
"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
F.ina Pėtuyčioms, Chicago, I1L 

? uitis f. rki.sVMHR.riA •. 
Suviiuytot* Vtilsii/ost $3.00 Kanadoj* ir Metilee $2.S0 Vis.a it oze espatystist $3.00 

Prenumerata apmokama iš viršaus. T'renunneratos 
rietas skaitosi nuo dieno* tižsiraiymo, ne nuo Naujų Mctij. Apgarsinimų k.iinų klauskit laišku. Adresas: 

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

Corncr 33rd and Ilalstt Str LIETUVA 
Entercd as Second-Ciass matter July 1823, at the Post Office oi Chicago, Illinois, under Act of March y d, i8; 

Metai XXVI CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, RUGPIUTIS (AUGUSI') 31 d., 191? M. No 35 

Dideji Kare. 
** t. \ 9 y • 

Pereitą savaitę visuose karės 
frantuose peęėjo be svarbesniu 
per:.iainų. Laikračšiai ir valdžios 
dar neužbaigė perkratinėjimo 
popiežiaus pakvietimo taikytiesi 
be korftribucijų, taigi be kares 

išlaidų pinigai", ir be žemės už- 

g.obimo. Ant popiežiaus pakvie- 
timo vienok valdžios karę ve- 

dančių tautų dar neatsakė, o at- 

sakiusios neprielankiai priima po- 
piežiaus pakvietimą. Vien Aus- 

trija popi-žiaus užmanytas išlygas 
prielankiai priima, matyt ji ma- 

♦o, kad ar šaip, ar taip pasibaigs 
karė, jai daugiausiai prisieis au- 

kauti. Vokietijoj susitvėrė net 

specialė partija protestuojanti 
prieš taiką be gavimo atl v ginimo 
pinigais, nes per paskutinius du 

amžių, išėmus vien Napaleo-no 
laikus, Vokietija iš karių vis pel- 
n;į turėjo ir tai gana didelį, nes ji 
pergalėtam priešuį niekada malo- 

^ nes ar pasigailėjimo nerodė. Rei- 

kalaujančios kontribucijų parti- 
jos leidžiamas Muenchene laik- 
raštis stengiasi pertikrinti, kad 

Vokietija, jeigu nenori nusiban- 

krutinimo, negali be kontribu- 

cijos taikos daryti. Sulyg to laik- 
raščio apskaitymo: Vokietijos 
turtai siekia 350 milijardų mar- 

kių, iš jų veik pusę .suės karė. 
Nuo užtrauktų paskolų prisieis 
pakikenu kas metai mokėti su- 

virs 12 nuli!ardų. markių, o pa- 

prastų surinkimų išviso Vokietija 
turi tik tf/i milijardų. Užden- 

gimui išlaidų reiktų mokesčius 

pakelti 4 sykius daugiau, bet tiek 

Vokietijos žmonės nejstengs mo- 

kėti, todėl sumažinimui savo sko- 

lų turi pinigų nuo priešų reikalau- 
ti. Bet ir priešai su pinigais ne- 

geriau stovi, nes ir jų turtus karė 
suėdė. Jie kontribucijų mokėti 

negali, pinigų nuo priešų norėtų 
gauti. Didelių atlyginimų ir kon- 

tribucijų reikalauja ne vien ta 

naujai susitvėrusi Vokietijoj par- 
tija. bet visos konservatyviškos 
Vokietijos partijos. To nori ir 

talkininkai, ypač Belgija ir Fran- 

cija, nes jų žemės plotai, žmo- 

nių turtai tapo vokiečių išnaikin- 
ti. 

^ 
1 To paties reikalaujančių priešų 
negalima sutaikinti. Todėl ne- 

lieka nieko daugiau, kaip tęsti 
karę toliau, nors ji vis milžiniš- 
kus turtus suėda. Kadangi iki 
šio! nėra pergalėtų, nei pergalė- 
tojų, tsi prisieis karę vesti iki 
•visiško pajiegų išsėmimo vienos, 
ar kitos pusės. Prie pajiegų iš- 

sėmimo, ypač prisidėjus prie ka- 
rės nanjai turtingai ir skaitlingai 
tautai—(Suvienytoms Valstijoms, 
arč? .u stovi Vokiet:.ja su savo 

nuvargusiais 'padėtijais. 
Dalykų neperkeis nei netvarka 

ir silp.lumas Rusijos; nors jon 
vokiečiai dar toliau, jau tikrojon 
Rusijon jstengtų įlįsti. Nuo ti- 
krosios Rusios vokiečiai stovi ga- 
na toli: dabar jų užimti plotai 
yra tai vien Lenkijos, Lictu.cs plo- 
tai dar ne visi vokiečių rankose. 
Svarbiausia Rusijos galybė yra jos 
milžiniški plotai. Tiė plotai, ne 

Rusijos caro kariumenė, 1812 m. 

pergalėjo Napoleoną; nors jis kur 
kas toliaus buvo Rusijon įsi- 
veržęs, bet ir jam iš už- 

imtų plotų prisiėjo bėgti, nužud- 
žius veik visą pripratusią vien 
prie pergalių kariumenę. Ir da- 
bar tas pats galų-galc gali pasie- 
kt vokiečius. Nors rusų kariu- 
menė dar ilgai vokiečiams atsi- 
remti neįstengtų, užteks, jeigu 
•Rusija taikos nedarys, tai vokie- 
čiai turės" Rusijoj gsna skait- 
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lingą kariumenę laikyti, nega- 
lės visų savo pajiegų Francuzi- 
jon ir pietinėn Austrijon prieš 
kitus pasiųsti, o ten lygiai vo- 

kiečiai, kaip ir jų padėtijai lai- 
kosi tfegeriausiai. Gal ateiti lai- 

(kas, kad atsirėmimui pritruks pa- 
'jiegų, tąsyk prisieis ne tik iš jų 
išnaikintų Belgijos ir Francijos 
plotų nešdintiesi, bet prisieis grį- 
|žti per rubeežių savo locnon tc- 

ritorijonjos kraštus priešų ma- 

,!onei palikti, o tie gali Vokieti- 

joj pamėginti tokio jau elgimo- 
si, kaip elgėsi vokiečiai jsiveržę 
j priešų kraštus. 

Karės frontuose vakaruose ly- 
giai vokiečiams, kaip ir jų padė- 

I tojam* vis nesiseka, to nei jie pa- 

tjs jau nesistengia užginti. Nei 

j rytiniame fronte svarbcnių lai- 

mėjimų jie neturi; mažus vietinius 

laimėjimus jie vien didel'ais lai- 

mėjimais pagarsino:' gyrėsi net 

jog Ryga jau jų rankose. Darė 

į tai, matyt, vier. raminimui savo 

[žmonių, kurie vis smarkiau nu- 

sileidimo prieš priešus ir taikos 

reikalauja. Pasirodė vienok, kad 

Ryga kaip buvo rusų rankose, 
taip ir pasilieka. Nei svarbes- 
nių laimėjimų toj fronto dalyj 
vokiečiai neturėjo, prie Rygos la- 
bai mažai arčiau priėjo, užėmė 

vien rusų be pasipriešinimo ap-' 
leistas kaipo menkos 'vertės po- 
zicijas ir tik tokiu budu arčiaus 
prie Rygos įstengė prieiti. Apie 
traukimą Petrogradan dar per- 
aksti kalbėti, nes net sena tvir- 
tovė Dvinsko dar vis rusų ran- 

kose ; kitoj Darguvos pusėj di- 

desnių vokiečių pajiegų nei nėra. 

Lietuvoj maži susirėmimai vis to- 

se jau vietose, kur jie ir seniau 
atsitikdavo, taigi ežero Dris/etų 
ir Smorgainių distriktuose, bet ir 

čia vokiečiai svarbesnių laimėji- 
mų neturėjo. 

Vokiečiai mėgino ofensyvo 
Oginskio kanalo distrikte, II my- 

lių nuo Pinsko. Bet tas jiems 
nepasisekė, todėl kelias lygiai j 
rytus, kaip ir j pietus, j \I>ažru- 

' sija, jiems vis dar uždarytas, 
j Tšsyk vokiečiams pasisekė užimti 
toliau nusistumusies rusų pozi- 

cijas, bet kontr-ataku paskui ru- 

sai juos iš jų išmetė. Vokiečiai 
nužudė viską, ką buvo su didelė- 
mis aukomis laimėję. Vokiečiai 

toj fronto dalyj smarkesnio rusų 
pasipriešinimo visai inesitikėjo, 
todėl Hindenburgą pasiekė gana 
nemalonus apsirikimas. Ma- 
žus be didesnės svarbos pasise- 
kimus vokiečiai turėjo tik Rumu- 

nijos fronte. Mūšiai dar neuž- 

baigti traukiasi Bukovinoj. 
Rusai pradėjo ofensyvą Kauka- 

jzo fronte, bęt turbut jis yra vien 
Į mėginimu, nes toj fronto dalyj 
didesnių rusų pajiegų nei nėra. 

Svarbiausi mūšiai buvo abi 

juose vakariniuose frontuose, tai- 

gi itališkame ir Francuzijoj. 
[Pietvakariniame fronte italai pra- 

dėjo smarkesnę negu visos iki 
šiol buvusios, ofensyvą Goricijoj 
ir Istrijoj ir jos iki šiol jiems 
sekasi. Visame tame fronte ita- 
lai muša austrus ir stumia juos 
atgal, tūkstančiais ima belaisvius. 

| 
Smarkiausi mūšiai siaučia ant 

Garso iškėlimo. Italai čia perlau- 
žė austru atsigynimo liniją j šiau- 
rius nuo Monte Santo." Tuose 
triušiuose italai nelaisvėn paėmę 
suviršum 100,000 nesužeistų ka- 
reiviu ir tai tik per 1 savaitę. Aus- 
trai traukiasi atgal, negalėdami 
priešų sulaikyti, o italai artinasi 
prie svarbiausio Austrijos porto 
Triesto. Ant Carso iškilimo ita- 
lai ant visos linijos atgal nustū- 

mė austrų kariumenę. Italai pra- 
dėjo veržti paskutinę stovinčią 
jiems ant kelio Triestan austrų 
tvirtovę Hermadą, gulinčią tik 
10 angliškų mylių nuo Triesto. 
Upę Issonzo italai peržengė net 

14 vietų. Prėmė nuo austrų dau- 
gybę ginklų ir amunicijos, o tame 

75 kanuoles. Išvijo austrus iš vi- 
sos linijos nuo Monte Santo iki 
Plava. Už tas pozicijas nuo s> 

nai traukė kruvini mūšiai Be 
jokių pasekmių, tik dabar iš jų 
italai austrus išvijo ir jas galuti- 
nai apvaldė. 'Kitose to fronto 
vietose dar austrai smarkiai prie- 
šinasi, mors be vilties atsilaikyti. 
Italų rankose yra jau 3 austrų 
atsigynimo linijos prie 
Kobelik ir Madoni. Italams mu- 

šyj padeda ir jų kariški laivai 
monitorai, nes mušis nusitęsė jau 
j pajurius. Mušyj dalyvavo ir 
abiejų pusių orlaiviai, bet ir jais 
austrai sau micko naudingo at- 

siekti neįstengė. Itališki kariški 
laivai bombardavo Triestą. 

Nedaug geriau sekasi Francuzi- J 
joj ir \ustrijos padėtoj ai Vokieti- 
ja.! Pre Yerdun franeuzai palai-Į 
l.č visai muo vokiečių atimtas po- į z'cijas kurias kontr-ataku vokiečiai 
t įėgino atgauti, bet su dideliais 
nuostoliais tapo atmušti, dar nužu- 

| dč apkasais sudrutintą kaimą 
Heaumont su aplinkine giria ir Į 
j,irią Fosses. Tais laimėjimais 
franeuzai nepasiganėdino, bet to- 

lesnėj ofensyvoj atėmė nuo vokie- 
čių viską, ką jie per 3 mėnesius 
b.ivo laimėję. Vokiečiai garsina, 

I kad tas pozicijąs pats apleido, bet 
įturbut apleido, kad jų apginti ne- 

įsitikėjo, bet ne vien kad francu- 

jzams jtikti. Juk tų pozicijų ap- 

Į valdymui tukstančius kareivių pa- 
I aukavo. Laimėjimų vokiečiai čia 

j niekur neturėjo. 
Azijos karės fronte, taipgi Ma- 

ceclonijoj priešingu kariumenių 
veikimas visai pasiliovė. Vien 
pereitą savaitę vertu paminėjimo 
Macedonijos fronte prie Grekijos 
ntbežių vra išdeginimas veik su 

visu miestu Saloniki. Miestas 
veik. visai išdegė. Sudegė apie 
10,000 namų. 60,000 žmonių ne- 

teko nei turtų, nei pastogės. 

Iš Kares Lauko. 
1 

I 
jRUSIJOS SOCIAL- 
DEMOKRATAI SMUNKA. 

Stockholmas, rugpjuč'o 24 d.— 
Nuo keleto dienų iš Rusijos atei- 

'ima mažai tikrų žinių, bet už tai 
'ateina daug įvairiausių gandų. 
|Taip paprastai buva—tyla prieš 
'didelę audrą. Ir iš Rusijos ne- 

trukus galima tikėtis labai svar- 

bių žinių, kurios gal but nulems 
visą Rusijos likimą. 

Rusijoj, kiek galima suprasti, 
prasideda trigubas krizis: politiš- 
kas, ekonor.iiš!;as ir kariškas. 
IFirmas yra t«ne svarbiausia, nes 

'palyti Rusijos valdžią, o nuo val- 
džios stiprumo, ar silpnumo pri- 
klauso ir kiti du klausimai—eko- 
nomiškas ir kariškas padėjimas. 

Politiškas padėjimas dabar per- 
sistato sekančiai: 

Kareivių ir Darbininku tary- 
ba, kuri dar tik dvi savaiti tam 

atgal, nors ir nekontroliavo pil- 
nai ^Rusijos reikalų, bet buvo 
tokia jiega, kuri grasino viskam 
ir pagal jos dr.dclę turėjo net 

laikinoji valdžia šokti. Šiądien 
toji taryba jau turėjo pasitraukti 
iš pirmos eilės, ir turėjo užleisti 
savo vietą Rusijos kaimiečiams, 
Kaimiečiui partija šiądien yra 
Rusijos galybė, o ne Darbinin- 
kų ir Kareivių taryba, kuri sa- 

įVo didumoje susidėjo iš radika- 
liškų socialistų, stovinčių arti nuo 

bolševikų (leninistų). Šita 
taryba turėjo galybę, bet nemo- 

kėjo ja pasinaudoti konstrukty- 
viam darbui, nemokėjo užvesti 
tvarkos, ir Rusijos minios, nu- 
ilsusios nuo betvarkės pradėjo 
šaltai j ją žiūrėti. Tauta pradeda 
pamažu persitiKrinti, kad ta Dar- 
bininkų ir Kareivių taryba moka 
daugiaus kritikuoti negu veiku, 

naudingą darbą, kad bolševikų 
vadas Lenin yra patrauktas at- 

sakomybėn už šalies išdavystę, 
kad tarp bolševikų lyderių yra 
daug žmonių kurie turi ryšius 
su Vokietija—ir visa tai pri- 

vertė rusų tautą jieškoti sau gel- 
; bėtojii tarp kitų partijų, "būtent 

pas visos Rusijos kaimiečių Ta- 

rybą. 
Taip dalykus nušviečia specia- 

į lis Chicago Daily Tri- 
būne. korespondentas Stock- 
holme. 

Į Kaip labai nupuolė Kareivių 
ir Darbininkų taryba, sako jis, 
parodo nors ir tas, kad dabarti- 
niame ministeriu kabinete, kuris 

i v 
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yra socialistiškas, ji turi tllc'vie- 
nų vieną savo atstovą—Skobe- 
levą. 

Nusilpnėjimas Darbiifnkų ir 

''Kareivių Tarybos nusilpnino 
taipgi jtekmę ir visų Rusijos so- 

cialistiškų partijų. O tų socia- 
listiškų partijų tarp rusų yra 
penkios: Bolševikai po Le- 
nino ir Trockio vadovystė—bai- 
siai radikališki: Menševikai 
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ne taip karšti, t. y. labjaus kon- 

servatyvus socialistai; Mensevi- 
kai Internacionalistai; žydų so- 

cialistiška partija Bundas ir 
J e d i n e ni je—socialistų partija, 
kuri pasižymi ypatingai didele 
neapykanta militariznib—ypač gi 
vokiško militarizmo. 

Šiądien Rusijos social-demo- 
kratai, Karolio Markso teorijos 
pasekėja;, gali sakyti visai nus- 

muko inuo koto. Jie turėjo pro- 
gą paimti i savo ra'nkas galybę 
ir buvo paėmę, bet nemokėjo, 
ją naudotis. Jeigu Rusijos 
•revoliucija eis tais keliais, kaip 
ji šiądien eina, tai vargiai jie. 
ikiadanors atgaus savo galybę, 
nors po karės jie vėl, be abejonės,! 
pradės atkakliai kovoti prieš Ke-j 
rejiskį ir social-revoliucijonierius, Į 
kaipo prieš didžiausius savo prie- į 
šus, kuriuos jie dabar vadina di- 
džiausiais reakcijonjeriais. Šią-, 
dien tikrą galybę Rusijoj praUe- ^ da jgyti Trudovikų (liaudininkų) 
partija—'kaimiečių partija. Jie 
yra ištikimi savo buvusiam va-, 
dui Kerenskiui ir gerai suorga- 
nizuoti. j 

Paskutiniuose rinkimuose pa- 
sirodė, kad žffionės pradeda link- j ti prie trudovikų, o šalinasi nuo 

social-demokratų. 
Prieš Revoliuciją jie, kaip ir 

social-demokratai buvo labai ra-' 
dikalė anti-valdinė partija. Ši- 
ta partija nėra fanatiška, kaip 
kad. socialistų partijos. 

Naujam mi misterių kabinete 
didesnę dalį sudaro social-revo- 
liucijonieriai—turi aštuonias vie-Į 
tas, o pjrmįaus .buvusie galybėje ( 
social-de;nokratai dabar turi tik 
tris vietas. 

Ministerių kabinete svarbią 
vietą užima taipgi kadetų parti- 
j'a, kuri susidaro iš rusų apšvies-, 
tunijos, mokslinčių ir vidurinio 
luomo žmonių. 

Prieš Revoliuciją šita partija 
buvo taipgi radikališka partijoj smarkiai ėj.si prieš va.džią. 
Bet dabar ji skaitosi 'konservą-! 1 

tyvė partija,—ne todėl, kad ji bu- 
tų su atžagarei vėjusi, arba persi-, 
mainiusi, bet todėl kad laikai ir| 
visas Rusijos padėjimas persi-1 mainė. Kas prieš šešis mėnesius 
Rusijoj skaitėsi radikališka dok-^ 
trina, tas šiądien skaitosi kom- 

-- i 
servatyvė doktrina. 

Moksliško anarchizmo tėvas 

kunigaikštis Kropotkin ir Du-! 
mos prezidentas Rodzianko per ( 
savo tarpininkystę sudtarė dabar- 
tinį ministerių kabinėtą taip, kad, 
į jį įeiti], ir kadetii partija, kuri 
iki šiolei nenorėjo įeiti. Kadetų 
partija dabar davė kabinetui du 
savo didžiausius moksliškus spe- 
cialistus— profesorių Kokoškimą, 
konstitucijinių teisių specialistą, Į 
ir prof. Kartašovą—kanoniškų ir 

bažnytinių teisių ir reikalų spe-Į 
cialista. 

PASKANDINO 20 

LAIVŲ. \« 

Londonas, rugpj.24 d.—Bėgiu 
pereitos savaitės vokiečių subr 
marinos paskandino 20 prekybi- 

|nių Anglijos laivų. Oficialis Aii> 
glijos admiraltijos pranešimas sa- 

ko, kad 15 paskandintų laivų bu- 
vo virš 1,600 tonų įtalpos, 3— 

(mažiau negu 1,600 tonų įtalpos 
ir 2 žvejų valtL 

[baisenybes 
ISPANIJOJE. 

| Paryžius, rugpj. 25 cT.—Atitar- 
navusieji Ispanijos kariumenėje 
1914 m. jos pavaldiniai dabar vėl 
tapo pašaukti į arrnją. Paryžiu- 
japturėta oficialiai pranešimai; 
kad Ispanijos darbininkų strei- 
kai daėjo lygi kruviniausių sker- 

dynių. Atsirado gaujos visokių 
banditų. Sukilrmai eina visoj ša- 

lyj. Kariumenė šaudo sukilėlius 
be pasigailėjimo. Nedideliame 
Biscaya proviiįrijos mieste Bilboa J 
nužudytai 320 žmonių. Barcelo-j 
hoje, Madride ir Nervoje taipgi ( 
žuvo daug sukilėlių. Yra dau- 

gybė sužeistų. Užmuštų žmonių 
šeimynoms valdžia duoda pini- 
gišką pagelbą. 

Tačiaus tos žinios reikalauja 
aiškesnių patvirtinimų. 

ŽUVO 2 AVIA- 
TORIAI. 

Paryžius, rugpj. 24 d.—United 
Press telegrama sklebia; kad du j 
Amerikos aviatoriai, Chadi\vck ir 
Biddle, žuvo karės lauke. Tame j 
pat vakariniame fronte Ameri- 
kos aviatorius Willis pateko vo- j 
kiečių belaisvėn. 

1 AUSTRIJA SU- 
į TINKA SU POPIE- 
ŽIAUS NOTA. 

Berne, rugpj. 25 d.—Šveicari- 
jos diplomatų rateliuose kalbama, 
kad Austrija pilnai sutinkanti su 

[popiežiaus nota. Bulgarija tik Į 
Jta<la jausis užganėdinta, kuomet 

^ 
jai pasiliks užkariautos Rumuni-, 
jos ir Serbijos teritorijos. Tik 

j viena Yokieija nenori sutikti 
su savo talkininkėmis-Austrija ir 

[Bulgarija. Vokietija dar vis sva-, 

joja išeiti pergalėtoji', bet jau iš( 
j viso matyt, kad ji taip elgiasi 
prieš galą. 

SOCIALISTŲ NESTORAS 
PAMETĖ PARTIJĄ. 

New York, N. Y. Rugpj. 23 d. 
—Nelabai senai Socialistt^artiją 
pametė didelio socialistų laikr;»š-. 
čio T h e C a 11 (Xew Yorke) re-, 
daktorius, nurodydamas, kad jis 
negali toliaus buti mei redakto-, 
rium laikraščio, nei nariu parti-! 
jos, kuri darbuojasi kaizerio nau- 

dai. 

Šiądien pametė socialistu parti- 
ją dar vienas žymus socialistu 

I 1 
veikėjus—Lucien Sanicl, žinomas, 1 

kaipo Amerikos Socialistų Par-j 
| tijos Nestorais (pirmas histori- 
kas). 

Išstodamas iš partijos, Saniel 
pasakė, tarp kitko, sekančiai: j 

"Mano paieiga linkui Tarp-, 
tautiškojo Socializmo liepia man 

pasitraukti iš organizacijos, kuri 
save vadina "Suvienytų Valstijų 
Socialistų Partija" Kuomet tapo į 
žinoma, kad Scheidemann (vo- 
kiškų socialistų vadas) ir jo 
reichstaginė išdavikų grupė pa-j 
davė į kaizerio rankas Vokietijos j 
social-demokratiją, tai Amerikos' 
socialistų partija turėjo tuoj aus, 

reikalauti, kad Amerika su visa: 
savo galybe pakiltų prieš Vokie-Į 
tiją. Bet nieko panašaus nebuvo 
ipadaryta. 

... "Sumišimo stovyje būdami so- 

cialistai tiek gali sulaikyti karę, 
kiek jie galėtų sulaikyti perkū- 
niją, arba žemės drebėjimą." 

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ. 

Londonas, rugpj. 25 d.—Ofi- 
cialis anglų pranešimas sako, kad 
10 vokiečių orlaivių užpuolė An- 
glijos miestus Dover ir Marg- 
queaka sužeidė kelis žmonis ir 

Išiaip pridirbo nuostolių. Artilerija 
Į nušovė 2 priešo orlaivius. 

BADAS VOKIETIJOJE. 
London, rugpj. 26 d.—Netik 

moterjs ir maži vaikai badauja 
Vokietijoje, bet ir darbininkai. 
Sunkiausius darbus dirba ir di- 
džiausi badą kenčia paimtieji vo- 
kiečiais belaisviai. Jie miršta 
iš alkio ir nuovargio, bet jie nie- 
kam negali pasiskųsti, nes pa- 
skaitomi maištininkais ir skau- 
džiai baudžiami. Belaisviai dir- 
ba sunkiausius darbus, o gauna 
tik po vieną svarą duonos j die- 
ną ir dūrinėto vandens, kurį vadi- 
na "zupe." 

Maištą prieš valdžią pradėjo 
kelt patjs Vokietijos darbininkai. 
Ypač dideli Vokietijos tfarbinTn- 
kų sukilimai prieš marinančią juos 
badu valdžią įviko Deusseldorfo 
ir Esseno apskričiuose. Ten dar- 
bininkai gaudavo tik po 8 sva- 

rus bulvių į savaitę. Jie, nega- 
lėdami pakęst bado, nustojo dir- 
bę ir pareikalavo, kad jiems bu- 
tų duodama po 10 svarų bulvių 
savaitėje. Valdžia papenėjo dar- 
bininkus gražiais žodeliais ir di- 
deliais pažadėjimais, bet darbi-] 
įlinkai j'au neteko kantrybės ir 

išėjo j streiką. 
Streikų banga Vokietijoje pla- 

tinasi. 

ANGLIJOJE NERAMU. 
London, Rugpj. 25 d.—Buvu- 

sis Anglijos karės ministcris 
Hendersonas, rugpjūčio iT d. re- 

zignavo iš ministerijos. Dabar 

jisai yra Anglijos Darbo Parti- 
jos sekretorius. Jo rezignaciją' 
iš ministerijos iššaukė Anglijos, 
valdžios apkaltinimas už jo va- 

žiavimą Francuzijon tarties su 

franeuzų socialistais Stockliolmo! 
konferencijos reikalu. 

Rugpjučio 14 d. Londone įvy- 
ko Anglijos Darbo Partijos pil- 
domojo komiteto susirinkimas, 
kuriame tapo išrinkti delegatai į 
Stockliolmo konferenciją. Iš- 
rinktas ir Hendersonas. 

Anglijos valdžia clar ir dabar 
neišduoda pasportų atstovams j 
tą konferenciją, o premjeras pa- 
sakė, kad jis kreipsis prie kara- 
liaus, prašydamas paleisti par- 
liamentą ir daryt naujus rinki- 
mus. 

Anglijos premjeras paskelbė, 
kad šią karę turi užbaigti val- 
džia. o ne civiliai žmonės. Dar-J 
bininkų bruzdėjimas Anglijoje 
Cas Kaift eina didyn. 40,000 gelž-j 
keliu darbininkų grąsina streiku.: 

PREZIDENTAS WIL- 
SONAS KALBĖS 
APIE TAIKĄ. 

Washington, D. C. rugpj. 25 
d.—Neužilgio kapitoliume bus 
sulauktas nepaprastas kongreso 
posėdis, kuriame kalbės pats Su-i 
vienytų Valstijų prezidentas \Yil-j 
son. Ten prezidentas atsakys 
j popiežiaus Benedikto XV no- 

tą ir kalbės apie taikos sąlygas. 
Prezidento žodžio laukia visa 

Amerika ir visas pasaulis. 

GABIAUSIAS FRANCIJOS 
ORLAIVININKAS. 

Paryžius, rugpj, 28 d. — Ga- 
biausiu Prancūzijos orlaivi ninku 

skaitosi jaunas 21 meto amžiaus 
vyras George Guvmener. Jis bu- 
vo sužeistas ir gulėjo ligonbuty- 
je. Nelaukęs galutinio pasvei- 
kimo jis kėlėsi i lovos ir ėjo 
šaudyt vokiškų aeroplanų, ku- 
rie užpuldinėjo Prancūziją. Gu- 
ymener su tam tikra kanuole j 
kelias dienas po savo ligos nu- 

šovė 54 vokiečių orlaivius. 
Guymener skaitomas gabesniu 

ovaitorium už Pegu ir Poia 
kurie buvo siuntinėjami į Ru- 
siją išbandymui naujai padirbtų j orlaivių Rusijoje "Duperdouse-. 
no" sistemos. 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
London, rugpj. 25 d. — An- 

glijos blokados ministeris prane- 
šė, jog Anglijos prekybinių laivų 
talpa viršija 15,000,00® tonų. 

Prieš karę Anglijos prekybi- 
nių laivų įtaipa siekė 18, ooo#ooo 
tanų. 

