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PETROGRADE 

Rezignavo 4 rūsy ministeriai
•• ■ - — t

Ukrainai duodama autonomija

SOCIALISTAI B0L8EVI- mo, nes tik šis turės teisę
KAI SUKELIA RIAUŠES.

Ministerių nesutikimai už 
Ukrainą.

PETROGRADAS, liepos 
18. — Karės ministeris Ke
renskį iš karės fronto spe
cialiu traukiniu parvažiuoja 
Petrogradan, kur ministerių 
tarpe kilo dideli nesutiki
mai.

Petrogradas, liepos 18. — 
Liepos 16 dieną vakare čio
nai Nevskiam Prospekte 
įvyko demonstracijos, ku
rios pasibaigė riaušėmis ir 
kraujo praliejimu. Dauge- 
lis žmonių užmušta .ir su-
žesta.

rengę socialistai bolševikai 
prieš dabartinę vyriausybę, 
kad jinai nenori taikinties 
su Vokietija. Demonstracijų 
metu demonstrantai pasida
lijo į kelias grupes ir pradė
jo kiti į kitus kažkodėl šau- 
dvties.

Pašaukta kariuomenė vei
kiai socialistus numalšino.

Vyriausybė nesenai buvo 
uždr*udžiusi kelti ginkluo
tas demonstracijas. Tečiau 
socialistai nepaklausė už
draudimo ir išėjo gatvėsna 
su ginklais.

Kaip protas, taip ir paty- 
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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Vokietija ant jos užgulė 
kaip slogutis.

GRAIKIJA STOJA 
KARĖN.

Rusijoj gyvenančioms tau
toms duoti autonomijas ar
ba neprigulmybes.

Nuvažiavusiu ministeriu- 
-atstovu Kievan pasielgė 
kaip tik priešingai. Jiedu 
laikinos vyriausybės vardu 
pažadėjo ukrainiečiams au
tonomiją ir pasakė, kad su
grįžus Petrogradan paskelb
siančiu vyriausybės deklia- 
raciją apie Ukrainos auto
nomiją.

Ministerių kabineto posė
dyje Tereščenko ir Tsere
telli pranešė, ką jie Kieve 
girdėjo ir ką nuveikė ir pa
skaitė pagamintą dekliaraci- 
ją apie Ukrainos autonomi
ją.

Kilo trukšipaą. Kadetai

Washington, liepos 18. — 
Austrų-vengrų armijoms 
prieš italus vadovauja bu
vęs Vokietijos generalio 
štabo viršininkas, gen. Pal- 
kenhayn. Abednai imant, 
Vokietija palengva Austri
ją painioja į savo politikos 
tinklus, taip kad neužilgo 
Austrija neteks savo autori
teto. Austrija nori taikos. 
Bet apie taiką jai neleidžia 
perdaug galvoti Vokietija.

Austrijos imperatorius 
patekęs bdogan padėjimam 
Vengrija bijosi rusų įsiver
žimo ir todėl bendrai su če
kais, griauja monarchijos 
vienybės pamatus. Vengrija 
su Čekija šiandie rusuose 
mato jau ne tuos bjaurins 
despotus, kokiais jie buvo 
viešpataujant carui.

Todėl tos šalįs turi vilti, 
kad jei rusams pasiseks įsi
veržti, jie nenuskriaus ven
grų ir kitų tautų, bet dar 
prisidės prie paliuosavim? 
nuo Austrijos, kurion savo

* ^^ftemonsfracijks buvo su- tfdhiėttlrittf ne
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Kas girdai Vokietijoj?
Washington, liepos 18. —

Graikijos vyriausybė šios
šalies vvriausvbei oficialiai *
pranešė, kad Graikija ne 
tik pertraukus diplomati
nius ryšius su Vokietija, 
Austrija, Bulgarija ir Tur
kija, bet dar pasiruošiusi 
bile valandą stoti karėn 
prieš tas šalis bendrai su 
talkininkais.

Tuo tarpu Graikija mobi- 
ilizuoja ir tvarko savo ka
riuomenę.

NAUJAS KANCLIERIS 
HINDENBURGO

ĮRANKIS.

TRUKDOMAS MAISTO 
BILIUS.

Washington, liepos 18. — 
Nežinia kas bus su maisto 
biliumi, kurį senatas svarsto 
ir kuriam daugelis senatorių 
priešinasi. Senatoriai prieši
nasi, kad kas nors turėtų 
būt maisto diktatorium ar
ba administratorium šioj ša
lvį.•< •» ___

REIKALAUJA KARĖS 
LAIVYNUI LAK 

STYTUVŲ.

Nėra ko laukti Vokietijos 
demokratizacijos ir 

karės galo.

AMSTERDAM, liepos 18.
Vokietijos parlamento di
džiuma rytoj pareikalaus 
naujo kanclierio, kad jis 
darbuotųsi už taiką ir pasa
kytų taikos sąlygas. Kitaip 
parlamentas nesidarbuos 
bendrai su vyriausybe ir tu 
rėš kilti naujas krizis.

Vokietija negali taikinties 
be aneksijų ir atlyginimų.

Junkerai, butent, tvirtina, 
kad nardančių laivių veiki
mas duos pergalę Vokietijai 
šitoj karėj ir todėl Vokieti
ja visam pasauliui tuomet 
galės diktuoti taikos sąly
gas.

Bethmann-Hollweg atsi
statydino po konferencijos 
su sosto įpėdiniu.

Vokiečių spauda pažymi, 
kad dabar nėra jau vilties 
'ir kailbos apie Vokietijos 
demokratizaciją. Busią dar 
aršiau, negu pirm karės.

Copenhagen, liepos 18. — 
Naujas Vokietijos kanclie- 
ris Michaelis lytoj parla
mentui pasakys kalbą, pra
neš jam savo politikos pro
gramą, kokią jam padiktavo 
fieldmaršalas von Hinden- 
burgas.

Taip tvirtina Berlyno 
“.Lokal-Anzeiger.” Sako, 
kad naujas kanclieris yra 
nuolankiausias Prūsijos 
junkerių tarnas ir paties

Haaga, liepos 18. — Atsi
statydinus kanclieriui, kai
zeris jam pagamino specialį 
raštą, kuriam sako, jogei sd 
didžiausiu nusiminimu pri
imąs jo rezignaciją.

Pagerbęs buvusio kanclie- 
riaus lojadiškumą, kaizeris 
rašo:

“Sunkiausiais laikais, ko
kie kuomet nors sukrito ant 
Vokietijos imperijos kraštų 
— laikais, knomet turi būt

Atsistatydina miniBteriai.
Keturi rusų ministeriai 

atsistatydino po specialio 
kabinetų posėdžio, kuriam 
buvo svarstomi Ukrainos 
reikalai. Atsistatydino fi
nansų ministeris ftingarev, 
švietimo ministeris Manui- 
lov, viešosios pagelbos mini
steris kunig. Šaehovskoi ir 
pramonės ministeris Stepa- 
nov.

Ministerių pirmininkas 
Lvov pasibaigus posėdžiui 
visus atsistatydinusius ųri- 
nisterius pakvietė savo rezi
dencijom Mėgino juos per
kalbėti, kad jie atsiimtų sa
vo rezignaciją. Tečiau tas 
nepavyko.

Kuomet ukrainiečių kon
gresas Kieve pareikalavo 
Ukrainai nepriguJmybės, 
laikina vyriausybė tan uk
rainiečių kongresan pasiun
tė du atstovu, užsienių rei
kalų ministerį Tereščenko 
ir pačtų ir telegrafų minis
terį Tseretelli, kad jiedu 
praneštų ukrainiečiams, jo- 
gei Rusijos vyriausybė nėra 
priešinga Ukrainos autono
mijai arba ir neprigulmybei, 

•., tik su tuo klausimu reikia 
palaukti Rusijos visuotinojo 
parlamentarinio susirinki-

bėti, kaip jiedu, Tereščenko 
ir Tseretel/li, drįso tai visa 
veikti vyriausybės vardu. 
Kadetai ministeriai Užpro
testavo prieš tokį sauvalia
vimą, pažymėdami, kad toje 
neva dekliaracijoje net ne
pasakyta, kaip Ukraina bus 
didelė, kokie jos rubežiai, 
kaip jinai valdvsis.

Ir kuofnet kiti socialistai 
ministeriai tą dekliaraeiją 
parėmė, viršpaminėti kade
tai ministeriai pakilę prane
šė, kad jie pasitraukijAiš už
imamų vietų.

Po šito pertraukta posė
dis ir nuskirta du nauju mi- 
nisteriu: pramonės Proko- 
povič ir švietimo Chamou- 
sky.

Ant rytojaus ministerių 
taryba, susinešus su karės 
ministerių Kerenskiu, nuta
rė paskelbti dekliaraeiją, 
kuri duoda Ukrainai auto
nomiją ir sutverti pildomąjį 
komitetą, kuriam pavesti 
Ukrainos reikalų vedimą.

Ukrainos atstovai pažadė
jo, kad jų busimuos*., gei
muose ir pačioje vyriausy
bėje bus reprezentuojamos 

J visos Ukrainoj gyvenančios 
tautos. Iš pastarųjų ten 
daugiausia gyvena lenkų. 
Lenkai tikėjosi lenkais ap
gyventas Ukrainos d»lis 
prijungti prie savo nepri- 
gulmingosios Lenkijos. Te
einu dabar tai visa žuvo.

Tientsin, liepos 18. — Vos 
spėjo republikonai su mo- 
narchistų sukilimu Pekine 
apsidirbti, kad štai gen. 
Chang-Hsun šalininkai su
kėlė naują revoliuciją prieš 
respubliką Anhwei provin
cijoj.

Pekinas republikonų ran
kose. Buvęs prezidentas Li 
Yu’an Hung atsisakė toles- 
niai prezidentauti. Turbut 
jo vietą užims vice-prezi- 
dentas.

Kad Ukraina neatsimestų 
nuo Rusijos su savo kariuo
mene, rusų ministeriai va
kar tarėsi, kad ukrai
niečiams bus leista savo at
stovus turėti rusų karės ka
binete, generaliam štabe ir 
vyriauiojo rusų kariuome
nės vado štabe.

Ukrainiečiai gal susilauk3 
autonomijos.

---

NEŽINIA KAS BUS SU 
SUOMIJA.

Gelsingforsas, liepos 18.— 
Suomijos stovis aršėja, kuo
met jos seimas baigia svar
styti neprigulmybės klausi
mą. Rusija reikalauja, kad 
Suomija jai paskolintų 350,- 
(XX),000 markių. Bet suomiai 
priešinasi tai paskolai. Jei 
kartais seimas pravestų 
paskolą, gyventojai grasina 
^eneraliu streiku.

REIKALAUJA MOTERIŲ
Į AMUNICIJOS DIRB

TUVES.

niea ir paėmė miestelį No- 
vieš.

