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25,000 Turku 
Paimta. 

Analai sutrynė Turkus Palestinoj.— 
Nazaretas, Kristaus gimimo vieta, 

atimta. Dvi turkų armijos 
beveik visai sunaikintos. 

Bulgarai gavo dideli smūgį. 
Frontas \ų sulaužytas, Betvarkej 
traukiasi atgal ant iOO mylių fronto. 

Latvys Naujas Bolševikiškas Sučeris, 

SI. Qusntin arti puolimo. 
VOKIETIJOS KANCLERIS MATO PAVOJŲ. 

Londonas, rug3Čjo 25 d. V^kieujos kancleris von Hert- i 
ling, laikydamas prakalbą prieš centralinį Reichstago komitetą, • 

pripažino, kad "dalykų stovis yra sunkus, bet męs neturim prie- 
žasties nusiminimui. Męs jau turėjome pereiti per sunkesnius 
laiki s-" 

Savo prakalboje kancleris pripažino, kad tarp Vokietijos i.mo- ; 

niy yra "gilus neužsiganėdinimas, kuris apėmė plačius gyventoju 
sluogsnius,'' bet jeigu, esą, įas yra iššaukta dabartiniais vokiečiu 
nepasisekimais ant Vakaru fronto, tai tas, esą. visai nepamatuota. į 
Jis kvietė vokiečius prie tolimesnės vienybės ir ištvermės. 

PRIE ST. QUENTIN VARTŲ. 
Paryžius, rugsėjo 25 d. Francuzų kariumenė užėmė kai- | 

mus ir pozicijas, esančias tik vieną anglišką mylią j vakarus ntro 
St. Quentin miesto, kuris yra pets Hinrlonburgo linijos nugar- 
kaulis, 

I 
PRANCŪZAI UŽĖMĖ PRILEP'Ą 

Londonas, rugsėjo 25 d. Francuzu raiteliai užėmė mies- 
( 

tą Prilep, svarbu punktą į šiaurius nuo Monastir. Makedonijoj. 
Prilep buvo svarbiausis centras karišku sankrovų bulgaru armijos. 

Bulgariškai-vokiška armija Makedonijoj traukiasi atgal ant ! 
fronto loo ngl, myliu ilgo. 

CENTRALiNĖ VALDŽIA PRIEŠ BOLŠEVIKUI 
Archangelskas, šiaurinėj Rusijoj, rugsėjo 18 d.—Susi- 

tvėrusi "Siaurinės Rusijos Dalies valdžia, kurios perdttiniu buvo 
Čaikovski, rezignavo. Jos vieton šio apskričio generalguberna- 
torium tapo paskirtas pulkininkas Boris A. Durov. 

^ Valdžia rezignavo todėl, kad Sairaroj jau susitvėrė ištiKimų 
-''rusu valdžia po vadovyste gen Aleksejev, buvusio pirmiaus vy- 

riausiu vadu rusiškų armijų, šiau-inės Rusijos apskritys pripažįsta 
Sios centralinės valdžios autoritetą. Šitos jiegos kovoja prieš bol- 
ševikus, sykiu su talkininkais ir čecho-slovakais. 

BLOGA SAVAITĖ 
KAIZERIUI 

Pereita savaitė buvo ijluįja sa- 
I 

v a i t*- kaizeriui, blogiausia, kokia 
jis kada nors turėjo. Iš visti 
frontu aut kaizerio galvos ver-! 
ėiasi nelaimės viena po kitos,! 
viena už kita tlidęsnė. 

I 

Palestinoj turkai yra beveik vi- 
siškai sutruškinti; MakecU Hjoj, 
ant taip vadinamo Salonikų fron- 
to Balkanuose, serbtj-grekų-tran- 
cuzų-anglų-italu arrr ijos uždavė 

bulgarams didelį smūgį, paimda- 
mi per to.ooo oulgaru belaisve- 
ir užgriebdami daugiaus 120 ka- 
nuolių. 

t, Bulgaru kariumeuė. kurios 

ys frontas tapo perlaužtas tarp Do- 
rnin ir Monastir, šuoliais traukia- 
si atgal aut fronto tarp pami- 
nėtu vietų. Vienuoliktoji vo- 

kiečių divizija, gelbėjusi bulga- 
rams, kaip pnnešama, tapo at- 
kirsta nuo 'bulgaru ir traukiasi 

atidai pilnoj betvarkėj. J tai u ka- 
riumenė Makedonijoj, besivyda- 
ma vokiečius ir bulgarus, pada- 
rė daugiaus negu septynias angį. 
mylias pirmyn; prie to paėmė 

kaimu ir daugeli belaisviu. 

Serbų ir anglų kariu menė yra 
arti Bulgarijos rubežiaus. Ser- 
bai. pasiekdami upes Yardar, pa- 
dare didžiausią pirmyneigą, nu- 

žengdami ni'o rugsėjo 15 d. ant 

J5 angl. mylių pirmyn. 
Didžiausis svarbumas talkinin- 

ku operacijos Makedonijoj yra 
tame. kad jie ne tik sulaužė bul- 
garu frontą, bet ir užėmė visą 
eile augštumų, kurios sudaro 'pa- 
čios gamtos pagamintą atsigyni- 
mo vieta bulgarams. 

\'et ir vėliausi vokiečių talki- 
ninkai bolševikai ir tie gavo kai- 
liu. triomet talkininkai—jų skait- 
lkije ir Amerikonai — sumušė 
juos ties Archangelsku. Čia, 
kaip žinios praneša,, bolševikų 

kariuneuė susidėjo > t \ o i k iš v i e 

nu latviu. Siberijoj .ui japonai 
užgriebė čielą krūvą _\ooo 

austro-vokiečių, kuriuos buvo 
bolševikai apginklavę. 

Ir tokiu bildu visi kaizeriu 
tilkininkai pereitą savaitę aut vi- 
su frontu gavo skaudžius snai- 

gių*. 

Vakaru Fronte Tas Pats. 

.\egeriaus sekasi ir patiems 
vokiečiams ant Vakarų fronto. 
.\ors čia pereitą savaitę nebuvo I 

taip garsių laimėjimų, kaip pir-1 
miau>, bet tie laimėjimai yra 

t i n svarbus. i 

Talkininkai kuone visu frontu 
j dabar stovi ties sena taip, vadi-j 

narna llindenbu go linija, kuri; 
jau nuo pereitų metų buvo ne- 

paprastai stipriai lorlifikuota. i 

Keletoj vielų talkininkai ją jau I 
perlaužė ir dabar yra u/imti pa- 
čių stipriausių šulų iš lo> linijos 
išvertimu. Išvertus šulus, turės 
subyrėti ir visa Uindenburgo 
tvora-linija. 

Vienu iš stipriausių tokių šu- 
lų Uindenburgo linijoj yra mies- 
tas St. Ouentin. ir prieš jį buvo Į 
pereitą savaitę atkreipta svar- 

biausia talkininkų atyda. 
Imti St. Ouentiną iš fronto, 

j šturmu—butu per brangus tlaly- 
i kas, nes šita vieta yra nepapras- 
tai stipriai vokiečių lortifikuota. 
Perdaug tam reikėtų žmonių pa- 
švęsti. o gen. I'oeh savo vyrus 
ėėdija. kiek galėdamas. 

Todėl vieton tronliuio šturmo, 
jis vartoja prie* .st (juentin savo 

numylėtą taktiką, kuri yra va- 

dinama "repli;.. 's. V 
irisai būdas yra stai koks: vie- 

ton eiti ir imti tvirtovę iš prie- 
šakio, kur ji paprastai bu v a stip- 
riausiai apginkluota, gen. Focli 
pradeda lyg gręžti skyles priešo 
fronte iš abiejų šonų to> l.ir- 
tovės. jis užduoda smugj tai iš 
vieno ?onu, tai iš kito šono. 
Frontą* tvirtovės šonuose 'pa- 
prastai nėra taip tvirtas, kaip iš 
priešakio. Kuomet jis tokiu bil- 
du įsivaro pusėtinai giliai i prie- 
šo frontą, tai tuomet jis prade- 
da sukti abudu tuos savo ivary- 
tus kylius vieną linkui kito, kad 
jiedu susieitų tvirtovė* užpaka- 
lyj- nelyginant kai replių galai. 

Kuomet tik pasiseka tuos ky- 
lius įvaryti iš šonų, tai priešas 
turi pats arba trauktis iš tvir- 
tovės. arba turi buti atkirsta^ ir 
iį užpakaliu ir išlaikyti" pilną ap- 
gulimą. Paprastai jis traukiasi 

atgal, nes dar jokia tvirtovė lai- 
ke šios karės neišlaikė apgulimo. 
Tokiu budu gcn. Foch atsiekia 
savo tikslo—gal ne taip greit, 
kaip frontiniu šturmu, bet už tai 
labai daug sučėdydamas savo 

kareivių. 
Kai]) sykis dabar toki \ ;it ope- 

racija eina ir prieš St. Ouentin. 
Krancuzai j varė kyli iš pietį; 
nuo St. Ouentin, o anglai i šiau- 
rius nuo jo. Abudu šitų "rop- 
liu" galai dabar pradeda linkti 
viens prie kito ir St. Ouentino 
likimas yra taip gerai, kaip nu- 

spręstas. Jo puolimo galima 
laukti bite dieną—nebent vokie- 
čiams kontr-atakais pasisektu nu- 

'mušti vieną ar kitą tu "replių" 
j galą. 
I 6 

SUTRUŠKINO TURKUS 
PALESTINOJ. 

Londonas, rugsėjo 22 d.—L1 ri- 
tu f papraltai vadinama—anglų Į 
armija Palestinoje uždavė milži- 

nišką smūgi turkams, nuversda- 
i 111.1 juos ant apie 60 an.^i. mylių 
i atgal i šiaurius nuo Jcni/.olimo. 
Prie t<> paimta iki šiai dienai 
[8,000 turkų "belaisvOn ir užgriebta 

,120 kanuoiių. Miestas Nazereta*;, 
Kristaus gimimo vieta, taipgi tapo 
11U0 turkų atimta, neskaitant kitų 
miestelių. 
v Apie tai ofici&Uškai skelia Ang- 

lijos Kariškas štabas savo prane- 
šime, išleistum ši vakar;]. 

Anglų armija Palestinoj vado- 

vauja gen. Allenny, kuris po šito 
mūšio beveik sunaikino visas turku 
svarbiausias jiegas, buvusias Pa- 
lestinoj, kurią paprastai vadinama 
.Šventei Žeme. \nglų nuostoliai, 
sakoma, buvo sulygin/.maį labai 
menki. 

Šitas angly otensyvas prasidėjo 
nakčia ant rugsėjo u; dienos, idant 
ji prirengus, prisėjo pergalėti pu- 
sėtinu sunkenybių. Pei!aj;> su- 

traukti daug kariumenė* tose vie- 
tose. kur manyki daryti ot'ensvvas 
ir sutraukti ją taip, kad turkai ta 

nepritam tų. l odei praėjo kariu- 
irenei daryti dideliu: "maršu/' 
nakties laiku. Dien. s laiku kariu- 
tuenė ilsėjosi alyvų giraitėse ir 
kitose patogiose vietų. e. i >ienos 
laiku m.iršuoti negalima todėl, kad 
kariumenė sukelia didžiausius de- 
besus dulkų, kas turkams butų 
|.an.\lęs angliškus plianur. 

Savo pliauą gen. AUneby jvyk- 
dino labai sumaniai. Per visą va- 

sarą jis laikė frontą apie i5 angį. 
mylių j šiaurius nuo l'TUzolimo 
ir tiesioj linijoj nuo upės Jordano 
iki Tarpžeminių jūrių. Šios linijos 
centras (viduris) yra stiprus. Per 

| eta eina pat svarbiausi* gelcžinke- 
| lis, vieta yra kalnuota ir turkai 
į stipriai šia.* pozicijas fortifikavo.1 
(ien. Allenby sutraukė čia dali 
kariunianes. r« .-įlydamas, kad jis 
rengiasi prie šturmavimo .šios vi- 
durinė* dalies. Turkai, sulyg to, 
i šią vietą' sutraukė didžiausias 
savo spėkas, rengdamiesi prie at- 
kaklaus gynimosi. 

1 U"Uii tarpu vien. k geny Vltenby-, 
viliodamas linkus viduryj, stūmė 
netikėtai pirmyn savo stipria, jie- 
gas nuo savo kairiojo sparno. Tarp-j 
žeminių jūrių pakraščiu, per Šaro- 
n<> tyrlaukius, (neitais maršais ši-; 
ta kariumenė nužengė net iki mies-' 
to llaita ir užsuko i rytus. I'irni 
negu turkai spėjo atsikvošėti, ang-l 
1ų katiulnenė jau užėjo jiems už- 
pakadn ir perkirto svari :us pasi- 
traukimo kelius. Turkai, tokiu bil- 
du pakliuvusio tarp dviejų ugnių, 
pasileido galvatrūkčiais trauktis 
atgal, palikdami anglu rankosna 
dideli skaitliu belaisviu, kanolių 
ir karišk medžiagos. 

Turku nelaimę padidinu dar 
labjaus ta aplinkybė, kad draugin- 
gas anglams arabų karalius I [ėd- 
žias tuo pačiu laiku užpildė lurkus 
iš kito šono. nuo \ rabi jos lyrų 
pusės, ir sunaikino keletą svarbių 
tiltų per upę Jordaną, toli turkų 
užpakalyj, tokiu budu dar labjaus 
apsunkindamas turkų pasitraukimą 
ir i>e to jau sunkų. 

Šituo smūgiu Į^eii. Allenby atė- 
;nė nuo turkų visą senobinę provin- 
ciją Samariją ir dali t ialilejos. 

4o,ooo TURKŲ SLASTUOSE. 
Londonas, rugsėjo 24 d.—Vė- 

liausios žinios iš Palestinos pra- 
neša, kad anglai, užimdami per- 
ėjimu per upę Jordaną, sutaisė 

mažiausiai 40.000 turku sląstus, 
iš kuriu jie vargiai galėsią iš- 
trukti. Oielos dvi turku armijos 

septintoji ir aštuntoji—praktiš- 
kai \isai tapo sunaikintos. Ka- 
riškas anglu ofisą- oficiališkai 
paskelbia, kad iki vakar dienos 
suskaityta 25,000 turku, pakliu- 
vusių generolo Allenby nelais- 
vėn, o sulyg korespondento pra- 
nešimi). skaitlius užgriebtų tur- 

kišku kanuoliu jau pasiekė 27o. 
Turkai turėjo septynias divizi- 

jas kariumenės rlistrikte i pietus 
nuo Nazareto. Manoma, kad su- 

skaičius visus belaisvius, jų pasi- 
rodys daug daugiau negu 25.000. 
ties nauji belaisviai vis dar te- 
beplaukia. 

! IŠ BOLŠEVIKU "ROJAUS.'' 

Wasihngton, D. C., rugsėjo 23 
dieną.—J Valstybės Departamen- 
tą VVashingtone kasdien ateina 

juiu valdžios užrubežinių ątsto' 
\U pasibaisėtini] žinių apie llo! 
še'\ ikų t c r o r o orgijas Rusijoj 

išleidus pereitą subatą viešą 
atsišaukimą prie visų talkininkų 
ir įieutralikšų šalių, idant jos 
l fa u y e padarytų žingsnius sulai- 
kymui bolševikiškus anarchijos 
Rusijoj, Amerikos valdžia šią- 
dien paskelbė vėliausia." žinias, 
kurias Amerikos atstovai Kuro- 
poje gavo nuo žmonių tik-ką iš- 
trukusių iš Rusijos. 

Pabėgėliai plaukia iš Rusijos 
tūkstančiais-—daugiausia i Švedi- 
ją ir Norvegiją. Kokias pasakas 
jie pasakoja apie bolševikų vieš- 
patavimą Rusijoj, tai beveik net 
sunku yra tam tikėti. Visi liu- 
dijimai vienok veda prie to, kad 
skerdynės žymesnių rusu ir bu- 
vusių aficierų eina be paliovos 
ne pavieniais atsitikimais, bet 
"olseliu"—ištisais būriais. Žy- 
miausi Rusijos vyrai, žinomi ne 
tik Rusijoj, bet ir kitose šalyse 
kaipo pažangus liberalai ir ca- 
rizmo priešai, lyginai ir daugybė 
kitų žmonių iš vidurinės kliasos, 
yra šaudomi be jokio'teisino. 

"Pavojingi Sovietui 
Tokių sušaudytų be jokio teis- 

mu iki šiolei yra jau tūkstančiai 
ir visas jų apkaltinimas (be jo- 
kių prirodymų, be jokių nagri- 
nėjimų ) yra Įtarimas, kad jie esą 
"pavojingi s o v i e t a m s" Į bol- 
ševikų valdžiai j. Tokiu pliko 
įtarimo užtenka, ir bolševikiška 
valdžia išduoda mirties dekretą 1 

šaudantieji budeliai, anot pa- 
bėgėlių pasakojimo, dirba persi- 
mainydami dieną ir naktį, savo 

kruviną amatą varydami. 
"Viena ypatybė yra tame 

skelbia departamentu žinia, — 

"kad alicierus šaudoma nakties 
laiku beiz nentuose, užsimovus 
ant šautuvų vamzdžių "nutildy- 
tojus." kad šūvių neimtų mieste 
girdėti. 

Latvys Yra Vyriausiu Budeliu. 
"Vyriausiu Rusijos budeliu yra 

tūlas Peters, kurio kraujagerystę 
prilyginama prie garsaus fran- 
tu/.u Revoliucijos budeliu llare- 
re. 

LJeters yra perdėtinis "nepa- 
prastos komisijos prieš kontr- 
revoliuciją" ir užėmė šią vietą 
pu l rickio (žydo), kuris nesenai 
už savo žiaurumą buvo nugala- 
bintas Petrograde. 

Valstijos pranešime sakoma 

apie Petersą, kad "jis pasiraši- 
nėja po mirties dekretais visai 
jų nei neskaitydamas." 

Petcrs yra latvys ir ilgus lai- 
kus gyveno Anglijoj; rusiškai jis 
kalba su blogu akcentu. Jis 
esąs mažas šviesplaukis vyrukas, 
pasigėrusis savo neapribuota ga- 

lybe, kokią jis turi ant kiekvieno 

Rusijos gyventojo gyvasties. 
Prieš jo ofisą ilgi karidoriai 

yra dieną ir naktį uzgrusti kai- 
miečiais ir darbininkai.s kurie 

atneša skundus ant savo šeimi- 
ninku. perdėtinių ir ponu. kaipo 
ant žmonių "pavojingų sovie- 
tams." 

Susipykusis už merginą čia at- 

eina ir skundžia savo laiminges- 
nį konkurentą kaipo "pavojingą 
sovietams": vertelga, norintis sa- 

vo kaimyną iš biznio išvaryti, 
daro tą pati. Užtenka žodžiu 
"jie pavojingas sovietui"—ir Pe- 

tcrs be jokiu ilgesnių ceremoni- 

jų, vardan "proletariato' ir "dar- 

bininkų kliasos" laimes padava- 
dija sušaudymą tą pačią naktį. 

Britanijos ir Prancūzijos ge- 
ncrališki konsulai Maskvoje yra 

[dabar po areštu. Amerikoniš- 
kas konsulas M r. Poolc šiomis 
dienomis išvažiavo iš Rusijos į 
Stockholmą. 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. 
I 

I SPECIALIS DIENRAŠČIO 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS. 

Spalio 11 d. yra saukiamas 
specialis visit "Lietuvos" (Lith- 

■ uanian Publishing Co.) šėrinin- 
kii susirinkimas, kuris atsibus 
Mildos didžiojoj svetainėj, 3138- 
314J So. Halsted St., Chičagoje, 
ir prasidės 8 vai. vakare. 

Sio susirinkimo tikslu yra pa- 
didinti skaitliu "Lietuvos" Dien- 
raščio bendrovės direktorių nuo 

dabartinių penkių direktorių iki 
vienuolikai, arba iki kito kokie 
skaitliaus, koki susirinkusieji nu- 

statytų ; padarymas įvairių kitų 
permainų bendrovės konstituci- 
joj, jeigu šėrininkams tas pasi j 
rodytų reikalinga; apkalbėjima.4- 
ir nutarimas įvairių kitų dien- 
raščio ir bendrovės reikalų, ku- 
rie bus tinkamai šiame susirin- 
kime pakelti ir gvildenti. 

Šiame susirinkime gali daly- 
vauti TIKTAI "Lietuvos" Dien- 
raščio šėrininkai, arba formališ- 
kai ant rašto (per "proxy") i^ 
įgaliotos ypatos. 

Visi einantieji susirinkimai! sa- 

vo ypatos patikrinimui privalo 
atsinešti su savim savo šėrų cer- 

titikatus, arba kas jų butų dat 
negavęs, tai savo "Interim Cer- 
tifikatus," arba "Lietuvos" ben- 
drovės paliudijimus, kad jie Še- 
rus turi. 

Lithuanian Publishing Co. 

"LIETUVOS' DIENRAŠČIO 
ŠĖRININKŲ ATYDAL 

Sekantieji "Lietuvos" dienraš- 
čio šėrin inkai teiksis tuojaus pra- 
nešti mums aiškius ir teisingus j 
dabartinius savo adresus, nes 

jiems siunčiami laiškai sugrįžti, 
atgal iš k rasos: 

Jurgis Dicius, iš Pittsburg, Pa 
A. Šukys, iš Clevelan^ Ohio. 
Y. Kcvelaitis, iš Erie. Pa. 
\ Pusčius, iš Lorain, Ohio. 
S. Bokužis, iš Sault Ste Marie 

Mich. 
J. Zenius, iš Lorain, Ohio. 
P. Asmont, iš DesMoines, la 
A. Lazauskas, iš Chicago, 111. 
Y. Bakutis, iš Chicago, 111. 
P. Baronas, \Vatcrbury, Conn. 
T. Skleris, Clevcland, Ohio. 

J. Laurinaitis, Worccstcr, Mass 

J. Petraitis, iš Chicago, 111. 
■S. Yitartas, iš Chicago. 111. 
P a s t a b a.— Visi šėrininkai 

visuomet tuojaus privalo praneš- 
ti apie savo adreso permainas. 

Lithuanian Pub. (Co. 
* * 

SENAS MUS SKAITYTOJAS. 
Aną sykį jau esame minėj v, 

kad tarp senų "Lietuvos*' skai- 

tytojų yra ir p. J. Kalasauskas. 

pirmiau sgyvenusis St. Louise, 
dabar persikėlę^ Chicagon. 

P-as Kalasauskas buvo vienas 
iš pirmu, kurie, išgirdą apie "Lie- 
tuvos" dienraščio organizavimą, 
tuojaus pažadėjo paramą ir pri- 
sidėjo tuo tarpu su 5 serais. 

Aną dien p. Kalaasuskas pats 
užėjo "Lietuvos" ofisan—"atlan- 

kyti savo seną prietelių Liet u- 

v ą. Ir žiūrėkit, ką jis padarė: 
— Per 20 metų suviršum aš 

skiatau "Lietuvą"—sako p. Ka- 
lasauskas—ir visados ji savo pa- 
mokinimais ir žiniomis buvo man 

geriausiu prietelium. Daug iš 

jos pasinaudojau, daug smagu- 
mo per tuos 20 metų turėjau. 
L'ž kiekvienų metų skaitymą aš 
noriu paimti po vieną šėrą jos 
dienraščio. Turėjau penkis—tai 
dabar noriu imti dar penkioliką. 

Ir p. Kalasauskas paėmė dar 

15 dienraščio šėrų. 
Laikraščiui yra smagu susitik- 

ti su žmonėmis, kuris per ilgą 
savo locną patyrimą moVa ap- 
dainuoti savo laikraščio pasidar- 
tfavimus, Jg MjE&lįrįjHjfc 

-LIETUVOS" DIENRAŠČIO 
ARMIJA. 

Čia :>eka tolimesnis surašas " Lie- 
tuvos" dienrr.'čio šėriniukų, .kuris 
iki šiolei dar nebuvo paskelbti. 
Armija <Iar vis auga ir nauju, 
susivėlinusių "karininkų" — £ė- 
.rininkų vis dat" priburia. (Meldžia- 
ma atkreipti mūsų alytla, jeigu 
vardai arba sl<aitliiis paimtų šėrų 
butų kartais klaidingai paduota): 

I š \\ a t e r b u r y, C o n n : 

P. Pliuščikas i. 

Juoz. Grybas i. 

J. Minelga i. 

J. Lukauskas i. 
K. Blažaitis t. 

į J. 'Kirvaitis i. 

J. Zujus i. 

M. Yalickas i. 

J. Ambraziejus, Brooklyn. N.Y. i. 
P. Norkus 
V. Kraučuna> i. 

J. Jaukėna. Cairbrcjk. Pa. j. 

,V. Kevelaitis, Hrie Pa. L 
L. Lukoševičius, \Yaterburv. 
Conn. i. 
P. Miliauska:>, VVarland, \Vys. 5. 
T. Kdptistiiitis, Cambridge, 
Mas. i 

J. Zarauskis, Pittsburgli. Pa. .1 

P. Stanišauskas 1 

J. Šunkunas 1 

Petras Gilius i 

; Fabijonas Savitus 
Vctomas Kardonas 

G. Tarvidas 
M. Manrtokas 
VI. Petrauskas 
J. Balčiaiti.s 
A. Vai norius 
Teofilius Kibartas, Miuncapolis. 
Minn. 

:K. K. Bielskis, Lynu, Mass. 
[. Niatira, Dctroit, Mieli. 