VOKIEČIAI NESIŪLYS 
TAIKOS. 

Berlinas, rugpj. 27 d. — Reich- 
stago komisija apturėjo nuo kan- 
clerio Michelio pranešimą, ku- 
riame kancleris užraiškė, kad Vo- 
kietija neturi duoti jokio atsaky- 
mo j popiežiaus notą be pasita- 

jrimo su savo talkininkėmis. Kan- 
cleris taipgi priduria, kad Vo- 

j k;etijos taikos "pasiulymus" tal- 
.kininkai ignoravo, užtat, girdi, 
I Vokietija daugiaus neprivalo siū- 
lyt kariaujančioms valstybėms 
taiką. 

I Iš kitų šaltinių žinios skelbia 
kad Vokietijos reichstagas ke- 
tinąs palaikyti popiežiaus notą. 

.Apie tai "Xe\v Yorko Times" 
! korespondentas savo telegramoje 
j iš Berlino tarp kit ko sako: "Aš 
šiandien buvau nuėjęs pas reich- 

stago atstovą dr. Albert Ziudt- 
kum ir jis man pasakė", kad "su- 
sivienijusios" reichtago partijos 
Sheidemano šalininkai, katalikų 
partija, radikalų ir liberalų par~ 
tijos, išsireiškė už popiežiaus no- 

tą. Minėtos partijos reikalaus, 
kad teutonų valdžios, atsakyda- 
mos į popiežiaus notą, sutiktų 
tuojaus pradėti tartis apie taiką. 

Jis sako, kad neseniai"-reich- 
stago išnešta rezoliucija, tarp- 
tautinė socialistų konferencija 
Stockholme ir popiežiaus nota — 

turi tuo« pačius principus. 
Kad Vokietija trokšt? taikos, 

kaip trokštantis vandens, apie 
tsi nėra mažiausios abejonės. 

STREIKAS KRUPPO 

į DIRBTUVĖSE. 
Amšterdam, rtigpj. 20 d.—""L'o 

kai "Aazeiger"' praneša, kad 
baisiausioje Vokietijos 1 anuolių, 
Kruppo dirbtuvėse kilo darbi- 
ninkų streikas. Dirbimas kanuo- 
lių ir amunicijos susitrukdė. 

Šitą streiką iškėlė valdžios su- 

areštavmas vieno Magde- 
burgo miesto dirbtuvės darbinin- 
kų atstovo. 

Kanuolių darbininkų streikas 

Vokietijoje sujudino visą šalį: 
žmonės džiaugiasi, kad sustojus 
dirbt kanuoles, greičiau pasibaigs 
karė, bet valdžia visokiais Tnulais 
baugina darbininkus ir verčia 
prie darbo. 

Iš įvairiu šaltinių žinios skel- 
bia apie nepaprastus sumišimus 

Vokietijoje. Streikai ir badau- 

jančių žmonių priešvaldiškos 
demonstrancijos smarkiai plėto- 
jasi visoj šalyj. 

jTALAi ATNaUJINO 
OFENSYVĄ. 

Rymas rugpj. 25 d. — Popie- 
žiaus nota pridavė italų armijai 
dą didesnę energiją užpuolimams 
ant žiauraus priešo. Vyriausias 
Italijos armijos vadas Cadorna 
užreiškč, kad dabar tai jis paro- 

dys, kokią ofensyvą šauni italų 
armija pradės prieš vokiečius. 

Italų armijos užpuolimai tnn o 

labai pasekmingi: Isonzo fronte 
italai paėmė nelaisven virš 100,000 

austrų bei vokiečių ir visiškai su- 

bužė priešininko armijos eiles. 
Dabar italai eina prie didmiesčio 

Triesto. 
Ir kiti talkininkai smarkiai ku- 

lia vokiečius. Kanadiečiai sumu- 

šė vokiečius ties Lens ir tikisi 
paimti Lens miestą. 

Francuzai paėmė daugybes vo- 

kiečių ties Verdunų. Paskuti- 
niame susirėmime pateko fran- 
cuzų 'nelaisvėn 5.000 vokiečių. 

Sulvg paskutinių telegramų, 
francuzų ofensvva nustebino visą 
pasaulį. 

SKALDYSĘ TURKIJĄ. 
London, ruprpj. 25 d. — Pas- 

kutiniame Vokietijos reichistago 
komisijos posėdyje kancleris Mi- 
tchelis pranešė, kad "talkinin- 
ką turi padarę slaptą sutarti, su- 



lyg kuria Turkija turi buti pada- 
linta j kelias dalis". Telegra- 
mos taipgi praneša, kad kancleris 
kaltino talkininkus už tai, kad 

talkininkai neatsisako nuo už- 

griebimo svetimu teritorijų. 
Sulyg ta ""slapta sutarčia'' Tur- 

kija turi but padalinta seka/iveiu 
budu: Mesopotamija—Anglijai; 
Turkijos dalj Azijoje —l^nglija 
ipasi 'alintų su Krancija? Pales- 
tina taptų iuternacionališka val- 

stybė; iš Arabijos ir kitų Turki- 

jos dalių manoma sutverti tam 

tikra valstybių federacija, po An- 

glijos globa; Rusijai "butų atiduo- 
tas Konstantinopolis, Dardane- 
Tai ir daug žemės plotų prie 
Juodmario. 

'Telegramos taipgi praneša, buk 

kancleris itžreiškė. kad prie tokių 
aplinkybių taika greit negali 
įvykti. 

Kiekvienas prieš gakį pasispar- 
do. 

VOKIEČIAI AREŠTUOJA UŽ- 
IMTŲ KRAŠTŲ GYVEN- 

TOJUS. 
Paryžius, rugpj. 27 d. — Išei- 

> nantieji Va r savoj laikraščai vėl 

praneša apie masinius areštus vi- 

soj Lenkijoj. Labjausia vokiečių 
valdžia skubinasi suareštuoti tiros 

žmones, kurie agituoja už Lenki- 

jos nepriklausomybę. Paskuti- 
niu laiku dau0.ausia areštu jvy- 
ksta Varšavoj ir Lomžoj. Vo- 

kieciu valdžia uždėjo savo lete- 

ną ant visų svetimtautiškų or-į 
ganizacijų ir. kraštą, kuris dar 

visiškai nesenai mažai pažino 
vokiečius, dabar vokiečiai sten-| 
giasi padaryti tikra savo provin- 
cija. 

Kad vokiečių valdžia areštuo- 

ja nepatinkančius sau žmones ir 

išvežę į Vokietiją uždaro j ka- 

lėjimus tai tas yra faktas; nes 

toki areštai ir Lietuvoje prasidė- 
jo kaip tiTc "kaizerio armija Lie- 

tuvon įžengė. 
Tuli Lietuvos veikėjai ir dabar 

sėdi Vokietijos kalėjimuose, o 

"kultūriškoji" vokiečių valdžia 

vis rankioja džiurimus lietuvius, 
—kurie užtaria kankinamus Lie- 
tuvos gyventojus bei padeda1 
jiems organizuoties, — areštuoja 
juos ir uždaro kalėjimudsna. 

RUSIJA PAR GAVO 

PASKOLĄ. 
Washington, D C. rugpj. 25 d. 

Suvienytos Valstijos suteikė T£u- 

sij-ai nauja paskola sumoje $100,- 
00c (šimtą milijonu doliarių). 

Išviso Suv;cnytos Valstijos pa- 
skolino savo sąjungininkei Ru- 

sijai $275,000.000.00. 
Paskolintuosius pinigus Ame- 

rika nesiunčia j Rusiją, bet Ru- 

sijos valdžia juos sunaudoja čia 

pat Amerikoje: apmoka už amu- 

•niciją ir už susinėsimo įmones. 

MASKVA—R JSIJOS 
SOSTINĖ. 

Ptrogradas, rugpj. 25 d. — Ge- 
nerolas Ateksiejevaa ir kiti Ru- 

sijos armijos vadai reikalauja, 
kad Rrsijos sostine is Petrogra- 
do butų perkelta j Maskvą. 

Apie pe"kėlimą Rusijos sosti- 
nės iš Petrogrado j Maskvą bu- 

vo kalbama diplomatiškuose ra- 

teliuose dar prie caro N'ikalojaus 
antrojo. Reikia tlTceti, kad Ru- 

sijos sostinė taps perkelta į Mas- 
k.a, kuri yra Europinės Rusijos 
širdimi geografiškai ir apšvietos 
bei pramonės centru. 

Beto nuo ^5 d. rugpjucio Mas- 

kvoje tęsėsi tautinis Rusijos su- 

sivažiavimas, kuriame da'yvuaja 
žymiausi Rusijos žmonės. Ke- 
renskio užrei skanią, kad priešas 
turi bu* pergalėtas, susivažiavi- 
mas sutiko entuziastiškai. Sako- 

ma, Rusijos sostinė Maskvon 

perkia?tama dabar. 

PREZIDENTAS PRIĖMĖ 

JAPONŲ KOMISIJĄ. 
Washington, D. C. rugpj. 24 d. 

Prezidentas Milsonas sutiko 

Japonijos Komisiją. Komi- 

sijos' pirmininkas ua»onas Ishii 
interkė prezidei.tui Japonijos im- 

peratoriaus raštytą laišką. 

BULGARIJA NORI TAIKOS. 
Sofija, rtfgpj. 27 d. — Bulgarijos 
prcmicras Radoslavovas, pasikal- 
bėjime su Associated Press kore- 

spondentu pasJcČj kad Bulgarai 
JUbai nori taikos, nori taip, kaip1 
(tod norėjo a mčnese' atcal, kuo-j 

I 
met Vokietija siūlė taiką. 

Bulgarijos premieras taipgi pa- 
sakė, kad ęentralinės valstybės 
kiekvien.. atskirai atsalk i nes j 
popiežiaus notą. 

SPIRIDONOVA ARMIJOJE. 
Petrogradas, rugpj. 24 d. — 

Ciarsi Rusijos revoliucionierė 
Marija Spiridonova, kuri 1905 m., 
būdama tik 19 metu amžiaus, 
pamatė, kaip Tambovo guberna- 
torius -prisakė savo budeliams 

plakti kaimiečius — Spiridonova 
ant vietos nušovė beširdi guber- 
natorių. 

Spiridonova buvo ištremta į 
katorgą įr ten buvo kankinama 

lygi caro nuvertimo. Dabar Spi- 
ridonova sugryžo iš katorgos ir 

pastojo kari^kan moterų legijo- 
na-n. 

TRŪKSTA LAIVŲ GABE- 
NIMUI KARIUMENĖS 

Washington D. C., rugpj. 25 d. 

Kadangi Suvienytos Valstijos 
kas-kartas veža savo talkinin- 

kėms—Anglijai, Rusijai ir Fran- 

cijai — daugybes amunicijos bei 
maisto Belgijos maitinimui, tat 

tuom yra užimta daugybė Ame- 

rikos laivu. 
Buvo* manyta išvežti Franci- 

jon 1,000,000 kareivių laike vienų 
me* \; bet' dabar pasirodo, kad del 

laivų stokos, galima išgabenti ne- 

daugiau 20,000 kareivių j mė- 

nesj. 

VEDUSIŲ NEIMS 
KARIUOMENĖN. 

Washington, D. C. rugpj. 27 
d. — Prezidentas \Yflsonas iš- 
leido naują patvarkymą, sulyg 
kurio bus tpaliuosuoti nuo tarny- 
bos kariuomenėje visi vyrai, ku- 
rie turi užlaikyti savo šeimynas. 
Sulyg mo prezidento patvarkymo į 
nebus šaukiami armijon ir tie 

vedusieji žmonės, kurie buvo sto-; 

ją prie egzaminacijos ir tapo pri- 
imtais. 

Tas parodo, kar armijos ttžten-j 
ka ir iš nevedusiųjų. — 

PASKANDINO ANGLŲ 
LAIVĄ. 

Tula Atlantiko prieplauka, rug- 

pi. 27 d. — Vokiečių submarimas 
be jokio persergėjimo torpedavo 
Anglijos prekybinį laivą Tr.elis- 

sick, kuris gabeno Francijon 350,- 
600 bušelių avižų. Laivas nu- 

skendo. Žmonės išgelbėta. 

REZIGNAVO IR 
IŠTRĖMĖ. 

Petrogradas, rugpj. 27 d. — 

Associated Press telegr. agntura 
praneša, kad su Kerenskio įvedi- 
rrju mirties bausmės visuose karės; 
f'ontuose nesutiko vyriausis armi- 

jos vadas Kornilov ir karės mi- 
risteris M. Savmov. 

Kad neišeitų nesusipratimų mi- 
^ 

n isterijoj e M. Savinov rezignavo.. 
Ta pati telegrafo agentūra, 

praneša, kad generolas Gurko 
buvusis piet-vakarų fronto ko-į 
mandierius, kurį susekė suokal- 
biuose su Mike antruoju, dabar 
tapo ištremtas iš Europinės Ru- 

sijos. Menama — j Sibirą. 

DIDELĖ EKSPLIOZIJA. 
Petrogradas, rugpj. 25 <1. — 

Nuo milžiniškos ekspliazijos pie- 
tinėje miesto dalyje tapo suardy- 
tos tris amunicijos dirbtuvės. Su- j 
žeistų ir-užmuštų skaičius siekia' 
apie 120 žmonių. 

SUSIBUNTAVOJO JUODIEJI 
AMERIKOS KAREIVIAI. 

Gauston, Texas, rugpj. 25 d.— 
Šiame mieste yra Amerikos airoi- J 
jos pulkas, susidedąs išimtinai iš 

negrų, bet iucdojo pulko aficie- 
rai—balti žmonės. Liuosu laiku 

negrai kareiviai eidavo į tą mies- 
to dalį kur gyvena jų širdukai— 

juodveidės moterįs. 
Kilo keli nesusipratimai su po- 

licija, mat <policista: įžeizdavo 
juodveidžius, vadindami juos ne-j 
grais, nors jie buvo kareiviškuose, 
drabužiuose. 

Policistai suareštavo vieną! 
juodveidę moterį. Negras ka-Į 
reivis pradėjo argumentuoti su 

policij?, bet taipfi tapo suareš- 
tuotas. Gelbėti moterį ir karehji 
atėjo dą vienas juodveidis karei-] 
vis, bet ir tas tapo suareštuotas 
ir nuvestas i kalėjimą. 

Si žinia pasiekė negrus karei-( 
viu# jų lageriuose. Neapykanta 

( 
prie! baltveidžius negrų širdyse ^ 

jau ienai buvo didelė, ir šj kartą 

—Hardinei įn Brooklvn Eaalt. 

PATRIOTAI. 
Biznieriai keldami flagą stengiasi pasirodyti patriotais, bet 

tuom pačiu laiku skriaudžia ši .šalies gyventojus keldami baisiais 
kai'ias ant maisto. 

ji apsireiškė baisioje formoje. 
150 negrų kareiviu puolėsi prie 

l senalo išplėšė iš ten šautuvus ir 

patronus ir bė'.o į miestą ker- 
šiui baltveidžiams. 

Baltieji aiicierai bandė apmal- 
šint įsiutusius nearus, bet veltui. 
O kuomet jau mieste kapitonas 
Mattes stengėsi atkalbėt negrus 
nuo darymo pogromų, negrai už- 
mušė kapitonr o jo kuną sudras- 
kė. 

Betvarkio įsiutusių negrų šau- 
dimo pirmąja anką buvo 15 metų 
mergina Alma Reishert, kuri kri- 
to ant vietos nuo dūzgiančios 
kulkos. 

Kuomet pasirodė raiti ir pėsti 
policistai, negrai sulindo į ivai- 
rius užkampius ir šaudė į poli- 
cistus. Po kelių valandų šau- 

dyraosi, kuomet negrai iššaudė 
visus patronus, musys apartojo. 

Nušauta ir sužeista keli poli- 
cistai, ir penki negrai kareiviai. 

Mieste apskelbtas karės stovis. 

Tvarką prižiūri tam tikslui at- 

siusti baltieji kareiviai. 70 ne- 

grų kareivių nežinia kur pasis- 
lėpė. 

Kongreso narys prašo per te- 

legramą, kad \\ ashingtonas pra- 
šalintu iš Gaustono negrišką pul- 
ką. 

Rasinė neapykanta tarpe negrų 
ir baltųjų tai šalies pergyveni- 
mas. Laikas jau jai pasibaigt;. 

RYGOS PUOLIMAS. 

Washington, D. C. rugpj. 24 d. 
Gautas oficialiskas (pranešimas iš 

Petrogrado, kad Rusų armija pa- 
sitraukė nua vokiečių ties Aa upe 
ir ties Kammern. 

Telegramos iŠ Wasliingtono 
skelbia, kad valstybės sekretorius 
Lansing laikė konferenciją su kai 
rės ir iždo sekretoriais — Backer 
ir McAdoo. Sakoma, kad jie 
svarstė dalykų stovį Rusijoje. 

Nors valstybės departamentas 
griežtai užginčija, kad yra gau- 
tos kokios nors žinios i Rusijos 
apie Rygos puolimą, bet diplo- 
matų rateliuose apie tai labai 

daug kalbama. 

Tau tuli Amerikos laikraščiai 
antru kartu paskelbia Rygos puo- 
limą, bet pirmą kartą buvo tik 

vokiečių propaganda, o atsitrau- 
kimas Rusų armijos nuo upės Aa 
dar visiškai nereiškia Rygos puo- 
limo. , 

REZIGNAVO LENKŲ 
LEGIJONAS. 

Kooenhrjen, rugpj. 25 d. — 

Gauta ■>tikimos žinios, kad su- 

sidariusis Austrijoje pirmasal 
lenkų legijon-S atsisakė kariau- 
ti — sustreikavo jo regimentas. 
Austrų armijos komandierius nu- 

kimšo lenkų legijoną Galicijos 
gtlumoni. Austrijos pavaldinius 
išdalino Austrijos pulkuosna, o 

sąjungininkų pavaldinius prista- 
tė prie dalies darbtj. 

IS AMERIKOS. 
ANGLIS ATPINGA. 

Washington, D. C. rugpj. 28 
d.—Kiekvienoje,, .valstijoje Wa- 
shiuvgtono yąldsya paskyrė tam 
tikrą žmogų,,turi prižiūrėti 
nustatytas anglių kainas. Biz- 
nieriams nepatinka AVilsono žy- 
gis numušmie anglių kainų. 

Levy M^'er„(j Illinois valstijos 
salies apsąugos "komiteto narys 
pranešė, kąd ačiu šiam Wilsono 
žygiui IHioois valstijos gyven- 
tojai į vierjųs metus suekonomin- 
sę ant anglių $77-000,000. 

Illinois valstijos valdžia, drau- 
ge su teisėju Carter, kuriam pa- 
vest- prižiūrėti, kad ang!;ų par- 
davėjai neluptų daugiau negu .nu- 

statyta kaina, deda tttlus (patai- 
symus prie prezidentu nustatytų 
kainų. 

Numušitnas anglių kainų suju- 
dimo visą šalj. 

KARČIAMNINKŲ BĖDOS 
KALIFORNIJOJE. 

San Diego, Cal., rugpj. 27 d.— 
Federdė valdžia uždraudė par- 
davinėjimą svaiginančių gėrimų 
tose apielinkėse, kur yra kariu- 
menės stovyklos. Taipgi prisakė 
karčiamninkams prasišalinti vie- 
nos mylios tolumu nuo aerodro- 
mo—vietos, kur baindomi orlai- 
viai ir mokinami jauni aviatoriai. 

Girčiausiu Kalifornijos miestu 
Raitosi San Francisco: šiame 
mieste yra daugiau tokių vietų, 
kur' ant visų keturių kampų 
vra po saliuną negu tokių, kur 
nėra nei vieno jaliuno. 

San Rafael, Cal. apielinkėse 
federalė valdžia uždai ė visus sa- 

liunus, kurie randasi netoli mi- 
litary academy. 

Sakoma, kad didžiuma Ic'aT- 
čiamninkų persikelia j San Fran- 
cisco ir j Los Angeles. 

Sakramento apielinkėse, kur 
kas metą karčiamninkai padary- 
davo puikų biznį iš suvažiavusių 
į kurortus žmogių, dabar taipgi 
tapo priveikti susiaurint savo biz- 

'r'*- .t „ 

EKSPLIOZIJA. 
Cincinnati, Ohio, rugpj. 25 d. 

—Tyrinėjamos, bet dar nesusek- 
tos priežastį, nuo kurių kilo eks- 

pliozija Kiriig Powder Co. mie- 

stelyje King Mills, O. Laike eks- 

pliozijos tapo užmušta ant vie- 
os 4 darbininkai. Yra TcelTolikia. 

sužeistų. Ekspliozijos balsas bu- 
vo girdėti per 15 mylių. 

VAIKŲ MIRTINGUMAS MA- 
ŽĖJA. 

New York, tf. Y., rugpj. 24 d. 
—Oficiališkai -paskelbtoji vaikų 
mirtingumo statistika Suvienyto- 
se Valstijose rodo, kad miestuo- 
se, kuriuose gyventoju skaisčius 

viršija šimtą tūkstančių, vaiku 
mirtingumas nuo 1910 ra. suma- 

žėjo 11 nuošimčiu. 
Sveikatos departamentas taipgi 

praneša, kad mažesniuose Ame- 
rikos miesteliuose vaikę mirtin- 
gumas dar labjau sumažėjo. 

UŽNUODIJO MAISTĄ. 
Heleną, Mont., rugpj. 27 d.— 

Prisiųstos Montanos valstijos biz- 
nieriams kelcsdešimts tonų žir- 
niu daktaru komisija prisakė iš-1 

..... 

mesti, oies žirniai pasirodė ant 

tiek užnoudintais, kad gal pakirst 
žmogaus gyvybę. Menama, kad 
tai padare Vokietijos špiegai arba 
I. \V. W. agitatoriai. Valdžia d 
da visas pastangas, kad suradus 
kaltininkus. 

PASIKORĖ. 
N. Arlington, N. J. rugpj. 23 d. 

—Tūlas vertelga John Zecca, 25 
metų amžiaus italas, nenorėda- 
mas eili pas daktarą ant egza- 
menacijos, pasikorė. Jis iš savo 

paklodės susisuko virvę ir pasi- 
korė ant savo miegamojo kam- 
bario durių. 

Toki kvaili žingsniai nepatai- 
somi. Jeigu but nuėjęs Į kariu- 
menę, but ir svieto pamatęs ir 
gal but gyvas išlikęs. 

TEISIA LIUDININKĄ. 
San Francisko, Cal., rugpj. 27 

d. — Prasideda "gyvulių kara- 
liaus" iš Oregono valstijos tur- 
tuolio Oxmano byla. Kaip ži- 

noma, Oxmamas savo liudijimais 
pri.^dėjo prie amžino pasmer- 
kimo kalėjimair Billingso ir nu- 

teisimo. nužudymui T. Mooney, 
menamų suokalbininkų ir suruo- 

šė jų expliozijos l;|ike prepared- 
ness parodos 22 d. liepos 1916 m. 

tMooney apgynėjai tvirtina, kad 
Oxmanas yra. didelis melagis. 
Jie pasistengė, 4<ad Mooney by- 
la butų per nagrinėta ir Oxman 
kad butų nubaustas už menamus 

neteisingus liudijimus. 
Oxmano šalininkai deda visas 

pastangas, kad apgynus savo 

draugą. 
Teisėjas TrritfLii atkartotinai 

kreipėsi prie valstijos prokuro- 
ro \Vebh, kad jisai paliuosuotų 
Mooney. \Yebb prisakė ir pa- 
smerkto mirttn bylą nagrinėti. 

Prepaiednes expliozija ir Moo- 

ney procesas pagarsėjo visame 

pasaulyje. 

VALDŽIA DUODA 
DARBUS, 

Baltimore, M. D. rugpj. 27 d, — 

Šiame miste, kaip ir kitur bu- 
vo ncmažaį žmonių, kurie arba 

negauna arba nenori dirbti jokių 
darbų. Į tokius valdžia atkrei- 
pė savo atydą ir, vaduodamas! 
naujai priimtu įstatymu, regis- 
truoja visus bedarbius tarpe 18 
ir 50 m. amžiaus ir duoda dar- 
bus per valdišką biurą 

Buvo daug atsitikimų, kad tū- 
li valkatos nenorėjo dirbti. Tuo- 
met tam tikri valdžios paskirti 
žmonės juos varu nuveža j dir- 
btuves ir pristato prie darbo. 

Tai padaryti paskatino valdžią 
trukumas darbininkų visoje Ame- 
rikoje. 

VARŽO SOCIALISTU SPAU- 
DĄ. 

New York, N. Y., rugp. 26 d.— 
Pačto cenzūra pripažino nepra- 
leistinais tulus cechų socialistų laik- 
raščio "Obrana" numerius ir su- 

laikė krasoje. 
Kiek laiko atgal lu-asa sulaikė 

Chicagos cechų 'laikraštį "ITo'los 
NTaroda" 

Kiek ankščiau krasa atsisakė 
siuntinėti anglų soc. lakraščius: 
"St. Louis Labor", "The Sočiai 

Rcvoliution", "The Melting Day" 
ir kitus. 

Sako, socialistai įnori, kad jų 
spaudą valdžia "baderiuotų". 

I§ DARBO LAUKO. 
STREIKAI IR ŠPIEGŲ AGI- 

TACIJA. 
Washington, D. C. rugpj. 25 

d.—Iš visos šalies pranešama apie 
nesiliaujančius streikus ir nedorą 
Vokietijos špiegų agitaciją trug- 
dime šios šalies pramonės ir ren- 

gimosi prie karės.. 
Taip, Xew Yorke ir apilinkėse, 

ačiū nešvariai provokatorių agi- 

tacijai sustreikavo visi laivu sta- 
tymo mašinistai ir kalviai, skai- 
čiuje apie 700 darbininkų. 

Streikierrai užreiškė, kad jei- 
gu jiems nebus mokama po S4.50 
j dieną—jie sukels generalį lai- 
vu statytojų streiką y'-oje Ame- 
rikoje. 

Kainsa.s City dirbtuvėse, kur 
dirbama tulos laivų dalys, su- 

streikavo 500 darbininkų. Į ši 

■streiką, kad greičiau sutail'inti 
samdytojus su samdininkais, 7SI~ 
maišė valdžia. 

Seattle, Wasli. laivų statymo 
darbininkai, skaičiuje 14,000 žmo- 

nių susitaikė su samdytojais ir 
ten streiko nebus. Darbininkų 
unijos valdyba praneša, kad jų 
unija ti'.i'i pakankamai pinigų už- 
laikymui visų savo narių laike 
streiko k'ad ir per 2 metus. 

Siuox Falls, 8. D. valdžia su- 

areštavo 15 nužiurėtų \'okietijos 
spiegti, gyvenusių miestelyje 
Tripp, Butchinson paviete, South 
Dakotos valstijoje. Jie varė 

bjaurią agitaciją prieš šios šalies 
valdžia ir kurstė darbininkus. 

Suareštuotieji tapo nuvežti j 
Yankton, S. D. ir priduoti fede- 
ralniam komisoriuį E. F. \Yhite, 
kuris juos paliuosavo, kuomet I 
kiekvienas užsistatė po $5.000.00 
kaucijos. 

Areštuotieji pasivadino socia- 
listais, bet manoma, kad jie yra 
tikri špiegai. 

Spokan'e, Wasli. centralinė dar- 
bininkų organizacija paęrąsino 
gencrališktt streiku, jeigu valdžia 
nepaTiuosuos iš kalėjimo 27 I. \V. 
\Y. organizacijos nariu, kurie ta- 

po areštuoti už kurstimą -prie 
streiko farnut, kasyklų ir fabrikų 
darbininkų. 

I. \Y. W. nariai paskelbė, kad 
nuo pirmos dienos rugsėjo ir taip 
jie pradės streiką, nors valdžia 
juos ir suareštuos. 

Burmiirfgliam Ala. angliakasiai,' 
skaičiuje 25,000 žmonių, padavė 
samdytojams savo reikalavimus, 
o jeigu reikalavimui nebus išpil- 
dyti—apskelbs generalį streiką. 
Darbo departamento sekretorius 
išvažiavo j Burmingham, kad ten 
nedaleidus angliakasių streiko. 

Angliakasiai visoje Amerikoje 
organizuojasi ir rengiasi prie 
streikų. 

Vėliausios telegramos iš \Va>- 
hingtono praneša, kad laivų kom- 
panijos ir dabininkų atstovai pa- 
darė garbingu taiką: sekamus 
streikus išris kompanijos, darbi- 
ninkų ir visuomenės atstovai. 
Nuo visuomenės prez. "\Yilsonas 
paskyrė p. Y. E. Macy: Tokiu 
budu manoma išrišti streikų ne- 

susipratimai ir kitose darbo įstai- 
gose. Darbininkų atstovą paskirs 
Gompersas. 

