurios bu- 
tunai verčia važiuoti. 

"Tokiame atvėjuj pašportas 
gali buti išduomas su ta išlyga, 
kad važiuojantis bus sulaikytas 
•n e kuriam lailkui ^Rusijos prie- 
plaukoj, kol apie jo asmenj 'ne- 
bus gauta pilnesnių žinių i< Pe- 
trogrado. 

"Pašportai be užr vhežinių rei- 
kalų ministerio sutikii.:o» negali 
buti ifjuodami. 

"Visi seniau išduotieji pašpor- 
tai ir konsulų paliudijimai nu- 

stoja savo vertės. Tie, kurie tu- 
ri tokius dokumentus, privalo 
išsiimti mauju- prisilaikant aug- 
ščiau minėto j ?'.»arkymo. 

"Aplikacijų blankas užinterc- 
suotieji asmenįs gali gauti kon- 
sulo kanceliarijoj." 

Įvairumai. Lietuvių Darbir/n- 
'kų Pramoniečių (I. V»T. W. sky- 
rius), kaip girdėti, netrukus žada 

/» » t ,» t- 

atnaujinti leidiniu savo c gaio 
"Darbininku Balso," kuris buvo 1 

ėjęs Baltimorėj. Dabar jis žada 
I pradėti išnaujo eiti Chicagoje. 
J Redaktorium pakviestas p. J. 
Laukis. 

I — P. K. Norkus, darbusis 

(''Naujienų" redakcijoj, pereit;} 
subatą tapo paleistas; priežas- 
tini, kaip girdėti, yra tas, kad 
p. Norkus pasirodęs negana "iš- 
tikimu" "Naujienų" štabui. Nuo 
šios savaitės p. Norkus pradės 
dirbti "Lietuvos" redakcijoj. 

— Pereitos savaitės pabaigoj 
p. M. šalčius apleido Chicagą, iš- 
važiuodamas j Rytines valstijas. 

, 
— Kirn. Jonui Žilinskui, kuris 

nuo tulo, laiko darbuojasi Chi- 
cagoje ir apielinkėse, naudai Lie- 
tuvos Žemės Banko, kaip girdė- 
ti, pusėtinai sekasi. Chicagoje 
jis pardavęs to naudingo janko 
šerų už keletą tūkstančių do- 
liarių. Kurie žingeidauja tuom 
reikalu, gali kreiptis ir prie "Lie- 
tuvos" redakcijos, kuri mielai ta- 
me patarnaus informacijomis. 

i Apgarsinimai. 
1 SVARBIAUSIOS MUSŲ 
1 DIENŲ KLIŪTIS. 

Jųs žinote, apie ką męs sakome, 
apie viduriu kliūtis. Jų esama vi- 
sokiu. Kartais užtenka sustiprin- 
ti organizmą, kartais reikia gerai 
išvalyti maitinamasis takas. Vais- 
tas, kuris visuotr.-t pasirodė ge- 
riausiu, yra Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksiras. Jis iš- 
valo vidurius ir podraug sustip- 
rina juos, jis sugrąžina norą val- 
gyti ir gelbsti virškinimui. Nuo 
kietų vidurių, galvos skaudėjimo, 
vruotino susilpnėjimo ir t.t. gali 
pasitikėti šituo ištikimu vaistu. 
Kaina $1.00. Apliekose. Ar iei- 
kalauji vaisto nuo pamaitinimo, iš- 

sisukimo, sutinimo, sustyrusių są- 
narių, ramatų, ar neuralgijos? Ar 
jieškai atgaivinimo savo pailsu- 
siems raumenims ar kojoms? Bu- 
si iabai užganėdintas pasekmėmis, 
apturėtomis nuo Trineio Linimen- 
to. Kaina 25 iu 50c. aptiekose; 
35c. ir 60c. krasa. Jos. Triner, 
išdirbėjas-chemikas, 1333—!33(J S. 
Ashland Ave, Chicago, 111. 

