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Naujas Anglų Laimėjimas. — Vokiečių 
Laivynas Eina Linkai Petrogrado. 

Betvarkės ir Streikai Rusijoj.— Dar 
dvi Viešpatijos prieš Vokietiją. 

—Armėnų Skerdynes. 

Pereitą savaitę buvoi.ie pažymė- 
ję "Vėliausių Žinių'' skyriuje, kad 

netrukus galima tikėtis naujo di- 
delio užpuolimo Belgijoj. Tasai 

spėjimas išsipildė greičiau negu 
t'kėtasi. Praleidę savaitę laiko at- 

mušimui vokiškų kontr-atakų, an- 

glai pradėjo naują didelį žygį, ku- 
;is jiems pilnai nusisekė. 

Ir šiuom la- u gen. Haig, su- 

stiprinęs pirmiaus užgriebtas pozi- 
cijas, kirto vokiečius toje pačkre 
vietoje—į rytus nuo miesto Ypres 

Pirm šturmą pradėsiant, anglai 
atidarė tokią milžinišką ugnj iš 

kanuoliij, kokios, sakoma, Iki šio- 
k lc: dar rtėra buvę. Tuojaus pir- 

n/>j dienoj mūšio analai perlaužė 
vokiečių frontą ant apie 13 verstų 
ilgio ir užgriebė »labai stiprias 
vokiečių pozic:jas net iki dviejų 
verstų gilyn nuo fronto. 

Mūšio buta žiauraus ir kruvino, 
nors pėstininkai, sulyginamai, ne- 

d/iug darbo turėjo,—artilerija at- 
liko pat svarbiausi darbą. 

Sąryšyje su šiuoiti 
Gyvus pa- mušiu akyva yra pa- 
laidojo. stebėti, kad vokiečiai 

prasimanė naujus bu- 
dus apsisaugojimui nuo talkininkų 
kani'olių ugnies. Kalneliuose ir 
lose vietose, kurios sutraukia ant 

savęs didžiausią priešo ugnį, jie iš- 
sikasė tikras katakombas—urvus 
apie 30 pėdų giliai žemėje. 

šituos urvus jie išplatino ir pr.- 
flarė tikrr.s milžiniškas sales po 
žeme. Laike bombardavimo čieli 
pulkai sulysdavo j tokias požemi- 
nes sales, kur nei didžiausių ka- 

nuolių šūviai negalėjo jų pasiekti. 
Prie pirmo ženklo, kad/ bombar- 

davimas pasibaigė ir a glų pėsti- 
ninkų šturmas prasidėjo, vokiška 
kariumenė išlysdavo su kulkasvai- 
džiais iš-po žemės ir pradėdavo 
šienauti anglų kareivius. Talki- 
ninkai greitai tai patėmijo ir su- 

prato vokišką gudrumą. Jie to- 
dėl kitaip pradėjo elgtis. Prieš 
mūšį anglų lakūnai su fotografiš- 
kais aparatais atydžiai ištiria visą 
vokiečių frontą, ant kurio mano- 

ma padaryti užpuolimas. Nutrau- 
kus iš oro fronfo fotografija.*-, aty- 
džiai su j ieškoma tas vietas, kurio- 
s*. yra įėjimai į vokiškus požemi- 
nius urvus. Po to kanuolės imasi 
darbo ir šūviais užgriauna visus 

jojimus ir išėjimus iš tokių pože- 
minių urvų, arba šaudo nuodingų 
gazų bombomis. Kadangi bo:n- 
T»ardavimas paprastai tgsesi po ke- 
Ittą dienų, tai užgriovus visus įėji- 
mus, pasislėpusieji tenai vokiečiai 
užtrokšta. Tokiu bud u vokiečiu 
katakambos virsta kapais jiems pa- 
tiems. 

Laike paskutinio mūšio vėliaus 
surasta keletas tokių urvų, pri- 
grųstų užtroškusių vokiečių lavo- 
nais. 

Laike paskutinės savaitės, aoart 
užėmimo svarbių vokiškų pozicijų, 
anglai užgriebė dar daugiaus negu 
6,cxx> vokiečių belaisvių. 

Pastarieji mušhi 
Svarba musių Belgijoj parodo du 

Belgijoj. dalyku: viena, kac 
anglai sugebi per- 

laužti vokiečių frontą bile laiku, 
ltnrj iie s?u pasiskiria ir voViečia* 
tam jau negali taip pasipriešinti, 
kaip kad pirmiaus priešindavosi; 
antra, kad anglų vadas Haig pa- 
našiais savo laimėjimais jau įvarė 
vokiečių frontan, į rytus nuo mie- 
sto Ypress, pavojingą kylj. Dar 
pora tokių ".mugių ir vokieč;ai 
turės traukti atgal visą savo froi>- 

tą nuo Ypress net iki Anglijos 
kanalo, paliuosuodami didelę dalį 
Belgijos ir Belgijos pajūrio. 

Šisai pastarasis dalykas—Belgi- 
jos pajūrio paliuosavimas—yra 
talkininkams ypač svirbus. Įvai- 
riose to pajūrio vietose vokiečiai 

yra įsitaisę submarinų stokis; su- 

naikinus tuos lizdus, vokiški sub- 
tnarinai netektų prieplaukų ir tu- 

rėtų keliauti net iš vokiškų por- 
tų, kas labai apsunkintų jiems 
submarinų karę, o talkininkai ga- 
lėtų lengviau atsidusti ant juriij. 

Atkartotinos žinios 
Pavojus iš įvairiu šaltiniu 
Petrogradui. ateina apie tai, kad 

vokiečiai buk ren- 

gia-i prie didelio žygio priešais 
Petrogradą. Paskiausios privatiš- 
kos žinios iš Stockholmo praseša, 
kad apielinkėse salos Bornhclm, 
Baltiko jūrėse, renkasi didelis vo- 

kiečių kariškas laivynas, kurio pir- 
miausiu tikslu bus paimti miestą 
Įllelsingforsą, Finliandijoj, o iš čia 
pradėti 'kariškas operacijas prieš 
Petrogradą. 

Nors šitos žinios yra ne oficia- 
lės, bet tik privatiškos, vienok ;•.*> 
yra vertos įsidemėjimo. Finai, kaip 
žinome, yra beveik atvirame suki- 
lime prieš Rusiją, kuriai jie nie- 
kados nepritarė. Vokiečių laivyną 
ir išsodintą Helsingforse kariu- 

menę jie pasveikintų su ištiestomis 
rankomis. 

Kad rusai patįs numano tą pa- 
vojų, apie tai galima spręsti iš 
labai reiškaus pranešimo Finlian- 
dijos rusų gubernatoriaus, kuris 
šiomis dienomis išleido viešą pra- 
nešimą, patardamas rusiškoms šei- 
mynoms įkuogreičiausiai apleisti 
Finliandiją "kol dar nepervėlu;" jis 
aiškiai prasitaria, kad Finliandija 
netrukus gali buti kariškų operaci- 
jų lauku. Suglaudus šią žinią su 

VKŠminėta žinia apie vokiečių be- 
siartinant] laivyną, nesunku yra 
suprasti, kad tarp jų turi buti ar- 

timas bendras ryšis. Sykį išsėdę 
ant Finliandijos krantų, vokiečiai 

neturėtų didelių sunkumų pasiek- 
ti Petrogradą. Rusų kariškas lai 
vynas^ esantis dabr.r Finų įlankoj, 
taptų sunaikintas, arba užgriebtas, 
o vokiečių frontas tuomet, eida- 
mas nuo Dvinsko į šiaurius linkui 
Petrogrado, atsiremtų į Finų įlan- 
ką. Turėdami visą Baltiką savo 

rankose ir prielankią sau Fin- 
liandiją iš savo šono, vokiečiai 
visai atkirstų Rusiją nuo P>altiko 
jūrių ir dar labjaus apsaugotų 
ir sudrutintų savo šiaurinį fron- 
tą. atsiremiant} j jūres. Kad vo- 

kiečiai turi galvoje panašų plianą 
—tas yra beveik neabejotinas da- 
lykas. Kada jie tą plianą įvyk- 
dins, tas priklausys nuo to, kada 
jiems tas bus paranku. 

Tuoni tarpu Ru- 
Rusijos sijoj vidurinė 
"parlamentas." tvanka ne tik 

kad nesigerin<i, 
bet eina vis blogyn. Apie be- 
tvarkes ir plėšimus Rusijos gi- 
lumoj ateina vis daugiau žinių. 
Gaujos plėšikų ir sukurstytos pe- 
įvairius agitatorius tamsios rusiš- 
kų mužikų minios mato "laisvę" 
t'ime, kad plėšti viską, kas jiems 
akin puola. Net velionio Leono 
Tolstojaus dvarelis neišvengė van- 

dalų rankos, nors Tolstojus buvo 
did/.iausis prastų žmonių draugas 
ir daugelis rusų žiūrėdavo į jį 
kaipo j pusiau-šventą. Dabar vėl 
užėjo streikų banga. 

Armijoj betvarkė kaip buvo, 
taip ir yra, nors Kerenskis lalai 
aštriais žodžiais jau nc sykį grą- 
sino maištadariams ir agitato- 
riams. 

Bet, kaip išrodo, Kerenskis mo- 

ki daug kalbėti ir grąsinti, bet 
r.emoka ir nesugebi energiškai 
veikti. Jo grasinimai pasilieka tik 
grasinimais ir pagalios niekas jų 
nepaiso. Žinoma, kad nuo to 
tvarka negali pagerėti, bet dar lab- 
jaus turi pablogėti, nes kuomet 
kiekvienas gali sau mankyti val- 
džią, kaip jis išmano, tai tokia 
valdžia tik iš vardo valdžia. 

O kad Kerenskį manko kaio 
tešlą bolševikai, anarchistai ir ki- 
toki agitatoriai, tai tas pasirodė 
laike socialistų kongreso Petrogra- 
de. Jie užsimanė patįs apsiskelb- 
ti "parlamentu" ir 

~ 

pareikalavo, 
kad valdžia jų k'ausytų. 

Kerenskis, kaip paprastai, gar- 
siai sušuko, kad jis to neleis, nes 

keli šimtai susirinkusių socialistu 
—tai dar ne visa tauta i* jie. me- 

keno nerinkti, nėra visuomenės 
balso išreiškėjais. 

Bet gi Kerenskif savo šitos tei- 
singos pozicijos išlaikyti nesuge- 

|btjo. Vėlesnė, žinios praneša, 
kad jis sutiko kokį "parlamentą'' 
sutverti. Įdomia'•S''* t2«, kad Ke- 
renskis monija akis pasauliui, tvir- 
tindamas, kad valdžia esą nebu- 

j sianti prieš šitą navatną "parla- 
jmentą" atsakoma, bet valdžia pri- 
i pažino "parL.nentui" tik teisę 
kad jokia valdžia negale išsilai- 
kyti savo vietoje, jeigu ji neturės 
t > "parlamento" pasitikėjimo. 

Iš šitų dviejų prieštaraujančių 
nutarimų aiškus gremėzdiškas Ke- 
renskio valdžios besiaiškinimas, ir 
dar aiškesnis yra tas, kad jis vi- 
sas sulindo socialistų pirštinėsna. 
Tasai "parlamentas" galės iį man- 

kyti, kaip tik j*s panorės. 

Dar dvi vieš- 
Peru ir Uragvajua patijos per- 
prieš Vokietiją. traukė for- 

mališku bu- 
du ryšius su Vokietija—išvarė vo- 

kiškus diplomatiškus atstovus iš 
savo viešpatijų ir atšaukė savo 
atstovus iš Vokietijos. Tos vieš- 
patijos—tai Peru ir Uragvajus, 
dvi respublikos Pietinėj Amerikoj. 
Trečia respublika. Ecjuadorius, 
taipgi atsisakė priimti vokišką at- 

stovą. Beveik visa Pietinė Ame- 
rika dabar atvirai stojo prieš Vo- 
kietiją. 

j Ir tėmykite,—vis tai yra respub 
! likos, kuriose tokius žingsnius da- 
ro ne biurokratai, bet žmonių iš- 
rinkti atstovai. Visam pasaulyj 
beveik neliko viešpatijos, kuri ne- 

būtų stojusi kovon su vokiškuoju 
militarizmu ir vokiškomis niekšy- 
bėmis. Nejaugi visas pasaulis bu- 

tų iš proto išėjęs ir neteisingai 
ant Vokietijos užsipuolęs? Ne, il- 

gi visos respublikos nutartų stori 
prieš Vokietiją todėl, kad Ameri- 
1-os kapitalistų naudai karę vesti 
kaip tai nori prastiems žmonėm* 
Įkalbėti gudragalviai socialistai? 
Yra gera proga apie tai pagalvo- 
ti tiems žmonėms, kurie moka rim- 

jčiau protauti, o ne vien aklai klau- 

j syti visokių agitatorių. 
Kapitalistai šioje :karėje taip ge- 

kaip nieko nereiškia. Šioj vi- 
so pasaulio karėj iš vienos pusės 
eabar yra sustoję visos respubli- 
kos, arba tokios viešpatijos, kaip 
Anglija, kuri tik iš-' vardo yra 
nonarchija, o iš kitos pusės auto 
kratiškos monarchijos. Ir ši ka- 
rė turės nuspręsti ant visados, i r 

pasaulį valdys ginkluotas .plieni- 
jnis autokratiškas despoto kumštis. 
Jai, žmorn; turės tiesą valdytis pa 
tįs v. 'lokratiškais pamatais per 
savo lov *is atstovus. Tai yra 

i vvriausis karės tikslas, nuo 

Į kurio viso pasaulio likimas pri- 
klauso. Kas kalba kitaip, tai arba 
jis yra taip aklas, kad to nega'.i 

.tvatyti, arba jis yra toks veidmai 
nyį. kad to nenori pripažinti. 
Abudu, kuomet jie varo savo agi- 

taciją, yra lygiai pavojingi demo- 
kratiškumo priešai, ikad ir dievai 
žino po kokiomis demokratiškumo 
skraistėmis jie dangstytus. 

Amerikon atvyko kele- 
Armenų tas armėnų iš Turkijos, 
skerdynč. Jie pasakoja tiesiog pa- 

stebėtinus dalykus. 
Anot jų, ne vien turkai yra kalti 
už tai, kad. tukstančius armėnu 

išskersta be pasigailėjimo'. Jie liu- 
dija, kad Vokietija., kuri tikisi po 
karės užgriebti dalį plotų Mažoj 
Azijoj, suplianavo armėnų skerdi- 
mus, ka i visai išnaikinti šitą did-j žiai pramoningą tautą, kuri galė- 
tų buti jų priešais pramonės sry- 
tyje. 

Burius armėnų išveždavo ant 

įpės Tigro ir kaip kačiukus nu- 

skandindavo; kitose vietose juos 
badu išmarindavo. Atvykusieji 
Amerikon misijonieriai po prisie- 
ta liudija apie tai.,' kad armeni 

skerdynės buvo daromos sulyg 
plianų, apdirbtų "'.nilturiškoj'' Vo- 
kietijoj. 

Iš Karės Lauko. 
PARDAVĖ RUSUS 
AMERIKOJ. 

New York, N. Y. spalio 8 d. 
Petrograde dabar eina tyrinėjimai 
avie šnipų veikimą Amerikoj. 
Tikrai pastebėtinų dalykų išeina 
a:kštėn. Karės pradžioje, kaip ži- 
noma Amerikon atvyko rusų ko- 
misija, kuri prižiūrėjo amunicijos 
d'*bimą Amerikos dirbtuvėse. Ne- 
t:ukus atvyko iaugiaus rusų. Ši- 
tie susiuostė su nekuriais komisi- 
jos nariais ir per juos išgaudinėjo 
l> dideles sumas pinigų įvairiu-, 
kariškus rusų sekretus, kuriuos 
pei H'todavo tiesiog vokiškam šta- 
bui. 

Šitų šnipų veikimu paaiškinama 
tas, kad Amerikoj padirbta 
amunicija tankiai buvo netikusi, 
aHba laivai su amunicija buvo iš- 
sprogdinti. Vienas iš rusiškes ko- 
misijos narių sumanė kad esą Ru- 
sijai atsieis pigiaus, jeigu ji įsi- 
steigs savo locnas amunicijos dirb- 
t ves Amerikoj, vieton dirbu* 
amuniciją privatiškose dirbtuvėse.' 
Vieni, tokių įsteigtų dirbtuvių bu- 
vo ant Black Tom prie New Yor- 
ko. Viskas ėjo gerai. Kuomet 
dirbtuvė įrengta, pridirbta amuni- 
cijos ir rengtasi siųsti pirmą amu- 

nicijos siuntinį, visa dirbtuvė ta- 
po išdinamituota. 

Rusiški parsidavėliai," mat, apie 
v'ską informavo vokiškus šnipus ir 
Rusija tokiu buclu nustojo apie 
$40,000,000. 

Tyrinėjimas dar neužbaigta?. 
1 uom tarpu j šitų parsidavėlių ei- 
lę yra, įmaišyta tūlas pulkininkas 
"Vekrasov, narys rusų tuometinės 
komisijos, Mme. Miroliubslcaia ir 
tūla Baronessa S. 

RUSŲ SKAUTAI. 
PAGAVO GENEROLĄ. 

Petrogradas, spalio 8 d.—Rusų 
sV autai iš Kaukazo armijos pada 
rė labai drąsų užpuolimą, laike ku- 
rio jie užgriebė ^en. grafą von 

Veyer, perdėtinj vokiškų lakūnų 
Juodųjų jūrių distrikte, Turkijoj, 
.^pie tai pranešama oficiališkai. 

VĖL PETERBURGAS? 
Stockholmas, spalio 8 d.— 

Premjeras Kerenskis laike savo 

pakalbu socialistiškame kongrese , I .-3 

F< trograde. visą laiką vadino tą 
n iestį Sankt Peterburgu, vieton 
r.trogrado. Fintj laikraščiai vėl c 

y adėjo vartoti seną varcTą Sankt, 
Peterburg, kuris karės pradžioje; 
tajx) pakeistas į Petrogradą, nes 

p rmas vardas yra vokiškas. 

UŽPUOLĖ tOI^TOTAUS 
NAMUS. 

Petrogradas, spalio 8 d. — 

Krūvos kaimiečių užpuolė ir iš-Į 
plėšė dvarą velionio grafo Leo:io 

i 

Tolstojaus Jasnoje Polianoje.! 
Našle to žinomojo rusų rašytojo 
ir filozofo 'kreipėsi prie valdžio:., 
p*ašydama, kad apsaugotų to d:- 
džio vyro vietą nuo tolimesnių 
t'puolimų tų vandalų. 

DU PULKAI SUSIBUN- 
TAVOJO. 

Petrogradas, spalio 8 d. — 

Telegramas iš Mohilevo praneša, 
kad mieste Homel, Mohilevo gub., 
8 tūkstančiai kareivių atlaikė mi- 
tingą ir atsisakė eiti j frontą. Po 
to kareiviąi pradėjo daryti riaušes. 
Jų sulaikymui tapo atsiųsti kazo- 
kai ; kuomet kazokai juos apsupo, 
tie tuojaus pasidavė. 

STREIKAI 

RUSIJOJ. 
Petrogradas, spalio 8 d.— 

Darbininkai visose popieros dirb- 
tuvėse Petrograde sustreikavo va- 

kar. Streikas gręsia sulaikyti su- 

šaukimą Steigiamojo Susirinkimo, 
ncc jeigu ilgiaus pasitrauks, tai 
a aidžia negalės pristatyti popieros 
balsavimo kortelėms laike rinkimo 
nitovų i Steigiamąjj Susirinkimą. 

Geležinkelių darbininkų kongre- 
sas uigyre apšaukimą streiko ant 

mmį geležinkelių Rusijoj. 'Kon- 
gresas vienok sutiko, kad streikas 
neapims tų geležinkelių ir trauki- 
r'ų, kurie pristato karės reikme- 
11'.s j frontą. 

Valdžia tikisi, kad gręsiantį 
streiką pasiseks prašalinti. 

NEAPSIEIS BE 

BURŽUAZIJOS. 
Petrogradas spalio 9 d. — 

Kuomet komitetas nuo socialistų 
krngreso atsilankė pas Karenski, 
tasai, tarp kit-ko, štai ką pasiunti- 
nicins pasakė: 

"Anarchijos augimas, politiška? 
suirimas, kuris gręsia Rusijai, ne- į 
pamatuoti reikalavimai įvairių gru- I 

pių ir bandymai sugrąžinti seną ( 

režimą, iš kitos pusės—verste ver-1 
čia pripažinti, kad vienybė ir san- 

tarvė yra reikalinga. Tik'ai vie- 
nybė tarp buržuazijos ir demo- 
kratiškų elementų gali išgelbėti 
šalį." 

"LAIKYKITĖS IR 
LAUKIT!"—SAKO 
HINDENBURGAS. 

Amsterdamas, spalio 9 <1.— 
Yon Hindenburgas, vyriausia gal-j 
'.•i vokiškų armijų, atsakydamas 
r.nt telcgramo Katalikų Liaudies 
Unijos iš Esseno, mušė jiems se- 

kantį telgramą: 
"Męs taipgi norime to, ko po- 

piežius nori, būtent, užbaigimo ka- 
irs, prie kurios mus privertė. Bet 

musų priešai nenori. Prezidento 
Wilsono nota buvo ne tiktai vokie- 
čių tautos įžeidimas, bet taipgi 
jžridimas popiežiaus gerų norų. 
Musų priešai vienok laipsnišK i 
prieis prie senso. Todėl męs pri- j 
•\;lome laukti. Bukime toliausį 
pe-galėtojais ir susilaikykime su 

savo taiko." 

ANGLAI VĖL LAIMĖ;O. 
Londonas, spalio 5 d.—Aaglai, 

sustiprinę pirmesnius savo laimėj i- Į 
mus Flandruose (Belgijoj), atmu- 

šę vokiškus kontr-atakus, vėl pra-' 
dėjo milžinišką mūšį j rytus nuo 

miesto Yprcs. Pasisekimas jų buvo 
didelis. Jie perlaužė vokiečiu fron-1 
tą ant 13 verstų ilgio, užėmė daug, 
stipriausių vokiškų pozicijų ir pa- 
sistūmė pirmys nekuriose vietose 
ant 2 su virum verstų pirmyn. Di- Į džiausis laimėjimas yra tame, kad 
anglai užėmė labai svarbias kalvas,' 
įuo kurių grąsina tolimesnėms vo- 

k:ečių pozicijoms. Daugiaus negu 
3.000 vokiečių pakliuvo nelaisvėn, 
o nuostoliai užmuštais ir sužeistais 
buvo labai didelis. Vokiečiai, de- 

speratiškai mėgindami sulaikyti 
anglų šturmą, žėrė mušin savo ge- 
riausius gvardijos pulkus. Anglų 
artilerijos ugnis, sakoma,, į pora 
valandų kaip dalgiu juos nušiena- 
vo 

Vokiečių oficialis pranešimas 
pats pripažįsta anglų ̂ laimėjimus 
Jame pranešama sekančiai: 

"Karščiausios mūšio vietos bu- 
vo prie atskyrų farmų j vakarus 
mto Passchendele, ant kryžkelių 
j rytus ir piet-ryčius naio Zane- 
beke ir prie kaimo Ghelvelt. 

"Anklų laimėjimai pasiekė tik 
juostos nuo vieno iki pusantro ki- 
lometro gilyn tarp Poelsepalle iki 
Becealere (apie 13 verstu ilgio)''. 

Didis Flandrų mu'is dar toli 
gražu neužbaigtas. Artilerija vei- 
kia dieną ir na k. t i ir kuomet ii su- 

lygina su žeme v>::!cis tranšėja;: 
ir pozicijas, tuomet po knnuolių 
ugnies priedanga pėstininkai eina 
šturtnan ir dabaigia tą, ką artile 
rija nedabaigė. 

NORI LAIKINO PARLA- 
MENTO. 

Petrogradas, spalio 6 d.—Soci- 
alistu kongresas užsibaigė, neda- 
vęs jokių gerų pasekmių. Kon- 
gresas nutarė sutverti laikiną 
"parlamentą" iš savo narių ir 
spiriasi, kad valdžia jo klausytų. 

Kerenskis sutinka, kad tokis 
"parlamentas" galėtų buti, bet 
tik su patariamuoju balsu, o ga- 
lutinas sprendimas turėtų buti 
paliktas ministerių kabinetui. 
Valdžia nurodinėja—ir visai tei- 
singai.—load kks "parlamentas'' 
negali skaitytis parlamentu ir iš- 
davinėti įstatymų, nes jis neat- 

stovauja visos šalies žmonių. 
Duma yra priešinga tokiam 

"parlamentui", nes sako tuomet 
užsivilks šaukimas Steigiamojo 
Susirinkimo, kuris turi išreikšti 
tikrą visos šalies žmonių valią. 

Socialistai taip pat nenori pri- 
leisti j ministerių kabinėtą ka- 
detų partijos atstovų, o vien pa- 
tįs valdyti, bet tas turbut jiems 
nepasiseks. 

DAKTARAS ŠLIUPAS 
STOCKHOLME. 

Stockholm, Švedija, Spalio 3 
<1.—Ministerįs Morris apturėjo 
šiandie persiuntimui prezidentui 
Wilsonui ilgą lietuvių atsišauki- 
mą, kuriame prašoma Amerikos 
remti lietuvių ir latvių reikalavi- 
mus įsteigime respublikos ir vie- 
tos prie taikos stalo. Dr. J. Šliu- 
pas, kuris į čia atvyko apsilan- 
kęs Rusijoje, {clavė dokumentą 
Amerikos ministeriui. 

Dr. Sliuras, kuris buvo leidė- 
ju laikraščio Skranton'e, Pa., per- 
skaitė man kelis tūkstančius žo- 
džiu iš dokumento, kuomi de- 
tališkai išdėstė Lietuvos istoriją. 
Ten nurodoma lenkų inperializmas, 
o Rusija kritikuojama aštriausiais 
žodžiais. Dr. Šliupas sako, kad 

■nauja respublika turi susidėti iš 
5,000,000 lietuvių ir 2.500,000 lat- 
vių. Į rytus turi buti 70 kilomet- 
rų (42 mylios) nuo Rygos; j 
pietus ir j vakarus ir į žiemius 
iki Baltstogei, paskui per Mo- 

zūrų ežerus j žiemius lygi Bal- 
tijos jūrių, turi įneiti į vieną 
kuną ir Lietuvos teritorija vadi- 
namą Rytų Prūsija, priskaitant 
Karaliaučių ir Instenbergą. 

"Męs 'lietuviai reikalaujame 
Vilniaus, kur męs norime įsteig- 
ti savo universitetą ir visas iš- 
taigas"—pasakė Dr. Šliupas. 

Jis sutinka, kad 52 nuošim- 
čiai Vilniaus gyventojų yra žy- 
dai; ten yra daug lenkų, o taipgi 
ir rusų. Po Rygos puolimo, sako 
Dr. Šliupas, lietuviai savo troški- 

mą autonomijos po Rusija, pa- 
keičia reikalavimu pilnos nepri- 
gulmybės. 

Tai praneša kablegramu speci- 
alis Chicago "Daily News" ko- 

respondentas, Bassett Digb> iš 

Stockholmo, 

Rooseveltas Apie 
Lietuvą. 

New York, N. Y., spalio 
6 d. — Buvusis prezidentas 
Tadas Rooseveltas, laikydamas 
šiame mieste prakalbą, kal- 
bėjo apie tai, kokią taiką 
po karės reikia padaryti. 

