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Tautų Kongresas Kieve.— Socialistai 
ir Kerenskis—Vokiečių kontr- 

atakai Belgijoj. 

Italų laimėjimai.— Užpuolimas ant 
Londono.—Amerikos mobilizacija. 

kievc tik-ką užsibaigė kongre- 
sas visu neslaviškų tautų, gyve- 
r.i.nčių Rusijoj. I * r i c tokių tau- 

tų priklauso: lietuviai, latviai, ti- 
nai, totoriai ir jvairios Kaukazo 
ir Siberijos tautos; Rusijos kazo- 

kai. kaip matyt, taip p£t šiame 

kongrese dalyvavo. 
Kol kas nedaug žinių teatėjo 

apie tą kongresą. Bet tos žinios, 
kurios jau atėjo, yra svarbios. 
Paskutiniame savo posėdyj tautų 
kongresas nutarė, kad Rusija pri- 
valo buti t e d e r a t y v i š k a, de- 

mokratiška respublika. 
Kad Rusija turi buti respubli 

kr.—apie tai jau niekas neabejo- 
ja. Laikinoji valdžia jau iškalno 
tai nusprendė ir apskelbė; niekas 
t; m neprieštarauja—nebent buvu- 
sio caro šalininkai, bet jie nedrį- 
sta šiais laikais garsiai kalbėti. 
I>et kokia privalo toji respublika 
buti—to dar niekas nenutarė, o 

r.U'.monės apie tai yra nevieno 
dos. 

Vieni, kurie bijosi kad Rusija 
visai nepakriktų ir nesasiskaldytų 
j dalis, pageidauja, kad Kinijos 
respublika butų su viena stipria, 
centrai Ir. ė valdžia. Įvairiuose Ru- 
sijos pakraščiuose, apgyventuose 
svetimomis, nerusiškomis tauto- 

mis, butu panaikinta tų tautų per- 
sekiojimas, bet savarankiško tau- 
tiško plėtojimosi tos ta;itos netu- 

rėtų. 
Tie. kurie siūlo tokią respubli- 

ką mano šitaip: visi, kaip rusai, 
t:iip ir nerusai, yra lygų.s piliečiai 
Rusiškos respublikos, o kadangi 
Rusija yra laisva, tai ir visi jos 
piliečiai gali jaustis laisvi. Jie 
slato, ma/.-druig, tokius argumen- 
tus, kaip kad amerikonai čia, 
Amerikoj. 

Bet ta:-? negali užganėdinti Ru- 
sijoj gyvenančių tautų, nes ten 

)ra kitokis padėjimas negu čia 

Amerikoj. Amerikoje visi sve- 

timtaučiai yra aieiviai. Jie Ame- 

rikoje neturi nei savo pratėvių 
žemės, nei savo senovės papro- 
čių, nei savo istorijos; gyven'i 
i'C Amerikoj daugiausia kaipo 
svečiai, išsimėtę po įvairias val- 
iiijas, susimaišę su amerikonais. 

Visai kitas dalykas yra Rusijoj, 
ki'r atskiros tautos, užgriebtos tik 

buvusių carų kardu, gyvena krū- 

voje an* savo tėvų žemės, t u i i 
s?vo istoriją ir jaučiasi pas save 

namie, o j rusus žiuri kaipo : 

nekviestus atėjūnus. Nors Rusija 
ir laisva dabar, visgi tos tautos 
i '.turi noro ir nemano susilieti i 
\ ienas rusiškas jūres ir j'se pa- 
skęsti, išsižadėjus sa/o vardo. 

Štai šitos tau- 

Nori savo atsto- tos, nenorėda- 
vę taikos kon- mos visai atsi- 

grese. skirti nuo Ru- 

sijos, reikalau- 
ja, kari kiekviena tauta butų sau 

respublika ir turėtų pilną lais- 

vę savo naminėj politikoj ir su- 

sitvarkyme; vedimui gi išlaukinės 

politikos šitokios t^utų respubli- 
kos susirištų į federaciją (į sąjun- 
gą) su centraline valdžia. Tokiu 
buciu pas i dar ̂ tų federatyvė res- 

publika. Takios respublikos pa- 

vyzdį maždaug turime Šveicarijon 
tespublikoj, kuri susideda iš vo- 

kiečių, francuzų ir italų. Tokios 

respublikos reikalavo ir susirinku- 
t'S Kleve neslaviškų tautų koi- 

gresas. 
Su lyg nutarimo šito kongreso, 

kuriame be abejonės dalyvavo ir 

lietuviai, kiekviena Rusijos tauta. 

i.eišskiriant ir kazokų, privalo tu- 

rėti plačią autonomiją, kurios pa- 
guitai privalo but nustatyti ne per 

Rusijos Steigiamąjį Susirinkimą, 
bet kiekviena tauta pati sau susi- 
šauktu savo Tautos seimą ir ja- 
ne paski tų savo autonomijos pa- 
matus. 

Alinė t asai kongresas u/gyrė tlar 
dv' rezoliucijas. Vienoj rezoliu- 

cijoj reikalaujama, kad Rusijos 
užrubeiio reikalų ministerija tuo 

jr us paskirtų tam tikrą komisiją, 
susidedančią iš kiekvienos tautos 

atstovų; šios ko; lisijos atstovai 
f risirengtų ginti kas savo tautos 

intere-us busiančioj taikos konfe- 

rencijoj, po karei. Antroji rezo- 

liucija reikalauja, kad sutvarky- 
mui ir apsaugojimui šitų tautų 
interesų, butų Rusijoj sutverta 

/'Tautų Tarybą." kuri liktų an- 

truoju. aukštesniu Rusijos parla- 
mento butu (lyg ir senatu), kaip 
kad V okietijoj yra B u n d e s r a t, 
arba Federalė Taryba. 
t, Susirmkusis Petro- 
Kova tarp ... 

T, Gfrade socialistu sei- 
Kerenskio ir 

.. mas arba kongresas socialistų. ,. ... ., 
gali aštriai susikir- 

ti su Kerenskiu ir laikina Rusi- 
jos valdžia. Šisai socialistų sei- 
i as geidžia užgriebti sau dau- 

giaus valdžios negu jis turi teisę 
Jis. visų pirmiausia, pastatė rei- 
kalavimą. kad jokis niinisterių ka- 
binetas .negali susitverti be to sei- 
mo puvelinimo ir u/gvrimo ir kad 
susitvėrusi* niinisterių kabinėtas 
privalo buti atsakomas prieš su- 

cialjstų seimą. Antras, dar akyves- 
is socialistų reikalavimas yra tas, 

kud jie jau esą nenori šaukti Stei- 
gi, mojo Susirinkimo, bet mano 

laikyti savo seimo posėdžius nuo- 

1 .tai ir tokiu budu geidžia lošti 
parlamento, arba žmonių atstovų 
ic*lę. 

Šitoksai jų reikalavimas yra, 
abejonės, neteisingas, nes j n žmo- 

nes nerinko ir jie toli gražu visos 

Rusijos žmonių atstovauti negali. 
Tas aiškiai parodo, k u! Rusijos 
socialistai mėgina užgriebti į sa- 

\o rankas visą Rusijos valdžia 
ir įsitaisyti sau sccialistišką "ca- 
rizmą," neatsižvelgdami į kitų 
partijų ir pažiūrų žmonės. 

Kad tas jiems pasisektų-«-apic 
tai reik drūčiai abejoti. Kercn- 
skis ^aū pradeda rodyti, kad jis 
neleis jiems ant savęs jodyti, o 

iš antros pusės kaimiečių atsto- 

vai aiškiai pradeda trauktis šalin 
nuo socialistų ir Įneša rezoliuci- 

jas, kad butų apskelbta "demo- 
kratiška diktatūra," kuri aštriais 

įbudais suvaldytų socialistų didelj 
Iapetitą ir sulaikytų juos nuo už- 

grie'jimo valdžios j savo rankas. 

Didelis mušis į 
į Vokiečiai rytus nuo mieslo 

jkontr-atakuoja Ypres, Belgijoj, 
.Belgijoj. dar nėra užsibai- 

gęs. Pereitą sa- 

vaitę anglai, pradėdami mūšį įgi- 
jo žymiu laimėjimų, apie ką męs 

jau pažymėjome pereitame r v. 

r>j- 
Sin savaitę reik pažymėti des- 

peratiškus vokiečių kontratakas, 
'kurių tikslu yra atimti mio anglų 
j:! laimėtas vietas. Rugsėjo 27 d. 
vokiečių kontr-atakai pasiekė savo 

augščiatisio laipsnio, kuomet vie- 
na diena vokiečiai septynis sykius 
kentr-atakavo anglus su specialis- 
tai parinktais ?avo pulkais. Jų 
kontr-atakr: vienok bnvo> veltui: 
angiai įsikibę laikėsi naujai lai- 
u:ėtų vietų ir galutinai pasilaikė 

s' vo rankose kaimą Zonnebeke, 
kuris buvo pačiam viduryj šitos 
d'delės kovos. 

Desperatiški vokiečių atakai šio 

j e vietjoje nėra be priežasties. 
Mat, užėmus šias pozicijas an- 

glams, jie grąsūia vokiečių komu- 

nikacijos (susinėsimo) keliams, 
kurie eina nuo Ostend iki Lille. 
Perkirtimas šitų kelių priverstų 
vokiečius trauktis atgal dideliu 
plotu. 

