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Rusija apskelbta Respublika.— Korni- 
lovo sukilimas perniek. —Gandai 

apie atskirą taiką. 

Naujas vokiškai~švediškas skanda- 
las.— Lenkija vel karalyste.—Italai 
paemeSan Gabriele kalną.—Vokiečiai 
bombardavo Amerikos ligonbučius. 

Kornilovo sukilimas užsibaigė.' 
Kariumenė, kaip sakoma, apleido 
g™. Kornilovą ir perėjo ''aidžios Į 
pusėn. Gen. Alexcjcv, Kerenskio 

paskirtas štat*> perdėti niu, nuvy-j 
k> j Mohilcą, kur randasi vy- 
riausio rusiškų armijų vado 

buveinė, ir tenai suareštavo gen. 
Kornilovą ir jo pagelbininkus. 

Tokiu budu užsibaigė pavojin 
gas atsitikimas, kuris galėjo išsi- 

vystyti j naminę karę. Vieną di- 
džiai laimingą apsireiškimą reik 

pažymėti sąryšyje su šiuo atsitiki 
i.iu, būtent tai, kad visas šitas 311- 

k'limas apsiėjo be lašo kraujo pra- 

liejime- 
Koks likimas laukia gen. Kor- 

nilovą, kuris tapo atiduotas ka- 
riškai! teisman, kaipo šalies išda- 

vikas,—kol kas nežinia. Abelnai 

v'sų yra manoma, kad valdžia ne- 

drįs jam gyvastį atimti, nes apie 
jo gerus norus nėra abejonės. 
Atsitikimas su Kornilovu bene 

privers Kerenskį ir jo valdžią už- 

vesti stipresnę discipliną armijoj 
—kaip sykis tą patį dalyką, de'.ei 
kurio Kornilovas buvo net buntą 
sukėlęs. 

Užbaigus Kor- 
Kerenskis pir- nilovo refikalą, 
mas prezidentas, valdžia tuoj aus 

a^kelbė, kad 

Pusija jau yra respublika. Tas 

t;po padaryta, nelaukir.nt nei 

Steigiamojo Susivažiavimo, kuris 

turėjo nu.vpręsti, kokia bus forma 

TTi:sijo«s valdymosi. Kerenskis pa- 
siskelbė pirmuoju prezidentu, nors 

žmoiiės jo į prezidentus nerinko, 

kaip tai buva kitose respublikose. 
Vienok Kerenskis savo pranešime 
aiškina, "kad užkirtimui kelio toli- 
mesnėms kontr-revoliucijoms, ku- 
rios gali kilti ateityje, reikėjo 
greičiau nustatyti aiškią valdžios 

formą ir todėl jis paskelbė respu- 

bliką. 
Kol susitvarkys atsakc/.nas mi- 

nisterių kabinetas, visi valdžios 
reikalai pavesta penkiems žmo- 

nėms su Kerenskiu priešakyj 
Vadinasi, šalį valdo direktoriatas 
iš penkių asmenų. Tarp šitų pen- 

kių tik vienas Kerenskis yra socia- 
listas; kiti du nariai—TerešČenko 
;r N'ikitin yra kadetai, o gen. Yer- 
cbovslki ir adnv Yerdervski yra 
kariški žmonės, perėjusieji revo- 

liucijos pusėn. 
Formališkas konstitucijos pri<"- 

hiimas ir atsakomojo ministeri i 

kabineto sutvėrimas atsibus laike 

Steigiamojo Susivažiavimo, kuris 

y a paskirtas ant lapkričio mėne- 
sio pabaigos. Kitas susivažiavi- 
mas, j kurį nejsileis "buržujų" 
nei tų, kurie turi nuosavybes, at- 
sibus Petrograde 25 d. rugsėjo. % 

Kaip atsilieps ant 

Rusijos ateitis Rusijos ateities 
neaiški. Kornilovo sukili- 

mas ir respubli- 
kos apskelbimas, dabar dar per- 
anksti apie tai spėti. Nekuria 
n.ano, kad Kerenskio valdžia, pa- 
sekmingai išėjusi iš susikirtimo 
*u Kornilovu, neabejotinai sustip- 
rės ir pasirodys pastovesnė. Iš 
kitos gi pusės manoma, kad Rusi- 
joi politišką audra dar tik pra- 
sideda ; kad Kornilovo atsitikimas 
buvo tik žaibai, o perkūnija dar 
bus ateityje. Tokiems pranašavi- 
mams netrūksta ir prir'dinėjimų. 

Apgalėjrmui Kornilovo judėji- 
mo Kerenskis buvo priverstas pa- 

slremti ant pat k-aštutiniųjų so 

cialistų-bolševikų, kurie pastaruo- 
ju laiku, kaip pranešama, vėl drą- 
?.'ai pakėlė galvas; jie, kaip išro- 

Ho, apvaldė ir Kareivių, Darbinin- 

kų bei Kaimiečių Tarybą ir per- 
varė per ją nepaprastai r dikališ- 
l.&s rezoliucijas. 

Kerenskio valdžia, kaip rodos, 
p;, linko prie jų; gi jų nutarimai, 
tarp kit ko, reikalauja panaikini- 
mo privatiškos nuosavybės, pilno 
pašalinimo nuo visuomenės reika- 
lų visų vidurinių sluogsnių—žo- 
džiu, jie reikalauja įsteigimo pil- 
nos socialistiškos respublikos tuo- 

jau?, nelaukiant nei Steigiamojo 
Susivažiavimo, nei nepaisant to,ką 
žmonės tokiam Susivažiavime nu- 

Itartų. Apart to bolševikai yra 
Ir už tai, kad F ..:ja tuojaus pa- 
darytų atskirą taiką su Vokietija. 

Apskelbimas respublikos be 

Steigiamojo Susivažiavimo paro- 
do, kad Kerenskis yra stipriai pa- 
linkęs radikalų pusėn ir net neku- 
rie rimtesni socialistų laikraščiai 
išreiškia abejojimą, ar gerai Ke- 
renskio pasielgta. Šitie Jaikraš- 
č;ai nurodinėja, kad įsteigimui 
socialistiškos respublikos Rusijoj 
dar neatėjo laikas ir kad socia- 
listai patj.s vieni negalės išlaikyti 
valdžios, nei gi šalies sutvarkyti. 
Jie bijosi, kad toks žingsnis su- 

kels dar didesnę betvarkę, o tuo- 
met neišvesgiamai kils terroras, 
kuris gali visai nušluoti visus so- 

cialistus. 
Kaip ten nebūtų, Rusijos socia- 

listai dabar turi pilną progą paro- 
įdyti, cr socialistiiįKas surėdymas 
yra praktiškas gyvenime, ar ne. 

Jie turi savo rankose valdžią, iu.'i 
didžiausią pasaulio viešpatiją sa- 

vo teorijų išmėginimams ir gali 
p};rodyti pasauliui, kad tas, ki 
j te per metų-metus skelbė yra ne 

svajonė, bet tikrai galimas ir ge- 
resnis sutvarkymas, negu kitos 

į tcc-rijos- 
Iš \Vashingtono 

Taikinsis su tuom tarpu ateina 
Vokietija? labai neramios ži- 

nios. Ten prade- 
dama bijotis, kad paskutiniai atsi- 
tikimai ir bolševikų įsigalėjimas 
Rusijoj galų gale gali privers'i 
Rusiją prie atskiros taikos su Vo- 
kietija. Tuomet Rusijos ginklai, 
amunicija ir maisto sandeliai gili 
lii.ti parduoti Vokietijai. Ameri- 
ka ir talkininkai bijosi, kad jų 
siunčiama Rusijai parama nepa- 
tektų vokiečiams. Todėl jie aty- 
d.Viai seka Rusijos politikos vysty- 
mąsi. Paskutiniai politiški nuori- 
k kai, Kerenskio palinkimas prie 
bolsevkų, didelis "netikėtas" gais- 
ras didžiose Putilovo ginklų dirb- 
tuvėse Petrograde, kur padaryta 
'ait kelių milijonų doliarių nuo- 

stolių—visa tai daro blogą įspūdį- 
Pirmas žingsnis, kokį Amerika 

ir talkininkai padarytų, gavę tik- 
r.'.c /.inias apie Rusijos tajkinimą- 
sl, butų sulaikymas siunčiamų 
Rusijon laivų su ginklais, amuni- 
cija ir kitokia kariška medžiaga. 
S;ikon a, kad jau ir dabar talki- 
n'.i..;ai nesiskubina su siuntimu pa- 
žibos Rusijai, nes dalykų stovis 
;a lajaai neaiškus. 

Skandalas, kilu- 
Argentina gali sis tarp Argen- 
susikirsti su tinos, Švedijos 
Vokietija. ir Vokietijos ui 

persiuntinėjimą 
vokiškų slaptų telegramų iš Ar- 

gcntinos per Švedijos ambasadą 
i Vokietiją, dar neužsibaigė. Ar- 
gentinos valdžia tomis pėdomir 
prašalino iš Argentinos vokišką 
ministerj von Luxburgą, kuris sa- 

vo telegramuose patarė savo val- 
džiai Argentinos laivus "spur- 
ios versenken1' (skandinti bc 
i alikimo jokiu ženklų). 

Vokietija atsiprašė Aigentinos 
i.ž savo tarno "netaktiškumą." 
Hct Argentina tuomi neužsiganė- 
dina- Ji reikalauja nuo Vokieti- 
jos pilno pasiaiškinimo ir grąsina 
pertraukimu diplomatiškų ryšių, 
jeigu Vokietija neduotų užganė- 
dinančio išsiaiškinimo. 

Padėjimas Švedijos, kuri lošė 
klapčiuko rolę, persiųsdinėdamn 
š uos von Luxburgo telegramus, 
yra baisiai nemalonus. Jis dar 
1 bjaus pablogėjo, kuomet Ameri- 
kos Valstijos Departamentas ap- 
snelbė naujus laiškus, kurie paro- 
do, kad Švedijos diplomatas Mek- 
sikoj lošė šnipo rolę ir buvo to- 
kiu pat Vokietijos klapčiuku. 
Apie tai platesnės žinios telpa 
skyriuje iš "Karei Lauko.'' Nors 
prirodymai prieš Švediją yra labai 

stiprus, vienok galima manyti, kad 
talkininkai jos nespaus perdaug. 

Talkininkai mena, kad daugu- 
ma Švedijos žmonių nėra Vokieti- 
jos šalininkai, kad jie geidžia buii 
neutrailški, bet dabartinė Švedijos 
valdžia yra stipriai pro-vokiška- 
Kadangi netrukus Švedijoj nrasi- 

dcda nauji rinkimai, tai talkinin- 
kai mena, kad apskelbdami tam- 
sius senos valdžios darbelius, jie 
sukompromituos ją žmonių akyse 
ir žmonės išrinks naują valdžią 
•š liberali} ir socialistų. 

Vokietija ir Austri'- 

Lenkija vėl ja vėl apskelbė, kad 

karalystė. Lenkija busianti ka- 
i ralystė. Kadangi 

t'.iom tarpu neparanku esą rinkti 
kr ralius, tai civiliškas Lenkije.; 
\<i!dymas pavedama tuomlaikinei 
regentystei, susidedančiai iš trijų 
asmenų. Kariškoj srytyj, nei su- 

sinėsimuose su kitomis viešpatijo- 
mis, šita '"karalystė" neturi jokių 
t' isių, bet ji galinti pilnai tvarky- 
li vidujinį šalies gyvenimą- Su- 
1 g apskelbimo, Lenkija bus ne 

respubUka, bet konstitucijinė mo- 

narchija. 
Pastebėtina taipgi tas, kad šita 

''karalystė" susideda tik iš "Ru- 
siškosios" Lenkijos; nei' Austrija, 
r:ei Vokietija nieko nesako apie 
prijungimą prie jos tų dalių, ku- 
riat' jos pačios turi. Taigi reik 
manyti, kad visa tai yra tik nau- 

jas "bliofas," kuris lenkų užganė- 
dinti negalės. 

Tuom tarpu lenkai nenuilstan- 
čiai dirba visur ir visaip, kad su- 

klijuoti pilną Lenkiją, kad ji ga- 
lėtų po karės buti tokia, kaip br 

senovėje—:'.'noma ir su Lietu- 
\a. Apie tai skaitytojas ras šia- 
p c numeryje atskirą žingeidų 
straipsnj antgalviu "Lenkų flir- 
tas." 

Ant karišku frontų di- 
Italų lai- dėlių permainų neįvy- 
mėjimai. ko.. Tikrai svarbus at- 

sitikimas buvo tik 
italų fronte, kur italai paėmė vir- 
šūnę labai stipraus ir svarbaus 
kalno Mt. Sm Gabriele, j šiaur- 
iečius nuo miesto Goritz (Gori- 
zia)- T.ii buvo paskutinė tvirto 
\*G skersai italų kelią. Italai da- 
Laf tikisi turėti lengvesnį kelią 
1-nkui strategiško autsrų centre 

Laybach, kuris yra, skaitomas rak- 
ei j Yienną. 

Ant VEkarinio fronto viso laiką 
eina mažesni atakai ir kontr-ata- 
kr i, bet j didesnį šturmą jie neiš- 
sivysto. Ateina privatiškų žinių, 
kad vokiečiai pradėjo varyti gy- 
ventojus iš Belgijos miestelių, 
esančių arti anglų fronto. Iš to 

spėjama, kad vokiečiai bene tikisi 
naujo stipraus talkininkų užpuoli- 
mo ir rengiasi vėl pasitraukti at- 

gal didesniu plotu, kaip kad jie 
pasitraukė pereitą (pavasarį prie 
i-pės Somme. 

Rygos apielinkėj buvo susirėmi- 
mu tarp vokiečių ir rusų ir rusai 
ntl turėjo keletą laimėjimų, užim-j c!«'mi apie tris kainus- Ant li- 
kusios rusiško fronto dalies kito-1 
kių permainų nebuvo. 

Amerika susilaukė pirmų savo 

kariškų aukų. Yięną naktį vo- 

kiški orlaiviai surado Amerikos li-, 
gonbučiu ir ambuliansų lagerį, 
esantj Prancūzijoj. 

Vokiečių numestos bombos por;} 
užmušė, o kelioliką sunkiai su- 
žeidė. Mat vokiečiai nepaiso 
tarptautiškų įstatymų ir bombar- 
duoja net ir Raudonojo Kryžiaus 
ligonbučius. 

Į 

Iš Karės Lauko. 
APSKELBTA RUSIJOS 
RESPUBLIKA. 

Petrogradas, rugs. 17 d. Šią- 
dien laikinoji valdžia apskelbė, 
k?d nuo šios dienos Rusija pasi 
lu-ka respublika ir kad visi val- 
džios reikalai yra pavesti kabi- 
netui iš penkių narių. Officialis 
pranešimas apie tai skamba se- 

kančiai : 
"Kol nebus sudarytas galu- 

tinas kabinetas ir iš priežasties 
nepaprastų dabartinių aplinky- 
bių, visi valstijos reikalai pa- 
vedama sekantiems: 
"M. Kerenskį, premieras. 

"Gen. Verchowski, karės mi- 
nisteris. 

"Adm. \'erdervski, laivyno 
ministeris, 

"M.* Nikitin, telegrafai ir kra- 
sos ministerir " 

Pmkliamacija, apskelbianti Ru- 

sijos respublikij. yra datuota 14 
f1 rugsėjo ir skamba sekančiai. 

"Gen. Kornilovo rebelija ta- 

po numalšinta. Bet yra dide- 
lis sumišimas, nuo to pasidaręs i 
ir dar yra didelis pavojus, grę-j 
siantis tėvynės likimui ir jos' 
laisvei. 

I 

"Skaitydama reikalinga pada-' 
ryti galą išlaukiniam valstijos' 
organizacijos neaiškumui; at-' 
mindama vienbalsu ir išsilie- i 

jusj užgirimą respublikoniškos 
idėjos, išsireiškusi valstijinėj 
Maskvos konferencijoj, laikino; 
ji valdžia apreiškia, kad kon- 

stitucijinė organizacija, sulyg i 

kurios Rusijos valstija yra vai- j 

doma, yra respublikoniška or- j 
ganizacija ir todėl ji apskelbia; 
Rusijos respublika. 

K e r e n s k i, Ministeris 1 

prezidentas 
Z a r u d n y,; Justicijos mini- Į 

steris.'' 

Iš to išeitų, kad Kerenskis pats 
save naujos respublikos preziden- 
tu apsiskelbė, ir Associated 
Press telegramas apie tai abe- 
joja, sakydamas, kad gal žodis J 
prezidentas" greičiaus lytisi jo, j 

kaipo "ministerių prezidento/' '> 

ne kaipo respublikos prezidento,' 
M misterių, ar kabinėto perdėti- 
niai niekados nesivadlna preziden- 
trus, bet premit/ais. 

ŽODŽIO LAISVĖ 

RUSIJOJ. 
Petrogradas, rugs. 17 d.—So- 

cialistiška Rusijos valdžia turi ne 

geresnį supratimą apie žodžio lai- 
svę negu senoji caro valdžia. 
I aikraštis "Novoje Vremia "tapo 
uždarytas, kadetų organas "Rieč" 
išeina su didelėmis baltomis spra- 
gomis—cenzoriaus darbas. 

Kareivių ir. DarbininKų Tary- 
bos delegatai iš Vyborgo, Petro- 
grado 'apskričio, kur randasi sti- 

priausia anarchis.tiška ir socialis- 
tiškai gūžta, užgynė pardavinėji- 
mą visų nesocialistiškų laikraščių, 
tnipgi ir hu'moristiškų laikraščių 
—nesa jie yra priešingi revoliu- 
cijai. Bet kada valdžia uždarė 
nekuriuos bolševikų į laikraščius 

Kronštadte laike bolševiku bunto. 
buvusio liepos 16 d., tai jie aš- 
triai protestuoja už "žodžio lais- 
vos*' varžymą. 

KAZOKAI NENORI 
AREŠTUOTI KALĖ- 
DINIO. 

Petrogradas, rugs. 17 d.—Su 
Kornilovo areštavimu dar neuž- 

s'baigia buntas prieš naują val- 
džią. Pasilieka dar gen. Kaledi- 
110, kazokų atamano buntas. Ka- 
lėdinis rėmė Kornilovo reikalavi- 
mus, o laike Maskvos konferen- 
cijos jis buvo socialistų delega- 
tams l:esiog į akis pasakęs: "Ka- 
zokai sykį išgelbėjo Rusiją nuo 

carizmo ir dar sykį išgelbės ją 
nuo anarchijos ir betvarkės. Jųs 
pasitraukit nuo savo vietų ir už- 
leiskit jas žmonėms, kurie gali už- 
vesti tvarką ir išgelbėti tauk.t nuo 

prapulties." 
Kilus Kornilovo sukilimui, Ke 

rcnskis liepė* kazdkų tarybai su- 

areštuoti ir gen. Kalediną, bet ka- 
zokai atsisakė tai išpildyti. Dono* 
kazokai rengia didelę konferenci- 
ją Novočerkaske. Sakoma, kad 
Kalėdinis ir kazokai grąsina, ka 1 
jeigu valdžia perdaug pataikaus 
socialistams ir anarchistams, tai 
kazokai atidalins pietinę Rusiją 
ir neleis maisto, nei anglių j šiau- 
rinę Rusijos dalį. 

Kalėdinis nuvažiavo į Novočer- 
kaską, saugojamas kazokų pulkų, 
kurie taipgi apstatė visą kelią, ku- 
riuom Kalėdinis važiavo. 

Augščiausioji kazokų taryba, 
gavusi paliepimą areštuoti Kalė- 
dinį, pranešė, kad ji to negalinti 
padaryti, nes gen. Kalėdinis yra 
kazokų išrinktais atamanu (va- 
du) ir valdžią_neturinti tiesos jo 
rreštuoti. 

Tuom pačiu laiku kazokų tary- 
ba išleido atsiliepimą kuriame jie 
protestuoja prieš įtarimus, kurie 
\adina juos išdavikais ir neva 

kontr-revoliucijos draugais. 

GEN. KORNILOVO PRO- 
KLIAMACIJA. 

Petrogradas. — Gen. Kornilo- 
vo atsišaukimas j visus Rusijos 
žmones, kur j jis paskelbė po sa- 

vo susikirtimo su Kerenskiu, 
turtina, kad premieras Keren- 
skis dasileido melagystės, kuo- 
met jis pranešė, buk Kornilovas 
siuntęs pas jį Vladimirą Lvo- 
vą. Kornilov praneša, ka<l me 

jis siuntė Lvovą pas Kerenskį, 
bet Kerenskis atsiuntė Lvovą 
pa? jį.Kornilovą, kad padaryti 
"trubelį"' ir kad Lvovas tik pra- 
nešė Kerenskiui Kornilovo atsa- 

kymą. 
Savo prokliamacijoj gen. Y <r- 

nilovas taip šaukia: 
"Rusijos žmonės! Musii didi 

tėvynė žųsta. Valdžia, po spau- 
dimu bolševikų didumos tarybo- 
je, veikia pilnoj sutikmėj su vo- 

kiečių generalio štabo pienais. 
Nesulaikomas (nujautimas neiš- 
vengiamo tėvynės sugriuvimo pri- 
verčia mane šiame pavojingame 
momente šaukti visus Rusijos 
žmones prie Rusijos gelbėjimo. 
Visi, kurių krūtinėse plaka rusų 
širdis, ir kurie tiki į Dievą, lai 
skubina į šventnamį ir meldžia 
Dievo, idant padarytų didelį 
stebuklą — tėvynės išgel! 'jimo 
stebuklą. 

"Aš, gen. Kornilov, sunus kai- 
miečio ir kazoko, pranešu vi- 
siems, kad aš 'pats nieko sau 

asmeniškai nereikalauju,"— nieko 
apart galingas Rusijos ir aš pri- 
siekiu vesti tautą keliu, vedan- 
čiu per priešo pergalėjimą iki 

Steigiamojo Suvažiavimo, per 
kurį tauta nuspręs apie savo li- 

kimą ir išsirinks sau saivo poli- 
tiško gyvenimo orgainizacijos for- 
mą. Bet as niekados neišduosiu 

Rusijos į rankas jos tradicijona- 
lio priešo, vokiečių rasės, neigi 
aš leisiu padaryti rusų žmones 
Vokietijos vergais. Aš velysiu mir- 

t', ant mūšio ir garbė lauko, 
negu būti liudininku Rusijos 
sarmatos ir begėdystės. 

"Rusijos žmonės! Jusų ran- 
koje yra jųsų šalies likimas! 

Kornilov." 

ŠVEDŲ DIPLOMA- 
TAS — ŠNIPAS. 

Washington, D. C., rugs. 13 
d. — Valstijos Sekretorius Lan- 
sing šiądien iššovė antrą bombą, 
parodydamas, koki ankšti ryšiai 
yra tarp Švedijos ir Vokietijos. 

Mr. Lansing apskelbė šiądien 
kopiją laiško, rašyto 8 d. kovo 

1916 m. per Vokietijos ministerį 
Mexike Herr von Eckhardt, j 
Vokietijos ikaiaclerj Bethmann- 
Holhvegą Rerline. Tame lai- 
ške von Eckhardt pataria kan- 
cleriui apdovanoti ordenu antros 

kliasos Švedų charge atstovo' 
vietininką Mexike, Herr Folke1 
"ronholm, už jo nuopelnus Vo-j 

kiečių reikalams. Cronholmo 
"nuopelnai" yra tame, kad jis! 
persitintinėjo sekretnus Von' 
Ecl^jhardto raportus j Berliną 
per Stockholmo užrubežio reika- 

lų ministeriją. 
Von Eckhardt rašo savo lai- 

ške, kad Herr Cronholm yra "vie-j 
natinis diplomatas, per kurį ga- 
lima gauti informacijas iš priešų 
abazo'' ir kad jis "veikia kaipo j 
tarpininkas perdavime oficialių 
diplomatiškų susi nešimų tarp 
šios (Mexikos vokiškos) 1 »gaci- 
jos ir jusų exelencijos (kancle- 
rio)". 

Svarbiausis prirodymas yra 
tame, kad von Eckbarlt patari-, 
minėtą ordoną suteikti jam slap- 
tai, idant nesukelti talkininkų 
nužiurėjimo ir apie tai pra- 
nešti tik Crenholmui ir Švedijos 
valdžiai ir tai po sekcetu. Tas 

parodo, kad įvairus Švedijos di-! 
plomatų "pasitarnavimai", kaip' 
Argentinoj, Mexikoj, Suv. Vai-j 
stijose etc., yra ne asmeniški tų 
diiplomatų žingsniai sulvg jų tik 
locno moro, bet yra .daromi su 

žinia Švedijos valdžios. O tas 
vėl parodo, kad Švedijos valdžia 
•beveik nuo pat pradžios karės 
yra slapta Vokietijos pagelbi- 
ninkė. 

Eckhardto /aiškas. 
Žcmiaus seka Mr. Lansingo 

oficialiai paskelbtas Eckhardto 
laiškas: 

Imperatoriškoji legacija 
Kovo 8 d., 1916 m. 

Jo Excellencijai Imperatoriš- 
kam kancleriui: 

Ilerr Folke Chronholm, šve- 
dų c h arge d' a f f ai r s (at- 
stovo vietininkas) Mexikoje, 
nuo pat savo atvykimo j šj 
miestą nesislėpė su savo sim- 

patijomis Vokietijai ir įčjo j 
artimus santikius su mūsų lega- 
cija. Jis yra vienatinis diplo- 
matas, per kurj galima gauti 
informacijų iš priešo abazo. 

Apart to, jis veikia kaipo 
tarpininkas oficiališkam, diplo- 
matiškam susimešimni tarp mū- 

sų vietinės legacijos ir jųsų 
excellcncijos. VTai atliekant, 
jis yra priverstas vaikščioti 
asmeniškai kiekvieną sykį j 
telegrafo ofisą, — neretai ga- 

s 
na vėlai nakčia, — idant iš- 
siųsti telegramus. Iierr (rei- 
škia, ponas) Cronholm buvo 
pirma Pekine ir Tokio. Prieš 
savo pribuvimą j šią vietą jis 
buvo užžiurėtoju generalio kon- 
sulato Hamburge. 

Ilerr Cronholm iki šiam lai- 
kui neturi švediško, bet tik 
chinišką ordeną. Aš norėčiau 
patarti jųsų excellencijai, ar 

inevertėtų perstatyti jo dideny- 
bei imperatoriui Herr Cron- 
holmo vardą su tikslu apdova- 
nojimo jo antros klu ds Vokie- 
tijos ordenu. 

Idant nesukelti priešo nu- 

žiūrėjimų, gal but butų geisti- 
na išdavimą ordeno diplomo 

užlaikyti paslaptyje net iki ka- 
rės galo, — žinoma, jeigu ma- 
no patarimas butų priimtas. 

Tas reikštų, kad apie šitą 
reikalą mebutų niekam praneš- 
ta. tik dovanos gavėjui (Cron- 
holmui) ir jo valdžiai, ir net 
jiems sekretnai, o viešas ap- 
skelbimas apie šitą apdovano- 
jimą butų atidėtas net iki ka- 
rės galui. Aš bučiau ypatin- 
gai dėkingas jųsų excellencijai, 
jeigu man butų pranešta tele- 
grafu apie ordeno paskyrimą, 
kurj aš, atsižvelgiant j virš- 
miinėtas aplinkybes, stipriai 
rekomenduoju. 

Von Eckhardt. 

KORNILOVAS PASIDAVĖ. 
Petrogradas, rūgs. 13 d. — Su- 

lyg žinių, kurios oficiališku ir ne- 
oficiališku keliu pereina iš Laiki- 
nosis valdžios šaltinių, išrodo, kad 
gen. Kornilovo "buntas" užsi- 
baigė nepasekmingai. 

Oficiališkai pranešama, kad 
gen. Kornilovo štabas išreiškė 
norą .pasiduoti valdžiai, bet su 
tūlomis išlygomis. Valdžia vie- 
nok reikalauja pilno pasidavimo, 
be jokių išlygų. 