Minėdamas apie kitas tau- 
tas, pulkininkas Koosevelt 
nepamiršo paminėti ir apie 
Lietuvos išliuosavimą, saky- 
damas: ''Lietuviams duoki- 
me mažiausiai autonomiją.'* 

Ex-prezidentas Rooseveltas 
jau ne pirmu sykiu užsimena 
apie lietuvius ir Lietuvą. 
Jis jau pirmiaus savo raštuo- 
se (Metropolitan žurnale) 
prabilo apie Lietuvos reika- 
lus, kuomet keletas lietuvių 
tam tikrais laiškais atkreipė 
jo domą į tai. 

Čia reik pažymėti, kad 
pulk. Rooseveltas, yra bene 
pirmas didis Amerikos vy- 
ras, kuris aiškiai užstoja 
lietuvius ir Lietuvą. Tasai 
faktas lietuvius labai džiu- 
gina. nes pulk. Roosevelta* 
šiądien, po prezidento, yra 
jtekmingiausis vyras Ameri- 
koj. 

Butu neprošalj, jeigu įvai- 
riu kolonijų lietuviai išsiųs- 
tų jam tinkamoj formoj pa- 
dėką už jo paskutinę prakal- 
bą New Yorke. 

IS AMERIKOS, 
TURTINGIAUSIA NEGRŲ 

KOLONIJA. 
Ncw York, N. Y. — AugšteS 

nPj Ne\v Vorko dalyje yra labai 
didelė negru kolonija, kuri skai- 
toma turtingiausia kolonija nf 
t'k Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. 

Dabar toje kolonijoje priskai- 
toma 70.000 negrų, pribuvusių 
iš vakarinės Indijos ir pietinių 
Amerikos valstijų. 

Ten negrai turi savo teatrus, 
negriškus restoranus, bažnyčias, 
dirbtuves, kliubus ir svetaines. 

Daugelis negrų samdo tarnus 
baltveidžius. Yra labai turtin- 
gų negrų, turinčių po kelesde- 
šimts namą Turtingiausis yra 
Paitono. 

•Kolonija išleidžia tris negriškus 
laikraščius: "Little Africa", 
"Amsterdam Xew'', "Ne\v York 
News". Tpli jų laikraščio' išsipla- 
tini a po 20,000 kopijų j savaitę. 

Xacijonalėje negrų lygoje yra 
negrai instruktoriai visokių ofi- 
so darbų. Ten mokinasi virs 
300 juodveidžių merginų. 

Daugybė negrų vasarai išva- 
žiuoja dirbti j farmas, o žiemą 
sugryžę lanko vakarines mokyk- 
las. Jie turi savo negrišką 
"Y. "M. C. A." 

VAIKŲ BANKAI. 
Washington, D. C. — Ameri- 

kos vaikai-moksleiviai savo cen- 

tus neša nc tik "Charley Chap* 
finui," bet ir į vaikų bankas. 

Puikiausia sutvarkyti vaikų 
bankai yra Xe\v Yorke, Roches- 
teryje, Albany, Detroite, Chica- 
goje, Minneapolise, San Francis- 
ko, Kansas City, Pittsburglie, 
Patersone ir kituose Amerikos 
miestuose. 

Vaikų bankai labai pasekmin- 
gai bujoja. Pav., New Yorko vai- 
kų bankas turi 180 skyrių visose 
Xe\v Yorko dalyse, kuriuosna 
krauna savo centus apie 101.000 

vaikų ir melrgaičių, neturinčių 
18 metų amžiaus. 

Amerikos bankų associacija ir 
mokyklų daryba vaikų bankus 
ripažino labai naudingais. 
Visi vaikų bankų tarnautojai 

taipgi mokyklų vaikai bei mer» 



Raitės. Prezidentėmis dažniau- | 
jsia renkamo.* mergaitės. 

;Va?kų banku skyriai dažr'au- 
sia atidaromi apatiniuose na- 

mų gyvenimuose, kur Kuoso- 

mis valandomis vaikai susirenka, 
Maro finansines operacijas, mo- 

kinasi stenografijos, knygvedys- 
tės ir susirinkimų tvarkos ve- 

dimo. Susirinkimuose vadovauja 
Utgštųjų mokyklų mokiniai. 

(Pasirodo, mergaitės noriau eko- 
nomina savo ccntits /egu vaikai. 
Tūlos mergaitės jau turi susikro- 

vę po $150.00. 
Vaikų 'bJankas New Vorke ta- 

po įsteigtas 1914 metais ir ly- 
gi dabartiniam laikui įdėliai pa- 
<liil|ėjo 100 nuošimčių; tuora 

tarpu didžiausių Amerikos ban- 
ku įdėliai padidėjo nedaugiau, 
kaip 15 nuošimčių. 

į VALDŽIA NESNAUDŽIA. 

Washington, D. C sprlio 7 d. 

\Vashingtono valdžios prisaky- 
mas, gaudyti visus, ku.le tik bus 

patėmyti ardyme šios šalies ra- 

mybės, iššaukė daug areštų vi- 
suose Amerikos miestuose. Dau- 

giausia tapo suareštuota Vokie- 
tijos pavaldinių, Įtariamų šios ša- 

lies priešininkų. 
Suvienytų Valstijų valdžios pa- 

skyrimas po $50.00 už kiekvieną 
Sugautą "sliackf»rj" taipgi parodė 
pasekmes: turintieji tarnauti ka- 

riumenėje bijo slapstyties, o jeigu 
kurie ir bando kur nors pasislėp- 
ti, kaip bematant tampa sugau- 
tais. 

j AIDOBLISTUS VIS PER- 
'■ SEKIOJA. 

Washington., D. C. spalio 8 
<1. —Fedemlė valdžia visomis 

pastangomis persekioja aidoblis- 
tų lyderius ir jų spaudą. Daug 
aidoblistų tapo suareštuota vi- 
soje Amerikoje. Tik Chicagoje 
pasodinti:* į kalėjimą apie 150, 
ir jie sėdi drauge su vyriausiu 
savo lyderiu (iayvvoodu, kadan- 
gi 'negali užsistatyti kaucijos nuo 

$10,000 iki $25,000. 
P)aug aidoblistų tapo suareš- 

tuota. San Francisco, Cal, Port- 
land.Ore., Des Moynes, Towa, 
Yongstown, O., Philadelphia, 
Pa. Camrtnrwlge, Mass. ir daugy- 
bėje kitų miestų. 

Valdiški šnipai susekė visą 
eilę I.U'.VV. organizacijų, komi- 
tetų ir spaudos organų, kurių 
tikslias buvo skleisti prieškarinę 
agitaciją.- 

MUZIKA KAREIVIAMS. 
New' Yark, N. Y., spalio 5 d. 

Bandymai perdavimo muzikos 
kareiviams specialiai pritaisytu 
Edisono fonografų, rodos, turės 
geras pasekmes. Tuom fono- 
grafu muzikos balsas perduoda- 
mas bevieliu telegrafu ir tam 

tikromis vielomis per šimtus my- 
lių. V iena mašina tame radiuse 
gali linksmint tūkstančius seJin- 
čių apkasuose kareiviu. 

Kaip žinoma, vakariniame ka- 
rės fronte kareiviai -apkasuose 
turi netik gramofonus, bet ir 
nuolatinius krutamųjų paveikslų 
teatrus bei "apkasinius laikraš- 
čius"; ir kad ne tos staugian- 
čios kulkos bei nemalonios sprog- 
stančių granatu mėlio lijos — ten 
but visa: puiku gyventi. 

20,000 AMERIKONIŠKŲ OR- 
LAIVIŲ LĖKS EUROPON. 
Washington, D. C. spalio 6 d. 

— Ymerikos valdžia padavė užsa- 
kymus padirbimui 20,00-0 oriai/ių, 
kovai prieš vokiečius, 

Penkiolika tūkstančiu orlaiviu 
bus padirbta, čia o 5,000 Europo- 
je 

Orlaivininkų armija jau ruošia- 
ma. ir puikių, jau ~riruoŠtų, orlai- 
vininkų Anvrvka turi gana daug. 

Amerikoje yra 24 puikios val- 
diškos orlaivininkystėr mokyklos 
ir visa eilė privatinių. Visose pil- 
na studentų. 

Trisdešimts puikiausių Europos 
orlaivin'mkystės ekspertų dabar 
randasi Amerikoje, — gelbsti su- 

tvert tvirtą oro laivyną, prieš kurį 
nustos vertės visos povandeninės 
valtys ir kitoki priešo prisirengi- 
mai. 

Taip, Amerika stoja karėn pil- 
name apsiginklavime. 

RUOŠIAMĄ, MAISTO EKO- 
NOMIJOS KOMPANIJA. | Washngton, D. C. spalio 7 d. 

*-Yra užregistruota 22,5000.000' 
(Amerikos mokyklų mokinių ne-1 

dčHnei kompanijai, nuo 21 iki 
28 d. spalio mėnesio, kurios tiks- 
lu vra tausojimas maisto 22,000,- 
000 šeimynų. 

Daugiau negu pusė Amerikos 
šeimynų reprezentuojama mokyk- 
lose, tat mokytojai .pasakos \ al- 

kams ir mergaitėms, kokiu budu 
jie turi sukelti entusiazmą savo 

šeimynose kas-link maisto tau- 
pinimo. 

Mokiniai bus mokinami rašyti 
'aiškus savo globėjams ir siunti- 
nės jiems tam tikrus blankus, po 
kuriais vaikų tėvai arba kitoki 
globėjai bus įaginnmi pasirašyti 
ir išpildyti tam tikras pareigas 
maisto ekonominime. 

Tas daroma s«j ryšėję pagelbėji- 
mo Amerikai išlošime karės ir su- 

teikimo maisto talki iinki>ms. 

RUSIJIS DIPLOMATŲ PASI- 
TARIMAS. 

Washington, D. C., spalio 9 d. 
—Dabar \Yasfolngtone tęsiasi pa- 
sitarimas susivažiavusiit Rusijos 
konsulu Amerikoje. Xoritna re- 

organizuoti visą Rusijos konsu- 
latų sistemą Amerikoje, sąryštjc 
su įvykimu naujo režitr.o Ru- 
sijoje. 

Pasitarimo pirmininku yra Ru- 
sijos komisijos atstovas, profeso- 
rius Bachmetjevaš. 

Amerikos Turtas. 
lArreriki turi du syk daugiau 

galviju ir kiaulių negu bile ko- 
kia kita šil:s. Galvijų ir kiaulių 
produktai Amerikoj išneša dau- 
gi aus negu $4,000,000,000. 

Kornų Amerika turi 10 sykių 
daugiaif negu bile kokia kita 
šalis 

Kviečių šiitosmet Suv Valstijos 
turi taipgi daugiau negu bile 
kokia kita viešpatija, nors derlius 
šiuosmet nebuvo tokis didelis, 
kaip kad tikėtasi. 

Medvilnės (bovelnos) Amerika 
turi daugiaus negu pusę visame 
pasaulyje. 

Anglių Amerika pristato beveik 
pusę bilijono tonu, arba du syk 
tiek daugiau <n<Jgu Didžioji Bri- 
tanija, kuri yra antra iš eilės 
pagal anglių produkciją. 

Aliejaus Amerika pristato be- 
ve:k 300,000,000 bačkų, kas yra 
du syk tiek, kiek pristato Rusi- 
ja, kuri turi didžiausius aliejaus 
šaltinius. 

Geležies ir plieno produkcija 
Amerikoj yra du syk tiek dides- 
nė negu Vokietijoj kuri yra an-' 
tra ;š enė : pagal geležies ir plic- 
o produkciją. 

Amerika iškasa ir išdirba va- 
rio daugiaus negu visos kitos pa- 
saulio šaljs sudėtos krūvon. 

Pernai metais Amerikoj, išdir- 
bta- jvairių prekių (tavorų) dau- 
giau negu už $36,000,000,000. 

Tais pačiais metais Amerika, 
exportavo .ant $3,000.000,000 dau- 
giau negu importavo. 

Amerika turi savo rezervojo 
aukso už $3,000,000,000, arba 
daugiau negu trečdalį viso aukso, 
kokis randasi visam pasaulyj. į 

Išdalinus visus Amerikos tur- 
tus ant visų jos gyventojų—di-, 
dėlių ir mažų. neskiriant kūdikių, 
— ant kiekvieo išpultų daugiau 
negu po $2,000. 

i Amerikos geležinkelių ilgu- 
jnias, sudėjus visus krūvon,-yra 
daugiaus negu u syk tiek, kiek 

u t ii siiiėjus visos Europos. 
Abelnas turtas visos Didžio- 

sios Britanijos, Francijos ir Vo- 
kietijos, sudėjus sykiu, išneša 
$227,500,000,000 (Du šimtu dvi- 
Idešimts septynis bilijonus ir pen1- 
kis šimtus milijonų doliarių). 
Suvienytų Valstijų abelnas tur- 
tas išneša $250,000,000,000. 

Atkreipus atydą Į šituos visus 
viršminčtus faktus, ką tai reiškia 
Amerikai sudėti 3 ar 4 bilijonus 
doliarių Antron Laisvės pasko- 
lon, kuri dabar prasidėjo? Eu- 
ropos viešpatijos, kaip Vokieti- 
j.?.\ Anglija ir Frai a -iors ne-i 
gali turtu susilyginti .11 Amerika, 
jau daug didesnes paskolas su-, 
teikė savo valdžioms įaike šios 
karės. j 

P>et kad Antroji Laisvės Pa-Į 
skola pasisektų greitai — o jos! 
užrašymui laikas trumpas — ^ei- 
b, idant kiekvienas pilietis, kiek- 

vienas šios šalies gyventojas 
imtų tos paskolos tiek, kiek jis 
fcali. 
Tas yra svarbu netik todėl, kad 

m 

Copyriglit 

KAIZERIO TAIKOS BUKIETAS. 
Kaizęrio k.albps apie tanką yra gražios kaip tas gėlių bukietas. Bet įsižiūrėk gerai į bukieto vi- durį: gražiose gėlėse (žodžių) paslėptas, gėlėmis apvyniotas aštrus smailas kardas. Nedyvai, talkinin- kai nesiskubina to bukieto plikomis rankomis 'imti. 

valdžiai pagelbėti, bet ir todėl, 
kad palaikyti šios. šalies gerovę. 
N'es reikia žinoti, kad kiekvienas 
šios paskolos doliaris bus val- 
džios išleistas namie, čia pa>t 
Amerikoj — o juo daugiau val- 
džia leis apyvarton pinigų, juo 
"geiesni bus laftcai'' visur ir 
visiems. 

Apart to kiekvienas užsiraša«u 
tis sau šitos valdiškos paskolos 
bondsu, daro serą investmentą. 
Visam pasaulyje negalite rasti 
saugesnės vietos savo pinigu pa- 
dėjimui. Nes už šitos paskolos 
a t mokėjimą atsako visos Ameri- 
kos turtas, kuris yra didesnis už 

turtą Britanijos, Francijos ir Vo- 
kietijos, visas krūvon sudėjus. 

Vokietijos skolos yra jau pen- 
kis syk didesnės negu Amerikos, 
nors jos žemių plota-s yra nedi- 
desnis negu plotas tik vienos 
Amerikos valstijos — Texa- 
so valstijos; o gyventojų skait- 
lį u m Vokietija yra mažesnė 
aut 40,000.000. 

Karę netik kareiviais galima 
laimėti; cloliaris tankiai geriaus 
sumuša priešą negu kareivis. 

•Kas nėra kareivis, tas privalo 
mušti kaizerį doliariu. Užsira- 
šyk sau Laisvės Paskolos bond- 
sų. Jie parsiduoda nuo $50.00 
ir augščiau; galima pirktis len- 

gvomis išmokestimis. Skaitykit 
apgarsinimą kitoj šio numerio 
vietoj. 

PROFESIONALĖS SĄJUNGOS 
IR KOVA PRIEJ BEDARBES. 

Petrogradas. —Visos Rusi- 
jos Konferencija Profesionalui 
Sąjungų išeina iŠ to padėjimo, 
kad šio laiko bedarbės iššaukia- 
mos ne tik abelnomis aplinkybė- 
mis kapitalistiško šeimininkavi- 
mo, bet labiausia karės laiko ap- 
linkybėmis, ūkių išgriovimu, o 

teipgi slaptais darbdavių lokau- 
tais, ir pras: jusios faktiškai di- 
delės ipnet ąrkiospramonijos de- 
mobilizacijos. Taip dalykams sto- 
vint pabaigoje karės gali kylti 
bedarbė, kiadangi darbininkuose 
nėra tvirto susįorganizavimo iir; 
Rusijoje atsikanda tokių elemen- 
tų, kurie dangstosi darbininkų 
vardais <bet nenori nieko dirbti. 

Todėl Konferencija pmšo vi-! 
sas Profesionales Sąjungas at- 

■ kreipti savo (lomą. j tai ir pasirū- 
pinti to Mausimo išrišimu. 

Profesionalės Sąjungos privalo: 
1) Įvykinti gyveniman išdavimą 
pašalpos bedarbiams. 
2) Sutverti bedarbiams .fondą, Į 
paskyrimais tam tikrų sumų iš 
pelnų. 
3) Jieškodami darbo darbininkai 
turi gauti veltui kelionės ir ki- 
tas lėšas. 

,4) Sutverti savo darbo biurą. I i p) Dalyvauti organizavime mu- 

nicfpalitt "ir valstybinių darbo, 
biurų. 
6) Kovoti už sutrumpinimą dar- 
bo dienos, l 

7) Pareikalauti, kad bedarbių vie- 
tose butų prašalinti iš darbo ka- 
riški belaisviai ir kontraktuoti 
geltonškuriai darbininklai. 

Profesionalės Sąjungos turi rei- 
kalauti iš vietinių valdžių: 
) Organizavimo municipalių bir- 

žų, neutraliu ekonomiškuose kon- 
fliktuose. 
2) Atidarimo valgyklų bedar- 
biams. 
3) (irylio visuomeniškų dairbų 
klausimo išrisimo iš technikos, 
valstybę; ir 'finansinio žvilgsnio. 
4) Įvedimo pašalpos bedarbiams 
iš -municipaliteto pusės. 

Profesionales Sąjungos reikalau- 
ja iš valstybes: 
1) Ūmaus išdirbinio pieno pramo- 
■nijos demobilizavimo, pasitariant 

u Profesionalėmis Sąjungomis. 
2) Praihonijoę kantrolės ir regu- 
liavimo ir pagelbos kovoje prieš 
slaptus lokautus, neišskiriant val- 
stybinių įstaigų sekvestracijos. 
3) Proporcionalio apskaitliavimo 
darbo jieigii- visoje Rusijoje. 
4) Pagelbos sutvėrime darbo bir- 
žų eiles visoje Rusijoje. 
5) Išdirbimo projekto valstybi- 
nio nuo bedarbės apdraudimo, 
kaipo dalies bendru įstatiniu soci- 
alio apdraudimo, kuris turi but 
priimtas steigiamajame susirin- 
kime. 
6) Įvedimo valstybinės pašalpos 
bedarbiams laipsnyje m ai daug 
lygiame darbininko pragyveni- 
mui. /am tikslui išlaidos turi bif- 
ti paimamos iš valstybės iždo; 
bet jos niekuomet neturi buti su-1 
daromos nei dalimi iš mažiausia 

I 

aprūpintos rytojumi darbininkų 
klesos. Išdavimas pašalpos visuo- 
met turi eiti per Profesionales j 
Sąjungas. ' 

Apart to. Visos Rusijos Profe- 
sionaliu Sąjungų Konrerencija, 
pripažindama, kad išrišimas be- 
darbių pavojaus klausimo reika- 
lauia rimtos ir intensyvės kovos, 
šaukia visas sąjungas ir visas 
darbininkų klesos organizacijas j 
energingą ir nenuilstančią kovą 
maksimaliam bedarbių pavojaus 
nusilpnijimui. 

Panašią revoliuciją šiame klau- 
sime priėmė ir Visos Rusijos 
Darbininku ir Kareivių Tarybos 
Atstovų Suvažiavimas. 

Rusijos darbininkams savo kle- 
sos draVf^ų padėjimas, matomai, 

1 

labiau rtlpi, negu savo klesos rei- 
kalai kitVi šalHj proletariatui, r," ui' 

kalnAkastai tikisi lai- 
<(I Mėti. 

Wašhington D. C. spalio 9 
d.—Samdytojų ir darbininkų at- 
stovai veda tarybas, kas-link na- i• 

kėlimo pigos kalnakasiams. 
Kalnakasiai reikalauja, kad 

jiems butų pakelta mokestis 15c. 
už anglių toną, vieton dabarti- 
nių ioc. 

Šį savo reikalavimą kalnaka- 
siai tikisi laimėti. 

( 

NAUJAS STREIKAS. 
Boston, Mass., spalio 8 d. — 1 

Kelios dienos tam atgal čia su- 

streikavo prieplaukų darbinin- ( 

kai. Samdytojai nenori išpildyti 1 

darbininkų reikalavimų, bet dar- 
bininkai tvirtai laikosi vienybės 
ir tikisi, kad prie šių streikuo- 
jančių darbininkų prisidės ir dau- 
giau. 

Drbininkai reikalauja, 'kad Ko- 
duotojam* vieton $2.75 j dieną 
butų mokama $3.50c.; javų pil- 
stytojai reikalauja $3.00, vieton 
$2,75'".; sargai, kurie gauna $2,- 
25c., reikalauja$2.50. 

Darbininkų reikalavimai, tiki- 
mus;, greitu laiku bus išpilei ti, 
kadangi šis streikas trukdo siun- 
timą maisto ir kitų kariumenės 
reikmenų. 

STREIKAS DAR TĘSIASI. 
Nevvark, N. J. kitame 

mieste jau ketvirta sąvaitė, i;nip 
streikuoja 20 dirbtuvių "Je\vlry 
And Ma'mifačturing Company'' 
Darbdaviai nenori pripažinti uni- 
jų. bet darbininkai drūčiai laikosi 
vienybės. Jau dvi dirbtuvės pa- 
siduoda darbininkams, bet darbi- 
ninkai nori, kad visos dirbtuvės 
pasiduotų; 

Streiklaužiu negauna, kadangi 
čia reikia atsakančiu mechanikų 
tuos darbus atsakančiai padirbti. 
Matydami, kad apgarsinimuose 
reikalaujama Je\vlers Į šitą mies- 
tą. neikit dirbt, jeigu nenorite 
buti streiklaužiu. Reporteris. 

STREIKS PASIBAIGĖ. 
ftSan Francisko, Cal., spalio 

8 d. — Jau nuo 3 d. šio mėnesio 
laivų statymo darbininkai vėl 
stojo prie darbo. Union Iron 
\Yorks kompanija turi kontrak- 
tą pabudavojimui laivu už 150 
milijonų doliarių. Nors kelias 
savaites darbas buvo sutrukdy- 
tas, bet dabar vėl "dirba visi 
streikavusieji darbininkai, skai- 
čiuje 25,000 žmonių. 

Darbininkų unijos stojo j dar- 
bą gavę nepilną, bet <\• '.nį savo 
reikalavin. j išpildymą. 

Dabar San Francisco streikai 
žymiai aptilo. Streikuoji tik 
tūlu restoranų ir kepyklų dar-' 
bininkai. ' 

RŪPINIMĄSI MOTERŲ 
DARBININKIŲ LIKIMU. \ 

fl Washington, D. C. spalio 8 
i — Čia yra susitvėrusi draugija1 
gelbėjimui moterų, dirbančiu n m i- 

nicijos ir kitose dirbtuvėse. 
Draugijos raštinė randasi po Xo.' 
3o8 ant 17 gatvės. 

Tos draugijos komitetas išsiun- 
tinėjo savo atsišaukimus į visų 
tautų laikraščius. Nes tauta tiki 
tuomet sveika ir turtinga, kuo- 
met yra sveikos jos motinos, 
feigu ^alis nori piikilti materia- 
lai. ji privalo saugoti motinų 
sveikatą, —privalo saugfjt jas 
uio eksploatacijos prie dirbtu- 
/i 11 varstotų, kur jos eina bado 
verčiamos ir per dieną laužo 
savo kaulus gaudamos vos 1-2 
Hiliarius. 

Meilė tautos ir žmonijos rci- 
calailja, kad )yr.tų apsaugot* nio- 

erų-rnotinų sveikata. 
Dabar visos motinos daug ken-Į ia. bet daugiausia kenčia moti-1 įos emigrantų, kurios nežinoda- 

iros šios šalies kalbos 
mažiau užmokesties gauna u i 
savo darbą, sunkiau dirba ir da- 
žniausia susižeidžia, kadangi' iš- 
kabos dirbtuvėse, nurodančios 
kaip apsieiti ir kaip saugotis dar- 
be, parašytos vien tik anglu kal- 
boje. Naujai susitvėrusi drau- 
gija tat reikalaus, kad tos iška- 
bos butu rašomos tose kalbose, 
kokiu tautų darbininkai ten dir- 
ba arba, kad £tk«iptų daugiau 
domos į svetimtaučių išmokinimą 
anglų kalbos. 

Išgelbėjimas motinų išgelbės 
visą tautą. 

Illinois valstijoje skaičiuje dir- 
bančių emigrantų yra 400,000 
merginų, tarp 16 ir 21 metų am- 
žiaus. Tai yra busiančios kartos į 
motinos, kurios vargsta jvairio- 
se cnrDtuvese. 

Dar prieš karę, lik 1913 me- 

tais, Amerikos industrijoje žit-j o apie 25,000 darbininkai bei dar- 
bininkės, o apie 700,000 tapo su- 

žeistais. Dabar skaičius nelai- 
mingu atsitikimu žymiai padidė- 
jo, kadangi priviso daug amuni- 
cijos dirbtuvių. 

Netikusi tvarka dirbtuvėse vra' 
samdytojų bei jų u 7. žiūrėtojų 
kaltvbė; tas iššaukia nelaimingus 1 

atsitikimus. Darbininkai tai tu- 
ri permatyti, kadangi daugiau- 
sia nuo to nukenčia jie patįs. 

Ta draugija pataria darbinin-1 
kams reikalauti, kad dirbtuvėse 
butų rašoma tokiose kalbose., ko- 
kias jie supranta. ] 

I 

|| Ukrainiečių Tautos Taryba 
(Rada) savarankiai paskelbė to- 
kio turinio aktą: 

Seimas.. Neatsiskirdama nuo 

visos Rusijos, neatsirubežiuoda- 
ina nuo Rusijos valstybės, tegu 
ukrainiečių tauta savo žemėje 
turi teisę pati tvarkytis savo g)r- 
veniiną, tegu tvarką ir Ukrainos 
sutvarkymą nustato išrinktas vi- 
suotiiniu, lygiu, teisiu ir slaptu 
balsavimu visos ukrainiečių tau- 
tos susirinkimas-seimas. Visus 
statymus, kuriais nustatoma tvar- 
ka, čia, Ukrainoje, turi teisę 
leisti tik musų, ukrainiečių susi- 
rinkimas ; taigi jstatymai, 'kuriais 
bus nustatoma visos Rusijos val- 
stybės tvarka, turi būti leidžia- 
mi visos Rusijos parlamento. 
Niekas negali geriau už mus ži- 
noti, ko mums reikia ir kokie 
jstatymai yra mums geresni; 
niekas negali geriau už mus val- 
stiečius žinoti, kaip ūkininkai sa- 
vo žemėje, todėl tai męs ir ino- 

rime, kad po to, kada bus visoj 
Rusijo atimta dvarininkų, bu- 
vusio caro, vienuolynų ir kitos 
žemės, po to, "kada" bus išleistas, 
Steigiamojo Susirinkimo įstaty- 
mas .apie tai, teisė ir tvarka mu-, 
su, ukrainiečių, žemėje, teisė 
tvarkyties šiais dalykais, kad pri-, 
gulėtų mums patiems, musų, uk-, 
raiiečių, susirinkimui-seimui. 