,V1ikt. Genčauskas, \Yamvato'sa, 
VVis. 
J. Kliknas, L'tica. X. Y. 
A. Slavickas. Thoq>. \\ is. 1 

(Albertas inurza. Ppiladclpliia, 
,Pa. 1 

,K. iiučys, Spokane, \Vasli. 1 

Ton. Ramoška, Cliicago, 111. 1 

Pr. Tamošiūnas 1 

Pr. Bcnzaitis 1 

J. Stnipas 1. 

J. Stankevičius f 

Alex. Sabaitis 1 

F. Juozapatis 10 

j;Fj Kunza 1 

O. Martinkicnė 1 

A. Garinus r 

V. Bakutis i 

i M. Vaitkus f 

J. Baronas r 

,M. Muzika i 

N. Vaitkus i 

J. Jasutis i 

T. Gedminas 
J. Petraitis l 

|A. Malinauskas i 

K. Grite « 

į S. Daugelevičius 2 

A. Mustcika t 

N. Čcsna t 

A. Ruginis r 

A. Martinkus 2 
Jon. Dagilius 

■ A. Masalskis 2 

Kaz. Yarkalis r 

Jonas Lamsargis t 

Z. Grigaitis 1 

Ona Lukoševičiutč 1 
S. Vidginis 1 
Alcx. Gučas t 

F. Degimas 1 

J. Barčius 1 

V. Račkauskas r 

J. V. Dimša 1 
D. Žąsytis 1 
P. Woodmau : t 

M. Žilvitis l 
V, Stankus » / "r .) I 

L. Lapinskas , /■ * r> 
J. W. Zacharevičius ♦> * 1 

A< Babsis, Rockford, 111, * 
* 

•& Grigaliūnas, SiĮver Crcct, Pa. I 



&VH, Bukcr i 

Petr. Lukšis, Nevvark, X. J. i 

A. M. Goberis, Cicero, 111. i 

A, Kranaugkas, ClevelaiKl,Ohio 5 
A. iValungevičius, Dayton, Ohio 1 

•A. Gelinskas Pittston, Pa. 1 

Jgti. Daugi nskas, Clierry Valley, 
Pa, 1 

P r, Sagamokas, Chicago, 111 1 

,V. Norv is 1 

J. Racev iius ■* 1 

G. Ambrams 1 

T. StakeviČius 1 

Petras Grinevičius 1 
.«• •- 

Just. Pečiulis ^ 1 

Jonas Se.eika 1 

Jonrts Margis 1 
Napoleonas Kasinskis, 1 

Jonas Markūnas 1 

And. Jurevičius 2 

K. Mockevičius 2 

Just. įKlevička \ 

Ant. Mešk'auskis * 
1 

J. Dabravotakis i 

Petras Pivarunas 10 

Jofe. Rasiavicius 2 

(Daugiaus bus) 

(Tąsa nuo i-mo pusi.) 
IS KARĖS LAUKO. 

JAPONAI PAIMA 

j) 2,000 VOKIEČIŲ. 
Londonas, rugsėjo 23 d.—Ja- 

ponų kavalerija užėmė du svar- 

biu Siberijos miestu—Blagovics- 
čenską ir Alcksejcvską. Du tūk- 
stančiu austro-vokiečių, buvusių 
belaisvių, kuriuos bolševikai ap- 
ginklavo prieš talkininkus, pate- 
ko dabar japonų belaisvėm 

Japonų vyriausybė išleido pro- 
kliamaciją į Siberijos gyventojus 
ir sako, kad ne noras užgrobimu, 
bet draugiškumas ir noras pa- 
gelbėti užvesti tvarką privertė 
Jarponij^ įsimaišyti i Siberijos 
reikalus. Prokliamacija perserg- 
sti, kad bile vienas, nepaisant jc 
tautybės, kad darys betvarkę, 
bus skaudžiai baudžiamas. 

f| VĖL KĖSINASI 
f ANT BOLŠEVIKŲ. 

Amsterdamas, rugsėjo 24 d — 

oulyg žinios iš Maskvos, vėl bu 
vo padaryta ipasikėsinimų anj 
bolšeivkiškos valdžios lyderių ii 
iš tos priežasties, sako žinia, bu! 
padaryti nauji žingsniai atkersi 
jimui [suprask, kad bo!5svilca 
yč! šimtais žudysią]* 

IS AMERIKOS, 
APIE KETVIRTĄ PASKOLĄ. 

Washington, D. C. Visi plia- 
iiai prie 4-tos 'Laisvės Paskolos, 
kuri prasidės 28 d. šio rugsėjo, 
jau yra užbaigti. 

(Ketvirtos Paskolos bondsai 
4/4 porcento, taip-pat kaip 

ię ^Trečios Paskolos. Pirmas 
procentas už juos bus išmoka- 
mas (balandžio 15 d. ateinančiais 
metais už 173 dienas, o paskui 
kas 15 d. spalio ir balandžio 
kiekvienu metų. 

JBondsai bus nuo &50.00 iki 
$10,000. Augštesni bus po $50,- 
000 ir $100,000. Imant bondsus 
ant; lengvo išmokėjimo, šiuo sy- 
kiu reikės 'ant rarnjs duoti" 
10% nuo imamos sumos; perei- 
tą syk, laike Trečios Paskolos, 
reikėjo jmokėti tik 5^. 

Paraginimui prie šitos laidos 
liondsų, kongresas nutarė pa- 
liuosuoti juos nuo nekuriu taksu. 

Sykiu su tuo kongresas užgy- 
rė padidinti sumą karės taupymo 
ženkleliu (War Savings Stamps) 
i»uo 2 miliardij ik 4 miliardų 
jjoliarių. 

[Valdžiai suteikta teisė užgin- 
'ti priimdinėjimą bondsų vieton 
pinigu, perkant kokį tavorą. Tą 
fcei^ duota todėl, kad įvairus 
Spekuliantai išnaudoja žmones. 

Jtoti 
Jr JAUNUOLIAI TURĖS 
į/* DARBO. 

iWashington, D. C. Jauni vai- 
kinai, esantieji mokyklose?, kurie 

pasieks 35 metų amžiaus iki bir- 
želio i d. 1919 m., liks priskirti 
priu iVaikinų Darbo Rezervos. 
[Vaikai bus paskirstyti į burius 
savo mokyklose, valdžia duos 
jiems uniformas ir jie galės mo- 

kintis įvairių darbų, reikalingų 
prie ukininkystės. Pamokos pra- 
sidės mokyklose nuo lapkričio 
I d. šių metų ir valdžia kviečia 
(visus tokio amžiaus vaikinus tas( 
Jekciias lankyti. 

(Laike yasaroš mėnesių vai- 
Jčams bus duodamas įvą;rus dar-.j 
fcag ant jaiEHfr 

išmėginimas to, ką jie šmoko 
mokyklose per žiemą. Darbai,! 
žinoma, bus duodami tiktai to- 

ki, kuriuos to amžiaus vaikinai 
gali dengvai atlikti. 

v 

ALKOHOILO LAIDOTUVĖS.| 
Washington, D. C. Kongresas 

pereitą panedėlį galutinai užgyrė 
įstatymą, kuris padarys visas 
Suvienytas Valstijas kiauriai 
"sausomis" ant viso karės laiku. 

Uždraudžiama pardavinėti al- 
koholiški gėrimai nuo birželiu 
30 d. 1919 m. 

Uždraudžiama išdirbinėti vyną 
ir alų nuo gegužio 1 d. 1919 m. 

[ Uždraudimas dirbti degtinę pa- 
darytas dar pereitais metais]. 

Užtvirtinama Prezidento galv 
apskebti "sausa" bile vietą ir 
■pirm to laiko. Prezidentas jau 
tą galv ir panaudojo, uždrausda- 
mas dirbti alų nuo gruodžio 1 d. 
siu metų. 

Visi šitie uždraudimai bus ga- 
lėję patol, pakol pasibaigs karė 
ir pakol Amerikos armija nebus 
visai demobilizuota (paleista na*j 
mo). 

^ j y 

iš vison. 
*' 

i Didelė cxpliozija pasitaikė 
parako dirbtuvėje \Voellersdorfe, j 
netoli Vienuos. Kaip praneša Vien- 
uos laikraščiai, 382 ypatos, dau-j 
giausiai tarp jų merginų, tipo cx- 

pliozijos. užmuštos. 

Į| Danijos kunigaikštis Axel, 
kuris atvyko Amerikon kaijx> Suv. 

Valstijų svečias, aną dien atlankė 
1 Mount Vernon, 'kur yra palaidotas 
Jurgis VVashington ir uždėjo vai- 
niką ant šios šmlies tėvo kapo. 
/■ 

[ || Rezignavo Japonij-os minister 
rių kabinetas, kuriuo va<lovavo 
feldmaršalas grafas Terauchi. Jis 
vedė valdžią per du paskutinius 
metus. 

Rezignavimo priežastis tuo tarpu 
nepaduodama, bet galima spėti, 
kad ji l>ene bus sąryšyje su Japoni- 
jos ekspedicija Sibirijci. Japoni- 
joj yr*a keletas partijų ir jos turi 
skirtingas pažiūras sulyg to. kokiu 
budu Japonija turi dalyvauti Si- 

beriškoj ekspedicijoj. 

| j| Atnerikosulaivas B « en a \ e n- 

;t«ra tapo torpeduotas ir n u sken- 
do pereitos savaitės panedėlyj. Tris 
jo aficierai ir 27 jūreiviai atplaukė 
valtyje i Ispanijos uostą Gorunna. 
Trjjų valčių su 64 ypatomis to lai- 
vo Įgulos dar tritksta. 

B u e 11 a V cnt u ra plaukė iš 
Bordeaux miesto, Prancūzijoj, po 
to, k'ai-p jis pristatė tenai petroliaus 
siuntinį iš Philalelphios. Laivas 
buvo 4,881 tonu didumo. 

ĮĮ žinios iš Švecarijos praneša, 
kad austru pulkas, stovintis mie- 
ste Rovno,, buvusioj Rusijos Vo- 
ly niaus gubernijoj, susibuntavojo, 
kuomet jam paliepta važiuoti į 
Prancūzijos frontą. Pulkas buk 
iškėlęs, raudoną bunto vėliavą ir 
prie jo, sakoma, prisidėjo dar du 
pulkai. 

| .Variai Amerikoniškos delega- 
cijos, paskirtos tartis su Vokietija 
kasliuk išmainymo kariškų ir civi- 
lių belaisvių, atvyko j Berną Švei- 
carij >j. Delegacija susideda iš se- 

Kančių ypatų: Jotin \V. Uarrett, 
amerikoniškas ministeris I Islandi- 
joj, John VV. Davis, naujas Ame- 
rikos ambasadorius Anglijoj, ir 

atstovaujantis Amerikos karės de- 
partamentą; gcn. F. j. 'Kernam, 
atstovaujantis armiją ir kap. Hen- 
ry II. Hough, atstovaujantis lai 

vyną. Atvyko tapgi ir Vokietijos 
delegacija. 

Derybos prasidėjo panedėlyj per 
Šveicarijos valdžios tarpini nkystę 
ir manoma kad tęsis keletą savai- 
čių. Siu derybų tikslu yra ap ,įmai- 
nyti belaisviais, kurie jau r.^gali 
daugiaus dalyvauti karėj'*, taipgi 
nustatyti kitus belaisvių reikalus: 
siuntimą jiems pašalpos, suteikimą 
jiems mokiesties ir t. t. 

įj Čeclio-slovakišk-n divizija, 
esanti ant italų fronto, ir kovojan- 
fi t«nai sykiu su italais prieš savo 

buvusius vrldonus aistrus, rugsėjo 
.ji d, pasįžimėjo. sumušd»ama aust- 

rų užpuolimus. Apie tai praneša- 
ma ; oficiaįiškai iš italų vyriausio 

f:,« /V'M 

ivM P _ 

niA p 

(CepyrUtil) 

DIDELIS "TRUBELIS"' IŠILGAI HINDENBURGO LINIJOS. 
H i n d c n b u r g a s: Heilo, Kric!.. Heilo, Heilo —■ po šimts velniu kodelneatsakai 
['Kur tau Fricas švokiečių kariuvnenė) atsakys. ka<l jis baisiai 'bizi," kailį nešdamas]. 

Žinios iš Lietuvos. 
Odesa. 

Jeigu dabar visur Rusuose bai- 
su gyventi, tai čia — dešimtį kar- 
tu, nes kiekvieną naktį esti susi- 
rėmimu ir žinoma ne ve Atikų. 

Lietuviai čionai, nežinia ar lai 
kad tokia dvasia, irgi juda, dirba, 
žinoma, kiekvienas savo išmanymu, 
liene visos lietuviuose iškilusios 
partijos rado čia atbalsį: nuo "dc- 
šiniausių," ligi ''kairiausių." "Kai- 
rieji" nesigaili darbo parašyti kam 
nors į rusų laikraštį ir išvadinti 
kitus, jiems neprielankius, visokiais 
jau žinomais vardais. 

Be to, rodos, ir savuose orga- 
nuos giriasi, kad jie čionai vi- 
siems lietuviams vadaują. N'epai- 
sant vietinio endekų skyriaus boi 
koto "Samrybės lizdo," t.y. "Mer- 
gaičių Draugijos," "Savitarpiečių." 
"Krikščionių Demokratų." "Liau- 
dies Sąjungos," ''Varpo" ir kitų, 
kurios turi vieną bendrą salį*. Ko- 
lonijos laibiausiai susipratusieji lie- 
tuviai koncentruojąs apie minėtą- 
sias organizacijas ir šiądien nariais 
jos yra gausingiausio? ir pasižymi 
savo gyvu darbu. 

Pakalbėsim apie tas draugijas, 
kuriose dalyvauja jaunuomenė. 
Nesenai susikūrė 'Varpas,' kurio 
tikslas yra organizuoti Odesos 
lietuviu jaunuomenė bendram la- 
vinimuisi dailėje ir kitose mokslo 

šakoje, l>e to duoti kuno pagalbos 
neturtingiesiems nariams. Ši drau- 
gija jsikurė mokslaivių iniciativa. 
Aukščiausis tikslas — teikti dva- 
sios peno; tam tikslui, kas mėnuo 
iškelia kelis vakarus, daugiausia, 
koncertinius ir, kaip toliau ma- 

tysime. gana pasekmingai. 
Kita. seniau susikūrusi "Kuta" 

— kliubas, dabar pasivadinusi save 
kulturos švietimo draugija, tat]) 
pat dažnai kelia vaikarėlius. (Rūtos 
sekcija — "Rūtos vainikėlis"). | 

Taigi. Odesoje yra du jaunimo 
būriai, kurie darbuojasi visai at- 

skirai. Iš karto gal ir keista, kad 
čia jaunuomenė noiefarbuoja iš 
vien, bet arčiau pažiurėjus, pama- 
tysimc, kad Lietuvoje augusieji 
su vietiniais, čia gimusiais, negali 
susiklbėti: dvasioj yra skirtini, 
nes kas vienam sava, kitam atrodo 
visai svetima; pavyzdžiui: ''Ruta" 
leidžia dainuoti rusų nuvalkiotus 
romansus <lar išverstus i lietuvių 
kalbą. O kaip mėgsta "solistės" 
juos atlikti! Nei vieną žodj nega- 
lima suprasti! O jeigu turėsime 
gaivoje. k*ad jos silpnai moka lie- 
tuviškai, daugiausia tarpu savęs 
■kalba rusų kalba, tada suprasime, 
ką galima jausti, girdint toks 
"veikalas"' vertime. Lietuvių d'ainos 
taip pat neišvengia savotiškų "pa- 
taisų." Geistina butų, kad "solistės" 
ir choras įgiedotų i gramofoną, 
tada kai-kas galėti] pasimokinti. 
Taigi Odesa turi du choru ir dvi 

vaidintojų kuopi. "Varpo" choras, 
daugiausia iš darbininkų, dainuoja 
vakarėliuose ir gieda bažnyčioje 
per lietuvių pamaldas, kurio esti 
kas trečias šventadienis. 

Į "Rūtos" vekarėlius, visi vie- 

tiniai inteligentai teikiasi ateiti, gi 

"Varpe" rtftai kada matyti, nebent i 
nc vietiniai. Taeiaus del to vakarui 
kėlėjai, rodos, nė kiek nenustoja,! 
nes, girdėjau, dažnai net pritrūks- 
ta bilietų ir žmonės, negavę bilietų, į 
turi grįžti n'anio, gi "Rūtoje" !o- 

)cio atsitikimo, rodosi, -nėra buvę. j 
Taigi ir publikos kiekviena kuopa J 
turi sa,fOs: kas j "'Varpą," ka:s Į j 

"Rulą" ir nepaisant socialistų 
atsišaukimų ir kvietimų vie- 
tiniuose rusų laikraščiuose, kad 

eitų į "Kutą," ligšiol nė kiek 

'jiems publikos nepasidaugino. 
Paskutiniai "Varpo" vakarėliai: 

antrų kalėdų dieną Vydūno "Ne 
sau žmonės" is "Aš numiriau," 
o prieš Naujuosius ?\Ietus "Abe- 
jotira ypata." paskui A. V aičiūnas 

dainavo ir '"Varpo" choras. A. 

Vaičiui"? vedamas. Be to Kažys 
ir Maliekaitis pagriežė "Tu ma- 

no motinėle.' "Rūtos" vakarėliai 
buvo: trečia kalėdų dieną Žemaitės 
"Mūsų lietasis" paskui chor"as 
dainavo, o per Naujus Metus "Su- 

griautas gyvenimas," deklemavijos 
ir "siolistės' solo. Paskutinio 
vakaro galas baigėsi keistai, nes 

visiems, kas lik turėjo blizgančius 
"pagonus," noiv.ns nenorom.s juos 
nusagstė. Odesos publika nepratusi 
dramų, taigi, kaip vienur, taip ir 
kitur tragingo e vietose rodė dan- 
tis. 

Tarnaičių Praugija turi nedi- 
<lclj chorą. 

Be to, per Naujus Metus, kun. 
V. Draugelio rupesniu, buvo iš-1 
kelta vaikams eglelė su loterija, 
bufetu, dovanomis, vienu žodžiu 
— kermošius. Dainavo, deklcmavo, 
žaidė vaikai, u pabaigai atvažia- 
vęs "Varpo" choras padainavo. 
Didelė salė vaikų ir suaugusių 
buvo pilnutėlė. Publika, dėginga 
kun. V. Draugeliui, neuoroms 

skirstėsi namo. 

Smoienkskas. 

Apsti dalis n uis u išblaškytu 
])o plačiausius Rusus, pateko ir 

į čia. Žmoneliai vargsta, kenčia 
'badą ir šalti. Įsigilinus Rusų re- 

voliucijai, kai-kuric suskubo ge- 
rokai, politikos atžvilgiu, "apsi- 
šviesti" ir "susiprasti," moka net 

aiškiai atskirti buržujų nuo pro- 
letaro ir bolševiką nuo menševi- 
ko. Tas vi>as žinias tvirtai ma- 

no parsigabenti, grįžtant j Lietu- 

vą ir ten jas vykinti namie. 
Norėtųsi pasiskaityti laikrašti: 
bene surasi ten nors paminėtą 
savo tėviškės vietą, ar sužinosi 
ši-tą apie pasilikusiuo.Miis ten, 
brangius asmenis ir pažibamus,; 
bet: surasti Smoieiis'.c Teturiu 
laikrašti nelengvas uždaviin.; <!:»r 
ir ilgokai gyvenančiam ui :'mo- 

gui. Kik. vargše, kažin l.y.r i 
miestu pakraš i. " i'' nuėj-s. pa- 

rėtai tik paptelėsi j klctnką ir. 
dūlink šalin, nieko nelaimėjęs. 

Tiesa, šiomis dienomis galimai 
girdėti Didžiojoj gatvėj garsiai j 
rėkaujantį laikraštininką: "f.itov-i 

skaja l'ravda"! Liet tuu tiktai 
ji* gandina "tovarišėkis," kurie 
vien stebiasi. iš kur čionai atsi- 
rado dar ir "Litovskaja l'ravda". 
Vienas, kitas, paėmęs, pasižiūrės 
ir vėl urnai grąžina savininkui, 
— matyti, nemėgsta! štai vėl 
reginys, šventadienį po pamaldų 
šalyj gatvės prieš bažnyčią stimpa 
šalyj su glėbeliu "Varpo" mergina. 
Vienas kitas, praeidamas, perka ir 
"Vadą." Ramiai pardavinėja, ne- 

atjausdaina gręsiančio pavojaus. 
Tik štai lenkiškai rustus balsas: 
o tu čia ką bedarai? kas tau leido? 
ar tu supranti, ką aš tau sakau? 
ir t. t. Tatai pats Smolensko baž- 
nyčios klebonas, pats D-r Okolo- 
KulokV". eidamas pro sali, ar 

tyčiomis išėjęs iš klebonijos, šok- 
sta prie "Vado" pardavėjos ir 
verčia ją net i atvirą tternyčią 
sprukti, kad pasislėptų nuo įsims- 
tinusio L)-r'<». Smolensko bažny- 
čios frontas išeina j gatvę, kur 
niekam nedraudžiama eiti ir ap- 
sistoti. manoma, kad ir ''Vadą" 
pardavinėti. Bet, m'atyti, kai-katn 
ir "Varpas" kenkia, yt dieglius 
šone; g?1 užtatai, jog jis lietuviš- 
kas 

Keleivis. N 

Iš Lietuvos jau ateina laišku 
per f r (.t. ta. Voroneže yra gavęs 
I'. \ ariakojis uuo savo tėvų iš 
Rinkuškių sodžiaus. Biržų apskri- 
ties laišką, rašytą sausio 25 d. 
lai buvo atsakymas į jo lai:"ką 
rašytą iš Dvinsko sausio 8 d.Kaip 
girdėti, ir kiti yra gavę nuo savo 

giminių laiškų. 

ŽINIOS IŠ RUSIJOS. 
Maskva. \ Tūli plėšikai 

plėšė ir išvogė "Patrijarkų apda- 
rų sandeli" (riznica), kuriame 
gulėjo nuo senų senovės rusų pa- 
trijarkų didžios brangenybės, pi- 
nigais neįkainuojami apdarai, kry- 
žiai. žiedai, žemčiūgai, deimantai 
ir kiti istoriniai daiktai. į 

Petrapilis, tialutinai likviduo- 
tas Valdomasis Sinodas. Valdi- 
ninkai paleisti. o turtas tenka 
V alstybės bankos kiniai. 

Kievas. Cia plėšikai žmogžu- 
džiai, apsivilkę karininku drabu- 
žiais. įsiveržė j Kievo-I'cčersko 
vienuolyną pas mitropolitą V la- 

dimirą. nuvilko jį ir, išvedė, už- 
mušo. šis atsitikimas Kieve pa- 
darė dideli įspudj. Pu 1 kirtikas 
Muravjovas įsake žmogžiudžius 
suješkoti. 

Petrapilis. Xuo vasario 15 d. 

Mikalojaus gelžkeliu nustojo 
vaikščioju 1 ir j klasės vagonai. 
Dabar traukiniai bus sudaryta tik 
iš ir 4 kla-ės vagonu ir "tepluš- 
ku". 
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Knyga apie Liet.ivą. (iauta 
žinių. kad Lietuviu Draugijos 
1 ertro Komiteto įgaliotinis Ko- 

;>ndiagoje I. Savickis žadąs islei- 
tdan i kalba knygą apie Lietuvą, 

joje busią straipsniu Aukšto'.io. 
Bcnedictesc.no, (danų žymaus ra- 

šytojo ir lietuviu klausimo žino- 
vo). St. Šalkauskio, J. Savickio, 
Šeiniaus. Šliupo ir kitu. 

įsUuiiA, km\m, 
■ ■■ —■ 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Dvejos prakalbos. Rugsėjo 14 
ii. vietinė Liet. Progr. Moterų su- 

sivienijimo kuopc. parengė prakal- 
bas, parsikviečiama kalbėti tukj 
merginą net iš Bostono, — ro- 

dosi, Puišiutė vadinasi. 

Šios prakalbos atsibuvo C j e* li 
mino salėje ir žmonių prisirinko 

j pusėtinai — norėjo pasiklausyti 
kai]) čia mergina kalbės. Išėjo j 
kalbėti, ir reik pripažinti, kad mer- 

ginai drąsos netrūksta. Jeigu tik 

ji turėtų tiek apšvietos ir mokslo, 
kiek turi drąsos, <tai butų visai 

neblogai buvę. Ant nelaimės to 

ji neturi, kas tuoj aus davėsi pa- 
stebėti iš to, kuomet mergina pra- 
dėjo kalbėti apie tokius dalykus, 
apie kuriuos ji neturi, matomai, 
jokio supratimo. 

Pa'kol ji kalbėjo apie moteris ir 
j 11 gyvenimą, apie jų apsileidimą, 
neapsišvietimą ir nešvarumą — 

Intvo dar nei šio nei to: nors nieko 
naujo ir tame ji nepasakė, bet vis- 

,gi. kai]) sakoma, dar visi keturi 
ratai tomis pačiomis vėžėmis ėjo. 
I»et kuomet ji pasiėmė apie [Kri- 
tikos klausimus kalbėti, tai is»yk 
pasirodė, kad, anot patarlės, "ilgi 
plaukai, bet protas trumpas." 

Jau nekalbant apie tai, kad ji 
užstojo Rusijos bolševikus, apie 
kuriuos ji, matomai, nedaug žino: 
jau nepaisant tokių netinkamų 

i merginai išsireiškimų kaip štai, 
kad esą demokratai pučia asilui 

■per ausį, o republikonai per uode- 

gą, — ji ėmėsi nebagė "kritikuoti" 
ir šios šalies valdžią, kalbėdama 
apie geležinkelius. Girdi, Amerikos 
geležinkeliams reikėję daug paaisy- 
mų, tai valdžia juos paėmė ir da- 
bar renka nuo mus pinigus per tak- 
sas pataisymui apleistų geležinke- 
lių. o kai sutaisys, tai ir vėl atiduos 

kompanijoms. 
Apie kitus dalykus — o ji su- 

minėje jų daug — neapsimoka 
ir kalbėk IV.teks pasakius, kad 
blogai y kuomet agurkas per- 
daug pi1: ręs, bet blogai, kuomet 

jis ir necui jgę*-. Kalbėtojui, pinu 
.pasirodant ant astrados, turėtų 
truputi prasilavinti, pasimokinti, o 

ne lipti ant estrados ir kalbėti apie 
viską, kas iš užsuktos galvelės ant 

liežiuvio pakliūna. 

Antntojaus buvo kitos prakal- 
bos — Lietuves Sunų draugijos. 
Kal"bėtojais buvo vietiniai, P. Pti- 
rouis ir l\. J. Geleželė. 

| Geleželė kalbėjo ilgai ir savo 

! prakalboj pajudino svarbiausius 
reikalus, kurie šiądien stovi p-ieš 
lietuvius: atgavimas Lietuvai ne- 

'^pngulmybės, atstatymas ir sutvar- 

kymas jos ]X) karės ir t. t. Ir tuo 

tikslu ragino klausytojus dėtis ir 
remti tokias įstai&'«»s kaip Lietuvos 
NTcprigulmybės Pondoc. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir t. t. 

Kalbėtojas pinčiai pasvarstė apie 
mūsų bolševikus ir apie socialistus 
abelnai. Baigdamas prakalbą, ra- 

gino tletis prie vietinės Lietuvos 
Sunų draugijos, kuri yra grynai 
tautiška lietuvių draugija. 