Gen. Kornilovo kariumenė, sa- 

koma, pulkais pereidinėja laiki- 
nosios valdžios pusėn. 

Kerenskis pasiskelbė vyriau- 
siu visų armijų vadu ir ministe- 
rių kabinetas tai užtvirtino. Vy- 
riausiu štabo perdėtiniu pagalios 
apsiėmė buti gen. Alexejev, pir- 
miaus buvusis vyriausiu vadu, 
kuris vienok buvo prašalintas ne- 
trukus po revoliucijos. Dabar 
Kerenskis jprašė j j vėl apsiimti 
buti štabo perdėtiniu. 

Iš tų žinių, kurios iki šiolei 
pasiekė, pasirodo, kad gen. Komi- 
lovo nepasisekimas prasidėjo 
nuo to laiko, kaip ištikima val- 
džiai kariumenė užėmė Pskovą, 
kuris yra centras, arba kariška 
kalba kalbant, b a z a visų pro- 
vijantų ir amunicijos Kornilovo 
armijai. Kornilovo pulkai buvo 
užėmę Lugą ir Gatčiną. netoli 
Petrogrado, bet netekę savo at- 
r.'unos Pskove, pakliuvo, taip 
sakant, tarp dviejų ugnių. Paga- 
lios ir divizija susidedanti iš ma- 

hometonų. kurie buvo ištikimi 
Kornilovui. tapo jler^albėti ir pa- 
metė Kornilovą. 

Tuomet Kornilovas. sakoma, 
pradėjo tartis su valdžia. Ke- 
renskis perdavė Kornilovo rei- 
kalą teismui ir patraukė jį atsa- 

komybėn sulyg garsių senų, caj 

riškų įstatymų 105-to perskyri- 
mo, kuris grąsina mirties bau- 
smę už "mėginimą nuversti vieš- 
pataujančią tvarką''. 

Ar Kerenskis, kuris atsisaki- 
nėjo įvesti mirties lausmę su- 

grąžinimui disciplinos armijose, 
išdrįs dabar panaudoti tą bau- 
smę prieš Kornilovą, apie tai 
reik drūčiai abejoti. Xes ir pa- 
ti dabartinė Yaldžia supranta, 
kad Ivornilovo "'buntas'' paėjo 
ne iš to, kad jis norėtu šalį vo- 

kiečiams išduoti, arba Rusijai 
blogo velytų. Apie Kornilovo 
gerus norus ir jo atvirumą nie- 
kas neabeioja, išskyrus gal pa- 
čius 'kraštutinius radikalus. Jis 
vien tik geidė įgyti vyriausią ga- 
lybę, kad įvesti armijose sugriu- 
vusią discipliną, be kujios ar- 

mijų negalima buvo palaikyti, O 

kurios jis jokiu kitu budu ne- 

galėjo užvesti. 
Menama, ka<l nors Kornilovas 

bus visai prašalintas ir gal net 
skaudžiai nubaustas, bet -vistiek 
valdžiai prisieis, galų gale, įvesti 
rusų armijon Kornilovo progra- 
mą, nes kitaip armijos subyrės 
į šmotelius. 

š 

ALEXEJEVAS AREŠTAVO. 
KORNILOVĄ- 

Petrogradas, rugs. 16 d. —Nau- 

jai paskirtas generalio štabo per- 
dėtinis, gen. Ateexjevas, nuvykęs 
į vyriausią armijų buveinę Mo- 



flileve, pranešė iš ten telegramų 
sekančiai: 

"Dešimtą vai. vakar vakare j 
fcn. Kornifav. generolai Lukom- 
ski ir Romanovski bei pi'Jkir/'.i- 
kas Pliitšėevski-Pliuškin tapo 
areštuoti. 

"Ištyrimo komisijos nariai at-1 

vyks i Mohileva apie pusiaunaktį 
ir areštuotieji bus atiduoti į jų 
rankas. Ir kiti asmenys, kuriuos 

nurodys komisija bus areštuoti. 
'"Visa kariumenė Mohileve yra 

ištikima laikinai valdžiai ir pri- 
pažysta mano autoritetą'. 

Kerenskis savo "dienos palie-j 
pime" prisakė kareiviams pasi-l 
liauti varius visus politiškus gin-, 
ėus armijoj. Premieras paliepia 
kareiviams pasiduoti generaliamį 
štabui it neareštuoti savo aticie- 
rtt. 

Tuom tarpu ministerių kabine- 
te kri/.is dar nėra užsibaigęs. Po-j 
sėdis laikyta per visą naktį ir> 

įvairios partijos nedali susitai- j 
kinti, ka? turi buti naujais mi-! 
ni-steriais. įSocral-revolifcijonierių 
ir social-demokratų partijos grą-' 
sina. kad jeigu j naujai sudarytą j 
mini.-<teriij kabinetą bus priimti 
ir kadetu partijos atstovai, tai iš 
kabineto isstosfą. Bet tuoni pa- 
eiti tarpu jie neapsiima patįs 
vieni -<u<laryti grynai socialist'.ško 
kabineto, matomai todėl, kad pa- 
tįs nepasitiki savo jiegoms. Jie 
norčtų, kad bent 4 kadetai įeitų 
į ministerių kabinetą, beč kad jie 
atsisakytų nuov savo partijos. Ka- 
detai vargiai tą padarys. 

Apart socialistiškos partijos, ku- 
rios laiko savo rankose Kerenskį 
reikalauja sekančių dalykų: 

a) Kad naujas kongresas, pa- 
našus į Maskvos 'kongresą, butų 
sušauktas, bet kad prie to k n- 

greso neprileisti pirmų ke- 

turių ..įimtj narių. Jie taipgi rei- 

kalauja. kad karietų partija butų 
neprileista. 

b) Kad tuojau panaikinti pri- 
vattšką žemių nuosavybę iu Įvesti 
visoj Rusijoj pilną socialistišką 
respubliką. 

Iš tokių svajonių, žinoma, nie- 

ko neišeis ir negali išeti, nes to- 

kių permainų dabartiniu 
visai negalima jvykdinti. P»et 

kadangi socialistai dabar turi 
savo rankose valdžią ir gali ją 
tempti kaip jie nori. tai jie su 

panašiais savo ptianais gali dar 

daugiuus košės privirti. 

SUCHOMLINOVO TEISMAS. 

Petrogradas ,rugs. 17 d. — By- 
ia buvusio karės ministerio, gen. 
Suchomlinovo, kuris yr? teisiamas 
v/ išdavystę, buvo šiądien per- 
traukta. Teismo langai tapo iš- 

daužyti, o po to Į teismą įsiveržė 
delegacija nuo trijų rotų vieno 

pulko, kuris laukė am gatvės. De- 

legacija pranešė, kad esą gen. Su- 
chomlinovo byla yra labai lengva 
ir kad esą aišku, kad teismas 

bereikalingai ją nori užtraukti. Jie 
reikalavo išduoti jiems gen. Su- 
rbomlinc/vą ir jo /moną, o pulka-3 
erą cia pat ant vietos juos nuteis. 

Teismas atsisakė tą reikalavimą 
išpildyti. Tuomet delegatai re'ka- 
luvo, kad jis butų laikomas aš- 
triai kalėjime. Teismas sutarė per- 
kelti jj a'gal j šv. Petro ir Povylo 
tvirtovę; laike teismo jis buvo 
laikomas artimam kotely j* 

iŠ AMERIKOS, 
REIKALINGI KUNIGAI. 

Washington, D. C. rugs. 15 d. 
Kariškoji ministerija prašo, kad 
Kongresą* paskirtu $1,146,000 
kaipo algos kariškiems kunigams. 
Kariškoji ministeriją sako, kad 
armijai yra reikalinga 593 kuni- 
gai ir rabinai. Tokius dvasinius 
vadovus turės kiekvienas pulkas. 

ŽIAURUS PLĖŠIKAI. 
St. Louis, rugs. 15 d. — Ke- 

turi ^ kltioti banditai užpuolė 
miestelj Sullivan ir užvaldė jj. 
Jie nukapojo telegrafo vielas ir 

vžda ė du polinstus ir telegra- 
fistą. Žmonės net nepajuto, kaip 
plėšikai apiplėšė banką ir pačto 
ofisą ir išvažiavo savais keliais*: 

KOLČAK AMERIKOJE. 
New York, N. Y., rugs. 17 d.— 

(Angliški laikraščiai rašo, kad 
Rusijos Juodmario komanduotojas 

Ao'čak ir jo štabas atvyko į Ame- 

siką- Kolčak. dabar yra VVash- 
ii gtor.e ir tariami apie laivyno pa- 

riįvimus- 

KOVA SU" I. W. W. 
Milwaukee. Wis. rugs. 15 d. — 

organizacijos nariai vis 
dar nerimauja. Daugiausia areŠ- 
tuojarmi italijonų I.\Y.\Y. nariu. 
Kunigas A. Gialian sakė prakalbą 
italijonų kalboje kviesdamas ai- 
doblistus prie apsiraminimo. In- 
dustrialistai nutrenkė "kunigą nuo 

platformos ir sudraskė ameriko- 
nišką vėliavą. 

Prasi<Įėjo šaudimasis tarpe in- 
flirsf rialistu ir policijos. Tapo 
sužeisti flu policistai, o du in- 
dustrialistai užmušta. Policijos* 
pagelbon pribuvo kariumenė ir J 
daugybę industrialistų sua: Otavoj 
kuriu tarpe daugiausia italijonų. j 

JAUNI STREIKIERIAI. 
Lonor Island City. Rugs. 15 d. 

Mokykla kurioje mokytojauja 
M i ss M 00 r, jau ketvirta diena 
yra tuščia. 75 mokiniai skundžia- 
s", kad mokytoja perdaug žiauri, 
e^ą, dėl to jie negalį lankyti 
mokyklos. Vaikai sutinka tik tuo- 

met ateiti Į mokyklą, kuomet bus 

piašalinta žiauri mokytoja. 
Mokyklos direkcija nesutinki 

prašalint mokytoją, kadangi ji 
yra labai sąžininga. Direkciji 
grasina areštu vaiku tėvams/ 
kad jie neatveda vaiku j mo- 

kykla. 

RIDING AMERIKOJE. 
Washington, D. C. rugs.' 15 d. 
Vyriausis Anglijos teisėjas 

Ridi ng pribuvo Amerikon su 

svarbiomis diplomatiškomis mi- 
sijomis. Turiningoje save pra- į 
kalboje Riding pasakė, kad įsi-j 
maišymas Amerikos į karę už- 
t'krina pergalėti vokiečius, o pas- 
kui, sako vyriausi; Anglijos tei- 

sėjas, užstos galas Vokietijos 
n ilitarizmo tironybei. 

AREŠTAI 
Hartford, Conn., rugs. 17 d. 

Vi kurstančią kalbą tapo suareš- 
tuotas buvusis Liaudies Tarybos 
įgaliotinis VVashingtone profe- 
sorius II. Damas. Už tai pat ta- 

po suareštuota ir Miss Hale. 
F'e to nauji areštai dauginasi 

kas dieną visoje šalyje. 

VIETON AMERICAN SOCIA- 
LIST. 

Chicago, 111., rugs. 17 d.— 
Socialistų Partijos organas 
"American Socialist" buvo per- 
sekiojamas ir nuo 8 d. rugsėjo 
daugiau nebeišeina. Dabar Ame- 
rikos Socialistų Partijos organit 
\ra privatinio asmens leidžiamas 
taipgi savaitinis laik.aštis "The 
Eye Opener". 

APSAUGOS PARODA. 
New York, N. Y. rugs. 17 J. 

—Čia Nacionalis Apsaugos Kon- 
gresas atidaro taip vadinam,-} Ap- 
saugos Parodą. Pasirodo kad 
pernai pramonės įstaigose Ame- 
rikoje tapo užmušta apie 22,000 
darbininkų. Virš 1.500,000 tapo 
sužeista laike darbo, iš kuriu 
tarpo apie 600,000 negalėjo dirb- 
ti darbo virš 4 savaičių. 

Arthur Young, direktoriui 
r.merikoninio apsisaugojimo mu- 

zojaus, išskaitliuoja, kad perei- 
tais metais tokie nelaimingi .at- 
seikimai Amerikai atsiėjo nema- 

žiau $600,000,000. Šie nuostoliai 
bf abejo didina pragyvenimo 
brangumą ir sunkina gyvenimo 
sąlygas. 

70% Amerikos industrijas dar- 
bininkų priversti dirbti nesanita- 
riškose darbavietėse, o tas ken- 
kia darbininkų sveikatai ir šalies 
gerovei 

Amerikoninis apsisaugojimo 
muzejus gelbėdamas darbinin- 
kams išgelbėjo netoli 5,000 dar- 
bininkų gyvybių. 

GOMPERSAS SVEIKINA 
KERENSKĮ. 

Wasliington, D. C., rugs, 17 d. 
Samuel Gompers, kaipo pirmi- 
ninkas organizacijos "Darbas ir 
Demokratija", pasiuntė telegra- 
mą Kerenskiui, kurioje kovojan- 
čius už liuosybf Rusijoje vadina 

1 bendro darbo broliais. Toliau 
|Gompersas tikrina, kad naujai 
organizuotoji sąjunga šaukiasi 
prie darbininkų minJ|, prie ame- 

rikoniškų socialistų ir prie Su- 

AMERIKONAI LONDONE. 
Šiedu paveikslėliai parodo pirmus Amerikos pulkus Londoi« Anglijoj- Viršutinis pa- 

veikslėlis parodo Amerikos krreivius, pereinant maršu prieš Anglijos karalių ir karalienę, 
kurie yra parodyti juoda velvčaitė. 

vienytu Valstijų valdžios, sukon- 
centruoti visas jiegas ir resur-! 
sus ir pasiųsti Rusijos demokrati-į 
jai. Pabaigoje Gompersas sako, 
kad kiekvienas Rusijos kareivis 
didvyriškai kovojantis karės lau- 
ke, kovoja ne tik \\v. Rusijos, 
bet ir už Amerikos liuosybę. 

'! Franci joje duonos korčiukės 
bus jvestos nuo i d. spalio šių 
U'ctų. Maisto ministerija skelbia,1 
kad kiekvienas gyventojas galės 
gaut po vieną ir maximuni po' 
2 svarus duonos j dieną. 

!S MltO LAUKO. 
KURPIŲ STREIKAS^ 

New York, N. Y. rugs. 18 d. 

—Kurpių streikas brolių Rozen- 
vasser fabrikoje tęsiasi. Vakar 
išėjo j streiką paskutiniai streik- 
laužiai, kurie lygi šiol dar tebe- 
dirbo. Kelios dienos tam atgal 
Xe\v Yorko laikraščiai rašė, 'kad 
tas streikas jau pasibaigė, :• 
tuom tarpu streikas buvo pačia- 
me smarkume: kaip tik tada pas- 
".tii^ i darbininkai pradėjo ap- 

leisti darbą. 
įSamdytojai labai susi'upinę ir 

jau sutinka išpildyti visus dar- 

bininkų reikalavimus, tik dar ne- 

sitinka pripažinti darbininkų 
uniją. 

Streikas tęsiami. Darlbininkai 
kas dieną laiko mitingus, kuriuo- 
se kalba streiko vadovai ir kvie- 

darbininkus laikyties vie- 
nybės. 

Tikimasi, unija taps pripa- 
žinta. 

STREIKAS UNION IRON 
WORKS 

f San Francisco, Cal., rugsėjo 
iŠ d.— Tik kelis mėnesius ėjo 
ramiai laivų statymo darbas 
"Union Iron \Vorks" dirbtuvėse. 
Brangstant pragyvenimo produk- 
tams, darbininkai taipgi vėl pa- 
reikalavo padidinimo mokesties, 
bet samdytojai atsakė, kad keli 
mėnesiai tam atgal darbininką 
reikalavimai tapo išpildyti, o da- 
bar esą nėra laiko su darbi- 
r inkais tarties. 

San Francisco prie laivų dirba 
labai daug rusų darbininkų, pa- 
einančių iš Azijos. Taigi rusai 
ir kitų tautų darbininkai padarė 
mitingą 16 d. šio mėnesio, kuria- 
me ir nutarė mest darbą. Ma- 
noma, šiomis dienomis mes dar- 
bą kelesdešimts tūkstančių dar- 

bininkų. 
San Francisco "Examiner" ra- 

šo, kad vienintelis išsigelbėjimas 
nuo streiko pavojaus, tai yra val- 
džios Įsimaišymas kaipo tarpi- 
ninkės, susitaikyme darbininku 
su samdytojais. 

15,000 VYRŲ GAUS DARBUS. 
Newaruk, N. J. The Subma- 

rine Boat Corporacija, kurios vice 
prezidentu yr# Henry R. Stip- 
hc.n, paskelbė, kad minėta kor- 
poracija padarė kontraktą sa 
Smr. Valstijų valdžia, pabuda- 

vojimui 200 plieninių garlaivių; 
p; ieplaukos, port Newark Termi- 
nai darbavietėse. Už trumpo lai- 

ten prasidės darbas. Dirbtu- 
vės randasi ant kranto Passaic 
ir Hackenoak upių. Reporteris. 

ATRADO PLATINĄ. 
fl Washington, D. C., rugs. 15 

d. — Suvienytų Valstijų valdžia, 
jausdama didelį platinos reikalin- 
gumą, džiauksmingai sutiko pro- 
fesoriaus 1 Parckerio pranešimą 
apie jo atradimą platinos Alas- 
koje. Valdžia jau pasiuntė eks- 

pertų komisiją iš keturių žmonių, 
kurie drauge su atradėju pertik- 
rins platino.1? kiekybę ir kokybę 
ir tuoj pat pradės platinos eks- 
ploatavimo darbą. 

Tuomet atsidarys nauji darbo 
šaltiniai darbininkams, Ameriki. 
gaus daug platinos, kuri karės 
laike taip 'reikalinga, o atradėjas 
bus gausiai apdovanotas. 

AMERIKOS DARBININKŲ 
ĮSTATIMDAVYSTĖ KA- 

RĖS LAIKU. 

Washington, D. C., rugs 17 
d.—Amerikoniškoji draugija dar- 
bininkiškos jstatimdavystes pa- 
skelbė chroniką savo darbų, nu- 

veiktu karės laike. Pasirodo, ka- 
rės laikas nedavė toli nužengt dar- 
bininkų įstatimdavystės draugijai. 
Didžiuma darbininkų nesiintere- 
suoja tąja organizacija, kadangi 
įčiu karei uždarbiai šiek tek pa- 
kilo. Dalis darbininkų aČin pa- 
triotiškiems jausmams nenori 
•kenkt šaliai streikais ir nesiintere- 
suoja unijomis. 

Tos organizacijos sekretorius 
John \V. Andrews užreiškė, kad 
karė atmetė j šalj visus kitus vi- 
uomeninio gyvenimo klausimus ir 
Amerikos darbininkų padėjimas 
negalėjo patekti, globoti naujos; 
d: augi jos jstatimų. 

Vietomis tapo įkūnyta sekanti 
daliniai darbininkų būvio pagerini- 
mai: 

Aštuoniose valstijose sutrum- 

pintos darbo valandos moterims; 
dviejose valstijose sutrumpinta 
darbo diena kalnakasiams. 

Tiktai vienoje valstijoje naujai 
j\esta minimalip uždarbio nustati- 
mas. Tokie įstatimai dabar veikia 
12 valstijų. 

Dviejose valtfijose tapo suorga- 
nizuotos tam tikros komisijos tv- 

rnėjimui darbo, sąlygų. 
Įstatymai; darbininkų užtarimo 

atsitikimuose susižeidimų įvesta 
fenkiose valstijose. 

Apsaugojimas sveikų darbinin- 
kų gyvybės yra neatidėtinu reika- 
lu. Tas klausimas jau rengiamas- 
įkūnyti aštuonioše valstijose. 

Kai-kur darbininkų jstatimdavy- 
sfės organizacija atkreipė doną į 
vis labjau augantį skaičių darbo, 
atliekamo nesuaugusiais vaikais, 
Vienuolikoje valstijų bandoma pa- 
naikinti eksploatavimas vaikų sun- 

kiuose darbuose, ar bent žymiai 
sutrumpinti <larbo valandas. 

|| Kuo tolyn tuo labyn įdo- 
mių dalykų suseka naujosios Ru- 

sijos valdžios specialės komisi- 
jos apie cariškosios valdžios niek- 
šystes- 

Tiktai ką dabar tapo susek- 
ti'., kad senoji Rusijos valdžia 
kas metas suteikdavo pašalpą 
juodašimtiškiems laikraščiam s, 

kurių vyriausiu tikslu buvo tem- 

t'yti žmones, ydant tokiu bū- 
du žiauri caro valdžios valia 
Ungviau galėtų suvaldyt savo 

vergus. 

Pasirodo, beveik kiekvienoje 
gubernijoje buvo leidžiamas ca- 

riškosios valdžios laikraštis ir 
remiamas priluptas iš žmonių 
pinigiais. 

Taip: "Yešnija Vody"^ "Yiest- 
nik Studenčeskej Žizni", laik- 
raštis "Yolga"—gaudavo i? val- 
džios po 12,500 rublių j metus, 
'"Golos Rusi" 1905 m. gavo 100,- 
coo rub., o 1906 net 205,000 rub. 
"Žemščina'' 1913 m. gavo 132, 
coo rub., 1914—144,000 rub., 1915 
n\—145,000, o jausdamas galą 
916 m. tas senosios valdžios lai- 

kraštis surijo net 184.000 rub. 
"Kazanskij Telegraf", "Kiev", 
"KolokoF Į metus gaudavo po 
20,000 rublių. ''Moskovskija Yie- 
domosti" 1915 m.—30,000 rub., 
1916 m.—68.000 rub., o lygi ca- 
ro nuvertimo 1917 m. surijo 36, 
000 rublių. 

Bet didelią cariškosios val- 
džios paramą gaudavo: "Rus- 
koje Znamia", "Selskij Yiestnik", 
"Studenčeskij Yiestnik'', "Ufims- 
kij K ra j,'' "Litovskaja Rus," 
'"Saratovskij Golos" "Simbiria- 
fin," "Tverskaja Gazeta" ir kiti 
juodašimčių laikraščiai. 

Milan, Italijoje. Viename 
įtekniingiausiame Italijos laikraš- 
tyje tilpo ilgokas straipsnis, ku- 
riame reikalaujama, kad jeigu 
Japonija skaitosi talkininke, tat 
ir ji turi prisidėti prie Vokietijos 
sumušimo, o ne vien tik lupti 
sau pelnus iš šios karės ir ne vien 
tik didinti savo laivyną. Ten 
taipgi reikalaujama, kad Japo- 
nija (būtinai pasiusti kiek nors 
savo armijos į karės laukį "Eu- 
ropon. 

|Į Vladivostoke siaučia anar- 

chistų agitaciją. Anarchistų tar- 
pe yra daugiausiai emigrantų, 
t. y. išvažiavusiu iš Amerikbs 
asmenų. Darbininkų ir kareivių 
tarybos atstovai išleido aplink- 
raštį ir nutarė baust nenuora- 
mas ir ramumo ardytojus. 

|Į Puikiausis kafešantanas Mas- 
kvoje—4,Jar'. Jame auksas plau- 
kė upeliais netilę ramiu laiku, 
bet ir laike karės. Paskutiniu 
laiku -naujoji valdžia nutarė už- 
daryti garsųjį "Jarą", o tame 
name įsteigti kareiviams li^on- 
butj. 

|Į Rusijos "revoliucijos močiu- 
tė" Breškovskaja atsisakė būti 
nariu centralinio social-revoliu- 

djonieriu komiteto. ypatos I 
atsisakymas padarė nemakuu.n.j 
dabartiniams socialistu reVoliucį- 

i jonienų partijos vadams. 

Į| Baliukas iš Vladivostoko ra- 
šo savo draugui j Ameriką: "Iš 
dviejų šimtų 'draugu', važiavu- 
sių drauge su manim Rusijon tik 
50 yra paliuosuoti: visi kiti 150 
'draugų' apvilkti rudais šineliais 
ir pastatyti j kareivių eiles. Pa-j sirodo, kad jie nieko bendro su 

politika metjurčjo. Gaila, kad 
jie begėdiškai naudojasi Rusijos 
valdžios pinigais. Daug Rusi- 
jos pinigų plaukia t^nisiosnaj duobėsna tokiais nešvariais upe-' 
liais'\ 

I Viršininkas vienuoliktos vo-i 
kiečių divizijos paskelbė savo pa- 
liepime: "100 markių gaus tas,1 
kuris pristatys man pirmą ame-! 
rikonišką kareivi, gyvą arba ne- 

gyvą". 

II Rusija ateinantiems metams 
liaudies švietimo reikalams pa- skyrė 14.000,000 rubliu. Tai jau daug daugiau, negu crriškoji val- 
džia skirdavo. Gi Amcr:k >s 
miestas Xc\v York ateinantiems 
melams tuni reikalui paskyrė 
$44.311,367. Mat Rusija dar vis 
negali sutvarkyti savo reikalų. 
Jos valdininkai 11* visokie jga- 
liotiniai Amerikoje mėto pinigus 
į visas puses be atsižiūrėjimo. 

Rusijoje yra 180,000,000 gy- 
ventoju. o Ne\v Yorke 5,000,000. 
Nors Rusijos žmonės gauna ma- 
žiau pinigų apš\Setos tikslams, bet apšvietą jie labiau gerbia. 

Charbino vice-konsulas Ku- 
iriajevas narys partijos "Žmoni- 
jos Liuosybė" nusišovė. Jis pa- liko tokį raščiuką: 

"Rusijos nuotikiai veda Rusiją 
pražutin. Laukiant tos baise- 
nybės yra persunkti gyventi. 
Norėčiau, kad mano mirtis gar- 
biai šauktų ir budintų sąnžinę 
ir sąaimonę tų žmonių, kurie silp- nina pergalės pasitikėjimu.'' 

j Svarbus Šios Dienos Musų Reikalas. 
\ ienas iš svarbiausių, o gal 

ir svarbiausis šios dienos mušu 

j reikalas, kurj nei ant valandėlės 
atidėlioti negalime, tai yra išga- 
vimas Lietuvai laisvės. Ir rodosi 
neapsiriksiu pasakydamas, kad 
nepaisant katrame šiandien pasau- 
lio krašte lietuviai gyvena ir jei- 
£;u jaučiasi lietuviu beesąs, tai 
kiekvienas atsimena apie Lietu- 
vą ir savo atsiminimuose mąsto, 
kaip ir kokiu budu išgauti Lie- 
tuvai laisvę, kad ateityje Lie- 
tuva nebūtų taip persekiojama 
ir slopinama, kaip kad buvo pra- 
eityje ir kad nors kartą lietuviai, 
kaipo tauta, turėtų te'iso ir galė- 
tų valdytis taip. kaip didžiuma 
gyventojų nuspręstu. žodžiu, 
kad Lietuva taptų neprigulimin- 
ga ir galėtų gyventi laimingiau, 
negu kad gyveno iki šio laiko. 

