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Ryga Paimta.—Wilsono Atsakymas Popiežiui.—Maskvos Suva- 
žiavimas.—Kenti -Revoliucija Rusijoj, 

Du svarbus nuotikiai pažymėjo 
pereitu savaitę: vienas karės 

laukuose, kitas diplomatijos sfe- 

roje. I'rie pirmo priklauso Ry- 
£os paėmimas, prie antro — 

prezidento VV'ilsono atsakymas 
ant popiežiaus taikos notos. 

Ryga, vienas iš svarbiausių 
Rusijos miestų netoli Rygos 
jbiivkos, tapo paimtas be mūšio. 

Vokiečiai, besirengdami paimti 
miestą, pradėjo du žygiu tuom pa- 
čiu laiku. Viena vokiikoj: armi- 

ja persikėlė per upę Dauguvą j 
piet■■ryčius nuo Rygos, mėginda- 
ma pasiekti geležinkelio, kuris 

jungia Rygą su Petrogradu, o ki- 
ta tuom pačiu laiku užatakavo ru- 

sms nuo Mintaujos sono. 

Rusai atlaikė atakus antros ar- 

mijos, bet jų kontr-atakai pri«i 
pirmą vokiečiu armiją, persikėlu- 
sią per Dauguvą, buvo nepasek- 
niingi—labjausiai todėl, kad ke- 
letas rusiškų pulkų apleido savo 

vietas be mūšio taip pat, kaip ir 

Galicijoj. 
Rusų vyriausis štabas, matyda- 

mas, kad su sudemoralizuota ar- 

mija negalima bus atmušti vokie- 

čių atgal ir kad vokiečiai, užėmę 
Rygos-Petrogrado geležinkelį, at- 

kirs paskutinį pasitraukimo kelię 
tai kariumenei, kuri kovojo su 

vokiečiais anapus Rygos, ant Min- 

taujos kelio, paliepė Rygą aplei- 
sti. 

Petrogradas Paėmimas Rygos 
pavojuje. gręsia dideliu pavo- 

jum visam rusų 
frontui ir gali turėti svarbias ir 

liūdnas pasekmes, kurių šiądien ir 

permatyti aiškiai negalima. 
Rusų kariškas frontas—jo deši- 

nysis sparnas—rėmėsi ant Rygos 
įla.ikos. I<c4 šitas sparnas buvo 

nesulaužytas, visas fro> tas galėjo 
laikytis stipriai, nes vokiečiai ne- 

galėjo užeiti jam iš užpakalio, 
paėmus gi Rygą, šita atrama į 
jūres pranyksta, vokiečiai gali 
apeiti rusų frontą iš šono ir, užė- 

jus iš užpakalio pastatyti pavojun 
visą frontą. Tas jau ne sykį at- 

W" sitiko ir pirma: Kuomet vokie- 
čiai perlaužė rusų frontą Kauno 

gubernijoj ties Šiaulių linija ir, 
apsupę aplink, užėjo iš užpakalio 
Kauno tvirtovės, turėjo griūti vie- 

na po kitos visos dalįs rusų fron- 
to Lietuvoje—Kaunas, Alytus, 
Gardinas ir t. t. 

Iš kitos vėl pusės, Rygos pa- 
ėmimas atidaro vokiečiams kelią 
į Petrogradą, kuris pasilieka ant 

vokiečių malonės, nes jokios ki- 
tos stiprios gamtiškos atsigynimo 
linijos tarp tų dviejų miestų nėra, 
išskyrus gal tik Narvos—Psko- 
vo—Dvinsko liniją, kuri vienok 
yra perarti nuo Petrogrado. 

Todėl galima tikėtis netaikus 

žinios, kad Rusijos sostinė iš Pe- 

trogrado yra perkelta į Maskvą. 
Jau ir dabar apie tai kalban.a, bet 

kol-kas tikru žinių dar nėra. 
Dar vienas dalykas sąryšyje su 

Rygos paėmimu. Paėmus Rygą, 
j vokiečių rankas turi papulti ir 
fortifikuota sala Ozel- kuri iki šio- 

lei gynė nuo vokiečių ne tik Ry- 
gos įlanką, bei ir prisiartinimą 
prie Finų įlankom, kur laikosi rusų 
karirkas laivynas. Netekus Oze- 
lio salos, rusų laivynas taps už- 

darytas Finų jlankoj, gi paėmus 
Revelio tvirtoves, kurios yra men- 

kai nut> satusžemio apsaugotos, 

^ ateis galas rusų laivynui. Baiti- 
ko jūrės taps vokiečių ežeru. 

Kokias politiškas pasekmes tu- 

rės Rygos puolimas ir galimas 
Petrogrado paėmimas, apie tai da- 
bar galima dar tik spėti. 

Kol kas dar neaišku, ar vokie- 
čiai turi ant to fronto užtektinai 

jiegų, kad leistis iki Petrogr<-.:lo 

sausžemiu. Jūrėmis dabar butų 
daug parankiau, bet artinasi žie- 

ma, o Finų įlanka žiemos laiku 

už.šala. 

Jeigu vokiečiams pasisektų pa- 
siekti I'etrogrado, tai nėra abejo- 
nės, kad Rusijai visai taptų at- 
kirstas :r jos paskutinis kelias j 
vakarinę Europį per Finliandiją. 
Finai yra įniršę ant rusų; jie ap- 
siskelbė nepriguln.ingais; Rusijos 
laikinė valdžia paleido 'jų parlia- 
menty ir su kariumenės pagelba 
neprileidžia prie atidarymo naujos] 
sesijos. Todėl 1 ngva sau išsi- 
vaizdinti, koki yra santikiai tarp 
rusu ir finų. Vokiečiai, sykį pa- 
siekę Finliandijos krašto, be abe- 
jonės mokėtų dalykus savo naudai 

I paversti: Finliandija išsyk butų 
apskelbta neprigulminga, atkirstų 
Rusijai paskutinį kelią per Švediją 
ir gal net prisidėtų pne Rusijos 
veiklių priešų. 
Kontr- revolfu- Bet daug svar- 

cijos galimybė. besnius dal/.;us 
gali tokios ap- 

linkybės pagimdyti viduriniame 

Rusijos gyvenime. Tasai gyveni- 
mas nėra tvarkus ir nusistovėjęs. 
Nererk manyt", kad milijonai Ru- 
sijos tamsių žmonių, per šimtus 
metų augintų carizmo dvasioje, 
viena diena pastotų supratlyvais 
republikonais. Tūkstančiai jų 
dar ir šiądien negali sau išsivaiz- 
dinti, negali suprasti, kaip galima 
vi-*ai apsieiti be caro. To jų pro- 
tas apimti negali. 

Ncreik taipgi manyti, kad šim- 
tai tūkstančių biurokratų ir cariz- 

mo šalininkų viena diena butų 
pavirtę į revoliucionierius. Ne, 
jie t:,c tyko, laukia progos, kol 
žmonėms atgris betvarkė ir anar- 

chija. Tuomet jie pakels savo 

galvas. Ta valanda gali buti labai 

arti, jeigu naujoji Rusijos valdžia 

nesustiprės ir neužves tvr vjs. 

Pralaimėjimas Petrogrado, su- 

mušimas rusiškų armijų gali mi- 

nioms parodyti kad naujoji revo- 

liucjjinė valdžia yra nei kiek ne- 

gabesnė už senąją, kad ji yra dar 

|aršesnė, nes prie jos pasidarė bet- 

varkės, prie jos nuste/ta sostapilės 
ir susilaukta dar didesnių pralai- 
mėjimų. Ir kuomet minia įgys 
tokią nuomonę, lai tuomet užteks 
vien;.'.? kibirkšties iš reakcijos ša- 
lininkų, kad su pagelba vokiškos 

armijos durtuvų vėl pasodinus ant 

sosto Nikalojų. Laikinoji valdžia, 
rasite, apie tai šį-tą ir žinojo ir 

turbūt, todėl pasiskubino nubug- 
nyti jj iš Petrogrado apielinkės 
net j Siberiją. 

Bet gali buti ir atpenč. Didelis 

smūgis, kurio rusai susilaukė, o 

kuris butų dar didesnis, Petrogra- 
dą paėmus, gali atidaryti žmonėms 

akis, gali suvaryti juos didesnėn 

vienybėn. Tuomet ateitų galas 
visokiems trukšmadariams, kurie 

sėja betvarkę Rusijoj ir tauta ga- 
li stoti savo gyvybės apgynime, 
kaip vienas žmogus. 

Tas atsitiko laike franeuzų revo- 

liuciio.., tas gali atsitikti ir rusų 
revoliucijoj. 
Wilsonas ir Kitoj šio numerio 
Popiežius, vietoj paduotas yra 

turitvs atsakymo, 
koki davė prez. itas \Vilsonasj 

i j popiežiaus pakvietimą taikintis. 
Verta j tą istorišką dokumentą I 
atydziai įsiskaityti, nes jis trum-j 
poj, aiškioj ir iškalbingoj formoj 
paduoda priežastis ne tik kodėl 
talkininkai. kariauja, bet ir kodėl 

'jie dabar nedali taikintis. 

Į Šis^i dokumentas yra aršiausisj 
'apkaltinimas vokiečiu valdžios. 
Kitais žodžiais tariant, prezidentas; 
sako vokiečių valdžiai; "Tu esi' 

melagis ir apgavikas, laužytojas sa- 

vo žodžio ir todėl tavo žodžiui 
daugiaus negalima tikėti; tavo 

ran'kos kruvinos nuo nekalto 
kraujo; tu dabar nori taikintis, 
nes matai, kad negali apgalėti,— 
todcl nori pertraukos pasilsėti, 
kad vėliaus dar nuožmiau užpulti. 
Pasaulis negali ilgiau tokio bude- 
lio kęsti, pasaulis negali tokio 
melagio ir kreivaprisiego žo- 
džiams tikėti." 

O Yc/.<ietijos žmonėms. Prezi- 
dentas sako: "Su tokia pašėlusia 
valdžia, kaip kad jųs turite, męs 
negalime taikintis. Su ,'umis, 
Vokietijos žmonėmis, męs galime 
susitaikinti ir jųsų žodžiui galime 
tikėti, bet jųs pirma parodykite, 
kad jųs savo kraujageringui val- 
džiai nepritariate; nusikratykite 
jos taip, kaip rusai nusikratė. 
Tuomet liuosos pasaulio tautos 
ves derybos ir tatkinsis su liuesą 
vokiečių tauta.'' 

Talkininkai, turbut neatsakinės, 

popiežiui, nes visi jie pritaria Wil- 
( 

sono atsakymui. Todėl ię antra- 

sai popiežiaus mėginimas taikinti 
turės nr*iti perniek. Tą tnęs pra- 
našavome, perskaitę popiežiaus 
.jotoje paduotas išlygas, kurios jei- 
gu ir nebuvo tentralinių valstijų 
įkvėptos, tai neabejotinai buvo 
joms naudingos. 

Maskvos Maskvoje atsibuvo 
suvažiavimas. įvairių partijų at- 

stovų, durnos na- 

rių, veikėjų, miestų ir universite- 
tų atstovų didelis susisvažiavimas. 

Jo mieris buvo dvejopas: valdžia 
norėjo papasakoti žmonių atsto- 

vams apie šalies padėjimą ir mai- 
nais išgirsti šalies upą, patarimus 
tolimesniam veikimui ir%t. t. 

Valdžios atstovai ir armijų 
vadai išdavė savo raportus, iš 
kurių paaiškėjo, kad kaip vidu- 
rinis Rus:jos stovis, taip armijos 
stovis yra labai liud-nas. 

Šalies viduryje suirutė; finan- 
sai, pramonė, geležinkeliai reika/- 

lauja kuogreičiausios pagelbos 
ir sutvarkymo. Jeigu taip eis 
iki lapkričio mėnesiui, tarė vie- 
nas ministeris, tai Rusijia grius 
ant paties prapulties dugno. 

Vyriausis armijų vadas, gen. 
Kornilovas, atvirai papasakojo 
baisiausių atsitikimų armijoj, 
kuomet agitatorių jkurstyti ka- 
reiviai pasiliuosavo nuo discip- 
linos: žmogžudystės aficierų, 
plėšimai ir kitokios piktadėjis- 
tcs buvo paprastas atsitikimas. J 
Jis reikalavo sugrąžinimo kuo- 
greičiausiai kuoaštriausios dis- 
ciplinos su mirties bausme ir 
atskirimu armijos nuo pašalinės 
politikos, nes kitaip esą armija 
pavirs j banditų saiką ir Rusiją 
hukia tikra pražūtis. 

Nežiūrint tokio liūdno padėji- 
mo, susivažiavimas išreiškė pa- 
sitkėjimą ir viltį j geresnę atei- 
tį. Nors susivažiavimas jokių 
aiškiai apibriežtų dalykų neatli- 
ko, bet suartino šiek-tiek srioves 
ir davė progą pažinti, kaip ištik- 
ro reikalai stovi. Rusijos pre- j 
miero kalba buvo nepaprastai 
drąsi: iš vienos pusės jis aiškiai 
pasakė, kad visoki bandymai su- 

kelti kontr-revolii'.ciją iš dešinės 
bus paskandinti kraujuose, iš 
kitos vėl pusės jis užreiškė. kad 
t: s pats atsitiks ir su bolševikais, 
jeigu jie toliaus ardys tvarką. 

Italų pasise- Italų pirmyneiga. 
kimai. Isonzo fronte ap- 

sistojo. Jų laimė- 
imai buvo žymus ir svarbus. 

Apart užėmimo visos eilės au- 

striškų pozicijų, italai laike sa- 

vo paskutinio žygio užgriebė, 
apie 27,000 belaisvių,.daugelį k u 1 -1 
kasvaidžių ir kanuolių. 

Austrai mėgina išmušti italus 
ii jų naujų pozicijų, bet tas jiems 
nesiseka: italai iki šiolei ne tik 

atmušinėja visus jų kontr-atakus, 
beT <lar ir toliaus retkarčiais pa-. 1 
sistumia 1 

PaskutiuDė italų pergalė žymiai 
pagerino jų pozicijas ir priartino 
juos prie jų tiikslo — paėmimo 
miesto Triest, kuriam dabar grę- 
sia didesnis pavojus negu kada- 
nors pirmiaus. 

Ant \akarinio fronto jokių 
svarbesnių permainų laike pas- 
kutinės sąvuiitės neįvyko. 

Amerika rengiasi siųsti dides- 
nį skaitlių kariumenės į Franciją, 
o 'namie pradėjo lavinti pirm.7 
dalį naujai pašauktų kariumenėn 

naujokų. 

Iš Kares Lauko. 
SUKILIMAS SUOMIJOJE. 

Londonas, rugpj. 31 d. — Vi- 

soje Suomijoje pastebimas ne- 

paprastas judėjimas. Bjornibor- 
ge išėjo susirėmimas su Rusijos 
kariumenė. Manoma, kad Suomiai 
mano atidaryti savo parlamentą 
prieš Rusijos valdžios norą. Ke-1 
renskis prisakė savo kariumcnei 
malšinti kiekvieną pasipriešinimą 
Suomijos gyventojų, nes, jo nuo-j 
mone, suomių rūpinimasis vien 
savo tautos reikalais Rusijai ne- 

neša gero. 
Yra žinių, kad Suomijoje vei- 

li'a Vokietijos šnipai ir pinigai. 1 

MASKVOS 
SUSIVAŽIAVIMAS. 

Washington D. C., rugsėjo i d. 

—Valstybės departamentas gavo 

oficialį pranešimą iš visos Rusijos | 
žmonių atstovų susivažiavimo, ku- 

ris atsifiuvo Maskvoje. Sekreto- 
rius Lansing pasikelbė, kad pir- 
mesnės žinios apie nesusipratimus 
Maskvos susivažiavimo buvo ne- 

teisingos. 
Visų partijų atstovai susitaikė 

šiuose svarbiausiuose klausimuose: 
šalies apgynime, palaikyme ir rė- 

mime stiprios valdžios ir Rusijos 
neskaldyme. 

Šis susivažiav:mas parodė, kad 

Rusija ga.i išeit pergalėtoja šioje 
karėje. Priimtas generolo Korni- 
lovo planas ruošimuisi prie pava 
sarinių ofensyvų, nes užstojus žie- 
mai mūšiai apsistos, o jei^j vo- 

kiečiai per tą laiką nepasiduos, 
tat pavasarinis rusų armijos ofen- 
svvas būtinai sumals vokiečių ga- 
lybę. 

Palaikymui ramybės viduje ša- 
lies pripažinta reikalingumas 
smarkių bausmių, nes anarchistai 
ir papirkti Vokietijos pinigais pro- 
vokatoriai visokiais budais Velia 
suirutes ir skleTdžia pragaištingas 
propagandas Rusijoje. 

LENKAI REIKALAUJA VIL- 
NIAUS. 

Kopenhagen, rugpj. 31 d — 

Berlino "Lokal Ąnzeiger" pra- 
neša, kad po ilgų kivirčių paga- 
lios rezignavo Lenikų Valstybės 
Taryba. SuJyg Lokal Anzeig ?r,' 
Taryga rezignavusi dėlto, kad 
vokiečiai norėjė busimoje lenkų 
armijoje laikyti dalj savo karei- 

vių ir, kad vokiečių valdžia nu- 

tarė išskyrt iš "Lenkų karalys- 
tės" Lietuvą. Lenkų Taryga bū- 
tinai reikalavusi, kad Vilnius bu- 
tų atiduotas Lenkijos globai. 
Tuo tikslu buvo net telegrafuo- 
ta kaizeriui Wilhelmui. Tačiau s 

be pasekmių. 
Viriausioji reichstago komi- 

sija taipjau patvyrtino valdžios 

nutarimą būtent, kad Lietuva ir 

Latvija turėtų savo htskirą val- 
džią, atskirą nuo "Lenkų 
karalystės. 

SUIMTA VIRŠ 167,000 
VOKIEČIŲ. 

Londcnas, rugpj. 25 d. — Nuo 
balandžio 9 d. ši u metų lygi da-1 
bar, sulyg oficialčs Anglijos ka- 
riškojo departamento skaitlines, j 
Angiiia, Rusija, Franci ja ir kiti j 
talkininkai, bendrai supmė nrlais- 

( 
vėn 167,780 vokiečiu 'kareivių ir 

aficierų. 

Wilsono Atsakymas 
Popiežiui. 

Rugpjučio 29 d. prezidentas 
Wilson, per Valstijos Sekretorių 
Lamsingą, davė atsakymą į po- 
piežiaus Benedikto XV notą, ku- 
ri siūlė taiką. 

Prezidento \Vilsono atsakymas 
yra aiškus ir stiprus! podraug 

jis dar sykį atkartoja, už ką Ame- 
rika ir talkininkai kariauja; pa- 
aiškina, kodėl dabar negali buti 
su Vokietija taikos ir nurodo, kas 
reikia padaryti, kad pastovi tai- 
ka įvyktų. 

Žemiaus seka pilnas atsaky- 
mas į popiežiaus notą: 

Jo Šventenybei Benediktui XV, 
popiežiui: 

Prenešdamas apie gavimą Jų- 
sų šveinitenybės pranešimo, rašy- 
to rugpj. i d. 1917 m., Suvienytų 
Valstijų prezidentas prašo manęs 
perduoti sekantį atsakymą: 

"Kiekviena širdis, kuri netapo 
apaklinta ir sukietėjusi per šitą 
buisią karę, turi buti sujudinta per 
šitą jo šventenybės popiežiaus at- 

sišaukimą; turi atjausti kiltumą 
ir stiprumą žmoniškų ir gausių 
pobūdžių, kurie jj ftą atsišauki- 

mą] pagimdė ir privalo karštai 

geisti, kad męs galėtume užeiti 
ant tako taikos, kurią jis taip per- 
tikrinančiai nurodinėja. Bet bu- 
tų paikystė stoti ant to tako, jei- 
gu jis faktiškai rnevcda prie to 

s;ekio, kurį jis nurodinėja. 
Mūsų atsakymas privalo buti 

paremtas ant žiaurių faktų, o ne 

ant nieko kito. Ne paprasto per- 
traukimo mušiu jis pageidauja; 
jis pageidauja pastovios ir ilgai 
besitesiačios taikos. 

Per šitas kančias negalima eiti 
išnaujo, o kas mus apsaugos nuo 

jų ateityje — tai privalo buti da-1 
lykias labai blaivaus apsvarstymo, j 

"Jo švete-nybė. suglaudus viską 
krūvon, siūlo, kad męs sugrįžtum 
prie status quo a 11.te bel-J 
1 u m [prie tokio padėjimo, kaip 
kad buvo prieš karę], ir kad po 
to butų abelnas atleidimas, nu- 

( 
siginklavimas ir tautų susitari-, 
nias, paremtas amit arbitracijos 
principo; kad per panašų susita-J 
rimii j^rių laisvė butų įvykdinta 
ir kad teritorialiai Prancūzijos 
ir Italijos reikalavimai, painus 
Balkanų valstijų klausimai ir! 
Lenkijos atnaujinimas butų pa- 
liktas tokiems suderinimo su- 

tvarkymams, prie kokių galima 
bus prieiti prie panašios taikos 

Lipo, atsižvelgiant taipgi j troš- 
kimus tų tautų, kurių politiškas 
likimas ir susivienijimas bus pa- 
lytėta.-. 

"Yra aišku, kad jokia dalis ši- 
to programo negali buti pasek- 
mimgai išpildyta, jeigu sugrąži- 
nimas status quo a n t e b e 1- 
I u m neduos tam stiprios ir už- 

ganėdinančios papėdės. 
Reik išgelbėti pasaulį nuo vo- 

kiško pavojaus. 
"Šios karės tikslas yra išgel- 

bėti pasaulio tautas nuo pavojaus 
ir tikros galybės plačios nvlitariš- 
kos įstaigos, kontroliuojamos per 

neatsakomu valdžią, kuri paslaptai 
išplianavus apvaldyti pasaulį, pra- 

dėjo savo plianą vykdinti, ne at- 

sižvelgiant nei į šventus sutar'ies 

privalumus, nei j senai nustaty- 
tas taisykles ir senai užlaikomus 

principus tarptautiško elgimosi ir 

garbės; kuri išsirinko sau locnų pa- 

togų laiką karei; kuri uždavė smū- 

gį žiauriai ir netikėtai; kuri neat- 

sižvelgė nei į įstatymus, nei į 
•įielaširdistę; kuri užliejo visą saus- 

žemį kraujo bangomis— ne tik 
kareiviu kraujy, bet taipgi kraujg 
nekaltų moterių ir vaikų, begink- 
lių ir biednų— ir kuri dabar stovi 

sulaikyta, bet nesumušta, kuri yra 
>rieš". keturių pasaulio penktdalių. 

"Šita galybė nėrai Vokietijos 

tauta. Ji yra beširdis vokiečių tau- 
tos viešpatis. Ne musų yra reika- 
las, kokiu budu didėji tauta pa- 
kliuvo po jo kontrole ir su laiki- 
nu pasigerėjimu pasidavė j-os vieš- 
patavimui, bet yra musų reikalas 
prižiūrėti, kad likusio pasaulio is- 
torija nebūtų ilgiaus palikta jo 
valdymui. 

Popiežiaus plianas tik pagel- 
bėtų kaizeriui. 

"Elgimąsi su tokiu priešu per 
taiką tokiu pliatvu, kokį nurodo jo 
šventenybė, suteiktų jam, kiek męs 
tai galime permatyti, progą atst- 

griebti savo jiega? ir atnaujinti 
savo politiką; priverstų sudaryti 
pastovią ir priešingą vokiečių tau- 
tai kitų tautų sąjungą ir privers 
tų prie pavedimo naujai gimusios 
Rusijos intrigoms ir tikrai kontr- 

revolvucijai, kuri hutų gundoma 
per visą 'nedorą įtekmę, prie ku- 
rios pastaruoju laiku Vokiškoji 
valdžia pripiatino pasaulį, 

"Ar gali buti taika, paremta 
ant atnaujinimo jos [vokiečių val- 
džios] galybės, ar ant bile garbės 
žodžio 

, kurį ji duotų sutartyje? 
"Atsakomieji politikai-veikėjai 

privalo visur matyti dabar, jeigu 
jie niekados to nematė pirmiausv 
kad jokia taika negali saugiai 
remtis ant politiškų ar ekonomi- 
nių aprubežiavimų, kurių tikslu 
yrr nauda nekurioms tautoms, o 

suvaržymas ir apsunkinimas ki- 
tų tautų. 

"Amerikos tauta iškentėjo ne- 

pakenčiamas skriaudas nuo vokie- 
čių imperatoriškos valdžios, bet ji 
negeidžia 'keršinti vokiečių žmo- 

nėms, kurie patįs viską iškentėjoj 
karėje, kurios jie patįs nepasirinko, j 
Tie (Amerikos žmonės) tiki, kad^ taika privalo remtis ant tautų, 
teisių, o ne ant teisių valdžios— 
ant teisių tautų didelių ir mažų, 
silpnų ir galingų—ant jų lygių 
teisių prie laisvės ir saugumo, sa- 

vivaldos ir dalyvavimo pa jgiomis 
išlygomis ekonominėse pasaulio' 
progose—neišskiriant iš to, žino- 

ma, nei pačių vokiečių tautos, jei- 
gu ji priims lygybę ir nejieškos 
apvaklymo. 

"Išmėginimas kiekvieno taikos 
pliano, todėl, yra sekantis: Ar jis 
yra paremtas užsitikėjimu visų 
užinteresuotų žmonių, ar tik žo- 
džiu ambitiškos ir intriguojančios 
valdžios iš vienos pusės, o grupe 
laiiivų tautų iš kitos pusės. Šitas 
yra išmėginimas, kuris siekia 
pačios dalykų šaknies; ir šitas 
išmėginimas privalo buti panau- 
dotas. 

"Suvienytų Valstijų tikslas 

šioje karėje yra žinomas visam 

pasauliui — kiekvienai tautai, 
kuriai buvo leista susipažinti su 

teisybe. Šitų tikslų nėra rei- 
kalo atkartoti išnaujo. 

"Męs nej ieškome inaterialio 
:lno. 
"Męs tikime, kad nepakenčia- 

mos skriaudos, padarytos laike 
š'os karės per pešėlusią ir bru- 

tališką vokiečių valdžios galybę, 
privalo buti atitaisytos, bet ne 

kaštais bile kurios tautos sovere- 

niškumo [savistovingumo]. 
"Baudžiamieji nuostoliai, skal- 

dymas imperijų, [kūrimas sau- 

mylių ir išskirtinų ekonominių 
lygų, niusų manymu; yra neprak- 
tiška ir galų-gale aršiau negu 
tuščias dalykas, neduodantis jo- 
kio pamato bile kokios rūšies 

taikai, o juo mažiaus pastoviai 
taikai. Ši pastaroji privalo buti 
•paremta ant teisimigumo ir ben- 

drų žmonijos teisių. 
Netiki Vokietijos valdžios 

žodžiui. 
"Mes negalime tikėti dabartinių 

Vokietijos valdonų žodžiui, kai- 

po garantijai bile ko... nebent 

I 
tasai žodis butų aiškiai paremtas 
tokiais neabejotinais išreiški- 
mais pačių Vokietijos žmonių 
noro ir troškimo, kuriuos kitos 
pasaulio tautos galėtų priimti. 1 "Be tokių užtikrinimų jokis 
žmogus, jokia tauta negali da- 
bar užsitikėti sutartims, susitai- 
kinimams delei Nusiginklavimo; 
jeigu tai ir butų padaryta su vo- 

kiška valdžia. 
"Męs turime laukti naujų pri- 

rodymų apie tikslus didžių tau- 
tų centralinių viešpatijų. 

"Lai Dievas duoda, kad jų su- 
silauktum greitai i-r tokiu budu, 
kuris visur sugrąžintų žmonėms 
užsitikėjimą j tautų garbės žodį 
r galimybę sutartinės taikos" 

Robert Lansing 
Suvienytų Amerikos Valstijų 

Valstybės Sekretorius. 

1$ AMERIKOS, 
KVIEČIAI IR TCIAUL&S. 

Nevv York, N. Y. rugsėjo i d. 
—Prie padidinimo pragyvenimo 
brandumo Amerikoje daug prisi- 
deda kiaulės. Kiaulių kupčiai 
joms sušiaria daugybės kviečių, o 

suvartojus daug kviečių, kiaulių 
mėsa jau ir yra neišpasakytai 
brangi. 

