
"lietuva" :avaitinis laikraštis 
Kitu F«li>yuom«, Chicago, 111. 

rKi-.sLMnn.riA-. 
Suvienytos* I' nlshjose $2.00 

<r M*xtke $2.S0 
į k itose : Iespatysttse $3.00 

prcniir>«»rMa apmokama iš viršaus. Prenumeratos 
ems skatinsi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauji) Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku. Adresas: 

M5TUVA" 
ktfcT CH 814 W. 33rd STRHET CHICAGO, ILL. 

Corncr 33rd and Halsted Sts. 

Metai XXVI 

THE LITHŪANIAN WEEKLY "LIETUVA" 
Publishcd Fridays at Chicago, Ii". 

Ycarly Subtcription Rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mesteo $2.50 
To oll other Fortign Countries $3.00 

Advertising rates on application. Address: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, 1LL, 

Corner 33rd and Halsted Sts. 

Entcrcd as Second-Class matter July 13^ 18&3, at the Post Offįc« oi Chicago, Illinois, under Act o£ 1 yd, *879, 
i *1. 

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, RUGSĖJIS (8EPTEMBEK) 14 d., 1917 i | % 
p No 37 

Rusijoj prasideda chaosas.— Kornilov 
sakilo prieš Kerenskį. — Bėga žmones 
iš Petrogrado.—Pradžia namines kares 

v 

Švedija slaptas Vokietijos pagelbi 
ninkas.—Italai nušlavė išviso 130.000 

austrų. — Taikos k!ausimas. 

Nepaprastai svarbios žinios at- 

ėjo iš Kusi jos pereitą utarninką. 
Rusijoj sprogo politikišika bom- 

ba, 'kuri gali sugriauti ir bedugnėn 
prapultin nutrenkti visą šalj Ru-i 

sija, kaipo viešpatija, yra didžiau- 
siame pavojuje, nes kap išrodo, 
joje prasideda naminė karė tarp 
dabartinės valdžios ir neužganė-j 
dinty elementų, kuriais vadovau- 

ja garsus gen. Kornilov. 

Gen. Kornilov pareikalavo nuo 
i 

Kerenskio, kad jie jam perduotu 
visą civilę ir karišką galybę ir 

apreiškė, kad Kornilov pats su-! 
tversęs naują valdžią sulyg savo 

nuž irėjimo. Kcrenskis tuojaus 
paliepė Korrilovui atsistatyti nuo 

vadovystės armijomis, grąsinda- 
mas jam teismu, kaipo išdavikui. 

Kornilovą remia kiti generolai, 
kuopa dūmos naritj ir kiti lyde- 
riai, kurie buvo priešngi Keron- 
skiui laike Maskvos konferencijos. 

Kerenskį palaiko Darbininkų 
ir Kareiviu Taryba ir jo minis- 
tciiai. — 

Pastik mė j e Korni- 

Petrogradas lovo ultimatumo, 
karės sto- Petrogrado mics- 

vyje. tas ir distriktas ap- 
skelbta karės pade-j 

jinir, nes eina gandas, kad Kar- 

<nilovas yra išsiuntęs nekuriuos 

pulKus j Petrogradą, kad ginklais 
nuversti Kerenskį 

Sulyg Associated Press prane- 
šimo šitas naujas ir nuo revoliu- 

cijos pradžios didžiausia krizis 

prasidėjo sekančiu budu: 

Pereit,-} subatą i vai. po piet, 
durnos atstovas Vladimir \iko-, 
lajevič Lvov (ne tas, įkuris buvo 

premieru) pašaukė Kerenskį te-j 
lefonu ir reikalavo pasimatymo 
su juo, pranešdamas, kad jo misija 
yra kuodidžiausios svarbos. 

Kerenskis išpradžių nenorėjo, 
bet vėliaus sutiko Lvovą priimti. 
Lvovas pranešė, kad jis atvyko 
kaipo gcn. Kornilovo įgaliotinis, 
idant pareikalauti nuo Kerenskio, 
kad jis perduotų visą valdžią į 
gern. Kornilovo ratukas. 

Lvovas pranešė, kad šisai jo 
reikalavimas paeina ne vien tik 
muo Kornilovo, bete kad jį remia 
didesnės įvairios rusų srioves. 

Sulyg Lvovo, nei gen. Kornilov 
nei tos srioves nieko neturi prieš 
Kerenskį asmeniškai, bet reika- 

lauja, kad karės ministeriu butų 
Savenkov, dabartinio karės ml- 
nisterio (Kerenskio) pagelbinin- 
kas, kuris iki šiolei rėmė gen. 
Kornilovo reikalavimus kaslink 
įvedimo aštrios disciplinos suiru- 
si O j rusų armijoj 

tas šitokiu reikalavimu, 'og jis 
nenori jam tikėti. Todėl ,.3 nu- 

sprendė pirmiaus susinešti tele- 
grafu tiesiog su gen. Kornilovu. 
Kornilov pilnai patvirtino, Lvo- 
vo žodžius. 

{Areštuoja 
Lvovą. 

Premienas Kerenskį 
atsakė Lvovui, kad 

jis yra taip nustebin- 

Tuomet Kercnski pranešė, kad 

jis ir jo valdžia nesutinka išpildy- 
ti Kornilovo rckalavimų, kad Kor- 

nilovj "huntas'' bus sutriuškin 
tas. Lvov čia pat tapo areštuo- 
tas ir po aštraus tyrinėjimo iš- 

pasakojo kitas šio suokalbio 
smulkmenas. 

Sušauktas ministerių kabine- 
tas pradėjo ilgą svarstymą, ką 
:ia padarius. Jų nutarimų kol-kas 
neskelbiama, bet pranešta kad 

valdžia svarsto apie įsteigimą 
dirc'ktorijato iš 5 ar 6 ypatų, ku- 
riems butų pavesta neapribuota 
valdžia. 

Premjeras Kerenskis išleido at- 

sišaukimą į Petrogrado gyven- 
tojus, paaiškindamas apie Kor- 

nilovo reikalavimus ir pavadin 
[lamas juos kontr-revoliucija prieš 
žmonių iškovotą laisvę. Tuom 

pačiu atsiliepimu jis paskelbia, 
kad jis prašalina Karnilovą nuo 

vadovystės, jo vietą pskirdamas 
laikinai gen. Klembovskj; kad 

Petrograde yra įvesta karės*sto- 

vis ir kad žmonės privalov ra- 

miai užsilaikyt. 
Kerenskio valdžia skaito gen. 

Kornilovo žingsnį "buntu" ir, 
sakoma, atiduos jį teisman kai- 

po šalies išdaviką, už ką gręsia 
mirties bausmė. 

Išleidus paliepimą apie gen. 
Konnilovo atstatymą nuo vado- 

vystės, Kerenskis paliepė jo vie- 

tą užimti gen. Cukomskiui, vy- 
riausiam štabo perdėtiniui, bet 
tasai atsisakė. Kerenskis ap- 
skelbė jj "Išdaviku" ir vadovystę 
pavedė gen. Klembovskiui, vadui 
šiaurinės armijos, esančios Ry- 
gos fronte. 

Darbininkų ir Kareivių Tary- 
ba išleido atsišaukimą j visus 
savo skyrius, paliepdama jiems 
remti Kerenskį ir jo valdžią. Gem 
kornilovas, kaip manoma, leng- 
gvai nepasiduos, 

Tuom tarpu žmones kuodid- 

žiausiais būriais pradėjo iš Pet- 

rogrado bėgti. Visi geležinke- 
liai užbrukti, visi keliai yra pil- 
ni pabėgėlių, kurie bijosi ne tik 

vidurinių suiručių, bet ir vokiečių 
prisiartinimo. 

ryšių su menamu suokalbiu, kad 
sugražinti atgal monarchiją. Gen. 
Kornilavas, kurio armija baisiai 

nukentėjo Galicijoj, kuomet suiro 
armijos disciplina, nuo pat pra- 
džios reikalavo sugrąžinimo aš- 
trios disciplinos armijoj ir atsky- 
rimo armijos reikalų nuo partiji- 
nės politikos. Jis kelis sytkius bu- 
vo bcrezignavęs, jeigu jo reikala- 
vimai nebus išpildyti. Kerenskis 
žadėjo ir pagalios sutiko, bet ne- 

pilnai. Todėl Washi.ngtone mano- 

ma, kad gen. Kornilov, matyda- 
mas, kad armija visai suirs, jeigu 
ir toliaus .neb'us panaudotas aš- 
trios priemonės, peskelbė Kerens- 
kiui viršminėtą ultimatumą.^-Jo 
atviras ir drąsus reikalavimas pa- 
Irodo, kad jis, turbut, jaučia ui 
savo pečių galybę, kad galės da- 
bartine valdžia nuversti. Spinduli 

... 

sviesos ir vilties matoma žo- 

džiuose Tereščenko, užrubežio 

reiikalų ministerio, kuris pasakė, 
kad sulvg jo nuomonės, inciden- 
tas su Kornilovu nėra perdaug 
svarbus, ir kad šitą "nesusipra- 
timą'' galima bus išaiškinti ir su- 

taikinti. 

Susikirtimas- 
už armijos 
discipliną.. 

\Vashingtone mano, 
kad susikirtimas 

gen. Konnilovo su 

Kerenskiu neturi 

Londono laikraštija žiūrį j šitą 
atsitikimą su dideliu nusimini- 
mu. 

Daily N e u s, paviidžiui, sa- 

ko, kad vis viena, kaip šisai su- 

sikirtimas užsibaigs. Rusijoj vi- 
durinė tvarka turi pavirsti j 
tokį chaosą (j pilniausią betvar- 
kę), kokio dar jokia viešpatija 
nėra pergyvenusi. "Rusija stovi 

kant kranto naminės karės ir bado, 

kuomet priešas (vokiečiai) čia 

pat prie jos vartų. 

jTik stebuklą?—sako šis laik- 
t 

r«čtis—išgelbės šitą nelaimingą 
šalį nuo prapulties, bet męs ne 

matome, iš 'kurios pusės toks 
stebuklas gaiėtų ateiti". | 

Vėlesnes žinias apie šitį krizį 
skaitytojas ras "Vieliausių Žinių'', 
skyriuoje.—• , 

Švedija Juodi debesiai pradeda 
Vokietijos rinktis pietinėj Amsri- 
•klapčiukas koj ir Švedijoj iš prie- 
žasties svarbaus paskelbimo, ku- 

rj padarė Amerikos Valstybės 
(Sekretorius Lancing apie vokie- 
čių negirdėtas intrigas. Dalykas 
yra tame, kad vokiečių agentas 
Argentinoj prisidengė Švedijos 
atstovybės skraistė Argentinoj, 
•persiuntinėjo įvairius slaptu- te-j 
legramus intriguodamas prieš Ar- 
gentiną. 

Platesnį šio reikalo aprašymą 
skaitytojas ras skyriuje iš "Ka- 
rės lauko*'. Cia užteks pažymė- 
ti, kad Vokietija dar sykį pasiro- 
dė vedanti murziną polit.K;įt be 

jokio atsižiūrėjimo j savo ar kitų 
garbę. Ji laužo visus įstatymus. 
(kuriu iki šiolei civilizuotos tau- 

.tos prisilaikydavo. Tarp kitų tau- 

tų Vokietija (Lbar aiškiai atsi- 

| duria cigono-žiuli'ko rolėje, kuri 
kad ir purviniausiais budais mė- 

gina kitus apginti ir kurios gar- 
bės žodžiui niekas negali tikėti, 

.nes ji tos garbės neturi. Atsime- 
iname, kad Vokietija šioje šalyje 
' 
per savo diplomatiškus (todėl 

I nepaliečiamus) atstovus rengė 

I Meksikos ir Ja-ponijos užpuolimą 
ant Amerikos; rengė dinamitavi- 
mus dirbtuvių ir darbininkų 
streikus; Norvegijoj sugauta Vo- 
kietijos atstovas, kuris po prie- 
danga' nepaliečiamų diplomatiš- 
kų siuntinių, adresuotb į Vokie- 

,tijos atstovą Norvegijoj, siuntė 
bombas tos pačios Norvegijos 
laivų nusikandinimui. Dabar, pa- 
naudodama Švediją, kaipo savo 

klapčiuką, Vokietija prives prie 
to, kad gali įstumti Argentiną į 
karę prieš save, o Švediją gal 
galų-gale pakliūti į Vokietijos 
gltbj. 
T Iš grynai karišku 
Italai vis :.. .r 

atsitikimų mažai 
slenka pirm"n. 

x 

kas svarbaus atsi- 

tiko ant visų frontų laike perei- 
tos savaitės. Pažymėtina bus tai, 
kad austrai, kurie buvo stipriai 
užatakavę italus Izonso fron- 
to ir buvę laikinai išmušę italus 
iš jų naujų pozicijų, galų-gale vėl 
prakišo ir italai, attnušę jų kontr- 
atakų*, ne tik atgriebė visas po- 
zicijas, bet dtair ir pirmyn nužengė 
apielinkėse Adriatiko jūrių. Ita- 

lų štabas apskaitliuoja, kad nuo 

pradžios dabartinio italų ofemsy- 
vo, jie paėmė 30,000 austrų ne- 

laisvėn, o abelnai austrų nuosto- 

liai—užmuštais, sužeistais ir be- 
laisviais,—siekia iki 120,000 vy- 
rų. Austrams gelbsti vokiečių ir 
iet turkų kariumenė, iš komatyt, 
kad italai spaudžia juos labai 

j stipriai. 

i Taikos 
•klausimas. 

Taikos klausimas, 
kuri pakėlė popie- 
žius dar nepabaig- 

Įtas. Talkininkai, kaip jau męs 
pranašavom", nedavė popiežiui 

į atsakymą, bet užsiganėdino vien 
tik patvirtinimu prezidento Wil- 
sono atsakymo. 

Vokietija žada šiomis dienomis 
prirengti atsakymą į popiežiaus 
notą. Tam tikslui valdžia pasi- 

kvietė pagclbon septynis narius 
j iš "ponų buto''. Jeigu tikuti 
pranešimams, tai tarp Vokietijos 
valdžios ir reichstago yra kilęs 
aštrus klausimas delei taikos iš- 
lygų. Valdžia ir taip vadinami 

pan-germanistai bei junkeriai ne- 

tų užgriebimų išsižadėti. Bet ka- 

nor? išsižadėti užkariavimų ir 
cvetimų žemių užgriebimo, o 

j reichstago didžiuma, vadovau- 

jant socialistams ir klerikalams 
grąsina, kad jie prispirsią valdžią 

dangi tą patį girdime jau nuo 

kelių mėnesių, o aiškių pasek- 
mių iki šioleį vis- dar nematyt, 
tai sunku įspėti kas iš to išeis. 
Galima mamyti, kad Vokietijai ty- 
čiai polhikauja ir savo partijoms 
"grajų" veda, kad parodyti pa- 
sauliui, jog ir Vokietijoj yra pri- 
tarėjų talkininkų staton oms ne- 

kurioms išlygoms. 

Iš Kares Lauko. 
ŠVEDIJA GELBSTI VOKIE- 
TIJAI. 

Washington D. C., rugsėjo 8 
d.—Nepaprastą sensaciją padarė 
\Yashingtone Valstijos Sekreto- 
rius Lansing, apskelbdamas ofi- 
ciališkti budu, kad grafas Lux- 
burg, c h a r g e. d' a f f a 1 r e s (už- 
ziurėlojas) vokiškos ambasados 
Buenos Aires, Argentinoj, per 
tarpiniįvkystę švedų miinisterio ta- 

me pačiame* mieste, parsiuntinėjo 
telegramus į Berliną; 

Grafas Luxburg siuntė minė- 
tus telegramus paslaptu k o d u 

(ikiekviena valstija turi savo pas- 
laptą kodą, t. y. tokį pritaiki- 
nimą žodžių ir skaitlių arba citrų, 
ka:l pasalinis žmogus, nežinantis 
paslapties, negali telegramo su- 

prasti, nes vartojami žodžiaį vi- 
sai ką kitą reiškia: tokį k o d u o- 

t ą telegramą tankiai vadina dar 
cifruotu telegramų). Minėtuose 
trijuose telegramuose, 'kuriuos 
Lansingas paskelbė, graf s Lux- 
burg praneša savo valdžiai Berli- 
ne apie besiartinančius prie Pran- 

cūzijos Argentinos laivus ir .pata- 
ria juos sunaikinti "nepalikus jo- 
kio ženklo''—vadinas, (nuskandin- 
ti su žmonėmis;* Apart to, jis 
Vadimo Argentinos valdžios atsto- 

vą "žinomu asilu" ir pataria Vo- 
kietijos valdžiai nenusileisti prieš 
Argentina, kuri tuomet turėjo aš- 

trų ginčą su Vokietija už tai, 
kad submarinai paskandino Ar- 

gentinos laivą. 
Pats branduolys šito skandali 

yra tame, kad grafas Luxburg 
perdavė šituos telegramus Šve- 
dijos ministeriui Buenos Airei'.e, 
0 švedų ministeris persiuntė juc 
j Švedijos užrubežių ministerij.-] 
|Stockholme, kaipo neva savo šve- 
1 diskus diplomatiškus dokumen- 
tus, kurie paprastai yra liuosi 

'nuo cenzūravimo. Ištikrųjų gi ši- 
tie telegramai buvo ne švediški ii 

'ne Švedijai skiriami, bet buvo vo- 

kiški ir skiriami Vdkietijos val- 
džiai Berlino>, »kuri juos gaudavo i; 

Stockholmo neva kaipo švediškus 
diplomatiškus dokumentus. Pras- 

j tais žodžiais tariant, Švedijos di- 
Iplomatiški atstovai Buenos Aire- 
se atlikinėjo šnipų darbą Vokieti- 
jai, o Švedijos užrubežių minis- 

terija, priduodama tuos telegra- 
Įmus j Bėrimą, lošia tokią pal 
rolę. Vadinasi, Švedijos oficiališ- 
ki atstovai labai bjauriu budi: 
sulaužė ncutrali^kunią ir pasiro- 
dė slaptais Vokic'.ijos pagelbinin- 
kais. Tas labai apeina Argentiną 
ir talkininkus, Vokietijos atstova: 
Buenos Airese, naudodamiesi tos 
šalies viešningumu, intrigavo prie^ 
ja pačią, o Švedijos atstovai gel- 
bėjo jiems apgauti Argentina ii 
tr'kininkus. 

Talkininkai jau senai žinojo 
kad kokiu nors paslaptn bud v 

svarbios žinios išeina iš Ameri- 
kos ir pasiekia Vokietiją. Pame- 
name submarinų užpuolimą ani 

|Amerikos laivų, vežančių pirmuo- 
sius kareivius j Francuziją. Tuo- 
met buvo aišku, kad submarina: 

|žinojo apie Amerikes laivų išva- 
žiavimą. nors jie buvo išsiųsti 
iš Amerikos didžiausioj paslap- 
tyje. Ir tuomet spėjo, kad svar- 

'bios žinios iš Sav. Valstijų pe- 
!reima į pietinę Artieriką, o iš ter 

pasiekia Vokietijos. 
Pasekmės Lansingd apskelbi- 

amo gali buti labai svarbios. Ar- 

gentima gali pertraukti ryšius su j 
Vokietija, o net gali apskelbti jai ^ 
karę, gi Švedija prispausta prie ] 

! sienos, gali atvirai stoti Vokie-j: 
Įtijos pusėn. |« 
SAKO CARAS MANĖ, KAD 1 

JĮ VISI MYLĖJO. 
Petrogradas, rugs. 9 d. — Šią- 1 

dien tapo išsiųsta j Švedijos ru- 

bežių per Finliandiją, pirma par- 
tija politiškų tremtinių — didžių 
kunigaikščių ir kitų augštų se- 

nos valdžios valdininkų. Tarp jų 
yra ir garsioji M-rne Virubova, i 
ex-carienės artimiausi draugė ir 

Rasputino pagelbininkč. 
I Prieš savo išvažiavimą ji Tu- i 
rėjo pasikalbėjimą su Associ- 
ated Press korespondentu,' 
kuriam ji papasaikojo sekančiai: 

"Mano gyvenimo istorija yra 
tokia: Aš esu duktė M. Tanajevo, < 

buvusio caro sekretoriaus. Bu- ! 
dama 18 metų ištekėjau už jurei- : 

viij aticiero, kuris dalyvavo Cu- 
šimoS mūšyje (laike japonų ka- 
rės). jis išėjo iš proto ir aš gavau 
perskyras. 

"Susipažinus su cariene. aš bu- 
vau jos vienatinė draugė ir apgy- 
nėja nuo cariško dvaro intrigų. 
Musų draugiškumas buvo grynai 
asmeniškas. Todėl, visos pasa- 
kos apie mano bjaurią jtekmę 
politilkoje yra neteisingos. Pri- 
rodymas tam yra tame, kad spė- 
cialė komisija, tyrinėjusi dalykų 
stovi kuomet aš buvau suareštuo-' 

| 
Į ta pripažino mane pilnai nekalta. 

"Apie Mikalojų (ex-carą) tei- 
sybė yra ta. kad jis yra gero cha- 

raktieriaus ir smarkesnės bei ge- 
resnės minties negu niekam neti- 
kę didi kunigaikščiai. 

1 "Niikalojus labai nemylėjo iš- 
girsti blogų žinių ir klausyti skun- 

dų prieš kitus. Iki paskutinės 
valandos jis neturėjo nei ma- 

žiausio nusimanymo apie tai, kad 

visa tauta jo neapkentė. Nuo-j 
latai prie manęs jis išreikšdavo 
pasitikėjimą, kad Rusija buvo 
atsidavusi jam ir tik keliomis 
dieniomis prieš revoliuciją jis pa- 

sakojo, kad jis yra užganėuin- 
tas iš dalykų stovio Rusijoj ir 

jves atsakomą ministeriją po ka-j 
rės. Jis tikrai buvo nustojęs ža- 

do ir nusistebėjo, kuomet stai- 

ga kilo revoliucija ir jj apleido 
jo dvaro nariai ir didieji kuni-, 

gaikščiai'. 

j Rasputinas, ainot jos, buvęs 
galingas caro dvare, bet visos is-1 

^torijos apie jj esą yra melas. Ant 

galo ji prašė korespondento pa- 
skelbti. kud gandai, guk ji yra 
varoma iš Rusijos už tai, bulk ji 
yra įmaišyta į kontr-revoliuciji-i 
nj suokalbj, yra neteisingi. 

"Aš netikiu, — sako Virubova, Į 
t—kad toks suokalbis galėtų pa-i 
sisekti, nes neį vienas iš didžių 
kunigaikščių nėra ti'kęs valdyti 
Rusiją". 

i 
RUSŲ LAIVYNAS DAR 
RYGOS ĮLANKOJ, 

i Petrogradas, rugs. 8 d. — Ofi- 
cialis rusų pranešimas, išlei- 
stas vakar, paduoda sekančias 
žinias: 

| "Netoli Zegevold, j šiaur-ry-i 
čius nuo Rygos, buvo susirėmi- 
mas tarp musų užpakalinių sar-j 
gyl-ų ir vokiečių raitelių. Šiaip 
gi nielko ypatingo šioje apiel;.i-Į 
kėje neatsitiko. 

, '"Baltiko jūrėse, laike pasku-; 
tinės snvait"/.; nuo rugp. 29 iki; 
rugs. 5 d., priešas sukoncentravo 
savo veikimą apielinkėse Rygcs 

,įl?..n'kos. Priešo Zeppelinai pa- 
sirodė į pietus nuo Pernau. 

"Priešo submarinai pasirodė 
Rygos įlankoj pereitą panedėlj 
ir nakties laiku apšaudė tris vie- 
tas ant krante tarp Rygos ir Per- 
nau. Keturiosdešimts šūvių ta- 

po paleista ir kaime Kabdoki vie- 
na moteriškė ir viena maža mer- 

gaitė tapo užmušta, o kita mo-1 
teris tapo sužeista. 

"Dienos laiku priešo submari- 
nas užpuolė transportą Linol, 
paleisdamas j jį 20 šūvių. Tran- 
sportas, turėjusis tik mažą ka- 
luolę, sutiko submariną šūviais 
r privertė jį pasinerti. Du vy- 
*ai ant'transporto tapo sužeisti. 

"MustįTčanuoliniai ir torpė-( [liniai laivai buvo pasilikę prie 
Dauguvos [talkos Oprie Rygos) j net i'ki paskutinio momento ir, 
palikdami krantą, pasiėmė su sa- j 
vim garlaivius ir kitus laivus iš 
Rygos uosto. Kitų priešo laivų, 
išskyrus submarinas, neteko pa- 
tėmyti Rygos įlankoj, kur musų 
kariški laivai stovi ant sargybos 
ir yra prisiruošę pasitikti priešą".1 

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS. 
Berlinas, rūgs. 8 d.— Vokie- 

čių oficialis pranešimas apie da- 
lyku stovj Rygos apielinkėje 
skamba sekančiai: 

"Rusų besitrauikimas atgal j 
siaur-ryčius nuo žemutinės Dau- 
guvos dalies vakar tęsėsi be pa-, 
liovos. Musų raiteliai pasekmin- 
gai kovoja su priešo ariergardu 
(užpakalinėmis sargybomis) j 
piet-vakarius nuo Nikau ir netoli 
nuo Xo\vkalpen, apie 60 verstų 
į rytus nuo Rygos. Besitrau-' 
kiantis priešas padegė kaimus 
tarp Lobe ežero ir Friedrichstad- 
to. 

"Grobis paimtas Duenatnund? 
(kur upė Dauguva įplaukia į Ry- 
gos įlanką), suskleda iš daugelio 
kariškos medžiagos ir 40 k.i- 

nuolių, tarp kurių 20 yra sunkios 
rūšies kanuolių'\ 

Rygos apskrityje ir pelkėse į 
pietus ir piet-valkarius nuo Ry- 
g<- s vokiečiai laike rusų pasitrau- 
kimo užgriebė išviso apie 7.500 
rusų nelaisvėn ir apie 300 kanuo- 
lių visokios rūšies. 

RUSAI GINS PETROGRADĄ. 
Petrogradas, rugs. 7 d. — Pet- 

rogradas pradeda ruoštis prie 
galimo vokiečių užpuolimo, nors, 

sulyg kariškos valdžios nuomonės, 
tokio pavojaus dar nėra dabar. 

Raudoni plakatai išlipinti po 
visą miestą ant sienų, inamų ir 

tvorų, šaukia piliečius išpildyti 
savo paraigą linkui tėvynės gy- 
nimo. Pulkai kareivių ėjo gat- 
vėmis linkui geležinkelio stoties, 
besirengdami j Rygos frontą, 
idant atmušti besiartinančius vo- 

kiečius. •»' 

Rygos pasidavimas sukėlė mie- 
sto upą. Vakar rusiški pulkai, 
skiriami į Rygos frontą, turėjo 
didelę parodą, kurią peržiurėjo 
premieras Kerenski. Petrogra- 
do gyventojai iškėlė maršuojan- 
tiems pulkams nepaprastai truk- 

šmingą demonstranciją, o karei- 
viai ir žmonių minios sveikino 
Kerenskį tokiais šukavimais, kad 
rodėsi lyg miestas butų plyšęs. 

Y, aidžia paskyrė specialę ci- 
vilę komisiją, kurios užduotim 
yra palaikyti tvarką sostapilėj. 
Komisija turį plačius įgaliojimus: 
ji turi teisę išvaikyti ir uždaryti 
neištikimus ir nužiurėtus mitin- 
gus, uždaryti laikraščius ir, jeigu 
butų reikalas, išvaryti iš miesto 
inegeistinus elementus. 

Valdžia nutarė, kad kol kas 
dar nėra reikalo perkelti sosta- 

pile iš Petrogrado kur kitur. 

Nors Petrograde dar nesima- 
to panikos, bet turtingesnieji 
žmonės pradeda skaitlingai iš 
miesto išvažinėti. Daugelis di- 
desnių prekybos įstaigų pradeda 
rengtis prie perkėlimo savo ofisų 
ir krautuvių j Maskvą, Xižnį 
Novgorodą ir kitus vidurinės Ru- 

sijos miestus. 