Dabar kaip tik ir laikas kuo- 
daugiausia tuomi rūpintis, nes 

niekas negali 'pasakyti ir nežino, 
kap greit toji baisioji skerdynė, 
•kur išžudė tiek milijonų žmonių 
ir sunaikino tiek daug pasaulio 
turtų, gal buti sustabdyta, ir tau- 

tų atstovai gali buti pašaukti, kad 
nustatytų įvairių tautų rubežius. 
Kiekviena tauta tuomet stengsis 
pelnyti kuodaugiausia, užtai da- 
bar deda visas pastangas, idant 
kuotinkamiausia prisirengus, nes 

tinkamas prisirengimas reiškia 
daug laimėjimo. Męs, lietuviai, 
ypatingai amerikiečiai, žinoma* 
kad irgi sakysime, jog laukiam 
to laiko su nekantrumu ir ren- 

giamės taip, kad geriausV nega- 
lima. Bet man regis, kad jei- 
gu Kiinc manom, tai klaidinam 
patis save, bandydami patjs sau 
tatai Įkalbėti, nes toli gražu taip 
nėra ir daug, taip labai daug, 
dar mums reikia padirbti, iki pa- 
sieksime tą laipsni. Kas /.i 11 ko- 
dėl męs taip darome7 Rodosi, 
jog męs visi 'norime matyti ir 
trokštame, kad Lietuva butų lai- 
sva, kur daugumas norime ir no- 

rėsime gyventi; tik štai nežine 
del kokių priežasčių męs tuomi 
nesirūpiname? Rodosi, kiekvie- 
nas lengvai galime suprasti, jog 
kitos tautos mūsų tautos likimu 
nesirūpina, jeigu męs patįs ne- 

pasistengsime padirbėti. Juk tai 
butų net gėda mums morėti kitų 
tautų užtarimo ir kad jos musų 
darbus dirbtų, kuomet męs žino- 
me, kad tas darbas yra musų 
darbu ir kad męs turime jį dirbti. 

Kaip dabar dalykai pas mus 

amerikiečius stovi, tai daugelyje 
įatvėjų netik kad męs ne i stengi a m 

tą taip svarbų reikalą prie kiek- 
vienos progos .stumti pirmyn, bet 
tankiai net pakenkiam, statyda- 
mi pirmoj vietoj reikalus musų 
sriovių ir partijų. Tokie musų 
pasielgimai silpnina musų ir taip 
neperdidcles spėkas ir atideda tą 
taip svarbų ir šventą darbą vis to- 

lyn, kas daro skriaudą tam pra- 
kilniam tikslui, būtent išgavimui 
Lietuvai laisvės. Kad tas tiesa, 
jokių argumentų nereikia, nes 
turime gana patyrimų iš praei- 
ties ir dabartinių musų uarbų 
reikale šelpimo nukentėjusių nuo 

karės. Jau męs taip esame pa- 
pratę veikti ir veikiame, kad, 
nepaisant kokią svarba ir didelė 
nauda butų, jeigu visi dirbtume 

; išvien-sutarime, — tai vistiek 
bandom surasti ir -uraiidam prie- 
žasčiti, kurios mus vienus nuo 
kitų tolina ir darbą — trukdo. 
Šitame klausime vieni norime ir 
sakome, kad Lietuva butų tokia, 
kiti sakom, kad kitokia, o treti—- 
kad dar kitokesnė, ir taip var- 
žornės. leisdami brangų laiką, kti-1 
rj butų galima sunaudoti šios 
idėjos išplatinimui. Jeigu neno- 

rim šiam rekalui kenkti, tai kiek- 
vienas pasistatykiir sau už idea- 
lą štai ką: sakysim — lai Lietuva 
buna nepriguliminga — buna Jai- 
sva! Tuomi tiktai męs turėtum 
rt'pintis. ir to sulaukus, lai patįs 
Lietuvos gyventojaia nusprend- 
žia, kokia tvarka ir šalies valdžia 
turėtų buti. Ir argi męs negalim 
pasitikėti tiems žmonėms, kurie 
Lietuvoje gyvens, jog jie žinos 
ir pataikys pasidaryti sau tokią 
tvarką, kuri jiems bus tinkamiau- 
sia ir parankiausia? Juk žmonės, 
kurie gyvena Lietuvoje, jau įva- 
lias yra prityrę visokių kartumų 
nuo valdžių, po kuriomis turi 
gyventi, — tai ir suprantama, 
jog ateičiai bandys ką-nors ge- 
resnio ir parankesnio įsteigti. 

Mano geismu yra, kad visi 
Amerikos lietuviai sutartinai ši- 
tam prakilniam tikslui dirbtų, bet 
kadangi tos pageidaujamos vieny- 
bės nėra, tai aš kalbėsiu apie 
Lietuvos Neprigulimybės Fondą, 
kaipo .įstaigą, kurią aš žinau ir 
kuri kiek tik jai aplinkybės lei- 
džia, dirba ištikrųjų tam (naudin- 
gam ir garbingam tikslui. Ž:no- 
ma, dirbtų ir daugiau, bet pla- 
tesniam veikimui reikia liaudies 
pritarimo, o liaudis šiuomi lai- 
ku geriausiai galėtų pritarti au- 

kaudama, nors našlės grašį. nes 

suprantama, kTid darosi išlaidos, 
kurias vienas ar keli asmens pa- 
dengti negali. Be išlaidų-gi ne- 

toli galima nukeliauti. Nesakau, / 
kad męs Lietuvai laisve nupir- 
ksime, bet męs turime apmokėti 
uiors dali tų išlaidų, kurias žmonės 
paneša tam reikalui dirbdami ir 
gaišdami savo kartais ir brangų 
laiką. Lietuvos Neprigulimybės 
Fondas kviečia kiekvieną lietuvį 
ir lietuvaitę prie to darbo prisi- 
dėti, kurį tai balsą męs visi tu- 

rėtumėm išgirsti, nes tas darbas 
yra musų visų darbu. Visos 
draugijos ir pavieniai turėtumėm 
tam Fondui aukauti, pagal musų 
geriausi išgalėjimą. 

Į Norint pas mus nėra didelių 
turčių, kaip pas kitas tautas, ant 

kurių butų galima pasitikėti, jog 
suteiks nuolatinius įplaukimus 
to tikslo vykinimu!, tačiaus prie ] 
gerų norų, aš mainau, butų gali- 
ma surasti tinkamus šaltinius, 
iš kurių aukos plauktų. Juk tu- 
rime šimtus, o gal ir tūkstančius 
draugijų su įvairiais vardais, iš 
kurių netoli kiekviena yra pra- 
džioje įstatų užsibriežusi — Mei- 
lė Tėvynės. Tverdami tr.a drau- 
gijas ir dėdami tuos prakilnius 
žodžius musų draugijų pama- 
tuosna, juk turėjome mintyje, 
kad, reikalui atsiėjus, tėvynę 
gelbėsime ir žiūrėsime, kad tos 

musų draugijų įstatuose išreik- 
štos taip prakilnios mintįs butų 
išpildytos. Tr štai atėjo valanda, 
kuomet musu tėvvnė atsirado 



dideliame pavojuje, bet, norėda- 
ma iš tu nesmagumu išsipfelbeti. 
šaukia kiekvieną nuisų. kad pa- 
ti uotu mėm pagalbos ranką. Tai- 
gi, broliai, argi ir ant toliaus męs 
to balso neišgirsime? Ar męs 
nuolatos žiūrėsime Į tas taip ne- 

pageidaujamas peštynes, kurios 
mio'atos tarp mušu sriovių atsi- 
kfi*toja? Jau laikas pamesti 
žaidus stačius sriovių reikalus 
aukščiau reikalu visos tautos, ir 
laikas nors kartą pradėti pazity- 
vį darbą. 

Draugijos, kaip sakau, kuriu 
turime šimtus ar tūkstančius, 
kiekviena galėtų lengvai paaukau- 
ti keliolika ar nors kelis dolia- 
rius iš savo iždo. Jeigu ižde ne- 

baugiausia tuom tarpu pi<r.'gų 
ranMasi, tai gali surengti balių, 
ar kitą kokią tinkamą pramogą, 
nuo kurių pelnas butų paskirtas 
išgavimui Lietuvai laisvės. Taip, 
prie gerų norų galinu butų drau- 
gijoms antsidčti net nuolatines 
mokestis, — mokant po kiek ar 

tai kas metai, ar kas mėnesis, nuo 

ko draugija nepavargtų, o pada- 
rytų didelę naudą. Pavieniai 
taipgi galėtų antsidčti nuolati- 
nes mokestis ir prie kiekvienos 
progos aukauti. Visų kolonijų 
lietuviai laikas nuo laiko galėtų 
šį-tą parengti ir likusj pelną pa- 
aukauti tam tikslui, nepaisant 

kaip maža kiekvienos d'^ugijos 
ir kiekvieno pavienio a 111 tu,! 
bet ka i visi aukautume, tai pasi- Į 
darytu (Piktoka suma. Aukavom,' 
brolužiai, įvairiems tikslams ir Į 
parodėm savo duosnumą, taigi 
šitam (išskiriant šelpimą nuken- 

tėjusių nuo karės) svarbiausiam į 
tikslui irgi nesigailėkim paau- j 
kauti centą kita. Dabar kaip tik' 

# V> f. < J tinkamas laikas atverti širdis ir 

parodyti Lietuvos meilę, apie ku- 
rią tankiai nepatingitn kalbėti. 
.Musų laikraščiai, pameskite va- 

rinėjo srioviu politiką, o raginkite 
<avo skaitytojus prie šito darbo. 
Rašytojai, rašykite .perstatv- 

Į darni svarbą šito reiknlo. Kai-j 
bėtojai ir veikėjai, prie kiekvenos 

!progos raginkite savo klausy- 
tojus nepamiršti, bet visuomet 
atminkite ši svarbų reikalą! Dir-į 
va plati ir kiekvienas turim pro-; 
gą dirbti, taigi ir drbkime! 

St. Gegužis. 

Norėdami kokių-nors Tnforma-j 
cijų apie šj Fondą, rašykite joraš-į 
tinėn — 307 \Y. 30-th St., Xe\v 
York City. 

Sekančiame šio laikraščio nu- 

meryje tilps kitų musų gerb. vei- 
kėjų straipsneliai. Meldžiame 
atidžiai juos perskaityti. 

Tautos Liudnumo Styga. 
Oi, žinau aš vienu kraStu, 

Mus šalalėn, Lietuvon, 
Dz:dzl vargu, sunkiu naštų 

Tysia ji dziena, dzienon. 
Liudos Gira. 

Nekarfą teko man padūmoti, 
rfelko mušu p».osenuoliu liau- 
dies dainos turi tokias gražias 
gaidijas (melodijas), ir delko jų 
žodžiai tvoskia tai giliau, tai sė- 
kliau užkovotu liudnumu. Lyg 
kad per jas driektųsi koki tai 
skundi—griaudi styga, kuri su- 

skambėdama verčia tavo sielą 
arba skaudžiai kentėti, arba ty-Į 
liai, ramiai niuroti. 

Ak, ir ne vien damos kvepia 
liudnumu. Kiekvienas sąmonin- 
gas bei savitas tikro lietuvio 
minties darinys išduoda tą kvap-' 
snj. Tai čia Žemaitė audžia—pi- 
na liudnus, šian bei ten menkute' 
šipsa padabintus, vaizdelius, tai 
čia Vaičaitis deda-lieja skaus- 
mingas eiles. Tai garbus Dau- 
kantas, aprašydamas tautos gy- 
venimą. lyg romiai dejuoje, tai j 
Mickevičius, pakitusioj dvasioj,' 
liūdnai šankia: "Lietuva, tėvyne 
mano!" Lirdnas Šeinio Kupre-' 
lis, ramiai liūdnas ir Krašev-' 
skio Vitolis. 5.'ct linksmiausias 

Pietaris, ir tas retkarčiais sude- 
juoja. 

Tiet nc tik minties tvariniuose1 
galima pastebėti tautos liudnu-' 
mas. Jis dar? įtekmę ir į li 

tuvių darbus. Kodėl pastarieji 
bėgo tūkstantinėm miniom, šluos-' 
tycu,ni karčias ašaras, iŠ savo1 
tėvynės? Negalėjo pragyventi?i 
P>et juk žydai, Tušai, lenkai, lat- 
viai, atsikraustvdami, puikiai 
Lietitvoj gyveno Ir negeidė dan-' 
gyntis iš tenais. Štokevo žemės? 
Bet juk paliktos moterįs turėjo 
apdirbti, arba išnr.omuoti tūk- 
stančius dešimtiniu žemės; juk 
dvarai, viens už kito smukdami, 
atliuosuodavo kitus tūkstančius, 
kurie per lietuvių ncapsukrumą 
tekdavo pašaliečiams. Ar nebega- 
lėjo žmones sutilpti Lietuvoj? 
Bet juk nekartą sklydo aitrus, 

'Skausmingas šauksmas iš baltser- 
mėgio lupų, kad žmonių—kurpių, 
siuvėjų paprastų ūkininkų, ag- 
ronomų, daktarų, — Lietuvoj 
truko! Tad kodėl lietuviai bė- 
go? 

Negalima tas jų bėgimas iš- 
alkinti ir tuo, buk lietuviai myli 
pasijaužyti po pasaulį, arba. ki- 
taip sakini "pasivandravoti"'. Nes 
visa mitsų tautos istorija redo, 
kad li. tuviai buvo labai inkibųs,' 
mylėjo savo kampelį ir geriau 
vargdavo, skurzdavo, by tik ne-' 
apleidus savo gimtinės. "Namu-Į 
čiai, kad ir smilgučiai," sako jų 
palarlė. Tad k./dėl-gi bėge ? Ogi 
gal todėl, kad tas neišaiškinamas 
liudnumas, neramumas širdies1 
juos varė- Dėlto vien gal musų1 
tsuta nuo žilos senovės ir žinoma 

( 

kaipo gėrikų tauta, nes lietuviai 
rorėjo tą ėdantį liudnumą pa-' 
skandy ti vyne, mide, aluty j. Gal 
todėl lietuviai varomi to liudnunn 
būriais bėgo j Ameriką, Sibyrą. j 

Argentiną, Angliją, Australiją, 
dainuodami širdyje: 

"Kur saulutė teka, ten link 
męs eisime, 

•Tai ten užtekės mum palaima". 
Liet (lėja nuo Likimo Dei\ių 

negalima išsisukti! Jos suaudžia 
tavo gyvenimo gijas tau negimus, 
ir nieks, o nieks jų neiškraipys! 
Todėl lietuviai, nors ir išbėgo iš 
I ieutuvos, bet liudnumo nenu- 
sikratė. Atpenč, tolimose šaly- 
se jie arba da pikčiau skurdo, 
arba ištautėjo ir prisijungė prie 
anu tautu žemesniųjų luomų. 

Bet iš ko pakilo ši liudnumo 
styga? Juk nieko nėra be prie- 
žasties. Ir, ar ilgai ta styga 
skambės lietuvių draugijoj, ne- 
duodama vienutei laimės? Tie 
klausimai nekartą mane kvarši- 
no, ir nekartą galvą man suko. 
Tik štai netikėtai kartą man su- 

švytėjo, nelyginant •privargusiam 
nakties keleiviui tolimos grįčiu- 
tčs žiburys, lyg ir atsakas. 

Tas liūdnumas kilo iš to, kad 
rnusų tauta kaino vienata, nieka- 
dos nebuvo laiminga. Jau nuo to 
laiko, kuomet getų giminės pri- 
spaustos baisaus bado, ar maro, 
dauginosi iš Mažosios Azijor, iki 
šiai Europinei karei Lietuva 
vargo ir skurdo skurdo ir var- 

go. Tai kovodami su nesvetin- 
ga gamta, tai be paliovos kniau- 
damiesi už liuosybę su mozūrais, 
gudais, lenkais ir vokiečiais, lie- 
tuviai neturėjo laiko buti. laimin- 
gais. 

Žmogus yra tik tuomet laimin- 
gas, 'kuomet jisai galį netrukdo- 
mas triūsti savo numylėtą darbą,' 
bei pilnai, pagal savo noro, nau- 

doti savo uždarbį. Bet kada-gi 
lietuviai galėjo liuosai dirbinėti 
savo laukuose, namuose, ar so- 

duose, jeigu kas penkti metai jų 
plėšrus priešai neduodavo jiems 
ramybės? Kada-gi lietuviai pa- 
gal savo moro sunaudojo savo už- 
darbį? Juk svetimi priešai, net 
patįs sukerštavę broliai, kunigai,' 
ponai, ant galo besotė rusų vai- Į 
džia su jos begėdžiais valdinin- 
kais čiulpė iš lietuvių paskuti- 
nius syvus. Jie visi lyg sutarę, 
traukė—plėšė nuo lietuvio jo 
kruviną, prakaituotą uždarbį vi-į šokiem įmonėm. Tai ar galė'"• 
mūsų prosenuolis, musų liaudis 
buti lr'minga? Nė jokiu budu. 

Netik tie kūniški varžymai ug- 
dkio bei tarpdino liūdnąją tau- 

tišką stygą.' Ramus, taikus lie- 
tuvis nekentė užmušėjyščių, ko- 
vos, o čia žiaurus priešai priver-l 
stinai liepė stvertis ginklo ir jį j 
dažyti už liuosybę svetimame 
kraujuje. Ar neliudino jo šis dar Į 
bas? Jisai matė, kaip visi tie,' 
kuriuos jis skaitė savo prakil-: 
niausiai vadovais, pamažu išsiža-į 
dėjo savo tautos, savo nelaimingų i 

žmonių. Jis matė. kaip jo tiky-1 
ba buvo niekinama, kaip jo dori 
sentėvių papročiai buvo pajuo- 
kiami. Baudžiavos prispaustas, 
jis girdėjo, kad jo naujas Dievas 
nesupranta jo sentėvių kalbos. 

IŠ RUMANIJOS FRONTO. 
Rumanijos karalius Ferdinandas (ketvirtas iš kairės), dėvintis toki pat šalmą, kaip ir pa- 

prastas kareivis, kalbasi su kareiviu, kuris turi gauti kryžių už pasižymėjimą. 

Jisai matė, kaip to naujo Dievo, 
kurį jis stipriai pamylėjo, pri- 
sakymai yra kasdien Ini/omi tų, 
kurie pirmutiniai turėtų pildyti 
juos. Po rusų letena jis jautė, 
kad pasaulis jau ij pamažu už- 
miršta, ir kad jo bočių kraujas 
bei pasistengimai nueina niekais. 
Ar galėjo tad lietuvis ir prie šių 
dvasiškų sielonių būti laimingu? 
Anaiptol ne! 

Ar truks-gi kada nors ši liud- 
nun.o styga. ir. ar u/skambės jos 
vietoj smagesnė, linksmesnė? 
Taip! T>ef tik tuomet, kuomet 
musų nelaiminga Lietuva bus lai- 
sva, neprigfilimi'riga. Tada tik- 
tai bus lietuvis laimingas ir link- 
smai dainuos, kuomet jisai ga- 
lės laisvai darbuotis, ir taip pat 
laisvai suvartoti savo uždarbį. 

Tada lietuvis bu; lamingas, 
kuomet jo sielą niekas netramdys, 
ir kuomet jis žinios, jog jo vei- 
kimas neina ant vėjo, bet. at- 

penč, yra naudingas jam ir jo 
tautai. 

Jau senovės išmintingas grai- 
kas Pericles pastebėjo, kad "žmo- 
gus negali pakęsti savo šalies 
nelaimės, nors šalis lengvai pa- 
kenčia savo piliečių nelaimes".1 

Todėl ir męs. lietuviai, turime 
pirma padaryti musų Lietuvą 
laimingą; tada ir męs busime 
laimingi. O Lietuva bus laimin- 
ga tik tada, kuomet ji bus laisva, 
ir kuomet ją nepančios nei sveti- 

mieji, nei savieji priešai. Tada' 
tik bus užtikrinta lietuvio pilie- 
čio gerbūvis, tada tiktai jam ne-, 
reiks vandrauti po plačius pasau- 
lio kraštus. • 

Tada ir jo tautinis liūdnumas 
dings, 

Tada linksma daina galingai 
iškils į Lietuvos padangęs — 

laisvos Lietuvos daina! 

Tat lai gyvuoja Laisva ir San- 
taringa Lietuva! į 

Šarūnas. | 

LIETUVIAI Umti. 
IŠ SIOUX CITY, IOWA. 

Spektaklis.—Nedėliojo, 2-rą d. 
rugsėjo TeEirai'5 Draugija po-: 
bažnytiniame :->klepe vaidino du 
veikalu: "Daktaro Kabinete" '.r Į "Daina be 'ralo". Veikalai, ant' 

-i kiek aš suprantu, niekuo tokiu. 
ypatingu neatsižymi. Pastarasis, 
kaip aiškino kun. M. Cibulskis, 
dar tiktai antru sykiu tepasirodė 
scenoje būtent, Chicagoje, ir pas 
mus, Sioux Cityje. 

Jeigu ne tas gražios mūsų 
kalbos darkymas, tai aktorius ga- 
lima butu pagyrti už atsakantį 
savo rolių atlikimą. Ypatingai ge- 
rai vaidino p. Kiškienė, p, Jaučis 
ir K. Gogelis. Bet kadangi visi 
alktoriai, išskyrus p. Riškienę, 
vartojo savotišką žodžių tarmę, 
tai žinoma, tas daug užkenkė ge- 
ram veikalo atlikimui. 

Patartina gerb. Dramos mylė- 
tojams einant ant estrados any- 
kštėnų bei debeikiečių kalbos I 
žodžių tarmes palikti už kulisų,' 
nes kitaip, žeminat tobulą ir pui-J 
kią Lietuvių kalbą ir pačią dailą. 

Užbaigus pirmąjį veikalą ant 
esfadros pasirodė naujas vargo- 
nininkas (pavardės nesužinojau), 
kuris prataręs kelius žodžius j 
publiką, gražiai padainavo vieną 
dainelę. 

I'/baigus antra ij veikalą p. 
Jaučis išėjo deklemuoti. Dekla- 
macijos turinys, kaip buvo gir- 
dėti iš žodžių, labai turtingas pra- 
kilnia mintimi ir jautriais iš- 

sireiškimais, galinčiais sujudinti 
ir paties atšalėlio—išgamos ši r 
di. Tiktai nelaimė, kad mušu de- 
klamatorius. atsistojęs kaip in- 
sisprindė. tai .taip ir išstovėjo, 
kaip basljs įkaltas. Per visą de- 
klamacijos laiką nei ranka mos- 

telėjo, nei iš vietos pasijudino, nei 

balsą pakėlė ari nuleido, kur reik. 
Žodžiu, kaip "Tėve Musų" "iš- 
bėrė" ir atliktas kriukis. I 

Geistina, kad daugiau tas ne- 

,,'sikartotu. reikia pasistengti tuos 

trukumus dapildyti. i 
Ant pabaigos, po vadovyste 

naujo vargonininko, minėtos 
draugijos nariai ir narės, labai 
gražiai sudainavo: "Sveki Broliai 
Dainininkai" ir Tautiškajį himną j 
"Lietuva Tėvynė Mušu". Dainos,! 

l matomai, publikai užvis geriau j 
patiko, ką liudijo griausmingas 
delnų plojimas.;— Anykštietis.1 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Musų socialistų tevą p. Jurgį 

Laskevičių patiko nelaimi". Su- 
batos naktį, <) Rugs., jis. sakoma, 
buvo perai įkaušęs, per tai už- 
siliko savo gertuvėj su dviem 
darbininkais, ir vis ragavo. Bet, 
mat, vis tas netikęs surėdymas: 
apie trečią valandą ryto, guzi- 
kuočius, netikusios valdžios ram- 

stis, paliepė eiti gult. Bet kur 
tau paklausys mūsų tėvas. Dar 
išplūdo guzikuočių. Tas pasi- 
kvietė kitą j pagelb.ą. Tas 'nesi- 
duoti, vienas darbininkas norėjo 
užstoti už tokj laužymą tiesų ir 

jo draugo. Sako, dar teko ir žva- 

kių jiems paragauti. Trečias pa- 
sislėpė j bačką ir išliko nepalies-j 
tas. Kada pastatė pas kryžių 
palaukti greitosios karietos, mu- 

šu tėvas pradėjo garsiai bliauti, 
kad net jo žmoniukė išgirdo ir 
iškišus galvelę klausė, kas pasida- 
rė? Guzikuočius sako: "Nieko, 
tamistos vyrelį gabename, į pa- 
silsį". Ir nugabeno nabagą į aug- 
štąją, išlaikė per naktelę, uždėjo 
net tris prasikaltimus: už girty- 
bę. už pasipriešinimą policijai, 
ir už ramybės ardymą. 

Laukiama bylds. 
Musįį "socialistai" vaikščioja 

nosis nuleidę ir mansto, kaip čia 
ugriovus tą netikusį surėdymą.— 

kad daugiau nedraustų laidokaū- 
ti. ec it- 

Nesenai buvo nugabentas teis- 
man mūsų garsusis T. M—tas 
už prieškarinę agitaciją, bet iš- 
siteisino. 

J. S. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH.- 
Baisi sauiudystė. — Rugpjū- 

čio 30 d., 9 vai. vakare nusižudė 
Motiejus Mikėnas, 28 metų am-, 

žiaus, vedęs vyras. Saužudystės 
priežastis aiškiai nežinoma. Ve- 
lionis savaitę laiko buvo be dar- 
bo ir labai nerimavo del savo 

šeimynos likimo. Jis norėjo pir- 
kti automobilių, bet pati jam tai 
daryti nepatarė Menama, kad 
buvo kokios nors saužudystės 
priežastis. 

Minėtoje dienoje Mikėnas pa- 
rėjęs namo valandą užsimąstęs 
pasėdėjo, paskui niekam nieko 
nesakęs pasiėmė revolveri. įdėjo 
j jį 3 patronus ir atsistojęs prieš 
veidrodį įkišo revolverį į burną 
ir patraukė. Tas šūvis buvo 
tuščias. Pati išgirdusi takšte- 
lėjimą puolėsj prie vyro tikėda- 
mosi jį iš-gelbėti. bet vvras dar 
kartą suspėjo patraukti ir ku- 
lipka jam šdraskė burną ir išlin- 
dusi per sprandą įstrigo į sieną. 
Pati pakėlė riksmą. Atbėgo kai- 
mynas. p. Jankus. Visi persi- 
gando, bet Mikėnas nuėjęs prie 
veidrodžio į kitą kambarį šluos- 
tėsi nuo kaklo kraujus ir neaiškių 
balsu kalbėjo: "Good-bv". 

\iuoj tapo pasaukta greitoji 
pagelba ir nelaimingasai tapo nu- 

gabentas j ligonbutj, kur už ke- 
liu valandų numirė. Nuliiulime; 
paliko pačią ir vieną kūdiki. Pa- 
laidotas katalikų kapuose. 

A. J. B. 

BRIDGEPORT, CONN. 
A. L. T. S. Conn. valstijos ap- 

skričio suvažiavimas įvyks Rug- 
sėjo 30 d. 1917 m. Sesijos prasi- 
dės 10 vai. ryto, lenkų sokolų 
svetainėje, kampas South Mine 
ir South ave., netoli geležinkelio 
stoties. 

Suvažiavimas dabartiniame mo- 

mente yra labai svarbus, ypač 
del to. kad jis įvyks pirm San- 
daros seimo, ir tokiu budu susi- 
važiavime jau bus galima ap- 
tarti daug klausimų, kurie bus 
paduodami ir Seime. 

Gerbiamųjų mini to apskričio 
kuopų priedermė yra išrinkti de- 
legatus ir atsiųsti minėton vieton. 
Reikia kreipti daug domos j pa- 
saulinę politiką ir į vidurinius 
mūsų organizacijos, Sandaros, 
reikalus. 

Turiu viltį, kad Conn. valsti- 
jos kuopos prisidės prie šio svar 

baus darbo: išrinks ir prisius 
delegatus ir tuomi prisidės prie 
patobulinimo musų įnešimų se- 

kančiam ALTS. Seimui. 
A. B. Stankevičius, 

IŠ COAL CENTER. PA. .. j Nelaime. — Rugsėjo pradžioje 
aiglių 'kasyklose tapo sužeista^ 
lietuvis Juozas Juškevičius* Par- 
vestas namo numirė. 

Chicagoje gyvena du velionio 
; unus: Stanislovas ir Pranas i" 
dv.ktė Bronislava. 

