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No 43 

Lietuvoj Badas.—Naujas Taikos Plia- 
nas Duotų Lietuvai Autonamiją. 

Rusų Valdžia apleidžia Petrogradą.— 
Pirmas Amerikos Transportas nu- 

skandinta—70 vyrų žuvo. 

Prancūzai ima 7,500 vokiečių. 

True tran«lalM>n filird witli the po*t.n»»ter 
at Chirago, 111., on 24th flay of Octobrr, 
1917, a* rt<juin-d by the act of October 6; 
1917. 

FRANCUZAI IMA 7,500 
BELAISVIŲ. 

Paryžius, Spalio 23 d. — Smar- 
kiu .ir greitu smūgiu francuzai 
šiądien įlaužė vokiečių i'rtmtą 
tarp Laon ir Soissons, užgrie- 
bė 4 stipriai fortifikuotua kai- 
mus i«r 7,500 belaisvių ir paėmė 
labai daug kariškos medžiagos, 
kurios tarpe yra 25 kanuolės. 

Frontas įlaužta ant a-pie 6 
*"angl. mylių ilgio ir per 2 angl. 
mylias gilyn. 

True translatinn filert uith tiif po«tmast«r 
at (hicago, 111.; on 24fli day of October; 1917, rcquircd by tlie act of Octobcr 6; 1917. 

BADAS LIETUVOJ IR 

LENKIJOJ. 
New York, Spalio 22 d. — Ka- 

blegratnos atėjusis j Ncvv Yorką 
iš Amerikcnišikos legacijos [at- 
stovybes] Kopcnhagene, per Val- 
stijos Departamentą, sako, kad 
šimtai žmonių tiesiog hadu mir- 
šta ant gatvių Varšavos ir kitų 
miestų Lenkijoj ir LIETUVOJ. 

Laikinasis pildomas komitetas 
Zionistų fžydų] reikalų, kuris 
gavo šitą žinią, pranc>ė Xevv 
Yorke, kad jis perstatys dalykų 
stovj Prezidentui \Yilsonui 

"Vienatinis dalykas, kuris gali 
išgelbėti gyventojus" — sako ka- 
blegramas, — "butų padarymas 
to paties kas buvo padaryta Bcl- 
gijoj [jsteigimas specialės komi- 
sijos gyventojų maitinimui]. 

Prakilnių Amerikonų ir jų di- 
džio Prezidento žmoniškumo 
jausmai yra paskutine viltis ši- 
tų bejiegių, badaujančių žmonių, 
kurie maldauja tokios pa^elbos, 
kokia buvo tei'kiama Belgijai." V. 

Trne tratulation filr<! *rith tli«» pn'tm.nt^r 
it < hieairo, TU.; o n 24tli įlay of Octobfr; 1917. as rc'iuiretl l>y thc act of Octo1xr 6; 1017. 

NAUJAS TAIKOS PLIANAS. 
Petrogrados, Spalio 21 d. — 

Paryžiuje žada atsibūti netrukus 
talkininkų konferencija. Rusų 
Kareivių ir Darbininkų T?ryba 
ža-da siųsti j tą konferenciją sa- 
vo atstovą M. Skobelevą, nese- 
mai buvusj Darbo Departamento 
ministeriu. Jam minėta Taryba 
fteike instrukcijas, kuriose iš- 
dėstyta sekantis plianas padary- 
mui taikos: 

i. Vokiečiai turi evakuuoti 
(apleisti) Rusiją. Autonomi- 
ja Lenkijai, Lietuvai ir Lat- 
vių provoncijoms. 

2—Autonomija Turkiškai Ar- 
mėnijai. 

3—Išrišimas Elzaso-Lotarin- 
gijos klausimo per plebiscitą 
(visuotiną balsavimą), balsa- 
vimas turi buti surengtas per 
vietinę civilę vyriausybę po 
to, kaip visa kariumenė abiejų 
kariaujančių pusių bus ištrauk- 
ta. 

4—Atnaujinimas Belgijos jos 
senuose rubežiuose ir atligini- 
mas jai padarytų nuostolių iŠ 

tarptautiško fondo. 
5.—Atnaujinimas Serbijos ir 

Montenegro su tokiais pat at- 

lyginimais. Serbija privalo tu- 

rėti priėjimą prie Adriatiko jū- 
rių. Bosnia ir Herzegovina 
privalo buti autonomiškos. 

6.—Balkanų distriktai, delei 
kurių eina ginčai, turi gauti 
tuomlaikinę autonomiją su se- 

kančiu po to plebiscitu. 
7.—Rumunija atnaujinta se- 

nuose savo rebežiuose su iš- 

lyga, kad ji duos Dobrudži- 

jai autonomiją ir suteiks ly- 
gias teises žydams. 

8.—Autonomija itališkoms 

provincijoms Austrijoj su se- 

kamu po to plebiscitu. 
9.—Atnaujinimas Grekijos ir 

Persijos. 
ii.—Neutralizavimas visų jū- 

rių siaurumų, vedančių į tarp- 
žcmines jūres, o taipgi ir Su- 
ezo bei Panamos kanalij. Liuo- 
sa navigacija (plaukiojimas) 
ne kariškiems laivams. Pa- 

naikinimas teisės torpeduoti 
tokius laivus karės laiku. 

ra.—Visi kariautojai turi at- 

sisakyti nuo kariškų kontribu- 

cijų ir atlyginimu bile kokioj 
formoj, bet pinigai išleisti už- 

laikymui belaisvių ir visos 

kontribucijos, uždėtos laike ka- 

rės, privalo buti sugrąžintos. 
13.— Komercijinės sutartys 

neprivalo buti paremtos ant 

taikos sutarties; kiekviena tau- 

ta gali elgtis neprigulmingai 
sulyg savo komercijinės po- 
litikos, bet visos šaljs priva- 
valo pasižadėti atsisakyti po 
karei nuo ekonominės blioka- 
dos. 

14.—Taikos išlygos privalo 
buti išrištos per taikos kon- 

ferenciją, susidedančią ij de- 

legatų, išrinktų per tautas ir 

patvirtintų per parlamentus. 
Diplomatai *uri pasižadėti ne- 

daryti slaptų sutarčių, kurios 
šiuomi yra apskelbiamos, kai- 

po priešingos tautų interesams 
ir todėl nelegalės. 

15.—Laipsniškas nusiginkla- 
vimas ant jūrių ir sausžemio ir 

įsteigimas nemilitario sistemo. 

Triie anslation filed with tlir po'tmaster 
at t'hic.'KO. 111.; mi 24th <hy of October; 
1917, a* rf<iuirefl by thc act of October 6; 

I 1917. 

PERKELIA SOSTINĘ 
MASKVON. 

Petrogradas, Spalio 19 d — 

Rusu valdžia galutinai nusprendė 
perslkeUi iš Petrogrado Maskvon 

netolimoj ateityj, kadangi yra pri- 
pažinta, jog Petrogradas dabar 

jau yra kariškoj ,-onoj (srytyj). 
Šilą oficialj pranešimą padarė 

šiądien \I. Kiškin, ministeris vi- 
sromenes gerovės. Šiądien taipgi 
t? po oficialiai apskelbta laikraš- 

lči::ose, kad jau prasidėjo evakua- 

n'ja (kraustymas) Reveiio, forti- 
I fikuoto uosto prie Finų Įlankos, 
j Reveiio mokyklos tapo uždarytos 
;ir gyventojus kraustoma j Rusijon 
f'lumą. 

"Nors ^aLitina diena perkeli- 
ruti sostinės dar nėra pasikirta, 

! 
bet tas įvyks labai artii.ioj atei- 

tyj.'*—pasakė M. Kiškin.—"Nie- 
kr. m dabar nėra leistina važiuot: 
Maskvon, išskyrus tik tuos, kur'r 

(' ^žhtoja su valdiškais reikalai; 
[Evakuacija atskirų departamentų 
p asidėjo jau nuo senai/'—užbai- 
gė Kiškin. 

Maskvoje valdžia užims vieną 
namų senam j am Kremline. 

Trur translation fileJ with the postmaster 
at Chicago, 111.; <>n 24th day ©f October; 
1917, as rrouirol l>v tlir act of October 6; 
1917. 

RUSAI SUGADINO 
VOKIEČIAMS DAUG LAIVŲ. 

Petrogradas, Spalio 23 d.— 
OficiaJis rusų Adtniralijos prane- 
šimas apie buvusį Ryigos įlankoj 
jūrių mūšį paaiškina, kad laite 
š'o nuišio penkiolika voikiškų lai- 

vų tapo pagadinta ar paskandin- 
ta. Jų tarpe—du drednautai [di- 
džiausi laivai J. Rusų nuostoliai 
buvo: mūšio laivas ''Slava" ir di- 
delis torpedinių laivų naikintojas, 
t'po "Grom." Pranešama taipgi, 
k "d vokiečių submarinai patėmy- 
ta Finų įlankoj. Rusų laivynas 
£;ina įėjimą į Fimų įlanką. 

True tranjlation filed with tlif postmaster 
ai Chicafo, III.; on 24th day of October; 
1917, as required by the act of Octeber 6: 
1917. 

ŽUVO RUSŲ MŪŠIO 
LAIVAS. 

Petrogradas, Spalio 20 d. — 

Pereitą seredą įvyko didelis m i- 

sis tarp rusų ir vokiečių laivyn 1 

apielinkčse salų prie Rygos įlan- 
kas. Vokiečių laivyne buvo de- 
šimts drednautų, neskaitant kitų 
kr.riškų laivų. Rusai buvo išėję 
pasitikti vokiečių laivyną, bet tu- 

tčjo pasitraukti atgal prieš dides- 
res vokiečių jiegas. Laike šito 
r-ušio tapo paskandintas senas 

rr.sų mūšio laivas <,c;lava." 
Rusu laivyno minis/teris, adm. 

Vcderski praneša, kad "Slava" 

negalėjo sekti paskui besitraukian- 
i' atgal rusų laivyną ir tapo pa- 
skandintas per savo locną įgulę, 
idant užbrukti kelią v o/kiečių lai- 

vynui j siaurumą prie Moon sa- 

los, kur rusų laivynas pasitraukė. 
Du vokiški torpediniai laivai 

rusfcendo minų laukuose Moon 

j lankoj. 
Rusų jūreiviai, sakoana, veržia- 

mi mušin prieš vokiečių laivynu. 
Kronštadto įgula reikalauja, kad 
visas rusų laivynas butų išsiųstas 
prieš vokiečius, bet valdžia, sako 

na, to nenori išpildyti, nes ii i\- 
i!0, ikad vokiečių laivynajs yra 
d r, u g stipresnis. 

Trur tran«lation filed with the postmaster 
at Chicago, 111.; 011 24tli day of October; 
1017, as required by the act of October 6; 
1017. 

AMERIKONAI NETRUKUS 
BUS UGNYJ? 

Washington, D. C., Spalio 23 
d.—Ameri.koc karės Sekretorius 
F.akcr praneša, kad Amerikos ar- 

:• ija, esanti Praicuzijoj, yra jau 
prisiruošusi prie mi'šio. Jis taipgi 
i "reiškia nuomonę, kad talkininka- 
ir žiemos laiku ves smarkias kariš- 
kas operacijas ant Vakarų fron- 
to. Kariški expertai iš to padar > 

išvadą, kad Amerikos armija, tku- 
ji turėjo 3 mėnesius gero lavini- 
mosi Prancūzijoj, netrukus stos j 
f' ontą. 

Ant visų frontų, pereita savai- 
tė buvo sulyginamai irami. 

True translation filrd with thc postmaster 
at Chicafio, 111.; on 24th day of Oetober; 
1917, as rcfjuircd by the act of Oetober 6; 
1917. 

TORPĖDAVO AMERIKOS 
TRANSPORTĄ. 

Washington, D. C. Spalio 19 
(i—Laivyno -ekretroius Daniels 

i'ieido šiądien sekantį pranešimą: 
"Departamentas yra gavęs žinią 

n»ro Vice-Admirolo Sims, kurioj 
oranešama. ka>d laivas "Antilles," 
armijos transportas, tapo torpe- 
nuotas spalio 17 d., kuomet jis 
grįžo į šią šalį iš Europos. Šisai 
laivas tuom laiku buvo po Ameri- 
kos patrolinių laivų konvojum. 

"Torpedos, kuri pataikė "Anti- 
lles," nematyta, neigi matyta sub- 
inarino, kuris ją iššovė. Torpeda 
pataikė priešakin mašininio sky- 
riaus ir laivas nuskendo į penkias 
rniiuvtas. 167 ypatos iš apie 237 
ypatų ,buvusių ant laivo, tapo iš- 

gelbėta. Apie 70 ypatų nesuran- 

dama." 
Iki šiolei žinomi yra vardai se- 

kančiu žuvusių ant minėto laivo: 
Walker, Boyle ir O'Rourke—j«tu- 

iresnieji aficierai; E. L. Kinzc,* 
j. W. Hunt, C. L. Ausbiu.1, H J 

\Vatson, iO kareivių ir 47 lai- 
vo įgulovi narių, bet Lietuviukų 
pavardžių tarp jų nesimato. 

Laivas grįžo tuščia? atgal Ame- 
rikon, išsodinęs kariumenę luiro- 
pcj. Tame yra didelis laimikis, 
r.cs kitaip skaitline? žuvusių birų 
buvęs daug didesnis. Tai yra pir 
ma didesnė auika iš Amerikos pu- 
sės nuo to laiko., 'kaip ši šalis pa- 
stojo karėn. 

Iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą. 

IŠ ŠLIUPO LAIŠKŲ. 
Dr. Jc nas Šliupas, išvažiavusis 

Europon, laikas nuo laiko prane- 
ša laiškais apie savo keli*>nės 
jspudžius, apie lietuvių tautinius 
reikalus ir a'belnai apie tai, kas 
darosi tarp Rusijos lietuvių. 

Žemiaus padauodame svarbes- 
nes vietas iš paskutinio jo laiško, 
tilpusio "Tėvynėje." 

Apie Lietuviy Seimą. 
"Petrograde, — rašo jis, — 

kaip jau žinote, pirma negu at- 

keliavome, buvo įvykęs Rusijos 
Lietuvių įSeimas. Trumpai sa- 

kant, tas seimas išėjo Lietuvos 
reikalams ne su nauda, bet su 

pragaištimi, ir todėl mano nuo- 

mone — geriaus butų buvę, jeigu 
tuomlaik butų buvę apsieita be 
seimo. Kaip visoje Rusijoje 

Į viešpatauja dabar suirutė, nesi-1 
stebėsite, jeigu tąja užsikrėtę ir 
[Rusijoje begyvenantieji Lietuviai; 
kaip ten daugiausia triukšmo 
(kėlė ir dar kelia (rodos šitoje 
valandoje benugrimzdantieji) so- 

cialistiškieji daugmoniečiai "bol- 
ševikai," kurių dauguma yra ne 
kas kitas, kaip Vokietijos pa- 
pirkti provokatoriai art>a šitųjų 
šalininkai, nieko nesuvokiantieji, 
9 tik j riaušes įsimylėjusieji, taip 
ir Lietuvių tarpe nedidutis socia- 
listų skaičius mano, kad socia- 
listai privers didumą skaitytie- 
si su surusėjusių socialistų už- 
mačiomis, ir todėl elgiasi taip. 
lyg jie butų viso padėjimo kie- 
ravotojais. 

Seime dalyvavo šiai kokios 
partijos: social-demokratų, socia- 
listų liaudininifkų, Santaros, Pa- 
žangos, Krikščionių-demokratų, 
bepartyvių 'kuopa, katalikų frak- 
cija ir karaninkų kuopa. Užduo- 
timi seimo buvo: i) duoti nuo 

IRusijos Lietuvių žodį, <kad jie 
stoja už Lietuvos nepriklauso- 
mybe, ir 2) užgirti ir sudrutinti 

Į darbus čionykštės Tautos Ta- 

jrybos, įsteigtos 'šįmet vasario 
mėnesyje. Rodos, didumu balsų 
— ir socialistams balsuojant — 

buvo priimta rezoliucija, u/.gi- 
rianti Lietuvos NeprigUlmiingu- 

jmo reikalingumą, kaip štai visi 

jsocialistai, prie kurių dar neži- 

nia ko delei prisišliejo ir santa- 

riečiai, apleidę posėdį su protes- 
tu, toliaus tęsė "Lietuvių Sein.ą 
Petrograde" ir išnešė rezoliuci- 
jas daug skystesnes, reikalauda- 
mi "Įsteigiamojo Seimo," tuom 

lyg sakydami, kad Lietuvos ne- 

prigulmingumas jiems -nesąs taip 
.ibai svarbus dalykas. 

"Mat jie tikisi su Rusijos de- 
mokratais galėsią sugyventi ir 

autonomija jie pasikakina tuom 

labiaus, kad socialistai yra ru- 

sų dvasia daug syk labiaus per- 

sigėrę, megu Amerikos lietuviai— 
amerikonizmo dvasia. Kaip di- 
fduma seimo išrinko Vykdomąjį 
.Komitetą, taip socialistai manė, 
dabar savosna rankosna paim- 
sią Tautos" Tarybą. 

"Vykdoniasai .Komitetas per 
Havaso ir Reuterio -agentūras pa- 
garsino plačiamjam svietui re- 

zoliucijas didžiojo seimo; jis taip- 

I gi nutarė sušaukti Stockholnum 
konferenciją Lietuviu iš Rusijos, 
Amerikos ir Didėsės Lietuvos, 
ir dabar rūpinas reikalais Mez- 
liavos. beje antsidėjimu Lietu- 
viu sistematiška mokestimi Lie- 
tuvos Reikalams. O socialistai 
savo rezoliucijas labai dar jas 
suambrinę, ir prie jų pridėję pa- 
sveikinimus, įteikė per p. Biel- 
skį Darbininkų ir Kareivių De- 
putatams, kas ■— ypačiai minėta- 
sai suambrinimas,—taip [kiršino 
Santarieeius. jog jų atstovas, ba- 
ronas Šilingas, išstojo iš Tau- 
tos Tarybos, kuri ir be to ne- 

rado sau paramos tarp lietuvių, 
provincijose, nesą ten Lietuviai, 
nepatenkinti tokiu socialistų el- 
gimusi, tikrina, kad tokią tary- 
bą jie galj (kiekviename mieste 

jsisteigti. Taip tad ir suiro ben- 
dras darbas ir buvusioji Tautos 
Taryba. 

Tarp senų pažjstamų. 
"Iš kelionės truputį atsiputė- 

j\*s, skubinausi senus pažįstamus 
atlankyti, 'kaip p. \ 1. Zubovą, 
Iiun. Tumą ir kt., arba vėl su 

jaunesniais veikėjais susipažinti, 
kaip va su prof. Voldemaru, ku- 
ris veikiai išvažiavo j Švediją. 
Teko susieiti su p. Bortkevičie-1 
ine, "Globos'' pirmininke, kuri 
taip sugeba tūlus demokratus pri- 
kaustyti prie socialistiškų vėžių! 
pasipažinau su Dr Alekna, 
Dr. Bukontu, baronu Šilingu 
(kuris iškalbus yra. kaip Cicero- 
nas), su kun. Jakubėnu ir dau- 

geliu kitu. 

Ypatingai man linksma bu-j 
v. pasimatyti su p. Martynu 
Jackumi. dabar musenusiu ir 

i^gujime nuvargusiu; abudu drau- 

ge nusitraukėme paveikslus ir 
surašėme trumpą žinutę apie pra- 

sidėjimą "Aušros/' kuriuomi 
klausimu daugelis iia jdomavo: 
parodėme, kad įsteigiant "Auš-1 
rą," varpste buvo Martynas Šer- 
nius, "Liet. Ceitungas" Klaipė- 
doje 1 e/idėjas, ir kad aplink tą 
"varpstę'' sukosi Dr. Basanavi- 
čius, And. Višteliauskas, Jurgis 
Miksas, aš 'pats ir M. Jankus. 
Tai padarėme, kad ateityje už- 
bėgti ginčams klausime, kas yra 
buvę jsteigėjais to pirmutinio 
mušu tautos gaivintojo ir /.a-J 
dintojo/' 

Toliaus Dr. Šliupas rašo. kad 

jis turėjęs progą papasakoti T 

sijos lietuviams apie tai, ko jis 
atvykęs ir pranešti, kad jis at- 

vykus skelbti Oetuvi&ai-'Lat- 
viškos respublikos idėją. Šitą 
idėja yra Dr. Šliupo politiškas 
arkliukas ir nors ji nėra peik- ^ 
tina, tbetgii, teisybę pasakius, 
Amerikos lietuviai -ne tos idėjos 
skelbimui Dr. Šliupą siuntė. 

Kaip iš jo paties laiško matosi, 
ir Rusijos lietuviams ta idėja 
nelabai užimponavo, o latvių 
veikėjams, su k iriais jam teko 

pa si m a tyt i. T vi e tu vji ška i- La t vi š- 
kos respublikos idėja pasirodė— 
"žingeidi.'' 

Iš tremtinių gyvenimo. 
Toliau s I*r. Šliupas aprašinė- 

ja savo įspudžius iš atsilanky- 
mo vienoj lietuvių tremtinių 
kolionijoj, netoli Maskvos. Jis 
rašo sekančiai: 

"Vakarop p. Daukša, p. Leo- 
nas ir aš. pasisamdė vežėją, vy- 
kome j Bagorodską, kur dar- 
bininkai Lietuviai, o jų tarpe 
daugelis pabėgėlių tremtinių, kė- 
lė gegužines, arba turėjo ekskur- 
siją. 

"Čion papasakojau, kaip Ame- 
rikoje Lietuviai gyvena, kaip 
ir kas dedasi Lietuvoje, Vokie- 
čių užimtoje, ir ko męs, vargingi 
Lietuviai, galime ir .turime laut<- j 
ti ateityje; džiuginau vargšus, ( 

kaip mokėjau: užsiminus, kad 
karė gali dar ilgai prasitęsti, ra- 

si metams ar dviems, tūlos mo- 

ters ir vyrai ašarojo ir dūsavo 

I 
Iš daugelio lupu teko išgirsti 
skt idai, kad trūksta valgio ir 
drapanos,. ir kad komitetas ne- 

patenkąs pinigu ganėtinai, kad 
visiems didesnę pašalpą suteikus 
ir geresnį butą pasamdžius. 

"Prisiminė man čion šykštu- 
mas ir kvaili ginčai Amerikos 
Lietuvių, ir man pačiam širdis 
sopėjo, kad aš nieko gelbėti ne- 

galiu. O mačiau daugelį ser- 

gančių vyrų ir moterų, įkurių bu- 
rių-buriai, susėdę ar sustoję drau- 
gijos bute, laukė savo eilės, ka- 
da galės D-rą Avižonį pamaty- 
ti ir jam savo bėdas pasiskųsti... 

"Kaip Petrograde,* taip ir Mask- 
voje draugijos darbas yra mil- 
žiniškas, pašalpa tikrai ir sąži- 
ningai teikiama, ir be tokios pa- 
šalpos butų šimtų šimtai Lie- 
tuvių jau senai kapuose atsidūrę. 
Rusai nelabai myli pabėgėlius, | 
kaip ir ištisai ateivius, ir —j jeigu ko — dar jie gali ne-, 
tik žydams pogromus surengei, 
bet ir musų nelimusiams varg- 
šams. Baisu ir skaudu! Kad 
Amerikos Lietuviai tai vis ma-| 
tytų, jie mestų savo kvailus gin- 
čus šalin, o imtųsi rinitai už 

sušelpimo darbo. Ne žmogus 
tas, kuris tokiame varge esan- 

tiems drįsta nusukti užpaikalj!...'' 

Apie Kun. Olšauską. 
Teko I)r. Šliupui atsilankyti 

ir Voroneže, kur randasi centras 
beveik visų lietuvišku tremtinių 
jstaigų : Yčo gimnazijos, "Saulės'' 
kursai, mokyklos, vaikų prieglau- 
dos ir t. t. 

Čia. rašo I)r. Šliupas, teko 
jam susipažinti ir su "taktingu 
ir švelniu kun. Jesenskiu," bu- 
vusiuoju Šiaulių klebonu, kuris 
užėmė vielą pasitraukusio "Sau- 
lės" kursų įsteigėjo kun. Ol- 
šausko, anuomet buvusio Ame- 
rikoje sykiu su kun. Tumu. 

Apie kun. Olšausko pasitrau- 
kimą iš Voronežo buvo daug 
visokių istorijų peleista ir Ame- 
rikos laikraščiuose. Jis buvo 
skaitomas kaipo "fanatiškai ar- 
šaus ir stataus budo/' tačiau ir 

nuopelnų, anot Šliupo, nemažai jis 
turis. Dr. Šliupas, kurio negali- 
ma įtarti, kad jis kunigams pa- 
taikautų, rašo apie jie sekančiai: 

''Nežiūrint j budo aršumą,' 
vienok, kun. Olšauskas turi di- 
delius ir nuopelnus: tik jam ra- 

ginant. laiku tapo iškelti iš Vil- 
niaus bendrabučiai, per jo dideles 
pastangas tapo p. Yčo gimna- 
zija {steigta, jis beveik po prie- 
vartą gavo ten vietą gimnazijai 
ir be-ndrabučiams ir tt. Kaipo 
kunigas jis, rodos, rūpinosi sa- 

vos idėjos pasekėjais, o smerkė 
kitaip manančiąja jaunuomenę. 
Sako, kad kun. Olšauskui pavy- 
kę j patj laiką ištrukti iš Vo- 
ronežo. nesą užėjus revoliucijai 
jam butų tekę daug nemalonu- 
mų paragauti, netik mio pro- 
gresyvių Lietuvių, bet ir nuo 

jtužusių ant jo rusų." 

G AMERIKOS. 
BUVUSI TARNAITĖ GAUNA 

MILIJONO. 
St. Louis, Mo.—Čia mirė Ilenry 

\Vood, kuris savo jaunystėje bu- 
vo pieno išvažiotoju Vėliaus jis 
buvo prezidentu didelės pienines, 
o paskui prezidentu Banko. Mir- 
damas, jis paliko tris milijonus 
doliarių turto. Jis buvo vedęs sa- 

vo tarnaitę, tačiaus vėliaus jie 
sykiu negyveno. Mirdamas, Ilen- 
ry \Vood užrašė savo pačiai 
$2,400 metinės mokesties. o visą 
likusį turtą užrašė įvairioms lab- 
daringoms įstaigoms. Jo žmona 

tačiaus užvedė bylą sulaužymui 
šito testamento ir teismas šiomis 
dienomis pripažino jai pusę, t. y. 
pusantro milijono doliarių is ve- 

lionio vyro turtų. 

LIAUDIES LYGOS PRE- 
ZIDENTAS KALĖJIMAN. 
Davenport, Ia. — Daniel H. \Yallace tapo nuteistas ant 20 

metų (kalėjiman už prasižengimą prieš ianti-šnipų įstatymą. 
\Yailace yra gerai žinomas 

Chicagoje, prezidentas pacifis- tiškos (taikos) organizacijos, va- 
dinamos Liaudies Lyga. Jis, sykiu ir su kitais 8 pacifistais tapo areštuotas Chicagoje laike mitin- 
go. Tuomet suareštuota ir daug kitų žmonių socialistiškų agitar 
torių, bet juos vėliaus paleido. 

NORI, KAD FARMERIUS 
PALIUOSUOTŲ. 

Washington, D. C.—Californ'i- 
jos valstijos sodnų draugija užgy- 
ė rezoliuciją kurioje sakoma, kad 

darbo ant farmų negalima kaip 
reik atlikti delei stokos darbinin- 
kų, todėl jie pataria, kad visi far- 
mėriai, kaipo luomas, butu pa- 
liuosuoti nuo kareiviavimo. 