Taip Indiana valstijos farmerys 
is savo kaimyno perka kviečius po 
$.2 už bušelį. Jis jais šiaria kiau- 
les, nes tuomet už i svarą kiau- 
lienos jis lupa 44 centus! 

Federalė valdžia bando nusta- 

tyti valgomųjų produktų kainas, 
bet tai labai painus dalykas, nes 

pagaminimas produktų taip labai 
rišasi vienų su kitais, kad tiesiog 
sunku, kt nors tikro nu iUlyt*. 

lo»\os \ aisti joje v.r.i-.s lunus- 

rių laikraštis padueia įdomią sta- 
tistiką, kaip farmeriams yr.i nau- 

dinga šiart kviečiais kiaules, 
jiems neapeina, kad tokiu bu d u 

jie išaikvoja begales kviečių ir 
uo-»:i i«;keiia pragyvenime 
gumą. 

Atšertų kviečiais kiaulių mėsa 
yra daug brangesne. « 

V?k enjoje tokie dj.ykai ncj.i- 
limi. Kad suekonomihti grūdus; 
\cykieti joje tapo išskersta apie 
10,000,000 kiaulių. Beabejo, ša- 
lis tuom daug išlošė. 

Šis faktas parodo skirtumą ša* 
lies tvarkyme ir interesavimesi jos 
gerove. 

AREŠTAVO KALBĖTOJUS. 
New York, rugpj. 31 d. — Už 

kurstančias prakalbas gatvėje ta- 

po suareštuotas socialistų kalbė- 
tojas Lavison ir kalbėtoja Fraser. 
Tapo išvaikyta minia, o kalbėto- 
jai atidouti teismo nuosprendžiui. 

KARĖS IŠLAIDOS. 

Washington, D. C., rugs. 2 d. 
—Amerika pila/ daug pinigų, kad 
gedaus pagelbėjus talkininkams. 
Taip rugpjutyje Amerika karės 
reikalams išaikvojo apie milijar- 
dą doliarų. 

Paskelbtos karės išlaidos nuo 

balandžio mėnesio sekančios: 

Balandyje $297,574,400. 
Gegužyje $329,856,843. 
Birželyje $415,593,700. 
Liepos $716.560,006. 
Tokiu budu išeina apie 10 mi- 

lijonu doliarų j dieną. 
Amerika pasiryžusi gelbėti sa- 

vo sąjungininkams pinigais iki 

karės pabaigos. Dadartinio fiska- 
lio karės meto apiskaita sieks 

apie 19 milijardų doliarų, išleis- 

tų karės reikalams. 

Daug gyvasčių, daug turtų su- 

naikina ši karė. Didžiausia at- 

sakomybė už tai puola ant Vo- 

kietijos kaizeriškos valdžios, ku- 

ri ją sukėlė. 



KAIZERIS — AMERIKOS 
PAVALDINYS 

Wausau, Wis.f rugpj. 30 d. — 

Jeigu rekordai Marathon pavieto 
teismo klerko yra teisinai, tai \\ il- 

hclmas; dabartinis Vokietijos kai- 

zeris, yra natūrali/uotas Suvieny- 
tu Valstijų pavaldinys. Penkta- 
me rekordų tome, ant pu;- 
Icpio, i^ lapkričio <) i ienos 1891 
metų, yra toki> pažymėjimas: 

"šittomi teismas pripažino virš- 
minėtam Vokietijas ciesoriui Su- 

vienytų Valstijų pavaldinystę." 
Rekordai teismo klerko yra 

tvarkoje. Kokiu budu ton patilp- 
tai pažymėjimas; apie suteikimą 
\Villiemui šios >alies pavaldim- 
stt> -nežinoma. Nejaugi kaizeris 
i -tiesų butų Suvienytų Valstijų 
pavaldinys? 

SAVIEJI SUSIPEŠĖ 

Brooklyn, N. Y., rugsėjo i d. 

—Apie 50 Rusijos jurininkų (ma- 
trosu) susiejo apic.su tokiu pat 
skaičium Amerikos jurininkų. 
Abeji išsigėrė. ir..susimušė. Ru- 
sr-i kovėsi kaip liūtai. Kraujo 
buvo pralieta iš vienų ir kitų tar- 

po. Policija su areštas o 5 Rusi- 

jos jurininkus. 
% 

IR BESOČIAIS APSILUPINS 

Washington D. C. — Senato- 
riai Johnson ir La Follette rūpi- 
nasi idant nežinantieji savo mili- 
jonų skaičiaus žmonės butų ap- 
krauti didesnėmis moktstimis. 
Valdžia galėsi gaut milijonus do- 

liarių tik nuo tų tirtt.ų. kurių biz- 

tlis karės laike atneša po milijoną į 
gryno pelno j dieną. 

SPEKULIANTUS VALDO, j 
Washington, D. C — Jau biz- 

T.ieriai pradeda apsiprasti su ang- 
lių kainomis. Kadangi iškasamieji 
angliai yra trijų rūšių, tat ir kai- j 
no i nustatytos trejopos. Pirmoji 
kaina nurodo "run ot mine rušj", 
antroji kietąjį, o trečioji kainą 
minkštojo anglio. 

Paskyrime kainų priimta ome- 

nim, kiek atsieina iškasimas ir da- 
statymas anglio įvairiose valsti- 
jose. Taip: 
Pennsylvanija $2.00 $2:>'o $l .75 
Maryland $2.00 2.25 1.73 
W. Virginia 2.00 2.25 
(N'evv River) 2.15 2.40 

Virginia 2.00 2.25 
Ohio 2.<x> 2.25 
Ohio 2.35 2.60 
Kentueky 1.95 2.10 

Kentueky 
(Jellico) 2.40 2.65 2.15 

Alabama (Pratt 
Jaeger and Co 
-ona) 2.15 2.40 I.90 

Alabama (Casa- 
ba and Black 
Creek) 2.40 2.65 2.15 

Tenncssee 

(Easvjnv) 2.30 2.55 2.65 
Tenncssee 

(Jelloco) 2.40 2.65 
Indiana 1.95 2.00 

Illinois • 1.40 265 
Illinois 1.95 2.20 

Arkansati 2.65 2.90 
Iovva 2.70 2.95 
Kansas 2.55 2.80 
Missouri 2.70 2.95 
Oklahoma 3.05 3.30 
Texas 2.65 2.90 
Colorado 2.45 2.70 
Montana 2.7c 2.95 
Ne\v Mcxico 2.40 2.65 
Wyoming 2.50 2.75 
U tah 2.60 2.85 
Washington 3.25 3.50 

Dabar prezidentas uždraudė j 
išgabenimą mėsos iš Suvienytų j 
Valstijų. Kuomet bus ištirta, kiek 
mėsos gali atlikt nuo suvarto- 

jimo šios šalies gyventojams, 
tuomet likusi dalis bus leista iš- 
gabent svetur. 

Prezidento rupinin.asl šiuo*"*, 
reikalu iššaukė neišpasakytas mL- 

sos kainos kylimas: Kiaulienos 
svaras buvo: 

1914 m. — 12c., 19K ra. — 13., 
1916 m. — 17-180., io\7 m. 34.; 
jautienos: 1914 m. 15 ir čvertis c., 
1915 m. — 15c., 1916 m. 17 ir pu- 
sė c., 1917 m. — 27 ir pusė c. 

VĖLIAVŲ DIRBIMAS. 
New York, N. Federalė 

valdžia Xew Yorke įsteigė st>e- 
cialę dirbtuvę vėliavų siuvimui. 
Toje dirbtuvėje yra daugybė dar- 
bininkių, dirbančių rankomis ir 

įvairiomis mašinomis. Ten yra 
mašinos, kuriomis išpjaunamos 
žvaigždės ir juostos vėliavoms. 

Valdiškiems namams ir kariš- 

kiems laivams reikalinga labai 

daug vėliavų Kiekvienas dabar- 
tinės gadynės šarvuočius gabenami 
si: savim nemažiau 250 vėliavų 

apie u/ 2,500 doliarių. 
Kiekvienas šarvuočius turi 40 

svetimu šalių vėliavų 25X13 pė- 
dų didunfo. 

Vėliavos daromos iš vyluų. 
I'rie jų padeda daug darbo che- 

mikai ir mechanikai. Suvienytų 
Valstijų valdžia išdirbinėja virš 

į.00 rūšių vėliavas. Čia reikalinga 
amerik ;iiskos žvaigždės ir juo- 
tos, kitajiški drakonai ant gelto- 

nos materijos; raudonas Japonijos 
ratas ant balto dugno, angliški 
spinduliai, siantiškas dramblys, 
\ enecuelos žirgvaikis, jaunas mė- 
nulis dėl turkiškos vėliavos ir kiti 
simboliai. 

\ ėliavos susiuvinėjamos išimti- 
nai tam tikromis mašinomis. 
Kiekviena siuvėja daro tik t» ; 

.ikrą darbo dalį. Vėliava eina .s 

ranku j rankas 'kol nepatampa ga- 
tava. 

Brangiausiai padaryti atsieina 
S:amiska ir Cbinietiška vėliava Jos 
darcinos daugiau negu iš 220 aS 

slirų šmotų, kuriuos reikia atski- 
rai išpjauti ir susinti. 

Taikos metu vėliavos buvo dir- 
bamos tik Mary Islatid miestelyje. 
Dabar Suvienytų Valstijų valdžia 
gaminimui vėliavų j metus laiko 

išeikvoja virš 2,500,000 doliarių. 

RUOŠIA UKIŠKUS IN- 
STRUKTORIUS RUSIJAI. 
Hartford, Conn. Jau rinktas 

mėnesis p. E. Bervy organizuoja 
tokią sąjunga, kuri mobilizuotų 
Rusijos pavaldinius, mokytų juos 
visokių ukininkystės šakų, kaip tai: 
mėsos šaldymo, valymo nuo lau- 
kų kelmų ir didelių akmenų, ap- 
siėjimo su visokiomis ūkiškomis 
mašinomis ir t. t. 

Rusijos komisijos nariai, pro- 
fesorius Borodinas ir Sorhtiov- 
skis jau parūpino tam tikslui 
lėšų. Ckiškas institutas atida- 
rytas X. T. valstijoje. Lekcijos 
skaitomos kiekvienai mokinių! 
grupai po kelias savaites, paskui 
mokiniai pasipraktikuoja Ameri-i 
kos fabrikuose arba rkėse (žiū- 
rim t kas kok:ą specialybę ėmė) 
ir komandiruojami j Rusiją R.i-.' 
sijos valdžios lt'omis. 

Kol kas tą. institutą baigS 
apie 23 žmonės, kuriu tarpe yra! 
ir lietuvių. Ilgainiui, kuomet: 
Rusijos valdžia prisius daugiau 
lėšų, institutas paruoš daugiau 
ūkiškų instruktorių ir duos vie- 
tas Rusijoje. 

Visas mojcslas, pragyvenimas 
ir kelionių lėšos mokiniams nie- 
ko nekainuoja. 

Norintieji pasinaudoti šią ja I 
proga, pasitarnauti Rusi jlai ir 
ateityje buti naudingais Lietu- 
vai, del platesnių žinių -usirašy- 
kite, rusų kalba, šiuom adresu. 
Mr. E. Bervy, R. F. D. Hartford, 
Conn. 

!S DARBO LAUKO. 
DARBININKŲ JUDĖJIMAS. 

fi Washington. D. C. — Bėgy- 
je pereitos savaitės darbininkų ju- 
dėjimas visame pasaulyje nesuma- 

žėjo, bet dar pasididino. 
Vokietijos darbininkai kas kart 

labjau priešinasi apgaulingai val- 
džiai, o vietomis išeina j streikus. 

Isparijo'e sumišimai dar nepasi- 
baigė. 

Anglijos gelžkelių darbininkai 
taipgi dar neužbaigė derybų su 

kampanijomis. 
Rusijos angliakasiai ir fabriku 

darbininkai taipgi energingai rei- 
kalauja algos padidinimo. 

Austrijoje ir Vengrijoje sukilu- 
sius ir išbadėjusius darbininkus 
malšino valdžios kariumenė. 

Švedijos darbininkai taipgi ren- 

giasi prie streikų dėl pragyvenimo 
Bet didžiausia streikų banga 

bene bus Amerikoje: neskaitant 
dar nepasibaigusią begalę streikų 
jvairio.se smulkesnės pramonės ša- • 

kose; čia dar neužbaigė derybas sj 

samdytojais laivų statymo darbi- 
r' rkai įvairiose Ameirkos prie- 
plaukose; I. W. W. agitaciji 
Amerikoje skleidžiama visu at- 

kaklumu, nežiūrint to, kad aido 
bristai persekiojami ir areštuoja- 
mi. T. W. W. organizatoriai di- 
džiausius streikus orgmizuoj* 
anglių kasy .iose. 

A AMERIKOS KARIUMENĖ EUROPOJ. 
Viršui tilpęs paveikslas parodo pirmus Amerikoniškus pulkus, maršuojant Londono gat- vėmis. Duriai žmonių trukšmingai sveikino naujus savo talkininkus. 

Centralio New Yorko gelžkclio 
menedžeris paskelbė, kad pradės 
nv>kyt moteris atlikimui vyrišku 
darbų gelžkelio įstaigose. 

Sl'. I^c/uis, Mo. arklių kausty-i 
ino unijos nariai vieton $3.50 iš- 
kovojo $4.00 j dieną. I 

British Columbia prieplaukų j 11- 

roiviai iškavojo pakėlimą algos 
15 nuošimčių ir extra mokestį 
už viršlaikį. 

Xc\vark, N. J. spaustuvių dar- 
bininkų unija padarė naują kon-1 
traktą su samdytojais, sulyg 'kurio 
l:notypystai dirbantieji prie va- 

karinių laikraščių gaus $30.00 sa- 

vaitėje, o prie rytinių—$33.00. i 

Philadelphia, Pa. plomberiai1 
tveria ?ivo šakos profesionalų uni- 
jas visose to miesto dalyse, idant 
apsaugojus savo amato žmo- 
nes nuo išnaudojimo. 

Statistika parodo, kad šiais me- 
tais ir Suvienytose Valstijose du 
kartus daugiau moterių dirba įvai- 
riose darbo įstaigose negu perei- 
tais metais. 

is n. 
|| Statistika kariaujančių val- 

stybių gyventojų rodo, kad sąjun- 
gininkų šalyse yra 1.315 milijonų 
žmonių, tame skaičiuje 320,000,- 
000 žmonių yra Chinij paval- 
diniai. 

Centralinės valstybės turi gy- 
ventojų sekančiai: 
Vokietija 67,810,000 gyv. 
Austrija 29,244,000 " 

Vengrija 21,240,000 
" 

Turkija 21, 600,000 " 

Bulgarija 4753,00° 
" 

Drauge 144,647,000 gyven. 

Sąjungininkai:- 
Rusija 180,671,000 gyr 
Anglija 46,587,000 

Ang. kol: 
Indija 379,300,000 
Egiptas 14,770,000 

Prancūzija 39;7oo;ooo 
Fr. ko lota 46,700,000 

Italija 3651201000 
Ital. kol. 1,385 ;ooo 

Serbija 4,600,00 
Belgija 7,649,000 

Belg. kol. 15.587,000 
Rumunija 7,770,000 
Portugalija 6,050,000 

Port. kol. 9.332.000 
Juodkalnija 435,000 
Japonija 77,867,000 
Am er ik a 1 o 1,000.000 

Am. kol. 10.2c 5.000 
Cliinai 325,000,000 

Chinų kol. 4,898,000 
Drauge 1,315.466.000 gyv. 

Neutralės:. 

Danija 2,921,000 gyv. 
Norvegija 2.512,000 " 

Švedija 5.713.000 
" 

Holandija 6,430.000 " 

Šveicarija 3.886.000 " 

Ispanija 20,500,000 
" 

Graikija 4,821,000 " 

Drauge 46,763,000 gyv.] 
Beto nuotikiai Kuboje, Pana- 

moje, Brazilijoje ir kitur rodo, 
kad dar labjau didėja skaičius są- 

įgintnk^. 

Afrikoje nekariauja tik A'biši- 
mi ja ir Ispanijos kolonijos. 

Neutraliomis taipgi galima 
pavadinti šias Azijos šalis: Afga- 
nistaną, Persiją ir Holandijos ko- 
lonijas. 

Tai bent krūva žmonių riejasi, 
šiame kultūringame amžiuje. 

! Į Į Turkijos kareiviai yra ypa- 
tingo budo. — Jie yra labai jau-į trys. Kas gyvhio Turkijoje, tas, 
sako, kad turkai labiaus myli 
gėles, negu kokios nors kitos tau-Į 
tos žmogus. Viena Amerikone j rašo, kad"'kuomet sužeistiems Tur-; 
kijos kaieiyiams ji nunešė gėlių,| 
jie labjau džiaugėsi, negu gavę 
obuliu. Sunkiai sužeistieji uo-: 
stvdami geles verkė. 

Paprastai civilizuoti žmonės 
mano, jog Turkijos armijos ka- 
reivis didžiaušis barbaras. Tą 
patį tvirtina ir da>r visiskai neis- 

garavę iš mūsų vaidentuvės at- 
siminimai tų'laįkų, kuomet Lie- 
tuva su savo 'kaimynais vedė 
nuolatines kares su turkais, kuriu 
kareiviai elgėsi neapsakomai žiau- 
riai. Bet kares laike kiekvieno 
žmogaus būdas persimaino, jie 
tampa ne tuorn, kuom buna ra- 

miu laiku. Neseniai atsikartoję 
Armėnų ir Syrų išpjovitnai taip- 
gi parodo, iog gailestingas jau- 
smas nesuspėjo užviešpatauti tur- 
kų širdyse. Bet ištiesų taip nėra. 
Armėnus ir syriečius išpjovė ne 

^eguliarė turkų armija, o nepap- 
rastai ištvirkusi sultano policija, 
kuri nepriguli prie nuolatinės ar- 

mijos. Nesenai iš Konstantino- 
polio sugrįžęs tenykštės ame- 

rikiečių ambasados inarys S. F. 
Bryant pasakoja, kad turkų re- 

guliarę aimiją sudaro sveiki, tie- 
sudemoralizuoti valstiečiai iš vi- 
durinių Turkijos provincijų. Esą 
į veikiančią armiją miestelėnai 
met nenoriai imami, nes jie būda- 
mi patįs ištvirkę, blogina ir ki- 
tus kareivius. Nemokanti nuo- 

širdus, religiški, ')ado skurdo nuo- 
lat varginam! turkų valstiečiai 

Ituri daug brangintinų karės žvilg- 
'sniu ypatybių. Be to jie esą 
nepaprastai paklusnus, ištvermin- 
gai kenčia skurdą; vergiškai 
prisirišę prie. 'savo vyresnybės, 
pradedant nuo juos mokinančio 
seržanto, jr teigiant AUahu, ku- 
ris prirCTgfcęv kareiviams rojuje 
viską,ką tik jų širdis gali pano- 
rėti. ^ ąj 

Turkų kareivio minkštas bū- 
das myli i-r garbima taiką iki tol, 
tcol neprisieiria su šau* įvu ran- 

kose 3toti į 1:oK-ą, ginant savo tė- 

vynę ir tikybą. Kovoje turkas 
bttva pragariškai narsus. Tuo- 
met mirtis jarri visai 'nebaisi, nes 
Mahometo' tikėjimas skiria rojų 
užmuštiems kareiviams. Turkų 
liaudis ir kareiviai giliai įsitiki- 
nę, kad rusai yra amžini jų prie- 
šai. kurie susidėję su Anglija' no- 
ri pavetgti Turkijos kraštą. Tur- 

kų armija dalinasi j tris didžiau- 
sias dalis. Pirma dalis, tai ko- 

vojanti armija, kurią sudaro val- 
stiečiai. -Antra armija susideda 
iš graikų iV žvdų. Ji mušiuose 
beveik nedalyvauja, bet užsiima 

taisymu kelių ir kitokiais admi-Į 
nistratyviais reikalais. Į trečią 
armiją priklauso neištikimieji ar-j menai, kurie verčiami kasti duo- 
bes užgmštiems kareiviams. 

Turku (kareiviai valgo labai 
tTU'žai. Pastaraisiais laikais vy- 
resnybė 'beveik nieko jiems ne- 

duoda, apart kepalėlio juodo: J 
duonos. Girtuokliavimas taipgi 
visiškai neišsiplatinęs tarpe os- 

manu kareivijos. Bet užtat pa- 
pirosų rūkymas tai būtiniausias 
kuone kiekvieno "kareivio reika- 
las. Vyriausybė rūpinasi, kad 
tabako niekumet nestigtų pozici- j jose ir k*d ji > butų mebratigus. 
Sakoma, kad turkų kareiviai ta-1 
gako trukumą skaudžiau atjaučia, 
negu duonos neprieteklių. 

Turkų kareiviams labai smagu 
sekti pasakos arba jų klausyti. 
Turkų humoras lengvas atitinkąs, 
kiekvieną nuoširdžiai pajuokina.' 

Besimušant Gallipolio pusiau-' 
snlyje, Konstantinopolio ligoninės1 
kimšte prikimšo sužeistų karei- 
vių. Vienoje lovoje guldydavo 
po du ligonių. Kaikuriose ligo-į 
'm nes e ir paloviai pilnutėliai su-' 
žeistų kareiviu. Taip dideliam' 
ligonių skaičiui esant, pradėjo stig- Į 
ti gydytojų ir vaistų. Jauni me- j decinos studentai ir visi vaisti- 
ninkai (aptiekoriai) buvo pri-1 
versti pildyti gydytojų pereigas,' 
o dentistams valdžia įs.a<kė gydy-' 
ti gyvulius. Pasakojama apie 
vieną dentistą, kuriam teko gy- 
dyti ii kupranugarių. Nežino- 
damas, kaip juos paklupdyti, na- 

bagas dentistas su pagelba 'ko-' 
pečių gydė sužeistas gyvulių 
nugaras. Tūlam laikui praslin- 
kus, dentisto draugas užklausė 

jo, kaip sekasi praktika su kup- 
ranugariais. Dentistas veterino- 
rius atsakęs: "Valia Allacho— 
neužilgo viskas bus kaip pridera. 
Aštuoni jau pastipo, o trjs taip- 
gi baigia savo amžialį". 

Amerikietis, kuris darbavosi 
Konstantinopolio ligoninėse, ne- 

Įgali atsistebėti turkų kareivių 
kantrumų. Esą jau labai, labai 
retai, jeigu sužeistas turkas pra- 
deda balsiai dejuoti. Visą lai- 
ką iis dantis sukandięs tik kar- 
toja. "AlLach? Och? Allach? Ali- 
ach." Nei laike nechloroformuo- 
tų operacijų nedejuoja, nors 

iš veido matyti, kad kenčia bai- 
įsius sopulius. 

Taipgi turkų ligoninėse tuojaus 
metasi j akis krūvelėmis susiėję 
kareiviai. Jie renkasi apie tuos 

draugus, kurie moka rašyti ir 
skaityti. Tie neskaitlingi apšvie- 
stuoliai įvairiausiais budais sten- 

giasi patarnauti mažiau laimin- 
giems draugams. Jie skaito lai- 
škus. laikraščius ir kitus įvairiii- 
įvairiausius spauzdinių skiaute- 
'ius. 

Laikinosios Rusijos valdžios 
prekybos ir pramonijos ministeris 

Steponovas prid?vė laikinajai mi- 

nisterijai projektą, pagal kurį turi 
btit reorgaiuzuota-demobili/uota 
Rusijos prekyba ir prnmonija-. 

Ši;j demobilizaciją iššaukė ka- 
rės nuotikiai, kadangi vistiomenės 

arpe kas-'kart labjau apsireiškia- 
na troškimai taikos. 

Vakl/ia ir visuomenė turi ruo- 

šies, kad pasauliniai nuotiniai 
įeužklu'ptų gyventojus iš mėžinių. 

Yra būtinai reikalinga, kad or- 

janizuotyjų del apsigynimo nuo 
)riešo pramoniją greitu laiku but 
galima naudoti Rusijos piliečių 
"eikaiij pagerinimui. Reikia at- 

ninti, kad išmuš ta valanda, kuo- 
net milijonai žmonių išeis iš ap- 
kasu ir grjš savo gimtinėn. Di- 
l/iuma jų apsigyvens ukėse, taigi 
r reikia, kad tos fabrikos, kurio- 
je buvo dirbamos kamuolės, kad 
diskui but dirbama ūkiškos ma- 

'^inos. 

Ekonominis Rusijos žmonių 
padėjimas pilnai priklausys nuo 

to, kai-p gerai bus sutvarkyta 
Rusijos pramonė karei pasibaigus. 

Pabaigoje savo platformos Ste- 
panovas išdėsto tas priemones, 
kurias vykdina pramonės ir pre- 
kybos ministerija, ekonominiam 
šalies sutvarkymui. 

Jeigu Rusijai pavyks apsigynti 
nuo pragaištingo anarchistų ir 
kitokių gaivalų pavojaus, tai nė- 
ra abejonės, kad pasibaigus karei 
pramonė ir prekyba Rusijoje bus 
taip puikiai sutvarkyta, kad ji 
apsaugos savo šalies pavaldinius 
nuo visokių "biznierių" išnaudo- 
jimo ir jau tapusi laisva Rusija 
taps dideliu pramonės centru. O 
žmonių gyvenimas Rusijoje bus 
geresnis negu kurioje nors šalyje, 
nes žmoniškumas ir apšvietos ger- 
bimas ten augščiausia stovi. 

j Iš Šveicarijos praneša, kad 
Austrijoje badas kankina visus 
darbininkus, labiausia angliaka- 
sius. Austrijos valdžia paršau- 
kė iš karės lauko kelis tūkstan- 
čius kareivių anglių kasimui, bet 
tie žmonės taip labai nukankinti 
bado, kad, kol neatsigaus' nega- 
lės dirbti. 

Austrijos valdžia ima savo 
kontrolėn visas anglių Kasyklas 
ir paskelbė, kad šalies gyvento- 
jai gali ir pabadant, bile anglia- 
kasiai turėtų užtektinai maisto. 

Bulgarijos socialistas Kirkov 
Berlyno "Vossiscbe Zeitung" 
korespondentui pasakė, kad Ru- 
sijoje turėsianti įvykti nauja re- 

voliucija. Ją sukclsią socialis- 
tai bolševikai, kurie ten dabar 
žiauriai persekiojami. 

Revoliucijos pradžia kilsianti 
iš Kronštadto, kur yra stiprus 
rusų karės laivynas. Kronštadto 
garnizonas simpatizuoja bolše- 
vikams. Ten pasekmingai dar- 
buojasi Lenino šalininkai. 

Ar pavyks bolševikams sukelt 
revoliuciją, tai yra didelis klau- 
simas, nes jie nors ir gyvena 
tik revoliucijoms, bet naudos iš 
jų šalies gyventojams nėra iokios 

[j Verstinas darbininkų apdrau- 
dimas Įvestas šiose valstijose. 
Rusijoje, Austro-Vengrijoje, Vo- 
kietijoje, Francijoje, Italijoje, 
Anglijoje, Norvegijoje, Liuksen- 
burge, Serbijoje ir Rumunijoje. 

Darbininkų apdraudimai dar- 
bininkams ant to sutinkant įves- 
tas: Belgijoje, Švedijoje, Dani- 
joje, Suomijoje; Ispanijoje; IIo- 
landijoje ir Šveicarijoje, 

Skaičius apdraustų žmonių 
Rusijoje siekia 2,500,000, Angli- 
joje apie 15 milionų žmonių. 
Apdraudos mokestis visose ša- 
lyse skirtinga. 

|! Dailės retenybės ir paveiks- 
lai sistematiškai pavagiami iš Ru- 
sijos muzejų. Taip, Petrograde iš 
mttzejaus didžiojo kunigaikščio 
Michailo Nikolajevičio tapo pa- 
vogta dailės brangenybių už 5 
milionus rublių. Tarp kitų iš ten 
žuvo paveikslas "Korredžio" ap- 
Kainotas 500,000 rubliu. 

Kepersenai šeši ginkluoti ban- 
ditai pavogė iš senato stovylas, ap- 
vertintas pusantro miliono rublių. 

Tuorn pačiu laiku laikraščiai 
skelbia didžiausius apgarsinimus 
kokio tai amerikoniško sindikato, 
superkančio Rusijos dailės bran- 
genybes. 

