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Austrijos ir Vokietijos Atsakymas Po- 
piežiui.— Anglai įgija pergalę Belgi- 

joj.—Suokalbis tarp Kerenskio 
ir Kornilovo. 

Argentina beveik apskelbe karę Vo- 
kietijai.—Amerika skelbia naujus 

vokiškus įaiškus. 

Pagali, s Austrija ir Vokietija 
davė oficiali atsakymą į pc,)ic- 
ž aus taikos notą. Akyvi tai do- 
kumentai—tie Gentralinių viC^a- 

tiju atsakymai- Atydžiai j u r>s įsi- 
skaicius, galima įdomiu išvadų pa- 

daryti. 
Austrijos sakymas yra lab<ii 

prielankes popiežiui ir beveik nu- 

žemintas; kas pagalios ir neste- 

bėtina, nes niekam nėra jokios 
paslapties, kad Austrija kokiu 
nors budu dabar norėtų išlysti 
nors apsvilus, bet gyva, iš 'o ga;s- 
ro, kurį ji sukurė trįs meta. atga'. 
Autsrijos nota daro tokį įspūdį, 
kad ji labai sutinka su popiežiaus 
pasiulijimais, tačiaus pažymėtina 
; ra tas, kad nors Autsrija išskait- 
liuoja visas išlygas sau naudin- 

gas,—jūrių liuosybę, nusiginklavi- 
i-.ą ir t. t.»—ji susilaiko nuo iš- 
reiškimo savo aiškios nuomonės 

jcaslink tų išlygų, kurios jai ir Vo- 

kietijai butų nenaudingos, pavyz- 
c-žiui: kaslink likimo Elzaso-Lota- 

ringijos, Triesto ir Trentino, Bal- 

kanų ir Lenkijos klausimų- 
Visai kitokio turinio yra Vokie- 

tijos atsakymas. Vokietijos nota 

yra maišas tuščių žodžių: ji ab- 

$i liūtiškai nieko aiškiai nepasako, 
nieko nepnžada ir apie viską kalba 

aplamai ir abejotinai. Ji nei ant 

vieno popiežiaus pasiulijimo ne- 

duoda tiesioginio aiškaus atsaky- 
mo; net apie nusig'nklavimą Vo 

kieti ja tik miglotai pasako, kad 

iš to gal kas nors ir galėtų išeiti 

ateityje.- Žodžiu, Vokietijos nota 

popiežiui neduoda nei vieno pa- 

sižadėjimo, nei vieno užtikrinimo, 
reišreiškia nei vienos minties, iš 

kurios galima butų matyti, ką ji 
mino daryti. Iš to matyti, kad 

Vokietija dar stipriai tikisi karę 
laimėti ir nuo savo užgriobimų 
dabar nemano atsisakyti- 

Visiems pacifistams >r taikos 
šalininkams šita Vokietijos nota 

turėtų atidaryti akis. Nes nega- 
lima pamiršti to, jog Vokietija 
morališkai ir finansiškai remia vi- 
sose šalyse agitacijas už taiką, bet 

pa-ti, ir tiesiog užklausta, daugiau* 
meko neatsako, kaip tik "Gal but... 

pj.Hurėsim-.. pažiūrėsim.." Apart 
tj, visas kalbas apie taikį namie, 

Vokieti joj,—kaizeriškoj i \ aldž'.a 
arba visai nustelbia, arba nuveda 
šalin, kaip vandenį ant tuščio ma- 

itino. 
Iš to juk nesunku yra suprasti, 

ka<l visos agitacijos svetimose ša- 

1/se per Vokietiją, arba jos patai- 
kūnus palaikomos, yra vedamos 
fu tuo tik<Iu, kad talkininkų šaly- 
se žmones suskaldyti, sukelti jose, 
ieigu galima, net riaušes, nusilp- 
ninti talkininkų valdžias ir pri- 
versti jas prie taikos. O kada tas 

jvyks, tai kaizeris tuomet padik- 
tuos savo taikos išlygas—tokias 
išlygas, apie kokias jis dabar ne- 

nori nei žodžio tarti, bet 'atrios 
f' darys jį asaulio viešpačiu. Kai- 

zeris lošia dideli "geimį," o tie, 
kurie toliaus savo nosies neina 

ir prokaizeistai visose šalyse pa- 
deda jam tą "geimį" lošti savo ne- 

išmintinga propaganda. 
Pereitą savaitę 

Anglai vėl beveik visai ne- 

įkando vokiečius, tikėtai anglų 
armijom vadas, 

£on- Haig, uždavė pusėtiną smūgi 
vokiečiams pietinėj Belgijos daly j, 
»pielinkėse j rytus nuo miesto 

Ypres. Ant viso taip vadinamo 

Fiandrų fronto per kelias dienas 

ėjo milžiniškas sunkiųjų kanuo4i;i 
bombardavimas- Vokiečiai jautė, 
kad kurnors anglai rengia ataką, 
bet tikros vietos numanyti negalė- 
jo, nes bombardavimas ėj<.« lygiai 
ant labai ilgo fronto. Pagalios 
r- tmetyj angį n pulkai,—anot vo- 

kiečių pranešimo, apie 19 divizijų 
pradėjo šturmą tiesiog Į rytus nuo 

miesto Ypres. Mušis buvo neil- 

gas: sunkiosios kanuolės jau bu- 
vo visas tranšėjas sulyginę ir pir- 
mą dieną anglų armija perlaužė 
vokiečių frontą per 12 verstų il- 
gio, pasistumdama toj vietoj iki 

p; santro versto gilyn- Visa eilė 

ytiii stipriai fortifikuotų vokiškų 
l'ozicijų pateko j anglų rankas; 
apart kariškos medžiagos, suvir- 
tum 3.000 vokiečių tapo užgriebta 
belaisvėn. 

Vėlai vakare ir antrytojaus vo- 

kiečiai pradėjo savo paprastus 
kontr atakus, bet nieko nepešė: 
anglai kontr-atakus atmušė ir už- 

iir.tas pozicijas pasilaikė savo ran- 

kose. 

Yerduno fronte ir Champagne 
provincijoj, Prancūzai pereitą sa- 

vaitę turėjo pusėtinai darbo, at- 
nuišinėdami vokiečių užpuolimus- 
Vokiečių nuostoliai, sakoma, bu- 
vo dideli ir jokių pasekmių iie 
jvyti nesugebėjo. 

Iš italų fronto joki.} 
Rusų svarbesnių žinių neatėjo- 
frontas. Užtai ant rusų ir rumun į 

fronto nestokavo veiklu- 
mo. Rumunai keletą sykių ir ke- 
liose vietose buvo padarę užpuo- 
limus ir, anot oficialių praneši- 
mų, jie jgijo laimėjimų, išmušda- 
mi austrus ir vokiečius iš jų po- 
zicijų ir užimdami keletą kalvų. 
Apielinkėse Ocna jų laimėjimai 
buvo žymiausi. 

Ant rusų fronto didžiausis veik- 
lumas buvo šiaurinėj daly j fron- 
to—tarp Rygos ir Dvinsko* Nors 
rusai yra įgiję keletą laimėjimu 
į šiaur-ryčius nuo Rygos, nors jie 
užėmė keletą kaimų ir nustumė 

v*. .iečius atgal, vienok abelnai vi- 
są savaitę paėmus; vokiečiai kur- 
kas daugiau yra laimėję. Vokie- 
čiai, pirmiaus užėmusie miestą 
I' riedrichštadtą ant upės Daugu- 
os, <labar užėmė kitą svarbų 

miestą Jakobštadtą, taipgi prie 
upės Dauguvos ir pusiaukelyj tarp 
Dvinsko ir Rygos. Perėję per 
uj-ę Dauguvą tarp Friedrichštadto 
ir Jakobštadto, vokiečiai užėmė 
pjsėtinai didelius naujus plotus. 
Rusų artilerija, stovėdama anapus 
Dauguvos, smarkiai veikia ties 
•akobštadtu, idant užkirsti toli- 
mesnę vokiečių pirmineigą. 

Iš dabartinio vokiečių veiklu- 
mo galima manyti, kad jie var- 

giai galvoja apie slinkimą ant Pe- 
trogrado. Greičiausia jie rengiasi 
permesti rusus anapus Dauguvos 
ir ant frr/nto tarp Jakobštadt i." 
Dvinsko, kad tokiu bud u suuarius 
-nu iš plačios Dauguvos upės stip- 
t it frontą nuo Rygos net iki Dvin- 
fko. 

Nekurie mena, k2d smarkesnis 
rusų veikimas j šiaurius nuo Ry- 
gos bene rodo, kad rusai mėgins 
alimti nuo vokiečių Rygą dar šį 
rudenį. Vienok tokioms kalboms, 
kaip rodosi; nėra nei mažiausio 
pamate 

Labai įdomių žinių 

skaitytojas ras kitoj Kerenskio- .. ... 
sio numerio vietoj Kornilovo ,r 
apie kerenskio-Kor- 

Suokalbis. , ... „ nilovo suokalbį. ra- 

sirodo, kad garsus 
Kornilovo buritas buvo vien tik 
nesusipratimas tarp Kornilovo ir 
Kerenskio ir maža intrigėlė Ke- 
renskio pasiuntinio Vlad. Lvovo. 
Vienok sita "maža intrigėlė'' vos 

nepanėrė. Rusijos į naminės karės 
\crpetą- Laikraštinės žinios pra- 
neša, kad Kerenskis buvo padaręs 
su Komilovu suokalbj, kad už- 
griebti visii valdžią j judviejų ran- 

kas ir tik per Lvovo melagystę 
tasai sutarimas nepavyko. Iš gau- 
namų žinių išrodo taip, kad Ke- 
renskis buvo labjaus kaltas negu 
Kornilovas ir jeigu šios žinios yra 
teisingos, tai nebūtų nei kiek ste- 
bėtina, jeigu išgirstume apie Ke- 
renskio valdžios galą- 

Rusijai nuo to vienok nebūtų 
ix.i kiek geriau. Radikališkieji 
socialistai bolševikai smarkiai pa- 
kėlė galvas ir rengiasi prie už- 
grebimo visos valdžios j savo ran- 
kas* Rugsėjo 25 d. turėjo atsi- 
būti vien tik socialistiškų partija 
seimas, kuriame socialistai mėgins 
save išegzaminuoti: ar jie gali pa- 
tis vieni šalies vadeles paimti j 
savo rankas. Kadangi Rusijos 
tvarka yra dabar baisiai iširus'-, 
t.;', jie yra jgiję galybę ir, jeigd 
norėtų, tai pasiimtų j savo ran- 
kas valdžią. Bolševikai, kurie tu 
ri galvose daugiaus karščio ne- 

gu proto, to ir reikalauja- Bet 
m c n š e v i k a i, kurie yra konser- 
\r.'.yviškesnė social-demokratų da- 
lis, permato, kad socialistai patįs 
vieni negalės šalies vesti, nes jie 
neturi užtektinai gabių ir tam iš- 
lavintų vyrų, todėl jie velija tu- 
rėti prie valdžios ir Kadetus, nuo 

kurių jie šio-to galėtų pasimokin- 
ti. Esant valdžioje ir kadetams, 
ant socialistų taipgi nepultų atsa- 
komybė už betvarkes. 

Tttom tarpu komitetai rengia ša- 
lį prie Steigiamojo Susirinkimo, 
kuris turės nuspręsti Rusijos li- 
k:mą- Sulyg komiteto pranešimo, 
rinkime atstovų j Steigiamąjį Su- 
sirinkimą dalyvaus apie 90 mili- 
jonų balsuotojų, o prisirengimas 
pne Steigiamojo Susirinkimo at- 

sieis sruviršum 51 milijoną dolia- 
rių. 

Skandalas delei 

Argentina ir Luxburgo, vokie- 
Vokietija. čių atstovo Argen- 

tinoj kuris pata- 
;ė Argentinos laivus skandinti, ne- 

paliekant jokio1 ženklo, o Argenti- 
nos ministerį išvadino "žinomu 
asilu," dar neužsibaigė. 

Pereitą savaitę Argentinos se- 

natas nubalsavo apskelbti Vokie- 
tijai karę, bet pirma negu tą fpėjo 
nubalsuoti ir atstovų butą1.. Vo- 
kietija pasiskubir.o su atsiprašy- 
mu už savo atstovo 0; rbus- To- 
(l-V. balsavimas atstovų bute tapo 
tuom tarpu sulaikytas, kol Argen- 
tinos valdžia nenutars, ar ji yra 
patenkinta Vokietijos oficiališku 

I atsiprašymu. 
»Tuom tarpu Suv. Valstijų sek- 

retorius Lansing^s išleido dar vie- 
ną katiną iš maiaO, paskelbdamas 
r.aują laišką. Šiuom kartu tai yri 
buvusio vokiško ambasadoriaus 
von Bernstorfo slaptas telegramas 
j Berliną, kr-iame jis prašo $50.- 
coo papirkimui Suv- VaMijų kon- 
g.esmanų, kad jie kalbėtų už tai- 
ka ir neprileistų prie karės. 

Podraug tam tikra komisija pa- 
skelbė virą eilę kitų dokumentų 

jatiais laikais užgriebtų pas vokiš- 
-ą agentą Xe\v Yorke. Pastebė- 
tini dalykai pradeda plaukti vir- 
šun. Dokumentai (parodo, kad 
Vokietija leido milžiniškas sumas 

pinigų papirkinėjimui įvairių laik- 
raščių ir "veikėjų," organvavimui 
sveikų amunicijos dirbtuvėse, di- 
namitavimui dirbtuvių ir laivų ir 
t- t. Sakoma, kad Vokietija jau 
išleido apie 25 milijonus doliarių 

tiems reikalams čia Amerikoj. 
Labai daug žmonių yra įvelta, 
kaipo gavusiu nuo Vokietijos pini- 
gus- Tarp jų yra dokumentas ir 
apie vieną lenkų laikrašti, ėmusį 
p'nigus už savo agitaciją prieš tal- 
kininkus. 

Pasirodo, kad yri eielos orga- 
nizacijos, kurios jau nuo senai 
dirba kaizerio naudai- Iš komi- 
trto raporto ma-tytis, kad Vokie- 
tija savo šnipa's ir agentais buv> 
apsodinusi ne tik Suv. Valstijų 
kongresą, bet visą Ameriką. Chi- 
caga esą buvusi vienas iš dides- 
nių centrų pro-vokiško veiklumo. 

Iš to viso matyt, kad kuc.net 
Suv- Valstijos apskelbė Vokietijai 
karę, valdžia jau buvo surinku :i 
daugelį dokumentų ir tikrų pri- ̂ rodymų, iš kurių ji persitikrino, 
kad Vokietijos valdžia yra didžiau j 
s,is naujų gadynių šuleris, apgavi- 
kas, su kuriuo civilizuotas pasau- 
li jokiu budu ramybėje sugy- 
venti negalės. Nedyvai todėl, ka;l 

p;,matinis Suv. Valstijų reikala- 
vimas yra, kad supuvusi kaizeris- 
ka valdžia turi buti \"okictijoj su- 

naikinta. 

Iš Kares Lauko. 
ALEXLJEVAS REZIGNAVO. 

Petrogradas rugs. 22 d.—Ger. 
Alexejev, tik-ką paskirtas gcne- 
ralio štabo perdėtiniu po nuver- 

timo gen. Kornilovo, atsisakė nuo 
savo vietos; neišbuvęs net savai- 
tės laiko savo naujam urėde. 

Priežastis getu. Alexejevo rezig- 
navimo kol-'kas nėra tikrai žino- 
ma. Anot vieno gando: jis rezig- 
navo todėl, kad Krrenskiui pa- 
liuosuoti rankas. Mat gen. Ale- 
xrjev apsiėmė buti štabo vadu su 

ta išlygą' kad Kerenskis sudarys 
koalicijinį ministerių kabinetą (iš 
visų partijų "atstovų), o Kerens- 
kis to neišpildė. 

Sulyg antro gando, gcn. Alex- 
cjev susibarė su Kerenskiu už ta' 
kad šisai pastarasis norėjo praša- 
linti iš armijos net ir tuos aficie- 
rus, kurie ne tik kad gelbėjo Kor- 
nilovui, bet kuriuos tik nužiurėta- 
buk jie simpatizavo Kornilovui. 
Su tuom gen. Alexejev nenorėjo 
sutikti, nes rusai ir be to aficierų 
meperdaugiausiai turi. 

Vieton gen. Alexejevo tapo pa- 
skirtas gen. Čeremisov, kuris esąs 

I revoliucijoniškos dvasios gene- 
rolas. 

1 

j Čeremisov savo laiku buvo va- 

du ant piet-vakarinio fronto, h-' 
!labai trumpai; gcn. Kornilovas jj 
buvo nuo vadovistės paliuosavęs. 

j 
RADIKALŲ SEIMAS PETRO- 
GRADE. 

Petrogradas, rugs. 22 d.—Rug- 
'sėjo 25 d. čia atsibus radikalų 
seimas, 'kurio ivierių bus pažiū- 
rėti, ar socialistai, bolševikai ir 
kiti radikalai gali padaryti iš Ru- 
sijos socialistišką respubliką. 

Į { šitą seimą radikalai užkvie- 

tė: 120 atstovų nuo miestų, 50 
nuo žemietijų, 150 nuo kooperat^- 

;.vių organizacijų- 77 nuo milita- 
riškų organizacijų, iod nuo darbo 
unijų, 300 -nuo kareivių ir darbi- 
ninku atstovų; taipgi atstovus 

|nuo geležinkelių uni'ų ir kitoV* 
darbo orgatv^acijų. Durnos narių 
nei vieno nekviesta. 

Pakvietimai taįp sutaisyti, kad 
seinian nepatektų joki "burzuazi- 
ijos" ir turinčių nuosavybę kliasų 
atstovai.. 

I 
=r—t 

COSTA RICA PERTRAUKĖ 
RYŠIUS SU VOKI&TIJA. 

I 
San Jose, Costa Rica, rugs. 21 

j d— Costa Ric'a (ištark: Kosta Ri- 
ka), nedidelė viešpatystė Centrą 
li nė j Amerikoj; šiądien pertrr-. 
kė ryšius su Vokietija. Costa Ri- 
co valdžia atidąvė pasportus Vo- 

kietijos diplomatiškiems atsto 
vams ir konsuliams ir potjratig at 

A 

3 
saukė savo atstovus iš Vokiet = 

jos. Tokiu budu prieš Vokietiją 
stojo dar viena tauta. 

Costa Rico (laikraščiai ir žmo- 
nės stipriai pagiria savo valdžios 
žingsnį, kuris tapo padarytas to- 

dėl, kad 'pasirodė jog voki."'- 
agentai darė intrigas prieš Cos- 
ta Rico valdžią. Vokiečius, gy\ 
nančius Costa Ricoj, paliepta su- 

imti į lagerius. 

AUSTRIJOS ATSAKYMAS 
ANT POPIEŽIAUS NOTOS. 

Amsterdamas, rūgs. 21 d. — 

Vokietija ir Austrija įteikė savo 

atsakymus ant popiežiaus taikos 
notos. Vokietija įteikė savo no- 

tą per Bavarijos kardinolą. No- 

ta nėra tiesioginis kaizerio atsa- 

kymas popiežūui; Vokietijos val- 
džia, per savo ministerį duoda 

atsakymą Bavarijos kardinolui. 

Austrijos ciesorius davė popie- 
žiui savo vardu .'atsakymą, kuris 
bmo įteiktas Mgr. T. Valfredi 
Bonzo, popiežiaus nuncijui \ ie- 

noje. 
Savo atsakyme Austrijos cie- 

sorius užreiškia, 'kad jis visuo- 
met pageidavo ir dabar pagei- 
dauja) taikos; kad jis jau nesyk} 
apie tai yra kalbėjęs; kad jis 
didžiai brangina popiežiaus ge- 
rus norus ir kad Austrija sutik- 

tų pradėti taikos tarybas ant tų 
pamatų, kuriuos popiežius išdės- 
tė savo taikos notoj. Austrija, 
sako ciesorius, sutinka su tuo, 
'kad po šios karės butų panaikin- 
tas ginklavimosi ir kad ginčai 
tarp tautų butų išrišti arbitra- 

cijos keliu ir kad jūrės butų vi- 
soms tautoms 'lygiai liuesos. 

Austrijos ciesorius, kaip ir po- 

piežius. mena, kad ir kitus pai- 
nius klausimus ir ginčus galima 
•butų išrišti. Žodžiu sakant, Au- 

strija, gali sakyti, pilnai sutinka 
su popiežiaus pasiulijimu. 

KAIZERIS BULGARIJOJ. 
Londonas, rugs. 22 d. — Gau- 

tas iš Berno telegramas praneša 
sekančiai: 

Kaizeris "VVilhelmas pervažia- 
vo per Budapeštą, Vengrijoj, ke- 

liaudamas j Bulgarijos sostinę, 
1 Sofiją. 
j Manoma, kad kaizeris mėgins 
.prašalinti nesusipratimus, kurie 

jvyko tarp Bulgarijos ir Yokie- 
I tijos bei Austrijos. Vokietija 
,ir Austrija buvo reikalavę kariš- 
kos pagelbos nuo Bulgarijos, 
bet ji atsisakė. Iš kitos vėl pu- 
sės Bulgarija taipgi buvo pra- 
šiusi paramos, bet nei Vokieti- 

| ja, nei Austrija jos nesuteikė 

j ant Bulgarijos fronto. 

REIKALAUJA MILIUKO- 
VO GALVOS? 

Stockholmas, rūgs. 22 d. Anot 
'gandu, kurie ateina iš Petrogra- 
do, Rusijoj prasideda terroras. 

Sulyg šitų gandų bolševikų 
atstovai kareivių ir darbininkų ta- 

ryboj reikalauja gyvasties kade- 

įtų partijos vado ir pirmo revo- 

jliucijin€s Rusijos užrubežtnių 
'reikalų ministerio, Povvlo Miliu- 
kovo; taipgi jie reikalauja galvos 
(m u žudymo) durnos prezidento 
Rodziankos ir dvidešimties kitų 
dūmos narių. 

Tas parodo, prie k.^kių nesą- 

monių pritina bolševikai. Jie sa- 

kosi, kad jie yra pacifistai ir rei- 
kalauja tuojaus užbaigti k a* ė s 

skerdynes; iš kitos pusės, kad 
to atsiekti jie reikalauja nužudy- 
mo tų žmonių, kurie pagelbėjo nu- 

versti caro sostą. Galima tikėti, 
kad vokiška agitacija Rusijoj 

jorives šalj prie tokių skerdynių, 
kad vokiečių armijoms ant rusų 
fronto >nebus ko daryti: rusai pa- 
tįs savo locnoj šalyj, vokiškų 
•agentų gundomi, išsiskers. 

NORI LIETUVĄ KO- 
LONIZUOTI. 
Kopenhagen. rugs. 22 d. Miesto 
Luebecko Taryba (Vo! etijoj) 

rė 10,000 markiu i fondą 

£ 

ugijos, kurios mieriu yra ko- 
lonizuoti Baltiko provincijas (su- 
prask: Lietuvą) vokiečiais. Mies- 
to taryba pripažįsta, kad Vokietijai 
yra būtinai reikalinga išsiplėsti 
j rytus ir kad Baltiko provinci- 
jos todėl turi buti vokiečiais ko- 
lionizuojamos. 

Per vokiškus bankus ir pana- 
šias draugijas vokiečiai išpirktu 
Lietuvos žemes nuo lietuvių ir 
apsodintų jas vokiškais ūkinin- 
kais. 

SAKO KORNILOVO BUN- 
TAS BUVO KERENSKIO 
SUMANYTAS. 
Petrogradas, rugs. 23 d. — Delei 
gen. Kornilovo bunto Petrograde 
dabar kKo naujas skandalas, ku- 
•i.' gali privesti prie naujo kri- 
zio, o Kercnsk's gali nustebi sa- 

vo vietos. Laikraščiai ir bolše- 
vikai atvirai kaltina Kerenskį, 
kad nepasisekęs gen. Kornilovo 
buntas buvo Kerenskio ir Korni- 
lovo drauge sumanytas, idant už- 
griebti visą valdžią j savo rankas 
ir sutruškinti Kareivių ir Dar- 
bininkų Tarybą ir bolševikus. 

Sakoma, kad Kerenskio-Kor- 
niCovo suokalbio prirodymui įgy- 
ta tam tikri dokumentai ir neku- 
rie bolševiku organai klausia, ko- 
dėl valdžia neužgina jų teisingu- 
mo, jeigu jie vra sufabrikuoti? 

Maximo Gorkio laikraštis X o- 

v a j a Z i 7. n sako, kad šitos ži- 
ivos sukėlė r.ensaciią ir kad val- 
džios tarpe patėmiiama neramu- 

mas: M. Tereščenko, užrubežio 
reikalų ministeris vakar telefonu 
apie tai kalbėjosi su Kerenskiu, 
kuris dabar yra vyriausio štabo 
buveinėje Mohileve ir kad Keren- 
skis atidėjo savo sugrįžimą Pet- 
rogradan. 

Centralinis Kareivių ir Darbi- 
ninkų Tarybos biuras, kurį da- 
bar valdo bolševikai' didžiuma 
balsų mutarė reikalauti nuo val- 
džios pasiaiškinimo. Rezoliuci- 
joj sakoma apie viršminėtą suo- 

kalbį sekančiai: 
"Plianuota apskelbti vieno, ar 

kelių ypatų diktatūrą ir tuo pa- 
čiu laiku apskelbti Petrograde 
karės stovį, po to be pasigailėji- 
mo sulaužyti Petrogrado revoliu- 
cijines ir darbininkų |liasos orga- 
nizacijos po pretekstu, kad yra 
laužoma menamas bolševikų suo- 

kalbis". 
j 

KOKS BUVO KERENSKIO 
I * KORNILOVO SUOKALBIS. 

Petrogradas, rugs. 23 d. — Pet- 

rogrado laikraščiai paduoda il- 
j gus straipsnius apie menamą 
Kerenskio ir Kormilovo suokalbį. 
Anot šitų žinių, siuntimas kariu- 
rnenės prieš Petrogradą buvo iš- 
kalno sutarta. 

Gein>. Savinkov, vadas Petro- 
grado kariumenės, pasiųstas prLš 
Kornilovą, ?ak<\ kad jis buvo 
pasiųstas per Kerenskį pas Kor- 

■nilovą su delegacija ir kad Ke- 
renskis tuo 'laiku buvo nuspren- 
dęs apskelbti Petrograde karės 
stovį. Jis liudija, kad Kerenskis 
jam paliepė prašyti pas Kornilo- 
vą.. idant tasai prisiųstų Petro- 
gradan korpusą raitelių ir "lau- 
kinę'' diviziją po vadovyste ne 

gen. Krymovo, bet kokio nors 

Į kito generolo, >nes gen. Krymo v 

turėjęs hlocją politišką reputa- 
ciją. Gen. Kornilovas esą su- 

laužęs sutarti, nes išsiuntė ir 
Krymo v,-j. ir "laukinę'' diviziją. 

Laikraštis R i e č rašo, kad gen. 
Kornilovas buvo sudaręs plianus 
išgelbėjimui Rusijos nuo tolimes- 
nės betvarkės; sulvg Šito pliano 
buvo patariama įvesti kariškus 
revoliucijimius teismus, pastatyti 
geležinkelius ir amuniejų dirbtu- 
ves ant kariškos papėdės, užve- 
dant jose karišką tvarką ir su- 

grąžinti aficieriams jų discipli- 
nuo galybę. Bet Kerenskis ši- 
tuos sumanymus atmetė. 

Tasai pats laikraštis toliaus 

(rašo, kad Vladimiras Lvovas, dū- 
mos atstovas, atvyko j gen. Kor- 

nilovo štabii, kaipo Kerenskio pa- 
siuntinys, su trimis pasiulijimais 
Kerensikis siulijęs Kornilovui vie- 
nį iš trijų: i) savo rezignaciją 
2) sudaryti direktorijatą minis* 
terių kabinete, dalyvaujant jame 
Kerenskiuį ir Kornilovui ir 3) 
lai Konnilovas pasilieka diktato- 
rium. 

1 

Anot laikraščio "R i e č, gen, 
Kornilovas pasirinko antrą — 

sutvėrimą .direktorijato, bet VI. 
Lvovas, Nugrįžęs I'etrogradan, 
melagingai pranešė Kerenskiu*, 
kad Kornilovas rei'kalauja savo 
pilnos diktatūros. i 

Laikraštis Novoje V r e- 
m i a paduoda tokias pat žinias 
ir dar prideda, kad Kerenskis, 
gavęs tok j Lvovo pranešimą, te- 
legrafavo gen. Kornilovui: "Ar 
jus to reikalaujate?"' Kornilo- 
vas, manydamas, kad Kerenskis 
klausia apie antrą sumanymą, 
'kurį jis liepė perduoti Keren- 
skiui, atsakė telegrafu: "Taip, 
aš reikalauju." Tuomet Keren- 
skis, manydamas, kad Konnilovas 
reikalauja sau vienam diktatū- 
ros, pertraukė tolimesnius y- 
šius su Korrilovu ir apske". jč, 
kaip jau žinome, apie Kornilcv'J 
"buntą'\ 

RUSIJA MAŽINA KA- 
RIUMENĘ. 