Ateina gandų, kurie vienok nė- 
ra patvirtinti, kad vokiečiai pra- 
deda viską kraustyti iš šiaurinės 
Prancūzijos ir Belgijos parubežio. 
Menama, kad ar tik jie nesiren- 
gia apleisti Prancūzijos ir Belgi- 
jos dalies. 

Italai pereitą savaitę vėl aprei- 
škė didesnį veiklumą negu papras- 
tai. I tris dienas jie užgriebė per 
.2.000 austrii j nelaisvę ir padarė 
pirminžengą ant Bainsizza aug- 
štumos. 

Ant kitų frontų jokių svarbes- 

rių permainų neįvyko. Rusų 
fronte, apielinkėse Rygos fronto 
butą kelių mažesnių susirėmimų 
tarp priešakinių sargybų vokiečių 
<r rusų, bet pasekmės menkos. 

Beje, kalbant apie Rygą, reik 
p? temyli, kad vokiečiai, užėmę 
Rygą, ja.i spėjo parodyti vieti- 
nieim gyventojams, įpratusiems 
prie rusų laisvės, kas tai yra vo- 

kiška "laisvė:" jie iškorė 150 
žmonių, priklausančių prie socia- 
1 tiškų, latviškų ir kitų radikališ- 
ki; organizacijų.— 

Iš pačios Vokietijos ateina ži- 
nių, kad įvairiose vietose pasitai- 
kė riaušių. Essene, kur randasi 
garsios Kruppo k an uolių dirbtu- 
ves, gyventojai—daugiausia mote 

rį<~—sukėlė demonstraciją ir išdau- 
žė langus, reikalaudamos taikos ir 
daugiaus maisto. Panašios de- 
monstracijos atsibuvo taipgi 
Frankfurte ir keliese kitose vie- 
tose. 

Pastaruoju laiku vokiški orlai- 
viai vėl pradėjo tankiau lankyti 
I ondoną. Paskutiniu sykiu, spa- 
lio i d., net keturios grupės vokiš- 
ku orlaivių užpuolė Londono mie- 
5tą ir įvyko smarki kova tarp jų 
i kanuolių, ginančių Londoną. 
Apie pustrečios valandos tęsėsi ši- 
tas mušis. Devynios ypatos u'- 
inušta ir 42 sužeista. 

v Iš Washingtono Amerika saukia .7 

prie egzamino į Exemption Board 
Tarybas visus likusius, dar neiš- 
egzaminuotus užsiregistravusius 
vyrus. Sakoma, kad tarybos dar- 

bą pradėsią į ąpie porą savaičių lai- 
ke*. Iš j u tarpo bus pakviesta ka- 
riumenėn 5oo,ooo kareivių dar 
'f rieš Naujius Metus. Trečio drafto 
po Naujų Metų valdžia jau nega- 
lės daryti. Mat iki tam laikui 
daugelis naujų vyrų sulauks 21 

metų. o kiti vėl jau pereis 31 me- 

tus. Taigi ateinančiais metais rei- 
kės daryti naują registraciją i'' 

na.:ją draftą. jeigu daugiaus ka- 
/iumcnčs reikalautų. 

daugiaus 
kariumenės. 

ateina žinios, 
kad netrukus nu- 

tarta pašaukti 

I 

Iš Karės Lauk**. 
j LENINAS VĖL 
PETROGRADE? 

Pefogradas, rūgs. 27 d. — 

Prieš pat prasidėsiant "demo- 
kratiškam" seimui, iš kurio yra 
išskirti "buržujai'', Petrograde 
pasplito gandai, kad garsusis bol- 

| ševikit vadas, Nikalojus Lenin, 
atvyko j Petrogradą ir mano 

jbuti svarbiausiu kongreso kal- 
bėtoju. 

Leninas turėjo pabėgti iš Pet- 
rogrado, kuomet išėjo aikštėn, 
kad jis turi ryšius su vokiečiais 
ir dirba vokiečių naudai ir už 

jų pinigus. Bet dabar jis mano, 
kad bolševikai, kurie gavo viršų, 
mokės įi soginti kongrese. 

Valdžia, anuomet išdavusi pa- 
liepimą areštuoti Leniną, dabar 
nežino, kas daryki — ar areš- 
tuoti jį, ar palikti jį ramybėje. 

Vadu šiaurinės daOies fronto, 
nuo Dvins'ko -iki Rygos įlankos, 
tapo paskirtas gen. Čercmisov, 
o vadu piet-vakarįnio fronto — 

gen. Voleščenko. 
Kerenskis atsisakė toliaus bū- 

ti nariu centralinio Kareivių ir 
Darbi/ninku komiteto. 

Valdžios direktorijatas nu- 

sprendė, kad Kerenskis ir gen. 
Verchovskij 'laikys kalbas sočia 
listų kongrese, bet valdžia po 
draug išleido pranešimą, kad ji 
neskaito šito kongreso oficiališ- 
ku Rusijos kongresu ir kad jo 
nutarimai negali buti prisaky- 
mais valdžiai. 

RUSIJOJ YRA BLOGAI. 
Stockholmas, nigs. 27 d.—Vie- 

nas amerikonas, 'kuris dešimts 
metų praleido Kuro-pos sostinėse 
ir kuris yra bešališkas tėmyto- 
jas, tikrką sugrįžo iš Petrogrado, 
kur jis išLuvo šešias sąvaites. 
Ne linksmas ži lias jis pasakojo 
apie Rusiją. 

"Ivaringas upas pas rusus iš- 

nyko — sako jis, — išskyrus tik 
kazokus ir kaukaziečius, bet ir 
pas juos upas pradeda pulti. 
Vienas kaukazietis pulkininkus 
pasakoje mian šitaip: Tikrų ko- 

votojų Rusijoj kaip neliko, iš- 
skyrus mus, bet męs, aeiu Die- 
vui, nesame rusais, bet kauka- 
ziečiai ir mahometonai! 

"Viduryje Rusijos miestai ir 
kaimai yra pilni kareivių, kurie 
atsisako eiti j frontą. Jauni ru- 

sai geresnės kliasos vaikščioja 
Petrogrado gatvėmis, jieškodami 
vyrų, kurie 'norėtų įastoti aficie- 
rais. Bet, k:a<langi aficierų žu- 
domas per kareivius pasidarė 
paprastas kasdieninis apsireiški- 
mas, tai reik nebile kokio drą- 
sumo ir patriotiškumo, kad ap- 
siimti but aficieru prie tokių iš- 

lygų- 
"Bolševikai pradeda imti vir- 

šų Petrograde, o Maskvoj ju jie- 
gos taipgi pradeda eiti stipryn. 
Aš manau, kad pilnai paims vir- 
šų. Aš taipgi suprantu, kad jei- 
gu tas įvyks, tai Rusija negalės 
daugiau nieko padaryti šitoj ka- 
rėje, o tas reiškja. kad anot Ame- 
rikos guls dar sunkesnė našta, 
nes Amerika turės atstoti Rusi- 
jos vietą''. 

ARGENTINOJ REIKALAUJA 
KARĖS. 

| Buenos Aires, ruysėjo 26 d. — 

Viakar čia atsibuvo" didžiausia 
demonstrancija, kokią šis mies- 
tas kada nors buvo matęs. De- 

monstrancija atsibuvo prieš Vo- 
kietiją ir- joje dalyvavo 200.000 
'žmonių, margavusių? gatvėmis 
ir neskaitant tų, kurie žiurėjo 
ant šailigatvių. Deiiįonstrancijos 
pirmose eilėse ėjo Uragvajaus 
senatoriai ir kongresmonai. Žmo- 
lin's mėtė j juos kvietkomis, pa- 

rodydami tuom savb užsiganė- 
dinimą, kad ir Uragvajaus res- 

: publika stovi su Argentina prieš 
(Vokietiją. 

Demonstrancijos faiku visos 

j krautuvės užsidarė ir visi iš- 
įėjo demonstrancijoiŽ Demon- 

Jstnanciji buvo suren|fta j 24 va- 

landas, kas parodo didclj minių 
(užsidegimą. V 

r: 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
KERENSKĮ. 

I Petrogradas, rugsėjo 30 d. — 

Kerenskis ir karės mįįnisteris gen. 
Verchovs'kij laikė prakalbas taip 
vadinamam "demokratiškam" 
kongrese, kuris, daba*1 laiko savo 

posėdžius Petrograde ir kuris 
susideda iš vieųų tiJ? sociali stiš- 
kų partijų atsto.vų. Kongrese 
dalyvauja apie t,200 delegatų. 

Kerenskio prakalbą kongre- 
sas, kuriame viršų iąia bolševi- 
kai, pasitiko toli gražiu ne drau- 

giškai. Kuomet jis savo pra- 

kalboj piešė dabartinį Rusijos 
padėjimą, dalis delegatų tankiai 
jj pertraukinėjo ir įvairiais bu- 
dais rodė jam savo neužuojautą. 
Tai buvo balsai iš bolševikų pu- 
sės, kurie griežtai eina prieš 
valdžią. 

Buvo, pavyzdžiui, tokių atsi- 
tikimų : 

Kerenskis kalbėjo, kad Fin- 

liandijoj esanti kariumenė gavo 
nuo jo prisakymą neprileisti fi- 
nų prie seimo atidarymo, nes 

finai norėjo savo seimą atnau 

j:nti, nors rusų naujoji valdžia 

jį paleido. 
Bet kariumenė, nors gavo to- 

kį pafliepimą, atsisakė jį pildvti. 
Kuomet Kerenskis pranešė 

kongresui apie tokį kareivių pa- 

sielgimą — disciplinos laužy- 
mą, — bolševikai pradėjo smar- 

kiai ploti, išreikšdami tuom tiems 
kareiviams savo pritarimą, o Ke- 
'renskiui papeikimą. 