SAKO, STREIKAS NEĮVYKS. 
Spokane, Wash., rugpj. 26 d. 

—Tapo suareštuotas James Ro- 
\van-, I. \V. W. distriktinis sek- 

| retorius, kuris paliepė išeiti į 
I streiką keturių vaksiju ,darbinin- 
įkams: \Yashington, Oregon, 
j Montana ir Idaho. Taipgi tapo 
suareštuota daugybė T. \Y. \V. 
agitatorių. 

Dentler iš Portlando pra- 
neša, kad malšinimui streikie- 
rių yra paskirta 50.000 kareiviu. 
Kiekvienas darbininkų pasikėsi- 
nimas streikuoti yra apstabdo- 
mas. Manoma, generalig strei- 
kas tose keturiose valstijose ne- 

galės Įvykti. -i 

VISUR AIDOBLISTAI. 
ff Phoenix, Ariz. gubernatorius 

Campbell apreiškė, kad deporta- 
vimas 1200 kalnakasių iš Bisbee 
buvo būtinai reikalinga. Aido- 
blistų veikimą gubernatorius va- 

dina maišto kėlimu. 

Boise, Ada. policijos šerilas 
prisakė policijai atydžiai sekti I. 
W. W. narių veikimą ir areštuo- 
ti juos be pasigailėjimo, jeigu kur 
bus susekta provokiška aidoblistų 
agitacija. 

San Francisco gatvekarių dar- 
bininkų streike veikia ir aidobli- 
sfcai. Numesdami nuo gatvekarių 
jie sunkiai sužeidė du streiklau- 
žius-motormanus. 

STATO DIRBTUVES. 

Harrison, N. J., rugpj. 23 d. 
—General Electric Co. nupirko 
dideli plečiu žemės palei Cross 

gatvę ir pradeda būdavot naują 
dirbti""?: 70 pėdų augščio, 250. 

pėdų ilgio ir 150 pėdu pločio. 
Atsieis $60.000. 

Henry R. \Yorthington Pump 
Co.. kuri dirba Suvienytų Val- 
stijų valdžios darbus, didina sa- 
vo dirbtuves. Taipgi budavoja 
2 naujas dvejom lubom dirbtu- 
ves. Viena 150X200, kita 25oX 
400 pėdų. Atsieis apie $?oo,ooo. 

Šioje darbavietėje dirba daug 
lietuvių. Daugiausia uždirba 
molderiai. Reporteris. 

AMERIKOS DARBININKAI 
JUDA. 

Ji Laike pereitos savaitės dau- 
geh ic vietų darbininkai iškovojo 
algų pakėlimą bei kitokius dar- 
bo sąlygų pagerinimus. 

Taip: 2000 Santa Fe geležin- 
kelio darbininkų Colorados val- 
stijoje iškovojo pakėlimo algos 
10 nuošimčių, kurie bus mokami 
nuo ateinančio gruodžio mėnesio. 

Baltimorėje mielių darytojų 
unija iškovojo padidinimą 1110- 
kesties 815.000 per metus. 

VVisconslno valstijos idustri 
alė komisija uždraudė kapitalis- 
tams eksploatuot moteris skal- 
byklose ir kitose dirbtuvėse 
nakties laiku. Prie naktinių dar- 
bų dirbs tik vyrai. 

Califc-rnijos industrialė komi- 
sija išleido įstatymą kuriame 
grąsinama bausme tiems samdy- 
tojams, kurie mokės savo pre- 
kybos įstaigų tarnautojoms ma- 
žiau negu Sio.oo savaitėje. 

Portlaiud, Oregone, gatveka- 
rių motorinanai ir konduktoriai 
sutvėrė uniją ir iškovojo trum- 
pesnes darbo valandas. 

Nonvich, Conn. teplioriai nuo 
i d. rugsėjo gaus po $19.00' savai- 
tėje. Pirmiaus gaudavo tik $17.- 
00. 

Winniper, Conn. dailydės bai- 
gia iškovoti 40c j valandą. 

Montana valstijos kasyklų dar- 
bininkai iškovojo algos pakėlimą 
ir organizuoja visą eilę koopera- 
tyviškų krautuvių. 

įSan Francisko baigia derybas 
su savo bosais barzdaskučiai ir 
bučeriai. 

STREIKAS TĘSIASI. 
Wilmington, Del., rugpj. 27 

d. — Nuo 2i d. rugpjūčio čia su- 

streikavo virš tūkstančio darbi- 
ninkų, dirbančių prie laivų sta- 

tymo. Staiga treiko iššaukimą 
tūli motyvuoja Vokietijos propo- 
gandistų agitacija. Darbininkai 
ir kompanija per išrinktus tam 
tikrus komitetus tariasi apie nau- 

jas sąlygas. Streikas tęsiasi. 

& VISI. 
II Naujoji Rusijos valdžia ne- 

davė balsavimo teisės buvusiai 
cnro saikai—Įvairioms juodašim- 
tiškiems kunigaikščiams. Dabar 
tie kunigaikščiai, jų pačios ir 
dukterjs protestuoja prieš nauja- 
ją valdžią už toki "žiauru teisių 
varžymą." Sakoma. ka<" ir po- 
selenčikas—caras taipgi užtaria 
kunigaikščius, girdi, tegul ir jie 
dalyvauja Įsteigiamame susirinki- 
me. 

Meksikos suirutės buvo pri- 
ėję 1 ygi to, kad tarpe Meksikos 

j ir Suvienytų Amerikos Valstijų 
buvo visiškai pertraukta krasos 
komunikacija. Pabaigoje šio mė- 
nesio tapo atnaujinta susi nešimai 
krasa tarpe Meksikos ir Suvieny- 
tų Valstijų. 
I 

ĮĮ Londono gyventojai atjaučia 
karę. 'Žymiai pabrango visi val- 

gomi produktai ir drabužiai. 

Svetimšalių organizacijose judė- 
jimas dėl ėmimo kariumenėmu 
Dauguma lietuvių jau atsisveiki- 
no su savo šeimynomis ir pastojo 
Anglijos armijon. Tuli lietuviai 

važiuoja tarnaut į Rusiją, mat 

ten tikisi pastoti j Lietuvišką 
armiją ir kovot prieš vokiečius- 
drauge su visais sąjungininkais, 
mat Anglijos valdžia nepavelina 
tvert savo armijos nė lenkams 
nė lietuviams. 

Į j Centralės valstybės leido 

Lenkijos gyventojams įsisteigti 
savo teismus. Rugsėjo i d. 1917 
m. Lenkijos administracija įtei- 
kė apdirbtą planą justicijos mini- 

sterijai del galutino priėmimo 



J| Kazoku susivažiavimas Pet- 
rograde išsireiškė prieš ukrainie- 
čių atsiskyrimu nuo Rusijos val- 
stybės. Kazokai išsireiškė už lai- 
kinają Rusijos v?.ldžią, betgi ir 
sau pareikalavo platesnės auto- 
nomijom Rusijos valstybinėje ( 

•dūmoje, kazoku susivažiavimo 'L *■ J 
delegatų nuomonė, trrėtų buti į 
atstovai nuo visų csai.'itj po Ru- 
sijos globa tautų. 

1 Airijoje 1911 m. buvo 4,320,- 
219 gyventoju. Bėgyje 50 metu 
iš Airijos emigravo svetur 1,408,- 
327 žmonėc. 

Airija padalyta j 4 provincijas 
bei antvyskupijas: Armagh, Dub- 
lin, Cachel ir T tarn. Kiekviena 
antvyskupijai turi po 4 ir po 9 vy- 
skupystes. Išviso Airijoje yra 

'18 vyskupystės. 
\ Seinas, kardinolas Logue 
vyskupauja Armaghe. Jis valdo 
net 9 vyskupijas. 

Antvyskupija Armagh turi 55 
parapijas, begalės bažnytinių 
jstaigų, ten yra 140,626 katalikų, 
190 kunigų zokoninkų ir apie 270 
tikrų zokoninkų. Yra daugybė 
Iclioštorių ir tam panašių jstaigų. 

Kaip matome, Atrija yra tikras 
Vatalikiškų '.uuneų rojus. 

!| Didž. Brit. mieste Anchin- 
leck yra nemažai lietuvių. Ver- 
stinas Anglijos valdžios kariu- 
menėn ėmimas juos privertė or- 

ganizuoties. Didžiuma išvažiuo- 

ja Rusijon. 

[| Suomių social-demokratų 
konferencija tęsėsi Helsinkiuose 
8 dienas. Priimta ta rezoliucija, 
kur (pritariama Cimervaldo kon- 
ferencijai. 

Suomijos soc.-dem. ten nubal- 
savo visiškai atsisakyti nuo Rusi- 
jos ir sutverti nepriklausoma 
Suomijos respubliką. 

.Vidurinė ūkės mokykla iš į 
Datnavos perkelta Bogorodskan,! 
Tūlos gub., pasekmingai egzi- 
stuoja. Nemažai lietuviu mok- 
sleivių stoja ton mokyklon ir da- 
bar. Ir Rusijoje ši mokykla ža- 
dama sulietuvinti. 

[j Rusijos social-demokratų 
partija lygi šiol buvo pasidalinu- 
si j 4 dalis—menševikai, bolševikai 
ir kiti. Dabar visos pusės tarėsi 
Ir šaukia susivažiavimą, kad kaip 
nors susivienijus. 

1 Maskvos Lietuvių Komiteto. 
Tremtiniams šelpti mokyklose 
darbuojasi 22 lietuviai mokyto- 
jai bei mokytojos. Tedagogai 
pareikalavo pakėlimo algų ir ap- 
skelbė streiką. 

|Į Petrograde atsibuvo baltgu- 
džių socialistų gromados konfe- 
rencija. Tarp kit ko išsireikštą 
u: principą; kad kiekviena tauta 

turėtų valią pati valdyties. Taip- 
gi nutarta dėti visas pastangas, 
kad baltgudžiai kareiviai jiestotų 
j lenkų nei į lietuvių pulkus. 

Į| Tapo paleista senoji Petra- 
pilio miesto durna. Padaryta vi- 
sų darbų ir finansinė revizija. 
Nauja durna išrinkta irvet iš 200 

narių, kurion ineina daugiausia 
darbininkų ir šiaip visuome.iės 
veikėjų. 

(Į Čechų laikraščiai praneša, 
kad Austrijos valdžia iš bažny- 
tinių varpų pradėjo daryti ka- 
nuoles. 

I! Minske kleiikalai varė neiš- 

pasakytą agitaciją, kad laisvų pa- 
žiūrų žmonės nepatektų j Seimą. 
Net iš Voronežo kunigai parsi- 
kvietė 18 moksleivių—ateitinin- 
kų, kurie agitavo už kunigu išrin- 
kimą j Seimą. 

Tokia agitacija ėjo ir Charko- 
ve, bet. susipratusieji žmones jau 
mato, kas.jų reikalus'nuoširdžiau 
gina. Taigi kunigų agitacija jau 
nedavė tokių vaisių, kokių jie 
norėjo. 

U Švedijos, kaipo neutralės 
šalies gyventojai nemyli pagy- 
venimo brangumo. Gyventojai 
protestuoja prieš biznierių spe- 
kuliacijos ir reikalauja, kad va1 
džia nustatytų kainas valgomų- 
jų produktų. Keli tūkstančiai 
f;.brikų darbininkų Stockholme 
pa<lavė savo samdytojams rei- 

kalavimus algų pakėlimo, an- 

traip grasina streiku. 

Vokietijos oficierai, kaip tik 
užima svetimoj valstybes miestą, 
pirmiausia išgrobia muzejus ir 
archyvus. Visokias kolekcijas ir 
senovės liekanas siunčiu Vokie- 
tijon. Jeigu vokiečiams prisieina 
•>čgt atgaT, — jie viską naikina 
ugnimis. 

Telegramos iš Paryžiaus pra- 
neša, kad vokiečiai sudegino pui- 
kią franeuzų katedrą mieste St. 
Quenton. 

'i Kopenhagene gauta žinios 
iš Petrogrado, kad įmestasai į ka- 
lėjimą vraro ministeris Štiurmeris 
sunkiai susirgo. Nežiūrint to, da- 
bartinė valdžia nepaliuosuoja bu- 
vusio reakcionieriaus. 

Voketijos reichstage pakel- 
tas klausimas, ar dar ilgai šert 
Vokietijos gyventojus duona, ku- 
ri susideda iš vilkvikių, kaštonų, 
gilių, medžių žievės, bulvių lu- 

pynų ir iš ketvirtos dalis.miltų. 
Kitokios duonos Vokietijoje 

nėra. 

|j Kopenha^ene išsiplatino ži- 
nios kad, aplankiusis Ameriką vo- 

kiečių subniarinas "Deutshland" 
yra ne Angljoje, bet Vokietijoje. 
Pasakojama, kad šis prekybinis 
perdirbtas j karišką ir bus pasių- 
stas j Pacifiko vandenyną. Taip- 
gi sakoma, kad dabar Vokietija 
turinti apie 300 subnnri.nų. 
Kad ir daugiau submarinų Vo-' 
Vietija turėtų, bet tas ją neišgel- 
bės nuo prapulties, kurią ji ant 

Lavęs užsitraukė. 

IIETUVIil AMERIKOJ. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Neišmintingi cez/zoriai.—Rug- 
pjūčio 12 d. įvyko D. L. K. G. 
draugijos susirinkimas. Ši drau- 

gija turi apie 300 narių, pasista- 
čiusi nuosavi;} salę ir gana uoliai 
darbuojasi. Tik yra \Tena yda, 
kuri paeina iš nckompetcntlsku- 
1110 dabartinės valdybos. 

Šir.me susirinkime tapo nubau- 
sta viena ypata už rašinėjimą ko- 
respondencijų j "Lietuvą," nors 

patjs "cenzoriai" korespondenci- 
ja? pripažino teisingomis, bet, 
girdi, kam rašo. Nors visiškai 
nepatirta ar pseudonimas pri- 
klauso apkaltintai ypatai, bet su- 

spendavo balsą ant šešių mėne- 

sių ir baigta. 
Į susirinkimus kartais ateina 

su itarusi dalis na.ių ir skan- 
dalina. Pirmininkas skandalis- 
tams duoda kalbėt kol skanda- 
listei nori, o rimtu žmonių balsą 
atima. 

Dalis narių susimislino už- 
vi... ist korespondentams rašinė- 
jimą korespondencijų j laikraš- 
čius. Viešai perskaitė korespon- 
denciją iš "V. L." ir -nors ten 

jokios neteisybės nebuvo, bet p. 
P. nutarė nubaust už rašinėjimą. 
Mat "socialistiški" gaivalai vi- 
suomet myli žuvaut drumstame 
vandenyje. 

Nesmagu yra, kad visuomenė 
turi juokties 'š tokio D. L. K. G. 
drauf'jos valdybos nerimtumo. 
Žmonės, kurie myli viešuma turi 
visuomet norėti, kj/l laikraščiuo- 
se butų rašoma kaip apie geras, 
taip ir apie blogas organizacijos 
puses. Xcs tik bešališka kritika 
auklėja rimtą žmonijos pasau- 
liožvalgą. 

Musų draugijos valdyba savo 

pr' 'dermių nemoka tinkamai pil- 
dyti, bet musų draugijai reikia 
valdybos, reikia geros valdybos. 

Rimtesni nariai apie tai turėtų 
>agalvoti. Juk miegai ima leisti, 
kad netinkanti vtaldyba ir sauja- 
lė paklydusių 'varkoje narių 
kompromituotų ...ų organiza- 
įciją. 

Narys. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
čionykščiai lietuviai.—Cleve- 

iandas yra tai vienu iš senesnių- 
jų lietuviškųjų kolionijų, kurioje 
lietuvių priskaitoma iki 10,000. 
Kolionija nors sena, bet pasigvr- 
ti labai kuomi negali, nes apart 
jvairių draugijų vietiniai lietu- 
viai daugiau nieko -neturi; nei 
mokyklėlės, nei našiausios saliu- 
kės, draugijų susirinkimams, už, 

—Hodge in Spokane Spokcsman-Revievv. 

SVEČIAS. 
Pargrjžtantiems įs \akaciju su \isa dyklaikio amtmicija, vel vsizdinasi ju užsičininiij CJhu~ 

osas didmiesčiuose. 

kuriuos vokiečiams ir serbams 
sumoka dideles krūvas pinigų 
Žodžiu sakant, Cleveland'o lietu- 
viu kolionija yra apsileidus. 

Prisiminus įvairios rūšies 
draugijas ir draugijėles, negali- 
ma nepaminėti, kad ir tos skur- 
sta, sulyg įpriežadžio, "kaip ža- 
lios nedega," nes mėra vadovu, 
•nėra veikėju, o be tų, supranta- 
ma, draugijų sveikata, paprastai, 
buva silpna. 

Dar kartą prisiminus apie 
draugijas, visą kreditą reikia ati- 
duoti Clevelando Lietuvių Teat- 
rališkam Chorui, prie kurio su- 

sispietę visas gabesnis jauni- 
mas. Šis Choras, turi narių su- 
virs ioo, kurių tarpe yra apie 
35 mergaitės. Giedoriai turi ge- 
rus ir tinkamus balsus, kuriais 
gėrisi kiekvienas, turintis supra- 
timą apie dainos grožę. C. L. 
T. Ch. pripažino talentą p. Yčas, 
kun. J. Žilius ir kiti svečiai, kurie 
girdėjo jo dainas. Dabar šis 
Choras rengia milžinišką koncer- 
tą. kurs atsibus 3 d. Rugsėjo, 
šių metų. Voanverts salėje, 
r-7'0 55 gatvės. Reikia tikėtis, 
•kad Choras turės geras pasek- 
mes, nes publika visuomet skait- 
lingai renkasi j jo suruoštus va- 

karus, arba j tuos vakarus, ku- 
riuose šis Choras dalyvauja. Tr 
verta, kad clevelandiečiai šitą 
chorą, 'kaipo dailės draugijėlę, 
remtų, nes tai puikiausis jų dva- 
sios turtas. 

Clevelando Lietuvis. 

IŠ KENOSHA, WI5. 
Lietuviai Amerikos armijoje.— 

Pastaruoju laiku Suvienytų Val- 

stijų armijom šie lietuviai pasto- 
jo siavanoriais: Jonas Pulokas, 
Kazys Draugtienis, M. Vitkus, 
Jonas Giedraitis ir daug kitų, 
kurių pa rdžių nesužinojau. 

Pašaukimu valdžios pastojo 
j Amerikos kariumenę šie lietu- 
viai: Antanas Kuzmą, Teadoras 
Dubris, Juozas Kasputis, Kazys 
Stankus, Juozas Vaitekaitis, Po- 
vylas Kulešis, Aleksandras Ka- 
tienauskis, Stasys Ralius, M. 

Mačiulis, Izidorius Bakutis, Bro- 
nislovas Mickevičia, Juozas Din- 

gelis, Vaitelis ir kiti. L. 

IŠ HARRISON, N. Y. 

Dugne tamsybės.—Šis mieste- 
lis tirštai sugyventas lietuviais. 
Yra gana pasiturinčių žmonių. 
Visuomeniškas veikimas čia "ne 
madoj," nes dauguma lietuvių 
liuosą nuo darbo laiką praleidžia 
ant niekų. 

Kadangi dabar darbai neblo- 
gai eina tat žmonės gali geriau 
pragyventi. Bet dorai gyventi 
moka tik daugiau susipratę žmo- 
nės. Yra daugybė lietuviu šei- 
mynų, kur dona visiškai pamin- 
ta: vyrai girtuokliauja, o mote- 
>rįs bėgioja j "bobų magažyną" 
dažo sau veidus, ^padoriai rė- 

dosi, o vieton skaitymo laįkraš- 

čių—jos leidžia "liežuvinę gažie- 
tą." 

Vyrai turėtų- susivaldyti, tu- 
rėtu taisyti šeimynišką gyveni- 
mą. Motinos taipgi tur pagal- 
voti, i ką jos išauklės sJtvo ku- 
dikius taip elgdamosios? 

Girtybės vaisius.—Rugpjūčio 
18 d. Kaz. Morkus pragėręs vi- 
sus pinigus vėl ėjo j s»aliuną, bet 
ten tokių neleidžią, kurie jau 
neturi pinigų. Mockus paskuti- 
niu laiku nedirbo, tik po smuk- 
les trankėsi. Jis pragerdavo pi- 
nigus, o -namie jo vaikas sunkiai 
sirgo ir šeimyna vargo. 

Pati ėmė jj atkalbinėti nuo 

girtuokliavimo ir eiti <prie doro 
gyvenimo. Jis supyko ant pa- 
čios, sugriebė ją už plaukų ir ne- 

žmoniškai apdaužė. Atbėgusis 
policistąs pašaukė daktarišką pa- 
gclbą. Nelaiminga moteriškė 
tapo nuvežta j ligonbutį. Sako, 
girtuoklis jai sulaužė kaulus ir 
moteriškė turės ilgai sirgti. 

Razbainiirkn—vyrą policija pa- 
ėmė i kalėjimą ir už jokią kau- 
ciją nepaleidžia. Visi dabar tu- 
ri pagalvoti, kad smuklė yra pra- 
pulties piršlys. 

Naujas Skaitytojas. 

IŠ MIDDLEPORT, PA. 
Nelaime—Rugpj. iš 6 Į 7 naktj, 

Niavigation Co., kasyklos Xo. 11, 
arti Coaldale miestelio, trjs lietu- 
viai: J. Petrauskas, B. Petraus- 
kas ir Uncevičius duju ekspliozi- 
jos taip tapo apdeginti, kad J. 
Petrauskas ligonbutyje mirė tuo- 

jaus, o už kelių dienų mirg ir B. 
Petrauskas. Gi rugpj. 17 d. ir Un- 
cevičius tapo palaidotas.—Visų 
lrvonai ilsisi New Phila-jos lietu- 
vių kapinėse. Jie mirė nežinoda- 
mi, ar tyčia nepasakė, kokiu budu 
jviko eksplozija. Kadangi prie 
darbo jie neturėjo lempų, bet ele- 
ktrikos šviesas, todėl spėjama, 
kad degdami pypkę, uždegė ir du- 
jas. S. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, PA 

"Šunų cholera". Rugpj. 16 d. 
6a atsilankė 2 vyrai iš Horrisbur- 
go. Jie apskundė skvajerui P. Xa- 
riiauskui, visus tuos, kurie netu- 
ri šios šalies pilietiškų popierų, 
o laiko šunis. Iš Cumbola žmonės 
irgi čia buvo teisiami. Nuo kožno 
nepiliečio atimta po $33.00 už 1 

šunį. Tai skaudi bausmė. Iš lietu- 
vių bausmes mokėjo; J. Savickas, 
1. Rastau9kas ,(iš \ew Pliila.) ir 
A. Girbliauskas (iš Cumbola). Mo- 
kėjo ir daugiau lietuvių tas baus- 
mes. Tų 2-jų vyrų atsilankymą 
žmonės vadina "Šunų Cholera". 
>.es po šitam atsilankymui šunos 
dingo iš gatvių, kai kamparas. 
Piliečiai turi laikyti šunis priri- 
šę—taip tie du vyrai pasakė. K. 

IŠ INKERMAN, PA. 

Lietuvių išvažiavimai ir nauda 
iš jų—Inkerman kaimelis guli 
tarpe dviejų didelių lietuviškų ko-j 
liotnijų. \Vilkes Barre ir Pittstomo^ 

Lietuvišku šeimynų čia randasi 
virš šimto ir du kartu tiek pavie- 
nių. Lietuviai visi dirta prie an- 

glų kasyklų, išskyrus tris smukli- 
ninkus. Pora lietuvių užlaiko ma- 
ža? krautuvėles. Randasi čion vie- 
ra pašalpinė draugija ir SI 

į kuopa. 
Į Kaip kitur, taip ir čion mūsiškiai 
j pasidalinę j partijas: vieni !">»->- 
likai kiti laisvamaniai, bei socialis- 
tai. Ir pirmi ir pastarieji gina sa- 
va persitikrinimus, ^'cFftiiai čia 
buvo tokis atsitikimas: sociJistao 
rt voliucijonierius užsigeidė rinkti 
Rusijos revoliucijai aukas. Tūlas 

!katalikas, jausdamasis savo name 

.ponų, rinkti aukas uždraudė. Ta- 
ida socialistas pakėlė revoliuciją,— 
j smogė bonka šeimininkui Į galvą, 
parodydamas, kas tai yra revoliu- 
cija. Dalykas atsidūrė teisme, su 

j žinomom pasekmėms—užsimokė- 
jimas pinigiškos baudos. 
i Sale Inkermano guli didelis par- 
itas. Taigi čicii vasaros laike apie- 
: linkių draugijos parengia išvaiia- 
jvimus. Liepos 4 d. čion turėjo 
susivažiavimą lietuviai (katalikai, 
pc vadovyste kunigų ir vyčių. 
Žmonių buvo daugybė, netik įvai- 
rių pažiūrų lietuvių bet ir sve- 

timtaučių. Išvažiavimą turėjo ;r 
tautiečiai. Abiejų išvažiavimų pel- 
nas buvo skiriamas lietuviams nu- 

kentėjusiems nuo karės. 

Rugpjučio 14 d. Inkermano par- 
ke turėjo suvažiavimą lietuviai 
socialistai. Išvažiavo vien mažas 
būrelis lietuvių. Pelnas šio išva- 
žiavimo nežinomas. Anglams bu- 
vo sakoma, kad pelnas skiriamas 
socialistų namui, bet tuli sako, 
kad išvažiavimo pelnas bus skiria- 
mas parėmimui "Laisvės"; dar kiti I 

1—Rusijos revoliucijai, ir niekas 
[nežino, ar pelno bent kiek atliks. 

Kalbėtoju buvo L. Pruseik.i 
"Laisves"' redaktorius. Kalbėjo 
dviem atvejais. Kritikavo viską, 
kas jam nepatinka: nesocialistiš- 
kas partijas ir valdžią. Ant galo 
jis kvietė katalikus rašyties prie 
LSS., girdi, tik ten jie ras savo 
dusios išganymą. Nežine, ar kata- 
likai to kalbėtojo paklausys ar ne? 

Pakeleivis. 

IŠ HARRISON, IR KEARNY, 
N. J. 

Suvienytu Organizacijų vei- 
kimas.—Rugpjūčio 14 d. atsibuvo 
Suvienytų Organizacijų susirinki- 
mas. ] susirinkimą atsilankė atsto- 
vai iš 10 organizacijų. Tai gan.i 
skaitlingai. Iš 6 organizacijų at- 
stovai nesilanko. Labai pagei- 
daujama, kad ir tos organizacijoj 
išrinktų atstovus ir atsiųstų } Su- 
vienytų" Organizacijų Susirinkimą. 
Susirinkime buvo plačiai apkalbė- 
tu apie busimą balių Rugsėjo, 1. 
d. 1917. Išrinkti darbininkai ir 
padaryta visa tvarka kaslink busi- 
mo baliaus. 

Vietiniai ir apilenkių lietuviai 
nepamirškite šio baliaus ir pikniko, j 

nes visas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karės. ! 

Toliaus per p. J. V. Baltruko- 
nį buvo įnešta parengti lietuvis- 

ką-anglišką koncertą, sutaisant 
platų programą. Įnešimas tapo 
draugijų atstovais patvirtintas ir j 
komitetą sutaisimui programo ta- 
po išrinkta šie žmones: J. V. 
Baltrukonis, A. P. Milinavičių.?, 
J. Baurušaitis. C'0113' vertėtu vi- 
siems Kearnes ir Harrisono lietu- 
viams atkreipti atydą j šj užmany- 
mą ; kad męs šitą tikslą atsiektu- 
me tai ištiesi} atsižymėtume tar- 
pe svetimtaučių prakilniu pasidar- 
bavimu, nes čonai tikimasi už- 
kviest garsiausius angliškus dai- 
nininkus, kalbėtojus, muzikantus 
ir kit. Taipogi—gal butu gerai ir 
Lietuviškas nors trumpas geras 
veikalėlis perstatytie scafioje, pri- 
taikant prie to vakaro, Ufikviečiant 
garsiausius solistus, dainininkus i: 
vietinius chorus. Kalbėtojas an- 

glų Jkalboje trumpai paaiškintu 
lietuvių istoriją, dabartinį padėji-" 
mą ir lietuvių troškimus. Taip 
pat ir lietuviškai. Išgarsint angliš- 
kai kuo plačiause, ir lietuviškai, 
vietoje ir apielinkėse iš anksto, 
kad but galima geriau prisiruošti. 