Yra manoma, kad žuvusios Ru- 
sijos tmtžėjų retenybės ras ke- 
lią j amerikonišku kolekcionierių 
galerejas, arba j plutokratų palo- 
cius ant penktos avenue New 
Vorke. Ton glaudėsi senosios val- 
džios šulai ir dabar ten darbas 
Rusijos pasiuntinių virte verda 
tik ne Rusijos naudai. 

Belgijoje vokiečių vdd.Ii 
įvedė neišpasakytą dicipllną. Fa* 
dalijantieji žmonės nemn xc:zė* 
prašyti valgyt. t.*ž mažiausius 
•pasipriešinimus žiauriai va*.'wliri 
žmonės pasmerkiami nurtin. te- 
legramos praneša iš Air.steraa/ 
mo, kari miestelio Hamoiu ma- 

joru vokiečių kariškas teismas 
paliepė sušaudyti už tai, k -1 t.u- 
vo dauešta \'okietijos v akinai, 
buk tas majoras gelbėjo Ūdri- 
jos gyventojams pereiti j Holan- 
diją. 

Vokietijos kancleris išvažiavo i 
Belgiją tyrinėt gyventojų padė- 
jimą. 

Vokietijos parlamento vir- 
šiausis komitetas tapo paleistas. 
Negalės susirinkti anksčiau pa- 
baigos rugsėjo mėnesio. Paskuti- 
niame posėdyje parlamento ko- 
mitetas daug tarėsi apie ketina- 
mas įvesti permainas cenzūros 

tvarkyme ir karės stovio įsta- 
tymų perkeitime. 

Įį Rusijos justicijos ministeris 
padavė laikinajai valdžiai pro- 
jektą pripažinimo civilių šliujų, 
kuriuos priėmė užrubežiuose Ru- 
sijos pavaldiniai. Ministeris siū- 
lo reformuoti šį klausimą Rusi- 
Ijoje nuodugniai. 
I Kadangi šis klausimas labai 
svarbus, tat laikinoji valdžia jo 
išrišimą atideda iki Steigiama- 

jam susirinkimui. 

J Cerkovfno — prihodskija ir 
cerkovno — učitelskija mokylos < 

Rusijoje, kurios gaudavo pinigiš- 
kas subsidijos įš valdžios, o buvo 

! globojamos pravoslaviškos dva- 
siški jos, dabar perejo liaudies švie- 

'timo ministerijos žinvbon. 

Komentarai 
Atsisakius von Bethman Hoi- 

įvegui ir keliems kitiems Vokie- 
tijos mini?teriams nuo savo vie- 
tų, vokiečiai pradeda bubnint pa- 
sauliui- kad jie no™ taikos be 
jokių užgrobimų ir be pitiigiš- 
kų atlyginimų. Tuli Vokietijos 
laikraščiai net skelbia, kad ir į 
karę senieji ministeriai Vokietiia 
'įtraukė. 
Į Jie "kaltina" kaizerį kaip ir 
junkerius; bet mes neturime už- 

j miršti, kad karei prasidėjus visi 
reichstago nariai, su Liebknech- 
to išėmimu, pritarė karei, 

į Xe vienų junkerių, bet ir soci- 
ijalistų laikraščiai reikalavo už- 
griebimo Lietuvos ir Lenkijos. 

Kaizeris, jo valdžia ir junke- 
riai sudaro visai mažą vokiečių 
dalį. Be tautos pritarimo jie ne- 

galėtų nieko pradėti. Karę jie 
niekuomet vieni nebūtų drysę iš- 
šaukti. 

Tas faktas, kad vokiečiai už- 
ėmė tiek Europos žemių, rodo jų 

| vienybę ir pasiryžimą išpla- 
tinti savo rubežius. 

1915 m. jie garsino, kad jiems 
yra būtinai reikalinga užgrobti 
priešų žetnes. Lietuvai ir Lenki- 
jai jie visiškai nemanė duot po- 
litiškos laisvės, kadangi karė 
jiems perdaug gyvasčių atėmė. 

Tuli sako, kad kaizeris yra 
pasivergęs socialistus. Tas ne- 

tiesa, nes Vokietijos socialistai 
iš savo liuosos valios politikoje 
eina drauge su kaizeriu. Scheide- 
r.iannas, dangstydamas savo šo- 
vinizmą socializmo kailiu, bando 
sukelti pasaulio socialistus, kad 
jie, pasinaudodami savo įtekme, 
paskubintų užbaigti karę- I*>et ar 

bandė jis tn daryti 1915-16 me- 

tais? Žinoma, kad nc. Jam iš- 
rodė, kad Vokietija pvįgalės sa- 

vo priešus ir galės jiems savo 

taikos išlygas diktuoti. Jis yra 
tikras veidmainis ir naiviškas vy- 
lirjis. Nejaugi jam ištikro ro- 

dosi, kad jo pasiulimn. kaip ir 

visų vokiečių, pasaulio politikai 
nesupranta? Jeigu jis taip 
mano, tai jis yra kūdikiško pro- 
to žmogus. 

Ko turi lietuviai reikalauti? 
Teisingumą Boris Bachmetjevo, 

Rusijos Ambasadoriaus Wa- 
shįngtone išvadžiojimų, kad Isie- 
tuvai yra geriausiai įgavus kuo- 
plačinusią savyvaldą pasilikti su- 

sijungus su Rusijos respubliką, 
: negalima užginti. Jeigu Lietuvi 

gautų pilną neprigulmybę tai už- 

pultų lenkai iš vakarų ir vokie- 
čiai godžiomis* akimis ant jos 



žiūrėtų. Vokiečiai heabejonės l;--| 
šiais pradėti} demorali/.uo'.i Lic- 
•iuvos politikierius kaip jie tai 
darė Hulgarijojc, Grckijoje ;r 

Rumunijoje. 
Suėjus Lietuvai j fcdcratvvi 

ryšį su tautomis rytinės Kuropos 
ir Siberjos ji galėtų nuo savo 

"kultūriškų" kaimynų apsisaugo- 
ti. ir nepapulti po jų jtekme. 
Lietuva be Mažos- ;s Lietuvos 
be Klaipėdos ir Karaliaučiaus 
miestų hutų kaip žmogus be 
rankos arba be kojos, negalėtų 
turėti, tiesioginių susinėsimų su 

pasauliu. 
Sakoma, kad tautos principas, 

u/ kurį talkininkai kariauja, rei- 
kalauja, kad kiekviena tauta tū- 

li teisę apsispręsti savo likimą, 
tat ir Mažosios Lietuvos gyven- 
tojai turi teisę plebiscito keliu 
nuspręsti, ar jie turi sudėti j 
vieną politišką kuuą su Didžią- 
ją Lietuva, ar ne? liet męs ir 

dauguma Mažosios Lietuvos gy- 
ventojų lietuvių yra iŠ didesnės 
danes ekonomiškai vokiečių pa- 
vergti. Jie yra laikomi politiš- 
koj nežinystėj ir todėl nega- 
li tinkamai k sumaningai plebi- 
scito keliu savo likimą nusprę- 
sti. Kas reikia daryti? 

Taikos konferencija turi sprę- 
sti, kaip, rodos, taikos konferenci- 

jai kovojančiu viešpatysčių dip- 
lomatai matys, kad tau .11 klausi- 
mą išri.šus reikalinga bus išklau- 
syti reikalavimus pavergtųjų tau- 

tų. Prileisti bus pavergtų tautų 
atstovai, kurie galės išreikšti sa- 

vo tautų aspiracijas ir geidavi- 
mus. 

Yodčl Lietuviu Tautos Tary 
bai dabar jau i.;kalno reikėtų pa- 

sirūpinti etnografiškos Lietuvos 
sienas nustatyti, kad taikos kon- 

ferencijoj susirinkusių valstybių 
atstovams įteikus. 

Mano nuomone atnografiškos 
Lietuvos rubežiai turėtu but 

maždaug tokie, kaip nustatyti 
M. Šalčiaus "Lietuvos Žemlapy- 
je", tik vien Mažosios Lietuvos 
sienos turėtų buti pratęstos dau- 
giau j pietus ir užimtų Ungu- 
rės, \ordenlnirkio ir CIerdaunos 
miestus, ir apskričius (vok. knei- 
se). Gardino ir Minsko guberni- 
jų šiaurinių pavietų gyven tai 
turėtų gauti teisę per plebiscitą 
nuspręsti, ar jie nori susidėti su 

savystovios Lietuvos respublikos 
gyventojais j vieną politišką kū- 
ną. ar ue? 

Su kuom susidėti.? 
Su kokiomis tautomis turėtų 

Lietuva j vieną tederatyvišką-poli- 
tišką kuną arba korporaciją su- 

sijungti ? 

Mano nuomone — žinoma tai 
mano vieno nuomonė, nežinau 
ką kiti mano—dėtis su vokiečiais 
nėra nei kalbos. Jie savo šovi- 
nizmu įkyrėjo visam pasauliui— 
nereikia apie tai nei kalbėti. 

Lenkai teip-pat papratę tar- 

pe lietuviu vien tik suirutes ir 
vaidus platinti, lietuviai su jais 
nesusijungs. 

Lieka vien tik kitos tautos ry- 
tinės Europos ir Siberijos. įSu 
to...:s tautomis butų galima, apsi- 
saugojimui nuo kitų valstybių 
užmačių dėtis į federatyvę poli- 
tišką korporaciją. D. Sargunas. 

Gyvenimas Užimtoje Lietuvoje. 
/ f. 

Viso pasaulio lietuvius intere- 
suoja tas, kaip gyvena mūsų 
gentjs vokiečiai užimtoje Lie- 
tuvoje; kaip, kieno įr kokius rei- 
kalus girna leidžiamas Kaune lie- 

tuvių kalboje laikrašti0 ir bru- 
kamas Lietuvos gyventojams— 
"Dabartis" 

Trisdešimts to laikraščio nu- 

merių kokiu tai budu pasiekė 
Ameriką. Tame pluošte yra visi 
"Daba. ties" numeriai nuo vasa- 

rio J/gi birželi mėnesių šių metų. 
Nors laikraštis vedamas labai 

"atsargi-'", betgi parodo visą 
dabartinį Lieteuvos padėjimą. 

"Dabarties" politikos peržval- 
gą daro ir iš to atvaizdina Lie- 
tuvos padėjimą p. M. R. "Atei- 
tyjc". Tan skaitome: 

Pirmiausiai, iš vokiečių val- 
džios paliepimų, kurie dedam 
"Dabartyje" pirmojon vieton, 
matome, kad užimtąją L'etu 'ą 
vokiečiai sunkiai apkrovė viso- 
kiais mokesniais: vežiminiais, šu- 
niniais, vištiniais ir kitokiais. Po 
tų mokesnių našta žmonės ma- 

tyti, stenėte stena ir negali jų 
išsimokėti. Iš praslydusių j laik- 
raštį žinių matyti, kad ten ir 
ten buvo licitacijos turto tokio 
ir #>kio žmogaus už neapsimokė- 
jimą tokių ir tokių mokesnių. 

Iš ilgų straipsnių kiekviename 
"Dabarties'' >iuimeryje apie mais- 
tą. ukę ir namų ruošą, matyti, 
kad Lietuvoje trūksta maisto. 
Vokiečiai per "Dabartį* mokina 
lietuvius gamintis maisto iš vi- 
sokių grybų—kumelspenių (ma- 
tyti, šungrybių. Redakcija), iš 

žolių, iš gir nių uogų, iš dar- 
žovių. Giria labai kepsnius ir 
sriubą iš kovų—juodvarnių ir 

ragina visus juos pamėginti. O 
kaip vokiečiarrs apeifcia gardi 
Lietuvos mėsutė, tai matyti iš 
sekančio dalyko. Viename žinių 
skyriuje didelėmis raidėmis para- 
šyta: "Pavyzdys visoms kiau- 
lėms" ir paskui pranešama, kad 
vienur Kauno gubernijoje kiau- 
lė atsivedė septynioliicą paršiu- 
kų! Ta žinia matyti tiek patiko 
vokiečiams, kad jie nutarė pa- 
sidalinti ta ž»nia ir su lietuviais! 

Apskritai, "Dabartyje" paskuti- 
niuose numeriuose lietuviai daug 
mokinami ukininkauti. Abejoti- 
na. kad tai yra daroma iš tikro 
vokiečių troškimo lietuvius pa- 
mokinti. Greičiau todėl, kad Vo- 

kietijoje trumpa maisto ir vo- 

kiečiai nori pakelti Lietuvos 
t»kės produktyvumą, kad Lietu- 
vos ūkės padėtų jiems maitin- 
ti jų milžinišką armiją ir badau- 

jančius vokiečių miestų -gyven- 

tojus. 

Neturtiinrgų žmonių gyveni- 
mas užimtoje Lietuvoje, matyti, 
pasidarė visia nepakenčiamas. 
Jie neturėdami iš ko pragyventi, 
pasileido j vagystes ir pigimus. 
Beveik kasnumeryje "D 'v- 

je" yra žinių, kad ten ir ten uu- 

vo žmonių teismai uz pavogimą 
arklių iš tvarto, už apiplėšimą 
■ant keflio! Kasnumeryje telpa 
ūkininkų skelbimai, pranešantis 
apie arklių pavogimą ir vagių 
paj ieškojimą. 

"Dabartis", mimedama plačiai 
tąs vagystes Ir plėšimus maty- 
ti badyte bado lietuviams akis, 

(kad jie pilni tokių niekšybių, 
ir lyg nežino, kad tai yra vokie- 
čių šeimyninkavimo vaisiai, ku- 
riais žmonės priversti daryti to- 

kius prasižengimus. 
j Iš pranešimų apie ūkininkų 
[bausmes už nepristatymą gyvu- 
lių ar padargų į paskirtą vietą, 
aišku, kad Lietuvoje Karinė vo- 

kiečių valdžia ima viską iš gy- 

ventojų po senovei. Aprašoma, 
(kad vienas ūkininkas iš Suval- 
kų žemės buvo nubaustas kalė- 
jimu ir atėmimu turto už tai, 
kad nepristatė savo užaugusios 
kumelės j karės valdžios paskir- 
tą vietą. 

Vokiečiai, nelaukdami karės 
galo pradėjo tikrą Lietuvos cko- 
nominj pavergimą! "Dabarties" 
skelbimuose matyti, kad Lietu- 
voje veikia "Rytų Žemės Išpir- 
kimo Banko Skyrius" su 70 mi- 
liornų rublių kapitalo Lietuvos 
žemių išpirkimui ir apgyvendi- 
nimui vokiečių Lietuvoje! 

) Iš žinių ir skelbimų matyti, 
kad visuoso didesniuose Lietu- 
'vos miestuose yra įsteigta pre- 
kybos rūmai, kurie stengiasi vi- 

sa supirkti iš lietuvių ir nuga- 
benti j Vokietiją ikokia kaina jie 
nori, o į Lietuvą gabenti savo 

prekes ir atlupti deš'.nteriopą 
kainą! 

Kauno ir Vilniaus apylinkėse 
yra pristeigę savo vokiškų dirb- 
tuvių, j kurias ima lietuvius 
dirbti vokiškus išdirbinius. 

Vokiečiai ūkės mašinų fabri- 
kantai, matyti, yra užvertę Lie- 
tuvos rinkas savo išdirbimo 
ūkės mašinomis. 

Visi didžiausi skelbimai "Da- 
bartyje" yra pašvęsti toms vo- 

kiečių bankonvs, krautuvėms ir 
dirbtuvėms. Vokiečiai žino, ko- 
kiu keliu greičiausiai galima pri- 
eiti prie šalies pavergimo ir dėl- 
to jsisteigė sau "Dabartį" Lie- 

jtuvoje. "Dabartis" dabar be jo- 

Ikių abejojimų yra vokiečių val- 
džios laikraštis, leiAtiamas tam, 

LAIKO DIDVYRIAI. 
Sir Doitglas Haig, komandieriusanglų armijos Francuzijoje per- 

duoda svarbias informacijas premjerui Lloyd Georgiui, — mršalas 
Joffre klauso. Kairėje—A. Thomas, Prancūzijos amunicijis mi- 
nisterjs. 

kad greičiau galima butų pavergti 
kraštas. Negana, kad "Dabar- 

tis" veda prie lietuvių ekonomi- 
nio pavergimo, bet pažiūrėkime 
ką ji daro su lietuvių dvasia! 

Kiekvienas numeris pilnas pla- 
čiausių aprašymų apie vokiečių 
pasisekimus visuose frontuose; 
pilnas pajuokimo ir neteisingų 
žinių apie talkininkus. Ypatin- 
gai kelia/ma lietuvių neapykanta 
prieš Angliją. Anglija nupie- 
šiama visur, kaipo kaltininkė 
šios karės ir visų tautų klasti- 
niilkė. Tias pat ir apie Ameriką. 
Gi vokiški išradimai: submari- 
nai, orlaiviai, šautuvai keliami į 
padanges. Lietuviai mėginama 
jtikimti, kad niekas negali atsi- 
laikyti prieš vokiečius. 

Ta pati "Dabartis" Lietuvoje 
yra skelbėja tamsybės, atgalei- 
vybės ir klerikalizmo. Matyti, 
vokiečiai yra įtikinti, kad lietu- 
viai yra maldingi žmonės ir kad, 
giriant ir palaikant tas jų mal- 

dingumas, galima pelnyti lietu- 

vių simpatiją. Dėlto "Dabar- 
tis" plačiai rašo apie šventes, 
apie popiežių, apie katalikų (ži- 
noma, vokiškų) suvažiavimus, 
apie Lietuvos vyskupus. Pri- 

mena, kaip rusai seniau perse- 

kiojo lietuvių tikybą. Iš "Da- 
barties" aprašymų apie Šeinių ir 
Kauno vyskupų Karoso ir Kare- 

vičiaus pagrjžimą i Lietuvą, ma- 

tyti, vokiečiai nori pasigauti lie- 

tuvių dvasiškiją, kad ji eitų iš- 
vieno su jais, taip kaip ėjo iš- 
viano su senąja rusų valdžia. 
''Dabartis" — numeris iš nume- 

rio mėgina supažindinti lietuvius 
su vokiečių literatūra ir numeris 
iš numerio deda vertimus iš 

vokiečių populiarių rašytojų, vi- 
sokių : "Hefcelių, Aurback'ų, 
Šlegelių" ir kitokių. Net "Da- 
barties" kalba pasidarė kažin- 
kaip kitoikia, kaip Rusijos ir 
Amerikos lietuvių laikraščių, 
kalba'. Taip ir atsiduoda vis.i 

jos sakiniai vokiškumu. 
fo liniu naujenų iš "Dabar- 

ties" sužinome svarbių šių: i) 
kad j Berliną pas buvusį užsie- 
nio reikalu ministerį Zimermainą 
buvo nuvažiavusi lietuvių dele- 
gacija ir kad Zimermanas užtik- 
rinęs jiems, jog Lietuva gausian- 
ti nuo vokiečių "savavaldybę" 
(jau ne savarankybę, kaip buvo 
pažadėjusi taikos pasiūlymuose 
gruodžio men. 1916 m.) ir 2) 
kad Rusijos revoliucija lietuviams 
nieko gero negalinti duoti, nes 

revoliucijos laimėtojai yra "pan 
sla-vistai" — norį praryti mažą- 
sias tautas. 

"Dabartis" viename numeryje 
peskelbė persikelianti \ Baltsto- 
gę, Gardino iemčje. Kodėl taip 
padaryta, tai yra gili paslaptis. 
Gal jau yra leista Kaune patiems 
lietuviams laikraščiai leisti? Bet 

apie tai "Dabartis" nieko nemini. 
O gal vokiečiai pavedė "Dabar- 
čiai'' lietuvinti gudus, kad patys 
galėtų vokietinti lietuvius? Ka- 
žin kas tai per paslaptis butu? 
Gal jau Lietuvos gyventojus 
perkėlė apie Baltstogę į pelkes 
gyventi, o Lietuvon prigabeno 
savo vokiečių? Dabar kjla klau- 
simas: kur yra lietuviai-inteligen- 
tai. pasilikę Lietuvoje ir ką jie 
veikia? 

Iš tos pat "Dabarties" patiriame, 
kad jie, nors baisiai suspausti 
aplinkybėmis, bet nestoja dirbę 
lietuvių kulturos labui. Tai ma- 

tyti iš trumpų aprašymų "Da- 
bartyje" apie Lietuvių Mokslo 
Draugijos metinį suvažiavimą, 
buvusj birželio mėnesyje, kuria- 
me D-ras Basanavičius, Mykolas 
Biržiška, Petras Klimas ir kiti 
skaitė referatus. Narių esą buvę 
mažai! (Kuigi nebus mažai, kad 
kiti nariai yra išdūmę j Rusiją! 
Red.). Iš "Dabarties" skelbimų 
sužinome, kad Kaune, Vilniuje 
ir Šiauliuose gyvuoja "Lietuvių" 
gimnazijos," kuriose yra lietu- 
viai direktoriai, ir kad Kaune, 
Lydoje Vilniuje, ir Suvalkuose 
yra "mokytojų rengimo Kursai," 
kuriuose mokytojauje negirdėto- 
mis pravardėmis neva lietuviai 
mokytojai. 

Yra taipgi "Dabartyje" trumpa 
žinutė apie "Lietuvių draugiją 
nukentėjusiems del karės šelpti," 
kuriai leido darbuotis vokiečių 
karinė valdžia. Paskutinė nau- 

jiena iš "Dabarties" tai yra ta, 
kad "Dabartyje" yra paduota 
tūkstančiai lietuvių kareivių be- 
laisvių Vokietijoje. Ten, turbut, 
tikrai visi Amerikos lietuviai su- 

rastų savo giminių, tik vardai 
pravardės ir paėjimo vietos taip 
suambrintos, kad ki'tos sunkai yra 
įspėti kas per vienos butų. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ HARRISON IR KEAR- 

NY, N. J. 
* 

* * 
Vardan teisybės.— Esiu pri- 

verstas parodyti visuomenei už 

ką aš esiu pasmerktas per p. Vi- 
ską žinančio iškraipytą kores- 
pondencija. "Liet',' 32 numeryje 
jis neva atšaukė neteisingą ko- 
respondenciją. Jcuri buvo manim 

parašyta "Liet." 30 numeryj apie 
^"i,ieckerešką" partiją. 

Tad-gi <aš remiuosi tais pačiais 
iodžiais,. kurie tilpo toje kores- 
pondencijoje ir tvirtinu, kad tai 
yra tiVra teisybė. 

Antras dalykas, p. Viską ži- 
nantis teršdamas mane purvais, 
gundo vietinę TMD. kuopą, kad 
ir ji panašiai užprotestuotų prieš 
|t^ korespondenciją. Cia turiu j 

pabrie/.ti tai, kad aš viešai pasa- 
kau,. jeigu TMD. kuopos nariai 
ant to sutinka ir duodasi išnau- 
doti ir klaidinti tiems, kurie pa- 
tįs eina prieš savo są/iny tai aš 
užtikrinu, kad tas taip nepasi- 
baigs, bet pasirodys, katras iš 
mus bus teisingas. 

i-\J I). kuopos nariai gerai ži- 
no, kad aš buvau parašas tikrai 
teisingą žinutę kas link tulo "vei- 
kėjo'' ir jeigu jie duotų protes- 
tuoti, tai tas netik butų priešin- 
ga teisėms bet ir sąžynei. 

Protestujant prieš įvykusias 
faktus galima nusidėti prieš ša- 
lies konstituciją. 

Aš nepasiliksiu melagiu ra- 

šydamas teisybę. Patarčiau p. 
Viską žinančiam apsižiūrėti, prieš 
ką protestuot ir meldžiu gerb. 
TMD. kr opos narių pirma pa- 
Igalvoti, nes jus gerai žinot, kad 
jų protestas jums nieko gero ne- 

atneš, o tik kompromisą. Žinote, 
kad p. "Viską žinantis" viską da- 
ro tik d ei savo ypatiškos garbės 
ir aš būdamas teisingu nepasi- 
duosiu ir melagiu nepasiliksiu, 
kaip kad jis mane pasmerkia. 

C. B. S. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
"Divorsų pavietrė'.— Čia lie- 

tuvių tarpe labai parėjo j madą 
divorsai—persiskyrimai vyrų su 

pačiomis. Tai da-o daugiausia 
tamsus žmonės. Vyras pasiima 
vieną advokatą, o pati kitą. Abu- 
du daužosi su : dvokatais kol- 
pinigų turi. Pinigus praleidžia, 
\ėl paduoda vienas kitam ranką 
ir gyvena kaip jaunavedžiai. ( 

Paskutiniu laiku persiskyrė ke- 
turios poros. Ypač paskutinė 
pora buvo labai dievota, priklau- ̂ 
sė prie visokių brostvų ir para-. 
pijos. Ilgai jiedu daužėsi po 
teismus, o jų vaikeliai badavo ir 
galop tapo atiduoti j miesto glo^ 
ba. 

I 
Paskendę tamsybėje žjmonės 

nenori pažint gyvenimą, nemoka 
^ taisvt šeimynišku santikiu, bet, 

.. 

" 
... riejasi, jeigu jie nesibijo Dievo 

taip negražiai gyvendami, tai tu- 

rėtų nors žmonių sarmatytis. 
Sakalas. 

IS NEWARK, N.J. 
Prakalbos. — Rugpj. 27 d. 

Vietinė Palangos Juzės dr-ja pa- 
rengė prakalbas. Kalbėtoju bu- 
vo }). Grigaitis iš Chicagos. Pra- 
kalbos prasidėjo dcklemacijomis. 
Deklemavo p-lė Busiutė. Po 
deklemacijos p. Grigaitis pradėjo 
kalbą. Jis kalbėjo apie karę; iš1 
ko ji prasidėjo, ir nurodinėjo,' 
kad ne del ko kito, kaip tik del 
kapitalistii labo, kurie varydami j konkurenciją manė pasipelnyti iš 
šitos baisios karės. 

Bet, proletariatui nustumus 
nuo sosto Rusijos carą ir jo vai-j 
džią, tas viskas išėjo kitaip, rnegu 
kapitalistiški gaivalai manė. 

Nes dabar pakilus augštyn dar- 
bininkiškai klesai pasirodė, kad 
šita karė turi buti užbaigta bc 
aneksijų ir be kontribucijų. Tos| 
didelės valstybės, kurios manėj 
pelnyti užgrobimais kitų šalių, 
dar turės pralaimėti, nes visos, 
mažos tautos turi buti paliuosuo- 
tos, kaip tai: Lenkiją, Lietuva, 
Ukraina, Elsas-Lotaringija ir ki- 
tos mažos tautelės. 

Kol šita karė trauksis, tai dar- 
bininkiška kliasa ims daugiau bu- 

joti ir šita baisi audra- bus kitaip 
užbaigta, negu visos kitos. 

Publikos buvo nemažai. Pa- 
sibaigus prakalboms puirašinėjo i 
kokią tai draugiją naujus narius. 

Ten Buvęs. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
A. L. T. S. 21 kp. dirba. Si 

kuopa ištikrujų pradėjo dirbti 
naudingą visuomeninį darbą. 
Rugp. 19 d. surengė pikniką !r 

gerai pelnė. Pusę pelno paskyrė 
L. N. F. Rugp. 24 d. surengė pra- 
kalbas išaiškinimui dėlei ten kilu- 
sių nesusipratimų apie Anglų 
spaudą. Žmonių susirinko apie 
pusė šimto, kur p. J. J. Žilis 
išskaitė visas iškarpas angliškai 
ir lietuviškai, o paskui rezoliu- 

ciją, išdėstydamas žodis j žodį. 
Leista per balsavimą. Visi pa- 
kėlė rankas, prieš nebuvo. Taigi 
dabar aiškiai galėjo matyti, kad 

visų šukavimai buvo be pamato, 
be apsvarstymo. 

Stebėtiniausi tie žmonės, kurie 
smarkiausiai šokinėjo, ir grąsino 
tuos pasirašiusius po rezoliuci- 

j<vs "pacluotor. už anarchistus". 
Jie bėgo visur ir jieškojo 
rodos. Ir tie visi Au- 
kautojai j šias prakalbas neatsi- 
lamkė. P. J. J. Žilis trumpoje 
kalboje nuosekliai išaiškino viso 

dalyko stovį. Nurodė musų bro- 
lių lietuvių silpną supratimą po- 
litikos ir klerikalų bei socialistų 
klaidingumą 

Tautininkų sriovė rūpinasi vi- 
sais lietuviais ir visa tauta. Pub- 
likai jo kalba patiko. 