Tuomet Kerenskis jiems su- 

šuko : 
"Plokit. draugai, plokit! Bet 

atsiminkit, kad Vokietijos laivy- 
nas plaukia Baltiko jūrėmis lin- 
kui Fmliandijos." 

Kitoj Kerenskio prakalbos vie- 
toj buvo dar toks atsitikimas: 

Kuomet Kerenskis, užbaigęs 
sakinį, biškj suktojo kalbėjęs, iš 

galerijos pasigirdo garsus bal- 
sas: "Tu esi didelis šios šalies 
bėdos darytojas". 

Salėje pasidarė tikras praga- 
ras: vieni švilpė, kiti plojo — 

riksmas, šauksmas drebimo salės 
sienas. Delegatai iš sėdynių pra- 
dėjo šaukti, kad tasai vyras iš 
galerijos atsistotų. Tuomet ga- 
lerijoj pakilo paprastas kareivis; 
sukryžiavojęs rankas ant kruti- 
nės, jis ranv.n sau stovėjo, ne- 

paisydamas Kerenskio šalininku 
švilpimų. 

Panašių atsitikimų buvo ne 

! vienas. 
Cein. Yerchovskij, karės minis- 

teris, lyginai, kaip ir prcmieras 
.Kcrenskis, stipriai pabriežė, kad 

ĮRusija privalo kariauti ir kariaus 
•su Vokietija ir kad jie -neabejo- 
|ja apie tai, jog Rusija laimės, 
j jeigu tik bus sugrąžinta discip- 
lina armijoj. 

Rusijoj buvo plačiai paleistas 
vokiečių gandas, buk Anglija 
ir Francija mano "parduoti" Ru- 
siją, padarydamos taiką su Vo- 
kietija, o Rusiją palikdamos ant 
Dievo ir japonieeių malonės. 

Anglija ir Francija davė ofi- 
ciali užtikrimimą Rusijos valdžiai, 
kad tas yra tik vokiečių paleista 
intriga, kad pasėti tarp talkinin- 
kų nesutikimus; jos užtikrino 
Rusiją, kad ir Anglija ir Fran- 

cuzija stovės su Rusija iki galo. 
.Kuomet apie tai kongrese pra- 
nešė gen. Verchovskij, delegatai 
ir pu'blika sutiko tą pranešimą 
didžiausiu plojimu. 

RYGOJ PAKORĖ 150 RUSŲ. 
Londonas, rugs. 30 d. — Su- 

ilvg pranešimo Central X e \v s 

telegrafiškos agemturr>s iš Pet- 

rogrado, šimtas pcnkcsdešimtjs 
rusų, priklausančių prie j vairiu 
socjalistiškij, latvišku ir politiškų 
kairių organizacijų, tapo iškarta 

per vokiečius Rygoje nuo to lai- 
ko, kaip jie tą miestą užėmė. 

NENORI KADETŲ, 

Petrogradas, rugs. 30 d—So- 
cialistų kongreso komitetai svar- 

sto tolimesnes kongreso rezoliu- 

cijas. Vienas iš svarbių klau- 

įsimų, kuriuos kongresas 'nori iš- 
rišti, yra apie tai, iš kokių par- 
tijų turi susidėti valdžios kabi- 
netas. ... 

Bolševikai pastatė klausimą 
aštriai. Jie varosi ant to. kad 
kabineto ministeriais negali buti 

"buržuazijos" atstovai, o vien 
tik "darbininkai", t. y. socialis- 
tai. Menševikai, ?:urie yra kon- 

servatyviškesnis socialistų par-1 

įtijos sparnas, su tuo nesutinka 
ir mena, kad kabinetas turėtų 
buti koalicijinis, t. y. kad susi- 
dėti] iš atstovų visokių partijų, 
0 nc tik socialistų. 

1 Kuomet kongreso komitete tas 
klausimas pastatyta ant balsavi- 
mo, tai 8t balsų prieš 77 nutar- 
ta "prileisti" ir "buržuazijos" 
atstovus; bet kada pastatyta 
klausimas, ar galima prileisti į 
ministerijas Kadetų partiją 
(Konstitucijinių Demokratų par- 
tija), tai 86 balsai prieš 51 nutar- 

ta, kad 'kadetų esą negalima prie 
valdžios prileisti. Taip balsavo 
Menševikai ir Bolševikai social- 
demokratai. 

Social-rcvoliueijonierių partija 
nubalsavo taip pat prieš įsilei- 
dimą kadetų, tiktai šitas balsa- 
vimas pas juos perėjo didumu 
vos 4 balsų: už priėmimą kadetų 
balsavo 87, o prieš — 91. 

KERENSKIS ŠIAUŠIASI 
PRIEŠ SOCIALISTUS. 

Petrogradas, rugs. 30 d.—Nors 
Kerenskis, pats yra socialistas, 
vienok socialistiško kongreso 
reikalavimai ir sulyg jo nuomonės 
eiina jau pertoli. Socialistai mat 
davė suprasti, kad be jų paveli- 
jimo negalima sutverti ministerių 
kabineto ir kad ministeriais ga- 
lės buti tiktai toki žmonės, ku- 
riuos jų kongresas patvirtins. 

Kerenskis, sakoma, nusprendė 
tuojaus apskelbti naujo ministe- 
rių lcabi.neto sąstatą, nesiklausęs 
Socialistų kongreso, kuris sau 

tokią valdžią savinasi. 

Kerenskis tarėsi su Maskvos 
politiškais lyderiais ir pramonės 
vadais. Sakoma, jis klausė jų, 
ar jie remtų naują valdžios kabi 
r.clą. Tie jam atsakė, kad jie 
remsią, jeigu valdžios kabinetas 
bus visai paliuosuotas nuo par- 
tijinių intrigų. 

M. Burvskin ir Tretjakov, Ma- 
skvos lyderiai, iki šiol nepriklau- 
santieji prie jokių partijų, at- 

vyko Petrogradan, sulvg Keren- 
skio pakvietimo, pasitarti sulyg 
•naujo valdžios programo. Mask- 
vos lyderiai, sakoma, pastatė 
tokj programą: 

1) tuojaus sutvarkyti arm ją ir 
laivyną, įvedus aštrią discipliną! 

2) be jokio pasigailėjimo už- 

smaugti besiplatinančią šalyje 
anarchiją ir 

3) padaryti žingsnius, kurie 
užtikrintų teisingą išrinkimą de- 
legatų j Steigiamąjį Susirinkimą, 
kurte išdirbs Rusijai konstituciją. 

SOCIALISTAI SAKO. KAD 
JIE YRA PARLAMENTAS. 

Petrogradas, rugs. 30 d. Įvai- 
rios grupos -sočiaiistiškų partijų, 
susirinkusių konigreaan, laikė sa- 

vo mitingus prie uždarytų durių. 
Tarp svarstytų klausimų buvo 
taipgi plvanas, kad esą nereik 
šaukti Steigiamojo Susirinkimo, 
o kad šisai jų pači-ų socialistiš'kas 
Kongresas gali-rna palikti nuola- 
tiniu parlamentu. Sulvg šito jų 
fcumanynao, £is.-ii jų "parlamentas" 
laikytų sesijas iki karės galui, 
o jo narvais butų atstovai iš Ka- 
reivių ir. Darbimniktv Tarybų. 

Social-demokratai,' Sakoma, yra 
pasiryžę* fteprilei.-ti Kerenskio 
prie sutvėrimo kabineto'be so- 

cialistiško kongreso patvirtinimo. 
Bet darbininkų grupė, sakoma, 

pritaria sutveri n.ui koalicijos ka- 
bineto iš įvairių partijų, o ka- 

detų klausimą paTicka atvirą, va- 

dinasi neišreiškia jiems pasi- 
priešinimo. Už tai. kaimiečių 
delegatai žada paduoti rezoliu- 
ciją, kurioj jie reikalaus įvedimo 
"demokratiškos diktatūros" ir 

priešinsis Kareivių ir Darbinin- 

kų Tarybos delegatams, kurie 
nori užgriebti visa valdžia i sa- 

vo tankas, 

E X T R A. I 
.(Associated Press Telegramas) 

Stockholmas, spalio 3 d.—Dr. 
Jonas Szliupas ;kuris tarėsi su | 

lietuviais ir latviais įvairiose da- 
lyse Rusijos, atvyko Stockholm- 
am ir prašė p. Ira Nelson Morris, 
Amerikos ministerio, perduoti 

| Prezidentui \Vilsonui memorialu 
Isu išdėstymu tautiškojo šių tau- 
tu programo ir prašydamas jį 
paremti. 

Jie reikalauja pilnos neprigul- 
mybės, teisės įsteigti savo locną 
•valdžią ir reprezentacijos busian- 
čiame taikos kongrese. 

Jų teritorialis programas ap- 
ima didesenę dalį žemių, užj 

griebtų 1795 metais, su 12,000,- 
jOOO lietuvių, latvių ir kitų tautų. 

1$ MERK 
NAUJA PASKOLA. 

Wabshington, D. C. — Valsti- 
jos jždo Sekreto: ius McAdoo 
praneša, kad nuo tSpa'.io i d. val- 
džia išleidžia naują paskolą, !cu- 
ri sieks trijų arba daugiau bi- 
lijonų doliarių. , 

Valdžia mokės už šitą paskolą 
4-tą procentą. 