Laikraščiai išreiškia įvairias 
nuomones kaslink to, kokias pa- 
sekmes gali turėti Rygos paėmi- 
mas ir kaslink to, kas reik daryti. 
Socialistų laikraščiai beveik vie- 

nu balsu šau\ia proletariatą at- 
li'kti savo pereigas revoliucijos 
apgynimui. social-demokratų 
(Menševikų) organas Raboča- 
ją G a z e t ą šaukia savo skaityto- 
us nelaukti kol Rygos nelaimė pa- 
virs j Tepataisomą bėdą; ji kvie- 
čia stoti visus petis-petin ir, pri- 
silaikant geležinės disciplinos, 
pradėti nulementį žygį. Prole- 
tariatas, sako šisai laikraštis, pri- 
valo stoti kaip vienas, idant iš- 
gelbėti š.alį ir revoliuciją. 

Social-revoliucijonierių organas 
Z em 1 i a i V o J i a rašo sJcainčiat 

"Istorija parodys, kas yra įkal- 
tas už musų armijos sugriovi- 
mą. Tuo tarpu dalykų stovis 
reikalauja, kad visi vidurinės po- 
litikos ginčai "butų užmiršti ir 
kad pilnoje vienybėje ir ener- 

giškai butų priešas sutiktas''. 

IŠVARO KUNIGAIKŠČIUS. 

Petrogradas, rugsėjo 7 d. 
Laikraščiai praneša, kad laikino- 
ji valdžia nusprendė paleisti ir 
ištremti užrubežin nekuriuos did- 
žius kunigaikščius, kurie esą įmai- 
šyti j kontr- revoliucijiiTj suokalbį, 
nesenai susektą. Tarp šitų kuni- 
gaikščių yra: didis kunigaikštis 
Michailas Alexandraitis, ex-caro 

dėdė; didis kunigaikštis Povylas, 
taipgi M-me Virubova, ex-carie- 
nės draugė; buvusis vidaus rei- 
kalų minis-teris Chvostov ir bu 
vusis caro palocių komendantas 
gen. Vereikov. Pagarsėjęs štuer- 
merio seksetorius Manasevič-Ma- 
nuilov tapo išsiųstas užrubežin 
vakar. 

BIJOSI VOKIEČIŲ LAIVY- 
NO UŽPUOLIMO. 

Londonas, rugs. 7 d. — Čia 
spėjama, kad Vokietija gali pa- 
siųsti savo laivyną, kad sunaikin- 
ti Rusijos laivyną Finų įlankoj 
ir subombarduoti Petrogradą iš 
jūrių pusės. Vokietija gali per 
Kiel kanalą sutraukti savo laivus 
iš Šiaurės jūrių į Baltiko jūres. 
..Petrogradą saugoja nuo jūrių 
pusės didelės tvirtovės — Reve- 
lis ir Kronštadtas. Revelis yra 
arti įėjimo į Finų įlanką iš Bal- 
tiko jūrių, o Kronštadtas yra vi- 
sai arti Petrogrado. Rusai apsė- 
jo Finų įlanką minomis, atsigy- 
nimui nuo vokiečių laivyno, jeigu 
jis mėgintų į tą įlanką veržti^ 
Dalis rusų laivyno, sakoma, ra'n- 
dasi Revelyj. 

Rusų laivynas, sakoma, ren- 

giasi prie mūšio, bet vokiečių lai- 
vynas yra tiek didesnis ir stip- 
resnis, kad vargiai rusai galėtų 
prieš jį atsilaikyti atviram mu- 

šyje. 

Pradžioje karės kiniečiai sa- 

^4 vandenyse užlaikė daugybę 
Vokietijos laivų. Dabar, kuomet 
China apskelbė karę Vokietijai 
talkininkai panorėjo iš jų nupirk- 
ti vokiškus laivus transportiniams 
reikalams. F>et chiniečiai pakreipę 
kasas atsakė, kad vokiški laivai 
labai gerai tinka komercijiniam 
Cbinos laivynui. 

Nieko sau "sąjungietis"... 
I Paskutinės žinios skelbia, kad 
sąjungininkai nepasitenkino, tuo- 

mi, kad China tik ant popiete 
"sąjungietė". 

Vieno franeuzų laikraščio 
redaktorius — Almeraida nusi- 
žudė, kuomet pas jį surado ant 

didelės sumos pinigų čekį, išduo- 
tą Vdkietijosvaklžios tarnais. 

Dabar žinios iš Rusijos skel- 

bia, kad numirė paršus s Leni- 
nas, o jo vietoje figuruoia kitas 

"Leninas". 

Franeuzai persitikrinę, kad Le- 

ninas mirė taip pat "didvyriškai", 
kaip ir Almeraida. 



1$ AMERIKOS. 
•I 

VOOPERATYVĖS KRAUTU- 
VĖS. 

Washington, D. C., rugs. 10 d. 
— Vmerikoniškos annijos pulkuo- 
se organizuojamos kooperatyvas 
krautuvėlės, kur 'rarciviai galės 
(nusipirkti pigesnėmis kainomis 

reikalingus pragyvenimui dalykus. 
Jeigu tos krautuvėles dar duos 

pelno, jis bus padalinamas tarpe 
kareivių. \ 

AMERIKOS PASKOLA SĄ- 
JUNGININKAMS. 

Washington, D. C., rūgs. 7 d. 
Vakar įSuviemytų Valstijų val- 

džia paskolino savo sąjunginin- 
kams dar 'N|oo,ooo. Manoma, kad 

įieužilgio dar skolins $100,000. 
Viso Amerika jau paskolino 

sąjungininkams sekančiai: 

Anglijai $1.t05,000,000. 
Francijai $630,000,000. 
Rusijai $275,000,000. 
Italijai $200,000,000. 
Belgijai $53,400,000, 
Serbijai $3.000,000. 

Viso labo .. $2,206,000.000. 

SUFRAGISTĖS NERIMAUJA. 
Washington, D. C. rugs. 8 d. 

Kuomet prezidentas Wilsonas 

stovėjo ties Baltuoju Namu ir 

žiurėjo į marguojančius jaunus 
kareivius, būrys sulrag'sčių ban- 

dė prasiveržti pro policijos eiles 

ir vėl iškelti su kokiais tai pa- 
rašais "vėliavą". Policija neda- 

Jeido merginoms artinties prie 
prezidento, o trylika energinges- 
niuj.ii suareštavo. Jos tapo nuteis- 

tos po 60 dienų kalėjimo ir neapi- 
liuodamos apsiėmę atlikti baus- 

mę. 

LA FOLLETTE PATAISY- 
MAS ATMESTAS, 

Washington, D. C. rūgs. 8 d. 
—Prie karės mokesčiu biliaus 
senatorius La Follette jnešė se- 

fiatan pataisymą, reikalaujantį 
padidinimo mokesčių nuo paja-! 
mų. Rugsėjo 7 d. senatas 55 bal-' 
sais prieš 19 pataisymą atmetė. 
Senatas motyvuoja tuom, kad fir- 

mas, dirbančias karišką amuni- 

ciją negalimą apkrauti didesniais 
mokesčiais. 

KONSTITUCIJOS SUKAKTU-1 
vės. ; 

New York, N. Y., r u g*. 7 d.— 
( 

Suvienytų Va! s t ji ų konstitucija 
tapo paskelbta rugsėjo 17 d. T7S7 
metuose taigi panedėlyj, rugsėjo 
17 d. s. m. sukamka 130-tos me- ! 
tinės konstitucijos paskelbimo su- 

kaktuvės. American Union Ag- 
aints Militarism išleido pakvieti- 
mą, kad tikintieji j konstituci- 

joje nustatytus laisvės principus 
pamiinėjimo dienoje rengtų mi- 

tingus, aiškinimui, kaip^ reikia 

gynti konstitucijoje pazįymėtas 
laisvės teises laike Ikarės. 

DARBO IR DEMOKRATIJOS 
SUSIVIENIJIMO KON- 

VENCIJA. 
Minneapolis, toinn; Rugs. 6 

<1. — Prasidėjusio Darbo ir De- 

mokratijos Susivienijimo Kon- 

vencijos pirmininku įtrinktas 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gompersas. I 
Buvusis socialistas Simons kar-' 
šta pra'kalba sveikino Gompersoj 
išrinkimą į D. ir D. S. K. pir- 
mininkus. Simonsas išrinktas re-1 
zoKucijų komisijom 

Ta konvencija, kurios tikslu yra 
kovoti prieš vokiečių militarizmą 
ir "Liaudies Tarybą", nuolatinėn 

"Vi.ldybon išrinko: S. (iompersas 
— prez., F. Morrisons — sekr., 
iPh. ^>tokės — iždininkas, \V. 

R. Gailard, J. Dunka\v ir Gert- 
rude Fuller — prezidento parai- 
bini nkas. 

ANGLIJOS DARBININKŲ 
KONGRF.S AS. 

Blackpool, rugs. 6 <1.—Amati- 
niti unijų ir laivų darbininkų kon- 

gresas, kuriame dalyvavo apie 
700 atstovų, n įtarė, kad planuo- 
jamoji Stockhlotno konferenci- 

ja turi huti atidėta, kadangi ne- 

senai įvykusioje Londone tal- 

kininkų šalių darbininkų konfe- 

rencijos nariai tuluose 4<latisi- 
niucse negalčio snsitarti. Pir- 
miaus re'kalkigar; aiski/as talki- 

ninkų šailų darbininkų susita- 
rimas. ..ui 

■ 

Photo by American Press Assoclation. 

"TAI NE UŽMUŠTI. 

Paveikslėlis parodo vokiškus be- 

aisvius, naujai paimtus Belgijoj, 
kurie taip buvo nuilsę, kad prie 
pinuos progos krito miegoti, t?M- 

si negyvėliai. Ženilapis parodo 
vietas, kur anglai pastaruoju lai- 

ku įgijo pergaliu. 
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Amatinių unijų darbininkų] 
conferencijojc puikiausią prakal- 
bą pasakė John Hill, dokų ir 
katilų darbininkų unijos atsto- 
vai. Jis kalbėjo apie dabartinį 
darbininkų padėjimą ir auganti 
nepasiten'kijiimą. 

•Pasirodo, darbo konskripcija 
Anglijoje blogai atsiliepia j dar- 
bininkus; nenorintieji kariauti tu- 

ri dirbti sunkius valdžios darbus 
u/. mažą atlyginimą. 

SVARBU AMERIKOS NEPI-' 
LIEČIAMS. 

Washington D. C., rugs. 8 d. j 
—Suv. Valstijų Karės departa- 
mento valdininkai svarsto, "kokiu 
budu priversti ncpiliečius arba' 
stoti kariumenėn čia Amerikoj, 
arba padaryti taip. kad jie stotu 
savo šalies armijom Tas palyti 
tuos, kurie buvo pašaukti į pirmą 
draika ir pripažinti tinkamais k?- | 
reiviavimui, bet jų negalima im-j 
ti j Amerikos armiją, nes jie ne-i 

turi pilietiškų popierų. 
Valstijos departamentas veda 

šiame klausime tarybas su taftei-1 
ninku valdžiomis Ir kuomet pri- 
eis prie sutarties, tai manoma, 

kad Amerikos kongresas tada iš-j 
leis speciali šką Įstatymą, kuris I 

leis Amerikos valdžiai imti 'kariu- 
menėn nepiliečius. I-'et kol kas 
tokio jstatymo dar nėra ir todėl 

nepiliečių negalima imti kariu- 
menėn. j 

PREZIDENTAS SVEIKINA 

NAUJOKUS. 
New York. .rugs. 8 d. — New 

Yorko majoras gavo nuo prezi- 
dento YVilsono, kuris dabar 

yra taipgi. vyriausiu komanduo- 
to j u armijoj ir floto, sekančio 
turinio linkėjimus, perdavimui 
tiems naujokams, kurie greitu lai- 
ku bus siunčiami Francijon: 

"Perduokite jauniems vyrams, 
kad mano širdis yra su jais ir 

mano mintys seks su jais drauge 
per okeaną, su pasitikėjimu ir 
tikru pavydėjimu, kadangi aš no- 

rėčiau buti drauge su jais apka- 
suose, mūšio laukuose, kur bus 
reališki mušiaį už liuosybę Su- 

vinytų Valstijų ir kitų tautų (są- 
jungininkų), kurie kaip ir męs 

kariauja prieš tą, kuris gręsia 
neprigulimybėj jų teritorijų, gy- 
vybės ir liuosybės. 

Perduokite jiems širdingiau- 
sius mano linkėjimus. Woodro\v 
\*'ilson"'. 

SUSTOJO ĖJĘS LAIKRAŠTIS. 

Cleveland, Ohio — The Cle- 
veland Npws ( o. savininkas ir 

leklėjes dviejų dienraščiu "Lea- 
der" ir MXews" o taipgi ir savai- 
tinio "Leader". paliovė išleidi- 
nėti rytinės laidos "Laeder". 

'Dabar ta kompanija leidinės tik 

lienraštj "Nevvs" ir savaitraštį 
'Leador". Visą "Leader'io biznį 

Miirko dienraštis "Cleveland 
Plai Dealer'. Dėlei popieros 
ir kitu naudos reikmenų bran- 
gumo, perkant ant gatvės "Plain 
Dealer" kainuos 2c., o j namus 

bus nešamas už seną kainą t. 

y. už ic. 

ŽUVO 200 MEXIKONŲ. 
Los Angels, Cal., rugs. 7 d. — 

■Gauta žinia, kad mexsikoniškas 
laivas, kuris buvo padirbtas del 
plaukiojimo upėmis, l'elyje iš 
l'oint Isabela j La Boisa, Cali- 
fornijos užlajoje apsivertė. Ma- 
noma, kad visa komanda, susi- 
dedanti iš 200 žmonių, žuvo. 

NEPRIĖMĖ DELEGATO. 
Washington, D. C. rugs. 7 d. 

Liaudies Tarybos įgoliotinis H. 
Dana norėjo pasimatyti su pre- 
zidentu \\ ilsonu. Prezidento' 
sekretorius Tumulty paaiškino 
Danui, kad prezidentas yra per- 
daug užimtas ir su Liaudies Ta- 
rybos įgalio.inių pasimatyti ne- 

gali. Į 

PELNAS. 

Washington, D. C. — Tūlos j 
Amerikos firmos savo pelną skai- 
to milijonais dolerių i metus. 

Daugiausia uždirba valgio ir amu- 

nicijos spekuliantai. 
Štai pavyzdžiui po kiek pelno 

tūlos firmos 1916 metais: 
Amerikan Beet Sugar Co. — $4,- 

880,027; 
American Can Co. — $2,767,978:' 
American ilide and Leather Co.' 

— S1.309,082; 
American Sugar Refining Co. — 

2,568,194; 
American \Y00lct1 Co. — $4,109,-' 

026; 
B. F. Goodrich Co. — $6,406,554; 
Armour and Co. — $*5,353-368; 
Sears. Roebuck and Co. — $8,-1 

376,873; 
United Fruit Co. — $6,965,108. i 

Dabar jau valdžia atkreipė j, 
tai savo atydą ir gaunančias di-j 
delius pelnus firmas bando ap- j 
krauti mokestitnis. 

KRATOS IR AREŠTAI. 

Detroit, Mich. — Lazar Pct- i 

rovich, redaktorius slavokų so-Į 
cialistų partijos organo — "'Ra- j 
dnicka Borba"—tapo sinareštuo- 

( 

tas Detroite. Pranešdamas apie tai 
partijos sekretorius Pelersenas 
savo telegramoje nemini, kokių 
priežasčių dėlei Pet-rovich tapo 

i suareštuotas. 

Į Socialistų slavokų federacija 
Detroite laikė specialį susirinki- 
mą, kaip paliuosuot savo draugą, 

, bet vald&a ištyrus dalyką pati 

žinos, ką daryti su areštuota 
ypata. Bt. fl. 

Beto fpderal-ė valdžia rugsėjo 
iš 6-tos 17 dieną — nakti — pa- 
darė krat$ Chięagos slavokų so- 

ialistų laikraščio redakcijoje "Ro- 
'hiicka Stra/.a" iv vokiečių "Arbei- 
ter Zeitu^ig" įf ''Sočiai-Demok- 
raten" redakcijose. Pasekmės 
dar nežiuomos, 

Paskutinėmis' dienomis federa- 
lė valdžia' padarė kratas dar šiuo- 
se niiestj.io.se : o Pittsbur^hc, Lin- 
coln, Nel»r. Clevelande tuareš- 
uota 8 žmonės. Detroite TAVA V. 
raštinėje surasta bomba, sakoma, 
seks arešati. Didelės kratos pa- 
daryta San Francisvo, Los Ange- 
les ir Fremo Cal., Salt Lake. 
Mieli., Superior, \Vis., Miline. 
polise, Dulntlie. Milvvaukee, Se- 
attle, Portlande, Omahoj. Mia- 
mi ir Tu'lsojc, Oklalioma. 

Valdžia taipgi tyrinėja socia- 
listų partijos raštinę Chicagoje, 
ar jos vedėjai nepapir'kti vokie- 
čiais. 

IŠ DM LAUKO, 
DIDELIS STREIKAS GYVU- 

LIŲ SKERDYKLOSE. 

\\ So. Omaha, Nebr., rūgs. 9 d. 
—Streikas So. Omahos gyvuliu 
skerdyklų darbininku prasidėjo 
kelios dienos tam atgal ir auga 
neišpasakytu greitumu. Čia gy- 
vuliu skerdyklose dirba daug lie- 
tuviu, kurie taipgi neatsilieka tiuo 

streikuojančių darbininkų. Šis 
streikias pradžią gavo ne saliu- 
ntiose, bet rimtuose darbininkų 
susirinkimuose. Darbininkai kas 
dieną laiko savo susirinkimus ir 
reikalauja vieno, o būtent, kad 
butų pakelta mokestis 5c. j va- 

landą. 
Jau išėjusių į streiką darbinin- 

kų skaisčius sielkia 6,500 žmonių. 
Armouroį- Cudahy ir Morriso 
skerdyklose darbas iau beveik 
visiškai sustojo. Ofisų darbinin- 
kai dirbau kaipo Koduotoj ai. 

CudahyJ''6ke1r1iyklose streiku va- 

dovauja motelis. Vakar rytą 400 
moterių ir medinų išėjo j streiką 
iššaukdarttbs '£u savim ir 1,100 

vyrų. 
Morristr skerdyklose lai-ke vie- 

nos valandos metė darbą 1,000 

darbininkų. Darbas sustojo iš- 
karto. Tuom pačiu laiku metė 

darbą 1.500 Armouro darbininkų, 
o vakar apskelbė streiką ir 100 

Armouro mechanikų. 
Swifto darbininkai taipgi pra- 

dėjo streikuoti: pusantro šimto 

jau metė darbą,-tikimasi, kad su- 

streikuos visi. 

Prezidentas Nebnasikos Darbo 
Federacijos paskelbė, kad strei- 
kuoja virš 6,500 darbininku. 

Merginos mesdamos darbą' 
Judahy skerdyklose eidamos sau-1 
kia: "Come on. men! Conu* < nu ' 

bovs!" Ir streikas platinasi n c 

špasakytu greitumu. 
Generalis Cudaliy menedžerius 

Mnrphy sako: "Streiko vadais' 
yra merginos; jos stato didžiau- 
sius reikalavimus šiame kritiška- 
ne momente''. 

Kuomet vyrai darbininkai ban- 
do cit streiklaužiauti; stovinčios 
prie dirbtuvės vartų mergino? 
juos veja šalin ir šaukia: "spread 
out and dont let tliem go b y!"' 

Svetimtautės merginos ragino 
svetimtaučius darbininkus laiky- 
ties vienybės. streike, kalbinda- 
nos juos savo tautos kalbomis. 

Streikuojantiems darbininkams 
Gimdytojai jiati pakelė algą 2T/jC. 

valandą, bet darbininkai reika- 
lauja 5c. 

Pirmuoju streiko organizoto- 
rium čia buvo Jonas Blahas, pir- 
mininkas mėsos pjaustytojų ir 
bučerių susivienijimo. Organiza- 
vime streitkierių darbuojasi apie 
700 tos organizacijos narių. 

Suifto kompanija pirmiausia 
pakėlė savo darbininkams po 
2/2c. į valandą. 

Policija stebisi šio streiko ra- 

miu bėgiu. Sako, tai pirmas 
streikas istorijoje, kur darbinin- 
kai, išvengdami bereikalingo 
triukšmo, rimtai eina prie tikslo. 
Armouro menedžeris R. C. Ho- 
\\t kvietė darbininkus grįžti at- 

gal prie darbo, nurodinėdamas, 
kad to reikalauja šalie? gynimas, 
bet apie laipsnį pakėlimo algos 
jisai neužsiminė. Ho\ve kalbėjo 

"Aš noriu, kad jųs grįžtute 
prie darbo, o tuomet męs išriši- 
me skriaudas. Aš nenoriu kalbėti 
iapie pakėlimą algų su žmonėmis, 
kurie dabar nedirba nuisu ištai- 

gose. 

'"Mūsų Įstaigos šioje karėje 
taip reikalingos, kaip ir amuni- 

cijos dirbtuvės. Kariumenei mais- 

tas reikalingas (kaip ir amunicija''. 
Cudahy kompanijos menedže- 

ris Murphy pranešė, ikad kompa- 
nija nedaro pastangų varyti dar- 

•bą streiklaužių pagelba, bet nori 
susitaikinti su savo darbininkais. 
IJovve pasakė, kad jo kompanija 
neketina kelt darbininkams algos 
daugiau kaip 2z/2c. j valandą. 

Streikas tęsiasi. 

KALNAKASIAI JUDA 
Denver, Colo., rugs. 8 d. — 

Metalų 'kasyklų kalnakasiai dar 
vis rengiasi prie generalio streiko, 

j Nors kompanijos jau tulus dar- 

bininkų reikalavimus vietomis iš- 

pildė. bet darbininkai vis orga- 

nizuojasi neatbodami jokių gru- 

imojimų. Didžiausias kalnakasių 
judėjimas jaučiamas Colorado 

valstijoje, mat šioje valstijoje pa- 
staruoju laiku maistas pabrango 
net 20-čia nuošimčių. 

Arizonos ir "YVashingtono val- 

stijose kalnakasiai taipgi orga- 
nizuojasi. Visi reikalauja algų 
pakėlimo, ačiū valgomųjų daiktų 
pabrangimui. 

1 

KONDUKTORIŲ IR MO- 

TORMANŲ STREIKAS 
San Francisco. Cal., rugs. 

8 d. — Gatvekarių darbininkų 
streikas dar nepasibaigė. Kon- 

duktoriai ir motormanai taip 
puikiai susioganizavę, kad visos 

kompanijos pastangos atlikti dar- 

ybą streiklaužių pagelba nueina 
.niekais. Streikuoja apfc 2,000 
! darbininkų, kurie gatvėse sustabdo 
karus, vedamus streiklaužiais. 
Kompanijos samdo policistus ir 
sodina juos j gatvekarius. Kova 
verda visu inirtimu. 

San Franciscko ■restauracijų 
darbininkų streikas jau pasibaigė. 

1 Laimėjo darbininkai. 

DARBININKAI LAIMĖJO. 
Washington. D. C., rūgs. 5 

d. — Didieji Amerikos prieplau- 
kų dokų darbininkų streikai jau 
pasibaigė. Susitaikymui darbinin- 

kų su samdytojais pagelbėjo ka- 

riškoji ministerija, kurios atstovai 

taipgi pasirašė po "darbininkų 
reikalavimais. 

šitas dokų darbininkų unijos 
laimėjimas linksmina tūkstančius 
darbininkų ir visą. šalį, nes dokų 

darbininkų unijon priklauso be- 

veik visų Amerikos uostų <lar- 

liininkai. 

Nors yra sakoma, kad dokų 
darbininkų streikus sukeldavo 

Vokietijos imitatoriai. bet unijos 
vaMvlia tvirtina, kad darbininkus 
prie streikų privedė neišpasaky- 
tas pal>aran<<inias valgomųjų pro- 

duktų 

LiETUVUI AMERIKOJ. 
1S CLEVELAND, OHIO. 

Koncertas, Clevelando Lietu- 
viu Teatrališkas choras, rugpju- 
čio cr š. m. parengė pirmą 
Koncertą šiame sezone, Germa- 
įia Yeanverts salėje. Koncerto 

prugramo išpildymas prasidėjo 
pivnktuoliškai, 5,00 va!, po pietų, 

Pirmiausiai p. Urbšaitis, cho- 
ro narys, paaiškino apie choro 
•nuveiktus darbus praeityje. C. L. 
T. choras per paskutinius kelis 
metus perstatys scenoję visą eilę 
žymesniu scenos veikalų Taipgi 
daug rėmė įvairias vietos draugi- 
jas, dainuodamas jų parengimui 
^e. Prie C. L. T. Choro priguli 
nemažai vietos jaunimo ir lavi- 
nasi dailės srity j. 

L'žbaigdamas savo trumpą pra- 
neši rną-prakalbėlė įkvietė dar ne- 

prigulintį prie C. L. T. Choro 

jaunimą prisirašyti. 
Po trumpos prakalbos prasi- 

dėjo koncerto programo išpildy- 
mas. Programas susidėjo iš cho- 

ro, duetų bei solo dainų ir pi- 

ja 110 solo. 

Programas tapo išpildytas se- 

I kančiai: Choras, pritariant or- 

chestrai, sudainavo Amerikos 

Himną. "Tht Star Spangler Be- 

nneer; 2) Choras—"Gorbė did- 
vyrių'' ikantana, muzika Naujalio; 
3) P-lė J- Baltrukoniutė, piano 

Uolo. "Dance of The Demons''— 
I 

Edvard ITolstio: 4) ponia J. lv!;- 
mavičienė ir p-lė M. Malskiutė— 
duetas—"Valia Valužė—M. Pc- 
tr usko; 5) Choras, "Mūsų dir- 

va'—Naujalio; C) p-lės J. Bal- 
trukoniutė ir M. Malskiutė, due- 

tos — "Skambančios Stygos" — 

M. Petrausko: 7) ponia J. Klima- 
vičienė. solo—"Birute"—M. Pet- 
rausko; 8) Choras—"Sužadink 
Įausmus"—C. Gaunod; 9) p-lė 
J. Baltrukoniutė— piano solo — 

"Trip it I.ightly''—A. Tiddsause; 
10) ponia J. Klimavičienė ir p-le 
M. Majskiutė, duetas—''Tu ma- 

no motinėlę''—A. Putins'ky ; ii) 
Choras —"Vakaro pajurėj"—F. 
Mohring; 12) puias A. Zdanavi- 
čia, solo—"Ant mariu krantelio'' 
—rSt. Šimkaus; 13) p-lės J. Bal- 

trukoniutė ir M. Malskiutė, due- 
tas— "Kregždelė" — M. Petraus- 

ko: 14) Choras—'"Oželies"—St. 
Šimkaus: 15) p-nas A. A. Zda- 

navičius. solo—"Mano laivas"— 
M. Petrausko; 16) Choras—''Su- 
grįžimas"—L. Kramp ir 17) Lie- 
tuvos Himnas—V. Kudirkos, 

Visoms choro dainoms pritarė 
orchestra, solistas, bei duetas pa- 

lydėjo pianų choro vedėjos ir 
orchestros derigentas P. L. 

Kramp. 
Kaip choras, taip ir solistai, 

bei duetai sudainuota gana pui- 
kiai. Delnų klojimais publika iš 
šaukė artistus tūlas dainas pa- 
kartoti. 

Geist "'iia butų, kad Clevelan- 
<lo Lietuvių Teatrališkas choras 
kuotankiausiai panašius koncer- 
tus parengtų. 

Po koncerto tęsėsi šokiai. 