Kadangi Suvienytos Organi- 
zacijos turėjo visokiu parengi- 
mų: fėrus, balius, piknikus, tas; 
day ir 1.1., ir daug surinkta ir 
pasiųsta nukentėjusiems nuo ka- 
rės mnsų broliams lietuviams, 

j tai jau daugiau negalima tikėtis 
gauti leidimą rinkti aukas gat- 
vėse ar šiaip iš svetimtaučių, 
Tam tikslui vertėtų įvykdinti ši- 
sai užmanymas, nes čionai gera 
proga mums lietuviams pasiro- 
dyti svetimtaučių akyse savo iš- 

silavinimu, ir tautišku susipra- 
timu. Kad šitą atsiektume, tai 
geriau pasirodytume negu reng- 
dami balių, pikniką ar fėrus. 

Ponas Atkočaitis paaiškino, 
ik.ul kaip šitos Suvienytos Orga- 
nui '.acijos susitvėrė, tai visų drau- 
g'.jų atstovai nutarė laikyties1 

'vienybės ir dirbt naudai Lietu- 
vos, 'naudai nukentėjusių nuo ka- 

l rė? iki to reikalaus musų tėvynė 
Lietuva. Ir >per praeitą susirin- 

jkimą buvo tas patvvrtinta: dirbti į 1 del labo Lietuve.-—musų tėvynės. 
| Pageidaujama, kad visos Or-j 
ganizacijos bei klinbai ar kuopos 
prisidėtų prie bendro darbo, ir Į 
tos, kurios dar neišrinko savo 

atstovu. Kitos užkvietimo laiš- 
1 

m jkus atmetė. Tas parodo, kad jos nie- 
ko nenori veikti naudai Lietuvos.' 

t Čionai nėra Joki u partijų ir su-j 
sirinkimuose nėra minima jokios 
partijos, tas ir veikimą daro pa- 
sekmingu. 

Kitas susirinkimas atsibuvo j 
Rugpjūčio 28 d. 1917. m 

J. V. Baltrukonis, 
Suv. Org. Korespondentas. 

Žinios Žineles. 
Los Angeles, Cal. 

= Paskutiniu laiku Šfo mie- 

sto lietuviai visiškai nesiintere-1 
suoja visuomeninių lietuvių gy-' 
veniniu. Siek tiek įdomesnius su-Į 
sirinkimus laiko S.L.A. kuopa,— 
ten dar kartais pakalbama ir apie 
Lietuvos reikalus. L.S.S. kuopa 
jau baigia nykti. Pasilinksmini- 
mo kliubas vasaros metu taipgi 
apmirė. 

Mahanoy City, Pa. 
= Juozas -Linkus užsinuodijo 

kokiais tai nuodais ir tapo nuga- 
bentas ligonbutin. 

Allenton, Pa. 
= Besimaudydamas nuskendo 

upėje Antanas Butvilą, gerai ži- 
nomas šios apielenkė? gyvento- 
jams kaipo <loras žmogus. 

St. Louis, Mo. 
= Rugsėjo 2 ir 3 d. čionyk- 

ščiai lietuviai rengia bazarą. 
Tame darbe vadovaujančią rolę 
lošia šv. Juozapa parapija. 

Bayonne, N. J. 
= Rugpj. 6 d. LSS. 36 kp. 

išsireiškė prieš "ALDT." ir nutarė 
išnešt papeikimo rezoliuciją 
"Naujienoms." 

Siuox City, Iowa. 
= Čia susierzino kunigas Ci- 

bulskis su savo parapijonais. Ne- 
sutikimai nuėjo net j anglų spau- 
dą. 

— 
» I 

So. Manchester, Cor.n. 
■=• Važiuojant" j darbą 13 metij vaikui Galbogučiui, lipant iš gat- 

vekario, gatvekariu tapo suti'n- 
tcs abidvi kojos. Kuomet I konduktorius klausė, kur jo tė- 
vas gyvena, vaikas reikalavo, 
kad jį vežtų į ligonbutj ir sak$: 
"neklaus kur tėvas, bet atiduota 
mano kojas." 

Nelaimingas nugabentas ligon* butin. 

New York, N. Y. 
= New Yorke gruodžio mėne- 

syje įvyks aliantų bazaras, kurjo 
rengime dalyvauja ir lietuviai. 
Brooklyno ir apielinkės lietuviai 
lietuvių skyriaus pirmininku iš- 
rinko p. J. Sirvydą, pagelbininku 
p. Ambraziejų; sekretoriais K. 
Paulinį iY K. S. Karpavičių. 
Komitetas išrinktas iš 10 narių. 
Tautininkai ir klerikalai susitaikė 
bendrame darbe. Socialistai ne- 
ėmė nei balso. 

Cleveland, Ohio. 
= Clevelatulo Lietuvių Teatra- 

liško Choro draugija stato didelį 
ir labai rūpestingai surengtą kon- 
certą nedėlioje, rugsėjo 2 d. 5 v. 

p. p. "Kermania Yoar\verts" sa- 

lėje, 1610 E. 55tli St. 
Laukianva labai daug publikos. 

Bilietų kaino nuo 35 iki 75 centų. 

Hartford, Ct. 
= Čia lietuviai suorganizavo 

didelę kooperatyvę krautuvę ir 
užlaikydami geras prekes bei ne- 

lupdami didelių pelnų greitu lai- 
ku patraukė savo simpatijon 
daug lietuvių. Kooperacija Iceti- 
na ką nors pradėti veikti ir kul« 
turos dirvoje. 

Cleveland, Ohio. 
= Rugpjūčio 19 d. įvyl<6~Oe« 

velendo ir Detroito vyčių susi" 
važiavimas. Nieko ypatingo ne- 

nutarta 

Philadelphia, Pa. 
= Čia tapo nužudytas elek- 

tros kėdėj Povilas Maivunas ui 

žmogžudystę. 

Baltimore, M D. 
= Pastojo Amerikos kariuo- 

menėn liuosanoriais šie lietuviai: 
J. Rasimas, A. Žiginskas, K. Uli- 
onis, J. Astrauskas, J. Černius, 
S. Žėkas ir P. Krakauskas. 

=>Per girtybę nusišovė 2 lie- 
tuviai P. Akelaitis ir J. Rašymas, 
kuris buvo pastojęs Į kariuome- 
nę. 

= Rugsėjo 1 d. čia susitvėrė 
sv. Kazimiero Karalaičio drau- 
Kewanee, 111. 
gija iš 16 narių. Draugija keti- 
na rupinties žmonių kuno ir dva- 
sios reikalais. 

=Trįs metai tam atgal čia gy- 
vavo tik dvi lietuvių draugijos 
^v. Antano ir Ukėsų Kliubas. Da- 
bar gi yra S.L.A. kuopa, Vyčii; 
kuopa, L.S.S. kuopa: LDLD 
kuopa, Brolių Lietuvių Drau- 
gystė, S.L.R-K.A. kuopa: 

Lietuvių susipratimas ypač pa- 
skutiniu laiku pakilo. 

Spring Valley, 111. 
= Lietuvis advakatas Petras 

Lastauskas savanoriu pastojo j 
Amerikos armiją ir pabuvęs Fort 
Sheridane gavo antro licutcnanto 
ciną. Už savaitės laiko p. Las- 
tauskas važiuoja Francijon. 

Lastausko ofisą užėmė kitas 
jaunas lietuvis advokatas Vincas 
Vienbiskis. 

Okron, Ohio. 
= Šiame mieste gyvena apie 

2,000 lietuvių. Tarpe jų yra ge- 
rai pasiturinčių žmonių, mat Čia 
nėra karčiamų. tat n'-ra kur pini- 
gu praleisti. Čia sunku gaut 
kambarius, ir naujai atvažiavu- 
sieji del tos priežasties dažnai 
turi apleisti šį naują miestą. 

Bridgeport, Conn 
= Centralinio Komiteto sky- 

rius pradėjo energingai darbuo- 
ties. Rugpjučio 8 d. laikė mė- 
nesinį susirinkimą, kuriame ta- 

po išdirbti planai, kokiu budti 
but galima surinkti daugiau au- 

kų badaujantiems Lietuvos žmo- 
nėms. 



Apžvalga, i 

į "šnipijada."—Visų 'Amerikos 
lietuvių laikraščių editorialuose ir 

apžvalgose, o taipgi ir įvairiu ko- 
lonijų korespondentų straipsniuose 
kalbama apie ši.ipus—lietuvius 
parsidavėlius svetimoms valdžioms 
ir už pinigus parduodančius Lie- 
tuvos laisvę. 

Paskelbtas "Tėvynėje" p. K. 
Šliupo laiškas daugiau aptemdė 
negu nušvietė lietuviškąją Ame- 
rikos padangę. Minios sd neužsiti- 

kfjiinu žvairuoja j kiekvieną lietu- 
vi inteligentą ir abejoja: ar tik 

ji:ai ne šnipas? 
Yra nenuoseklu smerkti žmogų 

tik del to, kad jis būdamas lietu- 
viu yra kokios nors Šalies poli- 
tišku arba koniercijiniu "šnipu". 
Tokius žmones u/.laiko kiekviena 

valstybė ir be jų neapsieina. Bet 

jeigu žmogus veidmainiaudamas 
prieš lietuvių visuomenines organi- 
zavijas, kėsinasi pakenkt išgavime 
«avyvaldos amžiais nukamuotiems 
ir trokštantiems savyvaldos lietu- 

vių tautos žmonėms, tuomet, ne/.iu- 
rint, ar tas išdavikas butų lietu- 

•yis, totorius, ar lenkas, išėjus aik- 
štėn jo blėdingom aferom —jis 

•turi bu t pasmerktas lietuvių vi- 

suomene, turi but prikaltas 
prie gėdos stulpo ir jo arba 

Jtt priėjimas prie idealių—visuo- 
meninių, kovojančių už Lietuvos 
ęžmonių laisvę, organizacijų to- 

kiems parsidavėliams neturi buti 
dalcistinas. 

Tokią mintį išreiškia ir Atei- 
tis." Jos No. ,ų-ame, pabaigoje p- 
fo M. straipsnio sakoma: 

"Netikėkime vien tik tuštiems žo- 

džiams, be jokių faktų ir prirody- 
mų, kad jie pareitų ir iš kažin- 

kokių autoritetingų šaltinių ir iŠ 

kažin-kelių žmonių, nes pas mus, 

Amerikos lietuvius, yra patėmyta 
paprotys tarp "vadovų" ir "vado- 

vėlių", susipykus, ar šiaip nesu- 

tinkant kaltinti vienas kitą sun- 

kiausiuose prasikaltimuose ir ne- 

švariausiuose dalykuose. Tat, ir 

šioje "šnipijadoje" žiūrėkime, 
ksd butų tik kalti apkaltinti! kad 
i»ei vienas nekaltas nuisų pirnKj- 
«>ii: žmonių nebūtų apkaltintas, 
jies jų ir taip neperdaug męs turi- 
me ! Žiūrėkime ta:j>ogi, kad iš šitos 
suirutės nesinaudotu kokios tam- 
sios žmogystos, kurioms rupi drum- 
sti lietuvių viešieji reikalai ir pas- 
kui sukompromituoti lietuvius to- 

kioje svarbioje valandoje prieš 
svetimtaučius." 
Gi "Keleivis" Xo. 34-ame, tal- 
pindamas korespondenciją iš Bro- 

oklyno, bando įtarti 'Šnipijadoje" 
p. A. Rimką ir meta intarimo dė- 
mę ant tu visuomenės veikėju, 
kuriuos "Lietuvos laisvės parda- 
vėjas", ir SLA. kuopos pirminiu-' 
kas Ne\v Yorke, P-nas, kvietė 
važiuot į Rusiją. 

Jeigu Anglijos valdžios "šni- 
pas" I'inas porą dienų pašvęstų 
rašymui pakvietimų—laiškų siūly- 
damas įvairias propozicijas, tai 
tūliems pasirodytų, kad visi ga- 
vusieji laiškus yra šnipai. 

Šiuotn reikalu dar prisieis kal- 
bėti, nes parsidavėliai turi but su- 

rasti ir pasmerkti. 

Vadovoi neleidžia prie vieny- 
bės. — Visų partijų lietuviai trok- 
šta vienybės, ydant visa lietuvių 
visuomenė susivienijusi į vieną 
kttną bendrai kovotų už savo ir 
savo tėvynės laisvės reikialus, 
ydamt dasiekus laimingo gyveni- 
mo savo tėvynėje. 

Sis dalykas jau senai paaiškėjo. 
Apie jj iš tikros Širdies kalba ir 
rašo didžiausis musų visuomenės 
sluoksnis — žmonės darbininkai. 

Jie visi trokšta vienybės. 
Apie vienybės ardymą kalba, ra- 

šo ir kitus kaltina mušu partijų 
vadovai ir neleidžia prie vieny- 
bės savųjų minių. 

Daugiausia vienybės ardymu 
atsižymi kunigai ir socialistai. 

Socialistų vadai dažnai atsisako 
dalyvauti bendrame rausi} tautos 
darbe ir prie jo neprileidžia tų 
minių, kurias ji prie savęs pa- 
traukia. 

Kunigai begėdiškiausiais budais 
išnaudoja savo atgyvenusiai po- 
litikai tamsiausias musų visuome- 
nės minias, auklėja jose kleriko- 
liškai-katalikišką fanatizmą ir pa- 
čių savo minių narių stengiasi vi- 
sikai neprileisti net prie šiaip lai- 
»vc9ttitj pažiūrų žmonių, — vi- 

suome t stengtasi, kad tamsios 

klerikalų minios neišvystų jokio 
šviesos spindulėlio. 

Tokią politiką varo kunigai ir 
maža saujalė parsidavusių jiems 
klapčiukų arba nenorimieji pro- 
tauti ir gyvenantieji savo bobu- 
čių persitikrinimais klerikalų in- 

teligentai. 
Jeigu pragaištingoms politi- 

škoms kleiika'ai ir "socialistai" 
nenaudotu lietuvystę, tat jų par- 
tijų bosu biznis visiškai nebūtu 
pakilęs, bet jeigu jais pažebotos 
minios galėtu išvysti, kad lietu- 
vystė tose partijose vra ne ide- 
alas, bet oportunizmo įrankis, 
tuomet net jau sufanatizuotieji 
"katalikai" ir '"cicilikai" atsisvei- 
kintų su savo partijų vadovais, 

[O stotų tosna lietuvių partijosna, 
kurių aukščiausiu idealu yra lie- 
tuvystė, kurie su didžiausiu pa- 
sišventimu rūpinasi badaujanrais 
savo broliais Europoje ir jų lai- 
sve, kurie spiečiasi Į tokios Lie- 
tuvos Atstatymo bendroves, kur 
ant žmonių nebosaus kokie no>rs 

dvasiški "tėveliai", arba socialis- 
tai "draugai". Tuomet lietuvių 
visuomenės nariai visi skaitytus! 
tuom, kuom jie yra, sudarytų 
tvirtą jiegą ir butų laisvais iv 
nėmis. 

Siuom klausiniu jau buvo daug 
kalbama- ir rašoma. Šis ktausi- 
nias nebus paliktas ant "Dievo 
af.veizdos" kol demoralizuoja 

■mos lietuvių visuomenės minios 
apart begalinių nusiskundimų ne- 

tars savo paskutinj žodį >r nep~a- 
šalins savo dvasinius bosus, sa- 
vo demoralizuotojus. 

Sj klausimą gvildena ir "V.L." 
Xo. 34-me «avo teisingais išva- 
džiojimais ji smerkia pragaištin- 
gą kunigų politiką. Tarp kit ko 
sako: 

"< lerai perkračius visus mūsų 
vadovų darbus, visų darbų rezul- 
tatą sakome, kad tarp mus ame- 

rikiečių yra daugiau tokių kun. 
Viskontų. Męs negalime ką nors 

intarti, bet męs svarstome atsi- 
žvelgdami tiktai j trijų nr-tų '..ni- 

šų darbo rezultatus. Ir nuo šiol 
laikysime Lietuvos nedraugu 
kiekvieną tą inteligentą, Mris 
eis prieš lietuvių vienybę, kuris 
apsižvelgs į mažmožius, kuris jie- 
škos priežasčių nesutikimams. 

Kiekvienas žino, kad statymo 
darbas yra sunkus, kad norint 
ką pastatyti (reikia laiko, reikia 
išnašumo. Griovimo darbas yra 
lengvas. Ką dešimts su varg:i 
pastato, tą vienas lengvai išgriau- 
ja. Taip ir mūsų visuomeniniame 
veikime. Kalbame, ••atome, or- 

ganizuojame. darome suvažiavi- 
mus. Bet kaip tik prisieina tar- 
ti galutinis žodis, tai tuoj kokia 
tai nematoma ranka viską išardo. 
Tuoj viena sriovė pradeda sakyti, 
kad tik ji viena sudaro visuome- 
nę, tuoj pradedama kėsintis ant 
kitos sriovės gyvybės, gimsta pa- 
sikoliojimai, vieni kitus vadina 
nedorėliais, nususėliais. (Tai gry- 
ni laktai). Būva ir taip, kad ne- 

baigę susirinkimą pabėga. Jei tas 
viskas yra, tai turi b»'ti prieža- 
stis, delko taip daroma. Juk 
inteligentas va lovas, mylintis 
Lietuvą to nedarys". 

Męs laukiam daugiau balsų iš 
visuomenės. 

Visi darbininkai primingi "A 
L.D.T." Xetil< rimtai ginan- 
tieji lietuvių tautos dabininkų rei- 

■ kalus lietuvių tautininkų laik- 
kraščiai, bet ir socialistiška '"Ko- 
va" pasipiktino oportunistiškos 
įstaigos organizavimu, ir kiekvie- 
name savo numeryje smerkia p. 
Grigaičio ir mažos ttizų kompa- 
nijos organizuojamą '"tarybą. 

Apart "Naujienų', ir tokio pa*, 
'kaip "N.", socializmo orgiano 
"Keleivio", tą ,,tarybą" netole- 
ruoja visi kiti laikraščiai. Taip, 
pasaulio pramoniečių organas 
"Darbininkų Halsas" 19-me No. 
dpie tos "frvbos principus" taip 
i^iirciškia. 

Tarptautines darbininkų vieny- 
bės principai tai grąžus žodžiai, 
bet nieko nepasakantis. Kai]) 
kam patiks, juos taip kiekvienas 
aiškins. 

Kuogreičiausios taikos princi- 
pą — be aneksijų ir kontribuci- 
jų—"D. B." pripažintų ką nors 

■reiškiančiu, bet,iš "tarybos" ma- 

tyti. kad ji to principo j vykinti 
negali. 

Trečia '"tarybos principą", kur 
kalbama apie ląi.vą demokratinę 1 

L'etuva ty. oport.umikiausj (ku- I 

riame slėpėsi daugiausia patai- 
kavimo) "principą" — ^'D. B.'' 
vadina prieštaraujančiu antram 

"tarybos principui", 
Savo straipsni pasaulio pramo- 

niečių organas taip užbaigia: 
"Iš visų pusių apžiurėjus šitos 

[Tarybos priimtas programas at- 

rodo girto žmogaus darbu. Tic- 

a, paviršutiniai žiūrint, jis skam- 
ba gražiai ir gali patraukti dide- 
les minės dabartinio neužsiffaiiiė- 
dinimo laiku. Bet, ankščiau ar 

vėliau tie kurie šito programa 
laikysis, pamatys, kad jie skau- 
džiai apsigavo". 

Lietuviai karininkais.—Tiktai ką 
gavome iš Petrogrado "Pirmojo 
organizuoto Rusų armijos Lie- 

tuvių Karininkų Susivažiavimo 
posėdžių nutarimus ir medžiagą. 
Tojr pat 'knygoje tilpę Husų ar- 

mijos Lietuvių—Karininkų Są- 
jungos Įstatai (laikinieji). 

Lietuvių karininkų susivažia- 
vimas tęsėsi 5 dienas nuo 25 iki 

29 d. V m. 1917 m. Jame daly- 
vavo 88 delegatai, atstovaujantis 
16,000 lietuvių kaictvių. 

Nuolatinio susivažiavimo pre- 
zidijuman tapo išrinkta: Žemgu- 
lis, Natkevičius, Žilimiskas, Byla 
ir Rasikas. 

Ccntralinis Pildomasai Lietu- 
viu Karininkų Sąjungos komite- 

tas išrinktas iš šių žmonių: J. 
Byla, Al. Žilinskas, J. Laurinai- 
tis, St. Miliauskas, VI. Natke- 
vičius, Z. Jonynas, B. Rasikas, M. 

Sarpalius, J. Elisonas. Giedgau- 
das, Pupkis. Kadangi dauguma 
šių žmonių dirba valdiškus dar- 

bus, tat 'irutarta prašyti, kad sal- 
džia nuo tų darbų paliuosuotų 
išriktuosius į C. P. L. K. S. Ko- 

mitetą. 
Kad išblaškytieji Kaukazo, Ru- 

munų, Austrų ir kituose karės 
frontuose lietuviai kareiviai, ži- 
nodami, kaip tai yra sunku Imti 
svetimų žmonių tarpe, neišpasa- 
kytai nudžiugo išgirdę, kad Rusi- 

joje atsirado ir lietuviai, kurie 

atkreipė domą j išblaškytuosius 
visuose karės frontuose tautie- 
čius ir. kaip kad kitų tautų kari- 
ninkai. ėmė organizuoji savuo- 

sius j savus pulkus, tai liudija 
lietuvių kariiminkų balsa: iš visų 
karės frontų. 

Del gyvenamosios politinės 
[dienos ir Lietuvos politinės atei- 
tie.-; Lietuvių Karininku susiva- 
žiavimas vienbalsiai priėmė Ra- 
siko ir šilingo pagamintą rezo- 

liuciją, kur linkima Lietuvių 
Tautos Tarybai (Europoje) iš- 
tvermės sunkioj kovoj del Lie- 
tuvos Tėvynės laisvės: reikalau- 

jama, ka'l laikinoji Rusijos val- 
džia atsakytų i Lietuvos Valdo- 

mojo Komiteto pranešimą ir iš- 
reiškiama troškimas, kad visa et- 

nografinė Lietuva butų sujun- 
gta j vieną kuną. 

Ivad Lietuvių Karininkų Są- 
junga organizuojama prakilniais 
tikslais ir labai rimtai, tas ma- 

tyti iš jc«s susivažiavimo nu- 

tarimų ir Pildomojo Komiteto 
pirmininko Al. Žilinsko žodžio, 
pasakyto pirmąjj viešai ir laisvai 
o-ganizuotą Rusų Armijos Lie- 
tuvių Karininkų Susivažiavimą 
atidengiant. Ten tarp kit ko sa- 

koma : 

"Draugai Karininkai! Petra- 
pilio Karininkų Sąjungos Pildo- 
mojo Komiteto vardu nuošir- 
džiai sveikinu Jumis iš tolimų 
apkasų ir iš įvairi'1 Rusijos vie- 
tų atvykusius ir tvirtai tikiu, kad 
Ju čionai atvedė vienas bendras 
visiems mums noras Lietuvos ir 

josios darbo žmonių labui dar- 
buotis. 

Męs Pctrapi liečiai kviesdami 
Aj suvažiavimą manėme, jog da- 
bartinis momentas yra taip svar- 

bus, kad jokiu budu męs negali- 
me jojo tylomis praleisti neišta- 
rę savo kolektyvio žodžio ir ne- 

paskelbę mūsų kolektyvės valios 
vienokiam ar kitokiam busimojo 
Lietuvos likimo nustatymui. 

Tikėdamas, kad šitas musų su- 

važiavimas atneš daug' naudos 
musų Tėvynei Lietuvai, aš ne- 

galiu užmiršti, jog męs čionai 
susirinkti galėjome tik ačin tiems 
liuosybės kovotojams, kurie savo 

galvas padėjo, kad despotišką ca- 

ro valdžią nuvertus. Todėl drau- 
gai, atsistojimu pigerbsime anų 
kovotojų atmintį. 

Negaliu taip-fji užmiršti ir tų 
lietuvių karininkų, kurie svetimų 
jų priversti buvo savo gyvybę už 
svetimus jiems reikalus padėti ir 

Koapėratyvis Lietuv 
Atstatymas. 

i. Žvilgsnis! į Lietuvos padėji- 
m? ir Amerikiečiui Lietuvių vei- 
kimą. 

•> 

Xuo penkių šimtu metu lietuvių 
tautos istorijoj nebuvo taip~sVar- 

*' 

baus momento, kaip kacl dabarti- 
nis, kuomet Lietuvių tautos liki- 
mas yra padėtas aut svarstyklių- 
Didieji istoriški atsitikimai, kurie 
išnaujo rašo ne tik visos Europos, 
bet viso pasaulio istoriją, tarsi, gy- 
vu balsu mums šaukia: ''Lietuvi, 
laikas bėga, kartu artinas tavo 

ateities nusprendimo valanda, ku- 
rios tu taip ilgai laukei." 

Ir, žiūrint j mušu lietuvių vei- 
kimą, 'kaip čia taip ir Europoje, 
žmogų šiurpuliai perima, matant 

mūsų tautos neprisirengimą. Tei- 
sv bė šis tas pas mus veikiama bet 

matyt, be jokio pliano—ot taip sau, 
kas sau. ( ia pakalbėsim bent apie 
keletą tokiu eikimų. Vienas iš 

stipriausiu dabartinių obalsių—tai 
"(irjžti j Lietuvą." liet ir šitas 
vienas obalsis sukelia daug klau- 
simų, kuriuos iki šiolei, dėja. ma- 

žai gvildenta* Žmogaus smegeny- 
se bus nemažai svarstymo, ko jis 
!turi grįžti j Lietuvą ir ką jis ras 

tenai. Kils minčių ir jausmų ko- 

va. Iš vienos pusės, jis atsivaiz- 
; dins sati 'nudegintas Lietuvos vie- 

tas ir priešais jas pastatys ramų 
(Amerikos gvvenima su savaitine 
I 
užmokestim. su auginta ir pamoky- 
ta šeimyna- Kur geriau? Ir TTe- 
lei šito klausimo jis nemažai svi- 

; ruoš dėlei važiavimo j tėvynę. 
( Iš kitos vėl pusės iš Lietuvos 
I išvežti įspūdžiai^ prigimtos šalies 

[meilė, trauks jį apleisti gilias ka- 

jsyklas. Bet ta šmėkla sunkaus 

|praeito darbi Lietuvoje vėl pieš 
jam sunkaus gyvenimo paveikslu. 

Nėr abejonės, kad žmones pa- 
ti iotingi, mylinti savo kraštu, neal- 

Įsi/.velgs į jokius sunkumus ir grįž. 
Gi žmonės, kurie giliau įleido sak- 

inis šioje šalyje, arba kurie prisilai- 
J ko obalsio, kad "ten mano tėvynė, 
j kur mano gyvenimas geresnis"— 
i tie svyruos, ir. kad juos priversti 
jgrįžti Lietuvon, reik parodyti, Kad 

į prie tinkamos tvarkos ir Lietuvoje 
galima padaryti ne menkesnis pra- 

' gyvenimas negu čia. 
Taigi turėdami ir tai omenyje 

:visupirmiausiai privalome atkreipti 
įdomą į tai, kokiu budu pagerinti 
ekonominę, 'medžiaginę Lietuvos 
gerovę po karei. ČTa vėl daug 
klausimu ir daug reikani išsyk 
prieš akis stoja. 

Cirįžti j Lietuvą šaukia balsas, 
:bet tenai nėra namo kur pernakvo- 
ti ir nuo lietaus šeimyną priglau- 
sti. Jau sena lietuvių žegrute ne- 

ras vietos Lietuvos laukuose. Sė- 
įklą papirkus iš perkupčių ir subė- 
rus suardytoj žemėj, ir mokestis 

galėsi teužsimokėti, o uždarbio ma- 

žai kas galės likti. Gyvulių liks 
gal tik pasižiūrėjimui. Berniukas 
ir mergaitė reikalaus tiek algos 
į mėnesį, kiek pirm karės reikalavo 
i metus. 

Iš kitos vėl pusės; gavus 
Lietuvai laisvę, busime palis sau 

ponai; paljs galėsime savo reika- 
lais rūpintis; nemokėsim algų sve- 

timtaučiams urėdninkatns, bet sa- 

viems žmonėms: mušu mokesčiai 
neis j svetimą sali, bet liks namie 
nuisų šalies pagerinimui: musų 

mokykloms, musų įstaigoms, mušu 

pramonei, musų keliams taisyti ir 
t. t. Sakiau "musų mokesčiai-" 
Bet mokesčių išnašumas priklauso 
nuo žmonių gerbūvio- Visų pir- 
miausia reik pasirūpinti; kad bu- 

tų iš ko mokėti, ue^ nuo pliko nie- 
ko nepeši. O kad po karės, pasi- 
traukus kariaujančioms viešpati- 
joms iš Lietuvos, musų šalis liks 
pusėtinai plika, 'apie tai mažai kas 
abejoja. 'V. 