Valdžias departamentas jiems 
atsakė, kad jeigu farmėriai butų 
paliuosuoti, tai ir darbininkus 
dirbtuvėse taipgi reikėtų paliuo- 
suoti, tai iš kur tada imtųsi 'ka- 
reiviai? Valdžia atkreipia aty- 
dą į tai. kad panaši rezoliucija 
buvo perleista nesenai ir Minne- 
sotos valstijoj, kur pasirodė, kad 
veikia pro-vokiški agentai, kurie 
norėjo farmėrius sukurstyti priea 
valdžią. 

KLIJUOKIT 3 CENTUS 
ANT LAIŠKŲ. 

Washington D. C. — Pra- 
dedant nuo 2 d. lapkričio, sulyg 
•naujo įstatymo, reikės klijuoti 
ant visų uždarytu laiškų 3 cen- 

tų markę, kur dabar reikia kli- 
juoti 2 centų markę. 

Ant atviručių reikė* klijuoti 
nuo tos pačios dienos 2 centtj 
markę, vieton markės už vieną 
centą. 

Jeigu norite, kad jųsų laiškai 
greitai ir bc trukdymo nueitų lai 
nepamirškit išpildyti šitų naujų 
padavadijimų. J 

PERKĖLĖ NAMĄ 1850 MY- 
LIŲ TOLYN. 

Los Angeles, Cal.—;Xėra nie* 
ko stebėtino, jeigu viduryj gat- 
vės pamatai namą, kurį kelia iš 
vieno bloko j kitą. Bet niekas ne- 
kelia savo namų už arti trijų 
tūkstančių verstų. O vienok tai 
atsitiko nesenai. 

J. E. Stotrer, gyvenantis šia- 
me mieste, nesenai "nutarė persi- kelti net j Edmonton, Kanadoje, \ ieton savo medinį namą parduo- ti,. jis pasamdė buri darbininkų, kurie išardė jo namą iki pamatų, 
gražiai suženklino visas lentas, 
balkius ir 1.1., surišo į pundus 
ir sukrovė ant garlaivio, kuris 
visą šilą namą paima net į Yan- 
couver, Britiškoj Kolumbijoj, o 

iš ten geležinkeliu Į Edmontoną. 
Kokios yra priežastis., delei ku- 

rių Stotrer tai daro. to niekas ne- 

žino. Iš Los Amgeles i Edmonton 
yra apie 1850 angl. mylių, arba 
apie 2.800 verstų. Sugriovimas, 
pervežimas ir atgal sustatymas 
to namo atsieis turbut brangiaus 
•negu tas namas yra vertas. 

SENAS BALSUOTOJAS. 
1 Brukę, Vt.—<.ia mirė tūlas Tsa- 
ac Aldrieli, 104 metų amžiaus vy- 
ras, kurj skaitė seniausiu Yer- 
monto valstijos gyventoju. Jis gi- 
mė gegužio 3 d. 1814 metuose. Jo 
stvnus turi 75 metus. Jis balsavo 
už kiekvieną prezidentą, prade- 
dant nuo Andrc\v Jacksono. Tvai- 
ke paskutinių rinkimų i į nunešė 

kėdėj j balsavimo vietą ir ten jis 
atidavė savo balsą už dabartinį 

!prezidentą AVilsoną. 



RADO "SKA7BĄ" 
Phoenix, Ariz.—J. \Valsey, gy- 

vuliu ganytojas, arba kaip čia 
juos vadina "kaubojus", jicško- 
<'amas paklydusių gyvulių kal- 
nuos atrado seną geležinę dėžę, 
įkištą išpuvusi n medin. Atida- 
rius ją, atrasta senoviškų ispa- 
niškų pinipu ir įvairių auksinių 
daiktų, kurių vertę apkainuoja 
ant $400,000. 

Matomai, kada dar šios vietos 

priklausė ispanams, kasnors už- 

slėpė tuos turtus šioje vietoje. 

PASKAITYKIT ŠITĄ 
ISTORIJĄ. 

Wilkes Barre, Pa.—Netoli nuo 

čia vietoj, vadinamoj \Varrior 
Run, vieną rytmetį atrado žmogų 
bevaikščiojant lauke, užsodin'ame 
'bulvėmis, ir tiktai apatiniuose 
drabužiuose. /'.monės manė, kad 
tai pamišėlis ir nuvedė policijom 

Čia pasirodė, kad jo pravardė 
yra Martin Clark, o paeina jis 
iš San. Francisco. Clark paaiškino, 
kad jis papratęs yra miege vaikš- 
čioti. Pasirodo, kad jis nusipirko 
tikietą ir išvažiavo ♦raukiniu iš 
"\Vil'kcs P»arrc Nakčia jis užsikė- 

lė iš savo lovos miegamajame v 

grvne ir, bevaikščiodamas miege 
ipo vagonus, nusirito iŠ paskuti- 
nio vagono platformės. 

AREŠTAVO ŠNIPĄ- 
New Yorkas. — Policija suo- 

mė čia vieną šnipą ir mano, kad 
į jos rankas pakliuvo vienas i s 

stambiausių vokiškų "paukščių." 
Detektyvai įsiveržė j puikų Man- 
hattan hotclj ir suareštavo jame 
elegantišką jauną vyrą vardu 
VVilliam J. Dumbar, gyvenanti 
YVashingtone. 

Šitą vyruką detckiv »«i jau nuo 

senai dabojo, kuomet jis praleis- 
davo vasaros laiką įvairiuose 
At'antiko pakraščio miestuose. 

Keliolika dienų atgal jis pri- 
buvo Ne\v Yorkan. Policija iš- 
kalno žinojo aipie jo pribuvimą 
ir du detektyvai pasitiko jj Nevv 
Yorke, bet neareštavo, o ti'k, su- 

lyg paliepimo i.š \Yashingtono, 
sekė kiekvieną jo žingsnį. "Dun- 
bar" išbuvo Ncw Yorke dvi die- 
ni, po t-) išvažiavo vėl \Vashing- 
tonan. Netrukus sugrįžo atgal 
Ne\v Yorkan. Tuom pačiu 
traukiniu atvyko paskui jį ir du 
valdžios detektyvai. A re na,'į 
metrukus po to įvyko. Paso- 
dinta jis ant Ellis Island salos. 

T.aike tyrinėjimo Dunbar pri- 
sipažino, 1 ad jis yra gitr ęs An- 
glijoj, bet mokinosi Austrijoj: 

BE KOJŲ, BET NORI FRAN- 
CUZIJON PATEKTI 

Pueblo, Colo. Čja gyvena To- 
mas Preis. Jis turi 27 metus, bet 
neturi nei vienos kojos ir pragy- 
venimą sau daro, šveisdamas čc- 
verykus. Savo keliu Tarnas yra 
f> triotas ir nori 9. \'o tėvynei pa- 
sitarnauti. Jis parašė prezidentui 
W i 1 šonui laišką, kuriame prašo, 
kad jt pasiųstų j gen. Pershingo 
armiją. Su vokiečiais muštis jis, 
žiroma, negali, bet jis prašo, kad 
jam leistų Amerikos kareiviams 
čebatus valyti. 

"Man pasakojo,—rašo jis Pre- 
zidentui,— kad kareiviai turi 
turėti tenai gražiai 'nušveis- 
tus čebatus ir kad jc patjs turi tai 
daryti. Jeigu Jųs galėtum man 

padaryti 'ietr. kad aš galėonu 
jiems tai padaryti, tai aš užtikri- 
nu, kad mane niekas tneras ten 

musias bevaikant". 

MINISTERIŲ SUNAI KA- 

RIUMENĖJ, 
Wash»ngton, D. C. Įvairių mi- 

nisterių vadovus Amerikoj neva- 

dina minist^riais, bet Sekretoriais. 
Iš šitų sekretorių susidaro Pre- 
zidento Wilsono kabinetas. Š^šių 
sekretorių sunai pastojo armijon, 
arba laivynan. 

Iždo sekretoriaus McAdoo ir 
Darbo sekretoriaus Wilsono, kieK- 
vieno po tris, 9unus tarnauja ka- 

riumenėj. 
Sekretorius Laivyno Daniels, 

sekretorius vidaus reikalų Lane, 
sekretorius agrikultūros Hous- 
too—visi turi po sunų a' nijoj, 
ar laivyne. Prezidentas Wilsona? 
neturi mei vieno sūnaus. 

SENI MOKSLEIVIAI. 

Į Sacramento, Cal.—Čia pastojo 
j vakarinę aukštesnę-mokyklą ke- 
letas vyru ir moterų, kurie turi 
daugiau negu 70 metu amžiaus. 
Califortiijos valstijoj yra keletas 
tūkstančių tokiu studentų vakari- 
nėse mokyklose, kurie turi dau- 
giau negu 30 metų amžiaus. Tas 

parodo, kad mokytis niekados -nė- 

ra pervėlu. 

DINAMITNINKAS PRI- 

SIPAŽINO. 

Hammond, Ind. — J. II. Sav- 

ry, kuris buvo suareštuotas 'kiek 
laiko atgal, prisipažino, kad jis 
priklausė prie suokalbio išdina- 
mituoti geležinkelio tilta. Jam 
prisiųsta dėžė exprcsu. Šitoj 
dėžėj rasta keletjhs revolverių 

lir daug dinamito bombų išdir- 
binėji nui. Kitų prie to suokal- 
bio prigulėjusių Savry kol kas 
nenori išduoti. 

NAUJAS SUMANYMAS APIE 

KAREIVIAVIMĄ 
Washington, D. C. — Bir- 

želio 5 d. š. m. užsiregistravo 
apie 10 milijonų vyrų. Išr jų 
apie 687,000 vyrų jau paimta j 
kariiumenę. <fl'aigi 9 milijonai 
kareiviavimo amžiaus vyrų dar 
pasiliko namie. Rekrutų ėmi- 
mas dar nepasibaigė, bet vyriau- 
sybė neužilgo žada pradėti naują' 
likusių vyrų mobilizaciją sulyg 
naujos tvarkos. 

Pirm to visiems dar nepašauk- 
tiems Wariumcnėn užsiregistra- 
vusiems vyrams bus išsiuntinė- 
ta tam tikros blankos su u/klau- 
simais. Kiekvienas pašauktasai 
turės išpildyti tą blanką ir laike 
7 dienų nuo jos gavimo sugrą- 
žinti ją ten, iš kur gauta. 

Kuojnet' visi likusieji užsire- 
gistravę. vyrai sugrąžins tas 

blankas, paliuosavimo komisijos 
(exemption boards) sulyg rekru- 
tu atsakymų padalins visus į 
penkis skyrius. 

T Skyrių No. i bus paskilti 
visi sveiki vyrai, kurie neturi 
jokiu priežasčių buti fialiuosuo- 
tais 'nuo kariumenės. 

{ skyrių No. 2 greičiausiai 
paskirs tuos, kurie yra menkes- 
nės sve:katos ir darbuojasi to- 

se pramonės šakose, kurios la- 
bjausiai šalies gerovei reikalin- 

gos. 
I skyrių No.* 3 gal -paklius 

amatninkai 

.Į skyrių No. 4 žada prirašyti 
dar mažiaus tinkamus kareivia- 
vimui. 

Į skyrių No. 5 gal bus priro- 
kuoti visi, kurie delei savo svei- 
katos yra netikę kareiviavimui 
ir visi, kuriems reikia užlaikyti 
šeimynos ir t. t. 

'Ta gi, sulyg šito naujo plia- 
no pirmiausiai šauks pirmo sky- 
riaus rekrutus. Kai juos visu.* 
išims, pašauks antrą skyrių ir 
t. t. P>et skyriai No. 4 ir No. 5 

grečiausiai visiškai nebus judi- 
nami. 

Paskirstyti į skyrius 'bus ir tie, 
kurie pirmame "drafte" pasi- 
liuosavo nuo kariumenės. 

Šeimynų tėvus žada visiškai 
paliuosuoti nuo kariumenės. 

Pirmą skyrių galės pašaukti 
tik apie Naujus Metus. 

VADINA HAMMERLINGĄ 
BERNSTORFO AGENTU. 
New York, N. Y. —Xevv Yorko 

,teisme tapo pajudintas senas 

klausimas. Kaip pamanėme, 1915 
lietais daugelyje laikraščiii—irbe- 
(veik visuose lietuvių laikraščiuose, 
—tilpo puslapio apgarsinimas. Ši- 
tas apgarsinimas buvo neva "At- 
sišaukimas prie Amerikos žmo- 

nių'', kad Amerika nesiųstų amu- 

nicijos ir ginklų talkininkams. 
Tas buvo daroma neva vardan 
žmdniškumo ir palaikimui Ame- 
rikos neutraliteto. Po tuo atsišau- 
kimu buvo parašai 431 svetim- 
tautiškų laikraščių redaktorių ir 

leidėjų—jų tarpe beveik visų lie- 

tuviukų laikraščių. 
Už tuos apgarsinimus mokėjo 

Louis N. Hammcrling, preziden- 
tas svetimtautiškų laikraščių Ly- 
gos. Sakoma, jam atsiėjo tas dau- 
giaus $100,000. Kilo klausimas, 
iš kur jis tuos pinigus gavo? 

Ilammerlingas atsakė, kad jis sa- 
vo locnais užmokėjo ir tai yra jo 
locnas, o 11c keno kito biznis. Nc-| 
kurie laikraščiai apkaltino, kad 
jis (pinigus gavo nito vokiečiu.1 
Dabar, kada pasirodė, kad von 

Bernstorf, buvusis vokiečių am- 

basadorius HVashingtone, išleido 
apie 27 milijonus doliarių vo- 

kiškai propagandai, tai Ilammet- 
Kngo klausimas vėl atsinaujino. 

Frank Zotti, leidėjas kroatu 
laikraščio X a r o d n i L i s t, nu- 

sipirko du Šeru Ilammcrlingo kor- 
poracijoj, idant gavus priėjimą 
prie korporacijos knygų ir pama- 
čius, iš kur Ilammerlingas virš- 
minėtus pinigus yra gavęs. 

1 Zotti tvirtina, jog galima priro- 
dyti, jog Ilammerlingas buvo von 

Bernstorfo agentu. Ilammerlingas 
'tuom tarpu, sakoma, sudeginęs 
knygas, kad negalima butų su- 

I žinoti, iš kur jis ėmė pi pigas ap- ' mokėjimui viršmiretų atsišauki- 
mų. Ši byla tarp Zotti ir Ilammcr- 
lingo dar yra teisme. 

I 

1 Čia męs norime primintti, kad 
iš lietuviškų laikraščių tiktai vie- 

jna "Lietuva" nedavė nei savo 

I parašo po minėtu atsišaukimu, 
neigi netalpino to puslapinio ap- 
garsinimo, nors jis buvo apmo- 
kamas. 

I is darbo lauko. 
PAŽIŪRĖKIM, KAS NORI 

TRUMPESNIŲ VALANDŲ. 
New Fork, N. Y. Čia išėjo "streikan" studentai aukštesnių 

mokyklų. Jie sako, kad "darbo 
valandos" yra pcrilgos ir todėl 
iic reikalauja trumpesnių mo- 
kslo valandų. Mat mokslas, 
ypač nekuriems, yra sunkesnis 
darbas negu su spragilais ku- 
ilimas. " •• 

I 

I 

| DAUG LIETUVIŲ NETEKO 
DARBO. 

Brooklyn, N. Y. Daug lie- 
tuvių neteko darbo, kuomet čia 
delei nežinomų priežasčių už- 
sidarė vietines cukernės, ku- 
riose dirbo daug didesnė lie- 
tuvių dalis. 

30,000 VYRŲ DIRBA LAIVUS. 
fl New Orleans, La.—Atlantiko 

pajūryj ir Meksiko įlankos pa- 
kraščiuose yra apie 40 dirbtuvių 
laivams statyti. Šiuom laiku, apie 

130,000 darbininku dirba jose 250 
i nauju laivu, kurių Amerika da- 
bar reikalauja pervežimui amuni- 

įerjos,* maisto ir kariumenės } 

Europą. 
Amerika dabar stato daugybę 

laivų—medinių ir plieninių, kad 
talkininkai turėtų daugiau naujų 
laivų negu sttbmarinai paskandi- 

1 
na. Ateinantį.'metą reikalaus apie 

'400 milijonų pušies lentų ir bal- 
; kili vien tik užbaigimui tų lai- 

vų, kuriuos valdžia jau užsakė. 

MAINIERIŲ STREIKAS. 

|| Edwardsville, 111. Pietiiaoj da- 
lyj Illinois valstijos ir dalyj In- 
diana valstijos iškilo didelis mai- 
nierių streikas. Užsidarė labai 

daug kasyklų ir dideliems mie- 
stams, kaip Chicago, gręsė pavo- 
jus netekti anglių. 

Mainėrių unijų vyriausia val- 
dyba patarė, o paskui paliepė mai- 
Inieriams gi'jžti prie darbo. Ta- 

'čiaus daugelyj vietų maimieriai, 
sukurstyti visokių agitatorių, >ne- 

išsyk paklausė. Tuomet centra- 

linis unijų sekretorius pranešė, 
ad kurie unijų lokalai negrįš dar- 

ban iki pereito panedėlio, tai 
tiems bus atimta unijų čartetiai. 
Tuomet mąinėriai paklausė savo 

viršininkų ir pradėjo grjžti dar- 
ban. 

PIRKO DIDELIUS ANGLIES 
LAUKUS. 

Knoxville, Tenn.—Scott pa- 
viete, netoli miesto Oneida, du 
yrai iš Knojcville, Tenn., nupirko 

54,000 akerų žemės, kurioje yra 
daug anglies. Penkios anglių ka- 
syklos jau taip'" atidarytos, o sa- 

koma, kad ir daugiaus dar atida- 
rys. 

N EB U S, .STREIKO NEW | 
YORKĖ. 

New -Yorki-—Streikas, kuris 
turėjo (prasidėti lapkričio i d. ir 
sustabdyti visą judėjimą Ne.v 
Yorko uoste, neįvyks. Darbda- 
viu ir darbininkų komitetai suti- 
ko ginčus delei algų atiduoti nu- 

sprendimui komiteto, kurį pa- 
skirs., reikalui esant, valdžia. Apie 
6,000 darbi'ninkų buvo grasinę iš- 
eiti streikan. 

Seattle, Or6.—Aštuoni šimtai 
telefonisčių merginų streikavo čia 
tris valandas ir sugrįžo darban, 
kada darbdaviai sutiko pakelti al- 
•gas ir pripažinti jų uniją. 

/ 1— r— 

f Kans&s 'City—Streikas 1,000 

darbininkų muilo dirbtuvėj Kan- 
sas City- ntiešte tapo užbaigtas. 
Darbininkams' pakelta algas ir 

pripažinta uniją. 

.fl Kaičia yra pramonė Rusijoj, 
aj ie tai galima spręsti nors ir ii 
sekančio pavyzdžio: 

Per Caricyrią ant upės Volgos 
paprastai pereina apie 10 milijonu 
pūdų įvairių prekių (tavorų) ; da- 

bar nepereina nei penktos dalies. 
Didesnė dalis prekių st^vi ant 

Vylgos laivuose. Savininkai bijo- 
si, kad gaujos išplėš tavoms ir to- j 
de! sulaikė jų iškraustyaną. Dau- 

geli prekybinių firmų likviduoja 
(uždaro) savo biznius. 

f Valstijoj Utacli 1916 metais 
iškasta iš viso 3,567,428 tonai 
anglies. 

JĮ Xe tik maistas yra brangus. Į 
Degtinė'';yra^ dar brangesnė. Iš 
Odesos rašoma, kad už buteli pra- 
stos balta akės, namie darytos, 1110- ; f 
ka po septynis rublius. 

I b 

lt J' II Vokiečių kalba pasidarė ne 

taip popu Ii ari ak a Amerikoj, 'kaip 
kr.d pirma buvo. Chicagos Uni- 
versitete siuošmet nei pusės tiek 
studentų neužširašė ant vokiečių 
kalbas kursų. Vieton Vokiečių 
kalbos šiiiosmet daugumas ima 
kursus franeuzų ir ispanų kalbos. 

) 
|| Būrys plėšikų — apie 70 vy- 

rų, apsiginklavusių karabinais, 
užpuolė ant traukinio netoli sto- 
ties Vladikavlkaz, Rusijoj; trau- 
kinys tapo nuo bėgių išverstas; 
po to plėšikai, apsirengusie karei- 
viais, užpuolė su karabinais pa- 
sažierius. 

Aštuoni pasažierai tapo už- 
mušti, o 50 sužeista. 

|| Japonijoj yra 389 aukštes- 
nių mokyklų vien tik merginoms. 

|| Iš spaudos išėjo nauja žydų 
biblija anglų kalboje. Jos lei- 
dimas sumanyta dar apie 25 me- 
tai atgal, bet tikras darbas pra- 
sidėjo 1908 metuose. Trie jos 
sutaisymo darbavosi geriausi žy- 
dų mokslinčiai: prof. Max. L.' 
Margolis, Dr. Cyrus Adler, Dr. 
Schester ir kiti. 

| Italų garsus poetas Gab- 
riele d'Annunzio ir žinomas la- 
kūnas dalyvavo užpuolime ant 

austrų laivyno įbazos Cattaro. Nu- 
metę daug bombų, italų orlai- 
viai laimingai pargrįžo atgal. 

(Į Vokiečių šnipų "bosas" Ame- 
rikoj, Dr. Heinrich Albcrt, kil- 
io rankose buvo apie $75.000.000 

apmokėjimui' šnipų ir propagan- 
dos darbo Amerikoje, sakoma, 
pralošė spekuliacijose ant bir- 
žos 'apie' $3,000,000. Vienoj spe- 
kuliacijoj artt 'Chicagos biržos 
jis, sakoma, prakišęs čielą mi- 
lijoną dbliarių. 

: i 4 

| Rockfellerio įsteigta ir už- 
laikoma Fondaeija medikališ- 
kiems ir moksliškiems tyrinėji- 
mams pereitais 1916 metais 
išleido tieiųs tikslams $6,320- 
697.00. 

Sąryšyje su kare išleista $966,- 
667; Tarptautišikos sveikatos ta- 

ryba išleido $505.900; Chinijos 
medikalč taryba išleido $549.- 
558 ir t. t 

|| Tūlas Frank Salisbury paga- 
vo upejė Kalamazovo, Allgon, 
Mieli., perlą vertės $175. 

|| Nematomus laivus, sakoma, 
išrado garsus amerikonai išradė- 
jas Tliomas Edison. Sulyg jo 
išradimo, kiekvieną laivą, plau- 
kiantį jūrėmis, galima esą pada- 
ryti visai nematomu. Jisai esą 
gali įsinerti giliai vandenin, o 

stiebus ir kaminus nuleisti ant 

denio taip, kad ir arti praeinaJn- 
tis submarinas jo nepatėmys. 

Šitą išradimą buk jau mėgino 
valdžios expertai ir pasekmės bu- 
vo labai geros. Toks išradimas 
sumuštu, pilnai prašalintų pa- 
vojų nuo vokiškų submarinų 

|Į Kaip rinks atstovus j Rusi- 
jos Steigiamąjį Susirinkimą, apie 
tai nekurias žinąs jau paskelbė 
laikinoji valdž'^ Visa Rusija 
bus padalinta į 730 rinkimo ap- 
skričių; kiekvienas apskrities iš- 
rinks savo delegatus. Petrogra- 
das išrinks 20 delegatų, Maskva 
— 19, Kaukazas — 36, Kijevo 
gubernija — 22, Dono apskritys 
— 17. 

Kaip rinks atstovus nuo užim- 

tų per vokiečius gubernijų (pa- 
vyzdžiui, nuo Lietuvos) apie 
tai nepranešama. 

| "Mirties Batalijonas," gar- 
sus rusiu moterių pulkas, dalyva- 
vęs mušiuose su vokiečiai, įgijo 
sau daug pritarėjų tarp Ameri- 
koj gyvenančių rusų. Brooklvne 
yra susitvėrusi ""Draugija nešimui 
pagėlbos Mirties Batalijonui." ku- 
ri yra surinkusi jau pusėtinai au- 

kų toms narsioms moterims. Au- 
kos daugiausiai yra sunaudojamos 
pagelbai sužeistų moterių4careivių. 
Iš daugelio kolionijų rusai yra at- 

siuntę pusėtinų aukų tai draugijai. 

j[ Senus apavalus — batus, čc- 
\crykus,—renka tam tikra rusų 
draugija susitvėrusi Ne\v York 2. 
M siunčia tai Rusijon, kur apava- 
iū gali sakyti, kaip nėra: 

Į| Vokiečių valdžia apskelbė iš 
Yaršavos 'pranešimą, kuriame sa- 

koma, kad Lenkijoj nėra baclo ir 
kad žinios apie badą esančios ne- 

teisingos. Jie sako, kad kaimuose 
yra daugybė maisto, o miestų gy- 
ventojai esą taipgi maistu apžiū- 
rėti. 

Tas nesutinka su žiniomis, ku- 
rios ateina iš privatiškų šaltinių. 

ĮĮ Vokietija atsiprašė Švedijos 
už skandalą, kuris kilo delei per- 
siuntinėjimo slaptų von Luxburgo 
telegramų iš Buenos Airės per Šve- 
dijos atstovybę Argentinai. 

| Šį mėnesi pripuola šimtme- 
tinės sukaktuvės nuo dienos mir- 
ties Tado Kosciuškos, žinomo lcrt- 
kų vado laike Lenkijos padali- 
nimo. Kosciuško paėjo iš lie- 
tuviij,. bet buvo persiėmęs gry- 
na lenkų dvasia, nes tuomet 
dar nebuvo tokių lietuvių tau- 
tinio judėjimo, kaip kad dabar. 
Lenkai ir čia Amerikoj iškilmin- 
gai apvaikščiojo šias Kosciuškos 
sukaktuves. 

| Daktarai surado įdomią Ro- 

entgeno spindv.lių ypatybę. Ši- 
tie spinduliai, kaip žinoma, yra 
vartojami prie gydymo vėžio 
ligos' ir nekuriuose atsitikimuose 
tikrai yra naudingi. Iš kitos 
vienok pusės jie yra pavojingi, 
jeigu perilgai juos ant kuno da- 
lies laiko. Tuomet jie "perde- 
gina" ir šis perdeginimas j apie 
9 metus laiko pavirsta j vėžio 
ligą ir gali užsibaigti paciento 
mirtim. 

Iki 1914 metų surinkta tikras 
žinias, kad 54 atsitikimuose vė- 
žio liga pasirodė inuo Roentgeno, 
arba X spin.luHų perdeginimo. 
Nuo to buvo apsirgę 24 dakta- 
rai 26 technikai, vartojantie- 
ji X spirai ulių mašinas ir 4 pa- 
cientai. Iš to skaitliaus Vokie- 
tijoj, Austrijoj ir Šveicarijoj bu- 
vo 13 tokių atsitikimų, Angli- 
joj 13, Francuzijoj 2 ir Amerikoj 
26 atsitikimai. Iš šitų 54 li- 
gonių 11 žmonių'mirė. 

Šitie spinduliai yra tie patįs, 
kuriuos taip plačiai garsina hum- 
bugiški daktarai, skelbdami, kad 
jie "su mašina visą ligonio kuną 
)ermato'kiaurai". 

| Lctigai, gyvenanti Ameriko- 
je dideliais būriais išsirašinėja j 
lenkų armiją Francuzijoj. l'rie 
to agituoja specialė lenku komi- 
sija, atvykusi iš Paryžiaus. Prie 
jos yra ir Francuzų karės minis- 
terijos atstovas. 