ITALAI LAKŪNAI BOM 
BABDAVO POLA IR

tBURAZZO.

Rymu/ liepos ,18. — Ita
lijos lakūnai bombardavo 
Austrijos uostą Pola ir Al
banijos uostą Durazzo, kur 
stovi austrai. Sunaikinta 
daugelis militarinių sande • 
lių.

PRANCŪZAI ATMUŠA
VOKIEČIŲ ATAKAS.

Paryžiui, liepos 18.—Vo
kiečiai puolėsi smarkion 
atakon prieš prancūzų po
zicijas Teton apylinkėse, 
Champagne apskrityj. Te
gaus veikiai buvo atblokšti 
su dideliais nuostoliais.

Kituose frontuose pasi
taiko mažesni susirėmimai.

VOKIETIJA IR ABGEN 
r TINA.

Karės laivyno sekretorius 
Daniels kongreso pareikala
vo 45 milijonų dolerių pa
gaminti karės laivynui lak- 
stvtuvus.

PORTO RICO SALOJE 
PROHIBICIJA.

San Juan, liepos 18.—Vi
soje saloje įvyko piliečių 
balsavimai prohibicijos 
klausime. Didžiuma balsų 
panaikinta svaigalų išdirbi- 
mas, importavimas ir varto
jimas.

TEISMAS NUBAUDĖ 16 
SUPRAGIEČIŲ.

Washington, liepos 18. — 
Praeitą šeštadienį sufragie- 
tės sukėlė riaušes prieš Bal
tuosius Rumus. Policija jų 
16 areštavo.

Vakar teismas jas visas 
nubaudė po 60 dienų kaJėji-

von Hindenburgo įrankis, nuspręsta galutinas tėvynės 

ifpa-
su užgrobimais.

Vak»r von Flindenburgas 
turėjo konferenciją su par
lamento didžiumos partijų 
lyderiais. Konferencija pa
sibaigė be nieko. Lyderiai 
nesutinka su von Hinden- 
burgo siūlomomis aneksijo
mis.

Sosto įpėdinis iškeliavo 
karės laukan, bet jo vardu 
konferencijas su parlamen
to lyderiais veda von Hin- 
denburgas.

Amsterdam, liepos 18. — 
Dabar paniški, kad buvęs 
kanclieris Bethmann-Holl- 
\veg buvo nuolankus šio- 
kioms-tokioms reformoms 
Vokietijoje. Už tą savo nuo
lankumą todėl ir turėjo pa
sitraukti iš užimamos vie
tos.

tięs su savo pat 
gelba. Tatai išreiškin tam- 
stai karščiausią iš tikros šir
dies padėką už ištikimą tąr- 
nystą.”

Amsterdam, liepos 18. — 
Vokietijos vidujinių reikalų 
ministerių nuskirtas Helf- 
ferich, o finansų von Roe-; 
dern.

Prūsijos seiman įnešta 
bilius, kuriuomi reikalauja
ma moterims balsavimo tei
sių.

Buvęs Suv. Valstijose am
basadorius von BernstorfP 
paskirtas pasiuntiniu į Da
niją.

H0LLWEG PASITRAU
KĖ 18 POLITIKOS 

SŪKURIO.
Londonas, liepos 18.—Iš 

Amsterdamo praneša, kad

Washington, liepoR 18. 
Suv. Valstijų vyriausybė 
paskelbė, kad jai reikalin 
ga amuniciją gaminti mote- 
rįs kaipir vyrai. Užmokes- 
nio žadama nuo $2 ligi $3 
dienoje.

Tuo tikslu didesniuose 
mieatuftee įsteigiami darbi 
ninku rekrutavimo biurai.

Toks biuras yra ir Chiea- 
goje, federaliam buste.

Kas nori gauti darbą turi 
kreipties į tuos biurus ir iš
pildyti aplikaciją.

Berlynas, liepos 18.—Vo
kietijos vyriausybė įsitei
sina, kodėl jinai ilgai neat
sakiusi į Argentinos ultima
tumą nardančių laivių vei
kimo reikale.

Negalėjusi to padaryti dėl 
atmainų ministerių kabine
te. Naujas kanclieris paga
mins atsakymą kaip galima 
greičiau./

ANAR0ŲI8TAI RIAUŠES 
KELIA,

Buvusiam kanolieriui la-1 atsistatydinęs kanclieris iš- 
biausia priešinosi sosto įpė- važiavęs savo dvaran neto- 
dinis su generolais Hinden- lies Berlyno.

moTvisos^iSgabentos į Occo- ir L<>d™dorffu. j Prie* apleisiant Berijo*
Buvusį kanclierĮ uoliai rė- jis aplankęs kaizerį. Kaize- 

mė Austrija ir Bavarija, ris jam siūlęs augštą diplo- 
Tečiau ir tas negelbėjo, kuo- matinę vietą pasibaigus ka- 
met prieš jį ėmė gulti jun- rei. Tečiau Holhveg atsisa- 
keriai, kurių obalsiu yra: kęs tolesniai buti diplomatu.

quan, Va., už 30 mylių nuo 
Washingtono ir ten prista
tytos prie darbų.

GLICERINĄ DIRBS 18 
CUKRAUS.

Wazhington, liepos 17. — 
Teisdarystės departamentas 
praneša, kad valdiškoje la
boratorijoje išrasta dirbti 
gliceriną iš cukraus.

Ligšiol gliceriną buvo dir
bama iš riebumų ir buvo 
brangi — 90 centų svarui. Iš 
cukraus padirbta gliceriną 
atsieis tik 25c. svarui.

Buenos Aires, liepos 18.—
Iš Brazilijos gauta žinia, 
kad miestuose ftio do Ja- 
neiro ir Soapalo anarchistai 
sukėlę prieik* rinesdemon- 
stracijaif kurios pa si baigi į -

I šnipai,

Plaipfield, N. J., liepos 17. 
Watchung kalnuose susekta 
nemaža bevielio telegrafo 
stotis, kurią tuo jaus federn- 
liai agentai sunaikino. Inta- 
rfhmi Šitam darbe vokiečiai

aio» ,x.

Vokietija Prancūzijoje ir
----------- Belgijoje per 3 mėnesiu*,

Vienna, liepos 18. — Au- balandį, gegužį ir birželį, 
strijos ministerių pirminin- netekusi 350,000 kareivių 
kas von Sevdler vakar kai- užmuštais, sužeistais ir ne
bėjo parlamente apie taiką, laisvėn paimtais.
Iš jo' kalbos paaiški, kad

AUSTRIJA IR TAIKA.

Austrija labaį pasiilgus tai- Amsterdam, liepos 18.
kos. Galimas daiktas, kad .Vokietijos provincijose 
Austrija smarkiau ims rei- jPhine ir Silezijoj sustreika- 
k ai auti Vokietijos, kad pa-ivo darbininkai anglekasyk- 
staroji sutiktų baigti karę, b»se dėl maisto nepritek- 
be aneksijų ir atlyginimų. ; liaus. z

VOKIETIJA NETEKUSI 
380,000 KAREIVIŲ.

ORAS.

Liepos 18, 1017 m.
Cbicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir tur-Paryžtas, liepos 18.—Anot 
smulkmeniškų apskaitymų,'bu t rvtoj, kiek šilčiau.
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. MILŽINIŠKAS SU
MANYMAS.

Aną dieną telegramose iš 
Wasbingtono buvo paskelb
ta, kad kongreso žemesny
sis butas vienbalsiai prave
dė bilių, kuriame skiriama 
840 milijonai dolerių laks- 
tytuvams pagaminti.

Į šitą telegramą gal kas 
mažai atkreipė domos. Te- 
čiaU nereikia pamiršti, jog 
tai milžiniškas Suv. Valsti- 
jų Sumanymas, apie kokį 
pasaulis nėra dar girdėjęs.

Nei viena šalis vienu žy
gių tiek daug pinigų nėra 
paskyrusi orlaivystei. Bi
liaus smulkmenos nežino
mos. Butui užėmė tik pen
kias valandas padiskusuoti. 
Diskusuota tik apie rojin
io pravedimą, bet ne apie 
pačius biliaus principus. Ši
tuos buvo aptaręs kongre
so komitetas slaptame po
sėdyje. Ką komitetas nu
tarė, taip ir paliko niekam 
«ežinoma.

Tasai bilius induotas se
natui. Kuomet senatas jį 

praves, tai visas sumany
mas neankščian kaip į me
tus laiko bus pabaigtas.

Nors biliaus smulkmenos, 
kaip sakėme, nežinomos, te
kiau iš kaikurių Maldininkų 
prasitarimu suprantama, ką 
tas sumanymas reiškia.

Už tuos šimtus milijonų 
dolerių Suv. Valstijos paga
mins milžinišką oro laivyną, 
kuriam veiks 110,000 vyrų. 
To oro laivyno svarbiausio
ji pareiga bus užpulti ir su
naikinti Vokietijos perkasą 
Kiel, kur turi prieglaudą 
vokiečių karės laivai ir nar
dančios laivės. To oro lai
vyno komendantu busiąs 
gen Kųnier, signalinio kor
puso vi i šminkąs.

Anot paties gen. Squier, 
šitoj karėj Suv. Valstijoms 
svarbiausią rolę priseis at
likti iŠ oro. Europa jau 
suvargusi. Europos vals
tybėms jau trūksta vyrų, 
tinkamu būti lakūnais. Jų 
mažai ir talkininkuose ir 
pačioj Vokietijoj. Tai ore 
viotą užims Suv. Valsti 
jos, kurios turi pakaktinai 
jaunimo.

Lakūną išlavinti užims 6

sį karės lauke. Suv. Val
stijų oro laivynas bus pa
dalintas į eskadronus, bri
gadas, taip kad pilnai įs
tengs vokiečius žlibais pa
daryti, kad jie nežinotų nei 
kur pulties, nei ką veikti. 
Be to tasai oro laivynas su
naikins visas komunikacijos 
linijas, einančias iš Vokieti
jos į visus frontus. Išvys 
iš perkaso Kiel vokiečių ka
rės laivyną ir šitą privers 
stoti mušiu su talkininkų 
laivynais.

Kaip matome, sumany
mas ne tik milžiniškas, bet 
ir didžiai baisus tam, prieš 
katrą jis gaminamas. Svei- 
ki-gvvi būdami gal nugirsi- 
me negirdėtus pasaulyj pra
jovus, jei veikiai nepasi
baigs karė.

JUS NAUDOJASI 
LAISVE.

Amerikos lietuviški soci
alistai nuolat urzgia, kad 
jie neturi laisvės šioj šalyj. 
Girdi, čia jiems daisvė la- 
biaus varžoma, negu kituo- 
met Rusijoje.
, Gali būt, kad jiems yra 
nelengva prisitaikinti prie 
plačiausios laisvės, nes jie 
yra įpratę kaip ne žmonės 
palaidai gyventi.