Taigi pirmai pagelbai, pirmai 
pradžiai, naujo* gatyadorystės už- 

sidėjimui yra neatbūtinai reikalin- 
ga pašalpinė pagelba. Neišvengia- 
mai bus reikalinga paskola iš sve- 

tur. Tr štai čia randasi šaknjs di- 

šitan suvažiaviman pertai neat- 

vyko, dėlto ir jii atmint] pager- 
bsime atsistojimu. 

Kadangi siu suvažiavimo nu- 

tarimai turės begalinę svarbą, aš 
kviečiu visus, drangai, labai at- 

sargiai ir objektyviai kiekvieną 
čia kilstanti klausimą svarstyti ir 
rišti. Linkiu suvažiavimui kuoge- 

dclio pavojaus lietuviams ir Lie- 
tuvai. Nes jeigu Lietuva bus už- 
plukdyta svetimtaučių kapitalu, 
tai jie Įgys tekią galybę Lietuvoje, 
kad lietuviai galų-gale bus ne 

kuom kitu, kaip tik raudaunin- 
kais, darbininkais svetimiems ka- 
pitalams. Išeis lygiai taip; kad su 

tuom žmogum, kuris užtraukia di- 
delį mortgečių ant savo namų. 
Moka mortgečiaus ratas, moka di- 
delį nuo jo procentą ir pagalios, 
negalėdamas nei vienp nei kito at- 

j mokėti, nustoja ir namų ir to, ką 
Į buvo įmokėjęs. 

Tokio padėjimo Lietuva pir- 
miausiai turi apsisaugoti- O čia 
su pagelba jai gali visųpirmiausia 
ateiti Amerikiečiai, kurie grįž Lie- 
tuvon su šiokiais-tokiais kapitalais. 
Bet kad j u grįžimas butu naudin- 
gas, kad jų pagelba butu skalsi, 
reik kad visa tai butų sutvarkyta, 
suorganizuota. 

2—Kur lietuviai grįž? 
Kaip tai padaryti, kad Ameri- 

kiečių grįžimas butų suorganizuo- 
tas. kad jų piniginė parama butų 

ikuoskalsiausi Lietuvos gerovės pa- 
kėlimui? 

Labai lengva!—atsakys man 

daugelis.—Viskas, ką turime pada- 
ryti—tai sutraukti kapitalus krū- 
von, vienon kokiou didelėn orga- 
nizacijon. nes jeigu to nepadary- 
siu!, jeigu mūsų kapitalai bus iš- 
barstyti—čia trupučiukas, ten tru- 

pučiukas—tai tas daug nesvers. 
•I.abai gerai. Bet ar galima juos 

sutraukti krūvon, vienon kokion 

organi/aci'on.—pavyzdžiui, kacl ir 
Lietujvos Atstaltymo Bendrovėn? 
Man rodos, kad ne- Ir geriausia- 
me atsitikime j tokią i.Tganizaci- 
'į galima sutraukti tik nedidelė 
kapitalu dalis—tik perviršis, tik 
tas, be ko žmones ttiom tarpu g 1i 

į apsieiti. Niekas neatiduos tokion 
organizacijon paskutinio savo cen- 

to; kiekvienas pasiliks žymesnę sa- 
vo kapitalo dali prie savęs; o jeigu 

I dės j organizaciją tai tiktai tą dalj, 
be kurios jis apsieiti gali. 

Vadinasi, pati didžiausia kapita- 
lu dalis pasiliks pas žmones. Jos 

i negalima bus sutraukti krūvon 
steigimu centralinės bendrovės* 
Reikia surasti kitokius budus, kacl 
pasekmingai mobilizuoti ir šitą di- 
džiausią kapitalo dali, kurią kiek- 
vienas vež su savim į Lietuvą. 

čia ir kįla keletas svarbių klau- 
simų ; j kurios męs negalime žiū- 
rėti su užmerktomis akimis. Vie- 
nas klausimas: Kur lietuviai va- 
žiuos? Antras klausimas: Ko- 
kiems reikalams jie visų pirmiau- 
siai bus paliuke savo pervežtus su 

savim pinigus panaudoti ? 

Męs neprivalome pamiršti, kad 
nežiuriu* visų mušu kalbu, agita- 
cijų ir t. t-, žmonės panašiuose at- 
sitikimuose, kaip ir daugely j kitų. 
elgiasi instinktyviai. 

Taigi—kur lietuviai važiuos? 
Atsakymas yra tik vienas. Pir- 
miausiai ir daugiausiai važiuos ten, 
iš kur atvažiavę- Važiuos j savo 

gimtinę, j savo kaimą—tik jis ir 
jo apielinkės, kurias jis taip gerai 
pažįsta, traukia jį atgal. Nes ten 
jo pievos, jo kalnai ir miškai ap- 
vaikščioti, apdainuoti, tenai jo 
draugai- jo pažįstami buvo pasi- 
likę. 

Jeigu taip, tai vadinas ir didesnė 
dalis kapitalų bus iškrikę sykiu 
su jais po kaimus, po parapijas. 
Tai viena- O dabar antras klau- 
simas : 

Pargrįžęs žmogus j savo kaimą 
bene jis svajos vien tik apie tvėri- 

mą banku, dirbtuvių ir krautuvių 
miestuose. Kur tau? Miestą* 
jam "daėdė iki kaului" Amerikoj. 
Todei jis ir grįžtu Lietuvon, kad 
pabėgti nuo miesto, nuo dirbtuvių 
gyvenimo—ant savo ūkio, ant sa- 

vo žemelės, ant Lietuvos banguo- 
tu lankų. 

Taigi galima tikėlis, kad milži- 
niška diduma pargrįžusių lietuvių 
labjausiai įdomaus žeme ir žem- 

dirbyste ir čia bus palinkusi pir- 
miausiai įdėti savo parvežtus pi- 
nigus, kurių Jie j jokias bendro- 
ves; nei į jokius bankus nenorėjo 
įdėti- 

i 

IT^sa ant s-tg £usl,J. 

—C»ffm«n in N«w York Evtnfna Jourhai. 

APSIRIKO. 
Vokietija manė, kad ji galės užpult Ir suardyt Suvienytas Val- 

stijas, bet orinis Amerikos laivy nas pasipylė kaip šyršėa iš paju* dinto avilio. Vieton užpuolimo Y okietija (žiuri, kaip atsigynti? 

MARGUMYNAI. 
NAUJU IR SENAIS REIKA- 

LAIS. 
F e n v i 11 e, M i c h. Cicrl). 

Redakcija.—Kad Amerikos lietu- 
j vių visuomenė sudemoralizuota 
Į savo partijiniais vadovais: kad 
nešvarus partijų vaidai liesa <li- 
dėlę nenaudą Amerikos lietu- 

viams ir skriaudą badaujantiems 
.mūsų broliams Kuropoje, o taip- 
jgi lemia pražūtį nuvargintai mū- 

sų Tėvynei—Lietuvai,—tas svei- 
kai rotaujantiems žmonėms yra 
senai žinoma. Taipgi yra žino- 
ma, kad Ajncrikos lietuviai dar- 
bininkai trokšta visų lietuvių vie- 
nybės, jie trokšta pasiliuosuoti iš 

j vergijos svetimijojė, o nori su- 

rėdyti sau puikų gyvenimą Lie- 
tuvoje. 

Lietuviu tautos žmonių gerovė 
nerupi tiems partijų vadams, ku- 
rie attgščiau už viską stato kle- 
rikalizmą arf>a "marksizmą"— 
jiems visur tėvynė, bet lietuviai 
darbininkai trokšta vienybės: jie 
nori bendnai organizuoties kaipo 
visokiu profesijų lietuviai, kad 
pasibaigus karei galėtų grįžti 
Europon ir įsitaisyti sau šventa, 
žmogišką gyvenimą Liettvoje. 

Visų sriovių lietuviams -larbi- 
ninkams reikia organizuoties 
bendrai; niekuomet nereikia už- 
miršti tautiškų ryšių su savo 

gentimis, nes. jie badaudami ir 
tiesdami prie musų rankas lau- 
kia savųjų pargrįžtant iš sveti- 
niijos, iš tų šalių, kurių žmonių 
gyvenimo neišardė šios žiaurios 
karės audra. 

Taigi, prie kokių tik partijų 
lietuviai priklauso jie vistiek yra 
ir pirmiausia turi buti žmonė- 
mis, mylinčiais savo šeimyną— 
tautą. 

Amerikos lietuviams yra "būti- 
nai reikalingas beindras visos 
Amerikos lietuvių visuomenės 
delegatu susivažiavimas. Jis rei- 
kalingas kaip galint greičiau. 
Užmirškime broliai partijas bet 
rinkime atstovus tiesiog iš vi- 
suomenės tarpo. 

Tą klausimą kelia ir "V*. 
L." 33 No. Visi laikraš- 
čiai privalo gvildenti klau- 
simą bendro Amerikos lietuvių 
susivažiavimo, nes sis naujas rei- 
kalas gali pataisyti senuosius 
Amerikos lietuvių partijų vaidus, 
o sutverus legalę ir formalę 
Amerikos Lietuvių Tarybą nusi- 
blaivintų visa Amerikos lietuvių 
padangė. M. K. Žilinskas. 

KUN. VISKONTAS—IŠDAVI- 
KAS? 

1» r o o k 1 y n, N. Y: Gerb: 
Redakcija:—Skaičiau ir as apkal- 
tinimą tilpusi 32-am "Lietuvos" 
numeryj—prieš kun. A. Y^skontą. 

Kelis net kartus tą apkaltinimą 
perskaičiau, manydamas, kad gal 

šiaip- taip surasiu, kur nors pa- 
sislėpusį t«un apkaltinimui pamatą, 
bet, prisipažįstu, nesuradau. Nei 
mažiausio pamato tokiam baisiam 
apkaltinimui nematyt. Ar gal to- 

dėl, kad jis kenkė Šveicarijos Lie- 
tuvų organizacijų veikimui? Bei 
ar viešas kam nors pasipriešinimai 
—tai iau išdavystė?!.. 

Prie progos norėčiau užklausti 
susipažinusių su Šveicarijos Lietu- 
vių reikalai*—ką reiškia "Lietu- 
vių Aug.ččiausios Tarybos De- 

legacija"'? Butų taipgi malonu ži- 
noti: 

j Vieta tos "Lietuvių Augs- 
čiausios Tarybos", 

b) kodėl jį vadinasi "Augs- 
čiausia," 

c) keno lėšomis "Delegacija" 
'Šveicarijoj užsilaiko? 

Lietuvys. 

Į Kiek yra kompetentiŠkas tarimas 
I apie kun. V i skonto menamą išda- 

j vystę, galima spręsti vardu tų, ku- 
.rie po apkaltinimo yra pasirašę. 
! Beveik visi jie yra žinomi plates- 
nei lietuvių visuomenei. Tas faktas, 
kad išdavystės kaltę užmeta ku- 
nigui trįs taipgi kunigai, verčia 
mus manyti, kad apkaltinimas ne- 

turėtų buti iš šiaudų padarytas. Sa- 
vo kelin, kaip jau rašėme ir męs 
velytume turėti kiek aiškesnių apie 
tai žinių. 

'"Augščiausia" Taryba pasivadi- 
no taip bene todėl, kad atsverti 
panašaus vardo lenkų organizaciją, 
gyvuojančią Šveicarijoj. Artimes- 
nių apie ją žinių męs neturime. 
Mename, kad ji. kaip ir kitos or- 

ganizacijos užsilaiko iš tam tikrų 
lietuvių politiškų fondų. Kas pla- 
tesnes žinias apie tai turi, mielai 
jas patalpinsime. 

Redakcija. 
į 

RUSIŠKAS RUBLIS IR RIZL 
KA. 

A n y o x, B. C., C a n a d a.—Gerb. 
Redakcija: Meldžiu paaiškinti se- 

kančius klausimus: 
1)—Ar vokiečiai turi užėmę vi- 

si Ežerėliui ( Novoaleksandrovsko > 

pavietą, Kauno gub. ? Jeigu ne vi- 
są, tai ar šiedu miesteliai—Salakas 
ir Daugailiai—yra po vokiečiu, ar 

ne? 

2).—Kurie mano grįžtį tėvynėn 
po karės, tai ar neimtu pavojaus, 
jeigu dabar nusipirktum rusiškų 
pinigu; kuomet dabar rublis yr» 
tik apie 20 centų. 

F. R. 

ATSAKYMAS. 

1).—Pat rytinė, bet nedidelė da- 
lis Ežerenų pavieto dar nėra užim- 
ta vokiečių- Salakas ir Daugailiai 
yra prie paties dabartinio fronto ir 
yra vokiečių užimti. 

2).—Daugelis, pasinaudodami 
nupuolimu rusiško rublio kurso, 



fobar perkasi rusiškų rublių, tikė- 

damiesi, kad po karės jis vėl pa- 

šoks ir todėl galima bus uždirbti. 

Pavojas pirkimo rusišku rubliu 

dabar yra tiktai tame, kad jeigu 
jis nupultų dar žemiau, negu da- 

bartinė jo kaina, tai tada prisieitų 
šis-tas pralaimėti. Šiądien niekas 

tikrai negali pasakyti, kas gali buti 

ateityje- Jeigt Rusija greitai susi- 

tvarkys ir jos valdžia sustiprės, tai 

nėra abejonės, kad rublio kursas 

pašoks aukštyn. Taip daugelis 
mano ir to tikisi. Bet jeigu Rusi- 

joj ir toliaits viešpataus betvarkė, 

anarchija, jeigu ji prakištų karę, 
3rba susiskaldytų j dalis ir prieitų 
prie bankruto, tai tuomet rublio 

kursas dar* labjaus pultų žemyn ir 

tuomet prisieitų ne uždirbti, bet 

nustoti. 

Daugumas, tačiau s, yra palinkę 
manyti, kad Rusija išsilaižys iš sa- 

vo dabartiniu politiškų ligų- Tuo- 

met ir rublio kursas turėtų pakilti. 
A'icnok, paantriname, kad tikru 

pranašu niekas dabar negali būti. 

Todėl kiekvienas, jeigu nori, gali 
rizikuoti ir spekuliuoti sulyg savo 

locno apsirokavimo. Red. 

Viena Naktis. 

Vos nusileido saulutė ir už- 

viešpatavo tamsa, pakilo neišpa- 
sakyt? audra: taurinis vėjas! 
lankstė ir laužė medžius, griovė! 
namus; 'perkūnijos, žaibai ir lie-, 

ti;s siautė ore, tarytum norėda- 

mi atkirst, atplėšti žemės ritulio 

skeveldrą. Visi gyventojai sėdė-j 
jo triobose, nes bijojo eiti mie- 

goti. 
Aš kankinausi. Aš girdžiu 

verksmą ir vaitojimą žmonių už- 

juryje. Aš matau, kaip jie klai- 

džioja paverstais į kapinyną Lie- 

tuvos laukais. Man vai/dinas i 

kiuvinas Xemuno ir Šešupės 
vanduo. Girdžiu pažįstamų žmo- 

r.iu šauksmą, bet aš jų negaliu 
pamatyti, negaliu pasveikinti, 
nes nustipusiame mano kune nu- 

vargintas protas nepagelbsti man 

orijentuoties, kur aš esiu? 

Perkūnijos trenksmai pramer- 
kia mano akis ir aš pamatau 
žaibais apšviečiamus liet?' lašus, 
kurie I>e paliovos kerta j langą 
t^.s grįčios, kurioje aš buvau. F»ė-, 

gautis rištakomis lietaus vanduo 

rešė šapus ir pagalius ir užklup- 
tus laukuose neturinčius n ak v y- ( 

nes žmones. 

Buvo pats vidurnaktis. Aš sė- 

dėjau prie skobuialio, ant kurio 

spigsojo žvakutė, ir paskendęs' 
mintyse ja įčiau. kad ta» visa aud-I 

ra man tik vai/.dinasi. 

Atsiguliau lovon. Vos pra-j 
dčjau migdyties, išgirdau savoj 
tikro brolio balsą: j 

—"Kelkis brolau. Tu palikai1 
tėvynę ir mane. Štai aš karei 

viškuose rubuose. Ketvirti me- 

tai nešu žaizdas ant savo kuno. 

Atmink brolau Lietuvą, kaip 
rtiudu gėrėdavomės jos gamta. 
Ir Lietuvos kūnas dabar pana- 

šus j mano kuną: v iskas išgriau- 
ta, išdeginta ir kraujais aplais- 
tyta. Aš atėjau pas tave prašy- 
ti ppagelbos. Mano kūnas nusilp- 
r.'titas, bet širdis sveika. Tr Lie 

tuvos kuna nuteriotas. bet šir- 

dis dar plaka. Kikš pa geibo u 

brolau." 

Paskutiniai žodžiai mane nei3- 

pr.sakytai sugraudino. Aš jau- 
čiau, kad inaro broliui buvo labai 
snnku ištarti žodžius, bet kiekvie- 
ras jų skaudžiai varstė mano sir- 

f'j. Jalistbmasis sveiku ir galin- 
gu aš norėjau grįžti Lietuvon 

drauge su br.">liu. Norėjau stoti 

Į eiles kovotojų už badaujančiu 
žmor.ių gyvybę irv Lietuvos lai- 

svę. Aš pasiryžau išsižadėti vi- 

»egoistiškų savo troškimų, o 

eiti ten, k tr manės ištiesę rankas 
L ūkia badaujantieji mano gen- 

tys. Jaučiau neišpasakytą sąžv- 
nės smagumą, kad ir aš pasitar- 
nausiu prakilniems tikslams. 

Tik norėjau paklausti savo nu 

vnrgusio brolio, ar dar gyvi ma- 

no tėvai broliai ir sesės, bet ma: 

ro brolis staiga <pranvko iš mano 

akių- aš pabudau. 
Tai bu\o sapnas 

y 

M. K. Šilinskas. 

KOOPERATYVIS LIE/UVOS 
ATSTATYMAS. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Turėdami prieš save du šituos 
neatmainomus svarbi?faktus, 
privalome jieskoti būdų, kaip ši- 
tokiai aplinkybes išnaudoti taip, 
kad iš jų galima butų iŠeauti dau- 
giausiai naudos Lietuvai ir patiems 
žmonėms. 

3.—Organizavimas Lietuviu 
Apielinkėmis 

į Vir.šminėti galvojimai priveda 
mus prie to, kad 'norėdami lietuvių 
grj'imą suorganizuoti geriausiai, 
[privalome prisitaikinti prie viršmi- 
,nėtų jų palinkimų- Vadinai, pri- 
valome organizuoti juos apielin- 
kėmis,—sakysim, kad ir parapijo- 
mis. ŠIT žmonės yra tankiausiai 
pažįstami, jie ir užsitfki sau ge- 
riau. 

Visi jie sugrįžę, visu pirmiausiai 
griebsis už savo žemiu, arba jų 
pasipirks savo apielinkėse. Nuo 
pat pirmos dienos jie turės šio-to 

pirktis—juk tam jie ir pinigus prie 
savęs laikėsi- 

Taigi čia ir atsiranda šimtai vi- 

sokiu progų organizatyviam dar- 
bui. Dar Amerikoj būdami, jie 
gali sutarti, susiorganizuoti j savo 

apielinkių burius. Dar Amerikoje 
būdami, jie gali jau nekuriu ge- 
resniu sėklų Amerikoj pasipirkti 
Čia "bebūdami, gali susidėti su kuo 
ir nusipirkti lentų pjovimui pava- 
žiojamą mašiną- Lit.uvoje jau di- 
delė iŠ to pagelba visai apielinTcei 
—išpjaus lentas visai parapijai už 

prieinamą atlyginimą. Iš to Jau 
ir uždarbis ir net pramonės pra-- 
dvHa. 

h'ollandijoje sustoję; keli 
kaimynai susidėję, gali pasipirkti 
veislinių karvi ; Anglijoje yra pui- 
kios veislės kiaulių, vadinamų 
Berkshirais, Yorkshirais. Lietuvos 
ūkiams pagerinti butų labai naiv 

tlinga- K^da žmogui paaiškinsi 
apie gerr s veislės gyvulių vertę, 
jis neiškentės nepasipirkęs. Jeigu 
pats negalės, tai nors susidėjęs su 

kuo kitu pirks. O tas prie pakėli- 
mo Lietuvos ekonominio stovio 

daug prisidės. Jau daugumas lie- 
tuvių Amerikoje gavo progą pasi- 
lavinti kaip draugystės susirinki- 
mus reikia tvarkyti- Tokius pa- 
mokinus, kaip ir kas reikta tvar* 

kyti žemdirbystėje tarp savo kaimo 
žmonių, galima sutverti didelę jie- 
gą Lietmos gerovės padidinimui. 
Toks vyras iškarto gali sušaukti 
viso kaimo, arba ir visos parapi- 
jos Kkininkus ir paaiškinti jiems 
kaip yra naudinga susidėjus pirkti 
sykiu sėklas, trąšas, gyvulius, ir 

kaip pelninga yra sykiu parduoti 
tą, kas bus kaimiečių parduodama. 
ČTa galima sutverti Kredito, arba 
Savi šaipi nė Paskolos draugystė. 
Tokia draugystė atsako turtu visit 
savo narių kaimiečiu* ji jau ga- 
lės atsišaukti j likusius savo kai- 
mynus ar parapijomis Amerikoje, 
prašydami paskolos. Amerikoje 
gyvenantieji seni kaimynai ir pažį- 
stami, žinodami, kad tokias drau- 
gystės veda j u pažįstami žmonės; 
žinc lami, kad už jas atsako visų 
aplinkinių kaimų turtas, ažuot dėti 

Amerikoj pinigus j svetimtautiš- 
kus bankus, greičiaus dės juos" j 
minėtas savo apielinkės draugy- 
stes. Tokius ir šimtus panašių' 
darbų galima atlikti kooperatyve- 
mis bendrovėmis. 

Tokie nurodymai pavėlina niur.;s 

manyti, kad jeigu jskiepinus ko- 
operatyvišką dvasią tarpe Ameri- 
kos Lietuvių; pritaikant ją prie 
Lietuvos industrijos, tai męs galė- 
tume sunaudoti ne tik atlieka- 
m ą centą to lietuvio, kuris važiuos 
i tėvynę, bet ir visą jo parvežtą su 

savin-, kapitalą, (ii sudarius Lie- 
tuvoje Kredito kooperatvves drau- 
gijas, panašias j mūsiškes Paskolos 
ir Budavojimo Bendroves ir ap-J 
saugojus jų atsakomybę nejudina-! 
mti Lietuvos turtu, galime jgyti 
labai tambią paramą—paskolų pa-1 
vydale—ir iš Amerikoj gyvenau-! 
čių lietuvių- 

Čia aš -nieko naujo nepasakiau. J 
Tokius ir panašius dalykus kitos 
tautos jau yra išmėginę. Pavyz- 
džiui, finai su pagelba ko-opera- 
tvvu išplatino savo industrija ir 

I 
pramonę iki pastebėtino tobulumo. 

Airijoje, Vokietijoje, Austrijo- 
je, Prancūzijoje ir Italijoje žmo 
nės pagerina savo gerbūvį besirie- 
dami į kooperatyvius ryšius. Da- 
nija ir Belgija savo susijungimu 
į kcr-operatyvus parodė pasauliui, 

kaip žmogus iš prastos*žemės, gali 
ne tik pramisti, bet ir dar geriaus 
gyventi negu kitur prie geros že- 
mės, bet be ko-operatyvų. 

Sekančiam straipsnyje mes pa- 
duosime pluoštelį žinių apie lai, 
kaipo tokios kd-operatyviškos ben- 
drovės bei draugijos veikia ir ko- 
kios yra jų veikimo pasekmės. 
Remsimės tiktai- /.init/mis paimto- 
mis iš įvairių tautų gyvenimo ir 
įvairių žinomų draugijų veikimo- 

LENKAI PRIPAŽINS LIETU- 
VAI NEPRIGULMYBĘ BET... 

Kad lenkai pamažu jau pradeda 
skaitytis su "litvonianais", kad jie 
vienok dar vis nenori išsižadėti sa- 

va svajonių apie Liublino uniją,— 
apie tai liudija nors ir sekantis žin- 

geidus straipsnis tilpusis lenkų 
laikraštyj Kurjev L\vo\vski: 

Padaręs plačias išvadas apie tai, 
kad sulyg vol iečiu vėliausios sta- 

tistikos, padarytos visoj Lietuvoj, 
Vilniaus gubernijoj esą pasirodė 
diduma lenku, nes ir baltgadžiai 
esą prie j 11 prisidėjo, šisai laik- 
raštis štai ką rašo: 

"Lietuviški pavietai Lietuvos, 
suprantama, neapreiškė taip žymių 

į šokimų lenkystės naudai, tokiu bū- 
du patvirtindami—pagalios neabe- 
jotinus,—stiprius lietuvių tautos 

pamatus. Tuomtarpu laike vokie- 

čių okupacijos (užėmimo) kelis 

syk apsireiškė. kacT tautiškoji lietu- 

vių visuomenė visai nėra priešin- 
gai lenkams palinkusi- Vieras iŠ 
prirodymų tam—tai žemaičių rota 

3-ame pėstininkų pulke Lenkų lc- 

gijotiuose. 
Išrodo, kad tikroji Lietuvos 

išvaizda, taip atkakliai falšuota per 
išlaukinius jos šeimininkus, netru- 
kus visai aiškiai apsibriež ant eu- 

ropinio lauko. Šiądien tverian- 
čios jiegos šios šalies jau pradeda 
apsireikšti—o po to turi prieiti prie 
koordinavimo šitų jiegų... 

Lenkai, Girdi, tuuri teisf Spręsti 
apie Lietuva. 

''Lenkija pamena apie savo vi- 
durines teises (sic!) kaslink ben- 
dro sprendimo apie Lietuvos atei- 
ti [Suprask, kad lenkai turi teise 

pasakyti ir spręsti apie tai, kokia 
privalo buti Lietuvos ateitis]. 

"Tų teisių—rašo tasai laikraštis 
toliaus—negali mums užginčyti kai- 

mynės su mumis viešpatijos. To- 
dėl ne be nusistebėjimo jie sužinos 

apie lenkų deciziją (nusprendimą) 
Lietuvos klausime* Šita decizija 
jau padaryta ir šiomis dienomis 
taj)o apskelbta. Visos rimtesnės 
sriovės ir politiškos grupos Var- 

šavoje sutartinai patvirtina, kad 

Lenkija reikalauja Lietuvai nepri- 
gulmingos viešpatį j i nes gyvasties, 
vien tik tikėdami, kad bencTrt jų 
reikalai prives prie atnaujinimo 
liuosnorios abiejų viešpatijų uni- 

jos. 
"Šisai permatantis Lenkų kara- 

lijos visuomenės politiškas žing- 
snis yra vertas juo didesnės aty- 
dc-8 todėl, kad jis padaryta prie-' 
šingai pagundai, kuri galėjo gim- 
ti iš atėjusių Yaršavon atsišauki-j 
mų nuo lenkiškų organizacijų iš 
Lietuvos, kurie reikalavo prijun- j 
gimo Lietuvos prie Lenkijos', bet 

[viršminėtas nusprendimas] pada- 
ryta sulyg vienbalsio noro visų 
partijų, kas nuo .p*c karės pra- 
džios buvo pirmas ir vienatinis 
klausimas, su kuriuom visos par- 
tijos sutiko." 

įSavo straipsnį viršminėtas laik- 
raštis baigia išreiškimu vilties, kad 
toksai lenkų nutarimas turėsiąs 
padaryti gerą Įtekmę Tr Lietuvoje, 
—kaip ant lietuvių, taip ir ant 

tenai gyvenančių lenkų ir priv^iąs 
juos prie bendro susipratimo. j 

Visa tai yra gerai, kad Lenkijos; 
lenkai pagalios praregėjo ir supra- 
to, kad tie jų vadinami '"litvoma- 
•rai" yra neatskiros vienutės, bet 

stipri tautišku susipratimu lietu- 
vių tauta, kuri nepakęs, kad ją 
lenkai, kaipo koki savo rakandą 
savintųsi. 

Kuomet lenkai supras ir tai, kad 

apie savo likimą jie neleis spręsti 
Lenkijai; kad lietuvių tauta yra 
tvirtai ir neatmainomai pasiryžu- 
si rūpintis savo locnti likimu be 

lenkų pagelbos,—tuomet ir tik tuo- 

met galima bus kalbėti apie drau-: 

giškus dviejų tautu prietikius. 
Vienok, kad lenkai ir vel save 

bereikalingai nesuvadžiotų, lai jie 
čia pat, šiądien užsiriša sau maz- 

gelį ir lai niekados nepamiršta, kad j 
jų troškimai apie atnaujinimą .uni-' 
jos yra—tik svajonės. 