Šios paskolos bondsai yra po 
$50.00 ir didesni; jie yra išleisti 
.ant 25 metų bet valdžia pasi- 
lieka sau teisę išpirkti juos su 

procentu po 15 d. lapkričio 1027 
metų. Procentus už bondsus 
valdžia mokės nuo 15 d. lapkri- 
čio šių metų ir mokės du syk j 
metus kas metai — gegužio 15 
d. ii lat>kričio 15 dieną. 

Kas nori investyti savo pini- 
gus ant didesnio procento negu 
gauna bankose; kas nori prigel- 
bėti Amerikai, kaipo jos ištiki- 
mas ir geras pilietis; kas nori, 

.kad jo pinigai butų tikrai apsau- 
goti ir neprapultų, tas turi pro- 
gą ir gali nusipirkti šitų valdžios 
bondsų už tiek. kieit jis išgali. 

Užsirašyti šitų bondsų galima 
tik nuo spalio i d. iki spalio 
(October) 27 d. šių metų; pas- 
kui jau negalima bus užsirašyti. 

Užsisakant, arba užsirašant 
v. 

sau šitų bondsų, reik duoti ant 
rankų tuojaus du procentu nuo 
tos sumos, kokią perki, t. y. jei- 
gu imi bondsą už $50, tai reik 

tuojaus įmesti $1.00: lapkričio 15 
d. 1917 m. reikia užmokėti 18%, 
t. y. $9. už bondsą $50: gruodžio 
14 d. 1917 m — 40% ir sausio 
15 d. 1918 m. kitą 40%; vadinasi 
yra laiko išmokėti pirktą bondsą 
net iki sausio 15 d. 1918 metų. 

Šitų valdžios bandsų galima 
užsirašyti visose didesnėse bati- 
kose ir daugelyje kitų vietų. 

IŽDO DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS. 

Washington, D. C. — Suvienytą 
[Valstijų Iždo Departamentas 
į išleido atsišaukimą prie visų 
į Amerikos kliubų, draugijų ir 
organizacijų, kurias valdžia ra- 

gina paremti ir antrą Laisvės 
Paskolą taip pat, kaip buvo pa- 
remta pirmoji Laisvės PaskpĮą. 

į Valstijos Iždo sekretorius \Vil- 
3iam G. McAdoo, kalbėdamos 
apie svetimtaučių paramą laike 

pirmos paskolos, sako: 
"Sveti m tautiškos kilmės 

amerikonai, kaip asmeniškai, 
taip ir per savo organizacijas, 
dalyvavo p:rmoj paskoloj to- 

kiu budu, kad ttomi galima 
man buvo didžiai pasidžiaugti. 

"Valdžia netrukus reikalaus 

•naujo kredito. Tame męs ne- 

galime valdžios užvilti. Vis? 



kaip vienas, su entuziazmu, su 

florų ir pasiryžimu Amerikos 
žmonės priva'o atsiliepti ant 

šito šauksmo. Jie privalo tai 

padaryti, neatsižvelgiant į ti- 

kybą, nei i partijas, nei į am- 

žių. nei j savo paėjimą. 
"Aš širdingai kviečiu kiek- 

vieną kliubą, draugiją ar orga- 

nizaciją prisidėti prie agitaci- 
jos už Amtrąją Luosybės Pa- 

skolą 191/ metu". 
William McAdoo, 

Iždo Sekretorius. 
Oscar A. Price, Viešumo Di- 

rektorius sąryšyje su viršminėtu 
Iždo sekretoriaus atsiliepimu, pra- 
šo visų kimbu, draugijų ir orga- 

nizacijų padaryti štai ką: 
"Kiekvienas kliubas, draugy- 

stė ir orgnaizacija, — ar ji 
butų pašei pi nė, ar apš vietos, 
ar pasilinksminimo, ar kokia 

kitokia, lai savo sekančiam su- 

sirinkimo, arba cxtra susirinki- 
me nutaria ir išrenka Laisvės 
Paskolos Komitetą ir (lai apie 
tai praneša Viešumo P>iurą 
(Bureau ot Publicity, Trea- 

sury Department, VVashing- 
ton, D. C. ), paduodant vardus 
ir adresus tokio komiteto sy- 
'kiu su vardais ir adresu drau- 

gijos arba k!iubo". 
Viešumo Biuras tuomet pri- 

sius daugiau informacijų tokiam 
komitetui ir nurodys, kr ip gali- 
ma valdžiai šiame reikale pagel- 
bėti. Direktorius prašo visų kliu- 

bų, draugijų ir organizacijų, ku- 

rios tik yra ištikimos šiai šaliai, 
kad jos padarytų tai galimai grei- 
čiausiu laiku. 

Y. M. C. A. VEIKIMAS. 
Washington, D. C., rūgs. ?<S 

d. — Jaunų Vyrų Krikšč. Drau- 

gija, kuri Amerikoje visą laiką 
darbuojasi maudai talkininkų, 
dabar savo veikimą nutarė išplė- 
sti taipgi Europoje, Azijoje ir 

Afrikoje. Ta organizacija pa- 
sistatė savo tikslu kaip galint 
paeičiau surinkti $35,000,000 ir 
teikti pagelbą talkininkams. Iš 

surinktų $35,000,000, bus siun- 
čiam i Rusijos frontą $3,400,- 
000, j Francijos virš $5,000,000, 
ttr. 

FARMERIŲ PELNAS 
Ncw York, N. Y. — vV. Wotl- 

fnan and Co. biržos firma ap- 
skelbe, kiek farmeriai gavo pel- 
no pereitais metais. Pasirodo, 
kad Amerikos farmeriai gauna 
neišpasakytai didelius pelnus iš 
»kių. 

Pereitais metais Amerikos far- 
meriai už savo produktus gavo 
$6.500,000,000. Gi šiais metais 
gaus dar daugiau, nes tikės pro- 
duktu kainos pakilo, o derlius 
nežemesnis vidutinio. 

Šiais metais Amerikos farme- 
riai išaugino 653,000,000 buše- 
liu kviečiu, už kuriuos gaus $925,- 
220.000. 

Kornų išaugino 3,191,000,000 
bušelių, už ką gaus $4,680,905,000 

(Avižų išaugino 1,456,000,000 
bušelių,—gaus $673,496,000. 

Vatos išaugino 6,654,058,543 
svarų,—gaus $331,474,622. 

Faktiškai, farmeriai uždirba 
daug daugiau, nes jie sėja ir so- 

dina daug kitokių javų ir dar- 
žovių, o taipgi išaugina daug 
ęvvulių ir paukščių. 

PLIENĄ PAPIGINO. 

Washington, D. C. — rugs. 
29 d. Prezidentas \Yilsonas pri- 
pažino sutartį, padarytą kariškos 
pramonijos tarybos su plieno ka- 
raliais. 

Tie "plieno karali# pirmiaus 
lupdavo neišpasakytas kainas. 
Dabar jie tapo priversti numuš- 
ti nuo 47 iki 70% nuo riebiosios 
lcainos 

Nustatyta plieno tono kaina 
$65. Tokia kaina karės metu 

gali pirkt plieną ne tik šios ša- 
lies valdžia, bet ir talkininkų 
valdžios IV siajp žmonės. 

AMERIKOS KALBĖTOJAI 
RUSIJON. 

New York, N. Y. rugs. 30 d.— 
Vyrlaussis Darbo ir Dmokrati- 
jos Gynimo Sąjungos Komitetas, 
kurie* galv- yra Amerikos Dar- 
bo Federacijos pirmininkas Sa- 
T.iuel Gonvpers, nagrinėjo klau- 
simą siuntimo Rusijon Amerikos 
darbininku atstovu. 
! T2 misija neužilgo bus su- 

organizuota ir 50 žmonių bus 

pasiųsta Rusijon, kuriuos Dar- 
bo ir Demokratijos Sąjunga įga- 
lios kalbėt visos Amerikos dar- 
bininku vardu. 

Ta misija turės kovoti prieš 
platinamus Rusijoje neteisingus 
gandus apie Ameriką ir Ame- 
rikos žmones. Tie kalbėtojai 
turės pasistengti nuslopint blė- 
dingą vokiečiu agitaciją Rusi- 
joje ir aiškint Rusijos darbnin- 
kams, kad Amerikos darbininkai 
kovoja už darbą ir demokratiją. 

Mis' a susidarys iš visų Ame- 
rikos darbininkų partijų atstovų 
ir profesionalių organizacijų na- 

rių. 

KARININKŲ ALGOS. 
Washington, D. C. — Did- 

žiausia Amerikos karininko al- 
ga siekia $11.000.00 j metus, ma- 

žiausia — $369.00. 
Kas penkti metai aficierams 

alga didinama. Pirmais penkiais 
metais mokama: poručikui—$2,- 
000; kapitonui—$2,400; majorui 
—$3,000; papulkininkiu —$3.500; 
pulkininkui — $4.000; generolui 
majoru'—$8.000; generolui leu- 

tenantui—$11,000. 
Antrais penkiais metais mo- 

kama: poručikui—$2400; kapito- 
nui—$2,800; majorui — $3.600; 
papuflkininkui—$4,200; pulkinin- 
kui—$4,800. 

Generolai gauna algą po se- 

novei. 