Paskui kalbėjo t vark vedi s p. 
P.Petronis, aiškindamas jog Lem- 
kija buvo ir yra musų tautos 

priešininkė bei priespaudėja, ir 
dabartiniu laiku, kuomet stovi- 
me prie pražūties kranto, lenkai 
vis kėsinasi ir bando mus pa- 
stūmėti. I'. P. Petronis jausmin- 
gais žodžiais užbaigė šio vaka- 
ro prakalbą. Jis viešai pasakė: 
"Tie, kurie j šias prakalbas ne- 

atejo, lai daugiaus nebando teršt 
keno nors asmenį, nes tas va- 

karas buvo vien dėlto parengtas, 
kad visi neaiškumai butų išaiš- 
kinti". 

Prie A. L. T. Sandaros 21 kp. 
tą vakarą prisirašė šie draugai: 
A. Usevičius, F. Fabijanskas ir 
A. Krikščiūnas. 

Sveikinu naujus Sandariečius, 
išreiškusius norą bendrai darbuo- 
ties musų tautos žmonių labui. 

Svečias. 

IŠ CLINTON, IND. 

Nauja kuopa.— Čionai susitvė- 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Draugijos kuopa iš 12 narių. Sios 
organizacijos tikslas yra teikti pa- 
šalpą savo nariams, panagiai, kaip 
abudu mūsų Susivienijimai. Lie- 
tuvių Piliečių Draugijos centras 

randasi Terrhoute, Ind. Inkorpo- 
ruota Indianos valst;:oje, čarte- 
ris leidžia tverti skyrius visose 
valstijose. Sią atskirą pašalpos or- 

ganizaciją tverti iššaukė perdide- 
lis bosavimas musų senųjų susi- 

vienijimų samdininkų, mat žmo- 
nės jau nori apsisaugoti nuo pa- 
vienių asmenų diktatūros. 

Jonas Skinderis. 

* IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Talkininkų bazaras. Gruodžio 
mėnesyj šių metų yra rengiamas 
didelis bazaras visų talkininkų 
tautų. Manoma, kad šis bazaras 
bus didžiausias ir daugiausia 
pelno duos už visus bazarus, bu- 
vusius Amerikoje, dėlto, kad ja- 
me ims daly varną ir pats Dėcė 
oamas. 

Spėjus talkininkams susitarti 
bazaro rengimo reikale, gandas 
pasiekė mūsų Centrplį Komitetą. 
Sis pabandė surasti kelius, kaip 
prieiti prie Talkininkų komiteto, 
kad gauti vietą ir lietuviams bu- 
si matu bazare. 

Dabar Centralis Komitetas 
bando išjudinti musų visuomenę, 
kad ji prisidėtų prie tojo bazaro. 

Brooklyne jau buvo du preli- 
minariai susirinkimai, kur apkal- 
bėta būdas, kaip pritraukti musų 
visuomenę prie to didelio darbo. 
Paskutiniame susirinkime laiky- 
tame rugpjūčio 25 d. nutarė su- 

šaukti susirinkiman visų drau- 
gijų atstovus ir šiaip lietuvius 
veikėjus, suorganizavimui komi- 
teto tvarkiniui bazare lietuvių 
skyriaus. Susirinkimas įvyks 19 
d. rugsėjo, Apreiškimo P. šv. pa- 
rapijos salėje, Brooklyne. { su- 

sirinkimą nutarta kviesti netiktai 
Xe\v Yorko apielinkės draugijas 
ir veikėjus, b r t ir tolimesnių ko- 
lonijų, kaip ve: Ne\varko, Jersey 
City, Patersono, Pasaito, Yon- 
kers ir kitų. 

Iš pereitų dviejų susirinkimų, 
galima jau spręsti, kad komite- 
tas bazarui nebus nuo sriovių, bet 
nuo lietuvių.- Socialistai, mato- 

mai, norėjo padaryti tąjį komite- 
tą srioviniu, ar kaip kitaip, nes 

užkausti, ar jie prisidės prie ba- 
zaro, atsakė: "Męs pirma, girdi, 
turime pasiklausti savo "visuo- 
menę", ar ji mums pavelys". Kei- 
stas dalykas su tais musų socia- 
listais: pirkti brauningus ir žu- 

dyti žmones revoliucijoje, jie vi- 
suomenės nesiklausta, bet kuomet 
visų lietuvių reikalas, kad musų 
žmones gelbėti nuo bado, tuo- 

met jie eina pasiklausti savo "kvo- 
terinių draugučių", ar jie jiems 
pavelys gelbėti savo brolius nuo 

bado... Šiaip jau Brookyno lie- 
tuviai, iškilus svarbiam reikalui, 
moka eiti išvieno. 

Zarasiškis. 

Žinios Žinelės. 
Baltimore M D. 
■= Rugpj. 24 d. čia tapo užmu- 

štas automobilium Juozas Radze- 
vičius 17 m. amžiais. Buvo do- 
ras vaikinas. / 

Cleveland, Ohio. 
= Cia pasigėrusi katalikiška 

j lietuvių šeimyna bandė pakrik- 
štyti kūdikį ceberyje šalto van- 

dens. Išėjo muštynės su sve* 

ciais-krikštytojaus. 

Herrin, 111. 
= Rugpj. 23 d. kasyklose už- 

griuvo Vincą Jocių 53 m. am- 

žiaus. Velionis tapo palaidotas 
27 d. rugpj. 

Peacock, Mich. 
= Šioje apielinkėje yra daug 

lietuvių farmerių ir visi gana pa- 
siturintjs. Neperseniai j čia at- 

sibaladojo tuias žmogus, pasiva- 
dinus kunigu, jo pravardė "Kel- 
mutis". Jis ragina dėt pinigus ir 
statyt bažnyčią. Nežine, i<as ii 
to biznio išeis? 

Bayonne, N. J. 
= Čia apsivedė Jonas Gonė- 

nas su Uršule Didvačiutc. §liu- 
bą ėmė civilį. 

Lawrence, Mass. 
= Čia apsivedė Jonas Šumins- 

kas su Ona Baranauskaite, šliu- 
bą ėmė civilį. 

Newark, N J. 
= Rugpjūčio 19 d. SLA. ir 

T M D. kuopos surengė puikų 
pikniką, kur kalbėjo gerb. M, 
Žalčius, Račkauskas, Trečiokas, 
Liaitkauskas ir Mickevičiūtė. 

= Rugpjučio 21 d. čia tapo 
palaidotas J. Tumtlis. 

Bridgeport, Conn. 
= Juozas Bezgela, 25 metų 

amžiaus, valydamas mašiną dirb- 
tuvėje pateko jon ir tapo su- 

trintas. Už trijų valandų mirė, 

Minden, W. Va. 
= Šiame miestelyje gyvena 

apie 30 lietuviškų šeimynų itf 
apie dukart tiek pavienių. 

Į šį mietelį pareina 77 lietu- 
viškų laikraščių egzemplioriau 
Yra SLA. kuopa. 

Brooklyn, N. Y. 
= Privatiniame draugų pasi- 

kalbėjime tūli draugai visiškai 
nenorėjo duot balso draugui— 
bvečiui P. Grigaičiui, tikėdami, 
kad jisai yra darbininkų prie* 
i'us. Taip rašo "Laisvė". 

Newark, N. Y. 
== Laike p. M. Šalčiaus pra- 

kalbos, rugpj. 19 d. skaitlingas 
lietuvių susirinkimas išnešė 1110- 

ralį protestą prieš popiežių, kam 
jis Lietuvą ignoruoja. 

Utica, N. Y. 
= Rugsėjo 1 d. 7:00 v: v: trau- 

kinyssuvažinėjo lietuvę moterį Ma- 
culaitienę. Nuliūdime pasiliko vy- 
ras, sunus ir duktė. 

So. Boston, Mass. 
= Rugsėjo 2 d. Lietuvių sve- 

tainėje Ukėsų Draugija surengė iš- 
leistuves pastojusiems į Amerikos 
armiją lietuviams kareiviams. Bu- 
\o eilė lietuvių kalbėtojų—visų 
partijų žmonių. 

— Duonkepis Ignas Barysas, 
gerai žinomas šio miesto gyven- 
tojams, rugpjučio 29 d. numirė. 
Paliko nuliudime pačią ir 4 vai- 
kučius. 

Binghamton, N. Y. 
= Ccntralinio Komiteto sky- 

rius jau išsiuntė badaujantiems 
lietuviams apie $60.00. Ketina- 
ma sutverti A.L.T:S. kuopa. 

New Haven, Conn. 
= ALTS. kuopa puikiai gyvuo- 

ja. Rugpjučio 19 d. turėjo pui- 
ku išvažiavimą su įvairiu progra- 
pju. Abelnai šio miesto lietuviai 
rengia piknikus kas nedėldienis. 

Brooklyn, N. Y. 
= Mokinęsis agronomijos ir 

•lirbęs prie žemlapių M. Hrundza, 
44 metų amžiaus, numirė hotelvj^ 
atvažiavęs pas brolį svec. uosna. 



Apžvalga. 
Rezoliucija Lietuvos reikalais. 

Te nsytvanijos lietuviai, kaip pra- 
rtša J. Bielskis, laii:<* "Lietuviu 
Dienos," laikytos Mahanoy City 
Tunction, sumanė priminti savo 

valstijos kongrestnanams apie Lie- 
tuvos reikalus. Tą jie padarė for- 
ptoje tam tikros rezoliucijos, ku- 

rioje nurodoma j Lietuvos aukas 
laike šios karės, j jos troškimus 
ateityje ir prašoma l'ennsvhani- 
jos kongresmanų paremti minėtus 
Lietuvos troškimus. 

T)r. J. lS;elski», atstovaujantis 
Lietuvių Informacijos Biurą \Va- 

shingtone, jteikė tą rezoliuciją 
l'eunsylvanijos valstijos ko n g."e s- 

manams. 
Tas yra pagirtinas dalbas. Vi- 

si, kas kuom gal:, privaio kti!» 1- 

ti į visas (h'.ris, per kurias galima 
prieiti prie Lietuvos laisvės. Vie- 
rą c'alyką tačiaus,—<ne kai|>o prie- 
kabę, bet kaipo nuoširdų patarimu 
—męs norėtume patėmyti: geisti- 
na butu, kad tokios rezoliucijos 
butų sutaisytos žmoniškoj anglu 
kalboj. Viršminėta gi rezoliucija, 
kaip ją paduoda "Draugas," vie- 
tomis taip šlubuoja kalboje, kad 
kitur ir jokio senso jos perioduo- 
se nėra. To būtinai reikia vengti, 
•res sulvg to sprendžiama apie 
lietuvių išsilavinimą ir jų pri- 
brendimą. 

Liaudis nenori Liaudies Tary- 
bos. Liaudies Taryba, j kurią 
susispietė dalis socialistų, anar- 

chistai, žut-but pacifistai, pro-vo- 
kiški agitatoriai ir visoki kitoki 
gaivalai, turėjo pereitą sąvaitę lai- 
k ti savo seimą mieste M Mineapo- 
li s, Minn. Cia vienok jietns užgy- 
nė laikyti seimą, pasiremiant tuo, 
kad jų seimas turi mieriu sukelti 
tik suirutę tarp žmonių ir k:vf iš 
jo niekam negali buti nei naudos, 
nei džiaugsmo, vien tik kaizeriui. 

Netekę vietos Minneapolise, 
mėgino gauti vietą miestelyj Far- 
go, N. Dakotoj. Bet čia dar 
priešdieniu aukščiau vietiniai gy- 
ventojai išsivijo pacifistus iš savo 

miesto ir pranešė, kad tą patį pa- 
darysią ir ta taip vadinama Liau- 
dies Taryba, jeigu ji a*,ryktų į 
Fargo. Tuomet mėginta trečią, 
\\ isconsino valstiją—miestelį Ilud- 
son. IŠ čia tos tarybos delegatus 
be jokių ceremonijų išgujo. 

Neturėdami, kur susirinkti, pa- 
cifistai pradėjo kalbėti apie Chi- 
cagą. Bet Illinoiso gubernatorius 
išleido paliepimą, uždraudžiantį 
lailcyti panašų seimą bile kur val- 
stijoj. Pradinė konferencija bu- 
vo išvaikyta iš \Yest Auditorium 
salės. 

Pacifistai vėl pasiliko be vietos, 
tarsi tie amžini žydai, nežinantie- 
ji, kur keliauti, nei kur jų kelio- 
nė užsibaigs. 

/ nt laimės čia jiems atėjo pa- 
getbon Chicagos majoras; Tliomp- 
son, pagarsėjusis savo pataikavi- 
mu vokiečiams. Jis davė polici- 
jai paliepimą nepaisyti guberna- 
toriaus paliepimo ir leisti paci- 
fistams laikyti savo seimą. 

Ta taip ir padarė. "Seimas" bu- 
vo trumpas, ir vieton keleto .die- 
nų, tęsėsi voft keletą valandų. Mat 
gubernatorius {pasiuntė iš Spring- 
fieldo kariumenę j Chicagą ir pa- 
cifistai, laike kelių valandų prisi- 
rėkę prieš VVilsoną ir valdžią, nu- 

sprendė, kad geriaus bus nelaukti, 
\ kol kariumenė su durtuvais salėje 

pasirodys ir išvaikys -'tos kaipo 
nenuoramas, trukšmadarius ir ša- 
lies priešininkus. 

Iš viršminėto matyt; kad tos taip 
vadinamos neva Liaudies Tarybos, 
me tik valdžia, bet ir patįs žmonės 
įvairiuose miesuose nenori ir nuo 

jų šalina-si. Milžiniška žmonių 
dalis žiuri j juos kaipo j fanatikus, 
arba kaizerio bernus. 

Prie tc^cios .ai tarybos prisidėjo 
ir lietuvių neva Darbtiinku Tary- 
ba, ku.i ir lietuvių vardą įvėlė ton 
košėn. Musų socialistukai, kurie 
prisidengė "darbininkų" vardu ir 
vilioja žmones tuomi, kad jie ne- 
va karę sustabdys, blogą patarna- 
vimą daro lietuviams, traukdami 
juos j tokius skandalus. Lieuviaį 
turi sudėti iškašeius pasivažinėji- 
mui delegatų, užlaikymui visokių 
"darmojedų" ofisų, o už tai gauna 
ir dar gaus atgal pajuokimą, panie- 
ką ir gal net persekiojimus nuo 
šios šalies gyventojų: 

Tai kur gi čia gerumas ir kokia 
čia nauda iš to lietuviams? Lai- 
kas jau hutu. kad lietuvių darbinin- 
kai susiprastų ir ne. įduotu save 

išnaudoti visiems, kurie visokius 
gešeftus varinėja po "darbininkų 
vardo" skraiste. 

Dar apie *uos "šnipus." Pa- 
leidus p. K. Šliupui gand;j apie 
menamus "šnipus" tarp lietuvių, 
\isoki paskalJ, spėliojimai ir net 

įuirinėjimai pradėjo roplioti po vi- 
sus musų laikraščių kampus. 

Tuos gandus pasigavo tautinin- 
kų priešai—klerikalai ir sociali- 
stai ir, suprantama, pučia per di- 
džiausias triubas, kad pasėti ku<> 
didžiausiu betvarkę tautininkų 
sri(,«vėje, o podraug ir nupuldinti 
juos visuomenės akyse. 

Jie to atsieks, jeigu tam nebus 
padaryta galo. Nes niekas nepa- 
s^ja tokio neužsitikėjimo, kaip ne- 

pasakytas žodis, arba įtarimas. 
Todėl inusij manymu p. K. Šliu- 
pas negerai padarė, kuomet jis, 
pradėjęs kalbėti apie menamus 

"šnipus," nedakalbėjo iki galui 
Negerai taipgi padarė 'Tėvyne"," 
talpindama tokius įtarimus ir ne- 

teikalaudama pilno visų faktu pa- 
davimo; ir negerai daro b'.ookly- 
r.ieeiai su newyorkiečiais, kurie 
skelbė apie "tyrinėjimus" ir darė 
"trečiųjų teismus," o visgi neap- 
jkell)ė pasekmių. 

Tylėjimas duoda i>rogą imo- 
rėms visaip manyti, o niusų srio- 
vės priešams suteikia paikių progą 
varyti visokiais insinuavjas, buk, 
girdi, "pas tautininkas ne viskas 
gerai." Klerikalų atstovas \Va- 
shmgtone, J. Bielskis, pavyzdžiui, 
prieina prie tokių klouniškų triksų, 
kad jis slepia savo "diplomatiš- 
kus" žygi<"3, teisindamasi tuomi, 
kad esą taip reik, kad jo "karžy- 
giško" veikimo nesužinotų "lietu- 
viški šnipai." 

Yra tiesiog nesuprantamas da- 
lykai. kaip tautininkų sriovės vei- 

kėjai priėjo prie tokio aklumu 
kad patįs sau įsisvajojo virvę, ją 
užsimovė ant savo locno kaklo ir 

jo; galrs savo prie".:!.::*-, 
kad tie imtų ir visą sriovę pa- 
smaugtų. 

Tautininkų sriovės vadai turėf,« 

parodyti truputį daugiaus išmin- 

tingumo, rimtumo ir takto. Dar 
pora tokių šposų ir visa tautinin- 
kų sriovė išlekios ant keturių vė- 

jy- 

Permainos "Drauge." Kun. 
Bučys, buvusis iki šiolei "Drau- 
go" redaktorium, pasitraukia nuo 

tos vi» ;os. Permainą "Draugo" 
redakcijoj, kaip girdėti, nutarta 

[vykdinti laike buvusio kunigų su- 

sivažiavimo Niagara Falls mieste. 
Čia buta dviejų nuomonių, arb.% 
anot "Saulės" terminologijos, 
dviejų "šalininkyačių." 

Viena palaike kun. Kemešio ša- 
lininkystę, kita—kun. Bučio. Kun. 
Kemešio šalininkystė gavo viršų; 
pasekmėje kun. Bučys rezignavo 
nuo "Draugo" redaktorystės, o 

kun. Kemešis netrukus žada paim- 
ti "Draugo" redagavimą j savo 

rankas. Prie "Darbininko," kurį 
iki šiolei redagavo kun. Kemešis, 
pasilipsiąs p. Karosas. Kun. Bu- 
č'O likimas iki šiolei tikrai nėra 
žinomas. Anot vienų, jis apimąs 
klebono vietą Shel>oygane, \Vis., 
o anot kitų gandų jis grįžtąs į 
Lietuvą. 

Kaip ten -nebūtų, iš to yra aiš- 
ku, kad kun. Kemešis vis dar te- 
bcra pilrm "bosu" klerikalų srio- 
vėje. 

VADAI — VADUKAI — KUR 
JŲS MUS VEDAT? 

"Senas protu, jaunas gvoltu", 
sako tnusų protėvių gudri patar- 
lė. O kelintas "Ateities" numeris 
ją drūčiai patvirtina. Nes tame 
"demokratiškiausiame" laikrašty- 
je pasigirdo baisus širdį graude- 
nantys riksmai bei šukavimai— 
o lyderiai, o vadovai, kur jųs 
vedat liaudį? Ak, dėja, ak dėja 
Lietuviai! ak dėja, sermėgiui— 
prastoliui! Gi tokiu susmukusiu, 
baime invarančiu balsu panašus 
obalsiai tyliojama, kad kiekviem-ą 
mažai svarstanti žmogutį jie ga- 
li labai greitai iš tvarkos išgink- 
luoti. Bet jau pagazdinimus rim- 
tas žmogus, skaito bergždžiais dar- 
bais, 1 

Ir delko gi taip su'kiyko, po 
ilgų metų miego "Ateities" "jau- 
nieji bendradarbiai-skaitytojai ? 
Tų klausimai išrodo lyg vieno bal- 
sas? 'Neabejojant apie jų karštą 
meilę nuvargintos Lietuvos, jie 
sukauna flelto, Kad kaip ir visi 
ja..uoliai, taip ir jie nekantrus. 
Xič-uiicko nenuveikęs, nesupratęs 
kas tai yra ištvermė lūkestis ii 
nenustelbiamas darbštumas—jau- 
nuolis visados save augštai stato, 
ir geidžia, be jokios priežasties 
kuogreičiausia insiskverbti ton 

|kilto>jon vieton "liaudies vadovų". 
Sis troškimas būtiniausiai skleisti 
tarpe lietuviu draugijos, kadan- 
gi tikrų darbininkų baisia į truks- 

: ta. Fr štai kodėl dauguma jau- 
Įnuolių, sutikc nepalankumą, bei 
ijšaltumą visuomenės link, jųjų 
pirmesnių darbų, tuojau arba 

Į visai sustoja veik y arba, kaip 
[dabar "Ateityje.", ima šaukti, 
rėkti, it čigonas prie arklio, kad 

senieji vadovai ištižę, supuvę; 
kad jie liaudį veda pražutin, ir 
1.1, ir 1.1. Tr tokie nenulygsis- 
varavę jaunuoliai kviečia, šaukia 

(žinoma nepridurdami priežas- 
čių) liaudį rinkti ina» :us, geres- 
nius vadovus, o senus išbrukti, 
neatsižvelgus, ar jie naudingi, ar 

ne. ar jie dėjo savo prakaitu ir 
širdies sultis apšvietimui tos liau- 
dies, ar ne. O iš ko jųs mainote 
liaudis rinks tuos beklaidingus 
"tikrus" vadovus? Ogi iš tų, ku- 

rie daugiausia burnas aušino, 
ydant nuvertus set,uosius; iš tų, 
kurie savo raudomis bei rulia- 
vimais nedavė žmonėms ramu- 

mo. Taip dabar dedasi Rusijoj, 
taip nuo seno dėjosi ir tebesi- 
deda pas musų "raudonuosius" 
su Koinp. ir tokį paprotį dabar 
mano įvesti musų "demokratiš- 
kiausias" laikraštis. Garsiausius 
rėksnius, didžiausius minios pa- 
taikūnus reikia išrinkti liaudies 
vadovais, nežiūrint, kad jie ir 
da į žiauresnę tamsą nuvestų 
savo aveles, o gerus, kiltašir- 
džitis veikėjus reikia apdrabstyti 

i purvais, uždaužti akmenais. 

Bet ką sako, demokratijos pra- 
das apie vadovus ir liaudį? Liau- 
dis turi buti apšviesta, jis sakė 

ydant kielrviena minutė gautu 
apsčiausia progą išvystymui sa- 

vo prigimtų gabumų (tėmykit, ne 

išsvajotų); vadovai turi buti 

Žmonijos tarnais, kurie už savo 

tyrą, grynširdį darbą, gauna pa- 
galbą visų savo brolių—draugų. 
Įsidėmėkit gerai, kad demokra- 
tija nori panaikinti tas 'nelygy- 
bes, kui'.as pats žmogus sutvėrė, 
kaip pav. skirtumą, tarp tingaus 
dykumo ir triūsiančio paprasto 
darbininko. Gamtos nelygumas 
jj neįstengia prašalinti: jei žmo- 

gų? apsigimę žiopliu, žiopliu j:s 
ir liks. O ką gi musų jaunieji 
demokratai nori? Ugi, arba kad 
vadovai imtų vesti liaudį kaip 
jie nori, arba kad liaudis išrink- 
tų tuos rėksnius sau piemenais. 
Vietoj naikinus nelygumus—jie 
juos tik palaiko. 

Čia nesigirdi kalbos, kaip ap- 
švietus tą liaudį; kaip ją pasta- 
čius ant savų tvirtų kc-jų, o ne ant 

virbančių, molinių stibinkaulių, 
kaip senų (nes kas yra be klai- 
dų?), taip ir puikavojančių 
naujų vadovų. Saugok Dieve! 
čia neužsimenama; kad parašius 
rimtas straipsnis, parodantis kas 
yra vadovas, koks jis turi buti, 
ir lygi kol jo išmintingų pasaky- 
mų prisilaikyti? Visai ne—pakeis- 
kime tik dabartinius vadovus 
naujais (kurie bus neklaidingi, it 

[Rymo popiežiai!) ir rojus jau 
vyksta 'ant šios ašarų pakalnės. 

Ar girdėjo kas lą "narį kurs 

j išreiškia nepasitikėjimą vien jau- 
nujų", Andriuką, su kompanija, 
rengiant paskaitas, parašant nau- 

dingą straipsnj, kaip kad daro 
d-ras Karalius? Paželėk Diev-j! 
Juk įimtam straipsniui re:kia 
mokslo; paskaitai — gero bjlso, 
sąmonės i*" mokėjimo liet u-v likos 
kalbos. Mokslo gi injryjiraao ima 
daug brangaus laiko i. pajiegų, 
lietuviškai kalbai pramokti rei- 
kia dainai skaityti musų rašlia- 
vą, reikia; pažvelgi nėt kalba- 
nokslin, rt^kia dar daug ko, 

įydant savytai -liaudies dvasioje 
M* sutverus. Bit ryliuoti, raudo- 
ti, sukauti, ant -operos kiekvie- 
nas sugeba, kuriam tik Dievas 
inteikė šiek tiek proto. O prie 
ko privedė tieji garsus publicis- 
tini r/liavimai? Ogi prie to. 

kad pusč n iflijort^ lietuviu negali 
palaikyti ncm Mfcn;i mokslo bei 
doros laikr;:|jį! |Nes "Laisvosios 
Miinties" blei- "Jaun. Lietuvos" 
žlugimas tilf vien^Utom pasiaiški- 
na, kad ne J/ik rijus u liaudis (ką 
jau ji) bet,, m uty inteligentija, 
(kuri varrffei Ijegu gyvuoja), 
n e jiri a ugę Kg l$>kio laikraščio. 
Tas aiškiai parodo, kad politika 
laikoma svarbesne už mokslą, 
dailą, rimą ir visą, kas tik kilta 
žmonijaj, ar ne? Tie ryliavitnai 
privedė prie aršiausios, baisios, 

j įniršusios sriovių kovo' ('airiai 
lygią gal but rastum tiktai D&n 
Kišoto imtynėse, su vėjiniu ma- 

lūnu). Tie ryliavimai nuplėšė 
dorą nevieno tėvynainio, ir jj be 
laiko nuvarė j kapus; jie už- 
graudino mušu Širdis, taip, kad 

i jau nebematom^: kaip šimtai;— 
ką šimtai — tūkstančiai — mušu 

brolių-žmonįuj kenčia didžiausi 
vargą; męs juos galėtumėm pa- 
gelbėti, bet mums perdaug rupi 
tie matematiški išskaičiavimai 
kunigiškų gaspadinių bei savo 

kišenių. Mums rupi tas šau- 
nus mankštymas, būtent šokinė- 
jimas, viens ant kito nelyginant 
Lietuvos gaidrių. O tuom tar- 

pu tas tikrasis lietuvis; ainis tų 
garsiųjų prabočių, kurie tiesus- 

muko per amžius nuo kryžiokiškų, 
lenkiškų, maskoliškų terionių ir 
verguvių; kuris vargo-kentė, 
surakindamas savo skundą tik 
graudžiose dainose, bei sielą ža- 

vėjančiuose 'niūniavimuose, tas 
lietuvis (tikrai jis nebuvo socia- 
listas, klerikalas. biznieriškas 
tautietis, tautus išgama)iŠpalen- 
gvo gursta. Jis nesiskundžia, 
kaip nesiskundė ir jo bočiai: tik 
praskamba per,sustingusius lau- 
kus jo paskutinė graudi daina— 
ir jie gula arčiau prie motinos 
žemelės. O kitur jo broliai (var- 
gu jau juos gali vadinti broliais) 
šmeižiasi, niekinasi, purvinasi... 

Yra panašus ryliavimai, kuriuos 
"Ateities" bendradarbiai nori in- 
vesti ir Sandaroj. 