Juo jie greičiau tai supras, juo 
bus geriausi filtuviarns ir—pa- 
tiems lenkams. Ir jeigu jie tikrai 
nors bent kiek brangina lietuvių 
draugiskumą, lai jie ir šiuom at- 

žvilgiu praręgj tįiip. kaip praregė- 
jo Lietuvos Ų.cp4liiiulniyl)ės at/vil- 

Nepavykusi 
Kontr-Rc voliuciįa. 

■Stebėtinas buvo greitumas, sti 

kuriuo atsibuvo didėji Rusijos re- 

voliucija. j porą dienu nuvertusi 

(viešpatį i8o milijonų žmonių- Bet 
nesulyginamai greitesnė buvo vė- 
liausia Chinų kontr-revoliucija, ku- 
ri bėgyje vienos nakties pasodino 
ant sosto jauną chinų imperatorių 
—viešpatį 400 milijonų išmonių. 

Teisybė toji kontr-revoliucija ne- 

galėjo nusistovėti ir po poros s:y 
vaičių imperatorius vėl tapo nu- 

verstas. Vienok milžiniška per- 
versme visgi buvo padaryta beveik 
pilnai: liqx>s 30 d., 1917 metų, 
subatos vakare, Pekino žmonės nu- 

ėjo ramiai gulti, manydami, kad 
jie yra po republi'koniška valdžia, 
o antrytojaus anksti išryto užsikė- 
lę, pamatė gatves apstatytas ka- 
reiviais ir visur jau plevėsavo sena 

monarchiška vėliava—drakonas ant 

geltono lauko- 

Kaip tas viskas atsitiko, akyvai 
apie tai pasakoja Specialis Chi- 
cago Daily News laikraščio kores- 
pondentas W. R. Giles. 

Kontr-rtvoliuciją padarė vienas 

■vyras. 
Visą kontr-revoliuciją padare, 

gali sakyti, vienas generolas Čang- 
Ilsun* Ir jis tai padarė tokiu bu- 
du kad kitą panašų atsitikimą var- 

giai galinu batų surasti istorijoj. 
Anot šito korespondento žodžių, 
jaunasai chinų: imperatorius ir jo 
šeimyna visai negeidė valdžios, nuo 
kurios jie buvo prašalinti laike 
pirmos revoliucijos. Bet gen. 
C'ang-Hsun juos privertė pildyti 
savo vaitą. 

Subatos vakare, apie ir valandą 
gen. Cang-Hsun buvo dar teatre 
jr niekam nei galvon neatėjo, kad jis 
turi kokius nors kaintr-revoliucijo; 
plianus. Po perstatymo jis sugrįžo 
j savo namus apie pusiau dvyliktą 
ir tuojaus nusiuntė pasiuntinį, I*ad 
pas j j pakviestų keturis vyriausius 
Chinų sostinės Pekino generolus— 
gen. \Vang Ši-čen, gen- Ciang Čao- 
tung, gen. \Vu Ping-hsiang ir 12- 
os divizijos komandierių. 

Kuomet jie at./ko, gen- Cang 
Hsun paklausė, ar jie nusimano 
apie tai. kam jis į Pekinu atvyko. 
Geiv Wang atsa'kė, kad sulyg jo 
nuomonės, jis atvyko Pekinan, 
idant vesti tarybas tarp valdžios 
ir militariskų gubernatorių, kure 
buvo valdžiai pasipricsmę. Nusi- 
šypsojęs, gen- £ang Hsun atsakė: 

— Ne! Aš atvykau j Pekiną, 
idant atgal pasodinti ant sosto jau- 
nutį imperatorių ir aš dabar nu- 

sprendžiau atlikti tai kuogreičiau- 
siu laikų. Ką jųs apie tai manote? 
Žinoma, tas nedaug reiškia, ką 
jųs apie tai manote, nes syki nu- 

sprendęs tai padaryti, a.š padary- 
siu. 

Gen. Wang Ši-čen atsakė, kad 
tokia didelė permaina reikalauja* 
nemažo prisirengimo, kuris užims 
ilgoką laiką- P>et pirm negu gen. 
Wang spėjo toliaus išsižioti, Čang 
Hsun jj perkirto, sakydamas: 

— Aš nenoriu klausyti jokių ar- 

gumentų apie šitą reikalą. Klau- 
simas yra štai koks: Ar Jųs, ponai, 
manote šitą mano sumanymą rem- 

ti, ar ne? jųs nemanote 
remti, tai jųs galite' apleisti šiuos 
kambarius tuoj aus. 

Nusišypsojęs piktai, jis dar pri- 
dėjo : J 

io / v 

— Aš noriu, kad jųs padarytute 
savo nusprendimą greitai, tuojaus. 

Ii- 
Generoįai sutiko. 

■Keturi generolai tapo užklupti 
tokiu budu visai netikėtai. Jų pa- 
prastas senkąs sakė jiems, kad ne- 
turint rimtos paramos iš kariume- 
nės pusės, tokias didelės permai- 
nos negalima padaryti- Iš' kitos 
pusės jie žinojo: namas buvo ap- 
suptas Cang Ilsuno šalininkais ir 
kad jeigu jie nesutiktų su jo nuo- 

mone; tai jie niekados neišeitų 
iš to namo gyvi. 

Per keletą miliutų kambaryj 
viešpatavo pilna tyla. Pagalios 
genu Čang Itsun, pradėjus nekan- 

'triuoti. atsigrjjėo prie gen- \\'ang 
ir, rodydamas j Jį pirštu, tarė: 

— Ar jus sutinkant ma(ne rem- 

'ti. ar tie? 

Tyliai kalbėdamas: generolas at- 

sake-; kad sutinka, l'o to gen. Čang, 
!Ilsini atsikreipė tekiu ]>at budu 

Į prie kitu trijų generolų. Jie, ma- 

tydami, kad pakliuvo j kilpas, at- 

sakė taip pat kaip pirmas- «Gavęs 
jų atsakymus, gen. Cang [Isun ta- 
rė: 

— Kadangi jus cs^te tos nuo- 

monės, kad sugrąžinimas monar- 
' 
dujos yra absoliutiškai reikalingas 

J »r patarėte man tai padaryti: tai jū- 
sų pareiga y fa išduoti jųsų pul- 
kams paliepimą užimti tokias po- 

'zicijas, kokios yra reikalingos pa- 
laikymui tvarkos mieste; kol jus 
tai padarysite, aš -padarysiu galr.- 

Į tinus prisirengimus sugrąžinimui 
imperatoriaus ant sosto. 

Apie antrą valandą nakties 
tang Hsuno atstovas Liang Ting- 
fen, lydimas viršminėtų keturių ge- 
nerolų nuvyko j chinų prezidento 

juanius. Jie prikėlė respublikos 
j prezidentą ir pareikalavo, kad jis 
nueitų ženivn- Tuomet Liang 
Ting-fen pranešė jam, kad monar- 

chijos sugrąžinimas yra neisveng- 
tinas ir kad tas bus padaryta, ne- 

paisant to, ar jis su tuom sutinka, 
ar ne. Todėl jam patarta gražuo- 
ju nuo prezidentystės rezignuoti ir 
perduoti savo valdžią atgal jaunam 
imperatoriui. Apart to jų užtik- 
rinta, kad jeigu jis pats tai pada- 
rys. tai jam bus suteikti vi>i tilulai 
ir garbė, kokia pirmiaus priklau- 
sydavo imperatoriškos šeimynos 
nariams. 

Prezidentas Li, kuris, matomai, 
labai buvo stinemiotas tokia visai 
netikėta propozicija, atsakė, kad 
jis gali rezignuoti naudon vice- 
prezidento, bet kad jis negalįs ati- 
duoti šalies valdžios j imperato- 
riaus ratfkas- Jis nurodinėjo, kad 
jis tapo išrinktas prezidentystėn 
per respubliką ir kad tik respubli- 
kai jis gali sugrąžinti savo valdžią. 

Liang dar mėgino j j perkalbėti, 
bet prezidentas vėl atsisakė. Tai 
išgirdą Liang paliko prezidentą 
ir nuvyko į tą dali palociaus, kur 
gyveno imperatoriaus šeimyna." 

Čia juos susitiko gen- C'ang 
Hsun, kuri!; išgirdęs, kas atsitiko 
su prezidentu, nuėjo j imperato- 
riaus kambarius ir prikėlė jo tar- 
nus ir šeimyną. Šeimynai jis pra- 
nešė, kad jis atvyko, 'kad pasodinu 
ti imperatorių atgal ant sosto ir j 
prašė, kad jj prikeltų ir atvestų j j sosto salę. | 

Prašė, kad Čang Hsun pasiliau- 
tų. 

Cia įvyko sujudinanti scena. Ši- 
Šu, senas mandžu ir prižiūrėtojas 
imperatoriaus namų, meldė gene- 
rolo č'ang llsuno, kad jis atsisa- 
kytų nuo savo pasiutusio plianorIr 
paliktų jauną imperatorių ramy- 
bėje- Bet jo prašymai ir meldimai 
nuėjo perniek. 

Čang Hsun, nužėręs jį šalin pa- 
liepė imperatorienei atvesti jauną- 
imperatorių. Ši-Šu, dar sykį mė- 
gindamas atkalbinti Cąng Hstitią, 
puolė ant kelių ir, sulvg chinų 
papročio, pradėjo kakta prieš j j 
mušti j grindis, melsdamas palikti 
imperatorių ramybėje. Savo "pok- 
lonus" jis taip nuoširdžiai mušė 
prieš Čang Ilsuną, kad seniui net 

kraujas pradėjo varvėti iš kaktos 
ir nosies- 

Abidvi imperatorienės, C'ing ir 
Ju, taip melste meldė Cang Hsuno, 
kad jis netrauktų jų bėdon. Jos 
aiškino, kad jie visi gyveno sau 

ramybėje ir kad jie jau senai atsi- 
sakė nuo vilties kada nors vėl val- 
dyti Cliinų viešpatija. Bet Čang 
ITsun į tai nepaisė. Apsupęs jau- 
ną imperatorių savais žmonėmis, 
jis paėmė jį į salę, kur stovėjo so- 

įstas, ant kurio per amžių amžius 
sėdėdavo jo pirmtakunai- 

Kadangi iškalno nebuvo padary- 
ta jokių prisirengimų prie vainika- 
vimo, tai ceremonija buvo visai 
paprasta. Visi, buvusieji salėje, 
atsiklaupė ir padarė devynis "pok- 
lonus" kakta j žemę: tai atlikę, pa- 
kilo, atsiklaupė ir vėl devynis sy- 
kius kaktomis išrėžė Į grindis. 
Taip jie atkartojo šitą ceremoniją 
devynis sykiu*. 

Po šitos paprastos ceremonijos 
Ilsuan Tang—jaunasai imperato- 
rius—patapo ( hinu valdonu-impe- 
ratorium,—ir ne dėlto, kad jis to 
butu norėjęs, bet todėl, ksd taip 
užsimanė ambitiškas generolas- 

Tokiu budu respublika, delei ku- 
rios pralieta taip daug kraujo, da- 
bar tapo vėl nušluota. Sena tvar- 
ka, sena valdžia seni papročiai vėl 
tapo sugrąžinti. Bet Čang Hsun 
padarė šitą perversmę nepasitaręs 
su provincijų lyderiai ir viena- 
tinės jiegos, kuriomis jis galėjo 
šitą perversmę paremti, buvo ne- 
didelis skaitlius kariumenės, ku- 
rią jis atsivedė su savim į Pekiną 
ir Madžu kariumenė, kuri dabojo 
vasariu] imperatoriaus palocių. 

N'ors provincijų gubernatoriai 
buvo priešingi Chinų prezidentui ir 
parliamentui. het jie dar labjaus 

pasirodė priešingi tat permainai, 
kurią užsimanė jvyJčdinti ir Jvykdi- 
110 gen- Cang Hsun. Netrukus 
provincijų kariški gubernatoriai Iš- 
siuntė sau ištikimas kariumenes 
linkui Pekino, kad vėl nuversti mo- 

narchiją ir su gen. £ang Hsunu, o 

vieton jos sugrąžinti respubliką. 
Monarchiškoji armija turėjo ke- 

letą susirėmimų su respublikoniš- 
komis armijomis a-pielinkėse Peki- 
no, bet kadangi ji buvo neskait- 
linga; tai ji atsilaikyti negalėjo; 
ir po poros savaičių jaunasai im- 
peratorius vėl neteko sosto. Chi- 
nų respublika vėl tapo sugrąžinta* 

Dro. Jono Šliupo Pranešimas. 
Birželio rr.. 13 d. avideiims antvam extra Lietuvių Tautos Ta- 

rybos posėdy j padarytas. 

Kada kjoą m. Amerikoje męs 
sužinojome, kad atgauta Lietu- 
voje spauda, męs verkėme iš 
džiaugsmo. Ir dabar kai sužino- 
jome, kad Rusijos tironas nu- 

sviestas nuo sosto, nudriektas >a- 
lin mus širdįs greičiau sutakse- 
110, męs atgijome. Užtat visų 
Amerikos piliečių vardu girinių 
pirmiausia sveikinu jus laisvosios 
gadynės, sveikinai ir Rusijos pi- 
liečius pasiliosavusiu9 nuo bai- 
sių žabangų ir retežiu. Manau, 
kad ir lietuviai pridėjo savo ša- 
l»Ij, savo plytelę prie Rusijos iš- 
liuosavimu ir tikiuosiu, kad lietu- 
viai jau daugiau nebebus Rusi- 
jos skaudžiami. 

Kai i88b metais brošiūroje len- 
ku kalba "Lituini į Polacy" aš 
išreiškiau nuomonę, kad Lietuva 
1 us laikui bėgant laisva šalis. 
Aš sakiau:—ateina valanda Lie- 
tuvos nepriklausomybės Lenkai 
tuo tik pilvus suėmę kvatojo. 
Tais laikais ir lenkai ir vokiečiai 

•nei manyte nemanė, kad lietuviai 
atgims, tai męs buvome u/gniuž- 
dyti. Kada 1883 metais man teko 
kalbėti Tilžėje su gimnazijos 1110- 

kytojum Tomsenų, kursai inte- 
rc>avosi lietuviais, tai užminus 
man apie lietuvių atgimimą jis 
rtsakė: Šliupai, pasivėlinai bent 
šimtu metu užgimti—Lietuva jau 
niekados neatgims—ji jau palai- 
dota, Lietuva jau lavonas, to la- 
vono liekanas męs renkam Į sa- 

\o Mittelungen, kad bent ateitis 
žinotų kas buvo ir pražuvo. Bet 
gyvenimas parodė visai k3 kita, 
Lietuva nenumirė. O Lietuvos 
politinės laisvės atgavimas ypa- 
tingai šiuo karės metu artima-;. 
Męs jau pražilę, rasi j kupras Įsi- 
metę. tikimės, kad jus jauiieji 
mokėsit Lietuvos laisvę pratinti, 
rasit tą spindulėlį, su kuriuo Lie- 
tuva žengs j naują gadynę. 

Dabar niekas mus neabejojam, 
kad jau Lietuvoje mebus taip, 
kaip buvo <prieš karę. Lietuva 
privalo buti laisva šalis. Joje ne- 

turi buti vargšų ir didžturčiu. 
Lietuvoje visi turį buti lygus, 
laisvi ir apsišvitę. 

\ 

Tiliau leiskite papasakoti apie 
Amerikos lietuvių visuomenės 
judėjimą. 

Senai jau lėmimas metė ma- 

ne j Ameriką. N'epatikau rusams 

bet ir germanų tarpe neteko pa- 
gyventi—Bismarkas išvijo. Atvy- 
kus man Į Ameriką 30 metų at- 

gal jokio lietuvių judėjimo ne- 

buvo. Buvo "paliokai" kurie 
"polskai" šnekėjo ir katalikai. 
Lenkai drauge su lietu- 
viais statė bažnyčias ir temdo 
lietuvių sąmonę. Praidėjus platin- 
ti "Aušrą", knygeles, kalendo- 
rius lietuviai pradėjo busti. Vy- 
riausias, to laiko lietuvių Ame- 
rikoje tikslas—buvo kalbos iš- 
laikymas. Bet toks vienas tiks- 
las—branginti savo kalbą—Ame- 
rikai siauras buvo. Tokios pro- 
gramos užtekti negalėjo. Ameri- 
kos visuomenės gyvenimas be 
tfiilo j*rdras, gyvas. Tai ir tarp 
lietuviu greitai atsirado ekono- 

minių, politinių, religinių pažin- 
ai skirtumai: prasidėjo ginčai, 
kova. imtynės. 

Pirma kova Įniro su lenkais i" 

ji tvėrė dešimts metų. Cia daujr 
pasidarbavo ir jums, tur hut ži- 
nomas, kunr. Burba. Toliau pra- 
sidėjo kova su klerikalais. Tuo 
metu musų dvasiškiai buvo persi- 
ėmę lenku dvasia ir lietuvių rei- 
kalais nesirūpino. Lietuvių s'ka 
tikais statomas ba/.nyčias jie už- 

rašydavo. Airių ir 'Lenkų vysku- 
pystėms. Tokiu, budu netekome 

turto arti 25 milijonų doliarių 
Kova buvo smarki. Kovojome 
už lietuviškos dvasios išgavimrj 
is tų lenkiškai klerikališkų pan- 
čių. Ir vis tik galų gale priver- 
tam kunigus buti lietuviais, ru- 

[pintis lietuvių reikalais ir Lietu- 
vą užtarauti. 

Lietuviai atvykę į Ameriką pa 
Įp'astai uteirokėjo nei kalbos nei 
jokio darbo. Žmonės tamsuolio' 
turėjo imties kuo prasčiausio dar- 
bo. Bet lietuviai gabus. Ilgainiui, 
kiek apsipratę svetimoje šalyje 
pradeda griebtis amatų ir jau 
gauna švaresnio darbo. Aš kiek 
galėdamas raginau mokyties ama- 
to. Aš visuomet sakiau—atsimin- 
kime valandą, ka<la teks mum! 
gryžti i laisvąją Lietuvą, jei ne 
parsivešim pinigų, tai parsiveš- 
kim nors amatą. O Amerika 
gera mokykla. Ir dabar Ameri- 
koje yra nemažas skaičius jau 
suorganizuotų mokančių įvairaus 
amato žmonių, kurie taip labai 
bus reikalingi nepriklausoma 
Lietuvai. Jie po karės sugryž^ 
j Kauną, Vilnių, Šiaulius galė- 
įkurti fabrikų ir tuo pakels Lie- 
tuvos pramonę. 

Darbininku klausimą taipgi 
reikėjo keiti, aš pat s platinau 
darbininkiškas idėjas, marksizmu 
ir kitokius "izmus" ir iš to tarpo 
lietuviu atsirado partijos ir ėmė 
plėtotis. 

Amerikoje esama trijų aiškiu 
sroviu. — socialistų, tautininkų 
demokratų ir klerikalų. Apie 
kiekvieną aš ir norėčiau pakal- 
bėti. Apskritai juk visos jos 
£crą linki Lietuvai, bet kiekviena 
savotiškoj spalvoj tą gerą na 
mano. Fatis kairiausieij—socia- 
listai savo politiniame darbe įsi- 
tikėję intemacijonalu. tik jam 
vienam jie ir tarnauja. Seniau 
męs šimtus metų tarnavom len- 
kams, paskum vėl šimtus metų ru- 

sams, o dabar musų socialistai 
tarnauja internacionalui- Tartum 
butume kokia minkšta tešla, (.la- 
na to. Ir aš mūsų "internaciona- 
lams" nepritariu. Bukim patys k:e- 
ti ir tuomet j ieškokim pasaulyj 
draugų- Męs patys turime savim 
ir savo laisve pasirūpinti. Viso 
svieto męs neperkeisim ir neiš- 
mokinsime, kad ir turėtume savo 

Kantų, šekspirų bei Darvinų. Mes 
atsilikę nuo kitų tautų ir einame 
jų uodegoje ir čia internacijona- 
!as mus neišgelbės. Aš nesakau, 
kad socializmas yra prastas daly- 
kas. Bet socializmas apima tik 
ekonominį gyvenimą ir reika us. 
Su kai kuriais socialistais—tauti- 
ninkais sutinkame, nes jie neuž- 
miršta Lietuvos reikalų. Su to- 
kiais socialistais kaip Lenkijos 
anuokart Boleslaw I.iamnowski 
męs dedamės ir su jais miela dar- 
buotis. Klerikalų partijos vadai 
jums žinomi—kunigai Maliaus- 
kis, Kemešis Bučys varo popie- 
žiaus politika- O popiežius nori 

sudaryti viduryje Europon slip- 
tig Katalikišku Valstybių sąjusgą. 
čia Austrija, pietų Vokietija, Len- 
kija. Prie jų jie mano prkergl". 
ir Lietuvą. Jie nori sudaryti Lie- 
tuvoje teokratišką valdžią- Jų nuo- 

mone Lietuvoje neturės būti vie- 
to? Šliupams, Grigaičiains. kurie 

kovoja su klerikalų politika- Bet 
a; manau, Lietuva bus .aisva, de- 
mokratinė šalis ir po vienos Tė- 

vynės pastogės galėsim visi su- 

tilpti. Jie sudarė Tautos Tarybą, 
bet ta tik klerikalų Taryba ir ii 
nori sudaryti demokratinę Lie'tt- 
vą- Jie visuomet mums tautitin- 
kams nori užbėgti už akių- Kaip 
išgirdo, kad tautininkai daro po- 



litikos rinkimus \VashingtQiie, Ui 
ir ;ie jteikė Amerikos valdžiai 
•avo tnrv.ora: —'aimė. kad 
laiku susigriebė ir inteikė tik lie- 
ti: viii kataliku vardu. 

Trečioji srovė — tautininkų, 
kaip tik prasidėjo karė, tuojau 
ji pradėjo rupinties Lietuvos lai- 
svė?' klausimu* Buvo daromi tam 

tikri diplomatiniai žingsniai. Aš 
čia girdžiu, kad žmonėms nepa- 
tirka diplomatija ir diplomatijos 
keliai niekinami. Man rodos, tai 
klaida- Kol visas pasaulis taps 
\isiškai demokratiškas ne viena 
gentkartė pasens. O mes norime 
šiandien laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos. Tat mes diplomatiją 
-ne niekinam- Tuo dar mes neuž- 
kertam kelio socialistų internaci- 
jonalui. Širdingai iškiliai i.uer- 
nucijonalo idėjai pritardami mie- 
lai lauksim jį po visą pasaulj pa- 
plintant. Ką gi mes tautininkai 
demokratai savo darbais esame 

atsiekę? 
1915 metais nukeliavome mudu 

s'i Živatkausku j Wa$hingtoną. 
Tuo laiku ten buvo įkurta Kon- 
greso ir Senato komisija ištirti 

skriou&iamųjų mažu tautų padė- 
jimą. Kartu su mumis tai komi- 

sijai padaryti pranešimus atvyko 
gruzinų, žydų, armėnų ir kitų tad- 

tų atstovai. Mudviejų praneši- 
mą Senatas atspausdino sovo raš- 
.uose. Iš tų raštų visų valstybių 
vyrų skaitomų ir patsai Jungtiniu 
Valstijų prezidestas su lietuvių 
klausimu pirmą syk gavo susipa- 
žinti. Rezultatai viso to buvo 
\Vilsomo "Lietuvių Dienos" visoje 
Amerikoje paskyrimas. Tiesa,, 
nes nesurinkome per tą "dieną"' 
ir.ilijonų, kaip pavizdžiui /yda', 
bet vis tik keletą dešimtį tukstn- 
čių dolerių laimėjom- Bet ne tik 
vien pačiose aukose svarbumas. 
Tame reikale męs visi ėjome iš- 
vien. Prezidento \Vilsono atsišau- 
kimas j Amerikos visuomenę pla- 
čiai pasklydo. Apie mus susižinojo 
visa Arrorika. Mes save pasta- 
tėme priešai visą pasaulj, kaipo 
tautą. O juk turime atsiminti, kad 1842 m. Lietuvos vardas net 

i žemlapių buvo ištrintas. l»e 
Wil:ono atsišaukimo ir apygardų 
komisarai--gubciiatoriai leido pro- 
klamacijas, iš kurių visi Amerikos 
piliečiai gavo žinioti, kas šie per 
lietuviai- Lietuviais pradėjo in- 
teresuotis amerikiečiai. 

Supažindinti plačią Amerikos 
visuomenę su musų vargais ir vil- 
t»mi, aš lankiau universitetus ir 
skaičiau lekcijas apie lietuviu 
klausimą- \ įsa to reikšmė buvo 

.aiški. Gavom ne tik aukų, bet ir 
'radom pritarimo savo laisvės tro- 
škimams .nuo profesorių ir studen- 
tu- T'uvo ir tokių atsitikimų, kad 
pasiklausę musų paskaitų Ame- 
rikos piliečiai tuoj po 500 doleriu 
aukojo. Lct to dar maža 

Tuo savo darbu mes priverti 
nie Amerikos valdžią kelti lietu- 
vių klausymą ir mus užtarti* Ka- 
da franeuzų Viviani ir anglų Bal- 

I turas minėjo Belgiją, Serbiją, I.en- 
k:ją, armėnus, o ; pie lietuvius nei 

Į žodžio nepratarė, tą syk patsai 
l\\ilsona.s paklausė: — o ką gi jus 
'manote apie lituvius ir apie Lie- 
tuvą. Vyriausio ministerio Lan- 
singo žodžius \Vilsonas mano iš- 
naudoti tą kartą, kad ir Lietuvą 
paliuosavus- Jei taikos kongrese 
mekas lietuvių klausimo neiškeis, 
tai Wilsonas iškels ir užtars Lie- 
tuvą. Bet \Vilsonas privačiai da- 
vė suprasti lietuviams, kad ir pa- 
tys lietuviai savo reikalavimus tu- 
ri aiškiai statyti ir savo teises gin- 
ti- — Jus patys reikalaukit, o mes 

palaikysim — šitokia Amerikos 
nuomonė. Tai gi ii diplomatijos 
keliais galime sulaukti vaisių, ir 

diplomatija galima pasitikėti- 
Kas dedas tarpe Lietuvių Euro- j poj Rusijoje ir vokiečių užimtoje 

Lietuvoje mes nežinome, žinių iš į jųs negaudavom. Dėlei to daž- 
nai pas mus kyldavo nereikalingų' 
ginčų ir kova tarp partijų pasigi- 
gilindavo. Dabar vidurinė srovė 
mane išrinko ir pasiuntė, kad su- 

žinoliau, ką jųs ir kiti mano apie 
Lietuvos politikos klapsimus. Su- 
sitarus galima butų bendrai dirbti. 
Taigi noriu susipažint su jusų 
troškimais. Gaila, kad j Seimą 

11 esu.spėja u. Išnešę rezoluciją su 

nepriklausomybės reikalavimu Lie- 
tuvai, geresnio darbo ir negalėjo- 

(ti* padaryti- Mums labai svarbu, 
kad ir jus to reikalaujate. Tas 
nereiškia, kad jus einate prieš re- 

voliuciją, kad jųs esat priešinin- 
j kai demokratijos, jus tik pabrie- 
Įžiat. kad ir lietuviai nori būti lai- 
Įsvi. Aišku, kad galutiną žodį tu- 

jrės tarti pati Lietuva, ir gal bnt jis 
{kvyks pasakyti busimoj visu lie- 
'tuviu konferencijoj Stokholme, ku- 
rios mes amerikiečiai senai laukia- 
me j kuria labai pasitikime. Vo- 
kietijoje garli atsitikt tokiu dalyku 
kurie pagreitins Lietuvos nepri- 
klausomybės išgavimą. 