Santikiai su Laikinąja Vyriau- 
sybe. Męs manėme, kad centra- 
lč Rusijos vyriausybė išties 
>iatne darbe mums raka, kai 
kontrf:te su jąja męs, ukrainie- 
čiai centro valdyba, sugebėsime 
mustatvti tvarką musų žemėje, 
bet' Laikinoji Vyriausybė at- 
metė visus musų reikalavimus. 

| Centro taryba. Męs negalime 
pavesti musų šalį anarchijai ir 
suirutei. Šitai — musų pareiga 
prieš visą šalį, prieš tas tautas, 
kurios gyvena musų žemėje, štai 
delko męs, ukrainiečių centro val- 
dyba. išleidžiame šitą universa- 
lą visai mūsų tautai ir apskel- 
biame, kad dabar męs patys pra- 
dėsime tvarkyti savo gyvenimą. 

Kiekvienas kaimas, kiekvienas 
valsčius ir kiekviena "uprava," 
apskrities ar žemietybės, kurie 
gina ukrainiečių tautos reikalus, 
turi buti artymuose ryšiuose su 
centro taryba. Tenai, kame del 
kokių-mors priežasčių adminis- 
tracijos valdžiai .pasiliko priešin- 
gose ukrainiečių tautai rankose, 
męs įsakome musų piliečiams 
pradėti plačią didžią organiza- 
ciją ir supažindinti žmones <ui 

šiuo dalyku: paskui reikės tenai, 
miestuose ir vietose, kame uk- 
rainiečiai gyvena su kitomis tau- 
'omis. perrinkti administraciją. 
Įsakome visiems 'piliečiams kuo-į Greičiausiai padaryti ryšius su 

visų tautų demokratijomis ir kar-J 

tu su jomis pradėti statyti nau- 
ją teisingą gyvenimą. Centro 
taryba tikisi, kad ne ukrainiečių Į tautos, kurios gyvena musų že- 'mėje,' taip-pat rūpinsis mųsų krašto sutvarkymu ir šhis srn- k i ai s valstybės anarchijos laikais kartu su mumis ranka rankon eis organiziv -'.i Ukrainą auto- 
nomijos. 

Kada męs padarysime šitą pri- ruošiamą organizacijos darbą, męs šauksime ukrainiečių žemės 
visų tautų atstovus ir sutversi- 
me Ukrainai įstatymus, — tuo3 
įstatymus, kuriuos męs paruoši- 
me ir kuriuose turės patvirtinti 
savo įstatymu Steigiamasis Ru- 
sijos susirinkimas. 

Finansai. Lygi šiol ukrainie- čių tauta visas savo lėšas atiduo- 
davo Rusijos centraliniam iždui, bet pati neturėjo, o ir dabar ne- 
turi to, ką privalėtų turėti, todėl 
męs, ukrainiečių centro taryba, įsakome visiems miestų ir so- 
džių organizuotiems piliečiams ir 
visoms įsitagoms antsidėti nuo 
liepos i dienos mokestį Jautos 
labui. 

Taip, ir karės audra nuterioti 
ukrainiečiai savo tautos žmonių likimu ir jų gelbėjmu finansiš- 
kai labiau rūpinasi negu Ameri- 
<os lietuviai savaisias baduoliais. 

Į| Perų respublikos valdžia pri- lakė atydžiai daboti Vokietijos 
aivus, stovinčius Peru prieplau- 
cose. Tulų laivų mašinerijos ras- 
:os jau pagadintomis. 

* 

Į| Garsi Rusijos dramos artis- 
tė Elzbieta N. Goreva, kuri sė- 
miau gastroliavo visoje Europo- 
je, pora mėnesių tam atgal Se- 
noje Russoje baike koncerto 
skaitė eiles "Pulkams 18-to bir- 
želio" ir laikė skaitymo pasimirė. 

Savo artistišką karijerą Goreva 
pradėjo 43 metai tam atgal Ode- 
soje, po vadovyste žinomo artis- 
to N. K. Miloslavskio. 

Rusijos "bolševikuose" yra 
visokių asmenų. Pa v. užmušto 
ana-rchisto Assino kišeniuje tapo 
surastas pakvietimas j revoliuci- 
jinį 97 fabrikų kongresą po ku- 
riuom pasirašo "pirmininko pa- 
gelbininkas Kniazev". 

Dabar tas Kniazev tapo sua- 
reštuotas ir išsiaiškino, kad jis 
yra kriminališkas prasikaltė- 
lis, kelis kartus sėdėjęs kalėji- 
muose. s 

j| Iš Francuzijos j Ameriką ra- 
šo vienas rusas 'kareivis savo 

draugui sekančiai: 
"Męs rusai kareiviai esame 

Francijoje jau 19 mėnesių. Atva- 
žiavome 80,000 žmonių armija, 
bet dabar pozicijose stovime skai- 
čiuje nedaugiau 12,000 žmonių. 

Męs visi gyvename Francuzi- 
jos fronte. Kariaujame. 

Męs visi žinome, kad Rusija 
pasiliuosavo nuo caro ir džiaugia- 
mės tuomi. 

Męs visi norime, kad mus pa- 
siųstų j Rusijos frontą. Męs ten 
norime kariauti. 

Musų vyriausybė nuo mus ša- 
linasi... Mus niekur ir niekuo- 
met nepaliuosuoja ilgesniam lai- 
kui. ęreta su mumis stovi fran- 
euzai su kulkasvaidžiais. Pinigų 
męs neturime, o prieš mus vokie- 
čiai. 

Taip neišpasakytai sunku da- 
bar mums be tėvynės, o tėvynėn 
nuis nebeleidžia. 

Japonijos valdžia išleido pa- 
tvarkymą. sulyg kurio Japonijos 
pramonininkai neturi teisės nei 
parduoti, nei mainyti japoniškų, 
laivų. Visfes Japonijos laivynas 
pereina valdžios kontrolėn. 

(| Ne slaviškų tautų susivažia- 
vimas Kieve išnešė rezoliuciją, 
kurioje išsireiškiamą už tai, kad 
Rusija turi tapti federalė res- 

publika, kur kiekviena tautaf 
turėtų teisę pati spręsti apie sa- 
vo likimą, tobulinimą tautinio 
susipratimo sulyg konstitucijų, 
išdirbtų atskirų tautų susivažia- 
vimuose. 

|| Manchžurijoje ir Užbaikalyje 
užderėjo labai daug kviečių. Ka- 
dangi išvežimas jų Europon, ačiu 
^eležinkclinėms betvarkėms 1į>e- 
t-eik negalimas, eina gandas, kad 
lidėji Manchžurijos kviečių da* 
lis bus atvežta Amerikon. 



Argentinos Sostinė Buenos 
Aires — visiškai atskirta nuo pa 
šaulio. Streikieriai nukapojo vi- 
jas telegrafu vielas. 

Argentinos geležinkelių darbi- 
ninkams simpatizuodami sustrei- 
kavo duonkepiai ir draiverbi. | 

Marsovane, š.iaurnčje mažo- 
sios Azijos dalyje turkiai kirviais] 
užkapojo 1200 armenų. Armėnai] 
areštuojami ir kankinami. Mer-' 
ginos parduodamos turku aficie- 
rams ir kareiviams. 

Marsovaine yra kolegija, kurios 

mokytojais yra armėnai, Suvie- 
nytu Valstijų pavaldiniai. Ne- 
žiūrint to, kad kolegija yra Suv. 
iValst. pasiuntino globoje, turkai 
įsiveržė j kolegiją ir ten papildė 
visą ei!y žvėriškumu, išmušdami 
beveik visus mokinius ir mokyto- 
jus. 

Tamsius Turkijos kareivius ska- 
tina prie žmogžudystės daugiau- 
sia Vokietijos aficicrai, kurių 
daug yra Turkijoje. 

China pasiūlė talkininkams 
40,000,000 savo pavaldinių. Gili- 
nai didelėmis partijomis jai' iš- 
vežami Anglijon, Rusijon ir 
Francijon, kur jie užima pašauk- 
tų j karį- darbininkų vietas. 

Apairt to, Chinos prezidentas 
Taun-Či-Žuns tikisi, kad jam pa- 
vyks suorganizuoti milijoninė 
chiniečių armija, kuri bus pasiųs- 
ta Europon, tik talkininkai tu- 

rės tą armiją apginkluoti ir duo- 
ti aticicrus. 

Musulmanai Rusijoje laiko 
du susivažiavimus: Į vieną su- 

sivažiavo jų dvasiški j a, tarti s'a- 

vo reikalus, o j antrą, Kazaniuje, 
visų Rusijos musulmanų atstovai, 
kur jie talriasi ne tik apie savo 

tautiškus reikalus, bet ir apie 
tai, kaip atsinešti link kariško 

Rusijos klausimo. 

|| Švedijos valdžia pradėjo ener- 

gingą kovą prieš taukų, sviesto 
ir odų pabrangimą. Tos prekės 
Švedijoje taip pabrango, kad val- 
džia priversta išleisti vi*ą eilę 
įsakymu kas-liak tu prekių var- 

tojimo. Pa v. vienas valdžios įsa- 
kyrnlis uždraudžia siūti mote- 

riškus batus, aug.štesnius 18 san- 

timetrų, mat švedės nebeno.i at- 

jausti karės bėdų ir užsisako sau 

fasoniškus batus, kurių auleliai 
siekiu kelius... 

|| Vokietijoje vis nesiliauja, bet 

didėja maisto riaušės ir pasiprie- 
šinimai valdžiai. F.ssene, kur yra 
garsios Kruppo dirbtuvės, moterįs 
surengė demonstracijas, tikslu 

papeikti kanclerj Michaelisą, už 

tai, kad Vokietijos ''aidžia vis] 
atsisako tarties su savo pamaldi-j 
niaic, karės klausimuose. 

Demonstracijose dalyvauja 
daugiausia moterų. Jos šaukia: 
"Duokite mums duonos, daleiski- 
te taiki}, sugražinkite rnusų ar- 

timus iš karės." 
Valdžia su'kilėles areštuoja be 

pasigailėjimo. 

Kaip Moterįs Ka- 
rėn Važiavo. 

Spccialė korespondentė laik- 
raščio C h ,i c a g o Daily 
N e \v s Rhetai Childe Dorr ne- 

senai pargrįžusi iš Rusijos ir ly- 
dėjusi garsųjį rusišku moterių 
pulką iš Petrogrado j mušiu lau- 
kus šiaip aprašinėja tas rusiškas 
karžyges: 

"Moterų batalijonas apleido 
Petrogradą ir išvažiavo į fron- 
tą liepos 26 d. stilyg naujo ka- 
lendoriaus. Popietyje moterįs 
numaršavo j Kazan*kį Soborą, 
kur atsibuvo širdį užgaunanti at- 
sisveikinimo ceremonija. 

"Nors moterįs buvo bažnyčios 
prieglaudoj, atmosfera buvo pu- 
sėtinai įtempta. Bolševikai, gerai 
suprasdami kokią įtekmę ant 

žmonių gali padaryti tas apsireiš- 
kimas, kad moterįs pačios ati- 
duoda savo gyvastį iu. tėviuę, 
prisiekė, kad moterims negalima 
leisti, kad jos pasiektų tranšėjų 
"Męs jus patįs geriau s išruošim!"; 
—šukavo šitie puikus kavalieriai. 

Jie darė viską, ką tik galėjo, ( 

kad sukelti nesusipratimus mo-'Į 
terii-karcivių eilėse ir jiems net 

pasisekė įs/cverbti * šitų moterių 
pulkan vieną merginą iš Kron- 

štadto — bolševike, kuri savo 

agitacija pusėtinai daug bėdos 
pridirbo pirm negu ją susekta. 

"M.oterĮs taip pasiuto, suradę 
savo eilėse šitą parsidavėlę, kad 
tulą laiką išrodo, jog su ja bus 
blogai. Bet pagalios viskas už- 

sibaigė tik tuom, kad tą merginą 
išvarė iš batalijono. 

"Bolševikai neužpuolė moterių | 
nei sykio per visą dieną, bet di- 
delis jų buris susirinko prie ge-, 
ležinkelio stoties ir visokiais ga- 
liniais budai® mėgino sulaužyti 
maršuojančių moterių linijas. 

"Mūsų traukinys susidėjo iš 
vieno antros kliasos vagono ir 
penkių tavorinių vagonų. Aš ga- 
vau vietą antros kliasos vagone, 
sykiu su batalijono naealninke— 
Bučkareva, Skridlova ir kitas 
batalijono aficierais — visi šio 
batalijono aficierai buvo tik mo- 

teris. Sykiu su mumis buvo ir 
didelė kaimietė mergina vordu 
Orlovą, kuri buvo pulko vėlia- 
vos nešėja. 

"Valgymui turėjo visokių pro- 
duktų, urs žmonės, kurie mus 

išlydėjo iš Petrogrado prikrovė 
ir apdovanojo išvažiuojančias 
merginąs kareives balta duona, 
pyrag is, čokoladu, vaisiais ir tt. 

Turėjome taipgi arbatą ir cukrų, 
nes kiekvienas kareivis-mergi'iia 
turėjo su savim arbatai katilėlj. 

"Pėtnyčios naktj. visą subatą 
ir net iki nedėldienio p( .iečio 
męs keliavome vis j pietus. Ant1 
kiekvienos stoties didelės minios 

žmonių — daugiausia nieko ne- 

veikianti kareiviai — laukė mušti 
traukinio pasitikti. Xekurie ka- 
reivaiai ir žmonės buvo draugiški 
ir prielankus, kiti gi ne. 

Kaip ant kurių stočių pasiro- 
dydavo baisiai išrodančių žmo- 

nių. kurie jkišę galvas j vagonų 
langus, rėkaudavo: "Ir kam jus 
važiuojat muštis už bjaurybes 
kapitalistus? Męs nedėsim savo 

galvų už Anglijos siurbėles." I 
Tuomet merginos-kareivės 

jiems paprastai atsakydavo: "Ri- 
ti t namo, jus šeškai, ir leiskit mo- 
terims galvas paguldyti už šven- 

tąją Rusiją." 
"Kuomet męs atvykom j fron- 

tą, bijojausi ar bent kas liko 
tranšėjose, "nes man išrodė, kad 
visa Rusiška armija čia atvyko 
susitikti moterių batalijom} ir 
kaip siena apstojo geležin' elj iš 
abiejų pusių taip toli, kaip tik 
akim galėjai apimti. 

"Aš pažiurėjau į bataljono ko- 
mandierių, Bučkarevą, kuri ra- 

miai juokėsi kardą per petį. Ant 

jos lupų matytis buvo užganėdi- 
ni mo šypsą. 

—Išrodo, kad jums reikės per- 
simušti per šituos vyrus pirmiaus Į 
negu pasieksite V1tėčius — ta- 

riau aš Buckarc*. 
—O, męs esame prisirengę 

pradėti mušj kad nors ir tuojaus 
—juokais atsakė Bučkareva. 

Tai tarus, ji pirma iššoko iš 
traukinio. Po jos pradėjo išlip- 
ti ir kitos moterįs-kareivės". ^ 

Nelaimes Dirb- 
tuvėse 

(Išleista Moterų Pramonės 
Komiteto prie Šalies Gynimo Ta- 
rybos). 

Kiekvienas pažįstantis darbą 
dirbtuvėse, supranta gręsiantį 
darbininkams pavoju. Karės lai- 
ku spaudimas tą pavoju tik padi 
dina. ši? komitetas pabriežia ypa- 
tingą pavojų, kįlantį delei sam- 

dymo ateivių moterių. Daugiais 
darbo ir mažiaus tinkamų žmo-j 
mių ateityje privers moteris grieb- 
tis nepriprasto darbo. Toms mo- 

terims gręs didesnis pavojus nuo! 
industrijmių nelaimių negu pa-! 
tyrusiems darbininkams. j 

Diena už dienos, apsaugojimas 
darbininkų darosi vis svarbesniu j 
reikalu valdžiai ir Suvienytų Vai-j 
stiių gyventojams. Kuomet musų, 
tautinis išteklius yra taip atsa*r- j 
giai apsaugojamas ir kontroliuo-| 
jam.as, yrn daug svarbiau apsau- 
goti vyrus ir moteris dirbtuvėse, i 
kurie tą išteklių pagamina. Vien j 
tik Illinois valstijoj yra 400,0001 
ateivių darbininkų, kurių tarpe Į 
yra moterų amžiuje tarp*i6 ir 21 

metų. Normaliu laiku, 1913 me- 

tais, skaičius industrijinių nelai- 
mių siekė 25,000, ir skaičius su- 

žeistųjų negalėjusių dirbti per 4 
savaites siekė. 700'000- Dabar, i£ 
priežasties padidėjimo prodakci-( 

NEPAMIRŠKIT KAREIVIŲ. 
Ne visą laiką kareiviai lavinsis, arba mušis mū- 

šiuose. Atsllsdo laiku jie reikalauja ir kokio nors 

kito užsiėmimo: knygos, laikraščiai ir kitoki pasi- 
skaitymai yra labai kareiviams pageidaujami. Pa- 
veikslėlis parodo knygų dalinimą naujiems kareiviams. 

jos ir reikalo daugiau pagaminti 
trumpinusiame laike, reikalinga 
didesnė apsauga, apsaugojimui 
•kaip naujų taip ir senų darbinin- 
ku nuo susižeidimų pavojaus. 

Daugelis samdytojų parūpina 
Pirmos Pagelbės gydymu darbi- 
ninkams, aplaikiusiems įpjovi- 
mus, apdegi>nimą, sulaužimą kau- 
lų, ir kitus sužeidimus. Bet grei- 
toji pagelba negali pašalinti 
skausmo, žudimo laiko ir algos, 
ar pražudymo kokio nors sąna- 
rio. Jeigu žaizda yra aprišama, 
moteris darbininkė neišmokina- 
ma išvengti tokių nelaimių atei- 
tyje. Tikrasis būdas yra vengi- 
me nelaimių. 

Apsisaugojimą nuo industriji- 
nių sužeidimų galima pasiekti tik 
valdžiai veikiant išvien su sam- 

dytojais ir darbininkais. Pirmiau- 
sia, samdytojai turėtų j vesti sau- 

gias mašinas ir pridaboti, kad ap- 
saugos prietaisai visuomet gerai 
dirbtų. Užveizdos turėtų daboti 
nuo pavojausT Trumpos darbo va- 

landos, atsakanti ventiliacija ir 
apšvietimas ir praskleidimas la- 
pelių ir plakatų yra svarbiomis 
apsaugojimo priemonėmis. 

Antra, darbininkai turėtų bū- 
ti išmokinti suprasti ir klausyti 
instrukcijų ir perspėjimų apie 
mašinas, gaisrus ir 1.1, paduoda- 
mus rašytomis iškabomis ar už- 

veizdų. 
Trečia, valdžios viršininkai tu- 

rėtų ištirti ir nubausti samdyto- 
jus, kurie per kriminališką ne- 

paisymą neparupina darbininkams 
apsaugus prieš nelaimes. Nuo ne- 

laimių daugiausia nukenčia dar- 
bininkai. Todėl jie turėtų pažin- 
ti anglų kalbą, kad supratus gre- 
siantį pavojų, kad galėtų praneš- 
ti apie kiekvieną dirbtuvę kurios 
mašinerijos nėra tinkamai apsau- 
gotos ir reikalauti ištyrinėjimo, 
jei sąlygos yra netinkamos. Ford 

automobilių dirbtuvė skelbia, kad 
mokinant ateivius darbininkus 
anglų kalbos, skaičius nelaimių 
sumažėjo 54 nuošimčiais. Moki- 
nimas anglų- kalbos yra pirmiau- 
sia atsargumo priemone. 

Ateivės moterįs turi rūpintis 
apsaugoti pačios save. Moterįs 
naujokės prainonijoj ir dirbdamos 
po kairiniu spaudimu ir paskuba, 
turėtų įšmokti savo dirbtuvės 
veikmę. Naujos darbininkės dirb- 
tuvėse turėtų prisirengti prie sa- 

vo darbo, taip kaip vyrai mokina- 
si amato. Taipgi neturėtų buti 
darbininkai kilnojami iš vieno de- 
partamento j kitą pirmiaus ne- 

gu bus pamokinta apie naujas 
mašinas, Dabartinis didelis rei- 
kalavimas darbininkų neturėtų 
buti pateisinimu priėmime mote- 

rų j pramonijo kaipo nieko ne- 

žinančių kūdikių. Duokite joms 
progą pažinti savo gerbuvj ir jos 
pačios save apgins. 

Jos turi suprast savo darbą 
del jų pačių saugumo. Valdžia 

reikalauja ateivių moterų, dėlto 
kad jeigų ne jų darbas, tai pra- 

monijos ratas sustotų suktis. To- 
dėl valdžia tu'ri pagelbėti joms, 
bet kartu ir moterjs turėtų at- 
likti savo dalį ir išmokti, kaip 
apsaugoti savo sveikatą ir save 

apginti. K, S. K. 

! 
Laisve. 

IŠ LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS FONDO RAŠTINĖS. 

307 W. 30th Str., 
New York, N. Y. 

I 

į Laisvė! Laisvė! — šaukia kiek- 
vienas gyvūnas, kuris tiktai tu- 

iri protą. Laisvės geidžia kiek- 
vienas paukštelis, kiekvienas 
žvėrelis. Laisvės geidžia ir di- 
džiausias momontas, ir mažiau- 
sias vabalėlis. Laisvės geidžia, 
netiktai turinti protą gyvūnai, 
jos geidžia' ir kiekvinas, kas tik 
gyvas, kas auga ir tobulinasi. 
Laisvės geidžia visoki medžiai, 
ąžuolai, palmos. Jos geidžia 
ir paprastas -nuskuręs karklas, 
sumindžiota žolelė. Visiems 
reikia šviesos, šviesos, oro ir sau- 

lės spindulių. 
Netik protingi ir neprotingi 

py v 111, ai geidžia laisvės, bet i<r 
kiekvienas daiktas, kuris tik 
randasi ant musų sopulingos 
žemelės. Laisvės geidžia jurų 
vilnįs ir jos nesurasdamos pla- 
čiausiuose vandenynuose daužo 
ir blaško akmeninius krantus. Į 
Laisvės geidžia ir vėjai, kuriems i 

įepakanka plačiausių erdvių ir 
jie trupina kalnus ir laužo me- 

džius. Net ir tas menkutis ak- 
menėlis šalykelėje gulintis, ir tas 

pretenduoja ant laisvės šmotelio i 
kad laisvai nusiristi prabutėa, i 

kur jis nebūtų minamas po kojų. 
Laisvės geidžia visi ir viskas. 

Jns geidžia kaimai ir pakalnės, i 

vėjai ir lytus, gtaisrai ir upės, liū- 
tai ir paprasti vabalėliai. 

Laisvės! Caisvės! — šaukia 
begalinių erdvių aidas. 

O žmogus!? O musų brolis! 
lietuvis ar geidžia laisvės? 

Tas pasaulio viešpatis, tas ste- 

bėtiniansis gamtos tvarinys, t'as 

gyvun«s, kuris savo smegenimis 
pavergia ir vėjus ir upes ir ju\> 
ras. Tas žmogus, kuris pirmu-1 
tinis davė kultūrą žmonijai, ku-, 
ris išmokino pasaulj arti žeme, ■ 

ir kuris yra lų pirmųjų ariečių 
arčiausias ainis, ar tas geidžia 
laisvės? I 

Ar tas žmogus, kuris pirmuti- 
-n-is išmokino arti, o žirgą 
apžergti, ar nori jis laisvės? 

Tas žmogus, kuris įsteigė sau 

Romą ir daugelį Romavų, kuris 
pirmutinis surado dievams vardą, 
kurio dievus Gerą (latinų dieve 
Gera) ir Dianą (Diana) išmoko 
gerbti, ar tas nori laisvės? 

Ar tas žmogus, ku'PS išaugino 
nevystančią, nemirštančią, amžių 
gėlę rutą, ar jis norį ,]aisvės? 

O. ironija! Jis nenori sau lais- 
vės! nori vergauti kitam 
žmogui. Jis nesirūpina savo 

žmonėmis, jis nesirūpina, kad jo < 

tauta, jo žmonės, jo tėvynė bu- 
tų laisva ir neprigulminga. 

O pasaulinis juokas! Tas 
žmogus, kuiris nešioja savyje 
sanskirtų kraują, kuris pasauliui 
davė pusę kulturos, tas vergauja 
svetimžiamei politikai, plaukian- 
čiai iš scholastiškos viduramžės, 
ar iš inaujausių gadynių mate-' 
rializmo pelkių. 

Žmogau, lietuvi! Ar tu žinai i 

kas esi? Atsimink, kad tik tu j 
vienas nelabai ^eidi, ko net ak- 
menis geidžiai? 

Lietuvi! Atmink, kad tik tu 
vienas nelabai rūpiniesi, kuom rū- 

pinusi viso pasaulio įaugalai ir 
gyvūnai. O jie rūpinasi įgyti 
daugiau saulės spinduliu, dau- 
giau laisvės, daugiau savistovumo. 

Lietuvi! Atnv. kad tu esi 
žmogus lietuvis, (5 ne niekas, 
nes tik niekas aiieko negeidžia. 
Jei tu negeidi laisvės ir neprigul- 
mybės, tu esi ne lietuvis, bet 
tikru-tikirausiai — niekas. 

O gal aš klystu? G'-il aš ne- 

tiesą sakau? 

Jei klystu, tu gali priparodyti 
tiktai vienu: parodyk, ar tu rū- 

piniesi Lietuvos tieprigulmybe! 
Ar tu daug aukavai j Neprigtil- 
mybės Fondą? 

Lietuvi! Jei tu nesirupini Ne- 
prigulmybe, jei tu neaukavai Į 
Neprigulmybes Fondą, tu esi ne- 

tik ne žmogus, ne lietuvis, bet 
tu net nesi gyvūnas, nei papras- 
tas medis, nei ant tako gulintis 
žvirgždas. 

Jei tu neaukavai j Neprigulmy- 
bes Fondą, tu esi niekas! 

Aukauk! P. Norkus. 

UETSIVIAI AMERIKOJ. 
IŠ so. OMAHA, NEBR. 

Svetimtaučių paroda ir lietu- 
viai. — Cia gyvuoja Ak-Sar— Ben 
(atbulai — Nebraską) biznierių 
organizacija, kuri kas metą su- 

rengia grandioziškas parodas, ku- 
rios tęsiasi per 10 dienų. 

1 šymetinv parodą buvo už- 
kviesta dud> vauti lietuviai ir ki- 

tų fautų žmonės ant 4 d. spalio. 
Lietuviais parodavime vadova- 

vo kun. J. F. Jonaitis. Lietu- 
viai prie šios istoriškos parodos 
beveik nesiruošė ir išėjo paroduo- 
ti be prisirengimo, taip, kaip 
kad medžiotojai į girę medžioti 
be šautuvų. Mat kunigas tik sa- 

vasias aveles susišaukė ir at-' 
laikė su jomis prisirengimo mi- 

tinga prie uždarytų durių. Jam 
bile vardas "Lithuania" bus iš- 

rašytas, o kas iš to išeis, kokia 
bus ta paroda, tai "menkniekis"... 

Didelį nemalonumą jaučiau 
matydamas lietuvišką pa- 
rodą, kur "lietuviškas Neži- 
nias'' buvo tik parašais lietuviš- 
kas, pažint iš dekoracijų nebu- 
vo galima. 

Birutė buvo nelabai tikusiai 
parėdyta, kad net skaitant pa- 
rašą nesinorėjo tikėti, kad tai Bi- 
rutė atvaizdinama. 