Publikos buvo atsilankę apie 
600 asmenų ir chorui nuo šio 
koncerto liks nemažai pelno to- 

lesniam mokinimuisi. 
Vietos jaunimui, prie šio žy- 

miausio Clevelando lietuvių cho- 
ro reiktų spiestis tkuoskaitlin- 
giausiai ir toliau lavintis dai.ės 

sirityj. 
Koncerte buvęs 

IŠ HARRISON IR KEARNY; 
N. J. 

Suvienitų Organizacijų Balius. 
—Rugs. i d. šių dviejų miesčiu- 

ku Suv. Org., kurios darbuojasi 
del sušelpimo nuo karės inuken- 
tėjusiu musų broliu lietuviu ir vei- 

kia nuo pat pradžios >ios bai- 
sios karės—surengė balių. 

Jos daug nuveikė. Galima pa- 
sidžiaugti žiūrint į vietinius lie- 

tuvius. Nors, žinoma, atsitaiko 

ir tošių, kurie pakelia bereikalin- 
gas intrigas, bet galų-gale susi- 
taiko ir bendrai varo darbą, ku- 
ri* pasibaigia pasekmingai. 

Šios Suvienytos Organizacijos 
yra susidėję i> visų čia egzistuo- 
jančiu draugijų ir kuopų, kurios 
atjaučia musų brolių vargus Ku- 
ropoje. Taigi, vietiniai lietuviai 
nežiūri partijų, bet veikia visi 
išvien: socialistai, klerikalai ir tau- 
tininkai. Tokiu budu kiekvienas 
darbas buna nuveiktas pasckmin- 
tfiausiai. ffodel šių kolonijų 
lietuviai užsipelnys sau pagarbą. Kas linik paties baliaus, turiu 
pažymėti, kad publikos prisirin- 
ko skaitlingas būrelis ir visi link- 
sminosi kaip jaunimui pritinka. 

Dalyvavusieji šiame baliuje 
muzikantai neužsitai .anin 

✓ o- 

rimo. 

Baliuje apsilankė keli lietuviai 
kareiviai, pasidavusieji liuosano- 
riais. Jie išvažiuos į pietinese val- 
stijas ši mėnesj. Baliuje dalyva- 
vo vienas kareivis Amerikietis, 
kurj perstatys Suv. Org. pirm. 
pasakė trumpa prakalbą, išreikš- 
damas savo nuomonę apie lietu- 
vius ir Lietuvą. Prakalba labai 
patiko tiems, kurie gerai supran- 
ta angliškai. 

Po prakalbėlės benas sugriežė 
Amerikonišką himną ir tuomi ba- 
lius pasibaigė. Pelno 'nuo baliaus 
atliko $21,00. B. D. 

IŠ KEARNY, N. J. 
Prastas lietuvių pasielgimas.— 

Dažnai telua laikraščiuose straip- 
sniai apie vietiniu lietuvių gy- 
venimą. bet tik apie tuos, kurie 
Šiek-tiek atsižymėjo gerais dar- 
bais. Bet. susipažinęs su vieti- 
niu lietuviu gyvenimu, turiu pr> 
gą parašyti apie tikrą jųjų gyve- 
nimą ir pasielgimą. Priežodis sa- 
ko: "\ iena netikus avis visą bu- 
ri netikusiomis palieka" Taip ir 

musų kolioniioje. 
\ctik kad svetimtaučiai' pajuo- 

kia ir niekina lietuvišką kampe- 
j. kuris galėtų daug geriau gvvuo 
ti negu tie patįs svetimtaučiai, 
bet ir tie patįs lietuviai kurie 
čia gyvena, vieton džiaugtis j 
krūva susiėjus kaipo lietuviams, 
jie elgiasi kartais peiktinai. Jie 
patįs save žemina, užvardindami 
savo apgiventą kampelį pažemi- 
nančiais vardais, kaip tai: "Var- 
lupiai" "Durnak^mis" ir t. t 

Ar tai čia yra protas? Dėl to ii 
svetimtaučiai turi užtektinai juo- 
kų iš tokio musų tamsaus gyve- 
nimo. 

O prie tokio gyvenimo, kuria 
žemina lietuvius ir lietuvių tau- 

tą, vis priveda tas raugalas alus, 
kuriame musų broliai lietuviai 
semia sau "apšvietą'\ Jie tik 
tada linksmi ir daug "protauja", 
kada makaulę pripila alaus, ge- 
rdami čia žinomame "drugšto- 

| 
įyje 

j čia yra tokis paprotys: Kada 
lietuvis pabudavoja sau kokį na- 

'melį, tai tuojaus parengia "Įkur- 
įtuvės" ii" susiprašęs kaimynus 
pradeda alų niaukti ir baubti 
gyvuliškais balsais, kad per ke- 

lis blokus girdisi. 
Krikštynose arba šermenyse 

elgiasi panašiai. Netik vyrai, 
bet ir moterįs pasigeria ir tuo- 

jaus pradeda peštis. Ant pabai- 
gos turi atvažiuoti policija su 

automobilium ir gabenti už gro- 
telių arba kitokiu budu apmal- 
šinti "besilinksminančius". Pini- 

g? i leidžiami ant vėjo. 
Lietuviai! jau laikas susiprasti; 

.u laikas pabusti iš to tamsaus mie- 

go. Pradėkim žengti pirmyn, ci- 
.ilizacijos keliu; nors tas kelias 

yra siaufas, bet naudingas ir tik 
tuom budu -pakalsime savo var- 

dą ir pagerinsim savo gyvenimą. 
Tik tada galėsim pasirodyt 

akvsc kitataučių, 'kad męs esam 

lietuviai, o ne koki indi jonai ar 

tamsus lenkai. 
Dauguma, čia yra pasiimdavo- 

jo savo namus ir galėtų gyven- 
ti kaip broliai šalia viens kito, 
bet ar tas pas mus taip yra? Ne! 

Musų "prapertninkės'' jau baigia 
liežuvius plėšti besikeikdamos su- 

stoję ant gatvių. Daugiausia taip 
elgiasi kumutės, kurios turi rei- 

jkalus su kunigėliais. Neužtenka, 
kad jos pačios save išsikeikia 
bjauriais žodžiais, bet dar ir tuos, 
kurie su joms neužsideda, daž- 
nai užkabinėja. 

Geriaus butų, kad visos jos 
pamestų keikti ir vartoti tokius 
žoždius, kurių niat žvirbliai bai- 

I dosi ir sienos rausta iš gėdos 



ka:p čionykščiai gyventojai sako, 
o verčiau pradėtų skaityti 'nau- 

dingus laikraščius, kuriuos skai- 
tydamos įgytų šiek tiek susipra- 
timo. 

Deja, vietiniai girtuokliai tik: 
tada skaito laikraščius, kada bū- 
va korespondencijos iš šito mies- 
telio, nurodančios jų pačių gy- 
•venimą. 

^ Kanius Galilėjus. 

IŠ ROCHESTER, N Y. 
Chronika.. Rugpjučio 27 d. šv. 

Jurgio draugystės komitetas su- 

šaukė bendrą susirinkimą šių 
draugysčių: T.M.D. 52 kp. A.L. 

T.S. 21 kp. L.S. ir D. Draugystės, 
D.L.K. Gedimino ir $v. Petro ir 

Povylo draugijos. 
Siu draugijų valdybos 8 vai. 

vakaro jau susirinko j paskirtą 
vietą — bažnytinę sveta'nę. 

J Vieš pradėsi a.n t susirinkimą 
vargonininkas pranešė, kad ku-j 
nigas del ligos negali ateiti į su- 

sirinkimą ir pareikalavo, kad su-j 
sirinkimas išsiskirstytų, girdi, be 

kunigėlio negalima pradėti. Bet 

pirmininkas p. A. Z. atidarė susi- 

rinkimą ir prašė, kad visi klau- 
simai butų svarstoma rimtai ir 

šaltai. Svarbiausiu susirinkimo 
tikslu buvo išdirbimas atsišauki- 
mo j visas Amerikos lietuvių ko- 
lonijas, kad butų galim? kaip ga- 
lint greičiau sušauktit bendrą 
Amerikos Lietuvių Seimą. 

Visi susirinkus eji tam tikslui 
pritarė, o Kas maišė biznį su 

visuomeniniais dalykais, tas ga- 

vęs paaiškinimus aprimo. 
Plačiai apkalbėjus šj reikalą 

nutarta, kad apie tai butų pasi- 
tarta kiekvienos draugijos susi- 
rinkime, o paskui šaukt šio mies- 
to lietuviškų draugijų delegatų 
susirinkimą. 1 

Rugsėjo 1 d. ATJTS. 21 kp. 
parengė vakarą, atsisveikinimui j 
einančių j kariumenę lietuvių. 
Programas prasidėjo 8:30 vai. 
vak. Vakarą atidarė trumpa pra- 
kalbėle p. K. J. Semaška. Paskui į 
pasakė puikią prakalbą p. J. J.! 
Žilius, Daugelio susirinkusiųjų 
akyse matėsi ašaros, mat prakal- 
ba buvo turininga ir gerai apgal- 
vota. 

Paskui tapo iššaukti keli lie- 

fuviai-Amerikar kareiviai ir 

suteikta jiems S. V. vėliukiai. Pa- 
skui orchestra sugriežė S. V. 
himną, o publika atsistojusi pa- 

gerbė tai ir iškeliaujančius j karės 
kuką savo tautiečius, apvilktus j 
amerikoniškus kareiviu rubus. 

Ponia T. Valaniskicnė padek- 
liamavo dvejas puikias eiles. 

Apie Lietuvos laisvę kalbėjo p. 
P. P. Petronis ir p. Šaučiulis iš 

P.inghamton, N. Y. 

Programas užsibaigė vakaro ve 

dėjo p. K. J. Semaškos prakal- 
ba, kuris ragino susirinkusius 

pirkti ir platimti knygelę ''Lie- 
tuvos Laisvė". įmautiems į ka 

riumenę ta knygelė buvo dykai 
dalinama. 

Po programui buvo linksmi 
šokiai. 

Šis vakaras yra pirmas mūsų 

kolonijoje, kur apsieita be svai- 

ginančių gėrimų ir .padarytas di- 
delis žingsnis pirmyn apšvietos 
dirvoje. Bravo, Sand:| iečiai! 

Nesenai tapo uždarytas p. J. 
G. saliunas. Tas žmogus neteko 

jau. antro galiūno, mat varė per- 
statų biznį. Valdžia gerai pada- 
rytų, kad visas nepadorias vie- 

tas panaikintų. 
Svečirs. 

IŠ BOSTON, MASS. .. 

7r Bagočius "iškėlė" tautą 
Skilčiau "Lietuvoj'' kaip Chica- 
go-s Jurgelionis laike atsilankymo 
rusu Ambasadoriaus Bachmetjc- 
vo Chicagoje, sukėlė skandalą ir 

pasakė tokią "drąsią" prakalbą, 
kad net Ambasadorius, nesulau- 
kęs galo programo, tarsi nusis- 
pjaudamas, apleido iteatrą, ma- 

nydamas, kad lietuviai turbut, 
miške yra augę, 

Well, pas mus Bostone taip 
pet lietuvių tautą "iškėlė'' ir tokią 
pat avanturą padarė ponas Ef. 
Dzei Bagočius, pagarsėjusis Su- 

sivienijimo skundikas , pusiau- 
bambiza, pusiau-advakatas, pu- 
siau posmertinių ėmėjas ir pil- 
nos burnos rėksnys. 

Jis faikė prakalbą, kada čia pas 
mus buvo atvažiavęs rusu amba- 
sadorius su savo palydovais. Lai- 
ke mass-mitingo, kur didesnė <la- 

lis U publikos buvo žydeliu, Ba- 

gočius išrėžė spyčių. Jo spyčiaus 
neaprašysiu. Jis buvo panašus 
j Jurgelionio spyčių, apie kurj 
jj.u buvo "Lietuvoje" rašyta. 
Tik Jurgelionis k verkšlena lyg 
"dychavicą" turėdamas, o Bago- 
čius rėkia, kaip bulius baul tų. 

Ir čia l'.tjo toki pat scena, kaip 
Chicagoje. B<achmetjevas taip 
pat buv<~ aiškiai neužganėdintas, 
.nes Et* Dzei Bagočiaus prakalba 
taip pat tiko šiai iškilmei, kaip 
graborius vestuvėse. Lietuviai 
sau puikų varc1^ išdirbs, kada 
svetimtaučiai tokias jų prakalbas 
gi rdės. 

Netrukus pradės mus skaityti 
aršesniais už italijoniškus "Mia- 

arl>a pusiau-'laukinius sa- 

mojedus, kujye nežino ir nemoka 

kaip ir kur reik apsieiti. 
Gyva bėda su tais avanturis- 

tais, kurie j ieško sau pasižymėji- 
mo ne tuom, kiek gero jie lietu- 
viams gali padaryti, bet tuom, 
kiek "pripaškudint' lietuviams 
jie gali. 

Reporteris. 

IŠ HARRI~>BURG, ILL. 
Darbui ir šis-tas. —"Darbai an- 

glių kasyklose eina neblogai: vie- 
tomis dirbama kas dieni}; vieto- 

mis po 3-4 dienas savaitėje. 
Geležinkelio kompanija '"Big 

lour" turėjo didelius nuostolius. 
Mat, ji buvo supylusi varde apie 
300.000 tonų anglių, kurie iš ne- 

žinomos priežasties užsidegė. 
Ti!- maža dalis anglių pavyko 
išgelbėti nuo visiško sudegimo. 

Lietuvių tarpe nieko ypatingo 
neatsitiko. Nekurie labaį susi- 

rusinę kareiviavimo reikalais. 
Paskutiniu pašaukimu eina ka- 

riauti šie lietuvia: Vincas Dam- 
brauskas, Aleksa-... ..as Dalida- 
vičius, Petras Masiulis ir Simo- 
nas VYalteraitis. Kili bus pa- 
šaukti vėliaus. Vedusieji paliuo- 
suota. Dzūkelių Juozas. ■ 

IŠ CENTRAL BROOKLYN 

N. Y. 

T. M. D. 44 kp. išvažiavimas 
j vyko rugsėjo 2 d. Glcnclale gi- 
raitėje, kur Brooklyno ir apie- 
linkės lietuviai rengia visokius 
išvažiavimus vasaros metu. 

Šis išvažiavimas bėne buvo pa- 
skutinis šiame sezone. Nors iš- 

ryto lijo, bet po pietų privažia- 
1 j diktokai jaunimo, šnekučia- 
vosi bei vaikštinėdami tarpe ža- 
liu medelių įkvėpavo tyru oru. 

I Apie 5 vai. ponas Narwydas 
Įnufotografa\ d išvažiavimo grtipą, 
;o po tam p. J. O. Sirvydas pasa- 
kė trumpą prakalbą, nuplėšdamas 
T.M.D. nuveiktus darbus laike 
spaudos uždraudimo Lietuvoje, 
kuomet T.M.D. spausdino knygas 
Amerikoje ir siųsdavo jas j Pru- 
<ų Lietuvą, o iš ten ten lietuviai 
kontrabandininkai gabendavo jas į 

'Didžiąją Lietuvą iš kurių Lie- 
tuvos žmonės baimingai slėpda- 
miesi nuo Rusijos žandarų sėmė 

j sau dvasinį peną. Kalbėtoj.as nu- 

rodė Tr d nrt'nj šios prakilnios 
jorg. — T.aI.D. — veikimą ir 
kvietė ją remti. 

Toliaus p-lė t' Širvydaitė pa- 
deklamavo porą gražių eilučių 
už ką publika ją palydėjo gar- 
siais aplodismentais. 

Paskui prasidėjo žaislai, ku- 
riais vado/avo pats p. Sirvydas, 
kol kiti jsidrąsino. Pradėjus 
temti jaunimas sudainavo kelias 
dainas ir visi patenkinti puikiu 

Įdienos praleidimu linksmai skir- 
stėsi namo. 

Į Turiu pastebėti, kad augščiau- 
Isios pagarbos užsitarnauja po- 
jnas J. O. Širvyjas: kur tik įvyk- 
sta padorus jaunimo susirinkimas, 

I visuomet matosi ir gerbiamas 
Sirvydas. Jis suteikia pamoki- 
nimus i~ aktyviai dalyvauja žai- 
dimuose. Linksma yra musų 
kolonijai, kad inteligentiška Sir- 
vydų šeimyną dažnai sueina sii 
jaunimu ir neskiriant nei ponios 
Širvydienės bendrai dalyvauja 
pasilinksminamuose, kada tuom 
pačiu laiku tūlos jaunesnės mo- 

terėlės "puikavoja" žaisti drauge 
su jaunimu. 

Pagarbos verti tie inteligen- 
tai. kurie nesitoiina nuo musų 
jaunimo. 

Lietuvos Sunus. 

IŠ RACINE WIS. * 

Protestas. Rugsėjo 5 d. susi- 
rinkusieji Lietuvių Dienos (1 
Lapkričio 1916 m.) komiteto 
Racino skyriaus aariai apsvarstė: 

—Evans in Baltimore American. 

KURIE DRYŽAI GERESNI. 

Dėdė Šamas sako visiems neištikimiems ir parsidavėliams: "Jei- 
gu tu nenori ginti mano ž vai gž t a i d r y ž u o to s vėliavos, tai gal 
tau geriaus patinka dryžuotas kalinio "uniformas"? 

I-—J°g Lietuvių Dienos (i 
Lapkričio 1916) m. pinigai 
dar neišsiųsti Lietuvon, nors 

tenai badas viešpatauja. 
2.—Jog tų pinigų valdymą sa- 

vinasi komitetas, kuriame nėra 

visuomenės išrinktų asmenų, 
kuriais užsitikėjo Wilkės- 
Barre suvažiavimas. 

3, Jog minėtame komitete lei- 
džiama turėti sprendž:antis 
balsas asmenims, neturintiems 

musų užsitikėjimo, kaip pa- 
vyzdžiui, Šimkui ir kai-ku- 
riems kitiems, ir todėl NU- 
TARĖ: 

I.—Griežtai užprotestuoti prieš 
p. Šimkaus ir visų kitų \Yil- 
kes-Barre visuomenės neįga- 
liotų asmenų kišimąsi ir ap- 

valdymą Lietuvių Dienoje 
surinktų pinigų. — 

2) Pareikalauti iš p. Lopatto 
ir visų kitų Lietuvių Dienos 
(1 Lapkričio 1916 m.) Cen- 
tralio Komiteto narių, -kad 

kuogreičiausia atiduotų ba- 
daujančiai Tėvynei jos pini- 
gus, ir 

3) Įgalioti šio susirinkimo ve- 

dėją ir raštininką pasiųsti 
prašymą j "Amerikos Raudo- 
nąjį Kryžių, kad pasistengtų 
•pinigų siuntimą į Lietuvą 
paskubėti. 

Juozas Lazdauskas. 
Liet. Dienos K-to raštininkas. 

; Nuo Redakcijos. Talpindami 
| viršpaminėtą protestą, skaitome 

.reikalingu patėmyti sekančiai: 
1.)—Centralinis Komitetas, 

.prieš kurį čia protestuojama, ne- 

| laiko pas save pinigų, nes jie ran- 

dasi Raudonojo Kryžiaus žinioje, 
į ką ir pats Racino komitetas, ma- 

| tomai, supranta, jeigu 3-čiam 
savo nutarimo punkte mano krei- 
ptis į Raudonąjį Kryžių, o ine į 
Centralinį Komitetą. 

2).—Centra'linis Komitetas ne- 

jsisavina sau tų -pinigų apvaldymo, 
I nes juos valdo daugiaus Raudo- 

nasis Kryžius, kurj vėl kontro- 
liuoja Valstijos Departamentas; 

,apie ką jau ne sykį viešai per 

Ilaikraščius aiškinta. 
1 3).—Neteisingas yra taipgi 
I tvirtinimas, buk Centralis Komi- 

tetas, išrinktas Wilk»<?-Barre, ne- 

turėtų visuomenės užsiti'kėjimo. 
jjuk visi Lietuvių Dienos ■> etiniai 
komitetai susitarė patįs ir kaipo 
Centralinio Komiteto šakos ir pa- 

įtįs, niekeno neviarčiami, dirbo po 
įto komiteto vadovyste ir siuntė 

j jam, arba su'lyg nurodymų surin- 
ktas aukas. Juk tas rodo ne ką 
(kitą, kaip tik išreiškimą netiktai 

Iužsitikėjimo Centraliniam Komi- 
tetui, bet ir patvirtinimą \Vilkes- 
Barre išrinktų asmenų. 

4). Reikalauti savo nutarime, 
kad Centralinis Komitetas "kuo- 
greičiausiai atiduotų badaujan- 
čiai Lietuvai jos pinigus", musų 
manymu, •egraius ir aesaži 

n iškas išsireiškimas, nes iš jo ga- 
lima suprasti, buk Centralis Ko- 
mitetas butų pasisavinęs, paėmęs, 
pavogęs tuos pinigus, o tuom tar- 

pu, kaip viršui minėta, jis tų pi- 
nigų neturi ir nesisavina. "Ati- 
duoti'' gali tiktai tas, kas turi. 

5). p. Lopatto jau plačiai aiški- 
no, kaip reikalas su tomis auko- 
mis stovi, bet Racirio komitetas, 
matomai, to nėra laikraščiuose 
skaitęs. 

6) Negerai y.ra. 'lead ncktirie 
klerikališkį laiKra-ščiaiį norėdami 
savo party viskas intrigas vari- 
nėti, kursto žmones prieš Cent- 
ralinį Komitetą, idant jj visai 
suardžius. Bet nevicnpusi.ški 
'žmonės turėtu rimčiau j dalykus 
žiūrėti ir nesiduoti save klaidin- 
ti visokiems politikeiriarns. 

Kiek męs žinome Centralinis 
Komitetas nėra kaltas už tai, 
kad nevisi pinigai yra dar išsiųs- 
ti. Jų "negalima išsiųsti be Rau- 
donojo Kryžiaus pavelijimo, o 

Raudonąjį Kryžių kontroliuoja 
valdžia ir ji pinigų siuntimą su- 

laikė, bijodamasi, kad vokiečių 
valdžia nesunaudotų jų saviems 
tikslams. 

Centralinis Komitetas daro vis- 
ką, ką jis gali, kad pinigų išsiun- 
timą paskubėti. Siuntinėjimas 
protestų j Raudonąjį Kryžių, 
ypač jeigu jie butų su skundais 
ant Centr. Komiteto, ne tik kad 
nepagelbėtų, bet dar labjaus pa- 
gadintų visą reikalą. 

Nerei'k užsiganėdinti ir aklai 
klausyti aiškiai vienpusiškų laik- 
raščių, ir jų kurstytojų. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. .. 

Gavo m.^3 popiežiaus dovaną. 
Vietinis klebonas, kun. Juozas 
Židanavičius, kuris nesenai ap- 
vaikščiojo 25 metų kunigystės j 11- 

j bilėjų, šiomis dienomis susilaukė 
'nepaprasto pažymėjimo. Popiežiui 
| Benediktas XV apdovanojo jį kry- 
!žium už jo pasidarbavimus tikė- 
Ijimo srvtyj. Kryžius, kuris yra 
skiriamas nešiojimui ant (kruti- 
nės, turi iš vienos pusės Leono 
XIII paveikslą, o iš kitos pusės 
yra įrašas ''Pro Ecclesia et Pon- 
tifice". 

Šitas pažymėjimo ženklas buvo 
įsteigtas 1888 metuose per po- 
Į piežių Leoną XIII ir yra duoda- 
1 
mas kaip dvasiškiems, taip svie- 

tiškiems už jų pasidarbavimus ka- 
talikybės srytyje. 

Į Sykiu jis gavo ir ypatingą raš- 
Įtą, locna popiežiaus ranka rašytą. 
I Kiek teko patirti, jis yra Juo- 

į darnas labai retuose atsitikimuose 
j ir iš lietuviu kunigų Amerikoj, 
kun. Židanavičius yra bene pirmas 
tokį pažymėjimą gavęs. 

Klebonas, žinoma, labai užga- 
nėdintas, o jo parapijonai taipgi 
nemažai tuomi taip sakant pui- 
kauja. Ret čia reik patėmyti, kad 
kun. Židanavičiaus yra pilnai šita 

dovana užpelnyta. Jis suorgani- 
zavo Amsterdamo lietuvius, at- 

skyrė juos nuo lenkų, sutvėrė 

stiprią lietuvišką kglioniją ir rū- 

pinasi savo parapijomis ne tik 
kaipo klebonas-kunigas, l>et ir 
kr'.ipc jų tėvas ir tikras prietelius. 

Žinoma, buvo' nesusipratimu 
tarp jo ir kelių asmenų, kur ju 
nebus ir kur visiems jtaikinsi. 
vienok, abelnai paėmus, kun. Ži- 
danavičius pasidarbavo savo pa- 
rapijonų labui tiek, kiek labai ma- 

žai kur kitur pasidarbuota. 
Kun. Židanavičius pasidarbavo 

labai daug ir lietuvystės reika- 

lams, nes iš jn yra geras, tvirtas 
lietuvis ir karšias patriotas. Lailc 
raščiuose jau ne sykį buvo ra- 

šyta, kaip ačiu jam amsterdamie 
nai visuomet puikiai pasižvmėda 
vo tautiškuose reikaluose, kaip 
laikė Dr. Basanavičiaus ir Yčo at- 

silankymo, kun. Tumo atsilanky- 
mo. Karei ištikus, amsterdamo 
lietuviai, jeigu paimti proporcijo- 
nališkai, turbūt dau^, aus aukų 
sudėjo nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams, negu kokia 

% 
kita ko- 

iionija. Ir klelx)nas visados buvo 
pirmas ir su savo locnu grašiu 
prisidėjęs ir karštu žodžiu kitus 

raginęs prie naudingų tautiškų 
darbų. Paskutinis jo pasidarba- 
vimas buvo laike popiežiaus pa- 
skirtos lietuvių dienos. Kuomet 
visur kitur (su keliais išėmimais) 
nusų kunigėliai miegojo ir nesi- 

rupino, jis nuvyko pas savo vys- 
kupą j Albanv, išdėstė jam Lietu 
vių dienos reikalą ir išsirūpino, 
kad "Lietuvių Diena" butų pa- 
skelbta visose diecezijos bažnyčio- 
sc. J r teisybė, vyskupas išleido 
k-bai gražu atsišaukimą prie savo 

kunigų apie Lietuvą. Pasekmes 
buvo geros. Kaip teko girdėti, Al- 
ba ny diecezijoj katalikų bažny- 
čiose surinkta apie $8,000.00, ku- 
riuos vyskupas su kun. Židanavi- 
č:aus patarimu išsiuntė per kard. 
Caspari Šveicarijon lietuvių ko- 
mitetui. 

Taigi nei nepavydu, kad senis 

mūsų klebonas gavo už savo dar- 
bus pažymėjimą. 

Parapijonas. 

Žinios Žineles. 
Lavvrence, Mass. 

= Rugpjūčio 21 d. numirė 
Pranas Urbonas, 40 m. amžiaus. 
Jis dirbtuvėje tapo apšutintas ga- 
ru. Iš to pasirgęs 8 dienas mirė. 
Velionis nepriklausė prii jokių 
draugysčių, del to jo šeimynos 
padėjimas dabar labai sunkus. 

Buenos Aires. Arg. 
= Buenos Aires lietuviai so- 

cialistai Amerikos laikraščiuose 
paskelbė atsišaukimą į Argenti- 
nos lietuvius. LSS. Arg. Centr. 
Kom. Organizatorius prieš tai 
•protestuoja. įSako, turi v,sos 

Argentinos L. S. Sąjunga šauk- 
ties prie lietuvių. 

Nashua, N. H. 
= Už nesiregistravimą sėdi 

kalėjime 2 lietuviai: J. Jenkus 
ir J. Kučinskas. 