Velionis paėjo iš Kauno gub. 
Lūkės parapijos, buvo geras, susi- 
į>!atęs žmogus ir "Lietuvos" skai- 
tv to jas- 

Jeigu sūnys norite platesnių ži- 
nių—klauskite šiuom adresu: Pet- 
ras Kriščiūnas, P.ox 388, Coal 
Center, Pa. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Nelaimės su automobiliais.— 

Labo r dienoje tuli lietuviai susi- 
tarė pasivažinėti. Nuvažiavo j Ba- 
tavi, X. Y- ir ten susikulė su ki- 
tu automobilium. Sakoma, yra su 

žeistų pasažierių abejuose auto- 
mobiliuose. Keli lietuviai sužeisti 

lnbai sunkiai- Svetimtaučiai kalti- 
ra lietuvius, buk iš jų pusės įvyko 
katastrofa. Autcmobiliaus savinin- 
kas buvo p- A. (iirneckas, kitas ne- 

sužinota. 

Rugsėjo <) d- čia įvik.n tokia bai- 
-i nelaimė su automcrMlium, ko- 
kios širme mieste niekas nepa- 
mena. 

Tūlas amerikonas Josepli Gev- 
> ler, jo pati ir 4 vaikučiai važiavo 
Į farmas pas savo gentis svečiuosra 
Ci'jžo namo apie 8 vai. vakaro. 
Kuomet jie važiavo skersai gelž- 
k'lio relias, tuom pačiu laiku 60 
mylių Į valandą greitumu atūžė 
Black Diamond traukinys, parbloš- 
kė automobilių ir sutriuškino visas 
šešias ypatas ant vietos- 

Svečias. 

Iš KEARNY, N. J. 
Pirmas lietuvis "draftuotas"— 

Rugs. 8 d. išvažiavo į kariumcnę 
p. Pranciškus Čeplauskas. Jis pir- 
mutinis lietuvis yra draftuotas 
čia daug užsiregistravusių lietuvių- 

I Taip-gi ir liuosuorių lietuvių yra 
išėjusiu kariumenėn: \'. Vėlyvis, 
Petras ir Kaz. Mačiulaičiai, bro- 
liai, išvažiavo su i-mu Xe\v Jerscy, 
pulku, juos išvežė pietinėn vals- 
tijon, į stovyklą M'Clellan, Atnis- 
ton, Albama, o ten, sako, važiuos, 
j Pranei ją. karės laukan. 

O tie visi, kurie yra draftuoti, 
juos veža į naują stovyklą Diex, 
\V rightstovvn, N- J. 

Nedėlioję, rugs. 9-ta d. daugumą 
kareivių va/.idvo Pennsylvanijos 
gelžkeliu j pojurj per Harrisoną ir 
Kearny. Kareiviai, kurie važiavo, 
visi buvo iš IUinojaus Valstijos, 
seniaus buvusieji tautinės sargy- 
bos regimentai- 

Juos pra vežant, visi garvežių 
švilpukai švilpė, kol juos pra- 
leido. Vietiniai anglų laikraš- 
č ai jokių žinių nepaduoda apie 
tuos, kurie važiuoja į Xe\v Jersev, 
ir Xe\v Yorko prieplaukas. 

Reporteris. 

NEWARK, N. J. 
Žmogžudystė.—Rugs. 3 d. tapo 

nužudytas tūlas Domingo Gonza- 
lcs, kuris gyveno po X. 98 Co- 
irmerce gatvės, anksti iš ryto, ka- 
da jis miegojo lovoje sale savo 

žmonos- 

Mušeika, kuris papyldė žmogžu- 
dystę, yra ispanas, Atitolino Al- 
varez. Jis prisipažino, kad jis tai 
prpyldė su nužudytojo žr nos ži- 
nia. Jis aiškina, kad jiedu buvo 
t;'i suplianavę, kada jis atvažiavo 
pas juos. F-nia Konzales sutei- 
kė jam dvi britvas josios vyro 
nužudymui- Ir tada jiedu mano 

apsivesti. Bet tas viskas išėjo ki- 
taip, negu jiedu manė, ir daba* 
abudu randasi suimti. 

Reporteris. į 
IŠ hArrison IR KEARNY, ! 

N. J. 
Polemika.—Aš visk;} žinantis, 

patėmijau 36 Xo. "Lietuvos", kad 
tulas korespondentas C- B. rašo,' 
kad aš neteisingai atšaukiau 32- 
ame "Liet." 110. ir dar sako, iš- 
kraipiau jo korespondnciją. Taigi 
dar kartą atkartoju: kas buvo ra- 

šyta 32 numeryje Viską žinančio, 1 
vi^a yra šventa teisybė ir patar- 
ei a p. C. B-, kad mane nebaugin 
tu, nes aš už teisybę galiu visa- 
dos >tot prieš C. B- ir nurodyt, 
kas buvo manim atšaukta ir rašy- 
ta 32 "Liet. numeryje, tas yra tik- 
ra teisybė. 

Viską žinantis. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Pagirtini L. S. ir D. D-jos dar-i 
bai.— Rugpjūčio 23 d. ši draugija, 
parengė pikniką naudai badaujan- 

Lietuvoje žmonių. Atjaučian- 
tieji tam prakilnam tikslui žmo- 
nės skaitlingai susirinko, Pikni- 
kai; buvo be muzikos, tik su pui- 
kiais žaislais. Pelno davė $33.62. 

Ši draugija užsitarnauja tikros 
pagarba>, kadangi badaujantiems 
Lietuvos gyventojams jau išsiim- 
to 1064 rublius ir 8 kapeikas, o 

Į Tautos Fondą taipgi pasiun 
'.ė $105.00. 

Mūsų draugija yra pasistačiu- 
si sau už tikslą darbuoties gelbė- 
j.me badaujančių musų brolių lie- 
tuvių. Jos nariai dirba su tikru 

pasišventimu, nes visi jaučia, kad 
karei pasibaigus norės susitikti su 

išgelbėtais nuo bado mirties sa- 

vaisiais. 
Lai gyvuoja geri darbai ir bran- 

di musų Tėvynė—Lietuva. 
Mylintis Tėvynę 

Žinios 
Nashua, Pa. 

=» Čia už nesiregistravimą sė- 
di kalėjime J. Senkus. 

Saginaw, Mich. 
-=» Ciomykščiai lietuviai dar be- 

veik tiepadarė nei vieno gero dar- 
bo del Letuvos. Jie rengia pik- 
ninkus, girtuokliauja ir pešasi. 
Paskutiuės dideles peštynės bu- 
bo rugpj. zC d. 

Giradville, Pa. 
— Nors šioje kolonijoje kaip 

ir nėra lietuvių inteligentu, bet 
patįs darbininkai labai energingai 
darbuojasi. Beveik visame vado- 
vauja progresistai. 

Bayonne, N. Y. 
= D. L. K. Yitauto draugija, 

rugsėjo 5 d. paaukavo iš savo iž- 
do $5.00 X. Y. ir apielinkės lie- 
tuviu Taikos Teisių fondan. Na- 
riai nuo savęs suaukava taipgi 
$5-^5- 1 

Waterbury, Conn. 
= Paimli kariumenėn šie lie- 

tuviai: Antainas Balkus, Juozas 
Kanopka, Vincas Pečiulis, Mi- 
klias Kašiuba, J. Bružas, J. Ša- 
liunas. 

= Rugsėjo 2 d. susidūrus gat- 
vckariams tapo užmušta viena 
lietuvaitė, p-lė Y. Strielkauskai- 
tė, kuri save vadindavo "Simons". 

Bentleyville. Pa. 
— Kasyklose tapo nutraukta 

koja Petrui Lukošiui, 36 metvt 
amžiaus. Nugabentas į ligon- 
hutj už trijų dienų mirė. 

Hartford. Conn. 
= Daug šio miesto lieutvių 

jau apvilkti kariškais šios šalies 
rūbais. Nuėjtisis tarnaut j ame- 

rikoniška armiją Antanas Baru- 
sas Rusijis armijoje turi 3 sa- 

vo brolius kareivius. 

Brooklyn, N. Y. 
= Rugsėjo 9 d. Pranas Gei- 

žauskas vedė Anastaziją Janaus- 
kaitę. Adomas Mažukėlis vedė 
Oną Mikuėiutę. 

= Rugsėjo 9 d. numirė Vin- 
centas Stadelninkas, 50 metų am- 

žiaus. Velionis buvo nevedęs. 
* 

New Britain, Conn. 
= Centralinio Komiteto sky- 

rius puikiai darbuojasi. Nesenai 
pasiuntė j C.K. $43.00. 

Brooklyn, N. Y. 
= Rugpj. 29 d. lietuviu kriau- 

čių mitinge karštos prakalbos 
daėjo iki formališkų riaušių. Kar- 
ščiausia "argumentavo"1 Junčaus- 
kas ir Kazlauskas. Nesusipra- 
timams išrišti išrinkta teismo ko« 
misiją iš 10 narių. 

Harrison, N. J. 
= Čir yra 16 lietuviškų smuk- 

lių ir 2 bažnyčios: viena užlaiko- 
ma lietuviais, o kita sulenkėju* 
siais lietuviais. 

Rochester, N.Y. 
— Visos pastangos t uiti gerais 

nora.s žmonių suvesti šios kolo- 

nijos lietuvius likron vienyben ei- 
na niekais, Tulų ambicijos truk- 
do taip svarbų visuomeniška dar- 

bą, 

Boston, Mass. 
= Dailės Mylėtojai šį sezonu 

stropiai ruošiasi prie pastatymo 
scenoje puikių veikalų. Rugsėjo 
15d. jau tapo pastatyta trijų veiks- 
mų M. Petrausko operetė "Ap- 
vezdinkite ir mane"'. Tame pasi- 
drrbavo "Gabija''. 

New York, N. Y. 
«= Laike liepos mėnesio į Su- 

v:enytas \'aisti jas atkeliavo 14 
lietuvių. Regyje to laikotarpio 
ii S- V. iškeliavo 28 lietuviai. 

Philadelphia, Pa. 
— #Nuo ateinančio mėnesio 

"Kova," sakoma, pradės išeidinč* 
ti 2 kartus savaitėje. 

Brooklyn, N. Y. 
= Antruoju "Vienybės Lie- 

tuvninkų" redaktorium, vieton J. 
Gedmino, pastojo V* Sirvydas, 



Apžvalga, 
\ 
Žinios iš Rusijos. Nekurie tnus 

klausia, kai.p reikia suprasti ži- 

nias iš Rusijos, kurios pastar >- 

ju laiku tankiai ateina labai ne- 

aiškios, prieštaraujančios ir su- 

painiotos. 
Dar karės pradžioje męs btt- 

von.e aiškinę, kaip reik suprasti 
kariškas ž'fnias, būtent, kad, skai- 
tant žinias iš !/'ropos, reik ne- 

pamiršti, jog kiekviena kariaujan- 
ti viešpatija s'.-ngiasi užslėpti ži- 
nias, kurios jai yra neprielankios 
ir "padailinti" žinias, kurios yra 
jai "naudingos". 

Jl'as pats patarimas tinka ir da- 
bar ateinančioms žinioms apie 
Kusi;;-, revoliuciją. Pilnų ir abi 

pusiškv žinių apie Rusijos revo: 

liucijos bėgį męs čia Amerikoje 
negauname. Rusijos telegrafus 
ir kras;j \ u-i»lo žinomasai Cera- 

trlli. kairiųjų socialistu atstovas 

ir Kareiviu bei Darbininku Ta- 

ryboj viršininkas. Todėl galima 
numanyti, kad žinitt, kurios yra 
socialistams ir revoliucionieriams 
neprielankios, Rusijos cenzūra 

dabar nepraleidžia, o kitas žinias, 
kurios jiems yra prielankio?, jie 
gali ir "padabinti". Tas ypatin- 
gai visiškai matosi iš to, kad atė- 

jusieji vėliausi rusų laikračšiai 

parodo daugeli tokių dalykų, apie 
kuriuos iŠ telegramų galima buvo 

i'isai kitaip manyti. 

Nauji "Kankiniai'. — Kilus 

Rusijos revoliucijai. įvairus poli- 
t'škieji kankiniai—kaip lietuviu, 

tap rusų — tapo paliusuoti: sy- 
kiu su tuom dingo ir reikalingu- 
mas jiems aukas rinkti. 

Bet štai yra naujas plianas: 
"Laisvė'' rašo. id ji "visuomet 

ragino ir tcberagina neužmiršti 
Atneriko., politikos kankiniu, ku- 

rių skaičius tolydžio vis labjaii 
auga ir auga". 

fk'odėl pradėta ir tiems "kan- 
kiniams" aukas rinkti tarp li > 

tuvių. 
Męs norėtume paklausti, koki 

tie "kankiniai"—te.my.kit, "kan- 

kiniai"—Amerikoje yra? 
Amerika berods, nėra despo- 

tiški šalis, kuri kankintų už po- 
litiškas pažiūras. Už savo po- 
litiškus persitikrinimus čia nie-| 
kas katorgoj nestena, neigi ka- 

lėjimuose nekirmyja, kaip kad 

buvo Rusijoj. Šios šalies tei-| 
smai nenuteisia už politiškas pa- 
žv algas, jeigv tos pažvalgos nėra 

lydimos darbais ir prasikaltimais, 
priešingais kriminališkiems ša-' 
lies įstatymams. 

Jeigu gi "politišku, kankiniu" 
vardu suprantamu tokius kan- 
kinius" kc:p Perkūno, Bagočiaus ; 

ar Mockaus "bylos", tai prieš 
tokį kankinių vardo teršimą kiek-! 
vienas turi protestuoti. Jeigu gi 
L", kitos pusės po šituom vardu 
\»ą suprantama pacifistų, anar- 

chistų, ar socialistų verkėjais, ku- 
rie visokiais budais ir po viso- 
kiais vardais mėgina daryti Suv. 

iValstijų valdžiai visokias kliūtis 
dabartinės karės laiku, tai męs 
norime mūsų žmones'kuostipriau- 
siai nuo to persergėti, nes to- 

kio.; aukos gali būti primestos 
kaipo aišku? priešvaldiškas žing- 
snis, kaipo fir Alsavimas visokių 
priešvaldiškų "skymų" ir tuomet 

aukautojai ir abelnai lietuviai 

galCti patekti valdžios nuožiu- 
ron, arba įkliūti dar didesnėn 
bėdon 

Pagalios, didžiausiais šių dienų 
kankiniais — ir tai tikrais kan- 
kiniais — yra lietuviai, kurie kan- 
kinasi belaisvėje, kurie badu mir- 
šta Lietuvoje, Vokietijoje, Ru- 

sijoje. Jiems reik aukų, kad juos 
nuo bado išgelbėjus, o su šito- 

mis visokiomis politikomis ga- 
lima palaukti ir toliaus. 

Nebūkit begėdžiais! Delei iš- 
siuntimo "Lietuvių Dienoj" su- 

rinktų aukų ''Darbininkas" klau- 
sia: 

"Kas-gi pagalios atsitiko su 

tomis aukomis, kad jų ne b e- 

norima (nutsų pabraukta. 
"Liet.") Lietuvon siusti? 

Kitoj vietoj tas pat3 kunigi- 
nis organas aiškina: 

"Išsiuntimo pinigų reikalauja 
visa Amerikos lietuvių visuo- 
menė. Bet to reikalavimo 
ivisai nepaiso liberalų sriovėsj 
šulai, kurie šiądien prie Lie-j 

tuviu Dienos surinktų pini- 
gų stovi". 

-Kad surinktų aukų Centralinis 
Komitetas "nenorėtų" siųsti, ir 
buk tautininkai nepaisytų reika- 
lavimų, vi litias. tyčiai laikytų 
tuos pinigus — tas yra gryna 
neteisybė. 

C) kadangi "Darbininkas", kaip 
ir kiti kuniginiai laikraščiai, apie 
tai pukiai žino; kadangi jie žino, 
kad ne Centr. Kotu., bet Ameri- 
kos valdžia yra sulaikiusi tuos 

pinigus, bet visgi neatlaidžiai 
visuomenę tais melagingais Įta- 
rimais klaidina, tai jiems negali- 
ma kitokio už tai vardo duoti, 

j,knip tik hypokrikiškų, begėdžiu' 
melagių ir tarizejiškų Intrigantų. 

Po viso to. kas buvo pranešta 
Raudonojo Kryžiaus, Valstijos 
Departamento ir Centralinio Ko- 
miteto, tiktai žmones be krislo 
doros ir gėdos gali panašius Įta- 
rimus daryti. 

Panašios begėdystės ir pana- 
šiai žemos taktikos apiplėšimui 
truksia ir stipriausių žodžių. Ar 
reikia po to stebėtis, kad kitos 
sriovės yra pasiryžę ant peilių 
eiti prieš klerikalų partiją, kuri 
nesidrovi panašių Įrankių savo 

politikai griebtis? ? 

Atgal klampoja. Puse meto 

atgal kaip tautininkai, taip iš- 
mintingesnėj! kataliku dalis dė- 
jo visas savo pastangas, — ra- 

sė, prašė ir kalbėjo, — kad pa- 
laikyti toliaus Ccntralinį Lietu- 
viu Dienos komitetą. 

Kemėšinė frakcija, kuri užsis- 
pyrė Centr. Komitetą panaikinti, 
o jo skyrius išardyti, ^voltu šau- 
kė. kad '"Viskas atlikta, viskas 
jau užbaigta ir C'eutralinis Ko- 
mite*"»s turi buti likviduotas, o 

Lietiniu Dienos skyriai išardyti".' 
Iš dalies tas pasisekė. Kemė-j 

šis padarė tiek, kad klerikalu! 
sriovės atstovai iš Centr. Komi- 
teto išėjo; kun. Kemėšio politiš- 
kas klapčiukas, Bielskis, pasigy-' 
rė, kad jis pats vienas išardė 

apie 60 lietuviu Dieuos Centr. 
Komiteto vietiniu skyrių. 

Dabar ta pat i klerikalų frak- 

cija' gvoltu šaukia, kad j Cent- 

ralinį Komitetą butų vėl atgal 
Įleisti "pabėgėliai'" — klerikalų 
atstovai. 

Nieks jų neprašė išbėgti, nieks 

neprašys ir sugrįžti, negi tų "mar- 
•iw) t ra viri sunų" sugrįžimui nie- 
kas riebių veršiukų nesirengia 
spjauti. 

O visas t'»s atsitikimas dabar 
parodo, kad kuomet prieš puse* 

metų Kemėšis su savo pakalikais 
bubnijo. kad viskas "jau užbaig- 
ta", kad "Centr. Komiteto dar- 
bas jau atliktas"—visa tai buvo 

bumbugas ir melas, arba kvaila 

trumparegystė. Ar šiaip, ar taip, 
bet kunigėlis įklampino savo par- 

tiją baloti, o dabar prisieina at- 

gal klampoti. 

Dėkingi belaisviai. Tėvynės 
Mylėtoju Draugijos organe "V. I 
Lietuvninku" randame paduota] 
keletą laiškų nuo lietuvių be- > 

laisvių, gavusių TMD. pasiųstas 
jiems knygas. 

TMD. pasiuntė lietuviams, esan- 

tiems Vokietijoj, per pusketvir- 
to tūkstančio savo leistų knygų, 
kurios tapo išdalintos j suviršum! 
šimtą lagerių, kuriuose randasi 
belaisviai. 

C lai la. kad negalima delei sto- 
kos vietos tų dėkingų laiš- 
kų atkartoti.' Nebagai belais- 
viai negali jomis atsidž-augti; ki- 
ti rašo, kad nuo pat pakliuvimo 
nelaisvėn pirmu sykiu lietuvišką 
spausdintą žodį yra pamatę: pra- 
šo daugiaus. 

Kiekvienas TMD. narys, dėju- 
sis savo penktukus Į šitą draugiją, 
turi teisę prie tos nelaimingų be- 

laisvių padėkos. Jo narystės 
centai atnešė šimtt.iopą raudą— 
'r i'*111 pačiam, ir belaisviams. 

TMD. ir dabar leidžia \v;ą 
krūvą ytin naudingų 'r žingei- 
džių raštų. Kiekvienas apšvie- 
tus mylėtojas, kiekvienas tėvy- 
nainis turėtų prie jos prisidėti. 

LENKŲ FLIRTAS. 
Lenkai vis dar nenori duoti 

ramybės nei Lietuvai, nei lietu- 
viams. Atpenč, pastaraisiais lai- 
kais tarp lenkų politiku ir lenku 
presoje patėmytinas nerviškas 

veiklumas, 'kurio mieriit prikabin- 
ti prie lenkiško vežimo atitrukusi 
Lietuvos klausimą. 

Lenkų laikraščiai pastaru* i 

laiku yra pilni straipsniu, 
gvildenančių taip vadinamą Len- 
kiškai-Lietuvišką klausimą. Vie- 
nuose tų straipsnių patėmijama 
jau ne naujas mums griežtas rei- 
kalavimas, kad Lietuva būtinai tu- 

ti oriklausyti Lenkijai "amžinos'' 
Liublino unijos pamatais. Kituo- 
se straipsniuose ir plianuose grie- 
biamasai ikitokių, ''švelnesnių" 
priemonių—•mėginama taikintis, 
"pripažįstama" tiems "lituoma- 
nams" teisė buti neprigulmingais, 
bet išreiškiama viltis, kad "broliai" 
lirtuviai vėi sueis krūvon su len- 
kais, naujas sutartis padarę. 

Šitoksai lenkų "nusileidimas'' 
paaiškinamas tuomi, kad blaives- 
nes lenkų galvos jau bene pilnai 
suprato pilną giiuvimą lekų pir- 
mojo pieno. Kėlimas iš numirusių 
Liublino ir Ilorodlo unijų yra 
chimera, kuri dar gali laikytis 
tiktai pilnai atbukusių lenkų po- 
litikierių galvose. 

Naujas pienas yra daug švel- 
nesnis, daug "moderniškesnis," 
bet nėra, berods, nei- reikalo mi- 

nėti, kad jis veda prie to paties 
tikslo, būtent—kad galų gale gau- 
ti Lietuvą prie Lenkijos. 

Kaipo pavyzdį šitos naujos len- 
ku politikos, galima paduoti ir se- 

karvtį savo rūšies "dokumentą," 
kr.ris pasirodė ir Suv. vV-tijose. 

Lenku "Komitet Obrony Naro- 
do\vej" (Tautos Gynimo Komite- 

tas) daro pastangas, idant pada- 
rius tarp lietuvir ir lenkų (gyve- 
nančių AmerKoj) savo rustes su- 

tartį Lenkiškai-Lietuviškamc klau- 
sime. Kiek teko girdėti, minėta 
'"Komiteto Obrony Narodo\vej" 
organizatorius, M- Gmernicki. 
kreipėsi prie nekuriu Amerikos 

lietuvių veikėjų (gal ir organiza- 
cijų) su pasinlijimu, kad lietuviai 
pasirašytų po žemiaus paduotu su- 

tarties projektu. Šitą akyvą "do- 

kumentą'' paduodame originalėj 
anglų kalboj ir lietuviškame ver- 

time : 

THE POLI'ilCAL ASPIRA- 

TIONS OF THE POUSH 
NATION. 

The piliticai goal of all thc 
Poles is the re-establishment 
of a conipletelv independent 
and free Polish State, under one. 

indivisible government elected 
bythenation 011 the basis of 
free suffrage exercised by a'l 
adult citizens withottt discrimi- 
nation because of sex, birth, re- 

ligion or finMicial staiion The 
territorv of the Polrsh State 
ought to include all the portions 
of the former Commomvealtli 
of Poland, vvhich \vas thc first 
federal statė in the \vor1d. 
formed thvough voluntary 
union based on the covenant's 
of Lubiui and Hadziacz, of the 
Polish, the Lithuanian and thc 

Ruthenian (Ukrainian) nation^. 
As a point of departure must 

«erve the frontiers a* they \vere 

t in .1/72 with a rectificttion 
| \vhich vvould take into consi- 

deration requireroents of politi- 
co-lcgal nature, viz., tliat every 
nation should be free to dickle 
on its form of government and 
its political allegiancc. As far 
as the Polish cjuestion is con- 

cerned, this fectification means 

i n practice, on the one hanl 
the adding to the Pdish State 
of the essentia'ly Polish pro- 
vinces of Upper and Lovver Si- 
lesia and of Prussian Masovia, 
\vhich did not forin part of Po- 
lish territorv in 1772 and on 

the other hand the granting to 
the Lithuanian and the Ukrai- 
nian nations of the right to 

either sever the political union 
with the Polish nation and to 

form indq)endent statės or to 

remaili in the union based on a 

federal constitution amended i n 

accordance \vith I modern re 

quifei nents, 

j; i 
Lietuviškai išvertus bus: 

LENKŲ TĄĮJTOS .POLITI- 
ŠKOS ASPIRACIJOS. 

"Visų lenku politiškuoju sieki- 
niu yra atnaujinimas1 pilnai nc- 

prip- tlnungos ir laisvus Lenku 
valstijos po viena, nedalinama 
valdžia išrinkta per tautą, pasi- 
remiant ant panTatų lygaus bal- 
savimo vi>ų suaugusiu piliečių 
be skirtumo lyties, tikybos ar 

finansinio padėjimo. Į 1 .enkn 
valstijos teritoriją (plotus) pri- 
valo Įeiti visos dalis pirmiau.s 
buvusios Lenkijos R z c c z e 

p o s p o I i t o s,, kuri buvo pir- 
ma federalė pasaulio vaUtija. 
sudaryta per 'liueso noro uniją, 
paremtą ant Liublino ir Ua- 
dziacz ( ?) sutarčių, tarp Len- 
kų, Lietuvių ir Rusinu (Ukra- 
jiniečių) tautų. 

Atsiskyrimo punktu privalo 
buti rubežiai, kaip jie buvo 

metuose su pataisymais, 
kurie atkreiptų domą j politis- 
tkai legeliškus reikalavimus, kaip 
pavyzdžiui, kad kiekviena tautu 
turi teisę laisvai pasiskirti sau 

savo valdžios formą ir savo 

politišką prigulmybę. 
Kiek tas palyti lenkų klau- 

simą, minėtas pataisymas prak- 
tikoje reiškia, iš vienos pusės, 
pridėjimą prie Lenkų valstijos, 
tikrai lenkiškų Augštosios ir 
Žemosios Silezijos (Szlązko) ir 
Prūsiškos Mozurijos, kurios ne- 
buvo Lenkiškoj teritorijos da- 
limis 1772 metuose, o iš kitos 
pusės, pripažinimas Lenkų ir 
rkrajiniečių tautoms teisės ar- 
ba pertraukti politišką uniją su 

Lenkų tauta ir sudaryti nepri- 
gulmingas Yaltsijas, arba pa- 
silikti unijoj, paremtoj ant fe- 
deratyvės konstitucijos, pataisy- 
tos sulvg modernišku reikala- 

,, o< 
vinių. 
Kiek pamename iš pranešimu 

iš Stcckholmp, tai tenai lenkų at- 
stovai buvo taip pat kreipęsi su 

panašiu projektu prie lietuvių vei- 
kėjų, kurie jiems davė mandagų, 
bet lyginai ir griežtą atsakymą, 
kad lietuviai nieko bendro su pa- 
našiais "skyniais" nt.iori turėti. 

Tas pats bus ir čia Amerikoje. 
Joks reprezentatyvia lietuvis po 
jokiu panašiu projektu nepasira- 
šys, nes galų gale jis yra niekas 
('augiau kaip tik politiškas "trik- 
sas". Pasirašymas po juom visų 
pirmiausiai reikštų, kad lietuviai 
pripažįsta, jcfg Liublino unija bu- 
vo padaryta iš "liueiso noro," kas 
tesutinka su istoriška teisybe. 
Antra, pasirašymas po panašios 
ru:ies "dokumentais" reikštų, jog, 
lietuviai dar pripažįsta Liubline 
unijos gyvumą: kad jie pripažįsta 
jr.g toji unija ir dabar dar lietu- 
vius riša su lenkais (nes mat 
mums butų duota teisė "atsime- 
sci",, ir kad męs pripažįstame 
lenkams bent dalį teisės spręst! 
apie Lietuvos likimą patiems, ar- 

bi bendrai su lietuviais. 
Kitais žodžiais, lenkai, gavę to- 

kius lietuvių parašus, geistų pa- 
sauliui parodyti, kad Lietuvos 
klausimas yra pilnai, arba bent 
iš dalies naminis Lenkijos klau- 
simas. Šituom dokumentu jie 
■norėtų pasakyti pasauliui: 

"Žiūrėkit, lietuviai sutinka su 
į'uimis. Jiįs, 

* 

pasaulio viešpatijos 
neturite reikalo sau galvų džiovin- 
ti Lietuviškai-lenkiškuoju 'klausi- 
niu. Atidalinkit Senos Lenkijos 
plotus; iš jų sutverkit Lenkų val- 
stiją, o jau męs patįs tarp savęs 
namie susitaikysim" 

Su tuo nesutiks jokis lietuvis 
nei jokis rusinąs. 