Paprastiems kareiviams alga 
mokama kas-mėnesj sekančiai: 

jtriubintojui — $33,00; pėstinin- 
kui, raiteliui ir artilerijos karei- 
viui—$40, 20c-; seržantui—$44.- 
00; kapeflmeistrui — $96.00; vy- 
riausiam virėjui—$120.00. 

Kitų šalių kareiviai gauna ma- 

žesnes algas. Pav. Rusijos ka- 
reiviai dabar gauna j mėnesį 7 

'rublius 50 kapeikų ir tuomi už- 

ganėd'nti; <ncs laike caro viešpa- 
tavimo gaudavo tik po 75 kapei- 
kas j mėnesį. 

MILIJONAS DOLIARIŲ 
ARBA KNYGŲ. 

Washington, D. C., rūgs. 30 d. 
Amerikos Knygynų Associacija 
savo darbą, "surinkti milijoną 

įdoliarių arba knygų," pasekmin- 
Jgai varo pirmyn. Jau 22 Ameri- 
kos viešieji knygynai surinko 

daug knygų ir žurnalų karei- 
viams ir tarpininkauja persiun- 
tinėjime kareiviams laiškų, <nes 

kareiviai dabar labiau negu kas 
tkitas yra reikalingi knygų bei 

laikraščių. 
'Dabar visoje Amerikoje renka- 

mos kareiviams perskaitytos kny- 
gos, žurnalai, lengvi romanai ir 

išdalies moksliškos knygos. 
Kaip knygos, taip laiškai ka- 

reiviams sparčiai išdalinama jų 
lageriuose. 

j Ir Amerikos lietuvių visuome- 
nei nereikia užmiršti savo tau- 

tos kareivių, bet remti kiekvieną 
gerą sumanymą rupinimesi savo 

tautos žmonėmis, esančiais ka- 

jriumenėje, teikiant jiems dvasine 
ir materialę pagelbą. 

AMERIKOS LENKAI. 

New York, N. Y.—"RobotnLk 
Polski" iš rugsėjo 27 d. š. m. pa- 
duoda skaičių lenkų, gyvenančių 
Suvienytose Valstijose sekančai: 
Pennsykania 525,000 
Nevv York 475,000 
Iilinois 425,000 
Massachusetts 250,000 

| YVisconsin 225,000 
Michigan .. 225,000 
Nevv Jersey 190,000 
Minnesota 150,000 
iConnecticut f. 125,000 
Ohio 120,000 
Indiana 60,00 
Missouri 55,000 
Maryland 30,000 
Nebraska 30,000 
Rhode Island 30,000 
Texas 20,000 

Sulyg lenkiškos statistikos vi- 
so Amerikoje gyvena 4,000,000 
len'kų, gi tuom tarpu sulyg val- 
c1 ".os statistikos, Amerikoje yra 
viso tik 450,000 lenkų. Reiškia, 
lenkai tik dešimti kartų padidino 
valdišką statistiką. 

Xors lenkai fanatiškai didžiuo- 
jnsi savo poniška kultura, bet jų 
susipratimas stovi ant paties že- 
miausio laipsnio. 

Amerikos italijonai turi vaisių 
monopoliją, chi.niai — skalbyklų 
ĮviešpaČiai, graikai—užėmę cuker- 
;nes, gi didžiausis skaičius lenkiš- 
kų ištaigų (Amerikoje—saliunai. 

PRIE AMERIKOS MOBILIZACIJOS. 
1. M. L. Rcqua iš įSan Francisco—kuris prižiūri maisto pri-statymą kariumenei. 
2. Karės Sekretorius žiūrisi j kariumenės parodą Camp* Mills lageriuose. 
3. Francuzu karei\iai taisosi sau žieminius butus. 

iŠ DARBD LAUKO. 
UŽDARBIAI RUSIJOJE. 

ff Maskva, rugs. 20 d. — Ti- 
tovas, savininkas daugybės ke- 
pyklų ir kavinių paduoda žinias, 
kiek dabar uždirba jo darbininkai: 

I Dabar darbininkas gauna 200 
rubliu algos į mėnesį ir dirba 
apie 2 valandas paroje. 

Paprasta moteris duonos ke- 
pyklose uždirba 170 rublių j mė- 
nesi, dirba po valandas į pa- 
rą. 

Vaikai kepyklose už 6 valan- 
dų darbą gauna apie 70 rublių 
j mėnesį. 

Panaitės kavinėse, kurios pir- 
jmiau gyveno tik iš "čajevųjų" 
((tipų), nuo i d. gegužio dirba 
naujomis sąlygomis. Jos dabar 
įgauna sekančiai: 20% nuo apy- 
; vartos, pietus ir vakarienę dar- 
bo dienomis; samdytojai neturi 
tesės reikalauti, kad jos nuimtų 
nuo stalų tuščius indus, nei kad 

j užmokėtų už sumuštus. Panai- 
tės kavinėse dirba 15 dienų į 

| mėnesį, 20% nuo apyvartos 
kiekvienai panaitei atneša apie 

j 17 rublių j dietną; gi viso pa- 
naitės j mėnesi už 15 darbo die- 
nų gauna nuo 360 iki 370 rub- 
lių, apart pietų ir vakarienės. 

Dėl darbo rankų pabrangimo 
Poltavoje užsidarė 2 dienraščiai, 
mat zeceriai apart pridėtų jiems 
100% prie aflgos pareikalavo dar 
antro tokio pakėlimo. 

Kijevo gubernijoje ūkių dar- 
bininkams už 8 vai. darbą mo- 

kama 6 rubliai j dieną, moterims 
—nuo 2:50 iki 5 rublių? vaikams 

po pusantro rubliaus. 
Dešimtinė geros žemės Rusi- 

joje galima nuomoti už 24 rub- 
lius. 

Vieton girtuoklių starostų da- 

bar kaimiečiai išsirenka iš savo 

tarpo komisarus ir moka jiems 
j algos po 250 rub. į mėnesį. 

DARBININKŲ LAIMĖJIMAI. 
ff Washington, D. C., rūgs. 30 

d. — Paskutiniu laiku iš įvairių 
Amerikos kampų ateina daug 
žinių apie darbininkų būvio pa- 
gerėjimą. Dauguma samdytojų 
net neduoda <pertraukt dlarbą, 
bet išpildo darbininkų reikala- 
vimą iškarto, arba padaro tam 

tikrą šutaitj, sulyg kurios dar- 
bininkų 'reikaflavimai išpildomi 
apribotam laikui praslinkus. 

Taip, Baltimore elektros dar- 
bininkii, nuo 1 d. lapkričio šių 
metų gaus po $5 į dieną. 

Pittsburgho teatrų muzikan- 
tai gavo pakėlimą algos 10%. 

Philadelphijos bravorininkai, 
vengdami streiko, taipgi keliais 
nuošimčiais pakėlė savo darbi- 
ninkams algas. 

Oliio ir Baltimore geležinke- 
jlio kopanija motei ims darbinin- 

jkėnis jau moka lygias mokes- 
tis su vyrais. 

Didižiausius algos pakėlimus 
gauna amutnlcijos, dokų ir far- 

nut darbininkai, taipgi kalna- 
ikasiai. 

METALINĖ INDUSTRIJA. 
fl Washington, D. C. — Laike 

karės metalinė industrija neišpa- 
sakytai pakilo nelik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Šios 
šakos pramonininkai ir darbinin- 
kai dabar turi didžiausius pelnus, 

į Paskutiniu laiku padaryta daug 
išradimų šios šakos pramonijos 
tobulinime. 

ii# > C i 
Didžiausią reikšmę metalinės in- 

dustrijos" pakilimas daro j šalies 
gyvenimą Rusijoje. Įvedami tech- 
niški pagerinimai plačioje Ru- 
sijoje reikalauja daugybės mi- 

terijolų ir žmonių — specialistų. 
Ekanoįni'iiis skyrius Tildomojo 

Komiteto Fetrograde Kareiviu 
ir Darbininkų Atstovu Tarybos, 
drauge su atstovais pramoninin- 
ko Gužono, (kuris suteikdavo 85% 
metalinių prekių Centraliniam Ru- 
sijos rajouiui, ir knfis 'nuo I d. 
rugsėjo pertraukė darbą) pra- 
nešė laikinajai valdžiai, kad Ru- 
sijos metalinei industrija yra 
kritikįškamą fetofvyje. (Taipgi 
pranešė, kad ačiu sparčiam meta- 
linės industrijos plėtojimosi rei- 
kalinga neišpasakytai daug tos 
šakos cpecialistų, kurių Rusijoje 
proporcionaliai imant yra neper- 
daug, ir tie patys, ačiu streikams 
ir betvarkėms negal tinkamai 
darbą varyti. 

Gręsia pertraukimo darbo pa- 
vojus "Bori", "Dinamo", "Bom- 
ley" ir kitiems Rusijos metali- 
įiams fabrikams. 

Rusijos vaildžia atkreipė j tai 
atidą ir pavedė Centraliniam Ka- 
rės ir Pramonės Komitetui, kad 
jis drauge su Kelių ministerija 
išrištų kvalifi'kuotų darbininkų 
klausimą, ir kad reorganizuotų 
minėtos pramonės įstaigas pagal 
"Putilovo" ir "1886 metų Drau- 
gijos" budą. 