Scranton, Pa. 
= Lietuviai organizuoja mo- 

kyklą mokinimuisi lietuvių, an- 

glų ir rusų kalboms. Lekcijos 
prasidės už mėnesio laiko. 

= Anglių kasyklose tapo su- 

žeistas Jonas Veževičius. Šau- 
nant anglj tapo sužeistas veidas 
i/ akys. Nelaimingas paeina iš 
Kauno gub., Savidorių 'kaimo. 
Turi šeimyną. 

Inkerman, Pa. 
= Čia "drangai"' darbuojasi 

(vienybėje, kol kuris nors nepa- 
kliūva į bėdą. Pakliuvusius pa- 
lieka ant Dievo valios. Nesenai 
tapo suareštuotas P. Tamošiūnas 
v: atsisakymą eit kariauti. Daba/ 

tapo suareštuotas ir P. Sandar- 

gas, už dalinimą kokių tai pla- 
katų ties bažnyčia. Patekusiais 
į bėdą "draugai" 'nesirūpina. 

L .wrence, Mass. 
= 'Tūli lietuviai, vadovaujant 

p. P. Jatulevičiui suorganizavo 
vaistinyčią kooperatyviais pama- 
tais. 

Lowell, Mass. 
= Čionykštis lietuvių kunigas 

baugina parapijomis nebūtomis 
dvasiomis ir... prašo pinigėliu. 

Pittsburgh, Pa.- ... 

= Lietuvių Mokslo Draugystė 
(užbaigė sta.tymą nūosavaus na- 

mo. Namas šiai lietuvių apšvie- 
tos <lr"aug)'stci apsiėjo virš 

$35,000.00. .Draugijos nariai ui 

j S i dėjo po $2.00 extra mokesčiu, 
nupirkimui namui reikalingų bal- 

|dų. Yra puiki salė. skaitykla, 
knygynas. Tai puiki lietuvių 
jstaiga, kokių yra mažai Ameri- 
koje. Iškilmingas L.M.D. Namo 
pašventinimas j vyko rugpj. 30 d. 

Mosblovvn, D. B. 
=» Kaip matyti iš laikraščių, 

į ant lietuvių visos uielaimės šiuo 
tarpu užvirto. Čia kariumenėn 

,-agnia, čia vėl daugybė sužeidžia- 
na visokiuose darbuose įvairio- 
je vietose. Pas mus visai ne- 

senai iškirto akį lietuviui Bur- 
bai. Dabar gydosi Glasgo\vc 
ikiu ligonbutyj. Kitam lietuviui 
Marlinkiui sulaužė koją ir labai 
pavojingai. Guli ligonbutyj 
Ayr'e. Trečią, Bučių, ir-gi sužei- 

dė, suspaudė koją, nors nepavo- 
jingai, bet dirbti greit negalės. 
Ir vis tai atsitiko beveik venos 

sąvaitės laike ir tai tokioj vietoj, 
kur randasi vos apie 10-13 stubų 
su keliomis dešimtimis lietuvių. 

Stevenston, D. B. 
= Lietuvis Jonas Andriulaitis 

pasimirė 29 d. liepos. Buvo 56 
metų amžiaus. Pragyveno Ško- 
tijoj apie 25 metus. Vaikai visi 
užauginti. Jauniausias turi 16 
nietų. Neprigulėjo nei prie jokių 
draugijų. Nedrįso save vadintis 

1 lietuviu. 
1 

i Shotts. D. B 
= Rugpjuėio 9 d. policija la- 

bai skubėjo apeiti visus lietuvius 
klausiant, kur kas pasiduoda ka- 
iriumenėn. Landyta po stubas 
naktį. Tula lietuvė moteris taip 
išsigando/ jog apsirgo. Kviesta 
daktaras. Kitas lietuvis apie 12 

vai. nakties policistą is stubos 
išvijo. 

Bridgeton, D. B. 
= Tūlas lietuvis iš Bridgeton, 

(ilasgo\ve Įkliuvo j nelaimę. Iki 
šiol buvo nesiregistravęs ir netu- 

rėjęs Indentity book. Kuomet 
prisiėjo eiti polieijon ir sakyti, ko- 
kion kariumenėn stoti, dalykas pa- 
aiškėjo. Patrauktas atsakomybėn. 
Dabar, po laiko žmogus rūpinasi, 
kuomet ėjo visi registruotis per- 
nai metais, jisai turbut juokavo. 
Užmigimas, apsileidimas ir nieki- 
nimas mažmožių žmonių gyveni- 
me tankiai esti priežastis rūpes- 
čių, vargų i-r nuostolių. 

Blantyre, D. B. 
= Laike darbo tapo sunkiai 

sužeistas lietuvis Šlivinskas. Nu- 
gabentas j Glasgovo ligonbutj. 

Kalton, D. B. 

| = Kalton'as yra tai tula vieta 

|Glasgo\ve, prie Bridgetono. Čio- 
nai gyvena ir lietuvių nuolat po 
kelias šeimynas, bet labiausiai to- 

kiu, kurie arba negauna vietos, 
arba nenori apsigyventi. Čionai 
[apsigyvena lietuviai susibėgėliai, i 

V. 

■pametę savo pačias vyrai, pačios 
vyrus arba šiaip kurie del visokių 
priežasčių šviesesnių akių ir čys- 
jtesnių lietuvių bijosi. Pastarame 
!lnike vienas lietuvis Vilkaitis iš- 
čia pakliuvo Į kalėjimą 21 denai. 
Mat gėrė, laidokavo su kitais, net 

iš Bcllshill atvykusiais, buk tai 
vienas kitą apvogė, paskui susi- 
pešė, o toliaus teismą ir šaltąją 
pamatė. Su tuo lietuvių gyvena 
nuo nekurio laiko pametusi savo 

vyrą, Jono Matulaičio-pati. Ir ji 
buvo "dželoj" keletą dienų dėl to 

paties dalyko. Išdykumas ir ne- 

susivaldymas ėda lietuvius visose 
svieto dalyse nemažiaus už kitus 
vargus, kurie lietuviams prisieina 
pernešti. 

Brooklyn, N. Y. 
= Rugpj. 26 d. įvyko LSS. 

4-to rajono konferencija, kur pir- 
mu programos punktu buvo "rei- 
kalauti taikos." Bet. vieton gra- 
žių pasitarimų socialistai vaikiš- 
kai išsibarė. Žodžiai: "durnius", 
"Pruseika pusubagiškai renka pa- 
rašus" ir t. p. buvo konferencijos 
prakalbų spirgučiais. 

Brocldyn, N. Y. 
= Rugsėjo 2 d. p. Jurgis Ba- 

kunas vedė p-lc Adelę Bieliutę. 
Į Jaunavedžiai—susipratę žmonės. 

Cambridge, Mass 
= Tūlas vyčiu šulas, Pakštas, 

prakalbose liberalus tautininkus 
ir socialistus išvadino vištomis, 
-riekadėjais ir lam panašiai. To 
klerikalo spyčiu pasipiktino visi 
šio miesto gyventojai apart kle- 
bonijos štabo. 

Baltimore, M. D. 
= Puikiausiai čia gyvuoja D. 

L. K. .Mindaugo draugyste, kuri 
turi 5^io narių. Sios draugijos pa- 
rengimuose dalyvauja virš r,ooo 

'menių. Si draugija palaiko vietinį 
knygyną ir varo agitaciją, kad 
Baltimoriečiai įsigytų nuosavią 
M-elainę. Minėta draugija tani 
tikslui davė $2,000.00. 

Beloit, Wis. 
= Šiame miestelyje veikia 2 

lietuvių draugijos: S v. Antano ir 
Apšvietos Kliubas. Betgi gaila, 
kad Kliubo narių, kaip abelnai 
vietinių lietuvių tarpe, apšvietei 
visiškai nėr'a. 

Brooklyn, N. Y 
= Kooperatyviškoje lietuvių 

siuvėjų dirbtuvėje veilo gaisras. 
Nuostoliai siekia $40.000. Liko 
be darbo apie 100 lietuvių dar» 
bininkų. 

Donorą. Pa. 
= Donorą, Monssen ir Sour- 

tney SLA. ir LSS. kuopos su- 

vienytomis spėkomis parengė 
pikniką Lietuvių Tautiškų Ne- 
prigulmingų kapinių naudai. Pel- 
no liko $46.67 Šiam tikslui gau- 
siai aukauja ir. šiaip draugijos. 
Didžiausią auką davė Lietuvių 
Ukėsų Kliubas—$50.00. Kapinės 
jau visiškai aptvertos. 

Wilmerdin, Pa. 
=«= Dramatiškas Ratelis band# 

suvienyti "\*ilties" ir "Liuosy- 
bės" chorus. Gaila, kad "Liuosy- 
bės" choras šaltai ntsineša j šį 
svarbų reikalą. Deja. "Liuosybės" 
choras ketina energingai darbuo- 
ties savy stoviai, nes ir mokytoj.) 
parsikvietė iš Pittsburgho. 

Lincoln, N. H. 
— Laike krikštynų pas ponus 

Gudaičius svečiai suaukojo ba- 
daujantiems lietuviams $8.30c. ir 
pasiuntė juos per L. G. Fondą. 

Brooklyn, N. Y. 
— Rugsėjo 2 d. 'didelis lietu- 

vių choras — "Aidas" iškilmingai 
šventė savo penkių metų gyva- 
vimo sukaktuvių jubilejų. Jubile- 
jinis koncertas buvo duotas La- 
bor Lyceutn svetainėje. 

Cleveland, Ohio. 
= Cl. Liet. Draug. Sąryšis 

rengia didelį koncertą nedėlioje, 
rugs. 16 d.. Germania Wor\vaerts 
svet., 1610 E. 55-th st. Visas 
pelnas eis Lietuvių Salės Ben- 
drovei. Dalyvauji 3 chorai, bus 
prakalbos ir šokiai. Fradžia 4 vai 
p. p. Įžanga 25c. 

Grand Rapids, Mish. 
— Rugpj. 21, 22 ir 23 d. čia 

Įvyko Amerikos lietuvių katalikų 
moksleivių seimas. Delegatų pri- 
buvo tik 21. daugiausia Chica- 
giečiai. Seimas prasidėjo dvejo- 
mis mišiomis: gedulingomis ir 
vedančiomis prie dvasios šventos. 
"Garsas" praneša, kad nepaisant 
vėsaus rudens oro delegatai įsi- 
karščiavo. Seimas nutarė, kad 
lietuvių kolegiją geriausia gali 
įkurti tėvai marijonai. 

Cleveland. Ohio 
= ALTiS. 18-ta kuopa puikiai 

gyvuoja. Prie jos ya susitveręs 
"Varpo" choras iš 26 narių. 

Lawrcnce, Mass. 
— Bronis Žilionis, užklaustas 

daktaro, del ko jis ncatėj# prie 
".sveikatos egzamino" paskirtu 
laiiku. atsakė: 

"Del to, kad aš esiu socialistas". 
"Kas yra socialistai ir j ką jie 

tiki"?—vėl paklausė daktaras. 
"Aš netikiu j nieką"—Uronis 

atsakė. 
"Ar tiki j Dievą"? 
"Ne". 
"Kodėl"? 
"Dievas man nieko nedavė''. 
"Ar niekas jums niko nedavė"? 
"Ne". 
"Well, aš Jums šį-tą drošiu", 

ir tą sakydamas paTašė "O K." 
t. y. tinkantis amijo-n. 



Apžvalgė. 
Delei Lietuvos neprigulmybės. 

"Kur trumpa, ten ir trūksta"— 
sako patarlė. Taip ir pas įr.js 

yra. Nedaug turime patįs savo 

Iociių jiegų iškovojimui Lietuvai 
laisvės, o dar ir t-js pačios skai- 
dosi. 

Petrograde atsibuvęs Rusijos 
lietuvių seimas skilo, nes nesu- 

skarkinta delei Lietuvos laisves 
klausimo. Viena puse, kaip jau 
apie tai buvome pirmiaus rašę, 
reikalavo pilnos neprigulmybės, 
kita apsisprendimo teisės. 

Čia Amerikoje pas mus daly- 
kai dar aršiau stovi. Viena dal's 

reikalauja pilnos neprigulmybės, 
kita maža dalėte anuomet buvo 
visai priešinga Lietuvos neprigul- 
tnybei (Socialistu susiėjimas 
ISrooklyue). .Nesenai buvusioj 
konferencijoj Hr<x>klyne, sociali 
stų vadas Hermanas išsireiškė 

amerikonų reporteriams, kad jo 
manymu, jeigu j>erleidus Lietu- 
vos klausimą per referendumą, tai 
Lietuva greičiau liktų federali- 
7-uota (sujungta* autonominė da- 
lis Rusijos,- negu atskira, tiepri- 
gutminga valstija. 

Aišku, kad šiuom laiku pas 
mus nėra maž daug vienodos, nu- 

sistovėjusios nuomonės kaslink 
Lietuvos laisvės. O tas yra neiš- 

pasakytai svarbus klausimas šiuo 
momentu. Jeigu lietuviai įskie 
pys kitoms šalims nuomonę, kai 
męs, j»atįs tikrai nežinome, ko 

męs norime, tai—lik sveika Lie- 
tuvos laisve! 

Delei Lietuvos ateities yra va- 

rinėjamos. l?.l>ai pavojingos intri- 

gos Vokietijoj; dar stipresnės in- 
trigos susivijo sau lizdą Lenkijoj, 
kur visos lenkų partijos rieva 

pripažįsta Lietuvai nepngulmybė-> 
teisę, o tuom pačiu tarpu Lenki- 
jos q u a s i valdžia rezignuoja 
todėl, kad Vokietija nenori pa- 
vesti jai Lietuvos valdymo. 

Siame reikale tarp lietuviu ne- 

tnėtų buti dviejų klausimų. Tu- 

rėtų musų veikėjai ir politikai, 
kurie turi pretensiją vesti tautos 

politiką, .šiądien nepamiršti ame- 

rikonu obalsio: "l'nited \ve stand, 
devided vve fall" (Suvienyti męs 
Stovime, pasidalinę—pulsime). Tu- 
rėtų tai atminti visos mūsų pat*- 
tijos, turėtų jos atsižvelgti j el- 

gimąsi partijų tose tautose, ku- 
rios yra inaž-daug panašiame Lie- 
tuvai padėjime—sakysim, kad ir 

Finliandijoj. 
Visų pirmiausiai bent šitame 

klausime, reik visiems susitarti, 
o, susitarus, suglausti savo eiles 
it neatlaidžiai žengti piunyn. 

Pinigų siuntimas uiimton Lie- 
tuvon.—Tankiai mus žmonės 
klausia, ar galima ir kokiu budu 
galima persiųsti pinigus savo gi- 
minėms vokiečių užimton Lietu 
von. 

Daugelis žmonių, net ir neku- 
rie musų laikraščiai, kaip maty- 
ti, turi klaidingą apie tai 11110- 

nvonę. 
"Vienybė Lietuvninku" skelbia, 

kad esą ''niekam 'nėra galima 
persiųsti pinigus į Lietuvą, vo- 

kiečių užimtą, o "darbininkas", 
pavyzdžiui, taipgi lygiai griežtai 
tvirtina, kad esą "T>er Ispa- 
nijos ambasadą VVashingtonc »r 

per Šveicariją gali siųsti pinigų 
j vokiečių užimtą Lietuvą kam 
Tiori ir kiek nori". 

Abudu viršminėti tvirtinimai 
neatsako teisybei. Persiųsti pi- 
r.igus i Letuvą galima, bet tam 
reikia specialio leidimo nuo Val- 
stijos Departamento \Vashingto- 
ne. kuris aštriai prižiūri, kad siun- 
čiami pinigai kokiu nors bud. u 

nepatektų Vokietijos valdžiai. 
Todėl tokius leidimus jis išduoda 
tik labai retuose atsitikimuose. 

•Ka'fp' sunkii yra išgauti valdžios 
leidimas, gali liudyt? ir atsitiki- 
mas su "Lietuvių Dienos" auko- 
mis, kurių persiuntimą užimton 
Lietuvon \al si i jos Departamen- 
tas iki eiolei sulaiko, nežiūrint 
Centralinio Komiteto prašymų, 
rūpinimosi ctc. 

''Darbininko gi tvirtinimas yra 
aiškiai klaidingas, kaip tai ge- 
rai ir "Tėvynę" nušviečia. Ji 
rašo: 

"Ispanijos ambasada neper- 
siunčia jokių pinigų j vokiečiu 
užimtą Lietuvą pirma, negii 
siuntėjas pats gaus is Suvienv- 

tų Valstijos Departamento (De- 
partment of State) pavelijimu 
Ispanijos ambasadai tai padary- 
ti, Tai viena. Antra—siunti- 
mas kad ir per Šveicariją už- 
imtai Lietuvai irgi nėra leisti- 
nas be pavelijimo Suv. Val- 

stijų Valstijos Departmento." 

Pono Snapso laidotuvės. I'e- 
reitos subatos vakare ramiai at- 

s:buvo p. Snapso dotuvės: tuom 

laiku įėjo galėti jtsatymas, už- 

ginantis visose Suv. Valstijose 
vary'.i degtinę. Apie 11 vai. va- 

kare išvarvinta paskutinį "balta- 
akės" lašą—ir daugiaus jau jos 
nedirbs. 

''Kol perkūnas netrenks—mu- 
žikas nepersižegnos",—sako rusu 

patarlė, kitais žodžiais tariant: 
kol !>ėda neužsės ant sprando, tol 
žmogus neįgys proto, kaip nuo 

jos pasiliuosuoti. l'er kelis tuk- 
staticius metų Šnapsas kankino 
žmoniją. Re.kėjo baisit.*s nelai- 

mės—dabartinės karės, kad žmo- 
nės susiprastų ir pamatytų degti- 
nės kenksmingumą. 

Rusija pirma ją panaikino, 
Francuzija užgynė laike karės ją 
vartoti- Anglijoj taip pat jai api- 
nasrius uždėta: pagalios ir Dė- 
df Šamas pereitą stibatą iškasė 
jai kapą. 

\icks tose laidotuvėse neverkė. 
Jūres ašarų delei jos jau pir- 
miau išlieta. "Requiescat iu pace!" 
Ilgėkis rainiai ir daugiau jau 
ncgrįžgk! 

Belaukiant antros popiežiaus 
notos. Spaudoje pasirodo gan-' 
rlai, kad popiežius buk rengias 
antrą taikos notą i kariaujančias 
t iespatijas. 

Pirmoji popiežiaus nota, ku- 
rios turinys tilpo j>ereitame "Lie- 
tuvos" numeryje, buvo nepasek- 
mimga. fr lietuviams ji nebuvo 
maloni, nes Lietuvos laisvės 
<lausimas joje buvo nepaminėtas, 
nors paminėta kitu prislėgtų ir 
r.et mažesniu už Lietuvą šaltu. 
Teisybė, pora mūsų kuniginių 
laikraščiu išreiškė net dideli u;:- 

siganėdinitną iš tos priežasties, 
vienok to negalima priimti rim- 
ton atydon, nes nno įkunigitiių 
laikraščių vargiai ir galima butų 
tikėti.-, neužsiganėdinimo savo vy- 
riausiu vadovu, fęigu jie net ir 
tikrai butų neužganėdinti, tai 
b ominė disciplina laiko jų lupas 
užraV:ntas nuo kritikavimo Ya- 
ikano diplomatijos. 

O apleidimas iš popiežiaus no- 
tos reikalų ir dargi ytin neaiškus 
jų sumaišymas su Lenkijos rci- 
<aLiS gyvai palyti ir užgauna lie- 
:uvių tautą, nes Lietuva, išbuvu- 
v per 500 metų ištikima Rymo 
luktė, jaučia*į, !kad ji turinti tie- 
są reikalauti daugiaus negu pa- 
ira sto ignoravimo, tylėjimo. Jei- 

nekatalikiška Serbija rado 
reikalingu net formaliai protes- 
tuoti prieš Serbijos vardo nepa- 
tiinejimą, tai katalikiška Lietuva 
turėtų teise šiame atsitikime bent 
balsą pakelti, jeigu ji nenori, kad 
ią visi skaitytų mirusiu kunu. 

Bet lietuviai iki šiolei <nieko 
tucr.i žvilgsniu nėra padarę ir, 
matomai, nesirengia daryti. 

Toje mintyje rašo ilgoką :;ti'0ip- 
snį p. S. E. Vitaitis "Tėvynėje" 
ir mano, kad pasirodžius popie- 
žiaus notai lietuviai turėjo štai 
ką padaryti 

"Kaip tik pasirodė popie- 
žiaus taikos išlygos, tai tuo- 

jaus, micko nelaukiant, visos 
trjs Amerikos lietuvių Tary- 
bos turėjo bendrai išnešti dvi 
rezoliucijas ir jas kuogrei-- 
ciausiai pasiųsti: vieną pra- 
šymo-rcikalavimo rezoliuciją j 
prezidentą Wilsoną. kad jisai, 
s? %'o atsakyme j popiežiaus 
pasiūlytas taikos išlygas pami- 
nėtų i- Lietuvos laisvės rei- 
kalavimą, o antrą protesto re- 

zoliuciją j Vatikaną popiežiui, 
už apleidimą Lietuvos laisvės 
reikalavimo. Toliaus tokias 
pačias rezoliucijas turėjo iš- 
nešti visos musu centralinės 
organizacijos, varde desėtkų 
tūkstančių narių, taipgi visos 
lituvių parapijos ir visos lo- 
kalinės liet. draugijos. Dar 
toliaus reikėjo šaukti visuome- 
niški susirinkmai ir varde tūk- 
stantinių minių išnešti tokias 
pačias rezoliucijas ir siųsti į 
paminėtas vietas. 

Rašytojas aštriai pabaria ir Į 
nupeikia musiškius kunigus, nes 

jo nuomonė jiems pirmiausai iš- 

puolė tai padaryti. Vienok apie 
tai reikėtų abejoti, nes 'kaip mi- 
nėtą augščiau, nuo kunigų, kaipo 
surištų aštriai bažnytine discipli- 
na, vargiai galima tikėtis forma- 
lių protestų prieš savo augščiau- 
sj vadą. Ko galima butų ir reik- 
tų tikėtis, tai bent susilaikymo 
nuo persaldžių komplimentų no- 

tai ir surengimo tinkamo memo- 

riaJo-prašymo, kuriame butų iš- 

reikšti lietuvių tautos pageida- 
vimai : 

Rašytojas mano, kad ir dabar, 
kuomet eina gandai apie antros 

notos rengimą, nepervėlu butų 
atli'kti tai, 'kas pirmiaus praleista 
ir baigia, visai teisingai paste- 
bėdamas : 

Reikėtų lietuviams nors kar- 

tą pasirodyti pasauliui su gręž- 
tu Laisvos Lietuvos reikalavi- 
mu! Tegul išgirsta taį kariau- 
jančios valstybės ir tegul ne- 

drįstų Lietuvos užgriebti. O 
jeigu kuri nors iš galingesnių 
tautų ir panorėtų pavergti lie- 
tuvius, tai tegul žinotų, kad 
pavergia žmones su pribren- 
dusiomis laisvės idėjomis, su 

neužslopinamais geiduliais iš- 
liuosuoti savo tėvynę. Tegul, 
pagaliaus, žinotų, kad pavergia 
amžiną priešą, kurs nenustos 

kovoii tol, kol pergalė neap 
vainikuos mūsų troškimų. To- 
dėl kiekvienas lietuvis privalo 
pasistatyti sau obalstu šį šauk- 

smą : 

'Lietuva turi buti laisva! 
Kovosiu prie.* kiekvieną tos 

laisvės priešą!" — ir tuomet 
tikrai Lietuva bus laisva. 

Rusijoj nėra 'consciencious 

objectors".—Šioje šalyje tankiai 
tenka girdėti nuo socialistų ir įvai- 
raus plauko "revoliucijonierių" 
reikalavimus, kad juo? paliuosuo- 
tų nuo kareiviavimo, nes jie esą 
"consciencious objectors" (sąžinė 
nepavelijanti jiems kariauti). 

Naujoj Rusijoj, kur, sakoma, 
demokratiškumas dabar didesnis 
negu Su v. Valstijose, nepripažį- 
sta tokiu skrapulų. Nesenai iš- 
važiavusi* Rusijon buvusis "'Ko- 
vos'' redaktorius, p-as Kapsukas, 
praneša, kad ir jam reikėsią ap- 
sivilkti kareivio šinielium ir stoti 
kariumenėn. i-. Kapsukas yra 
vienas iš lietuvišku "bolševikų"' 
\ adų. 

Stasys Šimkus, delci paskuti- 
nių atsitikimų Rusijoj, atidėjo 
savo išvažiavimą iš Amerikos to- 

lųncsniam laikui. Jis žadąs ap- 
sigyventi Nevv Yorke ir atsiduos 
daugiausiai muzikai ir rašymui, 
kuriuos pastaraisiais laikais buvo 
apleidęs. 

Humbugąis nenutuksit! "Nau- 
jienos"—tasai humbugiškų dak- 
tarų organas, palaikantis savo gy- 
vybę nurzmais apgavikų daktarų 
(Vjliariais,—dabar prasimanė nau- 

ją humbugą. Jos, prisimynę, tvir- 
tina, buk "Lietuva" esą trokš- 
tanti ilgesnės karės, kad ji esanti 
priešinga karės užbaigimui ir tu*-, 
n i nori žmonėms įkalbėti: Žiū- 
rėkit, kokis tas laikraštis yra at- 

žegareiviškas; žiūrėkit, koks ji; 
yra kraujagėris! O męs, matai, 
c ava! Agituojame už taiką (ka.- 
zcrišką)... Męs rūpinamės darbi- 
ninkų kraujo sučėdijimu (apga- 
vikams daktarams męs pavelija- 
me leisti, nes jie mums už tai už- 
moka)".... 

Viename iš paskutinių savo nu- 
mtrių "Naujienos" štai ką įdeda: 

"Lietuva" šoka džiugų dži-* 
Va, trokšta karės tęsinio, keikia 
kalbas apie taiką. Tuo tur but 
ji mano pasitarnausianti Lietu 
vai, kuri baigia mirti (bet so- 

cialistai nesiskubino jai su savo 
surinktomis aukomis pagel'bon 
•'Liet.") nesulaukdama taikos. 
"Patriotai" dažniausia ir esti 

■j savo tėvynės graboriai." 
Nuo kurio laiko "Naujienoms" 

taip parūpėjo tėvynės likimas0 
Bereikalingai jos muilina savo 

skaitytojams akis. Kas skaito 
"Lietuvą", tas žino kaip męs gei-' 
džiame taikos ir kokios taikos. 
Savo panašiais humbugais "Nau- 
jienos", matomai, tikisi nubaidyti 
žmonas nuo "Lietuvos" skaitymo 

i e padidinti 'savo kromelį. 'kurio 
matyt, nei liūniougiski daktarai 
nei piknykai 'sn baliais jau užlo- 
pyti negali. 

Bet, vyručiai, nenutuksite nei 
šitais murzinais savo humbugais! 

'"i 
Pastaba. — Jsvafclavus "Lietu- 

vos" atsakomam 'redaktoriui ant 

\ akacijų, ''I!ietuvAs" ,^3-nic nu- 

meryj, apžvalgos skyriuje, tilpo 
straipsnis ; antgalviu "Šnįpijada", 
kuriame, tarp kitko, yra ir sekan- 
tis sakinys: "Yra nenuoseklu 
smerkti žmogų tik del to, kad jis, 
būdamas lietuviu, yra kokios nors 

srlies politišku, arba kotnereiji 
uiti "šnipu". Tokius žmones už 
laiko kiekviena valstybė ir be ju 
neapsieina." 

Vir^miuėtas sakinys davė pivg;j 
nekuriems laikraščiams—progą vi- 
sai, pagalios, pamatuota,'—įtarti 
'"Lietuvą", buk ji daranti kokį tai 

skirtumą tarp šnipų, ii buk ii 
mėginanti juo® teisinti. 