Tečiau socialistai tepasi- 
džiaugia, kad jų tas urzgi
mas prieš laisvės suvaržy 
mą visai nieku nepamatuo
tas.

Antai socialistams tikėji
mą bjaurioti, dvasiškjją 
špieižti leidžiama kiek tik 
jie nori ir kiek jų paikas
protas išneša. Šituo žvilgs
niu jie naudojasi dar ne bi 
kokia laisve. Kiekvienas 
jų laikraštis jau nepasiten
kina purvais drabstyti ti-. 
kinčiuosius lietuvius katali
kus, bet dar retkarčiais kė
sinasi ir prieš patį Dievą, 
kam Jis leidžiąs tiek daug 
vargti socialistams, kurie 
juk rūpinasi pagaminti “ro
jų” ant žemės.

Ir dar sako jie, kad ne
turi laisvės, negali laisve 
naudoti os.

Jie ir perdaug naudojasi 
laisve.

Tik jiems laisvė pavirsta 
didžiausia nelaisve, kuomet 
jiems liepiama savo teori
jas pakeisti praktika. An
tai jie ir labai priešingi vi
sokiai autokratijai. Kuomet 
jiems duodama į rankas gin
klas ir liepiama eiti naikin
ti kaizerio autokratiją, jie 
tada sako, kad ant jų nori
ma užkrauti baisioji nelais
vė.

KAS TAI YRA LAIS
VAMANIS.

denkerbund. Lietuviškai niais. Tuomi laisvamaniš- 
vereiunt prancūzišką libre kurnu jie nesiskiria nuo so- 
penseur arba vokišką Erei-: cialistų. Nuo socialistų jie 
denker, išeina laisvanianys. skiriasi tuomi, kad pripažį- 
Tas žodis reiškia žmogų,' sta tėvynę. •Reikiant ii* tą
kuriam rodosi, buk proto skirtumą paminėti, mes
laisvės yra Dievo apreikš- juos vadiname dviejų žū
tų jų tiesų nepripažinime. džių vardu la&svatnaniai»-

Tarp lietuvių yru daug i tautininkais. v 
žmonių nepripažįstančių Kad mes tariame “lietu- 
Dievo apreiškimo. Kadan- viai laisvamaniaitai min 
gi jų nuomonės yra visai to- Pijame apie dvi srovi: ‘ Vie- 
kiog pačios, kaip praneuziš- Lietuvninkų ir
kų libresypenseui’s’ų ir vo- “Naujienų.” Kad tariame 
kiškų Freidenkerių, tai mesi “tautininkai,” tai taip-gi 
juos lietuviškai vadiname1 reiškiame savą it 4Vieny- 
laisvamaniais. Paskutiniu' b®8 Lietuvninkų srovę 
laiku Amerikoje jie pradė- J Tautybės reikalai mums y- 
jo pykti užtatai, nors ne-įra bendri. Krikščionijos tie- 
senai didžiavosi tuo vardu mus

Civilizuotas pasaulis bado 
prieangyj.

Maistas gyvūnui yra reika- tai kit ką parduodavo kitiems, 
lingiausis dalykas, nes be jo Vienok karė visiškai sugadino 
pražūna gyvybė. Kas nori gy- tą prancūzų lygsvarą. Šiaur- 
venti tas privalo maitinties. -rytinė Prancūzijos dalis, kuri 
Svambiausiu žmonių maistu duodavo daugiausiai grudų ir 
kaip Europoje taip ir Suv. bulvių, tapo sunaikinta, išmy- 
Valstijose yra grudai, mėsa ir niota. 4,600 kvadratinių ang- 
bulvės. Kiti maistiniai produk- liškų mylių tos derlingosios 
tai tai tik “ pridečkai ”. prancūzų žemės pateko vokie-

Bet minėtų maisto dalykų čiams ir nors 2,500 mylių pran 
produkcija beveik visoje Eu-( euzai neseniai atsiėmė, bet 
ropoję pastarisiais laikais la- menka nauda iš to: karės žy- 
bai sumažėjo. Šio didžiai pa vo- .giaį į tyrą pavertė naudingą
jingo visam pasauliui apsireiš-1 sklypelį. Taipo gi arti 2,500

ir išleidinėjo laikraštį var 
du “Laisvoji Mintis.”

Alės nesuprantame to su

Taigi, dabar Europoje mais
to stinga* Rodosi, kad mėsos 
mažiau ten stinga, negu gru
dų, nes gyvulių augintojai ne
tekę ganyklų parduoda gyvu
lius pjovimui. Kad išmaitintų 
Anglijos, Belgijos ir Prancū
zijos gyventojus reikia atsiga
benti 360,000,000 bušelių kvie
čių. Tuos kviečius jie tikisi 
gauti iš Indijos, Kanados ir 
Suv. Valstijų. Iš Argentinos 
jos greičiausiai nieko negaus, 
nes ten jau kelinti metai blo
gas derlius ir grudų išvežimui 
nelieka. Kažin dar ar pačioms 
Suv. Valstijoms užteks savų 
grudų, ypač bulvių.

Apskritai imant visai Euro
pai reikės vieno milijardo bu
šelių kviečių ir tiek pat bulvių 
Bet Europiečius greičiausiai 
užvils viltis gauti tiek maisto 
iš Amerikos. Taigi, po trijų

kimo priežastįs bene bus šios: 
sveikiausius vyrus ir arklius 
nuo ūkių pasiųsta į karių sker
dynės, minios darbininkų iš so-

kvadratinių mylių užima pran
cūzų ir anglų mūšio frontai.

Be to, kaip parodo prancūzų 
vyriausybės oficialė statistika,
vokiečiai, eidami ant Pary- metų pasiutusio pustymo ir

Šitie dalykai mums rodosi 
taip aiškus ir visiems su
prantami, kad nenorėjome 

* laiko
mi. Kadan-gi, “ Vieuy bė 
Lietuvninkų” du kart rei
kalavo, kad parašytume, tai 
parašėme. " ,

pykime priežasčių. Pran-’“**0 M^Vicu^bė subėgo į žudymo pabūklų
euzai it vokiečiai didžiuoja
si tuo savo vardu. Jo reik
šmėje nėra nieko pažemi
nančio. Jis ženklina žmo
gų nepripažįstantį Dievo 
apreiškimo krikščionijoje.

Laisvamanio vardas galė
tų įžeisti tikintį kataliką, 
pravoslavą, arija ortodoksa- 
lį protestantą, nes butų 
primetimas jam to kas ne
tiesa. Rodos, nesenai “Lie
tuva” pakėlė apkaltinimą 
prieš “Draugą”, buk tas at
sitraukiąs nuo katalikystės 
ir tampąs modernistu. Iš 
to noro apginti katųlikiškų 
dogmatų grynumų, galėjo 
kam nors pasirodyti, kad 
“Lietuva’* yra grynai kata
likiškas laikraštis, o čia jį 
“Draugas” vadink laisva- 
manių-tautininkų laikra
ščiu. Tada mes paprašėme 
Chicaginio savaitraščio, 
kad jis pasisakytų pripažįs
tąs Pijaus IX Syllabų ir 
Pijaus X dekretus prieš mo 
dernistus. “Lietuva” mums 
iki šiol neatsiliepė. Tuomi 
tylėjimu ji visai neprirodė 
savo katalikiškos ortodoksi
jos, kurią taip uoliai buvo 
bepradedant ginti nuo 
“Draugo” modernizmo.

Dabar vėl “Vienybė Lie
tuvninkų” purškia už žodį 
laisvamany s. Ji sako, kad 
ir katalikai laisvai traldija. 
Alintyte katalikai mintija 
laisvai, bet laikrašti “Lais
voji Alintis” ne jie išleidi
nėjo, o žmonės, daug arty- 
mesni “Vienybei Lietuv- 
niųkų,” negu “Tikybai ir 
borai.” Tečiaas mes ffleva- 
dysime “Vienybės Lietuv
ninkų” laisvamanių laikra
ščiu nuo tos dienos, kada 
joje rasime pasakyta re

Katalikų Bažnyčia pripa
žįsta, keletą tiesų, kurių ne
galima protu susekti. Jų 
tiesingumas yra žinomas 
vien iš Dievo apreiškimo. 
Tos tiesos vadinasi teolo
giškomis dogmomis arba 
dogmntais. Kad vienas Die
vas yra triibis Asmenimis, 
kad Dievo Sūnūs tapo žmo
gum, kad Švenčia ustume Sa
k-ramente vru tikras V. Je- •»
«8tts Kūnas ir Kraujas — 
tai yra trys stambieji dog-
matai.

Žmonės nei>ri|)ažp<Luitie- 
ji tų ir kjtų dogmatų Pran
cūzijoje pasivadino libros 
penseors. Vokietijoje jie

—A llauguA

LIETUVIŲ VISUOMS 
NES FEDOtoS.

dirbtuvės, pinigai vietoje plau 
kti į ukes produkciją beveik iš 
imtinai maitina karės ir laivy
no ministerijas, milijonai ka
reivių reikia užlaikyti kur kas 
geriau, negu paprastus žmo
nes,kariškas arklys suėda į 
dieną tris kart daugiau negu 
ūkės arklys.

Tai yra alielnos bei ^bendros
Žinoma lietuvių laisvama

nių tautininkų politiškoji 
organizacija vardu ‘ Ameri- IrMlisto trukumo priežastįs, bet
kos Lietuvių Tautinė San
dara,” kuriai lietuvių ko- 
lionijose kuopas tvėrė Mar- 
tus, Šimkus, Šalčius ir kiti, 
nusprendė tupėti savo atsto
vą Washingtone, kurio už
duotis “...sekti Lietuvos rei
kalus musų kongrese ir ka-

dar yra daug vietinių priežas
čių, kurios kartais būna labai 
ženklios. Iš tų vietinių priežas
čių reikia paminėti šios: sunai
kinimas pasėlių ploto milžiniš
kuose mūšių laukuose, povan
deninių laivų darbas nuolatai 
skandinantis laivus su maistu,

binete iškeliamus, o jeigu pablogėjusi komunikacija Eu
tokie riėra iškeliami, tai sa- ropoje ir Europos su Amerika,
jieškoti visokias progas ir detei ko iš daugelio nors der
talkas, kad Lietuvos liunsy 
bes klausimas butų yriam 
pasauliui žinomas.”

Šitą atstovą apmokės 
“Lietuvos Neprigulmybės 

Aip. Liet. Taut.
Sandaros” išdai ir pati 
“publika” save lėšomis.