Į| Naujus orlaivius pradėjo 
dirbti garsiose Curtiso dirbtu- 
vėse. Šitie orlaiviai turės po du 
motoru, kiekvienas motoras aš- 
tuoniais cilinderiais ir galės iš- 
vystyti iki 220 arklių jiegos. 
Orlaiviai yra dirbami karės rei- 
kalams ir, sakoma, bus stipresni 
ir geresni už visus orlaivius iki 
šiolei vartojamus. 

|| Dideli potviniai 1 uvo šiuos- 
met Cbinuose. Anot pranešimų, 
patviniais sunaikinta apie 10,000 

ketvirtainių mylių plotai. Pu- 
sė milijono žmonių neteko pasto- 
gės, o nuostoliai siekia iki 20 mi- 
lijonų doliarių. Didžiausi pot- 
viniai buvo Ticn-sin distrikte, 
kur 120.000 žmonių liko "be ptic- 
glaudos. Nelaimingiem žmo- 
nėms pagelbą stengiasi suteikti 
Amerikos Raudonasai Kryžius. 

|| Dėtie Šamas vėl paskolino 
Anglijai ir Prancūzijai $40,000,- 
000. Iki šiolei Amerika yra pa- 
skolinusi talkininkams išviso 
$2,613,400.000. Bet visi šitie pi- 
gai liekasi Amerikoj, nes tal- 
kininkai moka jais už viską, ką 
perkasi Amerikoj. 

Net nebagai arkliai Lietu- 
voje turi nešti donj kaizeriui. 
Vokiečių valdžia prisakė, kad 
arklių uodegos ir karčiai turi bū- 
ti nukirpti ir atiduoti vokiečiams, 
o kas to nepadarys, tą skaudžiai 
baus. 

' Rusų streikieriai, •apskelbu- 
sic streiką ant geležinkelių, gavo 
tą. ko' jie norėjo. Valdžia nuta- 
rė pakelti jų -algas, kas valsti- 
jai atsieis 700.000.000-rublių dau- 
giau negu iki šiolei. Valdžia ma- 
no iškolektuot šitą suir\ pakė- 
limu bilietų kainos. 

Į| Advokatais Kornilovo, ati- 
duoto teisman už sukėlimą "buti- 
to'' prieš Kerenskj, apsiėmė but; 
vieni iš garsiausių rusų advokatų. 
Maklakovas, Tesleiiko ir Adže- 
mov. 

Į "Daily Telegraph" praneša, 
kad mirė Egipto sultanas Hus- 
seiiii Kemal. Jisai buvo paso- 
dintas ant Egipto sosto per An- 
gliją 1914 metuose, kuomet, pra- 
sidėjus 'karei, Anglija nuvertė 

jo dėdę Abbes Hilmi. 

|Į Anglijos valdžia paėmė j sa- 
vo rankas romo kontrolę.. Nuo 
dabar niekas neturės teisės, be 
Anglijos admiralijos leidimo, par- 
davinėti, nei pirkti romo (arako), 
kurio vartojimas buvo labai An- 
glijoj išsiplatinęs. 

SĮ 'Kirsinovo' respublika, Tarn- 
bovo gubernijoj, gal u-gale pakri- 
ko. Netrukus po revoliucijai tū- 
las Trinin apskelbė iš Kirsanovo 
miestelio ir apielinkių "respubli- 
ką" ir atsisakė klausyti laikinos 
valdžios. Dabar, likviduojant tą 
respubliką, tapo atimta keletas ve- 
žimu ginklų ir 31 skrynia konjako 
Artimiausiu Trinino pągelbinink'i 
buvo artistas Konoplianskij. 

Dabar lie "respublikonai" reng a 

padaryti pogromus inteligen- 
tams. 

Nekurie Amerikos lenku 
laikraščiai,, paduodami surašus 
išvažiavusių kariumenėn lenkų, 
įtraukia j tokius surašus ir lie- 
tuvius. 

| Lenkai, laike apvaikšciojimo 
ioo-metinių Kosciuškos mirtieą 
sukaktuvių ir siuntimo lenkiško 
pulko j lenku armiją Prancūzijoj, 
gavo pasveikinimus ir telegramas 
nuo Anglijos valdžios, nuo An- 
glijos ir Prancūzijos ambasado- 
rių Washingtone, nuo Rusijos 
ambasadoriaus Bachtnetjevo ir 
Su v. Valstijų karės sekretoriaus 
Bakerio. Visi užtikrino Len- 
kijai laisvę- 

ĮĮ Iš Mihvaukee, Wis., išvažia- 
vo 85 lenkai j lenkų arm«ją Fran- 
euzijoj. Iš vienos tik Sokolų 
icuopos išvažiavo apie 12 lenkų. 

— 

Patarimai apie Maišią, 
Bereikalingas maisto trekimas niekados nėra pagirtinas. Šiais gi karės laikas, įkuomet Amerika turi maitinti ne tik save, bet ir 

savo talkininkus Europoje, kurie lieja kraują ne tik už save, bet ir už Ameriką, maisto trėkimas 
yra didžiai peiktinas, nes nuo 
to yra skriauda visai šaliai. 

Ar jų s žinote, kad jeigu jų9 
ncsunaudojate maisto kaip reitk, bet leidžiate jį perniek, — ar jiįs žinote, kolkia didelė skriau- da nuo to darosi visai šaliai? Turbut nežinote. Taigi paklau- Isykitl 

I Jcigit jus kas dieną bereikalin- gai sutrekiat, numeta t, arba lei- idžiate perniek lik už penkis cen- 
Itus bile kokio maisto, tai per visą metą visi Amerikos gyven- tojai tokiu budu numeta lauk 
$18,250,000.00. 

Tai yra graži suma tie 18 mi- 
lijonų 250 tūkstančių doliarių. Juos verta sučėdyti. Juos galima Isučėdyti, jeigu tu, aš ir jis steng- simės taip su maistu elgtis, kad nei už 5 centus jo neitų perniek. \creik save ;badu marinti, bet 'nereiik taipgi maisto naikinti nei vieno trupinio, nei vieno grūdo, nei už vieną centą, nes iš gru- Vltt darosi bešeliai, iš centų da- 

irosi milijonai. 

i l'ETiiVIAl AMERIKOJ. 
Iš NEW PHILADEIPHIA, Pa. 

J Nepaprasta vaiko mirtis. Spa- lio 18 d. lietuvių kapinėse palai- dota .Paplauskų Albinukas, 9 me- 
tų amžiaus. Apie netikėtą jo mirti eina dabar daug 'kalbų. Spalio 15 d. būrelis mergai- čių ir berniukų, žaidė šale mies- 
to girioje. Tame būrelyje buvo 
ir Paplauskų Albinukas. Apie jo 
mirtį viena mergaitė taip pasa- 
koja : 

j "Kuomet męs visi užlipome 
ant stataus kranto ir vėl nuo jo 
žemyn "šliaužėm" — sako mer- 
gaitė — "tai tuom tarpu Albinas 
sėdėjo pakalnėj ir su virvele rai- 
šiojo sau kojas, o kartais rankas. 
Pagalios męs pamatėm, kad Al- 
binukas klupauja šale mažo me- 

duko, o virvutė užnerta ant jo 
kaklo. Iš burnos ėjo kraujas, 
o veidas jau buvo juoda? Męs, 
pribėgę, norėjom nukirsti virvu- 
tę su akmenukais, bet negalė- 
jome: atrišti irgi nebuvo galima. 
Tada męs pabijojom ir 1 ėgom, 
ji palikę." 

Kaip sykis bėgantieji vaikai su* 

tiko p. .M. Ripininka einant ant 
nakties j darbą ir jam apie tat 

pasakė. Kuomet Pupininkas at- 

bėgo pas pasikorusi (ar pakartą), 
tai jis jau buvo nuo virvutės pa- 

leistas kitu didesnių vaikų, ku- 
rie irgi skubinosi j atsitikimo 

vietą. Pupinskas negyvąjį par- 
nešė j p. Paplauskų namus. 

Nabašninkas sakęs drr.ugams, 
kad jis "pasikarsęs, ar jpulsęs 
kur į urvą." 

Tii Albinuko tėvai sako, kad 
"kiti turėjo ji pakarti". Bet kaip 
žmonės sako, tai bus, turbut, 
teisybė, kad 'pats vaikutis save 

pakorė. 
Nors Albinukas buvo dar kū- 

dikis, bet jis jautė ką-tai sun- 

kaus širdžiukėje, kad jau ketino 
daryti sau galą. Pasirodo, kad 
Albifnuko gyvenimas (nežiūrint 
kad jis, kaip kožnas vaikas, bu- 
vo padvkos) buvo apgailėtinas. 
Ir kaip sakoma tai štai del ko: 

Jeigu jis iš savo tėvo krautu- 

viukės nieko ncišnešdavo dides- 
niems vaikams, tai jie jj drū- 

čiai bausdavo. O tas pas vaikus 
čia praktikuojama. Jeigu gi Al- 

binukas ką-nors išnešdavo, tai ta- 

da tėvai baisiai bausdavo. 

Pastarąsis 2 dienas Albinukas 

buvo sunkiai baustas (muštas). 
O ir tą dieną, jei nebūtų mi- 

ręs, tai didelė bausmė jo lauka 

kas išanksto buvo jgrąsinta. 
Kor. 



I§ SO. CHICAGO, ILL 

Moteriy kuopos bazaras. S.L. 
!A. 279-oji moteriij kuopa. spa- 
lio 7 d. buvo surengusi bazarą, 
kuris getai nusisekė ir davė gry- 
no pelno $81.40. Dalis šito pel- 
no bus paskirta užlaikymui "Vai- 
kų Dienines Globos," kurią veda 
lietuvės moterįs Chicagoje ir ku- 
ri padalo labai daug naudos. 1 

Surengimas šito bazaro ir va- 

karo su šok: iis ėmė daug triūso 
ir padarė daug vargo betgi mu- 

šu moterėlės labai graži?.i ir 

pasidarbavo — ir materįs ku- 
rios bazarą rengė, ir moterį?, ku- 

rios darbi ir dovanomis prie jo 
pasisekimo prisidėjo. 

Ir ko tuk šiame bazare nebuvo! 
.Visko ir neišskaitvsi, nes u/imt u 

perdaug vietos. Cia todėl pažy- 
mėsime tik vardus ir pravardes 
aukautojų, kurios padovanojo 
įvairių daiktų. Aukautojos bu- 

vo sekančios: 

Marė Paltuškienė, Patronėlė 
I'umeikiutė, Ona Burneikiutė, P. 
Simanauskienė, Marė Pitelienė, 
Marė Poškienė, Stasė Narbutie- 
nė, A. Kagevičia, M. Šnekutienė. 
M. Baužienė, p. Piušenė, F.. Pu- 

poliunė, P. Suciliunė. A. Yiš- 

niaus'kasĮ, P. Urbanavičienėj A. 

Kazakevičienė, J. Stulgaitis, M. 

^ Poškus, T. St.ilgienė. L. Stat- 

kevičienė, P. Jakienė. M. Sual- 
iene ir Petro**,Mė \rait'kienė. 

Buvo ir daugiau aukautojų iš 

svetimtaučių ta'rpo, bet jų vardus 

čia apleisime. Tarp viršminėtų 
dovonų buvo visko, pradedant 
nuo gražių mezginių ir audinių, 

'ipadarytų pačių moterių ranko- 

mis ir baigiant gitaromis, divo- 

nėliais, kumpiais, vyno bonko- 

mis, 4">rielkomis, britvomis.. foto- 

grafijų rėmais, miltų maišeliais 

ir t. t. 

Žadama surengti netrukus dar 

vieną ar du panašus vakarus, nes 

dikčiai suaukautų ir gražių daik- 

tų dar nespėta išparduoti. 
Sita moterių kuopa yra jau- 

nutė, — ji gyvuoja tik nuo ge- 

g žės mėnesio, — bet darbuo- 

jasi gražiai ir smarkiai. 
Šio'vakaro rengėjos Marė Poš- 

kienė. Marė Pitelicnė ir Liud- 

vika Statkevičiene žnda įsteigti 
saikams lietuvišką makyklą. kuri 

taip yra reikalinga mūsų apielin- 
kėj. Tėvai labai tokios mokyk- 
los laukia. 

Visoms moterims ir aukauto- 

jams, prisidėjusiems prie šio ba- 

zaro su savo darbu, ar aukomis, 
♦ariame širdingai aC'iu. 

Marė Poškienė, 
Marė Pitelienė, 
L. Statkevičiene. 

IŠ NEWRAK, N. J. 

Nemyli savo vardo. Spalio 7 
d. čia atsibuvo prakalbos, larkc 
kurių kalbėtojas pavadino kuni- 
ginę ariovę klerikalais. Prakal- 
bose buta nemažai kuniginių,! 
jtai jie ir sukėlė didelį Karmą. 
Kam, girdi, mus vadinate kle- 
rikalais, o ne katalikais. 

Kuniginiuose laikraščiuose da- 
bar matyt daugelis koresponden- 

( 
cijų, kuriose bubnija apie didelę, 
'pergalę' — girdi, katalikai su- 

bytino tautininkus... 
Navatni tie vyrai yra. Jie 

bijosi savo "klerikalu" vardo, 
šarma ija$i jo. Nori, kad juos 
vadintų "katalikais," o ne kleri- 
kalais. Jie, matyt, nesupranta 
to, kad katalikų vardą vartojame 
tik tada. kada kalbame apie ti- 

kybas. Tada sakome katalikas, 
protestonas, stačiatikis, metodis- 
te arba pagalios ir laisvamanis, 
bedievis. 

"Rot kada kalbame apie politiką, 
tai tada visi civilizuoti žmonės 
vartoja politiškus vardus. To- 

dėl ir sako: jis yra republiko- 
nas, jis vra demokratas, jis yra 
progresistas, socialistas, anar- 

chistai", ar kas kitas. 
Kodrl? Todėl, "kad jeigu kal- 

bi apie politiką, tai jeigu pasa- 
kysi, kad jis yra katalikas, tai 
pasakysi tiktai, kokios tikybos 
jis yra, bet tas neporodo, kokios 

politiškos partijos jis yra. Juk 
kataliku yra republikonų, yra 
demokratų, yra progresistų. Tai- 
gi žodis katalikas visai neparodo 
žmogaus politišku pažiurti. 

Sakysim, tu ateitum pas savo 

kleboną šliubą imti. Jis klaustų: 
kas tu esi? C) tu atsakytum: 
"Aš esu republikonas,'' o tavo 

mergina atsakytų: "Aš esu de- 
mokrate." Kunigas norėjo ži- 
noti apie savo 'tikybą, o ne apie 
tai o politiką ir jis, išgirdęs to- 
kį tavo ir tavo merginos atsaky- 
mą, pasakytų, kad jums dešim- 
tos klepkos galvoj trūksta. 

Taip pat yra ir tada, ka<la ei- 
na kalba apie politiką. Kas nors 
<nori žinoti, kokias tu politiškas 
pažiūras turi, o tu jam atsakai, 
kad "aš katalikas." Tas tavo 

politikos nei kiek neparodo, pa- 
rodo tiktai tavo tikėjimą. Kitaip 
sakant,, su tavim negalima su- 

sišnekėti, nes tave klausia, ką tu 
mėgsti, o tu atsakai "valgiau ko- 
pustus." 

Klerikalais vadinasi ipalitiška 
partija, katalikystė gi yra ne po- 
litika, bet tikyba. Klerikalu va- 

dinasi tas. kurie- nori, kad ku- 
r.igai butu vadovais ne tik baž- 
nyčioje, bet kad jie butų bo- 
sais ir politikoje ir visame kame. 
Ar gerai butų, jeigu kunigai įsi- 
vyruotų politikoje ir svietiškuo- 
se reikaluose? Negerai. Neku- 
ric kunigai mėgina bosauti su 

parapijų turtu, su pinigais ir iš 
to kįla dideli nesusipratimai ir 
net muštynės parapijose. Pa- 
rapijonjs yra vis' katalikai, bet 
vieni 'nori, k-.d kunigas bosautų 
ant parapijos pinigų, o 'kiti nori. 
kad žmonės per savo trustistus 

kontroliuotų svietišką parapijos 
turtą. Vieni yra klerikalai — 

tie. kurie nori kunigo viešpata- 
vimo svietiškuose reikaluose. Ki- 
4i gi nėra klerikalai, 'nors ir vie- 
ni ir kiti yra katalikai. 

Tas aiškiai parodo, kaip netin- 
ka kataliko vardas politikoj. 

Klerikalų vardas nepatinka ku- 

nigams, nes tas vardas parodo 
jų užmačias jlJ tikslus, lodei 

jie ir kovoja prieš tą vardą, o 

nori prisidengti politikoj katali- 

kystės vardu. Taip darė ir fa- 

rizėjai, nukryžiavojusie Kristų. 
Bet išmanantieji katalikai turė- 

tų apsaugoti tikybą nuo šitų po- 
litikierių ploščiaus. 

Parapijonas. 

IŠ MINNEAPOLIS, MINN. 

Lietuvių judėjimas. — T. M. 

D. reikalai. Čia gyvena mažas 
skaičius lietuvių, tai todėl, tur- 

būt, ir visuomenė mažai ką apie 
juos girdi. Stilyg apskaitliavimo 
čia b u r, apie 30 šeimynų, o pa- 

vienių gal bus apie du syk tiek, 
bet pavieniai labai nepastovus: 
didžiuma jų parvažiuoja rudeni 
nuo ūkių: pabuvę kiek, vėl va- 

žiuoja j girias, iki pavasariui, — 

ir taip jie suka, kai bitės apie 
avilį. 

Tie, kurie yra apsigyveno pa- 
stoviai. tai irgi labai išsiskirsto 

tarpe suvirš 365.000 miesto gy- 

ventojų. Todėl jiems nėra pa- 
ranku susieiti ir kaimyniškai 
pasišnekėti. 

Nežiūrint tokii* kliūčių ir ne- 

parankumų, visgi jie darbuojasi 
kiek galėdami,, —labiausiai nau- 

dai badaujančių Lietuvoj bro- 

lių : tai parečiais parengdami ko- 

kj lietuvišką vakarą, ar balių ir 

atiduodami visą pelną, tai aukų 
parenka nukentėjusiems nuo ka- 

rės lietuviams. 
Tik laike tokių vakarų lieti* 

viai turi progą susieiti krūvon. 

Į tokius balius atsilanko lietu- 

vių ir iš kaimyniško iSt. Paul'io 
miesto, kuriame lietuvių bus apie 
tiek pat, kaip ir Minncapolise. 

Čia jau nuo senai buvo susi- 
tvėrusi TMD. 10-ta kuopa. Xors 
ši apšvietos Draugija darbavosi 
ir darbuojasi, išleisdama vi- 
sokias naudingas knygas lie- 

tuvių visuomenės labui ir 
<lalina dykai visas išleistas 

knygas savo nariams, bet musų 
m sto kuopa neatkieipė atydos 
j taip svarbų darbą, ir buvo 
kaip ir apsmudus: jos nariai ne- 

kurie darbavosi kitose draugijo- 
je. o kiti vėl apleido miestą. 
Taigi kuopa kaip ir visai buvo 

VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ TILTŲ. Per Šv. Lauryno upę ties Montreal, Kanadoje, nesenai užbaigė statyti na a j;] tiltą, kuris yra vienas iš didžiausių pasaulio tiltų, [domu tas, kad vidurinę jo dalj pastatė ant krašto, o paskui išvežė upčin ir pakėlė viršun, kaip ir paveikslėlis tai parodo. 

i 
pakrikusi. Bet (lahar vėl at- 
bunda. Paskutiniam savo susi- 
rinkime, spalio 7 d. 'perskaity- 
ta organe Centro valdybos žinias 
ir (prezidento Zimanto atsišauki- 
mas. kuriame nurodoma, kad T. 
M.D. pasiėmė ant savo pečiu 
labai didelį ir naudingą darbą— 
išleisdama mmsii visu mylimo 
rašytojo Šerno Raštus. Taigi ir 
čia pradėta šis tas veikti. Tuoj 
prisirašė 5 nauji nariai; netar- 

ta taipgi parengti balių, nuo ku- 
rio liekamas pelnas jau iškalno 
yra paskirtas TMD. naudai. Ba- 
lius atsibus 18 d. lapkričio 
(Xo;\) šių metu, svetainėje Da- 
erish Brotlierhood Hali prie "Sep- 
tynių kampų"' (Seven Comers). 
Durjs j svetainę iš Cedar Ave. 
Butų malonu, kad visi lietuviai 

skaitlingai atsilankytų. ą 
Dar norėčiau tarti žodį vietos 

lietuviams. Dabar TMD. jau 
baigia atspausdinti labai svarbų 
ir didelį veikalą "Kulturos Is- 
torija" iš trijų tomų, kurie tuo- 

jaus bus gatavi ir visi TMD. na- 

riai gaus jį dykai, — tik už ma- 

žą 60c. metinę mokestį. Taipgi 
nelaukdami rytojaus, tuojaus pri- 
sirašykite prie vietinės TMD. 
io-tos kuopos, kad nesusivėlin- 
tumėte gauti viršminėtas knygas. 

Tolia'uą, TMD. jau pradėjo 
darbuotis išleidimui Šerno Raš- 
tų, kurie susidės iš 16 ar dau- 

giau tomų. Tik pamąstyk, bro- 
lau, koks tai bu didelis veika- 
las ir kiek kaštų turės panešti 
TMD. išleidimui viršminėtų kny- 
gų. O tu, brolau, prisidėjęs prie 
TMD. gausi J uos už dyką ir, 
laikui bėga'nt. nepajusi, kaip tu- 

i ėsi didelį ir gražų 'knygyną savo 

namuose, — ir visai dykai. Apart 
to, dar bus; apšvietos platinto- 
ju. Taigi, mairs rodosi, visi 
turėtume sukrusti-, kad pagel- 
bėti T. M. Draugijai tok j didelį 
ir naudingą darbą atlikti. IŠ 
to bus ir mums patiems ir mū- 

sų tautai didelė nauda. Rašy- 
•k'tės prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos! kvieskitės per tai pa-! 
tjs ir kitus švieskite. nes tik a>p- 

švietoje yra jųsų laimė ir -betu- 

riu tautos galybė. M. J. B—ias. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Teisės paimtų kariumenėnj 
Daugelis jaunų vyrų, eina įčių 
kariim.enėn klausinėja, kaip 'bus 
su jų bizniais, jeigu kas juos 
turi, arba su išmokėjimais ui 

•namus, kas turi d"r neišmokė- 
tus. Draugystės laip pat neži- 
no, kaip bus su jų nariais, išr 
ėjusiais kariumentn: ar jie bus 
nariais ir ar, reikės jiems išmo- 
kėti pomirtine? 

Vietinis Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bas pasirūpino visus šituos klau- 
simus ištirti. Tam tikslui išrin- 
ko komisiją, kuri pasiteiravo 
pas advokatus ir raportavo kliu- 
bui sekančiai: i 

1) Kiekvienas pastojusis ka-( 
'.■iumenėn vyras nepasiliauna bu-( 
ti draugystės nariu, nors jis ir 
-nemoka daugiaus savo mėnesi-j 
nių duoiklių. Jo pomirtinė tu- 

rės būti jam išmokėta, jeigu 
jis karėje žūtų. 

2) Kas iš paimtų kariume- 

į<nėn turi skolą ant namo, tai 

per visą laiką, ko] j i s yra ka- 
3 1 menėje, negalima daryti "mort- 
gage forclosure,'' t. y. parduoti 
to namo už skolos nemokėjimą. 

3) Jfig.i paimtas kariumenėn 
vyras paliktų šeimyną, kuri netu- 
rėtu iŠ ko raudos mokėti, tai 
namų sa v mitoka s neturės teisės 
tokios šeimynos iš namų išmesti. 

Komisija taipgi patarė, kad 
visi lietuviai kareiviai, arba ku- 
rie bus paimti kariumenėn. pa- 
duotų savo vyriausybei savo tik- 
rus vard'us-pravares Ir kas 
ka'cj turtą turi. Tada galima bus 
išvengti daugelio neparankumų 
vėliaus. PI—ius. 

IŠ RACltiE, WIS. 

Atėjus ilgiems rudens vaka- 
rams, visi čionykščiai lietuviai 
subruzdo prie darbo: vieni ren- 

gia teatrus, kiti stengiasi sureng- 
ti naudingas su gerais pamoki- 
namais—prelekcijas; tretieji lan- 
ko vakarines mokyklas. 

S. L. A. 100 kuopa pirmutinė 
davė gerą pa vyzd j kitoms drau- 

gijoms. Rergia prelekcijas ant 26 
d. ir 27 d. epalio, "Union Hali" 

svetainėj vakarais. Prelekcijos 
bus iš Lietuvos istorijos ir apie 
abeLą namų Hygieną. Lektoriai 
bus iš Chicagos. Spalio 28 po pa- 
skaitų bus linksmas ,draugiškas 
vakaras 1.30V. po piet. 

Broliai ir sesutės, žinokite, kad 
šitos paskaitos tai yra geriausia 
apšvieta suaugusiam žmogui ir 

kuopa rengia jas tam tikslui, kad 
visiems butų proga išgirsti tiesos 
žodj ir Įgyti naudingų pamokini- 
mų. M. Kusparaitis. 

IŠ HAVERKILL, MASS. 

Prakalbos. Spalio 14 d. čia 
atsibuvo prakalbos, kurias suren- 

gė Tėvynės mylėtojų Draugija. 
Kalbėtojais 'buvo pp. M. Šalčius 
ir J. Strimaitis — "Ateities'' re- 

daktoriai iš Bostono. 
1'. šalčius kalbėjo trumpai apie 

Lietuvių tautos praeitį; apie da- 
bartinį jos padėjimą ir apie tai, 
ko galima Lietuvai tikėlio atei- 
tyje. Kalbėtojas turėjo skubiai1 
grįžti Bostonan, tat ir savo pra-1 
kalba užbaigė greitai. 

J. Strimaitis kalbėjo apie 3 
vala'ndas laiko. Nežiūrint to. pu- 
blika užsilaikė ramiai ir klausė-j si su atyda. Šisai įkalbėto jas pa-; 
šventė daug laiko aiškinimui1 
apie Tėvynės 'Mylėtojų Draugi- 
ją.' jos mierius, darbus ir jos 
vertę. Kalbėjo taipgi apie lietu- 
vio partijas, apie kryžeivius, ku- 
rie Dievo žodį nešė Lietuvon ant j galo kardų, degindami ir terioda-1 
mi Lietuvą. Minėjo dar c^pie In- 

kviziciją ir Baltramiejaus Naktį. 
Sulyg kalbėtojo nuomonės, visa 
tai buvo klerikalizmo prabočiai,' 
kurie vardan katalikybės platino 
klerikalizmą, taip kaip ir dabar 
vardan katalikystės nekurie kuni- 
gėliai norėtų išplatinti savo ga- 

lybę — 'klerikalizmą. 
Jis prisiminė taipgi ir apie 

socialistus. Jis sakė mai-daug 
taip apie juos: Broliai, lietuviai! 
Atvažiuoja čia pas jus nekuriu 
kalbėtojų, prikalba žmonėms vi- 

sokių niekniekių, prižada auk- 

I 

Gerai jam Imlu, kad užsiimtu 
kitokių darbų, f) n;* -šmeižtų laik: 
rūsčiuose kiekvieną lietuvių vieš^ 
da!yvavimy tarpe svetimtaučių. 