I ietuvių ipozifcij*. sulyg lenk i 

yra aiški: 

"\Ve are tbrough \vith you! Xe- 
sibaderiuokit apie mus' ir duok:t 
mums šventą ramybę! Į jokias 
sutartis su junįs mes neisim 

-r »li !*_ kol Lietuva neturės pilnos nepri- 
gulimybčs.. Apie Liublino uni- 
jas, ar jų atnaujinimą taipgi ne- 

apnuc«kit, nes dykai tik savo lai- 
ką gaišinate."' 

šitą pasargą męs dedame, idant 
! ersergėti nekurias anusų mažes- 
nes organizacijas ir draugijėles, 
prie kurių lenkai gali su šitokiais 
diplomatiškais ''triksais" kreiptis. 

Nesiduokit apsigauti. O jeigu 
kur jums butų duota tokia propo- 
z'cija—trumpai ją atmeskit ir vie- 
tiniams anglų laikraščiams apie J 
t:;i praneškit- 

"Za. Niemen tam precz!" | 
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BLOGI RAKTAI. 
Kaizeris mėgina atidaryti. ta:kos var'us. Bet jo raktai yra neteisingi: prie taikos jis no- 

rėtu prieiti per Militarizmo, lVširdingumo, ir Naikinimo raktus, kuriais jis mėgina duris 
atidaryti- 

MARGUMYNAI. 
KĄ "X-RAY" SPINDU- 

LIAIS PAMATO. 
Roclcford. 111. — Gcrb. 

Redakcija: — Kaip su peiliu ga- 
li arba naudingu daiktu padaryti, 
arba žmogų papjauti, taip ir su 

mokslu gali žmonėms arba daug 
ęero, arba daug 1)1 o^o padaryti. 
Priklauso nuo to. ar jį geron, ar 

įblogon pusėn apversi. 
Imkime mediciną, arba dak- 

taryste. Kiek žmonijai gero ji 
yra padariusi ir daro, kuomet 
sąžiningi, teisingi žmonės ją pri- 
taiko. Ir kiek blogumų, kiek ap- 
gavysčių su jos pagelba pridir- 
jba tie. kurie iš apgavystės ir 

Į humbugų bianį daro. 

j Xe mokslas čia kalta-s, bet tie 
apgavi'kai, kurie mokslą apga- 
vystėms panaudoja ir tie. kurie 
tokiems apgavikams gelbsti. 

Kalbu čia apie "stebuklingus" 
apgavingus daktarus ir jų ap- 

garsinimus. Pamenu l'hicagojc 
! jie buvo prisisteigę visokių ne- 

įva '"mokslo galerijų", kur žmo- 
;nes kaip paršus skusdavo ir pli- 
|kus paleisdavo, dar ligas jiems 
į įvarę. 

Valdžia pagalios susekė juos. 
Uždarė Chicagos visas tas "mo- 
kslo galerijas", o Xcw Yorkc ir 

iPhiladelphijoj uždarė visokius jų 
("institutus" ir "kliuikus". 
Į Tai ką. ar pagelbėjo? Nevi- 
Isai! Dabar tie sukčiai atsidarė 
Į sau savo "mokslo galerijas" ne- 

kuriuose laikraščiuose ir juose už 
riebius pinigus garsina ir roilo 
vifoJvias mašinas—X-Rav spin- 
duliu mašinas, kuriomis jie esą 
kiaurai žmogų permato. 

X-Ray spindulių mašinos yra 
\geras daiktas, bet žinokit, kad 

j tie sukčiai naudoja jas ti«k savo 

apgavystėms, kad iš jus pasku- 
tinį centą ištraukus. Tų visokių 
X-Ray garsinimas yra tik prisi- 
viliojimas jųsų, kad pamatyti, 
kiek jus 'kišeniuje pinigų turite 
ir kiek jus galima nuskusti. 

Labai yra malonu, kad visi 
mušu rimtesni laikraščiai, atsi- 
sakydami nuo uždarbio, nepriim- 
diinėja tų sukčių apskelbimų. To- 
kius laikraščius lietuviai privalo 
remti, nes jie saugoja lietuvius 
nuo išnaudojimo. 

Ir labai liūdna ir peiktina, yra, 
kad tarp musų laikraščių yra dar 
keletas, kurie tiems sukčiams 
pagelbsti jų apgaviugam biznyje. 
Kas kitam pagelbsti, tas pats yra 
apgavikas. Todėl ir laikraštis, 
kuris apgarsinimais pagelbsti sa- 

vo tautietį nuskriausti, nusukti, 
yra skriaudikas ir sukčius, nes 

vieną partnerystę su sukčiais 
laiko. Lietuviai neprivalo tokių 
laikraščių remti ir privalo visur 
prieš tą suktą biz'iiį protestuoti 
ir kitiems tokį suktą bizni ai- 
škinti. Alb. R-šys. 

KAM REIKALINGA 
DARB. TARYBA. 

B r o o k j y n, N. Y. Gerb Re- ] 

dakcija:—jus daug tiesos esate.] 
savo laikraštyje pranešę apie tą ] 
neva Darbininkų Tarybą, kurią 
tveria p. Grigaitis ir kompanija, j 

Turbut jus geras žinias turė- 

jote. o gal tik spėjote, bet užtai 
atspėjote gerai. 

Vienas iš "draugų", kuris da- 
lyvavo privatiškoj "konferenci- 
joj". kuomet čia nesenai laukėsi 
p. (irigaitis, papasakojo, jng Ciri- 
gaitis pats prisipažino "drau- 
gams", kad' jis tveriai Chicagoje 
tą neva Darbininkų Tarybą to- 
(VI, kad Cbicagos socialistai iv- 

turį įtekmės tarp žmonių ir to- 
dėl. kad pakelti socialistų popie- 
ras reikėjo esą sutverti kitą or- 

ganizaciją. kad po kitu vardu f t. y. 
prisidengiant darbininkų vardu) 
galima butų varyti socialistišką 
agitaciją. 

Taigi iš to aiškiai matytis, kad 
"darbininkų" vardas tai tik m.š- 
kerė. ant kurios norima prisigau- 
lyti savo socialistiškai partijai 

daugiaus žuvų. T-et jeigu taip, 
tai kam jie dar žmones mulkina 
visokiais ''darbininkiškais'" var- 

dais? Juk tai aišku, kad čia po- 
litika ir politikieriai — daugiau 
nieko. Draugo Draugas. 

\ irs minėto pranešimo patvir- 
tinimą randame ir '"Kovos" nuin. 

3/-me, kur tūlas Pr. Bykšnvs apie 
tą pati praneša. Męs manome, 
kad tikslas tvirtinimo taip vadi- 
namos Amerikos Lietuvių "Dar- 
bininkų" Tarybos yra ne vien tik 
agitacijai už socialistu partiją, bet 
ir tam. kad p. Grigaitis galėtu pa- 
siimti j savo rankas lietuvių so- 

cialistų bosavimą, kurj jam iš- 
traukė iš rankos p. Kapsukas, ir 
kurio dabar jam socialistų sąjun- 
ga nenori pavesti. Kitais žodžiais 
tariant, tarp 5<i;ialhttų/ yra kova už 
v. dovvstę ir p. Grigaitis, tverdamas 
Liet. Darbininkų Tarybą, orga- 
nizuoja buntą prieš įSoc. Sąjun- 
gą. nelyginant kaip ge.n. Kornilo- 
vas prieš Kerenskio valdžią. 

Redakcija. 

GAL SOCIALISTAI TĄ 
PAAIŠKINS. 

Socialistų partija Amerikoj iš- 
metė iš savo partijos burj užsi-j 
tarnavusių ir senų siavo veikėjų: 
apie jų socializmą niekas neabe- 
jojo, jų rastai ir knygos apie so- 

cializmą yra geriausia dali.; sočia 
lizmo literatūros. R e t kadangi 
jų nuomonės kaslink dabartinės 
karės nesutinka su nuomone So-; 
c i a 1 i s t ų partijos dabartiniu bosų.1 
tai jiems nedavė laisvės savo 

nuomonę skelbti socialistų laik- j 
rašeiuose; jų raštų nepriimdinė- j 
jo ir atmesdavo, kad žmonės ne- 

matytu ir nežinotų apie tai. 
Taigi ar tas yra žodžio laisvė? 

ar žodžio laisvės mindžiojimas 
po kojoms? 

Socialistų laikraščiai uždėjo žo- 
džio laisvei <a.pinasrj, pažabojo ją 
ir leido skelbti tik tokias idėjas,' 
kokios jų partijos bosams patin- 
ga. nes jie yra partijos valdžia. 

Suvienytų Valstijų valdžia da- 
>ar užgina socialistų laikraščiams 
eurstyti žmones ir socialistai ke- 

ia gvoltą, kad juos persekioja, 
cad raidžia laisvę žodžio naikina. 
"5et juk, net ir socialistų logikos 
>risilaika>nt, valdžia daro lygiai 

[tą pat j, ką daro socialistai savo 

locnoj partijoj. 
Socialistai apžebojo savo laik- 

raščius ir neleidžia net savo drau- 
gams juose rašyti to, kas nesu- 

tinka su partijos valdžia. Jie iš- 
metinėja iš savo partijos tuos, ku- 
rie nepasiduoda ju partijos for- 
mališkiems nutarimams. Ir jie sa- 

ko, kad tas yra gtrai. kad taip 
turi buti. kad to reikalauja dis- 
ciplina, nes be disciplinos negali 
gyventi jokia partija. 

Labai gerai. Bet ir Amerikos 
valdžia, turėdama omenyje vi^os 

šalies reikalus, turi užlaikyti vi- 
sos šalies discipliną, ypač laike 
karės," nes jeigu partija be dis- 
ciplinos negali gyventi, tai tau- 

ta be disciplinos laike karės tu- 

ri žnti. Valdžia daro su socialis- 
tais ir jiems panašiais gaiva- 
lais lygiai tai. ką daro socialistų 
partijos bosai su savo partijos 
"miatežninkais". Jeigu Russefl, 
Sinclair ir daugybė kitų žymių 
socialistų yra "miatežninkais" 
prieš socialistų partijos, tai socia- 

listų partija yra toki patjs "mia- 
težninkai" prieš visą Amerikos 
tautą. 

Jeigu socialistu partijos bosai 
sako, kad jie perai daro, mesda- 
mi laukan savo "miatežninkus" 
ir apžabodami jų žodžio laisvę, 
tai valdžia taipgi gerai daro mes- 

dama lauk iš tautos savo "miatez 
mrnkus" ir apžabodama j u laik- 
raščius ir burnas 

1 

Bet niusų socialistai yra navat- 

ni ir baisiai neliogiški. Jie rėkia 
taip: "Knda męs savo draugus 
metam iš savo partijos ir apža- 
bojatn jiems burnas, tai męs da- 
rom gerai, męs už žodžio laisvę 
kovojam, o kada valdžia karės 
laiku neduoda mums rėkti ir 
pliaukšti, kas tik mums ant seilių 
užeina, tai ji yra despotas, ji žo- 
džio laisvę naikina" 

Xe. vyrai, taip negalima! Jeigu 
jus norite tikros laisvės, tai duo- 
kite ją ir pas s:ive. pati> jos pri- 
silaikykite! O kada jus pas save 

namie esat despotais ir laisvės 
naikintojais, tai jus neturite tei- 
sės skustis ant kitu vien tik už 
tai. kad jie neleidžia jrms sąn- 
žiniai, ar nesanžiniai kaizerio pa- 
gelbon eiti. N'es kiekvienas jūsų 
žodis, keliantis suirutę ir betvar- 
kę, nėra šios šalies naudai, bet 
kaizerio .raudai. Savo agitacija 
jus norite padaryti ir Amerikoj 
t kią "tvarką", kokia dabar pa- 
sidarė Rusijoj, kur toki patis agi- 
tatoriai, kaip jus. baigia Rusiją 
prapultin varyti. 

Laisvė visiems turi buti lygi, 
ir laisvė tuomet naudinga, kada 

ja protingai mokama naudotis. 
Pilnos, neaprubežiuotos laisvės, 

kad kiekvienas galėtų sau daryti, 
kas tik jam prisisapnuoja,—tokios 
laisvės nebuvo, nėra ir nebus. 

Priežodis sako: "Tavo laisvė 
baigiasi ten, kur tavo kaimyno 
nosis prasideda'', kas reiškia, kad 
L u su savo laisve gali tik taip 
toli eiti. kol savo kaimyno, kito 
žmogaus, tokios pat laisvės neuž- 

muši. Garnių Dėdė. 



S t. Šimkus* 

Skiriu gerbiamam B. K. Balučiui. 

Mielasai. Turbūt jau žmogaus yra ingimta, kari 

jeigu jis pamato ar išgirsta ką-nors gražaus, malo- 
naus. tai tuojatts savo artymiatisiems sako: "ana, ve, 

žiūrėk, klausyk, kaip gražu!" Jeigu žmogus netu- 

ri užtektinai tokių kam gali pasakyt "ve žiūrėk", 
"ve klausyk''—jis jaučiasi lyg apleistu, lineliui. 

Medis tiesiau, augščiau auga -girioje; gėlė gra- 
žesnė, margesnė-darželyje; žuv/tė drąsiau plau- 
kia būryje, — ir žmogus gv vesnis, stipresnis — 

tarp d raugti. 
Tu esi vienas ii mano fianjų artimu draugu. Iš 

miesto dundesiu j tyrą gamtą pakliuvęs, matau gra- 

žių vaizdu, vaidentuvėj gražiu dainų girdžiu — tat 

aną instinktyvi "ve žiūrėk", "ve klavsyk" į tave krei- 

piu, noriu pašaknį ką regėjau, ką girdėjau, kad at- 

siskyrus, savo naujo draugo taip greit nepamirštum. 
* * 

Kada man, Lietuvos sodžiaus vaikui, eilę jau- 
tric.i > jaunystės metų reikėjo praleisti mokykloje, 
dideliuose miestuose—stiprumą, paraginimą moki il- 

ties, ištverme kentėti nedateklius ir nepatogumus 
suteikdavo mintis, kad ateis gugužės meniu,*, aš visą 
tą dundės] palikęs skrisiu pas savus j Lietuvą, j so- 

džių. Kuo upelttko prie upeluko. nuo kalno ant kal- 
niuko bevaikščiosiu, mar.au sau. Šį švarką, batus, o 

ypač tą kietą apikaklę j pasuolę numesiu. Basas, vien- 
marškinis, "plonos drobės marškinėliuos'' bevaikščio- 
siu ten* ten ir ten. 

latp pamaži prisimindavau ir lyg prieš akis 

matydavau visą sodžių, apielinkes, giraites, upes! 
laukus, dauhas — elaubukv*. kelius ir takelius. 

Xuo vasario mėnesio jau kas kart tankiau ap- 

laivkydavo mane ilgėkis, prisimindavo gimtinės vaiz- 
* dai. \ aidentuvėje juos iššauki ir Yaršavoj ar Petra- 

pilyj, Imdavo, belaukiant gegužės, besvajojant; kai- 
kada jautiesi lyg ant Seredžiaus pilekalnio. 

Sa kokiu pasigailėjimu žiūrėdavau \ visus, kurie 
likdavo mieste o ne sėsdas'o j tą traukinį, kurs ma- 

ne tuoj veš Nemuno link. Stebėdavausi: kodėl jie 
neverkia? 

Pradilusias kelnaites, kiaurus batus, nedava:- 

gytas dienas — pamiršdavau; vieną težinojau: 
Kai gegutė užkukuos, 
Nuramins širdelę. 

1914 metai buvo paskutiniai mano studentavimo 

tneia., paskutinė vasara Lietuvoj gamtos prieglob- 
styj praleista ir pradžia didelių Lietuvos nelaimių 
ir jos. vaikų sunkių vargų. 

Tie suokus laikai kiekvienam lietuviui užuėjo 
ant pečių po kryželį; gavau jį ir aš. Xe važinėji-Į 
mus. kalbėjimus, darbą aukų rinkimo skaitan kry-! 
želiu. Xe. Per du suviršuiu metu buti "svečiu" 

vaišinamu cigarais, degtine ir alum; reikalingumą, ] 
kaipo "svečiui", taikinties prie mažne kasdien nau- 

^ 

jų "šeimininkų" ir buti vienų laukiamu kitų šunimis 

pjudomu,—tai skaitau kryželiu pečius /.įlenkiančiu. 

Jiegas laikyti įtemptomis, stamprų veikimą tęsti, ir 

matyti, jog tasai gegužės mėnuo, ką mus į Lietuvą 
parvadins naujų jfegų prisikuopti, toli, toli dar — 

man dar naujiena: neįpratęs, ir todėl, nešdamas sav:> 

"kryželį" tankiai suklumpu: pailsau. 
Pakliuvus į politišką kermošių, sunku iš karto 

visą atspėti, apkainuoti. 
— Štai musų prekės geriausios ir pigiausios! 
— O musų dą geresnės, <lą pigesnės! 
— Jie visi meluoja, prekės "falšyvos"; musų 

tai tikrai geros, nes importuotos iš "krajaus". 
Prityręs expertas gal ir apkaintotų išsyk ja 

"prekes", gi neprityręs jautiesi, lyg t'.s pasakiškas 
raitelis ant kryžkelio su parašu: 

Eisi tiesiai — žirgą pražudysi, 
Suksi į dešinę pats pražūsi, 

Į kairę pasuksi — su žirgu prapui./ 
Tokiam sukuryj bebūnant, vien riksmas, klik- 

smas spiegia ausyse ir užstelbia niūniavimą mano 

angelo-muzos vingi ų-vingiuotas dainų-daineles. 
Dirksnius lyg tampyte kas tampo. Mažiausia skriau- 

da, neteisybė atrodo begalinės svarbos! rodos: ir 
Lietuva ir visas pasaulio žųsta: bėgtum, kai ta pe- 
liukė, ir šauktum: "sesės, sesės dangus griūva!" 

Užtat ipo trijų metų tokio kermošiaus pakliuvus 
į kalnus, j miškus — į gamtos prieglobsti- jautiesi 
lyg tas jaunikaitis pasakoje, ką užmigo namie, o pa- 
budo "karalių so(lue". 

* 

Dar vos švinta, o jau paukštukai čit-čir tave ža- 

dina kelti- Pusbasis, pusplikes, palaidomis kudlomis 
išeisi į kalnus, viršūnės kalnų jau paauksuotos, pa- 
kalnėj—<lar tamsoka. Lyg bijausi, kad saulė ne- 

užmirštu apšviesti m tisų namą pakalnėj, ir norisi 
su piemenukais sušukti: 

— /'Saulute, močiute 
Musų šalin, musų šalin, 
Tamsioji naktelė— 

Gudų šalin!" 
Pamaži, pamaži medžiu šešėliai darosi \'s trum- 

pesni, lyg, rodos, dideli kirminai, išvydę saulę, bė- 
ga į mišką pasislėpti. 

Saulutė pasveikinęs, priminęs, kad musų ma- 

žos šeimynėlės neužmirštų; prisiuogavęs, prisimeš- 
keriojęs grįžtu namo ir. <lar septinta valanda, o 

jau dantis krapštai. 
Pažvelgus per langą, išėjus pievutėn, matosi, 

jog saulutė vetik ką mus neužmiršo, bet rodos, ji 
visa atėjo pas mus; šviečia tik mums v'.;niems, tai 
lomai, kur mųs nanmk-.s ir tom pusėm kalnų, ką i 
mus žiuri. Tai pašildys, pakaitins iš vienos pusės, 
tai atsisuks i'š kito*. kad visas namukas Įkaistų, 
kad visc6 žolelės saulutę išvystų. 

Taip tylu. ramu, ausyse taip švelnu! Po pievas, 
po kahrae vaikščioji atsargiai, rodos, bijaisi, kai 

nepabustu tas dundėsis, trukšmas, kurio ausys taip 

bijo. ('.ražu, negali visko apimti, norisi gėrėtis 
tuo, tuo ir tuo. Ir paukštukų giedant norisi paklau- 
syti. ir upeluko šale čiurlianant; ir uogą nuskinti ir 

žuvytę sugauti. 
Dirksniai suerzinti ramumo neduoda: rodos, ten, 

kur kas tai yra labai svarbus,ten tave šaukia; ro- 

dos, reikia bėgti, greitai bėgti. Bet užsižiūri į čia-pat 
stovintį ankstą mrt.dį, kurio nusvirus saka ispalengvo 
linguoja ir lyg sako: nusiramink, nusiramink! 

O Ciamta žalioji, matušė mano, ramybes; svei- 
katos Tu skleidėjėlė! 

lira/i Tu esi! Tavo žalia spalva mano ak j ra 

mina: Tavo darželių-girių tylus Šlamėjimas mano 

ausi maloniai kutena; Tavo ašaros- rasos mati> 

žaizdas gydo: Tavo gyslų šaltas kraujas tyras ša'.- 
linėlis, mano širdį gaivina! 

Galinga Tu esi! 

Miestų dundesiuose tarp milijonų žmonių su- 

kinausi ir jaučiausi lyg tyruose apleistu, gi čionai: 
Tu. aš ir svajonėlės mano!—ir jaučiuosi, kaip kū- 
dikėlis i>as motušę. 

(iera Tu esi! 
* * 

* 

l'o issi-kėiusio medžio pevėsiu kiaurą dieneli.* 
prasėdėtum, prasivoliotunv 

Augstynlinku atsigulus, gražu dangun žiūrėti, 
kaip debesėlis debesėlį veja. ^tai debesys pavydale 
nolc'j plaukia: uola tuoj pavirto į kupranugarį išsi- 

tiesusį per pusę dangaus: kupranugaris persikeitė i 
keistą milžiną—žmogų su daug mylių ilgio barzdu- 
ke; žmogus pavirto vėl i ka-tai neturinčio ant žemės 
sau panasaus. 

Ir pamanai, jog milijonai metų kai tie debesė- 
liai plauko viršui žemės kas valandėlė kitokioj tor- 

Įmoj, kuri niekad neatsikartoja ir neatsikartos. Rodos 
ten aukštai sėdėtų virŠ-gentjus artistas, kurio amži- 
mai neilstančioj vaidentuvėj vis naujos ir naujos iše- 
ina formos ir jo amžinai neilstanti ranka i?, debesė- 
lių vis naujus veikalus lipina. 

Atyda, lyg neturėdama kitko veikti, ką akys 
pagauna, ka ausys išgirsta, akymirksniu perduodi 
sielai, kurioje viskas atranda sžvotišką atbalsj, ka; 
Lietuvoj pušynuose pjovėjų daina. 

Panorėsi dainužę, vaizdelį sunerti—motyvai, 
min'įs būriais "apstoja" ir, lvg mergaitės savo gra- 
žumą rodydamos, prašyte-prašosi: "ir aš graži, 
mane paimk, j žmones išvesk, man nusibodo padan- 
gėmis skrajoti'• leisk man amt žemė ; paveizėti, tegul 
pasigėri manim." Ir renki, ir skiri, iyg senovės žal- 
nierėli.-. l'rusų žemę užkariavęs: 

Dieverėliui drūtį, 
Broleliui bagetą, 
Kuogražiatisią, kuomeiliausią 
Pats sau pasigirsiu. 

Paiasai dainelę, vaizdą—da žiuri, taisai, dai-; 
lini; kai mergaitė vainikėlį j)ini, dabini- Medžiai, 
kalnai, debesys, upeliai padeda tau savo parinktają 
aprėdyti. į 

l'žsilipi ant kito kalnuko—vėl viskas kitaip at- 
rodo: ana, didysai kalnas, su visais tais "mažiukais,' 
{firma, kai žiurėjai nuo ano kalnuko, atrodė, lyg di- 
delis tupintis lizde paukštis, matei ir gražią aukštą 
medžių skiauturę, gi dabar, kai žiuri iš čion, tas 
pats kalnas—krokodilius. Ve, jis, rodos, tuoj puls 
ant ano mažiuko ir praris jį. Nuo šito kalnuko ir 
debesiai kitaip nudažytais atrodo ir išsyk dviejų upe- 
liukų čiurlėjimą girdi. 1 

Kitoki vaizdai—kitoki mieloj atspindžiai. kilos 
mintys, kiti jausmai tave apima. Rodos. ršstatė kas 
begalybes panoramų ir nuo kiekvieno kalnuko, pa- 
kalnėlės vis ką kitą, naują matai. 

Nueisi į giraitę—ir ten greit neišleis; kad ir 
norėsi, greit neišeisi, takus sumaišys, suklaidins— 
tuoj pažins, kad čion svečias esi,—kol visą išžiūrė- 
si tą gražią šeimynėlę, giraitę. Sutikęs savo se- 

ną pažįstamą, beržą, užkalbinsi: "Na, o tu; berželi— 
svyruonėli, ką-gi tu čia veiki, ar ne nyku čia ta a į vienam; be draugų"? "llo-lio-ho-ho!"—nusikvatos į 
giriitė: "Męs visi čion gyvenam broliškai: gražiai ir linksmai; mes ne taip, kaip jus, žmonės, nesipe- 
šatn, nesismaugiam. Ana, ve: ir plonutis karklas 
su mumis drauge auga: ir aržuolas drutasai: ir 

papartis; ir avietėlė Męs visi iš to kalnelio išsi- 
maninam ir dar asvo svetelius uogomis pavaišinam. 
Laukt*ose švylpin keleliai dunda—męs ramiai sau 
šlamam; pakils vėjalis, pradės mus siūbuoti—susi 
kabinam ir drauge sudejuojam''. 

* 

Eisi toliau—kita giraitė į svečius, aut uogų va- 

dinį; pamosi ranka ir—"rytoi, rvtoi. giraite"—-pa- 
sakysi. Ten vėl dą nepažystamas šaltinėlis augštai iš 
kalno šokdamas juokiasi, rodos, tyčia kad tik patėmin- 
tum ir ateiitum pas jį. Bet pamanai: ''rvtoi. ryto i, 
šaltinėli, nes saulutė jau slapstos ir nori pabėgti 
nuo tnusų." 

"Ot da pagausiu aš tave!" manai ir kabiniesi 
j aitimesni kalną iš kur saulutę vėl matai- I- čion 
pabėgs—ritiesi dar j aukštesni kalną ir t.t. Taip 
kūdikėlis, bepradedąs vaikščioti "po seklyčią vejasi, 
gaudos savo matutę. Galų gale užsilipi ant augščiausio 
apielinkėje kalno ir nuo čion paraudusiai saulutei 
jau "sudie" pasakai. 

Saulutė nusirito už ka' .ų — ir liūdna, liūdna 
širdužei pasidarė. Xei iš-šio, nei iš-to atsiminiau 
kaip mane da nedidelį matušė atvežė j miestą — j 
Kauną ir paliko pas "daraktorių" mokintis, o pati 
sedo į garlaivį ir Nemunu važiavo namo. i Sere- 
džių. Ai bėgau kaip drūtas Nemuno krantu, vi- 
jausi garlaivį: matušė stovėjo prie krašto gar- 
Vivricl aj>iem rankom kaž-kjj balto prie Ve ii lo 
spaudė ir lingavo, lingavo, kcip lendrelė. Clarlai- 
vis, kaip ta saulutė,—pabėgo: aš vienas ant kran- 
te* Nemuno likausi ir atsisėdęs ant akmenuko gailiai 
gailiai verkiatt. 