Antrasai kalbėtojas, p. P. Pet- 
ronis, pajudino savo prakalboje 
mūsų kunigų politiką. Jis nupeikė 
tu •> kunigus, kutie ir nuo altoriaus 
uesidriovi varyti savo klerikalę 
p;>litil^ą; pažymėjo, 'kaip nekurie 
jų prieina net prie to, kad ir nuo 

altoriaus vartoja tokius žodžius, 
šmeiždami tautines organizacijas, 
kokių gerai išauklėtas žmogus dro- 
vėtusi vartoti ir kur kitur (Pami- 
nėjo kim. Maliauską, kuris laike 
savo "misijų" vartojo visai nešva- 
rius žodžius net ir bažnyčioje'. 

Kalbėtojas išvedė tokią mintį, 
•1cad kas 'perdaug, tai nesveika: ar 

barščiai yra persūdyti, ar jie yra 
nedasudyti — vis viena negerai, 
negardus. O pas mus klerikalai 
persurina perdaug vienon pusėn, 
gi socialistai kiton pusėn. Xurrdė, 
kaip socialistai. Čiulbėdami-ulbėda- 
mi apie laisve, .ppie teisybę, apie 
žemišką rojų. kaip gavo valdžią 
Rusijoj, tai Įtaisė žmonėms toki 

"rojų," apie kokį ir didžiausi des- 

potai nėra sapnavę. 
Po p. Petronio prakalbos, (ieK?- 

želė atsakvnėjo ant klausimų. Lie- 
tuviški bolševikai, kurių p-.-vkalbo- 
se buta nemažai, mėgino kall>ėtoją 
''subytinti," lret kadangi kalbėtojas 

jiems pusėtinai gerai ir aiškiai at- 

sakinėjo, tai nebagai tik supyko. 
Žmonės, atsilan'kusie prakalboje, 

abelnai paėmus, buvo užganėdinti, 
ties jiems jau atsibodo i^ vieno- 

jiusės socialistu giesmės, o iš kito/ 
pusės klerikalų "gadzinkos." Šitokį 
duetą tos dvi kraštutinės sriovės. 
įvarydamos, pusėtinai sudemora- 
lizavo vietinius lietuvius, kurie 
norėtu kąnors rimtesnio, tautiško 
išgirsti, lietuvių tautos reikalus 
pasidarbuoti. 

Bolševikų Generolas. 

IŠ NEWARK, N. J 
Rengiasi prie Ketvirtos Pa- 

skolos. Rugsėjo 16 d. vietinė 
Ne\varko Lietuvių Tautininkų 
Tarybos ir Lietuvių R.-K. Cen- 
tro atstovai laikė bendrą posėdį 
tikslu, kad pasikalbėti, kaip Xe- 
\varko lietuviams geriaus prisi- 
rengus prie besiartinančios Ket- 
virtosios Laisvės Paskolos. 

Po pasikalbėjimui nutarta j>u- 

ty'ęrti veikiantysis komitetas Lai- 
svės Paskolo bondsų pardavinč- / 

jimiti ir tink inai šiame re i kai" 
agitacijai. Sio komiteto valdy- 
bon išrinkta: pirmininku K. Vaš- 
kevičius, vice-pirmininkais: J. 
Kratikauskas ir J. Pelutis, iždi- 
ninku \*. Ambrozevičius, sekre- 
torium M. Truska, o jo pagel- 
bininkais 1'. Lukšis ir S. Pra- 
nis; p-ia P. Radzevičienė ir A. 
Žiugžda likosi kasos globėjais. 

Nutarta taipgi pakviesti komi- 
tetui į pagelbą visi vietos veikė- 
jai. Svarbiausiu šio komiteto 
tikslu vra 

x 
varyti kuoplačiausią 

agitaciją tarp vietos ir apielin- 
kės lietuviu, idant viš pirktųsi 
ateinančios Ketvirtos Laisvės 
Paskolos bondsų ir kad pirktusi 
juos per lietuvių komitetą. 

Siu visų dalykų išaiškinimui- 
nutarta rengti dideles prakalbas 
rugsėjo 29 d. ir pakviesti josna 
galimai geriausius kalbėtojus. 

Visi lietuviai pirkite Ketvir- 
tos Paskolos bondsus per lietu- 
vių komitętį, kad lietuviai už 
tai galėtų gauti kreditą. Kiek- 
vienas lietuvis, pirksiantis bond- 
są, privalo pasirūpinti ir prižiū- 
rėti, kad lietuviai gautų už tai 
kreditą. Tuomi bus dviguba nau- 

da padaryta: ne tik bus Dėdei" 
Šamui pagelba, bet ir Lietuvių 
tautai iš to bus naudos. 

M. Truska, Sekr. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
Tautinės draugijos darbuojasi. 

Šiuo sezonu sukruto tautines 
draugijos veikti,—daugiau negu 
iby kurios kraštutinės sriovės. 
Štai SLA. 14-ta kuopa rugsėjo 
28 d. Goodrich House svetainėj, 
ant EaSt 31-mos gatvės rengia 
pasilinksminimo vakarėlį-šokius. 
Bus tame vakare taipgi tikietais 
išleista kuopos naudai vargonai. 

Tautinis "Varpo" vyru choras 
irgi sulyg išgalės veikia, ir ne- 

maža veikia. Yarpicčiai rengia 
gana turiningu programų vaka- 
rą spalio 6 d., Germania Yor- 
vvaerts Turnverein svetainėj, Pra- 
džia 4 vai. popiet. Bus suvai- 
dinta veikalas: "Švarkas ir Mi- 
linė," kurį vaidinti mokomasi 

gana sparčiai. Režišieriaujant p. 
Jokubynui, praktikos bitna kelis 
kart savaitėje, tad reikia manyti, 
jog bus suvaidintas gana atsa- 

kančiai. 
Be vaidinimo, dar viršminė-^ 

tam vakare bus choro dainų, du- 
etų ir solo. Po muzikaliai-vo- 
kalės programo dalies, žada būti 

įsoKiai iki veiumai. 

"Varpo" choro dailiu prakti- 
kos bu va kas sercdos vakarą 
Kilaus salėje, kampas St. C'Iair 
ir 62-ros gat. Visi vietos vai- 
kinai privalo prisidėti prie šio 

vyrų choro ir lavintis dainavime 
bei vaidinime. Pažangesniam 
jaunimui nėra jokio išrokavimo 
laikas veltui leisti, bet yra prie- 
dermė prigulėti prie dailės drau- 
gijų ir šio-to prasilavinti. 

Nors nemaža "Varpo" choro 
narių išėjo 'Dėdei Šamui tarnau- 

ti, 'bet jų vieton Įstojo naujų ir 

yra manoma, kad ateityje visas 
vietos jaunimas, ypač vaikinai, 
susispies prie šio choro. 

TMl)., 20-ta kuopa taip-pat 
rengia toj svetainėj, ką ir "Var- 

pas." teatrai j vaidinimą ant spa- 
lio 20 d. Bus perstatoma ko- 
medija "Sugrįžo." 

TMD. 20-tai kuopai pasidar- 
bavus, susitvėrė Centralio Ko- 
miteto skyrius. Xors nėra dar 
skaitlingas nariais, bet tolyn vis 



Bidesnis skaičius narių, apsidėju 
feiij mokestimis Lietuvos reika- 
lams, rasis 1 J. S. 

IŠ BATAVIA, II,L. 
Nusisekusios prakalbos. Labai 

retai kada tenka pastebėti laik- 
faščiuose apie Hatavijos lietuvių 
viešąjį veikimą. Tiesa, čia lie- 
tuvių visai mažai,—tik apie 30 
šeimynų ir apie tiek pat pavie- 
nių. Nors tai skaitlius mažas, 
tačiaus ir jie kaip kada bando šį- 
-tą pradėti lietuvių dirvoje veik- 
li. 

DLK. Gedemino dr-stė rug- 
sėjo 15 d. šių nietų parengė pra- 
kalbai. Kalbėjo p. J. (iiraitis.j 
P-o (iiraičio kalba buvo gana 
jdomi ir užganėdinanti, ką liu- 
dijo gausus delnų plojimas. Ypa- 
tingai kalbėtojas puikiai nušvie- 
tė Lietuvos gyventojų padėjimą 
ir reikalą likusius Lietuvoje vien- 
genčius šelpti. Po to jis pabrie- 
'/.& ir apie Rusijos bolševikų 
režimą ir apie tai, kokias "ko- 
medijas" neapšviesti Rusijos 
žmonės išdaro. 

Tai pirmos puikiai pavykusios 
Batavijoje prakalbos. Daugelis 
po prakalbu, sužinoję nuo kitų, 
kad daug naujo išgirdo, gailėjo- 
si, kad neatėjo pasiklausyti 

Labai Imtu geras daiktas, kad 
PLK. Oedemino dr-stė tankiau 
parengtu panašias prakalbas, ku- 
riose mūsų viengenčiai; daugiau 
gautų progos patirti apie musų 
tautos reikalus ir bendro veiki- 
mo darbą. 

Tad-gi bataviečiai prie darbo, 
ties ką dabar pražiopsosim, tai 
ir už šimto metų nepataisysime, 
—ypač Lietuvos neprigulmybės 
reikaluose! Narys. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Prakalbos. Nedėlioję, rugsėjo 

15 d., apie 7-tą valandą vakare, 
pulkeliais praic:o rinktis lietu- 
viai apie Moosc svetainę. Išro- 
dė, kad Šioje svetaine" je turės a t- 

si-buti kas tokio nepaprasto, fu- 

ėjus Į svetainę apie 300 sėdynių 
tuojaus prisipildė, o didesnei pu- 
sei susirinkusių reikėjo slatiems 
laukti vakaro programo. 

Aštuntą valandą Centralio Ko- 
miteto skyriaus pirmininkas, p. 
J. Alyta, išėjęs ant estrados, per 
statė Am. Liet. Atletų Chorą, 
kuris sudainavo Ameril i/lišką ir 

Lietuvišką hymnus. Publika nu- 

stojusį su pagarba jų išklausė. 
Paskui pasirodė ant estrados kal- 
bėti Dr. J. Šliupas. 

Kalbėtojas pradėjo nuo pasa- 
kojimo apie suirusią Rusiją. 
Vaizdingai perpasakodamas bol- 
ševikų žydeliu gaspadoriavim.7 
Rusijoje, tolinus kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį ir jos ateitį, iš- 
reikšdamas pasitikėjimą, kad jau 
netoli ta valanda, kurioje »fsi 
lietuviai jausis piliečiais laisvos, 
neprigulmingos Lietuvos. 

Tolinus kalbėtojas ragino vi- 
sus rištis į amatninkų draugijas, 
dėtis prie Lietuvos Atstatymo] 
Bendrovės, ir antsidčti mokes- 
čius Lietuvos iždui, ir Lietuvos- 
Neprigulmybės Fondui. 

Po Dr. J. Šliupo prakalbos su- 

rinkta aukų Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondui $93.56. Renkant 
aukas, kalbėjo dar vietinis Cen- 
tralio Koipiteto skyriaus iždinin- 
kas, P. Lazauskas. P<5 jo kalbai 
\in. Liet. Atletu Kliubo Choras 

sudainavo keletą gražiu dainelių 
ir apie porą dainų solo. 

Kaip augščiau minėjau, dides- 
nei pusei publikos prisiėjo sta- 

tietns klausytis prakalbos ir dai- 
nų, vienok ji Kantriai klausėsi 
prakalbų ir padėką išreiškė kaip 
Dr. J. Šliupui, taip ir daininin- 
kams gausiu delnų plojimu. 

Po prakalbų 'būrelis baltimo- 
ritvių, apie iš 35 ypatų, suren- 

gė Dr. Šliupo priėmimui vaka- 
rienę. 

Prieš prakalbas visuose vieti- 
niuose dienraščiuose buvo rašyta, 
kad Dr. J. Šliupas, lietuvių at- 

Lengvas. Greitaijr^^i^kįkus Budas 

RUDENIO VAKARUI. 
Vasara baigiasi. Netrukus ūkanotas, lietingas ruduo ateis. Gražio.-, 

i gamtos globstj — žaliojančias girias išeigos atmintyje praeities 
paveikslus skleis, didins liudnumą, kurį sutvers šalta: teškenantis 
rudens vėjams be kaukiant lietus. Salta žiema savo giliais pusny- 
nais apkalis žmogų stuboje. Prabėgusios vasaros gražumo atmityje 
žmogaus nejaukaus rudens užtiktas nei gyvent nebenori, nes vis- 
kas atrodo jucda, tamsu. Jfiet prisirengus išanksto prie žiemos va- 

karo, o pamatysi, kad nuolat teškenant j fangą rudens lietui, kad 
dejuojant vėjui medžiu >akose ir maišant žeme su dangumi sniegui 
žiemos vakaro audroje, kuomet pečiuje liepsna slankios, žarijas 
glaustys, žmogus rasi naują pasaulį, rasi jame naujus draugus, juos 
pamylėsi, su jais gyvensi, džiaugsiesi ir drauge kentėsi, žiemos 
audros siautimas ten užsienos tik dar gražiau išdabins puošnius, 
mintyje besirci'kenčius paveikslus. Tą naują pasaulį rasi knygose, 
ktrrias Tau, artime, čia parinkome. 

1. IA gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių, čia rasite kelis šimtus 
pasakų apie velnias, dvasias,keplų, dangų. Gražiuose audimo apda- 
ruose. Surinko Dr. J. Basanavičius 2.00 

2. Lietuviškos Pasakos Ivalrioos. čia telpa 141 pasaka, tarp kurių 
rasi Juokingu, išmintingi; Ir žingeidžių. Gražiuose uudimo apdaruose 
Surinko .f. Basanavičius 1-25 

Antra pasakų kuyga 1.50 
4. Trečia " " 0 1.50 
"». Ketvirta " " 0 1.50 
6. Itevolineijos Žmones. 8 žingeidžios apisakos : 20 
7. Trumpa Senov> Istorija arba viso pasaulio istorija, čia pasie- 

kiami tolimi prieš Kristaus gyv^nim^ amžiai. Turi spalvotus žem- 
laplus. Gražiuose audimo apdaruose 0 1.25 

8. Bra1*' ėliai. 11 gražiu apisakų 45 
f). Gyvenimas Genovaitės. Graži iš senovės laikų apisaka 50 

10. Kryžiokai. Istoriška apisaka, iš lietuvių su kryžiokais karių, dvi 
dideles knygos 1.50 
11. NVbepirmiJ*. Iš moksleivių gyvfnlmo, parašė B 10 
12 PakeiW'.na* (novelė), parašė K. Vairas 10 
H. Qno Vadis Apisaka iš krikščionių prispaudimo laikų; viešpatau- 
jan' Neronul. Parašė H. Sinkevičius, ?, tomai 3.00 
14. Širdis. Tai gr&ži knyKa pupošlmai knygyno namuose, talpina 
daugybę paveikslų, bet jos turynis dar daug gražesnis, kuris esti 
pamokinimu vlaokio amy-iausžmonių, veikalas turi apisaku formų, 
tai tas labiausiai privilioja skaitytoja. Paražė E. de Amicl 1.50 
15. Tėvas ir Sunūs. Iš sodiečių gyvenimo paveikslėlis. Parašė B. .10 
IK. "Negadaj" arba baisus sapnas. Parašė Z .10 
IV. Žemių Dulkes. Graži apiaaka, labai tinkanti čia augančiam jau- 
nimui paslskatyti. Parašė M. Radzevičiūtė 50 
18. Velia os Akivaizdoje. Parašė francuzų raštininkas Jule« Verne. 
Tai yra puikus fantazijos vaizdas, labai tinkas pasiskaityti šiuo karės 
metų. nes aprašo daug mandrybių ant vandenų 1.00 

Jeigu (panorėsi įsigyti >į knygynėlį, nęs Tamistai prigelbėsiu! 
jj gaut, su patarnavimu kra.se uredniitko pristatysime tiesiog j 
Tampos s t ubą. Perkan' visą >itą knygynėlį ant syk, atiduodame tik 
už $15.00 

rsis knygynėlis paskandins savyje nuobodžias žiemos vakfarų va- 

landas. Jei nepranyks, tai labai sumažės dažnai blėdingos išeigos. 
Virtoje nenaudos auklės, tr.4)iilins skaitytojuje rimtą, pageidaujantį, 
pamokinantį žmogų. 

Matysi, artime, kad -itos knygos dar daugiau gražuminų prieš 
tave prasieis, negu anos žaliosios, malonios vasaros girios. 

Liudnus rudens vakarai netrukus ateis, pirm j u papoškite savo 

stuhele šiuo knygynėliu. 
Oolite pirkt po viena, po keletą, arba ir visą knygynėlį, męs no- 

riai patarnausime kiekvienam. 
Kasykite šiuo antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33-rd St. 

/. _ "/ _ t Chicago, 111. 

rW"-6teMA/il 

(OopyrllM) J 
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APALPO... 
Vajazau, vajazau!.. Vokiškas Autokratizmas apalpo... Jo "vicrni" gizeliai stengiasi jį 

atgaivinti: pan-germanistas vėto. junkeris su kitu gyduolių jam čirškia, kad atsipeikėtu. 

stovas \Yashingtone, sugrįžęs iš 
Europos, laikys Baltimorėje sa- 

vo viengenčiams prakalbą, l'er 
prakalbas buvo atsilankę nuo 

Amerikonišku dienraščiu reporte- 
riai, ir panedėlyje vietinėse lai- 
dose buvo rašyta apie atsibuvu- 
sias prakalbas ir dainas. 

Kaip visuomet, taip ir šiuo 
kartu mūsų ka likiški vadova 
bandė užkenkti .antininku ren 

giamam vakarui. Sužinojus, kac 
kalbės Dr. Šliupas pas tautinin- 
kus,—klebonas iš sakyklos užsa 

kė, kad tą pat j vakarą susirink 
tų ant Vyčių koncerto ir pra 
kalbų. Nors jų tikslas aišku.' 
buvo, kad pakenkti tautininkams 
bet tas jiems šiuo sykiu nenu 

sisekė: sakoma, susirinko tena: 
mažai publikos ir ta pati išklaat- 
siust naujo vargonininko keietof 
dainelių, užlipus p. Vasiliauskui 
ant estrados sakyti prakalbą, ap- 
leido būreliais svetainę ir skubi- 
nosi paklausyti, ką pasakos Dr. 

J. Šliupas. Dzūkelis. 

IŠ MONTELLO, MASS. 
Nelaimingas atsitikimas. Rug- 

pjūčio mėnesyj ištiko mirtis Vin- 
cą Jankauskį, gyvenusį prie 
Arnes st., prie nepaprastu aplin- 
kybių. 

Rugpjučio 24 d. jisai, sakoma 
išsiėmęs iš banko apie penkioli- 
ka šimtu doliairų ir žadėjęs va- 

žiuoti Pennsylvanijos valstijon. 
Rugpjučio 25 d. iš nakties at- 

rasta jo kambarys kruvinas, c 

kur dingo Jankauskis, to niekas 
nežinojo. > 

Tik 27-tą dieną atrastą jo la- 
v'onas miškelyj už lietuvių baž- 
nyčios. Lavonas visas kruvinas, 
ant kaklo užnerta virvė, o kitas 
jos galas permestas per medžio 
šaką. Pinigų pas ji nerasta. To- 
dėl spėjama, ar žmogžudystė ne- 

buvo padaryta apiplėšimo tikslu. 
Velionis neturi jokių giminių 

Montello miestelyj, bet teko gir- 
dėti, kad Amerikoj yra jo gimi- 
nių. Vincas Jankauskai* paėjo iš 
Kauno gubernijos, Šiaulių ap- 
skričio, Lūkės parapijos. Turėjo 
apie 35 metus amžiaus ir buvo 
vedęs Lietuvoj. Buvo vyras do- 
ras ir su nickuom piktumų ne- 

j ieškojo. 
J. A. Lukauskis, 

161 W. 6th St., 
So. Boston, Mass. 

IŠ HARRISON IR 

KEARNEY, N. J. 
Lietuvių pasižymėjimas. Ar 

lietuviai pagelbsti lupti kaizerį, 
ar lietuviai nestoja už Dėdę Ša- 
mą? \Yell,—tegul sekantis ma- 

žas pavyzdėlis pats už salve liu- 
dija. 

Vietos lietuviai susiorganizavo 
i taip vadinamą "Litluianian 
\Var Savings Association" ir 

rugpjūčio 30 d. surengė antrą iš 
eilės vakarėlį su šokiais Har- 
risone. Tikslu 'buvo išparduoti 
Karės Taupymo Ženklelių (\Yar 
Savings Stamps). Ir ką jus ma- 

note? Per tą vieną vakarėlį iš- 

parduota šitų ženklelių 'beveik 
už $1,900.00. T«°s yra negirdė- 
tas Harrisonc atsitikimas—ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp kitų 

taulu: net amerikonai, ar kitos 
tautos, rengdamos panašius va- 

karėlius, išparduodavo ženklelių 
vos vi pusę minėtos sumos. 

Laike vakaro buvo prakalbos 
! ii ženkleliu pardavinėjir is, ant 

icitacijos buvo statomi pyragai 
r šiaip vaisiai. Iv. vieną pyragą 
keiksą,) Įvaryta net $s75.00. 
Kiek anksčiau, rugpjučio 16 <1. 1 

>uvo surengtas panašus vakarė-1 
is Kearny-je, kur panašiais bu- 
lais išparduota karės ženklelių 
už $1,700.00 suvir.šum. 

Vietinė miesto vyriausybė at- 

kreipė ant lietuvių domą ir lie- 
tuviu vardas gerai čia skamba 
<<aipo ištikimiausių šiai šaliai pi- 
iečių. Ir vaisiai to jau pasi- 

rodė. Kuomet vieną sykį dary- 
ta čia medžioklė ant sliakerių, 
tai pateko teisman ir keletas lie- 
tuvių, neturėjusių su savim re- 

gistracijos kortelių. Nuvežu? 
juos teisman, pas juos pasiklaus- 
ia: kas esi? kokios tautos? Kai 

t'.^ako, kad lietuvis, tai tuojaus 
;r paleidžia, tik persergsti, kad 
nešiotiisi su savim kortclv, o ki- 
tus, net pačius amerikonus, lai- 
ko kalėjime, pakol nepristato sa- 

vo registracijos kortelės. Tai ma- 

tai, kai mušu žmonės supratly- 
vi ir gerai elgiasi, yra ištikimi 
šiai šaliai, tai ir visiems iš to 

geriau ir garbė lietuviams darosi. 
Šiame vakarėlio surengime 

daugiausiai pasidarbavo pp. A. 
P. Milinavičius, p-ia K. Jutko- 
jienė. p-lės Salasavičiutės ir abel- 
nai vi.sa apielinkė. Reik taipgi 

Į paminėti ir vietinis klebonas, 
kun. 1". Jakštis, kuris garsino 
apie šituos susirinkimus ir įa- 

gino žmones lankytis ir pirktis 
tu karės taupinimo ženklelių. 

J. V. Baltrukonis. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Iš mušu kolionijos išėjo Dėdės 
įSamo kariumenėn apie 50 jaunų 
lietuvių, tarp kurių buvo daitig ir 
darbščių vyruku. Bet visgi ir 
likusieji, kiek išgalėdami, veikia 
darbuojasi, o ačru jiems vis di- 
desnis vietinių lietuvių skaitlius 
gyviau rūpinasi Lietuvos ir lie- 
tuvių politiškais ir viešais įei- 
kalais. 

Taip, pavv/džiui, "Lietuvos" 
dienraščio organizavime amster- 

damiečiai visai neblogai pasiro- 
dė, paimdami šėrų už apie $400. 

Am. Lietuviu Centralinio Ko- 
miteto skyriais dabar taipgi pra- 
deda darbuotis, kviesdamas lie- 
tuvius antsidčti mėnesinėmis mo- 

kestimis šelpimui nuo karės nu- 

kentėjusiu lietuviu. Jau dauge- 
lis ir pristoja prie skyriaus, kuo- 
mi reikia tik pasidžiaugti. 

P. J. L. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Dailės reikaluose. Dabar dau- 
gelis kalba apie Lietuvos atstaty- 
mą. Vieni kalba kaip atstatyti 
žemės ukė. kiti—kaip pramonė už- 

vesti, pirklyba j savo rankas pa- 
imti; dar kiti kalba kaip univer- 
siteto įsteigime pfiaelbėti... Kam 
kas rupi, apie tą tasai ir kalba: 
vieniems rupi išgriautos šalies at- 

statymas, kitiems užvedimas pra- 

monOs ir pirkly bos, dar •kitiems 
kultūros dalykai ir taip toliau, 

f Tr tose srityse reikia dirbti, ku- 
riose naudą kas gali atnešti. 

Dailininkams jau parupo daili- 
ai statymas. 

Lietuvių Konservatorijos direk 
torius Mikas Petrauskas, užinte 
'•esuotam dailės likimu būreliui 
> ypač [kuriniu tuojau po karė.- 
Lietuvoje Operos ir Simfonijos, 
paaiškino: 

'•jau Lietuviu tauta yra pri 
brendus visais atžvilgiais vadintis 
kuiturine. Pas mius yra jau gana 
daug šviesuomenės ir podraug pa 
ti liaudis nėra tamsiausia. Mušt 
kaimynai—susai, lenkai, c ir kit• 
—nėra mųs- pralenkę. Jau mę 
turime ir .pusėtiną literatūrą mus1., 
tautos sunų sutvertą ar tai lietu 
/iu, arba lenkų, rusų ar kitos 
kalbose. Kol tie mųr, vaikai ga 
lutinai neišsižadėjo savo tėvynės, 
tol ir j m j n darbai, kokioje ne but. 
<calbose parašyti, yra musų. Mic- 
kevičius nors rašė lenku kalboje 
bet jis tvėrė lietuviams literatūrą, 
o ne lenkams. Taip lygiai yra ir su 

kitais musų poetais, mokslininkai.- 
ir t. p. Męs turime taip-gi užtek 
tinai pamokintų vyru. kurie s^ulC- 
tų, progai ištikus, vesti visus mu 

sų tautos reikalus sulig m -<lernis- 
kiausios formos tvarkos, męs ga- 
lime savo vyrais aprūpinti mokyk- 
iais ir universitetą ir kitas įstai- 
gas. T<A\iu <larbo nekultūringa tan- 

ia negalėtų padaryti. 
"Jeigu mums ko trūksta, t * 

trūksta, svarbiausia, muzikos sn 

tyje. Lietuvoje yra keletas muziku 
>et mažiau (?;) proporcionališkai 

negu \merikoje, ir jų permaža, 
nes jų reikalingumas yra būtina 
ir aiškus. Kultu ringą tauta uogai 
but i be muzikos; kultūringoje val- 
stybėje negali bu t miestelio, ku 
ris neturėtų savo orkestros, savi 

choro ir burei jo artistu. Jeigu 
męs busime šioje srityje biedni 

jeigu męs neįstengsime užtektinai 
nors didesniuosio miesteliuose cho- 

rų, o Vilniuje Operos ir Simfoni 
jos sn skyriais Kaune. Šiauliuose, 
Panevėžyje, Marijampolėje ir k., 
tai męs vis-gi ]\asirodytume nor> 

kukuringais, bet šiurkščių įnusmų 
žmonėmis. Kitaip sakant, ne pilnai 
kultu ringais. 