Kabinėtis 'prie klerikalų be inn 

t;kru priežasčių, tai "meškos pa 
tarnavimas". Negalima nieke 
smerkti vien todėl, kad tas vr: 

klerikalų daroma. Kas stengias" 
Lietuvai gerai daryti—tai yra ge- 
ra, ar tai darytų klerikalai, ar tau 

t'minkai, ar socialistai. Kada eina 
apie Lietuvos gerovę, męs vis: 
turime būti tik Lietuviai. Xe- 
kiekvienas kunigas yra klerikalai 

(ir ne kiekvienas, kuris statosi sa- 

ve patrijotu yra patrijota*. Kal- 
bant apie mūsų kolionią reikia pri- 
pažinti, kad vietinis kun. Jonaitis 
lyra dikčiai pasidarbavęs ir dar- 

buojasi Lietuvių vardo pakėli- 
Įmui. Aks-Ar-Ben'ietis. 
I 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Iš Scenos sryties Bazaras. 

Spalio t d. Vitkausko dramatiška 

l upa (ftrooklyno Dramatiška 
Dailės Draugija) turėjo pirmą šio 

sezono teatrališką perstatymu. 
Vaidino 4 aktų Andrejevo dramą. 
"Musų (iyvenimo Dienos." 

\"cikalo turinys atsako jo var- 

dui, nes nupiešia Rusijos gyveni- 

mą prieš Rusijos revoliuciją, Ypač 
aiškiai jis piešia rusų studentijos 
i* inteligentijos gyvenimą, Gaila, 
kad stoka vietos neleidžia čia išrlė- 

styti jo turinio. 
Publikos šiame vakare atsilan- 

kė apie Ood yprių. \*akaras nu- 

sisekė kaip medžiagiškai, taip ir 
iš artistiškos pusės, nes p. Vit- 
kauskas gerai jį buvo scenai pri 
ruošęs, tinkamai roles padalinęs 
ir gerai lošėjus išlavinęs. 

Šios žiemos sezone p. Vitkaus- 

kas, kaip toko girdėti, žada pasta- 
i lyti dar du veikalu: dramą "Gi- 
,rių Karalius" ir Gordino niystiš- 
kai-dramatišką pasaką "Šėtonas." 

kurioje atvaizdinama, kaip "Šėto- 
nas" (velnias), l>eklajodamas po 

j.asatvlj, surado ru-bežių tarp dan- 

gaus ir žemės: kaip jis, prisiarti- 
nos prie dangaus vartų, norėjo su 

! Dievu pasikalbėti ir kaip jis gud- 
riai prašė Dievo, kad leistu jam 
bent keletą minutų danguje pasi- 
žvalgyti. 

"Šėtoną" loš i d. gruodžio, tuo- 

jaus pasibaigus Amerikos Lietu- 

vių Tautinės Sandaros seimui, ku- 

ris, kaip žinome, atsibus 29-30 d. 

lapkričio Xe\v Yorke. Lošėjai 
mena. kad delegatai, pailsę nuo 

politiškų sunkių darbų, turės ge- 

rą progą nuraminti savo Įtemptus 
nervus. 

Talkininkų, arba Aliantų dide- 
lis bazaras prasidės 24 d. lapkri- 
čio ir tęsis bent 19 dienų, t. y. be- 
veik iki Kalėdų. Lietuvių Centi*. 
Komitetas, išgavęs tame bazare 

lietuviams skyrių, stropiai rengia- 
si prie jo. New Yorko apielinkės 
tautininkai ir "katalikai" susitai- 
kė dalyvauti bazare išvieno ir iš- 

rinko koalicijinj komitetą Lietuvių 
Skyriaus vedimui. 

Šio komiteto pirmininku yra p. 
Bumeika (tautininkas), sekreto- 
rium p. StTumskis (katalikų vei- 

kėjas), kasierium kun. Petkus, fi- 

nunsų sekretorium p-nia Yenciu- 
vienė. 

P-as Stasys Šimkus, prigelb- 
s'ant p. Strumsk<ui, rengia bazarui 
<lidelj clic-rą iš kokių 200 ypatų ir 
lavina šokikų grupę atlikimui ba- 

zare, Lietuvių Dienoj, kelių lietu- 
vių tautiškų šokių ir žaidimų. 1 »a- 

zaras atsibus Grand Central Pa- 
lace "Svetainėse, piie 46-tos ir 
Lexington ave. gatvių. 

BĮ—nas. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Amerik. Liet. Tautinė Taryba. 
Po ilgi] ginčų galutinai susiov i 

grriizavo Amerikos Lietuvių Tan-I 
t nė Taryba, kurios valdybon iš-1 
r'nkta: prezidentu—Petras Yii-i 
montas iš New Yorko; vice-pre- 
21 f lentų—Vladas Leščinskas š 

Novark, X. J.; iždininku—\itieas 
Ambrozevičius iš ten pat; susin. 
sekretorium—K. Karpavičius iš 
Ne\v Yorko ir fin. sekretorium— 

Pijus Norkus iš Brooklyno. Pre- 
sos i. finansų komisijos bus iš- 
r'nktos vėliaus. 

Kaip girdėti, tai žada kilti ne- 

smagumų todėl, kad p. V. Jan- 
kauskas neliko išrinktas preziden- 
tu. Nekurie tuom neužganėdinti 

Pr—ta. 

"ŽiniosŽineleSc 
\muterdair> N. Y, 

0 
----- Vielinė 144-ta TMD. kuoprv i.tarė šiame sezone surengti teat- 

į, iš kurio pusė pelno skiriam* TMD. Centro ižd.j Šerno ra&Uj i'-id'nio fondan, o kita pusė Lie* t'vos Neprigarlmybės Fondan. 

Kcnosha, Wis. 
= \"ietinc "Birutės'' draugija, sakoma, nupirko už. $500 Antro- sios Laisvės Paskolos bondsų. Spalio 14 d. čia tapo užmuš- as ant geležinkelio Juo2a3 Vicjknav. Velionis turėjo apie ]j, m^tus amžiaus, priklaupė prie šv. Benedikto draugijt jos 

Cicero, 111. 
= Vietinė lietuvių socialistų kuopa paskyrė $25.00 varymui agitacijos už socialistų t i k i e-t 4 čionykščiuose amerikonų rinki- 

muose. Lietuviai darbininkai 
klausinėja, kiek ta kučpa pasky- rė varymui agitacijos, kad jų locna tėvynė Lietuva jgytų 
laisvę. 

Coal Center, Pa. 
= Spalio n d. mirė Juozapas 

Kriščiūnas. Velionis buvo 45 
metu amžiaus, nevedęs ir paėjo 
iš Pašvietimo par., ši; ulių pa- 
vieto, Kauno gub. Prie jokios 
draugystės neprigulėjo. Plates- 
'nes žinias gali suteikti velionio 
•brolis P. Kriščiūnas, Box 38^ 
JCoal Center, Pa. 

Kenosha, Wis. 
= Kun. A- Balinskas prane- 

ša, kad kun. Slavyno paragintas 
Mihvaukee diecezijos vyskupas 
buvo savo laiku paskelbęs vhose 
•bažnyčiose "Lietuviu Dieną.4' 
Dabar sužinota, kiek tas davo 
pelno. Pasirodo, kad Mihvaukee 
diecezijoj tuomet surinkta $10,- 
473-85. — Bet nedaug buvo to- 
kiu kunigų, kaip kun. Slavvnas, 
kitose diecezijose. 

V 

Bridgeport, Conn. 
■= Am. Liet. Tautinės San- 

daros apskritys Coniiecticuto 
valstijoj, laike savo susivažia- 
vimo, atsibuvusio šiame mieste, 
paskyrė Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondan $25.00. 

Effingham, 111. 
== Čia mažas miestelis — apie 

5,000 gyventojų. Jokių dirbtu- 
vių nėra. Yra didelės mokyklos 
Fotografijos ir "Photo Engra- 
ving." Jose yra ir \ ienas lietu- 
vis — J. Sutkaitis. Kas žingei- 
dauja tokiomis mokyklomis, ga- 
li prie jo kreiptis dėlei informa- 
cijų (adresas: 900 1S0. 4th st. 
Effingbam, 111.) 

Wilkes Barre, Pa. 
— Lietuvių Ukėsų Kliubas, 

pirmiaus buvusis pašalpine or- 
ganizacija, dabar persioiganizavo 
ir užsims tiktai politika. Jis rū- 

pinsis, kad i vietines miesto 
vietas patektų ir lietuviai, nes 
iki šiolei lietuvių balsais į tas 
vietas įsirioglindavo daugiausiai 
lenkai. 

Bridgeport, Conn. 
— Policija užgriebė vietinei 

ScJalistit kuopos knygas, ant- 

spaudą ir visas popieras. nuc 

kuopos sekretoriaus Y. Pėsti- 
nvko- Pėstinykas nenorėjo sto 
ti kariumenėn ir paskui pabėgo 
Policija ij dabar gaudo. Dari 
kratas ir pas kelis Pestinyko 
draugus. Kuopa tuom tarpu ne- 

gali atsiimti savo knygų. 

Brooklyn, M. Y. 
— Anot "V. Liet."' praneši- 

.no, čia atsirado lietuvis, kuris 
išradęs labai jdomit subtnariną, 
arba narlaivj. Anot išradėjo, ši- 
sai jo narį ai vi s turC*s naujas 
prietaisas pasinėrimui. Jis jau 
buk buvęs ir išbandytas Maine 
upėje; buk išbuvęs po vandeniu 
3 valandas ir nuplaukęs 30 my- 
lių. Savo pravardės išradrjyi 
e^a nenoris viešai garsinti. 

,so 'kalnus, žemišką rojų, — o jus 
į kaip skurdot, taip ir skur .tat 'r 
jums niekas nieko nedavė. taip 

I ir neduos, kol patis neišmoksite j 
# 

sau tu gėrybių dagauti. <) iš- 
mokti galima tiktai per apšvietę, 
per mokslą, o ne per šukavimą, 
rėkavimą, arba pjovynes. 

W.:uriems socialistams toks 
kalbėtojo pasakojimas nepatiko. 
Jie mėgino diskusijas užverti ir 
savo prakalbas laikyti, bet kal- 
bėtojas juos greitai sustabdė: 
sako. jeigu norit klausti, tai klau- 
skite o aŠ atsakysiu, o jeigu T.e! 
— tai geriau tylėkit. Bnvęs. į 

IŠ OMAHA, NEBR. 

Dar apie Pasaulio Laisvės Pa- 
rodą". Haėmys į 'rankas laikraš- 
ti "Lietuva," (mum. 41-mą), už- 
tėmijau joje dvi 'korespondeciji 
iš Omahos, Xehr. Perskaitys jas, 
didžiai nusistebėjau, pamatęs 
kokis didis skirtumas yra tarpe 
jų. Pirmoje korespondencijoje tū- 
las p. V. J. S. tiesiog ar nežino 
ką pats rašo, arba nori vien tik 
apšmeižti kiekvieną lietuvių viešą 
pasirodymą tarpe svetimtaučių. 
Antroje gi koresp. p. "Skaitės" 
ga'n teisingai a<pibriežia. kaip da- 
lykai atsibuvo. 

Pažiūrėkime, kame teisybė. Iš 
p. V. J. S. aprašymo, galima ma- 

tytii kad arba jis nedaug nusi- 
mano apie nekuriuos dalykus, ar- 

ba tyčiai su teisybe ^prasilenkia. 
Jis, pavyzdžiui, rašo, kad Aks- 
Ar-lSen tai esanti biznierių or- 

ganizacija. Aks-Ar-Ben (atbulai 
Nebraslra) yra tai ne "biznierių 
organizacija",, bet. teisingai pa- 
sakius. yra tai Nsbreskos Yalsti- 
jos gyventojų paroda, kuri kas 
metą atsibuna mieste Omaha ir 
tęsiasi per ic dienų ir kurioje 
tN'ebraskos gyventojai išreiškia sa- 

vo norą ii pageidavimus jau per 
23 metus viešai pasirodyti, jog 
jų valstija nėia "wild \vest" (lau- 
kinė), bet smarkiai kila mokslo ir 
pramonijos atžvilgiais. ] tos pa- 
rodos prilaikymo narius, jeigu kas 
nori prigulėti, privalo užsimokėti 
įstojimo io dol. kas metą. Jie ir 
rengia tas parodas ir karnavalus, 
j kuriuos ne tik iš aipliįVkinių 
miestų ir miestelių, bet ir iš ki- 
tų valstijų pribuna. Kas metą 
jrisirašo nuo dviejų iki trijų tūks- 
tančių narių. 

Siu metų paroda buvo pramin- 
ta "Pasaulio Laisvės Faroda" ir 
atsibuvo spalio 4 d. Joje daly- 
vavo įvairios tautos, o lietuviai 
(kas jiems garbė) užėmė 'net pir- 
mutinę vietą. P-nas Y.J. S., kaip 
matyti dalykų nesupratęs ir ne- 

matęs-. aprašo juos taip, kad lie- 
tuviams gėdą padaryti. Bet anglų 
aikraštis "The Bee'' visai teisiu- 

gai nušviečia dalykus ir užjaučia 
lietuvių dalyvavimui, ir ne tik 
pažymi istoriškas lietuvių žymes 
ir ypatybes, bet dar rašo: "Oma- 
hos lietuviai yra uolus demokra- 
tijos ske'bėjai, o jų ištikimybė 
Dėdei Šamui šio kri/.io laike bu- 
vo pažymėtina". Be to 'as anglų 
laikraštis, plačiai aprašydamas 
lietuvius, ^ino net istoriškus lie- 

tuvių ženklus, kaipo "Vytis— 
Knight" o p. V. J. S., dar gi lie- 
tuvis, lyg šmeiždamas. vadina tai 1 

"arkliu"'. Gėda už tai privalo buti.j 
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SVETIMTAUČIŲ SPAUDA 
IR CENZŪRA. 

Suly# naujo įstatymo, visi sve- 

timtaučiu kalbomis einantieje laik- 
raščiai turi paduoti k rasoti verti- 
mus tų visų straipsnių, kuriuose 
kalbama apie Suvienytų Valstijų 
/aidžią, arba apie bile kokią tautą 

'dalyvaujančią šioje karėje, apie jos 
politiką, tarptautinius atsinesimus, 
apie stovį ar vedimą kares, ar apie 
bile dalyką, 'kuris visa tai palyti. 

Męs pilnai pripažįstame, kad 
laike karės nogali buti vietos n«: 

apžabotai agitacijai, kuri tankiai, 
arba dėlei blogu noru, arba per 
rcismanvmą, kenkia interesams vi- 
sos šalies. Šalif interesu vedimas 
yra pavestas žmonių išrinktai val- 
džiai. Jos privalumas yra tuos 

žmonių interesus saugoti. Ji už- 

tai atsako. Ji todėl ir turi teisę 
•k' ntiroHuoti visas tas jiegas, ku- 
rios gali arba gerą, arba įblogą 
šaliai padaryti. 

Laikraštija yra didelė jiega, nes 

ji nustato žmonių mintj. Vienas 

geras laikraštis gali suteikti ša- 
liai daugiaus naudos, negu keli 

puikai kariiunenės. liet iš kitos 

pusės, vienas blogas laikraštis, ran- 

kose neišmintingo arba nesąžinin- 
go agitatoriaus gali padaryti šalini 

datsgiaus blėdies, negu visas prie- 
do korpusas. 

Karės laiku tas ypatingai yra 

teisinga. Ir todėl jcJcs sveikai 

jprotas negali reikalauti, kad karės 
laiku valdžia neturėtų jokios tie 
sos prižiūrėti laikrašti jos tani tik- 

rose rytose. 
Jeigu valdžia kontroliuoja mil- 

žiniškas armijas; jeigu ji gali kon- 
troliuoti net tą, ką męs turime 

valgyti .ar dėvėti—o atokią kon- 

trolę ne tik pripažįsta, bet jos ntl 

ir reikalauja ir radikališkiausi 

elementai,—tai yra sunku supras- 
ti, ikcdel tokiuose atsitikimuose 
valdžia neturėtų tiesos kontroliuo- 
ti žmonių kalbo?, ypač tr-int ome- 

nyje, kad blogas liežuvis tankiai 
buva aštresnis už kardo ašmen's 
i pavojingesnis už kanuolės šuvj. 

Bet iš kitos pusės tokia kon- 

trolė privalo buti padaryta prak- 
tiškiaiusiu bu^u,—be bereikalingo 
eikvojimo jiegų kaip iš valdžios 

taip ir laikraščių pusės. 

Musų manymu, dabartinis bu- 
<'as svetimtaučiu laikraščiu kon- 
troliavimo yra toli gražų neprak- 
tiškas. Jis nepalengvina kontro- 
lės darbo valdžiai, bet baisiai ap- 
sunkina laikraščius. 

Laikraščiai privalo daryti ver- 

timus, nešti naštą extra išlaidų ir 

gaišinti brangų laiką. Tas nėra 

roduktyvis darbas. 

Valdžia turi užlaikyti žmones, 

kurie tuos vertimus skaitytų. Ma- 
ža to. Ji turi taipgi užlaikyti 
žmones, kurie tuos vertimus pa- 

lygintų su originalais. Kitaip 
kontrolė tik iš vardo butų. Ir čia 
\ra neprodukt>vis darbas. Todėl 

negalima butų pasakyti, kad šito- 
kia kontrolė butų b u s i n e s s- 

1 i k e. Laikraščiai sykiu su val- 
džia turi panešti dvigubus iškai- 
čius ir dvigubai laiko sugaišinti. 
O tą patį galima butų atsiekti 

j>teigir.;u vietc*> cenzoriaus, ar 

cenzorių, kurie pažįstą svetima.- 
kalbas. Nejaugi šios Šal^s val- 
džia turėtų tokią blogą opiniją 
apie septintą dalį šios Šalies gy- 
ventojų svetimtaučių kad ant jų 
visų užaėtų nepasitikėjimo ant- 

sr audą ir cenzūros kontrolę pa- 

vestų tiktai amerikonams, kurie 
d?bar turi skaityti svetimtaučių 
spaudos vertimus ir per savo pa* 
gelbimnkus daryti palyginimus su 

originaliais straipsniais? Tai butų 
labai metikas 'komplimentas sve- 

timtaučiams šias šalies piliečiams, 
—ir neužtarnautas. 

Męs manome, kad svetimtauti, i 
laikraščiai velytų turėti valdžios 
paskirtus reguliariškus cenzorius, 
nc^u nešti tą finansinę naštą, kuri 
neduoda jokios naudos nei val- 
džiai nei pačiam reikalui. 

VISGI PRAŠYTUM 
RIMTUMO1. 

Numeryje 41-me męs atkreipė-' 
m z klerikalų atydą į tai, kad an- 

tagonizavimas Anglijos nepama- 
tuotais įtarimais, buk ji užlaiko 
šnipai3 tarp lietuvių, kad tie dar- 
buotus! prieš Lietuvos neprigul- 
mjybę, yra neišmintingVis dar- 
bas. Męs nurodėme,, kad tokia 
•'diplomatija" gali pasirodyti 
Lietuvai skriaudinga. 

Štai ką j tai atsako "Draugas": 
"Kuomet lietuvių katalikiš- 

koji spauda šiandie reikalauja, 
kad lietuviškoji "šnipijada" 
butu išvilkta aikštėn su vi- 
somis savo smulkmenomis ir 

pasekn.čmis, laisvamaniai kaž- 
kodėl tuo reikalavimu pikti- 

| nasi. 

"Antai liberale "Lietuva" 
liepia imt m s tylėti. Jinai no- 

ri, kad katalikiškoji spaude, 
paliautu rašius apie šnipu klau- 
simą. Sako, toksai nuolatinis 
apie šnipus rašinėjimas galįs 
pakenkti pačios Lietuvos atei- 
čiai. Girdi, rašinėjimas apie 
šnipus įžeidžiąs D. Britaniją. 
(Mu.su pabraukta "Liet.") Gi 
pastarosios žodis Lietuvos li- 
kimo klausime esąs svarbiau- 
sias. 

"Xeužginsime, kad D. Bri-, 
tanijos vyriausybės žodis gali 
daug sverti Lietuvos likimo 
klausime. Bet ar tai męs šian- 
die turėtumėm tylėti apie 
šnipu veikimą mušu tautoje? 
Ar tai męs turėtumėm leisti, 
kad kokios ten šalies ilietuviai 
šnipai-agcntai net viešai drum- 
stu musų nesuteptą gyventąją?" 
Taip išvadžioja "Draugas." 
Mums išrodo, kad tokiu budu 

polemizuojant, niekados ne? 
litna išrišti jokio klausimo. 
Nes anot to rusų 'pasakojimo— 
'"Fop svojo -*■ čort svojo".*.. 

Męs nenorėjome, kad kleri- 
kalai, arba kaš kitas '"tylėtu" 
apie šnipus. Atpcnč, męs pa- 
sakėm ; Gerai, tegul .rašo. Męs 
nesakėm, kad "rašinėjimas apie 
šnipus įžeidžia I). P>ritąniją." 
Męs sakėme, kad Anglija ne- 

būtų "antogoniztiojama netiku- 
siu, nepamatuotu, tiesiog vaikiš- 
ku ir kvailu budu." Tokiais an- 

tagonizavimo budais męs skai- 
tome įtarimą, be tam tikru pri- 
rodymu, buk Anglija esanti pre- 
šinga Lietuvos neprigulmy- 
bei ir samdanti šnipus agitacijai 
prif.s Lietuvos neprigulmybę. 

Juk iš to iškilo visa "šnipų" 
istorija. Jeigu Anglija tokio mie- 
rio sulyg Lietuvos neturi, tai 
nėra jokio pamato ir tiems 
"šnipams." Vista; "šnipų*' is- 
torija yra išbudavota tiktai ant 
to išsvajoto (nes neprirodyto) 
spėjimo, kad Anglija esanti prie- 
šinga Lietuvos nepiigulmybei. Į 
Atmesk: šitą spėjimą ir visas 
"šnipijados" burbulas trūksta. | 

Tautininku jauni ir karšti vei- 
kėjai — kaip K. Šliupas ir Šim- 
kus — padarė dideilę klaidą, ant 
tokio spėjimo statydami "šnipi- 
jados" rumus. Bet ide-ikalų 

I pauda, kaip "Draugas" ir "Dar^ 
binin'kas". pasigavę tuos spėlio- 
jimus, išvarė šnipijados bokštus 
'net iki padangių ne syk j atvi- 
Įrai tvirtindami, Ikacl1 "Lietuva 
išstatyta ant turgaus," k*.d "Lie- 
tuvą pardavinėjama Anglijai," 
tartum Anglija hutu didžiausis 
Lietuvos priešas. 

Tame, o ne paprastame rašy- 
me apie šnipus, ir yra antago- 
nizavimas Anglijos, — viešpa- 
tijos, kuri neturi jokiu išfoka- 
vimų Lietuvai kenkti, bet kurios 
interesuose greičiaus gali būti 
Lietuvai pagelbėti. 

Štai kadėl męs kvietėme ir 
kviečiame tuos, kurie privalo 
buti ATSAKOMAIS lietuvių vi- 
suomenes nuomonės išreiškėjais, 
su didesniu apsigalvojimu gvil- 
denti ir vesti svarbius lietuvių 
reikalus. 

Laikraštis, kuris imasi reikšti 
visos savo sriovės nuomonę ir 
podraug vesti tautos reikalus, 
ynai rolėje advokato*, ginarlčf.o 
savo kliento teises prieš pasau- 
lio teismą. Jis privalo skaitytis 
su kiekvienu savo žodžiu, su 

kiekvienu žingsniu, kad "nesu- 
peizuoti" visos bylos. Advaka- 
tas pats asmeniškai nuo tokio 
"supeizavimo" gal ir nenukentės, 
bet nukentės jo klientas. Yau- 
tos politikoj laikraščiai yra tau- 
tos advokatei. Nesvarbu, kas su 

advokatais bus, 'bet svarbu, kad 
jų klientas —• Lietuvių tauta — 

įpjertjii s|wo bylcte Jr^p'.akijštv 
■pasaulio teisme. 

Štai kodėl rimtumas ir didis 
atsargumas jyrji gc^ikaJįagas. 
Štai kodėl netinka savo oponento 
mintis į virių kojimis versti. 

LAISVĖ RUSIJOJ. 
"Rusijoj dabar, po socialis- 

tiška tvarka, yra mažiau laisvės, 
negu jos buvo po autokratiška 
valdžia, — sako iŠ. II-rpcr. pro- 
fesorius Chicagos universiteto, 
tik ką pargrį/.usis iš Rusijos. — 

Socializmas, anot Harperio, kaip 
jis apsireiškia šiądien Rusijoj., 
nėra demokratija. 

Prof. Ilarper jau nuo ilgų 
metu tankiai važinėja Rusijon 

.. .. i 
ir yra pripažintas ikaipo žino- 

vas Rusijos reikalų. 

KOKI TIE LENKAI KO 

MEDIJANTAI!... 
Dar bukai negavo neprigulmy- 

bės, jau bovinasi su ja, kaip tas 

va'kas ant medinio arkliuko. 
Stai lenlkų laikraščiai praneša, 
kad "Lenkijos Yiešpatijinė Ly- 
ga" buvo išsiuntusi "protestą" 
prieš tai, kad rusai paskutiniu 
laiku buvo pradėję eiti linkui 
Lembergo, Galicijoj (Kornilovo 
ofensyvas). 

Tasai lenkų 'protestas" skam- 
ba sekančiai: 

"Pradėjimas rtsų ofensivo (už- 
puolimo) prieš Centralines vieš- 
patijas ant Galicijos fronto 
gręsia pavojum lenkų tautai, ku- 
riai jau rusų 
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valdžia pripažino 
neprigulmybės teisę. Nors ak- 
tai 5 d. lapkričio ir dckliaracija 
30 d. kovo nepaženklina apskelb- 
tos Lenkų karalystės rubežių, tai 
vienok negalima abejoti, k;/' to- 

ji karalystė apima taipgi ir Ga- 
liciją. 

i "Spirimasi rusiškos armijos 
linkui Lvovo yra ne kas kitas, 
kaip Rusijos pasikėsinimas iri 

griebti naujas žemes. Tai yra 
aktas prieš lenkų tautą. Kaip 
galima tai suderinti su trukšmln- 
gu apskelbimu, kad Rusija pripa- 
žįsta Lenkijai teisę Etnoso nu- 

sprendimo apie savo likimą? 
Kaip tas suderinti su iškilmin- 
gu obalsiu "jokiu aneksijų" ?'' 

Tikri komedijantai tie lenkai! 
Jie mano, kad dar karei nepasi- 
baigus jau rusai neturi teisės 
inei vokiečių mušti ant jų žemės, 
kuri priklauso Austrijai. Jeigu 
jie butų to paties ir nuo vokie- 
čių pareikalavę, kad tie nemuš- 
tų rusų ir išsineštų iš Lenkijos, 
tai dar bent buvę šiek-tiek sehso. 

LENKAI VĖL RĖKIA 

LIETUVOS. 

Lenkų ">Torodovo" Susivie- 
nijimo organas D z i e n n i k 
Z vv i ą v. k o \v y patalpino sekan- 
čią žinią: 

Vilniuje tapo išleistas sekan- 
tis pranešimas: I 

Lenkų besitveriančios viešpa- 
tijos reikalas išstūmė pirmon 
vieton — jos busiančių rubežių 
klausimą. Šisai apsireiškimas 
privertė lenkiškus gaivalus Lie- 
tuvoje sueiti krūvon po vardu 
Narodovcų Kliubo ir sutverti 
tttlą, bendrą politišką platformą, 
kuri galutinai tapo priimta se- 

kanč' m sKambėjime: 
"Persiti. "inę, kad Lenkijos vieš- 
patija gale. išvystyti didžiau- 
sias savo jiegas rubežiuose ar- 

timuose tiems rubežiams, ku- 
rie buvo iki Lenkijos padalini- 
mui ; kad apie priklausomybę 
prie viešpatijos nulemia ne tik- 
tai etnografiniai veiksniai, bet 
lygina* ir istoriškos tradicijos, 
o taipgi ir noras bei palinki- 
mas visuomenės — tai ant is- 
toriškos Lituvos plote jškjla 
naujas politiškas susigrupavr- 
mas. vardu "Klub Narodovvy", 
kuris iš didumos žemių, suda- 
rančių senovišką Lietuvą, sten- 
gsis sutvertu vieną bendrą len- 
kų viešpatiją ant pamatų au- 

tonomijos atskiroms sudėti 
n*ms jos dalims". 