Faniuręs, paskendęs mintyse grvžti pakalnėsna. 
Dlikst! sužibs žvaigždutė, blikst sumirgės kits. tre- 

či' 4r atsiminimai pergyventy l/kų vienai po kito 

LTeftuviai Kareiviai. 
IJ3 /Ši 

KAREIVŲ !°A&ŠEKURACIJA 
IR PERSIJA. 

ir! t i 
Atstovu Kutas perleido l»iliii. *" 

>'!' "Ji 
kt.no nneriu |>ra aprūpinti karei- 
viu ir jų šeimynų būvį. 

Šisai būtasis vjftnos pusės nti- 

skiria kareivį^m^i pensijas, o iš 
kitos pusės duoda jiems progą 
apdrausti savo gyvastį "ipsttran- 
c.e" kompanijose nepaprastai p'-. 
Ig'omis kainomis. 

1' e n s i j o s š e i m i n o m s. Su 
1 

....... (lyg biliaus, kareiviui mirus, arija 
[palikus visai netikusiam prie tlar- 
l.o, šeimyna gautų nuo $20 iki 
.^"o į mėnesį ir" "insurance". At- 
sitikus gi sunkiam sužeidimui, 
kuris padarytų kareivį netikus*u 
prie darbo, patsai kareivis gautų 
pensiją nuo $40 iki $100 Į mėne- 
si. Pensijų lentelė išrodo šitaip: 

Kareivio našlė gaus $35 i mė- 

r.esį; su vienu vai'ku — $45: su 
2 vaikais—$52.50 ir po $5 į mė- 

nesį už kiekvieną vaiką daugiaas 
iki 4 vaikų. 

Vaikas likęs 1)C motinos gaus1 
S.'o j mėnesį; tln vaiku $35: 
rrįs—$45 ir po $10 jeigu jų 
luitų daugiau (bet nedaugiau 5 
vaikų). 

Sužeistas kareivis reikalauja1".-1 tis "nursės" priežiūros, gaus po 
S20.00 į mėnesį, apart savo pen- 
sijos. 

Kareivis, netekęs abiejų ranku, 
kojų arba akių. gaus $:00.00 j 
mėnesį per visą savo gyvenimą. 

A p s i d r a u d i m a s. Apart to 
kiekvienas kareivis, lybiai kaip ir 
ilicieras, turi teisę apsidrausti 
savo gyvenimą kompanijose nuo 

?\,o00 iki $ 1 o.ooo, ,11^ labai pigų 
atlyginimą — už $8.00 premijos 
f/, kiekvieną $1.000 apdraudos. 
'I aigi kareivis, mokėdamas $80 
premijos, gali j>auti apdraudą ; nt 

S:o,ooo. "Insurance" Komnaui- 
j- oJ 

jos stipriai tam .priešinosi, bet 
\aidžia pagalins ja.-< privertė su- 

tikti ; mat $8,oo už tūkstantį «|»- 
<1. ramios padengia visus koni!<;i 
rijų iškaščius. bet nepalieka 
joms pelno. 

IŠLEISTUVĖS "NAUJOKŲ" 
CHICAGOJE. 

l'hicagoje ant Toun of Lake 
ir ant \Vest Side draugijos ir pa- 
žįstami surengė išleistuves lie- 
ti. viams. išvažiavusiems šią sa- 

vaitę i kariumenę j Rockford, 111. 
Toun of Lake ir Bridgeporto, 

kolionijų "naujukai" išvažiavo' 
| crcitą scredą; gi ,\\ est Side ko-j 
Iionijos šią pėtnyčią. 

Ant Toun of Lake išleistu- 
vių vakarėli lietuviams surengė 
Palios Rožės Atletiškas Kliu- 
bas, pereitą utarnir.ką. 

Vakaro rengėjais buvo N'attg 
xvmis ir Zalpis. 

Tarp vakaro kalbėtojų buvo /. 
I'lijošius, J. Račiūnai ir Zalpis. 

Kariumenėn išvažiavo šie Ii?-] 
tuviai: 

Jonas Maidunas 
K. N'augžemis 
Jonas \ i(linontas 
Aug. Damanausk,.s 
R. Letukas 
Julius Gasparas. 

Visi yra Baltos įvožės lvliubo 
nariai ir kliubiečiai prižadėjo sa- 

vo draugų neužmiršti ir kariu- 
i įenėje. 

Ant \Vcst Siclc sumanius p. 
Bagdžiunui visos vietinės duau- 
ivjos su dideliu širdingumu uu- 

tarė surengti savo vientaučiams 
išleidimo vakarėlį, kuris atsi- 
buvo pereitą seredą Melda- 
ž;o svetainėj. t ta taip pat buvo 

prakalbų, j vairiu dovanėlių nau- 

jiems kareiviams ir širdingi ve- 

l'jimai atsisveikinant. Kalbėtoja 
ragino lietuvius nepamiršti savo 

tautos, a'.skinti amerikonams apie 
I.'etuvą ir jos troškimus ir airgš- 
ta! laikyti lietuvių vardą pagar- 
1 oje. 

Iš šios apygardės išvažiavo j 
Kockford sekanti lietuviai: 
I įvažiavo: 

U lis Mikolas 

J -vaisa Antanas 
Krasovskis Vincas 
( iininuas M ".olas 
K ulbi s hiozupas 
Malionus Domininkas 

Paplauskis Juozupas 
Bernatavičius Juozupas 
Petrauskas Jonas 
Tirkšlis Madas 
Joriulas Antanas 
Tvatarskis Stanislovas 
Adomaitis Andrius 
Riškus Juozupas 
Liberis Jonas 
Petraitis Praras 
Liudkevičius Stanislovas 

» Laugaud?s Jonas 
Sekantiems vyrams duota pra- 

nešimas. kad hutu prisiatošę išva- 
: i* :»ti: 

Sukis Juozupas 
lienevioius Antanas 
Kairi;, Jonas 
Prielgauskis Povylas 
Deri jota s \Valter 
Gurauskas Jonas 
Ardavičius Adomas 
Ivalvaitis Jonas 
Varanauskis Jonas 
Tvanauskis Juozupas 

IŠ AFICIERŲ MOKYKLOS 
FT. SHERIDAN, ILL. 

Pereitą nedėldienj at-ilankė Re- 

dakcijoj p. Pranas Kibartas, pa- 
stoj usis j aficierų mokyklą F t. 
Sberidane. Atvyko saulės apde- 
gęs, tarsi indijonas. 

Pasakojo, kad darbo turi užtek- 
tinai; kelia pusiau šeštą ir su nia- 

ž..mis pertraukomis mokinasi ir 
dirba net iki o vakare. Jaučiasi 
e:ą puikiai: apetitą turi, kad i-" 
į utį galėtų suvalgyti. Maistą 
duoda gerą. Tarp mokytojų y a 

ir franeuzų, tyčiai atvykusių iš 
Prancūzijos armijos. 

P. Kibartas pasakojo apie "nau- 
ji >kus'' afivierus ir Lietuvą. Kst 
1.:bai mažai kas žino, kas toji Lie 
tu va ir kur ji yra. Taigi p. Ki- 
bnrtas vitną vakarą ant lentos ne- 

piešė žemlapj, parodydamas, ku- 
I .ot'iva yra ir kartu davė maž.: 

lekcijėlę susirinkusiems ameriko- 
nams apie Lietuvą, apie jos gy- 
ventojus. apie jų troškimus ir t. t. 

Sako, labai akyviai klausėsi ir 

daug jų uždavinėjo įvairių klau- 
simų. 

— Dabar mano "kompanijoj" 
įv'ra nei vieno, kuris nežinotų apie 
Lietuvą—užbaigė p. Kibartas. 

kįla, kįla ir apsiaupia tave. Rodos, iki š ol jie kla- 
jojo po girias, padangėse l>ejieškodami manęs, ir 
tik sudilusios žvaigždutės—kelrodėliai vieną po ki- 
tam juos atvedė pas mane. Vos naujos žvaigždu- 
tės u mirga—vis nauji atsiminimai atskrjsta. 

O sveiki, sveiki, palydovai mano! Ir tu, pie- 
menuk, su tarbute ant pečiu, glauskis arčiau: j>a- 
žįjtu aš tave, pažįstu; ir jus, mano žąsiukai, tiu 
liu-liu-liu eikit šią: mano gimtinė, pakrypus bakūžė, 
visas sodžius, kur a> augau,—artyn, artyn! Ir jus; 
pjovėjai traukit: 

v "Nepapustęs (laidelio, 
Nepapjausi šienelio. 
Valio. dalgeli, valio!'' 

Ir tu iš mano gimtinės giraite, ir tu čia stok ir 
su pjovėjais "valio, valio." traukit—stipriau! Ty- 
liau. tyliau, ot taip. pamažu... O tu, senute, gii'k; 
pagirk mano dainuotojus, sakyk "tai dainuoja, tai 
gražu: tai pakels, tai nuleis, tai pakels, tai nuleis." 
Ir draugai čion?.. O mirgėkit, mirgėkit. žvaigžde 
lės, ir visą Lietuvą man čion atveskit! Jau ne- 

vienos gegužės mėno praėjo, o aš vis negaliu 
en sugrįžti. Mirgėkit. žvaigždutės, mirgėkit! 

Ir mirga žvaigždutės, ir eina, slenka atsimini- 
mai. lyg dvasiu legi jonai, lyg debesėliai padan- 
gėms vis naujai ir naujai persikeisdami, gr.helę 
svaigindami, širdelę graudindami. .. { 

fitai atskriejo dainelės, kurias eilę vasarų po| 
Lietuvą rankiojau, kai sesutė vosilkėles laukuos. 
Lyg aniolėlis, lyg paukštytėms pavirtusios aplin- 
ikui čiulba-ulba, gieda-dainu -ja apie kadaisi-kadaUi 
Lietuvos sodžiuj gyvenusiu mergaitės ar bernelio 
džiaugsmus ir vargus, apie jų tėvelių "nnrgus| 
dvarus" su 

*\ ariniais varteliais, 
Zerkolo langeliais" 

apie jovarus dangų remenčius; apie žirgelius, k,; 
"j pusantros valandėlės šimtą my lėlių,'' nuneša; apie 
u/.burtą šalį, kur aržuolas tėveli, gegutė močiutę 
pavaduoja, <kur 

"Simlti; šimtai baltu gulbiti 
">I< I r v " 

Ežerėlvi plauko" 
r s 

Arba kartos, gražiai išvadžios, ką suMitė j kvietkelcs 
brolis i žirgeli kalbėjo. Rodos, visu atstumtos, su- 

JlJ 1 )v. 
bartos, jos atskrvdo čion j Pennsvlvanijos kalnus pas 
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mane pagelbos prašyti: naujo rūbo, kad naujai pa- 
dabintas vėl jas (pamylėtu, kaip kndaisi jos buvo my- 
limos.. Žino, kad jas myliu—na. ir pradės rokuoti, 
gerintis: 

•t) kaip męs augom dvi seserėlės 
I'as savo motinėlę. 
Tai męs bujojuin, tai męs žydėjom. 
Kai darže lelijėlės. 

Toji savo pasakaitės dar nepabaigs—jau kita pradeda: 
Kai męs buvom du broliukai 
Abu ne/.enoti. abu neženoti, 

Męs turėjoim po žirgeli,— 
Abu pobalnoti. abu pobalnoti. 

N'eprbaigs rokuoti kaip gražus, greiti tie žirge- 
liai buvo, kaip gražiai pobalnoti—tuoj kity pradeda 

išvadžioti, kaip broliui j karužę prireikė joti, kai 
žirgas "nusižvengė volai vakarėlį", kaip brolis žir- 

gą ramino: 

Nežvengki, žirgeli, 
Tėvelio stainelėj, 
Ne? ra u dink močiutės 

Augšnjam svirnely]...; 
kaip "švintant aušre'ei" sunus išjojo, močiutę ra- 

mindamas : 
Neverk, močiute, 
Neverk sengalvėle: 
Kaip išjosiu, taip parjosiu. 
Jei neparjosiu.-. 
Karalium pastosiu, 
Vilniaus mieste vajavosiu. 

Tai vėl kita papasakos, kaip brolis per laukį jojo: 
Per laukelį jojo— 
Kelelis dundėjo. 
Kur pakliudė akmenėlį— 
Ugnelė žėrėjo. 

Kita apsakys ką veikė sesutes: 

"Po kalnelius vaikščiodamos, 
Žemuogeles rankiodamos 

padejuos, nusiskųs už našlaitę pievoj šienelį grė- 
Incrčią : 

Ne tiek aš grėbiau, 
Kiek gailiai verkiau, 
Ant nauja grėblelio 

Pasiremdama. 

Jos papasakos kas atsitiko "jtamsioj naktelėj, ža- 
lioj girelėj"; beauštant aušrelej" ir "nusileidžiant 
saulelej". 

Tos dainužės-aniuolėliai, toj užburtoj šalyj. ma- 

tyt, visad .'iską tėmijo, viską matė, girdėjo, ir da- 
bar. po pasaulį skrajodamos, visiems- kas tik jų nori 
paklausyti, vingiuodamos, dailindamos viską apsa- 
kinėja ir kviečia, kviečia gėrėtis juomis ir jų, tų dai 
nelių. slaptinga gimtine... 

o bėkit, dainelės, toliau, toliau: pas kitus, pas 
kitas — aš jus jau, jau neužmiršiu! Ir rodos, taisos, 
stoja Į eiles. Štai "Tamsioj naktelėj" pirmoji, paskui 
ją kitos, kitos ir gahtf galc j "\ argelio" uodegai- 
tę Įsikibo akutėmis žaizdama štukcrka: 

"Oi tu mane myli, 
Tu mane daboji. 
() aš tave nelabai: 
Kam tu pypkę rukai-" 

Ir nuskriiV'. Mintys paviliotos plaukia į dainužių 
gimtinę: drėgnos blakstienos merkiasi; žvaigžde- 
lės, iv los, gesta: vejuosi daineles, rodos; atėjo 
laukkunasai gegužės mėno ir skubinuosi j panemunes... 

Kalnu prabėgdamas lyg milžinas-dricžlas. 
traukinys sučirškė; pasijutau ant akmenio besėdįs. j 
Einu ilsėtis. Tai lyg dainužės, lydėdamos, vėl liufl- 
nus ir gražias pasakaites vingiuoja, tai lyg juukda- 
mas kalne šaltinėlis ir ant kalno giraitė primena, j^g 
žadėjau rytoj juos atlankyti. 

Susquelianna Co., Pa., 25 d. rugpjčio,\ 1917 m- 

t 
... 

Aficiero rangą p. Jsiilįartas 
? teinantį lapkritj. 

Iš Chicagos sią savaitę tevažia- 
vo dar sekantieji lietuviai: 

Stasys Drangelis. 

A. L.T. SANDAROS KUO- 
POMS IR NARIAMS. 

Pereitą žiemą, sausio mėn. su- 
si važiavus Sandaros valdybai 
Ne\v Yorkan, nutarta išleisti A. 
Rimkos parašytą brošurėlę apie 
ALT. Sandaros pradus (princi- 
pus). Dabar esančios valdybos 
tas reikalas buvo atnaujintas ir 
perleistas per apšvietos komisijos 
(narius, kai kas pataisyta, ir nu- 

tarta spausdinti 5000 egzemplio- 
rių. Ir šiomis dienomis jau ati- 
duota spausdinti "Ateities" spau- 
stuvei. Darbas bus atliktas kuo- 
geriausia ir nariai ir šaip visa 
mūsų visuomenė susilauks gražų 
leidinį. Taigi norėčiau, kad da- 
bar musų kuopos, ar pavieniai 
nariai ir šaip knygynai užsisa- 
kytų. Musų Sandaros kasa. nėra 
didžiausia. Spaudos reikmenįs 
labai brangios, taigi pinigų iš- 
leidimui reikia nemažai. Kny- 
gelė bus pardavinėjama kuoma- 
žiausia kaina, t. y. po 10c egz., 
taigi kuopos ir nariai turi jau 
dabar užsisakyti ir prisiųsti pi- 
nigus pas savo sekretorių St. Mo- 
ckų, 194 Athens st., So Boston, 
Mass. Šio leidinio mes turime 
kuodaugiausia išplatinti tarp lie- 
tuvių, nes tai vienintelis veika- 
lėlis, kuris nuosekliai, nuodugniai, 
aiškiai išgvildena demokrati- 
jos pradus; tai veikalas, ku- 
ris kiekvienam duos aiškų supra- 
timą, kas tai yra Amerikos Lie- 
tuviu Tautinė Sandara ir t. t. 
Kuopos ir nariai turi nesnausti, 
bet dirbti demokratijos darbą, 
šviesti savo bendrus, platinti sa- 

vo literatūrą. A. Rimkos bro- 
šiūra — "Kas tai yra ALT. San- 
dara" turi ras!\j pas kiekvieną 
lietuvį. 

Taipgi svarba yra dar tame, 
kad išpurdavus šį leidinį ir su- 

rinkus pinigus, ALT. Sandara vėl 
tuoj išleis pora geru mūsų poli- 
tikos ir kultūros veikalu, kuriuo# 

V * 

Apšvietos • Komisija gamina. 
Taigi prie darbo! 

T. Sekevičius, 
A LTS. Apšvietos K'om. narys. 
P. S. Clerb. Sandaros sekreto- 

rius teskelbia mūsų spaudoje 
kiekvienos kuopos u/.sakymą ir 

egzempliorių skaitlių, kad maty- 
tume, kurios kuopos dirba. J. B. 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Savait' nuo Rugpjūčio 13 d. 
iki 20 d. Mėnesinės Mokestįs iš 
Racine. Wis. — M. Kasparaitis 
50c. J. Baukus 25c. St. Statke- 
viče 25c. P. Afkučiuiutas 25c. 
Mėti. Mok. F. \Y. Naikelis, Starn- 
ford, Conn. $3.00; Mėn. mok. 
Maude Christians iš Northamp- 
ton, Mass. $2.00. Iš viso $6.25 

Savaitė nuo rugpjučio 20 d. 
iki 27 d. Mėnesinės aukos iš 
.tiinghamton, N. Y.: Po $1.00 
P. Saučiulis, K. Kučinskas: Po 
50c. J. Zakarauskas, A. Adomai- 
tis. S. Žilis. A. Liepa, J. Ali- 
šauskas, A. Rusteokis, A. Garuc- 
kis: Po 25c. J. Stanislavičius, 
M. Dobrovolskienė, J. Zakaraus- 
kas (už 2 mėn.) Viso $^.50, 

Surinkta per namus. Bing- 
hamton, N. Y. $30,10 Aukavo 
šios ypatos: Po $1.00. K. Krebe, 
F. Durolb, \Y. Poneli, F. Pa- 
lilionis, J. Palilionis, A. \Yikto- 
reik, J. Hiza, P. Majescik, R. 
Gardusek. Po $.750.: F- Hutą- 
Po 50c. J. Asmobuk, J. Abrilla, 
Fuur Bros. Cafe, S. Farany, M. 
Zamuck, C. Berčiūnas. J. Mit- 
ras, K. S. Vaičiūnas, J. P. Vė- 
žys. D. Vanagas. Smulkių $8.85. 
Viso $23.60. 

Aukos iš Minneapolis, Minn. 
per išvažiavimą ant ūkės—$25.00 

Aukos iš Terrc Haute, Ind. 46 
Kuop. S. L. A.—$15,77 

Aukos iš Chioagos. 111. 139 
Kuop. S. L. A.—$2,57 

Auka Emily L. Calkins $2.00 
Viso per savaitę $75.44. 

Tuojaus išeis iš spaudos 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvių kalbon. Kaina 
$1.00. Išanksto užsakymus 
siuskite j "Lietuvos" Admi- 

nistraciją : 
814, W. 33rd. St. Chicago Iii. 



KARE IR ŪKININKAI 
Karės laikuose daugiausiai pinigų plaukia dirbėjams amunicijos ir 

ūkininkams. Nors Amerikoje ūkininkai visados gerai stovėjo, bet 
niekada jie neturėjo tokių uždarbių kaip šiandien. 
Jei tau nusibodo 
buti pastumdėliu | 
dirbtuvėje, jei tau' I 
S15e'fl3 t$v6 šeį; 
mynos ateitis r 

jei nori pastoti } 
eilę neprlgulmin- 
gų išdirbėjų, tai 
eik ant uket. Ga- 
li pradėti ir su 

mažais pinigais. 

Tarpe gerai gy- 
venančių lietuviu, 
Siaurinėje galyje 
grazioė Louisia- 
nos valst., krašte, 
kur ūkininkai kas- 
•netą nuima nuo 

dviejų iki trijų 
pelningų derlių, 
męs duodame pro- 
gą ingyti gerą že- 
mę ir geras ukes 
net bi e d n a m 

žmogui. 

ŽEME 1 

NEPR1GULMYBE 

lAIMĖ 
TURTINGUMAS 

PASINAUDOK PROGA! Aprūpink savo ateitį ir sveikatą! Nebūk 
pastumdėliu per visą savo amžį. Pastok i eilę iidirbėjų ir buk ncpri- 
gulmingas! Pamatyk kaip lietuviai gyvena ukėse—ir matysi, kad į 
fabriką jau nenorėki grįsti. Visas žinias apturėsi dykai, raL/damas pas". 

SOUTHERN LAND COMPANY 
(N'ot Inc.) 

814 W. 33rc! STREET CHICAGO, ILLINOIS 

"Birutes" Balius 
INVr* KS 

NEDELIOJ, RUGSĖJO 
23,1917 

Prasidės 6t$ vai. Tik. 

| 
Gražiausias Ohicagos jaunimas dalyvaus "Birutės" baliuje. 

Atsilankyk ir smagiai pasilinksmink. Kviečiami nevien jaunie- 
ji, bet ir seniai—jie pajaunės. Kviečia "BIRUTĖ 

"Birutės" choras sudainuos kelotą. gražių di.ineliy. 

UNITY CLUB SVEr. 
3146 Indiana Ave. ^ 

Tikietas 50 Ctntn 

jU W' 2 V S tf% savo skaitytojams duoda ;«bai daug naudingų raštų 
p\ B J® fl » 5 ^ Jmor,'W sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juoky, 
H« B jai ii d cil-V. paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Voicietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina rr.etams S2.00. pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiama dovanai. 

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

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

1725 West i8th Street 
Tarp Paulina ir Wood yat. 

Phonc Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėlioms 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austiri 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvienu rytą 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 
Nes jau ketvirti me- Lt 11 Ali lirUM" 
tai, kaip Chicagoje M M II IĮ I1 H|l\ 
kasdien eina |«b«UU8 bla\'w 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujier s*' šiandie, ir turėsi žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—Jųsų laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 800 
suvirs darbininkų, tokių, kaip ir Jųs, ir jos aiškina ir 
gina darbininkų klesos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai prisiųskite 
mums atvirutę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą), pačtu: 
Metams $i3. Pusei metų $3. Trims mėnes.'ams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei metų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams#$8; pusei metų $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 
"NAUJIENOS" 

1810 S. Halsted St., Chicago, 111. 
-i 

B. K. Balutis 
i Attorney at Law Į '—Į Lietuvis Advokatas Į— 

Veda visas bylas teismuose ir daro visas 
legaliSkus dokumentus. 

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

Ofisą Telefonas: Drover 7184 Namo Telefonai: Yards 5093 

Seimas Parode Lietuviy i 

Nesubreidimą. 
Susiskaldymas Rusijos lietuviu 

cimo, laikyto Petrograde, negalė- 
jiįv.as susitaikinti svarbiausi...ne 
klausime—d e! ei Lietuvos laisvės, 
p;.darė skaudu įspūdį ant lietuviu 
— kaip ir Amerikoj, taip ir V.VJ- 
poj. Ir ne tik ant lietuvių—padarė 
blogą įspūdį bet ir ant svetimtau- 
l i t j, lietuvių draugu. 

Nekurie Švedijos laikraščiai 
pavyzdžiui, didžiai apsivylė lietu- 

vir.K kaip apie tai rašo "Santa 
n je" Ignas Jurkūnas-Šeinius, lie- 
ti, v ių įgaliotinis Stockhohne. 

Kreipdamasis prie Rusijos lietu- 
vių kaip ir su atviru laišku, jis 
daug teisybfs pasako. Svarbes- 
nę to laiško dalį žemiaus paduo- 
dame. 

"Atėjo ('enos paties lietuvių 
Seimo,—rašo Jurkūnas.—Aš gau- 
džiai' laikraščių numerius. Norė- 
jos žinoti, ką gi daro tas mus;t 

Seimas, kas apie jį rašoma. Anks- 
čiau kiekvienas mūsų gyveninio 
nuotykis buvo čia stropi:1.! pa- 
žymimas telegramomis iš Petra- 
pilio ar iš kitur. "Dabar gi sekė 
diena dieną, o apie lietuvių Sci 
mą niekur jokio žodžio. Tas ty- 
lėjimas man lnivo suprantamas. 
Ir tik savaitei nuslinkus pranešė 
Stockholms Dagblad" pačio ne- 

žymiausioj vietoj, kad liettuvių 
Seimas iširo, kad lietu vii; i nesu- 

gebėjo net bendros Seimo rezoliu 
oi jos išreikšti. Tai pranešė "Sto 
ckhoims Dagblad'', kuris atviriau- 
siai ginn lietuvių reikalus, kur s 

juos atjaučia gal net labiau neg 

kitų tautų. Bet dabar jis pasirodė 
apsivylęs Rusijos lietuviais... 

Aš vis dar nenorėjau tikėti t-j i 

begalo graudžiai žiniai I»et štai 
šiandien atėjo rusų laikraščiai r 

kaikurie lietuviški, dar su apra- 
šymais pirmų dienų Seimo... 

Jus galit numanyti, kad Jus pa- 
darėt didelį smūgį ne man vie- 
n.'.m- Jį daugelis giliai pajautė ir 
mums pritariančių švedų- 

Bet tai bus kruvinas smūgis 
lietuviaams anapus rusų fronto. 
Jie niekaip negalės suprasti, kad 
Jus, būdami laisvi, būdami sotus, 
negalėjot susirinkę pasakyti su- 

tartiną žodį, parodyt sutartiną dar- 
bą, kuris svertų sunkiai, kurį pa- 
jaustų ir vokietis, ir rusas, ir 
lenkas. Aš žinau, ''.augelis verks 
Lietuvoj apmaudu. Jų ašarų nieks 

negalės nudžiovinti, kada jiems 
stojas prieš akis jų nugriautos 
sodybos, neapdirbta žemė, ir kas- 
ti en vis smarkiau gręsia bado 
šmėkla- 

Aš gi gėdinuos clel Jūsų. Taip 
lengvai Jus galėjot užminti musų 
nuniokotą kraštą. Jųs negana su- 

pratot jo ateities (reikalavimus. 
Jus negana žinojot, kad išgauti 
laisvė tam kraštui yra be galo 
sunku. Kad gal bus maža Jusų 
pajėgu, jeigu Jiis ir bendrai ir 
sutartinai dirbsit. Jųs nepagalvo 
jot, kad mums ne tik visiems, bet 
ir kiekvienam keleriopai reikia 

įtempti musų pajėgos, kad jos sver- 

tų, kaip Lietuvai dera; kad jos 
galėtų padėti stiprų Lietuvos lais- 
vei pamatą. O Jųs, susirinkę į 
Seimą, per nesusipratimą, ar per 
reganėtiną apvertinimą laike-, pa- 
vertėt jį savo partijų susirinki- 
mu Jųs per įsikarščiavimą užmir- 

šot, kokiam tikslui Jųs buvot 
rinkti. 