Žinocna, Vokietija, Anglija sma- 

giai trima savo delnučius, matant 

lietuvių Don-Kišotiškas kariones. 
Jeigti Narys bei Andriukas pa- 
žiūrėtų Daukanto ar Maironio 
Lietuvos istorijon; tai galėtų pa- 
matyti, kaip puikiai ir su kokiu 
pasisėkimu vokiečiai-ikty^iokai, 
'kaip ir dabartiniai sekė pradą— 
divide et invpera— (skirk ir val- 
dyk). Tą patį pradą pasekmin- 
gai v?rtoja Austrija ir Vokie- 
tija (Rusijoje). Jeigu giliau pa- 
žiūrėtų istorijon, nereiktų jau- 
nuoliams svaičioti, kad Ameri- 
ka už pinigus kariauja, ir kad 
ji nori carizmą investi. Jeigu 
visi tie, kurie kiršina lietuvį prieš 
lietuvį ir šiaušiasi prieš vienas kitą, 
it ežys prieš angį, pagyventų aš- 
tuoniais mėnesius Lietuvoj po 
vokiška letena, ir pabūtų ketu- 
rias savaites vokiškoj nelaisvėj, 
kaip man teko, tai vietoj peštis, 
sukrustų vienytis. Musu tauta 
stovi ant pražūties kranto, kur 
musų bočių kaulai ilsisi jau nuo 

seno. Jos savita dvasia gursta 
diena dienon daugiau. Jos kal- 
ba—ta skambį sesutė sanskrito— 
yna teršiama amerikoniškais bei 
rusiškais barbarizmais. Jos širdy- 
je atsiranda tokių išgamų, ku- 
rie už pinigus skleidžia neapy- 
kantą tarp lietuvių. Ir tik viena 
viltis telieka, kad musų senyva 
tauta išliktų—demokratija, apšvieta 
ir laisvė! 

Ir kas eina prieš demokratijos 
pradus — Lygybę — Brolybę— 
Laisvę; kas, vieton šviesti, liau- 
dj; ją tik kiršina ir pešdina; kas 
parduoda sava tautą. — prakai- 
tą ir kraują miisų narsiųjų bo- 
čių — tas yra lietuvių išgama, 
ir toks vadovo šventos vielos ne- 

užsipelno. 
Todėl glauskimės krūvon, tik- 

rieji tėvynainiai, jeigu ištikrųjų 
rūpinamės' mūsų vaikų ateičia! 
Turėkime pakantą, ugdykime sau 

vis daugiai! pas-ikėjų ir pritarė- 
jų, mokinkimėš savo kalbos, kad 
nekalbėtumcm "susai" "runyti" 
"solidariumas" ir tt. ir tt. Sklei- 
skime naudingas knygutes liau- 
dies tarpe. Kurie turi gabumą— 
rašykime naudingus straipsnius. 
Švieskime liaudį, idant pati 
svarstytų, o ne męs už ją! Ir 
prisidengę demokratijos skraiste 
neskelbkim ir neremkim autokra- 
tijos ir sauvališkumo save nesu- 

valdančios minios. Tada nerei- 

kės šaukti, buk Sandara merdi. 
|Tada .padarytus naudingus dar- 
bus nieks neardytų. Tada ne- 

bus šnipų, išdavikų: tada nereikės 
ubagauti po svetimos tautos lai- 
kraščius bei knygas sau mokslo, 
žinijos; inkvėpimo jieškoti. Ir 
tada musų tikslas — Laisva San- 
taringa Lietuva — bus atsie- 
ktas, i'r tik nuo ta<la galėsime 
lipdyti-skaptuoti savo dabos 
plytelę ėmonijcfi pirtnyneigos 
kehje. Šalin apuokai! Lai gy- 
vuoja šviesa! 

Aš (nepasirašau Narys, kadangi 
prie krikšto gavau vardai Vy- 
tauto, o nuo tėvų Sirvydo, aš 
nesu mei Andriukas, kadangi po 
savo raštais pasirašau Šarūnas. 
Bet šiame svarbiame dalyke, bū- 
tent musų vadovų ir jų užgaidų 
klausyme, kurio pakėlimas pri- 
guli, nuo tikro apšvietimo, nv- 

sų tautinio gerbūvio bei sąmo- 
nės, aš pasirašau savo pilną var- 

dą, kadangi aš stoviu už savo 

mintį visados, kol kas nenuro- 

do jų klaidingumo. 
Lai gyvuoja demokratija! 

Vytautas Širvydas. 

Redakcijos prierašas. Kad mūsų 
liaudžiai įgriso laikraštiniai barniai 

I ir visuomenės nesusitarimas, tas 

'apsireiškia visame. Dėdami šį Vy- 
tauto Sirvydo (Šarūno) straipsni, 

I turime pastelei, Ikad "Ateitis" 
stovi eilėje tų laikraščių, kurie 

.labjausia stovi už Lieeuvos žmo- 
nių ^erą ateitį. Nežinome del ko 

!gerb. Y. Š:, žinodamas, kad tuli 
mūsų laikraščiai viešai stovi prieš 

I Lietuvos nepriklausomybę ir be 
atsižiūrėjimo demoralizuoja lietu- 
vių visuomenę savo partijų biznio 

|interesams — kalba tik apie "Atei- 
ti". 

Lauksime daugiau balsų. 
"Liet." Red. 

RUPUŽĖS NAUDINGUMAS. 

Nedaug ant žemės }^"a tokių 
gyvūnų, kuriais bjaurėti;si žmo- 
nės ir jiems darytų tiek daug ne- 

malonumų, kaip kad rupužės. 
Rupužė yra labai akyvas sutvėri- 
mas, bet žmonės labai mažai ją 
pažysta. Galbūt todėl jai prisi- 
eina nuo žmonių kęsti neapykan- 
tą. persekiojimą. Mažai kas ži<no, 
kad rupužė yra naudingas gyvū- 
nas. Jos nepopuliariškumas pa- 
eina nuo to, kad daugelis žino. jog 

i ji yra nuodinga. Rupužė iš sa- 

vęs leidžia pieno pavidale nuo- 

dingą skystimą, bet j j leidžia tik 
!tada, kada ją 'kas sužeidžia, arba 
[pykina. Tie nuodai yra rupužės 

i poakiuose, bet žmogui jie nėra 

kenksmingi;—jei neįtrikšta i 

burną ar j akis. Tie rupužės 
nuodai yra vienatiniu ginklu at- 

sigynimui nuo užpuolančių ją 
priešų, o žiauriausiu jos priešu 
yra žaltys. 

Kada žaltys artinasi prie rupu- 
žės., ji išsipučia taip storai, kad 
žaltys ją negalėtų apžioti ir nu- 

ryti, ir tuo pačiu laiku ji t ryški a 

j j{ savo nuodus. 
Rupužė, laikas nuo laiko, tva- 

no savo kailj. Senasis kailis, ku- 
rio apačioje yra jau naujas, trūk- 
sta ant pečių ir jj nusimauja per 
galvą, lyg žmogus marškinius, 
tik su tuoni skirtumu, kad ji savo 

kailj suryja, kuomet tas nusmun- 

ka iki snukiui. 

Rupužės daržuose yra labai nau- 

dingos, nes jos suėda ten esančius 
įvairios veislės Medingus Vabalus 
ir kirmėles. Jos labai mėgsta 
gyvus vabalus ir kirmėles ir juo 
toki vabalai, labiaus kruta; 
juo rupužės labiau tokius gaudo 
ir sunaudoja savo maistui. Jos juos 
gabiai gaudo su pa.gelba rausvos 

spalvos liežuvio, kurs yra išau- 
gęs arti žiočių ir arti galo už- 
linkęs j vidų. Tas liežuvis yra 
apsivilkęs ypatingais lyg ir kli- 
jais, prie kurių sugauti vabalai 
ar kirmėlės greitai prilimpa. To- 
dėl kiekvienas mažas gyvūnėlis, 
kuris tampa palytėtas rupužės 
liežuviu; jau neištrūksta. 

V. 

Bronislova Noreikaitė Kauno gub. 
Šiaulių aps., Šeduvos par., Kau- 
lališkių kaimo jieško brolių Jo- 
no ir Antano Fetronaičių taip 
pat giminių ir pažįstamų gyve- 
nančių Amerikoje. Adr.: 
Petrograd, Sapernyj per. d. 9. 
k v. 9, 
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—Ev«n« In Baltimor* Amtrioan. 

SENA PASAKA. 
Anais laikais lapė, pamačius varną su sūrio šmotu snape, tol 

gyrė jos balso grąžumą, kol toj kranktelėjo; suris išpuolė, o lapė 
jį pagriebus; nusinešė: Vokietija dabar gieda taikos giesmelę; 
kad Amerikos aras išsižiotų. Bet tas yrą mandras ir d>uolio (de- 
mokratijos) iš snapo nepaleis. 

MARGUMYNAI. 
BAZARAS NEW YORKE 

X c \v Y o r k, X. Y. "Gerb. Re- 
dakcija — Karei bėgant, nuola- 
tos pasirodo pastebėtini dalykai. 
Ts vienos pusės matomi baisus, 
bjaurus išradimai, kurių tikslu yra 
skandyti moteris, vyrus, vaikus; 
šaudyti ir žudyti ku< 'Jaukiausiai 
kareivių; griauti ir ardyti priešų 
gyvybę, dailą! Iš kitos pusės ma- 

tome brolišką meilę, meilę, kuri 
visomis savo jiegomis, stengiasi 
užgydyti tų baisių išradimų pa- 
c1 a ryta s žaizdas, sušelpti tuos nu- 

kentėjusius žmones; išgelbėti nuo 

amžinos pražūties jų ivai'rią dailą. 
Ta broliška meilė, tie apsaugoji- 
mo principai yra kiekvienoje tau- 

toje ir tautelėje, turinčioje kad ir 
dalį patrijotizmo. 

Iš visu Europos tautų. Lietu- 
viu klausimai ir Lietuvių daila 
yra mažiausia žinoma. Praėję 
aliantų bazarai gi rodo, jog mu- 

šu daila, nors mažai žinoma, vie- 
nok u/interesuoja amerikiečiui. 
Xe\v Yorke, pabaigoj lapkričio, 
atsibus didžiausis aliantų bazaras, 
kokio dar nebuvo Amerikoj. Ji- 
sai tęsis per 26 dienas ir mano- 

ma, jog žmcyaės iš visų S. Y. 
lankys ji. Šiame bazare jau ir 

Lietuviams yra paskirta vieta. 
Nežiūrint jau to, kad pelnas nuo 

"Lietuviškos budos" sušelps mū- 

sų badaujančius Lietuvoje, mums 

bazare yra graži proga užlaikyti 
ir platinti musų dailius rankdar- 
bius. Nors tėvynėje musų daila 
drasko, mėgina išnaikinti, bet męs 

čionai, dėkime visas savo pajiegas 
užlaikyti ją, parodyti ją visam 

pasauliui! 
Tad viengenčiai, naudokime? 

šia proga. Merginos ir moters, 
aukaukite savo mezginius, iš- 

drožinėtus, iškalinėtus Lietuviš- 
kus daigtelius. Motinėlės ir tė- 

veliai, išmokinkit savo vaikus 

kokių nors Lietuviškų darbelių, 
kad ir jie, paaukaudami juostą 'ar 

klumpeles, prisidėtų prie to žmo- 

nių mylėtojų būrelio, kurie sten- 

giasi pagelbėt mūsų nukentėju- 
siems broliams, ir musų dailius 
rankdarbius nuo pražūties už- 

laikyti. 
Kiekvieno miesto lietuviai, 

siųskite savo puikius darbus j 
šį milžinišką bazarą. Frisiųski- 
te drobulių, klumpių* skepetaičių, 
užtiesalų, Lietuviškų kryželių, 
švilpynių ir kitokių žaislų, o dau- 

giausia — juostų. Siuskite vis- 

ką šiuo adresu: 
Bazaro Komitetui 

307 W. 30th Stree't 
New York City, N. Y. 

Garniai. 
Žinome, kad garnys yra se- 

į niausiu žmogaus pfietelium. 
j Žmonės visuomet myli garnius, 
: nes garniai naikina neapsakomas 
1 daugybes nenaudingų gyvūnų, 
i kurie javuose ir daržuose daro 
didelius nuostolius. N'ekuriose 
šalyse net įstatymais yra užginta 

į garniams daryti bent kokią 
skriaudą. Atmename visi, kokį 
džiaugsmą turėdavome Lietuvoj, 
kuomet, pavasario sulaukus, gar- 
nys, nutupęs ant savo seno lizdo, 

Į linksmai tauškindamas sn< iu, 
:'lyg džiaugėsi laimingai sugryžęs 
Ii savo seną buveinę. 

Hdlaindi joj garnys yra laikomai 
didžiausiu žmonių prietelium, 

J nes jis apsaugoja medžius nuo 

kirmėlių ir vabalų, kurių ten yra 
|didelės daugybės. Garniai yra 
.keleto rusių. Pietinėj Amerikoj 
j yra irgi garniai, tik didesni, nes 
1 augščio turi keturias pėdas, o jų 
snapas yra suvirs pėdos ilgumo. 
Šitie garniai irgi žmonėms daro 

I daug gero, bet žmonės jais tie- 

jsidžiaugia taip, kaip džiaugiasi 
1 Lietuvos žmonės lietuviškais gar- 
niais, nors Lietuva nėra garnių 
tėvynė. 

Garniai, kokius mato Anglios 
kareiviai Salonikų apielinkėse, ski- 
riasi mažuma nuo Lietuvos gar- 
nių savo papročiais. Šitie garniai 
irgi pasitarnauja žmonėms, nai- 
kindami šarančiąs ir vabalus, ku- 
rie vasaros metu lyg debesiai už- 
puola laukuose javus ir soduose 
medžius. Tas bjaurybes žymiai 
naikina vanagai, bet garniai su 

jais elgiasi kitaip. Liepos ir Ritg- 
j-pjličio mėnesiuose siaučia dideli 
'gaisrai pievose ir giriose, kur de- 
ga jau nunokusi žolė, arba sud/.iu- 
!vę žolės. Kaip tik žolėse pasi- 
Irodo liepsna, vanagai puolasi ant 

liepsnos ir ten gaudo iš degan- 
čios žolės bėgančius vabalus; jie 
leidžiasi taip arti ugnies, kad kar- 
tais net sparnus apdenga. Gar- 
nys šitose medžioklėse laikosi ki- 
tokios nietodos. Jis nuo ugnies 
stovo toli, nes praktika jį yra per- 
tikrinus, kad nevisos žolės nude- 

da, bet daugelis jos lieka tik ap- 
svilusios ir kaip greit ji apgęsta, 
tai ten susirenka neapsakomos 
daugybės anų vabalų, kurie tu- 

rėjo nuo ugnies pabėgti. Tada 
garnys juos čia naikina, kiek tik 
jam sveikata leidžia. Kartais 
matoma sustojus net keliolika 
garnių prie sklypo apsvilusios žo- 

jlės, kur jie naikina nenaudėlius, 
nepaniekindami net pusėtinai ap- 
svilusių ir apdegusių. 

Akyva yra, kad garniai nesibi- 
jo aeroplanų, ku-riuos kiti paukš- 
čiai pamatę, didžiausioje baimėjr 
bėga nuo jų. 

V. 



LIETUVA IR KARE. 
Iii LIETUVIŲ ST:tMO PET- 

RAPILYJ. 
Visapusiškai apsvarsčius rupi 

nirnąsi nukentėjusiais muo karės 
Rusijos Lietuviais Seimas nuo 4 
iki 5 <1. birželio n>«7 m. tarp, ki- 
tų rezoliucijų i-ne^ė labai pui- 
kias ir už0'yrtiuas rezoliucijas nu- 

kentėjusių nuo karės šelpimo 
klausimais. 

Jas žinoti yra įdomu kiekvie- 
nam lietuviui, tat čia paduoda- 
me jų tekstą. 

Pirmoji rezoliucija: 
'"Rusijos lietuvių Seimas, ap 

svarstis del karės nukentėjusių- 
jų lietuvių reikalus, rado, kad 

j) vhi šios kaiės padarytieji 
Lietuvos gyventojams mtostoliai 
turi buti kariaujančiųjų Valstybių 
atlyginti; 

2) šios karės metu lietuviams, 
kaipo Rusijos piliečiams, pride- 
ra gatuti -medžiaginė paspirtis: 
a) pašalpa negalintiems užsidirb- 

ti. b) paskola tiems, kurie jos no- 

ri gauti ir galės ją grąžinti, c) 
darbas tiems, kurie guli dirbti; 

3) visiems tremtiniams turi bū- 
ti teikiamas valstybės lėšomis (be 
mokesčio) pradžios mokslas, o 

taip-pat tolimesnis visiems įsto- 
jusiems j vidurines mokyklas ar- 

ba notintiems j jas stoti ir, paga- 
lios, visiems įstojusiems j aukš- 
tesniąsias mokyklas; 

4) viso? vyriausybės tremtinių 
šelpimo įstaigos turi buti reorga- 
nizuotos demokratiniais pama- 
tais- 

5) visos senosios caro vyriau- 
sybės padarytos tremtinių šelpi- 
•r.iui kliūtys (cirknlerai, įsakymai 
ir/ 1.1.) turi buti prašalintos; 

6) tremtinių maistpinigiai (pa- 
jokai) ir kitos pašalpos turi buti 
padidintos : lyg reikalo ir vietos 

aplinkybių; 
7) kadangi iš tremtinių buvo 

iabai pigiai valdžios supirkti ir 
rekvizuoti gyvuliai, padarai »r sta- 

tomoji medžiaga, tai, karę likvi- 

duojant, Rusų vyriausybė priva- 
lo atiduoti tremtiniams gyvulius, 
padarus i-r statomąją medžiagą 
minitnalėmis tam tikrų komisijų, 
kuriose dalyvaus ir tremtinių at- 

stovai, nustatytoms kainoms ir 
pamatais; 

8) visos šelpimo organizacijos 
kreiptų daugiau negu iki šiol do- 
mą j šelpimą Suvalkų, Kauno 
ir Vilniaus gub. lietuvių liuterių 
tikėjimo; 

9) reikalinga gauti iš Laikino- 
sios Rusų Vyriausybės teisė lie- 
tuviams sudaryti komisijas: uos- 

tolių aktams surašyti; 
10) visose komisijose karės 

nuostoliams aplyginti ir pasko- 
loms gauti privalo buti ir lietu- 
vių atstovų; 

u) tikybos reikalų rupinimas 
paliekamas patiems tremtiniams 
vietose spręsti; 

Pastaba. Kiekvienos tikybos 
treintinia« atskirai srendžia sa- 

vo tikybos reikalų tenkinimą; 
12) prie visų šelpimo organi- 

ziacijų reikalinga sutverti a) tam 

tikrą sekciją, kuri rūpintųsi lie- 
tuvių belaisviais (Vokietijoje ir 
Rusijoje), visiis politiniais trem- 

tinais; b) sekcija, kuri rūpintųsi 
paliuosuotais nuo tarnybos vr su- 

žeistais lietuvių karininkais ir jų 
šeimynomis; c) visos atskiros 
šelpimo organizacijos pasisteng- 
tų sudaryti tarp savęs kontaktą 
bendrame šelpimo darbe: d) rei- 
kalinga organizuoti juridinės pa- 
galbos teikimą. 

Rusijos Lietuvių Seiams, at- 

jaučiamas dideli neteisingumą, 
kuris caro vyriausybės buvo pa- 
darytas Mažosios Lietuvos lie- 
tuviams, kada net seniai, 1110- 

terįs ir vaikai—ramus piliečiai— 
prievarta bttvo išvežti i.š savo 

šalies į tolinsią Rusiją,—nutarė 
kreipties į I.aikitiąją Rusų Vy- 
riausybę ir prašyti ją, kad Ma- 
žosios Lietuvos belaisviai—se- 
niai, vaikai, moteris, ligoniai— 
kuogreičiausi-a butų grąžinti sa- 

vo tėviš&e-n". 

Antroji rezoliucija 
"f. Šelpimo organizacijos na- 

riais gali buti visi, kam tik šel- 
pimo darbas rupi, turintieji 18 
«netų ir teismo nepasmerkti, šel- 
piamieji tremtiniai, išreiškus 
nariais l>e jokio nario mokesčio. 

Kiti priva'o mokėti tam tlkrrį 
nario mokestį. 

Pastaba. Šelpiamaisiais vadi- 
name tuos, kurie arba kurių 
šeimynoms, nuo tam tikro lai 
ko, bttvo teikiama medžiagi- 
nė pašalpa. 
2. Vietų šelpimo reikalams 

tvarkyti sudaroma Tremtinių Ta- 
•rybos, kurias renka (trganizacijos 
nariai ^visuotinu, lygiu tiesiu, 
slaptu, be skirtumo lyties, balsa- 
vimu. Taryba iš savo tarpo ren- 

ka Vykdomąjį Komitetą. 
Pastaba. Dideliuose rajonuo 

f se gali buti tokiais pat pamatais 
sudaromos Parajoninės Ta- 
rybos. 
3. Centralinis visos Rusijos 

lietuvių šelpimo Komitetas suda- 
romas is atstovų politiniu parti- 
jų, kurios dalyvauja Tautos Ta- 
ryboje. Kiekviena partija siun- 
čia po tris atstovus ir po du 
pavaduotoju". 

Į DARBA! 

Tokiu antgalviu radome straips- 
rį 27-me "Santaros" numeryje. 
Pasirodo, kad gavimas liuosybes 
Rusijos lietuviams ir kitoms pa- 
vergtoms tautoms ir prie dabarti- 

nės valdžios ne taip lengvai parei- 
na, kaip dauguma Amerikos lie- 
tuvių mano. Ten skaitome: 

"Tautos teisių iškovojimas ne- 
vienos dienos ir ne saujos žmo- 

nių darbas. Tauta įgyja teises, tik 
parodžius rimtą jiegą. kuria ją tu- 
ri 'pajausti jos engėjai. Tik tokiu 
keliu iškovodavo tautos savo poli- 
t:nes teises. Tokiu keliu pri- 
valo eiti ir lietuviai. Suju- 
do po revoliucijos tautos, nc- 

jgauniai, suomiai, ukrainiečiai, to- 

toriai, gruzinai, armėnai ir kiti 
drąsiai reikalauja sau teisių. Kai 
kurios tų tautų jau šį tą ir iš- 
kovojo, gavo teisę pasiskirti sau 
tinkamus komisarus, kiti, kaip 
pavizdžiui jgauniai išsiskyrė į vie- 
ną admimstratyvią vienatą. O 
ukraniečiai, nelaukdami rusams 

Pažadėtos Žemės" — Steigiamojo 
Susirinkimo, paskelbė Ukrainos 
autonomiją, išsirinko sau Tarybą, 
organizavo savo politiniam dar- 
bui paremt pulkus. Jie mokėjo 
suprasti paleistus pradžioje revo- 

liucijos ir Rusų Laikinosios Val- 
džios ir Darbininkų ir Kareivių 
Tarybų žodžius: "kiekviena tauta 
turi teisę laisvai spręsti savo li- 
kimą". 

Dabar gi ir Laikinoji Valdžia ir 
D. ir K. Tarybos nežino nei patys 
ką daryti, kai ukrainiečiai tuos jų 
žodžius įkūnijo į gyvenimą. Net 
neranda Išmonių, tur but, ir žodžiu 
tartis su ukrainiečių Taryba Kije- 
\e. Issiganido, matyt, patys, savo 

Įžodžių, kuriuos, matyti, paleido, 
nuraminti tik savo "posūnių" ne- 

! paklausimui! Dabar jau tautų sau 

politinių teisių grieštas reikalavi- 
mas laikomas, kaipo kontr-revo- 
liucinis žingsnis, esą Rusija pra- 
žūsianti, jei tautos pradės "spręsti 
savo ateitį" lygi Steigiamojo Su- 
trinkimo. Va susirinks Steigema- 
sai Susirinkimas, tai ir nušluostys 
skriaudžiamiems ašaras ir duos 
politines teises. Ir taip kalba no 

kokie reakcionieriai—kadetai, spa- 
lii.inkai, bet pačios kairiosios r>ar- 

t i jos. 
O kai darbininkams buvo siūlo- 

ma sit 8 vai. darbo diena laukti 
Steigiamojo Susirinkimo, tai jie 
labai išmintingai galvojo, kad pra- 
leidus šį revoliucijos momentą ne- 

vžinia ar gausi ką, ar ne, ir tos tei- 
sės reikalavo. O kad sustiprintų 
savo intaką politikos gyvenime 
steigė Darbininku ir Kare:vių Ta- 
rybas, organizavos, darė suvažia- 
vimus. lr visa tai rusų demokra- 
tija atliko prieš savo Steigiamajj 
Susirinkimą... 

Dabar gi tautoms nuolat ir 
nuolat kaišiojama: jus turit lauk- 
ti visos Rusijos Steigiamojo Su- 
sirinkimo, kursai ir nutars, ką 
kuriai tautai duoti. Va,—rusų de- 
mokratijos apsisprendimo teisės 
supratimas! Tautas "apspręs" ru- 

sų Steigiaaiasai Susirinkimas. Ir 

Į jau iš anksto galima pasakyti, 
] kad jis "apspręs" taip, kaip jam 
tiks, o ne taip, kaip kurios ma- 
žo? tautos norima. 

Tokia daugumos rusų demokra- 
tijos pažiūra j tautų klausimą 
v.ena teparodo, kad dar rusų de- 
mokratijos neužmiršta "Didžiosios 

i 

—DaMar in Phil«d«lphia Record. 

MEDITACIJOS. 
Kaizeris karės pradžioje svajojo, kad jis j tris savaites, ant balto žirgo bepuikuoda- 

mas, į jos į Paryžių per Triumfališkus vartus. 
Žiūrėdamas dabar j tą savo išsvajotą paveikslą, jis sau plaukus rauja,—nes tas jatn nepasisekė. 

Rusijos" idėją, kuri senosios tvar- 
kos buvo plačiai miniai skiepiama 
ir mokykloje ir cerkvėje. 

Tatai mažosios tautos turi ge- 
rai ir labai gerai atsiminti. Po tais 
baisiais ž«.«džiais "tautų klausimo 
kėlimas šiuo metu—'tat kontrre- 
voliucija", ar nesislepia kartais 
paprasčiausias >noras tik atsikraty- 
ti tuo klausimu. 

Jeigu gi pažiūrėti, ką la '"apsi- 
sprendimo'' teisė davė lietuviams, 
tai ^matysim, kad Laikinoji Val- 
džia, matyti, į lietuvių reikalus 
li-nka numojo. Lietuviai reikala- 
\o, kad išvežtųjų iš Lietuvos įstai- 
gų komisarais skirtų lietuvius, kad 
Suvalkų gub. išskirtų iš Lenkų 

[karalystės ribų, ir kas iš to viso 

išėjo? Kol kas tebelauktam, nors 

praėjo jau visas mėnuo. O tose 

j>taigose, kaip viešpatavo seno- 

sios rusų valdžios tarnai, taip "r 
i tebeviešpatauja. O Kauno gubern. 
kamisaru paskirtas žmogus, kur- 
sai 1905 m. pagelbėjo rusų val- 
džiai užgniaužti lietuvių judėjimą. 

Va kaip praktikoje Rusų Lai- 
kinoji Valdžia elgiasi su tautų 
reikalais. Matyti, kad Lietuvių 
Tautos Taryba ir Laikinasai Lie- 
tuves Valdamasai Komitetas rusų 
\ aidžiai ne daug ką tereiškia. 

|Jiems atrodo, gal, kad tai tik sau- 

Įjelė "svajotojų", kuri kr.ž ką da- 
*o kažinko reikalauja, gal ir be sa- 

o tautos pritarimo. 
Todelei lietuvių visuomenei jau 

laikas atėjo Ir pačiai prisiklausyti, 
kaip Rusų Laikinoji Valdžia žiuri 
į Lietuvių tautos teisėto organo— 
Lietuvių Tautos Tarybos ir Lie- 
tuvos \Vdomojo Komiteto žing- 
snius. Laikas jau atėjo ir vietoms 
visur, kur ti'k galima, drasiai ir 
rimtai tuos lietuvių tautos orga« 
nų reikalavimus palaikyti. 

Svarbu, kad ir vietose politikos 
gvvenimas eitų nuolatos organi- 
zuotai. Tam tiksliu privalo buti 
tuojau tarp išsklaidytų lietuvių or- 

ganizuojamos vietos tautos tary- 
bos, kurios galėtų kuo plačiausiai 
supažindinti minias su lietuvių po- 
litikos reikalais. 

Tuose vietų organuose vyriau- 
sios Rusijos lietuvių tautos įstai- 
gos, turėtų rasti tą paramą ir tą 
jiegą. su kuria turės rokuotis mū- 

sų engėjai. Taigi, j darbą"! 

KOVA DEL LAISVĖS. 