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ. 
Labai pigiai, geroj lietuvių apie- 

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

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

! ! Pranešimas ! } 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savoj 
ofisą po j 
3325 So. UALSTED STV 

TELKPHONE YARDS S834 į 
Or. P. VVIEGNER i 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
'nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę 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 ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crown Pharmacy 
2812 E, 791h SI. S. Clsrelani, Ohio 

NAUJA KNYGA. 
K$ tik <šėjo iš spaudos Joannos 

Tamašauskaitės (Lašktės) e i1 ė s. 
Knygutė 64 puslapių, ant graziof po- 
pieros. Kaina tikt 25c. (tikt viunas 
kvoteris). Agentams nuleidžiama di- 
delis nuošimtis. (V*,ima gauti pas 
pačiį autorę: 
720 N. Main St., Kevvanee, III. 

Paieškojimam. 
Pajieškau savo brolių Jono ir Juo- 

zo Smilingių Plungės parap., Kauno 
gub. Gyvena Amerikoje 14 metų. 
Turiu labai svarbų reikalu prie jų. 
Atsišaukti adresu: 

B. J. Smilingir, 
161 Cottage Grove Ave., 

H. P., Detroit, Mich. 

Pajieškau brolio Petro Stiros šekš- 
tininkŲ sod., Pandėlio parap., Kauno 
gub. Paskutini laišku gavau nuo jo 
liepos m. 1914 m. iš Hartford, Coun., 
kur jis dirbo prie siuvėjo McGregor. 
Atsišaukti adresu: 

John C. Stira, 
First Co. C. A. C., 

Fort Columbia, Wash. 

Pajieškau savo dėdės Izidoriaus 
įMeskos ir tetos Rozalijos Gerlinskie- 
Dės žembiskių kaimo, Linkavo par., 
Panevėžio pav., Kauno gub. \tsi- 
fcaukti adresu: 

Ona Kazllunaitė-ValanBkienė, 
1217 W. Jefferson St., Springfleld, 111. 

Pajieškau Konstantino Kuišino, ši- 
lelio parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Gyveno Chicagoje, 111., Išvažia- 
vo j \Visconsin valstiją. Atsišaukti 

Frr.nk Sprindis, 
Box 505 Oglesby, 111. 

Pajieškau Justino ir Petro šidlaus- 
kių Guderių kaimo, Šiaulėnų vaisė., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Adresas: 

Jonas Cerba, 
P. O. Box 211, Bellaire, Ohio 

Pajieškau savo draugo Požarcko, 
Bolninkų vals., Drogaudžių sod., Uk- 
mergės pav., Kauno gub. Turiu j jj 
labai svarbų reikalą. 

J. Genis, 
17 Conlon Ct., Worcester, Mass. 

Pajleškau savo giminaičių Motie-. 
jaus Raskilo, Skaudvilės vol., Rasei- Į 
nlų pav., Kauno gub. Gyveno pir- 
miau Chicago, 111. 10 metų atgal 
išvažiavo iš Export, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Atsišaukti adresu: 

Simonas Zibas, 
McNaughton, Wis. 

Pajieškau savo dviejų dėdžių Kazi- 
miero Balučio ir Antano Terleckio 
Krakių miestelio. Raseinių pav., Kau- 
no gub. Gyveno Chicagoje, 111. 

Zofija Baliulikė-Narvilienė, 
1217 S. Philip St., Philadelphia, Pa. 

Išmainymui ant namo, arba par- 
duodama dviejų ir pusės akrų farma 
su nauja 4 kambarių stuba Blu? Is- 
land, 111. Kreiptis { 

Geo. VVaslovas, 
3956 So. Rockwell St., Chicago, 111. 

EXTRA 

Ar norite gauti gerų gyduolių? 
Nuo liuosų vidurių 25c. 
Sutaisymui noro valgyti 60c. Ir 

$1.00. 
Visokios Trejos Devynerios už- 

tikrinamai geros, kaina 35c. 50c. 
ir $1.00. 