Mes, amerikiečiai truputį skiria- 
mės Lietuvos ateities politiko; 

Kimo rišime. Mes trokštame, 
kad latviai eitų su mumis. Męs 
norime lietuviukai latviškos res- 

publikos. Tai svarbu šiais žvilg- 
svi-ais. Atsiminkime, kad ir vo- 

kiečiai ir lenkai turi išskėtę į mus 

nagus. Drauge lengviau butų at- 

sispyrti. Toliau i. Męs, lietuviai, 
katalikai, latviai gi protestonai. 
Tuo budu nė viena tikyba nebūtų 
vešpataujanti, nei katalikų nei pro- 
te? tonų dvasiškija nesikėsintų vai- 
tižios griebti. Politikoj nebūtų 
religijos. 2- Ekonomijos žvilgsniu. 
Latviai turi plačią upę Dauguvą 
ir Ventą, uostų prie juros Rygą, 
Uepoją. Latviai geri uktveriai, 
d'.tleli jurininkai — tur nemaža sa- 

va laivų. Susijungę su latviais, 
lietuviai turėtų išėjimą prie juros.' 
Latviai aukščiau stovi už mus sa- 

\o ekonomijos gyvenimu — męs 
iš jų pasimokyti galėtume- Su 
latviais mes turime susidėti. Tu- 
rėdami tokias upes kaip Nemunas 
i: Dauguva, galėtume įtaisyti ga- 
lingas elektros stotis, kurios tei- 
ktų mums reikalingų pajiegų ir J pramonei ir žemdirbystei ir gele- 
žinkeliams. Galėtume imtis pla- Į 
č:ai gaminti nitratą, bet ne bom- 

boms, jos nebus reikalingos, ga- 
mintumem jį trasoms, kurių tuo- 

met nereiktų gabenti iš užsienio. 
Taip musų pramonė padėkų dir- 
vas dirbti ir gražų laukų derlių 
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turėti. Apie -visą—tai pagalvokit* 

Uct, sakysit, rasi patys latviai su 

mumis nenorės susidėti? Man te- 
ko šiuo klausinju .su senąja latviu 
gentkarte kalintis ir senesnieji 
latvių visuomenės' darbininkai, 
kaip Earonas6| Voldemaras, nesi- 
priešino susijungimui ir šiuo me- 

tu, manau, latviai besipriešins, gal 
but išskyrus socialistus. Mums 
reikia kviest juos i: tartis su jais. 
Jei mes bendrai su jais turėsime 
upių, uostų, laivų, išaugusią pra- 
monę, mums bus lengviau gyventi 
ir šalis inusų bus didesnė. O di- 
desnei šaliai lengviau yra ir rei- 
ki, lingosios valstybei bei jos žmo- 

nių gerovei lėšos panešti. 
Yra dar vienas punktelis — Ma- 

žoji Lietuva. Mes trokštame dar, 
kad ir Prūsų Lietuva prisidėtų. 
Mes privalome turėti Nemuno 
įplauką su Klaipėda, Tilže ir ]sru- 
timi. Bet ir Karaliaučius, kuris 
anuometu čechų pastatytas ant mū- 

sų žemės, turėtų buti musų. Siena 
turėtų eiti ant Bransbergo ir Lyki. 
Sakysite, kad tai svajonė? Visai 
i.e. Žinote, kad vokiečiai paskelbė 
Lenkijos neprigulmybę. Nepri- 
klausomai Lenkijai būtinai reika- 
lingas j jurias išėjimas. Ir ten kaip 
t i/. Yislos šalimis gyvena mozū- 
rai ir kašubai. Ir kongresas tu- 
rfs atifluoti Pabaltijos slavų kraš- 
t.i apie Dancigą lenkams. O tuo- 

n'et ką • gi daryt su šmotu apie 
Kenigsbergą nuo Vokietijos atskir- 
tu. Negi atskirą gercogvstę? Kitą 
h tu Rusijos dalį nuo Bransbc.go 
iki Lyko turėtu atiduoti nepriklau- 
somai Lietuvai. Ii argi geriau bu- 
tų, jei iš šitų 18 kreisų-valsčiu 
sudarytų kokią monarchinę ger- 
cogystę? Jus sakysit, kad reikia 
>' a tik etnografija remtis. Tai tą 
s«-k ir Vilniui}leiJfcų atiduoti len- 
ki ms. Etnografija irgi nereiškia 
t'l. kalbos sieną. K-etik etnografi- 
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i< s principas čia svarbu, reikia at- 

sižvelgti ir j ekonomijos gyveni- 
mo Lietuvoje krypsnį. Męs savo 

ekonomijos gyvenimo reikalais 
krypstame j Baltijos pajūrį. Ma- 
ne turėtų čia puikiai suprasti bro- 
kai socialistai, kurie daug priduo- 

c!a svarbos ekonomijos reikalams. 
Kaip žmogus be oro gali uždusti, 
taip ir Lietuva, be juros, be tarn 
t'krii ekonominių ribų. 

Mėginau jums nupiešt- su kuo 
atvažiavau. Toki turėtų juti Lie- 
tuvių politiniai reikalavimai. Aš 
noriu, kad Lietuva butų laisva ir" 
šviesi, !kad joje nebūtų nei despo- 
tizmo. nei teokratizmo, nei išnau- 
dojimo. Medžiaginė gerovė ir ap- 
sišvietimas visų lietuvių—mano 
obalsis. Kam rupi laisvė, šviesa 
ir Ktnonių gerovė, manau tuos rei- 
kalavimus vykindami gyveniman 
eis iš vieno. 

Šitokią Lietuvą sudarę męs lie- 
tuviai galėtume buti apšviesta tau- 
ta. Turėtume universitetus Kara- 
Taučiuje, Yib.iuje. Rygoje polite- 
chniką. Svarbiausias dalykas nuims 

—žmonių švietimas, nes jis su- 

daro turtus ir pakelia tautos gy- 
venimą. Ar jųs mano mintis pri- 
imsite, ar atmesite, nežinau, bet 
pasikalbėkim tais reikalais, kad 
Stockholmo konferencijoje galėtu- 
me jau visi lietuviai susitarti. 

"Santara" 

PATS IR PATI. 
— Apie ką užsimąstęs mano 

darlinge? 
— Apie tą, kaip ir tu. 
— Fu, begėdis. 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKA 
KALBA. 

— Džianai, koman j čia! 
— Ar turi sigaretką? 
— No... 
— O čiu-tabakio? 
— No... 
— O čuin>-gum, ar turi? 
— No sery... 
— Well, kad no, tai go tu heli! 
— Orait! 

— Prie ko tu gali prilygint sa- 
vo tūva? 

— Prie laikrodzię. 
— Kaip tai? 
— Mat jis visą Įtaiką bumba, 

o kartais muša. 

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. J j myli 
vaikai, motinos vadina ji 
draugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

SEVERA'S 
ANTISEPSOL 
yra antlseptiškas 
skiedys vidujiniam 
Ir Išlaukiniam var- 

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

Katua 25 centai 

SEVERA'8 
FOOT POVVDER 

(Severoa Pro š k o b 

Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 

tiseptikos proskos, 
suteikiančios paleng- 
vinimu nuo kojų 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojy.Kaina 26 centai 

Apart tugičiau minė- 
tų preparatu, dar at- 
kreipiame atydą j kitas 
gydomasias toaletinee 
reikmenas, išdirbintja- 
mas Jr Par<lavinSjamaa 
po Severos" apsaugotu ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severo* pre- 
paratų, parduodamų vi» 
sur aptiekose, arba ui- 
sisakykit tiesiog, jeigu •rti jų gauti negalite. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

$1,000 VERTĖS ISRADIMASi 

Dėlei panaikinimo pleiskanų, atau- 
gimo išpuolusių plaukų, nuo kitų gal- 
vos ligų ir dėl panaikinimo ipūogų, 
šlakų ir kitų veido ligų. Patarimai 
DYKAI. Tik parašykite, kas per 
priežastis, šiuom adresu: 

J. W. SAKAUSKAS, 
Bgx 42, Sta E. Cleveland, O. 

Reikalavimai. 
Reikalingas apsukrus drabužių par- 

davėjast Pirmos rųšies vieta. Turi 
kalbėti angliškai. Kreiptis i Room 
703, 184 W. Washington St., kampas 
5th Ave., Tel. Maia 2708 

$600.Vert6S uz $200 Parsiduoda spaustuvė Pennsylvanl- jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 
šina, raidės ir visokį kiti prietaisai. 
Vertės $600.00 ui $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- kitės į Lietuvą, 814 W. 33rd Street, Chicago, III. 

BARGENAS. 
Parsiduoda tik vieną metą vartota 

puiki stiklinė šėpa indams laikyti. Saugiai užlaikyta, beveik nauja—tik 
už pusę kainos. Kreipkitės šluom 
adresu: 2511—45th PI., Chicago, 111. 

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ. 
L.' o ai pigiai, geroj lietuvių apie- 

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

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

DESKA ant pardavimo—labai 
Digiai. Kreipkitės į "Lietuva* 
814 W. 33rd St. 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolpb 5598 

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

DR. O. C. H EI N E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, HilstedSt. 
(6jien mat viri Ap(iikot). CHICA60. I K 
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i_entraiineje Louisianoje, krašte, kur oras yra malonus ir sveikas, kur žemė yra gera ir derlinga, tuojaus prie mie- 
stų, gerų turgų ir geležinkelių, męs duodame gerą progą įgyti neišdirbtą žemę iš 10,000 akerių ir išdirbtos farmos 
nuo 40 iki 360 akerių, tarpe gerai gyvenančių ūkininkų, la- bai pigiai ir ant lengvų išmokeščių. 

Certralinėje Louisianoje, kuri yra apie 400 .pėdu virš juru, nebūna tokių karščių, kaip šiauriniuose kraštuose. Nederlingų metų, kaip tas dažniai pasitaiko šiaurinėse valstijose, Louisianoje nėra ores ūkininkai ten ant laukų ką nors sėja ir valo kiekviename 
mėnesyje. 

Kada turi yra sniegas ir šalčiai, Louisianoje gyvuliai ganosi ir tr.nka ant žoles ir ūkininkai ten turi šviežių daržo- 
vių. Kiekvienas mėnesis ukininkui Louisianoje atneša pel- 
ną- 

Kada siaurinėse valctijose ūkininkai pradeda arti, Louisianoje ūkininkai tuo pačiu laiku siunčia į šiaurius ankstyvas bulves, dar- 
žoves ir žemuoges, už kurias jie gauna aug.stas kainas. 

Musų kolonijoje jau yra lietuvių. Nekurie iš jų jau gerokai pralobo ir vi^i yra daugiau užganėdinti, negu kitose kolionijose. 
Mūsų išdirbta ir neišdirbta žemė yra tuojaus prie miesto, krautuvių, gerų mokyklų ir geležinkelių. Visus produktus ūkinin- kai gali parduoti mieste. 
Mums pasitaikė padaryti gerą kontraktą ir todėl męs neišdirbtą žemę, labai lengva valyti, GALIME PARDUO- TI NUO .$12 UŽ AKERĮ TIKTAI, O GEROS ŪKĖS SU NAMAIS, GYVULIAIS IR VISAIS ĮRANKIAIS NUO $35 UŽ AKERĮ. 

Mūsų išdirbtos ūkės po $35 už akerį yra 'nesulyginamai ge- resnės kaip kitur po $100. Ypatingai męs 'norime tą prirodyti žmonėms, kurie teiravosi apie žemę ir ukes kitur, ir męs žinome, kad žinovai žemės ir ūkių pilnai su mumis sutiks. 
Ant musų žemės visai nėra balų. uolų, akmenų bei kal- 

nų. Vanduo visur yra geras ir negilus. Pas mus visai ne- siranda jokių pavojingų uodų ir kirminų, kaip kitur. "Męs tą pilnai gvarantojame,—ir jeigu butų kitaip, prižadame kiekvienam sugrąžinti kelionės iškaščius. 
Svarbiausi javai pas musfyral avižos, rugiai, kornai, papras- tos ir saldžios bulvės, visokių rusių žirniai, pinutsai» vata, cuk- 

rinės nendrės, dobilai, alfalfa, daržovės,—kaip kopustai, burokai ir tt. Iš vaisių svarbiausi yra: pyčiai, slyvos, kriaušės ir figos. 
Ant gyvulių ir kiaulių ūkininkai pas mus uždirba dau- giau negu šiaurinėse valstijose, nes turi ganyklų per il mė- 

nesių ir daugiau geresnio ir pigesnio pnšaro. Tokiu budu jie gali parduoti gyvulius ir kiaules pigiau ir turėti daugiau pelno 
Lietuviai su mažais pinigais niekur neras tokių gerų progų, kaip pas mus Louisianojc. Kas nori geresnės ateities ir sveiko ir 

neprigulminigo gyvenimo, tegul tuojaus kreipiasi prie mūsų ypa- tiškai ar per laiškus. Visas informacijas suteiksime dykai. 

Turėdami užpakalyje savęs didelį kapitalą, męs galime parduoti žemę pigiau ir ant lengvesnių išmokėjimų kaip dau- gelis kitų. Prie to, niusų popieriai yra gvarantuoti. 
MAINOME TAIPOGI NAMUS ANT ŪKIŲ. 
Valdžios agronomai musų ūkininkams suteikia PA- GELBĄ DYKAI ir prižiūri, kad ūkininkams gerai sektųsi. Kas nori ukininktuti, tegul kreipiasi j— 

SOUTHTERN LAND CO. Not | 
Inc.! 

814 W. 33rd St. Chicago. 111. 
Telephone Drover 7184 



LIETUVIO KAREIVIO LAI& 
KAS. 

Europos lietuviu laikraščiuose* 

daug ra>oma apie tai, kaip orga- 
nizuojasi lietuviai karininkai j at- 

skirą Lietuvišką Armiją. Lietu- 

vių karininku susivažiavimuose 
upas labai pakįlęs. CJBalsis: 
''Kad lieti kraują, tai ,:eti už sa- 

vo viengenčių ir savo tėvynės 
laisvę, o ne taip, kaip lyg šiol 

kad buvo—lietuviai guldo savo 

•galvas Turkijoje ir kituose ka- 
rės frontuose, ir pasaulis jų; kaipo 
lietuvių karininkų, mežiuo. Lai 

gyvuoja laisva demokratinė Lie- 
tuva. Kariaukime ui Jos Lais- 

vę!" 
Grupės lietuviu karininku su- 

sirenka visose Rusijos armijas 
dalyse ir siunčia savo pasveiki- 
nimus ir linkėjimus Lietuvių Ka- 

rininkų Sąjungos Pildomajam 
Komitetui. 

Visi. nori savystavės ifctuvii- 
kos armijos. 

štai kokj laišką rašo iš karės 
lauko savo broliams ka ainkams 

paprastas kareivis. 

"Gerbiamieji tautiečiai lietu- 
viai, sveikimu aš jumis paduoda- 
mas savo baltu rankų parašytą 
margą popierėlj, linkėju geros 
sveikatos nuo Viešpaties Dievo. 

7oliau, paėmiau laišką nuo jusų, 
ačiu širdingai: toliau, musų lie- 
tuvių gyvenimas yra toksai: len- 

kų pulkuose nėra taip $unkus ir 
nėra tai.p lengvas, taiip sakyt vi- 
dutinis kaip lenkams taip ir 
mums lietuviams; divizijoj lėnkų 
yra daug lietuvių; i lenkų pulke 
yra 500; 2 pulke daugiau kaip 
400; 3 ir 4 lenkų pulke taip pat 
yra daug lietuvių, o zapasnam 
lenkų Dulke yra 1000 lietuvių; 
męs turim delegatus išrinkę iš 
kožno pulko, kurie važinėja j Pe- 

trapilį, j Maskvą, į Kievą, j lie- 
tuvių komitetus, j kitus miestus, 
jie rivpinas apie Lietuvos ateiti 
ir apie lietuvių reikalus; toliau, 
mes girdim, kad išvažiuosim iš 
lenkų divizijos visi lietuviai j 
ruafcus pulkus! tiktai dar nieko 
nežinom, kaip toliau bus, ar iš- 
vtažiuosim, ar ne; musų delegatai 
labai storojas, kad''kaip greičiau 
nuo lenkų atsiskirtume. ir męs 
visi lietuviai laukia**', tos dienos, 
gal ir mums tautiečiai bus pazva-į 
lvta susiorganizuoti lietuviu pul- 
ke." 

Petrograde, birželio 17 d.. A. į 
Butota pasakojo Rusijos lietu-! 
viams apie Amerikos lietuvius. 
Kas norėjo pasiklausyti, turėjo 
užsimokėti kapeikų. 

Matote, koksai jis "idealistas":: 
čia *upo didelius pinigus, kad pa- 
sakojo apie badaujančius, o ten 
ir nuo badaujančių po pusrubli' 
kolektuoja. 

Business is every%vlTerc. 

Petrogrado "Santara" rašo, 
kad Rusijon sugrįžo buvusis Lie- 
tuvos sociaf-demokratų vadas V. 
Kapsukas. Priduria, kad diabar 
jisai yra "bolševikas." 

CENTRO KOMITETO APY- 
SKAITA. 

Men. Mok. iš Bridgeport, Conn.> 
U/sirn. nž Liepos m.—Po $1.00 
J. L. Dulbis, M. Bakunas, R. 
Adžgau. xas, P. V. Mileris, A. 
Kiaura, V. Vaitkunskas, A. Kaz- 
lauskienė, K. Šmulkštis, M. Sa- 
gevtcienė, T. Sagevičius. Po $.50 
— P. Adžgau*kiutė, A. Matulia- j 
vičiutė, Užsim. Už Rugp. m.— 
A. Andriuškevičius $5.00—už 5 
mėr.esius, A. Klimaitis $2.00—už 1 

2 mėn. Po $1.00: J. L. Dulbis į A. Kazlauskienė, V. VaiUiuri^-i 
kas, *R. Adžgauskas, A. Xiara, į V. K. Mileris, J. Jasulaitis, P-į SageviCius, S. Mažioniutė, M. į Bakunas, T. Sagevičius K. šmul- 
kštis, (50c.) V. K'rkliauskas, S. 
MeTiauskas (už 2 mėn.) $1.00 D. 
Totilyte, A. Smulskienė Po 25c. 
J. Minelga. Viso labo $32.75 

Mėn. Mok. iš \Vaterbury, 
Conn. Užsim. už Liepos m. K. 
Kazeme1 as $5°°» ^ Brazaus- 
kas Č2.00. Po -1.00—J. Žetmn- 

taurkas, A. Povilaika, A. But- 

kus, J. Rimkevičius, V. Kiau- 
šas. 13 viso $13.25 

•Aukos iš Dtiątrcsnc, pa 172 Kp. 
S. L. A. — $3^-45 

Aukos iš Chicagos, 111. $5.00 
Auka B. Sido, Seattle, 

VVash. $1.00 
Per savaitę Viso labo $90.45 

DAINOS IR MUZIKOS 

MĖGĖJŲ ŽINIAI. 
Nuo 17 d. Rugpjueio, 1917 tn., 

visi p. 5 Šimkaus veikalai, kurie 
ya išleisti, pereina i mano rankas. 
Norėdami kurias nors dainas dai- 
nuoti j gramafoną, privalo kožnas 
prieš dainuosiant, gauti pavelijimą, 
nes visos dainos no virš pažymėtos 
dienos; yra užkopi raituotos ("Co- 
pyrighted"). J ergu kas bandytų Į 
dainuoti negavęs leidimo nuo mi- 

nęs, prasižengs prieš įstatimus 
Suv. Yalst. ir tokie rekordai ne- 

bus leisti pardavinėti- 
Ant nekuriu dainų nėra pažymė- 

ta 'copyright", bet dainininkai lai 

neapsigaunu, nes \Vashingtone, I). 

C, yra visos dainos u/.kopiraituo- 
tos. 

Dainos, kurios jau išsibaigę, 
kaip "Kur Bakūžė Samanota" ir 

"Musiį Dainos;" bus tuojaus išleis- 
tos antroje laidoje ir galima bus 
gauti chorams ar padieniams as- 

menims. Norintiems dainuoti šias 
duitu s j rekordus prieš ar po pa- 
isrodimui antros laidos sąlygos tos 

pačios, kaip kad aukščiau pažymė- 
jau- 

Taipgi trumpu laiku išeis iš 

spaudos 20 naujų dainų kompo- 
zicijos p. S. Šimkaus. 

Norintieji gauti šias naujas dai- 
nas, arba seniau p. S- Šimkaus, 
išleistas, o taipgi leidimui daina- 
vimui i rekordus, teiksis kreiptis 
žemiau nurodytu adresu: 

K. Strumskis, 
222 Duffield St., 

Brooklyn, N. Y. 

J. ŠERNO FONDO REIKALE. 
Žemo Draugų Kuopelė savo 

susirinkime rugsėjo 20 d., 1917 
m., del kai kuriu priežasčių nuta- 

rė gerb. Šerno fondą laikinai su- 

spenduoti. Jeigu kas norėtų sių- 
sti aukų gerb. Šernui, prašome 
adresuoti jas jam asmeniškai,— 
814 W. 33M St. Chicago. II!. 
Likusieji ižde pinigai, $81.36 nu- 

tarta perduoti p. Šernui jo pilnon 
dispozicijon. 

Tariame ačiu visiems, kurie 
prijautė musų darbui. 

Šerno Draugų Kuoptiė: 
Dr. A. L. Graičunas, prcz. 

M. Jurgelionienė, sek r. 
M. Damijonaitis, ižd 

Patarėjai: 
J. Laukis, 

A. Visbaras, 
K Norkus. 
V. Mišeika, 

K. Gugis, 
Dr. J. Jonikaitis, 

A. Lalis 

VIETINES ŽINIOS. 
Pavyzdingas parengimas.— 

Pereitą miedėldienį Lietuvių Vai- 
kų Dieninė Globa parengė pa- 
gyrūną išvažiavimą į paežerį, 
ties 79-ta gatve. 

Gal jau paskutiniam i Važiavi- 
mui šiame sezone buvo tokia pui- 
ki pagada. 
Dalyvavo apie 70 žmonių, kurie 
maudėsi, užkandžiavo, žaidė len- 

ktyntavosi ir šnekučiavosi. 

Vaikų Dieninės Globos išva- 
žiavime dalyvavo inteligentiška 
publika. £lricagiečiai turėtu skcfitfangiau'remti šios prakilnios 
įstaigos parengimus. Nes Ši Vai- 
kų Dienimė Globa kaipo labda- 
ringa jstaiga yra pirmutinė Ame- 
rikoje. Joje kas mėnesis gauna 
prieglaudą apie 450 našlaičių ir 
darbininkų tėvų vaikelių. Kas 
dieną tąja (prieglaudą maudojasi 
apie 20-25 vaikeliai. 

Šiame prakilniame parengime 
daugiausia pasidarbavo ponios: J. 

Zimontienč, M. Darni Jonaitienė, 
P. Giraitienč ir O. Kirienė. 

Už lenktynes buvo skiriamos 
r dovanos vyrams, moterims ir vai 
I kams. Pirmąsias dovanas l'ai- 

^mėjo: moterų -- p-lė Pociūtė 
iš Valparaiso; vyrų — Samsonas; 
vaikų — Zimonfų Reymondas. 

Dalyvavusieji šiame parengime 
svečiai linksmai praleido laiką, 
i*.- ačiu pagirtinam rengėjų pasi- 
darbavimui Vaiku Dieninei Glo- 
bai liko ape $18.00 pelno.— .... 

K. N. N. 
■ 

N 

Įrairumai — Vytautas, A»; 
driaus sunus, Graičiunas liuos- 
uoriu pastojo j aficicrų aviato- 
rių korpusą. Jo aplikacija tapo 

'priimta šioje savaitėje ir neužil- 
go šis jaunas lietuvis pradės mok- 

Įslą kariškoje orlaivininkų moky- 
kloje. 

= "Lietuvos" redakcijoje lan- 
I kesi liet.i vis kareivis iš Pcnn- 

jsylvanijos valstijos — Jurgis Lin- 
kus, 2~j m. amžiaus. Už atsižy- 
mėjimą šaudyme jis turi "marks- 
mano" ženklą. Kariumenėje tar- 

nauja jau treti metai ir visą lai- 
ką skaito "Lietuvą". 

— "Man 'Lietuvą' taip patinka 
sako ponas L i tikus—kad aš ne- 

|gali-u praleist nė vieno numerio 

atydžiai neperskaitęs." 
! Ponas Linkus užsimokėjo už 

j"Lietuvą" lygi tqiq metų ir pa- 
sakė: "Nors neužilgio išvažiuo- 
If'.į j F.ranciją, f>ct ir ten skai- 
tysiu "Lietuvą". 

— Gavęs profesoriaus Bacli- 
metjevo pakvietimą važiuot j Ru- 
siją mėsos šaldytojias specialis- 
tas ponas Aloizas Puniška, 22 

metu amžiaus, užėjo j "Lietu- 
vos" redakciją atsisveikinti. Ke- 
lionės lėšas jam apmoka Rusi- 
jos valdžia. Rugsėjo 1 d. jis iš- 
plaukia j Petrogradą iš New 
Forko, o iš Petrogrado važiuos 
j Vladivostoką. 

Puniška džiaugiasi, kad pasi- 
matys su savaisiais Rusijoje ir 
kad čia išmokęs profesiją gavo 
puikią vietą. 

j Muštynės piknike — Mums 
Įpraeša, kad pereitą nedėldienj, 
t. y. rugpjūčio 26 d. švento Jur- 
gio parapijiniame piknike, paren- 
gtame National Grove, per gir- 
tybę iškilo kruvinos muštynės. 
Pasigėrusis automobilistas—pik- 
•nikiečių vežėjas užkabino tūlą 
piknikietj. Piknikiečiai jį išvijo 
iš daržo. Išinestasai bombarla- 
vo piknikiečius per tvorą bo.iko- 
mi? ir akmenais. Kelis sužeidė. 
Tuomet parapijonai beveik mir- 
tinai sumušė savo v£Ž.::ą. Ten 
buvo 5 kunigai ir visi sv Jurgio 
brostvlninkai. 

Vakare atvažiavo keli automo- 
biliai nukentėjusio airio (kiti s/a- 

ko, k.'d jis vokiet/s) draugų, tuo- 
met parapijonai per tvoras iš- 
bėgiojo. 

Tai viskam girtybės vaisiai. 

— D-ras j Kūlis ir rakandų 
krautuvės savininkas K. Kūlis iš- 
važiuoja vakacijoms į Michigan 
valstiją. 

— Balnvs ir Pundinas, baldų 
bei rakandų krautuvės' savininkai 
prie 4536 South Paulina gatvės 
nuo 1 d. rugsėjo paskyrė kon- 
testą 3 mėnesiams. 

Chicagiečių domai.—Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 25 
kuopa mėnesinj susirinkimą lai- 
kys pėtnyčioje, rugpj. 31 dieną, 
8:30 v. v. Mildos svetainėje, amt 
antra lubų. 

Chicagiečiai, kam yra svarbus 
lietuvių taftos likimas, nežiūrint, 
ar jus priklausote, ar nepriklau- 
sote prie Sandaros — ateikite ir 
prisidėkite prie bendro darbo. 

Pirmininkas. 

36-tos Kuopos S. L. A. Mė- 
nesinis susirinkimas atsibus Rug- 
sėjo 2 d. 1 vai. p. p. Mildos svet. 
3142 S. Halsted St. Norinti pri- 
sirašyti ar persikelti kviečiami 
atsilankyti. 

M. J. Damijonaitis. 
36 Kuopom Raštin. 

Pa j ieškojimai. 
v t ■4'— ■' '■ 

Pajieškau savo tšva Jono Pinkauc- 
ko, kuris mus du brolius ir vi"biį' 
sesutę 6 metai tam atgal paliko Ricli- 
mond, Va. ir nežinia i kur išvažiavo. 
Jo amatas—kriaužyste Prašau tėve- 
li nepamiršk mus, (ant visados ir 
nors laišku aplankykite.š Aš jūsų su- 
ims Rinaldas F'mkauckas šiuomi da- 
nešu jumti, kud^matte paėmė j lta- 
riumenę, tat jjors £ioje tarnystėje 
būnant man iai^kelj parašykite. Kun 
žinote, ar mano tėvelis gyvas, ar 
jau miręs, malonėkite pranešti že- 
miau nurodytai daresu, už kų busiu 
labai dėkingas. 

Rinaldas Pinkauckas, 
Barracks "A" Rooin 16, 
Navai Traiuing Siation, 

.Newport, R. I, 

Pajieškau savo broliu: Jono Ma- 
jaus ir Kristopj Majaus, paeina iš 
Kauno gubernijos, Raseinių pavieto, 
Jurbarko parapijos, Pašvenčių kaimo. 
Su Jonu persiskyriau Kalifornijos 
sostinėje—Sacraniento, o Kristupas 
1914 m. gyveno. New Haven, Conn: 
Kas žino praneškite, arba jie patįs 
atsišaukite šiuom adresu: 

G. Majus, 
Esland, Co. T: E./ Rio Vista, Cal: 

Pajieškau savo motinos Marijonos ! Alikonienės ir brolio Motiejaus Aii- 
konio, Suvalkų gnb. Mariampolės pa' 

j vieto, Garlevos parap. Freidos gmiuo, 
Budry kaimo: Jau daugiau kaip 
2 metai negaunu jokios žinios nUo 

I jų iš Lietuvos. Jie, ar kas juos 
žino praneškite šiuom adresu: 

Mike Alikonis, 
|Box 191. Jolinscn City, 111: U: S: A: 

Pajieškau savo giminaitės Onos Sa- 
karauskaitės iš Dragonių sodžiaus, 
Pušalutų parap. Panevežio pav:, 

į Kauno gub: Amerikoje gyvena apie 
! 4 metus. Ji pati, arba kas apie 
Į ja .žino, malonėsite atsišaukti šiuo 
I adresu: 

Ona Mikelionaitė,—Bruchienė, 
2306 S. Leavitt St:, Chicago, 111: 

i— 

Apgarsinimai, 
c** 

SVEIKAS MIEGAS. 