"O mūsų tauta tokia nėra. Jei- 
gu ir.ęs no pilnai gerus choru- 
galėtume pastatyti ir operas pra- 
džioje savo savistoviu gyveninio, 
tai vis-gi męs turime kiek galima 
pasirūpinti šią spragą užrazgioti 
ir, žinoma, ant kiek geriausia. 
Kaip visur ir prie visko reikia 
rengtis išanksto, taip prie muzi- 
kos darlv> reikia rengtis nema- 

žinus, o gal visai neperdėdamas 
pasakysiu, kad <laug"'daiigiati. Mat 
muzikui šale mokslingumo, dar 
reikalinga ilgu metų praktika ir 
visai atskiras išsilavinimas. 

"Ir kuomet šiądien jau rengia- 
ma atstatyti universitetas, kuomet 
rengiamasi atstatyti kitos mokslo 
šakos, tai reikia rengtis atstatyti 
ir muzikos menas. Ištiesti, ne at- 

statyti, bet teisingiau sakant, pas- 
tatyti toji dailės šaka Opera 
ir Simfonija. 

"Aš visados turėjau nujautimą 

r šią lien tik ji? lyg1 aiškesnis, 
ryškesn-is, kad Lieluv >je greitoje 
ateity i<.' reikės mums kurti < )pcra 
ir Simfonija. Dar prieš karę klau- 
siausi atyd/iai, ar kas nepradės 
Lietuvoje, bet niekas nepradėjo 
tuo dalyku rūpintis, net kalbų 
nekilo. Karei prasidėjus ir jai 
slenkant prie galo, mano pastan- 
gos vis daugiau buvo dedamos 
mobilizavimui čionai Amerikoje 
pajiegų Operai ir Simfonijai. 

''Kiek tai laiko atgal aš rūpi- 
nais sutraukti jaunimą prie dailės 
ir čia jau stengtis juos pralavinti 
tai j 'Chorus, tai ()perai, tai Sim- 

fonijai. IJurelis susidarė, kurs pa- 
norėju giliau studijuoti muzikos 
mokslą, o būrelis gana vidutinių 
niu/.ikų (išėjo i-, po mano rankų. 
Vienok .jų dalis jaU tarnyboje 
Dėdei Šamui, kita dalis iškriko 
po visą šalį. Ar jie šiądien lavi- 
n.i-i toliau muzikoje, ar jau užmetė 
savo pradėtą darbą ir pamiršo 
išmoktą mokslo dalį — aš nežinau. 
Vienok norėčiau, kad tie visi ma-j 
n<> mokiniai, kurie mylėjo dailės 
srityje dirbti ir kurie dar myli,, 
vėl išnaujo užsiimtu darbu ir reng- 
hH Lietuvon dailės kurti. Nesa- 
kau, kad visi tiktu Operon ar 

Siinfonijon, bet 'be juodviejų 
reikė- ir daugiau Įvairiu muzikos 
j>tagų, o iš tu /meiliu tarpo ra- 

sis daug, kurie lieabėjo turės pro- 
gą, tik padirbėję, pa>iekli gal Ope- 
ra ir Simfoniją. Jau mano praktika 
to motų Amerik-je davė patirti, 
kad čionai yra gabiu žmonių ir 
rabi u muzikoje, lr jeigu męs ne- 
ind\ -im užsiimti muzika ii 

įdirbėti, tai ir męs savo gabiųjų 
'įur/iku nerasiipe. Darbas toje sri- 
tyje atidaro gabumus." 

ir todėl gerb. kompozitorių 
•.oli'au savo paaiškinime išreiškė 
norą, kad tėvai jau mažus vaiku- 
.eistų lavintis muzikoje, kad tie, 
'<:į turi palinkimą, pradėtų muziką 
užsiiiiti neatidėlk dami. Iš jaunų 
lietui besilavinant, gali lengviau 
išsivystyti ir muzikai-dainininkai 
todėl tėvams yra patartina vai- 
kus ypač leisti muzikos mokin- 
ti es. 

liet svarbu dar ir štai kas. Kaci 
visi muzikai arba žmonės mokęsi 
muzikoje ir turi palinkimus ir 

ateityje jaučia patraukimą dirbt, 
toje >rityje, tai kad jie pasisteng- 
tu kaip nors spiestis krūvon ir 
organizuotis. Toki žmonės bran- 
gintu daugiau jiems artimą dailį 
ir rtipintus surasti kelius ir budus, 
kaip jau e i a pradėti bent pamatu 
statyti Lietuviu Operai ir Sirr. 
Jonijai. 

I'o šitokio p. M. Petrausku* 
paaiškinimo ir pasitarimo, su- 

sirinkimo prieita prie to, kad pirm 
negu ką veikti, kad prie L. M 
AriNei vatori jos įsteigti muziku- 
iaininky registravimą, kuris bu", r 

į.> priežiūra pačio direktotims 
vedamas vieno iš jo mokinių. 
Toliaus nutarta, kad jeigu bu* 
ilimybė, tai kad tuojau siūlai 

ti tani tikrą komitetą i> dailinmk 
nuzikų ir daininku ir pradėti rū- 

pintis tuojaus finansų rinkimu 
)pev ir Simfinijos kurimui. 

Pakilo klausimas, ar šį <larb.t 
galėtų \as kitas vesti (ne daili 
ninkai). ar reikėtų dailininkam 
juo rūpintis? čionai susirinkę, be 
k'eik visi lavinasi dailėje, tarė. 
kad kitiems pavesti šitas darlvv 

lol neišpultu, kad jiems daili 
reikalai bus toliali nuo širdies i 

todėl nukentės pats reikalas, vienos 
tveriant tokią dailininku organiza 
cij.'i, reikia atsižvelgti ir į tuos. 

k;i palinkę yra tą darhą remti, 
kad jie visi galėtu prisidėti. 

i\;is turėtų rūpintis i >peros v 

Simfonijos reikalais? Po aptari 
nid padaryta tokis išvedimas: 

i ) Kad Amerikos Lietuviai lij. 
ši*.4. turi vieną aukštą I ?) Muziko 
įstaigą, tai Lietuvių Muz. Kon- 
servatoriją Hostonc, kurią veda 
liursojo meno dailininkas Miką-- 
Pojlrau-kas. 

j.) Kad prie jos minėtos srities, 
dailf-s draugijos, (chorai, orkest- 
rus ir k.) visados gali jungtis 
pu L. M. Konserv. ir torlel kad 
šiuo reikalu vadovauti pritiktų L. 
Muzikos Konservatorijai ir apie 
ją. k. i | aukščiausią (?) muzikos 
r.rit; je Įstaigą ir kitiem spiestis bu- 
tų ir parankiau ir garbingiau ir 

[•patsai dalykas butų rimtas ir 
tvarkingas. 

Sitokj nutarimą, padarius, ir p. 
M. Petrausko nuomonė buvo už- 
klausia. Pasirodžius, kati bus išlai- 
dų šįam dalyko vedimui ir gali it- 

imti daug laiko nuo darbo, tai p. 
M. Petrauskas sutiko kitiems pa- 
sižadėjus tame darbe prigelbėti. 
Prižadėjo p'adirbėti priė7 organiza- 
vimo to darbo: K. Norkus, R. Mi- 
zara, j. Andriejauskas, J. Velička, 

•J. Strimaitis ir d. k. 
I 

Lig tiek dalykus aptarę, nuta 

rė tuojau atsišaukti į visus Ame- 
rikos esančius muzikos mylėtoju 
ir juos paraginti užsiregistruoti 
prie Lietuvių Muzikos Konserve 
torijos, 769 E. Kroad\vay, So. 
Boston, Mass. 

Vėliau dalykams besivykdinj.ni. 
pranešime daugiau. 

Organiz. Komitetas: 

K. Norkus, R Mizara, 
J. Velička, J. Andriejaus 
kas ir J. Strimaitis. 

ATSIŠAUKIMAS. 

Jau atėjo laikas, k'ad ir tnę., 
dailininkai, turime tarti savo žodį. 
ką męs duosime, arba ką męs ža- 
dame duoti atsistatančiai iš po 
griuvėsių Lietuviai savo Tėvyne 
Męs turime tarties apie tai, turi- 
me bendrai visi sujungę savo pa 
jiegas, savo mokslą ir sa^o i ,a 
les, pirkti, išnaujo patapusiai " 

prigulmingai ir Laisvai mu.-ų 
vynei, dailininkams pritinkanti;; 
dovaną. Musų mokslininkai, pro- 
fesionalai taria savo dovaną ► 

teikti: universitetą, uig^.r nokr.- 
lainę, mums, dailiniidca ;.v 

tų taip-gi ką nors suteikt inu-ai 
širdžiai artimo ir Lietu o* i 
džiai naudingo. O tokia >i )\;na 
nuo dailininkų pritiktų kam pa- 
jiegoms taip finansais mažda l; 
aprūpinta Opera ir S'it,;f ■■ i« 

• Šiuom laiku mę tik a1 m- 

kiame j visus dd.i;;. •> •i ^:;u"> 
ir dainininkus, kurie mi:hv> 

toje 'srityje dirbti ir tolia*", tuo- 

jau ir visai netrukdant lai!..' už- 

siregistruoti prie Lietuv:ų "'/ 

kos Konservatorijos. Visi m 

kai ir dainininkai regisi u- <\iti^ 
ir savo laiškuose atsakykite i 
šiuos klausimus: 

1. Koki instrumentų ..u: v 
2. Vieną ar daugiau :ns nu.ni- 

tų gali naudoti ir kok li 1 

3. Kurt instrumentą 
riausia? 

4. Ar dainavimui turi > ■'* 

balsą? 
5. Koksai balsas, au^ 1 > 

žemas. 

6: Kokia halso vai..'. 

kštus ar minkštas? 

7. Ar didelis btii a-: 

8. Ar platus buL-o ^ <|>ax<»;ias, 
— t. y. kiek turi bai e tkt;-.\>,:? 

9. Ar et?utc bvi- mu;.ik<^ mo- 

k v klą .* 
10. Kuua iu- mokskiiK įirogra- 

nias? 
11. Mokyklos w uet; 

12. Kokj ėmeU -pocia'.i 1 

ką? 
13. Kiek metu įu ■;<'•> nm 

-iikos ar dainavimo 
14. Ar daug mokinot muzi- 

kos teorijos ir iki kuriam sky- 
riui priėjote ? 

15. Pas ką mokinai .1 
ne mokykloj, tai kai- 1 n-^2 

mokytojuŲii, — \ ,u •■?!?< r.ik < 

šiaip liuosas mokyti.,'/-. ,1 c ;< 

savamokslis moku:..' 
16. Ar prigulite prie 

kokio? 
i/. Ar prigul te [-m t 

tros (beno) ir kokio 
19. Ar norėturrtt t 1. i n i t 
20. Kokis jusų 'uisk'iniiti 
21. Ar sutiktumėt apleisti i 

vo darbą ir vietą dėlei imi/iko 
22. Ar turit medžiaginę : j.ilę 

lavinties? 
23. Ar sutiktumėt keliaut 1 

tuvon. ir danbuotięs muzikos 
tyje, jeigu butumėt kviest 

24. Ar vedęs? Ar v •! ■ 

A t saikai t j klausi pu- 

toti nėra reikalo, bet tik šale pa 
dėkite klausinio numeri. J e i e 

norėtumėt ką daugiau nuo sa- 

vęs pridėti, tai ant atskiro "po- 
picros laksto parašykite. 

Taigi visi tė\rynainiai-d?i!'n' 
kai, ar čia gimę, ar atkeliavę r 

si registruok i te ir siųskite 1r.'š\ 
šiuo adresu: Liefuvių Mu.rikos 
Konservatorija, 769 F. Br«3d 
way, So. Boston, Mass. 

Komitetas: K. Norkus, P 
Mizara, J. Andrijauskas, J. Ve- 
lička, J. Strimaitis. 



'LIETUVA" 

Ltatuvlii Savaitinis lalfcraitis 

Leldiia Lithuanian Publi.vhing Co. j 814 W. 3drd 9t. Chlcngo, III. j 
Redaktorius Adv. Bronius K. Balutis, 

Visi laiškui, korespondencijos ir 
rankraėčlal, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus paraSu ir adresu. F'aslra-šan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti Ir 
savo tikra pravard® P-dakcljos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę prl- 
siŲBtub jai rankraACins taikyti Ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui Jam gra- 
žinami tik tuomet, jeigu »u rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
3os ienkleliu. 

Reikia visada rašyti pluksna, pa- 
Mekarit plačius tarpus tarp ♦•liūčių. 

DAR APIE LIETUVIŲ 
PULKUS. 

{vairios žinios ir gandai, atei- 
nanti iš Europos apie paskuti- 
nius menamus vokiečiu žings- 
nius kaslink Lietuvos, priduoda 
naujos reikšmės Lietuvišku Pul- 
kų tvėrimui čia Amerikoj. 

Tos žinios ir gandai parodo, 
kad Vokietija mėgina padzryti 
stambių žingsnių Lietuvoje. 

Vienu žinia, kuri yra paimta 
iš Benino laikraščio T a egi i- 
sche R u n tl s 'r h a u., praneša, 
kad vyriausioje kaizerio ir Vo- 
kiško štabo kvatieroje buvo ben- 
dras Vokietijos ir Austrijos at- 
stovu pos":lis, kuriame dalyvavo 
ir kaizeriai—Vokietijos ii 

__ 
Siame susirinkime, 

anot minėto laikraščio, išrišta 

Lenkijos klausimas, ir sekančiu 
hudu: Lenkijos karalium lieka 
Austrijos hercogas Steponas 
Le.'kija gauna išėjimą į Baltiko 

jūres per Vislą ir gali naudoti 
Dancigą, kaipo "laisvą uostą": 
sietuvos dalis su miestu vilnium 
busią atplėšta nuo Lietuvos ir 
atiduota Lenkijai. 

Už tai Lenkija sueisianti j ar- 

timus ryšius su Centralinėmis- 
viešpatijomis, ypatingai su Vo- 
kietija ir Vokietija tikisi gaut 
lenkišką armiją savo kovai sv 

talkininkais ant Vakaru fronto. 
Kitos žinios, ateinančios pet 

Šveicariją ir R'*mą, praneša, buk 
Vokietija žadr nti traukti savr 

kariumenę iš Lietuvos, buk j 
prižadanti pripažinti Lie'uvo 
pilną neprigulmybę ir dargi ati- 
duoti jai ir Prustu Lietuvos dalį. 

.Kiek tose visose žiniose yra 
teisybės, dabar dar sunku yr; 
pasakyti. Vienas dalykas tačiau? 
yra pusėtinai aiškus ir jis nėra 
sunku atspėti. O tuomi yra štai 
kas: 

Kuo.net Vokietijos artesni ir 
tolesni kariški frontai iš visų 
";onų pradeda 'braškėti; kuomet 

jor. nuostoli?! vien tik ant Va- 
karų fronto bėgyje paskutinių 
dviejų mėnesių siekia 600,000 i« 
eilių išmuštų vyrų; kuorr^t tal- 
kininkų beauganti perkūnija vi? 
arčiaus ir vis smirkiaus artinas- 
prie pačios Vokietijos, nedyvai 
kad kaizeris ir jo sėbrai pradcdr 
rimtai žhirfti j ateitį: kas bu? 
toliaus, iš kur imti žmogiško? 
medžiagos, idant užlopinti vis 
didesnes frontuose skyles ir at- 

remti talkininkus, kuomet jie 
pradės iau/tis į pačios \ okie- 
tijos duris. 

Vokietijai reikalinga dau- 

giais kareivių. Ji juos turi 
gauti sekantiems metams, kuo- 
met pati ditfmust gen. Focho 
perkūnija pradės šaudyti ant Va- 
karų fronto. Arba ji turės tuos 

naujus kareivius gauti, arba bus 
finis (galas) kaizerizmui. 

O juos ji gali gauti tik Lie- 

tuvoj, Lonkuoj, ir gal Rusijoj, 
jeigu kaizerio draugai bolševikai 

išsilaikytų ilgiaus. 
Štai kodėl yra labai galimas 

dalykas, kad Vokietija varinėja 
intrigas, žada nusileidimus, ki- 

taip sakant, "derasi" ii us Lie- 

tuva ir su Lenkija, idant arba 

vi£na, arba kita, arba abidvi s>- 
kiu pristatytų jai kariumenės. 

•Męs užtektinai pažįstame vo- 

kišką bud«i, kad žinoti, jog Vo- 
kietijos valdžia panaudos visus 

savo dipliomatiškus "trfksus,". 
neisdriovės ir priespaudos žiau- 
rus Šri ubus užsukti Lietuvai, 
idant to savo tikslo atsiekti. Yra 
visai galimas dalykas, kad mušu! 
troliams Lietuvoje prisieis išlai- 

kyti didelį spaudimą iš vokiečių 
pusės, kuomet jie prievarta mė- 

gins varyti lietuvius j vokiškus 

pulkus, kaip kari jie jau varė 

juos j sunkius darbus Vokietijoj. 
Ir štai šituo momentu musų 

broliams yra reikalinga kuodi- 
džiausia parama— kad šitoj pa- 
.skutinėj savo kovos valan<loj ne- 

apleistu juos drąsa, kad nenusto- 

tu j it- savo ištvermės, kad ne- 

sukluptu po šituo vokišku kum- 
ščiu. 

Kokia parama? Kaip męs ga- 
lime juos sustiprinti ir jų pasi- 
priešinimo dvasią palaikyti? 

įsivaizdinkime sau, koks įspū- 
dis pasidarytų Lietuvoj, kuomet 

nuo vieno jos galo iki kito, sker- 

sai ir išilgai, pralėktų žaibu ži- 
nia, kad Amerikos Lietuvių pul- 
kai susitvėrė! Kad talkininkai; 
pripažino Lietuvos neprigulmy- 
bę. Susitvėrė ,idant kovoti prieš 
Lietuvos amžiną engėją, idant 
užtikrinti Lietuvai pilną laisvę 
ir neprigulmybę! 

Šitokia žinia pasakytų musų 
broliams Lietuvoje: 

"Laikykitės, broliai, iki pat ga- 
lui ! Štai męs iš už-jurių atei- 
nam su ginklu rankoje jusų pa- 
geibon—ir mįlijonai Amerikonų, 
ir milijonai Jranęuzų ir kiti mi- 

lijonai anglų, italų ir kitų tautų 
eina su mumis, idant ne tik nu- 

versti kai/erj nuo Lietuvos 

sprando, bet nušltigti jj ir jo vi- 

są kliką ir nuo šios žemės pa- 
virsto... Laikykitės! Dar valan- 
dėlė ir laisvė visiems užz'.hės, 
u/žibės ir Lietuvai!"... 

Lengva suprasti, kokj jsoudj 
tas balsas iš užrubežio padarytu 
Lietuvoje, kiek drąsos, kiek nau- 

jo pasiryžimo jis priduotu m tisų 
broliams. 

Ir tame yra viena iš-naujų 
reikšmių, kokias turėtų Lietuviš- 
kų Pulkų sutvėrimas čia Ame- 

rikoj 

KURIĄ VIETĄ LIETUVIAI 
DABAR UŽIMS? 

Sutartinas, siiplianuotas, orga- 
nizuotas veikimas šį-tą reiškia, 
Kaip apie tai į.-udija kad-ir Lais- 
/ės Paskolos. 

Buvo Pirmoji ir Antroji Lais- 
vės Paskolos. Apie lietuvius nie- 
kas negirdėjo nei žodelio, rors 

lietuviai apsčiai tuomet bondsų 
pirkosi—ne mažiau, negu Trcčio- 
joj Paskoloj. 

Trečiojoj Paskoloj Amerikos 
lietuviai yra oficialiai užrekor- 
luoti pirkę Laisvės Paskolos 
Bondsų už suviršum keturis mi- 
lijonus, ir tarp kitų tautų už- 

ima, sulyg abelnos savo sumos 

lidumo, dešimtą v»etą. Tas jau 
neblogiausia. Lietuviai gavo 
kreditą, kuriuo jiems, sulyg savo 

jkaitlinus Amerikoj, neprisieina 
gėdytis. Mažas lietuviu susior- 
'ani/avimas laike Trečios Pasko- 
los tatai padare. 

Bet tas nėra viskas. Lietuvių 
organizacija laike Trečios Pasko- 
los nebuvo tobula, ir galima drą- 
siai pasakyti, kad 'bent pora mi- 

lijonų lietuviu sumokėtu dolia- 
ių nugarmėjo ne lietuvių kre- 
litui, bet kitų kreditui—todėl, 
kad daugelis nesusipratusių lie- 
tuvių arba pirkosi sau Liberty 
bondsus ne per lietuviškas divi- 
zijas, arba neprižiūrėjo, kad jų 
perkami bondsai butų kredituoti 

LIETUVIŲ VARDUI. 
Sio mėnesio 28 d. (subatoj) 

prasideda Ketvirtoji l'askolo. 
Kurią vietą dabar užims Lietu- 
viai? Dešimtą? jie turėtų 
pasikelti dar augs. prie vir- 
šūnės. Kiekvienas lietuvis pri- 
valo šioje paskoloje pirktics sau 

Liberty bondsų, kiek tik jis 
i:", gal i. .Ir tai dėlei daugelio prie- 
žasčių, iš kuriu čia pamincsim 
tik keletą' 

Kiekvienas centas, įdėtas į 
tuos bondsus, yra grynas sučrdi- 
jimas,—vis vien kaip kad jj įdė- 
tum j saugiausį banką ir pasi- 
laikytum savo "juodai dienai.'' 

Kiekvienas centas, įdėtas į ši- 
tuos 'bo.nlsus, pagelbsti Dėdei 
Šamui laimėti kary, o tas reiš- 

'kia: greitesni laimėjimą, mažes- 
nį skaitlių žuvukių žmonių, 
spartesnį vargo ir nelaimių su- 

trumpinimą ir greitesnį taikos ir 

ramybės atsiekimą Amerikai ir 
Į visam pasauliui. 

Kiekvienas centas, Įdėtas į ši- 
tuos bondsus, reiškia tiek plytų 
prie Laisvos, Neprigulmingos 

! Lietuvos atbudavojimo. 

Neprivalo buti nei vieno lietu- 
vio, kuris prie tokiu darbu ue^ 

prisidėtu. Lietuviai įprivalo buti 
pirmoj vietoj savo darbštumu, 
pasišventimu, susipratimu — nes 

męs, lietiniai, dabar juk viešą 
ekzaminą laikome prieš viąs pa- 
sauli: ar susipratę esam. ar su- 

prantam savo pareigas, ar pri- 
augę ir prinokę esame patįs sa- 

ve valdytis savo laisvoj, nepri- 
gulmingoj Lietuvoj, kurios męs 

reikalaujam ? 

Ketvirtoji Paskola tęsis per 
tris savaites nuo rugsėjo 28 d. 
ir per tą laiką ne tik kiekvienas 
lietuvis, bet ir kiekviena lietuvių 
draugija, kuopa, kliubas ir orga- 

nizacija privalo turėti po savo 

čarterio stiklu vieną, du, tris, ar 

kiek tik išgali Lijberty bond- 

'sų. 
Padarykim, lietuviai, šiuo sy- 

kiu dar geresnį rekordą, ir da- 

botam, kad visi lietuviu perkami 
botidsai nueitu LIETUVIŲ kre- 

Įditui. 

BERGŽDI GINČAI. 

Dalelis ginčas kilo tarp p. CIri- 

gaičio ir 'Naujienų' iš vienos pu- 
S"S, ir Dr. šliupo hei kitų, iš ki- 
tos pusč »P-as Grigaitis nori 
įtikinti visuomenę, kad Dr. Šliu- 
pas ''džiaugiasi" tokiai Lietuvos 

ncprigulmybe, kokią jai suteikė 
kaizeris. Dr. Šliupas atkerta, 
kad tas yra jo minties ir jo kal- 

bų falsifikacija. 
Ginčas yra "mokytas" ir vik- 

rus. Bet jis išrodo bergždžias 
ir visai bereikalingas,—ir jeigu 
minėtinas, tai vien tik todėl, kad 

jis palyti brangiausi šiądien lie- 

tuvių reikalą—Lietuvos laisvę ii 

neprigulmybę. 
O kuomet tik suminima LIE- 

TUVOS LAISVĖ, tai visi gin- 
čai tarp šitų dvisjų pusių yra 
lengvai, trumpai ir aiškiai išri- 
šami. Štai kokiu bud u: Lai 
kiekvienas lietuvis savo šir- 
dyje atsako j klausimą: Ar p. 
Grigaitis, ar Dr. Šliupas—kuris 

|iš jųdviejų daugiaus darbavo- 
si ir darbuojasi dėlei Lie- 
tuvos laisvės išgavimo. — atme- 

tant šalin kaip vieno, taip kito 
galimas paklaidas? 

Atsakymas bus xtik vienas—ir 
t. 
rjo neužversi nei vežimais kad ir 

iškalbingiausių žodžių, nei lita- 

nijomis kad ir gudriausių išva- 
džiojimų. 

"SLAPTI DOKUMENTAI." 

Viešosios Informacijos Biuro 
paskelbti "slapti dokumentai" 
apie bolševikų santikius su Vo- 

kietijos valdžia jau iššaukė prieš- 
taravimu ir ginču. 

Alof Aschlperg, Nia Banko 
prezidentas Stockliolme, tvirtina, 
pavyzdžiui, kad tie Mr. Sissono 
dokumentai yra falšas. Tūlas 
vfl Nn.iorteva, Finu "Informaci- 
jos" biuro direktorius, tvirtina, 
kad tuos dokumentus matę Anu 

I, rikes Raudonojo Kryžiaus at- 
stovai Rusijoj, Robins ir Thomp- 
son, ir buk jiedu pripažinę juos 
taipgi falšuotais. [šiedu yra da- 
bar Amerikoj ir vienas jų atsi- 
sakė kol-kas bent žodj sakyti, o 

kitas pranešė, kad jis su p. Xu- 
orteva visai nei nekalbėjęs]. 