Daugelis musų visuomenės dar- 

bininkų žiloje Lietuvos senovėje 
jieškojo ir dar tebeješko pa- 
vysdžių, kuriuos šiandien męs tu- 

rėtume sekti. Daigi tokie dvasios 
galiūnai, kaip a. a. V. Kudirka 
prie tos minties matyti buvo linkę, 
nes j musų tautos himną įdėjo obal- 
sj. "Iš praeties tavo sunųs stipry- 
bę tesemia". Geriau bus, kad šiuos 
!jc* žodžiu? męs taikinsime prie 
nesenos dar praeities—prie Kudir- 
kos laikų, nes tais laikais buvo 
piasidėjęs tikras musų tautos at- 

gimimas* 

Yel-tui j ieškome senoje praeityj 
t\irto pamato Lietuvos laisvei at- 

gauti,—jo ten nematyti. Tas pa- 
matas nqjersenai imta statyti. Li- 
gi šiol Lietuvos liaudis negalėjo 
tarti savo žodžio, nes jos lupos 
buvo surakintos. Tik neperseniai i^ 
Prūsų j er spaudą pradėjo žadina- 
mas balsas eiti. Bet tik maža mūsų 
tautos daielė tą balkį girdėjo, nes 

visą laiką rusų caro žandaras sic 
uas dabojo. Užtai tą balsą paga- 
vtįsieji, kiek galėdami, kitiems jį 
skelbė. Daug žmonių žuvo, be- 
platindami laikraščius, knygas, net 

maldaknyges ;< vieni jų kalėjimuo- 
se puvo. kiti tolimam Sibire mer- 

dėjo. Bet niekaSrintporgalėjo mū- 

sų jaunojo kilimo: nei kalėjimai, 
nei Sibiras, nei caro valdžios žiau- 
rumas. Vis augo, plėtėsi ir bujojo 
Lietuvos liautlres sąmonė. Ir 1004 
m. lietuviai atgavo sau spaudos 
laisvę, gavo tą šaltinj. per kurį 
s»k!eide sąmonės žodį plačiosioms 
minioms ir pagreitino mūsų liau- 
dies susipratimą. 1005 m. į Lie- 
tuvos Eidyjį Seimą atvyko keli 
tūkstančiai valstiečių atstovų. Tie 
atstovai parvežė naujieną į tam- 
siausius kampus, kad lietuviai pa- 
tys privalo rūpintis savo susipra- 
timu ir savo ateitį patys turi ge- 
rinti. 

Nuo to laiko liaudis pradėjo 
organizuotis. Rusu valdžia visaip 
smaugė mažiausią mėginimą or- 

ganizuotis, smelkė mušti gyveni- 
mą. Bet jai nepavyko: politiko.; 
mintis neužgeso Lietuvoje ir tik 
laukė patogesno laiko, kada ji la- 
biau galės išsiplėsti. Tai minčiai 
augti spauda padėjo. Politikos są- 
monė vis aikštėn ėjo. Pirmiau męs 
kalbėjome apie Lietuvos autono- 

miją. O paskui iškūlėm Lietuvos 

neprigulmybės obalsį. Iš pradžių 
šisai obalsis buvo—tik ta šviesi 
žvaigždelė, prie kurios iš tolo ar- 
ti nomės, nes senoji rusų valdžia 
dar stipri buvo, dar jos tvarka ne- 

byrėjo. Šiandien męs jau drąsiai 
visam pasauliui skelbiame, kad 
Lietuva trokšta pati savo likimą 
taisytis. 

Šis laisvės obalsis iš karės griu- 
vėsių iškilo. Dar karės pra Ižioje 
susikovusios valstijos, savo pajie- 
gomis apsivylusios, manydamos su- 

stiprinsiančios savo jiegas, bejieš- 
kodamos naujų Salininkų, buvo 
paskelbusios mažųjų tautų laisvės 
obalsį. Nors tas obalsis visai kitu 
tikslu buvo mestas,, tečiaus mažo- 
sios tautos jj pagavo, išplėtė ir 
išnaudojo. Nesenai taip tolimas 
Lietuvos laisvės obalsis, šiandien 
jai: rado derlingą dirvą ir iš karės 
griuvėsių sukėlė mumyse galingą 
la' vės troškimą. Tas troškimas 
paplito miniose, Visi nori laisvi 
buti. Anapus durtuvų sienos, kaip 
g'rdėti lietuviai, vokiečių jungia- 
mi, užmiršę partinę kovą, visi vie- 
ną žodį kartoja, visi vieno tereika- 
laują— Lietuvos laisvės. Jei suge- 
bėsime susilieti visi j vieną jiegą 

jei mūsų visų tik vienas tebus troš- 
kimas, vienas obalsis, tai Lietuva 
tūps laisva valstija. 

Tautos pakeltas obalsis nepri- 
valo buti niekeno varžomas, ar jis 
butų kairiųjų ar dešinųjų musų 
sriovių keliams. Kas yra prispaus- 
tas, tai tas turi iš priespaudos va- 

duotis. Susipratusi tauta, pasiry- 
žusi pati savo likimu rūpintis, ne- 

gali savo šalyje kęsti jokios sveti- 
mos valdžios. Jeigu rusus kas nors 

svetimas dabar norėtų nors ir de- 
mokratingiausiai tvarkyti, tai jie 
atmestų tokį pasiūlymu, nes jie 

j patys nori įeikšti savo valią stei- 

jgiamjame susirinkime, nors šian- 
dien nei nežino, kokia bus ta jų 
valia. Ir męs, jei pakelėm kovą 
<!el Lietuvos laisvės, tai darykime Į 
taip. kad musų žmonės tautos lai-1 
svės obalsj brangiasiu savo Utr-! 
tu laikytų. Tuomet tik pajiegsimeį 
įkurti naująją Lietuvą, kurioje pa- 
ti liaudis dabins tvarką. O kad sve- 
tima valdžia savo norų mums ne- 

užmestų, Įtempkime visas savo in- 
telektualines jiegas, idant Lietu- 
\os klausimas taptų tarptautinis. 

Esmaitis. 

Jekatarinoslavas. Karės banga 
atsiautė ir j JekaterinoslaviĮ nema- 

žai lietuvių — skaitoma čia jų yra 
apie du tūkstančių. Intelegentų 
lietuvių tėra vos keletas; daugiau- 
sia liaudies, sodiečiai. 

Del inteligentijos stokos, žinoma, 
mažai kas tenuveikta ir organiza- 
cijos, švietimo bei visuomenės rei- 
kalų dirvoje. Iki š. m. balandžio 
mėti. tebuvo vienui viena partijinė 
kuopa — soc.-demokratų. į kuria 
jėjo apie 120—130 narių (dabar li- 
ko, rodos, tik 80—90 žm.). Kitų 
partijų kuopų bei organizacijų ne- 

buvo jokių. 
Velykų atostogomis tapo'Sutver- 

ta taip vadin. "Bedto Lavinimosi 
Kuopa', prie kurios prisidėjo iš 
karto apie 20—25 moksleivių. Kuo- 
pa buvo nepartijinė., t.y. prigulėjo 
įvairių pažiūrų partijų nariai. Jos 
tikslas—hvinties visapusiai, raši- 
nėjant referatų, skaitant įvairių 
knygų ir t.t.; be to, ruošti liaudžiai 
visokių paskaitų vakarėlių, platinti 
laikraščių, knygų. Kad išvengus 
veikime partyvumo, buvo nutarta 
suvis neliesti religijos klausimo. 

'Kokia nebūt buvusi kuopa, bet 
džiagsmas ėmė žmogų, kad Jeka- 
terinoslavo moksleiviai, galop, šiek- 
tiek susiorganizavo ir jau pradėjo 
veikti. 

1 Praėjo Velykų atostogos — ba- 
landžio ir gegužės mėn. parodė kit- 
ką,—viskas virto kitaip, viskas per- 
simainė, gyvenimas čionykščiu 
tremtiniu bn.ęs iki šiol apnykęs su-' 
ijudo, atsipeikėjo ir stojo į kitas 
vėžes. 

Karininkai lenkai. Nesenai 
pasibaigė lenkų karininkų susiva- 
žiavimo posėdžiai. Dešinieji, a ba 
endekai agituoja už tai, kad reika- 

Ilinga esanti lenkų armija, kuri 

drauge su rusų armija turinčios iš- 
varyti vokiečius iš Lenkų žemės ir 
užimti visą Poznanių iki Silezijos 
ir,'tokiu budit, atstatyti Lenkų val- 

stybę.Bet lenkų socialistinių parti- 
jų atstc/vai atskiros lenkų armijos 
sudarymui griežtai priešinasi. Jie 
tvirtina, kad atskiros armijos su- 

darymas susilpnintų rusų armijos 
pajiegas ir galėtų sukelti tautinius 

ginčus, neapykantą. Ce to, niekas 
šiandien negalvojo apie karės pra- 

tęsimą, bet priešingai, visos demo- 

kratijos pastangos nukreiptos į tai, 
kaip karę greičiau pabaigti. 

Podraug buvo prisiminta, kad re- 

akcinės lenkų srovės gali pasinau- 
doti tautine armija prieš rusų re- 

voliucini judėjimų. 
Pagalios, kairysis lenkų karinin- 

kų sparnas, susidedąs iš socialistų, 
nenorėdamas imti ant savęs atsa- 

komybės už galimus nutarimus, de- 

monstratyviai apleido susivažiavi- 
mą ir daugiau jame nebedalyvauja. 

Karininkų varžymas. Karės mi- 

nisteris Kerenskis, nuorėdamas su- 

tvarkyti kariumenę, atrado reika- 

linga griebties griežtesnių priemo- 
nių. Už neklausymą karės lauke. 
Laik. Vyriausybės j sakymu, gręsia 
katorga. Kurie iki gegužės 15 d. 
nesugrįžo pabėgę iš kariumenės, 
tiems gręsia, be kalėjimo, n u.stoji- 
mas teisės dalyvauti rinkimuose j 
Steigiamąjį Susirinkimą ir gali net 

žemės negauti. 

MAŽAS STATISTIKOS 
ŽIUPSNELIS. 

Kai Lietuvių Tautos Taryba nu- 

tarė sudarvti Laikiną Lietuvos 
Valdymo Komitetą ir, vaduodamo- 
si giliai nujaučiama tiesa, kad nei 
viena Lietuvoj gyvenančių tautų 
nebūtų skriaudžiama, nustatė šito- 
kią oroporciją Lietuvos tautų at- 

stovystės Laikinam Lietuvos V al- 
dymo Komitete: 

lietuvių 12 

baltgudžių 6 

žydi) 3 
lenkų 2 

rusų 1 
Išviso 24. 

Lenkų Demokratu Komiteto kaip 
ir atstovai, tarybų metų. primyg- 
tinai reikalavo, ka<.l jiems butų nu- 

rodyti statistikos šaltiniai, kuriais 
remdamosi, Lietuvių tautos taryba j 
tokią, o ne kitokią proporciją nu- 

statė. 
Vienas Lietuvos lenkų '•demo- 

kratas" buvo net pasiryžęs tuoj 
pristatyti stropiai p. Meištavi- 
čiaus surinktą Lietuvos tautų sta- 

tistiką ir minėjo kaž kokį milži- 
nišką jų lenkų atliktą darbą, kur 
esančios detalės ir nauji skaitme- 
nys parapijomis surinkti. 

O kitas, jo žodžių, esąs didis 
šalininkas Lietuvos "autonomiza- 

cyi, demokratyzacyi, rownoupraw- 
niena izd Polski \vyodrębniema", 
visą laiką, tiesiog, be takto, tvirti- 
no: "...turėjo juk Lietuvių tautos 

taryba kuo remtis, taigi turėjo bū- 
ti koks pranešimas, raštų, arba tam 
tikro? komisijos darbų protokolai., 
su šita medžiaga męs ir norėtume 

susipažinti...". 
Taip ilgai prašė ir plušeno ner- 

vus, kol nustoję kantrybės lietu- 
viai neatrėžė, kad įvairių Lietuvos 
statistiškų ; įvairiais tikslais darytų : 

devynios galybės, bet jų tarpe yra 
ir oficijalių, kad lenkams bus duo- 
tos tik dvi vietos, nes lenkų Lietu- 

voj tik 80 proc., kad šitasai" klau- 
simas yra galutinai Liet. tautos 

tarybos išrištas ir lietuviai nemano 

toliau juo kalbėti, o tikrą gyvą Lie- 
tuvos tautų statistiką prodys Lie- 
tuvos steigiamasai ■susirinkimas. 
V. Bielskis gi tiesiog pasakė, kad 
pas kiekvieną inteligentą paprastai 
guli ant stalo ""epravočniki", ku- 
riuose yra įrašyta ir Lietuvos tau- 

tų statistika pagal 1897-tų metų 
surašinėjimo. 

Musų skaitytojams jinai žinoti- 
na. 

Vilniaus, Kauno ir Suvalkų g. 
g. iš viso gyventojų, 18<)7-tų metų 
surašinėjimo žiniomis, butą 3.718. 
684. 

Jų tarpe: 
lietuvių—1.604:042—43; 1% 

gudu (jų tarpe rusai; ma- 

iaiusiai ir kareiviai) 

—1.136:831)—30:6".' 
;>.ydu—548.408—14:7'; 
lanku—328:801—8 ;<8% 

latvių—35.188—0; 9% 
kitų (kareivių totorių vo- 

kiečių... —65.065—l;3jį 

I Taigi Lietuvių Tautos Tarybos Inustatytoi propozicija visiškai 
sutinka su oficijale statistika. 

Reikia atsimint, Kad iitojį o£i- 
cijalė statistika subjektyviu Lie- 
tuvių tautos nusimanymu mums 
pati nepalankiausią. 

1897-ti metai tai buvo metai 
pačio įnirtusio Lietuvos lenkų ir 
rusų darbo. Lietuvos žemę baigė 
plūsti devintoji lenkinimo ir rusi- 
nimo banga. Kiaurai lenkišką na- 

cionalistišką bažnyčią ir rusų 
despotizmo galybės bloškė keiki- 
mus ant lietuvių galvos. Ir vis 
dclto 1.604.042 drąsuolių, nežiū- 
rint dvarininkų, bažnyčios ii po- 
licijos preso, pasisakė lietuviai 
esą. 

Mums aišku, kad šiandien da- 
roma statistika parodytų, Vil- 
niaus, Kauno ir Suvalkų gub. ne- 

mažiau 60 nuošimčių lietuvių. 
Tokiu budu, matome, kad Lie- 

tuvių Tautos Taryba darbą pra- 
dėjo tikrai stovėdama ant demo- 
kratinio pamato—Lietuvos tau- 

tų mažumos teisių saugojimo. 
Lietuvių Tautos Taryba parodė 
neturinti nacionalistiškų palin- 
kimų. 

O nuo negudriai demokratizmu 
maskuojamo lenkų nacijonalistiš- 
kumo Lietuvių Tautos Taryba 
mokės apsiginti ir ginsis v>?u 

savo kolektyvės valios gr»eš- 
tumu. 

Liūnas. 

Jieško Giminių. 
Ono Kisiliauskienė jieško tėvų 

Juozo ir Agotos, brolių Jono, Pe- 
tro ir Antano, sesers Veronikos, 
išėjusių j Ameriką iš dvaro Aš- 
tros-Kirsnos, Raudonio vals., 
Kalvarijos aps., Suv. gub. Mano 
adres.: 

Mogilev gubernskji. Karaba- 
novskaja ul. No. 8. A. Litovskij 
Komitet. 

Aleksandra Balešis Kauno gub. 
Vilkmergės aps.. Aluntos vals., 
Kamajų par., Užbalio kaimo jie- 
škau motinos Marijonos, brolio 
Pranciškaus, kar. Juozapo Kepa- 
lo, Grižo Kastulio žmonos, taip 
pat giminių ir pažistamų. 

Petrograd, Vyborg. stor. Bez- 
borotkinskij pr. cl. 20-22 kv. 56. 

Jokūbas Vaitkevičius Kauno 
gub., Zarasų aps., Papilio par. ir 
valšč., jieškau brolio gyvenančio 
Amerikoje, giminių ir pažįstamų. 

Petrograd, Rezenbergskaja ul. 
No. 39. k v. 60. 

Antanas Marcinkevičius Su v. 

gub.; Kalva r. aps.: Daukšių par., 
jieškau Andriejaus Marcinkevi- 
čiaus, Magdelenos ir Elzbėtos 
Marcinkevičiučių, giminių ir pa- 
žystamų. Adr.: 
Moskva, Marijna rošČa, 2 į.p. 
d. Smirnovą No. 25. 

Juozas Žilius iš Kybartų. Suval- 
kų gub., jieškau seserų, gyvenan- 
čių Amerikoje, Marijonos Ras- 
tauskienės ir Ievos Žemaitienės 
ir Vinco Bulevičiaus iš Vištyčių, 
Su v. gub., jieško švogerių ir sese- 

rų gyvenančių Amerikoje Fila- 
delfijoj— Pa. Adres.: 

Clorod Luga, Petrograd. gub. 

Nikodem Wojtomec iš vokiečių 
belaisvės jieško giminių ir pažys- 
tamų Amerikoje. Adresas: N. 
\Vaitomec, Kriegsgefangenen- 
lager Cottbus N 1. Kompagnie 
4—7. Deutschland. 

Vladas 01szewskis sužeistas 
kareivis šaukiasi pagalbos j A. 
01sze\vslkį Chicagoje iš vokiečių 
belaisvės. Adresas: XV. 01sze\vs- 
ki. Kriegsgefangetienlager, Cot- 
tbt?s. Kotnpagnic 11—4. Deut- 
schland. 

Julijonas Jocius, paeinantis iš 
Kauno givb., Viduklės miestelio, 
jieško savo dėdės Gasparo Jo- 
ciaus, gyvenusio Chicagoje. Ad- 
resas: J. Jocius Xo. 1097. Ccfan- 
ge-ncnlager. Zerbst 8 Compag- 
nie VII, Deutschland. 

Andrius Bulota iš vokiečių be- 
laisvės jieško šių savo pusbrolių 
Amerikoje: Miko Bulotos, Jono 
Bulotos. Ylad. Bulotos. Juozapo 
Svirskio ir dėdės Juozapo Yin- 
°;rio. Adresas: Andrius Bulota 
Xo. 33^23. Gefanfjenenlager 2. 
Munster i vv. OUeinangne. Kon. 
72. Dcutschland, 



1$ SANDAROS LAUKO 
Platinkime musų raštus! — Po- 

litiški lietuvių reikalavimai su ne- 

išpasakyta spartybe plėtojasi. Tik 
šitie reikalai kur kas greitesniu 
tempu ekia, negu mūsų minių po- 
litiškasis susiprat'mas. Del šito rei- 
kai niusų miniose platinti politški 
literatūra. Męs, sandariečiai nors 

dar visai nedaug turime išleistų 
atskirų politiškų brošiūrėlių, bet 
ir tos, katros išleistos, labai men- 

kai teplatinamos. Padėk i m sau Dr. 

Šliupo vėliausiai i siesta knygelė 
"Lietuvos Laisvė", kaip tik šiam 
momentui pritinka, bet jos dar la- 
bai mažai išplatinta. O ji labai 

smagiai skaitosi. Kiek tai jos butų 
g;.lima išpardavinėti įvairiuose mū- 

sų viešuose susirinkimuose. Reikia 
labiau sukrusti. Kuopų organiza- 
toriai ir įvairus musų agitatoriai 
privalo tos knygutės jm> punduka 
parsitraukti. Jog yra sukrautos pas 
musų susinėsimų sekretoriuj, p. 
St. Mockų (194 Athens St.So. 

l'oston, Mass.) Pardavinėjant lė- 

šuoja po ioc. gi kuopos gauna 

P05C. Draugai, minėkite tatai! Rei- 
ki? idėjas skleisti, ir reikia skani- 

bičių naujiems raktams leisti, ku- 

riuos Apšvietos Komisija paga- 
minis .J. O. Jirvydus. 

ALTS. Fin. Sekr. 

Pranešimas ALTS kuopoms. 
Delei nekuriu priežasčių, ir 

balsavimo laikas delei perkėli- 
mo seimo prailgintas iki 10 d. 

Rugsėjo. Lygi minėtai dienai 

kuopos malonės būtinai išreikšti 
savo nuomonę. Kitaip, skaitysis, 
kad jos nemano dalyvauti bal- 
savime. 

K. Adžgauskas 
ALTS. Pirm. 

Krivūlė delei atstovybes A L. 
T. Taryboje.—I'er A. L. T. San- 
daros Centro valdybą perėjo Kri- 
vūlė No. 9, kaipo atsiliepimas j 
prikvietimą nuo Amerikos Lietu- 

v'ų Tautinės Tarybos šitą Tarybą 
užgirti. Rezo'.iucja skamba se- 

kj»nčai: 
"Męs ALTS. Centro Valdyba 

luitariane užgirti Amerikos Lietu- 

vių Tautinę Tarybą ir paskiriame 
nuo ALTS. vieną atstovą j minėtą 
Tarybą. Tasai atstovas, dėlei pa- 
rankesnio dalyvavimo A L. T. 

Tarybos posėdžiuose turi buti ar- 

ti New Yjrko miesto. Jo vieton pa- 
skiriame musų Centro Valdybos 
narį, Dr. A. Bacevičių." 

Čionai skaitome reikalingu pri- 
durti paaiškinimą sandariečiams 
ir apskritai visuomenei, kari ne- 

sumaišytu šių dviejų organizaci- 
jų. Męs girdėjome tarpe žmonių 
kalbas, kad "sandariečiai savo or- 

ganizaciją (t. y. Sandarą) pertverė 
j "A. L. T. Tarybą." Lai bus vi- 
siems žinoma, kad minėtoji Tary- 
ba yra visai kas kita negu Sanda- 
ra Taryba bus visų lietuviškų or- 

ganizacijų organizacija, kurion in- 
e'na atstovai nuo visų didžiųjų or- 

ganizacijų, kaip ALTS., SLA., 
fTMD., Lietuvos Neprigulmybės 
Fomdo, Centralinio Komiteto ir ki- 
tų. Tuotn tarpu Sandara, kaip 
buvo, taip ir pasiliks vienintelė 
lietuvių didžiausia politiškoji orga- 
nizacija demokratijos programai 
auklėti ir kelti musų visuomenėje 
Jcukuriškai-politiškąjį susipratimą. 

Paduota spaustuvįn nauja S- 
ros knygelė.—Tik dabar apturėta 
korektos p. A. Rimkos rašto: Kas 
tai yra A. L. T. Sandara", ir pa- 
baigus peržiūrėjimą korektų per 
Apšvietos Komisiją, tapo tas per- 
duota A. L. T. S. pirmininkui, p. 
K. Adžgauskui, kuris veikiai per- 
duos "Ateities" spaustuvei, kad 
greitu laiku atspausdintų. Sulvg C. 
V: pirmesnio tarimo, šitos knyge- 
lės bus spausdinta apie 5,000 egz: ir 
pabaigoje bus pridėta ALTS. įs- 
tatai. 

IS FINANSŲ SEKRETORIAUS 
RAŠTINĖS. 

Apšvietos Komisija dapildyta. 
Centro valdyba, sulyg krivūlės Xo. 
10, priskyrė j Apšvietos Komisiją 
trečią narj, p: K: Karpavičių; vie- 
tc*i Europon išvažiavusio p. A. 
Rimkos. Dabar Apšvietos Komisi- 
ja susidės iš šių narių: R. Karuža 
(2810 Richmond St., Philadelphia, 
Pa.) ; J. Sekevičius (101 Oak Str., 
Lawrence, Ma»ss.) ; K. Karpavičius 
(307 W. loth Str. New York, 
N Y.). 

Poetas Heinrich Heine. 
Lan _ — *■» 

žmogus, -kurio raštai po Goe- 
thės raštų padarė didžiau- 
sią vf'kmę vokiečių mintyje ir 

vokiečių literatūroje, kurio eilės 

yra giedomos pas k: vieną fa- 
terla.ido lopšį ir žid:... ir yra 
skaitomos vienais didžiausių lite- 
ratinių veikalų—Heinrick lleine 

I —visuose Prūsų dinastijos val- 
domuose kraštuose neturi pamin- 
klo savo atminčiai. Nors jis gi- 
mimu prūsas, bet Hohcnzollfllrnu 

neapykanta persekiojo jj visą am- 

žių, u/dėjo drausmę ant jo knygų, 
ištrėmė jį iš šalies ir sekė jį ana- 

pus kapo net iki šiai dienai, — 

sako rašė jas laikraštyje K a n s a s 

City S t a r. 

Dabartiniame kaizeryje, Viliu- 
je II, heinefobija randa karčiau- 
sią «cvq išraišką ir visi poetą ger- 
biančiųjų tautiečiu pasistengi- 
mai suteikti viešą pripažinimą 
jo gabumam®, ar patvirtinti at- 

mintį apie jj jo gimtoj šalyje, vi- 
tuomet sutiko nepermaldaujamą 
kart-s viešpačio pasipriešinimą. 
Nesenai prieš dabartinės Įtaręs 
prasidėjimą visa V okietija pasi- 
dalino j Heinės šalininkus ir prie- 
šus dėl tulų įtekmingų poeto gimti- 
nės Dusseldorfo piliečių sumany- 
mo pastatyti ten paminklą sulvg 
Heinės paties troškimų, kad jo 
prigimtas miestas jį atmintų, bet 

Hohenzollcrnų šalininkai kaip 
bematai sumanymą nuslopino- 

"Kol aš gyvas Heinei paminklo 
\\/.<ictijoje nei pasakė kaize- 
ris \ ilius. 

Nupirkęs puikųjį Austrijos 
ciesorienės Elzbietos dvarą K<.-r- 

ru'je, kaizeris rado ten Heinės sto- 

vylą. Jis pastatydino į jos vietą 
Achilio stovylą, o Heinės stovy- 
lą paliepė p"r licitaciją parduoti; 
ją nupirko franeuzai pirkėjai ir 

[dabar ji puošia poeto kapą Mon- 
maitre kapuose Paryžiuje. 

Buvo laisvės mylėtoju. 
Hohenzollernai nekentė jo už- 

jo politines pažiūras, už jo pamy- 

Į Įėjimu naujo mokslo skleidžiamo 
| fi&ncuzų revoliuciją, už jo gar- 
binimą napolconinio idealumo, 
už jo aštrią satyros plunksną, 
kuri rašė prieš atžagarcivišką po- 
litiką, už jo susidėjimą surevo- 

liucingaisiais šios dienos kar- 
štuoliais. Jie dėjo ant jo išdaviko 
dėmę, kad privertus vokiečių žmo- 
nes jį užmiršti. Bet jis nėra už- 

mirštąs, nes jis rašė eiles, 
kurio.i gyvuoja vokiečių šir- 

j *.yse, iš kur jų nei įstatymai, nei 
pabiaura, nei dinastijos negali iš- 
rauti. Ir pasaulis jo neužmiršo, 
nes jo veikalai daugiau yra ver- 

giami negu kito vokiečių rašti- 
ninko gyvo ar mirusio- Jo garbė, 
kaipo vieno puikiausių pasaulio 
rašytojų ir saldžiausių gctsminin- 
kų virto mažne visuotina. Hei- 
nės lyrinės eilės yra mažne kiek- 
vienoj kultūringesnėj kalboj, nors 

jų muzikos švelnumas yra trveik 

perplonas, kad jas galėtum ver- 

sti ir jas pilnai galima suprasti 
tik tiems, kurie moka skaityti 
jas kalboje tos žemės, kuri jį iš- 
vijo. 

Heinrich Heine gimė Prusno- 
se, mieste Dusseldorfe iš žydų 
tėvų, gruodžio 13 d. 1797. Jo tė- 
vai buvo turtingi. Jie pristatė jį 
prie vertei vystės jam suaugusius 
metus pasiekus, bet jis tuojau 
noklimpo — jis neturėjo pamė- 
gimo pirklystės gyvenimo. Tą- 
syk dėdė apsiėmė pagelbėji jam 
pinigais tiesų mokykloje Bonno- 
je, kur jis atsižymėjo savo ne- 

sirūpinimu tiesų ir pasišventimu 
literatūrai, po įtekme Goethčs 
ir Schlcgelio raštų. Bonnoje jis 
parašė daugelį savo eilių ir ke- 
lias tragedijas. Iš Bonmos jis nu- 

ėjo universitetan Gottingene, kur 
jį suspendavo už dalivavimą ne- 

kruvinoje dvikovoj; iš ten jis nu- 

vyko j Berliną, kui jo gabumai 
atrado karštą prijautimą. Cia jis 
rašė apie žurnalizmą ir jo puikv 
sis rašymo stilius atkreipė j sa- 

ve domą. Apie *823 m- jis parašė 
kelis tomus lyrinių baladų, ku- 
rios pastatė jj pirmon savo šalies 
dainininkų eilėn. Tais meiais jis 
pirmą kartą aplankė juras ties 
Helgolandu ir šitas aplankymas 
padarė epoką jo literatiniame 
gyvenime. 