Centralinis Karės ir Pramonės 
Komitetas sparčiai varo metali- 
nės industrijos sutvarkymo klau- 
simą Rusijoje. Rusijos pasiun- 
tinystė Washi«gtone gavo se- 

kančio turinio telegramą: 
"Klausimas reikalingumo spe- 

cialistų .ijšdalies tapo išaiškintas* 
trik Kelių ministerijai yra reikalin- 
ga apie 5000 metalinės industrijos 
specialistų, būtent: šaltkalvių 2,- 
330; pagęlbinįųkų 327; tekintoju 
301; prie. geležies virinimo 322; 
pagelbiinįdkų 232; traukiniams te- 

pėjų 200; kalvių 160; mušti ge- 
ležį kūjais 123! prie vario su ge- 
įležia suliejimp/ 83; namų staty- 
tojų 185; blckių karpytojų 23; 
formuotojų ,&>; pečkurių 10; 
elektrotechninko 1." 

Beto reikalinga 135 dailydžių, 
25 mūrininkų? rimorių, akmenų 
skaldytojų ir kitokių darbininkų- 
specialistų. Viso telegramoje 
tuom tarpu reikalaujama 5,164 
žmonių. 1 

Galintieji užimti tokias vietas 
Rusijoje chicagečiai tuojaus su- 

sirašykite šiuom adresu: Mr. M. 
Dobro\v, 260S Iladdon Ave., 
Chicago, Lll. 

IŠ VISUR. 

Į || Baltgudžių kulturos draugi- 
ja Rusijoje paskelbė konkursą 'sustatymui mokykloms vadovė- 
lio baltgudzių kalboje. Premi- 

1 ja 500 rub. 

|| Europos rusų laikraščiai pa- 
duoda įdomias žinias apie tai, 
kaip ''tvarkosi'' Rusijos kaimai, 
sulaukusieji audringos liusvbės 
dienos. 

j Trenksmingais keliais atėjusi 
į Rusijos kaimuosna iiuosybė n? 
tik paliuosavo valstiečius iš tam- 
sybės, bet net apkvaišimo juos. 

"Saratovskoje Vremia'' paduo- 
da visą eilę faktu, kaip sutiko 
"liuosybę" tik vieno Kamyšinsko 
pavieto valstiečiai. 

Kaimiečių sielose, ačiu žiauriai 
vj-ldžiai, jau amžiais buvo išau- 
ginta neapykanta prieš viską, 
kas jiems teikia "patarimus", kas 
juos valdo, ką garbina jų valdo- 
nai. 

Sutrukus cariškiems pančiams, 
kurie kankino liaudį, liaudis iš 
džiaugsmo apsvaigo. 

Taip, Salamatino meistelyje 
kaimiečiai kūjais ir kirviais su- 

mušė'j šmotus Aleksandro An- 
trojo paminklą. 

Antipove suareštavo seneli 
mokytoją, kuris 35 metus moki- 
no jų vaikus ir dargi buvo cariš- 
kos valdžios priešų. 

iVienas agronomas visais 
kaimieeas visuomet buvo la- 
bai mylimas ir jie ji suareštuoti 
nedrįso, bčt, kad sulošt gadynės 
."•gemą", gražumu paprašė, kad 
jis rezignuotų ir paskui ateitų 
jiems tarnauti, jau ne cariškos | 
valdžios skiriamas 

Kaimiečiai supykę ant mieste- 
lėnų ir daugelyje vietų susitaria 
ir jokių maisto produktų mies- 
telėnams neparduoda. 

Rusijos volostys išsirenka dau- 
gybes komitetų: pildomųjų, že- 
mieti-nių, taikos, maisto, ūkiškų, 
volostnų ir kitokių. Visas tų 
komitetų veikimas apsireiškia 
tame, kad jie tik organizuojasi 
ir reorganizuojasi. 

\"erche-Borinįįkaj a pasidalino 
j tris volostis. Kaimuose jau- 
čiamos "seperatinės tendencijos": 
jeigu pavietas atsidalina nuo 

gubernijos, tai volostis atsida- 
lina nuo pavieto, o kaimai nuo 

volosčių. 
Apakintu kaitriais liuosybės 

spind u li as kaimiečių tarpe pasek- 
mingai darbuojasi anarchistai, bet 
tas vyksta tik vietomis. 

Reikia tikčli. šis apgailėtinas 
chaosas pasibaigs ir amžiais nu- 

kamuota Rusijos liaudis atsipei- 
kės iš laikino apsvaigimo: ji su- 

siorganizuos ir sutvers jiega, 
prieš kurią neišdrjs kėsinties jo- 

kie juodašimčiai ir drebės prieš 
;n vi>i monarchai. 

Geistina, kad jau užtekūjusi 
liuosybės saulutė Rusijoje ap- 
šviestų visus jos kampelius ir 
kad tapę tikrai laisvi Rusijos 
žmonės, turėtų progą parodyti 
pasauliui savo darbų tverybes. 

Paryžiuje susitvėrė biuras, 
kurio tikslas yra supažindinti 
francuztts su Rusijos nuotikiais. 
Biuro pirmininku yra Agafono- 
vas; jo pagelbininku daktarats 
Kleinas; nariais: Morozovas, 
l'avlauskas ir I'o'.crovskis; sek- 
retoriais yra žurnalistai Tasin 
ir Rossklj. 

"Aš patėmijau laikraštyje Tri- 
b u n e jųsų skyrių ir nors aš ma- 

nau, kad jųs tą skyrių vedate 
pirmiausia tik moterims, bet aš 

pasitikiu, kad jųs pagelbėsit ir 
man. Jųs esate paskutinė mano 

viiltis. 

Yra visokių žmonių. Clytle 
E. Bo\ven, jaunas vyrukas iš Clii- 
cagos, būtinai įnori past. ti kariu- 
menėn, kad gauti "pasivažinėti 
už dyką j Berliną"; jis tris syk 

! mėgino pastoti liuosnoriu, bet 
tris syk jj atmetė, nes jis perma- 
žai sulyg savo augščio sveria. 

Taigi jis kreipėsi prie Miss 

DomnelJy, kuri Chicagos laikraš- 
tyje veda moterims skyrių ir 
duoda patarimus ne tik apie tai, 
kaip būti gražesne, bet ir apie 
tai kaip mergina gali gauti "ap- 
skrito veido" ir "ruindino lie- 
mens'', jeigu ji kartais yra kaip 
lenta liesa. 

Bo\ven parašė Miss Donnelly 
tokį laiškelj: 

"Tris syk aš mėginau gauti ke- 
lionę už dyką j Berliną (t. y. pa- 
stoti kariunienėn) ir tris syk aš' 
likausi atmestas, nes aš sveriu 
130 svaru, o turėčiau sverti 148 
svarus. Ar jus turite kokj nors 

receptą, kad galima butų padidin-' 
ti svarumą? Jeigu jus man pa- 
gelbėsite pastoti armijon, aš pri-1 
žadu jurus prisiųsti prezentą". 

Miss Donnelly davė jam tokį: 
atsakvma: 

"štai jums, Clyde receptas,' 
kuris pagelbės jums įsigauti ar- 

mijon. Jis 'labai nutunkina: 

"Įdėk pilną arbatinį šaukščiuką 
kokoa ir vieną šaukščiuką "Mal- 
ted Milk'" pieno į stiklą; 
po to pripilk pilną stiklą karšto' 
vandens arba, jeigu nori, tai, vie- 
ton karšto, gali pilti šalto van- 

dens. Gerk tą prie valgio vie- 
ton kavos arba arbatos; arba tarp 
valgiu ir prieš einant gulti. O 
jeigu, apart to, gali dar pridėti; 
bliudelį rvžiaus su smetona, tai 
dar greičiaus privažiuosi prfe 
Bėrimo''. 

! Viso pasaulio žydai pasnyka- 
vo seredoje^ rugsėjo 26 d. Ta die- 
ną žydai nieko nevalgė nei negė- 
rė. Ta jų šventė vadinasi "Lom 
Kipur" (Paskutinio Teismo Die- 

na). Visose Amerikos žydų sina- 

gogijose tą dieną buvo renkamos 
aukos nukentėjusiems nuo karės 

žydams. Vienas !sew Yorko žy- 
das užreiškė, kad jis paaukaus nu- 

kentėjusiems nuo karės žydams 
tiek pinigų, kiek sudarys dešimta 
dalis visos surinktos tą dje-1 
ną Ne\v Yorko žydų sinagogijo- Į 
se sumos. Tas žydų filantropas' 
išreiškė pageidavimą, kad jo, kai- 
po aukautojo, vardas pasiliktų 
nepaskelbtu. 

Ne\v Yorfce tą dieną žydai su- 

rinko $35.000.00, o viso į tą žydu 
f'ndą inėjo jau 6 milijonai 
doliarių. 

Meksikoje tapo uždaryta 
dešimts laikraščių. Menama, 
kad dėl to, buk tie laikraščiai 
buvo leidžiami Vokietijos pini- 
gais, nes jie vare didelę agita- 
ciją prieš Suvienytas Valstijas. 

Į Rui,.jOs žydų organizacijos 
šaukia visos Rusijos žydų susi- 
važiavimą. Petrograde jau pra- 
sidėjo tuom reikalu tarybos. 
Dalyvauja 57 delegatai. 

Į j Petrograde eina gandai, kad 
Rusijos ir Amerikos valdžios 
veda derybas kas-link Kamčat- 
kos. Su lyg "Russkaja Volia" 
pranešimo, amerikonai siūlo Ru- 
sijai už Kamčatkos pussali kelis 
trilijonus rublių. 

Kalbama, buk Rusijos valdžia 
sutinkanti parduoti Kamčatką 

kadangi dabar Rusijos piniginh lstovis nekoks, ir Rusijos valdžia 
•nebenori daugiau didint nacio- 
naiėy valstybės skolos. 