Dalis šių dokumentų telpa ir 
šiame "Lietuvos" numeryj. Ti- 
kėti p. Sissonui, ar 'pp. Asch- 
berguri su p. \uorteva,—tai šiuo 

sykiu bus asmeniškas skaitytojo 
dalykas. Du tačiaus yra daly- 
kai, kurie mus verčia greičiaus 
tikėti, negu netikėti minėtiems 
dokumentams: viena 'Mr. uSisson 
yra neužinteresuotas šiame skan- 
dale žmogus, kuomet pp. Asch- 
berg ir Nuorteva abudu yra su 

tuo "reikalėliu" s»urišti; antra, 
Viešosios Informacijos P>iuras 
YVashingtone, kurios vardu šie 
dokumentai yra skelbiami, yra 
valdiška Įstaiga, kuri pigiomis 
sensacijomis nesibovija. 

I Bet ar jie butų tikri, ar ne- 

tikri—'bolševiku darbai liudija 
patįs už save O jie aiškiausiai 
parodo, kurion pusėn pas juos 
vėjas pučia: jie ir jų darbai— 
kaizprio gramofonas. 

A NATIONS STRENGTH 
ISINITS FOOD SUPPLY 

Į Lots—Wąirt» .aodiing 
a ltMOve 

AHrJUCA MUŠT £TEED 
no. 000. 000 AIDĖS 

Vokiečių Propaganda pas 
Lietuvius. | 

Jos Tikslai ir Įrankiai. 
Nėra abejonės, kad Amerikoj 

esama organizuotos vokiečių pro- 
pagandos. Jos tikslai aiškus ir 
suprantami. Jų siekis yra, idant 
pasėti nepasitikėjimo valdžiai, 
paskleisti abejonės apie talkinin- 
kų nuoširdumą, nusiminimą iš- 
platinti, kivirčus sukelti, abelnai. 
draugijiniu padėjimu ir karės- 
programų nepasitenkinimą suža- 
dinti. Viso to galutinu tiksli 
yra Amerikos karėje išnašum;. 
sumažinti, naminį frontą susilp- 
ninti. 

Propagandai tarnauja partiji- 
niai, religijiniai skirtumai, tauti 
niai ir politiniai judėjimai, prie- 
taringi užsikirtima: ir visokios 
žmonių silpnybės. Jos agentais 
pirmiausia yra vokiečių apmoka- 
mi agentai, vokiečių simpati/a- 
toriai, bet taipgi didelis skait- 
liu* nekaltų ir gerbtinų piliečių 
kurie dėl savo Įvairių Įsitikinimi. 
ir palinkimų vokiškosios propa- 
gandos tinklan papuola. 

Veltui but tvirtinti, buk tarj 
Amerikos lietuvių neveikia vo- 

kiškosios propagandos nuodai. 

Negalima manyti, kad kaizerio 
agentai praleistų nemenką agi- 
tacijai dirvą, kokią Amerikos lie- 

tuvių grupe suteikia. Kad vo- 

kiečių prasimanymų ir pietkų 
nuodai lietuvių ktinan leidžiami 
taį yra tikrenybė, kuriai užgin- 
čyti negalima. Taip yra su kiek- 

viena tautine grupe. 

Sulietuvinta Vokiečių 
Propaganda 

Kiekviena tautinė grupė turi 
savotiškų ypatybių. (takai da- 

ryti Į kiekvieną grupę reikia skir- 
tingų priemonių, prisitaikant prie 
tautos temp.efam.ento, tradicijų, 
įtakos iš užjūrio ir tolygių apv- 
stovų. 'Prisitaikant prie to. vo- 

kiškoji tarp Amerikos lietuvių 
propaganda yra "sulietuvinta." t. 

y. ypatingai jiems, kaipo lietu- 
viams, .pritaikinta. 

La'biausfa g#l but prasiplatinu- 
siu sulietuvintos vokiškos pro- 
pagandos pavyzdžiu yra lietu- 
viams neutralės pozicijos antme- 

titnas, nese-iiai net vienan laik- 
raštin pateko,s. -Išgirsti tenka 
tvirtinant, kad lietuvių tauta yra 
neutralė, kad lietuviams reikia 
laikytis neutralės pozicijos. To- 
kios agitacijos tikslas aiškus: no- 

rima lietuvių abelnai, o Ameri- 
kos lietuviu ypačiai kariškąjį up.'Į 
nuslopinti, atšaldyti nuo visokiu 
pastangų, kurios pasekmingam 
karės veikimui gelbėja ar neat- 

būtinos yra. ir..-kuomet .neutra- 
lybės pagunda jsiiieja sakiniu; 
"Kas mums, lietuviams, galvoj, 
kuri pusė karę laimės? Kad lik 
Lietuvai gerai butu," tai tuomet 

aišku, kad per tokios dvasios 
skleidimą daug ko kaizeris at- 

siekti gali. Tuo tikimas! lietu- 
vių karininkų dvasia nuslopinti, 
padaryti lietuvius nenorinčiais 
kariumenėn stoti, kovoti su Vo- 
kietijos utilitarizmu ir užgrobimo 
plianais. Lietuvių masę tokie 
dbalsiai padaro linkusią viso- 
kiems vokiečių prasimanymams 
klausyti, lietuvius nebeištikimais 
daro. 

^ 

Lyg kiek tas- lietuviams neu- 

tralybės piršimas yra nenuosek- 
liu ir pajuoktinu, parodo Ame- 
rikos lietuvių jaunimo tuktsa!1- 
čiai Amerikos armijoje, lietuvių 
šaunus dalyvavimas Laisvės Pa- 
skolose, Raudonojo Kryžiaus rin- 
kliavose, dabartinės pastangos 
sudaryti-Lietuvių Armijos pul- 
kus ir kitokie darbai, Amerikos 
lietuvių ištikimybę rodantieji. 
Pati Lietuva, nors beginklė, ve- 

da kovą su Vokietijos užgrobi- 
mo norais tokiomis priemonėmis, 
kokios jos galėję randasi. Lie- 
tuviai supranta, kad karė eina 
už visu tautų laisvę, taigi ir už 
Lietuvos laisve. Amerikoj lie- 
tuviai savo visatoj yra ištikimi 
Amerikos idealams, kuriuos sa- 

vais pripažįsta Užjūry j jįc nė- 

ra, nei buti "neutraliais" negali, 
kuomet vokiečini ginklu Lietuvą 
paglemžę laiko., šnekos apie lie- 
tuviu neutrališkumą tegali buti 
tik vokiečiu, ar jtj pakalikų pra- 
simanympi, idant lietuvius su- 

klaidinti. 

Pasakos Apie Talkininkų j 
Nenuoširdumą. 

Paskalus nešioja ir jiems tiki 
šiaip jau pavyzdingi žmonės, 
l'žtenka kam nors koki dalyką 
papasakoti,—žiūrėk, jau trečias 
apie tai žino, ketvirtam pasako- 
ja. o visi sykiu su nuolatos be- 
didėjančia pasakorių armija ką 
tik pasiekia apielinkėj, su tuo 

supažindina. Kuomet visi apie 
ką nors šneka, daugelis yra linkę 
tam patikėti, kadangi "visi taip 
sako." 

Tokiais tai keliais vokiškoji 
propaganda prie žmonių prieina. 
L'žteko Vokietijai paskelbti, kad 
talkininkai nenuoširdus, kad jų 
paskelbtasai kariavimo principas 
už mažųjų tautų laisvę yra mil- 
žiniška apgavystė, ir šiai tą pa- 
sigavo vokiečių simpatizatoriai, 
atpasakojo ką tik susitikdami, o 

tieji saviškiems pasakojo ir taip 
toliau. 

Apie talkininkų nenuoširdumą 
pasakos ir lietuvius pasiekė. Vie- 
nok kaip reikėjo talkininkų ne- 

nuoširdumą pavyzdžiais parody- 
ti, vokiško propagadisto susirū- 
pinta. Negalėdamas savo žo- 
džių konkrečiais faktais parem- 
ti, jis pati talkininkų išsiliuosuo- 
ti 'besistengiančių tautų neišvar- 
dijimą norėjo išaiškinti kai-po ji 
blogos valio: ženklą. Lyg kiel 
tas pro-germaniško protavimo 
pavyzdi- nevykusiu yra. dauge- 
lis nuotikių rodo. Kuomet tal- 
kininkų valstybininkams tekdavt 
progos ar aj)ie vienos ar kito? 
tautos reikalus kalbėti, jie visuo 
met toms tautoms simpatijof 
reiškė. Taip Prezidentas \Vil- 
sonas gegužio mėnesyj Ameri 
kos Lietuvių Tarybos delegaci- 
jai išreiškė savo užuojautą lie 
tuvių tautos, pastangoms likt 
nepriklausoma. Senator Lodgi 
aiškiai už Lietuvos nepriklauso- 
mybę išsireiškė, kaip paliudiji 
"Congressional Record" už 29 d 
rugpjūčio, J918, neminint pir 
miau jo išskaitliuotų tautų. 

Faktu yra, kad talkininkų vai 
stybiu inkai niekad neišsireiški; 
už. kurios nors iautos pavergimą 
bet visuomet jų laisvę skelbė. J'u 
daugelio tautų išsiliuosuoti pa 
stangas parėmė, kaip tai rodo jv 
santikiai mi belgais, serbais, 111 

sais, čeko-siovakais, lenkais, ju 
go-slavais ir kitomis tautomis. 
Talkininkų valstybėse nesirand; 
tokiu dokumentu, kaip kad kai 
zeris ir Vokietija pagamino, Lie 
tu vai Vokietijos skolų dali, i vai 
rias sutartis autmetant, kad t ui 

budu Lietuvą išnaudojus. 
Kuomet pro-germanistui rci 

kia ką nors pavyzdžiu pa-statv- 
ti, tuonet tai jis pajunta, 
faktai ir darbai, o ne žodžio 
prieš jj kafba. 

Pasakos Apie SvetimtaučiŲ 
Skriaudas Armijoj. 

_ 
Su pa.skalais ta bėda, ka< 

jiems tikima, nežiūrint, kad jit 
butu absurdiškiausi ir faktams 
prieštarautu. Kuomet pašnabž 
doms, po sekretu kas nors pa 
sakoma, ko klausytojas tuojau; 
patikrinti negali, jis tikės paska 
lo teisingumui. Kad ir nepati 
kės, tai mažiausia abejos, kluu 
sinėsis pas nieko apie tai neži- 
nančius ir tuo budu neteisinga* 
žinias platins. 

Pavyzdžiui, iš kur tai paskly- 
do gandas, įbuk lietuviai, lygia 
kaip kiti svetimtaučiai. Suvieny- 
tu Valstijų karhrmenėj skriau 
džiami yra, kad jie visomis pro 
gomis naudotis negali, kad iuo> 
tyčia statoma j nešvarius ir *un 

kius darbus. 
Iš kur tas paskalas paėjo, sun- 

ku surasti. Garja to, kad jis pa 
sklydo ir kad ji? yra vienas i; 
t u melagysčių, ką pro-germa- 
nams taip patinka. Jo nėra kuo 

pamatuoti. Jam užginčys tūk- 
stančiai lietuvių karininkų armi- 
joj ir pati liogika. Vienok tas 

paskalas vaikščioja, ir jam tiki 
daugelis tų, kurie dalyko neiš- 
tyrė, o tik.nuo kitų girdėjo. 

Tokių paskalų tikslas aiškus: 
atbaidyti vyrus nuo kariumenės, 
nupuldyti juos dvasioje, o tė- 
vams ir giminėms, kurie turi 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 

Vholo by' 
WMiern N«w»p»p«r Unk 
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INFLUENZA YRA UŽKREČIAMA. 

"Nursės," gydančios ligonius, susirgusius influenza, laiko 
burną užrištą, kad neužsikrėsti, kaip šitas paveikslėlis parodo. 

"Pasilikite Prie Savo Darbo." 
Darbo Departamentas Suvienytų Valstijų valdžios, ku- 

rio galva yra Darlxj Sekretorius, p-as W. B. Wilson, yra 
išsiuntęs darbdaviams, dirbtuvių manadžeriams, kasykloms ir kitokioms įstaigoms įvairios rūšies pliakatus, kurie pri- valo buti iškabinti įvairiuose kambariuose, kuriuose dažnai 
lankosi darbininkai. Ant šitų pliakatų yra išspausdinti iš- 
sireiškimai, raginanti darbininkus laikytis prie savo darbų 
ir nemainyti jų be priežasties pakol Suvienytų Valstijų 
Darbo Skyrius neprašys jų mainyti. 

"Pasilikite prie savo darbo" yra išspausdinta didelėmis 
raidėmis ant vieno pliakato. "Jokis darbininkas negali tapti 
pasekmingu bešokinėdamas nuo darbo prie kito. Kitas 
piiakatas išaiškina dėl ko Darbo Departamentas siuntinėja siuos kariškus šauksmus. "Apart buvimo tranšėjose ir ka- 
riavimo už demokratiją, sekantis geriausias dalykas yra outi fabrike ir dirbti reikalingus dalykus. Šie padaro ga- 
.įmu mūsų vyrams tranšėjose toliaus kariauti uz demokrar. 
jją. Kareivis yra svarbus. Darbininkas yra svarbus, 
uarbdavys yra svarbus. Kiekvieno laisvė atskirai priklau- 
so nuo ko-operacijos visų.'.' Kitas pliakatas skamba sekan- 
ciai: "Dėl ko šokinėjimas nuo vieno darbo prie kito duoda 
suraminimą kaizeriui? Dėl to, kad neveikančios mašinos 
sumažina įsdirbystę ir susilpnina mūsų kariumene. Ant 
Kito pliakato yra išspausdinti šie žodžiai: "Darbininkai na- 
mie ir kariumene tenai—yra lygios svarbios." "Pasilikime 
prie savo darbų namie, kaip musų vyrai stovi prie savo 
Kantiolių lenai Prancūzijoj;' 

Suvienytų Valstijų darbo departamentas su šiais mal- 
davimais kreipiasi ne tik prie darbininkų, bet taipogi prie 
darbdavių. Jeigu šaukiamasi i darbininkus nemainyti sa- 
»o darbų, tai taip-pat šaukiamasi i darbdavius stovėti prie 
uivo darbininkų ir nemainyti savo dirbinio jiegos. 

Ir išrodo, kad pasisekimas šių raginimų, kurių tikslu 
yra palaikyti kiekvieną prie savo darbo laike kares, idant 
.šdirbvste musų fabrikų, kasyklų, arsenalų, skerdyklų, laivų 
.<iemų, geležinkelių, etc. butų kuoaugščiausia, priklausys 
.iet daugiau nuo darbdavių, negu nuo darbininkų. Papras- ti darbininkas nenori šokinėti, nuo vieno darbo prie kito, 
ir mainosi tiktai tada, kada pasirodo, kad sąlygos nera už- 
cektinai atlyginančiomis už jo darbą, arba kada jisai mato, 
<ad didžiai pasinaudos persimainydamas. Jeigu jo darbas 
yr geras, jeigu jisai yra užganėdintas savo dirbtuve, darbu 
ir užvaizdomis, jisai su mielu noru pasilieka vienoje vietoje. 

Skerdyklų firma VVilson ir Ko., kur dirba daugybė 
lietuvių, suteikia mums tokį pavyzdį. Šie pliakatai, pri- 
statyti Suvienytų Valstijų Darbo Departamento, yra taip- 
gi iškabinėti \Vilsono įstaigose, bet jie tenai nėra reikalingi. Xes jau senai \Yilsono firma darė tai, ką darbdaviai val- 
džios darbo departamento yra raginami daryti. Tai yra, 
manadžeriai prižuri, kad darbininkai nemainytų savo dar- 
3ų, neitų nuo vieno darbo prie kito, bet pasiliktų prie savo 
darbo. Kaip jie tai atsiekė? Štai, kaip jie padarė tai, jog darbininkai butų užganėdinti savo vietomis. \Yilsono dar- 
bininkai dirba geriausiose sąlygose, kokios egzistuoja sker- 
dyklose. Darbo valandos yra trumpos, užmokestis gera. Bet tai nėra svarbiausis dalykas, koki darbininkas svarsto 
■r reikalauja. Išmintingas darbininkas pirmiausiai apsi- žiūri, kad jisai dirbs sanitariškoj, gerai prižurimoj ir ap- 
šviečiamoj vietoj, kad jo smagumas yra aprūpinamas laike 
nasilsio. Jisai džiaugiasi, dirbdamas Įstaigoj, kur apeina jo pasilsis ir truputis nuraminimo yra suteikiama po už- 
baigimui darbo, bet svarbiausiai, jisai nori kad su juomi 
butų teisingai elgiamasi. O Wilsono firmos darbininkai 
ipturi šiuos dalykus. Užvaizdos ir superindentai žino, jog firmos yra priimta taisyklė, kad su kiekvienu darbininku 
butų elgiamasi mandagiai ir niekados .žiauriai arba netei- 
singai. Kiekvienas darbininkas žino, kad jeigu jisai kada 
nors jaučiasi, jog su juo nemandagiai pasielgta, tai kelias 
prie teisybės yra jam atdaras, nes jisai gali kreiptis tie- 
siog pas savininką, jei tam yra reikalas. Specialis depar- 
tamentas, po priežiūra p-lės Spacek, turi už pareigą pri- 
žiūrėti smagumą darbininkų ir jų šeimynų, ir išrišti visus 
nesusipratimus. 

Tai pasirodo kad raginimai valdžios prieš mainymąsi 
darbininkų, prisiunčiami Wilson ir Ko. firmai, kuomet jau 
padaryta viskas, kas prigelbsti užganėdinimui darbininkų, 
nėra reikalingi. Net laike šio baisaus trukumo darbininkų. 
YVilsono įstaiga turi pakankamą skaitlių darbininkų ir ap- 
likacijų užpildymui trukumų, naturališkai pasidarančių. 

Ir todėl jstaiga gali teisingai ir atsakančiai atlikti di- 
Ižią pareigą, kuri yra jos dalim šios karės laikų naštos: 
pristatymas ne tik civiliškiems gyventojams šios šalies rei- 
kalingo maisto, bet taipgi prirengimas baisios daugybės 
maisto mūsų kariumenei. Kiekvienas darbininkas tokios 
įstaigos, kuri sąžiniškai išpildo savo pareigas, gali buti už- 
ganėdintas ir sakyti sau, ką Darbo Departamentas tvirtu. 
kad jisai yra įaip-pat svarbus linksnys lenciūge didžios ka- 
riškos mašinos, kaip ir kareivis tranšėjose.—Apgarsinimas. 



Kaip Vokietija Išleido 
$20,000,000 Amerikoj. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

Tūlas Robert I\ay, buvusis vokiškas jūrių aticie- 

r.i*. kuris atvvko i Ameriką balandžio mėnesyj iqi5 
metų, mėgino skandinti Amerikos ir talkininkų lai- 

vu* su amunicija, kuomet jie jau buvo jūrėse. 
Pasakodamas apie savo atvykimą Amerikon, jis 

pripažino Suvienytu Valstijų Sekretuos Tarnybos 
perrh'siniui ..ekančiai: 

"Aš turėjau apie $4,000.00... >»itie pinigai paėjo 
nuo žmogaus, kuri-) mane čia prisiuntė... [vardu] 
Jonucrsen. Manyta, kad apsimokėtų sulaikyti 
artilerijos amunicijos siuntinėjimą iš šios šalies. 

Aš maniau JotmerMną esant |Vokietijos] slap- 
toj tarnyboj. 

Atpasakajęs, k. d jis matėsi su von {'ai>eiut ir 

i>>y-]v«!u | dviems Vokiškos ambasados urėdtiinir*kai;> 
VVasbingtoneJ, ir kad nei vienas iš jų nenorėjo 
nieko bendro su juo turėti, matomai todcl, kad jie 
apie ji abejojo, Fay taip toliaus pasakojo: 

"Aš nenorėjau gri/.ti Vokietijai, neišpildes savo 

užduoties, t. y. nesunaikinęs laivų, vežančiu amu- 

niciją. An todėl pradėjau daryti savo bandymus 
ir mėginau įsigyti tiek sprogstančios medžiagos, 
kiek tik aš galėjau jos gauti bile kokiu budu... 

£isai Fay ir du jo page'b įninku tapo suareštuoti 

atokioj vietoj netoli Ciran<Iwood, N. J., tuo laiku, 
kuomet jie bandė savo sprogstančią medžiagą. Laike 

jo tyrinėjimo policijos stotyj Wheeha\vken mies- 

telyj tuojaus po suareštavimo jis tapo klausinėjama? 
ir atsakinėjo sekančiu budu: 

Klausimas: Toji didelė mašina, kurią tu- 

ritė apačioj, kas ji yra? 
Atsakymas: Tai yra minos patentas. Tai 

yra nauja-, btnlas jdėjimtii reguliuojančio knato 

(time fuse'.... 
K I. Ar jįjs žinojete, kur Scholz į.-avo svo- 

gi-ri.s) šitą mašiną liepė pasiridbti? 
A t s. — Jvairiose dirbtuvėse... 
K I. — Kokios medžiagos jus norėjote gauti 

nuo Daeche, savo pagelbininko? 
\ t s. — Trinitrate of toluol (T. X. T.) [taip 

vadinasi viena iš stipriausių sprogstančiu medžia- 

gų — stipresnė ir už dinamitą]. 
K 1. — Kiek mašina kainavo? — A t. A bei n ai 

paė rus, S 150.00 ar $200.00.. 
K I. •— Kiek atseitų padirbimas tokios masi- 

nas ir pripildymas jos sprogstančia medžiaga? 
A t s Apie $250.00 kiekviena. Jeigu jie butų 
davę man gana pinigų, aš bučiau galėjęs tiesiog 
susto'Sdyti visą laivų, siuntinėjimą,' 

K 1. Ar pats nori pasakyti. 'kad pats galėjai 
sunaikinti su šitų bombų p ag ciba kiekvieną laivą 
išplaukusj iš uosto? A t s.: Aš bučiau galėję? 
sunaikinti jų taip daug, kad vyriausybė butų ne- 

drisiisi siųsti [daugiatis laivų]. 
T.afce Fay'o teismo tapo pripa rodyta", kad jo bom- 

ba buvo praktiškai išgalvota prietaisą laivų naiki- 
nimui ir kad 40 svarų sprogstančios medžiagos 
esančios tokioj bomboj, galėtų sunaikinti bile laivą 
prie kurio ji butų pridėta, — o jos turėjo būti pri- 
dedamos prie laivo vairo. 

Fay ir jo du pagelbinmkų, Scholz ir Daeche, tapo 
nuteisti gegužio 9 d. rQi6 m. sekančiai: Fay ant 8, 
Scholz ant 4, Daeche ant 2 metų federalin kalė 

jiman \tlantoje. Dr. Herbert Kienzle ir Mat Brei- 
tung, kurie gelbėjo Fay'ui gauti sprogstančios me- 

džiagos, tapo apskusti. bet j u hvla neatsibuvo. Jitdu 
lapo internuoti. 

|do*r.ųs Išgalvojmai. 
Vokiečiai išgalvodavo visokių plianų laivų nai- 

l.inirrui. I^ar vieną plianą išgalvojo ypata, kurios 
vardo lulą laiką negalima buvo sužinuoti. Vieną dieną 
iis atvykv j Vokiškąjį Militariškos Informacijos 
Biurą, kurj sulyg vokiškos ambasadai paliepimo 
užlaik^lav.) kap! cnas von Fapen prie fo VValf St., 
\'evv York e ir tenai šitaip paaiškino savo plianą: 

"Aš manau padalyti rinitų nuostolių talkinin- 
kų laivams, išplaukiantiems iš Suv. Valstijų uostų, 
padedamas bombą, kurią aš pats išdirbinėjau ant 
laivo Imdamas. Šitos bombos vra panašios j pap- 
rastą anglių gabalą ir aš esu supliannvęs paslėpti 
jas anglyse, kurios turi buti paimto-, ant talkininkų 
laivų. Aš jau kalbėjausi apie ritą plianą su 
ir jis prielankiai mano apie šitą mano mintį. Aš 
jau buvau užsiėmęs tekiu darbu 
(vieta apleista).... tuojaits karei prasidėjus, 
sykiu su Mr. von 

Šitos /inios tapo paimtos iš Vokišku .šnipų pagau- 
1 to raparto, ir raportas parodo, kad šiti'iios bom- 
bai dirbėjui užmokėta čekiu Xo. 146-tas, kuris tapo 
išrašytas ant ?i5o.oo ir išmokėtas Rigg* National 

Banke \\ ashingtone. Fotografiška šito čekio kopija 
parodo, kad jis buvo išrašytas Paul Ko?nig'ui, Ham- 

'burg-Amerikos Linijos urėdnikui ir kad ji išdavė 
von Papen, a 11 a c h e prie Vokiečių Ambasados 

UV.shingtone. Ant krašto yra padarytas šitoks patė- 
mijimas: "F. I. Busse'ui.'" 

Vėliau llusse prisipažino, kad jis svarstė siv ka- 

pitonu von Papen Vokiškam kliu'be New York e 

apie plianą, kaip pagadinti laivų katilus (boilerius) 
su pngelba i ombų, panašių i anlių gabalus. 

Panašų ptian;r buvo išgalvojęs ir Albert Kah- 
schinidt iš Dctroit, kuris vienok tikėjosi ne tik 'su- 

gadinti iai'-us, bet ir visai juo$ sunaikinti. Jis pa- 
siskundė tūlą Charles Respa. Ridiardą Hcnnanną ir 
dar vieną žmogų, žinomą vardu ''Frenchy" ir už- 

mokėjo kiekvienam po $150.00 už sito darbo atliki- 
mą. 

Jie gavo užtektinai dinamito, nutepliojo ji. kad 

butų .panašus i anglių gabalus ir nuvyko j Xew 

Yorką, kur su pagelba valties mėgino prisiartinti 
prie anglų bįirku (valčių), iš kurių kraujama 
anglis am laivu, plaukiančių Kuropon. Bet sargyba 
buvo taip budri, kad jiem* nepasisekė to dinamito 
padėti Į anglis. 

Vokietijos oficialoki atstovai ant Pacifico <lidju- 
rio Pakraščio taigi darbavosi su panašios rūšies 

"skymais." Jų vadu ouvo Franz Hopp, vokiškas ge- 
neralis konsulas San Francisco mieste. Jo vyriausiais 
pagalbininkais buvo: baronas Eckhardt von Schack, 
vice-konsulas; Leitenantas \ViIheIin von Brindien, 
konsuliato urmininkas ir Cbaries Cro\vlev, detekty vas, 
kuri von Hopp buvo sau nusisamdęs už slapto tyrinė- 
toją. 