Anot “Sandaros” viršai
čių nutarimo, toksai atsto
vas Washingtone ' turėtų 
mėginti veikti su “ldierika- 
lų” atstovu išvien, ar bent 
arčiausiai susitariu, kad pa-]^s9- ^bar gi, visiškai užsi

darius Juodosioms jūrėms, ga-

lingų, bet tolimų kampelių no» 
galima atsivežti maisto.

Bet atskirai pažvelgus į 
kiekvieną kariaujančią šalį, 
kiekviena be minėtų maisto 
produkcijos sumažinimo prie
žasčių turi dar savo speciališ- 
kų trukumų šiame dalyke. Pa
vyzdžiui :

Rusija pietvakarinėse guber
nijose daug gamindavo kvie
čių ir mėsos, kuriuos išvežda
vo per Rostovą, Nikolajevą ir

rodyti lietuvių vienybę. 
Jokio “klierik-alų” atsto

vo AVąshingtone nėra. 
Kiek yra žinoma, tenai vei
kia Lietuviu Taryto® Am. 
atstovas. Gi pastaroji Ta 
ryba reprezentuoja ne ko
kius “klierikalus,” tik A- 
merikos lietuvių visuomenę.

Ar Lietuvių Tarybos Am. 
atstovas, kuris jau daug ge
ro nuveikė Lietuvos labui 
būdamas Washuigtone, ir a- 
pic kurį laisvamaniai taUti-

minimas nebeaprimoka ir už
tat jis sumažėjo, pagalinus, ru
sai valstiečiai pastaraisiais 
laikais daugiau užsiima poli
tika negu žemdirbyste.

Austro-Vengrijoj iš specia- 
liškų maisto sumažėjimo prie
žasčių reikią paminėti Galici
jos sunaikinimą ir priverstinas 
didėlės maisto dalies gabeni
mas iš Vengrijos į Vokietiją.

mokai nei neprisfmeaia, dč- 
dakci jos vardu, jog ji kata- Į sis su jų skiriamuoju atsto- 
likystės tikėjimo dogmatus vu, mes nežinome.
pripažįsta tiesomis. Kad 
nekalbėtame tuščiais ko- 
munalais, lolansiam, ar “Viei 
nybė Lietuvninkų” pripa 
žįsta visus dogm*tus surašy 
tfiR į “Tikiu Dievą Tėvą?” 
Kas jį tiki, tas ndaisvama- 
nys, kas netiki, e yra civi
lizuotas žmogus, tas laisva- 
manys.

Tie žmonės kurie rašo į 
“Lietuvą,” “Vienybę Lie-L 
tuvninkų,” “Tėvynę” ir ki
tus tos rųšies raštus niekuo
met nepasirodė pripažįsta

Bet jei laisvamaniai tau
tiniu kai tikisi Washiagtone 
atrasti kokį tai Jaėtuvių 
“kliurikalų” atstovą, tegu 
jų atstovas dedasi su tuo 
atstovu ir tegu ‘‘iškelia” 
Lietuvos touosybės klausi
mą.

Ima jie sekti lietuvių vi
suomenės pėdomis. Mėgi
na visuomenei prisigerinti. 
Bet beRigerin<Jami nei ae 
pajunta, kaip tą visuomenę 
įžeidžia, pavadindami aną 
pramanytuoju vardu.

EnMgąĮąo įįįtjfe^minėto krikščionijos twwų, 
suijftšo, nors progų ir reika-Lja $ niažnčių pt 
lo laivo. Jie daug sykių at-į jaipildytų or*. 
•kartojo lietuviam^ librcs
penseurs’ų ir Freidenloerių 
mintis, todėl juos ir jų aro- n?

žiaus 1914 m., išsivežė iš šiaur
rytinių departamentų 2 milijo
nus karvių, 2 milijonus avių, 
2 milijonus kiaulių ir kitų na
minių, neraguotų galvijų ir 
1 milijoną arklių. Kadan gi 
tas ėjimas ant Paryžiaus buvo 
rudenyj, tuo jaus ]K» pjūties, 
tai, anot prancūzų vokiečiai 
gerokai patuštino ir jų svirnus 
su klojimais.

Tokiose aplinkybėse esant ir 
dar pridėjus milijoną alkanų 
belgų nestebėtina, kad Prancū
zijai “striuka” su maistu. Il
giau karei užsitęsus jei ne ba
das, tai bent didelis maisto 
nepriteklius bus jaučiamas 
prancūzų tėvynėje.

Ramiuose laikuose vokiečiai 
parsiveždavo iš svetur (Rusi
jos ir Amerikos) ketvirtą da-.

naikinimo vadinamasai civili
zuotas pasaulis pasirodė be jo
kio maisto ištekliaus. Ir jei-. 
gu karė dar ilgai tęsis, tai di
delis Europos gyventojų nuo
šimtis galės išmirti badu, o 
čia, Suv. Valstijose, priseis ne
mažai pabadauti.

Ilga karė paprastai sukelia 
badą, o šis ligas, — be to da
bartiniai laikai greiti ir ant 
revolucijų.

Apysočiuose metuose revo- 
lucijos dažniausiai būna siste- 
raatingos, su tikslu ir teartais 
atneša naudingus vaisius, bet 
bado ir maro laikuose revo- 
lucijos greičiausiai bus chao
tiškos, naikinimo jėgų pilnos.

Taigi netolimoje- ateityje jei 
ne visą žmoniją, tai bent bal
tąją rasę, galės sutikti didelė

reikalingo Vokietijai maisto. Ir netaūne, kurios pasekmės sun
dabar, karės laiku, vokiečiams 
būt prisėję labai blogai, jeigu 
jie nebūt užkariavę derlingos 
Rumunijos, Lietuvos ir Lenki
jos. Po tokių milžiniškų užka
riavimu Vokietijai su maistu 
nėra didelio vargo. Darbinin
kų ūkei jie gauna iš minėtų 
kraštų, o jeigu dar ko trūksta 
tai papildo rekvizicijomis nuo 
lietuvio, belgo, lenko ar rumu
no. Jeigu ateityje Vokietiją 
labiau prispaus maisto klausi
mas, tai skaudžiausiai ir pir- 
tnirfHsiai reikės kentėti užka
riautų kraštų žmonėms.

Nors Suv. Valstijos iki pas
tarųjų laikų iš karės turėjo 
daug pelno bet dabar ir čia pa
jutome maisto gaminių truku
mą. Vieni šaukė, kad svarbiau
sia maisto pabrangimo priežas 
tas, tai gabenimas Europon. 
Bet domiai prisižiūrėjus aišku, 
kad tai labai maža priežastis,

ku numanyti.

ATSIGAIVINO &I&DBLE 
SGCLAUSTA1IB.

Didžio,joj Britanijoj tris kart*®8 daugiausiai gabenami da- 
daugiau žmonių gyvena inies-lykai-cukrus ir mėsa-produ- 

negu ukėse, kaimuose koojami ne čia, bet Kuboje iruose
Užtat ten diduma maisto nuo 
seniai Atsivežama iš užrube- 
žio: Australijos, Kanados, Ar
gentinos, Rusijos ir Suv. Val
stijų. Ypač daug anglai parsi
veža iš kitur mėsos, grudų ir 
enkraus ir jau net 72 metai 
kaip muitas tapo panaikintas 
ant šių produktų.

Dabaf sakoma, kad Didžioje 
Britanijoje grudų ir mėsos prn

Argentinoj. Didžiausia bran
genybės priežastis Suv. V. tai 
neužderejimas ir spekuliavi
mas. Praeitais metais bulvių 
derlius buvo 75 nuošimčiais 
mažesnis, kviečių-40 nuošim
čių, miežių-20 nuošimčių, ku- 
koruzoš, rugių ir avižų-8 nuo
šimčiais.

Prie to pridėjus daugme- 
nmių pirklių spekuftavimą,

Neišpasakytas džiaugs
mas lietuviškiems socialis
tams Amerikoje. Andai 
Washiugtono vyriausybė 
paskelbė, jogei jinai neim- 
sianti kareiviauti svetimže 
mių, kurie turi “pirmąsias 
popieras,” t. y. kurie išrei
škė norą likti šios šalies 
piliečiais. Taip bent buvo 
pranešta angliškuose laik
raščiuose. Bet dar tikrai 
nežinia, ar tai buvo galuti
nas vyriausybės nusprendi
mas.

Visgi toji žinia atgaivino 
širdis lietuviškiems sociali
stams. Daugelis jų tatai 
išnoujo atsikrato sąžinių, 
kulias nesenai būva atgavę.

Gi lietuviškų socialistų 
kaikurie laikraščiai jau be-_ 
,veik himnus gieda prezi
dentui Wilsomni.

Mat, vyriausybė «enorį 
turėti nesmagumų kadir su 
Rusija, kuri nepripažįsta 
Amerikos pittečių, katrie be 
jos sutikimo atsižadėjo savo 
šalies valdonystės, aiškina 
socialistai.

d uk c i ja net padidėjus, bet ma-*”’lrių ir kviečių kaina čia pa-
ža nauda iš to, nes povandeni
nių laivių blokada labai su
trukdė anglų prekybą ir mais
to gabenimas iš svetur skau
džiai sumažėjo. Jeigu vokiečių 
(plieninės žuvelės nej>aliaus 
skandinusios laivų, tai ateinan 
šiuose metuose Didžioji Brita
nija gali susilaukti tikro bado.

. Paprastuose, ramino** lai-
Dnhftr Kurijoje 14 mote- j(BCSe Prancūzijai pilnai už-i 

tekdavo saro maisto it jei ką

aaBUhaMatt
rnfhūerių užima kasyk-

'a

kįlo iki 300 omošimčių. Atei
nantieji metai ir gi nežada di
delių ūkės dovanų, neatsižvel
giant į nuolatinius šauksmus 
praplatinti pasėlių plotą iri 
padidinti paskolas ūkininkams 
Stoka čekų, lietuvių, ukrainie
čių, slovakų, lenkų ir kitų pi
gių ir gerų ūkės darbininkų, o 
taipo gi mulų ir arklių gabeni
mas kariaujančioms valsti jo:
žymiai silpnina Suv. Valstijų
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(< MOTINĖLĖS” SEIMAS.