Kamčatka yra Žiemių-Rytų Azijos dalyje, prie Beringo jūrių. Kamčatkoje yra daugybė žvėrių, kurių skuros yra brangiausios pa- saulyje. 

ĮĮ Vas, Nemerovič—Dančenko rašo apie Kerenskį: ..."labdarin- 
gam laisvės kareiviui nesisapnuu- ja karūnos nei žebenkštiniai plos- čiai. Jo tobulai sielai perankšta 
parėduose, kurie kamuoja žmoni- 
ją. Jis pasiaukauja, reikalauda- 
mas to pat nuo kitų tėvynainių. Jis savęs nesigaili. Stebiesi, kur 
jis, atviras, nusikamavęs, mik- 
lus fiziškai kaip karklas, gauna neišsememas jiegas kovai, kurios 
neatlaikytų nei vienas ristikasL. 
Jis liuosybės kėlėjas. Kalbėda- 
mas jis kartais minčių nedasako, bet klausytojų mintys ir nervai jau buna susirišę su jo mintimis 
ir nervais ir jj visi supranta. Jis 
■ne auksaburnis: dainai jo fra- 
zės nepaduoda r'ankos viena ki- 
tai, ačiu staigioms ir netvarkin- 
goms pauzoms. Nauji planai ir 
mintys kyla jo galvoje ir didžiau- 
siame sujudime jis jas perduoda 
klausytojams. Jis ne tik pats de- 
ga, bet uždega viską aplinkui 
šventa ugnimi. Klausant Keren- 
skio kalbos sunku pasakyti kaip senai jis kalba: valandą, ar tris 
minutes. Rodosi, kad kalba ne 
Kerenskis, bet pats klausytojas 
yra viešpats minios minčių ir 
pajautimų. Rodosi, kad tavyje 
ir minioje ta pati, skaisti ir to- 
bula širdis. 

Jo veidas toks paprastas, nu- 

vargęs, nusikamavęs, dažnai vir- 
sta skaiščiu ir galingu, dėl to, 
kad pro atspindžius smerkiamųjų 
anathemų staiga blykstelia vai- 
kiška šypsą, sujudinanti išvai- 
zda jo maloningų akių. 

Lai buna gėda tiems, kurie Ke- 
renskio ypatoje įsivaizdina ruo- 

žus vpatos Napoleono''. 

ĮĮ Politiškame karės miuisterio 
kabinete Petrograde dabar svar- 

stomas klausimas reorganizavi* 
mo kareivių komitetų. 

Ar Męs Norime, kad Lietuva 
Buty Neprigulminga. 

| tą klausimą kiekvienas at^ 
sakys: 

— Norime! Norime! 
Bet-gi mums atsakymo neuf- 

tenka. Kliksmu, žodžiais, savo 

Laikraščiuose rašinėjimais nieko 
neatsieksime. Čia reikia ilgo, 
nenuilstančio darbo, reikia visos 
krūvos pinigų. 

Girdime pasijuokiant iš kovos 
\i neprigulminga Lieteuvą. diplo- 
matijos keliais. Juokas net., vie- 
toj? — Lietuva, patekusi po Vo- 

kietijos valdžia, apie revoliuci- 
ją svajoti nei negali, gi Rusijos 
revoliucija prabėgo tokiu laiku, 
kuomet mūsų Tėvynė buvo at- 
skirta 'nuo Rusijos ugnies ir plie- 
no sienomis. Šiandien mums 

belieka rūpintis, kad mušu Tė- 
vynės klausimas butu pakeltas 
laukiamoje Taikos Konferenci- 
joje. Męs turime reikalauti, kad 
mūsų atstovai svarstytų nutsų 
Tėvynės ateities klausimą; rei- 
kalaujame, kad musų atstovas 

lalyvautų toje konferencijoje ir 
enai užreikštų, jog Lietuvių Tau- 
:a nori savistovai gyventi _ 

ir 
lori buti laisva. 

Turime žinoti, kad tokia di{-»- 
lomatija nėra pažeminanti. To- 
kios diplomatijos nesibijo nie- 
kas, kam tiktai rupi jo tautos 
likimas. Taigi tokios diploma- 
tijos vedimui mes ir rengiamės. 

Sakiau, jog žodžių ir klik- 

smų neužtenka. Neužtenka pa- 
sakymo, kad mes norime, idant 
Lietuva butų laisva.- Reikia dar- 
bo ir aukų. Kuodaugiausiai 
aukų, kad musų žmonės, ku- 
riems mes pavedame tautos li- 
kimu rupi uties, galėtų 'prieiti, 
kur reikia, kad galėtų pasek- 
mingai dirbti musų darbą. 

Tai permatydamas ir many- 
damas. jog musų tarpe yra žmo- 

nių, kurie ne žodžiu, bet darbu 

pasirūpins prisidėti prie kovo* 
už Lietuvos Laisvę, dar pernai 
nadhviau sumanymą susirašyti 
tūkstančiui žmonių, kurie pasi- 



žadėtų mokėti kas metai po $10.- 
oo kovai jž Lietuvos Laisvę. 
Aš tuokart maniau, kad iš 750.- 
000 amerikiečių-lietuvių tas 1.0- 

00 tikru tėvynainių bematbnt 
susirinks. Maniau, kad visos 
£>LA. kuopos, visos Sandaros 
kuopos, visos TMD. kuopos, vi- 
sos musų draugystės, visi mušu 

verteiviai, profesijų žmonės, dar- 

bininkai, kuriems aplinkybės pa- 
velija, — maniau, kad jie visi 
stos, kaip vienas, už savo Tė- 
vynės ateitį ir pasakys: 

— Mes novi.nee kad Lietuva 
butų laisva! Dirbsime tuo pra- 
kilni tikslu ir, štai, parodymui, 
jeg męs nesame tuščiakalbiai, 
prisirašome prie 1.000 Tėvynai- 
nių, pasižadančių mokėti Lietu- 
vos liasvės reikalams po $10.00!!! 

Aš to tikėjausi. Bet kol kas 

jaučiuosi užsivylys: medaug atsi- 
rado musų spauda—ką su gė- 
Net musų spauda — ką su gė- 
da reikia pr'pažinti — visiškai 
nebandė vesti aštrios agitacijos 
už tą sumanymą. Mu -! 
sų spauda pasitenkino, kad pu- 
se-lupų pagyrė sumanymą ir už- 

sičiaupė... Kuomi tą galima iš- 

aiškinti?... Tiktai viena "Tėvy- 
nė" įšpradžių vedė agitaciją, bet 
ir ji. pastebėjusi kitų laikraščių 
skeptiškumą iš jų karštos para- 
mas, aptilo... 

N'ejaugi mes pigmėjai? Ne- 

jaugi mes neturime tiek pilie- 
tiško išauklėjimo, kad negalime 
atlikti tokio menko darbo, kaip 
sumobilizavus 1.000 Lietuvos 

Mylėtojų, kurie -sukrautu ant 

^ Tėvynės aukuro mažutę auką? 
Ta auka, sulyginamai kalbant, 
butų maža tokiam reikalui, kaip 
kova už Lietuvos neprigulmybo, 
•bet ji galėtų prisidėti prie nu- 

Jėmimo musų ateities. 
Prie užbaigos dar pastebėsiu, 

kad jei Lietuvos Laisvės išga- 
vimui, vadinasi — musų Tėvy- 
nės išgarymui butų reikalinga 
■netik diplomatiška kova, bet ir 

g-nkluotas sukilimas prieš mur.ų 

prispaudėjus, užtikrintų, kad Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondas pir- 
mutinis pasiųstų Lietuvon gin- 
klų ! Aš pats stengčiausi buti 

pirmutinėse eilėse tų, kurie rem- 

tų ir tokj kovos būdą, jei jis 
pasirodytų reikalingu musų Tė- 

vynės !!! 
V. K Račkauskas. 

P. S. — Drauge su šituo laiš- 
ku Nepr. Fondo Sekretorius 
teiksis priimti mano metinę mo- 

kestį už 1917 metus. Taip pat 
prašyčiau, kad butų skelbiami 
laikraščiuose ("paeiliui) vardai vi- 

sų, ka. prisirašė prie "1.000 po 
10.00". Žinokime, kas »- musų 
savo žodžius paremia skatiku, 
o kas yra tiktai tuščiakalbis! 

Lai Gyvuoja, L. N. F. ir Lie- 
tuva NepriĮU'minga. 

Lietuvai neprigulmybės išga- 
v'mas ir palaikymas tam tikslui 
Lietuvos Neprigulmybės Fondo— 

tai du svarbiausiu ir labiausiai 
remtinu musų gyvenime šios 
dienos reikalu. Tai yra kiek- 
vieno lietuvo ivenčiauj'a pa- 

reiga ! 
Pereitais metais pamatęs "Tė- 

vyt ės" redaktoriaus p. V. K. 
Račkausko sumanymą sudaryti 
1.000 imonių, .aukaujančiu po 

$io.oo kasmet Lietuvos nepri- 
gulmybės reikalams, mielu no- 

ru prisidėjau prie to sumany- 
mo ir paai kavau 10 dol. j Liet. 

Neprigulmybės Fondą ir mo- 

kėsiu po tiek kasmet tol, kol 

Lietuva jgaus li uosy bę. Taip 
pat pasitaikius kiekvienoj pro- 

goj kalbinsiu ir kalbinu ir ki- 

tus geros valios lietuvius ant- 

sidėti io dol. matinės mokesties 

j Lietuvos Neprigulmybės Fon- 

dą. 
Lietuviai, kuriems ttK rupi 

Lietuvos ateitis — antsidėkite 
10 <loliarių metines mokt~«.ies j 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą! 