Lewis J. Smith, jų pagerbi ninV.is, taip atpasakojo 
apie dali jų darbelių savo pranešime, kurį jis padarė 
tederalės valdžios urėdninkams. 

Atpasakojus apie tai, kaip jis susipažino su Crovv-' 
!ey, Suvienytu Valstijų Distriktinis Prokuroras už- 
lavė jam seekantj klausimą: 

Klausi m a s: — Kuomet Crow!ey atėjo i! 
jįjsų namus nedėldieuyj ^^guįžio R-d. 1915 m.], 
tai ko įis ncrėjo? 

A t s a k y m a s— Jis pasiklausė 'manęs, l<ą 
a.š dirbu. Aš jain atsakiau.-kad ai tlknka ap'eidau 
darbą Pitiole TVnvder Works dirbtuvėse ir kad 
uto laiku nieko nedirbu: Ji-? sako: "Well, ar jus 
priimtumete džiabą kaipo sargas f vačmanas] ?" 
— Aš pažiurėjau j jį, ir sakau: ''Vačmanas, 
koks vačmanas?" '\Yell," — sako jis. — pavak- 
tivMi, įkas yra kraunama ant laivu ir t. t..'....' 
Aš paklausiau: ''Koks per džiabas yra šitas džia- 
bas?" — "Well" — jis sako — "parakas Ims 
siunčiamas iš čia šiądien ar rytoj, tai męs no- 

rime, kad pats iš čia išvažiuotum ir būtum 
Seattle'yj." Tada aš pasakiau: "Kiek mė4cėsitė už 
šitą džiabą?". o jis atsakė:" Tris šimtus doliarių 
j mėnesi ir visi expensai." Tai aš sau pamislitau: i 
''Aš pamėginsiu šitą diiabą."...... Ir Crovvley 
užmokėjo man $25o.oo. 

Smith nuvažiavo j Taconią ir, sugrįžęs j San 
frrancisco, turėjo keletą pasikalbėjimų su vokišku 
'consuliu von Bopp: apie tuos pasikalbėjimus laike 
>ylos jis taip liudijo: 

K I a u s i irt a s: — Ką jis [ vc/n Dopp) norėjo, I 
kad iųs pioarytujnet? 
Atsakymas: — Jis pasakė, kad reikėsią 

daboti, o jeigu bus kas dinamrfavLmui, tai aš tu- 
rėsiu jam pagelbėti. 

Kl: — Ar-Bopp taip pasakė? A t s: — Taip. 
K1: — Yvell, tai Ikrpp pašalei jiuns, kad jis 

norėjo, kad jųs dabotu/m, o taipgi ir pagelbėtum 
išdinamituoti? A t s: — Ką tik Crosvley palieptų 
man. 

Kl: — YVell, jis (Bopp] minėjo apie dinamita- 
vimą, ar nei* A t s: Taip. 
Smith tol i aus papasakojo apie atlyginimą, kiri jis 

ir Oovvley gavo u/ r»avo tarnystą, sekančiai: 
Klausimas: — Kaip jums mokėta? — At- 

sakymas: — M r. Bopp mokėjo. 
Klaus: — Grynais pinigais? — A t s: Yes... o 

Cro\v!ey davė r c s y t ą. 
Klaus: — Ar jus išdavinėjot r e s y t u s.—A t s: 

Taip. 
Klaus: — Ar jųsų r e-s y t a s buvo Boppui ? 

A t s: — T aip. 

(Toliaus Ims) 

■M 
Nvnęzyr Vali*, 

_ „r 

ARTINASI PRIE FRANCUZt JOS. _; .. 

Amerikos karikas transportas, pilnas kareiviit, įplaukia į Fraucuziios uosta. 

Dokumentai, kad Leninas ir 
Trockis—Kaizerio Agentai 

(Tąsa) 

Kerniaus paduodami dokumen- 
tus, parodančius Lenino, Troc- 
kio ir jų sėbru parsidavimą kai- 

zeriui, norime dar pastebėti, kad 
po šitais dokumentais yra padė- 
ti paties p. Sissono patCraijimai- 
})aaiškinimai. Apart jų. kur di- 
desnio aiškumo dėlei butų reika- 
lingi kiti paaiškinimai, tokius 
nus nuo savęs pridėsim. 

Dokumentas No. i. 

Libai slapta. 
Lia uties Komisaro uirubežio 

reikalų komisariatas [Taip vadi- 
nasi bolševikų užruhežio reikalų 
ministerija). 

Liaudies Komisarų Tarybos 
Piimsėdžiui: 

Su lyg rezoliucijos, priimtos 
konterencijoj Liaudies Komisa- 
rų, draugų Lenino, Trockio, Pod- 
voiskio, Dybenko ir Volouarskio, 
męs išpildėme kas seka: 

1. Iš justicijos ministerijos ar- 

chyvų skyriaus, paženklinto var- 
du " 

Išdavystė draugų LenittO, 
Trockio, Zinovievo, Kozlovskio, 
Kolontai ir kitų," tapo išimtas 
Vokietijos Imperiško Banko or- 
deris No. 7433, nuo Kovo J d. 
1917 m., paskiriantis pinigus 
draugams Leninui, Zinovjevui, 
Kamenevui, Trockini. Suinenso- 
nui, Kozlovskiui ir kitiems ve- 
dimui taikos propagandos Ritsi- 
joj. 

2. Visos knygos \'ia Banko 
Stockhoime tapo sutvarkytos, 
kur buvo parodyta draugu Le- 
)ino, Trockio, Zinovjevo iv kitu 
''akauntai," kurie tapo (tame 
banke] atidaryti sulyg prisaky- 
mo Vokietijos Imperiško Banko 
orderio No. -2754. Šitos knygos 
tapo pristatytos draugui Mul- 
ler, kuris tapo atsiųstas iš Ber- 
ino. 

Autorizuota nžrubežio reikalų 
kamisoriaus. 

Į Parašas] F. Zalkind, 
E. Polivanov. 

Mr. Sissons Paaiškinimas:— 
Rusijos Liaudies Komisarų Ta- 
ryboj viešpatavo, prezidentai 
Vladimir, Uljanov (Leninas], 
tuometinis užrubežlo reikalų mi- 
nisfris L. Trockis, dabar esan- 

tis kares ministeriu, ir bolševi- 
cų dabartini* ambasadorius į 
Vokietiją, A. Jofffc. Ant (šito 
dokumento) krašto yra raštu pa- 
daryta pastaba "i p a.slaptą de- 
partamentą. B. Y." Tokiu budu 
Leninas yni paprastęs trumpai 
■pasirašinėti savo vardę ir pravar- 
dę. ("B" rus-ų kalboje yra *'V" 
lietuvių katboje, "Y" rusų kal- 
boje yra "U" lietuviu kalboje; 
pirmos raidės reiškia "VkvJimir 
Uljanov"—Lenino vardas ir pra- 
vardė] ; 

Iš to matosi, kad jeigu ir ne-( 
butų "dokumento pažymėto nu- 

meriu 7,433, tai jau ir be to virš-' 
minėtu dokumentu galima su- 
vesti Leniną tiesiog su jo bosu.. 
Vokietijos valdžia. Bet yra ir 
minėtas orderis No. 7.433, kuris 
skamba sekančiai: 

"Orderis kovo 2 d. 1917 m. 

Imperiško Banko visiems atsto- 

įvams vokiškų bankų Švedijoj: 
"Šiuomi duodama žinia, kad 

pareikalavimai pinigų varymui 
taikos propagandos 'Rusijoj bus 
padaryti per Finliandiją. Šitie 
pareikalavimai ateis nuo sekan- 

įčių ypatų: Lenino, Zinovjevo, 
Kanienevo, Trockio, Sumensono, 
Kozlovskio, 'Kollontai, Siverso ir 
Merkalino, kuriems tapo atida- 
ryti "akauntai" [depozitai-sąskai- 
tos] sulyg mūsų orderio \'o. 
2754 agentūrose privatiškų vo- 

kišku BIZNIŲ Švedijoj, Norve- 

gijoj ir Šveicarijoj. Visi šitie 
f minėtų pinigu] pareikalavimai 
•irivalo turėti vieną iš sekančių 
parašu: "Dishau," arba "Milken- 

berg." Esant bile kuriam iš ši- 

tų parašų, pareikalavimai virš- 
minėtii ypatų privalo buti išpil- 
dyti tuojaus. 

"743, Impei iškas Bankas.'' 

Toliaus "Mra. Sisson paaiškina 
sekančiai: 

"Aš neturiu šio orderio kopi- 
jos nei jo fotografijos, bet se- 

kantis Dokumentas Xo. 2, abso- 
liutiškai patvirtina jo teisingu- 
mu. Šitas cirkuliaras yra tuo 

labiaus žingeidus, kad bolševi- 
kai viešai užgynė, buk jis butu 
buvęs. Sis viršminėtas cirkulia- 
ras No. 7433 tapo atspausdintas 
Paryžiaus laikraštyj P e t i t Pa- 
risi e n pereitą žiemą. Bolševi- 
kiški laikraščiai Petrograde tuo- 

jaus apšaukė, kad tai esąs šmeiž- 
tas. Zaikind, kurio parašas yra 
nc tik aut viršminėto dokumento 
No. 1. bet taipgi ir ant proto- 
kolo, 'buvo tuomet u/.rubežio rei- 
kalų ministerio | Trockio] Pa- 
galbininku. Vasario mėnesyj jis 
tapo išsiųstas u/rubežin su bol- 
ševikiška misija. 'Balandžio mė- 
nesyj jis buvo (.'Kristianijoj 
([Norvegijoj], kuomet ir aš tenai 
buvau. 

Minėto laiško No. 1 aš turiu 
fotografiją. 

•4* tb 

Dokumentas No. 2. 

No. 6451, patapta. 
(Didisai Vokiškas štabas, Xa- 

chrichten Biuras, Sekcija R— 
reiškia: Rusiška Sekcija). 

Vasario 12 d.—Paslaptos poli- 
cijos [šnipų] departamentas tu- 

ri garbę jums pranešti, kad pas 
suareštuotą kapitoną Konshin ta- 

po rasta du vokiški dokumentai 
su Petrogrado slaptos policijos 
(Ochranos) pažymėjimais ir žy- 
mėmis, kurie {dokumentaij pa- 
sirodė esą originališki [Vokiškoj 
Imperiško Banko orderiai \*o. 
7433. nuo kovo 2 d. 1917 m. ir 

lytisi atidarymo "akauntu" po- 
nams Leninui, Suinensonui, Koz- 
lovskiui, Trockiui ir kitiems ak- 
fyviškiems veikėjams taikos pro- 
pagandoje. kaip tai pažymėta 
Imperiško Banko orderyj Xo. 

2754- 
šitas suradimas parodo, kad 

tinkamu laiku nepadaryta žing- 
sniu sunaikinimui viršminėtu do- 
kumentų. 

Lrž Departamento perdėtinj 
į \ asirašo] R. Bauer, Adjut.,j 

Bukholm. 

Paaiškinimas: Patėmy- 
kite, kad Bauer patvirtina, jog 
surasti pas Konšiną dokumentai 
buvo originališki orderiai. Patė- 

1 mykite ir tai. kad tie orderini 

j trnvo Vokiškos valdžios, per jos 
Imperišką Banką, išleisti idant 
pristatyti pinigus "draugams" 
Leninui, Trockiui ir kitiems, kad 
varyti Rusijoj "taikos propagan- 
dą." kad Rusija liautųsi karia- 
vusi su Vokietija ir padarytų 
Su ja taiką, ką bolševikai ir pa- 
darė pirmiausiai nu versdami su 

pagelba aukso Kerenskio val- 
džią, o paskui parduodami Ru- 
siją savo bosams, vokiečiams, 
Lietuvių Brastos taikos konfe- 
rencijoj. 

Mr. Sissoti sako, kad šito laiš- 
ko su parašu R. Bauer, jis turi 
fotografiją. Ant jo krašto yra 
pažymėta "pasiųsti komisijai ko- 
vus su kontr-revoliucija" ir pa- 
rašas N. Cior'bunovo. Lenino 
sekretoriaus. 

Laiškas yra žingeidus dar ir 
tuomi, kad minėtas tame laiške 
kapitonus Konšin yra vokiškas 
aficieras, kurio tikra pravardė 
yra Leitenantas Otto. Iš kitų 
dukumentų 'bus matyti, kad jis 
buvo vokišku agentu intrigose 
L-krajinoj. Kodėl jis tapo areš- 
tuotas ir koks likimas jį patiko, 
«r jis ir vokiečius norėjo par- 
duoti—tas nežinoma. 

* * 

Dokumentas No. 3. 
(Y. K. D. 323—2—priedai). I 
Protokolas.—Šitas protokolas, 

mūsų sustatytas 2-rą dieną lap- 
kričio 1917 m. vra duplikatas ir 
Liaudies Komisarų Tarybos lei- 
diniu yra paimtas iš Slaptos Po- 
licijos Departamento (Petrogrado 
distrikto ir iš buvusio policijos 
departamento (Ochranos), sulyg 
prisakymo atstovu Vokiškojo Ge- 
ueralio štabo Petrograde: 

I. Vokiškojo Generalio Stabo 
cirkuliaras No. 421, pažymėtas 
9 d. birželio 1914 m., kaslink ne- 

vilkinamos mobilzacijos visu in- 
dustrijinių ištaigu Vokietijoj, ir 

2. Generalio Štabo Vokiškojo 
laivyno cirkuliaras \o. 93. pa- 
žymėtas lapkričio 28 d. 1914 m., 
kaslink siuntimo i priešų šalis 

speciališkų agentu naikinimui 
kariškos medžiagos. 

Viršuj paminėti cirkuliariai ta- 

po atiduoti, ir 1* y sytas gautas 
nuo slapto agentų departamento 
Vokiškojo štabo Petrograde. 

Autorizuota Liaudies Komisa- 
rų Tarybos [taip save vadina 
augščiausia lobševikiška valdžia]. 

[Pasirašo] F. Zalkind, E. Po- 

livanov (Neįskaitomas parašas, 
bet gali buti Mekanošin) ir A. 

Joffe. 

Cirkuliarai 'No. 421 ir 93, pa- 
minėti šitame protokole gauta 
lapkričio 3 d. 1917 m., slaptų 
agentų departamento, V okiškojo 
Generalio Stabe Petrograde. 
[Pasirašo] Henrich, Adjutantas. 

Paaiškinimus: Paminėti 
šiame protokole cirkuliarai No. 
421 ir No. 93 yra vokiečių kal- 

boje ir lietuvių kalboje skamba 
sekančiai: 

Cirkuliaras No. 421. 

Vokiškas Generalis Štabas, 
Centralis Departamentas, Sekci- 
ja M, No.—, Berlinas. 

Cirkuliaras birželio 9 d. 1914. 
Dįstriktų Komandieriams: Į 24 

valandas po gavimui šito cirku- 
liaro jus privalote pranešti tele- 
grafu visoms industrinėms ištai- 
goms, kad dokumentai su indus- 
trinės mobilizacijos pliar.ais ir 
su registracijos formomis priva- 
lo but atidaryti—tie, apie ku- 
riuos kalbama cirkuliare grafo 
von \'aldersee ir Caprivi cirku- 

liare nuo 27 d. birželio, 1887 m. 

[tP a s t a b a.—Tas parodo, kad 

Vokietija jau veikliai rengėsi 
I prie karės ir pradėjo savo mobi- 
lizaciją dar 'birželio 9 d. 1914 m., 

t.y. dar 6-mis savaitėmis prieš 
užmušimą Austrijos sosto Įpėdi- 
nio Serajeve, kuomet niekas ki- 
tas Europoje dar nei sapnuoti 
nesapnavo apie karo. šitas do- 
kumentas galutinai parodo, kad 
Vokietija suplianavo ir pradėjo 
dabartines žudynes. O dabar 
paskaitykim antrą iš minėtu c:r- 

kuliarų. Įsitėmykite, kada jie 
buvo rašyti,—tuomet suprasite, 
kodėl Vokietija taip labai norėjo 
juos gauti atgal ir sunaikinti. 
Šitiedu cirkuliarai matomai buvo 
pagauti dar buvusio caro agentų 
ir laikomi archyvuose Petrogra- 
de iki tinkamam laikui. 

bolševikai, kaizerio apmokami 
agentai, juos sugrąžino atgal, 
idant paslėpti savo "ponu," ku- 
riems jie tarnauja, kalto. Cir- 
kuliaras Xo. 93 Ivtisi ir Ameri- 
kos ir parodo, kad Vokietija iš- 

tikrųjų jau pradėjo karišką vei- 

kimą prieš Su v. Valstijas dar 

1914 metais, kuomet prezidentas 
\Yilson nuo širdies šaukė visos 
šios šalies gyventojus užlaikyti 
kuosąiiniškiausį neutralitetą (be- 
šališkumą;). Stai kaip Amerikai 

atsimokėjo kraujageringa vokiš- 
ka "kultura." 

Cirkuliaras No. 93. 

Laivyno Generalis Stabas. 
Cirkuliaras lapkričio 28, 1014. 
Jūrei vijos Agentams ir Laivi- 

nėms Draugijoms:—Jums yra 
prisakoma tuojaus sumobilizuoti 
visus naikinimo agentus ir tėmy- 
tojus tuose komercijiniuose ir 
kariškuose Kanados ir Amerikos 
uostuose, kur kraunama munici- 

ja ant laivų, plaukiančių j Ru- 
siją, Prancūziją ir Angliją; kur 

randasi tokios municijos sankro- 
vos ir kur kariumenė yra pasta- 
tyta. Yra reikalinga pasamdyti 
per trečias vpatas, kurios netur 

ryšių su oficialiais atstovais Vo- 

kietijos agentų, žmones, kurie 

pasirūpintų padarymu ekspliozi- 
jų aut laivų plaukiančių j priešo 
šalis ir kurie padarytų trukdy- 
mus, riaušes ir sunkenybes laike 
laivų krovimo, siuntimo ir iš- 

krovimo. Tam tikslui męs ypa- 
tingai rekomenduojam jūsų aty- 
dai krovikų "genges," tarp ku- 

rių yra daug anarchistų i.- pabė- 
gusių kriminalistų 

Pinigai, reikalingi pasamdymui 
ir papirkinėjimui nurodytam tik- 
slui bus p?dėti jusų pareikala- 
vimui sulyg jusų prašymo. 

Informacijos Biuras Laivyno 
Heneralio Štabo. 

[Pasirašo] Koenig. 

M r .S i s s o n o prierašas: 
Abudu [šitie] cirkuliarai turi pa- 
žymėta paišeliu, kad Vokietijos 
slaptų agentu 'biuras Petrogn de 
juos gavo atgal. Po tuo pasi- 
rašo A g a s f e r; Agasfer yra is- 
kalno sutartas su bolševikais sla- 

! pivardis vokiško Majoro Lu- 
: berto, biuro perdėtinio, kaip apie 
j tai pamatysim iš dokumento No. 
15- 
j Turiu protokolo originalą ir tu- 
! riu spausdintus abudu cirkuliaru. 
I * * 

Dokumentas No. 4. 
(Šitas dokumentas yra iš Vo- 

kiečių (jeueralio štabo;) 
Nachrichten Biuras. Sekcija R 

(rusiška), sausio 17 d. 1918 m. 

l.'žrubežio reikalų komisarui: 
—Sekcija gavo tikrų žinių, kad 
lyderiai socialistų partijos, dabar 

i valdančios Rusijoj [t. y. lyderiai 
bolševikų partijos], veda kores- 
pondenciją, per pp. Fuernsten- 
berg ir Radeką, su pp. Scheide- 
mann'u ir Parvusus kaslink su- 

naikinimo ženklų apie partijos 
jbizniškus santikius su imperato- 
riška valdžia. Męs taipgi žino- 

me, kad šitas yra sulyg parei- 
kalavimo Vpkiškii socialistu, va- 

dovaujančių grupių, kurie Minė- 
tuose susinėsimuose pamatė pa- 
voju pasaulio socializmo reika- 
lui. Su lyg štabo prisakymo 'aš 
turiu garbę, prašyti, idant šitas 
klausimas butų atiduota,s specia- 
liškam apsvarstymui, akyvaizdo- 
je musų štabo atstovo ir p-o von 

Schoeneniann. 
I'/, departamento perdėtini 

[Pasirašo] M. Waal. 
M r. Sissono prierašas: 

lš paminėtų šiame laiške ypatų 
žymiausiu yra Scheidemann, va- 

das vokiškos socialistų partijom, 
kuri remia Vokietijos valdžią. 
Jo vardas dar prieš tai buvo pa- 
minėtas "bizniškuose santykiuo- 
se" tarp Bolševikų ir Vokiškos 
valdžios. Rugpjūčio 25 d. 1917 

j jis rašė laišką iš Berlino tiUam 
"Mr. Olbergui," ir tame laiške 
jis rašė, kad per N'ia Banką Fu- 
erstenbergo ofise tapo padėta 
150,000 kronerių OVbergo nužiu- 

rėjimui [Tas bus dokumente No. 

18j. Dabar, iki šiam laikui Fu- 
erstenberg pakliuvo jau j boJ- 
ševikų valdžios centrą, i Srnol- 
nv Institutą Petrograde ir mė- 

gina pagelbėti Scheidemannui už- 
trinti senus pėdsakus. Radek 
yra suktas Galicijos žydelis, ku- 

ris atvyko Petrogradan sykiu su 

Leninu iš Šveicarijos. Jis ir 

Trockis—abudu atliko visą bizni. 
Lietuvių Brastoj—padarė "taiką" 
su Vokietija. Von Schoenemanr. 
buvo akredituotas Vokietijos at- 

| stovas prie Bolševikų užrubežio 
reikalu ofiso. Jis yra paminėtas 
dokumente \"o. 5. Parvus yra 
kasierius vokiško fondo, paskirto 
varymui vokiškos propagandom. 
Jo vyriausis ofisas yra Kopen- 
hagene, Danijoj. Apie ji sako- 
ma, kad jis yra vadas ir pata- 
rėjas Joffe, bolševikiško "amba- 
sadoriaus" Rerline. 

Turiu fotografiją viršminėro 
laiško Xo. 4. 

♦ * 

Dokumentas No. 5. 
(<ir. General Staff, Central 

Abteilung. Section M., spalio, 
1917. Rerline). 

Slaptasai departamentas, Xo. 31. 
Liaudies Komisarų Tarybai: 

—Sulyg sutarimo, kurs buvo pa- 
darytas Kronštadte liepos mėne- 

syj, šių metų, tarp imisų gene- 
ralio štabo valdininkų ir Rusi- 
jos revoliucinės armijos ir demo- 
kratijos vadovų, pp. Lenino. 
Trockio, Raskolnikovo ir Dy- 
benkos, mušu generalio štabo 
rusiškas skyrius, veikiantis Fin- 
liandijoj, siunčia Petrogradan se- 

kančius savo aficierius, kurie bus 
mūsų štabo informacijų depar- 
tamento tarnystoj: Maj. Lu- 
herts, jo slaptas parašas "Agas- 
fer"; 

Maj. von fiaelke.—slaptas pa- 
rašas Schott"; 

Maj. fiayermeister. — slaptas 
parašas "Ber' ; 

Leit. Hartvvig,—slaptas para- 
šas "Henrich.'' 

Snipavimo departamentas, kaip 
sutarta sn pp. Leninu, Trockiu 
ir Zinovjevu, sekios svetimu ša- 
lių ambasadas, karines misijas 
ir kontr-revoliucini judėjimą, o 

taipjau pildys šnipinėjimo ir 
kontr-šnipinėjimo darba viduri- 
niuose frontuose ; tam tikslu* bus 
paskirti agentai j šnipinėjamus 
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miestus. Kartu *it Ši;:<» :>askrl-f 
b:anwt, kati žmonių komisaru 
vaid/ios reikalui yra paskiriami 
patarčiai: užsienio dalvku mi- 

uistenjon p. von Sciioencmaun, 
finansų ministerijon p. von Toli. 
Vokiečiu gencralio štabo, R:tsi 

jos skyriaus viršininką-, O. Rau- 

sch, .Adj. 0. Wolff. 
• Apačioj, ant to paties laiško) 

l» ž s i c n i o dalykų komi- 1 

iarams:—Pažymėti šiame rašte 
af terorai birvd prisistato kari- 
niam revoliuciniam komitetui ir 
s" Muravjovu, P»oie ir Dani- 
šfvskiu susitaikė dėl jų tarpu- 
savi., veikimo sąlygų. Patarėjai 
atvyks, kada tik bus ša.'kianti.— 
1 tarpininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos Karinio Revoliucinio 
Komiteto pirmininkas. 

Į Pasirašo| A. Joffe; 
sekretorių* P. Kruševič. 

M r. S i s s o n o p a aišku i- 
m a s: Stai ir ta "bizniška su- 

tartis" tarp vokiečių štabo ir bol- 

ševikų, Jeiųu Rausch buvo tuo- 

nut Herlinc (nes laiškas paženk- 
lintas iš lierlino), tai matomai 

;is tuojaus po to atvyko i Pctro- 

jęra ią. (laji but taipogi, kad ši- 
las laiškas buvo rašytas greičiau 
i inliandijoj uc.ųu Herlinc, nes 

kituose laiškuose žodis 1 lerlt- 

»U.V \ ra j.cibranktas plunksna: 
iNioicra mat sunku buvo "auti 

: i 
la ■ laikais Petrograde ir vokie- 

.'t ..r-i\ oxt"- visky gatavą. Maj. 
Lyberi likosi perdė iniu "Infor- 

w:i-i/V-," t.y. šnipų biuro (Xach- 
ricriteiK ilurcau). Kronštadtas 
buvo vyriausia Lenino buveinė 
laike vasaros vidurio. Rasko!- 
t'.ikov, minėtas šiame laiške, bu- 

vo včliaus paminėtas sąr. ;yjt 
sit sumanymu parduoti Rii: io* 

kaišką laivyną Vokietijai. >y- 
beuko buvo to laivyno k.om. a- 

ras t ministeris i. Zinovjev yra 
prezidentu Petrogrado s o v i e to 

kuris pereitą žiemą buvo galin- 
gir.Ufia vietinė pajiega tarp Ru- 

sijos sovietu, Zinovjcv yra žy- 
des ir Įkerai mokintas. Jotfe 
[taipgi žydas] čia vėl stovi pir- 
moj vietoj ir pasirodo kumn ji~ 
yra: po Lenino jis yra pirmu: 
viivuose svarbiausiuose \*okiet i- 

j.1i reikaluose. 
Aš l tiri t*, šito jungtinio Įbol- 

jevikiškai-vokiškoĮ laiško foto- 

įVafijį; 
; •< « * 

Hokumentas No. 6. 