K 1 i u b a'š N a' r o d o v a s tu- 
ri savo atstovybę Lenkų Komi- 
tete Vilniuje ir, pradėdamas gy- 
venimą su obalsiais kiek tik ga- 
lima1 stipriausio sujungimo Lie- 
tuvos su "Korona" (Lenkija), 
tikisi parautos nuo visų tautiškų 
[lenkiškų] gaivalų Lietuvoje. 

Giliai persitikrinęs apie tai, 
kad tiktai susivienijimas Lenki- 
jos su Lietuva užtfkrins lenkų 
viešpatijai jiegą. K 1 i u b a s X a- 

r o d o v a s, stengiasi išnaudoti 
visas progas užmanifestavimui 
[apreiškimui 1 ir perdavimui sa- 

vo pilitiskos minties ir vardan 
to kreipėsi prie kitų vietinių or- 

ganizacijų su tikslu įgyti nuo 

vietinių gyventojų paramą nuta- 

rimui šeiminio "rato" Krdkavc, 
kuns skelbia obalsj susivieniji- 
mo visų lenkiškų žemiu j veną 
neprigulmingą viešpatiją. (Apie 
minėto "Rato" nutarimus Kro- 
kave męs jau buvome rašę "Lie- 

tuvos" numeryj 39-mc Red.) 
Šiame reikale K i i u b a s N a- 

r o d o v a s paliepė savo nariams 

Lenkų Komitete ipaduoti užtvir- 
tinimui sekančią rezoliuciją: 

"Lenku Komitetas Vilniuje 
(atstovai visų pplitiAkų pa- 
kreipti Lietuvoje) karatai svei- 
kina Šeiminio Rato nutarimą 
iš 28 d. gegužio 1917 m. ir 
išreiškia persitikrinimą, kad at- 

naujinta Lenkijos viešpatija 
apims taipgi istoriškas Lietu- 
vos žemes." 

y 
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Tarnaudamas bendram len- 
kystės veikalui, Kliu b a s X a- 

r o di o v a s lkr< ipiasi prie visų 
•politiškų organizacijų Lenkijoj, 
prašydamas prisiųsti jam visokių 
informacijų ir medžiagos, taip- 
gi "literatuYos", o taipgi išnau- 
doti .am tikslui kiekvieną pasi- 
taikančią progą. — 

Štai ką lenkai daro ! Dabar 
bene bus aiškiau suprasti ir veik- 
lumą tokių organizacijų, kaip 
Amerikoniška "Sarmatia Associa- 
tion." 

Nenoroms čia mums prisimena, 
kad kuomet lenkai, įsirioglinę j 
•pačią Lietuvos širdj, galanda 
ipeilius, idant pakirsti Lietuvos 
paskut'nes gyslas, męs, lietuviai, 
vieni kitus už gerklių griebiame. 

Matyt Dievas atėmė paskuti- 
niu unciją proto — ypatingai 
tiems, kurie turi pretenzijas ar- 

čiausiai prie tų Dievo malonių 
stovėti. Negi lietuviai nesusi- 
pras ? 

NORI SEIMO. 
Iš j vairių kolionijų ipasigirsta 

balsai, reikalaujanti sušaukimo 
visos Amerikos lietuvių Seimo 
užbaigimui sriovinių barnių ir 

nustatymui bendro p'liano kovai 
už Lietuvos laisvę. 

Ypatingai stiprus reikalavimas 
yra Rochesterio, N. Y. Lietu- 
viškų Draugijų. Girdėti panašių 
balsų ir iš Cotonecticut bei M'as- 
sacliusetts valstijų. 

Nekurie laikraščiai nelabai tam 
)ritaria, nes nesitiki gerų pasek- 
mių. Vienok toki balsai yra 
naudingi. Jie gal greičiaus pra- 
blaivins protus musų vadams. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvių kalbon. Kaina 
$1.00. Tuojaus užsakymus 
siųskite j "Lietuvos" Admi- 
nistraciją : 
814, W 33rd. St. Chicago Iii. 

HOTELYJ. 
Nedidelio miestelio hotelyj 

buvo sustojęs nakvynėn kelei- 
vis. Ant rytojaus, užsikėlęs apie 
pietus, keleivis buvo baisiai pik- 
tas ir, atėjęs į hotelio ofisą, pra- 
dėjo barti, klerką: 

—Ar aš vakar neprašiau tavęs, 
kad mane prikeltum anksti iš 
ryto, kad galėčiau pagauti trau- 
kinį, ką išeina septyniose iš ry- 
to? Kodėl manęs neprikėlei. a ? 

—Negalėjau — teisinasi kler- 
kas 

—Kodėl negailėjai? 
—Pats tik-ką dabar užsikėliau* 
Keleivis iš piktumo nuspjovė 

ir nuėjo, keikdamas tokią puikią 
hotelio tvaiiką. 

ĮVopyrlgh't 

MADE IN GERMANY.'' "Padarytas Vokietijos" — toks buvo ženklas dedamas ant didesnės dalies prekių čia Amerikoj Dabar, Dėdė Šamas mena, kad ir Aidoblistų (T.\V. W.) agitacijos ir streikai — taip pat yra "Made ir Germany," t. y. daromas už vokiškus pinigus. Todėl valdžia visus Aidoblistų lyderius suareštavo. 

margumynai. 
KODĖL ROOSEVELTAS NE- 
KALBĖJO APIE LIETUVA. 
C h i c a g o, 111. — Gerb. Re- 

dakcija: — Anuo laiku — dar 
gegužio mėnesyj. — buvau ra- 

šęs cx-Prezidentui 'Roosevelfui 
delei Lietuvos reikalu, kaip kad 
ir keletas 'kitu Chioa>gos veikėjų, 
kaip pamenu iš "Lietuvos" pra- 
nešimo, buvo tuomet tame pa- 
čiame reikale rašę. 

Atsakymas užsigulėjo Xorth- 
\vestern Universiteto raštinėj ir 
tik nesenai mane pasiekė. Jis 
trumpasį bet žingeidus. Štai 
jis lietuvių kalboj: 

Mano mielas M r. Kasputis: 
Aš nepaminėjau Lietuvos 

[pirmam straipsny j Metropo- 
litan Magazine, birželio mėn. 
1917111.] todėl, kad aš neturiu 
žinios apie tai, kas tikrai yra 
sumanyta kaslink Lietuvos. 
Aš manau, kad delei istiriš- 
kų priežasčių aš prijungiau 
Lietuvą prie Lenkijos. Šir- 
dingai jųsų, T. Roosevelt.' 
Nuo to laiko, kaip viršminė- 

tais laiškais atkreipta gerb. 
Roosevelto atydą i Lietuvos rei- 

Ikalus ir lietuvių politiškus rei- 
kalavimus, pulkininkas jau nie- 
kados neaplenkia Lietuvos, kai- j 
bedamas ar rašydamas apie, 
naują Europą, busiančią po ka-1 
r5s' 

, i Yirsminėtas pulk. Roosevelto' 
laiškelis parodo ,kaip baisiai mu- 
šu propaganda yra silpna. Ar 
nebūtų geriaus, jeigu nors de-j 
šimtą dalj to laiko ir energijos, 
kurią pas mus išeikvoja ant tarp- i 

savinių ginčų, butų sunaudota 
tinkamai propagandai tarp Ame- 

rikoną? C. Kasputis, j 

VILKO APETITAS- 

j P h i 1 a d e 1 p h i a, Pa.—Gerb. 

Redakcija: — Nekuric mūsų vei- 

kėjai bovino mus, pasakodami, 
įkad "rimti" lenkai jau atsisa- 
kė nuo Lietuvos ir jos sau ne- 

reikalauja ; kad tik maža dalis 

į lenkišku šovinistų dar Lietuvos 

p r i j u ugi m o reikalauja. 
Visa tai yra netiesa. Lenkai 

kaip turėjo, taip* ir turi vilko 

apetitą; kaip svajojo, taip sva- 

joja apie Lenkiją "od morza do 

morza" (nuo jūrių iki jūrių). 
Musų laikraščiai turėtų daugiaus 
atydos atkreipti j tą pavojų. Lie- 
tuviai negali miegoti, jeigu jie 
nenori vieną gražų rytmetį at- 

sibusti jau lenkų glėbyje. 
' Visos lenkų partijos reikalauja 
Lietuvos prijungimo prie Len- 
kijos. To reikalauja lenkų kle- 
rikalai, lenkų tautinės partijos, 
net ir socialistai. 

Lenkų laikraštis "Norod Fol- 
sk\" oficialis organas Lenkų 
Rymo Katalikų Susi vieni jomo 
Amerikoj, štai kaip, pavyzdžiui, 
apie tai rašo: 

"Baltiko pakraščiai priklau- 
so Lenkijai — taip išsireiškė 
Rooseveltas, nesenai laikydamas 
prakalbą Xew Yorke [Toj pra- 
kalboj Roosveltas reikalavo ir 
Lietuvai "mažiausiai autono- 
mijos" R e d.j. Jis reikalavo 
didelės ir neprigulmingos Lie- 
tuvos su visu Baltiko pakraš- 
čiu. — Musų pareiga yra rei- 
kalauti visu lenkiškų žemių, 
kurios priklausė prie senovės 
Lenkijos. Tas reiškia, Vo- 
kiškosios dalies, j kurią įeina 
vakarinė ir rytinė T rusi j a 

[ Rytinė Prūsija yra Prūsų 
Lietuva. Re'd.], Po z na niaus 
ir Šliązko (Silezijos) provin- 
cijos. taipgi Šliązkas Austri- 
joj, rusiškoji Lenkija, Yoly- 
niits, Podolius, Poliasius, Balt- 
stogė ir dar toliaus net iki 
Smolenskui, Mohilevui ir Čer- 
nihovui... Ukraina privalo 
buti prie Lenkijos prijungta 
ir duota jai autonomija su 
locnu parlamentu, federališka- 
me ryšyje su Lenkija. Taip 
pat visos Lietuvos gubernijos, 
Ikurios turi neabejotiną didu- 
mą lenkų gyventojų, privalo 
but prijungtos prie Lietuvos." 

j Štai ką lenkai ne tik svajoja,' bet ton linktnėn jie ir dirba be 
paliovos* Ji p 

T 

'°tuvą gaus, jei-1 
gu męs n m, arba — tik 

tarp savęs pešimės. Didi va- 
landa atėjo Lietiuvos gyvenime. 
Žiūrėkim, kad jos nepramiego- 
tume! Bajoras. 

I 
I 
GERAS PASIDARBAVIMAS. 

j L e h i 'g h, Mont. — Gerb. 
Redakcija: — Siunčiu jums iš- 
karpą iš anglų laikraščio "YYind- 
hiatn Leadcr," kuriame tilpo 
straipsnis antgalvių "Lithuania 
—a Seperate Nation." Cal bus 
žingeidti "Lietuvos" skaityto- 
jams. G. OI—kas. 

Šisai straipsnis prasideda sa- 

(kiniij "The Poles and others are 

calling Lithuanians "Our Feople" 
(Leivkai ir kiti vadina Lietuvius 
"mūsų žmonėmis"). Toliaus 
eina paaiškinamas, kad lietuviai, 
laike karės pradėjo smarkiai dar- 
buotis atgavimui savo laisvės, 
kuria jie pirmiaus džiaugėsi. 
Štai, kaip po to rašoma: 

"Lietuviu kaimynai dėjo di- 

džiausias savo pastangas su- 

mažinimai Lietuvos galybės, 
ypatingai gi lenkai, kurie mė- 

gina pertikrinti Amerikos pre- 

są su pagelba savo Įtekmingu 
vyru, kad tokios tautos, kaip 
lietuviai, nėra, kad lietuviai 

yra tie patįs, kaip ir lenkai 
ir kad lietuviai, turi sykiu su 

jais gyventi. Lenkai taipgi 
savinasi, kaipo savo locnas da- 
lis, Suvalkų ir Gardino guber- 
nijas. Todėl Amerikos žrno-j 
nėms meduota progos išgirsti 
daugiaus informaciją kaslinkj 

lietuviu, ues Amerikos pre- 
są buvo neteisingai painfoi- 
muota.". 
Paaiškinus trumpai apie lietu- 

viu praeitį ir apie dabartinius 
Lietuvos rubežius., straipsnis ba, 
giasi užreiškimu, kati "Lietuva 
geidžia laisvės — ir dar daugiau, 
ji nori pasiliuosavimo nuo kitų 
tautu įtekmės." 

Panašios ruŠ;es straipsnelių 
reikia kuodaugiausia Amerikos 
laikraščiuose. 

j DĖKAVOJA LIETUVIAMS. 
'y O m a h a, N e b. — Gerb. Re- 
dakcija: — Mačiau, kad ''Lie- 
tuvos" num. 41-me buvo dvi ko- 
respondencijos apie dalyvavimą 
vietinių lietuvių "Pasaulio Lai- 
svės Parodoj." Mena buvo tei- 
singa, kitoj tūlas p. Y. J. S. nu- 
peikia lietuvius ir ypatingai ma- 
ne Su juOj žinomtai. aš nesi- 
ginčysiu. Bet ar tasai lietuvių 
dallyvavymas buvo pasekmingas, 
ar ne ir ar jis atnešė lietuviams 
blėdj, ar ne, lapie tai. tegul ge- 
riaus pasako patįs tos arodos 
rengėjai. 

Nesenai aš. kaipo lietuvių <ky- 
•riaus organizatorius, gavau se- 
kantį oficiali pranešimą-padėką 
nuo tos didelės parodos rengėjų 
(paduodu lietuvių kalbon išver- 
tus). 

Rev. Geo. Jonaitis, 5408 So. 
3211d St. Omaha, Neb. 

Malonus kun. Jonaiti:— 
Vardan "Knights of Ak-Sar- 

I>en" parodos komiteto aš no- 
riu išreikšti jums mano tikra 
padėką ir širdingą atjautimą už puikias pastangas (splen- did efforts), apreikštas išjų-# su pusės, pastatant mušu pa- rodoj gražią Lietuvos F1 o- at'ą (vežimą) Jųsu Float buvo gražus, o išreikšta ja- me mintis daug prisidėjo, prie apšvietimo nutsų žmonių min- ties kaslink baisaus kentėjimo, per kuri jie (lietuviai) dabar pereina. 

"Aš noriu pasveikinti jus su puikiu pasiseki .nu, kurį jus (lietuviai) turėjote su šiuo F 1 o a t u (išrėdytu vežimu). Su paęarbą, 
Lev. H. Hoffmann. 

I > to bus aišku, kad ne visi yra tos pačios nuomonės, kaip p. V. J. S: Pagalios, teisybę pa- sakius, lietuviai toje parodoje dalyvavo 11c tam, kad patikti p. \ J. S., bet kad atkreipti Ame- 
rikonų atydą j Lietuvą ir jos 
vargus. Šitas paskutinis tikslas 
buvo pasiektas, kaip apie tai liu- 
dija platus aprašymas anglų 
laikraštyj "The Bce" ir v įrėmi- 
nėtas padekavonės laiškas. Kad 
tas galėjo nepatikti p. V. J. S.— 
tam tikiu, bet tas turi mažiau- 
sia svarbos. Kun. J. Jonaitis. 



ROOSEVELTAS, LIETUVA 
IR LAIKRAŠČIAI. 

C I e v c 1 a n d, O'h i o.—Gerb. Re- 
dakcija:—"Lietuvos" 41-me ivu- 

mt-ryj paminėjote apie Teodoro 
(ne Tado, kaip per klaidą para- 
šėte) Roosevelto prakalbą Xew 
iYorke, kurioje pulk. Rooseveltas 

paminėjo ir apie Lietuvą, reika- 
laudamas jai bent autonomijos. 

Kokį svarbumą turi žodžiai to- 
Icio žymaus Amerikos veikėjo ir 
politiko, kaip T. Rooseveltas, 
galima suprasti iš to, kad turbut 
nebuvo tokio laikraščio Ameri- 
koj, kuris butų nepaminėjęs jo 
•prakalbos ir nepadavęs jo plianių. 
iNekurie laikraščiai padirbo net 

"Naujos Europos" žemlapius su- 

lyg Roosevelto pliano. Šituose 
žcmlapiuose yra parodyta ir Lie- 
tuva, kaip ji turi buti po karės. 

Clevelando laikraštis "Cleve- 
land Press" į(Isio tokį žemlaipj. 
Lietuva jame parodyta kaipo nau- 

ja, neprigulminga viešpatija. Jos 
rubežiai parodyta sykiu su lat- 
viais. V. S. Jokubynas. 

KASLINK PILIETIŠKŲ 
POPIERŲ. 

Chic.ago, 111.—Ger. Redak- 
cija: — Aš turiu išsiėmęs pir- 
mas pilietiškas popieras 1908 me- 

tuose. Norėdamas buti pilnu 
piliečiu, ar aš galėčiau dabar gau- 
ti ir antras, t. y. paskutines po- 

pieras, ar gal reikės man vėl im- 
ti pirmas popieras? 

Ar galima sujieškoti da- 
bar mano tėvukus, kurie prieš 
karę gyveno Lietuvojh Kauno 

gub., Varnių miestelyje? 
Pran. Vasiliauskas. 

Tbmista turite imti pirmas po- 
pieras antru sykiu. Su lyg fe- 

rleraliij įstatymų, pirmos popie- 
ros yra geros ant 7 metu nuo 

laiko jų išėmimo. 

Sulyg žinių kokias mys turime, 
Suv. Valstijų valdžia dabar 

pertraukė susinėsimus su Vokie- 

tija ir užimtomis per ją šalimis. 

Jeigu jie butų išbėgę Į Rusiją, 
tai ten galima butų jų pajieškoti 
per "Lietuvių Balsą", Sapern. pe- 

re u lok, No. 9-9 Petrograd.; 
B. K. Balutis. 

"VOKIŠKA TVARKA'' 

LIETUVOJE. 

(Geležine vokiečių ranka drū- 

čiai smaugia Lietuvos gyvento- 
jus, ikaip tą galima matyti iš 

pranešimo, tilpusio laikraštyj 
"Kovvnoer Ceitung" (Kauno Cei- 

tunga). Jisai rašo: 

"Pagal padavadijimų karinės 

vokiečių valdžios Lietuvoje, re- 

kvizuojami del Ob.-Ostcn kari- 

nės administracijos Lietuvoje vi- 

sokie javai, gryni ir maišyti nuo 

pat jų suvalymo. Rekvizuojami 
visi javai, bulvės, burokai, paša- 
ras, šiaudai vaisiai ir uogos. 

"Javus apvaldo karinė vokiečių 
valdžia Lietuvoje. Visokis ja- 
vų valymas, sunaudojimas, par- 
davimas turi buti su valdžios 

žinią. Kiekvienas ūkininkas ja- 
vų, šieno ir vaisių valymą buti- 

.nai turi pradėti laiku, kartu 

būtinai turi saugoti produktus. 
•Pradėti javus pjauti be raštiško 
leidimo užginta, taipgi užginta 
pirkti, parduoti, arba kitokiu bu- 

du juos sunaudoti. 

"Nupjovus javus, reikia juos 
vežti ir kulti paskirtu laiku i 
paskirtas vietas, kur jie bus sai- 

kuojami. Bus išduota nurody- 
mai ir paliepinuai kiek vartoti, 
kiek sėklai palikti ir tt. 

"Nepildantieji tų paliepimų 
bus baudžiami. Jų javai be at- 

lyginimo bus paimti ir be to 
dar dviem metam kalėjiman bus 
baudžiami. Apart atėmimo javų 
ir be bausmės kalėjimu, dar 
jiems bus piniginė bausmė iki 
10,000 markių." 

Iš to pranešimo jau ir dabar 
matyt, kad vokiečių valdžia lai- 
ko Lietuvos žmones tik kaipo 
bernus: jųs padarykit, o męs 
viską paimsim ir patjs pasaky- 
sim, kiek ir ko jums reikia, kad 
badu nepastiptute. Kitais žo- 
džiais tariant, vokiečių valdžia 
dabar jvdė a la socialitišką su- 

rėdymą. 

ŠLIUPAS APIE BULOTĄ, 
Andrius Bulota, pargrįžęs i'š 

Amerikos Petrogradam, laikė te- 

tiais paskaitą apie Amerikos lie- 
tuvius. Tie, kurie turėjo progą 
girdėti p. Bulotą čia., Amerikoj, 
šme'žiant Lietuvos organizacijas 
ir veikėjus, gali nusimanyti, kad 
ir apie Amerikos lietuvius p. 
Bulota t-kią 'pat teisybę pasakys. 

Gerai, kad kaip sykis tuom 
laiku Rusijoj pasitaikė Dr. Jonas 
Šliupas, kuris per "Lietuvių 
Balsį" atitaiso Bulotos "ta-'kus". 
Šitas Šiiirpo straipsnis, manome, 

■bus iingeidu r musų skaityto- 
jams paskaityti. Jis raš^ se- 

kančiai : 

"Perskaitęs žinutę "L. B." num. 

53-me apie p. Bulotos paskaitos 
turinj nelabai nustebau, nėsa 
kaip Amerikon atvykęs jis juo- 
dino Europos lietuvių žmones ir 

įstaigas, taip galima buvo laukti, 
kad namon sugrįžęs* jis nema- 
žiaus dergs Amerikos lietuvių 
žmones ir jstaigas. Man neskau- 
du, kad p. Bulota manęs nepa- 
miršo ir dcJ savęs nieko nera- 

šyčiau, bet kad jis šmeižia Ame- 
rikos lietuvių visuomenę, tai jau 
■nedovanotina, tai jau ne klaida 
kokiai, iš netyčių padaryta, bet 
tikslus kerštas ir juodas šmeižtas. 

"Amerikos lietuviai, nutolę 
nuo Lietuvos, visuomet mielai 
laukia svečių iš tėvynės, tikėda- 
miesi, kad atvykę pas juos nu- 

svies tėvynės gyvenimo pulso 
tvaksėjimą. Sulaukę p. Clrigai- 
čio, apsiriko (1906)m.). Atvyko 
kun. Alšauskis su kun. Tumu— 
ir nedaug laimėta buvo, aiėsa 
tuodu kaipo kunigu, tik kuni- 
gine politika pasirūpino. Apsi- 
imk ė Dr. Basanavičius su p. Yču, 
jau daugiau dalykų buvo 'nu- 

šviesta, nėsa tiem? rūpėjo kelti 
mokslo, tautos pakilimo dalykai. 
Bet vis dar amerikiečiai nepasi- 
tenkino. nėsa ir kunigai ir pasta- 
ru du svečiu biivo dešiniųjų ar 

bent redaug nuo dešiniųjų te- 

buvo vid'irin nukrypę. Ir aš ta- 

da pats sakydavau: kad taip 
buvusis Dūmos ?'stovas p. Bu- 

lotar atvažiuotų, bene Amerikos 
lietuviai gautų suprasti, kas iš- 

tiknijų veikiama tėvynėje ir ko- 

kios ateities tėvynei galima butų 
pranašauti!.. 

"Atkako p. Bulota, lydėjo jį 
net p. Žemaitė. Neiškenčiau, 
vykau Xe\v Yorkiain taip garsių 
svečių nebuvėlių pamatyti ir 

pasitarti, kaip čia tėvynės 
reikalus geresnėn pusėn pakrei- 
pus. P. Žemaitė — sena žmo- 

na, mažai apšviesta, nedaug ką 
težinanti, bet nė pretensijų prie 
žinijos neturinti, jeigu ką rašė, 
tai gyvenimo vaizdelius piešė 
realiai, taip kaip jos geroje šir- 

dyje ir vaizdingoje dvasioje at- 

spindėjo; Amerikoje gi užėmė 

pas Builotus irnaitės vietą.... 
Žmonės ją mylėjo visur, tik ap- 

gailestjajvo, kad pasirinkusi buvo 

taip netikusią tarnybą, p. Že- 

maitė už tokį pagailėjimą pyko, 
ir laikraščiuose užuot ko kito tie- 

siog visiems "išgrauš" pasakė. 
Nckitaip, tik — "išgrauš" pasakė. 
Jos kalbos būdavo įdomios, o kar- 

tais tik savo noveles atpasakodavo, 
ir tiic kelionės galop jau kartais 
krisdavo koks nepadorus žodelis 

^iems, kurie ne su socialistais 
eina. 

'* P. Bulota pirmu Išartu pa~ 
simatant, jau aiškiai teršė Petra- 
pilio Centralinį Kor * 

.x ir šiaip 
žmones, jam nepatinkamus, ir 
iš pašnekų matyti buvc. kad jam 
netiek Lietuvos reikalai rupi, 
kiek Rusijos; rods, jis gynėsi, 
kad nesąs socialistas, bet kvie- 
čiamas buti nepartyviu, teisinosi 
negalįs nesą jo kelionę soc.alis- 
,tai apmokėję esą, o jis grąžinti 
jjiems išlaidu neturįs iš ko. Ir 
taip esant, juk butų galima buvę 
>asil<kti teisingam visiems, drau- 

gu visiems. Tai vienok ne p. 
Bulotos būdas. fo būdas visus 
kiršinti, erzinti, užgaulioti, taip 
jgr'so visiems ('net daugeliui so- 

I i listų!), kad laukiama buvo su 

išsiilgimu ta diena, kada p. Bu- 
lota gris ten, iš :ur atėjęs buvo, 
beje Rusijon. Ne mano daly- 

bas, kiek kelionė išlaidų reikala- 
vo, nors Amerikos lietuviai jomis 

įdomavo^ matydami svečius tik 
geresniuose viešbučiuose viešint, 
man rupi ti.c tas darbas, kurį p. 
Bulota dirbo. 

"Be tautininkų ir katalikų fon- 
du, yra ir socialistu fondas (nors 
p. Bulota ten skelbė, kad tai ne 

partijos esąs!), kurin p. Bulota 
.pasikinkė tarnauti. "O kodėl 
tiesiog nesiuntė surinktus pini- 
gus Lietuvon?" — Męs dar ne- 

turime Lietuvoje nepartyvinio 
fondo, ir jis bus netru'kus suda- 
rytas, todėl dabar viskas eis į 
Bostono nepartyviųjų fondą," 
atsakė p. Bulota. Tiesa, neper- 
senai juk ir išdygo "Grūdas," 
dar jis nedaug kuo pasižymėjęs, 
ar gal nespėjęs pasižymėti. Ge- 
ra, kad p. Bulotai pasisekė bent 
35.000 dolerių surinkti, tai gal 
kiek tų pinigų te"ks ir "Globai." 
kuri juk neturi klerikalinių dė- 
mių, nors kartais n* biblijas įtei- 
kia tiems tremtiniams. kurie jų 
reikalauja, — o kuri* taip labai 
pašalpos pinigu reikalinga yra. 