Išvengimui tolimesnių nesusi- 
pratimų ir bereikalingų rašinėji- 
mų, pranešame, kad męs nesu- 

tinkame su minėta nuomone, ne- 

prisiimame už ją atsakomybės ir 

apgailestaujame, kad ji pakliuvo 
laikrašti n. 

B K. Balutis. 
"Lietuv<.•<" Redaktorius. 

Iš laikraščių. "Draugas*' pra- 
jesa, kad kilusie gandai apie kun. 
Pr. Bučio rezigiiavimą nuo "Drau- 
go" redaktoi'y.štes yra neteisingi. 
Kun. BuČys, an£<t "Draugo", iš- 

važiavęs i Sliebovganą tik svei- 

katos sutvirtinimui. 
Kun. Kemeši\ anot to patie* 

pranešimo, tikrai atvažiuojąs Į 
Chicagą, bet ne '"Draugą" reda- 
guoti, o į šv. Jurgio parapiją ku-! 
11 gauti. 

Kol Dar Nepervelu. 
'"Lietuvos" Kum. 34, straips- 

nyj po šiuo pačiu angalviu, tarp 
1 

kitko prisiminiu apie pramonę. į 
Šiame numery; manau <pašnd:e-, 
ti •šiek tiek plačiau apie šį svar-į 
bų dalyką, 

Pramonė bene bus svarbiausis 
dalykas kaip pavienio žmogaus,1 
taip ir visos tautos bei šalies gy-, 
venime, nes ji yra jeigu ne vie-j 
•natinis, tai vienas iš svarbiausiu 
įrankių pagerinimui žmonių ger- į 

būvio. Pramonė, žmogų peni, 
dengia, duoda jam progą gėrėtis 
visokiais pragumais, kokius tik 
žmonija suspėjo pagaminti; duo- 
da progą šviestis, tyrinėti į vai-, 
rius pasaulio ajpsireilškimusl ir 
t.t. ir 1.1. Kad nebūtų pramonės,! 
vargiai žmogus galėtų ekzistuoti 
kaipo žmogus,—greičiaus jis bu-| 
tų lygus nepereinamų girių gy- 
ventojams. 

Kur pramonė stovi ant augš-; 
to laipsnio, kur žmones sten-i 
giasi pagerinti savo buvj, ten 
darbo iki valės. Kiekvienas ten j 
kruta, dirba kaip fiziškai taip' 
'protiškai, kiekvienas dalyktlis, 
turintis šiokią tokią vertę žmo-' 
gaus gyvenime, nepasilieka ne- 

paleistas; kiekviena valandėlė 
laiko yra išnaudota. (Ameriko- 
nai sako laikas tai pinigas). Kur 
darbas ten ir laimė, ten skurdo 
nėra, nes tinginiavimas ten yra 
pažeminimu. Šventraštis teisin- 
gai sako "Prakaite kaktos savo 

pelnysi duoną". "Kas dirba tas ir 

valgo, o kas valgo tas ir gy- 
vena". 

'Pramoninga šalis augŠtai sto- 
vi ir politikoje, nes ji geradėjis- 
čių nuo kitų nereikalauja, bet 
tik pati j*\i> gali suteikti kitiems. 
Kur pramonė žemai stovi, ten 
žmonės neturi ką veikti, pavirs- ^ 
t? linginiais, ir 'tinginiavimas te- 
nai yra pasididžiavimu. Jie žai- 
džia vien sapnais ir tuomi sten- 

giasi užmušti brangų laiką. Mat 
įgimta energija priverčia ką nors 

veikti. Kaida Stt kasdieniniais rei- 
kalais reikia susitikti, jie sten- 
giasi vien's kitą kuodaugiausiai 
išnaudoti; tuomi pagimdo įvai- 
riausias suktybės. Xcn šalis bur- 
žujų, kriminalistų ir plutokratų. 
Ten viešpatauja skurdas, tam- 

sybe ir amžina betvarkė, nors 

žemės turtai toje šalyj hutų ne- 

išsemiami. 

Pavyzdžiui paimkime nors 

mums. amerikiečiams, kaimyniš- 
ką Mexiką, arba musų seną glo- 
bėją Rusiją. Kaip vienur, taip 

ir kitur šalis yra gausiai Garn- 
io? apdovanota, bet pramonė sto- 
vi bene ant žemiausio laipsnio, 
l'/.tat skurdas pasibaisėtinas, be- 
t". ar.kėms galo nėra. Žmonės pri- 
meta kaltę vidujinei politikai, 
stengiasi jvykdinti kokias nors 

perversmes toje politikoje; toms 

įvykus, vėl jaučiasi nepasiganc- 
di'iiimas ir 1.1., o tvarkos k a i l > 

nėr taip nėr; žmonės kaip skur- 
do, taip skursta dar labiaus. Tos 
visos betvarkės, kurių močiute, 
kaip augščiaus minėjau, yra tin- 

giniavimas, priveda šalį prie ban- 
kruto, o bankrutas priveda tau- 

ta prie prapulties. 
Apsižiūrėkime briiliai Lietu- 

viai, ar ne prie to ir męs žen- 
giame! Lai'kas ir didis laikas ap- 
sižiūrėti, kol dar nepervėlu. 

Iš antros pusės paimkime Vo- 
kietiją, arba Japoniją. Sulygina- 
mai jos yra mažutės viešpatijos, 
ir jų žemelė neįstengia jų išmai- 
tinti. Jie turi iš kitur 'Nusipirkti 
įvąirių produktų. Vienok pramo- 
nė pas juos žydi; užtat jie yra 
visapusiškai aprūpinti, ir politi- 
koj stovi p:rmosc eilėse. Šiiįdien 
tokia Vokietija išdrįso pagrūmo- 
ti visam oasauliui savo galinga 
kumščia. 

Tuom tarpu pas mus, lietu- 
vius, j)ramonė visai yra atmesta. 
N:ekurie iš musų "Idealistų'' žiu- 
ri j ją su panieka. Inteligentiš- 
kam žmogui esą pramonė netiu- 
kar.ti. Jie pirmoj vietoj neva dva- 
sios tobulinimą stato, o užmiršta, 
kad tik sveikam ir tvirtam kune 
tegali buti sveika ir galinga 
dvasia. Tas parodo kaip toli 
męs pažįstame savo reikalus. 

Tdiaus pažiūrėkime, kaip pra- 
monė palaiko tautą nuo istai. ė- 

jimo. (ial nevienas pašieps manę 
už davimą taip didelio kredito 
pramonei, bet pažvelgus i že- 
niiaits privestus pavyzdžius gal 
persitikrins, kad sakau tiesą. 

Visi gerai žinome, kaip daug 
mūsiškiu žūsta. Lietuviai pasinėrę 
bangose kitų už mus pramonin-1 
gesnių tautų. Juk savo tautiniu 
susipratimu męs lietuviai, toli 
gražu dar nesame kaip reik paki- 
lę: męs stovime ant labai žemo 
laipsnio, nors męs turime savo 

šalj, puikią Lietifvą, turime sa-. 
vo papročius, dailą ir fažią, 
galima sakyti, neišdarkytą kalbą.. 
Žydai gi išblaškyti po visą pa- 
saulį ir išdarkyti įvairiais 
žargonais' — bet jie nepa- 
liauna ir nepaliaus buvę žydais, 
Negana to—jie, ačiu savo p ra- ■ 

maningttmui, kontroliuoja visą, 
pasauli ir lošia svarbią rolę po- 
litikoje, nors savo žemės, kaip 
minėjau, neturi. Šiądien: jie savo 

broliams paliestiems tokia pat 
nelaime, kaip ir musų pasiliku- 
sieji Tėvynei % stiaukavo milijo-, 
nus doliarių, o męs už kelius 
tūkstančius (ir tai su dideliu var- 

gu surinktus) gatavi galvas su- 

siskaldvti, besivaržydami del vi- 
... 1 

šokių partijų, partijėlių. Taigi 
iš to viso, ką čia priminiau, pasi- 
rodo, kad pramonė yra galingas 
įrankis kovoj už savo ir savo 

šalies bei tautos gerovę. Laikas 
pasirūpinti apie užvedimą pra- 
monės Lietuvoj, kol dar sveti- 
mi gaivalai neturėjo progos už- 
plūsti musų tą brangią Tėvynę, 
gražią ir gamtos gausiai apdo- 
vanotą Lietuvą. Mikas Dūdas. 

SPAUDOS DARBŲ PA- 
BRANGIMAS. 

Maksim Gorki j raio viename 
Rusijos žurnale, kad, dcl neišpa- 
sakytos brangenybės visokių reik- 
menų Rusijoje, kultu ra atsidūrė 
pavojuje, nes populiarizacija ži- 

nijos spauzdintu žodžiu dabar Ru- 
sijoje labai brangiai atsieina. 

D. Protopopov, leidėjas žurna- 
lų "Zemskoje Dielo" ir "Gorod- 
skoje Dielo'' laikraštyje "Riee" 
skundžiasi, !kad žurnalų leidimas 
neišpasakytai apsunkintas spau- 
los darbų pabrangimu, kadangi 
prieš karę sustatymas vieno lapo 
rainavo tik 20 rublių, o i'ki 1 d. 
balandžio šių metų pasiekė 45 
rublių, iki 1 d. gegužės—72 rublių, 

> dabar atsieina iki 162 rublių. 
Spauda lėšavusi prieš karę 8 rub. 
iabir atsieina 40 rub. Keturių 
mslapių laikraščio numeris prieš 
<arę atsiėjo 250 ru >., dalaar pa- 
gaminimas tokio pal formato tiki 
Iviej'ų puslapių laikraščio nume-į 
ris atsieina 992 rubliai J 1 

v 

—Morria in Naw Yark Mail. 

NORI OPERACIJĄ PADARYT. 
J3ėdė Šamas sako, ksd jis nenori Vokiečių tautos papjauti. Ji? uo- 
ri tik nukirsti tą išaugusį aut vokiečių tautos veido gumbą, ku- 
ris vadinasi "kaizeritis"' (Suprask, nori paliuosuot Vokietiją nuo 
kaizeriškos valdžios). 

i MARGUMYNAI. 
VALDONŲ PRAVARDĖS 

I S h e b o y g a 11 \Y i s. — Gcrh. 
Redatycija:—Buvusis caras Ni- 
kalojus dabar vadinasi Nikalojus 
Romanov. Ar tai yra jo pravar-1 
dė ir kokios yra pravardės kitų 
valdonu ? 

Jaunas Skaitytojas. 
Taip. Romanov yra tikra ex- 

caro» pravardė. kitų valdonų ir 

prezidentų vardai ir pravardės 
yra sekanti: 

Į 1).—Vokietijos ikaizero — Yil- 
helm Hohbnzollern 

I 2 ).—Austrijos ciesoriaus—Kari 
Hapsburg 

| 3).—Anglijos 'karaliaus—Geor- 
ge \Yindsor 

I 4).—ItalijfTs karaliaus — Ema- 
nuęl Savoy 

1 5).—Belgijos karaliaus — Al- 
bert Saxe-Coburg 

6).—Serbijos karaliaus — Pet- 
ras Karageorgevic 

! 7).—<Montenegro " 
— Ni- 

kola Fetrovič Njegoš 
1 8).—Bulgarijos " 

— Fer- 
diinand Saxe-Coburg-Gotha 

9).—Rumanijos — Fer- 
ulinand Hohenzollern-Siyniaringen 
| 10).—Turkijos sultono — Ma- 
liomedas Osmanas 

11).—Grekijos karaliaus — Jur- 
gis iš Sclilesvvig-IIolstein Sonder- 

burg-Gluecksburg 
12).—Francijos prezidento —• 

Raymond Poiincare 
13).—Su\\ Valstijų '' 

— 

Woodro\v \Vils011. 
Redakcija. 

MUSŲ LOCNI BOLŠEVIKAI. 

Rochester, N. Y. —Gerb. Re- 

dakcija :—Rusijos bolševikai-lcni- 
nistai protestavo prieš tai, kad 
Rusija karę vestu—Rusija, An- 

glija, Prancūzija, bet ne Vokieti- 
ja. Jie reikalavo "taikos"—tik ne 

nuo vokiečiu. Savo agitacija įvarė 
Rusiją tokiu dumblinau,kad i.š 
jo sunku dabar išlipti: šalyj di- 
džiausia betvarkė, ant fronto tūks- 
tančiai žuvo 11110 vokišku kanuo- 
lių, tūkstančiai naujų pabėgėliu 
Rygos apielinkėse gimė. Tai vis 
vaisiai bolševikizmo. 

Pas mus Amerikoj toji taip 
vadinama Darbininkę arba Liau- 
clies Taryba lygiai tokią pačią 
agitaciją varo. Tai yra kopija 
Rusijos bolševiku. Rusijos bolše- 
vikų darbas išeina tik kaizeriui 
ant naudos; kiekvienas bolševikas 
yra naudingesnis kaizeriui negu 
jo locnas kareivis rokietvs. Tą 
•kiekvienas supranta. 

Mūsų Amerikoniška "Liaudies 
Taryba" yra bolševikų kopija. 
Todėl kaizeris turėtų nepamiršti 
savo pagelbininkų ir atsiųsti 
jiems maišą geležinių kryžių: jie 
maėina kaizeriui faitą išliaimėti. 

Darbininkas. 

Į OHIO IR MICH. VALSTIJA 
LIETUVIUS. 

Kiekvienam Amerikos lietuviu1, 
yra žinoma kas tai yra Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugystė, jos 
tikslas ir užduotis, Rodo* virš 
20 metu kaip TMD. yra įsikūrus 
ir vardas plačiai skamba lietu- 
viškuose laikraščiuose. Per 2I 
metų savo gyvavimo, TMD. ne 
vienam lietuviui įspaudė į rankas 
savo išleistas kivgas, su kuriom 
nemažai davė tyro apšvietimo, 
tillc gaila, kad dar yra musų bro- 
lių lietuvių, kurie mažai prie lo 

prisideda, o rodos laikas butą 
prisidėti kiek-vienam lietuviui 
prie teip prakilnios organizacijoj 
kaip TMD. 

Per lietuviškus laikraščius per 
bėgo atsišaukimas TMD. 68 kuo1 
po* iš Ditroit. Mieli., kad clei 
platesnio TMD. veikimo, kvieti 
sutveri Ohio ir Mieli, valstij J 
TMD. apskriti, l'et laiškais susi1 
rašant mums su p. K. ~S:iuoli'j 
kaipo nariu komiteto tverti Ohui 
ir Mi\:li. valstijų apskričio. Jisai 
pranešė, kad mažai ikišiol TMD. 
kuopų atsišaukė. Tokiu budų pa- 
sirodo. kad susivažiavimą nėra 
galima šaukti. Todėl męs, TMD. 
jo kuopą iš Olevelando. i)hio, 
pritardami sumanymui 68 kuo- 
pos iš Detroit, Mieli., kad del 
sutikdami jų atsišauikimą dėlei 
tvėrimo apskričio TMD. Oliio ir 
Mieli, valstijų, atkartojam atsi- 
šaukimą į musų brolius Oliio ir 
Mieli, valstijų lietuviškų kolioni- 
jų. kad kur tik randasi TMD. 
kuopos—malonėkit atsišaukti, ant 
žemiau paduoto adreso. 

Nors kiiip Oliio. taip ir Mieli, 
valstijose mažai JT M D. kuopų 
yra. bet už tai gana yra (kolionijų 
lietuviais apgyventų. Įsikurus ap- 
skričiui, daug pasekmingiau bu- 
tų tose kolionijose sutverti TMD. 
kuopos 

Susivažiavimo laiką męs rau- 

dame tinkamiausiu spalio mėne- 
syje 

/Taigi tnęs atsišauktam j tas 
Ohio ir Mieli, lietuvių kolioni- 
jas. kur randasi TMD. kuopos 
ir kur galima butų jas sutverti, 
melsdami pranešti kas pritariat 
apskričiui ir kas ne. Butų ma- 

lonu, kad pranešimus gautum* 
kuogreiėiausiai. 

()hk> ir Mich. valst. ap.skriči# 
rengimo komitetas, 

J. A. Plerpa, 
B. Rimkus, 

K. Aksomaitis. 
P. S. Atsišaukimus meldžiami 

iiųsti šiuo adresu: 

J. Plerpa, 
1541 E. 45 st., 

Cleveland, Ohio. 



Lietuviai Kareiviai. 
SLnir skyriuje talpinsime įvai- 

rias/imas apie lietuvius kareivius, 
dabar esančius Suvien. \';ilstijii 
armijoj. 

Todėl, tkad padaryti skyrų 
{vairesniu ir žingeidžių, prašome 
kaip kareiviu, taip ir kurie 
turi pažįstamus kareivius praneš- 
ti įvarių žinučių apie lietuvius 
(kareivius, jų gyvenimą ir t. t. Po- 

draug tas ibu> šiokia tokia statis- 
tika lietuvių, patekusių arntijon. 

Siame numeryj, apart tilpnsio 
kitoj vietoj vtin naudingo pata- 
rimo maujems lietuviams karei-j 
viams, paduodame dar sekančią 
žinutę: : j 

(Prisiųsta) (ierb. Redakciją: 
Kuli gerai, jeigu apsimtum ves-; 

ti rekordus lietuvių pastojusių 
•! arlumenen. Šiuomi tarpu aš ; 
prisiunčiu jums keletą; pri-, 
siųščia ir daugiau, jeigu apsiinv, 
tuni jįj rekordus užlaikyti. Ka- 
ri umenėje randasi: 

1 Matus Antanas (Corporal) 
54 Co. C, A.. Ft. VVadsvorth. 
N, Y. 

2 Kromas Jonas A. (■Seržantas) 
ITrorvp F., I4tl; I'. S. Cavalry 

Eagle Poss, Tex. 
3 Gudwiche Felixos J,(seržan- 

tas) Co. A, U) U. S. Inf. 
Ft. Sani-Houston, Tex. 

Eagle Pa ss, Texase, randasi 
J-čiame pulke pėstininkų sekan- 
tieji lietuviai: 

5) Didžiūnas J. (čia augęs) 
Comp. II. 

6)Lasky J. (čia augęs) Comp. 
F. 

7) Kalanskis Juoz. (čia augęs) 
8) Jose Petras M. Comp. F. 

ŽYrAI SUORGANIZUOTI. 
..Žydai ttiri savo kareiviu sura- 

šąs. Tame pasidarbavo j u orga- 
nizacija "Young Men Hebrvv 
Association (Jaunų Žydij Draugi- 
ja). Gal oetikėtiun, ibet /ydai yra 
geriau armijoj susiorganizavę net 
už airius. Pavyzdžiui, žydai iš- 

gavo leidimą nuo kariškos vald- 
..." 

žios švęsti savo mdenines šven- 

tes, o airiai ir šv. Petriko dienoj 
turėjo dirbti. Airiai neišpasalky- j 
tai todėl žydų nekenčia. 

Reikėtų ir lietuviams karei- 
viam nors šiaip taip susiorgani- 
zuoti, kad reikalui esant galima 
butų pagelbą duoti. Dabar juk 
daug lietuvių bus armijoj. 

Kareivis. ; 

NEW YORKO LIUSNORIAI. 
Anot "Tėvynės'', Brooklync ir 

Ne\v Yorke liuosnoriais pastojo 
sekanti lietuviai: 

Pranas Jarkus, Juoz. Jokubaus-* 
kas (Joe Castello), Antanas Mi- 

leris, <lu broliu SabakaiČitt,—Za- 
ikarcvičius. Kaz. Abromavičius 
(Charles Abromz), Pranas Run- 
kevicius (Ruiikovitz). 

Pestebėti.na, kaip daug ėia yra 
iškraipytą lietuviu pravardžių. IŠ 

jų visai negalima butų jfaž'nti,' 
kad tai lietuviai. Kodėl grekai, 
italai, vokiečiai nemaino savo 

pravardžių ? 
Raginkit, agituoikit, kad lietu- 

viai paduotų savo tikras, lietu- 
viškas pravardes. 

"TĖVYNĖS" SANDARBININ- 
, KAI PAŠAUKTI. 

"Tėvynės" "Lietuvos'' ir kitų 
laikraščių saindarbininikas Pr. Ba- 

joras, tapo pašauktas kariuraenėn. 
Pašauktas taipgi ir kitas "T-f- 

vvnės" sandarbininkas K. S. Kar- 
pavičius. 

Wilkes Barre, Pa — Ant. Jus-' 
kauskas pastojusi s j Ligonbučių 
korpusų, jau išvažiavo i Fran- \ 

ctiziją. Kiti vietiniai lietuviai 
armijoj. 

Josinskas Adolfas, Juozaitis | 
Jonas, Dr. J. M. Zigmantas, Alek- 
sai ti s A. 

Cincinnati, Ohio. pašauktas ka-! 
.V. riumenėn Al. Jutikevičius. Jis 

pajicš-ko savo brolio Juozo Jur-1 
kevičiaus (susinešti galima peri 
K. Berežą, 1135 Clark St. Cinci- 
r^ati, Ohio. 

LIETUVIO—KAREIVIO 
PATARIMAS LIETU- 

VIAMS—KAREIVIAMS. 
Kuomet dabar, sulyg padaryto 

"drafto". daugelis lietuvio, sykit. 
su kitais piliečiais, yra šaukiama 
kariumenėn, žemiau tilpusis 
straipsnis bus neapsakomai to- 
kiems "naujokams" naudinga per- 
skaityti 

Šio straipsnio autorius į lietu- 
vis ir "Lietuvos" skaityt >jas) 
nuo devynių metų yra Amerikos 
armijos kareivis, pažįstantis visas 
karciviavimD puses. Tadel jo pa- 
tarimai ir persergėjimai yra kaip 
tik laiku ir męs su mielu noru 

duodame jiems vietą savo laik- 
raštyj. 

Jeigu turite savo draugą ar 

pažįstamą, pašauktą kariunietiėn, 
ir jeigu jis neturi "Lietuvos", tai 
iškirpkite šitą striipsnj, arba ir 

visą numerį jatn pasiųskite. Jis, 
b? abejonės, bus jnms už tai dė 
kiugas. 

"Lietuvos" Redakcija. 

Patarimai mano broliams lie- 
tuviams. jauniems kareiviams. 
Per devynis metus ir pusę esu 

išbuvęs armijoj ir per tą laiką 
teko šio-to patyrti. Taigi dabar, 
kada daugelis lietuvių pastoja į 
kariunienę, noriu pasidalinti su 

savo broliaisf-lietuviais tomis ži- 
niomis, kurias kiekvienam jau- 
nam kareiviui yra naudinga žino- 
ti. Štai šitie patarimai: 

i.- Važiuodamas į rekrutavimo 
stotį (recrutt depots), arba Į ka- 
reivių stovyklas (cantonments), 
imk prasčiausius drabužius su sa- 

vim; porą apatinių drabužių, t 

rankšluostį (abrusą), porą pau- 
čiakų,—to užteks, kol gausi nuo 

valdžios uniformą. 
2.- Jei stotum su j>eram dra- 

panom. tai gavęs kareivio uni- 
formą, siųsk civilnus savo drabu- 
žius į namus, mes tuotn laiku 
armijoj (neleidžia turėti civiliškų 
drapanų. Jeigu čekiuotum (su- 
dėtum) juos į "iStorage Pepar- 
tament", tai žiūrėk, kad gautum 
už padėtus drabužius "resytą" 
(kvitą). Neparduok gerų drabu- 
žių žydui, kaip "second liand", 
nes jis duoda labai pigiai; tų žy- 
dų buva pilna prie "naujokų" ka- 
reivių stočių. 

3.- ITurėk su savim kokius de- 
šimts doliarių pinigų ant štam- 

pų ir kitokių extra išlr-idu. ko- 
lei gausi pėdę nuo Dėdės Samo. 

4. Xeužsiimk kazyriavomu, ar- 

ba "krapsais" iš pinigų. Jeigu ma- 

tysi kazyrių lošimu "geimį", trau- 
kis nuo jo kuo toliausiai. Ma- 
čiau dikčiai jaunų vyrų", kurie 
nemokėdami lošti, įkiša visą sa- 

vo pėdę, o paskui jkiša ir kitą 
pėdę, norėdami "atsigraj'nti". 
Tokie vyrai liekasį "broike" ant 
visados. 

PASIDUOK LIETUVIU. 

5. Išsimokyk gerai ir teisingai 
s u s p e 1 y t (suslebizuoti) savo 

vardą ir pavardę ir žinok, 
kad tavo "tiationality" (tauta) 
yra "Lithuanian*", o ne Rušian", 
arba "Polis". Niekados kitaip ne- 

pasiduok kaip tik lietuviu (Lit- 
huanian). Kaip Įstoji karrumenėn, 
tai padaro du surasu vardu, kur 
aprašo tavo išvaizdą, augšti ir t.t. 

Toks sturašas vaditnasi "Descrip 
tive List". Vienas bus tavo ilcotn- 
pamijoj (Company—reiškia rusiš- 
ką rotą), o kitas surašas eina 

j Adjutanto ofisą YVashingtone. 
Tame surašė turi jdėti adresą sa- 

vo artimesnės giminės, kad bu- 
tų kam tavo testamentą perduo- 
ti, pasitaikius mirčiai. 

6. Nerodyk pinigų, jeigu turėsi, 
ir jokiu bodu neskolink kitiems 

pinigų, inebent savo labai geram, 
nenam pažįstamam, nes armijoj 
atsitinka dikrčiai taip vadinamų 
"Dead beats''. t. y. tokių vyrų, 
kurie niekados neatmoka ?avo 

skolų. 
7 Neužsiimk su paleistuvin- 

gom merginomis; laikykis kuo- 
toliasiai nuo jų. Jeigu gausi ligą 
nuo jų, tai būnant ligonbutyj, 
Dėdė Šamas tau nemokės tavo 

algos per tą laiką, užtai kad ga- 
vai ligą "not in line of dutv" (ne 
pildydamas savo pareigas), o dat 
apart to gautum '"Iriai by Sum- 
marv Court", t. y. patektum po 
karišku teismu. Gavęs lytišką li- 
gą, sugadinsi savo rekordą, nes 

tau užrašys tą ligą. jeigu vėliau, 
tai tau prikiš tą pirmą ligą, ir 
apart to negalėtum gauti pensi- 
jos, įpuolęs į bėdą. 

Šnapsui nėra vietos. 
8. Gėrimas ir girtuokliavimas 

armijoj yra uždraustas. Nepirk 
snapso, arba alaus nuo"Bootle- 
ggers" (sliaptų pardavikų). Jei 
tave pagaus su alaus bonkute, 
ui spiectalis Armijos teismas. 

I (Spccial Court), susidedantis is 
3 aficierų nubaus tave ant 40 ar 

50 doliarių už nepildymą prisa*' 
kymų (Disobcdie<nsc <>1 ordors). 

9. Xejieškolk daug draugu, išsi- 
rink vieną gerą drangą. 1 'rasti,| 
netinkami draugai jkimš tavė 

|greičiaus j 'bėdą. Prisidėk prie tu, 
kurie užsiima atletiškais sportais 
(Atletic Sports). Tokiu budti u/.-' 
mirsi apie v i šoki; s blogias mintis. 

Nepamiršk namų ir giminių. 
10. Rašyk laiškus i namus, pas 

savo giminėse ir pažystamus. Ra 
šyk tankiai, bet nesigirk ir melo 
nerašyk. Rašyk teisybę ur gerai,' 
ar prastai tave armijoj užlaiko.1 
bet rašvk teisingai. Atsakvk ant 

". I visų laiškų, kuriuos gauni nuo 

savo giminių, draugų ir pažįs- 
to mų. 