Aš suprantu, kiekviena pastovi 
partija tnri mokėti apginti savo 

programą, ji turi tiesiai laikytis 
savo kelio. Aš vertinu partijas, 
kurios kovoja nuosekliai- Bet aš 
žinau ir kitą. Kiekviena tauta, iš- 
snugoti savo tautinius reikalus 
tokiam painiam ir pavojingam 
laike, turi but viduje stipri, nesu- 

maldoma. O kieno taip supainio- 
ta? ir įraisgytas tautinis klausi- 
mas, neg musų! Ir drauge toks 
-ilpnas del musų politinės kaltė?. 

Skilimui j partijas Lietuvoj nėr 
tiek daug pagrindų, neg kitur, Len- 
kijoj ar Rusijoj. Neturim gi męs 
įei didžturčių, nei vergaujančio 
niestė proletarijato- Mus skiria 
-i jgiau nuomonės, ne? musų tik- 

>y.nybė. Musų gyvenama svetimų 
arti j u pavisdžiais, svetimais 

mokslais męs mintam. Mus skal- 
do svetimos intakos. O tuo tarpu 
pašalinių tautinių priešininkų męs 
turim daug. Prieš juoe męs turim 
buti sujungti, kaip vienas- Bus 
f 'etuva tik laisva, turėsim męs 
laiko ir erdvios vietos musy par- 
tijų kovai vesti. 

—■—•—-1 
Aš nenoriu r4dkytf; ir nemanau, 

kad męs turim 'ližmifšti savo par- 
t ■ į 11 savitus si'ekimtis ir uždavi- 
nius. Męs turim juos tik atidėti 
tolimesniam, patogesniam laikui. 
Prisiminkim, kiid męs pirmiausi i 
lietuviai, kad musiV; visu noras: t 

laisva Lietuva. '' 

() mokėsit tik Jus paaukoti sa- 

vo norais kovoti dabar, jus pada- 
rysit ne tik daug gero bendrai mū- 

sų šaliai, bet ir savo partijų ga-. 
utiniams skyriams skyrium. Juk j 
-u kuo gi bereikės kovoti, jeigu .j 
Lietuvą pasiliks vokiečiai ir ims j;;, 
muisų nesiklausdami kolonizuoti, 
nrba rusai užmiršę revoliucijos ide 

alus, (o labai dažnai užmirštami 
i evoliucijų idealai), atims po tru- 

putį musų visas laisves? 

Musų kairiųjų aiškinama, ka.l 

j:e tikisi Lietuvai laisvės iš su- 

jungtos pasaulio demokratijos- 
l'ct Zimervaldo srovė net ne 

mano tautuiių klausimų kelti, o 

kiti socialistai musų socialistams 
! gtylint ir vien su klerikalais lai 
ką begaišinant, irgi nieko nesako. 
Ir ką jie besakys, kad jiems atro 

do, jog lietuviai patys nenori kel- 
ti savo tautos klausimo, jog j k 

Matys niekur jo neparemia? Ji: 
beabejo pritars lietuviams, kad tik 
tegul lic. >iai supažindina juos su 

■?vo reikalais, tegul patys inn 

juos atstovauti. 

Taip, aš drystu Jutns tiesiai 
pasakyti, kad Jus savo netikusi*.! 
Seimu visam pasauliui parodėt, 
kad Jus dar nepriaugę savo tau 
'■- s reikalų ginti, Kad Jums pa- 
tiems Įtikėti mūsų žemės buitį iv 

pavojinga ir neatsargu gali būti 
Jus parodėt, kad Jus dar nekokie 
avo tautos atstovai- 

Ir aš dabar numanau. Jusų laik- 
raščiuose daug besiginčijama apie 
tat, kas kaltas buvo, kas Seinų 
suardė. Aš pasakysiu Jums, Jųs 
a:dėt jau jj, dar jam nesusirinkus 

Jus vieton ruošti klausimus Sei 
n ui, vieton nagrinėti juos, ka't 

paskum tuščiai nebesiginčijus ry- į 

siškuoju budu, vedėt savo partijo 
istorinę kovą kniset tamsius do- 

kumentus—vienu žodžiu vedėt agi- 
taciją ne Seimo, bet savo partijų 
u-ikalams. 

Mano karščiausias noras, ka«l 

Jųs užmirštumėt visus savo bar- 

rius, asmens ir partijų neapykan- 
tą, kad Jųs užgesintumėt tą tulžį, 
kuri Tusų visų ėda krutinę, 
imtumėt dabar taisyti, kas dar pa- 

taisytiną. Jųs stovit akyvaizdoj jau 
ne vien .tik savęs, bet viso pašau- 
to, kuris Jusų darbus seka, ir 

stebisi. 

Taigi nuoširdžiausiai atleidžiu, 
atidėkit savo grynai partinius re", 
k .".Įlįs, "kovą del minios" ir imki- 
tf-s bendrai, visi Lietuvą gelbėti. 
Savo ginčais, r.2tvarkių irimu Jus 
kenkiant politiniam Lietuvos klau- 

simui, ir net demoralizuoja t-Į 
pačią minią, kuri, aš manau, giliai 
nujaučia pavojų savo žemei gre- 
siant j. Jus turit parodyt, kad Jus 
lietuviai, kad Jus mokat aukoti 
s;.vo šaliai ir savim ir. savo šios 
dienos nusimauimij reikalui.—Jus 
turit parodyt, kad Jus norit lais- 
vi Lietuvoj gyventi- Ir Jus turit 
iškovot laisvę sau ir savo ai- 
niams." 

.r, 

Į LIET. ATST. B-VĖS NA- 
RILS. 

Gerbiamieji Tamstos:— 
Lietuvos Ats'tatimo Bendrovės 

Direktorių Vaidyba^ pasitarus su 

Lietuvos Žemės. Banko organiza- 
torium gerb. kuw J. Žilinsku, 
riuspręmdė leisti .periodinį leidinį 
(kas mėnuo), 16 puslapių, pašvęs- 
tą gvildenimui pramonės, amatų 
pirklybos ir i vairių, klausimų, su- 

rištų su Lietuvos Atstatymo dar- 
bais. Leidinys pavadintas bus, 
tur buti, "Lietuvos Atstatymas'' 
Pavyzdinis inumeris išeis rugsėjo 
mėnesio pabaigpje arba spalio 
rnčnesio pradžioje. 

i# Didžiausia ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
T.-ilpina daug mokslišku ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

7004 ST. GLAIR AVE CLEVELAND. OHIO 
HBiaa5a6<3a2KMiH»5Bas6^Hs$aai 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Teiephono Raudolph 5598 

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

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severo* riotkelė* nuo fialvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greit) 
palengvinimą. Kaina J5 centai už dėžutę bu 12 plotkclių su milteliai.-. 

V 
<■»»»—*M RUTU III ■■■■ ■ ■■■■■> 

Šeimyniškas Linimenias. 
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po buteli bile laiku po ranka atsitikus Busižeidi- 

mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

evera's 
Gothard Oil 

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gorni tinka gydy- 
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural- 
gijos, išsisukimų, susidauįymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusiy narių arba muskulų. 

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose. 

PUIK IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield, Mont., pra- 
neša mums ^avo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau ko j? kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gotbardiniška Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai". 

1 Pirkite Severos Gyduoles vietinėtee aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" 
išdirbiiny, arba uisisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. 

| W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, IOWA 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvį" $2 00 metams. -:- -:- 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, Worcester, Mass. 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tiktai ji turėjo 

Fasasarį 189.1 m. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir ncumatizmu. Aš gy- j gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 1 

tik tas žino jo bloguma kas jj turi. Ai i bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po daktarui, bet visi šgyti iįsigelbėjima buvo i 
tik lyglaikiniai. (ialiop, ai suradau vai- | 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta 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 gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir ai jš prisiųsiu jums vėltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj. bet. suprask, aš nenoriu ju- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras išgelbėjimas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark H. Jacksou, No. 480 D. 
Gurney Nldg., Syracuse, N. Y. 

Sučedysite Pinigus ir Laiką 
Pirkdamas musų 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 žemesnės, kad musų biz- 
nis yra labai pasididinęs per du metu nuo pradžios laikymo šios 
krautuvės. 

Jusi! kambariai visuomei išrodys dailus. Išrėdyti mūsų gerais rakandais nctol, kd 
nauji bet ir kad bus apsinešioię, 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 išmokėjimu, Atdara kiekvieną vakarą 

kūlis1 furniture house 
3224-3226 South Halsted Street, Chicago, III. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubinius 

ir deimantinius; muzi- 

kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kuriij 
gai groti ir nemokan- 
t*8 visokius šokius; armonikas rusiškas ir prūsines; impor- 
tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius uėl Draugysčių. Taipgi taiso- 
me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbą, gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 
4632 So. Ashland Avenue CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309 
Katalogas visiems dykai, kas tik prisius už 2c štampą. 



ŠiiijO prašome Tamstos, kaip L. 
A. B-vės nariu, paremti ši mūsų 

užmanymą ir kuoveikiausiai pra- 
nešti mums šituos dalykus: — 

i. Adresus žinomu Tamstai 
Lietuvių 'biznierių, amatininkų, 
tokių žmonių, kurie interesuo- 
jasi Lietuvos Atstatymu ir ma- 

no po karės keliauti i Lietuvą. 
r 2. Parinkti užsakymu tuusų su- 

manytam laikraščiui. pirmą jo 
imnierj siusime už dyką, kaip pa- 
vyzdinį- numeri. 

3. Pakalbinti prie Lietuvos 

Atstatymo Bendroves naujų 
narių. 

4. Įsteigti savo mieste Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės kuopą. 

Laukdami iš IT a m stos malo-j 
iiau- atsakymo, pasiliekame. 

Su augšta pagarba.- 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. 

I MUSŲ AMATNINKUS 
\ isi, kas manote po karės 

grįžti Lietuvon, kas mokate ko- 
kius darbus, kuoveikiausiai už- 
siregistruokite Lietuvos Atsta- 

tymo Bendrovėje—Lietuva Jusų 
laukia! 

Lietuvos Atstafymo Bendro- 
vė pradėjo Tatai svarbų musų 

tėvynei darbą—tai yra organiza- 
vimas Lietuviu amatninkų ir 

]vairių profesijų žmonių, ypatin- 
gai-gi tų, kurie mano grįžti Lie- 
tuvon, pasibaigus karei. 

Svarbiausieji to organizavimo 
tikslai yra sekantie: 

1) Sužinoti, kur ir -kokie yra 

musų amatnitftfkai ir profesijų 
žmonės? 

2) Susižinoti su jais tikslu grį- 
žimo Lietuvon, pasibaigus karei. 

3) Turėti jų suraštis pagal 
amatus ir vietas. 

4) Prigelbėti atskirų amatų 
žmonėms susižinoti tarp savęs, 
kad, susitarę, galėtų kuopelėmis 
apsigyventi Lietuvoje ir steigti 
tenai įvairių išdirbyščių ben- 

droves. 
5) Turėti jų visų adresus tam 

tikrose knygose. 
6, Tarpininkauti atskrų ama- 

tų žmonėms sužinoti, kokiose 
Lietuvos vietose yra tinkamiau- 
sia ir patogiausia iu amatu užsi- 
imti. 

7) Suteikti informacijas, kur 
ir kaip parankiausia j»teigti Lie- 
tuvoje kokios darbavietės. 

8) Pagelbėti jas įsteigti, pri- 
duoti plianus tarpininkauti, pri- 
statyme mašinų jr 1.1. 

Visas tas darbas, kaip matote 

reikalauja tam tikro systemo ir 
tvarkos; prie to, žinoma, yra ir 

ekspensai, kaip tai: susirašinė- 
; jimai, užlaikymas tvarkoje kny- 

gų. skelbimas, etc. Tam tikslui 
turime laikyti ir žmones rasti- 
nėje. Taigi, Gerbiamieji, supran- 
tate, jog męs to darbo dirbti 

negalėtume, jei patįs musų amat- 
ninkai ir profesijų žmonės ne- 

prigclbėtų padengti paprasčiau- 
sius raštinės vedimo (statistikos 
reikalais) iškaičius. Todėl mel- 
džiame Tamstų, grąžinaint mums 

Amatn. Statistiškos Laksią f ridė- 
ti 25c. statistikos ekspensų pa- 
dengimui. 

Atsakykite i žemiaus talpina- 
mus Amatninkų Statistikos Laks- 
to klausimus ir prisiimkite mums 

<irauge su nurodyta mokestimi. 
Už parėmimą musų visuome- 

niško dflfrbo iškalno tariame 
Tamstai širdingai ačiu ir pasi- 
liekame su ->ugšta pagarba. 

L. A. Beendro**č. 

AMATNINKŲ STATISTIKOS 
LAKŠTAS. 

i) Vardas, 2) Pavardė, 3) 
Amatas, 4) Amįius, m. 5) Kaip 
senai Amerikoje? 6) Ar moki- 
notės amato mokykloje? 7) Jei 
taip tai kur ir kokioje? 8) Ar 
manote grjžti Lietuvon? 9) Kur 
manytumėt apsigyventi? 10) Ar 
sutiktumėt prisidėti prie savo 

amato Bendrovės Lietuvoje? u) 
Gal norėtumėt Lieiuvoje užsiim- 
ti kokiu darbu? Jei taip, tai ko- 
kiu? 12) Kiek pinigų galėtumėt 
įnešti į tokią B-vę Lietuvoje? 
13) Kokj turtą galėsite parsivež- 

1 
v 
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ti Lietuvon: pinigais? nnS- 
no;nis? įrankiais? kitokio tur- 

to? 14) Ar turite šeimyną? 15) 
Jai taip tai kiek Jūsų Šeimynoje 
nary ? 

Ja rasas 

Adresas 

P. S. Gal malonėsite pakal- 
binti savo draugus-amativinkus 
i- profesionalus, kad jie prisidė- 
tu prie musų rengiamos statisti- 
kos. Sudarykite savo mieste 
/ mat n inkų kuopas! Money (Or- 
deriai ir čekiai reikia išrašyti var- 

du Litluuanian Dcvelopment Cor- 
poration i<r kattu su Am. Stat. 
Lakštu atsiųsti į Bendrovės ofi- 
są: 320 Fitth A ve, Nevv York, 
X. Y. 

KIBIRKŠTIS. 
Socialisrtiškas Rojus Rusijoj ne 

pyragais išpuoštas. 
X X 

1917. metų atgal: ^Va- 
rias mano yra maldos namas." 

1 9 1 7 metais: "Xamas ma- 
no yra biznio namas".*.. 

X X 
Pas .koja, kad pas mus šnipų 

a'.siradę. Kas čia per naujiena?.. 
Juk, prašau vibočyt, pas mus nie- 
kados nestokavo kiaulių. i 

X X 
Kur.. Kemešis, sakoma, pasi- 

traukė, nuo laikrdštininkystės.1 
Gal mano, kad jis bus geresnis i 
sttflioras negu aktorius. 

/v A. 

Gal vieton žinomos dainos 
"Kur kraštas mųs, kur namas 

mųs?" lietuviams, svarstant 
apie ncprigulmybę, geriaus tiktų 
uždainuoti: "Kur protas mųs, 
Kur hensas mųs?" 

X X 
Ir be diedo ir be bobos, 
Ir be jokios ir be lc os, 
Buvo Keistis Šliupas, 
Ir pabėrė jisai pupas. 

X X 
Buvo vienas caras—buvo blo-. 

gai. Yra kas sau cara. — nei kiek Į 
negeriau. 

X X 
Kaizeris gvoltu rėkia taikos. 

Kitaip jo butų klausę, jeigu jis 
butų taip sušukęs trjs metai tam 
utgal. 

X X 
"Draugas*' ^ikalauja referen- 

dumo įvykinimui taikos pasaulyj. 
Gal jis pirmiaus jį išmėgintų pa- 
rapijose tarp kunigų ir parapi- 
jonų; 

X X 
Besipešant socialistams, besipe- 

šant klerikalams, koncertas butų 
nepilnas, jeigu ir tautininkai butų 
nesusipešę. 

X X 
Pruseika išskaitliavo visus di- 

delius "draugo" Grigaičio nuo- 
pelnus. Pamiršo dar vieną: kad 
jis yra humbugiškų daktaru čam- 
p jonas. 

Jurgis Spurgis. 

TĖMYKIT! GREIT IŠEIS IŠ 
SPAUDOS LABAI ŽINGEIDI 
APYSAKA "VĖLIAVOS AKI- 
VAIZDOJE". GALIT GAUTI 
PAS: "LIETAVA", 814 W. 33rd 
i»T. CHICAGO, ILL. 

VIETINES jINIliS. 
I 

Chicagos lietuviai laimėjo. — 

Pereitais metais buvo keletą 
kartu rašyta vietiniuose lietuvių 
laikraščiuose apie Chicagos vie- 
šastas vakarines mokyklas, ski- 
riamas suaugusiems, nemokan- 
tiems anglu kalbos ir aplamai 
neturintiems pradinio mokslo. 
Tam tikslui buvo taikoma Mc- 
Allister mokykla ant 35-to place 
ir (iage gatvių. Ilgainiui pasiro- 
dė nelabai lit'ibuviamis paranki 
delei nekuriu priežasčių; svar- 

biausia, kad mokykla- buvo ne 

lietuvių apgyventoje vietoje ir 
pasirodė gana toli lietuviams ją 
lankyti: ypač merginoms buvo 
nepatogu vaikščioti vakarais tam- 
siomis Bridgeporto gatvėmis, 
toli nuo lietuvių kolonijos. Pa- 
vasaryj mokykla buvo perkelta 
į Holden School, ant 31 ir Loo- 
mis gatvių, ir čia lietuviams bu- 
vo nuošaliai, labiau lenkų apgy-( 
ventoje vietoje negu lietuvių. 

Nois ir taip neparankiose vie-j 
tose buvo taikoma lietuviams 
mokykla, visgi lietuviai viršijo 
visas kitas tautas skaitliumi 
mokyklos lankytųjų. Sulyg tei-1 
sybės vakarinės mokyklos val- 
džios yra skiriamos visiems sve-j timtaučiams, nemokantiems an- 

glų kalbos, bet visgi jos buvo 
atiduodamos daugiau airių negu 
kitų gyvenamose kolonijose.1 
Musų laimei kalbamąją mokyk-j lą didžiumoj tik lietuviai lankė, j Paskui perkėlus j lenkų kolio- 
nija ir čia lietuviai viršijo vi- 
sas kitas tautas, taipgi ir lenkus, 
kurių vos tik keli atsilankė. Iš- 
rodė, kad mokykla gaudė tik 
airius ir lenkus, aplenkdama lie- 
tuvių didžiausią kolionVją ant 
Bridgeporto, ir negalėjo pirmu-1 
tinių pagauti, o lietuviai gaudė 
mokyklą. 

Šiemet mokyklų valdžia ma- 
tydama, kad lietuviai labiausia į imasi mokslo, ir nekurioms ypa-į 
toms prašant, paskyrė vakarinę j mokyklą lietuvių kolionijoj, ant' 
Bridgeporta — Armour School, 
33 place tarp Auburn ir Morgan 
gatvių. 

Mokslas prasidės 24 dieną šio 
mėnesio nuo 7-tos va-1. iki 9-tos 
valandos vakare, panedėliais, 
utarninkais, seredomis, ir ketver- 
g?is. Mokslas trauksis per visus 
metus, bus išguldotna anglų kal- 
ba rašymas, skaitliavimas, pi- 
lietybė ir tt. Mokslas skiriamas 
suaugusiems kaip vyrams taip ir 
moterims dykai. Šiemet bus 
gera proga kaip vyrams taip ir 
merginoms pasimokinti, o juk 
daug ir labai daug musų bu- 
siančių piličių kryželi j s stato 
kada prisieina savo pravardę pa- 
sirašyti. Akyvaizdoje svetim- 

taučių tur'i fada nema/.a gėdos, 
Taigi nemokąntifipis skaityti, ra- 

šyti arba angly ,kalbos nėra pa- 
siteisinimo, ga,li ,(šiose vakarinėse 
mokyklose užbaigti visą viešo- 
sios mokykloj (kursą, paskui ga- 
li įstot į augštesfję mokyklą ar- 

ba lavintis k^kiouiiors naudingo 
amato, kurs atneštu nemažą nau- 

dą kaip čionai, t^aip sugrįžus i 
Lietuvą. Tą viską gal:ma įgyti 
dykai, tik nereikia tingėti. Už- 
taigi Bridgeporto ir apylinkės 
lietuviams seniems ir jauniems, 
vyrams ir moterims patartina 
koskaitlingiausia lankyt: vakari- 
nę mokyklą. 

Jonas Šileika. 

Rooto ir Gomperso prakalbos. 
Root'o. Amerikoniškos konmijos 
j Rusiją nario ir C i om perso, Aine- 
įikos Darbit.inkų Federacijos pr* 
7.idcnto, prakalbos, atsibuvusios 
pereitos savaitės gale Colizeume 
s;.traukė tiek publikos, kad ke:i 
tūkstančiai žmonių negavo vietos 
milžiniškoj svetainėj, kur 16,000 
žmonių buvo prisigrūdę kalbėtojų 
paklausyti. 

Abudu—Root ir Gompers—kal- 
bėjo apie karę ir aiškino, kodėl 
Amerika buvo priversta stoti ka- 

rėn ir ikodel. norėdama-nenorėda- 
ma, turi kariauti. "Root prakalba 
buvo viena iš aiškiausių: jis pa- 
davė tokius faktus ir perstatė da- 
lyką taip aiškiai, kaip retai kas 
i'ki šiolei tai padarė. Gompersas, 
kuris yra prezidentu didžiausios 
Amerikos darbininkų organizaci- 
jos, turinčios apie 3 milijonus or- 

ganizuotų darbininkų narių, aiški- 
no, kodėl darbininkai privalo 
remti Amerikos valdžią laike šios 
karės; jis nurodinėjo, kad jeigu 
Vokietija su savo kaizerizmu lai- 
mės šią karę, tai bus galas .visoms 
darbininkų laisvėmis ir darbinin- 
kai susilauks didžiausio smūgio 
nuo militarizmo klikos. Jis už- 
reiškė, kad milžiniška diduma 
Amerikos organizuotų darbininkų 
tvirtai stovi už Ameriką ir nepri-| taria pacifistams, kurie per savo 

trumparegystę ir per savo neiš- 
mintingą elgimąsi nepriartina, 
bet atitolina taikos laiką. 

Ant kalbėtojų platformės buvo 
taipgi ir pagarsėjusi senutė "Mo- 
ther Johnes," kiyi kaip daugelis 
kitų socialistų, atsisakė toliaus 
remti kaizerinės" TaTlcoš agitater- 
rius. 

Publika priėmė kalbėtojus su 
dideliu triukšmu ir matyt buvo, 
kad kalbėtojams ji pilnai pritar.}. 

Tarp publikos pastebėta ir pu- 
sėtinas lietuvių skaitlus- 

Buvęs. 
(Tąri ant 8 pusi-) 

Iii 
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REMKCIJOSATSAKYMai. 
p. M. K. š. Kadangi jųsų raštelis 

i.ctnrl dideles svarbos, o šiuo m lai- 
ku yra daug svarbių raukrašči.j pri- 
airlnlcę, tai jį atidedame j arcliyvij. 

p, P. Balickienė. Sugavę kiek 
l'uosesnio laiko, peržiūrėsime jųsų 
p Įsiustus raštus. 

p. A. M. M., Lavvrence, Mass.— 
M(>s negalime jųsų raštelio sunaudo- 
ti 

p. M. Mockevičienė. Ačiu gavo- 
me, Įdėsime j sekantį numerį. 

p. Vilniaus šlėkta. Prenumeratą 
savome. Administracija patikrins ir 
"ažiurės, kad jūsų kiti klausimai bu- 
'ų užganėdinti. Atsakymų į lenkų- 
lietuvių klausima jųs rasite išdalies 
ir šiame numeryj, straipsnyj "Len- 
kų Flirtas." _ 

SAUGOKIS PIRMOS PRIE- 
ŽASTIES. 

Mokslininkai mums sako, kad 
priežastimi 90 nuošimčiu visokių 
ligų yra žmogaus vidurių suiri- 
mas. Jeigu jus 'kankinimas, pa- 
vyzdžiui. upo nupuolimu, galvos 
skaudėjimo ir iv ;j viltys neten- 
ka pasitikėjimo, jeigu jusų galva 
dažnai kvaišta, atminkite, kad 
ir mažo galvos skaudėjimo prie- 
žastimi yra jusų vidurių suirimas. 
VTrinerio Amerikoninio Karčiojo 
Vyno Elixiras yra geriantis vais- 

tas 11110 vidurių suirimo. Jis 
išvalo žarnas ir užlaiko jas šva- 
riomis, gelbsti virškinime, padi- 
dina apetitą ir sutaiso visą vidu- 
rių sistemą. Jeigu jųs kenčiate 
nuo chroniško užkietėjimo, ga- 
ztĮ susispietimo, nervų suirimo, 
nemigos ir jeigu kiti vaistai ne- 

pagelbėjo, Trinerio vaistas j\ims 
ištiesų pagelbės. Kaina $1.00 
aptiekose. Trinerio Linimentas. 
yra kita puiki gyduolė, kurią 
vartodami jųs nejusite šio sezono 

skausmų reumatizmo, neuralgi- 
jos, visokių sutinimų, išsisukimų, 
etc. Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Joseph Triner, 
Manufaeturing Chemist, 1333- 
1339 So. Ashland A ve., 

Chicago rA\. 

Reikalavimai. 
Reikalingas teisingas paitnerys i 

i otelio biznį su $600. Jeigu ir ne- 
furi tokios sumos—susitaikysime. 
Angliška kalba ne būtinai reikalin- 
ga, nes aš kaHni angliškai, čia gali- 
ma padaryti gerg. pragyvenimu ir 
turtiugu tapti, čia nereikia kitam 
uirbti, bet pats sau esi bosu. Kreip- 
ties ypatiškai arba laišku: 

Joe Prilipąs, 
1418-20 W. Madiaon St. Chicago, 111. 

AR TURITR SKOI ININkTA? 
Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist, nenusiminkite, be', paduokite savo skolininku j musų ran- kas, męs turim budi), iš kurio skolininkai neištrūksta iki neatsilygina skolas. Mūsų budui atgavimo skolų nėra skir- tumo, kur jusų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jūsų ar mūsų—musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui męs turime korespondentus, kolektorius ir advokatus, pnihirin- čius musų reikalus visose apielinkėse. 
Musų ofisas yra atdaras riri -• 

O.U.. v. Y !'<*• „ucuunis ir petnyėioms nuo 1 v. po pict iki 6 vakaro. Utarninkais, ket- ▼ergais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantį kituose miestuose galite kreipties pas mus laiškais jdSdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso: SECURITY MERCANTILE AGENCY. 3231 So. Halsted Str., Chicago, HL 

I $125. $40. $20. Del Tavęs 
I Kontestas prasidės nuo 1 September iki 1 December 

Del supažinimo visuomenės ;su musų naujos vietos Rakandų Krautuve ings su- teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- tuos tris mėnesius, gaus trijų šnįptų skurinj setą, vertės $1^5.00; antraip gaiis kar- petą $40, o trečias gaus komodą jSisM*0 ver- tės. Del kiekvieno čia yra progi gą&ti ku- rią nors iš šių trijų dovanų, 
PASARGA: Kiėkvienas, <kj|$ pirks musų krautuvėje, nepamirškite 'paifgt bill'ą arba įeceipt'ą; su tais receipl^is'Jpainsitc bile vieną iš tų trijų daiktų. A^eikitg'ir per- sitikrinkite musų krautuvės "kaitiąrni^ o męs esame įsitikinę, k^ jųs atrasite teisingai daug pigiau s, ffegtl kitur, 

BALNIS & PUMAS 4536 S. Paulina St., Chicago,!!!. 
Telephone Drover 3774 i 

Paj ieškojimai. 
Pajieškau savo pačios Rozalijos 

Hezienės 37 m. amžiaus: Ji paeina 
iš Kauno gub. Panevėžio pi v., llo- 
raigaios parap., Jutainių sodžiaus. 
Nemažo ugio; eidama šlubčioja, ne3 
kairėsas kojos nesulenkia. Aš ją. vedžiau 1911 m. Bet šių metų rug- 
pjučio 13 d. ji pasiėmė vieninteli 
mano sunelj Antaniuku 8 netų am- 
žiaus ir duugiau negu $1,500.00 ir 
nežine kur dingo. Kas man pra- 
neš, kur ji su šuneliu gyvena, gaus 
$5.00 dovani;. Adr: 

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

Pajieškau savo pačios Magdelenos 
Gilius, kuri išbėgo su Petru Vaitke- 
\iczium, 31 diena rugpjučio—(aug). 
Pavogė nuo manęs 800 doleriu if 
paliko mane su dviem mergaitėmis. 