Šiųmetinis “ Motinėlės” 
seimas bus Atlantic City, 
N* J., rugpjūčio (Augusi) 
septintoj dienoj, utaminke, 
visiems gerai žinomame vieš 
butvj “Sehlitz Hotel.” Pra
džia 3 vai. po piet. Sergant 
“Motinėjės” raštininkui, su 
reikailais meldžiu kreipties 
prie pirmsėdžio arba iždi
ninko: Pirm. kun. J. J. Kau-

’na Įmiuius sociologijos klau 
1 simus. Tik vieni bedieviai 
j socialistai nepasitenkino 
musiji kalbėtojumi ir bandė 
jį užbombarduoti klausi
mais. Pavyzdžiui jie užklau
sė: “Ar katalikai pripažįsta 
moterims lygias teises, ir jei 
taip, tai kodėl katalikai dai 
ir dabar laiko moterįs vergi
joje Atsakymas buvo toks: 
Kristus pakeldamas motery
stę į sakramentą tuomi pa
čiu sulygino inoterę su vy
ru ir privalo jie vienas su 
antru gyventi kaip lygus su 
lygu. Taigi, socialistai neži-
įlodami pamatinių musų 
mokslo teisių prikaišioja 
įvairus nebūtus dalykus. 
Nežinystė yra šaltinis visų

lakis (324 Wharton St.Jjų pasipiktinimų, užmetinė- 
Phila, Pa.). Ižd. kun. AJjimų.
Kuodis 207 York St., Brook- Tarytum klausėjas dirbus
Ivn, N. Y. Sąnariai, kurie socialistiškoje redakcijoje 
negali ypatiškai būti seime, butų Kinijos arba Turkijos
prašome prisiųsti savo duo
klę per kržtsą, ypač tie, ku
rie labai užsivilko su mo
kesčiais. Kandidatų stipen 
dijoms šiais metais yra 

• daug, ypač daug atsišaukė iš 
Europos universitetų gerų 
kataliku ir tėvynainių, ku- 
rie ateityje naujoj atgimu
sioje nepriguliningoje Lie
tuvoje bus didžiai naudingi. 

Kun. J. J. Kaulakis, 
“Motinėlės” pirm.

BINGHAMTON, N. Y.

P. ŠERNO DALYKAS.

Laiškas Redakcijai.

Gerbiamieji:
Kadangi visuose laikra

ščiuose p. šerno užtarėjai 
mane apjuodino tai prašau 
“Draugo” redakcijos patal
pinti šį mano atsiliepimų 
pasiteisinimui, už kų busiu 
dėkingas.

Su guodone,
A. 01szewski.

gyventojas kame moterįs tik 
rai yra laikomos vergijoj. 
Tat, kad pertikrintų “Ko
vos” redakcijos sąnarį, kal
bėtojas paklausė esančių 
moterių, ar jos jaučiasi ver
gėmis. Kur tau, visos užpro 
testavo, parodydamos tuo
mi, kad nėra vergės.

U žsibaigus. prakalboms 
socialistai norėdami užtarti 
savo vadų, skirstydamies 
kalbėjo, kad buk kalbėtojas 
neteisybę pasakęs.

Baitkus.

Lietuviu R. K. Bingham- 
ton parapija kaip ant mielių 
auga. Kun. Vanagas su savo 
pagelbininku kas nedėlių at
laiko čia pamaldas. Tarp 
kunigo ir parapijonų santy
kiai yra labai geri, užtat ir
skolos kasdiena mažvn eina. «■ 1
Nieko negelbsti Bingi.'amto- 
no socialistams neprausta
burnio Mockaus misijos, nei 
Michelsono prižadėtas ro
jus, nei Matulaičio patari
mai. Užtai nabagai sočiai is- 
tėliai plaukus sau rauna nuo 
gaivos detei didelio nepasi
sekimo. Katalikai, atjausda- 
mi jų baisų sielos stovi, už
kvietė ant 20 ir 21 liepos p. 
Al. Račkų, kuris savo gražia 
iškalba ir šviesiu dalykų su
pratimu gal nevienų išgel 
bes iš tos tamsybių balos į 
kuria instumė socializmo a- 
paštalai.

Pempė.

BROKLYN, N. Y.

Liepos 1 d., 9 vai. išryto, 
Karalienės Aniolų parapijos 
bažnyčioje laike mišių geri), 
kun. klebonas Remeika su
rišo moterystės ryšiu Hart
fordo, Conn. vargonininkų 
p. Anuprų Rosmanskų su 
p-le Emilija Tananevičiutė. 
P. A. Rosmanskas yra darb
štus sąnarys lietuvių katali
kiškos visuomenės.

P-dė E. Tananevičiutė yra 
gabi pijauistė ir darbšti lie
tuvaitė. .

Ilgiausių metų jaunave
džiams. B.

PITTSBURGH, PA.
(N. S.).

Račkaus prakalbos.
Vyčių III kp. neperseniai 

buvo surengusi p. Račkui 
prakalbas šiaurinėje miesto 
<i»iyj,

Kaip ir galima buvo tikė- 
ties, kalbėtojas žavėto žavė
jo publiką savo mintimis ir 
aiškia iškalba. Daugelis tie
siog steliėjosi,, kad p. Rae- 

.kus taip sumaningai gviide-

SI0UX CITY, I0WA.
Liepos 1 d. Dailės Mylėto

jų Draugija surengė vakarų 
parapijos svetainėje. Lošta 
gražus 5 veiksmų veikalas 
“Eglė Žalčių Karalienė.” 
Vakaras nusisekė kuogeriau 
šiai, nes visi artistai-mėgė- 
jai buvo gerai išsimokę. La
biausiai gi pasižymėjo Vai
devučio rolėje p. A. Joučis, 
Kimono rolėje — K. Dage
lis, Žalčio rolėje — K. Tus- 
kenis, Gulbių dievaičio ro
lėje — J. Ryšimas. Moterų 
rolėse geriausiai lošė: M. 
Riškienė (Eglė) ir M. Ga- 
gelienė (Audronė). Lošimas 
visiems didžiai patiko ir 
ĮRiblika gausiai plojo. Ypač 
didelį įspūdį į visus padarė 
paskutinis veiksmas, kuria
me dalgėmis apsiginklavę 
žmogžudžiai ėjo žudyti žal
tį. Tuo laiku ėmė žaibuoti ir 
perkūnas trenkti. Viskas 
buvo taip gerai sutaisyta, 
kad publika net išsigando, 
o maži vaikai net verkti pra 
dėjo.

Apari lošimo dar buvo 
dainų. Chorą vedė vietos 
vargonininkas p. J. Mode
lius. Dainos publikai irgi 
Ubai- patiko. Po to A. Kai
na uskiutė gražiai padekile- 
inavo “Augk Mergele Sira- 
tėlė.”

vos Tautietis.

ROCKFORD, ILL.

Bažnytinis “Aido” cho
ras 4 liepos surengė šeimy
niškų išvažiavimų miškuos- 
na. Gegužinėje nestoka- 
vo ir užkandžių kuriuos 
taip tinkamai pagamino 
musų gerosios šeimyniukf-s. 
Gegužiniuota labai sma
giai, linksmai. Neužmiršta 
padainuoti ir tautiškų dai
nelių. Taipo gi žaista ir lie 
taviški žaidimai. “Aido” 
choras nuolat vis smarkiau 
veikia, jo narių tautiškas 
susipratimas sprindžiais au
ga.

“ŽODIS Į VISUOMENĘ 
P. ŠERNO REIKALU.”
Po tokių antgalviu tilpo 

straipsnis “Naujienų” No. 
154, birželio 29 dienų, o vė
liau ir kituose laikraščiuo
se, Pą, straipsniu yra pa
sirašę:

M. J. DoiuijoiSaitis,
Dr. Graičiunas, 
Advokatas G ūgis,
Dr. Jonikaitis,
M. Jurgelionienė,

' A. Lalis,
J. Laukis,
V. Mišeika,
K. Norkus,
A. Visbaras.

Nors antgalvis yra už vai
dintas “Žodis į visuomenę,” 
bet pats straipsnis visuome
nės beveik visai nelyti, o 
tik perdėm kaltina' vienų 
Olszeivskį už padarytas p. 
Šernui skriaudas. L- už ko
kias i

Sako: “25 metai atgal
Olszevvskis parsikvietė iš 
Europos p. Šernų redaguoti 
laikraštį “Lietuvą.” P. 
Šernas rado tik 700 “Lietu- 
vos” skaitytojų. Olszevvs
kis mokėjo jam po $10.00 
savaitėje ir sulygo mokėti 
po $1.00 viršaus ųuo kiek
vieno priaugančio šimto 
naujų skaitytojų. P. Šer
nas priaugino “Lietuvai” 
net 0,000 skaitytojų, o OI 
szevvskis mokėjo jam tik po 
$10.00, po $17 ir po $22 sa
vaitėje. Tokiu budu, ra- 
šėjai sako, atlikdavo Olsze- 
vvskio kišeniuje kas savaitė 
po $30.00, p. Šerno uždirb
tų pinigų.

Toliau rašė jai sako, “Ke
li metai atgal Olszevvskis 
sakė p. Šernui ir kitiems: 
“Nesirūpink, dėde, busi pas 
mane visados, tu man daug 
gero padarei, aš tau duosiu 
užlaikymų nors ir jokio dar
bo uedirbtumfi,” o dabar 
Olszevvskis išmetė p. Šernų 
gatvėn.”

Šitokius tai kriminališ- 
kus apkaltinimus metė virš 
minėti rašėjai ant Olszevvs- 
kio ”Naujienų” No. 154. 
Paskui tų patį mačiau ki
tuose laikraščiuose.

Ir kadangi iš tiesų yra 
tai kriminališki apkaltini
mai manęs prieš visuomenę, 
tai aš norėjau tose pačiose 
“Naujienose” ir pasiteisin
ti prieš visuomenę, prieš ku 
rių likau apkaltintas. 10 d. 
šio mėnesio pasiunčiau 
“Naujienų” redakcijai šį 
mano atsiliepimą prašyda
mas jį patalkinti. Redak-, 
eija pažadėjo patalpinti, bet 
perėjo savaitė laiko ir tic- 
t ai pina. Todjel esu priver
stas prašyti kiltų laikraščių 
pasiteisinimui vietos.
Dalykas su p. Šernu yra 

šitokia;
Aš pa rai kviečiau p. Kerną 

iš Europos gruodžio mėne
sine, 1895 metuose, Tai su 

M*

metų bus 22 metai, o ne 25 
kaip lašėjai sako. Tas ne
svarbu kiek metų, tik noriu 
itkreipti atidą, kad rašėjai 
ar nežinodami, ar tyčia už
dėjo p, šernui 3 ir pusę ųie 
tų daugiau, galbūt, kad Ol- 
szcvvskio apkaltinimas išrū
dytų didesniais.

Kviesdamas p. Šerui} iš 
Europos pasiųliau jam $10 
savaitėje. Aut to p. Šer
nas sutiko. Pasiunčiau šip- 
kortę, jis atvažiavo ir užė
mė prie “Lietuvos” redak
toriaus vietą. Tuomet 
“Lietuva” turėjo su 
2,000 skaitytojų,o ne 700, 
kaip rašėjai sako. Už $10.00 
p.'Šernas neilgai dirbo, bet 
netrukus reikalavo $12.00 
ir mokėjau jam po $12.00.