S.f [reiškia: G ra n d Ge- 

i^ęr'y.l .Stati—Didisai (vokiškas) 
Gfcju/jntis Štabas| Central Abtei 

vVrtg Xo. 813. lapkričio 19). 
Liaudie:? Komisaru Tarybai 

••&iuo pranešame jums, kad prie 
Rusu valdžios kariniais patarė- 
jais fa po paskirti sekami asme- 

nis: Maj. Lrich, Maj. liode, Maj 
Stfss, Maj. Zitnmerman, Maj. 
Andcrs, Leit. llaase, Leit. Klein 
Lt-il.* lircitz. 

Altie aficierai sutaisys kadrą iš 

tinkamiausių afieierų, esančiu 

mūsų belaisvių sąrašuose ir jai? 
Kttsn vaid/ia į*ales visados nau- 

kaip kad buvo sutarta 

1c n:t fcreiii'i joj Stockholme, kuo- 
mc, l.cniims, Zinovjevas, ir kit 

bltifO pakeltu j važiuojant jiems 
j Kirsi ją. 

Vokiečių generaHo štabo Ru- 

sti -sekcijas viršininkas O Rau- 
šch, A Ijutantas N. Wolff. 
,' i*.i .š k i n. i -m a s: Rusijos 
pa/.la\ Uitas ir pasisanulymas Le- 

uiUo ir kitu tarnauti Vokietijai 
yį ;i aiškus, iš. šito Jaįsko, kttria- 
nfc parodoma, kad jau grįžtant 
iš r<\-c'..-arijos, per Vokietiją, Lc- 

parlarč stt Vokietija sutar- 

V. kaip jis turi jai tarnauti. \f a j 
A-finUtn priėmė rusu pravardę 
l\U >Hk'n;'o Maj. ftrieh—Kgorov. 

šito laiško fotografiją. 
('Poliaus bus) 
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VOKIEČIU PROPAGANDA 
PAS LIETUVIUS. 

(Tą? u irto 4-to j •u.-*!.) 

savųjų armijose, suteikti rupes* 
nio. Paskalo veikme ..ra toki, 
kad jam dažnai tikitna, viešų už- 

ginčiji mu nežiūrint, dargi pačių 
karininku užtikrinimų nepaisant. 

Tiesa, kad papuolę armijon ka- 
rininkai anglų kalba susišnekėti 
negalintieji, nesmagumo patiria. 
Iičl savo nesusikalbėjimo jie daž- 
nai draugų susirasti negali, su- 

varžytais jaučiasi ir visomis pra- 
mogomis džiaugtis negali. Vie- 
nok kad tųjų karininkų dvasios 
neslopinus, jie dabar surenkami 
Į vieta, duodama jiems vyresnių- 
jų, kurie svetimomis kalbomis 
susišneka. Dabar vargu rasit 
lietuvis, kuris kariumeuėj nesi- 

Ijauslų, kaip namie. Valdžia, ku- 
1 ri j visus lygiai atsineša, žiuri 
kad taip kiekvienas karininkas 
jaustųsi, ar jis butų grynas 
amerikietis, ar kitatautis. 

Kitais atvejais pro-germanas 
paskalą paleidžia, kad sukiršinti 
katalikus, protestonus ar kitokių 
tikėjimų žmones, buk armijoj 

! skriaudžiami tai katalikai, tai 
proiestonai, tai kitokie. Gi visi 

jie yra nieku nepamatuoti, ne- 

tesingi ir bloga tikslu paleisti 
paskalai. 

Melai Apie Ištvirkimą 
Kariumentj. 

Paskalams daugiausia paren- 
kami tokie tematai, kuriuos pa 
tikrinti labai sunku. <ieras to 

pavyzdis yra pletkai apie kari- 
ninku didelį ištvirkimą, apie ar- 

mijos nemoralumą. Jo patvir- 
tinti nėr kuo, nes padorumas ii 

skaistybė yra daugiausia asmeni- 
nis dalykas.' Milijonu armijose 
ištvirkimo pavyzdžiu pasitaiky- 
mo galima laukti. Propagandis- 
tai pavienius atsitikimus kelerio- 

pai padaugina, padaro juos kuo 
ne visuotinais ir su armijos sto- 

kit neapsipažiimsią bekritišką 
auką Įtikina. 

Kad armijos moralumas aug- 
štai stovi, liudija armijos gydy- 
tojų raportai ir statistikos. Pa- 
tvirtina tai armijos viršininkai, 
kurių globoj karininkai randasi. 

Visų jų noru yra, kad civilių 
nitiioje butų toks mažas pasilei- 
dėlių nuošimtis, koks armijoj pa- 
sitaiko. Nežiūrint to, melai apie 
cariumenės didelį palaidumą 
vaikščioja, pavienius atsitikimu? 
abelnais padarant. 

Kaip Kovoti su Tokia Vokiška 

Propaganda. 
Kiekvieną priešo ar bekritiškr 

įsmenų paleist n melą per spau- 
lą išaiškinti nelengva, Pakol pa- 
skalas valdžią pasiekia, jis ištiria- 
ma ir apie tai spaudon praneša- 
ma, tai daug laiko išeina. Tuo 

tarpu jau kitokie melai paleidžia- 
mi ir platinami. Vėlgi spauda. 
<ad ir suvėlavusi, visų tų žmo- 

nių, kuriuos vokiškasis agenta.- 
prigavo, nepasiekia. 

Kovoti su vokiškais melais nė- 

*a taip lengva. Jų labrikavima? 
ir skleidimas yra suorganizuotas 
N'esykį valdžiai viena diena pra- 
nešama iš visit šalies dalių apie 
naujai kokį paleistą melą. Mc- 
ai h uolotus fabrikuojami, sklei- 

džiami. Nekalčiausi atsitikima; 
škraipomi, kad priešui t«i.iautų 
f'asinaudojattia partijiniais nesu- 

tikimais, kiekvienu draugijinio 
Hijudimu, neužsiganėdijimu, ka<! 
nesutikimus didinus, žmonių ka 

rini upą sloginus. 
Visam tani už akiu užbėgt 

,-ienas geriausias kelias tėra: vi- 

>iem* ištikimiems piliečiams už 

ūkietinti, melų neklausyti ir prii 
kiekvienos progos tokių ar ^pa- 

našių pro-vokišku melų platin- 
tojus nupeikti. Kuomet koke 

entu/.ijastiškas pletkirvinkas per- 

daug -jau itžsis; yręs butų ko- 

kią nors šaliai 'blėdingą pasak; 
kartoti, apie tokį paukštį reikia 

loolic.ijai raportuoti. 
Kas yra linkęs t i k C-1 i kickvio 

•lam praeiviui ir keisčiausrem!- 
paskalams, stt tuo ne ką padary- 
si. Bet visi rimti žmonės tu-, 

rOtij buti ant sargybos, suva- 

džioti s nesiduoti ir kitus paakin- 
ti, o ypač pasakorius sudrausti. 
Ištikimiems piliečiams atsiminti 
reikia, kad jie yra tose fronto 

■jaztcijose, kurias vokiečiai me- 

lais apšaudo ir vokiškos propa- 
gandos nuodais naikina. Civile 

drąsa reikia .priešui priparodyti, 
.:ad jie čia taip-pat prakiš, lygiai 
kajp jis karės fronte pralaimi. 
V įsu gi laiku pravartu atminti, 
.;a 1 pergalei neatbūtinas yra ša- 
lies pasitikėjimas, ramybė, kad 
pergalei dikčiai kliudys vokiškais 
melais suvadžiota šalis ant ku- 

rios karininkai atsiremia. 
Te lietuviu nesu vadžioja, j t. 

nuomonių nesuteršia vokiškosios 
propagandos nuodai. Pasaulio, 
taigi ir lietuviu, graži ateitis pri- 
klauso nuo Vokietijos militarių 
viešpačiu nugalėjimo. 

Ką rašo apie Lietuvą? 
Atėjusio Amerikon traucuzų ! 

laikraščiai parodo, kad Lietuvos 
klausimas yra gyvai Kuropojv 
svarstomas. Ypatingai daug ži- 

nių pradeda apie Lietuvy ir jo.-> 
reikalus tilpti vienam iš rimčiau- 
siu Paryžiaus laikraščių L e 

T e mp s. 

Vienos tik savaitės bėgyje ran-j daine jame tris žinias, kurios pa-j 
ordo, kad svarbus klausimai apie 
Lietgvą yi'a gvildenami. 

Reik atkreipti atydą Į tai, kad | 
visko, kas tose žiniose sakoma,! 
negalima imti už "gryną pinigą,"! 
nes tai nėra oficialiai paskelbi-; 
ntai, bet tiktai "girdėtos." arba.! 

.... 
1 

"nugirstos" žinios. Kas darosi ] 
"už kulisų"— kol-kas męs dar nc~ 

niatom ir nežinom. 1 lot iš t u j 
"atbalsių." kurie mu> pasiekia, 
kai|) kad ir šitos žinios, męs ga- 
lime nusimanyti, kad ten kas 
nors, ir tai svarbaus, darosi. Są- 
ryšyje su tuo pfttariame perskai- 
tyti apžvalgini straipsni šiame 

numeryje "Dar apie Lietuviškus 
I'ulktis," ant 4-to puslapio. 

Laikraštyj L c Temps t lipu- 
sios žinios vra sekančios: 

I. 

Koalicija Prieš Lenkus. 
Geneva, rugpjūčio (}i dieną.— 

\ okietijos bandymai į ritrauk- 
ti savo pus "n Lenku jiegas Įvai- 
riais lenkams pažadėjimais-, jau 
prarieda rodyti savo vaisius, kaip 
visi to ir tikėjosi. 

t pas pasipriešinimo kila tuo- 

se kraštuose, ant kurių lenkai 
savo pretensijas tiesia. (iauta 

žinia, jog šiose dienose P.rest- 
Litovsk (Lietuvių Brastoje) tę- 
sėsi posėdis Lietuvos ir l'krai- 
nos įgaliotinių, kurie apkalba su- 

tartį apsigynimo Lietuvos ir l 'k- 

rajinos nuo lenkų. Lkrajina pa- 
dės Lietuvai atlaikyti Vilniaus 
r (iardino šalis, gi Lietuva L'k- 

ra jinai Cholnio ir Lvovo kraštą 
(Iš L e Temps, rugsėjo i d 

1918 m.) 
II. 

Gandų Užginčijimas. 
Bale, rugpjūčio d.—S a e- 

c h s i c h Y o 1 k s z e i t u n g sa- 

ko, jog gandai pasklydo, buV 

Vilnius .atiduodamas lenkams 

yra neteisingi. Lietuvių Dietc 

[Taryba] yra nusprendusi ir Vo- 

kietijos valdžia tai užtvirtinusi 

jog Vilnius yra ir bus Lietuvos 
sostinė. 

(Iš L e Temps, spccialio ko- 
respondento pranešimas, rugsėjo 
1 d. 1918 m.) 

III. 

Vokietija ir Lietuviii. 
G^neva, rugsėjo 5 ęl.—Lietu- 

vos Tarybos delegacija, kuri šio- 
se dienose buvo pas Willicliniį 
II, vyriausiame lauko bute,, at- 

važiuoja i Šveicariją tartis apie 
Lietuvos reikalus su lietuvių or- 

ganizacijomis, esančionūr Šveica- 

rijoje. Paaiškėja, jog Lietuviai 

gauna nuo vokiečiu daug dau- 

giau, negu jie tikėjosi: didesne 

į pusė ftaltgudijos prie Lietuvos 

prijungiama. Bcto. Lietiniams 
'leidžiama liuosai daryti visokia1 

riopas su L'krajina i:' Lenkija 
sutartis, kaip tai: nustatyme ru- 

bežjų, pirklybiškas sutartis ir 1.1. 

(js L e Temps, rugsėjo d. 

1918 m.) 

j 

Iš Amerikos Lietuvių 
Ceiitralinio Komiteto. j 

'11 * i *» xt £ 

Centralinis Komitetas gavo ži- 
nias šiems žmonėms: 

1) Mateušui Savickiui, CTi ff- 
ord, rašo Antanas Savickis, pa- 
einąs iš PašaltonLų, Šimkaičių 

valsčiaus, Kauno gub., kad ji;-, < 

buvęs paimtas į Vokietijų nela.s- 
vėn, 'bet iš ten pavyko jam pa- 
bėgti į II olandiją, kur jis dabar 
gyvena pu tokiu i.dresu: Anta- 
nas Savickis, Katendrecht, iol- 
.ir.islan Xo. 13, i> 2, Rotterdam. 
ilollaml. Tarp ko kito dar raso 

•iaip: .Mūsų lietuviu \ra 50 i> 

.elaisvcs pabėgusių, liyvename 
tabai vargingai: darbo negalima 
gauti, tai labai sunku pramisti.'1 
Kai užėio karė, tai vokiečiai v i- 
mis mus jaunus vaikinus suėmė 
ir parvežė i \'okietiją, kur išbu- 
vome belaisviu logeriuose i: mė- 

nesiu Įabiki vargingai. Paskui 
mums pa\yko pabėgti. I'rašau 

pagelbos. o tai).gi lietuvišku laik- 

raščių ir knygų, ik-s jau t r i s me- 

tai esame negavę nei knygų, nei 

laikraščių. Taipgi noriu žinoti, 
kur yra mano dėdė Labanaus- 

kas, sesuo Monika ir kaiminio 
Petronė Ka u 11 c ck i u t ė." 

2) Juozui Kudirkai, 1 j241 S. 
ICmerald Av., Cliicago, rašo I»a 1 

trus Kudirka iš Didvyžių, kad 

tėvelis, motutė ir 'broliai --11 se- 

serims sveik', l'rašo rašyti laiš- 
kus. 

3) J. Barzdai, 1103 l'-raddock 
Ave., llraddoek, rašo l'ranas 
Barzda pasveikinimus nuo brolių 
ir seserų 

4) Jonui Blažaičiui, jjjj- 5111 
Ave., Pittsburg, rašo Pijus l'!a- 
žaitis iš .Mažučiu, kad Juozapai 
niirė IQFJ m.f o tėvas mirė K;i.V 

g) Juozui Kačergiui, l»ox 82, 
IC, Pittsburg, rašo \. U auka iš 

1 Yiikvalakių, kad viskas taip, 
kaip buvo. Klausia, kur tėvas. 

Skaitydamas viršui paduotąsias 
žinias, kiekvienas gali matyti, 
kaip tai yra malonu ir nau linga 
mums tureti tokia Įstaigą. kuri 

pagelbsti susižinoti su giminė- 
mis ir pažįstamais, atksirtais vie- 
ni r.uo "kitų per šią kari*. Toji 
Įstaiga—tai Amerikos Liętuvii 
Cciuralis Komitetas, kuris rnpi- 
nasi ne tik suteikimu žinių apie 
išblaškytus po visas šalis lietu- 

vius, bet turi ir daug didesnius 
tikslu- iiętir. i i Lietuvos gel- 
bėjimui: Centrnlis Komiteias 
"enka mokestis ir aukas Į .\u- 

cenįėjusios Lietuvos Iždą, -š ku 

rio bus aprūpinti šie reikalai 

!) Nukentėjusių dėl karės ■ lietu- j 
viu šeipimas, Ji Tremtiniu lie-j 
tuvių grąžinimas j Lietuvą. .0 J 
Lietuvių Valstybės, karei užsi-; 
baigus., grynai kulturinių Įstaigų Į 
.emirras. 

Tierng svarbiems reikalams pri- 
valo mokOli mokesti kic; vic-n;;- j 
lietuvis ir lietuvaitė sulyg savoj 
uždarbio ir i:V'ąlčs. l'y. inioke- ! 
~as mokestis Cciitralis Komite- 
as išduoda paliudijimus su Įli- 

pi u tomis mokesčiu markėmis. 
Tie paliudijimai ir markčs :»ns 

oriparodymu Lietuvoj, kad žino- 

jus yra li/.sin'iokčjęs mokestis >. 

U) tautos ir šalies gelbėjimui. 
Reikalaukite platesniu paaiški 

pinui apie mokestis iŠ Ccntralio 
Komiteto. Remkite tą svarinę 
musų gyvenime įstaigą. \ 11 i k i 
te savo pareigas link bočių šalies 
ir lietuviu tautos. 
Lithuanian Central War Relief 

Committee. Inc., 
^20 Fifth A ve., Xe\v York. \.V. 

TNifktH Y»r* IIM 

Dr. P. G. Wiegnor 
hdBta« valaad**: nu* • iki 13II ryt» 

Ir 7 Iki 9 riMri 

3325 S. E&lsted St Chlcaao, IB. 

BUK ŠOFERIU. 
ty. Niekuomet nebuvo toks di«le- 
Laikas yra gauti sr.u tinkamę vie- 
lis šoferiu roiknlavimar kaip da- j 
bar. Męs duosime užsiėmime | 
kiek vienam pabaigusiam kurta* j 
nusii mokykloje. Mokinime pa- Į 
filnaudojame jndiviči'iėnus siste- 
momis *— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais, 
visokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistij ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobiliu ir kitu prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuoj aus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
Kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Prderal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-lli jackson 1.11d 
(Inc.) 

Dr. K. Dranoells 
Dentisfcas 

3261 So. Halstc3 Street 
!■ PMr* Drover 6082 

Ch cajro 

SNusilpnėję žmones 
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos viaai apvaldo ir pir- 
ma r.egu visokia pagelba buva per- 
veli. Jie reikalauja tokio sustiprin- 
tojo, kuris sustiprintų visų. kuną. 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs 

Severa's 
Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan- 
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kiety viduriiį, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe- 
ny ligiį. Mes patariame jį visiems, 
ypai,yngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 8 S centai, gau- 
namas visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS, IOWA 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvi? CydyUJaa (r Chlrur|a» 
3259 S*. Halltrt tu Chica»«, IIL 

Gydo riiokiu Us«a ralkq 
tr ryrų. Specialifikai cjdo llmpinčlaa, 
ttisitenf ItiBlaa lr paslaptingas rjrv I 
IfU 

Mano u.'idus 
i.i if-.> vartojimu 

Mano veidas 
no vartojimui 

NE ŠLAKUOTAS. 
Taškai ir plėmes ant tnvo veido, 

nuberimai, šašai, taipgi visi kitokie 
odos novalutnai — visiškai praniks 
po užtikrinimu, kad jie nebsugrjs, po 
vartojimui keletu kaitų sj Cream'4 
— puikios "Venus." Puoduko kaina 
drauge su persiuntimu ir nurodymais, 
kaip vartot $2.00. 

Užsakymus ir pinigus siuskite: 
"Stefania" 

56'» \Vesl lftl St. Dept. 1 H. 
New York. N. Y. 

CrittTil. Cinai 114 Kiraiį Ti*. Ciiai2HI 
UI.. I—I to plil Iiai t i| finą 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

■ ■ lr ■ ■■ ■ •- 

Chirurgas 
Ojrvenltnat: 

731 W. 18th St.,net*li St. 
Olluai 

1VOO b. Halfted St., Icunpas 19lot 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: augllškcs »r lietuviu 

ton kai V. v, aritmeilkot, kayevedy 
slča, Bteoografljoa, typewriilug 
pirklybot telsiy, Sut. VJst. iator. 
Job, abs!DO» istorijos, ffogruf!|o- 
politlkiuėa ekonomijų*, pilietyntė. 
dallIaraftyitSa. 

Mokinimo vatondo*: «ro 8 ryt- 
►kl 5 po piefų: vnk. rm 7.30 Ib 
9:M 
I10< 8o. HalsUd B t.Ckicago-j UI, 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS BYlYTtiJAS, CHIRURGAS 

315 Si. Hllstll S!., Cllictit, llv 
Tel. ioylevard 7179 

""' H! III 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halstcd St. 

Prasideda 7 valaud4 k** vakaru. 

Subatomi ir nediliotai 2 va', po pietų. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojatna ir karės mokestis 
Tai yra puikiajsiavieta 
praleidimui liuesolaiko 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
" LIETUVIS ADVOKATAS • 
Veda visokius bylas visuose teismuose 

— Ofisai: 
60 \V. Washiagton Street 

Rmbi 1008-1009. Tel. Central 2579 
3214 So. Ualited St., Tai. Y«H» 727li 

• jCHICAGO, ILUfįff % 

WAR SAY1KGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVĘRNMENT 

Taupyk ir Paskolink 

Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums ju reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų padorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 

turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Priedtmiė! Ttiomi SiičGtilysit 
(Jyvaslis! Tuomi Laimos šia Karo! 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Metas. 
Si plyni tuksiančia I ypatų kas metuc yra nustumrmi šalin — laidojimo 

paliudijimas huna paženklintas "Patrūkimas" Kodėl? Todėl, kad nelaimingi 
nepaisė s«vę.S arlia lik užgautas vietas- dabojo, nepaisant ptie- 
ža-.tie>-. K? Jus daro' ? Ar ir Jus nepaisote -.avęs, dėvint "trtiss", lanki, 
ar kaip Jus 14 nepavadintumėte? (tciiausis "truss" vra tik retai geras, 
o yra tik Uoga- griūvančiai -.ienai ramstis ir negalima daugiau tikėtis, 
kaijt tik mechaniško ramsčio. I.anko spaudimas Milaiko kraujo tekėjimu, vien tik kutena nusllpnėjuslus raumenis, kuomet tie daugiausiai reikalauja 
maisto. 

I'.et mokslas atrado kelia ir kekvens "trus'u" kenčiantis yia 
tKlkviesta-. DYKAI iuinepint --avii namuose. PI.APAO būdas >-ra neabejo 
tinas, mokslijkiasis, l"gi|kas ir pasekmingas savęs gydymas patrukime, 
kurį pasaulis kada aor* girdėjo. 

I'iapno I'adtiškailt, kuomet pridėta f rie kuno, negali nuslinkti nuo savo 
vietos ir todėl jl negali įbrieįti, nei sukeisti. Minkšta, kai] aksomas, leng- 
vai vartojama, pi*i. Vartojama, kuomet Jus dirbate ir miegate. Nereikalinga 
diržai. sagtės, nei sprendžinos prie jų. 

Patirkite, kaip uždaryti patrūkimo •■kylc- taip, kaip tai gamta 
daro, kad patrūkimas neišsivercitų. Pasiųskite savo vardi) š-gdien š 
PLAPAO CO.. Block 3059, .^t. I.ouis Mn., dykai išmėginimui Plapao 
ir gaukite reikalingus nurodančius patarimus. 

Užsirašyk $au ar savu pažįstamiems didžiausia savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1SS6 m. 

,,Vienybę Liet." privalo sk-it;,"5 kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,,Vienybė Liet." talpina moksliški.^ ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
.Suvienytose Valstijose... $2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje '....2-50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120—124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
I. ^ 1 AS AMERIKOJE UŠ& * fK v •. 'Tr-Ot 

1886 METAIS 

Kapitalar. i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokijo $92.715 
Ligoje pašaipu $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600, 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos-l 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę. 

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą į gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už j 

puse kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- ' 
^ sia. didžiausi ir cvirčiausia apdraudos, pašalpos iv kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamasv 
prisirašyk, kreipkis prie vietinės kuop::~, arba norėdamas pla- 
tesniu informr.cjjų, ra-yl: pas Centro Schrctorių, Šiuo adresu : 

A. B. STRIMAITIS 
* 307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY., ^ J 



MTIIiES ilNlUS. 

"Lietuvos Ūkininko vakaras. 

1'crcitą nedėldieui', Meldažio sve- 

tainėj aut \Vest Sidc, atsibuvo 
didelis "Lietuvos Ūkininko'' L)r- 

stės vakaras, paminėjimui 10- 

mrtinių šios draugijos sukaktu- 

vių. 
Gražią prakalbą pasakč p. Jo- 

nas 1. Kagdžiunas, nušviesdamas 
.šios draugijos istoriją. Turėjo 
kalbėtoju buti dar "Lietuvos" re- 

daktorius, adv. 1». K. Balutis, bet 
tas susirgo ir pribūti negalėjo. 

"Lietuvos Ūkininko" draugija 
susitvėrė iš 7-nių nariu; dabar 

turi 400 narių ir $4,000.00 drau- 

gijos i e. 

l.;ž oki Įspūdingą draugijos 
augimą reik pasidekavoti išmin- 

tingoms šios draugijos valdy- 
boms ir gerai nustatytiems drau- 

gijos tikslams. Tai yra viena iš 

rimčiausiu Chicagos draugijų, 
vedamu ant grynai tėvynaiuiškų- 
tautiskų pamatų. :\pie tai liudi- 

ja jau ir tas faktas, kad per 

sulyginamai trumpą savo gyva- 
vimo laiką ji paaukavo įvairiems 
tautiškiems tikslams per $1.400. 

B. 

Šturmu Jctuviai pradės Ket- 

virtą Laisvės Paskolą. Remkime 
iki paskutinio doliarįo Suv. Vahs- 

tijti valdžią. Pirkime Ketvirtosios 
Laisvės Paskolos bondsus. 

Ketvirtosios Laisvės Pa.skolotf 

bortdsų pardavinėjimas prasidės 
subatoj, rugsėjo 28 d., šių metų. 

I .ictuvi'ui, pirkime Ketvirtosios 

Paskolos Bondsus. Užsira- 

šykime nuo tų ypatų, kurios valkš- 

nos po namus ir užrašinės. 
Visi lietuviai privalo pirkti Ket- 

virtos Laisvės Paskolos bondstt$ 

per lietuvių skyrių (diviziją), nes 

tokiuo l>udtt męs, lietuviai, paro- 
dysim, kad esatne ištikimi šiai ša- 

liai. 
Jci};u męs. lietuviai. Ketvirto- 

sios Laisvės paskolos bondsus pirk- 
sime ne išsiblaškę šen ir ten, p<v 
visas dirbtuves, bet visi per lietu- 

vių skyrių arba nuo valdžios pas- 
kirtų žmonių, kurie vaikščios po 
iiam»is arba paskirtose svetainėse, 
,k;tr lietuviai pardavinės Ketvirto- 
sios Laisvės Paskolos bondsus, to- 

kiuo budu musų, lietuvių, skyrius 
galės pasirodyti prieš valdžią, kad 
lietuviai tikrai yra pairi j etiški, tik- 
rai padeda Dėdei Šamui mušti 

kaizeri. 
Ateinančią subatą, rugsėjo j8 

d., nu<> 7 vai. vakare Sv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje prasidės di- 
delis lietuvių susirinkimai, kur 
kiekvienas įsigys Ketvirtosios Lais- 
ves Paskolos bondsus, Kviečiame 
atsilankyti visus lietuvius*. 