Žmonių miegas dažnai yra per- 
traukimas ačiu ;gazų akumuliacijai 
virškinimo traktuose. Jausmas 
nuo bereikalingo išpūtimo žmogų 
kankina, o plakimai širdies išbu- 
dina vidunaktyje. Trinerio Ame- 
rikonitiis Karčiojo \ryno Eliksy- 
ras yra puikus'vaistas, kuris pri- 
duoda sveiką miegą. Jis išvalo 

gazą ir sitraiso virškinimo siste- 

mą. "Kuomet aš vartoju Trine- 
rio Amerikoninį Eliksyrą, aš pui- 
kiai jaučiuosi ir visi giria šį vai- 
stą,"—rašo ponia Anna Csalupka; 
Newark. N. J. Gegužės 15, iri/. 
Kaina $r.oo aptiekose. Trinerio 
Linimentas yra būtinai reikalin- 
gas kielkv.ienoje šeimynoj e. Jis 
gelbsti nuo reumatizmo, neuralgi- 
jos, sutinimų; išsisukimų ; atnau- 

jina nusilpusius muskulus ir ko- 
jas. etc. Kama 25 ir 50c, aptie- 
kose, krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, 
Manufacturing Chemist. is33~ 1339 
S. Ashland Ave. Chicago 111. 

vidurius, 

Išmokysiu Profesiją Dovanai. 
Reikalauju apsukrių vyrų, norinčių 

išmokti smagiausią ir pelningiausią 
profesiją. Man nerupi tamstos da- 
bartinis darbas, nei patyrimas. Jei- 
gu tamsta nori uždirbti daugiau pi- 
nigų; jeigu turi ambiciją jsigyti ge- 
resne ateit j, geresni gyvenimą; jei- 
gu esi gyvas, akylas ir n(Trt gyve- 
nime ką geresnio atsiekti—tai tam- 
sta man reikalingas. Aš išmokinsiu 
Jus naują, smagiausią ir pelningiau- 
sią profesiją dovanai Atvažiuok pa- 
sikalbėti arba rašyk laišką tuojau. 

J. ILGAUDAS, 
110 S. Deai'iorn St., Room 1207, 

CHICAGO, ILL. 
Ofisas atdaras subatos vakare iki 
9 valandai; nedėlioj iki 2 po pietų. 

Dykai! 
$12.00 Vertės 

žodynas Anglų, Rusų, Francuzų ir 

Lotynų kalbų: ..4,70(1. puslapių, 6,t)00 
spalvuotų iliustracijų^ 4,000 Geogra- 
fiškų dalykų, biografiškų. Nu- 

rodymai kaip ištarti' Męs prisiusi- 
me šitą žodynJpįiytŠi su 12 didelių 
katalogų ivairiii'L..jUrfl|^. Prisiųsk 98 

centus persiuntfl§o ®asčių. 

Box 187, f, WASH. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laika yra per karSta, Ui atei- 
kite i MII.DOS TEATRĄ, o čia rasit# 
vėsiausi* vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
tmtcsnį Teatrą negu vidurraieMyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, tOc žemai. 

S u bato m ir nedeliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėlioini 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laiki nori pa*iU£ti, atsivi- 
i'.inti ir urmiriti savo nrsmagu-uus, tai 
"teik i 

MILDOS-TEATRĄ- 
I HONE YARD8 27X1 

D r. J. JONIK AITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
2315 S. Halsted St., Chicago 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CMICA63. ILL, 
COKNEK lttk STUK 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tiktai jį turėjo 

Pavasari 1893 iri. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir neumatinnii. Ai gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kail 
tik tas žino jo bloguma kas jį turi. Aš 
bandžiau gyduole po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijuigelbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. (ialiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugtšžo. Aš dariau tą i.'aisia keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo (oriuos pabandytų 
šita pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš j.š prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kaina, 
v'ena doliarj, bet, suprask, aš nenoriu ju- 
sli pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras ijgelbėjimas siūloma 
jums veltui. Neatidėliok, rašyk šiandij. 

Mark II. Jackson, No. 480 D. 
Gurney BKlg., Syracuse, N. Y. 

\Teisių ° 

C Dieninės ir naktinės teisių klcsos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 22 metus. y 1S00 auklėtinių. Veltui oratorystės i\. 
/n —i metų. praktikos kursas. Ge- y riausi mokyklos kambariai mieste. 1j 
0 Dieniniai ir Vakariniai augs- A 
^ tosloi mokyklos (high school kursai 

Prirengia^ prie Kolegijos, Teisių. Medicinos, Dantisterljos arba Iniinierystės j trumpiausi laik*. Reikalaudami katalogo adrest Chancellor J. J. Tobias, YV. J Blvd., Telephone \Vabash 5593. 

T-teplione Yards 5834 

Dr. P G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12Ii ryto 

ir nuo 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted S t. Chicago, 111 

Ttl. YARD8 1532 

Dr.J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St., Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Specialistai gydo limpančias, 
užsi3enšjuBias lr paslaptingas vynj 
Ilgas. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz- 
daskutystės mokytis. šitas 

▼ra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojau3, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pitt*burg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hours 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7-9 P M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
^ailuuj yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas liaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokini*ne pasi- 
naudojamo individlnėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę maSiaistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta reriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
Ifederal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-16 Jacksrn Blvd. fine.) 

IŠRADIMAI ———m CILIONTS DOLERIŲ žmonšs dasld |bo per naujus Ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite koki Išradimą džl užpa- entatlrao, ga! norite "KĄ. IŠRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, kę iš asti, ir kaip užpatentuoti, kurį klek- 
Yl<Mata ISsiijslm dykai. Risunku» ir nodellug bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent f katrą ofisą: \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE8: (Lct): 256 BROADWAYf JEW YORK, N. Y. Ip 103 BAR RISTE R BLOG,, VVASHINGTON, O. C. į 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi zadiuti lietuvių tauto# sąmonę ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo paoaigoB. 
LIETUVIŲ BALSAS padedi. šviesties ir tobulintiei; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, n nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečiui 
viena tautos ir tėvynės meilia juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valcma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ąkelblmus-Jieškojlmus, grąžina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir paijstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; a 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. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. SluntlnStl "Liet. Balsą" 
| užsienius ru6ų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) ellutž (dalinant 
puBlapj J keturias skiltis) prieš tekstą,—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, Jleškantiems giminių arba darbo petito eilute po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito ellutg, giminių Jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutę 

Adreets: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
[STEIGTAS AMERIKOJE 1&86. METAJS 1SS6. METAJS 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų $53 813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligo].' pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaite. 

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kultrriškus tt!kalus. 

ĮMONIŲ Spšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- 
Jr truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai t^ 
gčiuna dovanai.. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
L 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 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY. 

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visos 

legaiiškas dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Joannos 

Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 

leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Plain St. Kevvanee, 111. 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
<T 

Gydo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenė justas 

ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AY'E. 

CHICAOO, ILL, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerial, bet m«s gvarantuoja™ Tamatal nfit 

lytu* 60% ant Tamstos P'n'OV. nusiperkant sau drabuiiua paa mua v 
rams ir vaiknama padarome ant orderio naujua siutus nuo tandti 
160.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo *25.00 m į60m 

" 

orderto darytus siutus parduodame po |6.uo ir brangiau 
Nauja* Ir truputėli dėvėtas kelinės nuo fl.Q0 lr hnimi.... 
Valkų Siūtai $2.5fr iki $7.60. "fl'aua, 

Skrynios lr valyzai. < 
s 

S. GORDON, v "tua 

141B SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL 
Storas atdaras kasdietuj ir vakarais Iki 9 raL Subatomla ett) 

atdaras iki U vai. vakare. Nedildleniais— ild 8 vai. vakare. 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos; 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki $: 00 vai. vak. 

Nudėlioms. 
Nuo 9:30 Iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austi n 737 

Valandc*: 

Tiktai iki 9:00 kiekvienu rytę 



Lietuvių Yalstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
Joigu nori, kad tavo pinigai butų ęaugųs Ir galėtumei ant kiekvieno ^1 ja 5 valdininkų Išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedftllais, 

pareikalavimo juos gauti tai pasidėk Juos Lietuvių Valstljinlame Banke 6eredom Ir Petnyčlom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 

UNIVERSAL STATE BANK. Žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra nlnkals, Ketvergais Ir Subatom nuo 9 valandos ryto. iki 8:30 valandai vaka- 

invostinami tiktai | pirmos kHasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. 
gauKSml ant pareikalavimo. Lietuvių Valstljlnls Bankas yra stiprus ir pa. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimti Išmoka Sausio ir Lie- 

rankus Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra ValsiJInėr pes mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus 
Valdžios, po užžiura 15 gabių Ir Ištikimų direktorių, Išrinktų per Banko | Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo utjnies ir vagių, 
Sėrinink'us kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, Ir po nuolatine supervl- po $3.00« metams. Parduoda lalvkortes. Parduoda Morgečlus lr Bondsus' 

UNIVERSAL STATE BANK, 3252 S. HALSTED ST. KSf CHICAGO, ILL. 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

Iš k'anaas City Star, Sunday, 
July 22, 1917 

Praturto iš Aliejaus 
^Trjs šėTai 'irapshoor-s Oil Kom- 

panijos suteikė p. Arnold 
<lidelj lobį. 

"VVichita, Kas. July 21.—'E. W. 
Amold iš Larend, Kas., vienas iš 
pirmųjų investorių Trapshooters 
Uil Lc. jaučiasi smagiai. Amold 
atvyko vakar j VVichita, kad pra- 
kišti keletą "savo sunkiai uždirb- 
tų" dolerių. 

Bet p.Amold nevien smagus— 

jis taipgi myli savo moterį, nes 

jeigu ne jo moteris, tai jisai bu- 

tų tuos savo šėrus pardavęs už 

$>700 ar $1,000. Mat, pereitame 
rudenyje, p. Amold su devyniais 
savo draugais, nupirko dvyliką 
pirmųjų šėrų Trapshooters Oil 
Co. p. Amold nupirko šėrų už 

$300. 
Kuomet pereitam'; rudenyje, p. 

Arnold su savo motere lankėsi 
"YVichita, vienias iš aliejaus žino- 

vų pasiūlė Arnoldui $700 už jo 
šėrus; vėliau-gi pasiūlė net $1000. 

"Neparduok," užrerkė mano 

moteris. "Jeigu-gi ir prapultų 
tie pinigii, tai visgį nedaug, o 

kartais galime dar išla»rnv;ti." Ar- 

nold paklausė savo moters ir Še- 
rus pasilaikė. 

Vakar, bevalgyda.iras su pa- 

žįstamu, p. Arnold prasitarė | 
"Man kiekvienas šėras Trap-, 

shooters Oil Co. *,;neša po 
50 kasdien. Aš turiu tris šėrus. 

Jeigu tamsta moki skaitliuoti, taij 
gali išskaitliuoti kirk aš gaunu j 
metus. Aš nemėginau apskaity- 
ti." 

"Tokia manD laimė," tęsė jis 
toliau. "Aš mėginau prikalbinti 
vienį savo diaugą, kad jis pirk- 
tų už $100 šėrų, bet jis atsisakė, 
teisindamasi, kad vist.s pinigus 
sukišęs j savo gajvijų farmą. Pa- 

sulvau jam paskolinti tą $100, 
bet ir tai atsisakė. 

"Vėliau męs savo šėrus pada- 
ilinome j mažiausius šmotelius, 
o šiandien mano draugas nupir- 
ko vieną tokių šmotelių ir užmo- 

kėjo 6,000.00, kuomet pereitame 
rudenyje jis nenorėjo mokėt; $100 
už vieną pilną šėrą." 

Vos tik metai kaip Trapshoo- 
ters Oil Co. tapo suorganizuota 
Linvvood Parke. Visi pirmieji 
šėrirtinkiai buvo šauliai. Ir šian- 
dien p. Arnold velyja geriau šau- 

dyti negu pinigus skaitliuoti. 
"Mano Jįjioo padarė man $:oo,- 

000.00"—tarė p. Arnold. "Vie- 
nas iš mano pažįstamų iš Eldo- 
rado pardavė savo šėrus už $30,- 
000.00, bet jeigu jis butų kiek 
i!giau palaikęs, butų gavęs $70,- 
000.00 daugiau. 

Ii Oi], Po! t and Drug Reportcr, 
IJuly 17, 1917 

Magnolia Kompanija užpirko 
Healdton pool (Oklahomoj) pro- 
pertę už $527,000.00. Pirmieji 
jurininkai £avo po $8,750.00 už 
kiekvieną įdėtą doliarį. 

Nesenai trįs žmonės padarė di- 
džiausią pelną ant savo investa- 
vimų Oklahomos valstijoje, Wirt 
Franklin, A. Apple ir teisėjas J, 
W. Harreld j;vestino metai atgal 
$75.00 j lauką žemės 100 akrų 
didumo ir dabar pardavė Sinclair 
Gulf Oil Co. už tokią kainą, kuri 
atnešė po $10,000 už kiekvieną 
investuotą doliarj. 

IŠ visų Suv. Valstijų aliejaus 
laukų Oklahomos valstija turi 
didžiausius aliejaus šulinius. Ok- 
lahomos valstijoje aliejaus grę- 
žimas yra saugiausia? ir ipasek- 
mingiausias, nes per dešimtį me- 

tų iš kiekvieno ši nito gręžtų šu- 
linių—apie 90 turi aliejaus ir ga- 
zo.-^Suv. Valstijų raportai pa- 
rodo, kad Oklahomos valstijoje 
aliejaus šuliniai išduos aliejaus 
■nuo 20 iki 50 metų ir iki šiol 
tikta penkta dalis aliejaus laukų 
išgręžta. 

(Aliejaus biznis Oklahomoj yra 
rankose nepriklausančių prie 
Standard Oil Kompanijos trus- 
to. Devynios jvairios kompani- 
jos turi dudas-paipas išvedžio- 
jusios po visą valstiją ir duuų- 
ipaipų kompanijos priverstinai tu- 
ri -pirkti aliejų ir mokėti marketo 
kainas. Paskutinėse trijose san- 
vaitėse Oklahomos aliejtaus kai- 
na pakilo muo $1.70 iki $2.00 už 
feačką mąrketo. O kaip ži- 
novai tvirtina, tai "bėgiu 30—60 
dienų aliejaus kaina pakils iki 
$2.50 ir daugiau. Be to valymo 
kompanijos (Refi-neries) moka 
ekstra premium už kiekvieną 
bačką aliejaus nuo 25c iki 45c. 

(Apgarsinimas) 

Buck Run Oil Company 
of Delaware 

Inkorporuota sulyg teisių Valst. Delaware 
Operuoja (veikia) Oklahomos Valstijoje. 

Oklahomos valstijos priežiūra yra labai aStri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti šioje valst turi kasmS- 
nesj Išduoti ku pilniausią raportą tam tikrai komisijai. Tarps Įvairių kitų dalykų reikalinga pranešti: Klek aliejaus iš-, gaunama kasdien, kur, kiek ir koki šuliniai gręžiami; koki žemes Bluogsnial, gilumas; ir tt. Oklahomt^ aliejaus kom- 
panijos labiau prižiūrimos negu bankos kitose valstijose. * 

Kapitalas 
Abelna Kapitalizacija $700,000.00 

Visi Šerai vienodi. Par $1.00. Pilnai užmokėti ir neapmo* 
kesčiuojami. Kompanija neturi jokių bondsų ar skolų. 

Dover, UUwue /\fi 1001 *tw 
Reddtn, Auki h*.. OkUk«M V/IlScil Ckkaf#, Illlnol* 

U__ _1, A:1 Xa«m7 susideda iš 3000 akrų, Atoka paviete, Oklahomos val- SllCk Kun Ull Kompanijos Z6IH6 :: ssijįje; ant 96io Mrridiano linijos 
Dalis šios žemės yra užrandavota nuo teisėjo Rainey, nario vyriausio Oklahomos valstijos teismo (Supreme Court Justice). 

Kaip tamsta pats gali matyti iš žemlapio, kuris yra ant antros pusės, visi didieji aliejaus šuliniai lr šaltiniai 
centralinėse valstijose (Mid-Continent Field), randasi 96 Meridiano linijoj ar arti jos. Už tai Buck Run Oil Co. parinko 
žemę tokioje vietoje, kur visų žymiausių geologų pripažinta, kad aliejaus yra po ta žeme. Kompanija užpirko šitą plo- 
tą žemės remdamasi specialėmis informacijomis, raportais ir opinijomis tokių aliejaus laukų žinovų-geologų kaip Prof. 
Chas. N. Oould lr p. L K. Davis, Aliejaus pramonijoje šitie žmonės yra visų pripažinti konservatiakiausiais ir užtlki- 
mia\:3ialfl aliejaus laukų žinovais, turinčiais suvirš 20 metų patyrimo. 

Prof. Chas. N. Gou'd sako 8 Aanfciai: "96to Merldlkią daugybę, kad negalima Bau perBlstatytl kuo tas viskas 
nes šitoj linijoj randasi sekanti milžiniški aliejaus laukai :eš karę, 1914 m., iš šios šalies išvežta 99,886,722 galionai alie- 
Glenn pooi, iš kurio vieno ištraukta mažiau dviejų metų lavežta 2,069,880,269 galionai! Ir to dar neužtenka. Anglijoje ti kelias mylias i rytus ir į vakarus nuo šitos linijos visuosollno lr aliejaus. Švedijoje, nuo lmos Augusto šių metų, lr- 

žinovas p. L. K. Davis sako apie šitos kompanijos dėlto kad nėra gasollno ir aliejaus! 
Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstiiavimai, jog gale šių metų aliejaus trukaę 120,000.000 bačkų, dota. Aš esu tikras, kad didysiB Choctaw Kvoldas, kuris tr bačkų } dienų. Geležinkeliai stabdomi, o greitu laiku prisl- Sluogsnlu (Anticline), ir kuomet BUCK RUN ALIEJAUS ę dapildyti Iš užsilikusių pereitų metų rezervuarų-aruodų; bet 
jsigys tokius milžiniškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebu dapildys trukumą? Suprantama, tik iš naujų šaltinių! 
yra tai, kad visa šita žemė randasi 9Gto Meridiano Unijoj, panijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo siūlomi, tai tamsta 

Nauji šuliniai šioje linijoje išgręžiami kassanvaitė, 
gręžtas šulinys, sulyg raportų, teka net 60,000 bačkų j dienAugusto 16, 1916 m,, pereitame rudenyje, lr kiekvienas $100 Davls'o apskaitliavimo, butų labai mažas šiuose laukuose—apeinąs tik nuo keMų šulinių ir vos tik nuo 80 akrų žemės! aliejų dabartine kaina; arba beveik 100visos kapritalizakonservativiausių bizriifcrių-bankierių, iki mažiausio investo- 
fiita kompanija pienuoja gręžti, kaip tik aplinkybės pavelys,aliejaus bizn}? Dėlto, kad ir mažiausias lnvestorius pradeda Oklahomos valstija šiandien išduoda daužau vertėsningiausias. Delio, kad Oklahomos milžiniški aliejaus laukai 
von. Oklahomos valstija išduoia dabar vienį trečdalį aliejnkus, mažus inveBtoriOfl, turtuoliais. Kompanijos susidedan- kasdien aliejaus turtų vertės $500,000.00—antra tiek negu keliais tūkstančiais dolerių, šiądien liko turt'ngomiB, mill- 
ra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba 
tik prarausti—jos aliejaus pramonija vos tik pradėta. nija Jauna. Dabar pirkdamas 6€rus gauni juos kuoplgiau- Aliejus tai toki medžiaga, kurią tik vienį kartį tegal pelnus. Tamistos pinigai lygus tamstai—jeigu jie neveikia, lr vėl nulyja, geležj, varj, auksą gali pertarpinti kelis kartua.neš tamstai šimteriopai-tukstanterlopai. Atmink, kad pini- 

Aliejaus Trūksta. 
Visur kur tik pasisuksi, vartojamas aliejus {vairi tamsią. Nepraleisk- jos. Tamstos gi 11 ūkis yra aliejuje, naujiesiems kariškiems laivams ir submarinoms, neskaitant 

po vandeniu—visur aliejus, aliejus aliejus Įvairiose formpakilimo. Męs pilnai tikime, kad šitie šėrai tuojaus bus 
tojimui. Ištikro šiandien .žmonija nebegali apsieiti be aliej 
dien suvartojamos Europos karėje, o karei pasibaigus—visi tiek šėrų kiek nori, bet nemažiau 25. Perkant daugiau Eksportavimas aliejaus i Europą ir kitur siekia tosius. 
pasibaigs, štai Suv. Valst: skaitlinės: bėgiu 3 mėnesių priJAUS šiuo adresu: 
Jaus. Tuo tarpu bėgn 9 mėnesių to pačio laiko 1917 m. iš kurioje atrasta didžiausi aliejaus šulin ai:" 
uždrausta automobiliais važinėtis iš priežasties trukumo ga tekanti nuo 1000 iki 20,000 bačkų J dieną. Paskiausiai 
gi uždrausta važinėtis automobiliais ir motoriniais laiveliais,ą. Vienas 1,000 bač'ių šulinys, kuris, sulyg žinovo p. L. K, Iš Washingtono pareina valdžios ekspertų apskaitltneštų kompanijai j metus $675,250.00 pelno, parduodant Vienoj Kalifornijos valstijoje šiandien trūksta suvirš 35,000cijos. Tas pelnas apskaitliuojama tik nuo vieno šulinio, bet 
eis uždaryti Ir nekuriuos fabrikus. Dabar dar spėja trukum nemažiau kaip DESIMTJ SULINIŲ išpradžių. kas bus tada, kada rezervai-aruodai išsibaigs? Iš ko tuomet aliejaus, negu visa likusioji dalis Suv. Valst. paėmus kru- 

Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Investavimų. Jeigu tamsta butum investavęs $100 l sakančių komaus viso pasaulio, šiandien Oklahomos valstija išduoda butum Įsigijęs sekančius milžiniškus turtus: kad iškasama aukso Alaskoje ir visame Klondike. Ir nė- 
100 investuoti} i Lucille Oil Co., pakilo vertėje $16,000.00 $100 iavest. į The Pndacers Oil Co., pakilo vert. $25,000.00 100 investuotų į Spencer Oil Co., pakilo vertėje $16,000.01 $100 investuoti} j The H#me Oil Co., pakilo vert. $40,000.00 100 investuotų Į Quaker Oil Co., pakilo vertėje $20,000.00 $100 investuotų {The Coline 011 Co., pakilo vert. $46,000.00 $100 investuotų į The Trapshooters Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00 

Pasarga- The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota dar puikesnė ateitis, nes jos milžiniški aliejaus laukai V03 
šėras šiandien a«.neša savininkui po $166,50 ka6dienl lr tai 

Kodėl šlendien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, ma panaudoti—aliejus sudega, išnyksta. Vanduo išgaluoja 
riaus—prasto darbininko — deda šiandien savo pinigus l bet aliejų reikia kas-kart dapildyti iš žemės šaltinių, 
suprasti, jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias Ir peloms mašinoms, automobiliams, geležinkeliams, orlaiviams, 
padarė—ir šiandien labiau negu ».adaisi—paprastus darbini vaistinių ir kitur. Namuoseį laukuose, ore, vandenyj net ir 
Cios iš maį.\ lnvestorių, kurios metai-kiti atgal, prasidėjo suose. Ir juo toliau, tuo daugiau budy surandama aliejaus var- 
Joninėmls, o jų šerininkai—turtuoliais—milijonieriais. aus—ir tai tik pradžia! Milžiniškos daugybės aliejrus šian- 

Laikas Pirkti Aliejaus Sėrus yra dabar, kada kompaekspertai pripatjsta—aliejaus naudojimas labiau pasididins, šiai, o kada ššrai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausiusano linijos lauki i yra laukais didžiausių aMejaus šaltinių, 
nenaudojami, Jie nieko neverti. Leisk juos \ darbą, o jie at Copan. Dewey, Bartlesville, Ramona, Tūba ir garsusis 
gaa pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pasiko suvirs 20,000,000 bačkų aliejaus. Aliejaus šuliniai, gręz- Pasitverk Ji! Kas nieko nebando—nieko nelaimi! net išduos didžiausius aliejaus Ir gazo šulinius." 

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame. 
pirk't tuojaus šėrus BUCK RUN OIL CO., nelaukiant jų žemę seKančiai: "Aš esu pilnai persitikrinęs, kad žemė Buck 
išparduoti ir greitu laiku pakils. joje, gr9itai pakils didelėje vertėje nors ir mažai bus išnau- 

Dabar šėral parsiduoda tik po $1.00. Gali pirkti aukiasi per Visą. Atoką pavietą, yra milžinišku Aliejaus 
kaip 25 $šrus gali gauti ar.t išmokr1imo per keturis mėneKOMPANIJOS šuliniai pasieks šj sluogsni, tai kompanija 

Siųsk čekius, draftus arba money orderius TUOvo visoje Oklahomos valstijoje. Kitas labai svarbus faktaa 

CHAS. A. W00D fc CO. JOHN ILGAUDAS, Mgr. 
110 S0. DEARBORN STREET R00M 1207-1208 PH0NE RAND0LPH 2713 CHICAG0, ILLINOIS 
Pasarga: Pa ra n kurnu i lietuvių-darbininkų musų ofisas bus atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedSIiomis 

nuo 10 iki 2 po pietų. Kalbame lietuviškai. Atvažiuok i ofisą, o pamatysi raportus ir paveikslus aliejaus laukų. 

APLIKACIJA 
MESSRS. CHAS. A. WOOD & CO. 1917 

Gerbiamieji:— Šiuomi prisiunčiu $ kaipo užmokestį už 

_ šėrus BUCK RUN OIL COMPAxSiY. 

Vardas Pilnas adresas— 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju at«itcist, nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką į mūsų ran- kas, męs turim budij, iš kurio skolininkai neištrukna iki neatsilygina skolas. Musij budui atgavimo skolų nėra skir- 

tumo, kur jusų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jusų ar 
imisg—mnsi; pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui męs turime korespondentus, kolektorius ir advokatus, priiiurin- iius musų reikalus visose apielinkise. 

I 11 n Alusų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- I nrdėliais, seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 *. po piet iki 6 vakaro. TJtarninkąis ket- vergais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantį kituose miestuose galite kreipties pas mus laiškais įdėdami 2c marke atsakymui ant žemiau padėto adreso: SECURITY MERCANTILE AGENCY. 3231 3o Halsted Str., Chicago, 111. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, O TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centrall Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuvą, ir Įsirašyk | nuolatinių Lietuvos Selpijų skalčiį. 

Iškirpk šį Kuponą ir įrašas kas reikia siųsk su savo A uka 

I Komitetą Šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

Cii.'NČiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
^ rės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 
Centralį Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti inusų viengenčius Tėvynėje. 

Paraias 

ir 

Adresas 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
= O A U S1 

Geresnę Vietą-Geresnę Užmokesti 
Yra reikalinga tūkstančiai vyrų užpildymui vie- 
tų paimtųjų į karę žmonių. Mokykis gerai Kal- 
bėti, Skaityti ir Rašyti Angliškai dabar ir pasi- 
naudok geresne proga. Klesos pradiniams ir to- 
liaus nužengusiems mokiniams; taipgi duodame 
pilnas institucijas Francuzų, Ispanų, Italų ir Vo- 
kikčių kalbose. Kreipkitės telefonu arba laišku 
PILNAS 30 LEKCIJŲ KURSAS DIE- £1A NOMIS ARBA VAKARAIS flvi 

CHICAGOS INSTITUTAS 
šakos ofisas: 3340 Emerald A ve., Chjcago 

I ei. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ip 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS v 

Veda visokiu bylu visuos* teismuose 
Ofisai: 

69 W. VVashlngton Street 
1006-1009, TtJ. Cntral 2579 

8214 So. Halitd St., ToL YirJ* 7271 
CHICAOO, ILL. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraitį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
Insteigta 1886 m. 

Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietui.s Ir lietuvaitė. 
•Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei meti} $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

Reikalaujame 
Agentų 

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

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, 1LL. 
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