11. Priėmęs prisiegą, buk at- 

sargus. Nekalbėk priešais, arba 
nemėgink ginčytis (Hack t a Ik) 
su korporalais, seržantais ir afi-• 

I ,r ,• 1 
cierais. Ką tau lieps daryti,— | 
ktad ir baisus darbas butų—da- 
ryk nesipriešindamas, jeigu ne- 

nori buti sunkiai nubaustas pi- 
tiigiskai. 

r 12 Buk gero budo (charaikte- 
riaus). Tave dikčiai dabos. Bile 
taisyklę (rule) peržengei, tai ta- 
vo toks negeras pasielgi irtas bus 
įrašytas į "juodų kinygą" (Black 
Book). Pertai negalėsi gauti' 
augštesnių vietų, kaipo First 
tClass Private, Corporal, rabai 
Sergeant (Pirmos kliasos kairei-j 

I vis, korporalas arba įSeržantas— 
feldfebelis). 

Švarumas— labai svarbus. 
13. Užsilaikyik čystai, svariai. 

Imkie "Shovver Bath" (maudyk-( 
lę) kasdien,—nereikės jos toli 
jieškoti, maudyklės yra prie kiek- f 
vienos kompanijos, Plauk dantis 
su šepetuku kasdien. Užlaikyk 

| drabužius švariai. Kirpk plau'-, 
kus porą'sykių ant mėnesio. Jei 
apsileisi ir -pats tų dalykų ne- 

darysi, tai tave panevale privers. 
Todėl geriaus pasirodyk pats, 
kiad esi civilizuotas žmogus, tai 
geresmj vardą turėsi ir tave visi 
geriaus guodos. 

Prieš kiekvieną valgį mazgok 
rankas, ]ėjtts į "Dinmg "Room" 
(ištark: daining rum, kas reiškia 

į j valgyklą), tau paskirs tavo vie- 
tą. Niekados nepamiršk buti man- 

dagus.. Jeigu kokis valgys yra 
| pastatytas ant stalo, bet nuo ta- 

į vęs toliaus, tai nesiek pats per 

įkitu rankas, ar galvas. Papra- 
šyk šale tavęs sėdinčio taip: 
'Tlease pass the Bread" (Ištark; 
Plys pias de Bred, kas reiškia: 
praš'i" -.paduok duoną). Nori pa-| 
sidkti mėsos, sakyk: Plys pias 
de myt !*' 

Nori gauti bulvių, sakyk: "Plys 
pias <le poteitos" 

Nepamiršk visados pridėti žo-j 
džio "Plys" (Prašau), mes taip, 
reikalauja maindagumas. O jeigu 
tu .šito mandagumo nepaisytum, 
tai ir tavęs niekas nepaisys ir 
tavo prašymo neatjaus, neišpil- 
dys. 

Torielkcn dėkis sau tiek. kiek ] 
gali suvalgyti. Jei dikčiai palik- 
si ant torielkos nesuvalgyto, tai 
bus bėda. 

Gabus gali mokintis. 
14. Jeigu esi gabus ir myli mo- 

kintis, tai geriausis būdas kreip- 
tis prie Young Men Christiipn 
Associatioin sekretoriaus. Jis tau 

pagelbės išaiškinti visus iiiesu- 

prantamus dalykus; jis tau pri- 
statys knygų, ir tos nekaltuos 
nei vieno cento. Gali taipgi kreip- 
tis prie "Chaplain" (kapeliono)— 
yra vienas prie kiekvieno pulko. 
Jei įpultam j bėdą, gali imti ka- 
pelioną už savo "Counsel" (pata- 
rt j ą-apgynėją). Tikyba nedaro 
skirtumo. Kapelionas turi aficie- 
ro rangą, bet dirba tarp kareivių, 
ių padėjimo pagerinimui. Jei su- 

sirgtum, jis tave atlanko ir para- 
šys tau laiškus. Bile rodos gali 
klausti pas jj. Nepaisyk, kad jis, 
vra baptistas, ar liuteronas, ar 

'katalikas,—tas nedaro skirtumo: 
gausi gera patarnavimą. 

15. N'eimk su savim jokio ba- 
gažo, palik visus rakandus pas 
savo gimines, ar gerą draugą, taip 
popieras, banko -knygutę. Vėliaus 
jei tau ko reikės, jie galės pri- 
siųsti. Gali pasiimti su savim 
pigią dolerinę valizą (sint kcisą) 
daiktams sudėti, kol apsigyvensi. 

16. SkaityJT siavo "Kompanijos" 
(rotos) "Buletiin Board" (prane- 
šimus) po kelis syk ant dienos.1, 
T«a pagarsinti y'm prisakymai] 

(orders) ir v;įsokįos kitos smulk-Į 
menos. kam^kas.,) reikia atlikti. Į Tial ten tavu .^rayardė yra. tai iŠ-į pildyk tų, 'kas tau tenai prisaky-, 
ta. j 

17. Nepirk ir jyfparduok tini-, 
formų, nei jokių kitų valdiškų 
tkarinmenės daiktų. Vartok savo, 
kuriuos tau (luos.ĮfJei£u parduo 
tum ar pirktuni. ^tai \ aduos po 
karišku 'teismu. 

i8. Ant galo niekur ir nieka- 
dos nepamiršk, kad tu esi lietu- 

viu, kad tavo geras pasielgimas 
atneš garbę ne tiktai tau, bet ir 
visiems lietuviams, visai tautai, 
o blogi pasielgimai pažemins ne 

tiktai tave. bet ir visu lietusiu, 
gerą vardą. Tu, būdamas tarp 
svetimtaučių, esi lvg" sargas ir 

globėjas lietuvių tautos: savo 

užsilaikymu gali daug pagelbėti 
lėtuvistei, arba gali daug paga- 

Kooperatyvis Lietuvos Atstatymas. 
4 Kooperatyvis veikimas pas 

kitas tautas. 

35-e "Liet." nuni. buvo kalbėta 
ipie tai, kai Lie'uyęs ekonomini; 
klausimas turi buti rišamas, or- 

ganizuojant lietuvius pagal Li?!.u 
vos apielinkes, nes savo apielin- 
kių ižmonės lengviau ir su dides- 
niu MŽsitikėjimu vienijasi j koope- 
ratyves draugijas. Šiame numeryj 
pakalbėsime apie tai, keikiu budu 
turėtų butrskleidžianus tarp Ame- 
rikos lietuvių supratimas apie ko- 
operacijų naudingumą. 

Apie tai geriaus suprasime jei- 
gu sužinosime, kaip kitos tautos 
atlieka tokius kooperacijų darbus 
ir kokios pasekmės iš to buvo at- 
siektos. Finliandijos Pallervo 
draugija ir jos veikimas, duos 
mums, rasite, vieną iš geriausių 
pavyzdžių. 

Apie 1899 metus Finliandijoje 
žmonės buvo jau tiek supratę 
kooperatyvių darbu naudingumą, 

mokslo 150 studentų, tą pavasa- 
rį pasiuntė juos skelbti koope- 
racijų idėją plačjon visuomenėm 
Tuo pačiu metu "susitverė Paller- 
vo draugija iš Finliandijos mo- 

kytų žmonių. 
Tos draugijos mieris buvo ne 

pasipinigauti, bet buti žmonėms 
ti-kiru kooperatyvio mokslo uni- 
versitetu. Kad geriaus darbą 
varyti, minėta draugija išdalino 
Msą šalį į 10 skyrių, arba ap- 
skričių ir į kiekvieną apskritį 
p rinko gabų žmogų skelbti r 

tvarkyti kooperatyvius darbus. 
Be to, reikėjo pritaikyti konsti- 
tucijas prie įvairių kooperatyvių 
draugysčių; draugijos tam tikri 
specialistai parūpina jas kiekvie- 
nai organizacijai. Reikėjo kny- 
gas užvesti, kooperacijoms pra- 
sidedant Pallervo draugija siun- 
čia patyrusį žmogų, kuris Su- 
tvarko knygas, o metų gale 
draugija siunčia per visas ko- 
operatyves draugijas savo audi- 
torių (reviziorių) kuris patyria 
apie jų stovį. Apart to viso, 
reikėjo tokiai misijai nemažai 
"literatūros4' (paaiškinimo rais- 

tų) pagaminti '• Pallervo draugi- 
ja išleido mėnesinį laikraštį ir iš- 
viso iartspausdiino 34 tomus įvai- 
riausio turinio brošiūrėlių -Ąmc 

kad liriai, palavinu kooperatyvis 

kooperacijas. Ta "literatūra 
tapo išdalinta prie kiekvienos pa- 
rapijos Finliandijoje, o jii yra 

ikį 470. Taigi kaip matome, ši- 
ta Paliervos draugija lošia tikro 
žmonių mokytojo rolę. Gaila, 
kad stdka vietos , neleidžia čia 
plačiau pakalbėti apie šimtus ki- 
tų naudingų darbų, kuriuos mi- 

nėtoji draugija atlieka. 
Draugiip. pakelia nemažai lėšų. 

Dalį tų lėšų atgauna iš "litera- 
tūros" ir laikraščio, nekuria dali 

J 1 *' 

valdžia paskiria jos palaikymui; 
dalį išlaidų sumoku nariai meti- 
nėmis mokestini] s, kaip pas mus 

Tėvynės Mylėtojų Draugijoj: li- 
kusią gi dalj sudeda kitos or- 

ganizacijos, kurios šiam darbui 
pritaria. 

Pasekmes tokio veikimo yra 1 

pastebėtinos. Jas geriausiai pa-j 
rodo skaitlinės, 1914 metuosej 
skaitlius kooperatyvui draugijų: 
Finliandijoje (pagal Dr. Geb-j 
h a n!) tuvo sekantis: 

Kaimų kooperatyviy krautuvių.... 3b2 
su kapitalu $34,000,000 

Kaimų kooperatyviŲ bankų 512 j 
su kapitalu J,700,000 į 

] Sviesto ir sūrio kooperatyvių 
dirbtuvių *36 

su kapitalu 7,000,000 
Kuliamų masini} kooperatyvių 

draugysčių 235 

Kitų kooperatyvių draugysčių.... 408 

su kapitalu 1,200,000 
Šitos skaitlinės. geriaus visų 

išvadžiojimų parodo, 'ką žmonės 

gali atsiekti su kooperacijų pa- 

gelba. Čia dar reikia pažymėti 
kati kiekvieno užsiėmimo arba 
šakos kooperacijos turi savo ke- 

lius apskričiu s ir tie apskričiai 
turi savo susivienijimus. Susi- 

vienijimai užlaiko savo centrali- 
nius sandelius ir krautuves įr 
palaiko ryšius su kitų tautų in- 

į dustrijinčmis organizacijomis. 
Tokiu susiorganiaaviniu Finlian- 

(lija. nors maža ir neturtinga ge- 
romis žemėmis, pasiekė šeštos 
vietos pirklvstėje tarp .pasaulio 
tautų. 

"Right Ęplationship League'' 
draugija. 

Šita kooperatyve organizacija 
yra susitvėrusi apie septynius 

įmetus atgal mieste Minneapolis, 
Minnesota. 

Iš pradžios ji, kaip ir Paller- 
vos Draugija, susitvėrė skelbti 
kooperatyvę idėją tarpe Ameri- 
kos ūkininkų. Iš valdžios jį ne- 

gavo jokios pašalpos. Vėliaus 
ji užsiėmė politika ir tokiu bud u 

jos pirmutinis tikslas persikeitė. 
Bet. nežiurimt jos politiško vei- 
kimo, męs randame nemaža pa- 

sidarbavimo ir kooperatyvių 
draugijų tvėrime. Šita lyga turi 

p;.tyrusius specialistus apie krau- 

tuvių vedimą. Kur tik randasi 
naras tverti kooperatvves krau- 

tuves, ta jyga pasiunčia geriau- 
s us specialistus, išaiškinimui ve- 

dimui kooperatyvių reikalų. Ji 
(išleidžia taipgi savo mėnesinį 
laikraštį pašvęstą kooperacijos 
reikalams. Keletas principų, ku- 
rių šita organizacija prisilaiko 
bus žingeidu žinoti. 

1. Šita organizacija 'tievelina 
tverti (kooperatyvių krautuvių 
patol, kol didesnė dalis žmonių 
toje apielinkėje nepritaria to- 

k«ocns krautuvėms. 
2. Nesteigti naujos krautuvės 

jokiu budu, jeigu kai<p nors gali- 
ma; atpirkti krautuvę nuo priva- 
tiško žmogaus. 

3« Dalinime pelno, organizacj- 
iu pataria 'laikytis angliškos si- 
stemos. Skiriama po pirmą ne- 

mažą dali pelno Į apsaugos kasą, 
kas liekasi draugystės nuosavy- 
be. Ui Šerus mokama apie 6 ar 

7 nuošimčius. Likusi pelną dali- 
na tarpe tų žmonių, kurie pirko 
iš krautuvės. Neprigulintiems 
žmonėms duodama tik pusė tiek 
pelno kiek nariui. 

| penkis metus- ta lyga suor- 

ganizavo 125 kooperatyves krau-: 
tu ves. ir pasekmes yra taip ge- 
ros, ikad, sulyginus su kitų tautų 
kooperacijų kilimu, tai lygai rei- 
kia pripažinti pirma vieta. Iš 
tiek kooperacijų tik dvi uždarė 
visai savo biznį. 

5. Kaip Amerikos Lietuviai 
gali organizoti kooperacijas. 
Rodos, lietuviams butų ko pa- 

simokinti iš abiejų augščiau mi-. 
nėtų organizacijų. Kaip vienos, 
taip kitos męs negalime pilnai 
pritaikinti prie lietuvių sąlygų. 
Mums reikia jas sulietuvinti ir 
vieną gerą padaryti iš abiejų. 
Reikia sutverti ;.r prijungti prie 

dinti. Nesisarmatyk savo tautos! 
Aiškink savo draugams svetim- 

taučiams, kari lietuviai yra atski- 
ra tauta, kad jie sau taipgi trokš- 

ta laisvės ir neri Imti laisvais po 
.mtos karės. 

Skaityk jeigu gali lietuviuką 
laikrašti, kad žinotum, kaip sve- 

timtaučiams paaiškinti apie Lie- 

tuvą ir lietuvius. Norėdamas lie- 
tuvišku knygų, atsišauk pas drau- 

gus, ar per laikrašti: atsiras to- 

kių kurie tave parems šitais da- 

lykais. I'agalios sužinok, ar yra 
tavo pulke daugiaus lietuvių. Su- 
sižinok su jais! Surašyk juos ir 

atsiųsk lietuvišką laikrašti—kad 
ir "Lietuvą". 

\ i>o labo jums, naujukams, ve- 

lydamas. pasilieku su pagarba. 
Kagle l'ass, Te. 

Petras M J. 
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kokios esančios draugijos, kuri 
tokį darbų pradėtų varyti. 

Nemažai lietusiai Amerikoje 
padėjo lėšų užlaikymui 'kalbėto- 

jų. kurie iš Lietuvos atvažiavę, 
skelbia apie išdeginimą Lietu- 
vos. Liet kaip męs galėsime iš- 
siteisinti už savo nerangumą 
mokytis apie Lietuvos atstaty- 
mą ? 

Męs neturime Valdžios, iš kū- 
rins galėtum gauti tumių to- 

kiam reikalui varyti. Męs turi- 
me j ieškot i turto tarpe savęs. 
Žmogus, išėjęs mokslą megali sa- 

vo lėšomis eiti ir mokyti visuo- 
įmenę, važinėtis įš vietos vietoti 
savo lėšomis. Bet be mokslo 

žmonių platesnis ir sutvarkytas 
•veikimas tarp visuomenės via 

negalimas. 
Męs galime >rasti spėkų, jeigu 

musų didžios organizacijos ir 
laikraščiai pritartų nors tiek, 
kiek jie pritarė tiems iš Lietuvos 

atvažiavusiems. kurie skelbė 

apie Lietuvos išdeginimą. Jeigu 
musų Susivienijimai neišgalės 
tiek, arba jeigu laikraščiai ne- 

retus tokių darbu, tai musų tau- 

tai ir Lietuvos atstatymo dar- 
bui gręsia pusėtinas pavojus. 
Reikia stebėtis, kaip 'lietuviai 
Amerikoje yra šalti ir vangus 
prie pakėlimo industrijos mok- 
slo tarpe savo viengenčių. 

Kasytojo nuomone reikėtų su- 

organizuoti tokia bendrija, kuri 

galėtų siųsti per lietuviškas ko- 

lionijas suprantančius žmones, 
kurie skelbtų industrijos mokslo 

Į naudingumą, pritaikinant i j. prie 
kooperatyvių draugijų ir. kiek 

sąlygos leistų. tverti tok ra s 

draugijas pagal Lietuvos apie- 
linkės,—sakysim. kad ir sulyg 
Lietuvos parapijų, šiądien drau- 
gystės, kurios dalyvauja reikale 
atgavimo Lietuvai laisvės turė- 

tų paskirti kelias ypatas. kurios 

galėtų tą darbą varyti; \ėliaus, 
kaip draugystės, taip laikraščiai, 
turėtų remti tokių žmonių dar- 
bus. Darbai turėtų buti taipgi 
tokių draugysčių ir laikraščių 

.nustatomi, sutvarkomi.—kad ne- 
1 

ibutų priešingumo. Jeigu kiek 

|truktų lesų padengimui, tai kad 
tokios didžios organizacijos ap- 

siimtų prisidėti prie deficito pa- 
dengimo. Ypatoms. kurios va- 

žinėtų, reikia nuskirti algas pa- 
gal minėtų organizacijų nužiū- 
rėjimo. Berods, galima tikėtis; 
kad jeigu tokiam darbui butų 
•pritarimas nuo didžiumos, tai 

į reikalingos tam lėšos butų pačių 
žmonių apmokamos, kaip kad 
ai'mokamos tiems kalbėtojams, I 

ką atvažiuoja iš Lietuvos. 

Apie toikio darbo pasekmes 
negali buti dviejų nuomonių. 

,C«al but, kad tc«.cis "parapijinis' 
organizavimas ir nepasiektų mil- 

žiniškų cifrų, kaip kad viršminė- 
tos draugijos, liet męs; taip 
bemokindami žmones apie indus- 

triją ir kooperacijas, prirengtu- 
me visuomenę prie naudingo 
darbo, nelyginant kaip 'kareivius 
prie kareiviavimo. Neišlavintoj 
tautoj negailima tikėtis, kad di- 
delė armija su geru išsilavinimu i" 
vietos stotų karėn. Jeigu męs čia 
taip išlavinsime lietuvius, tai 

kad jis ir nepristos j tokias "pa- 
rapijines" kooperacijas, bet jis, 
pervažiavęs j Lietuvą: jau ga- 
lės iškarto matyti kooperacijų 
'reikalingumą. Kada lietuvis 
Amerikoje bus išlavintas, jis ne- 

pirks. arba mcmainininkaus >u 

žydeliais Lietuvoje, (ialimia ti- 
kėti, kad ir Lietuvoje galima su- 

tverti tokias organizacijas, kaip 
kad Pallervos Draugija. Nesi- 
matyt 1 ont priežasčių, kodėl to 

negalima butų padaryti tėvynėje. 
O pradžią tam galima butų pa- 
daryti tuojaus čia pat Amerikoje. 

Šis raštas negali but užbaigtas 
be pažymėjimo, kokią įtekmę to- 

kie darbai turėtų ir j lietuvių 
jaunimą. Amerikoje yra tokių 
kursų, kur j 14 savaičių galima 
išmokti pienininkystės — svies- 
tą ar sttri dirbti. Yra duodama 
kitokių žemdirbystės praktiškų 
kursų, kurie nereikalauja didžio 
mokslo. Taipgi Amerikoje yra 
tekių industrijų, prie kurių be- 
dirbant. galima pramokti tos iš- 
dirbystės. kad vėliaus galėtų bū- 
ti vadu tokioms išdirbystėms Lie- 
tuvoje. Paimsime kad ir gyvu- 
lių mažą skerdyklą. Kaip ra- 

šytojui teko girdėti, tai net ir 
tiarp lietuvių Amerkoje yra to-, 

kių, kurie turi skerdyklas, ku-.j 

įriose dirbama apie 40 vpatų, L'tc- 
'tuvis su savo karlba gali dirbti ir, 
pasiprašius savininko, tyrinėti 
kaip (viafcla-s vra vedama tokioj 
skerdykloje. 

Gal u tūtos šio raštr, mieris yra 
tame, kad gaRma butų sutverti 
nors iš kelių ypatų keliaujanti 
žmonių universitetą, kuris užsi- 
imtų paraginimu lietuvių Ame- 
rikoje prie industrijos ir žem- 
dirbystės, pritaikant kooperaty- 

rviškumą pagal lietuvos parapijų. 
' Praktiškas patyrimas mums pa- 
įrodo, kad 'neturtingiems ir ne- 

perdideliems ūkininkams vienin- 
telis raktas, kuris guli atrakinti 
gerbūvio duris,—tai kooperaty- 
viškumas. 

I)arho žmonėms nereikia to pa- 
miršti, o musų inteligentija, trok- 
štanti savo vientaučiams labo ir 
gerovės, turėtų ateiti pagelbon 
ir pradėti šitą praktišką ir nau 

dingą darbą vykdanti. Iš to bene 
'butų daugiau naudos, negu iš 
daugelio ginčų, kurių; ypatingai 
pastaruoju laiku, turime net per- 
daug ir kurie prie nieko gero mus 
nepriveda. 

D. P. Pratapa* 

& v* 
ĮĮ Nacionalė geografiškoji drau- 

gija, supažindinanti amerikiečius 
u vietomis, lošiančiomis svarbią 

į rolę Europos karėje, apie Ry- 
jgą saiko: 

Ryga turi 500.000 gyventojų. 
Ryga. europietiškiausis Rusijos 
miestas ir yra didelis komercijos 
punktas. Ryga yra trečias svar- 
bus Rusijos portas. Jos eksportas 
iv importas prieš karę siekė ifto 

milionų doliarių i metus. 
(ielžkelin nuo Rygos j f'eiro- 

gradą 363 mylios. 

Laikinoji Rusijos valdi'ia Ode- 
soje padarė ablavą, gaudydama 
dezertierius: j>abėgusius iš pulku 
kareivius. Suimta virš fioo <le- 

zertierių. dvi intariamos ypatos 
atieierių rubuose ir kelesdešimts 
knininališkų prasikaltėlių. 

Laike gaudymo dezertieriai 
šaudė j ištikimą Rusijos kariu- 
menę. Daug jų slėpėsi miesto 
sodnuose, o kuomet kaiviviai at- 
eidavo jų gaudyti, dezertieriai 
nukapodavo elektriškas \ielas ir 
tamsumoje šaudydavo i kan-i- 
vius. Įvyko keli gani stiprus 
susirėmimai, Yra užmuštu i' su- 

žeistų kareivių ir dezertivrių. 

Kutaiso Darbininku ir Ka- 
reivių Taryba prisakė žmonoms, 
neturintiems apriboto užsiėmimo, 
laike trijų dienu išsikraustyti iš 
miesto. Aficieriams ir karei- 
viams. kurių vakacijos pasibaidė, 
"prisakyta stot atgal į savo pul* 
ku^. Kurie priešinsis, bus nubau- 
sti 1.000 rublių pabaudos arba 
vienu mėnesiu kalėjimo. 

Žvėriškumai Rusioje pasie- 
kia baisaus laipsnio, panašau> vo- 

kiečių žvėriškumams. I'av. prir 
stoties Rtiščevo Riazaniaus l ralc 
geležinkelio sudegė malūnas, nuo- 

mojamas vokiečių. Taltnanu. Tū- 
las vaikas pranešė kareiviams 
buk jis metė, kaip Talmanas pats 
padegė malūną. Kareiviai neiš- 
pasakytai sumušė Talmatią ir pa- 
guldę ant geležinkelio relių lau 
kė kol atvažiuos traukinys ir su- 

važinės pusgyvį žmogų. Maši- 
nistas sustabdė traukinį ir atsi- 
sakė važiuot per paguldytą ;rtit 

relių žmogų. 'JHiomet kareiviai 
surišo Talmaną ir paguldė prie 
garvežio ratų, mašinistui išmušė 
kailį ir privertė sumalt maluni 
tvnką. 

Kaukazo musulmanai. "cba- 
įvai ir bekai". ir jų tamsioji liau- 
dis, gyvenanti Eli/.avctpolio gu- 
bernijoje labai susijudino, kuomet 
pas juos pasklydo gandai apie 
permainas Rusijoje. 

Tie Rusijos permainas taip su- 

prato, kad Rusija "atsisakė" nuo 

Užkaukazijos. Seniai tvirtino, 
kad dabar reikalinga nauja vald- 
žia, o tam tikslui reikia sugražinti 
"cbanstva". 

Pasirodo, kad dar irjs mėnesius 
po caro nuvertimo cariškoji po- 
licija smaugė nutsulmanus tūlose 
Elizavetpolio gubernijos vietose. 

Pasirodžiusius Darbiuiakų ir 



Kareiviu Tar bos propagandis- 
tus musulmonai sutiko labai ne- 

draugiškai ir išrinkę iš savo tar- 

po atstovus slaptą juos pasiuntė 
j Tetrogradą su p'ašvmu, kad Ru- 
sija priimtų juos atgal j savo 

pavaldinys!*. * 

Propagandistai aiškino, kad 
permainos Rusijoje paliuosuoja 
•musulmanus netik nuo cariškos 
polio jos globos, bet ir no kokios 
nors priklausomybės "chanams 
ir bekams". 

Į| Kad agitacija butų pasekmin- 
gesnė, Maskvos socialistų parti- 
jos užgriebė gatvefcairius, susiso- 
dino savo orkestras ir triukšmin- 
gai važinėdami visomis miesto 
gatvėmis glėbiais sėjo agitacijos 
lapelius. Kalbėtojai kalbėjo ant 

visų kampų. Atlikę darbą so- 

cialistai išsiskyrstė. Miesto gaivi 
užklausė Polivonovo, kam jis lei- 
do tuomi cikvot miesto turtą. 
Atsakytą, kad 18 d. liepos gat- 
veltariai buvo užgriebti prieš gat- 
vekarių valdybos norą. 

į Grenlandijos gyventojai es- 

kimosai vadinami pusdykiais žmo- 
nėmis. Ir r,asž<utiniais laikais 
patekusieji j jų tarpą kelianinkai 

pasakoja, kad eskimosai valgo 
žalias žuvis, geria tą aliejų, ku- 
iriuo žibinamos liampos ir t. t. 

Kuomet suserga eskimoso pati, 
vyras niekuomet nesirūpina, kad 
ji pasveiktų. Numirusių žmonių 
lavonus eskimosai išveža į kal- 
nus ir atiduoda laukinių žvėrių 
suėdimui. 

Kartą, kuomet Amerikos ke- 
liauninkai Grenlandijoje prausėsi, 
eskimosas paėmė ir suvalgė šmo- 

tuką muib. Suvalgęs padėkojo, 
k;id tokio gardaus kąsnio, jis dar 
niekad nebuvo ragavęs. 

|| Rusijos laikraščiai praneša 
daug įdomių dalyku ir nuotikių, 
k .rie dabar ten dedasi. 

Taip, Saratovo Žemietijos Są- 
junga paskyrė 185,000 rublių 
kaimiečių ir jų vaikų švietimui. 
Jau 47-osc vietose tapo atidaryta 
propagandistų kursai, knygynai, 
mokyklos ir suteikiama kaimie- 

r 

čiams literatūra. 
Finansų ministerija išdirbinėja 

ploną, su kurio pagelba bus su-' 
tvarkyta tabako akčy/.ė. Šis šal- 

jtinis Rusijai .'.uos pelno po ifio 

milijonų rublių j metus, 

j Pet-ograde gyvena daugybė at- 

j statytų ir rezignavusių Rusijos 
armijos generolų. Iš jų tarpo 
generolas Lečiskis rėdosi civi- 
liais rūbais ir pastojo j rytinę 
akademiją, kaipo studentas — 

'liuosnoris. Generolas Popovas, 
kaip sikelbia piencšimai, ketina 
stotį j Amerikos armiją. Petro- 

grade gyvena ir generolas Ruz- 
skij. | 

Sacharinas leidžiamas įvežti j 
Rusiją iš užrubežių ir pardavinė- 
ti tam tikromis dozomis karės 
laike tik tuomet, kuomet del to 

įgaunamas leidimas iš maisto mi- 
nisterijos. , 

Geležinkelio valdybos viršinin- 
kas Nubers/kis susiginčijo su ke- 
lių ministeriu Nekrašovu, metė 

|tarnysę, pastojo j armiją papras-1 
tu kareiviu ir nuvažiavo j karės 
lauką. 

j Žemojo \atigardo kareivių at- 

stovų taryba sustabdė išleidinėji- 
mą juodašimtiškų laikraščių "Ni- 

žegorodskij Mitimg ir "Golos 
Nižegorodca". 