Petrogradas rugs. 24. d. — Lai- 
kinoji valdžia nutarė sumažinti 
skaitlių kareivių reguliariškoj ar- 

mijoj. Valdžios nusprendimas 
paremtas esą dviem oriežastimis: 
1) nesa žalis toliaus nebalinti bū- 
ti be vyrų, reikalingų naniiniems 
darbams ir 2) todėl- kad paliuo- 
suoti armiją nuo vyrų, kiirie esą 
perscni kareiviavimui. 

VOKIETIJA PAPIRKINĖJO 
KONGRESO NARIUS. 

Washington, D. C., rugs. 21 d. 
— Valstijos Sekretorius R. Lan- 
sing vėl paskelbė dar vieną kopi- 
ją telegramo, kuris parodo Vokie- 
tijos kreivus darbus Amerikoje ir 
vokiško buvusio ambasadoriaus 
von Bernstorfo veidmainystę. Ši- 
sai von Bernstorfo telegramas pa- 
rodo. kad Vokietija leido didelius 
pinigus šioje šalyje papirkinėji- 
mui Suv. Valstijų kongresmamit 
ir senatorių, kad jie balsuotų 
prieš karę. Jis taipgi parodo, kad 
Amerikoj jau nuo senai yra orga- 
nizacija, kuri gauna nuo Vokieti- 
jos pinigus ir dirbo, kad su'laiky, 
ti Suv. Valstijas nuo apskelbimo 
karės Vokietijai. Von Bernstorfo 
telegramas j Bėrimą buvo siųstas 

| prieš karės apskelbimą, kuomet 
j Amerikoje ėjo didelė visokių pa- 
Įcifistų agitacija. Tuomet Vokieti- 
jos ambasadorius \Vashingtone 
išsiuntė sekantį telegramą, pa- 
ženklintą 22 d. sausio 1917 m., 
savo valdžiai į Berliną: 

"Aš prašau pavelijimo išmo- 
kėti iki $50.000 (penkių (kšiin-1 
tu tūkstančių doliarų), idamt, 
kaip jau ir pirmesniuose atsiti- 
kimuose' padaryti jtekmę ant' 
kongreso per jums žinomą or- 

ganizaciją, kas gal galės sulai- 
kyti karę. 

"Tuom tarpu aš pradedu toj 
linkmėj veikti. 

"Atsižvelgiant j viršminėtaš 
aplinkybės, viešas oficialis Vo- 
kietijos apskelbimas Irlandijos 
-naudai yra didžiai pageidauja- 
mas, idant gauti paramą nuo 

čionikščių airių įtekmės." 

MAISTAS KAREIVIAMS 

Philadelphia, Pa., rūgs. 23 d. 
—Suvienytų Valstijų valdžia per- 

uką daugybę maisto savo armi- 
joms. Armija maitinama labai 

puikiai. Maitinimas kiekvieno ka- 
reivio valdžiai atsieis 40 centų 
j dieną. Tokiu bud u maitinimas 

dviejų milijonų kareivių — kokią 
armija, manoma turėti—atsieis 
$800.000,00 j dieną. Nors dar Su- 

vienytų Valstijų armija nedidelė, 
bet supirkti maisto produktai, ap- 
vertinami $4,125,000 ;ooo. 



is kmm. 
KARIŠKOjI AMERIKOS 

JIEGA. 
Washington, D. C. — Su vie- 

nytos Valstijos iki 6 dienai rug- 
■ sėjo šių mctti jau turėjo skait- 

lingą ir tvirtą armiją, kokios dar 

nežinojo šios šalies istorija. \ ien 
tik taip vadinamu savanorių 
skaičius siekė 1,074-146 karinin- 
kus: 819.881 armijoje ir 254,265 
laivyne. Laivyne skaitosi 183,- 
304 matrosai ir 14,000 kariško 
Jai vyno milicijoje, turinčių fede- 
rales tarnystes. Lygi tair lai- 
kui nacionalė armija susidarė iš 

72-828 aficierų ir 741,053, kareivių. 
5,000 kareivių užimti saugojimu 
Amerikos rufbežių, 6,500 dirba 

Jigonbučiuose ir t. t. 

Pirmas pašaukimas duoda šiai 
Saliai naują armiją, apie iš 640,- 
000 kareivių Kariškoji mini- 

jterijia kol kas pasiuntė į Fran- 
:iją 155,000 kareivių. 

tLygi pavasariui Amerikos ar- 

mija susidarys apie iš 2,400-000 
kareivių. Tada tai jau jokia 
Vokietijos jiega negalės tos ar- 

mijos atlaikyti. 
J. J. Faugerald savo prakalbo- 

je Atstovų F t'c pasakė, kad Su- 
vienytos Valstijos turi gelbėti 
nuilsusiems talkininkams žmo- 
r^mis ir pinigais, nes talkininkai 
žiuri j Ameriką, kaipo i tvirti 
savo pagalbininkę. 

Amerika ir veikia: pirmais 
karės metais Amerika padengė 
23% visų karišku išlaidų, kurias 
talkininkai turėjo laike trijų ka- 
rės metų — Amerika vienais 
metais pakloji $i8,ooo,ooo-ooj. 

Anglija lygi I d. rugpjūčio šių 
metų visų karės laiku išeikvojo 
$21,385,000,000. Iš tos sumos 

$4,500,000-000 1)uvo duota tal- 
kininkams, kaipo paskolos, žino- 
ma, laikui 1>ėgant tai bus Angli- 
jai sugrąžinta. Ang!ija nusto- 

jo vieną penktą dalį taip vadi- 
namos nacionalės vertybes* 

Trjs kairės metai Franci j ai ap- 

siėjo $1.327,000*000, arba vieną 
ketvirtdalį jos nacionalės verty- 
bės. 

Italija išęikvojo $3,120,000.000, 
arba vieną dcšimfialj savo na- 

cionalės vertybės. 
Rusija karėje nustojo $15*000,- 

000,000, arba 60,000,000,000, kas 

yra vienas trečdalis v*os nacio- 
nalės Rusijr vertybės. 

Tokiu budu talkininkai, be Su- 
vienytų Valstijų, laike trijų ka- 
rės metų nustojo $51 ,(>47,40,000. 
Šitos skaitlinės nėra galutinės, 
jo.s liečia tik valstybinius iždus. 

Vokietjja drauge su Turkija 
ir Bulgarija išeikvojo $21,300,- 
ooo,ooo» kas sudaro vieną ket- 
virtdaij inicionalės tų valstybių 
vertybės. 

Austrija ir Vengrija nustojo 
$12,800,000,000, arba vieną ket- 
virtda'j naciotialės vertybės. 

Tokiu budu centro hnčs val- 
stybės laike trijų karės metų iš- 
eikvojo $34.100,000,000., t. y. 
daug mažiau negu talkininkai. 
Tas paaiškinama tuomi, kad c;n- 

tralimių valstybių armija daug 
prasčiau užlaikoma, ir valstybi- 
niai pinigai skupiau eikvojami. 

Amerika dabar yra turtingiau- 
sia šalimi pasaulyje. Ji savo 

pinigais ir nauja tvirta armija 
daug pagelbės j-au ketvirti me- 
tai kovojantiems su priešais tal- 
kininkams. 

Kad ekonomiškiau ir produkty- 
\ ii'ciau diirbti, visos piniginės 
Amerikos operacijos eis per vieną 
komitetą. 

KALIFORNIJOS AIDCB- 
LISTAI. 

San Franciako, Cal, rug3. 22 d. 
Bruzdėjimas I.WAV. organizaci- 
jos narių Kalifornijoje nesiliauja. 
Daugybė aidoblistų vaikščioja ne- 
dirbdami jokio clarbo. tik kursto 
prie strcrkų kitus darbininkus. 
Policija kas-dieną areštuoja at- 
skirus I.W.W. agitatorius, b'e* 
nei areštai, nei išsiuntimai j ki- 
tas valstijas aidoblstų propagan- 
dos nenuslopina. 

Nesenai tapo išplėšta ir išde- 
ginta I.WAV. raštine Oaklende, 
Cal, šiomis dienomis taip pat 
padaryta Los Angels'e, Cal. Po- 
licijos siftirėmimuosna su aidob- 
Iistais beveik visur jsimaišo ka- 
riumenė. Sukėlime dabartinių 
streikų San Francisco mieste, 
taipgi kaltinami I.\V.W. orga- 
nizacijos nariai. 

KARIŠKI KNYGYNAI. 

VVashington. D. C., rūgs. 22 d. 
Karės ministeris Backer paskelbė, 
kad trisdešimtis dviejose karei- 
viu stovyklose steigiami knygy- 
nai, jauniems kareiviams, dabar 
šaukiamiems armijon. Tų knygy- 
nu organizavimui ministeris pa- 
skyrė tam tikrą komisiją, kuri 
išleido atsišaukimą j visuomenę, 
prašydama aukų tam prakilniam 
tikslui. Tikimasi tam reikalui 
surinkti bent vienas milijonas 
d< >liarių. 

GAL UŽDARYTI ioo LAIK- 

RAŠČIŲ. 
Washingtan. D. C. rūgs. 23 d. 

Amerikos valdžia vis labiau krei- 
pia d omą j laikraščius, vedančius 
propagandą Vokietijos naudai ir 

j agituojančius prieš kareiviavimą. 
Pagal ištyrimą krasos ministeri- 
jos pasirodė, kad tokiu leidinių 
Suvienytose valstijose yra apie 
roo: dienraščių, savaitraščių ir 

ėnesinių žurnalų. Jie leidžiama 
visose kalbose, daugiausia anglų, 
vokiečių ir vengrų. 

Tokie leidiniai palaikomi ir 

platinami daugiausia socialistais, 
|aidoblistais ir kitokiais "taikos 

mylėtojas". Jie išleidinėjatna Įvai- 
riose Suvienytų Valstijų vietose, 
kurių 50% išeina Chicagoje ir 

Xe\v York e. 

Krasos ministerija nutarė nc- 

siuntifiėt tokių leidinių, kurie, 

pavidale agitacijos už taiką, sklei- 
džia propagandą už kaizerį prieš 
Suv. Valstijas ir kitus talkininkus. 

t 

AMERIKOS RUSAI. 

New York, N. Y., rugs. 22 d. 

—-Gyvenantieji Amerikoje rusai 

l/gi šiarn laikui buvo beveik vi- 

siškai neorganizuoti. Jeigu kut 
buvo vadinamos rusiškomis orga- 

nizacijos—jose vadovavo žydą;. 
Prasidėjus karei rusai labiau pra- 

1 
dėjo rupinties ap:e <avo tėvynės 
-rikalus ir grįžimą atgal. Jie pra- 

j dėjo organizuoties j mechaniku, 
terbnikų, dailydžių, žemdirbių ir 
!:•'tokias Rusijos išeivių organi- 

zacijas- kurių tikslu yra ruošti 

specialistus ir grjžti tėvynėn. 
Dabar Amerikos rusai jau su- 

organizavo CentralinĮ rusiškų or- 

ganizacijų komitetą, kurio rašti- 
:re yra Ne\v Yorke. Jo pirminin- 
ku yar p. Brau, sekretoriumi 
Krugliak. Centralinis rusiškų or- 

ganizacijų komitetas sekantį mė- 

nesį rengia visų Amerikos rusų 
susivažiavimą Nevv Yorke, kuria- 
!rre dalyvaus visu Amerikos rusų 
■ kolonijų atstovai. Ten* bus gvil- 
denami šie klausimai: Rusijos iš- 
eivių žvilgsnis į visapasaulinę 
kan ; prielankumas Rusijai; ka- 
reiviavimo klausimas; pas-portai; 
oficialiai Rusijos atstovai Ameri- 
koje; grįžimas Rusijon amatnin- 
kų ir abelnai visų rusų; politiški 
reikalai; dirbimas amunicijos Ru- 
sijai Amerikoje; dvasinis ir vi- 
suomeninis Amerikos rusų gy- 
venimas; siuntimas delegatų Ru- 
sijon; apšvietos darbai'- savišal- 
pystė; spauda, ir sutvėrimas 
nuolatinės centralkės Amerikos 
rusų organizacijos. 

PAMIŠO DAKTARAS. 

Bellings, Mont. — Daktaras D. 
Gontor, kuris ilgus metus darba- 
vosi išrišime nemirtiuumo klau- 
simo, išsikraustė iš x>roto. Gon- 
toras įsivaizdino, kad jau jis su- 

rado budą, kaip išgelbėti žmogaus 
gyvybę, ir nutarė tą budį paprak- 
tikuoti: j L užmušė savo pačią 
ir pradėjo ją gaivinti, bet toji 
daugiau jau neatgijo. 

Contoras pripažintas pamišu- 
siu ir uždarytas psichiatriškame 
ligonbutyje. 

j NAUJAS EDISONO IŠRADI- 
MAS. 

York N. Y.—Laikraščiuo- 
se rašoma, 'kad Thomas Edisonas 
padarė naują puikų išradimą, su 

kurio pagelba galima apsigynti 
tiro vokiškų submarinų. Visa svar- 

ba tame, kad Edisonas pritaikė 
puikius elektriškiis apsaugotojus 
Amerikos laivams. Tie elektriški 
apsaugotoje i gamina tokią jiegą, 
kuri priverčia vokiečių minas da- 

ryti zigzagus ir tolinties nuo lai- 
vo. 

AMERIKOS PREKYBA SU 

RUSIJA. 
Washingtoi\ D. C. — National 

City Tank pa^luod-a pi'nas žinias 

"DŽIUNK!".... 
Keletas autokratišku vainiku jau nuėjo j "džiunko'' (sengeležių) krūvą- Talkininkų kūjis 

mėgina sudaužyti ir paskutinį—kaizerio šalmą ir pasiųsti jj į "skriap jardą." 

apie Amerikos prekybą su Rusi- 
ja laike šios karės. Laike karės 
Rusija atvežė Amerikon labai ma- 

žai produktu, bet iš Amerikos 
išvežė neišpasakytai daug. 

1913 metais Rusija išvežė sve- 

tur prekių už $760-000,000. Iš 

jų vienas trečdalis pateko Vo- 
kietijon. Tais metais Rusija 
parsigabeno iš užsienio prakių 
už 687,000.000. Pusė tų prekių 
buvo perkama iš Vokietijos. 
Didžioji Britanija tuomet buvo 

j antra šilimi laipsnyje prekybos 
išsivystimo su Rusija. Paskui 
sekė Ilollandija ir Cliina. Su- 
vienytos Valstijos buvo užsilikę 

Ibeveik paskutinėje vietoje. Už- 
rnbežinės Rusijos prekybos Ame- 
rika sudarydavo: 1911 m. 9%, 

j 1912 m $>%, 1913 m. 6%. 
Iš Amerikos i Rusiją 'buvo iš- 

siųsta piekių: 1910 m. už $10,- 
000,000; T912 m. (už $18.000;000; 

jT9T3 rn. už $23,000,000; 1914 m. 

už $26,000,000; 1915 m. už $61,- 
(ooo,ooo, o 1916 m. iš Amerikos 

j tapo išvežta prekių Rusijon už 
,$310-000,000. Už paskutinį fis- 

į kai j metą, kuris baigiasi 30 d. 
bi'rželio š, u. Amerika pardavė 
prekių Rusijai už $558,584,000. 

Amerika dabar parduoda Ru- 

sijai daugiausia, geležinkeliams 
jr traukiniams materijolą, avalinę, 
| automobilius, visokias mašinas, 
odą- varį, vielas, aptickoriškus 
dalykus ir plieną. 

Amerika iš Rusijos gauna pre- 
kių sekančiai; 1913 m. už $29,- 
ooo.ooo; 1914 m. už $23,000,000; 
1915 m. už $3.394,000, o 1^16 m. 

už $5.917-000. 

SPAUDOS VARŽYMAS. 

Washington, D. C., rugs. 25 d. 

Atstovų butas vakar priėmė, bi- 

Ihj, kuris 24 d. šio mėnesio tapo 
priimtas senate. Jis buvo paduo- 
tas bendros sen.Ho ir atstovų bu- 
to komisijos- Sulyg to biliaus 

kiekvienas laikraštis prieš spaus- 

dinimą turės paduoti krasos virši- 
ninkui tekstą politikes ir karės 

žinių anglų kalboje. Tas žymiai 
apsunkins išeinančius ne anglų 
kalboje laikraščius. 

Kuomet Rusijoje viešpatavo 
laikraščių cenzūra, valdžia turėjo 
cenzorius, žinančius tas kalbas, ko- 
kiose spausdinami laikraščiai Ru- 

sijoje. 

IS DARBO LAUKO. 
APSIREIŠKĖ DIDELĖ DAR- 

BININKŲ VIENFBĖ. 

Ncw York, N. Y., rugs. 24— 

Tęsiasi streikas Ne\v Yorko 
piieplaukų darbininkų. Visi dar- 
b tiinkai susiorganizavę į uniją- 
l'uijos pirmininkas sako, kad jei- 
gu kompanija neišpildys darbi- 
ninku reikalavimo t. y- jeigu ne- 

prašali-ns žiauraus "formano" 
Lorbardo, tat sustreikuos visi 

•priklausantieji unijai Xew Vor- 
ko prieplaukų darbininkai. Jau 
esantieji po Lorbardo priežiūra 
darbininkai apleido darbą. 

Laikraščiai rašo, kad streiko 
priežastis yra tame, buk darbi- 
ninkai sužinojo, kad maniai nu- 

samdytas Lorbardas daug kartu 
buvęs streiklaužių ir su darbi- 
triukais labai žiauriai apsieina. 
Kartą darbininkas jam pasiskun- 
dė, bu1: jis sergąs ir prašėsi, kad 

ijį paliuosiiotų kelioms minutoms 
| n r bėgt i į aptieką. Formalias ne- 

įleido, bet darbininkas visgi nuė- 
I jo, bet kuomet darbininkas su- 

||;rjžo—neteko darbo. 
Paskutinės žinios skelbia, kad 

streikas jau baigiasi. Darbininkų 
reikalavimai išpildyti. 

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ. 

Į So. Omaha, Nebr., rugs. 22 

ld.—Milžiniškas1 darbininku strei- 
!:as Arrnour, S\vifto ir kitoje sker- 

•dyklose jau pasibaigė. Nuo 12 d. 
šio mėnesio darban stojo 7,000 

'darbininkų. Streikia dalyvavo 
apie 1,000 lietuvių darbininkų. 

Laike streiko, "The Omaha Dai- 
ly News", "Eveninę World— 
Berald" ir kiti buvo pilni nesąmo- 
ningų straipsnių, buk streikas 

Ijau pasibaigė. 
j Samdytojai baugino darbinin- 
kus, kad darbų atlikimui busę 
pargabenti nigeriai 'net iš Pie- 
tinės Amerikos.. 

Darbininkai labai tvirtai lai- 
kėsi vienybės! po du kartus į die- 
ną laikė mitingus. 

Darbininkų reikalavimai tapo 
išpildyti: pridėta po 2%c. į va- 

landą ir pripažinta darbininkų 
unija. 

Tūlose dirbtuvėse darbas nebu- 
vo dirbamas laike 14 dienų, kitur 
trumpiau. 

Darbininkai stoję j darbą nau- 

jomis sąilygomis jaučiasi links- 
mesniais, nes jų rytojus daba" 
geriau užtikrintas. 

"Liet." Reporteris. 

UNION IRON WORKS 
STREIKAS PLĖTOJASI. 

f San Francisco, Cal., rugs. 23. 
—Jau virš 24,000 darbininkų me- 

tė laivų statymo darbą. Sujudi- 
mas visartie mieste- Vietos laik- 
raščiai daugiausia apie streiką 
rašo. Gauta žinia, kad preziden- 
tas Wiisonas kreipėsi prie Ame- 
rikos Darbo Federacijos pirmi- 
ninko— S1. Gomperso— prašyda- 
mas tarpini nkystės streiko prie- 
žasčių ištyrime ir užbaigime 
s'reikų, pasitariant su streikuo- 
jančiais darbininkais. 

DARBININKAI GAVO AL- 
GŲ PAKĖLIMĄ. 

Newark, N. J. Public Service 

Raihvay Kompanija pakėlė mo- 

kesti gatvekarių motormanams ir 
konduktoriams. 

Nauja mokestis bus mokama, 
nuo pirmos dienos ateinančio 
niėn- Naujai gavusiems darbi 
bus mokama 28c. j valandą, vie- 
ton 25c., ir bus keliama mokestis 

iki 34 centų vieton 32c. Gauta i~ 
kiti pagerinimai. 

Už viršlaikį bus mokama 40 
centų j valandą. 

Pakėlimas darbininkams algos, 
kompanija sako, jai atsieis $300, 
000 į metus. 

Darbininkams naujiena, kad 
netikėtai jiems mokestį pakėlė 
gal jautė besiruošiant prie strei- 
ko. Reporteris. 

KURPIŲ STRIEKAS PA- 
SIBAIGĖ. 

ff Lin, Mass.. rugs. 22 d. — 

Kurpių streikas kuris tęsėsi ketu-1 
ris mėnesius dvidešimtyje avali- 
nės fabrikų, jau pasibaigė. Lai- 
mėjo darbininkai. 

Laike šio streiko darbininkams 
prisiėjo neišpasakytai daug kcn-| 
tėti ir energingai kovoti prieš 
samdytojų pastangas varyti dar- 
,bą streiklaužių pagelba. Daug 
energingesnių darbininkų laike 
streiko net buvo areštuojami už 
savo reikalų gynimą. Dabar 
'darbininkai privertė samdytojus 
pripažint darbininkišką uniją ir 
susitaikė dirbti už tokią mokesti, 
kokia buvo pirmtaus. 

Darbininkų unija ir samdyto- 
jai pasirašė po sutarčia, sulvg 
kurios laike trijų metų tose dirb- 

tuvėse neturi buti stieikų nei 
lokautu. 

I v 

I 

STREIKŲ AUDRA. 

fl Washington. D. C. rūgs. 24' 
d.—Nauja streikų audra siaučia! 
visoj šalyj. Daugiausia streikuo- 
ja darbininkai prie sunkių darbų, 
ypač tose dirbtuvėse, kur dirba- 
ma kariška amunicija. 

Darbinitnikų reiklavimai dali- 
mis išpildomi, kitur valdžia tar- 
p:ninkauja sutaikyme darbdavių 
su darbninkais. Kitais metais 
streikai prasidėdavo pavasariais, 
kuomet daugybė darbininkų bū- 
va reikalingi ūkiškiems darbams. 
Gi dabartinė streikų audra ap- 
lanke Suvienytas valstijas rudeni. 

Dideli streikai yra miškuose. 
Apie milijonas miškų darbininkų 
reikalauja darbo sąlygų pageri- 
nimo. Reikia i.ikėti, kad jų rei- 
kalavimai bus išpildyti- 

Ne\v Yorkc ir apięlikėse pri- 
sŲaitoma 35.000 streikuojančių 
darbininkų. San Francisco apie 
30,000. Washingtomo, Arizonos 
ir kitose valstijose streikuoja 
apie po 5>ooo darbininkų. Monta- 
noje, Kentucky ir Mass. valsti- 
jose streikuoja po kelcsdešimts 
tūkstančių darbininkų. 

Taip, darbininkai jau «<e juo- 
kais organizuojasi. 

GENERALIS DARBININKŲ 
STREIKAS ARGENTINOJE. 

Buenos Aires, rugsėjo 22 d.— 
Kompanijoms nei&pildžius gele- 
žinkeliu darbininku reikalavimu 
eina j streiką apie 200,000 dar- 
bininkų. Neišpasakytas sujudi- 
mas jaučiamas visoje šalyje. 
Valdžia smarkiai organizuoja ka- 
riumenę, malšinimui betvarkių. 

KALTI KAPITALISTAI. 
J[ Atlantic- City, rugs. 22 d. — 

Kalbant apie priežastis dabar- 
tiniu darbininkiški! streikų kapi- 
talistų suvažiavime, <larbo mini- 
steris \Yilsonas pasakė: 

"Paskutiniu laiku darbininkai 
pradėjo nerimauti ir dėl to, kad 
jiems paaiškėjo, jog plieno trus- 
tas ant kariškų užsakymų uždir- 
ba gryno pelno nuo 200 iki 400 
doliarių nuošimčių, ir, kad laivų 
kompanijos, lesyklų savininkai 
ir kiti kapitalistai taipgi lupa 
tokius baisius pelnus. 

Dabar ne laikas streikuoti dar- 
bininkams, bet ir ponams kapi- 
talistams dabar ne laikas lupt tokius baisius pelnus. 

Valdžia privalo nustatyti tei- 
singas kainas visiems. 

Jeigu kapitalistai nors kiek nu- 
mažins slavo godumą, tuomet 
bus iš ko pagerint ir darbininkų bu vi". 

IŠ VISUS, 
Į! Garsus rusų rašytojas V. Do- 

roševič, viename Maskvos dieno- 
raštyje, ei'lėjc savo straipsnių iš- 
roclinėja girtybės pavojų, kuris 
lemia pražūtį šviesios, blaivios Ir 
puikios RudiijoB revoliucijos 
laimėjimams ir pačiai Rusijai- į 

Kaipo pavyzdį Doroševič ima 
Maskvos pogromus, {vykusius 
27, 28 ir 29 d. gegužės 1915 m., 
kuomet buvo naikinamos vokiš- 
kos firmos su nuovoka ir kaip 
pridera, o pasigėrus miniai, tuo- 
met Maskvoje įvyko baisiausia 
betvarkė, gaisrai, plėšimai- už-, 
mušystės. Apie tai buvo rašyta' 
ir Amerikos lietuvių laikraščiuo- 
se. 

Pasirodo; tamsiosios jiegos 
veikusios Rusijos iau du kartus I 
bandė nugirdyti Petrogrado gy- 
ventojus ir iš to pasinaudoti re- 

voliucijos (laimėjimų pavergimu. 
Pereitai men«esį stovinčiai ties 

( 
Petrogradu armijai ir apielinkės 
gyventojam nežine iš kur buvo' 
atvežta 40 vagonų (cisternų) spi- 
ruto. Tris cisternas kareiviai ati- 
darė : gėrė kiek kas norėjo, o kas 
norėjo ir kibirais namo parsine- 
šė. Pasigėrusieji kareiviai ėmė 
šaudyti, bet ant laimės ne tarp 
savęs, o tik taip sau Į viršų "dė-l 
lei smagumo". Likusis spirutas 
tapo sudegintas, kaip ir kitose 
vietose. 

Doroševič rašo, kad nors dabar 
Rusijoje spirutas dirbamas tik 
dėl vaistų, bet visos aptiekos 
pardavinėja taip vadinamą "ode- 
koloną gėrimui". 

Yra žinoma, kad geriant ode- 
koloną Įvyksta smegenų uždegi- 
mas, gi nuo "odekolono gėrimui'' 
žmogaus sveikatai nieko (neken- 
kia; mat papraston degtinėn ap-1 
tirkoriai Įvarvina "nepavojingų i 

sveikatai odekolininių lašų". 
'Anarchijos apsireiškimai Rusi- 

joje dažniausia yra girtybės re- 

zultatai. Jeigu paėmus Rusijos 
žemlapĮ pažymėtume juodu taš- 
ku tas vietas, kur Įvyko anarchi- 
jos apsireiškimai, tat ant sveiko 
Rusijos kimo matytųsi nemažai 
pavojingųjų juodųjų rauplių, ku- 
rias reikia gydyti. 

Doroševič kviečia Rusijos val- 
džią visiškai uždrausti degti- 
nės dirbimą, — geriaus tegul 
Rusija suvalgo tuos milijonus 
pudų javų- kuriuos suvartodavo 
svaigalų dirbimui. Tegul ge- 
riau Rusija pasilieka t>e odeko- 
lono, negu girta. 

Lengvai išduodamus leidimus 
svaigalu nusipirkimui rašytojas 
pataria valdžiai panaikinti. Nes 
dabar "odekolon>ine degtine" žmo- 
r,"s geria namuose, o restoranuose 
ui vieną bonką šampono moki 
po 75 rublius,' o už mažą konia- 
ko stikliuką 5 rublius. 

Leidimas dirbimo ir vartojimo 
svaiginančių gėrimų dabartinėje 
Rufijoje, yra -lygus rukvmui si- 
gr.rų parako sandėliuose. 

[| Iš Kopenhageno, Danijoje, 
Dz. Petrogradski" koresponden- 

tas apie Lietuvos padėjimą ra- 
šo: "Susiorganizavusis Varšavo- 
je komitetas Lietuvos reikalų gy- 
nimui ištyrė, kad visoje Lietuvo- 
je, o ypatingai Vilniuje viešpa- 
tauja baisiausis 'badas. Tas ko- 
mitetas net išleido specialj atsi-( 
šaukimą, kuriame ragina gelbėti j 

nuo bado mirties Lietuvos gy- 
ventojus". 

Tas korespondentas iš Danijos cituoja tekstą išleistojo atsišau- 
kimo. Tarp kitko ten sakoma: 

'"Iš visų svieto dailių, patekusių 
j kariškos ugnies gaisrą—Lietu- 
vą pasiekė sunkiausis likimas. 
Kadangi Vilniuje susispietė dau- 
gybė armijos tat miestas tapo 
apėstas įlygi trupinėlių. Vilniaus 
apielinkės paverstos į tyrus. Dau- 
gybė laukų neapdirbama. Žmo- 
nės serga įvairiomis ligomis. 