Magdelena 37 metų amžiaus, 5 pė- 
du ir 2 colių aukščio, F^etras 25 m. 
amžiaus, 5 pėdų 7 colių, pailgos bur- 
nos. ilga nosis, ilgos i šalis atsi- 
kišę ausys. Prašau, jei ka3 sugaus 
juos, kad suareštuotu ir duotu žiniij 
man—gaus $i>0.00 dovanų. 

Areštuokit ir nepaleiskit ir duo- 
k:t man žinių. 

Jis pirmiaus gyveno Chicagojr>, 
3612 So. Lo\ve Ave. Pasižinokite 
ar jj ten kas matė. 

Mr. William Gilius, 
1327 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau sava moters Onos Ja- 
ricnės, kuri mane apleido rugsėjo 9 
<'. 1917 m. ir pasiėmė vaiką 4 metų į 
amžiaus. Ji 37 m. amžiaus, sverio 
130 sv., geltonų plaukų, nedidelė, 
laiba, turi 2 apgamus art veido ir 
vieną plėtmuką ant akies. Vaiko 
plaukai labai balti. Prasišalino 
drauge su Juozu Rudzeviei.i, taipgi 
sudžiuvusiu. Kas juos patėmins ir 
greitai duos .'>11119, apturės $25.00 do- 
vanų. Antrašas: 

Jurgis Jaras, 
£31 Cypress St. Youngstown, Oliio. 

Pajieškau Vinco Yaranecko, ku- 
ris paėmęs iš manęs tulą sumą 
pinigų, prasišalino iš Waterbury. 
Conn., rugpjūčio (Aug.) 15 dieną 
1917 m. Kas praneš man jo adre- 
są, kuriuoml pagelbės man jj su- 
areštuoti, duosiu dovanų $5. 

Juozas Trijonis, 
SC5 Bank St., Waterbury, Conn. 

Ant Randos. 
ANT RANDOS:—4 švarus, ge- 

roj vietoj, kambariai už $7.00; 
S kambariai už $14.00. 452 \V. 
43rd St., 2 augštas: 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda automobilius Packard, 

1912, uždaromas, labai puikus, 7 
žmonėms. Geras dėl pagrabų, vestu- 
vių ir kitokiem3 reikalams. Maši- 
nerija gvarąntuojama. Norintis ga- li gauti ir ant išmokėjimo. Kreipties: 

Petroshiua, 
Tel. Drover 2186. 
3222 So. Halsted, St. Cliicago, 111. 

$100 atnešė $100.000 
l METUS LAIKO IR DABAR 

IŠMOKA PO $186.50 KAS DIENĄ. 
E. W. Arnold ir kiti, kurie pir- ko šėrus Aliejaus kompanijoje pe- reitame rudenyje,—šiandien yra turtuoliais; nes $100 atnešė jiems po $100,000.00, ir juo toliaus, tuo daugiaus atneš.—Tūkstančiai žmo- nių praturtėjo umu laiku iš alie- jaus ir dar daugybė tūkstančių praturtės. Ar tamsta busi vienu I iš jų? Proga kiekvienam padaryti I didelius turtus. Pasinaudok ja ir I išpildyk ją, ir tuojau prisiųsk man, špildyk ją, ir tuojau prisiųsk man, šiuo adresu: 

J. ILGAUDAS 
110 S. Dearborn Street, Chicago.Ill. 

ROOM 1016 

GERBIAMASAI: —Malonėkite pri- siųsti kuopilniausias informacijas apie progas, kaip įgyti turtus alie- jaus biznyje. 

Vardas-pav 

Adresas 

Miestas 

Dr. P. Žilvitis LIETUVIS 8'fj))njAS, CH RURGAS 
Tai. Droirir 7179 Apiiekos Tel. Orover 8448 3203 So. Haisred sr„ ei* 

į Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
| 3138-42 So. HalstedSt. 

Jei vasaros laike yra per kariu. Ui atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasit# 
vėsiausi:} vieta, a Ui vėdinti ir pamatykite 
(ražesnj Teatrą negu vidurniie^tyje. 

Kainos šiokiom dienom 
ji 5c ant balkono, 10c /emai. 

Subatom ir nedeliom 
| ICc balkonas, J5c žema. 
( Prasideda 7 valandą kas vakai-as. \ Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 
} Jei liuosame laii;- nori pasilsėti, a'sivė- 
) dinti ir užmiršti savo nesmagumus, taj 
t Meik i 

j MILDOS-TEATRĄ* 

<* H ONE YARD9 2731 

D r. J. JONIKAITI3 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

2315 S. Haisted S t., Chicago 

CtMt 3tt« 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CUICASO. IU. 
CORNEA Utb ŠIRMI 

■■ 

Teisių 
Dieninis ir naktinės teisiu klcsos. 
Pasekmingai egzistuoja 22 metus. 1800 auklėtiniu. Veltui oratorystės —3 metų praktikos kursas. Ge- riausi mokyklos kambariai mieste. 

Dieniniai ir Vakariniai augš- toslot mokyklos Chlghschool kursai 
• Prirengia prie Kolegijos, Teisių, Medicinos, Dantisterijos arba Iniinierystės į trumpiausi laiką. Reikalaudami katalogo adresuokite: (,'hancellor J. J. Tobias. 53 W. Jackson Blvd.. Tclephone \Vabash S593. 

Telephone YardJ 5834 

Dr. P. G. Wi egner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12 it ryt* 

ir nuo 7 iki V vak re 

3325 S. Halst«d St Chicago, flj 
T«l. YARDS 1534 

Dr. J. KŪLIS 
jUetuvis Gydytojas ir Chirurgas 3259 So. Haiatcd 8t, Chlcago, IIL 

Gydo visokias ligas moterių, vaikę ir vyrų. Speciališkai gydo limpanCiaą 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrf ligas. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz 

?~T daskutystės mokytis. šit*6 
yra labai pareikalaujamai net ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik 'uojaus, arba pa 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Hours 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3377 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
>ia gtutl sau tinkamą vie- 

lą. Niekuomet nebivo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas 'r.aip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
muaų mokykloje. Mokini-ie pasl- 
naudojamo individinėmis risteino- j mis—nuoseklus pažinimas ir prak- ; ika važinėjime automobiliais vi 
šokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks titflia 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausiŲ automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistui kad taojaus r,ausi leidimą. Dieniniai ir vaka 
rlniai kursai. Visas kursas ?25.00 

• ederr.l As3'n cf / u<:o py.gineers. 1214-16 Jacks-r. Ulrd. (Tnc.) 

Naujiena! Stebuklingas Krvžiiis-Naiiiipna! 
_ , J""'"" kuris puikiai šviečia kuomet, buna pa<lėtas tamsiame kambaryje. Kiekvienas namas; kiekviena šeimyna; kuri prisilaiko savo tikybos ir nori garbint Aitgš- iiausį Sutvertoji privalo turėti savo namuose 14 stebėtina ir tiesiog 2AVEJANTI kryiitj. Ta;, kry- žius teisingai yra stebuklingu šio amžiaus išradimu. Jo spindėjimas nakties laiku matomas ištolo kaipo kok>ai stebuklas. Kryžiaus augštuma 15 coliij, o 'plotis 8 coliai. Padirbtas taip; kad užlaiko s*vo spindėjimą ant visados ir gvarantuotas. vi au am- žiui. Kad supažindinus visuomenę su tuom stebuk- lingu kryžiumi ir duot galimybe jį įsigyti kaip ga- lima pigiau; nutarėme pardavinėti tik trumpam lai- ^•'i po $2.S5; vėliaus bus pardavinėjama* brargiaus. "* Mcou''''"83 kryžių įvairus agentai pardavinėja " "* 

nu. Gvarantuojame, kad las kryžius 

nų. i'risiu- itc *.110 pilna adrc.vi, o męs jTttr.š jl luojnu išsiųsime kra-a lVmokė«ite tuomet; kuomet jums atneš į namus. Rašykite tuojau*, ko' jįj kai- na žema. Adicsuokitc: 
PRACTICAL S ALKS COMPANV 708 Nortk May St. Dept. L: ClIK AtiO; ILLi 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
Jeigu nori, kad tavo pinigai butų saugus r galėtumei ant kiekvienojzija 5 vald.ninku išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliais, pareikalavimo juos oauti tai pasidėk juos Lietuviu Valstijiniame Banke Seredom ir Pctnyčiom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- UNIVERSAL STATE BANK. Žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra ..inkais, Ket^ergais ir Subatcm nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- investinami tiktai j pirmos kliasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra -e, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus, gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijlnis Bankas yra stiprus ir pat Moka $3.00 nuo Šimto už padėtus pinipus. Nuošimtį iimoka Sausio ir Lie- rankua Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijinėr"**" mėnesiuose. Diro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia piniaus Valdžios, po užžiura 15 gabių ir ištikimų direktorių, išrinktų per Banko | Europą. Randavoja bankines skryneles, apsauootas nuo uunies Ir vaoiu šėrinlnkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, Ir po nuolatine suparvi- po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečlus lr Bonas 

BNiVERSAL STATE BANK, 3252 S/ HALSTED ST. CHICAGO, iLL 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

Didžiausia Lietuviška 
Valstijina Batika 

Amerikoje 
(Tąsa nuo 7-to pusi ) 
VIETINES 2INIOS 

Suareštavo lietuvj ui vagystę.— 
Iš tavorinių geležinkelio vago- 
nų kiek laiko atgal pavogta au- 

tomobilinių gumirių šeinių (tires) 
už $150,000. 

Detektyvai stipriai jų j ieškojo 
ir pagalios užkliuvo ant pėdsako. 
J maišytas tame ir vienas lietuvis, 
Alfonsas Bartkus, savininkas 
Bridgeport Electric Co. prie 3212 
So. 1 lalsted st.: apart jo suareštuo- 
ta dar John Zavvadski (berods, 
sulenkėjęs lietuvis), garažo savi- 
ninkas prie 3306 So. Morgan st., 
žydelis David Goldberg ir tūlas 
Christ' Knies. 

Kaip juos sugavo, apie tai įvai- 
riai pasakoja. Anot vienų Za- 
v/adskis mėginęs parduoti šeinių 
tiuai automobilių firmai "labai 
pigiai", tie vieton kupčiaus nu- 

siuntė pažiūrėti detektyvus, kurie 
atvykę sužinojo, kad šeinjs esą 
laikomos garažiuje ant \Va.'» st. 

Zo\vadskis įvilko bėdon A. Bart- 
kų. kuris aiškinasi, kad jisai gau- 
davo šeinis pardavimui nuo Kncis 
ir Goldmano. 

Policija vic,usN suareštavo ir pa- 
statė po dideliais bondsais, kol 
visas reikalas nebus per teismą 
ištirtas. 

Iš West Sidc. Rugsėjo 13 d. 
T M.D. kuopa laikė <avo susirin-j 
kitną. | šį susirinkimą atsilankė 

pažymėtinai daug narių ir plačiai 
apsvarstė kaip kuopos, taip ir ici- 
t"s bėgančius reikalus. 

T.M.D- apskričio pirmininkas 
pranešė, kad apskritys galėtų gan 

gerai gyvuoti ir nuveiktų naudm 
gų darbų j.cigu kuopos paremtų 
apskričio iždą Iki šiolei ap- 
skritį remta tik morališkai. Kuo- 
pa pa>kyre $5.00 TMD. įmo ap- 

^sk'-ii'io pikahims. Smagu butų, 
jeigu kitos puopos pasekfų jos' 
pavizdj, tuomet turėtum stiprų 
apskritf. 

Kaip kitoms tautiškoms drau- 
gijoms, taip ir kuopai buvo pri- 
siųstas užkvietima» prisidėti prie 
tos neva Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Po perskaitymo laiško, 
nutarta, kad šj klausimą visai at- 

mesti ne svarstymo. 
Buvo svarstyta kaslink leidimo 

šerno, raštų. Kuopa tam pritarė 
ir pavedė valdybai plačiau ap- 
kalbėti tai per or^ana 

TMD. choro valdyba pranešė, 
kad užstojus rudeniniam sezonui, 
choras pradės ruoštis prie darbo. 

Repeticijas turės k^s utarninko 
vakarą, Meldažio svetainėj. 

Nutarta pa. engti iškilmingą va- 

karą sausio mėnesyj 1918 m. 

Prie kuopos prisirašė dvi na- 

rės: O. Petkevičiūtė ir B. Va- 
liskaitė. Eskulapas. 

L. M. S. A. Seimas atsibuvo 
Chicagoje "Aušros'' svet. 14 ir 
1 b d. rugsėjo. Nors dalyvavo tik 
keli delegatai, bet padaryta daug 
gtažių nutarimų savo organiza 
cijos reikaluo; e. Laike mano da 
lyvavimo Seimo posėdžiuose bū- 
ro tariamas klausimas atsitie- 
simo linkA. L. D. T. Buvo gin 
čų— prisidėt ar neprisidėt prie 
tos tarybos. Galiop nutarta ne- 

p'isklėt, kaipo prie laikinos po- 
liškos organizacijos, aiškiai ne- 

žinančios savo tikslų. 
"Banga"', apie kurią taip daug 

buvo polemizuota laikraščiuose, 
palikta merdėjimui, kada įgi Lier. 
Moksleivių Susivienijimas Ame- 

rikoje neturi p. kankamai gale-; 
"Bangos proj'.xtą įvykinti gy 
vrniman. 

Savo organo moksleiviai įsi- 
steigti taipgi negalėjo, kadangi 
susivienijimas silpn2o finansiškai 
ir neskaitlingas veikliais nariais. 

Moksleiviai turėtų atminti, kar 
jie yra tos pačios lietuvių liau- 
dies nariai ir, apart savo susi 
klpimo, piranon vieton statyti lie 

J^vystę, tuomet ir jų rašymai, ti 

fc'.u, rastų užuojautą ir įsikunyt 
gyvenime. K. II. N. 

j Koncertas. — Pereito nedėldie- 
r.io vakare Meldažio svetainėje 

l;\yko koncertas, parengtas L. M. 
S. A., savo Susivienijimo naudai. 

Atjausdami savišalpiniam pro- 
gresyvių lietuvių moksleivių or- 

ganizavimuisi atsilankė apie 300 
chicagiečių ir tuomi busiantiems 
I ietuvos reikalų gynėjams sutV.- 
!<ė paramos apie $150.00 

1 Iš s?* / pusės rengėjai pilnai 
u/ganėdijo atsilankiusią publiką, 
pasirūpindami sukviesti geriausias 
Cliicagos lietuves dainininkes bei 

| dainininkus. 
Tvarkos vedėju buvo studen- 

tas C. -Kliauga, kuris paaiškino 
j L. M S. A. tikslą ir dėkojo pub- 
likai už reiškiamą užuojautą. 

1 Pradžioje ir viduryje programo 
pi.bliką linksmino žinomoji broliu 
^rpalių orchestra. Taipgi p. P- 
Sarpalius akompanjavj neku- 
ritrns dainininkams. 

Pirmu solistu programe buvo 
f.. F- Jakutis, kurisai savo "M 
lionierium" ir kitomis liaudies 
dainelėmis puikiai užganėdijo 
publiką. 

Daugiausia aplodismentų užsi- 
tarnavo ir daugiausia kartų būvu 
iššaukiama aut scenos p-lė Mario- 
na Rakauskaitė. Puikiausia ji su- 

dainavo "The Brides Aria," iš 
vestuvių,'' kooipozrcijos M. Pe-' 
t.ausko. Tai yra gražus gabilė- 
lii, ktirj p-lė Rakauskaitė išpil-1 
t U" pirmutinė Chicagoie. 

Duct.'}, "Dainos" ir kelis gi- 
balėlius angliškai, rlainavo 
p. Kari Sarpalius ir p-lė Mn- 
rona Rakauskaitė, čia irgi aosi- 
reiškė gerokai išlavintas tvirtas 
p-»ės Rakauskaitės soprano ir 
?kanibus p. K. Sarpalius balsas. 

Basu dainavo solistas P. Sto- 
gis. Jo neišpasakytai tvirtas ba!- 

įsas taip patiko publikai, kad po 

jkiek ienos jo dainos tęsėsi griau- 
smingi aplodismentai. 

švelniausiu balsu užžavėjo puL 
liką p lė A. Rudauskaitė- Ji su- 

dainavo "Svietą apleisti" ir pub- 
l'kai iššaukus sudainavo kelis ga- 
balėlius angliškai. 

Paskutinį solo dainavo p-lė M. 
Norkevičiutė. Jos balsas už. kitų so- 

lisčių balsus žymiai daugiau išla 
\ ntas, bet skaidrumu stovi silp- 
niau. 

Kelis gabalėlius piano solo iš 
pildė p. M. Juzavitas, jaunas pia- 
nistas, bet pusėtinai išlavinta pir- 
štų technika. 

Klausant tokio koncerto pro- 
ig'amą, ateina mintis: juk tai tik 
jdalis Chicagos lietuvių artistų. Jų 
j> ra daug daugiau išėjusių iš lie- 
11*, vių judėjimo arba nedalyvau- 
jančių jame. Nejaugi dvasiniam 
savo penui 60,000 Chicagos lietu- 

negalėtų tinkamai sunaūdoi: 
«... lietuvių artistų talentus: ne- 

jaugi jie negalėtų užlaikyti rimtą 
lietuvių dailės teatrą. Tą idėją 
galėtų įvykinti "Birutės" draugi- 

tik tame darbe turėtų buti 
Chicagos lietuvių visuomenės pri- 
tarimas. 

Turiu pastebėti, kad ir šio kon- 
certo programas tapo išpildytas 
vien tik birutiečių, išskyrus vie- 
ną p-lę ir pianistą. 

K. N. Norkus. 

Įvairumai Ateinantį pedėldienį, 
šv. Jurgio bažnyčioje, ant Bridgc- 
porto, atsibus primicijos naujai 
įšventinimo kun. Urbos. 

Primicijantas yra sunus Urbos,' 
seno bridgeportiečio, laikančio sa-' 
vo mėsinyčią. I 

Po primicijų atsibus pietai šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 

—Pereitą savaitę musy redak- 
ciją aplanke p. Julius Vainekis 
iš Rocford, 111., "Lietuvos" skai- 
tytojas, atvykusis Chicagon pasi- 
viešėti pas savo pažįstamus. Pa- 

sakojo, kad pusėtinas skaitlius 
Ilietuvių turėjo nukentėti už tai, 
kad paklausė kurstytojų ir nesi- 
registravo 5 d. birželio. 

— Moksleivių vakarėlyj, peiei- 
tą nedėldienį, Mieldažio svetainėj, 
tarp svečių buvo keletas kareivių 
uniformoj. 

Vienas vaikinas šokdamas su 

tula mergina, kuri yra žinoma, 
kaipo karšta "cicilikė" užsiminė 
apie sale stovinčius kareivius. 

"Tai 'tarakanai'! Męs juos ta- 
rakanais vadiname" — patėmijo 

|"pirmeiviška'' mergina. 
"Tamistėlė įžeklžiat mane — 

atsakė jai vaikinas: aš esu taip- 
gi kareivis, tik uniformos neuž- 
sidėjęs.... 

"Susipratėlė" mergina suprato, 
kad labai įklimpo: tai paraudo, 

! tai pabalo iš gėdos ir baimės ir 
pagalios labai tražiai atsiprašė 
vaikyno. Visą vakarą buvo jau 
be tipo—mat manė pasirodysian- 
ti "drąsi", o paskui duselė į kul- 
nis nuslydo. 

— Apie išvažiavusius iš Chi- 
cagos kareivius skaitykit skyriu- 
je "Kareiviai Lietuviai". 

— Nauja lietuvių parapija 
tveriama apielinkėse, kur yra j lietuviu vienuolynas, pietinėj 
miesto dalyj. Naujai tveriamos 
parapijos organizatoriais, kai.") 
pranešama "Drauge", yra kun. 
A. Stariiukynas, A. J. Stukis ir J. 
Kabelis. 

— Redakcijon atvyko atsisvei- 
kinti p. Antanas Jorudas, "Lie- 
tuvos" skaitytojas, dabar naujai 
pašauktas kariumenėn. p. Joru- 
das pėtnyčioj, sykiu su kitais 
\vestsidečiais išvažiavo į Rock- 
fordą. Bndamas nuolatinis "Lie- 
tuvos" skaitytojas, p. Jorudas 
atvyko priminti "Lietuvos" ad- 
ministracijai, kad nepamirštu 
jam reguliariškai prisn-t "Lie- 
tuvos" ir j kariumenę. Jis gavo 
užtikrinimą, kad nors jam prisi- 
eina persiskirti su savo draugais, 
bet su "Lietuva" jarh nereikės 
skirtis, nes laikraštis reguliariš- 
kai atsilankys pas jį ir kariume- 
nėje. 

— Algirdas Graičiunas, sunus 
Dr. Graičiuno, nors nėra dar bu- 
vęs armijoj, bet jau turi pusė- 
tiną rinkinį j vairių medalių. Sa- 
vo rinkinį jis padidino šiuosmet 
dar dviem medaliais. Nesenai 
jis gavo didelį bronzinį medalį 
nuo S. \ valdžios už gerą pa- 
sidarbavimą laike vakacijų ant 
farmų. Medalis yra su parašu 
"Boys' \Vorking Reserve U.S.A." 

Apart to, per du mėn. ir $70.00' 
pinigais sau uždirbo ten pat ant j 
farmos. 

Kiek laiko atgal jis gavo si- 
dabrinį medalj už atsižymėjimą 
atletikoje. Tuom pačiu laiku 'ki- 
tas lietuvis, iStep. Drigotukas, 
gavo už tai pirmą dovaną—auk- 
sinį medalj konteste, kurj suren- 

gė South Parks Atletiški kliubai. 

Vyresnysis Algirdo brolis, Vy- 
tautas, išlaikė egzaminą j orlai- 

vystės korpusą ir laukia pasky- 
rimo tarnystėje. 

■ ii nMMOBas—— g| 
'V ■ h—*— Vaizdas Oklahomos Aliejaus lauko nepertoli nuo Buck Run Oil Co. žem ės.—Daugelis vargšu liko turtuoliais iš šitų Aliejaus šulinių. 

Oklahomos Aliejaus šuliniai Padaro 
Vargšus Turtuoliais - Milijonieriais 

w ~ 

Aliejus r»od.arč daugiau milijonų negu kokia nors kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau- gybė m!..jonų bus padaryta ateityje. 
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady- nę, nes daug Svaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su- dega — išnyksta. 

MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Okla. aliejaus laukų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmo- nių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamata husi vienu iš tij laimingųjų? 
BUCK RUN OIL CO. yra jauna, greitai kįlanti Oklahomos aliejaus kompanija. Šita kompanija turi 3000 akrų aliejaus žemės—žinovų pripažintos vienos iš geriausių — ant tiesios linijos didžiausių pasaulio aliejaus Šulinių. 
Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kįlančios aliejaus kompanijos. Daugybė lietuvių jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes šėrai šios kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus pakils. JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVUS $100 į sekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo siūlomi, tai tamsta butum įsigijęs sekančius turtus: 
$100 investuotų į LuciUe Oil Co. pakilo vertėj $16.000 $100 inv. j The Producers Oil Co. pakilo verk $25,000 $100 investuotų į Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 $100 inv. į The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 $100 investuotų į Quak«r Oil Co. pakilo ver. $20,000 $100 inv. į The Coline Oil Co., pakilo vertėj $46,000 $100 investuotų į The Traiishooiers Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00. 

Pasarga: The Trapshootcrs Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvienas $100 šėras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių ir vos tik nuo 80 akrų žemės! 
Laikas Pirkti Aliejaus šėrus yra dabar, kada kompaniia jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos kuopigiausiai, o kada šėrai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tamistos pinigai lygus tam- siai—jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos-į darbą, o jie atneš tamstai šimterio- pai-tukstanteriopai. Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas tamstą. Nepraleisk jos. Tamstos giliukis yra aliejuje. Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko nelaimi! PRISIUSIME DOVANAI .Aliejaus laukų žemlapj ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL kom- panijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir.prisiųsk jj TUOJAUS žemiau padėtu adresu: 

CH AS. A.W00D & CO. ump. JOHN ILGAUDAS, Mgr. 110 So. Dearborn St. Room 1016 PHone Randolph 2713 Chicago, 111. 
Pasarga: Parar.Kumui lietuvių-darbininkų musų ofisas bus atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėliomis nuo 10 iki 3 po pietų. Kalbame lietuviškai, b Atvažiuok į ofisą, o pamatysi raportą ir paveik- slus aliejaus laukų. 

Išsikirpk ir TUOJAUS prisiųsk 

ViMim U daugelio Oklahomoa Aliajaoa talinif, 
tekančiu 20,000 hmikų | diem*. 3(Va faliaya 
mduod* IU.MI.M pelno bMiii.—Aat if-Ua 

|meridiano ttaljo* randaj daafflia t«U| hilinif 

Gerbiamieji: Malonėkite tuojau* prisiųsti žemlapj aliejaus laukų—Oklahomon, Kanaas, Tcjias ir Mexikos, taipgi pilnas In- formacijas apie Urus BUCK RUN OIL CO 
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CANAL 9 
-The Edehreiss Line 

for 

Pitone Before 
Eleven 
Deiirered 
Before Seven 

&Case crf Good Judgmerrt" 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W, 23 rd St. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vljokias bylas visuose teismuose 
■ Ofisai 

69 W. YVashlngton Street 
Rscmi 1006-1009, T«I. C««tral 2679 

3214 So. Balittd St., T 1. Yirds 7271 

CHICAGO, ILU 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos; pilictystčs 
dailiarasystės. 

Mckinimo valandc-. nuo 8 ryto 
iki 5 po piety: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So: Kalsted St:; Chicago; 111: 

Progresyvi) Lietuviu A ptiel a 
Puikus išpildymas receptų užima pir- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musy aptielojs randasi dide'S san- 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8448 

Tarptautinė Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Ntdčldienio, Rūgščio 23., tema 

"Gyvojo Dievo Bažnyč a" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos ✓ 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo ii spaudos Joannoe | 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslaplŲ, j 
ant gražios popieros atspaus- 1 

dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai \ 
vienas kvoteris). Agentams nu- \ 
leidžiama didelis nuošimtis. Gi 
įima gauti pas pačią autorę: J 
720 N. Main St. Kev/anee, Iii. J 

Telefonas ARMITAGE 93J 

BR. A. J. KARALIUS 
Gvdo Visokias Ligas. 

Ypatirgai Užsisenejusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVf.. 

CNICAOO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGU MAS I 
Mes neesame banklerlai, bet męs gvarantuojams Tamstai sufifc- Irma60% ant Tamstoi pinigų, nusiperkam sau drabužius pas mui. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo »30.00 iki *,60 00 už pusę Italnou. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduoiame po $5.ou ir brangiau. 
Naujas Ir truputėli d5v&tas kelinės nuo $1.00 ir branglaua Vaiku siutai $2.60 iki $7.D0. 
Skryrlos ir valyzaL 

S. OORDON, 
1416 BOUTH HALSTED STREET CHICAOO, ILL Storas atdaras kasdieną Ir vakarais Iki 9 vai. Subatomia esu atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedildlenlais—Iki o vai. vakare. 
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