"Lietuvių naujokynuose buvo 
socialistų taisomi susirinkimai, 
kuriuosna ėjo visoki lietuviai, įdo- 
maudami išgirsti p. Bulotą ir pa- 
matyt' p. Žemaitę. Tad ir pi- 
'nigus daugiausia sudėjo katali- 
kai ir tautininkai, nėsa socialistų 
lietuvių Amerikoje maža yra 
(apie įfoo L. S. Sąjungoje, o 

jiems prijaučiančių gal bus api* 
2000). Bet sykį išgirdę p. Bu- 
lotos kalbą, nežinau, ar lietuviai 
beėjo antrą kartą. Kodėl? 

"P. Bulota peizavo Lietuvių 
Draugij? Rusijoje už klerikaliz- 
mą if pinigų eikvojimą. Jis tik- 
rino, kad Draugija tik ražončius, 
škaplierius ir maldaknyges te- 
duodanti tremtiniams, o pinigais 
vargšus maža tešelpianti; jeigu 
kuriam ir duodanti kiek, tai rei- 
kia. kad kunigas paliudytų, ar jis 
ištikimas esąs katalikas; o jau 
bedievis ar socialistas niekotos nieko negalįs laimėti, jei bent 
jis apsimestų kataliku. Inteligen- 
tai irgi aprūpinami esą nepaly- 
ginamai didesnėmis pašalpomis 
negu prasti darbininkai, kurie už 
teikiamą pašalpą juk nė duonos 
negalj 'nusipirkti. Iš sudėtų pa- 
šąlpoms pinigų esą steigiamos 
mokyklos, Yčo gimnazijos ir t. t., 
o juk mokyklų ir šiaip Rusijoje 
esąs užtenkamas skaičius ir jas 
lankydama liet. jaunuomenė ga- 
linti tinkamai apsišviesti. Pa- 
šalpos pinigai esą aikvojami in- 
teligentams sanatorijoms steigti, 
kaip ana Jaltoje, kur 32.000 rub- 
lių 'buvę išmesta Viskas esą 
globoje 'kunigų ir tokių nelabė- 
lių, ikaip YČas, bar. Šilingas, kun. 
Tumas ir kiti. Tik, rasi, šnekė- 
damas apie kun Alšauskį, p. Bu- 
lota gal turėjo 'kiek tiesos, 'nors 

ir jo darbai Voroneže nebuvo 
tikroje šviesoje ipastatyti, Inėsa ir 
kun. Alšair' s nc visur blogą 
darbą atlil;s yra — be jo nei 
bendrabučiai nebūtų laiku iš Vil- 
niaus išsikraustė, nei mergaičių 
gimnazija nebūtų jsteigta buvusi; 
suprantame, kad jis kaipo ar- 

šus katalikas negalėjo laisves- 
liems žmonėms patikti. Tečiaus 
šiandien matau, kad "Saulės" 

mokyklos ir kursai Lietuvos atei- 
čiai yra naudingos istaigos, o 

ne stačiai 'kenksmingos, kaip p. 
(Balota tikrino. 

'Be Europos lietuviu darbu, p. 
Bulotai ėmė kliūti ir Amerikos 

I lietuvių darbai. Jam nepatiko, 
kam lietuviai ten pilietybės po- 
>ierius ima—juk tuo jie išsižada 
sietuvos... Mat p. advokatas neži- 

nojo, kad su prisieka ten busi- 

mieji ukėsiai tik caro valdžios 

turėjo išsižadėti, o ne Lietuvos! 

Nepatiko jam net Liet. Atstaty- 
mo Bendrovė, kuri p. Bulotai 
išrodė busianti didelė šmėkla, 
vampyras, kurs kraują siurbs 
Lietuvos žmonių ; mat, netinka, 
kad patys lietuviai Įneš Lietu- 
von kapitalą! O kad tuos kapi- 
talus įneš žydai, vokiečiai, len- 
ikai, rusai ar kiti, na — tai bus 
gera; mat — jie gali buti ver- 

telgomis, o lietuviui reikia lik- 
ties tik "proletaru". Kaip šu- 

nis korė ant Liet. Atstatymo 
Bendrovės, taip pat darė ir su ki- 
tais šelpimo fondais, ypač katali- 

% 

jkų fondu, ktTrs 2*5% savo į ei gos 

jteikė politikos reikalams. Viskas,! 
ji'."} lietuviai darė laisvei išgauti 
!Wasbingtpne, ar tai katalikai ar 

tautininkai, — liesa nė sudilusio i 
dvilekio verti, nes tik Rusijos 
socialistai duosią Lietuvai ir 

[maistą ir šviesą j,r laisvę. (Ti- 
kiu, kad jau šiandien ir pačiam 
p. Bulotai bus paai.-kėję, kiek 
laisvės mums ir 'kitiems ne ru i 

sams Rusijos socialistai pano- 
rės duoti). 

"Tai]) kampaniją vedant, su- 

prantama, kad ne rožėmis buvo 
takai kloti Bulotai. Amerikoje 
buvo T.iet. Draugijos d. k. m. š. 

įgaliotinis p. St. Šimkus, kuris 

|\Vatei'buryje stojo į disputus su 

p. Bulota ir atrodinėjo jo p-ic- 
k'aištu neteisumą. 1916 m. bir- 
želio mėn. pradžioje Pitts- 

|burge Lietuvių Amerikoje Su- 
sivienijimas laikė sein\ą ir, ka- 
da p. Bulotienė įdavė prašymu, 
kad duotų pinigų jos įtarau- 
jamam reikalui, toji įstaiga — 

nors labdarybės reikalams labai 
palanki — oitsisakė duoti. Vaka- 
re, kada p. Bulota kalbėdamas 
paprastu sau budu, vėl kalbėjo, 
kas jam 'amt seilės parėjo, aš pats 
viešai turėjau pasakyti, kad to- 
kiam ardymo apaštalui doras lie- 
tuvis nejšilės mmkos, paduoti, i 
už ką pelniau atsakymą: "Ru- 
sijoje yra vienas Puriškevičius, j 
o Šliupas Amerikoje — tai kitas." 
Tr kas gali pritarti p. Bulotai, 
per akis netiesą kalbančiam? 
Užkliuvo jam ir Amerikos Cen- 
tralinis Komitetas n. n. k. š 
kurs po Lietuvių Dienos, kuri 
davė apie 200.000 dol., Įtaiko se- 

kretorijatą Ne\v Yorke prie 5-tos 
ave, 320, ne iš pinigų Lietuvių 
Dienos surinktų, ,bet ir dabar 
iš dosnių amerikonų ir šiaip 
žmonių gaunamų; juk nebus se- 

kretoriato, neateis nė pinigų! 
Juk nevisi gali keliauti ir už ke- 
liavimą 'bei šmeižimą gauti au- 
kas ir algas!, Būtinai reikalin- 
gas netik aukoms rinkti toks se- 

kretoriatas New Yorke, bet tuo 
labiaus sekretorijatas \Yashi11g- 
toiie. kurs rupintusi musų tautos 
politikos reikalais. Sveiko pro- 
to žmogui tai aišku! 

"Kad tautininku "Gelbėjimo 
Fondfeus" visus pinigus, kiek su- 

rinko, ipasiuntė Europon, to jei 
beliit tik p. Bulota nežino; rei 
kėjo pirm grįžtant, j kasininko 
knygas dirstelėti! Ten jis butų 
radęs, kad ir komitetas jokių al- 
igų neima, bet dovanai dirba, ir 
tad nebūtų drisęs tvirtinti, kad 
kiaižkas ten "pripildo sau kiše- 
Inius." Nors aš pats katalikų 
fondo knygų nemačiau, bet nea- 

bejoju, kad ir jie -suktybėmis 
neužsiima. P. Bulota nereika- 
lingai kitus vagina! O gal jis 
turi 'Ogimų išrodymų? Na, pra- 
šome iuos atidengti viešai! 

| "Galioip pridursiu, 'kad p. Bu- 
lota Amcr.'koje save keistai susi- 
rinkimuose persistatydavo. Ne- 
užmiršdavo visiems viešai pasa- 
kyti: "Aš, Andrius Bulota, — 

įprisiekusis advokatas, dar ir ar- 

mijoje buvęs oficierium, Dūmos 
atstovas, aš Bulota — ir taškas;" 
Tiesa po tiek jsivesdiinimo titu- 
lų tinka vietelė ir taškui! Ta- 
tai juk ir Amerikos lietuvių laik- 
raščiai pastdbėjo ir lietuviai juo- 
kėsi, kiti kvatojo net pilvus su- 

siėmę. 
"Tad ir ėjo žmonelės tu dy- 

vų pažiūrėti... 
"Tai štai kaip mums, Ameri- 

kos Lietuviams, atrodė apšilau- ! 

ikymas p. Bulotos. Rašau sina 
ira et odio.. Svarstykite patys, 
kiek Amerikoje p. Bulota tic- 

•sos pripasakojo ir kiek jis gal: 
norėti tiesos .' (pasakyti apie Ame- 
riką tiems, kuriuos dergė sve- 

tur." J- Šliupas. 

KARE YRA PELNINGAS 
BIZNIS. 

(Iš Bismarkio politikos). 
Šios karės šaknys jau senai bu- 

o pasodintos. Jos siekia 18601 

metų. Tais laikais "geležinis kan- 
cleris" Bismarkis buvo Vokiu! jo.' 
vadas. Vokietija tuomet buvo Į 
žemdirbystė šalis; išdirbysčių i1"! 
fabrikų tuomet mažai buvo Vckie-s 
tijoj. Ji turėjo 40 milijonų gy- 

\entojij, p visas Vokietijos turtas 
siekė apie 30 bilijonų doliarių. 

Tais laikais Anglija perviršijo 
Vokietiją isdirbystėje žalios gele- 
žies, plieno, medvilnės ir vilnoniu 
n ateriju. Vokietijai stokavo ge- 
ro.- koksinės anglies, be kurios ne- 

galima padaryti gero plieno, o be 
plieno Vokietija nesitikėjo išvy- 
styti didelės išdirbystės. 

Bismarkis gerai tą suprato. 
Prieš jį buvo du .keliu: arba pasi- 
likti taip. kaip Vokietija buvo— 
nedidele viešpatija be įtekmės di- 
džiam pasaulyj, arba išauklėti dvi 
kares ir su ginklų pagelba išplėšti 
nu<-« Austrijos plotus su anglies 
laukais, o nuo Franciui jos tas pro- 
v'neijas, kurios yra turtingos ge- 
li žies kasyklomis. 

šitą plianą Bismarkis išdesl<" 
Prūsijos karaliui ir visą Vokietiją 
perorganizavo į didelį karišką la- 
gerį. Armijos vadams ir aficie- 
rams jis pasakė, kad "svarbiausiu 
Vokietijos bizniu tuom tarpu turi 
buti karė." Tai yra jo tikri žo- 
džiai. 

Bismarkis buvo geležinio budo 
ir geležines rankos žmogus. Jt3 
nepakentė nei mažiausio pasiprieši- 
nimo, bet tuom pačiu laiku jis. kur 
reikėjo, panaudodavo ir argumen- 
tus. Šiais argumentais jis pertik- 
rino Vokietijos lyderius ir veikė- 
jrs, kad karė—tai pelningi ausis1 
biznis. 

Jo argumentai buvo toki: žem- 
dirbystė atneša tiktai šeštą pro-i 
centą; išdirbyste dirbtuvėse—\š- 
tuntą procentą: bankinis biznis ai ; 
neša dešimtą procentą: bet karė, 
kaipo biznis, kaipo investinim~\Į 
turėtų atnešti tūkstanti procentų. 

Taigi jisai pirmiausiai apskelbė' 
karę Danijai. Iš jos ji» išolėšė 
c'"i provincijas—S'ezvigą ir Ho'- 
šu-iną. Tas davė Vokietijai priė- 
jimą prie Siaurės jūrių ir davė 
prcgą vėliaus padaryti Kielio ka- 
nalą. Šita- "biznis" su Danija da- 
vė Vokietijai daugiau negu i.ooo 

procentu. 1866 metais jis apskel- 
bė Karę Austrijai, užgriebė turtin- 
gus anglies plotus ir šitas "biznis" 

a Austrija atnešė Vokietijai dau- 
giaus negu 5.000 procentų. 

Po to Bimarkis suplianavo savo 

svarbiausi žygį, kad išlupti nito 

Prancūzijos plotus turtingus gele- 
žies kasyklomis. Bet Francuzija 
karės nenorėjo. Vokietijai buvo 
reikalinga surasti koki nors prie- 
kabė. kad karę pradėti. Bet jokios 
tokios priekabės nebuvo. Bismar- 
ki: pats savo "Atsiminimuose" vė- 
liaus prisipažino, kad jis sufalšavo 
Prancūzijos imperatoriaus 'telegra- 
mą taip, kad išrodytų, jog ne jis, 
bet Francuzija pradėjo 1870 metu 

karę. 
Užbaigus šitą karę, jis išplėšė 

iš Prancūzijos vieną bilijoną do- 
liariu auksu ir. apart to, dar di- 
desnį grobį—dvi turtingas Francu- 
rijos provincijas, Elzasą ir Lota- 
ringiją. 

Tuomet Vokietija, išplėšusi iš 
savo kaimynų anglies ir geležies 
laukus, galėjo pradėti gero plieno i 
iklirbystę. I).idelės plieno dirbtu- 
vės tapo įsteigtos, kuriose išdirbi- 
nėta plieninės plytos 1 lamburg- 

merican ir Bremeno linijų lai- 
'ams, o taipgi ir milžiniškoms ka- 
įuolėms, 'kurias Vokietija prista- 
tinėjo visam pasauliui, bet dau- 
giausia sau. 

T trisdešimts metų Vokietija 
pralenkė Angliją pirmiausiai gele- 
žies išdirbystėj, paskui plieno iš- 
dirbystėj., paskui chemiškų pro- 
duktų išdirbystėj. Aišku, kad ir 
karė su Prancūzija 1870 merais 
davė Vokietijai mažiausiai 10,000 

procentų pelno. 
T Joinet Vokietijos kariški pasi- 

sekimai, kaip degtinė, apsuko gal- 
\as Vokietijos visai tautai, visiems 
jos žmonėms. Vokiškas aficieras 
tapo didvyriu akyse Vokietijos vy- 
ru ir Vokietijos moterių. Armiji 
paėmė j savo rankas Paiterlando 
kontrolę, iv et draugijiniame, pri- 
vatiškame gyvenime aficieras bu- 
vo pirmoj vietoj,—jis buvo lyde- 
riu. Laike vakarienių ir bankietų 
kas ėjo pirmoj eilėj ir užimdavo 
pirmiausią pagarbos vietą prie st.-i- 
lo? Ne visuomenės veikėjas, ne 

universiteto profesorius, ne garsus 
poetas, raštininkas, ar artistas, no 

l ankierius ar fabrikantas, bet k v 

r: n i n k a s. 

"Aš pats,—sako N. D. Ilillis.,— 
hivau mieste Koelne aut bankieto, 
l.uris tapo ant čielos valandos su- 
1 ri,kytas, todėl »kad pulkininkas ne- 

r.tvyko. Pagalios atstovavimai ar- 

Įmljos surasta paprastas kareivis, 
kuris su bankicto vedėju užėmė 
svarbiausią vietą prie svečių stalo." 

Pasigėrusi militarizmu, Vokieti- 
ja pavirto nuo rubeiiaus iki rube- 
žiaus vienas,, ištisas kariškas lage- 
ris. Vokietijos obalsiu tape; "Te- 
gul Belgija išdirbitiėja turtus,— 
nę3 juos užgriebsimFrancu- 
i j a tepa garsius paveikslus, audžia 

šilkus,' išdirbinėja daimantus—Vo- 
kietija gali juos išplėšti;'' "Tegul 
Anglija krauna turtus—męs iškel- 
sime juodį plėšikų vėliavą ant sa- 

vo submarinų ir užgriebsime sau 

jos turtus'." '"Ką Vokietija darc 
—viskas yra teisinga.'' 

Tokiais obalsiais vedama, Vokie- 
i:ju per šiuos ilgus metus rengėsi 
prie naujos plėšikų ekspedicijos. 
Siuom sykiu šitas tautų razbainin- 
kas turėjo išsidirbęs daug dides- 
r.ius plianus—užsimanyta apvaldyti 
ir po savo kojomis pakloti visą 
Europą; o kas valdo Europą, tas 
valdo ir visą pasaulį. Ir štai rug- 
pj učio i d. 1914 metų. apsiginkla- 
vęs iki dantų, šisai razbaininkas 
dar syk j norėjo parodyti, kad "Vo- 
kietijos svarbiausis biznis yra ka- 
rt" 

Štai yra priežastis, kuri šią karę 
pagimdė! Štai yra priežastis, ko- 
dėl visas pasaulis—net ir ramiau- 
sios taulos—stojo kovon! Pasau- 
lis, stodamas prieš Vokietiją, nu- 

sprendė Vokietijai parodyti, kad 
karė nėra "pelningiausis biznis," 
Let paprasta razbaininkystė, nuo 
kurios V ikietija turi sykį ant visa- 
dos atprasti. Kol tos lekcijos Vo 
'"etiįa negaus, tol pasaulis neture.- 
ramy iės. 

PRAŠO DAUGIAUS 

ŽINIŲ IŠ LIETUVOS. 
Amerjikos Lietuvių Centrtli- 

nis Komitetas, kiek laiko atgai 
yra išsiuntęs p. S. Šilingui Pet- 
rograde, taipgi lietuvių atsto- 
vams į Švediją, Šveicariją ir 
Daniją laiškus sekančio turinio: 

"Juo tolyn tęsiasi karė, j no 

labiau mažinasi aukos nuo n.usų 
Amerikos Lietuvių. Amerikai 
jstojus Į (karės lauką, tai ir Ame- 
rikiečiu aukos taip pat sumažrjo; 
galima sakyt, dabar visai susto- 

jo plaukusios. Nors męs ragi- 
name žmones visokiais budais 
prie aukavimo, vienok pas juos 
kįla abejonė, begu jus gaunate 
tas aukas. 

"Tikėdami, jog galima užtik- 
rinti ir plačiaus supažindinti 
Amerikiečius su tuo kentėjimu, 
męs 'kreipiamės \ jus su sekan- 
čiais dalykais: — 

"Pirma: Prašome Tamistos, 
kad Tamista pasitaręs su, P-nu 
Yču ir P-inia Yčiene, kreiptumė- 
tės j Amerikos laikraščių sindi- 
Ikatą "The Associated Press'' 
Gorocliovaja. 13, Petrograd; Rus- 
sia (Prezidentas — Mr. \Yalter 
C. \Vsiffen) ; jie siunčia visiems 
Amerikos lairkaščiams žinias 
apie atsitikumus Rusijoje. Jų 
reikia įprašyti, kad jie nors kar- 
tą j mėnesį paskelbiu žinias apie 
Lietuvių padėjimą, jų kentėji- 
mą ir abelną judėjimą. Kada 
Amerikiečiai patėmys toki ap- 
skelbimą, tuomet jie dau- 
giau užsitikės ir simpatizuos 

I 
Lietuviams ir drauge pritars mū- 

sų visam veikimui čionai, Ame- 

rikoje. 
"Antra: Paraginimui musų 

Amerikos Lietuviu prie davimo 
didesnių aukų, męs prašysime 
Tamistos prisiųsti mums vardus 
ir pravardes našlaičių ir tų kū- 

dikių, kurių tėvai yra dingę, 
drauge su jųjų paveikslais, kad ir 
trumpomis biografijėlėmis, pa- 
skelbsime musų laikraščiuose, 
ragindami žmones paimti auklė- 
jimui, iki karės užbaigos, koki 
nors vaikutį ir už jo (ar jos) už- 

laikymą siųsti pinigus j Cent. 
Kom. Žmonės, turėdami tikslą, 
tikimės, su didesniu noru ir au- 

kaus. 
"Dar vieno dalyko Tamistos 

prašysiu. Xe\v Yorke 'pabai- 
goje Lapkričio prasidės Aliantų 
Bazaras. Tęsis per 26 dienas. 
Lietuviams šiame bazare jau yra 
paskirta vieta. Prašytume, kad 
prisiųstumėt mums, jei galima, 
kjfiriškų daigtų paimtų Lietu- 
voje šioje karūje. Reikia taip- 
gi puikių Lietuviškų raukdar- 

bių, Lietuvos senovės daigtų ir 
šiaip kokių Lietuviškų daigtų, 
kurie jųsų nuomone butų tin- 
kami. Siųskite tiesiog C. Iv-tul 
šiuo adresu: LITHUANIAN 
CENTRAL WAR RELIEF. 
:OMMITTEE, 320 Fifth Ave., 
Ne\v York, N. Y, Su tikra 
)agarba, V. Vencius 

C. K. Sekretorius. 

LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS REIKALUOSE. — 

Jeigu morim turėti Neprigulmin- 
gą Lietuvą, — turim <lel tos ne- 

prigulmybės ir darbuotis! ir, 
ištiesti, tas klausimas jau nėra 
naujas, — Lietuvos Noprigulmy- 
bės Fondas jau trįs metai kaip 
renka aukas Lietuvos Neprigul- 
mybės išgavimo reikalams. To 
fondo valdyba nuolat klibina j 
kiekvieno lietuvio duris, maldau- 
dama aukų. Bet klausimas, ar 
visi lietuviai tą klausimą išgir- 
sta? Reikia pasakyti, kad tai 
tik labai maža dalis lietuvių vi- 
suomenės šį reikalą supranta ir 
remia. Vos virš 4.000 dol. au- 

kų tesurinkta. O Lietuvos Xe- 
prigulmybės reikalas yra bega- 
lo svarbus. Gal tame kliūtis, kad 
buvo žmonių, kurie trukdė aukų 
rinkimą, bet didžiumoje — tai 
musų pačių apsileidimas, nesu- 

pratimas, ką su tomis aukomis 
galima atsiekti, kiek daug ga- 
lima Lietuvos Nepriguįmybės 
klausime kadir su meroku skati- 
ku oru veikti. 

Svarbių darbų atlikimui yra 
daug, tik reikia pinigų. Neper- 
senai L. N. F., susitaręs su A.L. 
T.S., siuntė \Yashingtonan nuo- 

latini savo atstovą. Jis buvo 
labai ten reikalingas ir daug 
butų galėjęs Lietuvas Neprigul- 
raybės klausime nuveikti, bet ne- 

sant iš ko pilniai jj ten užlaikyti 
—darbas atidėtas nežinomai atei- 
čiai. ir kokia tai mums bėda, 
kad męs* taip apsnūdę — neištesė- 
jome vieno žmogaus tokiais 
svarbiais reikalais užlaikyti! 

Tėmijant Liet. Neprigulmvbės 
Fondo atskaitas — metasi akin 
vienas liūdnas faktas: musų biz- 
nierių ar šia:.p turtingesnių lie- 
tuvių,—sakysim kadir smuklinin- 
kų,—nepamatysi kiek nors pa- 
aukavus. Nors jie praturtėjo iš 
pačių lietuvių nors jie visuomet 
šaukė ir šaukia ''savas pas savą,' 
"lietuvi, remk saivo tautietį" ir 
tt., bet kuomet kilo svarbus 
Lietuvos Neprigulmybes klausi- 
mo reikalas, kuomet reikia rem- 

ti musų savuosius reikalus—mu- 
sų biznierių nėra! 

Reiktų, visgi, musų biznie- 
riams šilčiau į saivo Tėvynės rei- 
kalus atsižvelgti ir prie kiek- 
vienos progos juos remti. Remk 
savų žmonių reikalus, tave rems 

savieji žmonės! 
Retiikia rup imtis fcavo Tėvy- 

nės ateičia! Katu brangi Tė- 
vynės Lietuvos ateitis — lai pri- 
sideda su savo dešimtine prie 
io.ooo-$io,oo aukautojų! Kas 
neištesi tiek — lai aukauja į 
Lietuvos Neprigulmybes Fondą 
kiek išgali. Esant LN'F. pinigų 
— daug bus galima kas svar- 
baus nuveikti. Kikvieną dieną 
yra svarstoma tautų likimo klau- 
simas ir tokiu bud u prie kiek- 
vienos progos męs galime pa- 
kelti savo tūlos obalsj. X ės ant 

pinigų — tai begalo sunku pa- 
daryti. 

Aukaukim. kas kiek išgalėda- 
mi, Lietuvos Neprigulmvbės 
Fondan! St. Mockus. 

STOKA KANUOLIŲ. 
S u n u s: Tėte, ar' tas nėra na- 

vatna: visos tautos turi kanuo- 
les, o męs amerikonai, jų neturim, 

| Tėvas : Kodėl tu manai, kad 
męs ka n uolių neturim? 

Į S u n u s: Žinoma, k';*l neturim/ 
Jeigu turėtum, tai tie, ką plėšia 
taip brangiai už maistą, senai bu- 

į tu iššaudyti. 

TEISME. 
T ei s ė j a s: ar jųs buvote, kaip 

šfai šisai apskųstasai barėsi su 

savo žmona? 

Liudininkas: Taip buvau. 
T ei s ė j a s: Labai gerai. Tai 

papasakokit teismui, ką jisai darė. 
Liudininkas: Jisai 'klausė- 

si. .. Vyras negavo progos nei 
burnos išžioti. 

i 



DELEI "LIETUVIŲ DIENOS" 

AUKŲ. 
Sekančios savaitės laikraščiuo- 

se bus paskelbta C. K-to už vi- 

laiką i ne i gos ir islaidos. 

j C. K-t,į ateina daug rugo- 

jimų ir "protestų'' kas link "Lie- 

tuviu Dienos" pinigų. C. K-tas 

tuos protestus verčia anglų kul- 

bon ir siunčia Raudonajam 
Kryžiui. Patartina, kad tokias 

rezoliucijas C. K tui siųstų ang- 

lų, o ne lietuvių kalboj, kad C. 

K-tui neužimtų brangaus laiko 

jų vertimai. Butų d'a geriau, 
kad. rezoliucijos, kuriose reika- 

laujama išsiųsti Europon Lie- 

tuvių Dienos pinigus, butų siun- 

čiamos stačiai j Raudonąjį Kry 
ėių. 

C. K-tas Sičmis <lienomi« pa- 
siuntė \Yashingtonan Raudona- 
jam Kryžiui sekančio turinio 

laišku: 
The Reti Cross Society 
AYaslungton, I). C. 

Gerbiamieji: — 

Jau tuo bus metai, kaip Su- 

vienytu Valstijų prezidento 
pagirtoj lietuviams die- 

noj Amerikos lietuviai su- 

rinko apie $200,000 ir inteikė 

Raudonajam Kryžiui, 'kad pa* 

siųstų juos Europon musų 
broliams badą, litras ir kitas 

karės nelaimes kenčiantiems. 
Het tu pinigų $127,323.78 dar 

ir dabar tebeguli Raudonojo 
Kryžiaus Kasoje. Amerikos 

Lietuvii; Centralis Komitetas 
darė k;j tik jis galėjo, kad lietu- 

vių troškimai ir Su vieny..] 
Valstijų Prezidento noras — 

sušelpti badu mirštančius Lie- 

tuvos žmones — kuogreičiau- 
sia savo tikslo atsiektų. Męs 
siuntėme tuo reikalu Raudona- 

jam Kryžiui kelesdešimts pra- 
šymų — laiškų, siuntėme 6 

kartus j VVashingtoną delega- 
ciją — pasekmės tos pačios: 
pinigai neišsiųsti. lietuvių 
visuomenė Amerikoj, išgirsda- 
ma apie kančias savo brolių 
Europoje ir žinodama, kad 

$127,323.78, badaujantiems su- 

rinkti pinigai, jau nuo senai 

tebeguli \Vashingtone — pra- 
deda labai nerimauti. Iki šiol 
visi rugojimai ir rteužsiganė- 
dinimai krito ant musų. Mu- 
šu tolimesnis veikimas tapo 
nebegalimas ir apskritai ba- 

daujančių šelpimo darbas iš- 
kriko: /[niončs nebeaukauja, 
kol Lietuvių Dienos pinigai 
nebus pasiųsti. 