Vėliau reikalavo daugiau, 
bet katį tuomet “Lietuva” 
turėjo da nepilnai 3,000 
skaitytojų, tai pasakiau p. 
Šernui, kad nėra iš ko dau
giau mokėti. Ir tada pa
tariau p. Šernui kad jis pa
sirūpintų vesti laikraštį taip 
kad jo skaitytojų daugin- 

po

uiokesties jr» $1.00 viršausi 
savaitėje nuo kiekvieno 
šimto naujų skaitytojų. Mė 
ginau pertikrinti p. Šerną, 
kad skaitytojai pasididino 
ne iš redaktoriaus nuo
pelnų, bet per premijas ir 
agentus. Vistiek p. Šernas 
reikalavo mokėti po $1.00 
viršaus kaip buvo žadėta.

Bet kada susėdome ro
kuoti kokį pelnų laikraštis 
atneša leidėjui, tai gavome 
šitoki rezultatų:

100 naujų skaitytojų po 
$2.00 atneša leidėjui $200.

•*T metus, o turėtų kaštuoti virs ‘... , ’ všitiek:

tusi, ir pasiųliau jam 
$1.00 viršaus nuo kiekvieno
priaugančio šimto naujų 
skaitytojų. Ant to p. Šer
nas sutiko, bet perėjo me
tai ir kiti, o skaitytojai ne
augo. Kaštai leidimo ”Lie 
tuvos” bliVd tuomet po ke
lis šimtus dolerių per metus 
didesni už įplaukimus. Bu
vau priverstas pats jieškoti 
budo padidinimui skaityto
jų, k.id uždengti leidimo ka
štus. Taigi pradėjau gar
sinti j)remijįis '( dovana s) po 
50c. ir 79c. užsirašantiems 
“Lietuvą”. Agentams pa
siūliau atiduoti pusę prenu 
merą tos, tai yra $1.00 agen
tui kitą sau už sujieškojimų 
naujo skaitytojo, ir taip da
rant, skaitytojai pradėjo iš
valius didėti, ir per porų 
metų pasiekta arti 4,000 
skaitytojų. P. Šernas pa- 
tėmyjęs skaitytojų padidė
jimų pasiskaitę tai už savo 
nuopelną ir pareikalavo
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vyriiki Bnųn bkims
Nauji, nostlmtL daryti ant 

užsakymo siutai Ir orerfcotai. 
vertės nuo Ji# Iki >6t .dabar 
parsiduoda po >11 Ir 16 doL

Nauji, daryti patavlml nuo 
>16 Iki >16 siutai Ir ovorkotel. 

aso >7.64 iki 1) doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailis 

pamuštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal raitės nuo >16 Iki 
>86. dabar >6 Ir augšfiiau. Kel
nės šuo >1.11 iki >4.64. Val
ku siutai nuo >1.06 Iki >7.64. 
Valties Ir Kūpami.

Atdara kasdieną. oadėltomls 
Ir vakarais 

r '
«. GORDON.

141* S. Halated M., Oloaco.
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M. X JONIKAITIS
OTDAU VYRU. MOTERŲ 

IR VAIKŲ LWAS 
3315. S. Kalstei st, 

CUKOAOG. OL.

i Cassl 211*

DR. A. YUSEA 
LIKTU Via OVBVTOJAK 

1749 Si. HabtU CMCAU, AL
COKNKK Mth STKBKT
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Agentų kam. po $1.00 
kaštuoja $100.00

Redaktoriui po $1.00 
savaitėje, per metus 52.00

Dovanos tik po 50c. 
padaro kaštų 50.00

$80.00 savaitėje zece- 
rių ir klerkų algos, rau
da, šviesa ir tt. kas aut 
100 skaitytojų atseina 
po $2.00 savaitėje, o per 
metus 104.00

Popiera, presą ir įm
eta po 55c už 100. 28.60

Viso kaštai už 100 
skaitytojų per metų at
seina $334.6()

O prenumerata atne
ša tik $200.00

Tai leidėjas turėtų 
primokėti 134.60

Tai reiškia, kad leidėjas 
turėtų primokėti po $134.60 
nuo kiekvieno šimto skaity
tojų užtai, kad jo leidžiamų 
laikraštį žmonės skaito.

■ Nors p. Šernas gerai su
prato, kad “Lietuvos” kaš
tai yra didesni už įplauki 
mus, bet vistiek reikalavo 
vietoje $12.00 jau $16.00, ir 
turėjau mokėti jam po 
$16.00.

Nesiliaujant premijas 
garsinti ir agentus platin
ti skaitytojai ir toliau augo. 
ir spalių mėnesyj, 1903 me
tuose, p. Šernas pareikala 
vo algos jau $19.00 savai
tėje ir turėjau jam mokėti 
po $19:00. Pradžioje 1905 

(Pabaiga 4-ine pusi.)
iiuuMimttmtiMHiimmmimHimfHHfliimiiHHiii

MBS geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::
TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį 4ei musų skaitytojų.
UŽTAT mes turim* pirkti pas 
tnes, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: :: ::
Jeigu Jums reikia kq pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų Jaikrnštgje 

Remkime tuos, kurie mus remia.
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pesmacum*, kada Moksliškai Meka
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą | reikalingą vjglą. 
Norėdamas tinkančiai Akinius nešioti — kmtpfcltės pas U. VuffcaK|. 
Uikalglau akly mokai* Nortbrrn 1111 uola ColcgJJoJ.

K. NURKAITIS, ŪPTH DR.

1617 N. Robey Street
Prie M*JUNhae Ir Norta Are., Tol Hmsbold MIS

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

TAUTOS RYTAS"
Kaina metams Suvienytose Valstijose ................. $ .75
Į kitas valstijas  ..................... . .............................. 1.00
Pavienis numeris ............................................................07

‘TAUTOS RYTAS”
| 120 Bowen St.,

ilIlIUUIIIIIIIIIIĮ IIHIIIIIIIIIIIIIIII----- u#---
Tel. S. B. 2168 - M.
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Auksuoti Rožančiai
Tik k* aplaikemė aiuatiaj iš Europo* puikiam** rožonėi* }ralri* 

■palvų. ( mm
e ' į*

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų, • 
Reikalaunant paminėkite kokios J 
spalvos pageidaujate. Lenciugęlis 
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų ....................... 75o

•
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoii ant 5 metų. 
Kaina su prisiuatimu tik . .$1.25

'No. 14S7.
•fo. 1439. Galam* gauti įvairių 
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti- 
Mu .................................... $2.00

'No. 14M.
UfaiBakaot paminėkite numeri ir kokios op*Woo norite. Plaiguo 

galite siųsti Hperkant monoy order, registruotame laiško, arba yioa- 
eoatiaiais kratos šenkMMūt AdrMuokito:

DRAUGAS PUBLISH1NC CNMPANY 
1800 W. 46th Street, Ckicago, IR.

2
į
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REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
MnHk yru iionmes Bnųo kuKyiM

li>7. Naujas Budas Išmokti Badyti. Bonas ar jaunas, vyras ar 
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirk* ii* knygai* gali išmokti tik per 84 dionaa Pal- 
maat išmokti tik /o vien* raidų i dienų, per 84 dienia 
mokinlmosi, jau ir moki rašyti. Ar gi aunkuf Argi Tam- 

" ata negalėtum išmokti raiytit žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. X knygelė pikiuoja tik ......................... 10a.

HM. Naujas Blemantertas. Vaikinui arba pradžiamoksliams 
skaitymo ir rašymo vadovėUa. Vaikai nno pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kndikj ano 

, antute pradėsi lenkti, prie to ir užaugto bus palinkta.
■eamntoriaua kaiaa .......................................................................... 10«.

1080. •vanta Istorija Beno Ir Naujo Įstatymo, tvontoja Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų švont* tikėjimą. Jan

us reikia skaityti ir žinoti kaa yra šventoje 
latarijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali visk* su
prasti. Kala* tiktai ...................................................................... 1.00

1088. Trumpa ftventą istorija Seno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 
7M. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiokvioną lietuvio šventa 

priodąrsaė kianti apie aavo tautą. Koka gi lietuvis jei jis 
■lako sėtino apie Lietuvon praeit}, jos didvyres, ir Jas 
Viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tao- 
jaua petariaase nusipirk. Stoja knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir sapraatasmi Lietuvon ištari ja aprašyta. Pra-
klaojs asapdaryta .................................................................. ..
Apdaryta ........................................................................................................

1106. Trumpa Lietuvi* Kalbos Oramatika. Daugumas lietuvi* 
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kuria moka taisykllš- 
k*i aašyti. kinoma, kiti ir nešino, kaip reikia telaiagal 
liotnvlškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamst*

kiną taieykližkai rašyti. Prekė ..................................
Salaenybėa Lietuvoje. Tik ką išėjus ti spaudos 

knygelė. Labai {domus aprašymas apie dabartinės karde 
pridarytas aibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygai.. Kaina ....................... ......................... B6e.

virt pntymėtaa knysalea parašykite knygos vardą Ir 
aumarj. .Pinigus galima sląatl krasos šanki silsės šOrmosklts:

iuhu. šventa i

I
 rijoje ai

Isterijoj!

prasti.

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
tsee fr. < st., oneage, m.
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Seredn, liepos 18 d. 1917 m.
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“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metame BĮ.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organlsa- 
cijoa nariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.

Adresas:

“VYTIS”
1800 W. 46 St., ------ ::------ Chicago, Dl.

s
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

E tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždo- 
S vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
E didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
= vos reikalų.
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CHICACOS

Trečiadienis 18 liepos 
Kamilio de Lellis.

Šv.

Ketvirtadienis: 19 liepos 
Šv. Vincento a Paulio!. Jis 
buvo neturtingo ūkininko 
prancūzo suims, kunigu įsi
šventinęs, pateko vergijon. 
Atvertęs prie Dievo savo 
savininką, su juo liuosaa su
grįžo tėvynėn. Vargstan
tiems surinko ir išdalino ke
lis milijonus franku, įkūrė 
auklėtnamius motinu pame
stiems kūdikiams, organiza
vo Paryžiaus, Prancūzijos 
ir pasaulio labdarybę, Įkūrė

buvusieji skaitytojai naują 
laikraščio pakraipa piktino
si ir “Lietuvos” skaitytojai 
mažėjo, ir sumažėjo iki 
2100. Bet p. Šerno alga 
nemažėjo, vis buvo $22.00 
savaitėje,. Tuomet “Lietu
vos” leidimas kaštavo per 
metą. arti $11,000.00, o Įp
laukimai nesiekė nė $5,000.