Jstiesų, nepaprasti dalykai de- 
dasi Rusijoje, dalykai, apie ku- 
riuos pusmetis tam atgal dar nie- 

^ 
j Kas nesvajojo. 

Ekatcrina Breškovskaja vie- 
noje savo prakalboje Petrograde 
pasakė: "Jeigu Ameiika nori pa- 
gelbėti Rusijai, ji tai gali pada- 
ryti padėdama sumušti vokiečius, 
nes Rusijos žmonės Sk:josi auk- 
so laiku nuvertus carą, o tie lai- 
kai tačiaus nepasirodė, nes ša- 
lies betvarkė ir bandos plėšikų 
rtukdo Rusijai pergalėti Vokie- 
tiją." 

# 

I Vieans Japonijos komisijos 
narys \Vashingtone diplomatiškai 
užreiškė kongreso deputatams: 
"Japonija daro ir darys viską ga- 
limą, kad šioje karėje butų per- 
galėti vokiečiai''. 

!| Alaskoje, kaip skelbia prane- 
šimai iš- VVashingtoruot), tapo su- 

rastas didžiausiš pasaulyje vul- 
!:anas, v/imąs apie 100 ketvir- 
tainiu myliu. 

G įerolas Gurko, kuris pri- 
siekė naujai valdžiai buti ištikimu, 
o tuom pačiu laiku rašė laišką ca- 

rui, ketindamas jj remti, dabar 
išsiunčiamas iš Rusijos, (uirko 
gali važiuoti j užrubežj, kur tik 
jis nori. Jo pati išvažiuoja su 

juom drauge. 

|| Maskvoje susiorgarizavo po- 
pu socialistų partija. Jos galva 
episkopas Andrėj. 

i|* Serbijos premjeras Nikola 
Pašič protestuoja prieš popiežiaus 
taikos notą, kadangi popiežius 
nei vieno žoužio neužsiminė apie 
Serbijos likimą. 

Anglijos sargybinis /aivas 
pastebėjo valtį kurioje buvo šeši 

pabėgusieji iš belaisvės vokie- 
čiai kareiviai. Bėgusieji sugra- 
žinti j lagerius ir atiduoti ypa- 
tingon priežiūrom 
nėjama į 200 Rusijos miestų, bei 
talpinama provincijos laikraščiuo- 
se. 

General i s konsulas M.Sommers 
paneša, kad Rusijos žmonės la- 

|| Maskvoje dabar yra 5 Ame- 
rikos konsulai, 2 vice-konsulai ir 
visas štabas korespondentų bei 

vertėjų. Jie visi dirba išsijuosę, 
skleisdami apie Ameriką žinias 
Rusijoje. 

Kiekvieną dieną spausdinami 
lapeliai apie Ameriką ir išsiunti- 
bai interesuojasi Amerikos pra- 
mone, techniką, šalies surėdymu 
ir visais Amerikos nuotikiais. 

Taip, yra geistina, kad rusai 
pažintų Ameriką, o amerikonai 
Rusiją. Tuomet piimieji nema- 

nytų, kad čia stebuklų šalis, o 

amerikonai nemanytų, kad Rusi- 
jos miestų gatv?rtiį;i vaikštinėja 
p'.eikos ir varto priemenių duris.- 

j VĖLIAlMdŠ1 ŽINIOS, 
j Gen. Kler^tjoVs^s, Kerenskio 
paskirtas KdrnilOTt) vieton, pra- 
nešė, kad jis r#ms Kornilovą. ' Gen. Denikin, vadas pietinio I Ų* 'Ui 

'fronto, pranęs^ tą pat}. Kerens- 
kis apskelbė^-katj., gen. Denikin 
su visu štabu acęštuotas. Geri. 
Kaledin, kazokų armijos vadas, 
pranešė, kad valdžia turi tuo- 

jaus pasiduoti Kornilovui o jei-j 
gu ne, tai jo kariumenč perkirs 

| kelią tarp Petrogrado ir Mas- 
kvos. 

Baltiko jūrių laivynas prane- 
šė, kad jis rems Kerenskį ir val- 

džią. 
Išrodo, kad sukilusio gen. Kor- 

nilovo armijos laiko savo ranko- 
se visus kelius aplink Petrogra- 
dą. 

Petrograde valdžia suareštavo 
80 žymių ypatų. 

— Gen. Kornilovo armija, ap- 
gulusi Petrogradą, sakoma, susi- 
deda iš kelių pulkų kazokų, pir- 
mo kavalerijos korpuso, "Dikaja" 

| kaukaziečių divizijos, aziatiškų 
raitelių ir taip vadinamų Korni- 
lovo batalijonų, pirmiaus parink- 
tų neatleidžiamai kovai su Vo- 
;kietija. 

— Anglijos ir Francuzijos laik- 

j raštija nemano, kad gen. Kor- 

įnilov butų "išdavikas". Jie ma- 

'no, kad Kornilovas gali buti vie- 
natinis žmogus, kuris dar gali 
išgebėti Rusiją nuo galutino pa- 
krikimo, nes Kerenskio valdymas 
tvarkos užvesti negalėjo ir vedė 
Rusiją ir jos armijas vis dide- 
snin paknkiman. Kornilovą skai- 

!to už tokį pat gerą patriotą, kaip 
ir Kerenskį. ^ 

—Kun. F. Kemėšis, pranešama, 
atvyko iš So. Bostono Chicagon, 
kur jis ktunigtaaisęs prie Šv. Jur- 
gio parapijos. 

Balių su programų rengia 208 
!SLA. moterų kuopa puikioje Un- 
iiy Club salėję, 3140 Indiana Ave., 
nedėlioje, spalio 14 d. Chicagos 
lietuvių draugijos šiuomi prašo- 

! mos nerengti spektaklių nei ba- 
lių minėtoje^en^je. .Komitetas. 

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 stut ų su geriausiais rakandais ir už labai prieinančią prekę. Dėlto musų prekės žemesnes, kad musų biz- nis yra labai pasididinęs per du metu nuo pradžios laikymo šic*> krautuvės. 
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Jusų kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais netol, kcl nauji, bet ir kad bus apsinešiolę, niekados nepames savo skaistumo. Jeigu negalite už- mokėti visų pinigų antsyk, męs pa'aukiame be jokio procento per 50 dienų taip, kaip "cash", arba ant lengvų sa>aitinių išmokėjimų, Atdara kiekvieną vakarą 
KŪLIS' FURN1TURE HOUSE 3224-3226 South Halsted Street, Chicago, IIK 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gaL 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

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

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

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austln 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 klekvlen, Pyt, 

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

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 5598 

&yv.: 3112 S. Halsted St, arti 31st St. 
Pbone Yard# 2390 

Jei nori gerai gyventi ir buti nepri- 
gulmingu, ingyk sau ukę tarpe 
lietuvių gražioje Louisianos valst. CEES 

Centralinėje Louisianoje, krašte, kur oras yra malonus 
ir sveikas, kur žemė yra gera ir derlinga, tuojaus prie mie- 
stų, gerų turgų ir geležinkelių, męs duodame gerą progą 
jgyti neišdirbtą žemę iš 10,000 akerių ir išdirbtos farmos 
nuo 40 iki 360 akerių, tarpe gerai gyvenančių ūkininkų, la- 
bai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 

Ceru-',linėje Louisianoje, kuri yra apie 400 .pėdų virš jurų, 
nebūna tokių karščių, kaip šiauriniuose kraštuose. Neuerlingų 
metų, kaip tas dažnai pasitaiko šiaurinėse valstijose; Louisianoje 
nėra; nes ūkininkai ten ant laukų ką nors sėja ir valo kiekviename 
mėnesyje. 

Kada kitur yra sniegas ir šalčiai, Louisianoje gyvuliai 
ganosi ir tunka ant žoles ir ūkininkai ten turi šviežių daržo- 
vių. Kiekvienas mėnesis ukininkui Louisianoje atneša pel- 
ną. 

Kada šiaurinėse valstijose ūkininkai pradeda arti, Louisianoje 
ūkininkai tuo pačiu laiku siunčia j šiaurius ankstyvas bulves, dar- 
žoves ir žemuoges, už kurias jie gauna augštas kainas. 

Šiuosmet Louisianos ūkininkai už ankstyvas bulves pa- 
imdavo po $2.85 v r bušelį. Ūkininkas L. Wilson už vienas 
bulves tiktai nuo 45 akrų paėmė $7,500. W. S. YVarner nuo 
60 akrų uždirbo $9,000. Jie yra labai geri ūkininkai ir turi 
gerą žemę. Abelnai ūkininkas ant paprastos žemės pada 
ro suvirs $100 iš bulvių ant akro žemės. 

Cukrinės nendrės duoda apie $200 ir daugiau pelno 
nuo akro- Vata $100 ir daugiau. Pinu.tsai nuo $40 iki 
$60. nuo akro. Avižos, kviečiai ir kiti javai nuo $25 iki $35. 

Musų kolonijoje jau yra lietuvių. Nekurie iš jų jau 
gerokai pralobo ir visi yra daugiau užganėdinti, negu kitur- 

Kol kas dar neišdirbtą žemę parduodame nuo $12, o 
ukes su gyvuliais ir t. t. nuo $35 už akerį. 

W -T 

Musų išdirbtos ūkės po1,$3S'flž akerį yra (nesulyginamai ge- 
resnės kaip kitur po $100. ^P^ngai męs norime tą prirodyti 
žmonėms, kurie teiravosi apie žemę ir ukes kitur, ir męs žinome, kad žinovai žemės ir ūkių pilnai su mumis sutiks. 

Ant musų žemės visai hėfjl balų. uolų, akmenų bei kal- 
nų. vanduo visur yra ger^ if negilus. Pas mus visai ne- 
siranda jokių pavojingu uodų ir kirminų, kaip kitur. Męs 
tą pilnai gvarantuojame,—ir jeigu butų kitaip, prižadame 
kiekvienam sugrąžinti keliones iškaščius. 

Svarbiausi javai pas mus yra: avižos, rugiai, kornai, papras- 
tos ir saldžios bulvės, visokių rusių žirniai, pinutsai» vata, cuk- 
rinės nendrės, dobilai, alfalfa, daržovės,—kaip kopūstai, burokai 
ir tt. Iš vaisių svarbiausi yra: pyčiai, slyvos, kriaušės ir figos. 

Ant gyvulių ir kiaulių ūkininkai pas mus uždirba dau- 
giau negu šiaurinėse valstijose, nes turi ganyklų per 11 mė- 
nesių ir daugiau geresnio ir pigesnio pašaro. Tokiu budu 
[jie gali parduoti gyvulius ir kiaules pigiau ir turėti daugiau pelno. 

Kas iš savo pinigų nori turėti gerą ir užtikrintą pelną ir smagų pragyvenimą, turi pirkti žemę arba tikę gražioje Louisianos valstijoje. 
Pinigai indėti j žemę niekados nežūsta ir netik kad at- 

neša pelną, bet su laiku savininką padaro turtingu. 
Paskutiniuose laikuose žemė labai eina Lrangvn, nes 

Europa reikalauja daug produktų. 
Geri ar blogi laikai, ūkininkas Amerikoje visados buvo 

ir bus tikru ponu. 
Lietuviai ~u mažais pinigais niekur neras tokių gerų progų, 

kaip pas mus Louisianoje. Kas nori geresnės ateities ir sveiko ir 
neprigulmkigo gyvenimo, tegul tuojaus kreipiasi prie rnusų ypa- tiškai ar per laiškus. Visas informacijas suteiksime dykai. 

Valdžios agronomai musų ūkininkams suteikia PA- 
GELB^ DYKAI ir prižiūri, kad ūkininkams gerai sektųsi. 
BŪRELIS LIETUVIŲ IŠ CHICAGOS IR IŠ KITŲ VIETŲ 
VAŽIUOS PAS LIETUVIUS Į LOUISIANĄ 2-rą SPALIO Š.M. 

MaINOME taipogi namus ant ūkių. 
Musų ofisai randasi "Lietuvos" namuose, bet nieko ben- 

dro su laikraščiu neturi. 
Kas nori ukinink uti, tegul kreipiasi į— 

MJU I HbKlN LAND CO. Not 
Ine. 

814 W. 33rd St. Chicago, 111. 
Telephone Drover 7184 



VIETINES ŽINIOS. 
>. 

PAKVIETIMAS VAŽIUOTI 
RUSIJON. 

''Lietuvos'' redaktorius, li. K. 
.Malutis, yra gavęs laišką nuo pro- 
fesoriaus N. Borodino, rusu spe- 
CHtlės misijos nario ir Rusijos 
Žemdirbystės Ministerijos tatsto- 

Vo, dabar esančio Amerikoj. 
Rusijoj reikalaujama šaldomu 

tmšinų (rti.igcratoriu) trchni- 
Kai kas is tokiu išlavintų dar- 
bininku jiorttu grįžti Rusijon, tai 
dabar pasitaiko gora proga. Da- 
lį prof. Bo rodi no viršminėto lai s- 

ko paduodame žemiaus: 
"Man reikalinga—rašo prof. 

Borodin,—dvidešimts trįs tech- 
nikai, gerai susipažinę su šal- 

dymo bizniu, tai yra toki. ku- 

rie pažįsta, kaip išnaudoti šal- 
domąsias kameras (rumus) ir 

kurie pažįsta budus užlaikymo 
ir šaldymo mėsos ir kitu grei- 
tai gendamų produktu (daik- 
tų). Algos tokiems žmonėms 
skiriama šimtas penkiosde- 
šimts rublių j mėnesį ir gatava 
kvatiera iš vieno arba dviejų 
kanvhar" su apšildymą ir švie- 
sa. Valdžia apmoka taipgi 
pervažiavimą iš Araeriko? j 
Rusiją, antra kliasa laivu, per 

Švediją. Iš savo pusės toksai 
vyras apsiima ištarnauti iki 
karės galui prie Žemdirbystės 
Ministerijos Šaldymo sąkrovos 
(na cholodilnom sktade Mitii- 

sterstva Zemledelija). 
"Grįždamas į Rusiją, 15 d. 

rugsėjo, 4 vai. po piet, aš bu- 

siu Cbicagoje ir sustosiu Au- 
ditorium ITotelyj ir jeigu iki 
tam laikui atsirastu tokiu žmo- 

nių, tai prašyčiau .pasiųsti juos 
tuom laiku pas mane i viešbu- 

tį su jų dokumentais Ir reko- 

mendacijomis. 
"Priimkite užtikrinimą pilnos 

pagarbos. 
N Borodin 

Damininkas Pratapas. agrono- 

mas iki šiolei darbavęsis YYash- 

'ngtome Agriculturos Departa- 
mente, pereitą utarninką buvo 

Chioagoje ir atsilankė "Lietuvos" 

redakcijoj. P-as Pratapas tapo 
•paskirtas j '"Geological Surv-ey" 
Departamentą kaipo "Raud Cla- 
saifier" (žemės kliasifikatorius) ir 
utarninko vakare išvažiavo į Ida- 
bo valstiją užimti savo vietą. 

Mikas Petrauskas, žadėjusis 
atvykti Chicagon su koncertu, su- 

Iyg gautų žinių, nuo savo suma- 

ifiymo ats«sakė ir Chicagon tuom 

tarpu neat'-yks. Priežastis susi- 

laikymo nuo atvažiavimo, sako- 
ma, yra tame, kad nepasisekė pa- 
daryti tinkamo prisirengimo prie 
minėto 'koncerto. Petrauskas 
tuom tarpu yra \r2vv Yorke, kur 
jis stengiasi išgauti reikalingą 
pašportą įvažiavimui į Rusiją. 

Is So Englewood. Keturios vie- 
.tinės draugijos, kurios visuomet 
veikia išvieno hut^rt: Tėvy- 
nes Mylėtoių Lietuvos clr-ja, Šv. 
Augustino rlr-ja, SLA. 182-rą 
kuopa ir TltaD. 65 kuopa — 

rengia mi.rgą ir žingeidų valka- 
relį šią subatą, 15 d. rugsėjo. 
Bus žingeidžių prakalbu, j vairių 
žaismių ir visokeriopų pasilinks- 
minimų ir juokų iki kukio. Ren- 
gėjai užtikrina svečiams puikų 
laiko praleidimą. Pradžia 8 vai. 
vakare. 

J- 

Įvairumai. — Šiomis dienomis 
apsued? Antanas Yisbaias, Real 
Estate agentas ir Liberty Land 
Co „narys sM p-le Prainčiška Kuz- 
mickaitė. Jaunavedžiai buvo iš- 
važiavę kelioms dienoms i Mich- 
igan Valstiją. Pargrįžę, tuom 

tarpu apsigyvetit prie 3114 So. j 
Halsted St. 
-V 

—"Lietuvos'* redakcijoj buvo 
atsilankęs p. Jurgis Dudonis, sv<~ 

grįžusis iŠ vaJkacijų, kurias pra- 
leido pas savo švogerj ant farraų 
McN'aughton, Wis. Pasakojo, kad 
fnj apielirrkėj pusėtina: yra farmie- 

Į IŠRADIMAI 
1ILIONUS DOLERIŲ žmončs dasidlrbo per naujui Ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite koki išradimu d81 užpa- 
entavimo, gal norite "KĄ. IŠRASTI." reikalaukite nuo mūsų dykai patarimų ir VEDft.TO IŠRADIMŲ, k» IS asti, ir kaip užpatentuoti, kuri kiek- 

vienam iisiųsim dykai. Riaunkaa Ir nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent | katr* ofisą: VMERIGAN EUROPEAN PATENT OFFICE8: (Lct): 256 BROADV/AY, JEW YORK, N. Y. Ir f03 BARRISTER BLOG., WA8HIN0T0N, O. C. 

nu ir gerai je gyvena. (iiį/.damas 
atgal patėi.iijo, šio-; savaitės ank- 
siyvos šalnos padarė daug nuo- 

stolių ant firmų, ypač "UiscoM- 
sino Valstijoj. HuH'ėš ir kiti ja- 
vai. dar esanti ant lankti visai 
arba dikčiai nušalo. 

— Lietuvių Moksleivių Susi- 
vienijimas Amerikoj rengia dide- 
li vakarą :<u jvairitim programų 
ateinant j nedėldienj vakare 16 d. j 
r-gsėjo. Mielda/.io svetainėj, antį 
VVt-st Side. Pelnas skiriamas 

moksleivių reikalu parėmimui, to- 

dėl geistina, ikad publika išreikštų 
mūsų besimokinančiai jaunuome- 
nei savo užuojautą skaitlingu ta- 

siiankymu. 

Slaptoji valdžios policija 
jChicagoje, sakoma, sužinojusi 
laike pastarųjų areštų ir kratų 
I.VV.\\ organizacijose, kad šita 

organizacija išleido j vieną mė- 
ne s j $100,000 savo propagandai. 
Policijai dabar rupi sužinoti, iš 
kur ji tokią pinigų krūvą yra ga- 
vus savo tikslams. 

ARTINASI RUDUO. 
Viena uncija apsisaugojimo 

verta daugiau negu svaras gyduo- 
lių. Ruduo kiekvieną metą ...ne- 

ša vienodus rūpesčius. Jis prasi- 
deda blogu apetitu, vidurių sukic 

jtėjimu, nemiga ir dažnai jus ga 

į lite susirgti, bet imkite. Trinerio 
Amerikoninio Karčiojo Vyno Ele- 
xiro; šis vaistas pagelbės jums 

Iprašalinime šio sezono blogybių. 
Jis prašalina sukietėjimą, išva- 
lo vidurius, pataiso apetitą, at- 

naujina puikų jautimą ir prablai- 
vo mintis. Kaina $1.00 aptiekose. 
Tr jeigu jus jaučiat, kad ateinan- 
tis šaltasai sezonas augina jumy- 
se reumatizmą ar neuralgiją, — 

atmiink, kad Trinerio Linimentas 
ržtikrinančiai prašalina tuos skau- 
Įsmus. Jis taipgi gelbsti mus- 

kulų • sukietinimui, gydo išsisu- 
kimuose, sutinimuose, palengvi- 
jna pailsusias kojas, etc. Kaina 
125 ir 50c. aptieikose, krasa 35 ir 
60c. Jos Triner, Manufacturing 
Chemist, 1333-1339 So. Ashland 
ave., Chicago, 111. (Apgars.) 

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE &. NĮSUFtyįLGIA 
(Serems Plotki-'ės nuo (Jalvos Skausmo ir Neuralgtjoi)f. #tnoi>a greitu 
palengvinimą. Kaiiu -25 centai -i dė/utę su 12 plotkelĄ^Bu "-tMIteHaii.. 

v IVI JI! 

Šeimyniškas Luiirr>enias. »■ 

Kiekviena šeimyna privalo laikyti gorį linimentg, ir 
turėti po butelį bilo laiku po ranka atsiUkuįj stintieidi- 
mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pehenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

evera's 
Gothard Oil 

(Severoa £h+h£jrdisJtas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
tiniam pauu.'dojimi.l, jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus ir traukučius, ir lyglmi gerui tinka gydy- 
mui nesvelkavimų, kaip antai: reumatizmo, neural- 
gijos, ISsiaukimų, eusidaužymų, apibrlnktmo, -sutinimo 
paiari^žiu, sustyrusių nariu arba muskulų. 

Kaino : 25 ir 50 centų — visur r itiekose. 

riJIKUS I'MNARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield, Mont., pra- 
neša mums lavo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koją ker'je, bet panaudojus kelis kartuB Severos Cothardinišk^ Aliejų, 

skausmas >er£jo viai ir dabar jaučiuosi puikiai". 

Pirkite Severos Gyduolea vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severoa" 
išdirbinių, arba uisisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. | 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Didžiau3is5 ir naudingiausi® 
laikraštis. 

Neužsiimu barnėmiR nė pole- 
mikomis. 

Talpina daup žinių. 
Talpina daug moksli: kų ir pa- 

mokynaneių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

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

Ant pažiuro^ vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

3004 8T. CLIlR AVE CLEVELANO. OHIO 

Amerikos Lietuvi!] Mokykla 
Mokinama- angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
stės, stenografijos, type<vr!ting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos; pilktystes 
dailiarašyst«"'s. 

Mckinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 

Į3106 So: Halsted St:; Chicago; 111: 

DIDŽIAUSIA LIETUTIšKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ii laikrodėliu k; auksi- 
nius žiedus; šliubinius 
ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koneertlnas; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 
xį3 visokius šokius; armonikas rusiškas ir prufilnes; impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 
me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbą^gvarantuojame. Mūsų Jcainos ant viako žemesnės; nogų kitur. Gyvenantis ui Chicagos orderius galite siųsti jier laiškus. 

STEPONAS P. RAZLAVVSKI, 4632 S>. Ashland Avenua CHICAGO; ILL; 
TELEPHONE DHOVER 7309 

Katalogas visiems dykai, kaB tik pi'ipiųs už 2c štampu. 

Koncertas i f Balius 
Rengia Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimas Amerikoje. 

Ned., Rugsejo-Sept. 16,1917 
Pradžia 7:30 vai. vak. Tlkietai 35, 50 ir 75c 

M. Meldažio Svet. 
ji 2242-44 Wcst 23rd Placc 
|| Dalyvaujageriausi Chicagoje dainininkai: P-lč 
: Mari ona Rakauska, \nna Rudauskaite, Pr. Ja- 

:!» kutis, Kairi Sarpalius, P. Stogis, M. Juzavitas 
PuHika turės pngą smagiai pasilinksminti ir page.Mti lietuvių jaunimui, nuo kuri. prlkiauao lietuves ateitis, 

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

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve rtięs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis 
daugiausiai išpirks musų krautuvėj ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį setą, vertės $125.00; antras gau£ kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $2o.0o. ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
rią nors iš šių trijų dovanų, : 'i 

PASARGA: Kiekvienas, kas tJk pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti bill'4 arba įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. Ate&hejb*/ per- sitikrinkite .musų krautuvės kainomisjjp tts 
esame jsitttinę, kad jųs atrasite tS$siręai daug pigiaus, negu kitur. 

y 

J im ■3 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 
/ K: 

1 Paieškojimai. 
Į Pajieškau savo brolių; Jono Ma- 
'juus ir Krlstopo Majaus, paeina iš 
Kauno gubernijos, Raseinių pavieto, 
Jurbarko parapijos, PašvenCių kaimo. 
Su Jonu persiskyriau Kalifornijos 
sostini'jr -Sacramento, o Kristupas 
1914 ra. gyveno New Haven, Conn: 
Kas žino praneškite, arba jie patjs 
atsišaukite šiuom adresu: 

G. Majus, 
usland, Co. T: E., Itio Vista, Cal: 

tijiesKau buvo nutlnos Marijonos 
Allkonienės ir brolio Motiejaus Aii 
konio, Suvalkų gub. Mariampolės pa 
vit'to, Garlovos parap. Freidos gmino, 
Budrių kaimo: Jau daugiau kaip 
2 metai negaunu jokios žinios nuc 
jų iš Lietuvos. Jie, ar kas juoe 
žino praneškite šiuom adresu: 

Mike Alikonis, 
Box 191. Jolinacn City, Iii: U: S: A: 

P.ijieškau savo pačios Rozalijos 
Kezienės 'M ui. amžiaus: Ji paeina 
iš Kauno gub. Panevėžio piv., Re- 
migalos parap., Jutąinių sodžiaus. 
Nemažo ūgio; eidama šlubčioja, nes 
kairėse kojos nesulenkia. A& jų 
vedžiau 1911 m. Bet šių metų rug- 
pjūčio 13 d. ji paBiėmė vieninteli 
mano suneLJ Antaniukų 8 uotų am- 
žiaus ir daugiau negu $1.500.00 Ir 
nežine kur dingo. Kes man pra- 
neš, kur ji su šuneliu gyvena, gaus 
$.";,00 dovanų. Adr: 

Antanas Rėza, 
178 Morcer 8t. Jersey City, X. J. 

$1,000 VERTtS IŠRADIMAS! 
* T>ėlei panaikinimo pleiskanų, atau- 
gimo išpuoluaių plaukų, nuo kitu gal- 
vos ligų ir dėl panaikinimo flpūdgų, 
šlaky ir kitų veido ligų. Patarimai 
DYKAI. Tik parašykite, kla p*>r 
priežastis, šiuom adresu: 

J. W. SAKAUSKAS, 
Box 42, Sta E. Cleveland, O. 

$100 atnešė $100,000 
Į METUS LAIKO IR DABAR 

IŠMOKA PO $166.50 KAS DIENĄ. 

E. )N. Arnold ir kiti, kurie pir- 
ko šėrus Aliejaus kompanijoje pe- 
reitame rudenyje,—šiandien yra 
turtuoliais: nes $100 atnešė jiems 
po $100,000.00, ir juo toliauB, tuo 
daugiaus atneš.—Tūkstančiai žmo- 
nių praturtėjo umu laiku iš alie- 
jaus ir dar daugybė tūkstančių 
praturtės. Ar tamsta busi vienu 
ii jų? Proga kiekvienam padaryt! didelius turtus. Pasinaudok ja ir 
iipildyk ją, ir tuojau pi'isiųsk man, 
špildyk j?, ir tuojau prisiųsk man. šiuo adresu: 

J. ILGAUDAS 
110 S. Dearborn Street, Chicago, III. 

room 101 b 

GERBIAMASAI: — Malonėkite pri- siųsti kuopilniausias informacijas 
apie progas, kaip įgyti turtus alie- 
jaus biznyje. 