Mums nieko daugiau neli- 
tko daryti, kaip savo visuome- 
nei paskelbti viso dalyko stovį 
ir dar kartą kreiptis j Raudo- 
nąjį Kryžių, prašant, kad li- 
kusius musų pinigus išsiųstų 
Europon kuoveikiausia. 

Męs dar 'kartą pabriežiame, 
jog neišsiuntimas "Lietuvių Die- 
nos" pinigų ne tiktai sulaiko tą 
$[27,323.78 nuo badaujančių, 
bet ir visą Lietuvos šelpimo 
darbą paraliiuoja. 

Taigi da kartą męs maloniai 
prašome pinigus išsiųsti to- 
kiu budif; 

x. Stokholmo Lietuvių Komite- 
tui ir Draugijai "Lithuanija' 
Šveicarijoje visą sumą per pu- 
sę Jeigu negalima į Stochol- 
mą siųsti tai: 

2. Centraliam Lietuvių Komi- 
tetui Petrograde ir "Lithuani- 
ja" Draugijai Šveicarijoje. Jei- 
gu negalima nei j Šveicariją 
siųsti, tai 

3. Visus pinigus } Petrogradą 
Centraliniam Lietuvių Komi- 
tetui. 

Naudingiausia butų, kad 
Raudonasai Kryžius sutiktų su 

musų pirmuoju arba antruoju 
nurodymu. 

Atleiskite, gerbiamieji, už 
musų tdkj kietą laišką j jus, 
bet ineikite j musų padėjimą 
ir j padėjimą musų badaujan- 
čių brolių — o suprasite mus." 
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DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS OTDYTOJAS 

114118. HAL2TEI II CUUMUU, 
corme* tau muucr 

KĄ VOKIEČIAI M.iNO APIE 
LIETUVĄ. 

tikras vokiečiams pavojus iš 
rytinės pusės butų, jeigu po Šios 
Karės susitvertų stipri neprigul- 
minga Lenkija, 'lodėl Vokiečiai, 
suprantama, deda ir dės visas 
pastangas, kad nauja Lenikija 
neišeitu perstipri. O kad su- 

silpnyti Lenkija, tai vokiečiams 
yra piltnas iš^okavimas paremti 
Lietuvą ir ukrainiečius. Jie tai 
ir daro. Ir kuomet eina reikalas 

^ apie Lenkiją ir Lietuvą, tai vo- 
^ kiečiai, be abejonės, parems grei- į čiau lietuvius, negu lenkus —, 

lelci viršminėtos priežasties. 
Tas yra aiškiai rrvatoma ir iš 

ilgo straipsnio, apie buvusį Pet- 
rograde lietuvių seimą, — straip- 
snio, kuris tilpo Vokiečių val-( 
džios oiieioze (neoficiališkam j 
»rgane) "N'orddeutsebe AUgemei-j ne Zeitung". 

Sitą straapsnį reikia atydžiai| 
perskaityti. Černiaus jj ištiš* į 
paduodame ("Žvaigždės" verti- 

me). Šisai laikraštis Hašo: j 
Ttain Kongresah suvažiavo ke- 

li šimtai lietuvių, buvusieji dū- 
mos atstovai, taip pat prasiša- 
linusieji iš užimtų vietų vokie- 
čių Lietuvos plotų. Suvažiavo 
su tikslu susimainyti pažiūromis 
kas I y t i s i šalies ateities. Deba- 
batai ikongrese neduoda aiškaus 
'supratimo apie suvažiavusių upą 
ir troškimus. Tečiaus patįs 

{svarstymai neturėjo rusofilų po- 
Įbudžio. Taip, pav., žinomas lie- 
! tuvis baronas Šilingas sekančiai 
pažymėjo: "Lietuvos savy valdos 
paskelbimo visai negalimas daik- 
tas laukti nuo rusų demokrati- 
jos. Darbininkų-Kareivių tary- 
ba rūpinasi Lenkija, bet apie 
Lietuvą nepagailvojo." Kit?s ka.- 
bėtojas pažymėjo, kad rusų sie- 
kimas prie neprigulmybės ir lai- 
'-vės. ir kad Lietuvos sąjunga i 

I Lenkija yra nenaudinga. Lie- 
'tuva savo likim.-) p-a t i paims savo 

rankosna. 

"Kongrese j vyko susiskaldy- 
mai. T40 halsais prieš 128 pri- 
imta rezoliucija, kurią padavė 
katalikų atstovai, ir kurioj bu- 

Pirmiausia Kokybė 
Pasigyrimas" išdirbėjų gerai žinomų, puikių ir vertų užsitikėjimo vaistų, garsinusių po 

vardu 

SEVERO'S 
Šeimyniški Preparatai 

buvo dėlei jų išdirbinių kokybes, vienodumo ir mediškos vertės. 
Kadangi pakilo kainos visų medžiagų, iš kurių dirbama visi šitie vaistai, kaip antai nc- 

išdirbti vaistai, buteliai ir popiera. tai kilo klausimas: Kas padaryti? AR UŽLAIKYTI KO- 
KYBĘ? AR UŽLAIKYTI KAINĄ? 

Musų papratimas buvo užlaikyti pirmiausiai kokybę, ir todcl ir dabar t; ip nutarta. Ži- 
noma, 'odei kainos nekuriu vaistų turėjo buti pakeltos truputį—tik tiek, kiek reikia palaiky- mui tos pačios kokybės. 

Kadangi musų kalendoriai 1918 metams tapo Lspausdinti pirma negu naujos kainos ta- 
po įvestos, .tai kainos tenai pad totos tokios, kaip jos buvo iki dabartinė kainų permaina įvyko. 

Ant sekančių va'stu kainos 
dabar yira tokios: 

Ant sakančių vaistų kainos 
pasilieka kaip buvo pirmiausi 

Skilvvnis Bitteris 75c ir $1.50 
GothapdiSkas Aliojus 30c ir 60c 
Gyvasties Balsamas 85c 
Gyduole nuo Inkstų ir Kepenų 75c ir Ke- 
pemj 75c ir $1.25 
Gyduolė nuo rheumatizmo $1.25 
Valytojas Kraujo $1.25 
Gyduolė nuo Viduriavimo 30c 
Gyduolė nuo Kirmėlių 50c 
Sf Ipi .ntojas Plaukų 65c 
Creme Veidinis 3Gc 
LaSai nuo Dantų Skausmo 15c 
Regulatorius $1.25 
Laxotonas 35c 
Nervotonas $1.25 
Plotkelės nuo Peršalimo Ir Gnpo 30c 
Febroka 75c 
širdies Stiprintojas $1.25 

Antlsepsolius 35c 
Balsamas Plaučiams 25 ir 50c 
Pigulkos Kepenims 25c 
Gydanti Mostis 25c 
Aukso Mostis Akims 25c 
Cydantis Pleisterls .... 25c 
Odine Mostis ! 50c 
Pomada Plaukams 25c 
Proškos Dantims 25c 
Gyduolė nuo Nuospaudų .. 2oc 
Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir 
Neuralgijos 25c 
Raminanti Laiai 25c 
Mostis nuo Kataro ^.1....— 25c 
Antlpeptlškos ToLletinės Proškos _... 2Rc 
Proškos Kojoms 25c 
Gydantis, Odinis Muilas .' 25c 
Tab—Lax (dėl užkietėjimo) 10 ų 25c 

: m 3 
L s Męs stipriai turime, kad jus ir toliaus reikalausite Severas Vaistų taip, kaip Reikalavote iki šiolei ir mę* užtikriname jus, kad vienatinis mousų miieris bus užsipelnyti jįjaę uj£i tikėjimą, Jfųs galite tikėti, kad musų vaistai padarys viską, ką męs sakome apie juos. 

Severos Vaistai yra paiduodami visose aptiėkose visur. Reikalaukit jų, «pasakydami pil- ną jų vanlą ir vengkit imitacijų. Jeigu jųsų aptiekorius nepristatys jums Severos Vaistų, tai tada parašykit mums. Sykiu- su orderiu prisiųsfkit ir pinigits. 
Su pagarba, 

W. F. Severą Co., Cedak,Spl^s• 

vo p? žymėta busiantis LSctu- 
vos surėdymas. Svarbiausiu tos 

rezoliucijos posmu buvu reikala- 
vimas, idant Lietuva paliktu ne- 

prigulminga, visuomet ucutralė 
valstybė. Atstovu mažumą, (ku- 
rią sudarė social-demokratai, so- 

cialisUa-liaudininkai ir demokra- 
tai, nesutiko su tuo reikalavimu. 
Mažuma apleido susirinkimą, pa- 
ti pasiskelbė kongresu ir sufor- 
muliavo reikalavimą, k..d lietu- 
vių tautai butų pripažinta tei- 
sė pačiai rišti klausimus apie 
palies lūkimą, jstatymdavišką su- į 
sirinkimą ir lt. Paskui mažuma 

telegrafu pasiuntė pasveikinimą 
lietuviui politikui Vilniuje, Dr. 

Basanavičiui. 
Tuose lietuviu siekiniuose! 

(troškimuose) yra vienas svar-j 
bus dalykas, būtent, kad jie; 
tiokšta pasiliuosuoti iš po Rusi- 

jos, ir kad jie ruošiasi prie savy- 
valdos. Gi kaslink pačios savy- 
valdos formos, tai pačiuose lietu- 

viuose tuo žvilgsniu nėsa vieno- 
dos nuomonės. 

"Pripažinti lietuvius savita 
.. 

1 

ta-uta tendencija buvo pilnai re-: 

i.iiama pačios Vokietijos vyriau- 
sybės nuo to momento, kuomet 
Lietuva atsidūrė vokiečių ka- 

riuomenės valdžioje. Apie tai 
žino lietuviai pasiuntiniai, kat- 

rie kelis kartus buvo priimami 
Berline. — Visvvs Vokietijos ir 

vokiečių administracijos Lietu- 

voje siekimas buvo tas, idant 
lietuvius gyventojus, kurie po 
caro valdžia nekuomet neturėjo 
progos išvystyti savo kulturinės 

individualybės, kaip negalėjo iš- 

pildyti savo politiškų troškimu, 
laipsniškai privesti prie tos lai- 
svės. Žinomas daiktas, tame sie- 
kime turi but atkreipia doma 
kaip į karės būtinumus, taip j 
užimtos šalies padėjimą, paga- 
linus j patj kultūrinį lietuvių sto- 

vį, kokį ten atrado vokiečių ad- 

ministracija. 
"Tatai iš to atžvilgio vokiečių 

administracija dėjo pastangas — 

pradėjus pirmiems sunkiems šal- 
ies užėmimo laikams, po kariu- 
menės ir ramybės apdraudimo 
ir po okucijos sunkenybių 

įveikimo — Jpie Išvystymą lie- 
tuviškos mowklol. lietuviškos 
dvasios globos iir lietuviuko £i- 
lantropijino veikimo. Kovo mė- 
i jsj užsienių reikalų ministeris 
priėmė lictuvUj ddfcgaciją ir jai 
pnMiesė, kad jpkifccjių vyriausybė 
j lietuvius gyventojus prielan- 
kiausiai atsinSSa i'tJ" darant taiką 
jinai mielai iškels aikštėn Lietu- 
vos šavyvaldos klausimą. Lie- 
tuvių pasitikėjimo taryba užim- 
toje Lietuvoje gyventojų repre- 
zentantams turi duoti galimas 
vaildvietes, kad jie ranka rankon 1 

darbuotųsi su vokiečių admini- 

stracija didesnei lietuvių gyven- 

tojų gerovei. Talpi pirmutinė 
atrama to, kas laukia lietuvius 

Rusijoje, pačios vokiečių vyriau- 
sybės įkūnyta ir ta vyriausybė 
žengia toliaus tuo žingsniu. 

•"pilies padėjimas ir faktas, 
kad jinai savo didesnėje dalyje 
yra etapo plotas, leis tiktai iš- Į 
pailcngva įkūnyti idealus, katrie 

skaistetų Ivgkui patiems lietu-: 

viami. taip ir vokiečių admini-j 
stracijai. — Visoks bendras prak- 
tiškas darbas, jei prie jo toje j 

srityje prisidėtų ir Rusi'Cj gy- 

veną lietuviai. Vokietijoje yra 

sveikinamas. Bet tai turi but 

praktiškas darbas, — pasiremiąs 
tikraisiais dabartinės kairės fak- į 
tais ir jos palaimintais politiš-; 
kais santikiais. Žinoma, yra ne- 

galimas daiktas, idant tie lietu- 

viai, kpitrie nuo karės pradžios 
yra atskirti nuo savų ir tėvinės, 

galėtų išsidirbti tinkamą vaizdą1 
.apie politiškus Lietuvos reika- 
lus ir sidkius. Visgi lietuviai, Į 
gyveną užimtuose plotuose, ir 

ę<^cialiai tie, kuirie bus pakvies- 
ti bendra .t darban su vokiečių 
administracija, turi but įsitiki- 
nę, kad vokiečiai iš savo pusės 
viską atliks, kad pagelbėti iš-, 

si-pildyti jų raukiamiems troški- 
mams. Gi tas yra naudinga kaip 
lietuvių, taip'vokiečių reikalams.' 
Gi dabar gatlirrja tik laipsniškai 
atlikinėti idarbą. Reikia jis pra-' 
dėti nuo pačių pamatų nuo stip-: 
raus ateities statymo. Musų1 
įpradStų el,gimusi lietuvių tauta, 

esam jsitikinę, geriausiai išeis." 
/ 

Uikr»tt*fl *r naU(^n£'ausiB 
Neužsiima barnėmis nė pole- mikomis. 
Talpina daug žinių. 
Talpina daug mokslišku ir pa- mokynančių straipsnių. "DIRVA" verta skaityt kiek- 

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

Ant pažiūros vienas No. Dykai 
,, DIRVA" 

7004 ST. CLAlR AVE ClEVELANB.0HI0 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYEK... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St., Cor. Clar'i 
Room 1207 

Telepbon# Ranaolph ^598 

Gyv: 3112 Htlsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 235*0 

DR. O. C. H KIN E 
DENTiSTAS 

0F!?isi JiiMJl Sj».Jiisied st. 
(Bjfia mis mi Apiiikos j. ClilČAfiO. 

FARM C S. | 
CO akeriy farma tiktai 6.00 nuo Chicago, 

5 karvės; 3 arkliai; 8 kiaulės; 200 viistų; visi puikus namai, su vi- 
soms marinoms, prekė $3,200.— 

<50 skėrių, namai; be gyvulių; be- 
veik viBa žemė dirbama išskyrus ga- nyklas. $1;600: 

40 akeriy farma; $6.00 tikietas nuo Chicago,; $800. 
Daugiau farmų turime pasirinkimui už žemas kainas, arba mainome ant 

namu miestt 

The Urnich Land Co., 
Room 25. 154 W. Randolph St: 

GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia jgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų, o žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

p. w. Kolo- 
a»iej iš Chester 
«. Va., praneša 
mums raiydama^: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirkit! 
tiktai Severo* Gy- 
duoles, nes jog 
yra gero?, o y- 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a u- 
čiarr.s, ui kuri 
geresnio n i r a. 
Mano vaikai tu- 
rčjo kosulį, mėgi- 
nome daugeli vi- 
sokių 

* 
gyduolių, 

bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Babarao P 1 a u 
čiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

(Severoe Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei- 
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų lr padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsama6 Plaučiams gy- 
dė pasekmingai kosulį Ir peršalimą, taipgi sirgullavlmus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys Iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančlo krupo, užkimimo arba utdegimo duaaunlos. 
Slta gyduole yra gera kaip valkams, taip ir suaugusiems. 

Savara'a Cold and 
Orlp Tableta 
JfSeveros PlotVries nuo 
Peritlimo ir Gripo) yri ilnomos tuomi, k«d per- 
gali pcrUlimą labai 
trumpu Įšiltu. 

KainalSo Ir §0 ecntiĮ —vltur aptlakoaa 
Sereroi SeimyniUtos Gyduoll* parduodamo* 

visur aptiekote. Visuomet reikalaukite "Se- 
vero*" ir pasakykit pilną gyduolts vardą. 
Teir arti negalima rauti, Ui užsisakius, iš- iiv]t tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cadar Raplds, lowa 

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 užsiragyti "Amerikos Lietuvi" $2.00 metams. 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, M orcester, Mass. 

Biznieriai! Garsinkites "Lietuvoje" 

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

Jusų kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais netol, kol 
nauji, bet ir kad bus apsinešioję, 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 

KŪLIS' 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; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 

ije visok'us šokius; armonikas rusiškas ir prūsines; impor- tuojąs ir taip Jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 
Dirbu visokius ženki liūs dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 

ne laikrodžius; laikrodėlius: visokius muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbg. gvarantuojamc. Musų kainos ant vip,-o žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos ordenus galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 4632 So. Hshland Avenue CHICAGO, ILL; 
TELEPHONE DROVER 7309 

Katalogas visiems '"ykai, kas tik prirlųs.už 2c štampą. 



Nesąmonių Sukuryj, 
Fasibaigė Prezidento \\ ilsono 

paskelbtoji "Lietuvių Diena." 
Lietuvių klerikalai su didžiausiu 
•trukšmu skaldo Ccntralinj Ko- 
mitetą : girdi, pasibaigė jo dar- 
bai. Klerikalų sriovės atstovai 
patjs Centr. Komitetą apleido. 

Visos Lietuvių Dienoj surink- 
tos aukos, dar Centr. Komitetui 
bendrai dirbant, t y. esant jame 
ir klerikalų atstovams, tipo pri- 
duota Raudonamjam Kryžiui. 

Amerikai karėn stojus, valdžia 
neleido Raudonam Kryžiui pini- 
gus luiropon siųsti. Centr. Ko- 
mitetas, jau ir klerikalų atsto- 

vams iš jo išėjus, darė viską, 
kas galima, kad pinigai butų iš- 
siųsti. Bet naujoj Jentr. Komi- 
teto sąstatoj yra vien tautinin- 
kai — klerikalai patis iš jo pa- 
bėąo, nors jų įprašyta pasilikti. 
Taigi keno tai sumanyta, kad 
hutų gerai tautininkus apvagin- 
ti : lengviaus mat busią žmones 
nuo jų atbaidyti. 

Sumanyta — padaryta. Di- 
dieji generolai — vampt! vampt! 
— ir iš visų pi'sių pasigirdo — 

an-au-. i: Tautininkai savo po- 
litikai pinigus aikvoja," "jie mo- 

ka saviems algas, siunčia Šliu- 
pui"' — iš visu pusi r tik šaukia: 
"Atiduokite badaujantiems pini- 
gus." 

Nei vieno paaiškinimo iš Rau- 
donojo Kryžiaus, nei iš State 
De/jrtament'c 'nei iš Centra- 
linio Komi'' klerikalų laikraš- 
čiai savlv litvtojams nepa- 
davė ir nep-a. 'ė. Aišku. ko- 
dėl. — ne.-, tada jų melagyste 
Išeitų viršun. 

Garsiausia apie "pasisavinimą 
pinigų" šaukė klerikalų "doriau- 
sis ir mokyčiausis" Kun. Pr. Bih 
cys — jų rabinų-rabinas. Ma- 
inyta, jis dalyko nežino ir klys- 
ta. Pagrasinta teismu. Dorasai 
kun. BuČys iškalno net nuospren* 
d f atspėjo: gidri, kalėjimas gre- 
sia, — ir pradėjo dievobaimingai 
kąlėjiman rengtis. Tuomi jis 
pats sau verdiktą išdavė: rengtis 
kalėjiman dar prieš teism? gili 
tiktai tas, kuris pats žino ir p.i- 
pažLia, kad jis prasikalto. Šia-į 
mė atsitikime kun. Bučys pats 
tuom prisipažino, kad jis papilde 
šmeižtą, kad jis vieton teisybės 
padavė melą, nes už teisybę nie- 
kas kalėjiman nekemŠa ir niekas 

prie kalėjimo nesirengia. 
Klerikalu laikraščiai dar ir šią- 

dien tų melagysčių kupini; dar 
ir šiądien jie nei viena eiluf„ 
vo purvinų šmeižimų neatitaisė. 
* 

Jie pasiryžo savo aveles (ir 
avinus) jtikinti: kad tautinin- 
kams, girdi, nerupi badaujantie- 
ji broliai, kad jie ardo lietuvių 
vienybę ir t. t. 

Jeigu tautininkai butų ardę 
sunkiai sudarytą ir daug nuvei- 
kusi C em tralinį Komitetą, tai 
juos visi už tai turėtų pasmerkti. 
Bet jj suardė juk ne tautininkai, 
bet klerikalų šulai: Kemėšis, 
Augustaitis ir Bartuška. 

Jeigu tautininkai butų siuntinė- 
ję po Amerikos lietuvius cirku- 
liorius, kuriuose sakoma: "jeigu 
tokiai ir tokiai šelpimo jstaigai 
kas aukaus — tai bus bjatir'-i 
ir žemas darbas" — tai tuomet 
tautininkus reikėtų už tai pa- 
smerkti. Bet tai darė klerikalų 
Tautos Fondas. 

Jeigu kas iš tautininkų veikė- 
jų, ar laikraščių šmeižįų, mela- 

gingus paskalus i tamsiu minią 
leistu, kad užkenkti kitos sricn 
ves šelpimo ištaigai, — tai tu- 
rėtume visi tai pasmerkti. Bet 
tai daro profesorius Bučys, kun. 
Kemėšis ir ju samdomi ar užlai- 
komi pakalikai. 

Nesenai kilo gandas, lad tarp 
lietuvių yra koks tai neaiškus 
"veikėjas." 

Patys tautininkai dalyką iš- 
tyrė ir patįs apie tai rūpinosi. 

Keuo tri sumanyta, kad butu 
Kerai tautininkus apskelbus par- 
sidavėli iis, Lietuvos liuosybės 
Iprrcšais, šnipais ir t. t. 

Sumanyta — padaryta. DiJes- 
iiiieji — vampt, vampt!..: "šim- 

įkus, Sirvydas, Balutis, Račkaus- 
kas, Kasputis — visi parsidavė- 
liai ; jeigu esą jie iki šiolei lie- 
tuviams dirbo — tai veidmainiai 
vo." 

Nei vienas klerikalų laikraš- 
tis viso dalyko, kaip jis viešai 
buvo išaiškinta, nepadavė: žmo- 
nės galėtų dar pamatyti, kad jie 
pučia perdidelj burbulą. Kas 
jiems apeina, kad Balučiai, Sir- 
vydai. Šimkai, Račkau kai jau 
nuo daugelio metų lietuvių dir- 
vą purena..? 

Jie, klerikalai, turi naujos rū- 

šies savo "inteligentų," per ku- 
riuos jie gali kalbėti, kaip ven- 

trilic/kvistas per savo "čučelą." 
Jeigu viršminėti tautininkai ar 

ikiti jų veikėjai t 'tų metai tam 

atgal sikelbę: '"Nereikia Lietuvai 

Iiuosybes reikalauti, nes Rusijos 
carui esame prisiekę ištikimais 
•būti"; gi po revoliucijos, jeigu 
butų džiaugusi, kad "rusu caras 

nugarmėjo" ir butų dėję savo 

laikraščiuose Kerenskio paveik- 
slus — reikėtų juos veidmainiais 
vadinti ir Lietuvai neištikimais 

vadinti. 
Bet taip darė ne anie tautinin- 

kai, o dorasai Bučyi. 
Jeigu tautininkai butų siuntę 

Suv. Valstijų prezidentui tele- 

gramą, išreikšdami pageidavimą, 
Į kad "Jųsų *>rakilnųs idealai lai 
kuogreičiausia pasaulyje užvieš- 
patauja"; gi paskui savo laikraš- 
jčiuote skelbtų, kad "Amerikos 

į idealai supuvę," "valdžia — 

sukčiai" ir t. t. — tai tautininkus 
į reikėtų pavadinta veidmainiais. 

I Bet tai darė ne taitininkai, bet 
klerikalų- šiulas įkun. Kemėšis ir 

jo laikraštis "Darbininkas." 

Jeigu tautininkų inteligentą*, 
mėtytus ten, kur "90% lietuvių 
katalikų," kur už vardą "katali- 
kas" mokama pinigais, "doktora- 
tais" ir "protekcija biznyje," — 

tai juos galima butų pavadinti 
parsidavėliais. 

Bet tai daro ne tautininkų va- 

dai, o visoki "klerikališki inte- 
ligentai," kurie už putros bliu- 
dą pardavė sovo senesnius per- 
sitikrinimus ir is "šliup'tarnių" 
j 24 valandas pavirto j pirmos 
kliasos davatkas ir pasilaižėlius. 

Tokių palyginimų galima čie- 
lą litaniją nutaisyti. Bet ar rei- 
kia? Tegul bešališkas žmogus 
peržiūri gyvenim. raštus ir dar- 
bus tų tautininkų, kuriuos kle- 
rikalai įtaria "Lietuvos pardavl- 
kais" ir tegul sulygina tai su 

gyvenimu, darbais Ir raštais tų, 
kurie tokius įtarimus daro — su- 

lyginkite su darbais tų žmonių, 
ką sėdi "Drauge" "Darbininke" 
ir "Garse" — nesunku bus tada 
teisybę sujieakoti. Skaisgiras. 

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas Į—- 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkns dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Na-no Telefonas: Yards 5093 

URAUCIJŲ REIKAL'i 
REFORMACIJOS 400— METINĖS 

SUKAKTUVĖS. 
Jeigu Tamista nori patirti, kas 

buvo Reformacija ir kodėl ji ivyko, 
tai teikis pribūti l čionai nurodytas 
pamaldas. Pamaldos bus Nedėlioje 
Spalių (Oct.) 28-tą d. 1917 m. 7th 
Regt. Armory, Wentworth Ave. ir 
34-to St. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Kalbės angliškai Kun. F. W. Herz- 
berger iš St. Louis, Mo. ir Prof. C. 
Gaenssle 'iš Milvvaukee, Wis.—Įėji- 
mas ir sėdynės dykai. Ateik pats 
ir atsivesk savo darugus! 

Užprašo Rengėjai. 

CHICAGO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS 

Surengė jdomų gražų Vakarę. Bus 
Koncertas ir Rožinis įjalius su pro- 
gramų. 
Subatoje. Spalio (Oct.) 27 d. 1917 m. 

Abejose Mildos Svetainėse. 
G142 So. Halsted St Chicago, 111. 

Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 
25c. Nuoširdžiai kviečiiame visus 
Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti 
j šitų rūpestingai surengtu vakanj ir 
pasldžiaugt.1 visu labu. 

Su pagarba, 
Ch. L. Vyrų Chotas. 

PajieškojimaL 
Pajieškau giminių ir pažistamų: 

Juozapo, Jono, Domininko, Elzbietos 
ir Magdalenos Tamošaičių, Kazimie- 
ro, Juozapo ir Elzbietos Kalvaičių 
—paeinančių iš Kažemėkių sodžiaus, 
Jurbarko parapijos, Kauno gubern. 
Taipgi Liudvikos ir Onos Spatkai- 
tės iš Kuturių sodžiaus, Jurbarko 
parapijos, Kauno gubernijos. Jie 
patįs, ar kas kitas malonėkite atsi- 
liepti šiuom adresu: 
Mrs. Monika Tamošaitė-Milerauskiena 
3401—2nd St., N. 

* Minneapolis, Mlnn. 