Ką daryti? Buvau ant ga
lo priverstas pasišaukti p. 
Šerną ir pasakyti: ‘Dėdė, 
turime imti geresnį redakto
rių, ar “Lietuvą” uždaryti. 
Likome tik ant 2100 skaity
toju. Leidimo kaštai siekia 
arti $11,000.00, o įplaukimai 
nesiekia $5,000.00. Reikia 
pridėti suvirs po $5,000.00 
per metą. Ir pasakiau, kad 
noriu imti už redaktorių p. 
Balutį. P. Šernas Balučio 
nenorėjo, priešinosi. Nežino
jau ką daryti. Žudyti kas

užtalpinti tuščią laikraščio

Gailestingąją Seserų vio-
«uoH-i*‘b j organizavo kuni- Į^et po $5,000.00 ir $6,000.00 

patar- “Lietuvos” nepritekliui, sy-gus, kad misijomis 
liautą apleistiems sodie
čiams. Šv. Vincentas vra 
didžiausias labdarys šitais 
paskutiniais trimis šimtais 
metą. Jis mirė 1660 m., ei
damas 85 metus.

P. ŠERNO DALYKAS.

kį reiks galą prieiti. Užda
ryti “Lietuvą,’ žmonės pa
sakys, kad Olszetvskis jau 
bankrutyja, užpuls ant Ban
ko ir taip pat bus galas. Ir 
ką dabar daryti?

Turėjau p. Šerno maldau
ti, kad leistą imti p. Baluti, 
ir sakiau: “Dėdė, jeigu ne-

(Pradžia 3-me pusi.) kenti Balučio, tai gali visai 
metą kada skaitlius skaity- prie “Lietuvos” nedirbti, 
toju pasiekė arti 5,000, p. .Gali sau ant vakacijos išva-
Šernas pareikalavo $22.00 
savaitėje ir mokėjau jam po 
$22.00.

Vėliau prasidėjo klapa- 
tai, perskyrą provos su ma
no pirmąja pačia, liko man 
du maži vaikai ant ranku 
be motinos, Prasidėjo ir 
ant Banko “runs” ir kiti

I

klapatai, ir tada jau ne bu
vo laiko laikraščio žiūrėti. 
“Lietuva” pasiliko ant ap- 
veizdos vieno p. Šerno ir 
nuo to laiko jos skaitytojai 
pradėjo mažėti ir kasmet 
mažėjo. Bet p. Šerno alga 

nemažėjo, buvo vis $22.00
savaitėje.

Vėliau, jau p. Šernas ne
apsidirbo. Gauta jam pa- 
gelbon p. Jurgelionis. P-as 
Jurgelionis, viename “Lie
tuvos” įnimeryj gražiai pa
kiliojo Vilniaus rusišką 
cenzorių. Cenzorius už tai 
užpyko, ir “Lietuvos” Ru
sijon daugiau neįleido. Ši
tas gražus p. Jurgelionio 
pakoliojimas atėmė laikraš
čiui 500 skaitytoją, kuriuos

vietą, už kurio pripildymą 
jis ėmė algą tokią kokią 
pats sau diktavo. Ir todėl 
tai už rašymą šitą kningą 
aš neesiu p. Šernui skolin
gu.

P-ui Šernui matyt buvo 
lengviau parašyti laikraštin 
porą špaltą kningas, negu 
ton vieton surankioti bėgan
čias žinias, taigi jis darė tą, 
kas jam lengviau atsiėjo. 
Užtai “Lietuvoje” ir truko 
visada bėgančiu žinią, užtai 
ir “Lietuvos” skaitytojai 
mažėjo, kad “Lietuvoje” 
rasdavo permažai žinią, ir 
užtai man prisiėjo kas mot 
žudyti suvirš po $5,000.00 
pridengimui “Lietuvos” 
leidimo kaštą.

Kad uždengti “Lietuvos” 
deficitus, aš spausdinau p. 
šerno perleistas per laikraš
tį kningas. Bet geriau bu
čiau padaręs jei nebūčiau ją 
spausdinęs. Į atspausdini
mą tą kningą sukišau daug 
tūkstančiu doleriu ir nei pu
sės tu pinigą neišrinkau. 
Šiandien žmonės reikalauja 
iš manęs pinigą, o aš turiu 
tik knygas, ir knygomis ne
galiu ją reikalavimo užkišti.

Ir todėl aš likau skolingas 
ne p. Šernui, bet žmonėms, 
kuriu pinigus į p. Šerno raš
tus sukišau. P-as Šernas sa
vo mokestį gavo kas savaitę.

Rašė jai sako: “P-as Šer
nas tarnavo visuomenei per 
30 metu, sueikvojo savo pa
jėgas, o Olszetvskis užtai 
jam neužmokėjo, nei dalies 
kningą nedavė ir ant galo 
gatvėn išmetė.”

Jei p. Šernas visuomenei 
tarnavo, tai nepriderėtu rei
kalauti užtai mokesties nuo 
Olszewsk. bet nuo visuome-

žiuoti, aš tau vis mokėsiu al
gą po $22.00 savaitėje kol 
“Lietuva” bus mano ranko
se, tik leisk man imti Balu
tį, nes kitaip, turime “Lie
tuvą” uždaryti ir tada galė
sime eiti kožnas kas sau. Ta
da pasibaigs netik mano ne
pakeliami kaštai, bet ir dė
dės tamysta.”

Galu gale p. Šernas leido 
p. Balutį imti, ir tada kiek 
jis dirbo, ar nedirbo, aš vis 
jam mokėjau po $22.00 kas 
savaite iki paskutiniai die
nai, kol tnistisas neatėmė pa]nvo įt Olszewskis jnokė- 
“ Lietuva” iš mano ranku.

voi Gavo užtai nuo virš pa
minėtų rašėjų grąžą pako- 
liojimą lietuvių laikraščiuo
se.

Rašėjai sako: “Olszewskis 
p. Šeruą gatvėn išmetė ir 
nei dalies kningą nedavė.

Neteisybė. Devyni metai 
atgal Olszewskis p. Šernui 
davė tiek kningą kiek jis 
reikalavo, nors nebuvo rei
kalo duoti. P-as Laukis dar 
ir šiandien tun surašą duo
tu p. Šernui kningą, ir ko
dėl jis sako, kad nei dalies 
kningą neduota. Ir Olsze\v- 
skis p. Šerno neišmetė gat
vėn, tik pats Olszewskis li
ko kreditorių iš biznio iš
mestas. P-as Šernas likosi 
prie “Lietuvos,” ir kodėl jis 
be Olszewskio negali ir to
liau visuomenei tarnauti ? 
Kodėl be Olszewskio ir to
liau negali “Lietuvos” rė
dyti? Juk Lietuva” yra 
gyva, toje pačioje vietoje. 
Ar. p. Šernas nori tik 01- 
szewskį rėdyti?

Per 12 paskutinių metų 
Olsze\vskis mokėjo p. Šernui 
po $22.00 savaitėje. Žmonės 
uždirbdami tik po $15.00 
savaitėje pragyvena su šei
mynomis ir dar šiek-tiek už- 
sičėdyja, kiti net namus nu
siperka, o p. Šernas, būda
mas pavienis ir po $22.00 
gaudamas savaitėje negalė
jo nieko sueėdyti. Ar užtai 
Olszewskis kaltas?

Aš nekaltinu p. Šerno, kad 
jis necėdyjo, (jis padarė klai 
dą, bet nenoriu, kad užtai 
mane kaltintų, kad p. Šer
nas nieko neužaičėdijo. Aš 
padariau didesnę klaidą, 
kad kišau žmonių pinigus į 
p. Šerno raštus, kurie pri
sidėjo prie išstūmimo manęs

Apskelbimai
Ratkallngse tuojaus vargonininkas 

mokanti* tikrai gerai vesti dideli, įs
avintą bažnytln) chorą. Alga mė
nesiui 1*0.00. jelgos geros. Zakri- 
stljonautl nė valkų nuolatos kate- 
chlsuotl nereikia. Kreiptis *luo ad
resu:

KUN. PR. AUGU8TAITJ8,
•1* W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos 1*0.00 Ir Inelgos. Reikia sa- 
crlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
ti espas:

RHV. “J. KIBIUS.
Klaworth, l'a.

Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro Ir turintis gerą balsą 
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite. 
Organlst of St. Mary’.s Anna Church

Box 292 Marianna, Pa.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 
livonas, kamoda ir Plieninė Lo

va, $225.00 Victrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

Pajieškojimai.
Paieškau brolio Blažio Kovalčiko— 

Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav., 
tablotiškės vol., Sobališkės sodos. Jis 
yra vedęs. Pačią ir 2 vaiku paliko 
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chl- 
cagoj, o dabar nežinau kur randasi. 
Kas žino, prašau man pranešti mano 
adrsesu:

K. K.
*615 So. Honore St., Chicago, UI.

PAIEŠKAU Gabrijeliaus Pa
navo ir Justino brolio. Girdėjau 
kad gyvena C'hieagoj ant Totvn 
of Lake. Gavau laišką nuo jo 
brolio Justino Panavo iš Rusijos, 
Rigos. Meldžiu kreipties sekan
čiu adresu:

STANISLOVAS VIKRUTIS, 
3654 Wrightwood avė. Chicago.

PAIEŠKAU savo brolio Jono 
Babich, paeinančio iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav., Vikšnių 
parap., Kegrių kaimo.

Taip-pat paieškau draugo An
tano Gegaso, paeina Vikšnių par., 
Sovaičių kaimo. Jie patys ar kas 
kitas atsišankite sekančiu adresu:

A. BABICH,
101 Queen St., Kingston, Ont. 

Canada.
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LAIKAS VISIEMS PRIE 8VIES08

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
“ŠVIESA"

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelią

S “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą. < .

Į “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

S “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
S ...Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

E “ŠVIESA”,
S 46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
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Telefonu McKInley MM AKYS EGZAMINUOJAMAS

nes, kuriai jis tarnavo. Tr iš biznio. Bet užtai negaliu 
nors p. Šernas savo raštais kaltinti,; p. Šerną — tiktai 

pats save. .
Dar vienoj vietoj rašėjai

visuomenei tarnavo, bet. mo
kesties nuo Olszewskio rei-

Taigi jeigu laikyties su
tarties, ant kurios rašėjai 
rėmėsi, kad mokėti p. Šer
nui po $1.00 viršaus nuo 
kiekvieno priaugančio šimto

sako, kad pc Š. paskolinęs 
jo p. Šernui tiek kiek jia man $150.00 apmokėjimui
jam diktavo, neatsižiurint 
ant to, kad tie raštai Olszetv 
skį kas met į skalas varė po 
$5,000.00 ir $6,000.00.

Iš p. Šerno raštų visuome-
naujų skaitytojų, tai skai- nė ir šiandien nebūtų jokios 
tvtojams mažėjant, reikė ir naudos turėjus, jeigu prie
p. Šerno algą mažinti, tai 
yra: kada skaitytojai suma
žėjo žemiau pusės, nuo 5000 
ant 2100, tai pagal tą sutartį 
aš turėjau tikrą tiesą suma
žinti ir p. Šerno algą žemiau 
pusės, nuo $22.00 ant $10.00. 
Bet nemažinau, aš jam vis'turėta Europos Lietuvoje.