Duonos porcija Vilniuje suma- 
žinta lygi ioo gr. ir apart duonos 
gyventojai negauna absoliutiškai 
nieko: nei miltų, nei kruopų, nei 
bulvių. Svaras duonos, jeigu jį kartais galima (nusipirkti apart 
gaunamo pagal kortelę, kainoja 
kelis rubliu;. 

Kadangi provizijos nėra, tat ir 
j "pigiosios virtuvės'' tapo uždarv- 
Įtos. Visoje Lietuvoje nėra namo, 
kuriame nebūtų sutinusio išbadė- 
jusio ligonio. Jie kančiose miršia 
del (nežinomų karės tikslų. Prie- 
glaudose mirtingumas vis didina- 
si. Kvartaluose, kur gyvena be- 
turčiai, gatvėse raitosi gyvi žmo- 
nių skeletai ir maldauja trupinėlio' 
duonos. Ligonbučiai pripildyti 
badaujančiais tifo ligoniais. Taip 
tai miršta Vilniaus gyventojai. Jų 
kančias sunku apsakyti." 

Atsišaukimas užsibaigia šauks- 
mu pagalbos prie tų (lietuvių, ku- 
rie turėjo progą išbėgti iš degina- 
mos Lietuvos ir dabar gyvena 
Rusijoje. 

Įj Kanadoje organizuojama mo- 

terų mirties legionai, tokie, kaip 
kad Rusijoje. Kalbėtojos važi- 
nėja visoje šalyje, kad rašvtusi 
daugiau savanorių. Priimamos 
merginos ir moterįs nuo 21 iki 
45 metų (amžiaus. Moteriški 
Kanados '"legionai mirties" va- 

žiuos j Franeijos frontą. 

NETEKO PENKIŲ SUNŲ. 
70 metų senelis Koenig. pulki- 

ninkas vokiškos armijos, pra- 
džioje šiądieninės karės turėjo tris 
sunus aficierių rangose, kurif 
buvo mušiu laukuose. Du iš jų 
žuvo pirmose karės dienose Bel- 
gijoj, o trečiasai žuvo vėl aus, 
rytiniame fronte. 

Yon Koenig giminė teikė Vo- 
kietijai aficierius nuo laikų Fred- 
riko Didžiojo, tad ir dabar senas 

pulkininkas nerimo, kad niekas 
iš jo giminės jau nėra kareivių 
eilėse. Kada ketvirtasis sunus, 
turjs 19 metų amžiaus, ap- 
reiškė savo, norą stoti j karę. tai 
tėvai, nors labai buvo nuliūdę 
iš priežasties žuvusių trijų sunų, 
vienok ketvirtojo norams nesi- 
priešino. 

Šis ketvirtasis sunus susitiko 
su likimu vyresniųjų savo brolių: 
už trijų savaičių atėjo žinia, ka.l 
ir jis žuvo nuo francuzų 'kulkos 
vakariniame fronte. Galiaus pen- 
ktasis senelio Koenig sanus Įsto- 
jo kariumenėn. Pateko jis ar- 

mijon ties Yerdunu. Per tris 
savaites tėvai buvo paskendę 
ašarose ir gailestyje delei savo 

sunaus. Pagalios išsirūpino ka- 
riškos valdžios leidimą pasima- 
tyti su kaizeriu. 

Nuvykęs pas kaizerį, verkda- 
mas, papasakojo jiam visą isto- 

riją ir prašė apsaugos savo pas- 
kutiniam sunui. kad nors tas liktų- 
si prie gyvybės, kad kaizeris at- 

imtų j j iš mūšio fronto ir pa- 
skirtų prie kokios 'kanceliarijos. 
Senelio ašaros ir meldimas su- 

judino kaizeri, tad šis savo ran- 

ka parašęs įdavė prisakymą, kad 
17-os metų Koenig tuojau butų 
paskirtas prie kitdkio darbo. 

Su džiaugsmo ašaromis akyse 
paėmė raštą ir iškeliavo į divi- 
zijos štabą, kuriam priklausė ka- 

riaujantis l|o sunūs, ir ten nu- 

vykęs, drelančia ranka padavė 
kaizerio rastą divizijos koman- 
dierui. Komendantas paėmęs 
raštą, guit permetė j j akimis, 
paskui dirstelėjęs į senelj tarė": 

— Tavo sunus gavo 'kitą pri- 
sakymą. / 

— Kaip tą turiu suprasti?.... 
—užklausė senelis—Kaizerio pri- 
sakymas turi pirmenybę. 

— Visi, išimant vieną — at- 

sakė komandierius, — ir vieną 
mums atmainyt negalima. Prie? 
vab.ndą laiko tavo sunus tapo 
užmuštas mušvie. nrie Verduno. 



Amerikos Lietuvių Tautines 
Tarybos Užreiškimai. 

Lietuviu Amerikiečių politiš- 
Kasai gyvenimas aiškiai formuo- 

jasi į tam tikras politiškas :?rio- 
vės, tarpe kurių mūsų historijoje 
iv ima svarbiausią vietą tautinin- 
kr.i-dcmokratai. ?i sriovė suima 
| savo politikini us ir kulturiniu.-. | 
plotus kiekvieną obalsį, kuris j 
jieško Lietuvos nepriklausom}' -I 
bes ir kuris stengiasi būdavo*i' 
aukščiausią liuosybę gyvenimui 
busiančio Lietuvos piliečio. 

Amerikos lietuviai tautininkai- 
demokratai, per arti pusės šimto 
metų savo išeivijos gyvenimo 
Buvienytose Valstijose, sutvėrė 
savo galingą spaudą ir galingas 
kulturines, ekonomines ir politi 
nes organizacijas, išauklėjo pla- 
čius programus lietuvių amerikie- 

čių visuomeniškam gyvenimui 
tvarkytis, padėjo net susifor- 
muoti jvairioms mūsų partijoms, 
kad ateityje mūsų gyvenimas ga- 
lima butų išmintingai ir moksliš- 
kai tvarkyti, apimant reikalus vi 
su mušu luomų ir kliasų. Dabai 

parėjo valanda galutiną žings- 
ni atlikti — sutverti augščiausiį 
centrą plačios lietu vos tautiniu 

kų-demokratų sriovės, kuri apima 
musų tautos visus jieškiuius r 

idealus. 
5iuo laiko periodu .lietuviai 

tautininkai Amerikoje stovi aky- 
vai/.doje aiškaus mūsų sriovių 
krypsnio. Musų kairtji sriovė 
nusviro savo visais darbais į in- 

ternacionalizmą ir kovą už Lie- 
tuvos liuosybę visiškai nuspaudė 
žemiau savo partijinių j ieškiniu 
Musų deškiėji sriovė rodos daug 
kalba apie Lietuvos reikalus, rocU 
kartais dar kokį geresnį žingsnį 
ir padaro, bet savo politikos rei- 
kalavimuose ir savo visoje !ink- 
nėje plėtoja labai didelę nepa- 
kanta kitu visu Lietuve.-, luomų 
ir kliasų; liudniausis tos srio- 
vės krypsnis yra tame, kad Lietu- 
vos politikos pamatan deda tik- 
tai religišką grindę- kas Lietuvos 
aieityje siūlo musų tautai daug 
vaidų tikėjimo klausimuose ir ar- 

dymo, tautos, kaipo tautos, sti- 
prybės. Žodžiu sakant, abidvi tos 

musų kraštutinės sriovės musų 
tautos esybę silpnina. 

Musų pergyvenamoji liistorija 
parodo, kad Lietuvos 'iitosybė 
ir jos visa ateitis rymo ne ant 
siauru frakcijų politikoje ir religi- 
joje, bet ant sutuopimo visų nui- 

su tautos pajiegų, kurios pagel- 
.bėtų Lietuvai atsistoti ant kojų, 
akyse viso pasaidio, kaipo atski- 
rai valstijai. Todėl tai organizuo- 
jasi musų broliai Didžiojoje Lie- 

tuvoje j vieną galingą centrą, to- 

dėl tai arti miliono lietuvių Ru- 

sijoje sutvėrė savo augščiausia 
Lietuvių Tautos Tarybą, todėl 
tai ir mums, ilietuviams Ameriko- 

je, reikia šitokio centro, kuris ga- 
lėtų ilgainiui sutraukti prie savęs 
v sus lietuvius* j naudingą politi- 
kos darbą. Berods musų katali- 

ki>kai-klerikitliškoji sriovė sutvė- 

rė taip vadinamą Amerikos Lie- 

tuvių Tarybą, bet prie šio vidurio 
negalima pritilpti musų visuome- 
nes klodai kitoniškų, kaip tik 
Romos katalikų tikėjimą išpažjs- 
tantie. Musų kairieji elementai 
sutvėrė taip jų vadinamą Ame- 
rikos Lietuvių Darbininkų Tary- 
bą, bet j ją gali susituopti žmo- 

r.ės, kurie tiki tiktai j internacio- 
i.alizmą. Tikro centro, kuris vie- 
nytų visų krypsnių ir visų tikė- 
j'mų Lietuvius Amerikoje ant 

musų tautos programo, dar ine- 

buvo. 

Šito viso akyvaizdoje susitvėrė 
n;-.ujas centras—Amerikos Lietu- 
vių TautosTaryba. Josios prog- 
ramas sekantis: 

(1) Iškelti tarpe Amerikos lie- 
tuviu obaisj—"Lietuva — lie- 
tuviams." 

(2) Plėsti musų visi omenėje 
s'»ekimus prie kuoplačiausios de- 
mokratiškos Lietuvių valstijo.i, 
su plačiausia tolerancija visiems 
lietuvių iluoniams, tikėjimams ir 

\;sa-pusiškam kultūriniam Lie- 
tuvos (piliečių vystymuisi. 

(3) Vienodinti amerikiečių lic 
tv.vių politikinius, kulturinius »r 

socralius programus su tokiais 
piogramais musų didžiausių tau 

tiškai-demokrati'nių partijų Di 
diiojoje Lietuvoje ir Rusijoje. 

(4) Sukviesti j viršui minėtus1 
siekimus visas mušu politines, 
kultūrines ir sociales organizaci- 
jas. di leles ir mažas, kad męs 

sudarytime .^ajiegą pagelbėjimui 
kovai už Lietuvos liuosybę ir 

atbudavojinuii neprigulmingos 
Lietuvos. 

(5) Išnaudoti dabartinj mo- 

mentą visa s vietinės politikos Lie- 
tuvos naudai. 

(6) Kaip tuos tikslus An,e:i 
kos Lietuviu Tautine Taryba 
mano atsiekti. 

Amerikos Lietuviu Tautinė Ta- 

ryba prikviečia savo sąstaton po 
tris atsto* is nuo šių didžiųjų 
tautinių organizacijų Amerikoje: 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko- 

¥, Tėvynės lėtojų I)r-jos, 
\merikos Lietuvių Tautinės San- 
daros. Lietuvių Centralinio Ko- 
miteto, Amerikos Lietuvių Spau- 
ios Draugijos. Amerikos Lietų- 

jų Dakti.rų Draugijos, Lietuvi; 
N'eprigulmybės Fondo ir kitų. 
kurios turi musų gyvenime aiškų 

I Programą ir apima kokią nors 

•'isiį tautą apeinančią veikimo 

1 it]. 
2. A. L. i. L. turi savo vy- 

riausią sėdybą Nevv Yorko mic- 
c.e, kur ji lai ko kas dvi savaiti. 
p. r taip taukiai, kaip galima savo 

paprastuosius posėdžius. Tuos-j 
posėdžiuose reikalaujama, Tary- 
bos quorum. kad galima butų at 

•įtikusius ūmius reikalus greitai 
n spręsti. Bet i.:ki!us svarbiam 
reikalui yra speciališkai šaukia 
ina būtinai visu Tarybos atstovų 
ar jų ingaliotinių susirinkimas. 

3. A. L. T. T. turi savo Išpil- 
domąjį Komitetą bei kitas nuo- 

latines ar reikalui esant specialcs 
komisijas, kurios visos veikia ir 
išduoda savo veikimo atskaitas 
\isai Tarybai. I'pildomasai Kg 
mitetas seka Europos (lietuvių po- 
litikinius ir kitus visuomeniškus 
darbus ir sulig to stengiasi in- 

formuoti Amerikos lietuvių vi- 

suomenę per musų organizacijas 
ir musų spaudą, su tam tikrais 
rurodymais, kad męs čionai ame- 

rikiečiai lietuviai galė'ume musų 
visuimenės poetiką gretinti su 

musų broliais Lietuvoje. Tas 

pats Išpildomasis Komitetas j i e š 
i ko priemonių, kaip kuoarčiatįsiai 
pritraukti j vienodą Lietuvos po- 
1'tikos darbą kitas musų srioves 
Amerikoje. 

4- Amerikos Lietuviu Tautinė 
Taryba seka politikos reikalus 
Amerikoje ir kiekviename, atsiti- 
kime kur tik nujaučia išnaudotiną 

į momentą Lietuvos liuosybės rei- 

kalams, atkreipia visą (lomą, kad 
(tas butų tinkamai išnaudotas. 

5. A. L. T. T. stengiasi pri- 
tiaukti prie darbo už Lietuvos 
reikalus visas musų mažesnes 
vietines draugijas, kliubus, rate- 

l:us ir kuopas, kurioms suteikia 
visokias informacijas ir pavyz- 
džius visokių rezoliucijų ar nuta- 

rime, kuomet tik tokios bus rei- 

kalingos kovai už Lietuvos liuo- 
sybę ar reikaluose atbudavojimo 
Lietuvos kulturiškai bei ekono- 
miškai. 

6. A. L. T. T. kas sa' įtė, ar 

tam tikrais laikais, suteiks mu- 

sų spaudai sumanymus, kas tu- 

rCtų buti rašoma apie naujausius 
iškilusius Lietuvos politiškus 
n ikalus. v 

j. A. L. T. T. užlaiko Informa- 
cijos Biurą, kuris pagelbsti mu- 
ši: visoms organizacijoms .r mu- 

šu veikėjams susekti visas reika- 
lingiausias žinias, lytinčias mūsų 
t:.Utos gyvenimą Europoje ir 
Amerikoje bei kitose svieto 
dalyse. 

8. A. L. T. T: grečiumai su 

skel'bimu smulkesnių žinių mū- 

sų spaudoje, savu keliu systema- 
tiškai spausdina ir platina po mū- 

sų visuomenę politiškus praneši- 
mus, brošiūras atsišaukimus ir 
1.1. 

9. A. L. T. T. inkuria politiš- 
kos agitacijos fondą, kuris pa- 
dengia visas išlaidas kaip pačios 
Tarybos reikalų, taip ir spaus- 
dirnui reikalingos politis. ai agi- 
tacijai literatūros. (Šitas fon- 
das yra atskiras nuo Neprigulmy- 
Ses Fondo, nes tasai fondas yra 
stambesniąja! musų tautos poli- 
tikai, podraug tasai fondas nega- 

PRIEŠ IŠEISIANT KARĖN 
Pulkas anglų kariumenės-pilno1 kariškoj formoj atlieka paskutini peržiūrėjimą prieš iš- 

plauksiant į Prancūzijos ir l'.elgijos laukus. 

Ii skirti lėšų A. L. T. T-bos už- | 
U.ikvmui). 

10. A. L. T. T. savo politiškus 
žingsnius taiko sulig Lietuvių 
Tautos Tarybos Rusijoje ir at- 

sidarius susinešimams su Di- 
tlžiąj'i Lietuva, bandys ko-ordi- 

( 
•nuotis su tautiniu centru, kokis 
tenai visuomenės gyvenime bus 

paaiškėję*. 
11. A. L. T. T. negali Imti li- 

kviduota. pakol Lietuvos likimas 
išsiris sulig lietuvių tautiškai- 
dc m ok r a t i n i o j o p.r og r a mo. 

12. Reikalui prisiėjus A. L. T. 
T. likviduoti, visas jai priklau 
santis turtas tampa pavestas ly- 
giomis tarpe lietuvių tautinių 
organizacijų, kurios Taryboje per 

i visą tą laiką bus savo atstovais 
1 reprezentuotos. 

A. L. S. A. REIKALUOSE. 

Tarimas—Ankieta- 
Neturint ALTS. įstatuose nuro- 

dymų. kokia dalimi balsų reikia 
įskaityti įnešimą, dėl ]>erkčlimo sei- 

|iuo, užtvirtintu, ankietos keliu už- 
1 klausiau ALTS. valdybos narių, 
j kad išreikštų šiame klausime savo 

j nuomonę. 

Atsakymus gavau sekančius: 
Pirm. pagelb. J- Ambrožiejus— 

du trečdaliu balsų. 
Ižd. M. W: Bush—didžiuma 

b;Įsų- 
Sus. ekr. St. Mockus—du treč- 

daliu balsų. 
Fin- sekr. J. O. Sirvydas—di- 

džiuma balsų, nes tą klausymą 
padengia konst. par. 17. 

Yald. narys Dr- A. Bacevičius 
—didžiuma balsų. 

Vai. nar. Inž. M- J. Vinikaitis 
—didžiuma balsų. 

Mano nuomene reikia du treč- 
daliu balsų. 

Taigi didžiuma ALTS- valdy- 
bos yra nuomonės, kad seimas tu- 

ri būti perkeltas jei to norės di- 
džiuma dalyvaujančių balsavime. 

A. Adžgauskas. 
ALTS. Pirm. 

1 

SICUX CITY. IOVA. 

Juokingą spektaklį surengė šv. 
Kazimiero draugystė rugsėjo 9 
d., parapijos svet. Vakaras buvo 
parengtas su išlaimėjimu ožio ir 
avino. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Viskas pavyko gerai, o 

publikai net šoinus paskaudo nuo 

juoko, kuomet sena bobutė įsi- 
vedė j svetainę aptaisytus ožį 
ir aviną. 

Maži vaikai išmokyti p. J. Pra- 
kaičio, dainavo oželio dainą. Ožį 
išlaimėjo Prakaitis, aviną — J. 
Katinas. 

Svetainė atrodė puikiai, nes bu- 
vo išpuošta medžiais kaipo so- 

dnas. Griežė puiki muzika. 
Šio vakaro rengimu rūpino- 

si šv. Kazimiero draugystės pir- 
mininkas J. Zabuliotnis. 

Visi atsilankiusieji labai pa- 
tenkinti. Koresp. 

IŠ HARRISON, N.J. 
Šv. Juozapo Dr-ja tapo suorga- 

nizuota 8 mėnesiai tam atgal bet 
jau pusėtinai išbujojo ir vis auga 
nariu skaisčium. 

T. 
Ši draugija bujoja del to, kad 

į čia nebosauja kunigai ir narių 
persitikrinimų niekas nevaržo. 
Yra labai puiku, kad kunigai čia 
nebosauja, mat jų vieta bažny- 
čioje darbuojies- Vietinis kuni- 

pas, F. J. i visuomeninį gyvenimą 
nesikiša, tokiu budu su juom yra 
lengviausia susitaikinti. 

Si draugija jau turi apie 150 
narių ir kasoje turi $560, mat 

p.'išalpinis draugijos tikslas ir ina- 

ri.'ti moka po 35c. j mėnesį- 
Draugijos pirmininku yra p. J 
Kemešis, kuris puikiai veda susi 

rinkinių tvarką. 
Visuomeniniame lietuvių veiki- 

me ši draugija taipgi neatsilieka: 
i' ateityje iš jos reikia tikčtie- 
gražaus veikimo Lietuvos labui. 

Katalikas. 

IŠ THORP, WIS. 
Ukčsc. — Šioje apielinkėje 

yra 40 lietuvių ūkininkų: dau- 
giausia kaimiečių'' iš Suvalkų 
gubernijos yra apie 8 šeimynos. 

Ūkininkai sėja daugiausia kor- 
•nų, kurie noksta i 60 dionų. Ru- 

gių sėjama nedaug, o vasarojų 
beveik visiškai nesėjama. Apie 
Stevens, Point žemė smiltinga, 
todėl ten sodinama daug bulvių. 
Thorp apieilikėjcj kur yra molie- 
na — sėjama kviečiai. 

Rcvcik visi ūkininkai 'pasitu- 
rinčiai gyvena. Daugiausia už- 
dirba iš pieno ir smetonos. 

Vidutiniškai gera žemė čia ga- 
lima pirkti iki 12.00 už akerj. 

Šiuosmet javai užderėjo gana 
gerai. — A. S. 

MINERS MIJ^LS, PA. 
Areštas. Rugpjučio 19 <1. čia 
tapo suareštuotas ir pasodintas 
j \Yilkes Barre kalėjima Povilas 
Saudargis, buk už -platininri 
prie^valdiškų plakatų. Saudargis 
yra katalikas, žemo susipratimo 
žmogelis. Pastarame laike jis pa- 
puolė po socialistų įtekme ir 

kontrolę. Taigi socialistai tuomi pa- 
sinaudodami, paliepė įSaudargiui 
išdailinti tuos plakatus tarpe M i- 
ners Mills, ir apielinkės lietuviu, 
einant iš dievmaklystės. Šitaip 
žmogelis nepermatydamas pavo- 
jaus papuolė j bėdą. Dabar socia- 
listų lyderiai paėmė advokatą 
ir renka aukas vedimui bylos. 
Dabar yra proga pasigirti socia- 
listišku darbu darbininkų gero- 
vei. X. 

IŠ DAYTON, OHIO. 

Lietuviai. —Nors per trumpą 
laiką ma'ai tegalėjau susipažinti 
■su Daytono Lietuviais, bet 
j kiek pažinau, su "Lietuvos" sltai- 
ttytojais pasidalinsiu. 

Daytone randasi nemažas bu- 
Įrrlis lietuvių, visokiu profesijų 
■ ir apie desėlkas biznierių- 

Draugijų bei kuopų yra, bet 
'visos apmirę; su kitomis kaip 
iteni nebūt, bet S.L.A. 105 kp. 
| privalėtų daugiau s judėt, bet da- 

į'bar negirdėt, ar turi kada susi- 
rinkimus, ar veikia nors ką? 
But gf.istina, kad but paskelbta 

; laikraščiuose, kada laikomi susi- 
1 rinkimą ir kur, kad nariai ir ne- 

įnariai* žinotų kur ateiti. 
| Daytone labai ir labai reikalin- 
ga platinti apšvieta. Nenoriu aš 
nužemint čionykščiu lietuvių, 
bet turiu pasakyti, kad pirmą 
kartį mam teko sutikti 'lietuvius 
taip siaurai žiūrint į apšvietos 
dalykus. 

Fakėlimu apšvietos turi -rū- 

pintis vietinė S.L.A kuopa. Ar- 
tinanties žiemos ilgesniems va- 

karams imtis prie darbo: įsteigt 
j mokykla vyrams, o ypač mote 

| rims bei merginoms. Mokin- 
ties angliškai bei lietuviškai, įpa- 
tiilgai čion augusios merginos ne- 

moka kalbėti lietuviškai. Kalba, 
bet ir sarmata klausyt.-. 

S.L.A kp. turėtų rūpintis su- 

rengti ši% žiemą nors kelias 

prakalbas, kad sujudint visuo- 
menę ir parodyt, kad yra Dav- 
tone S.L.A kuopa. Toliaus, kad 
visuomenę daugiau pritraukus, 
rengt vakarą su piogramu, ir 
draugiškus vakarėlius, tokiu bu- 
du pasididins kuopa, žmonės dau- 

giau prasilavins ir bus kaip ki- 
tose kolonijose. Viskas gali 
įvykt* tik kad vietinė kuopa tru- 

put] sukrustu. 
('ionais nėra Tėvynės Mylėto- 

ju Draugijos, kas vėl būtinai rei- 
kauinga, nes tai antra lietuvių 
mokykla. 

Pastebėjau atsišaukimą į Ohio 
ir Mieli, valstijų lietuvius, kad 
sutvert T. M. D. Apskriti. Hu- 
tų geistina, kad tas. greit įvyktų, 
tada tose vietose kur nėra T.M.D. 
kp., apskritys pasirūpintų su- 

tvert, vietiniams lietuviams pa- 
geidaujant. 

M. RadzeviČiutė- 
Mockienė. 

SO. OMAHA. NEBR. 
Lietuviai slavų vežime.—Kuo- 

met cechai atsišaukė su pakvieti- 
mu j visas slaviškas tautas, kad 
surengti bendrą demonstranciją, 

jie užkvietė savousuis cechus, 
serbus, lenkus, charvatus ir lie- 
tuvius. Pakvietimas savu keliu, 
bet lenkų ir kiti laikraščiai ėmė 
šaukti, kad lietuviai tai yra sla- 
vckai ir atliktas kriukis. Jie 
šaukė, o paaiškinimo nei protes- 
to iš lietuvių pusės nesimatė. Kas 
skaudžiausia, kad kuomet 2 d. 
•šio mėnesio įvyko rengiamoji 
demonstranciją, nors ir dalis lie- 
tuvių joje dalyvavo, bet demons- 
trantai lietuvius labai melagin- 
gai perstatė ir tiesiog šmeižė, 
net patys neva inteligentai, silp- 
nai protaujantis arba'mieko apie 
savo tautą nežinantis lietuviai. 

Užkvietimus gavo Šv. Antano 
draugija, SLA. 87 kuopa TMD. 
i/ kp. ir kitos lietuvių draugijos. 

jUžkvietimuose buvo pasakyta, 
kad 'parodavime galima bus ne- 

šioti tik Amerikonišką vėliavą, o 

kviečia svetimtaučius. 
.SL.A. 87 kp. komitetas tnuvy- 

ko pas cechus ir paaiškino, kad 
lietuviu tauta t.oturi nieko ben- 
dro su slavų tautomis ir kad 
Lietuviai trokšta matyti Lietuvą 
neprigulminga, taigi parodoje tik 
tuomet dalyvautų, jeigu iš to 

butų bent kokia nauda Lietuvai. 
Tr C'entr. Kom. lietuviams pa- 
tarė dalyvauti tik kaipo ilietu- 
viams, bet kuopoje yra nerimtų 
politikierėlių, kurie kuopą jvele 
ton maišelienėn. 

T.M.D. 17 kp. taipgi laikė tam 
tikslu susirinkimą ir matant, kad 
ten iietuvių vardas nepripažįsta- 
mas, o tik norimas išnaudoti ren- 

gėjų politikai, kuopa leido savo 

delegatams rezignuoti. Re/.ig- 
'navo p. A. Ūkelis, J. Andriuko- 
■nis ir J. Jurevičius. 

! Rugsėjo 2 d. maršavo tos va- 

idinamosios slaviškos tautos. 

[Kiekviena turėjo po beną. Mar- 
|šavo ir į parką, pažymėton yie- 
,ton. 

Į Stai kokią iškabą nešė mar- 

šuoja.+ieji lietuviai: "As Ameri- 
'cans Lithuamian sliall loyal be, 
but tlie slavic nation, and Lithu- 
anians mušt be free". O j anglu 
laikraščius tie rengėjai štai kaip 
patalpino: "As American Lithua- 
nian shall \oval be. but tli_ sla- 
vic nation must be free''. 

Tai labai aišku, kokią politiką 
įvaro tie slaviški "draugai",su sa- 

|vo lenkišką "G\viazda zachoelu". 
|kur 36-me numeryje daugybes 
[•nesąmonui skelbia. 

Musų kolonijos ilietuviški ly- 
deriai apsileidę be mieros. Ar gi 
galima manyti, kad tokie demon-i 

Įstracijų rengėjai siųsdami tcl1 
gramą j Washingtoną primint'', 
kad ir Lietuva trokšta laisvės? 

i Musų lietuviškiems politikierė- 
jliams rūpėjo tik ant platformo; 
su slavų "džcntelmonais" pasėdė- 
ti hei savo bi/.nclius pareklamuo- 
ti, o paskui pinigus už benus iš 
draugyšjių kolektuoti. tik kasžin 
ar lietuvių draugijos mokės, ka- 
dangi 'lietuviai ton parodon 1-u- 
vo kviesti rengėjais paskui ig- 
noruojami. 

Kuomet parke tęsėsi prakalbos, 
visi slaviškų tautų kalbėtojai mi- 

nėjo Jenkus, sla vokus, čeeluts, o 

lietuvių vardo nei vienas neprata- 
rė, gir;li "ir kitos slaviškos tau- 
tos'. Visi slaviškų ta įtų kalbėto- 
jai šaukė ir šaukė apie savųjų ne 

prigulmybę, o lietuvių vengė '.iet 

vardą minėti. Gaila, bet dar la- 
biau gaila, kad ir lietuvis kalbė- 
tojas, nuo Sv. Antano Draugijos, 
vadinamas advokatas Juvikas, tai 
kaip kalbėjo. "Lietuviai nė sla- 
vai. bet lenkai—geri lietuvių kai- 
mynai". Gaila, k id tas žmogelis 
tik tiek nusimano. 

Amerikos lietuviai turėtų at- 

kreipti atidą j tokius nuotikius. 
Gana leist visokiems gaivalams 
teršti musų tautą. 

A. A. Zalpis. 

Žinios-Žinelcs. 
Rochester, N.Y. 

Rusijos ambasadorius, prof. 
Baclimetjev bus Rochestcryjc 3 
<1. spalio mėnesio, k'ir kalbės 
laike vaisbos buto atidarymo. Bu- 
tų geistina, kad Rochesterio lie- 
tuviai pasiustu savo atstovus. 