Pajieškau dėdės Brmiislovo Yenu- 
šaičio ir tetos Eleif&> Yakštienės, 
paeina iš Lietuvos, Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio pavieto, Suvalkų gu- 
bernijos. 

Malonėkite atsiliepti adresu: 
Snliomija Klimavičiūtė, 

37 Montrose Ave.,į Toronto, Ont. 
Canada 

I Pajieškau Jono Rutkausko, iš Di- i 
bokalno kaimo, Jevaravo gmino Ma- 
riampolės pav., Suvalkų gub. Turiu 
labai svarbų reikalų. Meldžiu Jo 
paties, ar kas apie jj žino atsišaukti 
adresu: 

Anthony Boobnis 
203 Rebecca St. Throop, Pa. 

Reikalaujama—Popiergalių Sortuo- 
ojai Mokestis nuo Aštuonių iki De- 

šimts Doliarių j savaitę. 
Western Paper Sotck Couipany 1456 Indiana Ave. ChicaįO, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda lotas ant Milwaukee Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. S. Klec7ewski; 
2054 W. Webster Ave. 

Parsiduoda kepykla su namu; gerai 
išdirbta vieta; dirba 5 darbininkai; 
t'k krautuvėje parduodama. Kreiptis 
prie: J. S. Kleczevvski: 2054 W. Web- 
ster Ave.; Cbicago; 111. 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
G>do Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenėjusias 
ir Lytiškar, 

2121 N. WESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

> savo skaitytojams duoda labai daug naudingų raštų fl I P" I I I aP*e imoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, 
■ 1 1 ■■■ | J%f ei''V. paveiksly.''. Turi savo korespondentus visoje 

v __ Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran* cijoj, Anglijoj ir kt. ^Ateities" kaina metams ^2.00. pusei mėty f 1.00. Ui- sieniuoie metams f2.50Pasižiūrėti viena numeri siunčiam* Jovanai. 

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

Jau Išėjo iš Spaudos 
Indomiausia Lietuvių Kalboje Apysaka "VĖLIAVOS AKY- 
VAIZDOJE". Kas geidžia puikios knygos, pasiskubinkite su 
reikalavimu "Lietuvos'' Admin., 814 W. 33rd St, Chicago 

P A G E L B A 
Nežudyk savęs su kelniinais ir su neišdirbti 

žeme ir neužsidėk su kitais, kad gali p e i 
m u.s nusipirkti Farirui taip pat pigiai, su bu- 
dininkais gyvuliais, padargais, arba be gyvu- 
liu, arti miestų, turgų, gerų kelių, Bažnyčių, 
Škulių ir kitų vygadų. 

United States Agriculture apsiskaitymo Lietuviš- 
kai išversta apie Farmų—žemių derlingumą., skyrių visuose Valstijose (States), ir pilną, informaciją 
su patarimu suteikia dykai. Taipgi mainome 
Farmas—ant namų ir lotų ir kitoniškų porper- čių bile kokiame mieste tamstos propertė nebūtų. Taipgi, perkame ir parduodame Farmas ir Namus už "cash" arba ant ismokesnio. Bulvės pigios ant Farmų, valg>k su lašiniais kiek širdis valioja; o likusias parduok miesto įmonėms; už ką. gausi dikčiai brangiai 

The Farm Security Bureau 
25—154 W. Randolph Street Chicago, 111. 

Užsirašyk saU ar savo pažįstamiens didžiausią savaitraštį v 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. „Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pnmokinančius straipsnius. PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje.. 2.50; pusei metų $1.25. Kitoks viešpatystėse 3,00; pusei metų $1.50. Pažlurėji~iul siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 120--124 ,GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtoju Draugija P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. Ateinančio Nedeldienio, Spalio 28 d., tema* 
"Ar Žinai Kad Dievas Turi Pliana?" 

Pradžia 3-čią vai. po pietų 
Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

D-re Maria Dovviatt-Sass Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood yat 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

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

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

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai Iki 9:00 kiekvieną ryt, 

tr 

Saugesnio 
Banko Nėra 
už Lietuvių Valstijini Banką.— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijoB valdžios supervl- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininku. 

Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekia 
virs pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga. 
šiame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom Iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33člos CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
uallx8 yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet uebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mi:sų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinčmls sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinfejime automobiliais vi- 
tokių rušlų. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą Ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. M"- 
su mokyklai netrūksta ceriausių automobilių ir kitų prietaisų. Už- tikriname tamlstal kad tuojaus gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00. l^ederal Ass'n of Auto Engineers, 1214-16 Jacksm Blvd. (Tnc.) 

Te!. CanaI S39S 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktorius ir 
Namų Statėjai 

2123 W. 23rd SL 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
—~ Ofisai: V. 

69 VV. \Vashlngton Street 
Roobj 1008-1009, Tel, Cfitral 2379 

3214 So. Halsted St., T»l. Yirij 7271 

CHICAGO, ILL. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
stės, stenografijos. type\vriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos; abelnos istorijos j geografijos 
politikinės ekonomijos; pilietystės 
dailiarašystės. 

Mckinimo valandos: 'nuo 8 ryto 
iki B po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So: Kalsted St:; Cliicago; 111: 

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

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve męs su- teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinj setą, vertšs $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, nepamirškite paimti bill'% arba įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite musų krautuvės kainomis, o męs esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

1ILI0NUS DOLERIŲ žmonės dasidlrbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali butl kiekvienam; gal fcut turite kokį Išradimą dėl užpa- entavimo, gal norite "KĄ ISRASTI," reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir VEDfiJO IŠRADIMŲ, ką lš astl, lr kaip užpatentuoti, kurj kiek- vienam Išsiųsim dykai. Rlsunkus lr nodelius bandome lr egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent | katrą oflBą: \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFiCES: (Lct): 256 BROADWAY# JEW YORK, N. Y- Ir 1C3 EARRISTER BLDG., WA8HINQT0N, D. C. ■■■■i——am——— 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUM GrJTTJJiS, GH 1U.1UI 

Tai. Orovar 7179 Aprlekos Tll. Orarar 8443 
3203 So. Hilsted St., Chlcjfo 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per kariu. Ui atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o Ua rasite 
vėsiausiu vietą, atsivėdinti ir pamatysiu 
jražesnj Teatrą negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokhm dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietį). 
Jei liuoiame laii:t nori pasils&ti, atsiva- 
dinti ir uimirsti tavo nesmagu-uus, ul 
M eik 1 

MILDOS-TEATRĄ- 

f HONE YAR08 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chicajo 

MOKINKIS 
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

* KalLtU, Skaityti, Rašyti Angllikal 

30 
Kalbas 
likciJt 

#4 
Pamfletai 
Gramati- 

kos 
Per laiškui, Iš praktiškai sutai- 
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymą, raštą 
lr gramatikų. Reikalauk paaiš- 
kinimo; prisiųsk uį 2c markę. 

MOKINAME ir KI.ESOSE 
J vairių mokslų, dienom s ir va- 
karais. Klesos dėl vyrų ir mo- 
terų. Mokinkitės šioj moky- 
kloj; PASEKMĖ L)/.TIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai. 
AMERICAN CO'IEGE PREPAR- 

ATORY SCH00L 
(Aatrlcai ScLmI t* 

3103 S. Halsted St. Chicsgo, III. 

Telephone Y arda 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
* 

Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12 ii ryto 
ir nuo 7 iki 9 vak re 

3325 S. Halsted St. Chicago, Ilj 

Ttl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
jUetuvIs Gydytojas Ir Chirurgas 
8259 So. Haletcd St., 'Chicago, III 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
ožsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

REIKALAUJAME 
vyrŲ, motery ir vaikų barz- 
daskutystės mokytis. šitas 

yra Laoai pareikalaujamas uel ir ka- 
rlumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Pcnn Ave., Pktsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0f"ee Office Hours 
2359 s. Learitt St. 4-b i 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

Į Šiomis dienomis p. Petras Vai- 
tekūnas keliauja po Illinois Val- 
stiją ir apielinkes užrašinėda- 
mas "Lietuvę". .Norintieji, ga- 
lite užsirašyti ir užmokėti jam. 

"LIETUVOS" 
ADMINISTRACIJA.. 

Gerb. A. S. Kulbickas yra "Lie- 
tuvos" laikraščio agentu Cleve- 
land, Ohio ir apielinkėse. Norin- 
tieji, galite užsirašyti "Lietuvą* 
ir užmokėti jam prenumeratą. 

"LIETUVOS" Administr. 



VIETINES jlHlflS, 
Neteisingi paskalai. Po Chica- 

fto yPa^ tarP lietuvių, pradėta 
platinti gandai, buk Rockiordc, 
kariumenės lageriuose, keletas 

lietuvių tapo sušaudyta; kitus gi 
e>są užkalė j retežius. Zsą keletas 

lietuvių norėję sukelti "buntą" 
ir kariškas teisins su jais grei- 
tai apsidirbęs. 

Pana.";ių gandų daug yra pa- 
leista. Męs teiravomės pas lietu- 
vius-kareivius, esančius Rockfor- 
de ir visi jie atsakinėjo, kad nie- 
ko apie tai nėra girdėję. 

Pagalios »r iš Rockforclo kariš- 
ka valdžia oficialiai pranešė, kad 
niekas iki šiolei Rockrorde nėra 

nei sušaudytas nei į retežius ap- 

kaltas. Mat šitie gandai buvo jau 
ir karišką valdžią pasiekę. 

\iatyti, kad panašus neteisin- 

gi;* gandus leidžia visoki pro-kai- 
zeristai ir \isokios tamsios jie- 
gus, kad nukelti tarp žmonių bai- 

me, neužsitikėjimą ir nesusipra- 
timus. Todėl i visokius panašios 
rūšies gandus reikia labai atsar- 

giai atsinešti. 

Laisvės Paskolos Sąvaitė. *v.ą 
sąvaitę baigiasi terminas užsira- 

šinėjimui ant Antrosios Laisvės 
Paskolos Bondsų. 

Lietuviai, kiek teko girdėti. 
<1ikčiai bond^us perka. Universal 
State Bank,—lietuvių bankas,— 
kaip teko girdėti, paėmė bondsų 
už $[5.000 00. Šiame banke taipgi 
<laugelis lietuvių užsirašė sau 

bondsų s. Nekurie lietuviai ėmė 

bondsų už $700 ir daugiau. Ke- 
letas tūkstančių doliarių tokiu 

budu užsirašyta vien tik šitame 

banke iki pereito panedčlio. Šią 
sąvaitę tikimasi minėtą sumą dik- 

riai padidinti. 
Laisvės Bnndsai yra saugiau- 

si* investmimas ir męs pataria- 
me šitų bondsų 'nusipirkti kas 

kiek gali. 

"ŠIENEPJUTĖ. 
Nedėlioj, spalio 21 d. "Birutės'' 

Dr—ja statė si.eir.oje ■ icno veiks- 

mo operą "Šienapjūtė." Žmonių 
prisirinko pi'na L.S.P:S: sve- 

taine. kas parodo, kad lietuviai 

mėgsta muzikališkus veikalus. 

Kaip visados, taip ir šį kartą 
"Birutė" publiką neužvylė: vei- 

kalas atlikta gerai, ypač gerai 
sudainavo p-lė Marijona Rakaus- , 

kaitė—Aldonos rolėj; p-lė Sta- 1 

niuliutė Stepo Juškos rolėj la- 

bai tiko; jos balsas taipgi yra 

gražus. 
J. J. Zol-pis (Andriaus Masu-' 

lio rolėje) nors nedaug laiko tu- 

rėjo prisirengti, bet dainavo ge- 

rai. 
* Choras dainavo taip pat ne- 

blogai, nors geriausiu choristų J 
nebuvo, nes jie yra patekę kariu- 
menėn. 

Pinigišku žvilgsniu vakaras 

taipgi buvo pasekmingas nes ne- 

žiūrint didelių iškaseių, liks ęm- 
rokai pelmo. Gėlė. 

Įvairumai. Pereitą ipanedėlj na- 

kčia utarninke. spalio *3 d., 
Chicagoje pasirodė pirmas snie- 

gas. 

—" Nauji dnos" įrašo: "Mums 

pranešama, kad iš McCormick 

geležies liejyklos tapę paleisti iš 
darbo 8 darbininkai už nepija- 
mą laisvės bondsų. Visi pašalin- 
tieji esą lietuviai''. 

Palaukit, kas bus, kada pradės 
"štf.linti" darbininkus iš dirbtu- 

vių už prigulėjimą prie pro-kai- 
zerinės "i.laudės Tarybos,/' p>rie 
kurios "Naujienos"' prilipdė "Lie- 

tuvių Darbininkų Tarybą". 
Tadį darbininkai galės pama- 

tyti, kokion balon juos "Naujie- 
nos" veda. 

—Utarninkais daugiaus nebus 

vartojama kviečiu duona visose 
Cbicagos restauracijose, o seredo- 
mis jokioj restauracijoj negausi 
mėsoc. Per tai norima ir kviečių 
ir mėsos sučėdyti, nes jų trūksta. 
Su cukrum taip pat trumpa ir 

dajgelyj vietų neparduoda kostu- 
mėriams daugiau, kai du svaru. 

—Kuomet tautininkai ir Dakta- 
rų Draugija parėmė p. K. Ougio 
kandidatūrą ant socialistiško ti- 
kieto, tai p. Gugio leib-orga- 
nis "Naujienos" nekuriems tau- 

tininkams primetė veidmainingu- 

mą, o kitu perus norus išaiškino 
taip, kad esą dabar liaudis jau; 
virto s<Kialistiška, todėl ir tau- 
tininku lyderiams prisieina esą 
eiti paskui liaudj Iš ko aišku, 
kad jeigu humbugai išnyko iš mi- 
nėto laikraščio apgarsinimų sky- 
riaus, tai užtai j:r pasirodė Re- 

dakcijos straipsniuose. 
— Cbicagieciai rengiasi smar- 

kiau pasidarbuoti naudai Lietu- 
vos N'eprigulmybčs l'ondo. Perei- 
tą petnyčią buvo tuo tikslu su- 

sirinkimas Meldažio svetainėj, 
kur išrinkta pastovus tam tikslui 
komitetas. Darbas žadama vesti 
po globa abiejų Sandaros kuopų. 

—Emil Sąlsberg. vokietys 62, 
m. amžiaus, negalėdamas pa'kę 
ti. kad Srn-, Valstijos stojo 'ka- 
rėn prieš jo tėvynę, Vokietiją, 
pasidarė sau galą, u/.sinuodinda- 
mas gazu. | 

—Lenku Rymo Kataliku Su- 
fividmjimo centre kilo didelis 
kandalas. Naujai išrinkta valdy- 

ba norėjo užimti savo urėdus ir 
atėjo ceutralinin ofisan su ketu- 
riais ginkluotais vyrais. Senieji 
valdininkai atsisakė užkišti sa- 

vo vietas ir įkilo skaindalas, Rei- 

kėjo šaukti .policijos. Neapsieis 
be didelio teismo. 

— Pėtnyčioj, spalio 26 d. bus 
SLA. kuopos prakalbos liurn- 

si 'ėjc. Kalbčjs Dr. Zimonjfas 
ir J. Račiūnas. 

— Simano Daukanto Draugys- 
tės metinis vakaras atsibus Mark 
\\ bite S<pia»re parkučio svetainėj, 
ant Hridgeporto. šią subatą, 
spalio 2/ d. Kalbės Dr. K. Dran- 
gelis. | 

15 ALT. SANDAROS 
VEIKIMO 

Dar apie seimą. —Kaip jau 
buvo pereitą savaitę praneš- 
ta, niusų Sandaros seimas atsi-1 
bus Lapkričio 29, 30 ir Gruodžio 
i-mą <1.1917., Xew Vork, Pu-' 
litzer Buildiogc (\Vorldo Redak- 
cijoje). Šiuomi atkreipiame ati-! 
d/ią draugų dar syki ant to, ko 

prašėm pereitą savaitę, t. y. kad 
kiekvienos kuopos sekretorius 
prisiųstu iš savo kuopos pilnutė- 
les apyskaitas, su atsakymais ant 

aną sykj įduotųjų klausimų. 
Savo keliu draugai .atleis, jei- 

gu aš juos viešai paraginsiu ir 
prie to, kad iki seimui būtinai 
pas'istengtumėt kuopose išrinkti 
iš draugų-marių mėnesines mekes- j 
tis ir prisiųsti jas į Centrai} iždą. 

^ Tamstos žinote, jogei seime rei-, 
kės Centraliam Finansų Sekreto-į 
riui išduoti metinis raportas pra-j 
•neisimas, kuriems turėtų labai' 
gražini skambėti apie kiekvieną 
kuopą, jogei neturi užsivilkusių 
narių su mokestimis, kurios ir 

taip nėra didelės. 
A«pie tai, kad iš laiko pasi- 

stengtumėt padaryti seimui įneši- 
mus ir pasiųstumėt tam tikrai 
komisijai, aš čionai neberaginsiu. 

J. O. Sirvydas. 
A LTS. Fin. Sekr. 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Savaitė Spalio 5—11. 
Mėn. auka Maud. Christians 

is Northampton, Mass. $2.00. 
Mėn. aukos iš Xe\v Ilaven, 

Conn. (Už 3 mėn. po $3.00) 
Kaz. A. Makarevičius. (Už 3 
mėn po $2.00) Mar. Makarevi- 
čiene, J. Butkus, J. Maseliu- 
tias, S. Maseliunienė, J. Šmigel- 
kis. A. Sukevičius, A. Vokietai- 

tienė. (Už 1 mėn. po $2.0;;) A: 
Juodviršis., (Po $1.00 už įmėn.) 
A: Zdazinskas, K. Zigmantienė 
aukavo $1.50. 

T& viso $58.50* 
Mėn. aukos iš Detroit, Mielu 

f Po $1.00 už 3 mėn.) J. Šulcą: 
f Po 50c. už 6 mėn.) K. Snuolis: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neeBame bankeriai. bet męs gvarantuojame TamBtai bučč- 

dym$ 50% -ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kctus nuo $30.00 iki $50.00 ui pusę kainos. Truputėli refck>tus nuo 
$25.00 Iki $60.00 ant orderio darytus siut-js lr overkotus parduoda- 
me po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangyiaus. Vaikų siutai $2.50 Iki $7.50: Skrymios lr valyzai. 
S. C O R O O N 

1415 SOUTH HALSTED ŠfREET CHlCAuO, ILL. 
gtoras atdarau kasdieną ir vaka-ils Iki 9 vai. Subatonis ettl 

atdaraa .ki 11 vai. vakare. Ned614ieru O#—Iki • vai; vakar*. 

(Po 50c. už mėli.) J. Laukio- 
nis: Visc $8. 

Viso per savaitę $68.50. 
Per klaidą šios ypatos iš Dc- 

troit. Mich. liko nepaskelbta ke- 
li mė.^siai atgal: J. Laukionis 
užsimokėjo už Geg. Birž. Liep. 
ir Rug-p. po 50c. 

j. Šulcą užsimokėjo už Geg. 
Birž. Liep. ir Rūgs. po $1 :oo: 

K. Snuolis užsimokėjo už 

Geg. ir Birž. po 50c. Viso $8:00: 

TARP VYRO IR PAČIOS 
— O kad tu žinotum, koks yra 

didelis skirtumas tarp tavęs ir 
mano pirmojo vyro!..—iškalbi- 
nėjo pati savo antram vyrui. O 
tas atsikirto, sakydamas: 

Žinau-žinau, k(>ks vra skir- 
ti. .nas: jis laimingas, nes jau ne- 

gyvas. o aš buvau laimingas, kol 
jis gyveno. 

KLAUSIMAS IR ATSAKYMAS 
— Kiek yra monarchijų pa- 

pasaulyje? 
— Dabar negaliu juns tik- 

rai pasakyti. Reik palaukti 1 i- 
to numerio gazietos. 

Apgarsinimai. 
TINKAMAS VAISTAS 

TINKAMU LAIKU. 
Jeigu turi bedą su blogu api- 

Mtu, stipria konstipacija, tankiais 
j "Uos skauduliais, bemiegiemis 
naktimis, kankinančiais nervišku- 
mais, stoka energijos ir t. t., tai 
imk Trinerio Amerikoniško Kai- 
t;ius \'yno Eliiksirą, geriausj vai- 
si;- nuo visu pilvo bėdų. O jeig 1 

pats kenti nuo reumatizmo, ncu- 

lalgijos, lumbago, uiikstenėjimų, 
išsisukimu, Minimų ir t. t., tai 
luojaus pamėgink Trinerio Litv 
nento, pasekmingiausios gydimo 
UTs nuo visų panašų skaudėjimų. 
Jus gausite Trinerio vaistų viso- 
se aptiekose. Nekurie krasos per- 
[lėtiniai Xe\v Yorke ir Pennsylva- 
nijoj atsisiekė praleisti laikraščiu* 
>u Trinerio Kartaus Vyno Elik 
?'r<« apgarsinimais. Advokatas 
Krasos Departamento Washingto- 
ne. D. C.. dabar praneša laišku, 
rašytu rugsėjo 24 d. 191/ m., ka1. 
nusprendimas tokių krasos perdė- 
tlnių tapo .mainytas, nes apgar- 
sinimai Trinerio Kartaus Vyno 
F.liksiro, kuris yra grynai med'.- 
kalis preparatas, yra pripažinti per 
Krasos Departamentą kaipo tinki- 
vi persiuntimui krasa. Kainos 
debar tapo truputį pakeltos, iš 
priežasties naują kariškų taksų, 
bet kiekvienas kostumeris pripa- 
žins, kad kitaip negalima buvo 
?rsieiti, nes išdirbėjas ir aptiekc- 
t'ai turi daugiaus mokėti. Jos. 
Tri.ner, Manufacturing Chemist, 

333"1343 So. Ashland Ave. Chi- 

c:.go, 111. 

Progresyvi Lietuviu ApMa 
Puikus išpildymas receptu užima pir- 
mą vietį. Didžiausios pastangos var- 

tojamos iipildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje Ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptlekoje randasi dideli san 
krova vlajklų lietuviukų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIU8 

3201 S. HaNtžd Street Chicago, 111 
Telephone Drover 8448 

Nauja Knyga 
Ką tik iiėjO ii spaudos Joannoe 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant graiioa popleros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvovsris). Agentams nr 
leidžiama didelis nuoiimtis. Ga- 
lima gauti pas pači? autorę: 

720 N. Niin St Kewanee, IU, 

v 

Seimininkių Atydai! 
Laikraščiai pranašauja; kad neužllgio Amerikoje duona bus ga- 

lima pirkti tiktai pagal tam tikras kortele#; taip-pat kaip karės su- 
naikintojo Europoje, Tas reiškia; kad Amerikoje jau stoka valgo- 
mųjų produktų;—ir todčl yra baisus jų brangumas. Ką žmogus 
uždirba; turi išleisti maistui ir pinigų kaip neturėjo taip ir neturi. 
Gerą maistą; laimingą gyvenimą ir lengvą pinigą šiandien žmogui 
suteikia tiktai 

■ FftRMOS 
Tarpe gerai gyvenančių lietuvių grp.žiame Louisianos krašte 

męs duodame proga net biednam jtmogui }gyti gerą žemę lengviau- 
siomis išlygomis. R.ioyk ar ateik ir dasižinok; kaip gali pagerini i 
savo buvj; pastoti neprigulmingu ir padaryti pinigą. 

Southern Land Co. E2 
814 W. 33rd Street Chicago, 111. 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

k K™1! "NAUJIENOS" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir turėsi žinias 

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

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

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą), pačtu: 
Metams $5. Pusei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

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

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 
"NAUJIENOS" 

1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 
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Mokintis Niekuomet Neper- 
veiu—Visuomet Naudinga 

Mokintles norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet jin turi progą; jeigu jos neturi, tai ją pasidaro. 
Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti iš knygos. Lomono- 

sovas, tamsaus žuvininko sunus tolimojoj ledų šiaurėj, kur švieti- mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts Buviršum metų sulaukęs pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigęs; iš Archangelsko i Maskvą ėjo pėsčias ir ten {sigavo augštesnėn mokyklon, kuri atidarė jam duris šviesuomenės ir literatų pasaulin. 
Ką nuvetikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir atsiekti kiekvienas, pas kuri yra Lojolos ir Lomonosovo noras— 

noras mokyties, šviesties 
Dabar ateina pats gerasis mokinimosi laikas: ilgi ir vėsus ru- dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo trūksta, naudingiausia gali juos praleisti mokykloje, prie knygoj. Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO- KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro- fesijoj prityręs, Valpasaisoje baigusis augštesnj mokslą Juozas P. Olekas, čia jis vada dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje moklinama Šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- vedystė; stenografija, mašina rašymas (typewriting); pirklybos tei- sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, plllety- stė ir dailerašystė. 
Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 6 po pietų ir nuo 7:30 iki 9:30 vak 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsthd St. CHICAGO, ILL. 

I 

In mušu 

Skaitytojus , 

Kiekvienas "Lietuvos" skai- 
tytojas, pažinusis puikiausi 
lietuviškoj kalboj laikraštį 
"Lietuvą'1, patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 

turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 
tarkite skaityti, kas nori 

gero dvasinio peno. Pasi- 

žiūrėjimui pareikalavusiem 
prisiunčiame DOVANAI. 

Ž1NGEIDU1 
Mažai būdavo Lietuvoj tokių senių-žilagalvių, kurie mokėdavo nuriesti tokias pasakas, jog 

[jaunimas primanytų—per naktis jų klausytų. 
Mažai yra tokių rašytojų, kurie nurašo tokias istorijas, kurias žmogųr skaitai ir atsiskai- 

tyti negali. 
Julės Verne, garsus francuzų mokytas rašytojas, buvo vienas iš tokių vyrų, kurio istorijas 

žmonės skaito ir atsiskaityti negali. Jo pasakos nėra tuščios, kvailos pasakos, bet yra labai 
pamokinančios. Savo keliu jos yra tokios žingeidžios, kad sykį pradėjus skaityti, negali nuo 

jų atsitraukti. 

Lietuvių kalboje, turbut, pirmu sykiu išėjo iš spaudos viena iš žingeidžiausių Verno apysa 
vardu "Vėliavos Akyvaizdoje." 

"Vėliavos Akyvaisdoje"—yra didelė istorija, dviejų šimtų puslapių. Ir joje skaitytojas 
ras daugelj žingeidžiausių pasaulyje dalykų aprašyta, 

Čia aprašoma apie labai gudrius jūrių plėšikus, kurie su pagelba naujausių išradimų pri- 
siplešia milijonus turtų ir apsigyvena paslaptingoj saloj- iš kurios jie varo toliaus savo drąsiau- 
sius plėšimus. 

Viso pasaulio tautos ir viešpatijos jieško jų, bet sugauti negali, nes jų gyvenimas—tikras 
palocius po žeme—yra taip paslėptas, kad tik pasinėrus po vandeniu, galima prie jo prieiti. 

Visoki tiesiog stebuklingi tais laikais išradimai yra čia aprašyti ir viską skaitai taip lengvai 
ir taip gardžiai, kad tarytum duoną su sviestu valgytum, 

Julės Verno pasakos yra išverstos į visų tautų kalbas. Milijonų milijonai knygų jau tų 
pasakų išleista. Bile ko neleistų milijonais. 

"Lietuva" tik-ką išleido pasaką "Vėliavos Akyvaizdoj" lietuvių publikos naudai. Daili 
i knyga, puiki istorija, o kaina tik VIENAS DOIIARIS su prisiuntimu. 

Reikalaukit jos tuojaus! Nesigailėsite ir mums dar už tai padėkavosit. 
Męs ją labai jums rekomenduojame. Siųskit vieną doliarį ir adresuokit taip: 

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