Viduryje vežimo stovėjo neva 

arklys, ant kurio nekerti ėžnai 
sėdėjo netikusiai parengtas ti- 
pas, atvaizdinantis neva Gedi- 
miną. 

(laila. kad žmonės vieni nesu- 

gebėdami tinkamai prisirengti 
prie parodos neprisileidžia kitos 
partijos lietuvių ir savo paren- 
gimais tik juokus daro. 

Klerikalai net nežino kokia 
yra Lietuvos vėliava. Iš to ma- 

tyt, kaip jiems Lietuvos nepri- 
pu'lmybė rupi. V. J. S. 

IŠ MINNEAPOLIS IR ST. 
PAUL, MINN. 

Klaidos pataisimas. "Lietuvos*' 
N".40. korespondencijoje iš Mi- 
neapolis ir St. Paul Minn., aukų 
surašė, vietoje Ant. Šalčiaus turi 
būti Ant. Šulckis, gi suma ta pati 
Vietoje Stella Čekanauskaitė $2. 
x> turi buti $2.50. A Masiokas. 

Vietinio C.—K. skvr. sekr. 

IŠ RACINE WIS. 

Spektaklio.—Rugsėjo 30 d. sce- 

noje tapo pastatyta "Kryžius" 
Vaidinimas išėjo gana silpnai, 
cadangi artistai-mėgėjai laike re- 

peticijų vieni kitiems baiv.iė kliu- 
:ly t i. Buvo ir monologas "davat- 
ka". liet jis nieko rimto savyje 
neturi, tik tulus žmonis galėjo 
Įžeisti. Vertėtų parinkti geres- 
nius monologus. 

Tą pačią dieną parapijonai su- 

engė parapijiniame skelia balių 
Pa vieta padoriems susirinkimams 
netinka, ne.s nėra ardvos ir šva- 
•os. Susirinkusieji parūko, pagi'"- 
-.uokliauja, pasistumdo, ot tuom 
diskas pasibaigia. 

Jeigu čia kas pasirodo su pra- 
cilnesnių projektu, tamsi klerika- 
ų minia su kunigu V. SI. prv- 
iakyje tuos žmonis, smerkia net 

įesiskaitydami su teisybe. 
Raciniečiaaus vertėtų sparčiau 

jrganizuoties ir spiesties'tosna'or-| 
ranizačijosna. kurios Lietuvos 
iteitį ir lietuvių gerą stato 
)irmon vieton. Ra.lnietis. 

IŠ KEARNY, N. Y. 
Nesutikimai.—Ponas J. S. už- 

1 ?. i k e drabužiu, kurpiu krautuvę; 
ten buvo galima gau't lietuviškų I 
laikraščių ir turėti gra-žią užeigą. 

Bet radosi žmonių, kurie nors, 
dalyvavo visuomeniškame veiki- 
me su gerbiamu J. S. bet va- 

duodamiesi negražiais savo ypa- 
titkais išrokavimais viešai boiko-! 
tavo p. J. S.firmą. >f. S. nenorėda-' 
,mas kelti vaidų su blogos valio.;l 
jžmomėmis pardvė savo krautu-j v v ir išvažiavo j Brooklyn X. Y.' 

Kada gi tie mūsų lietuviai su- 

sipras ir broliškiau sugyvens? 
Jau labai laikas mesti į šali ne- r 

sutikimus, o pradėti darbą—dar- 
bą, prie kurio mus sakia žmoniš- 
kumas ir broliška meilė. 

Viską Žinantis. 

IŠ JACKSON, MICH. 
Iš lietuvių gyvenimo—Ši lietu- 

vių kolonija yra labai mažai žino-. 
na, nors tarp 80 tūkstančių šio, 
gulinčio tarpe Grand Rapids ir, 
Detroito, mestelto gyventojų yra 
virš 40 lietuvių šeimynų ir gana 
daug pavienių. 

I Nors čia gyvuoja S. L. A. kuopa 
ir Šv. Jurgio draugija, bet visuo- 
meninis lietuvių veiklumas visiš- 
kai apmiręs, kadangi čionykštis 
lietuvių jaunimas negali atsikra- 
tyti nuo girtuokliavimo. 

I Antras dalykas, dėl kur > čio- 
nykščių lietuvių tautinis susipra- 
timas visiškai (nepakilęs yra ta- 

įme, kad čia lietuviai užlaiko lenką 
įkunigą, kuriam krauna pinigus ir 
jkuris juos lenkina be gėdos. Net 
Ijeigu lietuviai kartą į metus nori 
,parsikviest lietuvį kunigą, tat len- j 
Į kas ganytojas trugdo kiek gale-1 
damas. 

i Detroito ir Grand Rapidso lie- 
tuviai buti>nai turėtų pasistengi iš-1 
gelbėti iš nemilaširdingos lenkiš- 
kų fanatikų globos Jacksono lie- 
tuvius. Reikia siuntinėti j ten 
prelegentus ir budinti tos apsnū- 
dusios kolonijos lietuvius, kelti 
juose tautinį susipratimą. 

Materialęs sąlygas šio mieste-! 
lio darbininkai turi neblogas, k-a-; 
dangi čia yra pusėtinai visokių1 

1 išdirby ščių. 
Dabar yra labai svarbus m o-' 

jmentas ir šios kolonijos lietu- 
Įvirtns būtinai reikia susiprasti ir 
kuom nors prisidėti prie pasken- 
dusios kraujuose ir ašarose Lie- 
tuvos gelbėjimo. M. K. Š. 1 

V v 

Zinios-Zineles. 
Pittsburgh, Pa. 

== Siame mieste baltveidžių 
šeimynoje gimė juodukai. Apie 
tai rašo Mahanojaus "Saulė" sa- 
vo savotiška kalba sekančiai: 

"Gyveno ėionais prie ulyčios 
Btitler tūlas Lenkas, turintis 
Lietuvaite u ž pačią, patogi 
kaip stirnaitė, čia gimus ir tu- 
rinti čionatinį pasiutimą gal- Į 
voje. Vyras džiaugusi, jog 
neužilgo pasiliks tėvu, nes gar- 
nis kcti'iio i kelias dienas at- 

silankyt.—Kaip nuliudo žmo- 
gelis ir vos nepasiuto iš nusi- 
stebėjimo kada garnis paliko 
dvinukus bet .y turėjo jisai 
kur sustot ant atsilsio pas ni- 
gerius nes vietoje baltų dvinu- 
•kų, paliko juodus kaip smalą. 

"Nelaimingas tėvas pagriebė 
revolverį ir butų pačią ir mo- ( 

tiną nužudęs, bet daktaras su- | 
laikė jj nuo žmogžudystės atim-1, 
damas jam revolverį. 

"Vargšas, apgautas per savo i 
■ pačiulę. kuriai visame tikėjo iš 

sarmatos apleido Pittsburghsę, ] 
iškeliaudamas j ten. kur jo nie-j, kas negalės užmėtinėt. jog jo,; 
nedora moteris turėjo mylimą į 
velniškos veislės." 

Minnersville, Pa. 
= Rugs. 4 d. anglių kasyklose' « 

tapo sunkiai sužeistas Jonas šil- ; 

kas 42 metų amžiaus, ir tą pačią j 
diena mirė. Pasiliko moteris su t 

\ ... I keturiais kūdikiais dideliame j 
varge. 1 

Rugs. 20 d. po 9 savaičių li- 
gos pasimirė lietuvaitė-pia.nistė | 

Magdelena Bražiukiutė, 18 m. am- 

žiaus.. 

Easton, Pa. 
= Čia pasirodė ,cu savo "ne- 1 

sugriaunamais argumentais" me- < 

todologas Maliauskas. Savo i 
"nrįk"»H>omisM jis griauna 1 i c t u -11 

viy vienybę. 

Wilson, Pa 
<— Šios mažos lietuviu koloni- 

jos susipratimas nelabai pakilęs. 
Yra nemažai religijinių fanatikų. 
Tš draugijų puikiausia gyvuoja 

kuopa. 

Hudson, lviass. 
= Kaip kitose lietuvių kcloni- 

jo^e taip ir čia tautiškas ir \i9u0 
meninis lietuvių judėjimas ru- 

deniop padidėjo. Lietuviai sk&t* 
liūgai užsisako laikraščius ir įn* 

teresuojasi Lietuvos ateičia. 

Baltimore, M. D. 
— Rugs. 17 d. tapo palaidotas 

Jonas Birštonas, jaunas Amerikos 
Lietuvių Atletų Kliubo narys. 

Rockford, 111. 
— K a 7. y s "Miklas", kuris ne- 

žinia iš k ir tai atvažiavęs dar- 
bavosi tarpe lietuvių visuome- 
nės apie kelis metus ir net mė- 
gino ant aldcrmano runyti, ne- 

senai iš čia prasišalino. Sako- 
ma, kad jis išnešė žmonių pini- 
gų apie $2000.00. 

Pittsburgh, Pa. 
= Pittsburgho lietuviai, įsigi- 

ją puikiausj Lietuvių Mokslo 
Draugijos namą. jau stato kon- 
certus -nuosakioje svetainėje. 
Grandioziškas koncertas įvyko 
rugsėjo 10 d. 

Baltimore, M. D. 
= Šio miesto lietuviai rengia 

nepaprastas "vestuves": "A.L.T, 
S." kuopą jungia su "Rutų Ra« 
teliu". Dieve jous laimink. 

f? 
Newark, N. J. 

=-= Rugs. 25 d. tapo sužeistiaa 
Ramondas Baublis 45 metų se- 

numo, gyvenantis po No. 90 Nic- 
liols gatvės. ! !: 

Kada automobilius jį užvažia- 
vo, sužeistasis tapo nugabentas 
ligonbutin, kuriiame į antrą die- 
įą pasimirė. 

Paliko pačią ir sumų dideliame 
nuliūdime. — Report. ; 

Romos, W. Va. 
=Rugsėjo 26 d. čiia pasimirė 

Juozapas Grigaliūnas, 17 metų 
amžiaus vikinas. Jis mokinosi 
elelctro-technikos, turėjo rinkinį 
kolekcijų ir apie 200 lietuviškų 
mygu. Paliko nuliudinie tėvus, 
brolį ir 3 seseris. Jis gimęs 
•Vmerikoje. 

So. Boston, Mass. 
= Rugsėjo 30 d. Lietuviu sve- 

tainėje Įvyko Bostono lietuvių 
>iznierių susirinkimlas. Dalyvavo 
20 žmonių, kurių 17 susirašė ir 
i/simokėjo Įstojimo duokles. Iš- 
rinkta valdyba iš: Jurgeliįvno, 
Sakalausko, Raulinaičio, Šidlaus- 
ko ir Puto. Politikos ir religi- 
os klausimai kliubc nebus lei- 
l/.iami diskusuoti. 

Farmington, 111. 
= SLA. 84 kuopos narį Joną 

Kurnėtą sunkiai sužeidė pasibai- 
ki arklys. Kurnėta guli ligon- 
iutyje. 

Wanamie, Pa. 
— Čia lietuvis kunigas vieton 

skelbimo Dievo žodi'o bažnyčioje 
vkleid/.ia neapykantą ir agituoja 
iries lietuvius, nominuotus į val- 
liskas vietas. Jis dėl ko tai 
>erša lietuviams svetimtaučiu? 
inkti. 

Dicero, 111. 
— Šio Cliicagos priemiesčio 

ietuviai uoliai ren kasi prie Ap- 
lraudos ir Sveikatos Savaitės. 
Spalio 2\ d. manoma surengti 
akarą ir paskaitas. 

5c. Boston, Mass. 
= Rugsėjo 13 d. teismas ištei- 

sino Petrą Puišj, kuris buvo su- 

ireštuotas ir pale istas po $5.000 
rauciia. P. P11 i š i s buvo suareš- 
uotas už tai. kad rugsėjo 4 tl. 
is smarkiai gynėsi nuo užpuo- 
usių jį plėšikų. 

^leveland, Ohio. 
— Clevelaiulo lietuviu kolonija 

ra vie.ia iš darbščiausių Ame- 
ikos lietuviu kolonijų koncertų, 
pektaklių ir balių rengimuose. 
<as savaitė či:i surengiama di- 

leli koncertai arba spektakliai 
r C'levelando lietuviu visuomene 
am labai prij'aučia. 



Apžvalga. 
✓ Visai negalima susinešti su 

Lietuva. Tiems, kurie klausi- 
nėja visur, ar galima dabar bent 
laiškelis pasiųsti Lietuvon, nau- 

dinga bus žinoti sekantis praneši- 
mas, kurį talpina "Dirva." 

Raudonasai Kryžius iš \Va- 
shingtono davė tokį paaiškirtim-į 
a:it užklausimo ii Cleveland, 
Ohio: 

"Gerbiamieji: 
Labai man nesmagu pranešti, 

kad [Amerikos] valdžia sulai- 
kė civilę komunikaciją [susinė- 
simą] su Centralin«nis viešpa- 
tijomis [Suprask: su Vokietija. 
Austrija ir t. t. ] Gal, bu t, kad 
vėliaus bus padaryta nuospren- 
dis, kuris įgalios mus ant to 

liaus darbuotis, bet pa'<ol tas 

atsitiks, meldžiu tamistas pra- 
nešti tiems, kurie reikalaus in- 

formacijų. kad dabartiniame 
momente tas [susinešm.as] yra 

negalimas. 
"Jeigu tasai susi nešimo plia- 

nas Mitų atnaujintas, tai męs 
vėl suteiksim formas bile kam, 
kas norės siųsti žinias. 

Su pagarba, 
W. N. Castle." j 

Vadinasi, užimton Lietuvon, su-, 

lyg Amerikos valdžios paliepimo, 
negalima dabar net paprastos at- 

v'rutės pasiųsti. O k.-} jau ka'- 
bėti apie pinigų siuntimą? 

Tas parodo, kaip žmones klai- j 
<l»na niusų klerikaliski laikraščiu'.1 
kurie ».;1 sayo pigiu politiškų iš-1 
rokavimų siundo žmonės prieš 
Centralinj Komitetą ir prieš tauti- 
ninkus.. saužiniai meluodami, buk i 

i 

pinigus užimton Lietuvon galima 
siųsti, bet t ak tik Centr. Komi- 
tetas nenorįs jų siųsti. Toki įkal- 
binėjimai yra didžiausia melagy- 
stė, kokią kadanors lietuvių spau- 
cV drįso žmonėms per akis brukti, j 

Laikas ir tautininkams pasi- 
darbuoti. Klerikalai išsijuosę stip 
rina savo laikraštiją, rengdami 
agitacijas už savo laikraščiu-.. Jų 
spaudos "savaitė"' šiuosmet tęsis 
t et di» mfsesių. Per tą laiką jie 
plrtins savo laikraščius, rinks savo 

laikraščiams prenumeratą, platins 
savo partijines brošurėles [kurio- 
se tankiai pusėtinai storai apme- 
luojama ir tautininkai]. 

Socialistai tą patį daro. Ir vie- 

ni, ir kili sukibę, stengiasi "už- 
tarianti" visuomenę, išplatinti sa- 

vo idėjas ir laikraščius ir "pa- 
smaugti" savo priešus. Laik Lo- 

kių agitacijų paprastai verčiama 

kibir .s visokiu pamazgų arit tau- 

tininkų laikraščių, ant jų veikėjų, 
ant jų srioyės. 

Žmonės, kurie nėra paskendę 
rci socialistų fanatiškume, nei kle- 

rikalų farizejizme, bet kurie sto- 

\i už blaivų ir sveiką progresą; 
kurie nepritaria demagogams ^ku- 
rie trokšta tikrii laisvos Lietuvos 
—tie visi turėtų taip pat pasid? 
buoti, paremdami tautininkų laik- 
raščius. Pirmiausiai patjs atsily- 
ginkit laikraščiui, jeigu psa»te sko- 

lingi; paskui padarykite vieną-kitą 
savo draugį "Lietuvos" skaityto- 
ju. 

.Laikraštis gina jųsų idėjas, jis 
veda jųsų kovą, jis nuo jųsų idė- 
jinių priešų turi kęsti visus užsi- 
puldinėjimus. Pagelbėkite jam 
tame darbe. 

Užėjus rudeniui, dabar yra tin- 
kamiausia proga pasidarbuoti. 

I 

Iš Šliupo keliones. Naudingą 
žygį yra padaręs Dr J. Šliupas, 
dabar esantis Stockholme, Švedi- 
joj. Naudingumas tame, kad apie 
jo pasikalbėjitn.-} su Amerikos ini- 
nisteriu Stockholme tapo išsiunti- 
nėta Associated Press te- 

legramai j visus didžiausius laik- 
rrsčius, o tuose telegramuose dar 
svkį primenama pasauliui apie 
Lietuvos reikalavimus. 

Apart Associated Pre.s.s 
telegramo, nekuriu laikraščių, 
•kaip pavyzdžiui, C h i c a g o 

Daily N e w s, korespondentai 
dr!vė specialius kablegrar/.us. Iš 
minėto kablegramo, tarp kit-ko, 
patyriame, kud Dr. Šliupas didžiai 
yra nepatenkintas Rusijos atsine- 
šimu linkui Lietu',os. Jo reikala- 
vimas, kad Lietuvai butų duota 
pilna npprigulmybė, parodo, kad 
ir jis nepritaria miglotai formulai, 
reikalaujančiai vierf tik "saviapsi- 
fprendimo teisės.'^ 

Dėlei šitos formulos, kaip pame- 
name, skilo Li rtuvių Seimas Pe- 
tį r.grade. 

Šliupas stovi už tai, kad lietu- 
viai iškeltu Lietuvos neprigultny- 
bės obalsj, vieton "saviapsispren- 
r(!itno teisės." Męs jau seniau rašė- 
r..e, kad pirmas yra daug tiksles- 

6114, naudingesnis ir logiškesnis ne- 

Įgu antras. 

Beje, "Ateitis'' paduoda žinią 
kad, atvykus šliupui Rusijon, no- 

rėta jis paimti daktaru j kariume- 
nę—nežiūrint jo jau pusėtinai se- 

nyvo amžiaus. 

Vieton miksėti, geriau aiškiai 
kalbėti. Tokį patarimą galimą 

"Naujienoms," kurios apsi- 
n etę "mučeltiinko'' skraiste, skun- 
džiasi, kad. girdi, nekurie C'hica- 
gos tautininkai ir Klerikalui įskun- 
dė jas valdžiai. Kodėl nepasaky- 
ti tų "skaudėju" vardų? 

Arba tegul "Naujienos" paskel- 
bia tų "tautininkų" vardus, arbi 
tT-^ul nustoja krokodiliaus ^.šarav 

l'fję. Męs norime žinoti, kas tie 
"skundikai'' yra. Ir tikimės, kad 
"Xauj ienos" prirodys mums ir vi- 
siems žmonėms, kad jc-s tik gryną 
teisybę rašo, o ne vien burną auši- 
na. 

Žodžio laisvė. Daugelis da- 
bar skundžiasi, kad valdžia rengia- 
si dikčiai prispausti laikraščius, 
išeinančius svetimose, ne anglų, 
kalbose. Daugeli tokių laikraščių 
grasina net visai uždaryti. Neku- 
riuos jau ir uždare. 

P>e abejonės, tai yra sunki baus- 
mė. Ar ji yra pamatuota? -Gal 
re visai. Bet męs turime nepa- 
miršti, jog jeigu prie to prieis, 
lai pati svetimtautiškoji spauda 
bus dikčiai tam kalta. Reikalau- 

jant sau žodžio laisvės, daugelis 
svetimtautišku laikraščių panaudo- 
jo tą laisvę neva valdžios "kriti- 
kai." Kai kada ta kritika buvo 

teisinga; tankiausiai vienok ji bū- 
davo be jokių rimtų pamatų—la- 
bai tankiai tokia "kritika'' buvo 
daroma tokiu fondu, kad už j:j 
kaizeris butų tiems laikraščiams 
labai dėkingao. 

Mitoki laikraščiai, kurie reika- 
lauja sau laisvės rašyti, ką tik 
j:ems seile burnon atneša; kurie 
reikalauja sau laisves kurstyti 
žmones—klaidingai tą laisvę su- 

pranta. Valdžia ir prezidentas ne 

sykj apreiškė, kad valdžią kriti- 
kuoti nėra užginta: kad valdžią 
kritikuoti yra net pageidaujama, 
bet tokiai kritikai privalo buti tari 

tikras liogiškos priežastis, turi bu- 
ti rimti pamatai. 

Kiekvienas pripažįsta, kad žo- 
džio laisvė yra pamatinė šios šalies 
piliečių teisė. E~t tas nereiškia, 
kad tokia teise galima butu nau- 

dotis šišalies skriaudai. 
Kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, 

turi teisę v.flgyti, ką jis turi ir ką 
jis nori. Bet susirgus žmogui, 
daktaras tankiai pasodina jj ant 

dietos, t. y. užgina jam tulus 
valgius valgyti, nors ligonis tan- 
kiai kaip sykis jų labjausiai nori. 
Tokiam atsitikime daktarui nėr3 
svarbu patenkinti ligonio apetitas. 
Jam svarbu, už vis svarbiausia ap- 
galėti ligą, išgydyti žmogų. Ir jis 
neduos ligoniui tulų valgiu, kad 
jis ir Kasžin kaip jų reikalautų ir 
rCkautų. 

Karės stovis šalyje yra visos ša- 
lies liga—viena iš didžiausių ir pa- 
vojingiausių ligų. Tam stoviui 
būnant, noroms-nenoroms tankini 
ptisieina atimti tas., kas ramiu lai- 
k'i yra kiekvienam laisva naudoti. 
Karės laiku negali kiekvienas taip 
daryti, kaip jam galvon ateina: 
negali reikalauti visko, ką jis tu- 

rėjo ramiu laiku. Atskiro asmens, 
atskiros partijos interesai yra 
niekniekis, sulyginus su visos tau- 
tos interesais. 

Ir todėl visos šalies interesų ap- 
gynimui karės laiku tankiai pri- 
sieina uždrausti daryti tai, kas 
ramiais laikais yra pavelytina. 

Kitaip tankiausiai ir negali buti. 
N'eapribuoto:. laisvės net ir ramiais 
la'kais vėra. Yra įstatymai, kurie 
tą laisvę—ir žodžio laisvę—apry- 
buoja. Yra teismai, kurie tos lais- 
ves peržengimą baudžia. Karės 
n etu,—kuomet nėra daug laiko 
d-ryti visokių "cackų,"—žmonės 
todėl ir suteikia valdžiai didesnę 
g; lybę ir aštresnes priemones tvar- 
kos darymui ir apžebojimui tų, ku- 
r'e reikalauja sau perdideiių lais- 
vių. Rusijoj po revoliucijos zmo- 

r.rs gavo neapribuotas laisves, jų 
*kąitliuje ir žodžio laisvę. 

Ėct žmonės nesugebėjo iki šio- 
lei ta laisve tinkamai ir išmintin- 
gai naudotis.. Kokios iš to pa- 
sekmės,—matome visi, ir turbut 
retai kas iš musų norėtų., kad ir 
Suv. Valstijose užviešpatautų to- 
kia tvarka, kaip kad yra daba-* 
Rusijoj. 

Tiriu negu reikalauti sau pilnos 
laisvės, reik išmokti kaip reik ja 
i;mititingai naudotis. Ant nelai- 
r;its tankiai taip būva, kad tie, ku- 
ri garsiausiai jos sau reikalauja, 
—viena, patjs mažiausiai moka ja 
tinkamai naudotis, o antra, nela- 
Iv.i nori kitiems pripažinti tiek 
laisvės, kiek sau reikalauja. 

Jau nėra. Nuo kelių dienų 
"Naujienose" jau nepatėmijama 
liumbugiškų "šundaktarių," ap- 
skelbimų. "Naujienos" tykiai 
j:tos matyt išmetė, nieko apie t ii 
nei skaitytojaus nepranešus. 

Ilgai tie parazitai "Naujienose" 
taikėsi, bet pagalios ;r šitas jų tvir- 
č'rusis fortas sugriuvo. 

Fer tris su viršum metus "Lie- 
tuva" varė neatleidžiamus atakus 
] ries "Naujienas" už tų apgavikų 
garsinimą. 

Pagalios "Naujienos" pasidavė. 
Męs norime joms už tai tarti ačiū. 
Taipgi norime tarti ačiu ir visiems 
tiems, kurie dokumentais, raštais, 
žiniomis ir t. t. mums pagelbėjo 
ta kovą varyti. 

Dabar pasiliks dar du laikraščiu, 
—"Keleivis'' ir "Laisvė,"—kurie 
tekius pačius apgavikus garsina. 
"Laisvė," kaip girdėti, rengiasi 
juos išmesti. 

Kuomet ir iš šitų dviejų laik- 
raščių tie parazitai išnyks, lietu- 
vių spauda bus viena iš švariausių 
kaslink savo apgarsinimų. O męs 
prižadame ir "Keleiviui" ir "Lais- 
vei*' pagelbėti, taip kaip "Naujie- 
noms" pagelbėjome, jeigu jie patįs 
negalės nuo tų šašų pasiliuosuoti. 

Laikas ataušti. Sąryšyje su ne- 

vykusiu skandalu, kurį pagimdė, 
ir išaugino p. K. Šliupo straip- 
snis apie menamus šnipus, labai 
daug rašo tnusų klerikališki laik- 
raščiai. "Draugas," kaip matyt, 
tvngiasi isleisti brošurą iš rėks- 
mingo straipsnio, kuris eina da- 
bar "Drauge" dviejų špaltų plo 
čiu ir užvardintas garsiai skam- 
bančiu vardu "Šalin juodieji šni- 
pai iš Lietuvių tarpo!'' 

Męs nesistebėtum, jeigu kleri- 
kalams, arba bent kam eitų apie 
-:r ipu suradimą tarpe lietuvių. 
Visi lietuviai tam turėtų pritarti. 
F-fet iš to tono, kuriuom tie laik- 
raščiai rašo. patįs pripažindami, 
kad jiems daug "neaišku," iš to 

rcpaprasto jų karščiavimosi dėlei 
tautininkų, apleidžiant visiškai 
t'.om tarpu truputį aršesnį atsiti- 
kimą apie jų konfratrą Šveicari- 
joj, mums yra aišku, kad jiems 
re tiek svarbu surasti tnos me- 

namus šnipus .tarpe lietuvi ų, 
k'ek svarbu diskredituoti tautinin- 
kus, j ieškant ir bubnijant į padan- 
ges apie menamus šnipus t a u t i- 

inkų partijoj. 
Vadinasi, galime išvesti, kad tos 

speliotos "šnipijados" atsitikimą 
j'e panaudoja ne nacionalei kovai 
su šnipais (nes tada atkreiptų ly- 
gią domą ir ant apkaltinto kun. 
Viskonto), bet panaudoja tą progą 
mirtinai kovai su tautininkų par- 
tija. 

Gerai. Išvengimui ginčų, męs 
piipažjsime, k.i l jie gali vesti ko- 
vą riet tokiu budu—jeigu jis jiems 
patinka. Ret męs norime atkreipei 
j m vadų dotną j vieną dalyką, ku- 
į'S ilgainiui uci jiems, nei Lietu- 
vai neišeis ant sveikatos. 

Gali jie sau išleidinėti net 6rošu- 
ras—tos jų brošuros su laiku bus 
ne tik liudytoju jų pačių arba blo- 
gos valios, arba nepaprastos poli- 
tiškos kvailystės, bet bus didžiau- 
sia šlėga ant jų pačių galvų. Tas 
tautininkus nedaug interesuoja. 