K. J. 
1 

Wateibury, Conn. 
= Pereitą utarninką atsibuvo 

vestuvės I>r. Stasio Saprano su 

p. Stefanija Petrovsky. 
Šliubą ėmė šv. Patricko baž- 

nyčioje. 

Montello, Mass. 
= Artinanties žiemos vaka- 

rams, kad turėti iš jų dvasinę 
naudą čionykščiai lietuviai išrin- 
ko tam tikrą komisiją, kuri rengs 
daugybę naudingu paskaitų ir 

pielekcijų ateinantį •žiemos se- 

zonu. 
Čionykščiai lietuviai neužmir- 

šta nei Europos lietuvių mok- 
sleivių: rugsėjo 9 d- surengė "Ži- 
burėlio'' naudai pikniką, kuriame 
jaunimas padoriai pasilinksmino 
ir "Žiburėliui" liko pelno apie 
desėtkas doliarių. 

Philadelphia, Pa. 
A. Fovilauskas ir Juodsėdis, 

saliunininkai, ir tūlas A- Abrama- 
vičius, besivadinėdami automobi- 
liumi susikulė ir visi smarkiai su- 

sižeidė. Su jais važiavo ir mer- 

gina. Visas "bivnčius'' drožė j 
"tr.oką" ir išlakstė j visas puses 
met po penkiolika pėdų. Tapo 
nugabenti j ligonbutį. Juodsė- 
■lis po katastrofos bevežant j li- 

gonbutį mirė. 

I 
Elizabeth, N. J. 

Į — LSS. 147 ikp. šešiais dide- 
liais savo rezoliucijos inktais 
išrodinėja "A.L.D.T." nedkumus 

I i r pasmerkia ją. 

Delroit, Mich. 
= Šios ko'ionijos lietuviai ga- 

na energingai darbuojasi \isuo- 
memiškoje dirvoje. Rengia spek- 
taklius ir vakarėlius "A.L.T. San- 
dara". (Sandaros kuopon susi- 

spietęs visas inteligentiškas jau- 
nimas. 

Cleveland- Ohio. 
= Ant Oregon gatvės lietu- 

viu šeimynoje ištiko muštynės 
per girtybę. J. Bagareviėius ta- 

po taip baisiai sumuštas, kad 

tuoj mirė. Suareštuok P>. Gri- 
gas, P. Prokopas ir B. Šaltunas 
sėdi kalėjime. Jie dalyvavo to- 

se muštynėse ir kaltinami žmog- 
žudystėje. 

1Tashua, N. H. 

= Edvardas Karsokas vedė 
Elzbietą Žukauskaitę. Prigul- 
mingasai kunigas už šliitbjį norė- 

jo gaut $30, jaunavedžiai nesu- 

jtiko. Juos surišo pigiau nepri- 
gulmingasai kunigas Mickevi- 
čius. 

Scrcntcn, Pa. 
=•• Rugpjūčio t r d. kasyklose 

i)cs; rogclinant anglį tapo baisiai 
apdeginta lmrna ir pagadintos 
akys Jonui Yeževięiui, paeinan- 
čiam iš Kauno gub.» Savidaniu 
kaimo. Nc'aimingasai randasi 
ligonbutyje. Jo brolis Stanislo- 
vas prašomas atsišaukti šiuom 
ar'resu: P»r. Veževičius, 20" 
Charles St., Scranton, Pa. 

Pontiac, Mich. 
= \*ictias čionykčių vyruku 

pasivadino save mergina, Pat- 
ronėlė Sitimukė ir j ieško apsive- 
diniui vaikino per bostoniškj "Ke- 
lcivj". Pointiacai, pažįstamieji 
t,-} norintį vyrų vyro, per "Kelei- 
vį" protestuoja ir reikalauja pa- 
siaiškinimo už suvadžiojimus. 

Mat žmonės taipgi užsiima 
"rašinėjimu į gaz-ietas". 

Hudson> Mass. 
— čionykščiai (lietuviai, pasi- 

dalinę i partijas ėdasi nc tik na- 

mie bet ir spaudoje. "Darbinin- 
ko" nomumeryje pirmos iš Hud- 
sono korespondencijos eilutės 
skamba: "Čionykštis socialistė- 
lis A. P. Jocis kapitalistiškame 
laikraštyje "Keleivyje" net po 
■kelias špaOtas užima gynimui sa- 

vęs. Jis besigin lamas vis did:s- 
nhis melus ir nesąmones para- 
šo: meluoja kaip tik jų cicili- 
k iš kas mokslas parodo." 

Lowell. Mass.. 
! — I.uSS. 203 kp. "ALD. Tary- 
bą" atmetė ir išnešė -rezoliuciją, 
kti ioje tarp kit ko sako... "musų 
LSS. 203 kuopa netik nepritaria, 
bet ir pasmerkia tokius nelegaliai 
sumanytus darbus''. 

San Francisco, Cal. 
San Francisco lietuvių drau- 

gija S T. A. 106 kp. susirinkime 8 
d. rugsėjo, parėmė Y. K. Rač- 
kausko sumanymą, kaslink Įstei- 
gimo SLA, skyriaus Lietuvoje, 
taigi' ic6-tos kuopos nariai iš- 
reiškė už'siganėdinimą dabartiniu 
"Tėvynės" turiniu. 

Paskutiniame susirinkime kuo- 
pa nutarė nusamdyti nuosavą 
kambarj ir užlaikyti SLA. 106 
kp. raštinę, įsteigti kuopai kny- 
gyną ir užsiprenumeruoti pa- 

žangesnius Amerikos lietuvių 
laikraščius. Amt nusamdyto kam- 
bario durių ir langų teirautasi 
išmaliavoti ir Lietuvišką žirg- 
vaiki su parašu: "Headquarters 
of Litb. Ali. of America", 
Bramch 106-th". Geistina, kad 
panašų -kambarj 106 kp. įsteigtų 
—nes tik tuomet čionykščiai 
lietuviai sueitų į geresnę pažintį. 

Monessen, Pa. 
= LSS. 166 kp. pakvietimą pri- 

sidėti prie "ALDT." vienbalsiai 
atmetė, rugpj. 19 d. 

Middleboro, Mass. 
= LSS. 139 kp. taipgi neprita- 

ria, bet eina prieš "ALD. Tary- 
bą". Atmestas "tarybos" užkvie- 
timas prisidėti ir užprotestuota, 
kad "tarybos tvėrėjai skleidžia 
dezorganizaciją. 

Burlington, N. J. 
— \'i:uoniininianie lietuviu vei- 

kime vadovauja S.L.A. 225 kuopa. 
Čia gyvuoja ir šv. Kazimiero pa- 
šalpinė draugija. Socialistai čia 
neturi jokios įtekmės, net ma- 

žiausių susirinkimų jie čia ne- 

laiko. 

Lincoln, N. H. 
= Lictu\~:Ų visuomeninio vei- 

kimo vadovavimas čia priguli 
S.L.A. kuopai. Ta kuopa, tiesa 
didelio gyvumo neparodo, o A. 

ir T.M.D. kuopos jau pa- 
kriko. Lietuviai rengiasi sukrus* 
ti smarkiau. 

Cleveland. Ohio. 
=- Lietuviu Jaunimo Lavinimo- 

si Ratelis, kuris dar visiškai aie- 

senai susitvėrė, gana sparčiai su- 

ga ir pasekmingai darbuojasi, 
skleisdamas apšvietą lietuviu tar» 

pe. 

Manchester, Conn. 
= Sios kolonijos lietuviai, ku- 

riij čia yra apie 400. niekaip ne- 

ga't sugyventi sutikime. Ypač 
frnatiški klerikalai kelia tuš- 
čius barnius ir nesutikimus. 



Apžvalga. 
i 

Nenuklampokime į raistus. Pas 
mus kova tarp musų sriovitj ir 

frakcijų taip pasibaisėtinai išsi- 

plėtojo, kad' paėmus bile laikraš- 
tį rankon, manytum, jog šiądiei 
lietuviams nėra nieko svarbesnio, 
kaip tik išrišti klausimas,kuri sro- 

ve geresnė ir kuri jų turi taip sa- 

kant, viešpatauti. 
Žiūrint j tą tarpsriovinę kovą, 

prieš akis stoja toks paveikslas 
Trįs šunes išėjo j miškus meš- 

kos medžiotų. Jau buvo beveik 

•priėję prie meškos ^ujtos, bet štai 

pakeliui jiems pasipainiojo pli- 
kas# pusiau nudžiuvęs kaulas. 

Ir kaip ims musų šunės už tą 

kaulą pjautis— net ku'l'.os į vi- 
sas šalis -lekia... Tie kvaili šune- 

liai, liežuvius iškišę ir apsiputo- 
ję, su kraujo pripiltomis nuo pik- 
tumo akimis nemato, kad štai ties 

jais stovi pasistiepus meška ir nu- 

leidus savo "lopą", rengiasi vi- 
siems trims šuneliams nugar- 
kaulius sulaužyti, žemas paleisti-. 

Mūsų trįs sriovės sudaro Lie- 

tuvių tautą. Lietuvių tautai gra- 
sia didžiausi* pavojus—iŠ vokie- 

čių, lenkų ir rusų pus^s. Bile vie- 
no iš jų užtenku, kad mums nu- 

garkaulius sulaužytų. Cet musų 
sriovės- ažuot atkreipti savo i'.tis 

prieš bendrą ir pavojingą priešą 
plėšosi ir draskosi už sausą kau- 

lą, už vadovystę. 
Vidurinė lietuvių sriovė, taip 

vadinami tautininkai, iki šiolei 

stengėsi dėtis su ta sriove. kuri 

pripažjsta 1 i e t u v i s t ę ir no- 

rėtų Lietuvos laisvei, tieprigul- 
mybei darbuotis, kitais žodžiais 

tariant, tautininkai ėjo su tais, 
kurie ėjo prieš tą augseiau minė- 

tą mešką. 
Šito jie niekidos neturėtų pa- 

leisti iš akių, bet vienytis, arba eiti 
bendrai su tais, kurie eina prieš 
didelius, išlaukinius lietinių tau- 

tos priešais; su naminiais 
priešais' galima bus apsi- 
dirbti vėliaus- kuomet pereis iš- 
laukinių didelių priešų pavojus. 

Jeigu už Lietuvos neprigulmy- 
foę eina socialistai—dėtis su jais; 
jeigu už ją eina klerikalai—dėtis 
su jais. Bet niekados nesidėti su 

klerikalais, vien tik todėl, kad nu- 

stelbti socialistus, kaipo tokius, 
ir niekados nesideti su socialis- 
tais vien todėl, kad nustelbti kle- 

rikalus, kaipo tokius. 
Mums visdi nesvarbu yra nu- 

stelbti vieną ar kitą partiją. Toks 
darbas, ypač šiuom laiku, butų 
nykštukų darbas. Mums svarbu 
yra dabar laimėti Lietuvos lais- 
vė. Tr tiktai į sitą tikslą atsižvelg- 
dami, tautininkai privalo daryti 
koaliciją su vienais ar su kitais. j 

Daryti koalicija "su visai i, 
kurie eina prieš socialistus" arba 
"su visais, kurie eina preiŠ klerika- 
lus''. reikštų pamiršti ir zmonii 
akis nukrei[ti nuo didesnio tiks- 
le j smulkutj partijinj tikslą; rei- 
kštų vesti žmones nuo vieškelio 

j partijinius raistus. Musų many- 
mų kiekvienam tikram įlietuviui 
nėra dabar svarbu, ar busiančioj 
loisvoj Lietuvoj viešpataus socia- 
lizmas, ar klerikalizmas. Tas yra 
tik antraeilis dalykas. Pirmaeilis 

dalykas y. i, kad Lietuva butu 
laisva ir neprigulmin^a. Apie vi- 
dujinius viešpatavimus turėsime 
Jaiko vėliaus pasiginčyti ir pako- 
voti. 

^odel męs manome, kad "Atei- 
ties" patarimas sandari ečistms 

(tautininkams) eiti išvieno "su 
visomis sriovėmis- kurios tik yra 
•priešingos lietuvių klerikalizmui", 
nors g li išvystyti pasekmingą 
kovą su klerikalizmu, bet susiau- 

rintų, užtemdintų viršminėtą aug:";- 
čiausj lietuvių tikslą. 

Lai gyvuoja pasiutimas! Vo 
kiečiai sutvėrė draugiją Lietu- 
vos Ivolionizavimui; lenkai viso- 
s< šalyse varinėja intrigas, kad 
pasigauti Lietuvą savo Utcin; Ru- 

sija, kaip matytis, taip pat nesiū- 
lo Lietuvai neprigulmybės pyra- 
go; mažus lietuvių vaikučius ga- 
bena Šveicarijon, kad Vokietijoj 
jie badu neišmirtų... O Amerikos 
l'eluviai juo toliaus, juo labiau^ 
siunta. Apsiėdę partijinių čeme- 
ryčių, peilius vienas kitam gelan- 
6, virves veja. kad išsmaugti 
visokius "parmazonus", bedie- 
viu?". "ciciHkus", "klerikalus" ete- 

Ar jru visi pasiuto? Ar neliko 

tarp lietuvių vadovų nei vieno 

blaivo proto? Ar partijinis fan?-J 
tizmas taip jų akis aptemdino, 
kad jie jau nemato, joj; jie dervt- 

išu šokį šoka ant jau pusiau su- 

stingusio Lietuvos kūno? Ar jie 
nesupranta, kad tekiais pasielgi- 
mais j:e Lietuvą kryžiavoja? 

I 
* 

Paiiurėkit' ko Liaudies Taryba 
nori. Naujienų" tveriama Ameri- 
kos Lietuvių Darbininkų Taryba, 
kaip žinome, pasidarė Liaudies 

T arybos (Peoplcs Council) "bren- 
čiuin". 

.\ię> jau porą sykiu rašėme apie 
tą organizaciją ir kas reikia apie 

manyti. Stai dal>ar gauname 
pirmą numerį laikraštėlio "The 
People's Counselor", kuris kaip 
matyt, yra tos Liaudies Tarybos 
organu. 

Peržiurėjus tą numeri, įdomių 
dalykų gali pastebėti. Jeigu votį 

Pernstorfas dar butų \Vashingto- 
ne, tai jis galėtų už tą numerį 
Liaudies Tarybai išprašyti nuo kai- 
zerio bent tą $50,000.— 

"Amerikos Lieteuvis", kalbėda-i 
mas apie tą patį numerį, paduoda 
gerai sutrauktą jo turini. Jis rašo: 

"Nors Darbininkų Taryba 
sakosi ėsą vien taiko-; šalinin- 
kė ir darbo žmonių reikalų ap- 
gynėja, vienok jos skelbiamos 
įdėjo- parodo ką kitą. Pirmas 
numeris jų laikraščio aiškiai 
patvirtina, kad ne darbiminkai 
ir ne taika jiems rupi, bet vo- 

kiečių interesai ir Vokietijos 
Imperija. 

/ 

Tame laikraštyje galima ras- 

ti ir Hohenzotlernų nuopelnų 
ir jogei Anglija, o ne Vokietija 
pradėjus Europos karę. joge i 
iŠ rbiją nubausti buvo teisin- 
gas reikalas ir 1.1. Čionai s ga- 
lima n.3ti daug Anglijos godu- 
mų, apie Anglijos persekioji- 
mą mažųjų tautų, bet Vokieti- 
ją ir Austrija visuomet šven- 
tos. 

Bet aiškiausiai savo pakrai- 
pą parodo tas laikraštis, išdės- 
tydamas sąlygas, kokiomis tu- 

rėtų baigtis dabartinė karė. 
Jose nieko kito negalima ras- 

ti, kaip tik advokatavimą ga- 
ilingos Vokiečių Imperijos. 
Tiesa, užsimenama ir apie ma- 

žasias tautas, apie tautas Ru- 
si josi, AimgJI i jjos Ipavergtas, bet 
nė žodžio apie Austrijos ar 

Vokietijos. 
Užsimenama ir apie lietu- 

vius. Lietuvai siūloma n^pri- 
gulmybė, žinoma vien Didžia- 
jai, bet čia pat toliaus kalba- 
ma apie galimybę Vokietijos 
•rubežių pastūmėti toliau Ne- 
muno. apie padalinimą Latvi- 
jos- Estonijos tarp Rusijos ir 
Vokietijos nes ten randasi 
daug vokiečiu ir nes vokie- 
čiai tenai nuo seniai viešpatau- 
ja. Tai vis kalbama turbut dar- 
bininkų ir mažų tautų intere- 
suose ! 

Rusijos armijos ištcriojusios 
Galiciją, Bukoviną, Rytų Prū- 

siją ir Ru/lja turinti tai atly- 
ginti. Vokiečiu armijos nete- 

riojusios, jokiu barbariškumu 
nebuvę ir jei buvę padarytos 
skriaudos, tai buvo atlyginta 
labdarybe vokiečių administra- 
cijos ! Pažystame tą labdary- 
bę {Girdime ir Lietuvos vaito- 
jimą, po tos "labdarybės" lete- 
na! 

Lenkijai noprigulmybė. su- 

prantama, Rusijos Lenkijai! 
Poznanius, Silezija buvo vo- 

kiečių ir turi ilikti. Galicija 
turinti likti Austrijai už išliuo- 
savimą Rusų Lenkijos Bulga- 
rijai, \rokietijos šalininkei, rei- 
kia atiduoti rumunų apgyven- 
tą Dobrudžą ir Graikijos Ma- 
kedoriją! Serbija galima nu- 

skriausti ant kiek tas lnts rei- 
kalinga Vokietijos interesams! 
Alzacija Lotaringiją, sena pa- 
saka, tai vokiečių provincijos 
esą ir turi liKti! Rumunų 
Transylvaniją palikti austrų 
"tnielaširdystei." Belgiją gali- 
mą suskaldyti j dvi valstijas ir 

Antverpas tai "Dievo padary- 
tas uostas Vokietijos didžiau- 
sio išdirbystes distrikto"!... 
Vis tai darbo žmonių užtari- 
mas, mažų tautų liuosavimas 
ir Uikos geidimas!... 
Taigi matote, j kokias organi- 

zacijas musii žmonos mėgina 
vesti mūsų politikieriai, prisiden- 
gusie darbininkų vardu. 

Žada išmesti humbugiškus dak- 
tarus. "Naujienos" užsitraukusios 
;mt savęs negražu vardą "humbu- 
gi^kų daktaru organo," sakoma, 
'a<la netrukus tuos apgarsinimus 
išmesti. Apie tai plačiau yra pra- 
rešama "Vietinėse Žiniose'' šiame 
numeryje. 

Jeigu tai tiesa, tai tuomi reikės 
tiktai pasidžiaugti. Tuomet .pasi- 
l'ks tik "Keleivis" ir "Laisvė,'' 
kurie tas smarves taipgi talpina- 

Ihunbugiški daktarai buvo su- 

siviję sau stipriausj lizdą "Nau- 
jienose'' ir jeigu toji jų tvirtovė 
grius, tai bus nuopelnas visų tų. 
kurie neatlaidžiai varė kovą prieš 
U'.of apgavikus. 

"Parsidavėlių" Istorija K. 
Šliupas, metęs mūsų laikrašti jon 
bombą apie "parsidavėlius*' ir šni- 

pr.s, dirbančius už pinigus prieš 
Lietuvos neprigulmybf. nesenai 
buvo C'hicagojc. Teko su juo 
tuo reikalu pasikalbėti. 

Užklausus jo, ar jis turi kokiui 
nors prirodymus savo tvirtini-j 
nums, jisai atvirai pripažino, ka:l j 
neturi jokių, o tik rėmėsi p. Sta- 
nio Šimkaus pasakojimais- 

Dabar p. Šimkus "Tėvynėj 
a<škina. ką jis yta "ištyręs. '* 
Anot jo pranešimo, didžiausi i 

"kaltininku" turėtu Uuti p- K. Pi- 
lėnas iš N'e\v Yorko, kuris tar- 
n; uj;is Anglijos "vidaus reikalu 

ministerijoj;" kad p. Pilėnas pi- 
nigiškai rėmęs p- Rimką, liet ne- 

galima pasakyti: kad Rimka butu 

išvažiavęs už Pilėno pinigus; kad 
p. Alytienė, dirbanti SLA. ofise, 
dirydavo p. Pilėnui įvairius ver- 

timus iš lietuviu laikraščiu anglų 
kidbon; kad p. Pilėnas tankiai lan- 

kydavosi SLA- ofise- kaipo buvu- 
ris SLA. kuopos pirmininkas ir. 
pagalios, kad p. Pilėnrs buk 
Įskundęs Amerikos valdžiai keletą 
lietuvių, ir pati Šimkų, kaipo Vo- 
kietijos šnipus. 

Tai yra trumpa sutrauka p. Šim- 
kaus pranešimo. Taigi tas yra ir 

pamatu p- K. Šliupo padaryt1] 
įtarimų. 

J visą tai atkreipus atydą. rei- 
kia tiesiog stebėtis; kaip galima 
buvo tik tokius "davadus" turint, 
tokj skandalą kelti. 

Nei vienas iš svarbiausiu apkal- 
t:ninių nėra prirodytas: i) nepri- 
rod>ca, kad kas ners iš lietuvių 
veikėju už pinigus, ar ir be pi- 
nigų, butų tarnavęs kokiai nors 

valdžiai prieš Lietuvos nepri- 
gtiimybę; 2) neprirodyta, kad net 

U; pats p. Pilėnas butų Lietuvos 
neprigulmybės priešu, (męs turi- 

me pamatų manyti, kad jis juo- 
mi nebuvo ir nėra; atpenč many- 
tum, kad jis gali daug Lietuvai 
n; ūdos padaryti); 3) neprirodyta. 
kad tarp lietuvių butų kokia tie-r-< 

organizacija, norinti "parduoti' 
Lietuvos laisvę. Žodžiu, nei vie- 
nas rinitai padarytas užmetimas 
neprirodyta- 

Kad p. Pilėnas buvo valdiškoj 
Anglijos tarnystėj—dar csai.t 
Londone,—tai apie tai senai ir 
žvirbliai žinojo; kad jis darė ver- 

timus iš Lietuvių laikraščių anglu 
kr.Ibon, tai tas dar taipgi nieko 
rrprirodo (męs net esame girdė- 
ję, kad tais vertimais ne kenkta, 
bet dar prigelbėta lietuviams; apie 
tr<i gal galėtų ir p. Alytienė pa- 
liudyti) ; kad jis buk įskundęs ke- 
li:-. lietuvius ir p. Šimkų vok iš- 
kais šnipai s,—tam taipgi nė- 
ra jokių prirodymų, o pagalio^ 
tas neatsineša prie p. Iv Šliup ) 

paskelbtos šnipijados, nes. kaip 
g.-lima nusimanyti, tas buvo pa- 
daryta (jeigu buvo) jau po K. 
šliupo padarytos sensacijos ir to- 
dtl negalėjo tuomet buti kaltinimo 
pamatu.—tai gali buti dalykas 
keršto, o ne politikos ir męs sit 
tuo nieko bendro neturim. Žo- 
d'iu sakant, iš c'idelio debesio išė- 
jo—pštik!—ko męs ir tikėjomės. 

Savo keliu tai yra bloga istori- 
ja* 

Kame blogumas—apie tai męs 
jau pirmiau esame rašę. Męs pa- 
žįstame gerai abudu—ir p. K. 
Šliupą ir Stasį Šimkų. Kad jie 
yra geri vyrai ir turi gerus norus, 

apie tai męs neabejojame- Bet 
męs turime teisę reikalauti nuo 

jų, kad ateityje jie nevirtų su 

lengva širdimi tokios košės, kaip 
kad virSminėta. 

Vienas yra geras muzikas ir li- 
teratas, kitas geras pedagogas, bet 
minėtas jų žingsnis parodo; kad 
jiedu abudu yra—-"pooc statei- 

įmca/V 
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Vanagas Siekia 
Lietuvos Širdies. 

Berline susitvėrė ''Vokiškai- 
Laltiška" dr2*ugij$. jo įsteigiamąjį 
jusi rinkimą''ktiflAfė Meklenburgo 
hercogas, kuris v o kalboje pa- 

pasakojo, kai-p lVtitų naudinga ko- 
lionizuoti vokiečiais Lietuvą ir 
Baltijos kraštą (Latviją ir Kst- 
liandiją). 

"Trečioji dalis žemių, priklau- 
sančių dvarams, bus iš liuoso no- 

ro atiduota mums kolionizacijos 
tikslams—sako Meklenburgo her- 
cagos,—Trečioji dalis kaimiečių 
žemių gali b utį išpirkta. Dvide- 
šimts du nuošimčiai žemės Kur- 
šė priklauso valdžiai. Tokiu bud u 

bus užtektinai žemės koliouizavi- 
mui vokiškų ūkininkų ir vokiš- 
kų kolionistų. išvytų iš Rusijos". 

Dr. (irautoff tame pačiame su- 

sirinkime laikė paskaitą, priro- 
dinėdąmas apie panašumą ir vie- 
nodumą vokiškos ir Baltiko pro-j 
vincijų kulturos, gi kitas l)r. Ze- 
eberg -laikė paskaitą apie Balti- 
ko tautas. 

l)r. Zeeberg prirodinėjo, kad 
susiartinimas tarp Vokietijos ir 
Balt ik o provincijų privalo buti 
padarytas ne aneksijos keliu, bet 

prijungimu Daltiko provincijų 
(taipgi ir Lietuvos) j \'okictij«>s 
federaciją. Anot jo, rusų įsiverži- 
mas i Rytinę Prūsiją parodė, kad 

Vokietijai reikia šitoj vietoj j gy- 
ti išstumtą priešakiu provinciją 
—vadinasi, Lietuvą.—kuri butų 
siena nuo užpuolimo rusų ant vo- 

kiškų žemių. 
Apart to, anot Dr. Zeeberg, 

Vokietija skaito savo garbės pa- 

reiga apsaugot;j du milijonu vo- 

kiečių. gyvenančių Rusijoj, nuo 

pažuvimo .tarp slavų- Taigi štai 
jiems ir butų patogiausia vieta 

Lietuvoj ir Latvijoj, prie Vokie- 

tijos. Šitose šalyse, sako jis to- 

liaus. gyvėntojų skaitlius nedide- 
lis ir beveik liesidaugina, todėl 
Lietuvos ir Latvijos, kaip lygiai 
ir Estų žemė yra puikiausis 
kolionizaciiai kraštas. Kolioniza- 
cija gi neatbūtinai, reikalinga, 
nes Vokietijoj jau pradeda truk- 
ti vietos. 

S uty g šito kolionizatoriaus žo- 

d;';ių, galima tikėtis prieštaravimu, 
kad tuomi bus Įžeista Rusija, kuri 

ateityj reikalinga bus Vokietijai 
jos kovoje su anglo-romanais. 

Betgi esą prijungiant Baltiko 

provincijas, Vokietija nesulaužys 
tautiškojo principo, nesa Rusi- 
ja mėra nacija. Rusijoj visa tau- 

tu eilė tapo suvienita su 

botago pagelba, o prie vidurinės 

vienybės šitos tautos nepriėjo. 
Nacijos yra tiktai ten, kur tauta 

gali sutverti savitą istoriją. 
Baltiko provincijos esą uc rusų 

provincijos ir todėl jų atskyrimu 
rusų tautiškasai jausmas ir garbė 
nebus užgauta. [Tėmikvt! Lietu- 
viai neva neturi savo tautiškų 
jausmų ir reikalų—'ant jų vokie- 
čiams tik nusispjauti. Viskas ko 
jie dar šiek-tiek paiso—tai rusų 
užrustinimo]. 

Apart to, anot to prelegento, 
estai ir latviai esą daug arčiau 
prie vakarinės (vokiečių) negu 
prie rytinės (rusų) kulturos. Jie, 
kaip ir vokiečiai, yra palinkę prie 
veiklumo, prįe, orgalnizavimosi, 
prie vaistyki n ybės. o slavai, no 

žiūrint jų "paviršutinės energijos- 
yra lėti ir "bhidija" fantazijos 
sferose. Pas riisus nėra stiprios 
valios, kokj« turi vokiečiai. Savo 

augimo m'etu rusai pakliuvo po 
totorių letena, paprato nuzemin- 

I l:f 
.. tai sekti ten. kur jiems liepia, kuo- 

ic 'H 
mot vokietys .panašiuose atsiti- 

kimuose eina savarankiu keliu. 
Rubežiits tarp dviejų kulturų 

—rytinės ir vakarinės—esą eina 
r.uo Ladogos per Peipuso ežerą 
iki Dauguva' 

Profesorius Zeehcr užbaigė sa- 

vo paskaitą išreiškimu palikėji- 
no. kad Vokietija nepraleistų da- 
bartinės progos ir prijungtų Lie- 
tuvą. Latviją ir visą Baltiko pa- 
kraštį prie \ okietijosr 

KADA DEŠIMTS VIRĖJŲ VERDA.... 
Kada keletas virėjų apit vienį puodą sukasi, žinok, kad barščius persudys-. laip sa- 

ko patarlė. Taip išeina ir su Rusijos valdžia. Kada perdaug "kukorių" apie katilą (val- džią) sukasi, tai gali iškalno žinoti, kad i*eis ir persūdyta ir perpipirinta.. 