Kitą syk p. Jurgelionis, ra- mokėjau po $22.00 kas sa
kydamas Chieagos žinias ap vaite, ir bučiau visada mo- 
rašė ir Chieagos kriaučių kėjęs, jeigu nebūčiau likęs 
viešintį streiką taip gerai, i* biznio išstumtu. Prie is 
kad streikieriai, skaitydami
tą žinutę, suprato buk “Lie
tuva” simpatizuoja darbda
viams ir priešinasi streikie- 
liams: ir šita maža žinutė 
vėl atėmė “Lietuvai” kelis 
šimtus skaitytoją. Tr taip 
sau iš valios “Lietuvos” 
skaitytojai mažėjo, bet p.
Šerno alga nemažėjo, vis 
buvo $22.0Q.

P. Šernas pradėjo nesusi
taikinti su p. Jurgelioniu, ir 
užmanė vėl kviesti p. Lalį 
sau Į pagelbininkus, kuris 
kitą syk seniau p. Šernui 
pagelbinink&vo. P-ui La
imi tapus pagalbininku,
“Lietuvos” įtalpa persikei
tė į grynai sociajiatiską.
Gal p. Lalis manė tuomi 
patraukti socialistus prie 
“Lietuvos skaitymo, bet ap- 
sirvkta. Socialistai “Lie

stūmimo manęs iš biznio 
prisidėjo p. Šerno ir gerieji 
draugai, manydami iš to nu
tukti. Bet vistiek dar nenu
tuko.

Manau iš šito, rašėjai su
pras, kad aš p. Šernui už 
“Lietuvos” redagavimą ne 
tik pilnai — bet net perpib 
nai užmokėjau ir nelikau 
jam niekuom skolingu. Tr 
supratę, galbūt jie malonės 
“to dismiss tbe elaim” link 
“Lietuvos.” Bet jie turi d& 
vieną “elaim” už p. Šerno 
rašytas kningas.

Gerai. Ištirkime ir knin
gas kiek aš esiu p. Šernui 
už jas skolingas. Aš sam
džiau p. Šerną laikraštį re
daguoti, o ne kningas rašy
ti. Tr kada p. Šernas, netu
rėjo pakaktinai medegos 
laikraščio užtalpinimui, tai 
jis rašė kningas, ne kad man

ją Olsze\vskis nebūtą prisi
dėjęs su savo sunkesniu 
darbu. Parašytą p. Šerno 
raštu visuomenė negalėjo 
skaityti pakol ją atspausdi
nimui Olszewskis tūkstan
čius nesudėjo. Atspausdinti 
tuos raštus, O1szewskis tu
rėjo apmokėti ne vien p. 
Šerno algą, bet ir zeeerią al
gas, kurie tą raštą ilitaras 
statė. Turėjo apmokėti ir už 
popierą ir preso darbą ir in

advokato Eilioto kaštu pro- 
voje su kun, Kraueiunu.

Neteisybė. P-as Šernas 
niekada man neskolino nei 
$5.00 ir aš niekada paskolos 
nuo p. Šerno neprašiau. Jei
gu p. Šernas mokėjo advo
katui Eiliotu! $150.00 (nors 
nežinau ar mokėjo), tai mo
kėjo už save, o ne už mane, 
kadangi p. Šernas buvo sy
kiu su manim areštuotas ir 

teistas už “libel,” ir p. Eil 
liotas gynė p. Š. prieš tei
smą taip kaip ir mane. Aš
neatmenu ar p. Šernas i 
EHiotui už tai mokėjo ir 
kiek mokėjo; ir jeigu mokė
jo, tai už save, o ne už mane.

LIETUVIAI TĖMYKITE! 
Užlaikau visokios rųšies malda

knygių ir įvairių kitokių knygų. 
Parduodu už pigių kainų; užra- 
iinėju laikraščius “Draugą”, 
“Darbininką”, “Žvaigždę”, “Vy
tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytą”, 
“Pažangą”, “Moksleivį”, “Mote
rų Dirvą” ir “Garsą”. Galite 
gauti ir pavieniais numeriais nu
sipirkti. Kreipkitės pas:

A. S. KULBICKAS,
7602 Aberdeen avė., N.E.

Cleveland, Ohio.

Ką tik išėjo iš spaudos Jo- 
tnnos Tamašauskaitės (Lakš
tutės) eilės. Knygutė 64 pus
lapių, ant gražios popieros. 
Kaina tikt 25c. (tik vienas 
kvoteris). Agentams nulei
džiamas didelis nuošimtis.

Galima gauti pas pačią au
torę: 720 N. Main St., Kewa- 
nee, III.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke-

. . . , . i v • »• l*8 vakarus, o padarys veidą tyru
troligatorią ir iliuRtmcijas, Aš užmokėjau p. EHiotui ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
turėjo nudėti j juos snvo vil'už vedim, tos provos $400.
są 25 metu sunką darbą ir ( Kiek p. Šernas jam mokėjo .Rpa0KUg nuo veido. Kaina dėžu- 
uždnrbį pakol tuos raštus i ar nemokėjo aš to neatme- tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit 

kningas pavertė, kad vlsuo- nu.
Šernasmenė 'galėtą jais naudoties. 

Olszcwskio 25 metą uždar-' 
bio atspausdinimui p. Šerno 
raštų neužteko, reikėjo į 
juos kišti dąr ir žmonių pi
nigus, o iš parduotą kningą 
Olszewskis nei pusės tų pi
nigą neišrinko, ir ant galo 
liko iš biznio išspaustas.

P-as Šernas tarnavo vi
suomenei, kad jai raštus ra
šė; Olszetvskis taip pat tar
navo visuomenei atiduoda
mas savo 25 metą uždarbį tą 
raštą atspausdinimui.

P-as šernas už patarnavi
mą visuomenei gaudavo 
bent po $22.00 nuo Olszew- 
skio, o ką užtai Olszewskis

tuvos” vis tiek neskaitė, o lobius sukrauti, bet kad gavo, lud viauo

Kad p. Bernas yra šian
dien kritiškame padėjime ir 
reikalauja pašelpos, tas yra 
faktas, bet Olszewskio kolio- 
jimais p. Šerno nesušelpsi
me. Iš Glszewskio apkalti
nimą p. Šernas nebus sotus. 
Jeigu ištiesą rašėjai mano 
p. Šerną sušelpti, tai patar
čiau jiems užmiršti Olsze\v- 
skio nepapildytas skriaudas, 
o atsiliepti į visuomenę su 
teisingais faktais nurodan
čiais p. Šerno nuopelnus, vi
suomenei padarytus, o ti
kiu kad visuomenė išgirs ir 
p. Šerną šelps, ir Olszewskis 
iš tos visuomenės tarpo 
taipgi neišsimes.

A. 0|n$wakia.

siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,

P. O. Box 36, Holbrook, Mass

Or. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokia* Ligas 

J4S7 S*. Nttlira ll«*. kiapas *. lt (tirti

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ.

Musų sistema ir ypatlAkas mo
kinimas padarys Jus žinovu j trum 
pą laikų. ■

Mes turime didžiausius Ir go
riausius klrplmo-deslg-ning ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksimo 
praktiškų patyrimą kuomet Jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
te laiku — dieną ir v&karais Ir 
gauti specialiSkal pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mlerą — bile stailės arba didžio, 
14 bile madų knygos.

575TH1

118 N. I.a baile gatvė

J. F. Kasnicka, pirm. 
prieš City Hali 

Kambarys 418-417
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Į JOSEPH G. W0L0N

I.IETUVI8 ADVOKATAS 
C Katuli 32* National Life Bldg.

29 Ho. LaSalle St..
K Vakarais 1566 Mllwaukee Ava. 

Central 6390
Raaldenre Humbold #7

Asiruos Llltllli Mobili
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs. stenografijos, typewriting. pirk- 
lybos tolstu, 8uv. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, polin
kio ės ekonomijos, plllstystės. dallia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo a ryto 
Iki t po pistu: vak. nuo 7:00 Iki >:» 
S1M So. Halstrd SU Cblrago III

<0 •
i* TrlsinglaiiMna Ir Goriausias o

LIETUVIS ORAIlOnil H .OO— ° O w.wr«..wV«r..w .
O 888 Oaklsnd avė, Dotrolt, Mteh. o

o Rsndavoju Automobilius viso- • 
O klems reikalams k. b: Vestu- • 
5 včma, Kr'kštynoms, šermenims . 
• ir t

o telsfoną: Hemlook >434.

Chirtos StopMiuckis

Reikaluos* atsišaukite penr £

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlktte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER 
2128 West 22-ra gatve

Of. Povilas Žilvitis
Lietuvi* Gydytojas Iv 

Chirurgas,
8BOS 8. Halsted St.,

Tel. Drover 7178
iiitt*8t!i oecacaneoa n a įimtee

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofisas 235# s. Leavltt St.
Valandos ė—6 Ir 7—#

Tel. Canal 1*77.

M Bnvh 754*
Dr. C Z. Yezelit
LIKTUVia DIMTIBTAB . 

Valandos: šuo * ryte Iki * Vak. 
Nsdžlismia pagal sutarimą. 

4711 Bo. Asklud Ava, 
art 47-trn gatvės

A.A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 114
1# So. LaBalls St, Chicago, m 

Tsl. Rsudolpb 624*

Gyvenimo vieta 
>265 8o. Hslsted Street 

Tel. Drover 632*CHICAGO. IL5 _
11111111111111111111111111111111111111111111111111111' Tk rrYYYY*YYVYlTYYKWY*TW*

COFFEE
OAMI BANTO8 KAVA.
Visut parduodama po 28c ir
po 80c ......................................

RYŽIAI
12c TertM, 
parsiduoda 
ai

107* MlhraakM av. 
2064 Mllvraokan av: 
1064 MilvrauM. av. 
IH0W MadlSmi at.

« Kadis** at.

ra*U«.

8]c
1*44 w Chtaasoav. 
1RM Bloa laland av. 
MII W. North av. 
1217 8. Halatad it, 
1RS2 S. Balatad at. 
1818 W. ltth st. _

COCOA
.n. Beak

Nirrin.vti ą af?:“*- 14c
SOUTH SIUS 

*0*2 Waat*orth av 
USn 8. Halatad .t. 
«7n 8. Ashland av.

0CTH8IM 
4MW. Mvtalea *8. 
710 w. Msrth av' 
IMOUaaota av. 
8244 Uneal* av, 
8411 M. Clark B*.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant D«/ą. Laat«| R*ssa hr MągMą Paąlaree

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-303* 8. HAL3TED ST., CHICAGO 

M*M#ą4M*Gaa4»«aM*a4»«aGa«a»MM4#a4MĮ«B4M