Bet męs esame nuomonės, kad 
klerikalų spauda jau padarė ir dar 

padarys didesnę politišką klaidą, 
netikusiu., nepamatuotu, tiesiog 
vaikišku ir kvailu budu anta- 
gonizuoda m a Angliją, ir sta- 
tydama ją, kai po priešą Lietuvos 
laisvės. 

Kur :yra tam prirodymai? Kuo- 
mi visokie užpečkiniai diplomatai 
remia tokius savo intarimus prieš 
viešpatiją, kurios žodis gali nu- 
sverti Lietuvos likimą vienon ar 
kiton pusėn? 

I Tokių, absoliutiškai jokių ne tik 
prirodymų, bet n'et ir rimt ų nu- 

žiūrėjimų tam nėra. 
Tai yra kapitališka politiška 

klaida, kurį, atsižvelgiant į Lie- 
tuvos interesus, privalo buti kuo- 
greičiausiai mesta į šalį ir patai- 
syta. > ni « 

Męs norfitumeUš gilumos širdies 
pasakyti nUtsų ''priešams klerika- 
lams: "Pjaukite mus tautininkus, 
naikinkite—jeigu ištesėsite, bet dėl 

j Dievo malonės, tai darydami, savo 
iv apgalvota taktika nedarvkit Lie- I 
tuvai daugiau priešų ypač ten, įs 

kur galima jai tikėtis pagelbos." 
Lai klerikalų vadai, partijine ko- 

va įsikarščiavę, truputį sustoja, at- 
aušta ir pagalvoja apie tai. 

Kaip Vokietija Norėjo 
Papirkti Francuziją. 
Vokietija sutiko užmokėti $i,- 

700,000, paskui $2,250,000, paga- 
lios net 8 milijonus doliarių, kad 
tik papirkti Franci jos žymius vei-Į kėjus, per kuriuos 1916 metais 
yokietija tikėjosi nusipirkti sau i 

taiką. 
Šitie visi dalykai dabar išėjo 

aikštėn, kad Suv. Valstijų Sek- 
retorius Robert Lansing vėl at- 
sirišo savo dokumentų maišą, iš- 
traukė ir paskelbė keletą naujų 
paslaptų telegramų, kuriuos 1916 
metais siuntinėjo buvusis Ame- 
rikoj Vokietijos ambasadorius, 
von Bennstorf ir Vokietijos tuo- 
metinis užrubežio reikalų minis- 
teris von Jago\\\ 

Visas šitas skandalas išrodo pa- 
našus j pasaką — taip jis yra 
žingeidus. Podraug jis parodoj 
kaip gudriai jau nuo pereitų me- 

tų Vokietija varo taikos propa- 
gandą ir kaip ji tam tikslui j 
visas puses barsto milijonais 
doliarių. 

Francuzas — vokiečių agentas. 
Nors tie visi papirkimai prasi-; 

dėjo dar 1916 metais, bet viskas 
aišktėn išėjo tik dabar, kada ne- 

senai Paryžiuje areštuota vienas 
francuzas vardu Bolo Pasha. Jis 
areštuotas su lyg dokumentų, ku- 
riuos pristatė Suv. Valstijų de- 
partmentas. 

Bolo Faslia buvo atsilankęs 
čia, Amerikoj, ant keleto.; mene-j 
sių 1916 metais, kai'po nekaltas 
laikraštininkas; čia jis susiėjo su 

daugeliu žymių amerikonų, jų 
U r; e ir su \Y. Hearst. leidėjui 
daugelio amerikoniškų laikraščių. 

Dokumentais1 dabar prirodyta,' 
ikad Bolo gavo per buvusį Yo-: 
kietijos ambasadorių von Benni- 
storfą Washingtone $1,700.000 pa- 
pirkimui nekuriu Francuzijos se- 

natorių ir laikraščių, kad tie 
agituotų už taiką. 

■Kadangi šituos pinigus reikėjo 
gauti iš Vokietijos, o tiesiog j 
Franci ją jų negalima buvo be 
nužiūrėjimo persiųsti, tai juos 
persiųsta per Ameriką, kuri tada 
dar nebuvo karėje ir pervedimą 
daryta per keletą bankų, k id 
negalima butų susekti, iš 'kur tie 

^ pinigai yra siunčiami ir kokiam 
tikslui. 

Bet Amerikos slaptieji agen- 
tai pagavo slaptus telegra- 
mus, ėjusius tarp von Bern- 
storfo ir Berlino. Pasirodo, kad 
visų tų intrigų vyriausiu- in- 
žinierium buvo von Benstorfas. 
Benstorfo ir Jagovo telegramai. 

Valstijos Sekretorius paske!-| 
bė sekančius slaptus telegramus, 
kurie ėjo 1916 metais tarp von 

Bernstorfo, buvusio tuomet vo- 
kišku ambasadorium "VVashingto- 
in'C ir von Jakovo, buvusio tuo-Į 
met užrubežio > mini steriu Berlinc:"' 
S1 a p t <a sr' t e tie g r a m a s von! 

J a g o v u i. 
Vasario 26 d. 1916 m. — Aš 

gavau informaciją iš visai pa- 
tikėtino'šaltinio kaslink poli- 
tiško veikimo vienoj iš prie- 
šininko šalių ir tas veikimas 
privestų- prie taikos. Vienas 
iš žymiausių asmenų minčtoj 
šalyj jieško pasiskolinti $1,700,-' 
000 Nerto Yorke, už ką bus 
duota užtikrinimas. Man už- 
ginta paduoti jo Vardą ant 
rašto. Visas reikalas išrodo 
man kaipo galimai didžiau- 
sios svarbos. Ar galima tuo- 

jau parūpinti tuos pinigus New 
Yorke? Kad tarpininkai laikys Į visą dalyką sekrete, tai galima j užtikrinti. Pranešiu viską žo-1 
cĮžiu, kaip tik galima bus ras-,! 
ti ištikimą žmogų pasiuntimui 
į Vokietiją. Bernstorf. j 

j Copyright 

DĖDĖS SAMO KOLEKTA. 
tsankienaii, kapitalistai, biznieriai, darbininkai ir amatninkai, vyrai ir moterjs—visi skubina su sa- 

vo dolia-riais, kuomet Dėdė Šamas atkišo kepurę, šaukdamas prie Antros Laisvės Faskolos. 
Vienas vyras, kalbėdamas apie šitą valdžios paskolą, paklausė: "Ar pats paskolintum Rockefelle- riui siuntą doliariij?''—"Šiur, paskolyčiau—jis turtiiga^ pas jj neprapuls."—WeU, paskolink Dėdei Ša- mui, pirkdamas bondsą: jis linkstantį sykių turtingesnis už Rockefellerį." 

[Kalba apie "paskolą" yra tik' 
akių užmuilinimui. Po ta "pas- 
kola" reikia suprasti, kad von 

Bernstorfas surado žmogų, kuris' 
už ttvkj kyšį parduotų savo tė- 
vynę Red.] 

J a g o v o a t s a k y-m a I 
P> e r n s t o r f u i. i 

Vasario 29 d. — Sutinku 
ant paskolos, bet tik jeigu 
taikos propozicija ištikro iš- 
rodo jums rimtas projektas, nes 

pristatymas pinigų New Yorke 
yra dabar mums nepaprastai 
sunkus. Jeigu priešinga šalis 
(apie kurią Bernstorfo tele- 
grame kalbėta R e d.) yra 
Rusija, tai nieko neturėk su 
tokiu bizniu, nes tokia suma 

pinigų yra permaža, kad pa-, 
daryti bile kokią rimtą įtek- 
mę toj šalyj.. Taip pat. jeigu 
reikalas butų su Italija, nes 

tenai neapsimokėtų taip daug 
išleisti. Jagov. j 

V o-n J a g o v u i. 

K<^vo 25 d. — No, 685 
Meldžiu paliepti Deutsche Ban- 
kui (Vokietijos Valstybiniui 

bankui) laikyti 9,000,000, mar- 

kių ant Hogo Schmidto pa- 
reikalavimo. Reikalas yra la- 
bai daug žadantis. Tolimes- 
nės smulkmenos seka. Bernstorf 

V o n J a g o v u i 
Kovo 20 d. — [692] — Są- 

ryšyje su telegramų No. 685, 
meldžiu pranešti musų minis- 
teriui Berne [Šveicarijoj], kad 
tula ypata ateis pas jį ir pa- 
sakys jam pažinimo žodi 
''Sanct Regis" ir kad jis nori 

užmegsti ryšius su [vokiečių] 
Užrubežio departamentu. To- 
liaus prašoma, kad vokiečių 
valdžia padarytų įtekmę ant 

musų laikraštijos, kad ji neat- 

kreiptų domos i vidurines po- 
litiškas permainas Franci jo j ir, 
perleistų tai kiek galima ty- 
lėjimu taip, kad reikalas ne- 

būtų sugadintas per vokiečių 
pritarimą. Bernstorf. 

1 e 1 e g r a 111 a s B e r n s t o r f u i 

Gegužio 31 d. — Ypata, mi- 
nėja telegrame No. 692, kovo 
20 d., dar neapsireiškė Berno 
legacijoj [vokiškoj atstovybėj]. 
Ar turite daugiaus kokių žinių 
apie Bolo? Jagow. 

Sulyg tokių žinių Bernstorfoj patarimu Vokietijos valdžia pa-, 
rūpino Amerikoj $2,250,000, ku- 
rie per įvairius bankus, j vairiais 
gudriais budais tapo išmokėti 
Holo Pašai, neva kaipo "paskola" 
—ištikrųjų gi papirkinėjimams. 

Tas atsitiko pabaigoj vasario 
r pradžioj kovo mėnesių 1916 
netuoso. Jeigu atsiminsim tą 
aiiką, tai suprasime, kad Vokie- 

tija tuomet sunaudojo visas savo 

iegas, kad'įgyti pergalę ir karę 
"įasekmingai užbaigti savo lai- 
mėjimu. 

'Kaip sykis tuom laiku Vokie- 
:ija tikėjosi didelės pergalės ties 
^erdunu. Vasario 29 d. ji ap- 
skelbė naują submarinų karę 
>rieš ginkluotus laivus. 

(Tąsa ant £-to 

MARGUMYNAI. 
DIRBTUVĖS IR NEPI- 

LIEČIAI. 
Ci r a n d R a p i d s Mieli. — 

Gcrb. Redakcija: — Malonėkit 
duoti man patarimą, kas reik 
daryti. Pas mus dabar verčia 
išsiimti pilietiškas popieras. Kas 
nenori imti tokių popierų, tai 
grasina nuo darbo atleisti, aAa 
iš šios šalies išvaryti. Aš tu- 
riu rusišką pasportą ir bilietą 
ir esu liuosas nuo kariumenės. 

Taipgi molonėkite paduoti ad- 
resą artimiausio rusų konsulo. 

J. V. M—tis. 
Nuo danbo gali paliuosuoti iš 

bile kokios priekabės. Iš šios 
šalies gali išvaryti tiktai tuomet, 
kada tokį įstatymą padarytų, kad 
kas nesiims popierų. tas bus grą- 
žinamas atgal. Tokio įstatymo, 
kol-kas dar nėra padaryta. 

Jųsų pašportas nedaug giliuo- 
ja. bet jųsų bilietas gali pagel- 
bėti. Priklauso nuo to, delei 
kokių priežašeių jis yra jums 
išduotas. Jeigu išduotas delei 
jųsų sveikatos netinkamumo, tai 
beabejonės, jus ir čia butut pa- 
liuosuoti nuo kariumenės. Tikro 
atsakymo negalime duoti, neži- 
nodami daugiau smulkmenų apie 
jųsų padėjimą. 

Artimiausias nuo G r and Rapids 
rusų konsulis yra Chicagoje. 
Jo adresas yra toks: Russian 
Consulate, 10 So. La Salle St. 
Chicago. 111. Redakcija 

VISKAS PRIGELBSTI. 
S o. Omaha, N e b. Spalio 

4 d. čia atsibuvo įvairių tautu 

paroda surengta po obalsiu "Fa- 
šaulio Laisvės Paroda.'' Dalyvavo 
ir lietuviai. Amerikonams metė- 
si j akis parašas ant lietuviu ve- 

žime: 'The People of Sorro\v." 
Lietuvių vežimas buvo surengtas 
sumaniai: Aplink didelį Lietuvos 
tirgvaikį, arba Vytį. stovėjo bū- 
rys lietuvių tautiškuose rubuos^., 
— tarp jų ir Birutė. 

Antrytojaus laikraštis T h e 
R e e, aprašinėdamas parodą, ap- 
rašinėja lietuvių dalvvumą, vadina 

vežimą "žingeidžių," o apie 
Omabos lietuvius prie tos progo1-. 
s; ko: 1 

"Omabos lietuviai yra uolus de- 
mokratijos skelbėjai, o jų ištiki- 
mybė Decci Šamui laike šio k-i- 
Z'G buvo pažymėtina." 

Labai gerai, labai gerai! Kiek- 
vienas geras ;'.o'lt* apie lietuvius 
svetimoj spaudoj pagelbsti Lietu- 
vos reikalams. Skaitęs. 

MAŽŲ TAUTŲ LYGA. 
N e w Y o r k, X. Y. Gerb.1 

Redakcija: — Susitvėrusi iš ma- 

žų ir pavergtu tautų Lyga, ku- 
rioje turi atstovus 25 mažos ir j 
pavergtos tautos, laikys savo 

<oiigresn McAlpin Tlotelyj, Nevv 
Vorke. ateinančio spalio 29 d. 

Dalyvaus ir lietuviai. Lie- 
tuvių reikalus atstovaus komi- 
tetas, j kur j iei'iia pp:Vincas F. 
Jankauskas, P. S. Vilmontas 
r J. O. Sirvydas. Laike kou- 

greso bus prakalbų; lietuvių 
vardu kalbės p. V. F. Jankaus- ^ 
kas. 

^ 
Vienu iš šios Lygos tikslų 

'yra užtikrinti mažoms tautoms 
reprezentaciją busiančioj tai- 
kos konferencijoj. Momentas yra 
svarbus. Nesenai tapo paskelb- 
ta, kad pulkininkas Ilousė, kuris 
yra Prezidento \Vilsono konfi- 
dencijalis patarėjas, pratTejo rin- 
kti žinias kaslink Eurooos įvai- 
rių tautų ir žemių ir kitų dalykų, 
kurie bus svarstomi taikos kon- 
ferencijoj. 

Todėl mažų tautų Lyga sten- 
gsis surinkti visas panašias ži- 
nias, kad tokių tautų reikalai 
butų tinkamoj šviesoj perstaty- 
ti Imsiančioj taikos konferenci- 

joj. Reik tikėtis, kad lietuvių ko- 
mitetas tinkamai savo užduotĮ 
atliks! nėr abejonės, kad čia gali- 
ma labai daug naudingo padaryti 

P—tis. 
I 

KARĖ IR DARBININKAI. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Redakci- 
ja.—Kuomet pereitą nedėldienj 
Chicago* Darbo Federacija, atsto- 

vaujanti 200,000 organizuotu dar- 
bininkų. parėmė rezoliuciją nese- 
niai laikytos konferencijos Ame- 
rikos Darbininkų ir Demokratijos 
susivienijimo, kuris užprotestavo 
prieš Liaudies Tarybą, tai Chica- 
gos organizuohi darbininkų pre- 
zidentas Fitzpatrick davė gern 
pamokinimą ikeliems socialistiš- 
kiems delegatams, kurie jtarinė- 
jo. kad šita karė esanti Amerikos 
kapitalistų karė. 

Prezidentas Fitzpatrickas pa- 
sakė : 

"Tie, kurie šiądien mėginc 
kenkti f Amerikos] valdžiai, no- 

rėtų. loa<l męs netrukus griebtu- 
mės vieni kitiems už gerklių ir 
leistume Prūsiškai autokratijai 
maršuoti prie pergalės. Jie kal- 
ba apie žodžio laisvę ir apie 
presos laisvę. Aš tikiu j jas 
abidvi, bet aš taipgi tikiu į įs- 
tatymus ir tvarką. Męs dabar 
esame karėje. Ką jus pasaky- 
tumėte apie unijonistą, kuris 
stovėtų nuošaliai, kuomet unija 
paskelbtu streiką ir neremtų s v 

vo streiko? Jųs pavadintumėte 
ji "sfcebu." \Yell. kiekvienas 
Amerikos pilietis, kuris neremia 
savo valdžios tokiu laiku, kaip 
kad dabartinis laikas, yra "sko- 
bas". 

Daug teisybės yra šituose žo- 
džiuose, kuriuos pasakė ne koks 
"buržauzas", bet darbininkų uni- 
jų vadas. 

Darbininkas Unijistas. 

IŠĖJO IS SPAUDOS 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuviu kalbon. Kaina 
$1.00. Tuojaus užsakymus 
siųskite į "Lietuvos" Admi- 

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



Lietuviai Kareiviai. 
RAŠYKIT KAREIVIAMS! 
Ar jųs turite savo giminių, pa- 

žjstamų, drauęų k«riumenčje? 
Rašykit jiems laiškų! Rašykit 
tankiau, ypač pradžioje, kuomet 

jie dar neapsipratę su nauju ka- 
reivišku py veniniu. Jųsų laiškelis 

padarys jųsų draugui-kareiviui di- 

desnį smagumą, negu "keisas by- 
ro" laike pikniko. Karei "iai nori 

laiškų ir laukia nekantriai laiš- 
kanešio ateinant kiekvieną dieną. 

Stai, ką vienas jaunų lietuvių 
kareivių rašo savo broliui iš 

Rockfordo, III. 

Kareivio laiškelis. 
"C a m [ G r a n t, R o c k- 

f o r d, 111. Mielas brc'i:— Ko- 
dėl tu mm neparaša* laikas nuo 

laiko? Lauki.)u nuo tavęs laiš- 

'celio per visą .šitą są- jitę Laiš-, 

kancšys is armijos post-^f^o 
ateina du syk į dieną su pun- 
dais laiškų; šaukia visų vardus, 

ka.n tik yra laiškai atėję; visi 

susibėga prie jo; kiekvieną sy- 

kį ausis ištempęs klausau ir 

laukiu, ar neiššauks ir mano 

vardo ir kiekvieną sykį aš tu- 

riu in-ugrį/ti savo liūdną veidą 
šalin, kuomet visi, gavę laiškus 

skaito visokias naujienas, H na- 

mų atėjusias, o aš dar nei vieno 

laiško nesu gavęs nuo to laiko, 

kaip aUykau į Camp Grant. 

"Tai vienatinis nesmagumas, 

kurį aš turiu iki šiolei armijoj, 
šiaipgi turiu tau pranešti, kad 

tarnavimas armijoj yra puikus 
dalykas ir man labai patinka. 
Lietuviai bercikalo baidosi, ir 

aš bijojau kol nepastojau. <et 

dabar visai kitaip žiuriu j tą 

reikalą: tai gera yra mokykla 
kuno išlavinimui, o ir daug ko 

'kito gali ifttidkti. 

"Pereitą panelei j buvau pa- 

s'kirtas į "police duty" ant tri- 

jų tiktai dienu. Turėjau 4 vy- 

rus po savim. Xei vienas naujo- 
kas neturėjo dar -okios "ran-J 
gos" taip gireitu laik 

Korporalas ir pa-aticierai, 
miatyt, yra užganėdinti iš ma- 

inęs. Sykiu su manim yra dar 

vienas lietuvis. Ar pats manai 
kada atvažiuoti pas mus? Ge- 

daus pasiskubink ir iškatno ap- 

žiūrėk savo kampą, nes 

man rodos, kad ir tau netru- 

kus reiks pas mus atsikraustyti. 
Ko kareiviams reikia. 

"Jeigu atvažiuotum kokį ne- 

dėldienį, tai atvežk man mano 

skurstų vo gelųstuvą-diržą; taip- 

gi atvežk milteliu dantims va- 

lyti ir mažą pigų valizėlį už 50 

centu; juodos duonos ir špulę 
baltų siūlų. 

"Būdamas specialtj tarnystoj 
rytoj aš esu paliucsuotas nuo 

muštro, o muštrą aš labai my- 

liu. Musų ligonbučio kareiviai 

negauna u-aug progos prie 
muštro, bet pamatytam in- 

fanteriją (pėstininkus) ir kul- 

Icasvaidžių Kompaniją. Na, tai 

•užteks šiam kartui. Fvk svei- 

kas Tavo Stasys". 

Nuo Redakcijos. "Lietuvos" re- 

dakcija su mielu maru patalpins 
laikraštyj kiekvieno kareivio ad- 

resą, kad duoti progą pažysta- 
miems iš kitų miestų sužinoti 

apie savo draugus-kareivius. Jau- 
ni kareiviai gali tuom pasinaudoti 
ir prisiųsti savo adresus pagar- 
sinimui laikraštin. 

IŠ NEW PHILADEIP- 
HIA, PA. 

Nuo birž. 5 d. iki rugsėjo 
25 d. š. m. iš čia liuosnoriais pas- 

tojo Suv. Val-s. kariumenėn. šie 

lietuviai: 
J. Mickus, A. Slavinskas, R. 

•Krivas, J. Steniulis, J. Sužiedė- 
lis, S. Andriuškevičius, J. Bara- 

vykas, A. Maražas, (Visi nepilie- 
čiai šioj šalyj). 2 iš j u — J. 
Steniulis ir J. Sužiedėlis tarna- 

vę Rusijos kariumenėj. 
Iš šioje-šalyje gimusių liuos- 

«noriai buvo šie: M. Tačilamskas, 
S. Šulcą, J. Žerdeckas. J. Skrip- 
ka, J. Jakunskas, J. Kuklis 

Paimta, kol-kas, dar tik vienas 

Stasys Jocius. Jis nėra pilietis. 
Rept. 

Iš Potsville, Pa. — V. Mille- 
ris (čia gimęs). J11I. Bulota, J. 
Samuolis (abu ateiviai) visi lius- 
noriai pastojo armijon. Korės p. 

Atlantic City, N. Y. — Čia tan 

po paimtas kariumcnėn chicagie- 
tis Jonas Klevas. 

Shenadoah, Pa. — Tapo pasauk- 
tas kariumcnėn ir paskirtas for- 
muoju laivyno lcutenantn baigu- 
sis dantistcrijos mokslą su auk- 
ščiausiu pasižymėjimu — Anta- 
nas Norkevičius. 

Iš Cumbola, Pa. — Liuosno- 
riais stojo Suv. Vals. kariuin. šie 
lietuviai: J. Laučys, B. Sidcrcvi- 
čkis (SLA. narys), P. Janušaus- 
kas. S. Dranginis (Visi ateiviai). 
Ant. Syvokas (čia augęs). Pa- 
imtas Andrius Vosylius (čia 
gimęs). .Rep. 

Salem, M.ass. Įstojo savanoriais 
Suvienytų Valstijų armijon šie 
šio miestelio lietuviai: Fr. Kas- 
tantinavičius, Jurgis Bingelis, 
Tonas Asmontas ir Julius Drus- 
kinis. 

M.innersville, Pa. — Išėjo kariu- 
menėn SLA. 13 kp. pirmininkas 
Jonas Petrauskas ir narys Juo- 
zas Kavaliauskas. Dabar jie gy- 
vena San Antonio, Texas. 

Bridgeport, Conn. — Pastojo j 
Amerikos armiją p. Niaura, veik- 
lus lietuvius. ALTS. jam paren- 
gė puikias išleistuves. 

E. Arlington, Vt. — Pastojo 
Amerikos kariumenėn šis lietu- 
viai: A. Nakutis, J. Daraškevi- 
čius, Al. Zarttmha. 

ATEIVIŲ DAR NEIMS 
KARIUMENĖN. 

Filiai, kurie buvo įnešti kongresan 
su tikslu, kad ir nepiliečius imti 
kariumenėn lygiai su piliečiais, ne- 

perėjo. 
Kongresas prieš pat savo sesi- 

; ->s uždarymą balsavo tą bilių; vi- 
?■ balsavo u i jo priėmimą, bet pa- 
sirodė, kacl posėdy j nėra q u o r ti- 

ni o. Taip jis ir, liko iki kol nau- 

joj' kongreso sesijoj nepaduos nau- 

j biliau-?. Todėl ateiviai nepilie- 
čiai kol-kas gali buti ramus: j'.: 
priverstinai kariumenėn neims. 

Vėliausios Žinios. 
Londonas, Spalio 10 d. — Va- 

kar ir šiądien angly armija sy- 
kiu su francuzais atmetė vokie- 
čius ant 3 verstų atgal; per 1000 

belaisvių, trįs kaimai i. dauge- 
lis svarbių pozicijų tapo uiimta. 

Kopehagen, spalio 10 d. — 

Vokiečių laivyno ministeris, adm. 
Von Capelle, pranešė šiądien 
reichstage, kad vokiečių laivyne 
tapo surastas suokalbis padary- 
ti delegatų komitetą, kaip kad 
Rusijoj, ir tokiu budu suparali- 
žuoti laivyno veikimą. Ministe- 
ris taipgi pranešė, kad kaltinin- 
kai tapo areštuoti ir "gavo tą, 
ko užsitan1a\ o." 

ANGLAI VĖL MUŠA 
VOKIEČIUS 

Londonas, Spalio g d.—Ofi- 
ciališkai apskelbiama, kad šią- 
dien pusiau šiąštą anglai drau- 
ge su francuzais vėl pradėjo 
šturmą ant ilgo fronto į rytus 
ir šiaur-ryčius nuo Ypres, Bel- 
gijoj. Iki šiol mušis vystcsi 
pasekmingai talkininkams. 

Oras blogas. 

Petrogradas, spalio 9 d. Pu- 
siau-ofcialė žinia skelbia, kad 
socialistiškas "parlamentas" pa- 
galios atsisakė nuo reikalavimo 
kontroliuoti valdžią. Jis turė- 

sęs tik patariantį balsą. Ke- 
xrenskis praneša, kad jam* bus 
apie 120 atstovu nuo "buržu- 
azijos"; kiti apie du trečdaliai 
bus socialistų. 

.AUKIA MŪŠIO SU ITALAIS. 

Washington, D. C. Spalio 10. 

d. — Oficialės žinios praneša, 
kad austrai skubiai traukia ka- 
riu.nenę prie italų fionto, kur 
laukiama didelio italų užpuo- 
limo. 

BUS TREČDALIS 
"BURŽUJŲ". 

A. M. M ARTU S. ^ s rtrj % d 

Apie Grįžimą i Lietuvą, i 

Kaip Lietuva bus politiškai 
įsutvarkyta po šios 'karės, dabar 
dar 'negalima nuspėti. Ji, gal 
■but, liksis visiškai neprigulmin- 
ga arba gal but turės pilną ?a- 

j vi valdą, Vokietijos ar Rusijos 
globoje. Bet ekonomiškas žmo- 
nių gerbūvis nedaug ką priklau- 
sys Iškarto nuo politiško stovio,. 
Juk kas dabar išgriauta, kas su- 

naikinta. tai ar politika virs šiaip 
arba taip,—vis vien tas pasiliks 
sunaikinta, vis vien tą reikės at- 

statyti. 
Kiek daugiau reikš politiškos 

sąlygos ant žmonių grįžimo at- 

gal į Lietuvą. Jei bus įgyta 
įpilna liuosybe Lietuvai, tai dau- 

gelis grįš; jei gi nebūtų pilnos 
liuosybės, tai grįžtų daug mažiau. 
iTai abelnas ruožas. 