MARGUMYNAI. 
GABENA LIETUVUKUS 

ŠVEICARIJON. I 
Am. Liet. Centralinio K-to 

Pirmininkas, p. J. S. Lopatto, 
gavo sekančio turinio laišką iš 
Centralio K-to "Lituania" rašytą 
22 d. rugpjučio, š.m.: 

"Didžiai Gerb. Pirmininke* i 
1 

"Jau nekartą rašėme, jog Lie- 
tuvoje didelis vargas. Del maisto 
stokos nusilpsta- serga ir dažnai 
miršta net suaugę, tai ką jau kal- 
bėti apie mažus? Mušu jaunuo- 
menė atsidūrė mirties pavojuje. 

"Norint šiek-tiek pagelbėti mū- 

sų broliams, Centralis Komitetas 
"Lituania" per susirinkimą 23 d. 
liepos. 1917 m., nutarė parsiga- 
bent šimtą vaiky 7-14 m. amžiaus 
Šveicarijon. Jau paduoti prašymai 
valdžioms. 

"100 vaikų maitinimas ir jų 
priežiūra atsieitų 8 10 tūkstančių 
(1 x/i-2 tukst. dol.) mėnesiui. Re- 
to :Šveicarų valdžia kaskart ma- 

žina pašalpos belaisviams išveži- 
mą. Prisieina jos (pašaipos) iieš- 
koti kitose šalyse, užperkant 

Į vienkart už dideles sumas pinigų. 
"Kad šiedu dalyku įvvkdindi, 

reikalinga daug pinigų. 
"Atsisakyti gi nuo to visgi ne- 

galima, nes gaila ir Letuvoje žus- 
t&nčių žmonių :r nelaisvėje. 

"Kreipiamės tatai prie Tamstų 
dar kartą su prašymų prisiųst*. 
mums piniginę pašalpą, nes ioo 

vaikų aprūpinimas atsieis metams 

apie 100,000 frankų, gi be to dar 
apie 35 tūkstančius belaisvių, ku- 
rių padėjimas šią žiemą labai gali 
buti kritiškas. 

"Čia skaitome reikalingu pra- 
nešti, jog pasitaiko gera proga 
užpirkti diktokai maisto del be- 
laisvių nuo Rusų Komiteto Ber- 
ne, kurs laukia iš Amerikos di- 
delių transportų. Taigi greit rei- 
kalingi pinigai. 
Pasitikėdami, kad Ta*nstos meat- 
sisakvsit paremti taip svarbų dar- 

bą pinigų prisiumtinut, pasilieka- 
me su augšta pagarba.— 

Pirm. —A. Steponaitis^ 
Gen. Sekretorius — 

Dr. J. Puryckis. 
Musų kasininko adresas: V. 

Džimklavičius. A v. du Midi, t 7, 
Friburg, Suisse. 

Lai Bus Laisva 
Lietuva. 

A. L. T. T. Savaitinis Straipsnis. 
Artinasi momentas, kada per 

šimtmečius nešę kitų. galingų 
valstybių jungą, tautos atgims Į 
pernaują, pernaują prisikels ir 
stos tarpan visų valstybių, ku- 
rios, nuo seniaus galingos, jas 
slėgė. 

Amerika, įstodama į šią didžią- 
ją karę. užreiškė, jog kariauja 
už 'nepriklausomybę ir paliuosa- 
vimą tautų iš po kitų priespau- 
dos: Suv. Valstijos kalbėjo apie; 
tauteles, kaip Lietuva ir kitos,: 
kurios šimtemečiai atzal taoo. 

nuslopintos ir pavergtos galingų- 
jų valstybių; kalbėjo už tautas, 
dabar, šitoje karėje nuspaustas 
ir sumintas — tai Serbija ir Ru-' 
manija, Belgija. Juodkalnija. Ka-' 
riauninkų tikslu padaryti nepri- 

^ gulmingomis valstybėmis Len- 

kija, Elzas-Lotaringiją, Ukrainą- 
Tarpe tokių pavergtų tautelių, i 

neturinčių balso nei galinčių! 
tarti žodį už save, yra kelių j 
milijonų tauta Lietuva, visų už- ( 

miršta, apleista, suminta, besi- j 
ka u j ančių priešų—Rusų ir Vo- 
kiečių armijų. Lietuvos upės 
paplūdo kraujais — bet jos ai- 
manavimo pasaulis neišgirdo, 
liesa Lietuva raudojo tyliai, nie- 
kas jos nematė, niekas jos ne- 

šelpė, kaip tik vien jos sitnai. 
čia Amerikoje gyvenantie, siųs- 
dami savo mažas, sulyginamai, j aukas. Lietuvos likimas yra, 
•daug baisesnis už Belgijos, kuri. j 
vienu sykiu užimta, daugiau ne- 

kentė: Lietuvą gi trypė geleži- 
niai batai Hindenburgo ir sun- 

kios meškos kojos—Renenkamp-! 
fo. Tuo laiku Lietuva vaitojo 
ir meldė pagalbos: tik jos bal- 
sas nepasakė plataus pasaulio, 
nes aukos duota tiktai Lenkijai!) 
Kad^ Su valku, Kauno, Vilniaus 
ir Gardino gubernijų lietuvių 
deginta kaimai, trobesiai, atimta 
javai, gyvuliai, ištraukta pasku- 
tinis kąsnis prastos duonos ir 
žmonės varyta tolyn j Rusiją 
arba grūsta nelaisvėn Vokieti- 
jon — tada aukauta Lenkijai, 
Tos aukos pateko pašalpai var- 

šaviečiu. o Lietuva vis badu j merdėjo... 
Taip yra ir dabar su Lietuva, j 

mirštančia iš bado, po sunkia 
Vokietijos ranka prispausta. 

Bet Lietuva nori liuosybės —Į 
trokšta pasiekti to, kas yra šven- ( 
čiausiu kiekvienos tautos idealu. 
Šauksmas liuosybės irgi netoli 
tenuskrydo už Lietuvos rubežių; 
jis tuoj atsimušė j geležinę Vo- j 
kieti jos militarizmo sieną, tuoj | 
nutilo gilumoje plačios Rusijos—j 
ir didis pasaulis nenugirdo Lie-, 

tuvių šauksmo. 

Kada Lietuva nori neprigul- 
mybės, pasaulyje kalbama 'apie 
Lenkiją: 'lenkai vis įstengė pa-j 
rodyti, kad tarp lietuvio ir lenko 
nėra jokio skirtumo, nes ju esan- 

ti t»k'VI»a Tipnnrl,"}... 
Tuo pačiu lenkai ir reikalau- 

ja, kad Lietuvos gubernijos bu 
tu prijungtos prie Lenkijos teri-' 
torijos. 

Popiežius Benediktas XV pa-^ 'leido karingoms tautoms pasiuly- 
mą — jis kalbėjo už kitas tau-j 
teles, bet užmiršo "katalikiškąją 
Lietuvą. Jis kalbėjo už Lenki- 
ją.' nors Lietuva yra skirtinga 
ir be jokio bendro su slaviškumu. 
tauta. Lenku intrigos, kaip m a- j 
tome, iki dabar išsirodo tokios. 
nepakianėiamos, kad kiekvienas 
lietuvis šiandien issireiškia galė-i 
tu ceriaus pakęsti anflo-sakso- j 

nieti arba geltoną japoną, tik ne 

lenką. 
Šiandieninė tarp kariaujančių 

už tautų laisvę ir paliuosavimą 
klaidinga nuomonė yra ta, kad 
visi, kurie kalba apie paliuosa- 
vimą pa-Caltijos krašto, turi ome- 

nyje Lenkiją. Ir popiežius rei- 
kalaudamas Lenkijai neprigul- 
mybės. mano, jog tuo laiku gaus 
tiepiggulbybę ir lietuviai, — ga- 
lės laisvai plėtotis su broliais 
lenkias. Tai visa daro lenkai. 

Tačiaus šiandien lenkas lietu- 
viui nėra kuo kitu. kaip atideng- 
ta kauke Lietuvos priešas, per 
šimtmečius tykojęs ant Lietuvos 
tautiškumo ir perdrąsiai perse- 
kiojęs Lietuvos žmones papras- 
tame gyvenime, jų papročiuose, 
kalboje ir religijoje. 

Lietuviai šiandęefn jaučiasi 
esą išsigelbėję iš nagų balt") 
Lenkų Erelio, nesa suprato savo 

priešą ir moka nuo jo saugoties. 
Tik dar -nepavyko lietuviams 
atitaisyti jų padarytų skriaudų 
ir klaidingų paskleistų minčių 
apie mus plačiajame pasaulyje. 

Svarbiausia — lietuviams rei- 

kalinga atkreipti domos j ati- 
taisymą to viso: j atitaisymą pa- 
saulio pažiūrų j lietuvius nuo 

savo nekenčiamu priešų-lenkų. 
Neišgelbėsitne męs Lietuvos iš 

nagų tų, kurie tyko mus užsmau- 
gti, jeigu šioje patogioje valan- 

doje nemėginsime parodyti pa- 
sauliui lietuvio — kaipo tikro 
Sanskrito ainio, kurs yra visai 
atskirtas nuo slavo-lenko. 

Tą išvydę, valstybės kalbėtu 
apie Lietuvą atskyrai: tą žino- 

damas, popiežius savo taikos pa- 
siūlose indėtų Lietuvos reikala- 
vimus atskirai ir liautųsi manęs, 
kad lietuviams labai gera bus po 
neprigulmingos Lenkijos val- 

džia. 
Nenusiminkite, lietuviai. tik 

stokime ant sargybos savo Tė- 
vynės, kurios atgimimas jau ar- 

tinasi, kas turės stoties. Turė- 
kime viltį, pastūmėkime savo pa- 
sišventimu, savo gale ir gausio- 
mis aukomis. Lai siu dienu 
mušu pastangos bus žyme, uždė- 
ta pabaigai darbo, pradėto ke- 
letas desėtku metu atgai. didžių- 

jų mušu tėvinainių, vienų jau 
gulinčių kapuose ir kitų dar te- 

begyvenančių ir laukiančių užte- 
kant saulės- liuosybės ant tyro 
laisvo neprigulimingos Lietuvos 
dangaus! K. S. Karpavičiui. 

Norintieji perskaityti geriau- 
sią garsaus visame pasaulyje 
francuzŲ rašytojo Julės Ver- 
ne'o apysaką, apie "enijus išra- 

dėjus, apie juriy plėšikus, apie 
paslaptingą jūrių karalystę, apie 
smarkiausios pasaulyje sprogdi- 
nimo medegos išradimą ir jos 
veikmę — užsisakykite spausdi- 
namą "Lietuvos" spaustuvėje 
knygą lietuviu kalboic "Vėlia- 
vos Akyvaizdoje'. Adresuokite .• 

"Lietuva" Pub. Co. 
814 W. 33rd St. Chica3o. iii). 



Lietuviai Kareiviai. 
KAREIVIAMS REIKIA 

SKAITYMO. 

Rockford, 111. Galima tikėtis, 
kad Rookforde galės buti i>viso 

keliolika šimtu, o gal net keli 
tūkstančiai naujai pašauktų lie- 

tuvių kareivių. 
Labai yra svarbu, kad musų 

lietuviai pasirūpintų ir apie mus 

lietuvius. Amerikonai kareiviai 
turi savo skaityklas, knygas, laik- 
raščius, bet tarp lietuvių yra dau- 

gelis tokių- kurie angliškai nesu- 

pranta ir nemoka skaityti. Jiems 
reikia lietuviškų knygų, laikraščių. 

•I.abai butų gerai, 'kad musų 
draugijos ir organizacijos pasi- 
rūpintų tuom. 

i'ėvyn. Mylėtojų Draugija be- 

abejonės galėtų pagelbėti 'ame, 
o ir kitos draugijos pri? to ga- 

lėtų prisidėti. 
mamxx Vienas iš "Naujokų". 

SAKO, GERI PATARIMAI. 

Kearny, N. Y., Gerb. Red. Pa- 
stebi"1 hu "Liet." X 37 naudingus 
patarimus lietuviams kareiviams, 
kuriuos duoda lietuvis kareivis, 
devintas metas tarnaujantis "Dė- 
dės Samo^ kariumenėie. Tat aš, 
pilnai paremdamas tuos jo pata- 
rimus pripažįstu, kad tai yra ve* 

ni iš naudingiausiu patarimu. An- 
tras dalykas, aš tai paremdamas 
pripažįstu, kad jeigu kiekvienas 
lietuvis, eidamas į kariumenę pri- 
silaikys tų nurodimų, tai neturės 

j< kilt keblumų savo tarnystėje. 
kiekvienas turėtų džiaugties- 

kad gauna tokią gerą progą dasi- 
žiuoti pir.n eisiant j katitimenę, 
kaip elgties pastojus j "Dėdės Ša- 
mo" kareivių eiles. 

Autorius tų patarimų yra man 

labai gerai žinomas. Aš esu su 

juom drauge tarnavęs Filipinų sa- 

lose. Jis yra susipratęs tėvynainis 
Iniris visados užstodavo lietuvių 
tautą ir platino žinias apie Lietu- 

vą būdamas kariumeneje. Visi lie- 

tuviai, kurie eina j kariumenę, tu- 

rėtų džiaugtis gavę nuo savo tau- 

tiečio tokias naudingas informa- 

cijas. 
Garbė jam, už jo tokj pasidarba- 
vii .ą. Kad visi lietuviai paklausy- 
tų p. Petro M. J., tai jiems ka* 

riumenėje nereikėtų sutikti keblu- 

mų ir daugelį žmonių apie Lie- 

tuvą gražiai painformuotų. 
Su pagarba, 

H. K. B 

PAPIRKINĖJIMAS YRA BLO- 
GAS DALYKAS. 

Frank Monstavičius, laikantis 
salittną Cliicagoje, 111. pa- 
teko visai netikėton Lčdon. 
Aną dieną jis tapo suarštuotas 

per federalę valdžią už tai, kad 

•mėgino- sakoma, papirkti Excmp- 
tion Board daktarą, kad ji paliuo- 
suotų nuo kariumeiVSs. Kol jo 
byla bus išrišta, pareikalauta nuo 

jo užstatyti $1,500,00 bondso. 

CHICAGOS DAINORIUS KA- 

RIUMENĖJ. 
žinomas čikagiečiams teaoras 

Jakutis (birutietis) pereitą pėtny- 
č.ia atsisveikinęs su savo pažįsta- 
mais ir draugais, išvažiavo j Rock- 
ford 111. kareiviauti. Atsisveikin- 
damas su čikagiečiais, jis pasakė: 
'"Iki šiolei dainavau čikagie- 
čiams, ir, sakoma, pusėtinai ma- 

no dainos žmonėms patikdavo. 
Let (kai uždainuosim kaizeriui, tai 
r.t žinau, ar jam tas patiks"- 

CHICAGIETIS FRANCIJOJ. 
Juozas Šliakis, brolis advokato 

Š'iakio iš Chicago, 111., pastojusi* 
pereitą pavasarj ktirumenėn liuo- 
sanoritt, dabar praneša, kad jis 
jau yra Paryžiuje. 

PrLš išvažiuosiant Francuzi- 
jon, jis tapo pakeltas į seržanto 

rangą. 

KAREIVIŲ DRAUGAI. 

Pereitą sąvaitę, keliant Chica- 
£os lietnviaim-kareiviams išleis- 
tuvės VVest Sideje. tapo sumany- 
ta sutverti ant \Vest Sidės tam 

tikras komitetas, kuris rūpinsis 
esančių kariumenėje lietuvių rei- 
kalais. 

Stttoanvm.s "Ta štai koks: 
Kiekvienas pašauktas kariume- 

nėn 'lietuvis turės sau paskirtą 
"kaip ir karišką "krikštų tėvą'' 
ar '"motiną" 1« .įrie rūpinsis viso- 
kiais budais apie savo "krikštu 

sunų" kariumenėje: rasinės jam 
laiškus, laikas nuo laiko siunti- 
nės jam laikraščiu, knygų ir šiaip 

'įvairiu mažmožių,—sakysim, ta- 

įbokos, cigarų, ar kitų dovanėlių. 
Šios organizacijos tikslu yra 

netik palengvinti lietuvio-karei- 
|\io tarnystę, bet taipgi parodyti 
Ijam, kad jo vientaučiai lietuviai 
rūpinasi savo broliu lietuvių, kad 
jis nesijaustų vienas, visų už- 
mirštas. 

Westsidiceiai sutvarkymui ši- 
tos organizacijos išrinko jau ir 

| komitetą iš t ryju ypatų. Tam tiks- 
lui jau yra ir pinigų sudėta. Su- 

I manymas labai geras ir verta, -ka ! 
kitos kolionijos tą pavyzdi pa- 

: sektu. 
! Susitvėrus tokiems komitetams 
kitose kolonijose, (kiekviena ko- 
lionija prižiūrėtų savo kareivius) 
vėliaus galima butu sutverti iš 
tų vietinių (komitetų centradj lie- 
tu vių-k-areivių pagelbos komitetą. 
Čia suplauktų "isos informacijos, 
visa statistika apie lietuvius, tar- 

naujaiKius Afnerikos armijoj. 
Kad tas darbas yra labai nau- 

dingas ir svarbus visais atžvil- 
giais—tas nesunku suprasti. Ir 
jeigu jis inorima atlikti, tai da- 
dar yra laikas jis pradėti. Karei- 
viai, 'k'ek teko patėniyti, labai 
luom sumanymu yra patenkinti. 

Beje, viršminėtos West Side 
išleistuvėse (Chicagoje) kiel: 
\ienam kareiviui-ilietuviui įteikta 
dovana dailus setas reikalin- 

giausių kareiviui daiktų, į šitą 
setą Įėjo: šukos, šepečiai plau- 
kams ir drabužiams- dantims še- 
petukas ete—viskas sudėta gra-| 
žioti ir parankion aptaison. 

Prieš išsiskirsiant, fotografas 
nuėmė visų \vestsidieeių kareivių 
fotografiją. 

LIETUVIAI KARIUMENĖJE 
Sekantieji lietuviai yra pa- 

kaukti ir pastoję kariumcnėn: 
Pittston, Pa. ir apielinkėje: Ka-| 
zys Vizgaitis, Pranas Ančiukaitis, ] 
Stasys Lauraitis, And. Buberis, j 
Mikas Dzekauskas, Jurgis Kešiu- 
nas, Ignas Delkanta, Juozas Sta- 
siulevičius, Juozas Grabauskas, 
Juozas Surikas- A. Andriškevičius,' 
Jonas Žitkauskas, Mikas Buraus- 
Vas, Juozas Makauskas, Juozas 
Kopčiunas (paskui išmestas), 
Jonas Degutis, Dom. Barkauskas, 
Jonas Kolaitis- Juozas Mikalaus- 
kas, Petras ^Markauskas, Petras 
Maraukevičius, Jurgis Petrikas, 
Petras Maskevičius, Stasys Ma- 
kačiunas- Vincas Basulis, Jon. 
Xagoba, Vincas Masis, Stasys 
Purauskas, Juozas Maslauskas, 
Ant. Taba.vičius, Selv. Šlekaitis* 
Ant. Petrosius, Ad. Volkis, Ad. 
Tainčius. 
Shenaudva'n, Pa.—Albi-n. Jurgelis 
pastojo litiosanoriu ir yra dabar 
Syracuse, N. Y. 

Westville ,111. Šie lietuviai yra 
paimti į kariumenę 19 d- rug- 
sėjo ir išvežti j Camp Dodge, Ia: 

Kazis Mauricas, 
Feliksas P, Poleikis, 
Ipolitas Sungrila> 
Dominiivkas Bernotas, 
Antanas Gustas, 
Kazys Daržininkas, 
Vladas Žėkas, 
Danielius Bobinas (ne pilietis) 
Edvardas Nekrosevičius (ne pi- 
lietis), 
Kastantas Rutkauskas, 
Antanas Miklovis (ne pilietis), 
Viktoras Jocius (S.L.A. 29 kp-os 
narys), 

| Mateušas Kauza (ne pilietis S.L. 
j A. 29 kp-os narys). 
į Vladas Dambrauskas (S. L.A. 29 

į kp-os narys), 
Antanas Radzevi'ius (S.L.A. 29 
kp-os narys"), 

Įdomiausia kad ir nepiliečius, 
neturinčius nei pirmų popicrų, 
paėmė lygiai kaip ir piliečius. 
Kada Local Board nedavė 
visai paliuosavimo blankų, tai 
Antanas Miklovis kreipėsi prie 
District Board, bet ir ten 

prašymas buvo atmestas. 

(Jeigu taip buvo, tai abidvi ta- 

rybos peržengi savo įgaliojimus- 
Red.) 

" 

V. S. K. 

KAREIVIŲ IŠLEISTUVĖS 
AMSTERDAME. 

Dvylika lietuvių iš Amsterda- 
mo, X. Y. išėjo leariumenėn- 
Atsisveikinimui su jai« šv Ceci- 
lijos choras ir TMD- 144-ta kuo- 

pa surengė vakarienę po-bažny- 
tinčj svetainėj. Kalbėjo kun. J. 
£tdaitiavičius, M. Kerbclis ir Si- 
manavičius. Choras ir kuopa sa- 

vo nariams suteikė dovanas, taip- 
gi klebonas davė visiems dovanė-j 
les. Smagu buvo matyti, kaip 
lietuviai čia apreiškė broliški 

tarp savęs meilę. 
(Platesnis aprašymas tilps se- 

kančiame numeryje. Butų gei- 
stina gauti vardus visu lietuviu- 
kar^'viu. Red.). 

A. J. L. 
Iš Chicagos išvažiavo kariu- 

mcnėn: 
A. Prečinauskas, 

P. Kairis. 

Stasys Priebodzkis. 

Herrin- 111.—Simas Pamataitis, 
SLA. 102 kuopos narys. 

■» l-r 

Woodside, N. Y.—Jonas Karpa- 
vičius. Pctris; ^elmokas, Juozas 
Jakimas, Julius Katkauskas, Gust. 
Laiįvgevičius.O ' -t 1 

i M r' I 
East Vandej-griftįi Pa. l.iuosu no- 

ru Įstojo kafyunu'nėn Stasys But-^ 
nora (čia augęs),, Jonas Kazlaus- 
kus (čia aiujės Jį,. Jonas Saveikia. 
Kaz. Šepctis ir Mart. Zam- 
bliauskas. 

Chicago, 111. — Stasys Pricho- 
dzkis. 

Lowell, Mass. 

= A. Gaidis, turintis pirmas 
pilietiškas popiefas tapo paimtas 
kariumenėi>. 

LIETUVIŲ-KAREIVIŲ PLYTELE 

Kiekvienas lietuvis, trokštantis Lietuvai laisvės, gali prie 
jos išgavimo prisidėti kuom kas gali. Westsidės li et u via i-karei- 
viai Chicagoje bene Į>irmi pridėjo savo tokiiį plytelę. Išleistu- 
vių vakarėlyj jie priėmė rezoliuciją, išreikšdami Amerikai iš- 
tikimybę ir podraug primindami apie tai, kad Amerika, atė- 

jus taikai, užstotu už Lietuvos laisvę. Rezoliucija jų vardu ta- 

po pasiųsta Suv. Valstijų "Prezidentui. 
P-as Jonas P.agdžiunas, minėto vak?rėlio pirmininkas, ga- 

vo telegrafu sekanti atsakymą iš VVashingtono: 

BALTASAI NAMAS; WASHINGTON. 
Rugsėjo 20; 1017. 

Mano Mielas Pone: — 

Prezidoutas prašė manė padėkavoti jums širdin- 
giausiai už jįjsų prakilnų telegramą rugsfcjo 19 d. Jisai 
giliai yra dėkingas už šitę. užsitikėjimo ir paramos iš- 
reiškimo.. 

širdingai jųsų; 
J. P. Tumulty," 

Prezidento Sekretorius. 
Mr. J. Bagdžiunui; 

Pašauktu kariumenėn lietuviu masm-mitlngo pre- 
zidentui; Chicago, 111. 

Graudi Linksmybe. 
Dainos-melodijos, kurios kas 

rudenį skamba Lietuvos kaimuo- 
se iš burių tvirtu. sveikų, jaunų 
vyrų krūtinių,— ne tiek jos links- 
mina Lietuvos gyventojus, kiek 
graudina. Mat giliausia į širdį 
smenga reikšmingiausių tame lai- 
k- daitfli žodžiai. 

Kuomet užmigusiomis nakties 
tylumoje Šešupės pakrentėmis 
praskamba dainos aidas, susi- 
rinkusių ant jos krentu Lietuvos 
jaunikaičių: 

"Visų Šventė jatt atėjo, 
Liosavanė prasidėjo— 
Marš, marš, 
Novabnancai, marš",— 

tai išgirsta susirūpinusios, ne- 

galinčios užmigti Lietuvos mo- 

teris ir jų širdįs susigraudina. 
Motina mąsto apie savo sunų, 

kiirį išaugindama ji padėjo daug, 
daug vargo ir kuris, vos pražydė- 
jęs jaunuolis, vos sulaukęs 21 me- 

lo amžiaus, turi palikti savo šei- 
myną, turį iškeliauti Į gilumą 
Rusijos, ir ten, ga)l jam jau reikia 
buti prisirengusiam ilgai kęsti 
eapykantą ir panieką, nuo tamsių 

rusu, su kuriais vienam valdonui 
tas nelaimingas Lietuvos jauni- 
kaitis tarnauja. 

Reikia turėti labai švelnius 

jausmus, kad suprasti gilu 
širdies skausmą motinos, išlei- 
džiančios svetimojon šalin išau- 
gintą savo sunų. 

Nemažiau skauda širdį ir se- 

sulėms, kurių uitarėjas-broliuikas 
savuosius ir tėvynę apleidžia. 

Karčios ašaros veržia krutinę ir 
vvlgo blakstienus skaisčioms lie- 

tuvaitėms, kuomet jos išgirsta 
dainuojant turintj iškeliauti sve- 

timijon aavo mylimąjį, su ku- 
riuom ji vaikščiodama Lietuvos 
sodnais, pamiškiais, kalnais, pie- 
voms ir paupiais, savo jaunas 
s. ajonėles pynė į vainikėlį, pla- 
navo, kaip gyvens už savo bran- 

giojo ištekėjusi, kaip augins sa- 

*'0 busenčią šeimyną, kuri turės 
1 uti sekančios lietuvių kartis da- 
limi. 

Tūkstančiai svajonių, tūkstan- 

čiai minčių kankina sielą jaunos 
lietuvaitės. Jos mintysna labiausia 
veržiasi daina, kurios ritmo ne- 

atmindama. pašnabždomis ji taria 
kelis jos žodžius: 

"Dūzgė kulkelės, kaipo bitelės 
pro bernelio galvelę, o viena bai- 
sioji pervėrė širdelę. 

Narsi lietuviu tauta: šimtme- 
čiais ji gynėsi nuo priešų už- 

puolimų,—ji gynė ir savo kaimy- 
nus. 

Jau šimtmečiais skaitome, kaip 
Lietuvių tautos galybė tapo nu- 

silpninta ir jos savistovybė iš-, 

įplėšta veidmainingais jos kai- 
mynais. 

Nors dabar mūsų Tėvynę— 
Lietuvą yra pavergę svetimos 
valstybės, nors Lietuvos gyven- 
tojai neturi teisės naudoties nei 
žodžio, nei spaudos, nei susirin- 
kimu Laisve, bet jauni Lietuvos 
vyrai, kokioje pasaulio dalyje jie | 
negyventų, jie iš sovo liuoso' 
noro ir pagal reikalavimus cinai 
armijosna ir guldo savo galvas 
už pasaulio demokratiją, už pa- 
vergtųjų tautų palruosavimą. 

Jau amžiai slenka, kaip lietu-J vių tautos vyrai savo jaunys- 
tės dienas paaukauja svetimųjų 
valstybių armijai ir iš to Lie- 
tuva-Tėvynė nieko negauna. Net 
dažnai buvo ignoruojama nuėjlt-J siems 'kariumenėn lietuviams nepri- 
pažįstant jų tautybės* 

iReikia, kad mūza nepasigailėtu' 
jikvcpimo, reikia kad žmogaus 

rsiela galėtų giliausiai jausti, — 

tuomet nors isdalies butu ga-| Įima atvaizdinti tos tragedijos- 
t n svietiškos technikos perkūnijų 
(pasekmės, kurios puikią Lietu- 
vos gamtą, kaimus ir miestus, 
sumaišė su juodomis žemėmis 
|ir žmonių, krauju, ir pavergtą,- 
nuvarginlą Lietuvos viešpatiją 
pavertė į didelį nejaukų kapiny- 
ną, o jos gyventojus į gyvus na- 

bešiliukus. 
Ir jaunoji, ir suaugusioji Lie- 

tuvos vyrų karia, ir tūkstančiai 
senių, vaikų ir moterų padėjo 
savo gyvybes šios karės žaban- 
gose, bet paskendusios sielvartų 
tvane Lietuvos neprimena pa- 
sauliui : neišgirsta mirkstančių 
Ibado nasruose jos sergančių žmo- 
nių vaitojimų, ne tik tvirtieji 
pasaulio valdonai, bet ir turin- 
tieji šiokią tokią (laisvę tikri Lie- 
tuvos su.iųs nenori paklausyti 
kruvinų motinų ašarotų šauks- 
mų ir maldavimų— 

Išblaškyti Rusijoje lietuviai, 
nors ne visiškai, t?,et jau vaduo- 
jasi tuom teisingu 'principu, kad 
galingosios tautos tik tuomet su- 
teiks laisvę mažesnėms tautoms, 
kuomet jos matys jiegą mažesnė- 
se tautose, su ku-ria reiktu skai- 
tyties, ir kuomet jos matys, kad 
miažosios tautos sugeba pačios 
valdyties. 