Vardas-pav 

Adresas 

Miestas 

Dykai! 
$12.00 Vertės 

žodynas Anglu, Rusų, Francuzų ir 

Lotynų kalbų: 4,700 puslapių, 6,000 
spalvuotų iliustracijų, 4,000 Geogra- 
fiškų dalykų, 1,400 biografiškų. Nu- 
rodymai kaip ištarti. Męs prisiųBi- 
me šitą žodyną dykai su 12 didelių 
katalogų jvairių firmų. Prisiųsk 98 
centus persiuntimo iškasčių. 

LEWIS NELS0N 
Box 187, BRE1IERTON, WASH. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 8Yd\TJJAS, G H RUNGAS 

Tel. Orover 7179 Apiiakos T»l. Orovir 8448 
3203 So. Kalated St., Cltlcagu 

ANT RA N DOS4 švarus, ge- 
roj vietoj, kambariai už $7.00; 
S kambariai už $14.00. 452 \Y. 
43rd St., 2 aug>tas: 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HaUtedSt. 
Jei vasaros laike yra per karita, tai atei- kite į MII.DOS TEATRĄ. • U* 'Mite 
vėliausiu vieta, stuvėdiati ir paaatratt ;raėcsnj Teatr« negu vldurmiertyja. 

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

Subatom ir nedaliom 
lCc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda k^s vakaam. Subatomi ir nedCliomi 2 vai. po plctr^ 
Jei liuesam* lai* n«ri pasilsėti 
Jjnti ir užmiršti savo nesmagus oa, tai 
■•teik i 

MILDOS-TEATRĄ* 
t MONE Y AR 08 S72I 

Dr. J. J0NIKAITI9 
MEDIKAS IR CH1RUK0AS 

S 315 S. Halated StH ChUagt 

cm* ji u 

DR. A. YUėKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. KALSTEI) ST GHICA81 M, ! 
COKMSJt Utk STKBKT 

Teisių' 
j C Dieninės ir nalftiuči teisiu Y I P«j«iar\:n*ai 9txts»uoj« 22 m«UJ. y I A 1I»0 auklėtinių. Veltui oratoryMM iv 

Q— J melų praktikos kurtis. •Gi- 
riausi mokyklos kambariai iniette. Li 

: 0 Dieniniai Ir Vakariniai augS- A 
2 tolios BokykUa ^Mgkactool kurtai 
Prirengia prie Kolegijoj, Teisių. Mrijldu«t. Dantistei-1 j os arba Iniinierystžs į 1-uoMuii Reikalaudami katalogo adrefueįstl: Chancrllor J. J. Tobias, 53 W. t»eKo:i Blvd.. Telrphone \Vabash 5593. 

Telcphonc Y«rrfs 5(34 

Dr. P. G. Wiegner 
Piltmiitit valandos: nuo 8 iki 12lt ryt* 

ir nuo 7 Iki 9 vak re 

3325 S. Halsted St. Chic&go, Ui 

Ttl. YAROS 1531 

Dr. J. KŪLIS 
Uatuvia Gydytojas ir Chirurgas 3259 So. Halstcd St., Chicsgo, 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir vyrų. Specialiikai gydo limpančiu. 
užsi3en$jusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

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

! yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumen&je. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš N0S80- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pitttburg, 
P«nna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
°Wce Office Hourt 

2358 S iMfitl Si. 4-6 i 7-9 P J 
Phone Cansl 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
iUi'~r.s yra gauti sau tinkamą vie- 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užslčmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mmokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
Jka vašlnėjime automobiliais vi 
šokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir Butoiks tiflka- 
mus patarimus lr nurodymus. Mu- 
bu mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
nausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas tursas 525.00 
«'ederal Aso'n of / iko Er.glneers, J 1214-16 Jacks-p B!vd. fTne.) 

DR. O. C. H EI N E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Katnp. 31 Ir So. HalstedSl 
(Oyvsn mas vkš Aptitkos;. GHIGA80. 

Naujiena!—Stebuklingas Krvžius-Nauiiena! 
kuris puikiai šviečia kuomet, buna padėtas tamsiame 
kambaryje. Kiekvienas namas; kiekviena šeimyna; 
kuri prisilaiko savo tikybos ir nori garbint Aug» 
čiausį Sutvertoje privalo turėti savo namuose tą 
stebėtinu ir tiesiog ŽAVEJANTI kryžių. Tas kry- 
žius teisini(ai yra stebuklingu šio amžiaus išradimu. 
Jo spindėjimas nakties laiku malonus ištolo kaipo koksai stebuklai Kryžiaus augintina 15. colių, o 

plotis K coliai. Padirbtas taip; kad užlaiko savo 
spindėjimą nnt visados ir gvarantuota* visam *m-' 
žiui. Kad supažindinus visuomenę su tuom stebuk- 
lingu kryžiumi ir duot galimybę j j įsigyti kaip ga-„ įima pigiau; nutarėme pardavinėti tik trumpam lai- 
kui po $2.85; vėliaus bus pardavinėjamas brangiau*. 
T;j stebuklinga kryžių įvairus agentai pardavinėja 
po $5.00 ir $6.00. Gvarantuojame; kad tas kryžius 
yra tokis, kaip aprašinėjame ir jeigu bus netokis; 
kaip skelbiame, tai sugražinsime jums pinigus. Tūk- 
stančius padėknvonių turime už ta stebuklinga kry- 
žių. Prisiųskite savo pl!"a adresą, o męs jums jj 
tuojau išsiųsime krasa. Užmokėsite tuomet; kuomet 
jums atneš į namus. Rašykite tuojau*; kol jų kai> 
na žema. Adresuokite: » 

PRACTICAL SALES COMPANY 
708 North May St. Dept. L: CHICAGO; ILL; 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
jeigu nnn, kuo lavo pinigai Dutų saugus ir gaietumci ant Kiekvieno 

pareikalavimo juo3 gauti tai paoidžk juos Lietuviu Val«tl jiniame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK. žmonių pinigai sudžti Siame Banke yra 
investinami tiktai j pirmos kliasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra 
gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijlni*; Bankas yra stiprus ir pa- 
rankus Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra ValsijirSs 
Valdžios, po užžiura 15 ąrsbių ir išlikimų direktorių, išrinktu per Banko 
Sėrlninkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų. Ir po nuolatine 6upervl- 

ziia 5 valdininkų išrinkt,) per direktorius. Bankas yra atdaras PanedSIials, Geredom Ir Petnyčiom n jo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 
ninkais, Ketucrgais ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padJtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie- dor mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus Į Europa. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo ujjnies ir vagių, po $3.00 metams. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius lr Bondsus! 

UNIVERSAL STATE BANK, 3252 S. HALSTED ST. K!ZT CHICAGO, ILI 
a ■■■ 

Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

Iš Chictgo American Sept. 6, 1917. 

SUV VALSTIJOS STATYS 
GREITUS, DIDELIUS 

LAIVUS. 

Washington, Sept. 6 d.—Originalia 
plianas laivų statymo Komisijos, kuri 
buvo nutarusi prislatyti tokią daugy- 
bę mažų laivų, jog vokiečių subma- 
r n >s nesuspėtų visų sunaiKlnti—tapo 
galutinai atmestas, kaipo nepraktiš- 
ku. 

Naujas programas bus pradedame? 
vykdinti tuojavs Už kelių dienų bus 
ilduodami kontraktai statymui pasku- 
tinių 200 naujų plieninių laivų, kurie 
dirbami sulyg senuoju plianu. 

Naujas laivų komisijos plianas se- 

kantis: 3uv. Valstijos nuo dabar pra- 
dės statyti greičiausius prekinius lai- 
vus pasaulyje ir toki laivai galės 
nuo vokiečių submarinų pabėgti. Lai- 
vų komisija greitu laiku iftduos kon- 
traktus pastatymui didelio skaitliaus 
didelių 10,000 tonų jtalpos plieninių 
laivų, kurie bus greičiausiais laivais 
ant jūrių. 

Suprantamas, dalykas, tokie laivai 

gali buti vien tik aliejum kūrenami, 
nes tik aliejum kūrenami laivai yra 
greičiausi. Tas reiškia, kad greitu 
laiku visas pasaulio prekinis laivy- 
nas, persikeis i* anglimis kūrenamo 

j aliejum kūrenamu. Lygiai kaip ke- 
liolika metų atgal anglimis kūrenami 
laivai buvo greitesni ui veju varo- 

muosius-žėglinius, taip dabar aliejum 
kūrenami laivai užims vietas angli- 
nių, nes greitesni, parankesni, šva- 
resni. Žmonija progresuoja ir tai la- 
bai sparčiai. 

Niekas negali sau įsivaizdinti per- 
•istatyti kokios milžiniškos daugybės 
aliejaus bus reikalingos t:ž metų-ke- 
lių Jeigu šiandien vi*ų šalių pre- 
kiniai laivai butų aliejum kurenam', 
tai jie sunaudotų suvirš 106 milijonų 
bačkų aliejaus daugiaus negu šian- 
dien išgaunama iš visų žemės alie- 
jaus šulinių. 

O kur automobiliai, traktoriai, mo- 

torcikliai, orlaiviai, kariški laivai, 
)vairios kitos mašinos naudojančios 
•liejų-gasoliną, kurių skaitlius stebė- 
tinai auga? Kur fabrikai, chemija, 
vaistinės ir šimtai įvairiausių budų 
■liejau* vartojimui? 

Didžiausi pasaulio turčiai pratur- 
tėjo iš aliejaus biznio. Daugiau yra 
turčių iš aliejaus biznio negu iš visų 
kitų biznių krūvon paėmus. Bet tie 
turtai nesulyginamai menki sulyginus 
prie tų turtų kurie bus padaryti iš 
aliejaus biznio ateityje. Juo tolyn, 
tuo daugiau žmonių praturtės iŠ alie- 

t jaus biznio, iš atsakančių, gerų alie- 
jaus kompanijų. Aliejaus biznis yra 
liandien saugiausiu pelningiausiu biz- 
niu pasaulio. Aliejaus biznis, veda- 
mas žinovų, žmonių, pažysU.ičių tą 
biznį—yra saugesnis negu daugelis 
bankų. 

GREITI PELNAI. 
Jokiame biznyje tamsta negali pa- 

daryti tokių didelių pelnų ir taip 
greitai k ii p aliejaus biznyje, štai 
wk pavyzdis: keli metai atgal Serai 
Mid-VVest Oil Co parsidavė po 10c., 
tfabar jie apie $100. Susie Oil Co., 
vienuose 1916 m. išmokėjo 100 nuoš., 
Sypsy Oil Co., padarė $",000,000.00 | 
)0 dienų. McMan Oil Co., padarė 
luvirium 50 milijonų pelnų bėglu 
kelių metų Laike 1911 m., Hill Oil 
Co., padare 14 milijonų pelnų. Em- 
pire Oil Co., padarė vienuose 1915 m. 
10 milijonų pelnų. Sinclair jvestavo 
pirmiausiai tik $500 į aliejaus kom- 
panija keli metai atgal—šiandien ji.o 
turi suvlrš 33 milijonus. Cosden, 
buvęs krautuvės pardavėjas, jvestavo 
11 pradžių tik $20t -šiandien jis turi 
suviri $25,OrO,000.00. Sarah Rector, 
juodveidė mergaitė, gauna po $35,- 
000 00 kas mėnesį iš aliejaus. Luther 
Manuel, indijonukas, g. una apie $40, 
000.00 kas mėnesį. Meyers Fisners, 
Ceverykų pardavėjas iŠ Kan9as City, 
pirko Šėrų už $160 Cleveland Oil Co., 
Ir bėglu 12 mėnesiu pasiėmė $19,- 
500.00 gryno pelno. Ir taip galima 
priska itytl .tūkstančiu .tukstančius 
žmonių, padariusi milžiniškus pelnus 
U aliejaus kompanijų įvestavimų. 

BUCK RUN 01L CO. žemę randa- 
si ant tiesio* linijos visų didžiausių 
Oklahomos aliejaus laukų. Visur ap- 
linkui aliejaus šuliniai. Sulyg alie- 
jaus žinovų, kuriuos HBUCK RUN OIL 
CO. pasamdė apžiūrėjimui žemės, tai 
po šitą žemfs plotą randasi milži- 
niškos daugybės aliejaus. Tik reikia 
Išgręžti šulinius Ir aliejų ištraukti. 
BUCK RUN OIL CO. turi geriau- 
sius žinovus aliejaus biznio—žmones, 
kurie per keliollk? metų pažysta 
aliejaus biznį ir kurie jau daugeliui 
tmonlų padarė turtus Iš aliejaus.; 
Prie BUCK RUN OIL CO. yra susi- 
spietę ekspertai aliejaus biznio. 
..Mes patariame kuogreičiausiai Še- 
rus BUCK RUN OIL' CO. nusipirkti, 
nes pirma dalis šlrų jau baigiama 
išparduot) ir greitu laiku šėra! žy- 
miai pakils. Mes tlklame, kad per- 
kantieji šėrus šitos atsakančios alie- 
jaus kompanijos padarys milžiniškus 
pelnus. Visi šėrai yra vienodi, pel- 
nas dalinsis visiems šėrininkams ly- 

"tjial pagal skaitliu šėrų. Kompanija 
neturi jokių skolų. Kampanijos rei- 
kalai prižiuriaml dviejų valstijų: 
Oklahomos ir Delaware. taloal atsa- 

kančių imonlu. 
Dabar gali pirkti Sirus tik po $1.30. 

Bet greitai Jų neteksime. Paskui rei- 
kia mokSti brangiau. Todėl, neati. 
dik Ir neoralelsk iios progoa prisi- 
dėti prie atsakančios aliejaus kompa- 
fifjoa kuri, mes tikiame, liks viena ii 

'turtingiausių aliejaus biznyje. 
§6rų gali pirkti klek nori. Prisiųsk * 

tavo orderius Kartu su Money Or- 
deriu sakančiu adresu: 

, CHAS. A. WOOD & CO., Ine: 
J. ILGaUDAS, Manager, 

vno S. Dcarborn Sts, Room 1016: 
CHICAGO, ILL. 

DOVANAI Prisiunčiamas Alitjaus laukų žemlapis Prisiusk savo adrasą 

Buck Run Oil Company 
of Delaware 

Inkorporuota sulyg teisių Valst. Delavvare 
Operuoja (veikia) Oklahomos Valstijoje. 

Oklahomos valstijos priežiūra yra labai afitri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti žioje valst. turi k»8mS- 
nesj mduoti ku pilniausiu ranortq, tam tikrai komisijai. Tarpe Įvairių kitų dalykų reikalinga praneftti: Kifit aliejaus ii* 
gaunama kasdien, kur, kiek lr koki šuliniai gręžiami; koki žemės sh<ogsniai, gilumas, lr tt. Oklahomoi aliejaus kom- 
panijom labiau pritlurimos negu bankos kitose valatijoae. 

Kapitalas 
Abelna Kapitalizacija $700,000.00 

Visi ščrai vienodi. ParSl.GO. Pilnai užmokėti ir neapmo- 
kesčiuojami. Kompanija neturi jokių bondsų ar skolų. 

D««r, D«!iw.ue Ofldl Ntw Y»rk City 
Rtddra, Atoki piv., Oklahoma V/IIoll Cfclufa, Illinois 

n„ J, D A:1 susidedi iš 3000 akrų, Atoka paviete, Oklahomos val- DUCk Kuli l/ll Kompanijos Z£IUS :: stijoje; ait 96to Meridiano 
Dalis šios žemės yra užrandavoti duo teisžjo Rainey, nario vyriausio Oklahomos valstijos teismo (Supreme Court Justice). 

visi didieji aliejaus šuliniai ir šaltiniai 
centralinėse valstijose (Mid-Continent Field), randasi 96 Meridiano linijoj ar arti jos. Ui tai Buck Run Oil Co. parinko 
temę tokioje vietoje, kur visų žymiausių geologų primintu, kad aliejaus yra po ta žeme. Kompanija užpirko Šitą. plo- 
tą žemės remdamasi speclalėmia informacijomis, raportais ir opinijomis tokių aliejaus Laukų žlnovų-geologų kaip Prof. 
Cha». N. Gould ir p. L K. Davia. Aliejaus pramonijoje šitia žmonės yra visų pripažinti konservatiSkiuuHlals ir užtlki- 
miauslais aliejaus laukų žinovais, turinčiais suvirs 20 metų patyrimo. 

Prof. Chas. N. Gould sako sekančiai: "96to Meridiano linijos laukai yra laukais didžiausių aliejaus šaltinių, 
nes šitoj linijoj randasi sekanti milžiniški aliejaus laukai: Copan, Dewey, Bartlesville, Ramona, Tulsu ir garsusii Glenn pool, iš kurio vieno ištraukta magiau dviejų metų laiko suvlrš 20,000,000 bačkų aliejaus. Aliejaus šuliniai, gręž- 
ti kulius mylias j rytus ir i vakarus nuo šitos linijos visuonct išduos didžiausius aliejaus ir gazo šulinius." 

žinovas p. h. K. Davis sako apie šitos kompanijos žemę sekančiai: "Aš esu pilnai persitikrinęs, kad žemė Buck 
Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstijoje, greitai pakils didelėje vertėje noru ir mažai bus išnau- 
dota. Aš eeu tikras, kad didysis Choctaw Kvoldas, kuris trr.ukiasi per visą Atoka pavietą, yra milžinišku Aliejaus 8luog«niu (Antlcllne), lr kuomet BUCK RUN ALIEJAUS KOMPANIJOS šuliniai pasieks SJ sliiogsnj, tai kompanija 
Jsigys tokius milžiniškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebuvo visoje Oklaliomos valstijoje. Kitas labai svarbus faktas 
yra iai, kad visa šita >.emė randasi 90to Meridiano linijoj, kurioje atrasta didžiausi aliejaus šuliniai." 

Nauji šuliniai šioje linijoje išgręžiami kassanvaltė, tekanti nuo 1000 iki 20,000 bačkų j dieną. Paskiausiai 
gręžtas šulinys, sulyg raportų, teka net 50,000 bačkų J dieną. Vienas 1,000 bačkų šulinys, kuris, sulyg žinovo p. L. K, Davls'o apskaltliavimo, butų labai mažas šiuose laukuose—atneštų kompanijai J metus $676,250.00 pelno, parduodant aliejų dabartine kaina; arba beveik 100% visos kapitalizacijos. Tas palnaa apskaitlluojama tik nuo vieno šulinio, bet 
šita kompanija planuoja gręžti, kaip tik aplinkybės pavelys, nemažiau kaip DEtIMTį SULINIŲ išpradžių. 

Oklahomos valstija šiandien išduoda daugiau vertčs alleja 's, negu visa likusioji dalis &uv. Valst. paėmus krū- 
von. Oklahomos valstija išduoda dabar vieną trečdalį aliejaus viso pasaulio. šiandien Oklahomos valstija išduoda 
kasdien allelauB turtų vertės $500,000.00—antra tiek negu kad Iškasama aulno Alaskoje ir visame Klondike. Ir n§- 
ra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba dar puikesnė ateitis, nes jos milžiniški aliejaus laukai vos 
tik prarausti—Jos aliejaus pramonija vos tik pradėta. 

Aliejus tai toki medžiaga, kurią tik vieną kartą tegalma panaudoti—•aliejus sudega, išnyksta. Vanduo išgaruoja lr vėl nulyja, geležj, varj, aukną gali pertarplnti kelis kartus, bet aliejų reikia kas-kart daplldytl iš iemės šaltinių. 

Aliejaus Trūksta..* 
Visur kur tik pisisuksi, vartojamas aliejus įvairioms mašinoms, -automobiliams, geležinkeliams, orlaiviams, naujiesiems kariškiems laivams ir submarlnoms, neskaitant vaistinių ir kitur- Namuose, laukuose, ore, vandenyj net Ir 

po vandeniu—visur aliejus, aliejus aliejus {vairiose formose. Ir juo toliau, tuo daugiau budy surandama aliejaus var- 
tojimui. Iitikro Šiandien .žmonija nebegali apsieiti be aliejaus—ir tai tik pradžia! Milžiniškos daugybes aliejaus šian- dien suvartojamos Europos karėje, o karei pasibaigus—visi ekspertui pripažįsta—aliejaus naudojimas labiau pasididins. Eksportavimas aliejaus i Europą ir kitur siekia tokią daugybę, kad negalima sau persistatyti kuo tas viskas 
pasibaigs. fltai Suv. Valst. skaitlines: bėgiu 9 mėnesiu p riet. karę, 1914 m., iš šios šalies išvežta 99,880,722 galionai alie- jaus. Tuo tarpu bėgiu 9 mėnesių to pačio laiko 1917 m. išveįta 2,069,800,269 galionai 1 Ir to dar neužtenka. Anglijoje uždrausta automobiliais važinėtis iš priežasties trukumo gasolino ir aliejaus. Švedijoje, nuo lmos Augusto šių metų, ir- 
gi uždrausta važinėtis automobiliais ir motoriniais laiveliais, dėlto kad nėra gasolino ir aliejaus! 

Iš Washingtono pareina valdžios ekspertų apsk&itliavlmai, jog ga!e šių metų aliejaus truksę 120,000,000 baCkų. V anoj Kalifornijos valstijoje šiandien trūksta suvlrš 35,000 bačkų j dienų. Geležinkeliai stabdomi, o greitu laiku prisi- eis uždaryti ir nekuriuos fabrikus. T įbar dar spfija trukumą dapildyti iš užsilikusių pereitų metų rezervuarų-aruodų; bet kas bus tada, kada rezsrvai-aruodp ^ibaigs? Iš ko tuomet dapildys trukumą? Suprantama, tik iš naujg šaltlnigl 

Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Investavimų. Jeigu tamsta butum investavęs $100 i sekančių kompanijų šėrus, kuomet Jie pirmiausiai buvo siūlomi, tai tamsta butum įsigijęs sekančius milžiniškus turtus: 

!100 investuotų į I.ucille Oil Co., pakilo vertėje $16,000.00 $100 invest. j The Producers Oil Co., pakilo vert. $25,000.00 100 investuoti} i Spencer Oil Co., pakilo vertėje $16,000.0) $100 investuotu j The Home Oil Co., pakilo vert. $40,000.00 100 investuotą j Quaker Oil Co., pakilo vertėje $20,000.00 $100 investuotą J The Coline Oil Co., pakilo vert. $46,000.00 $100 investuotą { The Trapshooters Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00 
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 16, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvienas $100 šėras šiandien atneša savininkui po $166,50 kasdieni ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių ir vos tik nuo 80 akrų .žemės! Kodėl šiendien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, konservatlviausių biznierlų-bankierių, iki mažiausio investo- 

riaus—prasto darbininko — deda šiandien savo prtnlgus i aliejaus bizn}? Dėlto, kad lr mažiaurias investorius pradeda suprasti, jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias ir pelningiausias. Dėlto, kad Oklahomos milžiniški aliejaus laukai 
padarė—ir šiandien labiau negu kadaisi—paprastus darbininkus, mažus investorius, turtuoliais. Kompanijos susidedan- čios iš maių investorių, kurios metai-kitt atgal, prasidėjo su keliais tūkstančiais dolerių, šiądien liko turtingomis, mili- 
joninėmis, o jų šerinlnkai—turtuoliais—milijonieriais. 

Laikas Pirkti Aliejaus Serus yr1 dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos kuopiglau- siai, v a šėrai pakils, tuomet paoarysi kuodldžiausius pelnus. Tamistos pinigai lygus tamstai—jeigu Jie neveikia, nenauGjjami, jie nieko neverti. Leisk juos j darbą, o jie atneš tamstai šimteriopa:' tūkstanteriopai. Atmink, kad pini- 
gas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtuB ateina pas tamstą. Nepraleisk jos. Tamstos gillukis yra aliejuje, Pasitverk JJ! Kas nieko nebando—nieko nelaimi! 

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame 
pirkti tuojaus šėrus BUCK RUN OIL CO., nelaukiant Jų pakilimo. Męs pilnai tikime, kad šitie šėrai tuojaus bus 
išparduoti lr greitu laiku pakils. 

Dabar šėrai parsiduoda tik po $1.00. Gali pirkti tiek šėrų kiek nori, bet nemažiau 2*. Perkant daugiau kaip 25 šėrus „ali gauti ant išmokėjimo per keturis mėnesius. 
Siųsk čekius, draftus arba money orderius TUOJAUS šiuo adresu: 

CHAS. A. W00D & C0. JOHN ILGAUDAS, Mgr. 110 S0. DEARB0RN STREET R00N 1016 PH0NE RAND0LPH 2713 CHICAG0, ILLINOIS 
Pasarga: Parankumui lietuvig-darbininkų musų ofisas bus atidarytas 8ubatos vakarais iki 9 vai., o nediliomis 

nuo 10 iki 2 po pietų. Kalbame lietuviškai. Atvažiuok l ofisą, o pamatysi raportus Ir paveikslus aliejaus laukų. 

Pirma dalis šer,J baigiama išparduoti. Šerai tuojau pakils. Pasisku- 
bink nusipirkti, nes paskui gailėsies nepirkęs. 

Iikirpk šitą ir prisiusk. 

MESSRS. CHAS. A. WOOD & CO. 1<)17 
Gerbiamieji:— * <*■*. 

Malonėkite prisiųsti iemapi aliejaus laukų. Oklahomos, Kansas, Texas ir Meksikos it 
pilnas informacijas api« BUCK RUN OIL CO. iėrus, 

Vardas Pilnas adresas- 

Miestas 

L-5-9 

1 
PHONE 

CANAL9 
The Edehveiss Mm» 

for 

Phone Before 
Eleven 
Delivered 
Before Seven 

Casa of Good JucJgmerrF jffi 

Tel. Canal 5393 

J. 6. Mezlaiszkis 
Geaeralis 

Koniraktorius ip 
Namų Statė jas. 

2123 f. 23 rd St. 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
Ofisai: — 

69 W. NVnshington Street 
kt«ai 1008-1009, TtLCutrtl 2570 

3214 So. Htlsttd St, ToL Yeds 7271 
CHICAGO, ILU 

Rudenines Skrybėles 
UAJaikome puikią krautuvę čeverykų, 
Kepurių Ir vyriškų aprėdalų. Čia ga- 
lima gauti puikių batų visokiomis 
kainomis ir vyri&kų kaunferių, kak- 
laraiiių, marškinių ir t. Prekės ge- 
ros, kainos prieinamos, patarnavimas 
mandagus. įsidėmėkite adresą: 

3443 S. Halsted Street Chicago, 111. 
Phone Yards 6298 

I. COHEN 

Progresyvė Lietuviu AptieRa 
Puikus išpildymas receptų užima pir- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekoje randasi dideli san- 

krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, UI. 
Telephone Drover 8448 

plautine Biblijos Tyrinėtoju Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 

Ateinančio Nedčldienio, Rugsėjo 1(»., tema 
"Kodėl Dievas Užlaiko Piktą'* 

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

Nauja Knyga 
Ką tik i&ejo iš spaudos Joannoe 
Tamašauskaitės (Lakštutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapių, 
ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 

leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 

lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Main S t Kewanee,Ill, 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gjdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenčjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVE. 

ChlCAOO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASJ 
Mes neesame bankierlal, bet męs gvarantuojams Tamstai sučfc 

Irma 50 <7 ant Tamstos pinigų, nusiperkant Bau drabužius pas mus. Vy- tom! ir vaiknams padarome ant orderio aaujus siutus nuo >30.00 ild 
jsooo už puse kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 ild 160.00 aat 
orderfj darytus siutus parduodame po $6.uu ir brangiau. 

"fJauJas ir >.ruputfill d8v«tas kelinfis nuo $1.00 ir brangiau* 
Vaikų siutai |2.60 iki $7.60. 
Skryrlos ir valysal. 

S. GORDON, 
1416 SOUTH HAL8TED STREET CHICAGO, f L U. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais lk! 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieuials—iki o vai. vakare. 
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