Grįžimo priešai. 
Iš kitos pusės grįžimas lie- 

tuviu tėvynėn čionai patinka 
gana didelį pasipriešinimą, prie- 
šingą agitaciją. Daugiausia prieš 
grįžimą agituoja saliuninkai. 
Saliu'tiinkai (nemažiau kaip 90 
.nuošimtis) deda visas pastangas, 
kad tik lietuviai po karės neva- 

žiuotu į Lietuvą, nes jei išva- 
žiuotu, tai daugelis saliuninkų 
turėtų uždaryti savo saliunus. 
Saliunai ir čionai sulos musų 
gyvenime didelę nenaudą, o juk 
saliuninkų įtekmė dar yra didelė. 
•Tik 10 'nuošimtis saliuninkų yra 
geri tėvynainiai, kurie agituoja 
lietuvius grįžti. 

Į Ivas link biznierių, tai mano 

Inuomone, jų apskritai 80 nuo- 

šimtis priešingi grįžimui į Lie- 
tuvą. Jie gina savo biznius, ir 
su tautos idėjomis mažai skai- 
dosi. 

Apie kunigus galima pasaky- 
ti, kad didžiumoje ir jų interesai 
stfpuola su biznierių interesais. 
Kiek inan bevažinėjant teko iš- 
tirti, tai iš kunigų apie 70 beve- 
lytų, kad lietuviai pasiliktų čio- 
nai ; kitaip—ikas-gi užlaikys lie- 
tuviškas parapijas? O juk ame- 

rikiečio kunigo gyvenimas yra 
geresnis, negu Lietuvos kunigo. 

Gydytojai truputėlį geriau sto- 
,vi už kunigus, bet ir jų didžiu- 
ma irgi pasiliks čionai, (tai 
klausimas. Red) Tą patį galima 
pasakyti ir apie advokatus. (Taip 
,pat klausimas. Red.), 
j Iš profesionalų, tai geriausia 
stovi laikraštininkai. Nors pa- 
prastai j laikraštininkus k:ti pro- 
fesionalai iš augšto žiuri, bet 
visgi pas juos daugiausia yra tė- 

vynės meilės. Iš jų a'pie du treč- 
daliai išvažiuos į Lietuvą ir tiek 
pat Amerikos lakraščių agituoja 
už tai. 

, Bet'pats svarbiausias dalykas, 
tai musų liaudis. Kas grįš kas 
liks? Kiek man teko patirti, 
tai- apie pusė visų lietuvių yra 
prisirengę grįžti atgal j Lietuvą. 
Žinoma, dalį tų visų pasiren- 
gusių grįžti perkalbus įvairus 
biznieriai, bet visgi daugelį ne- 

sulaikys. Grįš visi paprasti dar- 
bininkai, neįleidę čionai šaknų. 
Pasiliks čionai tiktai vedusieji 
svetimtautes moteris, išauginę 
anglų dvasioje vaikus; pasiliks 
visokie turintįs valdiškas vietas 
ir a pf kritai gana ilgai čionai gy- 
venusieji. 

Bet apie biznierius, tai dar 
galima tiek pasakyti, kad 'kaip 
'tik jie pamatys, kad jau /čionai 
daugiau negalima padaryti biz- 
nio, tai jie irgi važiuos tenai, bet 

Įvažiuos, taip sakant, jau priver- 
jsti. 

Grįžitną padidins dar ir tas, kad 
pc karės čionai neišvengimai ( 
pradės eiti menkai da"bai, o taom 
tarpu Lietuvoje atsiras ibegalės 
darbų, o ir žemės bus pigios. 
,Gal čionai darbų apsistojimą 
atsvers darbininkų išvažiavimas, 
bet visgi po karės Lietuvoje pa- 
prasto žmogaus padėjimas bus 
nei kiek nc menkesnis už pa- 
dėjimą amerikiečio, kurio visa 
laimė ir gerbūvis priklauso nc 
nuo pačio žmogaus ar valstijos, 
bet iš malonės milžinišku kor- 

1 
poracijų, sindikatų ir trustų. 
Kad taip yra. tai aiškiausiai pa-1 
Ikidija ir tas nuęgas faktas, kad 
dar prieš karę. o jau Lietuvos 
kininkas geriau (?) gyveno, negu 

Amerikos farmeris. 
Vienu žodžiu grjž'unas i Lie- 

tuvą bus 4i !dit- Bet jei jatt 

lietuviai grįš, tai tas grįžimas 
turi buti naudingas, tvarkus, ge- 
rai organizuotas., Jei lietuviai 
grįš neprisiruošė, tai jie bus 
tiktai išnaudodami kitų, kaip yra 
čionai išnaudojami. Todėl būti- 
nai reikia pradėti ruošties prie 
grįžimo ir tai tuojaus. Apie 
tokį ruošimąsi man norisi nors 

trumpai pakalbėti. 
Kaip reikia ruoštis prie grįžimo. 

Štai Montcllo, West Lvnn ir 
Bedford lietuviai dirbantįs prie 
pagaminimo Čeverykų, jau susi- 
rašė ir tariasi. Vieni jų mano, 
kad geriausia pritraukti tūkstan- 
tį žmonių, sudedant po ioo dol. 
(viso butų t00,000) ir su tais 

I inigais pradėti kooperatyvišką 
dirbtuvę. Kiti-gi mano, kad rci-, 
kia šėrus padidinti iki 500, tuo 
bud u 'narių skaitlius susimažina 
iki 200, tuomet dar geriau. Vėl 
treti mano, kad reikia tik to žmo- 

nių turinčių po 10,000 doliarių. 
Tie visi sumanymai geri. Ne- 
išvadžiodamas ilgai, pasakysiu, 
kad antroji nuomonė yra geriau- 
sia." Tik pradėkite. Tik dėkite 
pinigus. Dėkite į viena banką, 
kad kapitalas butų kruvt je ir or- 

ganizuokitės. Jei ir pairtų, tai 
juk pinigus galėsite pasiimti at- 

gal. O su 100,000 doliarių arba 
su puse milijono rublių (sulyg 
daibartmio kurso) jau galima 
įsteigti milžinišką čevervkų dirb-j 
tuvę. Gabesnieji būtinai greitai) 
pradėkite organizuoti. 

Dailydės arba stalioriai bus la- 
bai reikalingi Lietuvoje ir uždar- 
biai bus tiesiog negirdėti. Jie 
turi tvertis j bendrovę. Visas 
dailvdžių centras turi buti Grand 
Rapids, Mieli., nes tenai jų dau-: 
giausia yra. Prie jų galėtų pri- 
sidėti ir Gardner, Mass. dailydės., 
Čia trumpame piešinėlyje aš ne- 

galiu visiko išpasakoti. Dailydžių 
organizacija turi susinešti 
su lietuvių dailydžių organi- 
zacija Petrograde (Baskov 
per \2Q. Petrograd, Russia)^ Iš ten gaus plačius nurodymus, i 
Amerikiečiai gi galėtų susineš- 
ti su p. L. P.raškis, % Morton! 
Hottse, Grand Rapids, Mieli. i 

Plytninkai ir gotautų dirbė- 
jai po karės neišpasakytai bus 
reikalingi. Juk Lietuvoje trio- 
bos bus statomos iš plytų, nes 
vokiečiai dabar naikina Lietuvos 
miškus. M?džų kaip tik užteks 
rakandams ir durims, bet sie- 
nas reikės, dirbti iš plytų. To- 
kių bendrovių galėtų susitverti 
kokis šimtas, kiekviena paskirai. 
Plytnyčios bus reikalingos kiek- 
viename paviete, o plytnyčią 
jsteigti galima su kokiu 10,000 

rublių. Tai tokios bendrovės 
galėtų susidėti iš kokių 10-50 
žmonių ir kiekviena galėtų da- 
ryti sau milžiniškus pinigus. 
Tai lengviausiai įsteigiama pra- 
monė. O plytninkų Amerikoj' 
yra pusėtinai. 

Cemento dirbėjams sunkiau 
jau sudaryti bendrovę, net čia 
reikia (bent vieno inžinieriaus.1 
Bet tas dabar jau lengva. Prieš į 
karę D.r. Basanavičius ir inži- 
nierius T. Naruševičia įsteigė1 
netoli Varėnos, Vilniaus gub., 
cemento dirbtuvę ir gerai vertė- 
si. Šveicarijos ekseprtai tos 
dirbtuvės cementą pripažino ge- 
riausiu. Ta bendrovė yra ir da-j 
bar, tai prie jos reikia tik pri- 
sidėti. Reika suorganizuoti čio- 
nai prityrusius darbininkus ir jų 
kapitalą ir prisidėti prie tos bend- i 
rt/ės. Taigi cemento darbinin- 
kai, skubinkite sudaryti organi- 
zaciją, o visas informacijas pa- 
skui gausite nuo -jfižinieriaus T. 
Naruševičiau^ (Miliutinski pere- 
ul. No. 18 kv, 9 Moskva, Rus- 
sia). Tik organizuokitės. Kam 
dirbti kitam, .j|ei gpli dirbti pats 
sau. O kad cemęptas labai rei- 
kalingas visur, tąl jau apie tai 
neverta kalbėti, nes tą kiekvie- 
nas žino. 

Mašinistai (ir sliesoriai) bus j 
labai reikalingi ir prieš karę., 
jau Newark, N. J. ir Bridgepor-1 
to mašinistai organizuojasi. Kaip 
tą suorganizuoti, per laikraštį 
sunku išpasakoti. Mašinistų su- 

sivažiavimas turėtų vienas įvykti 
Ne\v Yorke, kitas Chicagoje. Ga- 
lėtų susitverti keletas bendrovių. ; 

Geležies darbininkai sako, 
kad Lietuvoje nėra geležies,' 

bet tai netiesa-. Tiesa, gele- 
žies nedaug yra, bet galima stei- 
gti geležies fabrikus, kad ir rudą 
reikėtų atgabenti iš kitur. Juk 
Tilmanas Kaune praclejo biznį 
su 450 ru-b. ir per keliolika metų 1 

pavirto milijonierium. Taip pat 
neblogai sekasi Vilijos 'bendro-1 
vei. Čionai jei jau bijomasi ir 
abejojama, tai tegul tik organi-i 
zuojasi. Juk kiek daug Vilija 
davė Lietuvai, tai 'niekas neiš- 
skaitliuos, juk tik Vilijai jsiku-, 
rus, visi ūkininkų geležiniai pa- 
darai labai atpigo, o Vilija, ne-į 
žiūrint į tai. užgyveno šimtą tūk- 
stančių rublių. Jei jau geležies į 
liejimo ir nebus galima čia; 
įsteigti bendrovę, tai reikia susi- 
organizuoti ar prisidėti prie Vi- 
lijos, o ji jau viską užves ir su- 

tvarkys. Kas-gi šiandien drįstų 
Vilija nepasitikėti? 

Taigi čionai priklauso žodis 
pittsburgiečiams ir apielinkci. 
juk geležies darbininkų yra ne- 

mažiau 25,0a"), iš kurių lengvai 
galima surasti 2.500 darbininkų 
turinčių po 500 doliarių, su 

suma $125,000, tai yra su 6 mili- 
jonais rublių -prisidėjus prie Vi-1 
lijos galima butų aprūpint visa' 

Lietuvą. Taigi būtinas reikalas.! 
kad Pittsburge pradėtų organi- 
zuoties. Svarbiausia tik pada- 
ryti pamatą ir pradėti rinkti k a- 

•pitalus. Aš žinau daug tokių, j 
kurie šiam tikslui duoda po 2 

ir 3 tūkstančius doliarių. Tai 
yra nc juokai. Pittsburgiečiai, 1 

būtinai turi pradėti organizuotis, j 
Audėjai ir verpėjai turės mil- j 

žinišką ateitį Lietuvoje, nes nė-į 
ra nei vieno fabriko, o ir visoje 
Rusijoje labai mažai. Daugiau-! 
siai verpėjų yra Massachusetts 
vailstijoje. Audėjų ir verpėjų I 
centras turėtų buti Laurence, 
Mass., nes tenai yra daugiausiai į 
lietuvių audėjų. Taipgi ir apie- 
linkės,—kaip Lo\vell, Providen-t 
ce. R. I. ir kitur. Lietuvių ai:\j 
dėjų vra nemažiau 20,000. Iš 
jų mažiausia 2,000 surasime tu- 
rinčius ir norinčius įnešti po 300 
doliarių. Tas sudarytų 600,000 
doliarių arba 3 milijonus rublių. 

Su tokia suma galima jau 
įsteigti didelę dirbtuvę, kur tie 
visi žmonės gautų darbą. Čia 
tik reikia organizatorių ir biznio 
vedėjų. Bet tokių atsiras, tik 
reikia pradėti organizuoti. La\v- 
rence'o audėjai jau užmezgė pra- 
džią, tik lai neapsistoja, lai or- 

ganizuoja toliau. 
Odų ir kailiu dirbimas. Vie- 

nas žydas Franklinas Šiauliuose 
prieš 20 metų pradėjo tą biznj 
su 400 rublių ir j 17 metų už- 

gyveno j 20 milijonų rublių. Tai 
■patyrė velionis Lansbergis (Žem- 
kalnis). Tas jau parodo, kaip 
yra pelningas tas bizjnis. O 

pirm karės lieutvių visai ne- 

buvo tame biznyje. Gi odų 
dirbėjų yra gana daug Ame- 

rikoje, kaip Nevvarke, Iloboken, 
N. J. taip ir Worcester, Mass. ir 

W. Lynn. Mass. Yra lietuvių ir 

perdėtiniais, net vyriausiais vedė- 

jais. Vienas tokių pasižada tą 
viską vesti, jei tik susiorgani- 
zuotų kapitalo kokia $50.000. 
Tai lengviausi? dalykas, maši- 

nerija menka. Taigi organizuo-j 
kitės. Čia reikia tiktai too žmo- 

nių turinčių po 500 doliarių. Vi-, 
si turč-tų sau darbą, butų pats j 

savininkais ir pelną sau imtų. 
Automobilių dirbimas — Lie- 

tuvoj arkliai išmušti ir atimti, 
^odėl automobiliai ypač ukėr 
bus labai reikalingi. O visi De- 
troito lietuviai daugiausiai dirba 
tik automobilius ir turi gerą i-a-j 
tyrimą ir tarp jų yra labai daug! 
pasiturinčių. Nesunku tarp jų 
surinkti nemažiau 3,000 žmonių 
turinčių po 300 doliarių. Su 

900,000 doliarių arba su 4 mili- 

jonais rubliu jau galima Įsteigti 
didele dirbtuvę, kur tie visi dar- 
bininkai rastu sau vietą, butų 
patis savininkais savo dirbtuvių. 
Taigi Dctroit. Mieli, lietuviai tu- 

ri padaryti pradžią, (branduolį, 
o paskui kitų miestų lietuviai jau 
prisidės. 

Trasų ir elektros išdirbystė.— 
Čia jau darbininku mažai reikia, 
o daug kapitalo. Todėl čia turė- 

tu žmonės organizuoties turintis 
P nitui. Pa iierrą galima užkinkv- 
ti Lietuvos upes. (Gerai butų 
p.-4''•rkvti Nemuną ties Prienais 
ir P.irštonu). Tam reikia daug 
n'pigų. Aš esu kalbėjęs su dau- 
geliu žmonių, kurie duotų tam 
reikalui po 3,000 doliarių. To- 

kių jau žinau apie 20-40 žmonių.1 
[rengimas tokios dirbtuvės atsi- 
eitų 'nemažiau 300,000 doliarių, 
taigi susidėję 100 žmonių ir su- 

dėję po 3.000 galėtų tą padaryti. 
Tokia milžiniška d'rbtuvė atneš- 
tų milžinišką pelną. Juk kas-gi 
nežino, 'ką reiškia trasų ir elele- ( 
Iros dirbimas. C'ia trk įrengimai 
prekiuoja. o medžiaga paskui vi- 
sai mažai prekiuoja. 1 

Dar galima butų pakalbėti 
apie cukraus išdirbimą, popieros, 
ypač muilo, kuri galima pradėti 
su keliolika desėtkų doliarių. 
P,et tas lai pasilieka kitam kartui. 

liet kas šituom turėtų rupi'n-į 
ties? Pirmiausiai turėtų patjs 
tų sričių žmonės organizuoties. 
Jiems turėtų pagelbėti visokie 
"real estate" (nejudinamos nuo- 

savybės) agentai. Visokie lotų 
ir 'namų lietuviams pardavėjai 
turėtų dabar organizuoti tas ben- 
droves. Pirmiausiai jie dabar 

ju'k daro menką bizni, o antra, 
jie gana gerai patyrę biznyje. 
Jie kaip tik čionai butų sugadųs. 
Jie turėtų organizuoti kapitalą ir 
dėti j bankas, kurių -nuošimti 
sau galėtų pasilaikyti kaipo už- 
darbį. 

Kaslink to, kad po šios karės 
Lietuvoje bus daug geriau, tai 
jau visiškai nereikia abejoti. Tat 
darban visi, juk karė gali pasi- 
baigti bile valandą, o męs turime 
buti gerai prisiruošę. Musų ir 
apskritai žmonių gerbūvis pri- 
klauso tiktai nuo įnųs pačių. 

Atminkime, kad pasaulis po 
pabaigimo šios karės pradės 
naują gyvenimą, naują gadynę. 
Viskas bus nauja: kas buvo prieš 
karę, tas jau žuvo ir daugiaus 
įebesugrįš. Tat organizuokitnės, 
dirbkime, tvarkykimės ir pama- 
tysime, kad męs sau laimę su* 
tversime. 

Musų Pastangos Auga. 
Lietuvi ir Lietuvaite, perskai- 

tyk šiuos žodžius, išreikštus Ame- 
rikos JJetuvių Tautinės Tarybos 
susirinkime p. J. O. Širvido, seno 

tautos veikėjo, darbuojančiosi 
jau nuo daugelio metų tarpe 
Amerikos Lietuviu visuomenės, 
Minimasai veikėjas susirinkime 
rugsėjo ii d. kvietė "visus vei- 
kėjus informuoti mušu tautie- 
čiams iš gerosios pusės, veikli 
išvieno ir auginti gerą nuomonę 
apie Tautinę Tarybą tarp lietu- 
viu minių, kurios organizuojasi 
ir laukia darbo. Kuomet visi vei- 

kėjai dirbsime, tuomet atsieksime 
ir tuos tikslus, prie kurių ir Ta- 
ryba eina". 

Pastarosiose savaitėse Ameri- 
kos Lietuvių Tautinė Taryba iš- 
siuntinėjo musų vidurinėsės srio- 
į "s laikraščiams savo tikslus-pa- 
matus! tuos jau patalpino neku- 
rie ir skaitytojai turėjo progos 
susipažinti su jais. Svarbiausie 
tų tikslų yra: iškelti Amerikos 
lietuviuose obalsj. "Lietuva-lie- 
tuviams"! 

Skaitytojai—jus matotę kitų 
mušu sriovių pastangas u/grob- 
ti Lietuvą. Viena jų. kaip išsireiš- 
kė daugelis Tarybos veikėjų, Lie- 
tuvą veria j Rymą: jai neapeina, 
kad Lietuva taptų laisva ir ne- 

prigulminga. bet apeina tik tas. 
ant kiek Lietuva bus naudinga 
Rymui. Rymas tykoja Lietuvos 
turtu. Lietuvos žmonių nuolan- 
kumo ir paklusnumo—ir tą gerai 
suprasdami tie vad'ai ten linkui 
mūsų tėvynės ateitj nori nu- 

kreipti. 
Kita mūsų sriovė—kairioji—vi- 

sai priešinga Lietuvos neprigul- 
mybei, priešinga atskirai valsti- 
jai. kas ištikro Lietuvai priguli. 
Toji sriovė daugiaus dirba inter- 
nacionalizmui. negu naudai sa,-o 

tėvynės. Nesvarbu, kokiame pa- 
dėjime Lietuva stovėtų, jiems 
apeina kitų reikalai—svetimi rei-. 
kalai. Jie dirbdami kitų naudai, 
dargi nusmerkia savuosius—Lie- 
tuvos—reikalus. 

Taip, matome, belieka tik 
mums stovėti visad—sergstin- 
či.ais tėvynės likimą sargais, ne- 

paleisti jos nei vieniems nei ki- 
tiems, tuo pačių tarpu reikalauti 
pasaulio pripažinti Lietuvai ne- 

prigulmybę. 
Kaip męs galime tai atsiekti, 

kuomet ikišiolci pasaulis kai pi r 
nežino nieko apie Lietuvą, nes 

tie kurie tyko aut Lietuvos, kaipo 
ant ;-au naudingo kąsnio, visokį 
Lieti*vos ir lietuviu balsą apie jų 
tėv* nės neprigulmvbę laiko už- 

šliaužę ir neišleidžia nei aido 

pasiekti .ausis didžiojo pasaulio? 
Šiandien Amerikos spauda visai 

ignoruoja Lietuvos žodį, reikala- 

vimą, ir nepripažysta jai jokių 
žmonišku tiesų. Nesileidžia lie-J 
tuviui pranešti jų skaitytojams 
3'pie Lietuvos vargus net tada, J 
kada jie garsiausia šaukia apie' 
kitas mažesnes ir mažiaus reiš- 
kiančias tautas. 

Antrasis Tautinės Tarybos 
punktas programe skamba: Plė-i 
toli mūsų visuomenėje siekinius 

prie kuoplačiausios demokratiš-' 
kos Lietuvos. Suprantate, kid 

mūsų sriovė, arba vadovaujan- 
čioji Lietuvių sriovė, reprezen- 

tuojanti Amerikos lietuvių tikrą- 
jį kūną, nekreipia savon pusėn 
visos Lietuvos, bet nori pasta- 

tyti ant liaudies pamatų, kad 
kiekvienas turėtų lygias teises, it 
politikinės, iir ekonominės ir -ti- 
kvbinės. Nieko priešingo nėra ta- 
me nei vienai, 'tvei kitai, nei jokiai 
sriovei, nežiūrint kaip daug jų 

Į butų. 
Musų pastangos auga. Apie 

keturi mėnesiai atgal susiorgani- 
zavusi Amerikos Lietuvių Tau- 
tinė Taryba New Yorko mieste 
vis plečiasi į didesnę organizaci- 
ją. Tarybos gi augimas—yra au- 

gimu ir visos vidurinės sriovės, 
o tuo pačių—kėlimas augštyn tų 
idealų, kokie yra užreikšti visuo- 
se musų suvažiavimuose, seimuo- 
se ir veikėjų pas-tarimuose apie 
Lietuvos ateiti. 

Šiandien už Amerikos Lietu- 
viu Tautinės Tarybos pečiu sto- 
vi A. L. T. Snndara, Cenfralis 
Kon itetas, keletas draugijų ir 
kuopų ir visi Brooklyiio—Xew 
Vorko—Xe\varko ir apielinkių 
veikėjai, su desėtkais tūkstančių 
vietos ir apieninkės lietuvių. 

Šiose dienose, kaip tapo da- 
girsta, Vakarų Lietuviai, milži- 
niška kolonija Chicago, jau pa- 
sirengusi stoti petys į petį su 
Taryba— jau Tarybai pastaty- 
ta klausimas apsvarstymui ir 
priėmimui j bendrą ryšį musų 
brolių—veikėjų Cliicagoje. Taip, 
iki Chicagos bus užmegstas ry- 
šys tarp Tarybos veikėjų—taps 
sujungtos pasirįžimo kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę drau- 
giškumo rankos ir darbas bus 
veikiamas taip, kaip to reikalauja 
ši gyvenimo valanda. 

Taryba savo svarstymams šian- 
dien turi keletą svarbių 'klausi- 
mu—tai politiškasis Amerikos 
Lietuvių Seimas, pastangos at- 
spirtį lenkų norus užgriebti Lie- 
tuvą ir išreikalavimas popiežiaus 
ir Suv. Valstijų prezidento neuž- 
miršti Lietuvos nepriklausomy- 
bės. kalbant apie kokias nors tai- 
kos išlygas. Tie klausimai turi 
apeiti kožnam lietuviui,—tie klau- 
simai šiandien turi buti išrišti 
ir padarytas darbas. 

Ne laikas bus ginties nuo len- 
kų, kuomet jie Lietuvos teritori- 
ją ir visus lietuvius paglemš po 
savo globa; jų'intrigos prieš Lie- 
tuvą vra baisios, jie dirba* ne 
snaudžia; jie deda pinigus papir- 
kimui tų, kurie gali jiems pagel- 
bėti jų pasiryžimuose. Lietuviams 
būtina yra išeiti prieš tuos žmo- 
nės ir palikti save nepaliečiamais 
tautos, kuri per šimtmečius mus 
enjrė. 

Seimas turės svarbią politišką 
reikšme n* sų gyvenime: m-egali 
pakakti vieno seimo, atsibuvu- 
sio 1914 metais, karės pradžioje. 
Tada dalykai stovėjo visai ki- 
taip, bet dabar jau virtu kitas 
lapas net ir pasaulinės politikos, 
todėl lietuviams Amerikoje vėl 
bus laikas suvažiuoti. Seime ame- 
rikiečiai Lietuviai galėsime iš- 
nešti bendrą čia esančių lietuvių 
pagrindą, sulig dalykų stovio pa- 
c;">je tėvynėje, linkui busimos 
nepriklausomos Lietuvos. 

Lietuviai! veikkime, kada ki- 
ti musų broliai miega! Dirbki- 
me. kada kiti atsisako dirbti! Ko- 
vokime, kada kiti traukiasi nuo 
kovos lauko, eidami svetimais 
keliais! Zengkime prie musų ta-u- 
tos idealo, kur yra Laisva Ne- 
prigulminga Lietuva—visoms lie- 
tuviams ! K. S. Karpavičius 



Vėl Pasirodė Vaikų Paraližas, 
Rašo Dr. S. Biežis. 

Jau antras mėnuo kaip Chicagoje 
fiiauč-ia baisi vaiku liga taip va- 

li.narna "vaikų paraližius." Ši- 
ta liga ant laimės dar nėra taip 
didžiai išsiplatinusi, bet jos pra- 
žutingumas bei vėlesnės kont- 
plikacijos, kurios dainai padaro 
vaikus laušais ant visados, verste 
verčia apie tai rimtai pagalvoti 
bei rūpintis kas dieną, kad ap.vui 
gojus vaikus nuo tos pavojingos 
ligos. Užtat šituom rašinėliu 
įnoriu supažindinti visuomenę, 
nors trumpais žodžiais, su vaikų 
paraližiaus liga. 

Kas tą ligą pagimdo. 
Šiandien jusų kaimyno vaikas 

apsirgo, o rytoj ta viešne gali 
ir tamstos namą aplankyti. Šian- 
dien, sakysim, tamstos vaikai 
sveiki ir linksmi, o už dienos-ki- 
tos gaili jį nunešti j kapines arba 
kas gal dar blogiau, padaryti jį 
raišu ant viso amžiaus; vietoj 
sveiko vaiko turėsite amžiną uba- 

gą, kuris jau vargiai begalės 
savim rūpintis, — taps ir sau ir 

kitiems sunkenybė. 
Prie kiekvienos ligos galima 

pritaikinti patarlę: "Svaras ap- 
saugojimo yra vertas pūdą gy- 
dymo". Šios 'igos klausime tas 

dar daugi?.u reiškia, kadangi ap- 
sirgus vaiku paraližium, ir dak- 
taras nedaugiausia ką begali pa- 
daryti. 

Priežastim tos ligos yra labai 
mažutėlis organizmas — m a'Vi au- 

si s iš visų žinomų organiznų. 
Jis galima matyti tiktai per ęe-j 
riausius padidinamus stiklus —• 

mikroskopus. Šitie organizmai, 
arba mikrobai yra apvalus ir vei- 
siasi kaip ir bakterijos — iš vie- 
nos pasidaro du, iš tų dviejų vėl 
po du, ir taip toliaus. Tie gy- 
vūnėliai yra labai gaivus. Jie 
išsilaiko ir lede •ne'kurj laiką; kar- 
ščio jie taipgi nemažai gali pa- 
kęsti! sausumoj, kame visai 
drėgnumo nėra, jie išbūva gyvi 
per kelias savaites, o net ir per 
kelis mėnesius. Vienok saulės 
spinduliai iuos užmuša greitai. 