Rusija dabar sužinojo, kad 

jos kariumenėje yra daug lietu- 
vių, kuomet tapo sutvertos Cen- 
tralinis Lietuvių Karininkų Ko- 
mitetas ir kuomet visi lietuviai 
karininkai pradėjo jame regis- 
truotis ir savo savystovę lietu- 
višką armiją organizuoti. 

Tik dabar Ir Rusija ir Vokie- 
tija pasiūlė Lietuvos gyventojams 
tai, iko lietuviai senai trokšta. 

Amerikoje yra kitaip. Stijun-, 
gti į federacijų šios šalies lietu- 
viu organizacijų jau jokiu ste- 
buklu nieks neįstengs, kadangi 
vaitojančiu Lietuvos žmonių aša- 
ros lygi šiai dienai nesu judino su- 

akmenėjusių širdžių trumpare- 
giams musų partijų peštukams 
ir Amerikos lietuvių visuomenės 
demoralizuotojams. 

Kolektyvio Amerikos lietuvių 
balso Lietuvos reikaluose pasau- 
lis neišgirs... Kieno širdis gal pa- 
kęsti tą skaudų moralį smūgį... 

Taikos metu Amerikos armi- 
joje tarnavo šimtai lietuviu ka- 

reivių- gi šiais metais tūk- 
stančiai lietuvių užsivilko "Dė- 
dės Samo" rubus ir stojo Ame- 
rikoniškon armijon. kas* dieną 
šimtai lietuvių stoja šios šalies 

armijon ir tūkstančiai lietuvių jon 
pastos trumpame laiko bėgyje. 

Eidamas į kariumenę kiekvie- 
nas lietuvis gilumoje širdies atme- 
na savo tėvynę; jis tikisi, kad 
pasibaigus karei ir Lietuva vėl 
taps savystovė valstybė, kur ko- 
operatyvis industrijos sutvarky- 
mas jos gyventojus padarys lai- 
mingais. 

Einant j kariumenę lietuvių 
širdįs butų ramesnės, jeigu ka- 

rininkų lietuvių vardas butų pa- 
žymėtas kaipo tokių, ir jeigu 
skelbiamuose valstybių kariavimo 
principuose prie aneksijų, kont- 

ribucijų ir paliuosavimo—u ž jų 
pralietą kraują—pavergtųjų tau- 

tų 'klausimo, kur išvardinama 
Lenkija, Serbija, butų kalbama 
ir apie Lietuvą. 

Širdies skausmą perkenčia ka- 
reivis, kuomet jis išgirsta; kad 
Rymo katalikų tikėjimo galva, 
kurio bažnyčiiai maldingo lietuvio 
protėviai "dešimtinę" atiduodavo, 
tas "šventasai tėvas" dabar savo 

taikos pasiūlyme išskaitliuoja ki- 
tas pavergtas tautas, net mažes- 
nes už Lietuvą, o Lietuvos vardo 
nepamini. 

Spindulėliai liuosybes jau ge- 
ma povaliai ir Lietuvos žmonių 
ašarų tvanuose gludi .linksmutė 
laimės viltis. Ji dar jauna ir 
pnsalptinga. bet ji galingai sklei- 
džia įdėją solidarumo ir kviečia 
lietuvius brolytčn. Tik skaudu, 
kad neapykantos demonas už- 
valdė tulų mūsų tautos žmonių 
šyrdis, ačiu kurių ambicijoms 
užviešpatavo dezorgonizacija ir 
chaosas musų visuomenėje, ku- 
riai butinaį reikalinga solidaru-j 
mas. 

Kaip išblaškyti, bejiegiai bi- 
daujantieji Lietuvos žmonės, taip 
stojantieji j kariumenės eiles lie- j 
tuviai, išgavimą liuosybes musų 
tautai tikisi išvysti pasidarbavimu! 
valniausio musų visuomenės 
sliiogsnio. Taigi lietuviai, ku- 
riems nereikia į žemes kasties 
nuo sprogstančių granatų šrap- 
nelių. kuriems dar neatėjo eilė 
vilkties kareiviškais rūbais, — 

apart svarbiausių šio momento 

klausimų :—rūpinimosi badaujan- 
čiais ir išgavimo Lietuvai lais-j 
vės,—pasirūpinkime ir savo tau- 

tiečiais, kurie čia neturi nei tė- 
vų nei motinų, o dažnai jokių 
giminiu, tais. kurie tūkstančiais 

.. .. 
1 

stoj-a j Amerikos armiją. 
Bene pirmas pavyzdingas žy- 

gis tame buvo padarytas Cliica-' 
goje seredos vakare, rugsėjo 10 

Minėto vakaro rengėjais ir 

rašančiuojo šiuos žodžius tapo 
pagaminta rezoliucija, kurią su- 

sirinkimas priėmė ir telegramų 
pafiuntė Suvienytų Valstijų Pre- 
zidentui 

Sulyg aioro ten dalyvavusių, 
jaunų lietuvių kareivių telcgra-Į 
moję pažymima, kad lietuviai j 
eina j Amerikos armiją, kovoja 
ir aukauja s?avo gyvastis už de- 

mokratiją ir pavergtųjų tautų į laisvę, ir kadangi Lietuva yra 
viena iš labiausia nuteriotų š<a- 

lių. tat lietuviai kareiviai tikisi, j 
kad Suvienytų Valstijų prezi-1 
dentas tars savo maloningą žo- 

di linkui paliuosavimo Lietuvos. 

Apie tą susirinkimą ir jo nu- 

tarimus antrytojaus rašė Chica-' 
gos angliški laikraščiai, 1<jirie į 
apie visuomeninj lietuvių vei-1 
kimą beveik vengia rašyti. 

Amerikoje yra būtinai reika-' 
liūgas centras, kuriame galėtų 
užsiregistruoti visi lietuviai ka- 

rcivlat, per kur j jie galėtų su- 
sužinoti su kuom tik norį net 
Francijoje būdami. Ir tokiu bu- 
riu nors maž-daug but galima 
susekti skaičius tarnaujančiu 
lietuvių. Pradžią tam Centrui 
jau davė chicagicčiai. iSeka!n- 
čiuose "Lietuvos" numeriuose 
apie tai bus pranešta plačiau. 

•Amerikos lietuviai, neužmjir- 
škime savo tautos žmonių, stojan- 
čių ir pastojusių į Amerikos 
armiją: jeigu apie juos męs rū- 
pinsimės broliškai, tuomet ir jie 
neužmirš savo pavergtos tautos 
ir informuos pasaulj apie ją. O 
teikdami teisingą žiniją svetim- 
taučiams apie Lietuvą, užintere- 
suos juos ir tuomet Lietuvai 
laisvė bus lengviau pasiekiama. 

Mušu laikuose vyksta nuoti- 
kiai, kokių nepamena |)asaulio 
istorija. Tų nuotikių dievaitis— 
dabartinė karė—ir musų Tėvynę 
—Lietuvą paskandino ugnies 
liepsnoje, kuri gesinama žmonių 
krauju. Oi, nusistebėsime ir su- 

spaus mums šyrdis didis skatt 
smas, kuomet suskaitysime tas 
aukas kurias iš Lietuvos išpie- 
šė šios karės dievaitis tik žmo- 
nių gyvybėmis. Tas milžiniškas 
pasaulinės karės aukuras prari- 
jo visus Lietuvos turtus, kuriuos 
jos žmonės buvo sutaupę. Žu- 
vo daugybe senovės kolekciją 
ir Lietuvos priekalniai tapo ap- 
griauti. 

Tos begalitnės aukos, kurias 
Lietuva deda šioje karėje turi 
but aipkainuotos: Lietuviai, per- 
plaukusieji šias vargo jūres, tu- 
ri jgyti galę savo tėvynėje sa- 

vystoviai gyventi ir valdyties. 
I Keno krutinėję liepsnoja tei- 
sybės ir žmonijos meilės jaus- 

imas — atsižvelgkim j paniekin- 
tus ir užmirštuosius, išnaudoki- 
me kiekvieną tinkamą progą ir 
neduokime save šmeižti 'blogoa 
valios žmonėms, o drąsiai sto- 

ję j darbą tieskitne jiems ir sav 

ic.lią prie laimės- 
K. Norkus-Norkevičius, 

Lletuviy Kareiviavimo Klausimas Didžiojoje Britanijoje. 
Svarbiausiu klausimu Didžio- 

sios T'ritanijos lietuvių istorijoje 
yra dabartins momentas. 

Nors mūsų Tėvynė — Lietuva 
yra pa vergta stipriais pasaulio 
valdonais bet męs, jos piliečiai, 
■priversti esame guldyti savo gal- 
vas kitu valstybių armijose. 

šis skaudus momentas veria 
širdį kiekvienam lietuviui. 

Yra pakenčiama, kuomet ka- 
riaujantis kareivis yra žinomas, 
kas jis ir už kieno vėliavą jis 
kariauja. Rusijos lietuviai jau 
visai rimtai organizuoja Lietu- 
višką kuriumenę, rinkdami lietu- 
vius išblaškytus ru-sų pulkucoe, 
kurie eis prie tokio paties tikslo, 
prie kokio siekia rusų ir visų tal- 
kininkų armijos. 

Siuomi klausimu labai susirū- 
pinę svetimtaučiai, gyvenantieji 
Anglijoje. Ypač žydai uoliai ju- 
da. Apie D. B. lietuvių kareivia- 
vimą plačiai rašė "Išeiviu Drau- 
gas" 31. 32 ir 33 'numeriuose. 
34-me numeryje skaitome: 

"Nuo Kar. Prie v. ir Teisėms 
Ginti" Komitetas praneša štai 
ką: Pr;,iš pat 10 rugpjūčio, kuo- 
met sulvg Konvencijos turėjo 
pasibaigti laikas liuoso pasirin- 
kimo važiuot Rusijon arba pa- 
sižadėti Britanijos armijon. gau- 
ta telegramas iš Londono nuo 

"British Traders Association" 
advokato Mr. Bennett, kurs gel- 
bėjo lietuvių Komiteto nariui 
Londone. Telegrame buvo vėl gi 
patariama visiems Iki 10 rugp. 
užsirašyti j Rusiją. Taip lygiai 
manyta ir tų žmonių, kuriuos 
Mr. Bennett matė ir jų teiravo- 
si- Dabar atėjo laiškas, kuria- 
me Mr. Bennett rašo. kad matęs 
rckuriuos Parlamento narius, 
ter.p tų-Mr. King M. "P. kursai 
irgi karštai patarė lietuviams, tei- 
pogi ir kitiems Rusijos pavaldi- 
niams. rašytis j Rusijos armiją, 
nes toksai visų sutarimas galis 
pat j Rusijos pavaldinių išvažia- 
vimą sulaikyti ant vietos, o tas 

duotų laiko jvairioms naujoms 
kombinacijoms. 

Laiške visgi 'piažjymėjo, kad 
nieko nesužinojęs, niekur ar kas 

padaryta Rusijos pavaldiniu sei- 
mynų Rusijon psTfrežim ii. \Tei~ 
poyi rašo, kad Mr. King M. P. 
pasakęs, jog prie šių aplinkybių 
nėna galima nutęsti laiko rašy- 
mosi j bi'le kuria armiją ir reikėjo 
tai atlikti būtinai prieš 10 rugį), 
jei kas nenorėjo 'nustoti teisės 
Į Rusiją grįžti. P>et apie tai jau 
nebebuvo galima pranešti visuo- 

menei. nes žymi didžiuma, kaip 
lietuvių, teip ir kitu Rusijos pa- 
valdiniu savo pirmutinio nutari- 
mo žadėjo laikytis ir visiems va- 

žiuoti Rusijon su šeimynomis. 
Prieš <) rugp. išsiuntinėta laiš- 
kai j visas Škotijos ir Britani- 
jos lieiuvių koliomijasį prane- 
šant kaipo paskutinę žinią reika- 
lauti išvežimo Rusijon su šei- 
irynomi. Atėjo ir perėjo pasku- 
tinė užrašymo dieną, 9 rugp. 
skirta konvencijoj. 

Klausimas, keksai nuošimtis 
Rusijos pavaldinių galėjo užsira- 
šyti Rusijon? Tikrai pasakyti 
sunku ir visai negalima. Tos 
žinios yra nolicijoj, o ji j it j 
neapreiškia. Iš žydų Komiteto 
Glasgo\ve M<r. Jesner sužinota,! 
kad Gtasgou e galėjo pasiduoti J 
5-ta ar 4-ta žydų dalis Rusijon. [ 

'kiti pasižadėjo Britanijos artni- 
jon. Arba nėjo visai rašytis, o 
tas reiškia, kad tie liks čionai ka- 
reiviauti- Pasakyta, kad Londo- 
ne žydai beveik visi užsirašė va- 
žiuoti Rusijon. 13 rugp. vieti- 
niai anglų laikraščiai pranešė, 
kad 10.000 Anglijos Rusijos pa- 
valdinių važiuoja Rusijon. Tuo- 
tarpu Londono laikraščiai rašo 
kifaip. Buk vos 4-ta ar net 6-ta 
dalis žydų pasidavusi Rusijon. 
Prisiųsta keletas laikraščių iš 
Londono, kur aprašoma "Rusi- 
jos pavaldinių" kareiviavimas, 
bet vien tiktai žydų. o kitų tautų: 
lietuvių, lenkų, pačių rusų ne- 
minima. tarytum jų nebūtų. /'ly- 
dai Londone darę demonstraci- 
jas. buvę keletas suareštuota, 
•nuteista užsimokėti po keiias mi- 
nias ir 1.1. Žydų Komiteto se- 
kretorius. laikomas šaltoįoi. 

Kiek si Lutu lietuviu, pasida- 
vusiu Rusijos armijon? Tr gi 
nelengva pasakyti. Visai netu- 
rime žinių apie Anglijos lietu- 
vius. Spėjama, didžiuma bus pa- 
sidavus Rusijon, nes šitame da- 
lyke lietiniai labai laikėsi vieny- 
bės. Škotijoj, kiek girdėti, 'prisi- 
rašė Rusijos armijon žymi dau- 
guma. "Sutiday Tost" 12 rugp. 
prar.ešė, kad Hamiltone lietuvių 
karės amžiaus yra 200. Iš tų 160 
Rusijon. 40—Britanijos armijon. 
Butų vos 4-5 dalis Britanijos 
armijon. Tas pats pastebima ir 
kitur ypač BelsJiiU, Glasgovv, 
Shotts, Blantyre. Truput; kitaip 
mažose vietose, kur biskį dides- 
nis skaitlius pasižadėjo Brit. ka- 
riumenėn, negu manyta, bet ir 
tai ne visur. 

Kiek lietuvių galėjo buti ka- 
riško amžiaus? 

Jei visų lietuviu vyrų butų ne- 

daug viršiaus 3,000 Škotijoj, tai, 
rasit, apie pusė tos skaitlinės 
butų to amžiaus. Iš tų visgi daug 
bus ir netinkančių. Pasirodo ne- 

mažai turinčių k Rusijos baltus 
bilietus, kuriuos lig laikui ir da- 
bar Rusijos valdžia palieka spė- 
koj. nes tų B rįt. kariška val- 
džia nejudina. Visus baltus bilie- 
tus reikia siųsti Rusijos gene- 
raliarn konsului j Londoną pažy- 
mėjimui. Londone policijos ap- 
skaitoma visų Rusijos pavaldi- 
niu kariško amžiaus terp 30.00c 
—40.000. Glasgo\ve—apie 1,40c 
lietuvių, žydų ir kitų tautų. An- 
glijos didieji centrai, svctinitau~ 
čių apgyventi, čionai neprislcai- 
toma. 

Ar Rusijos pavaldiniai laikysis 
vienybės iki galo, ar pakriks? 

Manoma, butų geriausiai vi- 
siems, kurie pasidavė Rusijon, 
laikytis iki galo Kai kur gir- 
dėti po vieną-kitą pradeda pa- 
krikti, bėga atsisakyti nuo Ru- 
sijos, bet sulyginamai tokiu ne- 

daug. Tie turį atminti, jog jau 
yra nustoję teisės reikalauti ex- 

envpcijų, »nors ir dirbtu tokį dar- 
bą, kuriame galėtų gauti exetnp- 
c;ias, jei išsyk prie Brit. armi- 
jos butų prisidėta. Ir šj kartą 
Komitetas nenori ir negali už- 
sipulti teip ar kitaip liepti da- 

ryti. Neima ant sia-vęs atsakomy- 
L"s už vienos ar kitos pusės pa- 
sirinkimą ir už vienokias ar ki- 
tokias delei to pasekmes ateityje* 
pačių vyrų ar šeimynų linkui. 



Seimininkių Atydai! 
LalkraSčiai pranašauja, kad neužiigio Amerikoje duona bus ga- 

lima pirkti tiktai pagal tam tikras korteles; taip-pat kaip karės su- 
naikintoje Europoje Tas reiškia; kad Amerikoje jau stoka valgo- 
mųjų produktų;—ir todfli yra Daisus jų brangumas. Kų žmogus 
uždirba; turi išleisti maistui ir pinigų kaip neturejo taip ir neturi. 
Gera maistu; laimingų gyvenimą ir lengvų pinigų šiandien žmogui 
suteikia tiktai 

FARMOS 
Tarpe gerai gyvenančių lietuvių gražiame Louislanoa krašte 

męs duodame progų net biednam .žmogui jgyti gerų žemę lengviau- 
siomis išlygomis. Rąžyk ar ateik ir dasižinok; kaip gali pagerinti 
savo buvj; pastoti neprigulmingu ir padaryti pinigų. 

Southern Land Co. E 
814 W. 33rd Street Chicajęo, III. 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
— = GAUSI = 

Geresnę Vietą-Geresnę Užmokestį 
Y n reikalinga tūkstančiai vyrų užpildymui vie- 
lų paimtųjų į karę žmonių. Mokykis gerai Kal- 
bėti, Skaityti ir Rašyti Angliškai dabar ir pasi- 
naudok geresne proga Klesos pradiniams ir to- 
liaus nužengusiems mokiniams; taipgi duodame 
pilnas instrukcijas Francui Ispanų, Italų ir Vo- 
kiečių kalbose. Kreipkitės laišku 
PILNAS 30 LEKCIJŲ KURSAS DIE- <£4 į\ 

NOM1S ARBA VAKARAIS S* ■ 

CHICAGOS INSTITUTAS 
šakos ofisas: 3340 Emerald A ve., Chicago 

PIGIAI. 
Parsiduoda tik vieną metą vartota 

puiki Btiklnė šėpa indams laikyti. 
8aug!ai užlaikyta, beveik nauja—tik 
li 5.uoę kainos. Kreipkitės Siuom 
įdresu: 2511—45th PI., Chicago, 111. 

$600. Vertes uz $200 
Parsiduoda spaustuve Pennsylvant- 

jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 
šina, raidės ir visoki kiti prietaisai. 
Vertės $000.00 už $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- 
kitės j Lietuvą, 81< W. 33rd Ctreet, 
Chicago, III. 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADA-ŠAlCIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centrai! Komitetu kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
Į Lietuvą, Ir jslraš)k | nuolatinių Lietaus Šelpėjų skalčlą. 

Iškirpk šį Kuponą lr irafys ^as reikia siųsk su savo A uka 

į Komitetą šiuo adresu: 1 
THE LITHUAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New į'^rk City : : : : : : 

ir.vrir $ aukų nukentėjusiems nuo ha- 
vės. Prie to prisižadu ha s mėnuo aukauti per 

Central į Komitetą po S , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti mūsų viengenčius Tėvynėje. 

Parašas 

Adresas 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Fr.ullna ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki i2:00 va!, ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėliom# 
Nuo 9:30 iki 12:00 \al. ryto 

Rezidencija 

520.° W. Harrison Street 
•Tel Aust i n 737 

Valandos: 

Tikta! iki 9:00 kiekvieną ryt, 

B. K. Balutis 
i Attorney at Law 

'—Lietuvis Advokatas Į—^ 
Veda visas bylas teismuose ir daro visos 

legališkus dokumentas. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Tehfooas: Yards 5093 

Iš Lietuvei Neprignlmybss Fondo Raštines. 
307 W. 30th ?A.. New York. 
NUOMONĖS 4PIE LIETU- 

VOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDĄ IR LIE- 

TUVOS NEPRIGUL- 

MYBĘ. 
Musų Tėvynė Lietuva jau 

nuo ilgu amžių svetimtaučių var- 

ginama. Ją dovino lenkai, kovė- 
si ji su kryžiuočiais per ilgas 
metų eiles, laikė ją po savo prie- 
spauda Rusų monarchijos val- 
džia. 

Lietuva gilioje senovėje buvo 

galinga ir didelė. Ji tuomet su- 

sidėjo iš dešimOių milijonų gy- 
ventojų. Ji buvo pastovi savi- 
valdė tauta. Ji buvo daug nar- 

sesnė už visas kitas Pabaltijos 
krašte gyvenančias tautas. Ji 
valdė nuo Baltiko iki Juo Jųjų 
Jūrių didelius žemės plotus. 

Nors musų narsus pra-dicclžiai 
ir atkakliai kovojo už savo tė- 

vynę, j«^s tiesas ir neprigulmy- 
bę (mat musų senelių labai ne- 

mėgta svetimų po'ų vergijos), 
bet ti "ėdami iš visų pusių am- 

žinus priešus—nei^silaikė. Puolė. 

Svetimieji valdonai užvaldė musų 
kraštą. Ir galų gale priėjo prie 
laipsnio, kokiame musų Tėvynė 
Lietuva bu\ prieš užspitidėjimą 
pirmo musų tautos spindulio, ku- 

riuo buvo "Aaušra". 
auo "Aušros" laiku Lietuva 

su kiekvienu metu vis kilo ir 
kilo augštyn. Praslinkus kele- 
tui metų nuo rusu valdžios gau- 
ta spauda. 

Xuo spaudos atgavimo pradžios 
iki karės metu Lietuva jau gan 
augštai buvo pakilusi. Palygina- 
mai tokiu trumpu laiku — apie 
virš 10 metų—musų buvo tiek 

daug pažengta pirmyn, tokio aug- 
| što laipsnio kultūroje pasiekta, 
j kad net mums patiems prisiei- 
1 na st^bėties ir stebiname mums 

žinomą pasaulj. Juk kuone iš 

numirusių prisikėlėme! 
Ir kas galėtų netikėti, *ad jei- 

gu >ne ši baisioji karė, — dar už 

kokių 10 metų pilnai butume 
galėję pasilygir#ti su visu kul- 

turiškuoju pasaulių?! 
Bet kaip visam svietui, taip 

ir nuims didžiausią nelaime ši 
karė užtraukė. Ji sunaikino 
musų visą kraštą; išvarė ramiai 

gyvenusius žmones j svetimas 
šalis. Vargas ir ašaros tepasili- 
ko skausmo dėmė ant širdies 
tiems, kurie veik visą savo gy- 
venimą Tėvynės labui buvo pa- 
šventę. 

Ir tai dar ne taip butu baisu, 
jeigu po karės Lietuva jau lik- 
tųsi laisva. Baisiausia tai tas, 
kad musų tėvynė gali susilaukti 
dar didesnių smūgių. Lietuva 
pavojuje! Ją nepasidalina mū- 

sų amžini priešai. Lenkai vėl 
nori mūsų kraštą savo "poniš- 
ka" kalba "kulturinti'': vokie- 
čiai,—kurie dabar Lietuvą yra 
atėmę nuo rusų,—mato ten sau 

didelius turtus: jie mano Lietu- 
vą apkolonizuot savais žmonė- 
mis. Rusai irgi traukia 'prie 
savęs savais išrokavimais. 

Lietuva kaip senovėje, taip 
ir dabar iš visų pusių apsupta 
amžinais jos priešais. Ir jie 
atsieks savo tikslą,—Lietuvos 
žuviti. j,—jeigu tik męs—vieny- 
bėje — nepakelsime savo atkak- 
laus balso. 

Nusimi/.t nereikia. Keikia 
mums darbo — Lietuva apsigins 
nuo sa'VO priešu! 

Tuo reikalu ne nuo šiandien 
darbuojamasi. Visokiais budais 
deda*".a pastangos, kad tik savo 

nnešams kelią užstojus. Lietu- 
voje musų veikėjai kiek galėdar- 
nii tuo klausimu darbavosi pirm 
karės, darbuojasi jie ir dabar. 
Musų broliai Rusijoje dar dau- 
giau tais reikalais susirusinę. Ten 
ir musų gerb. Dr. Jonas Šliupas, 
—Liet. Xeprigulmybės Fondo at- 

stovas—tais reikalais išvažiavo. 
Amerikiečiai lietuviai ir nema- 

žiaus už amuos musų brolius- 
europiečius darbuojasi. Išskyrus 
kitus kelius — amerikiečiai turi 
tam tikslui Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą (Lithuanian Inde- 
pendence Fund). 

Nuo pirmų dienų šio Fondo 
gyvavimo —jau yra surinkta virš 
4,000 doliarių. Bet ta suma, tai 
tik vaindens lašas juroje. Šio 
darb® varymui—tai yra išgavi- 
mui Lietuvai inęprirulmvbės — 

yra reikalinga /Ufigalo didelė pi- 
nigu suma. ; 

Kas tas F()jijlas?t Kokie j) tik- 
slai? KoikijįKjolęi jis lietuvių gy- 
venime turi sulošti? Kaip link Į -♦ ~ 

Ijo privalo lietuviu visuomene 

žiūrėti ir tt. Čia dedame apie 
o 

tai išreikštas mušu visuomenes 
veikėjų mintis. 

Nuo savęs meldžiame kiekvie- 
no skaitytojaus a t y d ž i a i sekti po 
šiuomi antgalviu telpamus straip- 
snelius ir neužmiršti musų prakil- 
naus Lietuvai liusvtės išga- 
vimo—tikslo. Negalint kokiu nors 

J kitu darbu prisidėti prie išga- 
vimo Lietuva? neprigulmybės — 

pri«:dėkite savo aukomis. 
Užtekėjimas tos aušrinės—ne- 

prigulmingos Lietuvos — netoli- 
mas, jei tik męs tame reikale 
darbuosimės: rašysim, kalbėsim, 
dėsi m aukas. 

Tad 'prie darbo — kas kuo 
galime! Pr. Bajoras, 

L.N.F. Rašt. 

Apie Lietuvos Surėdymą. 
Vokiečių laikraščiai praneša, 

kad Lietuvos valdymo centras 
iš Baltftogės perkeltas Vilniun ir 
kad valdymas Yiln.-Suv. guber- 
nijų ir Kauno sn Gardinu nuo 

šiol labiau bus sujungtas. Kraš- 
to Viršininku 'paskirtas luvęs 
Kauno gub. viršininkas kunigaik- 

;is v. Isenburg-Birstein. 
Ligšiol Lietuva irgi darė vie- 

ną valdymo kraštą, pavadintą 
Oberbefeblsbaber-Ost- bet tas 

kraštas buvo tik-kariškai admi-j 
nistratyvus vienetas, o pilietiškai 
jo gubernijos buvo visai išskirtos 
viena iš kiteis. Tik paskum bu- 
vo Vilniaus ir Stlvalkų guberni- 
jos sujungtos j vieną, su centru, 
Vilniuje, praeitą gi žiemą prie' 
j ii buvo prijungta dalis ir Gar- 
dino gub., arba vadinamoji Balt- 
stogės gub. Baltstogėn buvo 
perkeltas ir tų gubernijų valdy-j 
mas, o taip pat ič^Kauno perėjo, 
BaltsTogeiT^T kariškoji Lietuvos; 
administracija. 

Lenkai vis tat aiškino savo, 
naudoti. Jie manė, kad visos tos' 
"Lenkijos dalys" netrukus bus 
prijungtos jų karalijai, paskum 
ne taip bus sunku ir su Kauno 
gubernija. Bet visa tat vokiečių 
buvo daioma iš baimės laukia-1 
mųjų rusų užpuolimų. Jie nu- 

traukė savo valdymo įstaigas 
kaip galima gilinu nuo fronto. 

Dabar tas visas kraštas, tos 

visos gubernijos, drauge ir Kau- 
no gub. sujungta "vienatį pilie- 
tiško valdymo vienetan. Gal tai 
iš vienos pusės .nusileidimas lie- 

tuvių reikalavimams, nes toks 
Lietuvos padalinimas labai ap- 
sunkina jų susižinojimą ir jų vi- 
są, kaip privatų lygiai ir viešą 
gyvenimą. Bet negalima many- 
ti, kad fai butų didelis vokiečių 
politiškas nusileidimas, nes kraš- 
to viršininku paskirtas smar- 

kiausias Prūsų junkeris ir did- 
žiausias Lietuvos kolonizavimo 
šalininkas v. Isenburg-Birstein. 
Jis lietuviams savo valdymu 
Kauno gub. jau labai gterai pa- 
žystamas ir jų iš visos širdies 
nekenčiamas. Jo paskyrimas 
bendru Lietuvos viršininku—di- 
džiausias lietuviams smūgis. 