Gabios moterys, merginos a d).', 
vyrai yra prašomi pasiūlyti save,- 

l>atamavimą lietuvių skyriui vaka- 
rais padirbėti; kuomet yra atlikti 
visi kasdieniniai darbai. Toks dar- 
bas bus patrijetiškas darbas. 

Toįvn o r I.akc 7-to precinjcto 
kapitonu Laisvės Bondsų kam- 

panijoj yra p. 'K. Z. L'rnikas. 

Naujas veikalas—bus "miela 
žiūrėti- P-as Stasys Šimkus, lie- 
tuvių talentuotas muzikas-kom- 
pozitorius baigia taisyti naują di- 
deli inu/.ikališkai-sccniiką veika- 

lą, kurj jisai pavadino ''Pagirė- 
liuose," arba Pagirėliuos?. 

Tai yra keturių aktų veikalas, 
kurio kaip 2o -žiai, taip ir inui 
*ika yra paties p. Šimkaus. Apie 
ši veikalą kaip kar' jau teko gir- 
dėti ir todėl būrelis chicagicčių 
įprašė kompozitorių supažindinti 
juos su tuo nauju veikalu. 

Sutikus p. Šimkui', aną <iien 
būrelis susirinko .p. Šimkaus stu- 

dijoj, 903 VV. 53čia gat., kur jis 
perskaito tris aktus šito veikalo 
''Pagirėliuos" ir paskambino ke- 
letą atskirų to veikalo šmotelių. 

Tuo tarpu nemanome rašyti 
apie tai plačios recenzijos. Bet 

paminėti turime tai, kad visi su- 

sirinkusieji buvo tiesiog kai epi- 
demijos pagriebti: akyvas veika- 
lo turinys laike klausytojų atvdą 
prikaltą nuo pat pradžios iki pat 
gakt", o muzika tiesiog užžavėjo 
klausytojus. 
"l'i tikrą, už tikrą sakau 

jums"—chicagiečius šj sezoną 
laukta nepaprastos teatrališkos 
vaišės, nes veikalas '"Pagirėliuos" 
neabejotinai .padarys ant publi- 
kos milžiniškiausj jspudj. Ne- 
bus perdėta, jeigu pasakysime, 

k;i<! šis veikalas bus pirmos klia- 
sos pažiba Lietuvių scenoje. 

I' as Šimkus žada pastatyti jį 
įpic pabaigą šio sezono. 

iš 'Birutės" Draugijos. "Bi- 
rutės" draugijai ir prie p. P. Sar- 
paliaus uestokavo gyvumo ir 

darbštumu, 'bet susilaukus p. Sta- 
sio Šimkaus, draugijos gvveni- 

'mas pradėjo naujomis entuziaz- 

jmo vilnimis mušti. Repeticijos, 
laikomos kas utarninko vakaras 
Mark VVhitc Square paikučio 
svetainėje, prie 30-tos ir Halsted 
gatvių, yra labai gyvos ir skait- 
lingai lankomos. Daug nauju— 
tarp jų ir žymiai gerų balsų— 
vis pribūva, naujų dainų prade- 
dama dainuoti. 

Yra ir smagių incidentų. Pav., 
kad ir toks: ponas -Mačiulis, 
dar prieš karės laikus 1912 me- 
tais dainavo dideliam Šiaulių 
miesto chore, Lietuvoje,—chore, 
apie kurį čia galima primint, kad 
buvo tais laikais vienu iš ge- 
riausių chorų visoj Lietuvoj. 

Tuo choru tuomet vadovavo 
jaunas muzikas, parvykęs iš Pet- 
rogrado Muzikos Konservatori- 
jos. 

P-as Mačiulis vėliaus iškeliavo 
Amerikon ir pakliuvo Chicagon. 
Vyras dainas myli, o balsą turi,j 
kai storiausia vargonų dūda — 

muzikai vadina tokį 'balsą b a s- 

s o p r o f u n *lo. Žinoma, jis 
prie "Birutės" atėjo padainuoti. 

Dabar atvyko p. Šimkus ap- 
imti "Birutės" vadpvystę. Susi- 
tiko abudu. — Ir smagios buve 
sueitu vės mokinio su savo mo- 

kytoju. Xęs tuomi anų metu 

chorvedžiu Šiaulių choro buvo 
šisai pats p. Stasys Šimkus. Per- 
siskyrė Lietuvoj, po kelių metų 
mokytojas su mokiniu vėl susi- 
ėjo vienam cliorc—net už jūrių, 
už tūkstančių mylių nuo Šiaulių 
—Chicagoje, "Birutės'' chore. 

Lygiai tas pats atsitiko ir su 

kitu dabartiniu "Birutės" chore 
nariu, n-u Sakalausku. 

Apmušė lietuvį. J. Jasiulevi- 
čius, gyvenantis ant To\vn o. 

Lake, aną vakarą tapo "bomų' 
užpultas ir labai sunkiai, apmuš- 
tas. Norėta Jasiulėvičių apiplėš- 
ti. 

Įvairumai. Central i nėj Chica- 
gos krasoj (Clark ir Jackson 
Blvd.) yra iš Europos laiškas 
Pranui Swažas. Jo laiško nume- 

ris yra U). Gali atsiimti, nuėjęs 
ten (prie "Mail at Advcrtised 
YVindou"), ir padavęs pravarde 
taip: .19 Swazas Pranas. 

Influenzos epidemija. Jurinin- 
.cii stovykloje G rcat Lakos, į 
šiaurius nuo Chicagos, nuo ne- 

žinomu priežasčių ir staiga iš- 
dilo Ispaniškos influenzos epide- 
mija. Tenai užregistruota apie 
H.oco susirgimų. 

Visas lageris tuojaus kvaran- 
tuota, bet matomai ta liga spėjo i 
ir i Cliicagą dasigauti. nes šio- 
mis dienomis ir Cjiicagoje dau- 
gelis žmonių pradėjo ja sirgti. 

Šita liga nėra Ubai pavojinga 
bet nuo pat pradžių reik ją da- 
boti. 

Chicagos sveikatos komisijo- 
hicrkis Dr. Kobertson paduod; 
žmonėms sekančius nurodymus; 

i. Kaip sulaikyti Ispaniškos 
Influenzos epidemiją. Susirinki- 
muose ir tarpe žmonių susilaiky- 
ti nuo kosulio ir čiaudėjimo. 
Kosint ir čiaudint reikia užsi- 
dengti burną su nosine. Saugo- 
jes nepravėuinamų vietų ir to- 

kių, kur susirenka daug žmonių. 
Perdaug nevalgyti, (ierai prasi- 
mankštinti 

2. Kaip gydyti ligą. Gulti lo- 
von, pakviesti gydytoją ir pildyti 
šito h u rody 111 u s. 

3. Ligos ženklai. Staigus jie- 
»ų netekimas ihc jokios priežas- 
ties. Skausmas galvos ir nuga- 
ros. Drebulys ir lengvas karš- 
tis. f 

Geriausias būdas de! jtrinimo 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlcbtcr'lo 

P&M-EXPELLER 
Jau nuo 50 mefų yra vienu iš numylėtų 

naminių butlų pas leiuvnikus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras tiktai su 1 ažymėt* mi.ke 
"ĮKf. RA" 

3.V. Ir 05c. buteliuką* tf*m« trb» 
t nnn 

P. AO. KICHTBK A CO. 
74-80 W«hln!ftM Slr«t, Ntw York. N. Y. 

I 

Mssų Karininkai. 
RAŠO VOKIŠKU JUODYLU. | 

korporalas Juozas Šulinskas,' 
esantis mušiuose I;rancuzijoj, ra- 

šo laiškclj savo seserei, p-lei 
Onai šulinskaitci, gyvenančiai 
Chicagoje. 

"Man yaila—rašo Juozas—kad 
neturiu laiko tau tankiau rašyti, 
bet mėginu rašyti ♦aip tankiai, 
kaip g;»liu. 

"Rodos aš rašiau tau pereitam 
laiške, kad męs lntvome "Over- 

the-top" (t .y. 'buvome atake, 
mušyj) ir kad aš išėjau iš to 

sveikutėlis, be mažiausio įdrės- 
kimo; taipgi kad aš turiu keletą 
s o v e n i r ų (vokiškų karišku 

daiktų, kuriuos Amerikos karei- 

viai pasiima sau ant atminties 
iš mūšio), bet aš jų negaliu tau 

15 čia persiųsti. 
"Aš rašau dabar tau šitą laiš- 

kelį vokišku juodylu (atramen- 
tu;—'žinoma, juodylas, kaip ir 

kiekvienas juodylas, bet v o k i š- 

k a s... 

"Aš manau tu norėsi žinoti, 
kokius "prezentus" aš įsigijau 
nuo vokiečių. \Vell, aš gavau 
puiku vokišką karišką žiuronėlj, 
revolveri, diržą ir vidutiniško di- 

dumo tranšėjinį peili. Visa tai 
neturi jokios vertės merginoms, 
bet aš Ui'bai branginu juos. 

"Dabar męs esame pasilsėji- 
mo "kempėje," kur męs ilsimės 
po savo sunkių mušiu. Jeigu 
Amerikonai ir toliaus varys savo 

"gerą darbą." kuri jie iki šiol 
čia daro. tai aš taip apskaitliuo- 
ju, kad dar pireš žiemą jau bus 

po karės, o jeigu kartais užkliu- 
tum ant blogo laimikio, tai karė 

gal ir prasitęstų iki apie gegužio 
mėnesio ateinančių metų, bet ne- 

ilgiau. 
"Męs tikrai lupame jam [vo- 

kiečiui) kailin ant viso fronto, 
ir tikiuosi, kad to paties laiky- 
simės ir toliaus." 

Šitas laiškas yra rašytas rug- 

pjūčio 29 d. Šulinskas yra 131- 
mc pėstininkų pulke (Chicagos 
pulkas*. 

$ * 

Nepamiršta Lietuvos. 

Petras J. Mažutis, kurio brolis 
Antanas ir sesuo 'Pranė gyvena 
C'hicagoje, yra Prancūzijoj, kur 
ji syra pasiryžęs ne tik savo loc- 
na ranka atsimokėti vokiečiui už 
Lietuvos sunaikinimą ir jos pa- 
vergimą. Jo tėvynės Lietuvos 
ateitis yra giliai jam įsmigus 
galvon. Xe tik gyvas būdamas 
'jis mano už jos gerovę pakovoti, 
bet jeigu galvelę paguldyti pri- 
sieitų, tai ir po mirties jis no- 

rėtų, kati jis jai naudą neštų. 
Savo laiškely j į "Lietvuos" re- 

dakciją jis, tarp kit-ko, rašo: 
"Aš esmi apsidraudęs (insišiu- 

rinęs) ant $10,000.00 kareiviškos 
valdiškos apdraudos ir užrašau 

ją ant savo brolio Antano ir se- 

sutės Pranės. Jeigut aš pagul- 
dyčiau galvą šioj karėj ir nebe- 

grįžčiau, tai jiedu gautų, bet iš 

tų $10,000 turės jie aukauti 
$1,000.00 Lietuvos universitetui, 
kuris 'bus Lietuvai įsteigtas. Tai 
tiek aš dėl Lietuvos-tėvynės ga- 
liu pagelbėti. 

"Aš mėginau ir kitus lietuvius- 
kareivius prikalbinti prie pana- 
šaus paaukavimo Lietuvai, kuo- 
met ėjome imtis kareiviškos ap- 
dra.Hios, bet turiu su skausmu 
širdjjc pasakyti, kad toli-gražu 
ne visi musų broliai lietuviai dar 
supranta apie tėvynės Lietuvos 
reikalus." 

* * 

l^itenantas-kapelionas kun J. 
Jonaitis rašo iš Prancūzijos, kati 
dabar esąs priskirtas <p,-u: j()-tos 

Divizijos (Connecticut ir Massa- 
chusetts valstijų kariuiiienės J. 

rCssis mušiu fronte. 
* * 

Pranas Bagdžiunas. iš Cliica- 
gos, praneša savo .broliui p. Jo- 
nui Bagdžiunui, \\ est C hieago 
Parku komisijonierimi. kad jis 
laimingai pasiekė Franc/ijos. 
Pranas yra mechaniku prie ka- 
rišku automobiliu. 

* * 

GARBINGAI KRITO 
U2 LAISVE. 

Šitie niusu vyrai atidavė 
savo gyvastį už savo šalį 
pereitą savaitę: 

S »u rašuose r u g s ė j o i S : 

Feliksas Kuzbarskis, iš l'tica 
X. Y.—užmušiąs mūšyje. 
S u rašuose rugsėjo 19 d.: 

Enicke J. Stanavage (Stanevi- 
čius?;), iš Detroit. Mieli.—užmuš- 
tas mūšyje. 

Mikolas Schuika (šuika?), iš 

Mahanoy City, Pa.—sunkiai su- 

žeistas. 
Steven Sadawekas (Sailauc- 

kas'), iš Lavvrence, Mass.—su- 
žeistas nepažymėtam laipsnyje; 
pirmiaus buvo paskelbtas kaipo 
dingęs laike mūšio. 

Tarnas J. Baudis, iš State Col- 

lege, Pa., marinierius,—užmuš- 
tas mūšyje. 
S" rašuose r 11 g s ė j o 22 u.: 

Bronislovas Gaštautas, mecha- 

nikas. iŠ Aurora. 111.,—užmuštas 
mūšyje. 

Juozas Grazis, iš Sioux City, 
Ia.—mirė nuo žaizdų. 
S u r asuose r u g s ė j o 23 d.: 

Frank A. Lillis, iš Lo\vden, 
la.—užmuštas mūšyje. 

Stasys Problys, iš Delaney, Pa. 
—užmuštas mūšyje. 

Felix Albecki (gal enkas), i.:. 
VVebster, Mass.—užmuštas mū- 

šyje. 
S u r a š u o s c r u g sėjo 24 d.: 

Povylas F. Kordus, iš Mil- 
\vaukee, \Yis.rr-mirė nuo nelai- 

mingo atsitikimo. 
Vaclovas Gečas, iš Detroit. 

Mieli.—užmuštas r.i u šy j e. 

II 
Sustabdykit greitai šituos jj 
surašus, pirkdami Laisvės 
Bondsus! Nemislykit daug 
apie pinigus. Jie visi jums || 
sugrįž, dargi su procentu. 
Pamislykit apie musų nar- 

sius lietuvius, kurie kovo- 

ja, kenčia ir galvas guldo || 
"tenai" už musu visu 
LAISVĘ! 

REDAKCIJOS ATSAKYFIai. 

p. Žemaičio Vaikui, George- 
town, 111. Negalime dėti laikraš- 
tin U)kiu korespondencijų, kur, 
apart slapivardžio, nepaduodama 
Redakcijos žiniai savu pravardės 
ir adreso. Todėl ir tamistos raš- 
telis dėlei tos priežasties negali 
tilpti. 

Stasys Šimkus 

M0K1N A MUZIKOS 

STUDIO: 

903 W. 33-čio- gat. 
TELEPHONE DPOVEP 3969 

"BIRPTES" KONCERTAS 
PAGERBIMUI v 

Savo Narių/Kareivių 
i Ned., Rugsejo-Sept., 29 d. 1913 m. 

UNITY CLUB SVET., 3140 Indiana Ave= 
(arti 31-mos gat.) 

Pradžia lygiai 7 vai. vak. 

Programe dalyvauja geriausios muzikalės spėkos, kaip tai: 
P les M. Rakauskaitė, O. Rudauskatė, S. Staniuliutė, A. Zemaičiutė; 
p-nai P. Stogis, A. Micevičius, Uktverls, C. Kasputis ir etc. 

Taipjau dainuos didelis, gerai sumokintas "Birutės" choras, 
vedamas gerb. ST. ŠIMKAUS. 

Po programui — šokiai. 
| Orkestrą p. P. SARP'LIUAS. Po programui — šokiai. 

'•BIRUT 6." 

Ė-ajieši"3jIn:.x^ 
Pajioškau dėdės Aleksandro Li- 

siaus, painu iš Juodkalio kaimo. 
Josvainio paraop., Kauno pav., Kau- 
nu gub. Prašau atsišaukti: 

\Villiam Lisius, 
465 Zion S!., Hartford, (,'onn. 

Paj ieškau savo broliu Jono ir Al- 
fonso Kvedarų 5 metai atgal gyveno 
Chlcago, 111. Turiu labai svarbu rei- 
kalų, malonėkite palis atsišaukti, ar 
kas iuos žinotų, malonėtų man pra- 
nešti, busiu labai dėkingas. 

Kazimieras Kvedaras, 
P. O. 13. 234, Belmont Co„ 

Barnesville, Ohio. 

Izidorius Ynhušauskis pajieškau 
savo brolio Kazimiero ir sesers, po 
vyru Bakutis, 'Kauno gub., Raseinių 
pav., šinikaičių vai., Kniečių kaimo. 
Abu gyveno Chicagoje. Jie patis, ar 
kas juos žino teiksites atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalų. 

Izidorius Yanušauskas, 
772 Bank St., Waterbury, Conu. 

I Ant Pardavimo. 
[kampas, groserne ir valgo- 

mų DAIKTŲ KRAUTUVĖ. 
Parsiduoda — 4 geri pagyvenimui 

kambarini užpakalyje. Gera priežastis 
pardavimui. Be agentų tarpininkystes. 

634 W. 35th St. 

F. P. BRADCHUL1S 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 

50 W. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Central 220 

Gyv. 3112 hilsted St. irti 31 3t 
Phone Yards 2390 Chicago, III j 

DR. O. C. HEINE 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, Ha lite j St. 
(6|ven mat tiri Aptiakos). CHICA60. 
i i 

TUOJAUS! 
Siu dienų milžiniškose imtynė- 

se sveikata ir energija yra pir- 
moje vietoje.. Todėl jeigu tave 

virškinimas nėra geroje tvarkoje 
I ir jeigu tavo jiega mažėja, tu 

turi imti Trincrio Amerikoniško 
Kartaus \ yno Kliksirą tuojaus, 
kad palaikius savo virškinimo or- 

ganizmą normaliai veikiančiame 
stovyje. 

Trincrio vaistas yra labai pri- ( 

ininus, tik ju jdėčkai yra neabe- 
jotinos medikalės vertės kartus 
žiedai ir naturalis raudonas vy- 
nas. Tai yra vaistas, kuris turi 
but vartotas pagal nurodymą, o j 
tuomet jis veikia greitai ir tikrai j 
visose viduriu netvarkose, užkie- 
tkėjime, nevirškinime, nervišku- 

i me. galvos skaudėjime, abclname 
silpnume ir 1.1. Visoes aptie- 

j kose $1.10. 
| Jeigu tu esi vienas iš tų, ku-j 
! ric \ isuomet kenčia nuo retuna- j 
tizmo, arba neuralgijos, kuomet j 
rudo ateina, atmink, kad Trinc- 
rio Linimentas yra labai geras 
vaistas. kuris paliuosuos tave 

nuo visų šitų skamsmų. Jis taip- 
gi yra puikus dėl išsinarinimų, 
nikterėjimu, tinimų ir 1.1. Aptie- 

Į kose 35c. ir 65c. 'Per krasą 45 
i ir 75 centai. Josepli Triner Com- 

panv, 1333—1343 So. Ashland 
lAvc... Chicago, 111.—Apgarsin. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA81 
Mfri neesame beckcriai, bet mę? gvarantuojame Tamsiai uučė 

dynifĮ. oU7o ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabufciUB pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $.'{0.00 iki 550.00 uz pusę kainos. Truputėli nebotus ■ w 
525.00 iki $6C.00 ani orderio darytus siutus ir overkotus parduon-i 
me po $5.P0 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brandai.J. 
Vaiki; Biutai $2.00 iki $7.50». Skrynios ir valyzai. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAC~J, ILL. 

g toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatom^ e«ti* 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniaia—iki 3 vai. vakare. 

60 Dienų lšbandy= 
mui Dykai. 

Prisųsk 20c. dabar 

Meskite netikusias gvdoles! Jeigu turite 
dusuli. reuniHlizmą, neuralgiją, paralizlu.v 
nerviškumu, sluogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užketėjimo ir daugybė 
kitų ligų, arba skausmo bile kur. Prisius- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbėti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. Į keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jūsų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. UžsidėKtte 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesiui, tada bėgiję 6'» 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražįBiu jusų $3.:)8. 
Nereikia laukti, pilnas užganod-nimas. 
Adresuokite: 

A. P. OWENS. Dept. 50-E. 
152 W. 14 Street, New York, 

wmriMR the Bars I 
SUNBffiT-SSSšžŠ 
noNDAy-^^ 
IUESM WHEAOI^ 

THURSHfif«^3So 
on»Y 

WEDNESM~$šS 

DOVONA DYKAI KIEKVIENAM! 
Elektrikinis žadinimo laikrodis. 

Kas nors stebėtino! Ne- 
paprastas, naujo isradymo 
laikrodis, apie kuri tu negir- 
dėjai pirniiaus. Tai yra ve- 
liausis šiame šimtmetyje iš- 
radimas. Apie jo praktiškumu 
skaityk žemiau. 1. Jis parodo 
valandas ir minutes, kaip 
bile kitas laikrodis. 2. Pui- 
kiai padirbtas iš geriausio 
metalo ir taip yra stiprus, 
kad net jiega negali suga- 
dinti. Tau visam gyvenimui 
užteks. .1. Užsuk k:irt$ j 
aštuones dienas. 4. Laikę 
parodo geriau, negu bile ko- 
kis kitas laikrodis, nei ant 

minutes įiesivūlina. 5. Gvarantuotas snf -j metų. 6. b\eria 10 s v b ru. 
T. Turi žadinimo skambutį, kuris skambina taip ga-siai. kad nors kiečiau- 
siai miegotum, o turi keltis ir nustabdyti j} 8. Nakties laiku tau nerei- 
kalinga keltis, jieškot briežiukų, kati pažiurėjus kiek laiko, tiktai paspausk guzikėlj ir visas laikrodis apšviestas. !». Jis skambina ir šviečia tuoni pačiu laiku. 10. Tu gali ji vartoti, kaip seklyčios, arba ofiso skambutį kad pasišaukus sau reikalinga ypatų. 11. Jis turi elektriklnę lempą eg7a- minavimui akies, ausies, nosies, gerklės, dantų ir gomurio. 12. Jo elekt- riška baterija labai pagelb.nga visokių ligų gydyme. 

lo. Apart viso to, laik- 
rouis turi gaisro apsau- 
gotu banką su dviems 
skyriais — vienas bran- 
giems daiktams, ant- 
ras pinigams. Sis ban 
kas yra apsaugotas 
stipriomis durimis ir 
paslaptiniu užraktu, ku- 

c.. ...... .„uui .u^ tiuuHu». suris nuo mus gaus kombinacijos pa- slap>. u kiekvienu laikrodžiu męs pasiunčiame nurodymus. Tik pamis lyk, koįv.ą. naudą, ut turėsi įsigijęs šitą. laikrodį. Nedaro skirtumo, kokj laikrodį tu nepirktum, nckuomet tu negausi geresnio, negu šitas ir tu nerasi žmogaus, kuriam jis netiktų, šitas laikrodis turėtų rastis kiekvienoje šluboje, .lis mažiausiai yra vertas $20.00. bet męs jų daugybę turime ir todėl parduodame už fabriko kainą, kuri yra $7.95 ir to priedan męs visai dykai doudame naujo modelio stereoskopą, iš metalo padarytą, kuri tu matai viršuje paveiksle, šitas stereoskopas susilanksto, tu gali jį nešioti kišeniuje. Su šituo stereoskopu męs duodame dykai 20 jvairių paveikslų, iš kurių tu gali turėti visokių bovų. Kaip augsčiaus minėjome, tu Rali su- lankstyti jį ir nešiotis kišeniuje, kaip akinius ir liuosu nuo darbo laiku, gali turėti daugybę vaizdų. Stereoskopas ir paveikslai kaštuoja $1.25, bet jeigu tu užsisakysi viršui aprašytą laikrodį, tai gausi jį dykai. Taigi jeifiu tu nori pirkti šį laikrodį sau, ar kam kitam, prisiųsk mums tiktai 50 centų, arba $1.0t>, o likusius užmokėsite, gaunant siuntinį. Jeigu tu gy- veni už Suvienytų Valstijų rubiažiaus, prisiųsk visus pinigus. Adresas: A. Z. Supply Co. Drp. 20 
3!)—i54 Place, Wost Hanimond. Ind- 

Koncertinu Išdirbystc 

Pearl Queen Konccrtina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 
gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso c ar-S 
bams yra naujausios mados. Užlaikotn visokius) 
laikrodžius, žiedus, šliubinvus ir deimantuiius; gi a-} 
nafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau-! 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei>kia./ 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome <[ 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus at?nkan-<[ 
ėiai. Kurie prisius trijų cenfi krasą-ženlklj gaus'[ 
kataliogą veltui. s 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave. : : Chicago, 111. : : Tekphone Drover 7339 



THE WH ITE HOUSE 

WASmINGTON 

7/u. ^ 
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3 ALT ASAI NAMAS, 
"" 

n... ^ 
WASHINGTON, D. C. 

vėl Valdžia atsiliepia prie šios šalies žmonių su meldimu, idant 

jie paskolintu savo pinigu, ir paskolintu jų gausiau negu bile kada pirmiaus, 
• dant Didžioji Karė už Amerikos teises ir pasaulio paliuosavimą galėtų but1 
vedama su vis didesne jiega iki pergalingojo užbaigimo. Ir ji daro šitą 
itsišaukimą su didžaUsiu pasitikėjimu, nes ji žino, kad su kožna diena darosi 
vis aiškiau ir aiškiau mąstantiems žmonėms visoj tautoj, kad karės išlai- 

nujimas yra svarbus investmcnias. I>inigai. kuriu neduodama dabar, bus 
menkos vertės, jeigu karė nebūtų laimėta, ir saumyliams Vokietijos vieš- 
pačiams butų leista diktuoti, ka Amerika gali, ar negali daryti. Amerikos 

vyrai, apart to, nuo pat pradžių net iki šiai dienai pašventė savo gyvastis 
r savo turtus apgynimui ir palaikymui didžiųjų principų ir tikslu, kurių 

delei musų Valdžia tapo pastatyta. Jie neapvils dabar, neparodę pasauliui, 
kam jų turtingumas buvo skiriamas. 

WOODROW WILSON 

"1 his !3p»ce Contributed to VVinr.ng thc War by 

Universal State Bank 
3252 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 
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