Ar šita liga yra užkrečia- i 
ma? Taip! 

Tie gyvūnėliai—nuodai užkre- 
čia kitus ir tokiu įbudu liga pla-! 
tinasi. Bandymais ant bezdžio- 

nių yra tikrai susekta, kad pa- 
tinus t u nuodu nuo ligf-nio, ser- 

gančio vaiku paraližium, ir įlei- 
dus j bezdžionio, beždžionė 'bė- 

gyje kelctos dienu apserga. Iš 
tos tokiu budu apsargintos bež- 
džionės, galima ir kitas apsirg- 
dinti. O šita* bandymas labai 
aiškiai parodė, kad ligonis gali 
sveikus užkrės'* <itp< liga, kaip 
k»nd difterija, džiova ir kitos yra 
užkrečiamos. 

Kaip liga platinasi. 
Šitų gyvunėlių-nuodų randasi 

ligonio 'nosyje, burnoje, gerklė- 
je, išmatose, ant drabužių, pata- 
lų ir visų tų r'aiktų, kuriuos li- 
gonis vartojo. Jeigu sveikas 
vaikas susiduna su augšČiaus mi- 
nėtais pabūklais, tai nuo jų jis, 
žinoma, labai tankiai ir užsikre- 
čia. Arba suaugęs žmogus, 'susi- 
(turęs su panašiu ligoniu, gali, 
parsinešti tų perų ir vaikus už- 
krėsti juos beglamo.,;;'ant. 

Musės tur but daugiau užkre- 
čia šitąja liga, negu kas nors ki- 
tas. Štai musė musileidžia ant 

ligonio, susiduria su jo seilėmis, 
arba indais iš kuriu ligonis val- 
gė: paskui ji užtupia ant duonos, 
ar šiaip jau valgomų daiktų, ku- 
rion s vaikas suvalgo. Už kiek 
laiko, žiūrėk, visai sveikas ir nie- 
kur nebuvęs vaikas apserga vaikų 
paraližium. Kartais pasitaiko, 
kad vaikas šia liga labai lengvai 
perserga: truputi pakarščiuoja 
ir už dienos-kitos vėl sveikas. 

Tėvai, manydami, jog tai yra 
visai menkniekis, neatkreipia vi- 
sai j tai atydos. Žinoma, tas vai- 
kas pasilieka svei'kas ir amt to- 
liaus, bet bėgiodamas gatve su ki- 
tais, arba lankydamas mokyklą, 
užkrečia savo draugus, nes vaikų 
paraližas yra taip jau limpantis 
ar ligonis labai sunkiai sirgtų, 
ar nejučiomis, bėgiodamas per- 
sirgtų 

Tuo budu vaikas parsineša ligą 
namon nuo gatvės, arba iš mo- 

kyklos. Suprantama cie visi vai- 
kai apserga, kadir tampa užkrės- 
ti,—taip kaip ne visi serga dif- 
terija, arba skarlatina, nors tos 
ligos taipgi yra užkrečiamos. 

Vaikai, kurie yra nesenai kuomi 
nors sirgę, sumenkę, meprižiu- 

|jimi gerai, negaunantieji užtekti- 

nai tyro oro, saulės šviesos, mie- 
(gai.iitieji prie uždarytų langų, 
netinkamai maitinami, vaikai su 

silpnais viduriais, — visi loki 

lengviausia ir dažniausia tampa 
šios ligos aukomis. 

1 Reikia jsitėmyti du dalyku 
sanryšyje su šia liga: i) kad 
ji yra labai limpanti ir 2) kad 
ją pagimdo t<im tikri mikrobai- 
nuodai, be kurių šita liga niekas 
nesirgtų,—kaip kad džiova nie- 
kas mesirgtų, jei nebūtų džiovos 

(bakterijų. Tą turint omenyje, 
bus lengva suprasti, kaip nuo 

jos galimai apsisaugoti. 
Apie tai žemiaus pakalbėkime. 

Kaip galima apsisaugoti. 
Vaikų ; iraližiaus liga gali sir- 

gti kaip vaikai, taip ir smaugę 
žmonės; kaip biedni, taip ir tur- 

tingi: kaip vyriškas, taip ir mo- 

teriškosios lyčių. Vienok apie 
90 nuošimčių visų užsirgimų pa- 
sitaiko tarp vaikų ilki 10 metų 
amžiaus. Todėl ją ir pavadinta 
/'vaikų paraližium". Daugiausia 
ja serga vaikai tarpe 2 ir 5 metų 
amžiaus. Taigi vaikus minėto 
amžiaus reikia ir labiausia da- 

bot i" atvdžiai tčmyti jųjų svei- 
katą bent laike šios ligos epi- 
demijos; (pastaraisiais dvie^ 
mėnesiais Chicagoje susirgo su 

viršum 200 vaikų), 
Laike panašios epidemijos pe- 

reitą metą viename iš Xe\v York-' 
priemiesčių buvo tokios pasek- 
mės: iš kiekvieno šimto susirgu- 
sių vaikų numirė, arba kitais žo- 
džiais sakant, mirt* kas šeštas 

Į 
susirgusis ta liga vaikas. \ įe- 

r.as ..ičdalis iš palikusiųjų visai 
pagijo ir pasiliko sveikais, kaip 
kad pirmiait's buvo; vienas ket- 
virtdalis iš tų, kurie numirė, rei- 
kalavo gydymo nuo trijų mėne- 

sių iki vieno meto, bet galų-gale 
visai pasveiko; du iš penkių li- 

gonių, pasiliko raišais ant visa- 
dos t. y. negalės valdyti vienos, 
arba abiejų kojų, arba ranka pa- 
siliks mažiau ar daugiau para- 
ližiuota. 

Iš šitos statistikos -labai ai- 
škiai matosi šios ligos baisumas, 
nes vienas iš šešių mirštat, o ką 
nemiršta, tai tik 3 iš 5 visai pa- 
gyja, gi likusieji pasilieka uba- 
gai per visą savo amžių. Taigi 
tas kaip ant delno parodo, kaip 
svarbu yra dėti visas pastangas, 

j kad išvengu s tęs ligps. 
j Kodėl toks i didelis nuošimtis 
'palieka raišais, kuomet kiti visai 
'pasveiksta? Pirm atsakysiant šj 
'klausimą, pažiūrėkime, kokias 
kuino dalis palipčia iii liga; tuo- 

Jmet bus daug0 aiškiau svarstyti 
šis klausimas. .. 

Tie maži gyvunėliai-niikrobai, 
įsigąvę krnian per nosj, ar ger- 
klę, apgula nugarkaulio smegenis, 
kurios susideda iš įvairių nervu. 

Tie nervai, kaip žinote, išsišako- 
ja po visus kuno raumenis (mus- 
kulus), kurias jie, taip sakant, 
valdo. Jeigu tūlo raumens ner-; 

Įvas yra sugadintas, tai tas raumuo) 
negali veikti, kaip kad pirmiausi 

i veikė, kada jis buvo sveikas.' 
Dabar, kadangi šita liga tankiau- 
siai (paliečia nugarkaulio sme-! 
genis ir jų dalį sunaikina, tai 
ir tie raumenis apmiršta, nusto-j dami savo veikmės; mat jų, taip | sakant, valdytojas bei maitinto-j 
jas-nervas tapo tų mikrobų su- 

gadintas. Kadaingi šie mikrobai 
susimeta įvairiosna nugarkaulio 
smegenų dalysiia todėl nors li- 

gonis ir pagyja, bet jvairos kū- 
no dalys, kurių nervai yra suga- 
dinti, jau negali veikti. Tokiu 
įbudu vieniems ligoniams supa- 

raližiuoja kojas, kitiems — ran- 

kas, arba kitas kuno dalis—pri- 
klauso nuo to, kokius nervus tie 

mikrobai suėdė nugarkaulyj. 
Paralyžiaus smarkumas pri- 

klauso nuo to, (kaip smarkiai tie 

mikrobai Įsigalėjo"" nugarkaulio 
nervuose. Jeigu, sakysime, liga 
buvo -neperdaug smarki ir nesu-j 
naikino paleistos dalies nugat- 
kaulio smegenų, tai to'kis kūdi- 
kis turės gerą progą pagyti—jei- 
gu ji laiku ir atsakančiai pradėsi 
gydyti; kitaip jam lemta bus pa- 
silikti lui.šu ant: visfidos. Kartais 
pasitaiko, kad liga yra visai ne- 

1 smarki, tai paraližius visai ne- 

pasirodo, arba kadir pasirodo, 
tai +ik laitkinai. Tečians symp- 
tomų (ligos ženklu) smarkumas, 
visai nereiškia Vaiko pagijimą, nes 

kartais su mažiauisais symptc- 
riais daugiausia blėdies padaroma, 
ir atbulai — su didžiausiai symp- 
tomais, prie tinkiamo gydymo, 

1 mažos pasekmės pajjilielka. 
I 
i Apie tai, ką turi tėvai daryti 
apsaugojimui vaikų rnio šios li- 
gos, pakalbėsime kitam numeryj. 

Svarbus Pranešimas 
Visiems, kurie pirko ir mano pirkti LOU15IANOS 

ŽEME IR U K E S 
iki z-ros spano a. męs siūlėme gerą i. jišdirbtą 

žemę lietuvių kolionijoje, Ix*iisiatioje nuo $12 už 
akerj ir augščiau. Sugrįžę iš Louisianos keletą die- 
nų atgal, turime pranešti, 'kad žemė paskutiniame mė- 
nesyje labai pakilo, štai dėl kokių priežasčių: Ačiu 
dideliam reikalavimui visokių produktų, kaip Ame 
riikoje, taip ir Europoje iš priežasties karės, kainos 
ant žemės produktų baisiai pakilo ir vis eina augšty".. 
Šiandien niekas neuždirba tokių pinigų ir taip leng- 
vai kaip Louisianos ūkininkai ant savo derlingos že- 
mės, krašte, kuris išduoda nuo dviejų iki trijų gerų 
derlių kas metą. 

Paskutinėje savaitėje kainos buvo sekančios: 
VATA—25J/2 centų svaras. Kaina vis kyla ir 

randas Su v. Valstijų mano aprubiežiot iki 30 centų. 
Tas reiškia, kad dabar pelnas nuo akro yra $100, c 

ateinančiose mėtose bus apie $200. 
KORN'AI—$2 bušelis. Du derliai komų nuo 

50 iki 75 bušelių kiekvienasy duoda nuo $200 iki 
$300 pelno nuo akro kas .netą. 

CUKRINĖS NFNDRĖS, iš kurių išdirba siru- 
P? P° 75 centus už galioną, išduoda nuo akro iki 
400 galionų—arba $300 ir yra sodinami vieną kartą 
j tris metus. 

PINUTSAI, arba žeminiai riešutai yra dabar po 
$1.50 bušelis, o jų šienas yra po $30 už toną. Jie 
auga ant prasčiausios žemės ir atneša dabar nuo $60 
iki $120 pelno nuo akro. 

PAPRASTOS BULVĖS buvo po $2.85 bušelis 
ir duodavo nuo $150 iki $230 pelno nuo akro. 

SALDŽIOS BULVĖS yra po $ifc6o bušelis,, au- 

ga geriausiai ant lengvos žemės ir duoda visados 
apie $200 pelno nuo akro. 

KIAULĖS, auginimas kurių Louisianos ūkinin- 
kams beveik nieko nekaštuoja, atneša dabar 23 centus 
už svarą gyvo-3. 

SMETONA yra po 40 centu svaras. 

PYČIAI, kurie geriausiai auga Louisianoje, at- 
nešė šiuosmet po $2 už bušelį. 

Tas reiškia, kad akeris žemės Lc isianoje dabar 
apskritai duoda pelno nuo $100 iki $200 doliarių. Šiaurinėse valstijose, jeigu žemė pati apsimoka nuo 
4 iki 5 metų, yra skaitoma labai pigi. Musų kolionijoje žemė netik kad pati apsimoka pirmuose 
metuose, bet savininkui duoda dar nuo $80 i'ki $ioo 
pelno 11110 akro pirmuose metuo-.e. 

Neseniai męs siūlėme nekuriems lietuviams, kurie pirko nuo mus žemę pereituose metuose 
ir ant jos dar negyvena, po $4.00 už akerj daugiau, bet jie neatiduoda. Tūlas J. Skriliunas iš Climton, Ind. ihdėjęs $1200 galėjo be darbo j metus už- 
dirbti $320, bet jisai atsisakė. 

Nors žemės kainos vis kyla, męs gvarantuo- 
jame, kad kiekvienas, kuris dabar pirks nuo mus 
žemę, j metus turės mažiausiai nuo 30 ir 50 pro- 
centu pelno ateinančiuose metuose be jokio darbo. 

Joki šėrai ir joks kitas "investment" šiandįen nėra toks pelningas ir užtikrintas kaiv Louisianos 
žemė. 

Ačiu musų kontraktams pereitų metų, męs ga- lime dar parduiti gerą neišdirbtą žemę 'nuo* $16.00 už akeri, o išdirbtas ukes nuo $30.00 už akerj ir 
augščiau. o 

V 
Iš Chicagos lietuvių šiame mėnesyje^ ukes 

pirko M. Damijonaitis, 5220 įSo. Calumet ave.,*J. Račiūnas, 2511 \Ycst 45U1 PI., ir K. Sabaliauskas, 
2511 \Yest 45U1 Place. 

2o-to lapkričio vėl važiuoja burelis lietuvių j Louisianą. Kas nori pasinaudoti proga tegul tuo- 
jaus atsišaukia pas: 

Southern LanJ Co., P?4 W. 33rd St„ Chicago, III. 

• Didžiausia ir naudingiuusi3 
laikraštis. * 

Neužsiima barnčmis nė pole- mikomis. 
Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

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

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

2004 ST. CLAlR AVE CLEVELAND 0HI0 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St., Cor. Clark 
Room 1207 

Tfciephone Randolph 5598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kam. 3) Ir So. HaUteJSL 
(Gyva.k mas tiri Aptiakos). GHICA60 B 

Sesute: jeigu jųs pa- 
geidaujate kad jųs vy- 
ras arba kita jums 
brangi ypata kartą ant 
visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervSlu. šim- 
tus senučių aš palink- 

205 East 14"h St. New York City. bminau ir Jus galiu padaryti linksma. 
Pasinaudok iš mato patarimo. Ra- 
šyk šiandien; kol patarimas sutei- 
kiamas dykai; indėk krasažcnklių atsakymui. Adresuok: 

Mrs. L. Piasecka 
'l!iiiY3rsa, Sale Houce Deut 242 

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severos Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkvlių su milteliais. 

II !!■■■ III ■■■! ~TT IT Mi 

Šeimyniškas Linimenias. 
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linlmentį ir 

turėti po buteli bila laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaiuymui, išsisukimui arba pertenklmui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolg vie- 
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus lr traukučius, ir lygiml gerai tinka gydy- 
mui neBveikavlmų, kaip antai: reumatizmo, neural- 
gijos, išsisukimų, susidarymų, aplbrinkimo, sutinimo 
pažandžlų, sustyruslų narių arba muskulų. 

Kalno : 25 lr 50 centų —visur aptiekose. 
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka ii Bloomfield, Mont., pra- ncJa mums savo laiške ii 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Iisinarinau sau koja kelyje, bet panaudojus kelia kartus Severos Gothardiniik* Aliejų, skausmas perėjo viai ir dabar jautiuoii puikiai". 

Pirkite Severos Gyduoles vietinfcse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" išdirbinių, arba uisisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. 
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. IOWA 

Užsirašyk sali ar save niiįstamlems diriiiausią savaitraštį 
"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 

lnsteigta 1886 n. 
,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietufis ir lietuvaitė. ,Vienybė Liet." talpina moksliškus Ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytosa Valstijose...$2.00; piisel meti| $1.00. 
Kanadoje 2.5$; pusei metų $1.25. 
Kitosa viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai Ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVB VISOKIŲ KNYGŲ. 

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

Biznieriai! Garsitikites "Lietuvoje" 

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

Jusų kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti mūsų gerais rakandais neto!, kol nauji, bet ir kad bus apsinešioj?, niekados nepames savo skaistumo. Jeigu negalite už- mokėti visu pinigų antsyk, męs pa'aukiame be jokio procento per 50 dienų taip, kaip "cash", arba ant lengvų savaitinių išmokėjimų, Atdara kiekvieną vakarą 

KŪLIS FURNITURE HOUSE 
3.224=3226 South Halsted Street, Chicago, III. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CMCAGOJE, 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubinius 
ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ar: kuriij 
gai groti ir nemokan- 

v;s visoKiU3 šokius; armonikas rusiškas Ir prU3ines; impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 

me laikrodžius; laikrodėlius; visokiu? muzikaiiškus instru- mentus ir revolverius. Savo darbij, gvarantuojame. Musų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantjs už 
Chicagos orderius galite siųsti per l:iiškus. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI. 4632 So. Ashland Avenue CHtCAGO, ILL* 
TELEPHONE DROVER 7309 

Katalogas visiems '"ykai, kas tik pririųs už 2c štampu. 



Am. Liet. Taut. Sana. Vidujine Tvarka 
(Sumanymas) 

Į. — Centrale Valdyba: — l 

I. Amerikos Lietuviu Taiutinės 
Sandaros Centro Valdyba susida- 
ro iš šių viršininkų: Prezidentas, 
,Vice-Prezidentas, Susinėsimų Se- 
kretorius, Iždo Sekretorius, Iždi- 
ninkas, Knygius, A«*chivarius, 
Centralinis Organizatorius. 

a) SeKaintįs viršinir cai yra ren- 

kami referendumu ir seimo už- 
tvirtinami: Prezidentas, Vicc-; 
Prezidentas, Susinreš'mų Sekre-^ 
torius, Iždo Sekrctirius ir Iždi-, 
ninkas. Į 

b) Likusius sekančius viršinin- 
kui paskirįa Centro Valdybą: — 

Knygių, Arcliivarių ir Centrali-! 
r.j Organizatorių, kurie tarnau- 

ja iki kito seimo, kuomet <naujo* i 
Centro Valdybos jie bus naujai 
užtvirtinti, ar jii vieton nauji 
nuskirti. 

c) Yiišinmkai, renkamieji prr 
referendumą, buna nominuojami 
po tris kandidatus ir išrenkami 
per referendumą prieš seimą ma- 

žiausiai už vieno mėnesio laiko, 
r> seimas naujai išrinktą Centro 
Valdyba užtivrtina ir perd»tod,v 
ja! valdžią tuojaus seimui perėjus 

d) Jeigu dėlei kokių-riors prie- 
žasčių pasilieka apleista vieta 

bent vieno viršininko referendu- 
mu išrinkto, tuomet tą vietą 
užima iki sekančių rinkimų se- 

kantis kandidatas nuo pereitojo 
referendumo. 

2. Šalip Centro Valdybos sei- 
nuioso išrenkama arba ir Centro 
,Valdybos nuskinama yra sekan- 
čios nuolatinės iš 3 ypatų komi- 

sijos: — 1 

• 1) Proęramo* Komiąija, 
2) Teismo Komisija, 
3) Kontrolės Komisija, 
4) Apšvietcs Komisija. 

II. — Bendroji C. V. Tvarka: — 

1. Iniciativa. Vyriausi Iniciati- 
va Centro Valdyboje turi išeici 
i.š Prezidento; tačiaus įvairius 
manymius gali paduoti ir kiti C. 
•V. nariai, bet jie būtinai privalo 
buti inte?kti Prezidentui, nelie- 
čiant Susinėsimų Sefkeretoriaus;, 
tik kuopų sumanymai turi but 
siunčiami Prezidentui per Susi- 
nešimfl Sekretorių. 

2. Krivulių eilė turi būti visno-j 
net pradėta nuo Prezidento su 

jo tariamuoju parašu. Krivulių 
eilė Centro Valdyboje turi eiti 
sekančia tvarka: Prezidentas,! 
Vice-Prezidentas, Susinėsimų Se-j 
Pretorius, Iždo Sekretorius ir Iž- 
dininkas. Krivūlė turi pagrįžti 
pas Prezidentę, kuris perduoda 
Susinėsimų Sekretoriui ją su're-! 
daguoti ir paskelbti organan. I 
Kiekviena 'krivūlė turi buti nu-, 

meruota iš eilės pradedant nuo! 
•pirmosios kaip C. V. užima vietą. Į 

3. Jokių algų Centro Valdybos' 
nariai sau negali pasiskirti. Jei- 
gu bu:1" kokios algos, tai tos bū- 
na per pirmesnijį ~eimą paskirtos. 

4. Visokie išmokėjimai organi- 
zacijos reikaluose tu'ri buti per 
visą Centro Valdybą didžiumą 
ibalsų nutarti (didžiuma balsų 
Centro Valdyboje yra gaunama 
vienu balsu viršaus už įnešimą). 
III. — Centro Vaidybos pareigos: 

i Prezidentas. — Jisai veda 
ivis.- organizacijos tvarką ir pri- 
žiūri, kad visi Centro Vaidybos, 
apskričių 'bei kuopų darbai butų 
taikomi sulyg programos ir kon- 
stitucijos. 'Vidurinės pareigos jo 
yra sekančios: a) užlaiko ALTS. 
antspaudą, seimo protokolų kny- 
gas ir bėgančio meto krivūles, 
b) atidaro seimą, c) sušaukia 
Centro Valdybos posėdžius bei 
reikėjit konferencijas ir jose pir- 
mini nx.au j a, —• taipgi, dideliam 
reikalui iškilus, su Centro Val- 
dyba pasitaręs, sušaukia nepa- 
prastą organizacijos seimą, d) 
įpirmiausis pasirašo ant visų kri- 
vulių ir įvairių dokumentų, c) 
užlaiko čarterių blankas, priima 
■pranešimus apie inaujų kuopų 
susi tvėrimą ir, per Susi nešimų 
Sekretorių jas užrekorduoja, pa- 
skirdamas numerius,f) priima su- 
manymus C. V-bos krivūlėms 
ir visos organizacijos referendu- 
mams, g) paskelbia, per Susinę-i 

Šimų Sekretorių, visų krivulių ir 
referendumų pasekmes, h) pri- 
mena kitiems C. V. nariams jų 
pareigas, i) reikalui iškilus, pa- 
skiria įvairias komisijas, j) vi- 
sos kitos smulkesnės pareigos 
išeinančios iš A. L. T. Sandaros 
programos ir konstitucijos. 

2. Vice-Prezidentas.—Jisai yra 
pavaduotoju Frezidento. Įvai- 
riuose atsitikimuose, kuomet Pre- 
zidentas negali kurios nors sa- 

vo pareigos atlikti, paveda tatai 
Vice-Prezidemitui. Apar to, Vice- 
Prezidentas yra pirmininku v'isų 
nuolatinių ir laikinųjų komisijų, 
kariu tarimuose ir posėdžuose 
turi būtinai dalyvauti. 

3. Susinešimų Sekretorius. — 

Vyriausi jo užduotis yra — ves- 
ti visą raštišką darbą kaip tar- 
pe Centro Valdybos narių, taip 
ir tarpe kuopų bei Centro Val- 
dybei. Visokie Frezidcnto pra- 
nešimai, jeigu jis patsai to ne- 

parašo, yra pavedami atlikti Su- 
sįnešimų Serketoriui. Tarpe jo 
pareigų yra: a) užlaikyti orga- 
nizacijos kuopų surašą ir jų ad- 
resus, b) vesti su kuopom susi- 
rašinėjimus organizacijos reika- 
luose, c) išsiuntinėti kuopoms 
Prezidento pranešimus i'r jvai- 
r'us aplinkraščius, d) Preziden- 
tui įsakius, sutvarkyti Centro 
Valdybai krivūles, e) priruošti 
spaudai krivulių pasekmes ir 
įvairius C. V. pranešimus, f) 
vesti visus susirašinėjimus su ki- 
toms lietuvių ir svetimtaučių or- 

ganizacijomis, g) kiekviename 
Centro Valdybos posėdyje bei 
veikėjų konfcrctacijojc užrašyti 
ių nutarimus j tam tikrą proto- 
kolų knygą, kurią jisai užlaiko 
savo globoje, s) viršui minėtus 
nutarimus priruošti spaudai ir 
perduoti tą j organą. 

4. Iždo Sekretorius. — Visi 
kuopą ir pavienių mokesčiai, 
taipgi įvairi piniginiai turtų 
i'tiėjimai bei išmokėjimai yra Iždo 
Sekretoriaus vedami tam tikrose 
knygose. Pas jį buna sudėta 
visokis A. L. T. S. turtas, kaip 
tai: visokios oficialės susiraši- 
nėjimams blankos, kopertos, at- 

virutės, mokesčių kortelės, spau- 
sdinti organizacijos, taipgi A. L. 
T. S. programos ir konstitucijos 
knygelės išimant pinigus ir San- 
daro? raštus, jo pareiga yra tą 
visiką, reikalaujant Centro Val- 
dybos nariams,*kuopoms ar pa- 
vieniams, tuos išsiuntinėti ir lai- 
kyti tų išsiuntinėtų daigtų su- 

rašą. Jisai priima nuo 'kuopų 
mokesčius ir, j ?avc« knygas in- 
traukę3 persiunčia Centro Iž- 
diinkui. Pabaigoje metų, jisai 
išduoda seim.ti pranešimą, ku- 
riame turi buti aiškiai suvesta 
suma: kiek organizacja tur ge- 
rai stovinčių ir suspenduotų na- 

rių, kiek per metus .inėjo ir iš- 
ėjo iš Sandaros iždo pinigų, kiek 
pasilieka ateinantiems metams 

organizacijos ižide turto pini- 
gais ir kitokiais daiktais. 

(Toliaus busO. 

KAIP VOKIETIJA NORĖJO 
PAPIRKTI FRANCUZIJĄ. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
Garsi McLemore taikos rezo- 

liucija įbuvo apskelbta Washing- j 
tone. Bryanas, tuomet buvusis 
Valstijos Sekretorium, rinko ap- 
link save pacifistų burius kon- 
grese, kad priversti Prezidentą 
\Vilsoną nusilenkti prieš Vokie- 
tiją 

Pacifistų agitacija Amerikoj 
tuomet buvo stipriausi, Vokietija 
ant saužemio ir jųrių visur iš- 
rodč nepergalima ir von Bern- 
storfas, matomai, manė, kad atė- 

jo patogus laikas užbaigti karę 
ir nusinešti visą gre^j, kuris jau 
buvo patekęs į Vokietijos rankas. 

Į Gavęs pinigus Amerikoj, Oo- 
lo perkėlė juos labai gudriomis 
bankinėmis operacijomis j Švei- 
cariją, o paskui į Francuziją, 
kur jis įpradėjo savo niekšišką 
papirkinėjimo darbą, — kad 
laikraščiai ir įtekmingi žmonės 

rašytų ir kalbėtų apie 'karės bai-Į 
senybes, apie jos blėdingumą 
ir apie 'tai, kad reikia "taikintis", 

! Papirkinėjimai Francuzijoj. 
1 Dokumentai parodo, kad Bo- 
lo išmokėjo didėles sumas Pran- 
cūzijos senatoriui Humbertui, 
.edaktoriui. didelio Paryžaus laik- 
raščio L e J o u r n a 1„ kuris buvo 
pacifistiškos pakraipos. Senato- 
rius Humbert nuo to 'laiko su- 

grąžino pinigus ir atsisakė nuo 

Bolo. 