Ir pats perkėlimas valdymo 
centro Vilniun buvo padarytas 
tik todėl, ka<l buvo yianyta: ru- 

sai niekuomet daugiau nebeį- 
stengs vesti užpuolamąją karę. 
Vokiečių buta ramių del Vil- 
niaus padėjimo. 

Dabar, žinoma ir Steputaičio 
"Dabartis" "kelsis iš Baltstogės 
Vilniun, kaip ji aukščiau buvo 

persikėlus iš Kauno Baltstogėn. 
Steputaitis lygiai taip neatsilie- 
ka nuo junkerių, kaip "Tiesa" 
nuo rusų darbininkų. Vienas 
skelbia vokiečių protektoratą, o 

kitas rusų proletarų diktatūrą.— 
Taigi, kas Lietuvos nenori? Ir 
dar lietuviai j padeda svetimiems 
Lietuvos noilėti. !Ir kaip jie pa- 
sidalina iš tiesų savo pašauki- 
mais. Vienam gale Steputaitis, 
o kitam lietuviai maksimalistai. 
Turtinga Lietuva savo žmonė- 
mis ir jų pašaukimais... Ig. Jur. 

("Sant.") 

Užsisakyk nauja knygą "Vė- 
liavos Akyvaizdoje", kuri tuo- 
jaus išeis iš spaudo* 

4 Didžiausia ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
mikomis. — 

Talpina daupf žinių. 
Tulpina daug moksliškų 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" 

?004 8T. CLAIR AVE CLEVELAND. OHIO 

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

I 105 W. Monroe Street, Corner Clark 

Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

iyv.: 3112 S. Halsted St., arti 31st St. 
Phone Yards 234)0 

Sesute: jeigu jųs pa- 
geidaujate kad jus vy- 
ras arba kita junis 
brangi y pat a kartą. ant 
visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervėlu. šim- 
tils sesučių aš palink- 

2U5 East 14th St. New York City. 
s>minau ir Jus galiu padaryti linksma. 
Pasinaudok iš mano patarimo. Ra- 
šyk šiandien; kol patarimas sutei- 
kiamas dykai; indėk krasaženklių 
atsakymui. Adresuok: 

Mrs. L. Piasecka 
Universa! Sale Houce Dept 242 

! SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Sevcos Plotkcičs nuo fialvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša prcitij * palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais. * Mumn-1 imi m mnauKmsMMKmmmrnmmmm n W—MBBWWWWW————WB——Wi 

Šeimyniškas Linimenias. 
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gorį linimentą ir 

turfiti po buteli bile laiku po ranka atsitikus susižeidi* M, ar Eusidaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

evera's 
Gothard Oil 

(3«veroB Gotliardlškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy- 
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural- 
gijos, lSslsukimų, susidauįy ių, apibrinklmo, sutinimo 
pažandžių, su6tyruBių narių arba muskulų. 

Kalno : 25 ir 50 centų —visur aptiekose. 
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra- neša mums savo lai.ke ii 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau sau kają kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, skausmas perSjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai". 

Pirkite Severos Gvduoles vietinise aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" iidirbimt), arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausia savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybe Liet.'* privalo skaityti kiekvienas lietuTis ir lietuvaitė. 
„Vienybe Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei .netų $1.00. 
Kanadoje .....2.50; pusei mclij $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiamo vieną nt merį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBfi LIETUVNINKŲ" 120-124 GRAND 5T„ BROOKLYN, N. Y. 

Biznieriai! Garsinkites "Lietuvoje" 

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

Jusų kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais netol, ktl nauji, bet ir kad bus apsinešio;?, 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 

KUL1S' FURN1TURE 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; rnt kurių 
gai groti ir nemokan- 

6 visokius mokius; armonikas rusiškas ir prūsines; impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius dėl 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 Biųsti per laiškus. 

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

TELEPHONE DROVER 7309 
Katalogas visiems r'ykai, kas tik pririųs už 2c štampą.. 
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Dcvoted to the intcreats of 
Lithu-nia and Poland 

General Secretary; A. LISAUSKAS 
Assistant Secretaries; 

E. MICKIEVVICZ J. LVK0M3KI 
ADAM F. LTSZEWSKI 

256 BERRY STREET BROOKLYN, N, Y, 
S/anowny Obywatelu:— 

Z w ratam y się do VVaa 7. proGb^ o nadealar.ie nam liaty obywateli Litwy; c?.lonk6w K. O. N. na 
ponižszym blankfecle. 

Pouytamy Wam kilka tych list. Pierwsaą, wypetnijcip natychmiast i zaraz przyšlljcie do rr-is inne ras 
wypelnijcie povcniej—przy «posobnoHci; 1 nam przyšlijnlp. Takže pro.simy; vvciągnijcle na listę i nip czJonkovv K. 
O. N., o ile ci h* obywatelami Lit\vy i są. zwolennikami Unji Litwy z PoLskį.—Ssjdzimy M', nie odmowicic nam 
poinocy w orfęanizowaniu Pro Unistovv. Z szacunkiem. 

UWAG'A: -Otfoby, ktnre zo.-Uaiy urrtdflono liib osiedlily się m. slale w Livvonji, KurlandjiGub. Wi- 
tobskiej, Wilenskiej, Suwalskiej, Grodzieriskioj, Mohylevvskiej, Miriskiej, i potudniovvej częšci Czernigovvskieji 
są obyvvate'ami Litwy, bez vvzględu na to jakim językiem mowi<Į, polskim, litewskim; lub tež biatoruskim. 

Pavyzdys Lenky Agitacijos. 
"Pereitame "Lietuvos" numery- 

je jau męs rašėme apie pragaištin- 
gus lenkų intrigas :r agitaciją, ko- 
kią jie sumanė čia Amerikoj ve- 

sti. Kas yra ne^aitęs pereito 
tvmrrio straipsnio antgalviu 
"Lenkų flirtas", lai būtinai jį per- 
si*.'i to: jis pagelbės suprasti virs 

tilpusios blaukos prasmę. 
Šita blanką mums prisiųsta iš 

Cmaha, \'eb., kur lenkai pradėjo 
gaudyti lietuvius i savo tinklus. 
Šitas blankas išsiuntinėta lenkų 
"hLoniitet Obrony N'arodovvej," 
kurio vyriausybėj, kaip matyt iš 
•pravardžių, yra ir keletas sulenkė- 
jusių ir lenkams parsidavusių lie- 
tuvių. 

lilankoje yra prašoma, kad pri- 
kalbintų ant jos pasirašyti tuos 

Pctuvius, arba Lietuvos gyvento- 
jus, kurie nori, kad Lietuva pri- 
klausytų Lenkijai, arba butų sykiu 
su. Lenkija pagal Liublino Unijos 
nutarimo. 

Visiems lietuviams, prie kurni 

ateitų su tokiomis blatikomis, pa- 
tariame vyti lauk tokius intriguo- 
jančius lenkpalaikius. arba kvai- 
lus parsidavusius lietuvius; po- 
draug prašome, kad draugijų su- 

sirinkimuose supratlyvesni nariai 
išaiškintų šitas r.anjas lenkų i;:- 

trigas, kad niekas iš lietuvių ne- 

sirašytų ant tokių, ar kitokių blai 

kų, kuriomis lenkai mėgina Lie- 
tuvą į savo tinklus pasiga-.fi- 

Šios blankos turinys, lietuvių, 
kalboje yra sekantis: 

SARMATIJOS DRAUGIJA 
pavesta Lietuvos ir Lenkijos 

Reikalams. 
256 Berry SL 

BROOKLYN, N. Y. 

Gerbiiimasia "abyvatoliau":— 
Kreipiamės prie jutsų su pra- 

šymu prisiųsti murog surašą Lietu- 
vos "aby vatelių" (piliečių); "Ko- 
miteto Obrcmy N'arodowej" narių 
ant žomiau3 paduotos blankos. 

Siunčiame jums keletą šitų su- 

rasit. Pirmą išpildykite t'.iojaus ir 
prisiųskite inums, kitas išpildykit 
vėliaus,—prie progos, ir mums 

prisiųskite. Ta{pgi prašome, jtrau- 

kit J su.uš$ ir nenarius 'Kom. Ob- 
rony Nar.", jeigu jie yra Lietu- 
vos piliečiais ir šalininkais l'uijoa 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tiki- 
mės, kad neatsakysit mums pa- 
gelbos organizavime pro-Uuistu. 
Su pagarba, 

Pastaba. Ypalos, kurios gimė 
arba apsigyveno nuolatai Livoni- 
joj, Kurše; gubernijose Vitebsko, 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų, Gardi- 
no, Smolensko, Mohylevo, Minsko 

,ir šiaurinėj dalyj fernihovo, yra 
Lietuvos piliečiais; neatsižvelgiant 
i tai, kokia kalba kalba: lenkiš- 

kai, lietuviškai; arba baltgudiška'. 
Toliaus seka blankos turinys; 

kuriame pažymėta sekanti antgal- 
v i a i: 

'ardas ir pravardė, adresas, 
"tžius, lietuvis ar lenkas, i6 ko- 

ku gubernijos ir miesto, kuomi 
užsii*. ir prie kokių organizacijų 
prklauso. 
Broakly.no lietuviai turėtų ištir- 

ti, kas per viena ta "Sarmatų" 
draugija yra ir plačiau pranešti lie- 
tuviams apie jos veikimą* Iš šitos 
blankos yra aišku, kad "broliai" 
lenkai pasileido ant didelės me- 

džioklės. Reik pridaboti, kad jie 
kur/mažiausia lietuvių pagautų. 

Ar Baisus Lietuvai Klerikalizmas. 
Klerikalizmas t..i kiekvieno ti- 

kėjimo ligūstas apsireiškimas. 
Jis parodo visuomet bažnyčios 
išsigimimą ir j?m šauniai besi- 
plėtojant—jos pražūtį. Kai tikė- 
jimas pereina j partyvumą, tuo 

pačiu jis išvirsta atskala. 
Kiekvienas tikėjimas lygiai 

kaip ir menas, kaip ir kiekvienas 
grynos dviaši o s darinys, turi sau- 

gotis politikos ir apskritati die- 
nos nepastovių praktikos klausi- 
mu. Visa vidinė tikėjimo esybė 
reikalauja, kad jU stovėtų virš 
Laikoj virš kokių nors nartijų, 
gimusiųjų kasdieniniam užme ir 
tam užme beverdančių. Tikėji- 
mas negali turėti priešininkų, 
negali pažinti neapykantos: jis 
lygus visiems, kad ir netikin- 
tiems. Jo sritis—sritis širdies ir 
sielos. Jis guodžia, jis įkvepia. 

Katalikų bažnyčia savo poli- 
tikavimu nustojo baisiai daug. 
Nė.*a 'ko beminėti jos tolimų nuo- 

dėmių, dabar ji irgi, >po daugelio 
amžių smūgi. ir nepasisekimų, 
daro tą pat. Iš pradžių ji perse- 

kiojo kiekvieną laisvą visuomeni- 

nu, kaip ir mokslo miatj, ir tuo 

padarė, kari dabar mokslo žmo- 

gus, socialdemokratas, socijalis- 
\as jau nebe katalikas. Matyda- 
ma tą klaidą ji susigriebė pati at- 

stovauti dsmokratingumą tuo 

pindama žmonių dvasios lygy* 
bę su jų praktikos demokr tin- 

gumu. Ir vaisius aiškus—katali- 

kų bažnyčia jau nebe bažnyčia, o 

tik partija. 
Tas pats išsigimimo kelias, 

fctesipainiojant bažnyčiai politikos 
gyveni man, eina ir protestantu 
šalyse. Jeigu pavyzdžiui Švedijoj 
*lar nėra grynoj prasmėj protes- 
tintinių partijų, ta! jos besi- 

klausdamos prie dešiniųjų visuo- 
menės sluoksnių tą pat savo išsi- 

gimimo darbą '-aro. Ir čia žmo- 
nės trokšdami tikro tikybinio 
gyvenimo, laisvo nuo visokių ne- 

tikybinuj prierriaisvj, skyla nuo 

tos oficija'ios bažnyčios pasto-j 
riai, o kaip tik labiau susipratus 
visuomenės dalis, žmonės iš viso- 
kui sluoksniu, iš v>ų partijų. 
Čia vadinamoji laisvoji bažny- 
č:a, baptistai, metodistai ir "lais- 
vieji kriksčionys'', pasiekė dkie- 

,Iio išsiplėtojinio ir jos priešinin- 
kė, ofici jpulioji ir ortoclok šioji, 
v:cn savo oficijalumu ir daugu- 
mos visuomenės tikybiniu inde- 
ferentiškumu ir besilaiko. 

Juk Lietuvoj apie tikrą gryna 
t'kėjimą, kuris lygiai galėtų 
guosti širdį ir lietuvio "dešinio- 
jo" ir lietuvio kairiojo negali bū- 
ti. Lietuvoj tikėjimo nėra. Yra 
tik klerikalinė 'katalikiškoji par- 
tija, ar geriau sakant partinė 
srovė- Jeigu dr.r ir daug Lietu- 
voj tikinčiųjų žmonių ir jų be 
abejo niekuomet mestigs, tai jie 
tik todėl katalikai, kad trokšda- 
mi tikėjimo ir negalėdami ras*i 
į.eiesnio, tenkinasi tuo, kas yra. 

Lietuvių klerikalizmas vystėsi 
Slėšrojo ant tos dirvos. Jo šuko- 
jimtii puikias apystovas gamino 
pa 19 Lietuvos pavergimas. Kle- 
rikalizmas 'augo jo pavėsyj, mi- 
to jo oru. Jei butų buvę Lietu- 
vos intelegentijai laisva gyven- 
ti ir veikti namie, visai kitaip 
tenai butų buvę. Dabar gi, kai 
veik visa Lietuvos inteligentija, 
nuo daktaro ;lygi liaudies mdky- 
tojo, norėdama gyventi, turėjo 
kraustytis Rusijon, bepigu buvo 
L 

i kunigėliui užmiršti savo tiky- 
binės pareigos ir tapti Lietu- 
vos švietėju ir politiku. Jis darė 
tad tiesiog iš būtinumo, iš pa- 
ti ijoti/.mo. Tr jis, kaipo Lietuvos 
darbininkas, yra daug prisidėję 3 

prie Lietuvos tautos atgimimo. 
Juk jis bebuvo vienas, ?:am ke- 
lias buvo tiesu9 j liaudį. Ir jeigu 
j;s butų nedaręs to, kiekvienas 
nuoseklus demokratas, kad ir 
socialistas-liaudininkas, turėtų 
jam dabar daug ko prikišti. O 
kunigui bešviečiant liaud j,—juk 
gi kiekvienas tikėjimas turi tei- 
sės reikalauti, kad jo išpažinto- 
jai butų šviesus žmonės,—ir be- 
sidarbuojant tautinėj dirvoj, be 
galo buvo lengva užsikrėsti par- 
tiniu ■politikavimu. Bc abejo, mo- 
kykla ne kunigo dalykas, bet kai 
nebuvo kitų, kas mokyklą s t ei g-- 
tų ir vestų, labai buvo gera, kad 
kunigas tą darbą dirbo. O pas- 
kum, kai pradėjo eiti j liaudį 
ir žmonės mckunigai, kunigas, 
žinoma* nepanorėjo užleisti savo 
vietos. Nes jis buvo pradėjęs 
mokinti ne vien tikybos dalykų, 
ne vien savo kalbos ir tėvynės 
meilės, bet ir ūkio ir politikos 

reikalų. Juk rnlcejo gi politikuoti 
su lenkais ir«rSU,ta pačia rusu 

valdžia, kad ^]*A^iittu nuo jų 
t:ors tilo ginklu, kuris rankon 
greičiau patenka. Daugelyj at- 

veju kunigai tiesiog patys nesiži- 
r.odami turėjo tapti politikais. O 
•paskum aišku ir prieš t;*s parti- 
jas, kurios atėjo; "ju valdžio 

griauti. I 

liet klerikalizmas Lietuvoj bu- 
vo jaunas ir šaknys jo buvo silp- 
nos. Jis gimė draugė su Lietu- 
\os atgimimu. Pats sodžius, ka i 
ir su maža inteligentijos pagal- 
ba, o kitur dažnai ir be jos. pa- 
jutęs atslenkančią klerikalizme 
leteną, smarkiai prieš ją purtėsi 
ir gynėsi. Sodžius buvo ir jo su- 

sipratimas augo sparčiai. Kad 

leidimas "Lietuvos Ūkininko*' 
duodavo jau pelno, tai reiškip 

daug. Kunigams jau tuomet, ypač 
pastaraisiais prieš karę metais, 
reikėjo visos pajiegos įtemti, kad 
tik "negriūtų katalikų bažnyčios 
valdžia Lietuvoje". Jeigu jau 
anuomet musų kairieji nebūtų 
t'ip bijoję klerikalizmo ir "butų 
Ikulturingesnes priemones savo 

kovoje vartoję, jie butu buvę 
daug daugiau laimėję. Lietuvio, 
ir pasakyčiau sodiečio, siela per- 
daug jautri, kad iškęstų kovoje, 
kad ir del teisybės in<ešvarius 
i: atiikius. Sodietį tik provokavo 
toks kovos būdas. Nėra ko gin- 
ti ir kunigų del jų kovos įran- 
kių. Atvirkščiai. Reik tik prisi- 
minti kun. Dambrauskį, kun 

Alelkną ir kun. Kraujelį. Bet juk 
i-, kariaujančiojo klerikalizmo 
ko daugiau ir laukti. Demokra- 
tingumas gi rodos turėtų eiti 
kitais keliais į žmones. 

Lietuvis i.Š prigimties papras- 
tai žmogus gabus ir jam nerei- 
l.ia kuju galvon kalti, kad jis ga- 
lėtų atskirti, kur balta, kur juo- 
d-a. Te tik Lietuva paliktų lais- 
\a, o lietuviui nėra ko bijoti to- 
kio klerikalizmu, koks viešpata- 
vo Belgijoj. Ką jau besakyti apie 
tokiiį sodžiaus tamsybės šalį, 
kaip Lenkija. Tik palygint tenka, 
kad Lenkijoj, kur liaudies mo- 

kykla kur kas "laisvesnė buvo 
neg Lietuvoj, 75%. buvo analfa- 
betų, o Lietuvoj tuo tarpu tik 
47%. Laisvoji. lenkų Galicija ir- 
gi nelabai toliau nuėjus. IŠ "len- 
kų karalystės" pati kulturingiau- 
sia vieta ūkio ir bend- 
o švietimuosi žvilgsniu 11i- 
vo lietuviškoji Suvalkų gu- 
tfrnija. Bet jeigu paimsim ne 

rusų mokyklos statistiką, o mo- 
ti ros ratelio, kurį ji besukdama, 
savo vaikus kad ir iš malda- 
knygių mokė, tai nerasim Lietu- 
voj daugiau bemokslių, kaip 15% 
Del musų sodiečio, jeigu pavar- 
tosime musų kairiųjų rusiškąjį 
terminą, del musų minios dva- 
sios gabumų nėra ko adejoti. Ir 
jo ūkis ne tik kur kas augščiau 
už lenFškąjį ir rusiškąjį stovėjo, 
jis nelabai kuo besiskiria dauge- 
Ivj vietų ir nuo Skandinavijos 
kulturingujų šalių. Jeigu musų 
lietuviai" yra iškeliavę Amerikon 

daugiau -kai 20%, tai tiek pat :' 

švedu.—-Apskritai, mnsų inteli- 
gentijos turima perplačios ba. 
m ės akys. Ir vieton to perina/..1 
t'ai'kaus darbo instinkto. Jeigu 
misų .kitaip butų dirbama, nebti 
tų dabar tiek besiriejama. 

Klerikalizmui busimojoj lai i- 

\oj Lietuvoj vietos nebebus. J U 

išnyks pats savaimi, kaip ir ko- 
kios piktžolės, pagerinus dirvos 

kultūrą. Ir dabar prieš ji kjvoti 
kai jau jis pats viena koja duo- 
1 C j stovi ir kaį tiek bendro dar- 
!>< Lietuvos laisvei išgauta, til-. 
i-- tinginystės į tuščia pupų pė- 
dą šaudyti. Jau ko rodos kairie- 
siems bereikia ir kis bereikėjo 
ti ums visiems lietuviams, kai kle" 
rikalai pasirašo tokiais radika 
lias programias, kaip > bažnyčios 

tikėjimo laisvė, laisvė mintiem 
ir išsireiškimo, ir pilna moterų 
lvgibė? Po tokio jų žingsnio 
negalima gi nelaukti, kad kartą 
;:e ims ir susipratę išskirs tikė- 
jimo reikalus iš politikos pro- 
gramos, kad jie pagaliaus ims ir 
pačią 'katalikų bažnvč'ą Lietuvoj 
atnaujins. Revoliucija tai per- 
versme. Kad ji atsitinka visos 
kurios viešpatijos gyvenime, tai 
kodėl ji "negali atsitikti klcsos ar 

Įbažnyčos gyvenime? Aš manau 
ir musų liaudininkai su socija'.- 
demokratais megimė jais, nors 

; i e rokuotų save žmonėmis ir 
c\tra rūšies. O gal gi jie tik 

veidmainiauja? Ne, jie tik im- 
įpiotį turi visus kitus veidmai- 
ir.iais rokuoti. 

Negalima gi žmones tai p skirs- 
tyti, kad jeigu jis kunigas, tai 
ir atžagareivis, arba kiekvieną 
advokatą, kad ir siauriausio p o- 

to, vadinti pirmeiviu ir draugu 
žmonijos. Man rodos tikri pir- 
meiviai nerodo į save pirštu ir 
Tesako prieš visus: "Aš pirmeivis, 
žiūrėkit". Męs visi žinom, kad 
turim dalį kurvgij is, kuri atei- 
ties Lietuvoj, jeigu ir ta pati 
kunigija bus laisva, gali daug 
tikėjimo ir bažnyčios reikaluo- 
se padaryti. 

Gerai, daugumas kunigų nori 
pelitinės partijos, ir net dviejų. 
Gal jų idealas: nustojusios tikė- 
jimo kunigijos ir setimergių-da- 
vatkų autokratija. Gerai, tegul 
jie steigia ir dvi partiji. Kam 
jiems kliudyt? Juk gali gi buti 
skirtinos 'nuomonės ir tarp jų, 
dar labjau tarp kunigų ir davatkų. 
O dažnai toks partinis skirtin- 
gumas apsireiškia ir vienam pa- 
našaus stovio žmoguje. Jeigu 
Lietuvos kunigai menori buti ku- 
nigais, o vieton to policistais ir 

gubernatoriais, reikia tik džiag- 
tis,—taip jau nupuolęs juose ti- 
kėjimas ir taip matyti greitai 
pamainys jį naujas ir kitas. Jei- 
gu jie dabar rengiasi į partijas, 
4ai jau tik apginti ne katalikybę, 
o tuos paršiukus ir kiaušinius, 
kurie per tą katalikybę jų sko- 
bnį pasiekia. 

Pasibaigs karė, prasidės nau- 

jas pasaulis, turės -stoti prieš 
žmonijos teismą ir visos "kultu- 

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

■ Del supažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve męs nu- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis 
daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris nėnesius, gaus trijų šmotų skurinį 
setą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $20.00 ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
rią nors iš šių trijų dovanų, 

PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamiršime paimti biH'ą arba įeceipt'ą; su tais receipt'ajs paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite musų krautuvės kainomis, -o n?§s esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

BALNIS & PUNDINAS 
11LI0NUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per nauju# Ir gerus I8RADUiUp. Su proga gali btitl kiekvienam; gal but turite koki išradimu dai užpa- 
e litavimo, gal norite "KĄ IŠRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimu ir VED£JO I&RArTMŲ, k» iŠ asti, ir kaip užpatentuoti, kurj kiek- 
ri nam išsiųsim dykai. Risunkua ir nodelius kandome ir egzaminuojamo DYKAI. Rafiykit® lietuviškai bent | katr^ oaeą: \MERICAN EUROPEAN P£T|NT OFČIČE8: (Lct): 256 BROADWAY, *EW YORK, N. Y. Ir 403 BARRISTER BLDQ., WA8HIN9TON, O. C. 

ros" ir visi "tikėjimai '. Ką da- 
rys mušu kunigai, tikrai nuspėti 
sunku, bet mumanyti lengva. 
Jiems vienas pareis: ar atsisa- 
kyti nuo bažnyčios ir buti pn- 
licistais. ar atsisakyti nuo poli- 
tikavimo ir buti kunigais—dabo- 
ti. kad per jų pačiu darbus ka- 
taliku tikėjimas nepultų. Tik kle- 
rikalizmo galas tai jau būtinas. 
Ir jis daugiau jokia baidyklė, 
joks burtas. Mtisų kairieji jau ir 
dabar gali drąsiai ir lengvai at- 
p!kvėpti ir užmiršti ji. 

Ignas JurkunSs. 

Pajteškojiniaii. 
Pajieškau sava moters Onos Ja- 

rl( nės, kuri mano aplnido rugsėjo 9 
<. 1917 m. ir pasiėmė vaiką 4 meti) amžiaus. Ji 37 m. nžiaus, sverio 
130 sv.. geltonų plaukų, nedidelė, laiba, turi 2 apgamus ant veido ir 
vieną, plėtnuiką ant akies. Vaiko 
p'aukai labai balti. Prasišalino 
drauge su Juozu Rudzevičia, taipgi sudžiuvusiu. Kas juos patėmins ir 
greitai duos .".inią, apturės $25.00 do- 
vanų. Antrašas: 

Jurgis Jaras, 
531 Cypress St. Youngstown, Ohio. 

Pajieškau \rinco Yaranecko. ku- 
ris paėmęs iš manęs tulą sumą pinigų, prasišalino iš Waterbury, Conn., rugpjūčio (Aug.) 15 diensj 1917 m. Kas praneš man jo adre- 
są, kuriuomi pagelbės man jj su- 
areštuoti, duosiu dovanų $5. 

Juozas Trijonis, 
Pink St., VVaterbury, Conn. 

mit Purdavimo. 
Parsiduoda automobilius Packard, 1912, uždaromas, labai puikus, 7 ! žmonėms. Geras dėl pagrabų, vestu- 

v? ir kitokiems reikalams, Alaši- 
i.erija gvarantuojama. Norintis ga- 
li gauti ir ant išmokėjimo. Krelpties: 

Petroshius, 
Tel. Drover 2186. 
3222 So. Halsted, St. Chicago, 111. 

Parsiduoda lotas ant Milwaukee Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. S. Kleczevvski; 
2064 W. \Vebster Ave. 

Parsiduoda kepykla su namu; gerai 
išdirbta vieta; dirba 5 darbininkai; 
t'k krautuvėje parduodama. Kreiptis, 
prie: J. S. Kleczevvski; 2054 W. \Veb- 
ster Ave.; Chicago; III. 

Pardavimui:— Restauracija; biznis 
gerai išdirbtas. aPrsiduoda iš prie- 
žasties pašaukimo j kariumenę. Ge- 
ra proga įgyt gorų blzaj už mažus 
pinigus. Ralph Stelmok; 406 W. 
63rd St. Tel. Englewood 181. 

Parsiduoda dviejų gyvenimų na- 
:mas; užpakalyje stubutė; maudykle; 
gazu apšildomas. PartUducda labai 
pigiai. H. Krump; 4536 Lake Park 

| Ave. Phone Kenwood 8014. 

Reikalavimai. 
Reikalingas teisingas partnerys j 

hotelli biznį su $600. Jeigu ir ne- 
turi tokios sumos—susitaikysime. 
AngLiška kalba ne butirai reikalin- 
ga, nes aš kalbu angliškai, čia gali- 
ma padaryti gerą. pragyvenimą ir 
turtingu tapti, čia nereikia k't a m 
dirbti, bet pats sau esi bosu. Kreip- 
ties ypatiškai arba laišku: 

Joe Prilipąs, 
1418-20 W. M^dison St. Chicago, 111. 

D/. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

Tai. Dro»#r 7179 Aptlskos T«l. Drover 8448 
3203 So. Halsted St„ Chicigo 

Saugesnio 
Banko Nėra 
113 Lietuvių Valstijinj Banką.— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
Ištikimų Banko Valdininkų. 

Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver- 
tas ant įvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai gymiai auga. 
Siame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Srttkao jra atdaras Utarninko; 
Ketvergo ^ir~5iluStas yajĮiįtrais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per l 'it*, Ul atei- 
kite j MII.DOS TEATRĄ, o čia rasiu 
vėsiausią vieta, atsivadinti ir pamatysit* 
gražesni Teatrą negu vidurmieptyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vaka.-aa. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį}. 

Jei liuoaarae lait" nori pašilaiti, atsiva- 
dinti ir uimiriti savo nesmagumus, tai 
Ateilc i 

MILDOS-TEATRĄ* 

PtO.13 YARD9 272! 