Jei savo apygardoje negaunate, 
tai reikalaukite iš manęs. Atsaky- 
mui prisiųskite už 2c. krasos ženk- 
leli: Adresas: 

J. A. Puschus, 
217 Fernon St., Philadelphia, Pa. 

UŽTIKRINAMI ĮDEJYBOS PIGUMAI 
3238 Parnell Ave., naujovinis niuro 

namas, 2 augštais. Kaina $3,500 
3805 Walace St., 9 kambariais mu- 

ro namas, 2 augštais. Kaina....$2,750 
2806 Emerald Ave., 9 kambaiiais 

muro namas, 2 augštais $2,000 
2820 Lowe Ave., 5 kambariais mū- 

rinis namelis. Kaina $1,700 
3639 Lo.we Ave., 6 kambariais mū- 

rinis namelis. Kaina Pigi. 
2927 Lowe Ave., 6 kambariais ir 

maudyne, mūrinis. Kaina $2.500 
Didelis medinis namas, 2 augštais 

ant dviejų lotų, arti 33-čios gatvės. 
Kaina $3,500 

3110 Emerald Ave., 5 kambariais 
medinis namelis $i,800 

3125 Wallace St., 6 kambariais 
mūrinis namelis $1,850 

Artesnėms žinioms kreiptis pas: 

ERNOS E. FEENEY, 
603 West 31 st St., kertė Wallace St. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS j 
3138-42 So. HalstedSt.! 

( 
Jei vasaros laike yra per karšta, Ui atel- J 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasit* 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
tražesnj Teatrą negu vidurmie.«*yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
Ifc balionas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vaka.av 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laiį- nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmaguuus, tai 
Steik j 

į MILDOS-TEATRĄ. 

Dr. S. Biezls 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0ffic« Office Hours 

2359 S. Leivitt St. 4-6 A 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

"DRAUGAS" 
ilotuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarblninkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu* 
vlų veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenes judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
iai 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly 
*6 $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
peria veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 4«th 81, Chlcago, ilk 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidaro 9 vai. 

Užsidaro 7 vai. vale. 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phone Drover 5052 

CHICAGO 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų bart- 
daskutystės mokytis. Sltas 

yra laDai pareikalaujamas nei lr ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas lr di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBE R 

SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pitteburg, 
Penna. 

TARPTAUTINE BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
DRAUGIJA 

Laiko susirinkimus kas nedild'enis nuo 2-ros iki 4-tai valandai po piet 
F. KARWOWSKI "HALL", 2301 West 22nd Place, 

Kampas Oakley Avenue 

Ateinančio Nedėldienio Liepos-July 22, tema: 
"KAS YRA DŪŠIA?" 

Nėra kolektos. Kviečiami visi. Įžanga dykai. 

Reikalaujame 
Agentų 

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

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAOO, 1LL. 

I iifTi r\/it |į ■ ■ B ■ ■ v — ».,M ..f***. 

I ATMINK SAVO VAR6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, 
į JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS Iii SOTUS. 

Aukauk jiems per Central) Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i. Į Lietuvą, ir Įsirašyk Į nuolatinių Lletuios Selpijų skaičių. 

Iškirpk Šį Kuponą ir įrašas kas reikia siųsk su savo A uka T?* 

Į į Komitetą šiuo adresu: ij 
THE MTHUANJAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

Oiunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
^ vės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Oentralį Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti mūsų viengenčius Tėvynėje. 

Paraias 

ir 

Adresas 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETU \ 1Ų BALSAb rupi jusi zudiuii lietuvių tautos ftųrnonp lr 

ėtiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulintieji; Jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, n ne&igabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautų. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės mellfs Juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuo]au grįžtų Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, prirausta duobių lr 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia ka.aa 
ękelbimus-jleškojimus, grąžina tėvams valkus, vaikams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines lr pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 6 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 

! eo kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 Mėnesiui 80 kap. Skyrium 
| numeris 5 centai. 
! Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsų" 
j j užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
! puslapi I keturias skiltis) prieš tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. 

Pabėgėliams, Jieškanttems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
C —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 

p petito eilute, giminių JieSkantlems po teksto 10 centų petito ellutft. 

; Adresas: 

"Lietuvių Baisas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 
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