Aną dien formališkai areštuota 
Paryžiuje parlamento narį, de- 
putatą N kurio stale, par- 
lamento namuose, rasta dide-ė 
suma pinigų. Areštuotasai aiš- 
kinasi, kad gavęs juos "lcgališ- 
kai" iš Šveicarijos. Neabejoja- 
ma, kad tie pinigai — tai dalis 
Bolo kyšiu. Keletas kitų žymių 
franeuzų yn. įmaišyta. 

Amerikoj taipgi sugauKi kele- 
tas ypatų, kurie turėjo ryšius 
su Bolo Paša ir varė eia agita- 
ciją prieš valdžią, prieš karę ir 
už taiką. 

Visa tai parodo, kaip nekalta 
iš pažiūrėjimo agitacija už taiką, 
už karės pabaigimą, delei žmonių 
neva gerovės, buva ištikrųjų ne 

kas kitas, 'kaip apmokama agi- 
tacija Vokietijos interesuose, 
štai kodėl reikia buti labai at- 

sargiam ir netikėti bile kam: tan- 
kiai tie, kurie yra prisidengę 
neva žmonių gerove, žmonišku- 
mu ir t. t. po tokia priedanga 
varo agitaciją, kuri ne žmonėms, 
bet kaizeriui yra naudinga. 

Ant laimės Amerikos valdžia, 
matomai yra sugriebusi visą 
maišą vokiškų sekretnų plianų 
ir intrigų ir laikas nuo laiko, 
paskelbdama tai vieną, tai kitą 
dokumentą, išvelka tas visas šu- 
nystes aikštėn ir atidaro žmo- 
nėms akis. Manoma, kad Ame- 
rikos valdžia, turi dar ir dau- 
giau dokumentų, kuriais paga- dins visus tų šnipų darbus, kuo- 
met tekamas laikas ateis. 

Pajiežkijjim&L 
Pabėgėlis,—fternaVdas Varkala (su- 

nūs Kasparo) Vilniaus gub., T ikų 
pav:. Kruonio vol., Gre/eniškių so- 
džiaus, pajieško: Vincento Varkalo, 
Greženiškių sodžiaus (prieš karę gy- 
\eno Boston'^, Mass.); Antano žal- 
taucko; Kauno gub., Rumšiškių pa- 
lapijos, viensėdžio Piliškės (prieš ka- 
rę gyveno Gįlljperton'e, Pa.) ir Izi- 
doriaus Puricko, taipgi iš viensėdžio 
Biliškos (prieš karę gyveno Phila- 
delpliijoj, Pa.)f. Rašykite adresu: 

Bernard K. Varkalo, 
Gor. Petrograd, Zanarv. Zast., S/.olr 
kov per:, dom. No. 4, kv. 7, Russia 

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

MinneapoHs, Minn. 

Pajieškau savo giminai&ių—Jono ir 
Teoflliaus šimkevlčių, iš Pašiaušio 
miestelio Šiaulių apskričio, Kauno 
rėdybos. Turiu Labai svarbų reikalą. 
Tegul atsišaukia šiuom adresu: 

Teofilius Narvydas, 
Box 15 P. O. Silver Creek, Pa. 

Pajieškau dėdės Bronislovo Yenu- 
šaičio ir tetos Elenos Yakštienės, 
paoina iš Lietuvos, Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio pąvieto, Suvalkų gu- 
uernijos. 

Malonėkite atsiliepti adresu: 
Saliom:ja Klimavičiūtė, 

37 Montrose Ave.,į Toronto, Ont. 
Canada 

KUR AS PERŠALAU? 
< 

Dažnai yra labai sunku atsa- I 
kyti j šį s^zoninj klausimą. Dėl- 
to yra geriau išanksto apsisaugoti1 
ir uždaryti duris visiems šalčiams, 
negu kamuoties tuomet, kuomet 
'ja pervėlu. Tvirtas peršalimas 
reiškia, kad j kuną įsigalima ligos 
■perai. Apsileidimas ir negydy- 
mas užkietėjusių vidurių yra nu- 

puolimas, dėl jgijimo puikaus gy- 
vumo ir pasveikimo būtinai imk 
įTrinerio Amerikoninio Karčiojo 
jVyno Eliksyro. Šis vaistas iš- 

balo vidurius ir nureguliuoja visą 
virškinimo systema normaliai dir- i C 

bti pilną jų darbą. Rezultatai 
atsitikimuose sukietėjusių vidu- 

rių, galvos skaudėjimų, nervų li- 

gų, nustojime apetito, energijos, 

Jetc. yra pastebėtini. Kaina $1.00 
aptiekose. Puikiausia gelbėjantis į 
[vaistas nuo reumatizmo, sutini- 

Imų, išsisukimų, neuralgijos ir nuo 

'daugybės kitų ligų yra Trinerio 
Linimentas. Jo \artojimas yra 
pasekmingas visuose atsitikimuo- 

| se. Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 
ikrasa—35 ir 60c. Jos. Trincr, 
Manuf'acturing Chemist, 1333 — 

1339 So. Ashland Ave., Chicago 
į Illinois. 1 

Jau Išėjo iš Spaudos 
Indomiausia Lietuvių Kalboje Apysaka 4'VĖLIAVOS AKY- 
VAIZDOJE". Kas geidžia puikios knygos, pasiskubinkite su 
reikalavimu "Lietuvos"' Admin., 814 W. 33rd St.f Cliicago 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STAHCIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, 9 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, kuris greičiausiai pailunžla piningus 
| Lietuvą, Ir Įsirašyk j nuolatlr.lų Lietaus SelpijiĮ skalčiiĮ, 

Iškirpk šį Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk su sava A uka 

į Jčomtieią fiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CEiVTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : 

SrtJNČiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
res. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

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

Parašas 

ir 

;! Adresas 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1203 
Valandos: 

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

Nedilioms, 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austln 737 

Valandos: 

Tikta: iki 9:00 kiekvieną ryt9 

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

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

PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite f įimti bill'ą 
Srba įeceipt'ą; su tais receip*'ais paimsite įle vieną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite musų krautuvės kainomis, o męs esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. \ j, 

BALNIS & PUMAS Telephone Drover 3774' 
(ILIONTJS DOLERIŲ žmonės dasidlibo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite koki išradimu dSl užpa- antavimo, gal norite "K4 ISRA3TI," reikalaukite nuo musij dykai patarimų lę VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką lš aeti, ir kaip užpatentuoti, kuri kiek- 

vienam išsiųsim dykai. Rlsunkui lr nodellus bandonio lr egzaminuojame DYKAI. Rašykite l'rtuviškai bent J katrą, ofisą: MVIERICAN i-UROPEAN PATENT OFFICE8; (Lct): 25# BROADVVAY, 4EW YORK- N. Y. ff »3 BARRISTER BLD0., WA3HINQJ0N, D. C. 

Saugejtiio 
Banko Nčra 
Uis Lietuvių Valslijinj Bankų— 
Univcrsal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios Kupervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
Ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

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

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

MOKINKIS 
P»W—■■■■—■■ 

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Kalkėti, Skaityti, Rašyti Angliškai 

30 
Kalbos 
LekciJ) 

4 Į 
Pamfletu 
Gnrnitl- 

ko* 

Per laiškus, iš praktiškai sutai- 
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali Lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą, 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš- 
kinimo; prlsiųsk lūs 2c markę. 

MOKINAME ir KLESOSE 
{vairių mokslų, dienomis ir va- 
karais. Klesos dėl vyrų ir mo- 

terų. Mokinkitės šioj moky- 
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai. 
AMERICAN COLLEGE PREPAR. 

ATORY SCHOOL 
(Aštriau School of Lu(u|ts) 

3103 S. Halsted St. Chicago, III. 

Pajieškau Vinco Varanecko, ku- 
ris paėmęs iš manęs tulą sumą 
pinigų, prasisalino iš Waterl>ury, 
Conn., rugpjučio (Aug.) 15 dieną 
1917 m. Kas praneš man jo adre- 
są, kuriuomi pagelbės man jį su- 

areštuoti, duosiu dovanų $5. 
Juozas Trijonis, 

8C5 Bank St., \Vaterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda automobilius Packard, 

1912, uždaromas, labai puikus, 7 
žmonėms. Geras dėl pagrabų, vestu- 
vių ir kitokiems reikalams. Maši- 
i.erija gvarantuojama. Norintis gu- 
li gauti ir ant išmokėjimo. Kreipties: 

Petroshius, 
Tel. Drover 2186. 
3222 So. Halsted, St. Chicago, 111. 

Parsiduoda lotas ant Milwaukee Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. S. Kleczevvski; 
2054 W. ^ebster Ave. 

Parsiduoda kepykla su namu; gerai 
išdirbta Vieta; dirba 5 darbininkai; 
t'k krautuvėje parduodama. Kreiptis 
prie: J. S. Kleczevvski; 2054 W. We&- 
ster Ave.; Chicago; III. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
NILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kartta, tai atei- kite i MII,DOS TEATRĄ, o iia rasi* 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysiu 
gražesni Teatru negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliora 
lCc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valand* kas vakai-as. Subatomi ir nedėliorai 2 vai. po pietų. 1 

Jei liuosame laikr nori pasilsėti, afsiv*- 
dinti ir užnūriti savo nesmagumu, tai 
Ateik j 

MILDOS-TEATRĄ- 

f HOI I 

Dr. J. JONĮKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

£315 S. Halsted St., Chicago 

CumLHII 

DR. A, YUŠKA 
LIETUVIS OY9YTOJA9 

1748 SO. HALSTEO ST 6110194 ILL. 
CORNKR Ut* STUKT 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 8Y0TT3JAS, CHIRURGAS 

Til. Onmr 7179 Aptitkos TU. Drow 8448 
3203 So. Kalstei St„ Chlcifi 

Telephone Y arda 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12ii ryt* 

ir nuo 7 iki 9 vak re 

3325 S. Halsted S t. Chicago, Il| 

Te!. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
{Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 3259 So. Hatstcd St.f Chlcago, III. 

Gydo visokias ilgas moterių, vaikų Ir vyrų. Speciallškal gydo limpančias, 
užsisenėjuslas ir paslaptingas vyr\| 
ilgas 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir'vaikų barz- 
daskutystės mokytis, šitas 

yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAftBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Gffice Hours 
2359 S. Leavitt St. 4-6 k 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
Uai-aa yra gauti sau tinkamu via- 
tų. Niekuomet nebuvo tokB dide- 
11b šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mea duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokini-ie pasi- 
naudojamo individinėmia sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
Bokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamislą ir suteiks tiiTUa 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta coriausiu 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- tikriname tamisiai kad tuojaus gausi leidimų. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00 .Tederal Ass'n of Aulo Engineers, 1214-16 Jacksrn Blvd. (Tnc.) 

NAUDA. Rašykite iš visų miestų ir farmų, ir bukite pirmesni, ai 
pasiųsiu tamstai pilnį aprašymą., kaip lengvai gaLima pasidaryti sau 
pinigą. Nedėldieniais keletą, valan- dų nustbovydamas. C'ia yra v.sai nauja propozicija, ir apsimoka dasi- žinoti. 

C. Z. Urnich, 
1818 W. 46th St., 

Chicago, I1L 

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

•'LIETUVOS" 
ADMINISTRACIJA.. 

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

"LIF.TTJVOS" Administr. 



VIETINES ŽINIOS. 
L» tuviai Esperant^ mokykloj. 
Šio mėnesio pradžioje prasidėjo 

kursai tarptautinės Esperanto kal- 
bos. | sutrinkimą atsilankė espe- 
rantistai ir naujokai, "kurie nori 
mokintis "Esperanto kalbos. Buvo 

anglų, airiu, cechų, ungarų ir lie- 

tuvių. 
Pirm registracijos mokinių iš 

kiekvienos tautos kasnors turėjo 
trumpą prakalbėlę. Nuo lietuvių 
kalbėjo p. I. S. Vitkus. 

Mokykloj, kurią veda mokyto- 
jas Dr. S'mcnek, užsiregistravo 
auvirš 20 mokinių, jų tirpė ir ke- 
turi lietuviai. 

Lekcijos atsibūva kas nedėldie- 

nis nuo 2:30 iki 5 vai. po pietų 
ir seredos vakarais. Mokykla ran- 

dasi Dvorak parkelyj, ant \Yest 
Sicle. tarp May ir 21-mos gatvių. 
Mokyklon gali atsilaikyti ir ypa- 
tos, žingeidaujančios patirti, kaip 
Esperanto kalba n.okinama. 

Eskulapas. 

Vėl automobiliaus auka. Pe- 

reitą subatą ant Bridgeporto vėl 

tapo užmušta viena lietuviu mer- 

gaitė—<) metu amžiaus Marijona 
Juškaitė, gyvenusi prie 3424 So. 
Union Avc. Nelaiminga mergaitė 
beveik ant vietos buvo užmušt?. 
Kaltininkas, tūlas H. Yetter, nuo 

1416 W. 58th -St., tapo suareš- 
tuotas. 

Baisiai daug nelaimių pradeda 
buti šioje lietuvių kolionijoj; nė- 
ra beveik tos sakaitės laiko, kad 
ko neužmuštų ar nesužeistų au- 

tomobiliai. 
Didelė kaltė tame yra automo- 

bilistų, kurie be atsargumo ir di- 
deliu greitumu, kaip apsvaigę la- 

kioja galvėmis, po kurias bėgioja 
vaikai. Vertėtų tokių greituolių 
numerius patėmyti ir kiekvienu 
sykį raportuoti juos policijai. 

Iš kitos vėl pusės būtinai reikia 

geriuus vaikus daboti. Tėvai, ku- 

rie nori išauginti sava /atkus 

sveikais, turėtų nuo pat mažens 
vaikams išaiškinti ir įsakyti, kad 

jie jokiu budu ne vaikščiotų ir 
nežeistu ant gatvių. Vaikas tu- 

rėtų buti jprat:nlas taip, kad jis 
"bijotųsi nuo šaligatvio nuženg- 
ti .'į gatvę ii kad jis jokiu budu 
nebėgtų skersai gatvę pirmiaus 
neapsidajręs j abidvi pusi. ar nė- 

ra arti automobilių. Šitoks atsar- 

gumai būtinai reikia vaikams 
įkvėpti. 

Pereitą nedėldienį ant kampo 
35-os ir Morgan gatvių, taip pat 
amt Bridgeporto. bu ris jaunu ka- 

reiviu, turėjusių grįžti Rocl<f</r- 
dan, važiavo automobilium. Su- 
kant ant ^campo—matomai smar- 

kiai sukta—automobilius apsiver- 
tė—ir keletas tapo pusėtinai su- 

žeistų. Tarp sužeistų yra. kai;) 
matyt, ir keletas lietuvių: J. Ra- 
čunas, J. Kunka ir kiti. 

Tautir inkai remia socialistą 
Chicagos Daktarų Draugija, susi- 
dedanti bevtw< iš vienų tik tauti 

nrnkų, parodė, kad kuomet eina 
n/ palaikymą tautystes ar parti- 
jos, tai tautystė- paima viršų. 
Nors tarp minėtų daktarų mčm 1 

nei vieno socialisto,—atpenč ne- 

kurie jų yra seru republikonai. de- 
n okratai ar progresijai, vienok 
jie savo rezoliucijoj indorsavo 
kandidatūrą p. K. Gugio, socia- 
listo. "ri.nijančio" ant socialisti> 
to tikieto j teisėjo urėdą. 

Daktarai užgyrė sekančią re- 

zoliuciją : 

"Kuomet vienybė mūsų tau- 

tos gyvenime pasidarė svarbiau- 
siu ginklu, kuomet tiktai vie- 

nybė mums pranašauja laimė- 

jimą laisvės, tai męs visi, be 
partijų skirtumo, privalome t-l 
daug reiškiantį žodj paremti ir 
savo darbu, agituodami ir bal- 
suodami už savo viengentį, p. 
K. Gugį, kandidatą į augštes- 
nio teismo teisėją. Tuomi gal 
męs padėsime pamatą mūsų 
vienybei. 

Chicagos Dautaru Draugija." 
Po šita rezoliucija pasirašo se- 

kantieji daiktarai ir dentistai. J 
Tonikaitis, A. L. Graičiunas, J. 
Kūlis, P. Žilvitis, S. P.iežis, P. 

Wiegner (latvys), M. Stupnick?, 
A. P. Gurskis, A. L. Juška, P. 
Petraitis ir C. Z. v'ezelis: 

Sis daktarų žingsnis yra tuo 
svarbesnis, kad jie atsimena, kaip 

tasai pats p. Gugis rašinėjo laiš- 
kus ir važinėjo i Washingtoną 
priešai Lietuvių Centralinį Komi- 
tetą reikale "Lietuvių Dienos" 
aukų, kur jis toli gražu ne lietu 
vių vienybę skelbė Raudonojo J Kryžiaus urėdninkams. Kitais žo- 

džiais tariant, atsikartoja senas ! 
senas, bet labat retai praktikuo- j jamas gyvenime pamokinimas: 
"Tu mums akmeniu, o męs tau— 
duona".... 

Atkreipdami į tai atyd.ą, męs 
savo keliu pilnai minėtai rezoliu- 
cijai pritariame. 

{vairumai. — Sulyg rekomen-' 
Jacijos Chicagos policijos vir- 
šininko Schuettlcr, Majoras atė- 
mė saliuno laisnriį Stasiui Ado- 
Imaičiiti ir Stasiui Sakalauskui, 
laikiusiems saluną prie 1921 West 
[North ave. | 
j — Kun. Jonas Statkus, iki 
šiolei buvusis kamendorium prie 
(lietuvių parapijos ant Town oi 
Lake. tapo paskirtas klebonu 
j Rockdale, 111.. netoli Jolieto. 
Kun. Statkaus vietą prie Town 

įof Lake parapijos užimąs tik-ką 
įšventintas kun. R. Urba. 

| — Brolių Aleksijonų ligonbu- 
tyj pereitą nedėldienj mirė kun. 
Pranciškus Gugis, dėdė adv, K. 
Gugio, kandidatuojančio dabar 

ant socialistų tikieto j teismo 
urėdą. Laidotuvės atsibuvo se- 

redoj iš šv. Kryžiaus bažnyčios, 
anit Town of Lake. Velionis bu- 
vo jau senyvo amžiaus žmogus; 
Amerikon buvo atvykęs apie ke- 
letą metu atgal ir buvo kuniga- 
vęs keliese vietose. 

— TMD. 28-os \vest>i<les kuo- 
pos susirinkimas į-vyks ketverge, 
spalio n d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svetainėje. Iš centro 
yra gauta svarbių žinių, todėl 
meldžiame visų atsilamkyti. 

Valdyba. 

— Užsibaigė Šv. Jurgio para- 
pijos bazaras, laikytas iš priežas- 
ties 25-meMnių parapijcVs sukak- 
tuvių. Sakoma, laike bazaro pa- 
daryta gražaus peln<S; Ketver- 
ge surengta užbaigai vakarienė. 

P. K. Norkus, tūlą laiką 
dirbusis prie "Lietuvos" redak- 

cijos, šiomis dienomis išvažiuo- 
ja j So. Bostoną, kur jis gavo 
pakvietimą prie "Ateities'* redak- 
cijos. 

— Pargrjžo Cbicagon iš Loui- 
sianos valstijos p. C. Kasputis 
ir p. Juozas Račiūnas, kuris bu- 
vo tyčiomis "nuvažiavęs pažiūrėti, 
kaip tenai gyvena lietuviai far- 
meriai. Jš jo žodžiu sprendžiant, 
vietos ten labai geros ir apsigy- 

venusie lietuviai farmeriai esą 
labai užganėdinti. 

— P-<as A. Olševsikis, išvažia- 
vusis ilgesnį laiką' Michigano val- 
stijon pasilsėti, nesenai sugrįžo 
atgal ir vėl įsikinkė darban Uni- 
versas State Banke. Paskutiniai 
sunkus metai, surišti su likvi- 
davimu privatinio banko ir stei- 
gimu valstijinio banko, sakoma, 
pusėtinai nuvargino senj ir pa- 
kenkė jo sveikatai. 

— SLA. 36-tą kuopa išsiuntė 
$25.00 auką Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondui 

— P. Vibautas Graičiunas šio- 
mis dienomis gavo prisakymą 
stoti j Untversity of Illinois Ur- 
bana, 111., kaip narys kariškos 

aviacijos (orlaivinmkystės) Re- 
zervos korpuso. 

P. Vytautas Graičunas kiek lai- 
ko atgal pasekmingai išlaikė vi- 
sus egzaminus, reikalingus pasto- 
jimui į karišką orlaivinvnkystę. 
P. Yvbantns vra vvresnis Dr 
Graičuno sunus ir turi apie 19 
metu amžiaus. Prie University 
of Illinois yra įrengtas specia'is 
kariškos orlaivininkystės skyrius. 

— Grandioziškas koncertas ir 
balius, kurį rengia SLA. 208 mo- 

terių kuopa įvyks nedčlioj 14 d. 
spalio, 7 v. v. Unity Club sve* 

tainėje, 3T40 Indiana A-ve. 

Koncerto programe daly vau r 

žinoma chioagiečiams solistė p-lė 
Mariona Rakauskaitė, Kari Sar- 
palius, Gr. Tcleikiutė, p-nė Elz- 
bieta Šatkauskienė, p-Jjt; E. Bat- 
viniutė ir kt. 

Chictagiečiai turėtų skaitlingai 
atsilankyti: turės progą smagiai 
praleisti laiką, ir jei liks pelno 
nuo parengimo, bus paskirta ba- 

daujantiems Lietuvos gyventojams. 

DAR VIENAS MELAS. 
| Klerikalai pasigavę tą šnipų ma- 

niją sukasi, nelyginant, kaip katė 
su pūsle, štai jų 'arsas' rašo, buk 
p. Kasputis buvęs MVashingtone 'r 
su kokia tai paslapta misija, pa- 
liečiančia Lietuvą. 

Gi faktas yra, kad p. Kasputi? 
.kaip sėdėjo, taip sėdi sau Chica- 
,?oje ir Washingtoną gal tik sapne 
n.atė. .. r,. A 

Girdėtis, kad klerikalams tokias 

puikias informacijas suteikė jų 
"atstovas" p. J. Bielskis. Ir kle- 
rikalai mena, kad jie visą šnipu 

I lizdą surado. 

Vyrai, kas jums galvelėse pas' 
darė? 

1 Kur jums šnipus pagauti (jeigu 
jj;e ir butų), jeigu jus net papras- 
V melaginkų savo tarpe nemokate 
'pažinti. Davatka daugiaus senso 

[turi, negu jųsų toki "diplomatei." 

"Atėjo laikas pasiduoti ar pergalėti" 
'Mums yra tik vienas išėjimas. Męs jį padarėme". 

W00DR0W VVILSON 

Suvienytų Valstijų Prezidentas. 

''Ar męs daugiaus gailėsimės savo DOLIARIU 
negu GYVASTIES savo SUNU?" 

W!LLIAM G. McADOO 
Suvienytų Valstijų Ižde Sekretorius 

Liepia JUMS užsirašyti 

Suvienytu Valstijų Valdžios Bondsus 
Antroje 1917 m. Laisves Paskoloje 
Jie yra išleisti po $50, po $100 ir didesni. Procento atr.eša 4%, išmokamus kas šeši mėnesiai 

iųs galite užmokėti už juos pinigais, arba sekančiai lengvais išmokėjimais: 
2% laike už si rašymo 
18% Lapkričio lo, 1917 
40% Gruodžio 15, 1917 
40% Sausio 15, 1918 

Pasiklauskit pas savo bankierių, pačtoje, pas savo darbdavį arda pas vietinį 
LIBERTY LOAN COMMITTEE 

Jie (luos jums patarimą ir pagelbą. Jie duos jums oficiališką 
blanką užsirasymui paskolos. 

VISAM PASAULYJ NERA SAUGESNIO INVESTAVIMO KAIP 

Laisves Bondsai—Užsirašykit Dabar! 

B. K. Balutis 
i Attorney at Law 

j 

'—[Lietuvis Advokatas Į—' 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkas drkumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namo Telefonas: Yards 5093 

PUIKUS DIDELIS BAtlUS 
K 

PAREMTAS "*v 

S. L. A. 208 Moterų Kuopos 
Nedelidje, Spalio-October 14, 1917 

U N IT Y CLUB SVETAINEJE 
3140 Indiana Avenu: 

Pras'ds-i 7 vala-dą vakare Bilietas 25 Centai 

Programe dal> vaus Įžymios Ch.'cagoje ypatos. 
jvaiįvs šokiai. Maloniai kviečia 

Po programui visokį 

moteris 

>■ TflTI Sav0 ska«yt°iams Juoda labai daug naudingų raitų A I k I | I ̂  apie imoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, || f Lai I Iv e'''v> P^veikslv'v Turi savo korespondentus visoje 
""Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt, /Ateities'' kaina metams 12.00. pusei mėty $1.00. Už- sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri eiun&am* dovanai.' 

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

In mušu 
i 

Skaitytojus 
•• i 

Kiekvienas "Lietuvos" skai- 
tytojas, pažinusis puikiausi 
lietuviškoj kalboj laikraštį 
"Lietuvą'1, patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 
turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 
tarkite skaityti, kas nori 
gero dvasinio peno. Pasi- 
žiūrėjimui pareikalavusiem 
prisiunčiame DOVANAI. 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat 
Ateinančio Nedeldienio, Spalio 14 d., temas 

♦'Krikštas Ir Jo Ženklinimas" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis < 

Gemeralis 
Konlraktorius ir 
Namų Statejas. 

2123 S. 23 rd SL i 

Amerikos Lijįtuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
Btės, stenografijos, typevvriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. Istori- 
jos, abelnoB Istorijce, geografijos 
politikinčs ekonomijos; pilietystžs 
dailiarašystžs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
i:30 
3106 So: Halsted St:; Chlcago; 111: 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
LIETUVIS APYOKATAS 

Veda visokius bylas visucie taUuasa 
Ofisai:. 

69 \V. NVashington Street 
Imki 10M-1M9. T«L Cotnl 2(71 

3214 S#. Hi!»u4 St, TJ. Ytrii 7271 
CHICAGO, ILU 

Progresyvi Lietuvių Aptieka 
Puikus išpildymas receptu užima pir- 
mą viet-7. Didžiausios pastangos var- 
tojamos išpild/r.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Mūsų aptiekoje randasi didelė san- 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KART ANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Cbicago, UI 
•Telephone Drover 8448 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsiraSyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. -:- -:- 

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

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo ič spaudos Joarmoe 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražus popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 

leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Main St. Kewanee, 111. J 

^3) 
Telefonas ARMITAGE 984 j 

DR. A. J. KARALIUS ] 
G.vdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Ilzsisenčjusias i 

ir Lyti!įkas. 
į 

2121 N. WESTERN AVB. j 
CHICAGO, !LL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ^IGUMASJ 
Me» neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tamstai su56 ivmasoi ant Tamstos plnigy, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
ir v- iknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki isooo uz "pusę kainos. Truputėli nešiotas nuo $26.00 lkl $60.00 an» 

rrderlo darytus siutus parduoiame po $5.b«. ir brangiau. 
Naujas L" truputei! dėvėtas kelinės uuo $1.00 ir brangiau*. 
Valkų siutai $2.60 lkl $7.C0. 
Skryrlos lr valyeai. 

s. GORDON, 
*416 SOUTH HALSTED STREET CHICAOO, ILL. 

Storas atdaras kaBdleu^ ir vakarais ik! 9 vaL Subatomls mu 
Atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedėldieuials—lkl o vaL vakar*. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