"Jura tai mano numylėtas gai- 
valas", rašė jis. "Nei akys, nei au- 

sys, sei protas nepailsta Jfco šitų 

smiltinių kopų, to akmenėto kran- 
to, tų žolių priaugusių seklumų, 
tų nepastigstančių bangų, to rit- 
mingo nepasiliaujamo pliauškė- 
jimo, kuris tokis pilnas reikšmės 
ir bet neišaiškinamas." 

Ant juros kranto jis rado di- 

lžiausią sau įkvėpimą ir jo jūrines 
eiles kritikai lygina prie Byrono 
ir Shelley'o eilių ir jos iš jo eilių 
yra plačiausiai žinomos. 

Eilės Padarė Tremtiniu. 
Jis anksti prisigėrė revoliucinės 

dvasios — tipo žmonijos "iš- 

liuosavimo", kuris tuomet buvo 

apėmęs Europą. Po kelionei po 
Angliją ir Europą jis išleido savo 

garsius "Rcisenbilder" (kelionės 
paveikslai) ir "Buch Le Grand," 
eiles, kurios buvo budinamos jų 
revoliucijiniais krypsniais ir jų iš- 
reiškimu jo pagarbos Napoleonui- 
Jos buvo parašytos nauju Vokie- 
tijai stiliumi—puikios, aštriai sa- 

tiringos, žėrinčios užsidegimu, jos 
tuojaus inėjo populiaruman, bet 
jos uždarė jam Prūsijos duris' 
ant visados. Policija uždraudė! 
jų cirkuliaciją, Hohenzollerno' 
prisakas dar toliaus jį pasiekė. 
Žinia apie franeuzų revoliuciją 
1830 m. nuvedė jį j Paryžių, ku- 
ris pasiliko jam namais iki jo' 
mirties 1856 m. Į, 

Paryžiaus literatų rateliai jį 
priėmė su džiaugsmu ir jis jautėsi 
kaip namie draugystėje tokių 
to laiko garsenybių kaip Balzac, i 
Durnas, Gco. Snad, Beranger, Thi- 
ers, Chopin. Liszt, Herlioz, Mme' 
Recamier ir kiti veikėjai. Jis vis 
rašė vokiečiu laikraščiams, bet 

jo laiškai visuomet buvo pirma1 
perduodami Hoheuzollernu cen- 

zoriaus paišeliui. Jo paskutiniai 
metai, buvo metais skurdo ir 
kančių- Ištiktas strėnų ligos, jis 
buvo pasmerktas, kaip jis vadino 
"matraciniam kapui," "kapui be 
pasilsio, myriui be atsiskyrimo 
pirmystės." Jo kojos buvo ištik- 
to*. stabo, akvs u/temė. balsas pra- 
žuvo ir ausys apkurto, bet per 
visą tą laiką iki paskutinos jis 
rašė savo nuostabias eiles ir ne- 

paliovė dirbę" iki galėjo girdėti 
ar kalbėti. Kaikurios jo jau- 
triausių ir puikiausių eilių buvo 
diktuotos nuo jo "matraei./.o 
kapo", kaip, sakysime, juokingi 
šmoteliai "Baltasis Dramblys", 
arba tokios kaitrios revoliucin'j 
dainos, kaip "Audėjo Marselie- 
tė." 

Heinės Atrodomi Nenuoseklumai. 
Ileinės atsinešimas j savo gim- 

tinę šalį, nors ji suvertė ant jo 
galvos Holicnzollernų neapykan- 
tos ir aršumo tvaną jo gyveni- 
me, atsižvelgus atgal, nesunku 
suprasti. Jo būdas, mato- 

mai, buvo vienu stipriųjų kontra-: 
stų ir priešgynybių, pilnas švie- 
sių tikrojo dailininko tempera- Į 
mento m«nucjeklumų. Būdamas 
žy<lu jis glaudėsi prie krikščio- 
nybės—bent jos paviršinių for- 
mų. Jis j judajybę žiurėjo kai- 
f » j atgyvenusią sektą, ir bet jis 
rašė puikiausius išgyrimus žydų 
tikybos dvasiai, tuo pačiu kar- 
tu iškalbingiausiai keldamas' 
krikščionių žmonių Dievą ir jo ■ 

širdingų pasekėjų tikybą. Bu- 
(lamas giminiu vokietis, jis už- 

puldinėjo laikais įrietėjusias Vo- 
kietijos tradicijas ir pilte pylė 
savo piktumą ant vokiečių val- 

dančiųjų galybių, bet jis mylėjo 
vokiečių žmones ir vokiečių kal- 
bą, kurią jis padarė priemone 
savo mintims išreikšti. Būdamas 
garbintoju Napoleono ir francu- 1 

zų politinių filosofijų, jis ne- 

priėmė franeuzų pilietybės, bet 
pasiliko Vokietijos piliečiu iki 

galo ir visuomet laikė Vokieti- 
ją savo tėvyne. Išaiškinimas ta- 

riamų jo budo nenuoseklumų : 

yra tame, kad jis buvo garbin- 1 

toju idealų. Krikščionybė, ku- 
rią jis buvo pasirengęs priimti, 1 

buvo ne junkerių vokiškojo Die- 
vo krikščionybė, bet "demokra- 
tija, vienas Dievas, ku-ris šutvė- 1 

rė ir užlaiko pasaulj, kuris my- 
li visus žmones lygiai ir sergsti 
visas savo valdybas lygiai, ne 

tautinis, bet visapasaulinis Die- 
vas." Vokietija, kurią jis my- 
lėjo, buvo ne absoliutumo Vo- 
kietija, dedanti savo valią ant 

pavergtųjų žmonių, bet laisvoji 
Vokietija, laitvts, brolybės ir ] 
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lygybes" Vokietija. Napoleo- 
nas, kurį jis''garbino, buvo ne 

Napoleonas a'utokratas, bet, pa- 
sakius Napofeonp paties žo- 
džiais, pasakymaisJį? v, Alenos sa- 

loj, tas, kuris uždarė anarchijos 
pavoju, iš JsuiViitės padarė 
tvarką, nuvalė revoliuviją, iškėlė 
žmones, padafė kakalius stipriais, 
sužadino visąs, ambicijas, atly- 
gino visus nuopelnus ir praplėtė 
garbės ribas." ; 

Pratarmėje prie savo "Win- 
termaerchen," Ileinc atremia' 
kaltinimą, buk jis buvęs išda- 
vikas savo šaies ir išreiškia sa-1 
vo atsinešimą linkui vokiečių j 
tautos ir vokiečių žmonių, saky- 
damas : 

"Girdžiu sakant, tu biauroji 
musų vėliavą, esi savo tėvynės j 
išdaviku, draugu franeuzų, ku- 
riems norėtum padaryti Reiną' 
laisvu. Nusiraminkite! Aš ne-' 
niekinsiu jusų spalvos ir aš gerb- 
siu ją, kuomet ji reikš daugiaus 
negu tuščią vergystės ženklą. 

Pastatykite ji'odai-raudonai- 
luksinę vėliavą viršum vokiečių 
ninties, padarykite ją laisvos 
žmonijos paparčiu, o aš atiduo- 
du savo širdies kraują už jj. 
Bukite ramus! Aš myliu savo 

tėvynę tiek, kiek ir jus: Del ši- 
tos meilės aš trylika metu iš- 
gyvenau ištrėmime ir del šitos 
Pačios meilės aš grjšiu ištrėmi- 
mui, gal ant visados, bet tikrai 
->c raudojimo ir karokiniško rau- 

cymosi. Aš esu francuzų drau- 
gu taip kaip ir visų gerų ir iš- 
nmtingų žmonių ir myliu juos dėl 
:o, kad nesu toks "kvailas geisti, 
dant vokiečiai ir franeuzai vieni 
< i t i c m s sprandus sukytų Angli- 
jos ir Rusijos naudai ir patiki- 
nui visos pasaulio ponijos ir ku- 
ligijos. Bukite ramus! Aš nie- 
<uomet 'neatiduosiu Reino fran- 
ruzams vien delt6, kad jis pri-' 
dauso man. Taip, jis priklauso 
n a n sirlyg neatimamos paveldė- 
įystės teisės. Ant jojo kranto 
nano lopšys stovėjo ir aš nema- 

nu, kodėl Ri mas gurėtų priklau- 
syti kitam kam, o ne tiems, ku- 

jjr -t .j įie gimė ant jo krantų: Elzaci- 
ios ir Lotaringijos, teisybė, aš 
legalėčiau taip lengvai sugrąžin- 
:i vokiečių ciesorystei, nes šitų 
Drovincijų gyventojai yra stip- 
riai prisirišę prie francuzų delei 
:rancuzų įvestų didel.ų reformų 
ių valdžioje, delei lygybės įsta- 
:ymų ir laisvų įstaigų, kurios pi- 
iečių protui patinka, nors ir jo- 

se žmonės randa daug ko netaip". Į 

KIBIRKŠTIS. 
"Draugai ir draugės, ten vis- 

<as orait tik 'įiekuriems nepatiko, 
cad ten yra ikso facto. Aš esiu 
ii u r, kad jus nežinote, kas tai 
yna tas ikso fakto, o tai yra tėvy- 
įės išdavikas, draugai ir drau- 
gės 

Iš vieno "ALT." delegato kal- 
bos. 

O man L. Pruseika geriausia 
latinka iš visų socialistiškų ora- 

:orių. Jis mato, kad visos lietu- 
/ių organizacijos tik amt tautos 
•emiasi ir ačiu tautai pasilaiko, 
r. M: Draugiją jis taipgi pata- 
ia remti. 

Look out Amerikos lietuviai! 
-nipai darbuojasi netik per spa- 
/iednyčių langelius bet ir rcdak- 
:ijose ir kitos"e viešose įstaigose, 
turėkite, kad niekas nesužinotų, 
rur einat, ką'manot, ką valgot- 

—o— 

Kad "dauguną skaudžios tie- 
;os" F. Bagočiaus1 laiške, vienų 
išaugų kuopai, dar padauginti, 
'Keleivis" ima vieną žvirblišką 
š tuom 'klausimu išreikštų "Lais- 
ves" neapykantos argumentą ir 
:uobic jį iš tamuolių, o slonių 
sreikštoje "Laisvės?* neapykanto- 
e nepamato. 

Kas žin, ar susivažiavusieji j 
Niagara Falls Amerikos lietuviai 
cunigai užsiganėdino tik papra- 
;ymu sau popiežiaus palaiminimo, 
ir išdrįso paklausti popiežiaus, dei- 
s.0 Lietuvą turi but aršesnė už 

šeiva. 

Apgarsinimai. 
SVEIKATOS PATAISYMAS. 

Jeigu jusų apetitas jau blogas, 
jeigu jtn-ų virškinimas susigadinęs 
jeigu jus kemčiate nuo sukietėji- 
mo.guzų susispietimo ;galvos skau- 
dėjimo, jeigu jus kankina nemalo- 
nus skonis po valgymui; jeigu 
jums miegas yra pertraukiamas, 
jei,m j s esate nervuotas ir melan- 
choliškas, be energijos — imk Tri- 
nerio Amerikoninio Karčiojo Vy- 
no Eliksyro! Šis užtikrintas vai- 
stas, pagamintas iš karčių žolių; 
išvalo skilvį, sutaiso apetitą; pa- 
gelbsti virškinime, prašalina ner- 

viskumą; sugražina gyvingumą. 
Kaina $1.00 aptiekose. Jeigu jus 
kenčiate nuo reumatizmo ar neu- 

ralgijos, ir jeigu jųs manote: kad 
jau niekas negali jums pgelbėti— 
pabandyk Trinerio Linimentą! Tas 
yra labai stiprus sutaisymas, maža 

jo doza eina labai toli. Taipgi iš- 
sisukimuose sutinimuose, sunirių 
snkietėjimuose. etc: šis vaistas at- 
neša pestebėtin^ pagelbą. Kaina 
25 ir 50c aptiekose, krasa 35 ir 60c. 

Jos Triner, Manufacturing Che- 
mist, 1333-1339 So. Ashland Ave:; 

Chicago, 111. 

F. P. Bradchulis 
...LAVVYER... 
Lietuvi* Advokatas 

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Tetaphone Randolph 5518 
^ 

&yv. s 3112 S. Htlsted St., arti 31st St. i 
Phone Yardf 2390 i 

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severos Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą palengvinimą. Kaina 25 centai už dttutę au 12 plotkelivj su milteliais. 

Šeimyniškas Linimentas. 
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą. ir 

turėti po buteli blle laiku po ranka atsitikus susižeidi* 
mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oil 

(SeveroB Gothardlškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
tiniam panaudojimui, Jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus ir traukučius, ir lygiml gerai tinka gydy- 
mui neBvelkavlmij, kaip antaf: reumatizmo, neural- 
gijos, Išsisukimu, eusidauiymų, aplbrlnklmo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų. 

Kaino : 25 Ir 60 centų — visur aptiekoee. 
'UIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka ii Bloomfield, Mont., pra- neša mums savo laiške ii 16 d. vasario, 1J17 re., iekan£iai: "Išsinarinau sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos GothardiniSką Aliejų, skausmas perčjo viai ir dabar jauiiuosi puikiai". 

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekoie, reikalaudami tiktai "Severos" iSdirbimų, arba uisisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. IOWA 

i ■ TTITI O sav0 »kanytoja"is#daoda Ubai daug naudingų raitų A I |b | I | V apie Imoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysakv, Juokv, jpj | !■ | i Be'-'V> paveiktly.'v Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities*' kaina metams S2.00. pusei mėty $1.00. Ui- sieniuose metams 12.50. Pasižiūrėti viena num«ri •iunCUm* dor*n*l. 

^ 

^'Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

PIGIAI. 
Parsiduoda tik vieną metą vartota 

>uiki stiklinė šėpa indams laikyti. 
Saugiai užlaikyta, beveik nauja—tik 
iž pusę kainos. Kreipkitės šiuom 
įdreau: 2511—4Bth PI., Chicago, 111. 

i 
$600. Vertes uz $200 

Parsiduoda spaustuve Pennsylvani* 
Job valstijoj. Presas, kerpema rna- 
6ina, raidės ir visokį kiti prietaisai. 
Vertės $600.00 uį $200.00. 

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

Sugėdysite Pinigus ir Laiką 
Pirkdamas mūsų krautuvėj pečius, stalus, lovas, karpetus ir seklyčios setus. Dėlto, kad musų prekės yra žemesnės, negu kitų buvo pereitą metą, nes męs išrėdome šimtus stubų su geriausiais rakandais ir už 
labai prieinančią prekę. Dėlto musų prekės žemesnčs, kad musų biz- nis yra labai pasididinęs per du metu nuo pradžios laikymo šios krautuvės. 

Jusq kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais netol, kol 
nauji, bet ir kad bus apsinešio'ę, niekados nepames savo skaistumo. Jeigu negalite už- mokėti visų pinigų antsyk, męs palaukiame be jokio procento per 50 dienų taip, kaip "cash", arba ant lengvų savaitinių išmokėjimų, Atdara kiekvieną vakarą 

KŪLIS' FURNITURE HOUSE 
3224-3226 South Halsted Street, Chicago, 111. 

DIDŽIAUSIA LIETUTIšKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubinius 
ir deimantinius; muzi- 

kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 

tjs visokius šokius; armonikas rusiškas lr prūsines; impor- 1 tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčiij. Taipgi taiso- 
k me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- 
f mentus ir revolverius. Savo darbij. gvarantuojame. Mūsų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantjs u± 

Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

fev STEPONAS P. KAZLAVVSKI. I m) 4632 So. Ashland Avenue CHICAGO. ILL. ■ TELEPHONE DROVER 7309 
KatalogaB visiems dykai, kas tik prisius už 2c štampu. 



VIETINES MŪS. | 
Ant West Side A LTS. jaunutė 

kuopa turėjo antrą susirinkimą. 
Šis susirinkimas buvo gana gy- 
vas. Pirmiausia perskaityta Sai\- 
daros projektas. Koresponden- 
tas pranešė šį tą iš Sandaros or- 

gano. Taigi tuo ta* ;>u išreiškė 

nuomonę, kad Sandaros seimas 
gili turėti geresne pasekmę Ne\v 
Yorke negu Chicagoje, ties lenai 
daugiau atstovų galima tikėtis. 

Plačiai buvo apkalbėtas ir Yie- 
nybės klausimas ir išreikšta ap- 
gailestavimas. ka i mustt tautos 
vadovai neišskiriant jokios >rio- 

neįstengia suprasti Vfl'N'Y- 
svarbumo. \ isiems lygiai 

turėtų rūpėti Lietuvos laisvė. Jei- 
gtt ir toliaus tęsis takios piovy- 
nėš. tuomet p r i s i t- i s griebtis kito- 

n klij priemonių: atmesti visus va- 

dovus. o tvertis patiems papra- 
stiems žmonėms už tikro pozity- 
vioj darbo: išdavimui Lietuvos 
laisve s žmonės senai sutikime 
dirbtu, jeigu jų mušu vadai ne- 

kurstytu. 
Nutarta parengti puikų šeimy- 

•nlšką vakarėlį, kad prie progos 
padaryti gražų pasilinksminimą 
ir supažindinti svečius su San- 
daros idėjomis. 

Ateinančiam susiritikiuie bus 
diskustiojamas klausimas: Ar rei- 
kalinga lietuviams A.nerikos T.ie- 
tuvių Darbininkų Taryba. — To- 
kia kaip ji dabar yra steigiama? 

Prie kuopos prisirašė penki 
► nauji nariai. 

L. Bronius. 

Vestuves. Pereitą seredą atsi- 
buvo .šliubas ir vestuvės p. Jono 
Jucleikio su p-le Rudauskaite. 
Jaunavedė yra plačiai žinoma 
aut Bridgeporto jaunimo rateliuo- 
se, ne sykį palinksminusi Cliica- 
gos visuomenę dainomis. Jau- 
nąvedis turi grabortaus įstaigą 
ant Toun of Like ir yra veiklus 
r.arys įvairiuose jaunimo kliubuo- 
se. 

Apart jaunavedžių šeimynų 
farp svečių buvo Dr. .V Zimontas. 
Laukaičiai ir jaunavedžio b.irtis 

J tiekas, tyčiai atvažiavusia j bro- 
lio- vestuves i^ rytinių valstijų. 
Juozas Judeikis yra pastojęs liuos- 
npriu f Amerikos laivyną keletą 
menesių atgiaJ ir per tą laiką jau 
yra pasižymėjęs — ant krutinės 
nešioja du meda-liu ir gavo algos 
pakelti ant $8.00 daugiaus j mė- 

nesj. 
Jaunavedžiams veli:ame kuo- 

geriausios uteitiej. 

Įvairumai. Iš vakacijų pargrį- 
žo: Dr. A. Zimontas, adv. F. P; 
Brachulis ir "Lietuvos" redakto- 
rius adv. B. K. Balutis, buvusie 
keltas dienas Michtgane. 

— Dr. F. Kūlis su šeirmna bu- 
vo kelioms dienoms išvažiavęs 
ant savo farmos j Michiganą. 

— Redakcijoj buvo atsilankęs 
p. L. Prrseika, "Laisvės" redak- 
torius, kuris dabar apielenkėse 
lankosi su prakalbomis. 

— T M D. vėliausias leidinys 
"Kulturos Istrija". (trjs tomai) 
kr-.ip pranešama, netrukus žada 
ipasiridyti tš spaudos. P. L. Šer- 
nas skaito paskutinio tomo ko- 
rektas ir p. Žemaitis, spaustuv- 
ninkas, žadėjo sutrukdytą darbą 
varyti kuogreičiausiai. Tikimasi, 
kad už poros-^keleto savaičių dar- 
bas bus užbaigtas. 

— Šiomis dienomis, sykiu ai 

149-tu artilerijos pulku, išvažiavo 
iš Chicagos p. Vincas Sarpalius, 
Jiuosrurriu pastojo j viršminėtą 
pulką. T49-tasai pulkas važiuoja 
j Franci ją. ? 

— Dainininkas Klimas, senas 

"Lietuvos" skaitytojas, atsilankė 
redakcijoj pereitą seredą su p. 
Justinu Zembriu. 

•Abudu yra atvykę pasiviešėti 
iš St. Joseph, M o. j Chicago ir 
Milvvaukee, \Vis., kur ji< turi 
daug draugu ir pažystamu. 

Rugpjueio 31 d. A LTS. 25 kp.' 
nariaį vienbalsiai nubalsavo, kad 
A LTS. ketvirtasis seimas atsibu- 
ty New York, N. Y. Reiškia chi- 

cagiečiai nesipriešina rytiečių už- 

'manymui. 
Prie kuopos prisirašė du nariai. 

K. N'ckus ir M. K. Mackevičius. 

Eskulapas. 

Amerikos Lietuvio Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalby; aritmotlkos; knygverty- 
stės, stenografijos, typewrltinR, 
pirklybos teisių, Suv. Valat. istori- 
jos, abeinos istorijos, geografijos 
polit ikinės ekonomijos; piiietystės 
dailiarašyatės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So: llalsted St:; Chicago; 111: 

GYVENIMAS. 
Musii gyvenimas taip greit prabėga, kad dau- 

guma žmonių vos senatvės dienose pradeda pa- 
žinti, kas tai yra gyvenimas ir kaip reikia elgtic>, 
kad pažinus savo draugus ir priešus. 

Musų žmonės, daž-nai nepažinę gyvenimo, pa- 
Ir'auso šauksmų ir gražių žodžių išnaudotojų ir 
per savo neapsigalvojimą turi nukentėti. Daugu- 
ma mitsų žmonių neatskiria savo priešų nuo sa- 
vo draugų, nemato, kad jie prisisavinę darbi- 
ninkų užtarėjų vardus, talpina laikraščiuose ap- 
gavingų daktarų adresus ir stačiai garsina, kad 
lietuviai darbininkai neštų desėtkus dolerių tiems 
apgavikams ir galutinai suardytų savo sveikatą. 

Tikrus užtarėjus, tikrus savo draugus visuo- 
menė gali rasti tiktai savo tautos žmonėse. Tas 
jau yra nekartą darodyta, ir kas turėjo kokias (ne- 

laimes, tas matė, kad pirmiausia ateina pagelbon 
ir gelbsti tie žmonės, įkurie pripažįsta, kad ne- 

laimingasis yra jų tautos žmogus. Kas nepri- 
pažįsta tautos, tas negal but savo artymo užtarė- 
jas —* jis yra lygus tokiam šeimynos nariui, kuri? 
nepripažįsta savo šeimynos. 

Laikraštis "Lietuva" visame vaduojasi teisy- 
bės principais ir yra pasistačiusi savo vyriausiu 
tikslu suteikti kuodaugiausia žinijos savo tautos 
žmonėms — lietuviams "Lietuva" suteikia dau- 
gybes teisingų žinių iš Lietuvos ir iš viso pasau- 
lio. Duoda visokius patarimus savo skaitytojams 
visiškai nesireklamuodama. Visiems užėjusiems 
"Lietuvos" Redakcijon suteikiamos informacijos 
apie ėmimą j kariuomenę: kas kada imamas, kas pa- 
liuosuojamas ii* tt. 

Liepos 22 d. "Lietuva", pasitarnaudama skai- 
tlingai Chicagos lietuvių kolionijai, išleido spe- 
cijališką cxtra laidą su visais nurodymais apie į 
kariumenę ėmimą, su surašu pašauktu į kariumenę 
Cliicagos lietuviu ir šiaip naudingais patarimais bei 
nurodymais. 

Žinoma yra, kad sukurstyti nekuriais laikraš- 
čiais jauni vyrai už nesiregistravimą ir dabar turi 
kamuoties kalėjimuose. "Lietuva" nepadarė ir ne- 

padarys savo skaitytojams jokių nesmagumų, o 

vien stengsis suteikti kaip galint daugiau infor- 
macijų, pamokinančių straipsnių, žinių, linksmų 
ir. juokingų pasiskaitymų ir puikių paveikslų iš 
karės lauko ir iš viso ponulio. 

Nuolatos "Letuva" gauna malonius atsiliepi- 
mus ir padėkavones nuo savo skaitytojų už teikia- 
mą jiems dvasinį peną. Neturi likti mokančio skai- 
tyti žmogus, kuris neskaitytų rimčiausio ir geriau- 
sio darbo žmonių laikraščio "Lietuvos". 

Šiuomi laiku "Lietuva" seka visą Amerikos 
valdžios politiką ir kaip tik paskelbiama kas nors 

skubaus, naujo — svarbaus ir šios šalies lietuviams, 
kas kartas "Lietuva" pasiryžusi išleisti extra nu- * 

merį, kuoplačiausia ir kuoaiškiausia išdėstydama 
visus naujus patvarkymus. 

Nelaukite ilgiausi Šiandie pat užsisakykite 
"Lietuvą", o.joje rasite daug dvasinio peno, bus'te 
užganėdinti ir tikimės, kad nauji musų skaityto- 
jai reikš tokią nuoširdžią padėkavonę, kaip ir musų 
skaitytojai, kurie skaito "Lietuvą" jau po dvide- 
šimts ir daugiau metų. 

Kiekvienas "Lietuvos" skaitytojas privalo taip- 
gi ateiti pagelbon savo draugams: iškirpkite >į 
straipsnį ir pasiųskite žmonėms, dą neskaitaintiems 
Lietuvos". Taipgi parašykite iška.rto jiems ir laiš- 

kelį, kad užsiprenumeravę "Lietuvą" ir jie šitą 
straipsnį pasiųstų kitiems savo pažįstamiems. 

Visokiais klausimais, koki jus interesuoja, 
kreipkitės įr "Lietuvos" redakciją — bus atsakyta 
kuogreičiausia. 

Tik nebūkite ilgiau nežinystėje: tie du dolia- 
riai, už kuriuos jųs užsisakysite "Lietuvą" ant iš- 
tisų metų, nė kiek nesumažins jusų turto, o nau- 

dos atneš neišpasakytai daug ištisoms Šeimynoms; 
atneš susipiatimą ir pagerinimą gyvenimo. Ne- 
laukdami nė vienos dienos, išrašykite Money Or- 
derį ant dviejų doliarių ir siųsfkite žemiau nuro- 

dytu adresu,o tai padarę džiaugsitės ir gerėsite?-,. 
Adresuokite tar: "L'etuva", 814 W. 33rd Street. 
Chicago, 111. 

Tarptautino Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Nedėldienio, Rngsčio 9d.,. tema: 

"Karč ir Dvasiškija" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

Dr. F, Žilvitis 
uetuiis ouTjąs, cn mus 

Tai. Orsver 7179 Aptlekos Tol. ūrovar B1*.' 
3203 Sc. Hilsfed St.,' Ch'ca^o 

Pajieškojimai. 
~n? •-4 

Pajieškau savo brplių: Jono Ma- 
jaua ir Kriatopo Majaus, paeina iš 
Kauno gubernijoj?, ifiseinių pavieto, 
Jurbarko parapijos, Pašvenčių kaimo. 
Su Jonu persiskyriau Kalifornijos 
sostinPje—Sacramento, o Kristupas 
1914 m. gyveno New Haven, Conn: 
Kas žino praneškite, arba jie patjs 
atsišaukite šiuo m adresu: 

O. Majus, 
tosland, Co. T: B., Hio Vista, Cul: 

Pajieškau tavo motinos Marijonos 
Alikonienės ir brolio Motiejaus Aii- 
konio, Suvalkų gub. Mariam polės pa- 

įvieto, Garlevos parap. Freidos gmino, 
Budrių kaimo: Jau daugiau kaip 
2 metai negaunu jokios žinios nuo 

jų iš Lietuvos. Jie, ar kas juos 
žino praneškite šiuom adresu: 

Mike Alikonls, 
Box *91. Johnacn City, UI: U: S: A: 

Pajiąškau savo pačios Rozalijos 
Rer.ięuis 37 m. amžiaus: Ji paeina 
iš Kauno gub. Panevėžio piv., Re- 
nįjgalos parap., Jutainių sodžiaus. 
Nemažo ūgio; eidama šlubčioja, nes 
kair$sas kojos nesulenkia. Aš ją 
vedžiau 1911 m. Bet šių metų rug- 
pjučio 13 d. ji pasiėmė vienint51| 
mano sūneli Antaniuką 8 netų am- 
žiaus ir daugiau negu $1,500.00 ir 
nežiną kur dingo. Kas man pra- 
neš, kur Ji su sūneliu gyvena, gaus 
$5.00 dovanų. Adr: 

Antanas Rėza, 
178 Mercer St. Jersey City, N. J. 