D'/. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chicago 

CMAitia 

DR. A. YlIšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

VMS SO. HALSTED SI 6HICASI III, 
CORNBR tttk STUir 

•Teisių ° 

C Dieninės ir naktinis teisiu klesos. Y 
A Pasekmingai egzistuoja 22 metus. •> 1800 auklėtinių. Veltui oratorystės Iv. 
« —3 metų praktikos kursas. Ge- y riausi mokyklos kambariai micitc. -U 
O Dieniniai ir Vakariniai augi- A 
g tosios mokyklos (highschool kursai 

Prirengia prie Kolegijos, Teisių, Medicinos, Dantisterijos arba lnzinierystės j trumpiausi laika. Reikalaudami katalogo adresuokite: Chanccllor J. J. Tobias, 53 \V. Jackson Blvd., Telephone \Vabash 5593. 

r elephone Yards 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki I 2ii ryto 1 

ir nuo 7 iki 9 vak re 

3325 S. Halsted S t. Chicago, Ii' 

Tcl. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
JL'etuvis Gydytojas ir Chirurgai S259 So. Haistcd St, Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų Ir vyrų. Speciaiiškal gydo limpančias, 
Qžsi3euėjusiaB Ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz- 
daskuty s( ės mokytis, šitas 

yra Labai pr reikalaujamas nei ir ka- 
riunjenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus. arba pa- 
reikalauk arteBniŲ žinių iš N03S0- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Hourt 
2359 S. Leaviit St. 4-6 & 7-9 P. I* 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU.4 
\iOllx6 yra gauti Bau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokln!~ie pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokls tamistą ir sutriks tiflka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta coriauslų automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname t3 mietai kad tuojaus sausi leidimą. Dieniniai lr vaka- riniai kursai. Visas kursas $25 00 /ederal Ass'n of Auto Eugineera, 1214-16 Jacksrn Blvd. fine.) 

DR, O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: K»wp. 31 Ir So. Halst^ri$1. 
CSpei mas virš Aptiekos). CHICAfiO" 

Šiomis dienomis p. Petras Vai- 
tiekūnas keliauja po Detroit, 
Mich. ir apielinkes užrašinėda- 
mas "Lietuvą". .Norintieji, ga- 
lite užsirašyti ir užmokėti jam. 

"LIETUVOS"* 
ADMINISTRACIJA.. 

Gerb. A. S. Kulbickas vra "Lie- 
■J " * 

tuvos'' laikraščio agentu Cleve- 
land, Ohio ir apielinkese. Norin- 
tieji, galite užsirašyti "Lietuvę1' 
ir užmokėti jam prenumeratą. 

"LIETUVOS" Administr, 



VicTINES ŽINIOS. 
*■ 

Daktarų vizitą "Naujienos*''. 
Lietuviu Daktarų Draugija Ame- 

rikoje pagalios atkreipė savo aty- 
d.j j vis besidauginant] skaitlių 
humbugiškų daktaru apgarsinimų 
"Naujienose''. Iš vienos pusės 
jie nelabai norėjo "kištis" j tą 
"Naujienų" biznį — nekurie dak- 
tarai manė, kad jeigu -lietuviai 
daktarai protestuos prieš tų hum- 
bugierių apgarsinimus, tai neku- 
rie žmonės gali manyti, kad jie 
tai ,daro "iš pavydumo", — bet 

iš kitos pusės kiti daktarai pri- 
rodinėjo, kad pačių žmonių svei- 
kata ir gerovė reikalauja, kad lie- 

tuviai daktarai privalo savo žodį 
tarti ir žmones n-uo tų humbu- 

gierių apsaugoti. ^lat lietu- 

viams daktarams ta kiai prisiei- 
davo gydyti tokius pacientus, 
kurie jau buvo humbugiškų dak- 

tarų iščiulpti ir ligon įvaryti; to- 

dėl gal niekas, taip gerai nežinojo 
apie tų humbugierių-apgavikų 
dafbeuus, kaip Lietuvių Daktarų 
Draugija. 

Ant paskutinio savo susitinki- 

mo lietuviai daktarai nutarė for- 

mališkai perstatyti visą reikalą 
"Naujienų" direktoriams, u/reiš- 

kiant, kad jeigu "Naujienos" ir 

toliaus varys tą humbugiškų dak- 

tarų biznj, ^i l'etuviai daktarai 
išims savo apgarsinimus iš "Nau- 

jienų", nes esą gėda teisingam 
daktarui turėti apgarsinimą sa- 

le apgaviko. 
Aną dieną Daktaru Draugija 

•pasiuntė j "Naujienas" delega- 

ciją iš keturių daktarų su "ul- 

timatumu". Nuvyko Dr. Jonikai- 
tis,Dr. Žilvitis, Dr. Graiei unas 

ir Dr. Wiegner. Atvykę, rado 

direktorių susirinkimą jau pra- 

sidėjusį. Delegaciją pasitiko p. 

A. Petraitis. Kuomet sužinojo 
apie daktarų tikslą, pradėjo mik- 

čioti ir pranešė, kad, girdi, "Nau- 

jienos" jau esą nutarė apgar- 

sinimus išmesti ir todėl esą nė- 

ra reikalo daktarams matyti di- 

rektorius. 
— O nuo kada jus išmesit juos? 

—užklausė Dr. Jonikaitis. 
— Tai, tai.... nuo pradžios ki- 

to mėnesio , 
— atsakė p. Pet- 

raitis, 
Tuom laiku pasirodė ir "Nau- 

jienų" redaktorius p. Grigaitis. 
Jis pranešė daktarams maž-daug 
tą patj, ką ir p. Petraitis. Esą 
direktoriai jau nutarė *ir proto- 
kolan užrašė ir visas reikalas yra 
užbaigtas; todėl nėra reikalo nei 

direktorių matyti. 
— Well, — tarė vienas iš dele- 

gatų-daktarų, — tai gal butų 
mums neprošalj visgi jeiti į su- 

sirinkimą ir direktoriams už tai 
tarti ačiu. 

— Mik, mik...e...e..» tai jau 
nereikia!.... 

Taip ir užsibaigė "audiencija"... 
Pažiūrėsime dabar, ar nuo s| a- 

lio mėnesio išnyks iš "Naujienų" 
tų apgavikų apgarsinimai. 

X. Y. Z 

"Naujienų" redaktoriui pasiskai- 
tyti. Rugsėjo 23 d. j p. A. Kar- 
tano aptieka (3201 So. Halsted 
St.) užėjo du vyrai ir dvi mote- 

rjs. Ant rinkų jie turėjo tris 

sergančius vaikučius. Vienas iš 

žmonių (Jonas Skrodenis, 46 
Wood St.) laikė rankoje didelę 
iškarpą iš humbugieriškų dakta- 
rų organo ("Naujienų") ir praš" 
aptiekorius Kartono, kad jis nu- 

rodytų jiems ke!ią prie t:> ste- 

buklingo daktaro, kur yra d t pa- 
veikslai žmonių ir mašinų, kur 

surašyta visa litanija melų. 
Aptiekorius Kartanas paaiški- 

no žmonėms, kad "Naujienos"' 
dėl to garsina apgaviagus dakta- 
rus, kad tie apgavingi daktarai 
už tai "Naujienoms" riebiai už- 
moka. 

Tuom tarpu Kartano aptiek> 
je buvo ir daugiau žmonių, ku- 
Tie paaiškino, kad tie humbugie- 
rių vaistai, ką $10.00 bonka kai- 
nuoja, sergančių vaikų neišgydis, 
o tik jvarys didesnę ligą ir iš- 
trauks daug pinigų. 

Ačiu gerų žmonių persergėji- 
mui nelaimingi vaikučiai nepate- 
ko į "Naujienomis'' garsinamų 
humbugierių nagus. Ligoniai la- 

po nugabenti pas daktarą Žilvi- 
tį (ant viršaus Kartano) aptie- 
kos), — kainavo tok pora doiia- 

fi'j ir visi -ligoniai jau beveik vi- 
siškai pasveiko. 

Jau Chicagos lietuviai daktarai 
Genai reikalauja, kad "Naujienos" 
liautusi varę taip nešvarų bizni, 
bet... 

Visuomenė privalo pasirūpint, 
kad tas humbugieriškas organas 
karta ant visados mustotų lošę 
inu.-ui tautos žmonių išnaudoto- 
jų ir žudytojų tarpininko rolę. 

Vyras. 

Užmuš« lietuvių vaiką. Pereitą 
pėtnyčią ant 35^s gatvės ir Ste- 
wart ave. automol liūs suvažinė*- 

jo r.ant ;Ietos užmušė 4 metų 
berniuką Bron. Miščikaitj, vie- 

natinį sunų Miščiukaičių, gyve1- 
nanoių prie 3500 Emerak! ave. 

Šita nelaimė lai buva perser- 
gėjimu tėvams, kaip didžiai reikia 

[daboti vaikus, ypač mažesnius, 
,kad jie vieni nebūtų paleisti ant 

gatvių, kuriomis daug automobi- 

lių ar ,itvekarių važinėja. 

Antroji laisvės paskola 
Pereitu panedėlį, rugsėjo 24 d., 

Sliern.an hotclyj atsibuvo susi- 
rinkimas reikale išleidimo Antro- 
sios Laisves Pasko* bjndsų. 
Susirinkimo rengimo komitetas 
surengė pokylj, po kurio prasi- 
dėjo prakalbos, kuriose dalyvavo 
J, F. Smulskis, susirinkimo ve- 

dėjas, Ilcith, Hans Rieg ir L. M. 
Ilanunerling. Bondsai parsiduos 

■nuo $50.00 ir augščiau. 4 niu"»š. 
bus mokama. 

Nuo "Lietuvos" dalyvavo p. 
fonas P. Pajauskas. Kiti lietu- 
viai, dalyvavę susirinkime buvo 
sekantieji: — Advokatai 
\Volon ir Šliakis; kunigai,—T. Al- 
bavičius, J. B. Kloris ir A. E/.er- 

skis, pp. S. J. Petkus ir J, Gurin- 
skas ir Kodis. 

Si;lverta komitetas- iš atstovų 
kiekvienos tautos. Nuo lietuvių 
komitetan inėjo ku... J. B. Kloris. 
Tikimasi, kad šitas komitetas at- 

į liks savo užduoti atsakančiai. 

Įvairumai. — Ex-prezidentas 
Rodsvelt pereitą seredą laikė 
didelę politišką prakalbą Chi- 
cagoje, Stockjardų pavilijone. 
Kalba buvo apie tai, kodėl 
Amerika kariauja ir turi kariau- 
ti ir buvo pritaikyta daugiausiai 

m faunams piliečiams 
— Ant lietuvių-kareiivių iš- 

leistuvių West Sidėje prisirirr- 
,ko tiek žmonių, kad Meldažio 

j svetainė dar i^loMos tiek nėra 
publikos mačiusi. Žmonės gali 
sakyti "ant sienų lipo"'-— apie 
700 sutilpo svetai'ėje, o keli 
šimtai turėjo' grįžti atgal. 

O reikia žinoti, kad ir įžan- 
gos buvo 15c. 

Todėl navatna, jeigu koks ten 

skystagalvis verkšlena apie tą 
vakarėlį ne! šį nei tą "Naujie- 
nose". Buvęs. 

— Nepamirškite, kad vakarinės 
mokyklos yra atsidarę. Galite 
vakarais uždyką, arba labai pi- 
giai pramokti visokių amatų ir 

kitų naudingų dalykų. 
— Amerikos Įietuvių Tautinės 

Sandaros 25-oji KV>pa laikys sa- 

vo susirinkimą rugsėjo 28 d. 8 
vai. vakare. Mildos svetainėje. 
Visi naria. yra kviečiami svar- 

biems reikalams apsvarstyti. 
.B Lenkauskas. 

— Utarninke, 2 d. spalio iš 
Chicagos išvažiuoja j Dodson 
Louisiana, j lietu vii* sodybą sa- 

vaitei laiko, šie cliicagiečiai: C. 
Kasputis, J. J. Baczunas, Myko- 
las Damijonaitis, J. Enčeris ir 
J. Mikalauskas. Visi apart p. C. 
Kaspučio žada pirkti žemes Loui- 
sianos valstijoje. 

— Pereitą nedėldienj puikioje 
"Union Club" svetainėje jvyko 
'Birutės" balius. Birutės choras 
sudainavo kelias daineles; p-lė 
A. Rudauskaifė prie choro dai- 
navo solo. Publikos bu.o virš 
200 žmonių. Griebė brolių Sar- 
palių orkestrą. Visi puikiai pa- 
silinksmino. Tolesniam "Biru- 
tės" veikimui liko truputis pelno. 

— Ui kazyravimą iš pinigų 
tapo suareštuoti sekantieji lietu- 
viai iš North Side: A. Juška, J. 
Katilius, A. Hent.anas ir J. Rip- 
kevičius. Detektyvai užklupo na- 

mą, kuriame lošė, suėmė lošikus, 
kazyras ir išbertus ant stalo pi- 
nigus. Dabar nei viemas iš jų 
oeišloš, nes reikės pusėtinai ui 

tai visiems užsimokėti. Pamoki- 
nimas ir kitiems. 

— P-lė Kazimiera Gapšiutė, 
"Birutės'' draugijos nėra, nesenai 
išvažiavo j Valparaiso Univer- 
sitetą, kur ji mano vienoj-kitoj 
šakoj prasilavinti. 

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO, 
REIKALUOSE 

Lietuvos Žemės Bankas su-' 

rinktu pinigų cash turi: dole- 
riais $38.000 ir rubliais (cash 
arba kontraktais) 62.000. 

Pasižadėjimai siekia per šimtą 
tūkstančių dolerių. Pinigai nuo- 

lat plaukia. 
Besididinar Lietuvos Žemės 

Banko kapitalui, tuli nariai vis 
labiau ir labiau pradėjo per lai- 
škus klausinėti, ar pinigai gerai 
bankoj trimi vardais sudėti ir 

apsaugoti, ar banko 'knygos yra 
tvarkoje vedamos ir t. p. 

Męs da syki pranešame, kad 
Lietuvos Žemės Banko pinigai 
yra sudėti trimi vardais New 
Yorke banke "Guaranty Trust 
Co.'' Kad be pritarimo ir be pa- 
rašo visų trijų narių tie pinigai 

į iš banko jokiu bud u negali b u t i 
i išimti, kad mirus nariui jo suk- 
cesoriai tų pinigų negali reika- 

lauti, kad knygos yra vedamos 
kuogeriausiai. 

Bet kad turėti visišką Drolių- 
lietuvių užsitikėjimą, mes, ko- 
miteto nariai, kurių vardu pinigai 
yra sudėti, 30 dieną rugpjūčio 
turėjome Ne\v Yorke susirinki- 
mą, kuriame nutarėme priimti 
j komitetą du nusimanančiu ban- 
kinj dalyką trustees'u, kuriuodu 
gyvendami arti New Yorko, ga- 
lėtų kartas nuo karto banko sto- 

vj patikrinti, peržiūrėti, kaip su- 

dėti pinigai, perrevizuoti kartas 
nuo karto bainko knygas ir na- 
riatns ir visuomenei praneštų, 
kaip banko dalykai stovi. 

'Tais trustees'ais yra kun. \T. 
Petkus (Brooklyn, N. Y.) ir ad- 
vokatas George Matulevich (810 
Broad str., Newark, N. J.). 

Pasitikėdami, kad matant kaip 
viskas aiškiai ir teisinga yra ve- 

ldama, brolai-lietuviai ir sesers- 

ilietuvės da prielankiau ir noriau 
•ašysis prie musų Banko. 

R. W. Bush, 
Kun. Tarnas Žilinskis ir 
Kun. Jonas Žiinskis 

50 W. Sixth Stree, 
South Boston, Mass. 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA 

Savaitė Rūgs. 10—T7. Mėn. au- 

tos iš \ew Britain, Conn. (Po 
£2.00 už 2 mėn.) Jonas Skritul- 
kas. (Po $1.50 už 2 mėn.)K- Ja- 

nušauskas. (Po $r.oo už mėn.) 
\f. Daunis, Jur. Aržuolaitis, J. 
Mikalauskas, P. Pilkionis, A. Mi- 
kalauskas, M. Turskis, J. Maksi- 
mavičia, R. Petrauskas- A. Pet- 
rauskas, K. Giedraitis. (Po 75c. 
už 2 mėn.)—J. Pasdenckas, M. 
Neimonas, J. Ragailis. (Po 50c. 
už 2 mėn.)—J. Petkiavičia, F. 
Krikstanavičia, W. Giliavičia, Jg. 
Klapatauskas. L. Ramanauskas, 
Jur. Klimas, M. Giliavičia, J. Mo- 
tiejūnas- (To 2t;c. už 2 mėn.) S. 
Giciavičia, A. Ceplikicnė, K. Da- 
nusiavičia, J. Lutkauskas. 

Iš viso $43.00. 
S. L. A. 7-ta kp., Ed vardsville. 

Pa. aukavo $81.00. Aukos surink- 
tos vestuvėse Worcester, \ iss. 

per V. Borisą $4.00, 
Viso labo $128,00 

Lakštas 95. 
CLINTON, IND. A. U T. San- 

daros 22 kp., per V. J. Avulį 
--$5.00 

CASTLE SHANNON, PA. 
SLA. 266 kp., per A. Naujoką 
— $3.00 

STAPLETON, N. Y. SLA. 209 
kp., per J. Meškauską—$10.00. 

NEW PHILADELPHIA, PA. 
S L. A: 187 kp. išvažiavime-ge- 
sružineje rugp. S d., š. m., aukojo 

po i doi : P. jf. "Narijauskas, S. 
Bulota, J. Ambrazevičius, J. Mi- 
kėnas, A. Vabalas, J. Pacenta, A. 
Gudaitis, A. Aukštikalnis, S. Bar- 
kauskas, J. Lietuvninkas, V. Ma- į ražas (75c.) Po'50c. A. Bulotie- 
nė, Aldona Bulotytė, Birutė B11- 
lotytė, A. Gataveckas, M. Vaitku- 
nienė, J. Virbilas (fot. iš St. 
C'lair), R. Raudonaitis, A. Ka- 
zlauskas, J. Elinauskas, K. Sa- 
dauskas, J. Styra; po 25c.. J. Kli- 
maitis, J. Abromavičius, K. Le- 
vinskas, J. Pužauskas, J. Petrai- 
tir, L. Smolski.s; E. Bendoraitenė; 
II. Zemerauskas, P. Ramaška, Ig 
Janulevičius, J. Špokas, A. Aukš- 
tikalnienė, A. Misikevičius, A. Ga- 
leckas, J. Raulinaitis, A. Jakai- 
tis,V. Jakaitis, J. Kripas, R. Kri- 
pienė; po 10c.: J. Bagdonavičius, 
M. Misikevičius, J. Krolas; vi- 
so — $22.30. 

Viso $40.30 
Buvo lakšte 94 .... 4.652.9? 
Vico įplaukė $4.693.22 

J. Sekevičius. 
LNF. Fin. Sekretorius, 

101 Oak Street, Lawrcnce, Mass. 

KĄ "REVOLIUCIJOS BOBU- 
TĖ' PASAKOJA APIE 

RUSIJĄ. 
Petiogradas, rugs. 22 d.—Žie- 

miniame buvusio caro palociu- 
je dabar gyvena M. Kotryna 
Breškovskaja, praminta "Revo- 
liucijos Bobute". Ji turi 74 me- 

tus amžiaus ir iš to skaitliais 
50 metų savo gyvenimo praleido 
Sibyre, kalėjimuose ir ištrėmime 
už savo rcvoliucijinj darbavimo- 
si carizmo laikuose. Tik kilus 
revoliucijai ji tapo pargabenta 
iš Siberijos ir apgyvendinta se- 

nam palociuje, kur pirmiaus ca- 

ras gyveno. 
Associated Press kore- 

spondentui ji papasakojo, kad ji 
tiki j Rusiją, kad Rusija atsi- 
griebs ir susitvarkis, kad Vokie- 

tija turi buti sumušta ir bus su- 

| mušta. 
— Rusijoj dar yra pavojingų 

etvarkių, nepastovumo ir gali- 
mybių. kad dalykų stovis bus 
dar blogesnis — pasakojo senutė. 
— Bet visa tai yra normališki 
apsireiškimai, paeinanti iš vie- 
mos priežasties — todėl, kad 
šalyje viešpatauja abelnas ir po- 
itiškas žmonių nesusipratimas. 

Tdliaus ji pasakojo sekančiai 
apie R u si j;j ir rusus: 

"Mūsų žmonės neturi supra- 
simo apie savo sali, apie jos ru- 

bežius ir istoriją, apie politišką 
ekonomiją; visos likusisos mano 

gyvenimo dienos bus pašvęstos 
pagelbai mušu žmonėms subręsti. 
Visą savo laiką aš dabar pašven- 
čiu švietimui žmonių ir armijos, 
! įurodydama jų pareigas kaslink 
Rusijos ir patrijotišką atsinešimą 

j linkui karės, kurią aš reikalauju 
vesti net ikį pabaigos. 

"Mušu centralinė organizacija 
Tetrograde, kuri labai reikalauja 
pinigų, kasdien leidžia apšvietos 
laikraščius kiekvienoj gubernijos 
sostinėj su tikslu duoti pamoki- 
nimą apie ekonominius ir poli- 
tiškus klausimus, kad p/įrengti 

'žmones prie Steigiamojo susirin- 
j kimo. 

"Tik ant vieno fronto męs tu- 

,rime 140 dieninių laikraščiu, ku- 
rie mokina kareivius užlaikyti 
[discipliną, ir vienybę su mūsų tal- 
kininkais. Amt karės fronto męs 
jaut išdalinome daugi aus negu 
6 milijonus pamfletų, parašytų 
toje pačioje dvasioje". 

Užklausta, ką ji mano apie Ru- 

sijos armiją, senutė atsakė: 
"Aš pažįstu armijos nuomonę 

ir žinau, kad kariumenė stovi už 

karės vedimą. Armijos dvasia 

yra stipresnė negH ji buvo 'kada- 
nors pirmiaus. Tas yra todėl, 
kad kareiviai pirmiaus tikėjo, jog 
tik vienas vokiečių kaizens buvo 
kaltas, o vokiečių tauta buvo ne- 

įeita; bet dabar jie mato, kad 
vokiečių tauta stovi kaip vie- 
nas už užpuolimus ir todėl kai- 
zerio Wilhelmo nubaudimo ne- 

užtenka — visa tauta turi nu- 

kentėti sumušimo skausmą. 
"Mūsų kareivių noru yra pri- 

versti vokiečius apleisti visas 
Vokietijos ir Austrijos užimtas 
dalis, kad Rusija išeitų iš karės 
be nuostolių ir kad apart to ji 
gautų užtikrinamus kaslink atei- 
ties". 

"Čia korespondentas užklausė 

Jos, ka<1 Jeigu rusų armijos di- 
duma yra tokios nuomonės, tai 
kaip galima paaiškint pastarą- 
sias rusų betvarkes ir besitrau- 
ikimus atgal? Į tai sena revo- 

liucijonierė atsakė: 
"Šitie nepasisekimai nesumuša 

mano tvirtinimų apie tai, kad ar- 

mijų diduomenė yra patrijotiš- 
ka. Amt nelaimės ant fronto yra 
daug buvusios poilicijos, žamdarų 
ir autokratiškų šnipu, kuriuos, 
remia nekure bajoiai. 

"Aš esu persitikrinusi, kad ši- 
ta baimė (delei kilusių betvar- 
kių) yra nepamatuota. Faktas 
pasilieka faktu, kad armija nori 
pergalės, o apie pergalę aš ne- 

abejoju. 
"Neįpulkite desperacijon del 

Rusijos. Nors aš esu sena mo- 

teriškė, bet aš esu įsitikrinusi, 
Į kad aš dar sulauksiu pergailės 
ir vidurinio Rusijos atgimimo." 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS. 
— Argentinos atstovų butas 

nutarė apskelbti karę Vokietijai. 
Valdžia sušaukė extra kongreso 
posėdį, kad išaiškinus kongresui 
dalyki.' stovj. Tuom pačiu laiku 
prasidėjo milžiniški streikai ant 

geležinkelių. Iš tikrų šaltinių pa- 
tirta. kad streiką sukurstė vokiš- 
ki pinigai, kad sulaikius Argen- 
tiną nuo karės. 

— Dvi kitos respublikos Pie- 
tini'j Amerikoj — Uragvajus ir 
Paragvajus rengiasi prie karės 
prieš Vokietiją. 

— Suv. Valstijų valdžia rim- 
tai galvoja, kaip apžeboti laik- 
raščius, ypač svetimtautiškus, ku- 
rie po visokiomis priedangomis 
mėgina jkalti savo skaitytojams 
melagingas žinias apie tai, buk 
Amerika, girdi, tik del kapita- 
listų kariauja. 

GIRTUOKLIO FILOZOFIJA. 
— Kad aš .bučiau kunigas—sa- 

ko vienas girtuoklis, — aš taip 
kalbėčiau: 

"Dtiok Dieve, kad jūrės 
Pavirstu j viskę 
Ežerai ir upės 

] vvną mišiatiną, 
O męs vargšai žmonės, 

Kad taptum žuvelėm 
Ir nardytum linksmai, 
To jų gilmę šlauny". 

REDAKClJOSATSAKYftflš. 
Daugelio rankraščių na&alėjome į 

šį numerį sutalpinti; o kitų nesu- 

spėjome nei peržiūrėti. Autoriai ir 
korespondentai teiksis turėti truputį 
kantrybės; rankraščiu labai daug už- 
derėjo ir negalima į laiką kaip reik 

u >a i s aDsidirbti. 

KĄ JUMS SKAUDA? 
Jeigu jus atrodote išblyškęs ir 

sergantis, jųs visuomet ir visuo>- 
met girdėsite šį sezoninį klausi- 
mą. Bet nesumku yra surasti tei- 
singą vaistą. Devyniuose atsitiki- 
muose iš dešimts, jusų viduriai 
nevirškina tinkamai. Jie turi bū- 
ti išvalyti ir jų virškinimas 
nureguliuotas._ Geriausis vaistas, 
kuris sutaisys jusų virškinimo 
sistemą yra Trinerio Ameriko- 
nams Karčiojo Vyno Eleksiras. 
Jis sutaisys jusų sveikatą, su- 

ardytą per vidurių sukietėjimą, 
nevirškinimą, galvos skaudėjimą, 
nemigą, etc. Jis duos puikiau- 
sius rezultatus visose \$<furių 
ligose; ir daugybė sergančių mo- 

terų, kalnakasiai ir kiti darbi- 
ninkai, kurie kvėpuoja netyru oru 
etc. gal patirti tai savu persi- 
tikrinimu. Kaina $1.00 aptieko- 
se. Nejmprasto.se oro permaino- 
se atminkite, kad reikia imti 
Trinerio vaistai nuo kosulio. 
Nuo reumatizmo neuralgijos pui- 
kiausis vaistas yra Trinerio Li- 
nimentas. Kaina šių dviejų bū- 
tinybių, — vaistų jusų šeimynai 
tia pati: 25 ir 50c. aptiekose, kra-1 
sa 35 ir 60c. Jos Triner Manu- 
facturing Chemist, 1333'-1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apg.) 

Tuojaus išeis iš spaudos 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvių kalbon. Kaina 
$1,00. Išanksto užsakymus 
siųskite \ "Lietuvos" Admi- 
nistraciją : 
814, W. 33rd. St. Chicago Iii 

ITriTlO 8av0 »k*Moj»«ns~Juod» labai daug naudingų raštų W I k I I I ^ apie imoniv sveikatą irjigas, taipgi apysaky, juoky, jf\ | IbI | | eiliy, paveiksly.'v Tur^yavo korespondentus visoje ~ 

'Amerikoje, taipgi Lietuvoje? Rusijoj. Vokietijoj, Fran* 
cijoj," Anglijoj ir kt. ^"Ateitiea". kaina metams $2.00. pusei mėty $1.00. Už- sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti vi«na numeri aitinčiame dovanai. 

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

Tčour $erve 
PHONE CANAL 9 
—The Edelweiss line 

for » 

! 

Plione Bef ore 
Eleven 

Delivered 
Before Seven 

*Xl!ase o*f Good Judgmen-iT 

Te!. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Geaermlis 

KonVraktorius ir 
Namų Statėjad. 

2123 tf. 23rd Sl 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas > įsuose teismuose 
Ofisai 

69 W. VVashington Street 
Inai 1009.1006. Tel. Centrai 2579 

^3214 S*. Hilitrd St., Tol. Yirds 7271 
CHICAOO, ILU 

Amerikos Lietuvfy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
Btčs, stenografijos, type\vriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnoB istorijos, geografijos 
politikin«s ekonomijos; pilictystės 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 

3106 So: Halsted St:; Chicago; 111: 

Progresyvė Lietuviy Aptieka 
Pulkus išpildymas receptų užlra plr- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptieloje randasi didelė s?n 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8448 

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, Morcester, Mass. 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo ii spaudos Joannos 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapiŲ, 
ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 

leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Mtin St Kewanee, 111. 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gvdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Mes neesame banklerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai sufife 

Lvma 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rami ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
160.00 už pusę kainos. Truputei! nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 anl 
orderio darytus siutus parduoiame po $5.00 lr brangiau. 

Nauja* lr iruputill d6v§tas kelinės nuo $1.00 lr branglaua, 
Vaiky siutai $2.50 iki $7X0. 
Skryrios ir valyaal. 

S. GORDON, 
1416 60UTH HAL8TED STREET C?,C~Qk°* ILf" .. fttoraa atdaras kasdieną ir vakarais Iki # vaL Sub&tomis estt 

atdaras iki 11 Tai. vakare. Ned*ldienlals—iki S vaL vakare. 
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