ANT RANDOS. 
Išsinuomoja šešių kambarių bu- 

tas už 10.00 mėnesiui. Yra maudy- 
nė ir gegas: Paklausti viršuj. 

Mis s E. Novotny, 
3624 Normai Ave., Cliicago. 

$1,000 VERTĖS ISRADIMAS! 

Dėlei panaikinimo pleiskanų, atau- 
gimo išpuolusių plaukų, nuo kitų gal- 
vos Ilgų ir dėl panaikinimo spuogų, 
šlakų ir kitų vjeido Hgų. Patarimai 
DYKAI. Tik įiara^yjtite, kas per 
priežastis, šiuom adresu: 

u r* i;u 

J. W. SAKA,USKAS, 
Box 42, Sta E. Clevelard, O. 

A 

DR. O. Č. H E11\ E 
DENT1STAS 

OFISAS: Kamp. 31lr Žo, HalstedSt. 
(0f»R«» viri *plieko*). CHICABO 

Galutinis Vasarinis 
Išpardavimas 

batų, skrybėlių, kaunierių ir viso- 
kių vyriikų aprėdalų. Apvalyda- 
mi krautuvę nuio vasarinių prekių, 
viską parduodame labai pigiai. 

The Eagle 
Men's Shop 

'52 So. Halsted S t. 

CHICAGO, ILL. 

PASARGA. 
Nekurie iš mano draugų para- 

šė man laiškus, kad nori. pirkt 
•šėrus Buck Run Oil Kompanijos, 
bet pamiršo paduoti savo pilną 
adresą. Todeei malonėkite tuo- 
jau pranešti pilnus savo vardus, 
pravardes ir adresus. Parašykite 
aiškiai, o tuoj prisiųsiu jums kuo- 
įpilniausias informacijas apie Buck 
Run Oil Co. šėrus ir žemlapį 
aliejaus laukų Oklahoma, Kan- 
sas, Texas ir Mcxikos valstijų. 

Adresuokite taip: 
J. ILGAUDAS. 

Room 1207, 
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 

Dykai! 
$12.00 Vertės 

žodynas Anglų, Rusų, Francuzų lr 
Lotynų kalbų: 4,700 puslapių, 6,$00 
spalvuotų iliustracijų,: 4,000 Geogra- 
fiškų dalykų, 1,400 biografiškų. Nu- 
rodymai kaip ištarti. Męs prisiusi- 
me šitą žodyną dykai su 12 didelių 
katalogų įvairių firmų. Prisiųsk 98 
centus persiuntimo iškasčių. 

LEWIS NELSON 
Box 187, BREMERTON, WASH. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšu, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vf«iail*la vieta, atsividinti ir pamatysite 
;razesnj Teatru negu vidurmie«»y,. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, IOc žemai. 

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.as. 
Subatomi ir nediliomi 2. vai. pu pieli). 

Jei liuotaiue laiLr nori pasilsėti, a'sivė- 
i'jnti ir uimiriti savo nismauu'qu3, tai 
•teik i 

MILDOS-TEATRĄ- 

I HCNE YARD8 2721 

D r. J. JONIKAITiS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
2515 S. Halstcd StM Chicag-o 

CanaL llfl 

DŪ. A. YlIšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO SI GHiCASiU III. 
CORNER Uth STRBKT 

Keumatizmas 
Išsigydė **raie, kas tiktai ji turėjo 

Pavasari I89J m. ai kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir neuniatizniu. Aš gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo bloguma kas jį turi. Ai 
bandžiau gyduole po gyduolės, daktarą po daktarui, bet visi šgyti išsigelbėjimą buto 
tik lyglaikiniai. Galiop, aš suradau vai- 
su, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršzo. Aš dariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
šita pastebėtinai puikia gyduole- Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vai d* ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomu! 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, aš nenoriu jū- 
sų pinigų, pakol jųs. pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikrai iįgelbėjimas siūloma 
jums veltui. N'eatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark Ii. Jackson, No. 480 D. 
Gurney Bldg.. # Syracuse, N. Y. 

■ Teisių « 

C Dieninės ir naktinės teisių klesos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 22 metus. 

1800 auklėtinių. Veltui oratorystės Iv 
n. —3 metų praktikos kursas. Ge- y ** riaus: mokyklos kambariai mieste. Ll 
0 Dieniniai ir Vakariniai augš> A 
^ to«to» mokyklos (hijh school kuriai 

Prirengia prie Kolegijos. Teisių, Medicinos. Dantisterijos arba *. Inririicrystis i trumpiausi laika. Reikalaudami katalogo adresuokite: Chancellor T. I. Tobias, 53 \V. Jack»on Blvd.. Telephone \Vaba.h 5593. 

Telephone Yards 5934 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12 it ryto 

ir nuo 7 iki 9 vak re 

3325 S. Halsted St. Chicago, 111 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
.Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 3259 So. Halotcd St.t Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valku ir vyrų. Specialiųjų gydo limpančias, 
u23i3enėjusias Ir paslaptingas vyrų ligas. 

REIKALAUJAME 
► vyrų, motery ir vaiky barz- 
daskutystės mokytis, šitas 

yra labai pareikalaujamas net Ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hours 
2369 S. Leaviit St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
-<ai-c:E yra gauti Bau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas l:aip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimu 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
muaų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo indivldinčmia nistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
Uka važinėjime automobiliais vi- 
nokiu rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir butdks tinka- 
mus patarimus Ir nurodymus. Mu- 
bu mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių. Ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus gausi leidimą. Dieniniai lr vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 yederal Ass'n of Auto Engineers, 1214-16 Jacksrn Blvd. (Inc.) 

IŠRADIMAI 
1ILI0NUS DOLERIŲ žmonės dagidllbo per naujas ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite kokį išradimu dėl užpa- 
eutavimo, gal norite "KĄ ISRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO tšRADIMŲ, ką 15 asti, ir kaip užpatentuoti, kurj kiek- 

vienam išsiųsim dykai. Risunkus lr nodeiius bandome lr egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent | katrą ofisą: \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Lct): 256 BROADWAY, JEW YORK, N. Y: Ir 1C3 EARRISTER BLDG., VVA8HINGT0N, O. C. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1W> ETAI S lf8ft METAIS 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $53.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitt. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kar.ki- 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ gpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
f* truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai.! Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

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

^ 

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

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Verta visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Tehfonas: Yards 5093 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Joannoe 
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. Kain St. Kewanee, 111. 

oi,n rito* 

Telefonas ARMITAGE 984 l 

DR. A. J. KARALIUS į 
Gvdo Visokias Ligas. jj 

Ypatingai Užsisenėjusias $ 
ir Lytiškas. $ 

S 
2121 N. VVESTERN AVE. f, 

CHICAOO, ILL. | 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS: 
Mes neesamo bankierial, bet męs gvarantuojams Tamstai šuto ,_ma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rJZl tr vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki SKOOO už Dusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant * 

darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*, Valkų Bintai $2.60 lkl $7X0. 

a Skrynios lr valyzaL 
s. GORDON, 

1416 80UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kaBdteaį lr vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedėldlenlals—iki S vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat- 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedilloms; * 

Nuo 9:30 Iki 12:00. vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austi n 737 

Valancos: 

Tiktai >ki 9:00 kiekvienu ryt, 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
jeigu nnri, Kad tavo pinigai butu saugus ir galėtumei ant kiekvieno 

pareikalavimo juos gauti tai pasidėk juos Lietuvi"" Val-tijiniame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK. žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra 
investinaml tiktai j pirmos kliasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra 
gaunami ant pareikalavirro. Lietuvių Valstijinis Bankas yra stiprus ir pd- 
rankua Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijinė» 
Valdžios, po užžiura 15 gabių ir ištikimų direktorių, išrinktu per Banko 
flėrininkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, ir po nuolatine supervi- 

a4ja 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliais, Seredom ir Pelnyfciom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- ninkais, Ketvergais Ir Subalom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimti išmoka Sausio ir Lie. d©«< mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus j Europą. Randavo.ia bankines skryneles, apsaugotas nuo uj/nies Ir vagių, po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius lr Bondsus! 

UNIVERSAL STATE BARK, 3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, JLL 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

ALIEJAUS GADYNE 
PRASIDEDA. 

Žmogui mažai susipažinusiam su 

aliejum ir jo naudojimu bus nuo- 

stabu, pasakius, kad iš aliejaus šią- 
dien padaro kelis tuksiančius viso- 
kiu (vairiausių vaistų ir kitokių iš- 
dirbinių, pavyzdžiui: gezolin^, ben- 
ziną, kerosir.ą, vaseliną, naphtą, tu- 
lol ir daugybę kitų. 

Visur, kur tik nepasisuksi šian- 
dien vartojamas aliejus įvairiausio- 
se formose. Žmonija nebegali be a 

liejaus apsieiti. Dailėje, industrijo- 
je, moksle, komercijoje, chemijoje; 
visur vartojamas aliejus. O tas tik 
pradžia. I 

Aliejus apšviečia naktį. Aliejus 
▼aro tamstos automobily 60 ar 100; 
mylig valandą, smagiai greitai ir Į 
pailgina tamstos amžių. Aliejus va- 

ro farmų mašinerijas, sutrumpina 
darbo valantis, apdirba laukus, pa- 
veža sunkiausius vežimus, mašine- 
rijas ir priduoda farmų gyvenimui 
malonum*}, smagumą. Motoriniu lai- 
veliu aliejus tamstą /aro stebėtinu 
greitumu per ežero ar juriij vilnis. 
Aliejus varo submarinas, dabarti- 
nius jūrių haisunus. Aliejus iškels 
tamstą j padange* orlaiviu ir žaibo 
greitumu galėsi lekioti kaip dausų 
paukščiai. Aliejus varo didžiausius 
pasaulio ir prekinius laivus. Alie- 
jus nevien varo {vairiausias fabri- 
kų mašinerijas, bet jis patepa, pa- 
šildo. Aliejus padaro gazą, eiektrą 
Susirgai tamsta — gydytojas duos 
tamstai aliejaus kokioje ebuk for- 
moje, gydys tamstos žaizdą su alie- 
jum išmirkytu skystimu. Aliejus pa- 
gražins tamstos namą su įvairiausia 
spalva maliava. Net ir juodylas, ku- 
riuo atspausta šitie žodžiai—ir čia 
aliejus. Taip, alicji's visur aplink 
mus. 

Ret aliejaus du kartu nenaudosi. 
Sykį jj panaudojai »r jis išnyko. Už- 
tai jo ir trūksta ir juo toliau juo 
daugiau jo bus stoka. 

Laivyno Sekretorius Daniels 
apie Aliejaus reikalingumą. 

Aliejaus reikalingumas didinsią 
kas-kart besitęsiant karei ir mes tu- 
rime buti prisirengusiais tą reika- 
lingumą papildyti. Mes negalime 
nuo to išsisukti. Aliejus yra šian- 
dien pamatas tęsimui karės. Karės 
Laivyro departamentas galutinai 
nutarė statyti vien tik aliejum varo- 
mus laivus. Daugiau kaip 600 alie- 
jum kūrenamų laivu jau dabar sta- 
toma ir neužilgio bus darbas pra- 
dėtas del dar daugiau. Laivyno de- 
partamentas pradėjo dabar statyti B 
didžiausius šarvuot!aivius (dread- 
naughts), kurių vienas sunaudos 14- 
000 bačkų aliejaus j ?4 valandas. 
Daugiau kaip 60 naikintojų (de- 
stroyers) jau dabar dirbama ir vi- 
si jie aliejum varomi. 

Jeigu funegalėsime gauti paka- 
ktinai aliejaus laivams, busime pri- 
versti ftatyti senoviškus laivus—an- 
glinius, o tuomet musų laivynas bus 
silpniausiu iš visų pasaulio laivynų 
(Visų šalių naujausi kariški laivai 
kūrena aliejų). 

Aliejus yra šiandien didžiausia 
karės reikmena. Mes negalime nau- 
doti savo orlaivių, savo submarinų, 
wvo kariškų laivų—jeigu neturime 
aliejaus. Tiesą pasakius, mes nega- 
lime jokiu budu pasiekti karės fro- 
nto, jeigu neturime aliejaus. 

$629,000,000.0') procentais 
Isipakėjo Standard Oil Co. per pas- kutinius 3 metrs savo šefininkams. 

Milijonai dolerių kasmet išmoka- 
ma vienais procentai įvairiausių a- 
liejaus kompanijų. 

Daugybė žmonių iki šiol jau pada- rė didžiausius turtus iš aliejaus. Bet 
tai imt maža dalis tų turtų, kurie dar 
laukia žmonių, kurie jdės savo pini- 
gus i aliejaus biznį. Bėgiu kokių 
metų tūkstančiai naujų investorių padarys milžiniškus turtus iš alie- 
jaus. Ar tamsta bus^ vienu iš jų? Per paskutinius kelis mėnesius 
mūsų kostumeriai padarė didžius 
pinigus iš aliejaus investavimų. >Ne- 
kurie iš lietuvių šiandien džiaugiasi, kad ,»rko šėrus per musų ofisą— 
nes tie šėrai atr.ešė jiems daugiau pi* nigų. negu koki kiti investavimai. 

Mel parduodame tik šėrus atsa- 
kančių, 'virtų ir pasekmingų kompa- nijų. Musų oliso rekordas yra vie- 
nas iš geriausių. Jeigu tamsta nori 

{tadaryti daugiau pinigų, jeigu nori nvestuoti savo pinigus, kur jie gali atnešti šimterf įai-tukstanteriopai tai nusipirk šėrus šitos musų reko- 
menduojamos kompanijos — BUCK RUN OIL CO. Prisiųsk šale išpil- dytą blanką arba atsilankyk j musų ofisą, o tamstai daugiau paaiškin. 
eime. 

Pirma dalis šitų sėrų jau baigia- 
ma išparduoti. Greitu laiku šėrai 
>akils. Nepasivėlink, nes paskui mokėsi daugiau. Prisiųsk savo or- 
derius TUOJAU šiuo adreso: 

CHAS. A. WOOD & CO., Inc. 
John Ilgaudaa, Mgr. 

110 S. Dearborn St., Room 1207, 
Chicago. 

(Apg.) 

DOVANAI Prisiunčiamas Aliejaus laukų žemlapis Prislusk savo atras?. 

Buck Run Oil Company 
of Delavvare 

Inkorporuota sulyg teisių Valst. Delaware 
Operuoja (veikia) Oklahoinos Valstijoje. 

Oklahomos valstijos priežiūra yra labai aStri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti šioje valst. turi kasmo- 
nesj išduoti ku pilniausią raportą tam tikrai komisijai. Tarpe j vairių kitų dalykų reikalinga pranešti: Kiek aliejaus Iš- 
gaunama kasdien, kur, kiek ir koki Suliniai gręžiami; koki žemės Bluogsnial, gilumas, ir tt. Oklahomoj aliejaus kom- 
panijos labiau prižiūrimos negi. bankos kitose valstijose. 

Kapitalas — 

Abelna Kapitalizacija $700,000.00 
Visi Šerai vienodi. Par $1.00. Pilnai užmokėti ir neapmo- 
kesčiuoiami. Kompanija neturi jokių bondsų ar skolų. 

Dovtr, D»liwit« OflCžli Ntw Y»rk City 
RcMto, Al«ti pi?., OkUhomi vJllScll Cfaica^o, Illinois 

r% irk A*1 I/" •• ^ — susidėt a iš 3000 akrų, Atoka paviete, Oklahomos val- Buck Run Oll IvOnipBIllJOS Z6H1G .:: stijoje; ant 96to Meridiano linijos 
Dalis šios žemės yra užraudavote nuo teisėjo Rainey, nario vyr.'auslo Oklahomos valstijos teismo (Supreme Court Justice ). 

visi didieji aliejaus šuliniai ir šaltiniai 
centralinėse valstijose (Mid-Continent Field), randasi 96 Meridiano linijoj ar arti jos. Ui tai Buck Run Oil Co. parinko žemę tokiojo vietoje, kur viaų žymiausių geologų pripažinta, kad aliejaus yra po ta žeme. Kompanija užpirko šitų plo- tą žemės remdamasi specialėmis informacijomis, raportais ir opinijomis tokių aliejaus laukų žinovų-geologų kaip Prof. 
Chas. N. Oould Ir p. L K. Davis. Aliejaus pramonijoje šitie žmonės yra visų pripažinti konservatiškiausiais ir užt'kl- 
miauslals aliejaus laukų žinovais, turinčiais suvirs 20 metų patyrimo. 

Prof. Chas. N. Gould sako sekančiai: "96to Meridiano linijos laukai yra laukais didžiausių aliejaus šaltinių, nes šitoj linijoj randasi sekanti milžinišV.i aliejaus laukai: Copan, Dewey, Bartlesville, Ramona, Tulsa ir garsusis Glann pool, iš kurio vieno ištraukta magiau dviejų metų laiko suvirs 20,000,000 bačkų aliejaus. Aliejaus šuliniai, gręž- ti kelias mylias j rytus Ir i vakarus nuo š.'tos linijos visuonet išduos didžiausius aliejaus ir gazo aulinius." 
žinovas p. L. K. Davis sako apie šitos kompanijos žemę sekančiai: "Aš esu pilnai persitikrinęs, kad žemė Buck Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstijoje, greitai pakils didelėje vertėje nors ir mažai bus išnau- dota. Aš esu tikras, kad didysis Choctaw Kvoldas, kuris traukiasi per visų Atoka pavietų, yra milžinišku Aliejaus Sluogsniu (Anticline), ir kuomet BUCK RUN ALIEJAUS KOMPANIJOS šuliniai pasieks š} sluogsnj, tai kompanija Jsigys tokius milžiniškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebuvo visoje Oklahomos valstijoje. Kitas labai svarbus faktas 

yra tai, kad visa šita žemė randasi 9Gto Meridiano linijoj, kurioje atrasta didžiausi aliejaus šuliniai." 
Nauji šuliniai šioje linijojo išgręžiami kassanvaitė, tekanti nuo 1000 iki 20,000 bačkų j dienų. Paskiausioj 

gręžtas šulinys, sulyg raportų, teka net 50,000 bačkų j dieną. Vienas 1,000 bačkų šulinys, kuris, sulyg žinovo p. L. K, Davis'o apskaitliavimo, butų labai mažas šiuose laukuose—atneštų kompanijai j metus $676,250.00 pelno, parduodant aliejų dabartine kaina; arba beveik 100% visos kapltalizacijos. Tas pelnas apskaitliuojama tik nuo vieno šulinio, bet šita kompanija pienuoja gręžti, kaip tik aplinkybės pavelys, nemažiau kaip DEŠIMTI SULINIŲ išpradžių. Oklahomos valstija šiandien išduoda daugiau vertės aliejaus, negu visa likusioji dalis Suv. Valst. paėmus krū- 
von. Oklahomos valstija išduoda dabar vieną trečdalj aliejau* viso pasaulio, šiandien Oklahomos valstija išduoda Ijsdien aliejaus turtų vertės $500,000.00—antra tiek negu kad Iškasama aukso Alaskoje ir visame Klondike. Ir nė- 
ra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba dar puikesnė ateitis, neB jos milžiniški aliejaus laukai vos tik prarausti—jos aliejaus pramonija vos tik pradėta. 

Aliejus tai toki a^džiaga, kurlį tik vieną kartą tegalma panaudoti—aliejus 3udoga, išnykbta. Vanduo išgaruoja ir vėl nulyja, geleži, vari, auks% gali pertarplntj kelis kartus, bet aliejų reikia kaskart dapildyti iš iemės šaltinių. 

Aliejaus Trūksta. 
Visur kur tik pasisuksi, vartojamas aliejus įvairioms mašinoms, automobiliams, geležinkeliams, orlaiviams, naujiesiems kariškiems laivams ir subn arinoms, neskaitant vaistinių ir kitur. Namuose, laukuose, ore, vandenyj net ir po vandeniu—visur aliejus, aliejus aliejus {vairiose formose. Ir juo toliau, tuo daugiau budi; surandama aliejaus var- tojimui. Ištikro šiandien žmonija nebegali apsieiti be aliejaus—ir tai tik pradžia! Milžiniškos daugybės aliejaus šian- dien suvartojamos Europos karėje, o karei pasibaigus—visi ekspertai pripažjsta—aliejaus naudojimas labiau pasididins. Eksportavimas aliejaus j Europą ir kitur siekia tokią daugybę, kad negalima sau persistatyti kuo tas viskas pasibaigs, štai Suv. Valst. skaitlinės: bėgiu 9 mėnesių prieš karę, 1914 m., iš šios šalies išvežta 99,886,722 galionai alie- jaus. Tuo tarpu bėgiu 9 mėnesių to pačio laiko 1917 m. išvežta 2,069,880,269 galionai 1 Ir to dar neužtenka. Anglijoje uždrausta automobiliais važinėtis iš priežasties trukumo gasolino ir aliejaus. Švedijoje, nuo lmos Augusto šių metų, ir- gi uždrausta važinėtis automobiliais lr motoriniais laiveliais, dėlto kad nėra gasolino ir aliejaus! Iš Washingtono pareina valdžios ekspertų apskaitliavimai, Jog gale šių metų aliejaus truksę 120,000,000 bačkj. Vienoj Kalifornijos valstijoje šiandien trūksta suvirš 35,000 bačkų J dieną. Geležinkeliai stabdomi, o greitu laiku prisi- eis uždaryti ir nekuriuos fabrikus. Dabar dar spėja trukumą dapildyti iš užsilikusių pereitų metų rezervuanj-aruody; bet kas bus tada, kada rezervai-aruodai išsibaigs? Iš ko tuomet dapildys trukumą? Suprantama, tik Iš naujų šaltiniui 

Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Investavimų. Jeigu tamsta butum investavęs $100 i sekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo siūlomi, tai tamsta butum jsigijęs sekančius milžiniškus turtus: 

! 100 investuoti} i Lucille Oil Co., pakilo vertėje $16,000.00 $100 invest. i The Producers Oil Co., pakilo vert. $25,000.00 100 investuotų į Spencer Oil Co., pakilo vertėje $16,000.03 $100 investuotų j The Home Oil Co., pakilo vert. $40,000.00 100 investuotų j Quaker Oil Co., pakilo vertėje $20,000.00 $100 investuotų i The Coline Oil Co., pakilo vert. $46,000.00 $100 investuotų \ The Trapshooters Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00 
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto lt, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvienas $100 Šeras šiandien atneša savininkui po $166,50 kasdieni ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių ir vos tik nuo 80 akrų žemės! Kodėl šlendien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, konservativiauslų blznierių-bankierių, iki mažiausio investo- riaus—prasto darbininko — deda šiandien savo piinigus i aliejaus b'znj? Dėlto, kad ir mažiaurlas investorius pradeda suprasti, Jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias ir pel ningiauslas. Dėlto, kad Oklahomos milžiniški ali jaus laukai padarė—ir šiandien labiau negu kadaisi—paprastus darbininkus, mažus investorius, turtuoliais. Kompanijos susidedan- čios iš mažų investorių, kurios metai-kitl atgal, prasidėjo su keliais tūkstančiais dolerių, šiądien liko turtingomis, mili- joninėmis, o jų šerlniuka'.—turtuoliais—milijonieriais. 

Laikas Pirkti Aliejaus šėrus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos kuoplgiau- šiai, o kada šėrai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tamistos pinigai lygus tamstai—jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos i darbą, o jie atneš tamstai šimterlopai-tukstantarlopal. Atmink, kad pini- gas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas tamstą. Nepraleisk Jos. Tamstos glliukls yra aliejuje, Pasitverk j]! Kas nieko nebando—nieko nelaimi! 

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame pirkti tuojaus šėrus BUCK RUN OIL CO., nelaukiant jų pakilimo. Męs pilnai tikime, kad šitie šėrai tuojaus bus išparduoti ir greitu laiku pakils. 
Dabar šėrai parsiduoda ilk po $1.00. Gali pirkti tiek šėrų klek nori, bet nemažiau 25. Perkant daugiau kaip 25 šėrus gali gauti ant išmokėjimo per keturis mėnesius. 
Siųsk čekius, draftus arba money orderius TUOJAUS šiuo adresu: 

CHAS. A. T0QD & C0. incorporated JOHN ILGAUDAS, Mgr. 110 S0. DEARB0RN STREET R00M 1207-1208 PH0NE RANDOLPfl 2713 CHICAGO, ILLINOIS 
Pasarga: Parar.kumui lletuvių-darbininkų mu«ų ofisas bus atidarytas Subatos vakarais Iki 9 vai., o nedėllomls nuo 10 iki 2 po pietų. Kalbame lletuviSkal. Atvažiuok | ofisą, o pamatysi raportus Ir paveikslus aliejaus laukų. 

Pirma dalis Šerų baigiama išparduoti. Šerai tuojau pakils. Pasisku- 
bink nusipirkti, nes paskui gailėsies nepirkęs. 

Iikirpk šitą ir prisiusk. 

MESSRS. CHAS. A. WOOD & CO. 1917 Gerbiamieji:— 
Malonėkite prisiųsti iemlapi aliejaus laukų. Oklahomos, Kansas, Texas ir Meksikos ir 

pilnas informacijas apie BUCK RUN OIL CO. ičrus. 

Vardas Pilnas adresas 
_____ 

Miestad 

'L-5-9 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju at&iteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką į musų rar 
kas, męs turim bud*, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 
neatsilygina skolas. Mutų budui atgavimo skolų nčra skir- 
tumo, kur ju5ų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jljsų ar 
musų—inusy pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes turime korespondentus, kolektorius ir advokatus, prižiūrin- čius musų reikalus visose apielinkėst. 

Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančiu pa- 
ncucuats, screiloms Ir pėtnyčioms nuo 1 y. po pict iki 6 vakaro. Utarninkais, ket- vergais ir subatoms nuo 1 vai. po ijietii iki 9 vakaro. Gyvenantį kituose miestuose galite kreiptirs pas mus laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padfto adreso: SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. llalsted Str., Chicago, HL 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEH KENČIA BADA- ŠALČIUS, O TU ClA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Atkauk jiems per Centralj Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lletuią, Ir įsirašyk j nuolatiniu Lietaus SelpeĮg skaitlį. 

Iškirpk ?į Kuponą ir įrafej kas reikia siųsk su savo A itka 
į Komitetą fiuo adresu: ^ 

THE LITHUAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. Ncw York City : 

Oirvčir $ auk>[ nukentėjtįsiems tino Jca- 
ris. Prie to prisižadu Irt s mėnuo a niauti per 

Central į Komitetą po $ , palvi tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Psrašas 

ir 

Adresas 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
GAUSI 

Geresnę Vietą-Geresnę Užmokestį 
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 instrukcijas Francuzų, Ispanų, Italų ir Vo- 
kiečių kalbose. Kreipkitės laišku 
PILNAS 30 LEKCIJŲ KURSAS DIE- dfci f\ NOMIS ARBA VAKARAIS 1 

CHICAGOS INSTITUTAS 
šakos ofisas: 3340 Emerald Ave., Chicago 

Tel. Canal 5395 

J. 6. MeJaiszkis 
Generalis 

Koniraktorlus lp 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokia* bylas visuose teismuose 

Ofisai 
69 W. VVashington Street 

Rmbi 1008-1009, M. Ctttril J5T9 
3214 So. Hilittd S t., TjI. Ydi 7271 

CHICAGO, ILL. 

Užsirašyk sali ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį «• 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
Insteigta 1886 m. 

,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas IletuTis ir lietuvaitė. 
.Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienę numerį dovanai ir knygų katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIENYBĖ LIETUVNINKŲ" 
120-124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

Reikalaujame 
Agentų 

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

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