Lai gyvuoja Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondas! 

La: i.usidara 1.000 lietuvių, 
* aukaujančių -po 10 dol kasmet, 

i> ko pasidarys $10.000 suma 

Lietuvos neprigulmybės išgavi- 
mo reikalams! 

Lai bunav laisva ir neprigul- 
trrnga Lietuva! 

Lai nors kartą Lietuvos sunų? 
pabunda iš letergo miecro! 

Subruskime broliai ir se«ers- 

ateitis parodys mušu darbi] 
.vaisiui! Kiekvienas, kurio gį- 

I 
slose dar plaka lietuviškas krau- 
jas ir kuriam rupi musų Tė- 

vynės Lietuvos rytojus — lai 
stoja jos liuosybės išgavimui 
darbininkų cilėsna! 

J darbą šiandien! Nelaukime 
rytojaus, nes kartais gali buti 
pervėlu. 

Juozas Ambraziejus. 

UETUVIAi MtUUU. 
IŠ BROOKLYN, .N Y. 

Diskusijos. — Rugsėjo 16 d. 
įvyko "A I/F. Sandaros" i-nus 

kuopos diskusijos temoje: "Vy- 
čių naudingumas". 

J. O. Sirvydas nurodinėjo, kad 

nors vyčiais dabar vadovauja 
Kunigai, bet iš jų globos vyčiai 
gal įstengs pasiliuosuoti. Fak 
tiškai, prie vyčių dedasi tautiškai 
susipratę jaunuoliai ir jų organi- 
zacija nekenkia patrijotizmui. 

P. Norkus ir p. P.ukšnaitis 

nurodinėjo, kad vyčiai nenaudin- 

gi ir jų organizacija nereikalin- 
ga, kadangi eina prieš demokra- 
tijos principus. Jų seimo nuta- 

rimai tai liudija. Nors jie savi- 
nasi \ itauto laikų kareivio var- 

dą, J'et Lietuvai nebus išrokavi- 
mo užlaikyti vyčių kariumenę. 

Sekantį mėnesį rengiamos dis- 

kusijos temoje: "Lietuvos nepri- 
gtilmybė" Diakusuos Sirvydą* 
ir Norkus. P. Povilonis. 

IŠ KEARNY, N. J. 
Pavyzdingos krikštynos.—Rug- 

sėjo 22 d. įvyko p. S. Butėno 
dukters krikštynos. Besilinksmin- 
dami sukviestieji giminės ir kai- 
mynai sumainė paaukauti per 
Lietuvos Gelbėjimo fondą ba- 

daujantiems Lietuvos gyvento- 
jams. 

I Po vieną doliarj aukiavo: Kaz. 

Bubėnas, Ant. Janavičių.*, Zigm. 
Jureševičius, Mot. Sakalauskas 
ir Amt. Povilauskas. Po 50c 
aukavo: A u g. Muzikevičus. Mik. 

Augustinaitis, Ipolitas Ulčin- 
skas ir H. K. Bubėnas. S. Bu- 
bėnas 25c. Viso labo $7.250. 

i Aukos pasiųsta per p. B. K. 

Balutį, Lietuvos'' redaktorių. 
Svečias. 

Aukos, S/.25C. gautos ir pasiu- 
stos Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
dan. B. K. Balutis. 

IŠ KEARNY, N. J. 
Laidotuvės. — Rugsėjo 19 d. 

numirė Antanas Palukaitis, 38 
metų amžiaus. Velionis paliko 
pačią su trimi vaikučiais dide- 
liame nuliudime. 

Velionis buvo susipratęs žmo- 

gus ir prigulėjo prie keturių 
pašai pi nių draugijų: "D. L. Kun, 

Rimgaudo", "Liet. Pilieč. Xeprg, 
Kliubo" ir prie Šv. Juozapo 
Dmugijos Harrison, N. J. ir 
N'evvark, N. J. 

Palaidotas su bažnytinėm!? 
apeigomis. Lai jam būva len- 
gva šios šalies žemelė. 

Draugas. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Lietuvių karininkų išleistuvės, 
Rugsėjo 19 d. TMD. 144 kp. ii 

Šv. Cicilijos choras pobažnytinė- 
Jje svetainėje surengė išleistu- 
ves lietuviams, išvažiuojantiems 
į Amerikos armiją tarnauti, 

Iš išvežamų rugsėjo 2\ d. 94 
jaunų kareivių, buvo dvylika lie- 

j tuvių. PenW iš jų priklausė 
į prie TMD. 144 kp.. o 3 ir prie 
I choro. 

Atsisveikinimo vakarienėje da- 

lyvavo 45 žmonės, — pavieniai 
ir kelios poros vedusių. 

Vakarėlį savo prakalba atida- 
rė vietinis klebonas kun. Žida- 
navieius. Kalbėjo apie karę ii 
i*~eiškė viltį, kad Suvienyto? 
Valstijos tars žodį Lietuvos la- 

bui išgavime meprigulmybės. 
Paskui kalbėjo p. M. Kerbelis 

ir p. įSimonavičius, kurie išreiš- 
kė pasitikėjimą, kad tos aukos 
kurias Lietuva panešė žmonių 
gyvybėmis ir turtais šioje karėje 
turi suteikti Lietuvai neprigul- 
mvbę. kadang' lietuviai ir dabai 

taip skaitlingai eina ir stoja į 
Suvienytų Valstijų armiją. 

Rengėjai paskyrė $20.00 dova- 
inoms einantiems j kariuinenę 
!savo nariams. Taipgi kiekvie- 

nas TMD. 144 kp. narys gavc 
! dovanų už $4.00, kaa bus pui- 
kausią atmintis. Klebonas 1111c 

savęs naujokus trup«ti apdova- 
jkn°j°*. 

REMARKABLE KHUTGGRAPH |F fLIGHT OF THE RUSSIANS 

Į 
RUSŲ BĖGIMAS. 

Šisai nepaprastas paveikslas parodo tikrą bėgimą rusu kareiviu nuo fro 
Tokių atsitikimų dabar yra daug 

rri—r ■ ii— m — 

Didelės pagarbos užsitarnauja Į 
visi atsilankiusieji į savo tautie- 
čiu išleistuvės. Graudu ir link ' 

sma tenai buvo. Jaunimas, ku- 
ris myli tik juoku.% ir tai laike 
prakalbų ten ašaras šluostė. 

Čia randasi keletas jaunuolių, 
j' urie kiek galėdami lavinasi ir 
tobulina savo žiniją. Garbė 
jiems. A. J. L. 

Rugsėjo 18 d. per Šv. Juozapo 
draugiją pobažnytinėje svetainėje 
tapo sušauktas šių draugijų at- 

stovų susirinkimas: T.M.I). 52 
kp., A.L.T.S. 21 kp., L.S. ir Duk- 
turų Draugijos. S.L.A. Cx) kp., 
Gedimino Draugijos, L.S.S. 7 
taipgi atvyko delegatai nuo visų 
katalikiškų draugijų bei kuopų. 

Susirinkimo pirmininkas p. A. 
Zimmickas, atidarydamas susirin- 
kimą 8:30 v. v. paaiškino šios 
konferencijos svarbumą ir kvie- 

jtė visus užmiršti partijinius vai- 

Įdus, o stoti bendran darban. 
Išreiškus pirmininkui puikias 

j mintis, ėmė balsą p. J. K-, o paskui 
p. J. Š. Tie du vyrai savo kalbose 
vartojo tokius žodžius, kurių ir 
pats gal gerai nesrprato. Sun- 

ikti b ir'O suprasti, !<ą jie kalbėjo 
;apie "konsolius". 

Pirmininkas reikalavo, kad bu- 
, tų išrinkta nuolatinė valdyba: 
Prasideda triukšmas, girdi, dar 

,"konsulmanai" gal patekti val- 

dybon, etc., o tie "konsulmanai" 
tai Rocbesterio Lietuvių Tarybos 
,pirm. J. J. Z. ir rašt. K: J: S:, 
kurie, ne tarybą bet kaip pri- 
derėjo, kitas draugijas atstovavo. 

Nuolatiniu konferencijos pir- 
mininku tapo išrinktas p. A. 
Zimmickas ir du raštininkai. 

Ramus tvarkos vedimas ne- 

patiko klerikalams ir socialistams 
ir jie bendrai pradėjo drapstyti 
Įtautininkus purvais. Iš sicialis- 

Įto K. J. V. kalbos aiškiai pasi- 
Įrodė, kad jiems rupi tik vienybės 
suardymas. Jis tautininkus iš- 
vadino despotais, girdi, rmtų 
bloga Lituvoje po jų valdžia 
papuolus. 

Po karštų ginču, tautininkai 

priversti buvo išeiti iš salės, ką 
jie ir padare, Iiko tik pora neofi- 

cialių atstovų. Tautininkai išeida- 
ni velijo, kad broliai socialistai ir 
klerikalai veiktų išvien, o ir tau- 

tininkai rimtame visuomeniniame 
darbe neatsisakė pagelbėti" 

Socialistas V. iš džiaugsmo gar- 
siai pasakė nei šiokią nei tokią 
prakalbą: pasigyrė, kad socialis- 

tai pasistatė svetaine, o klerika- 
lai bažnyčią ir kas sau ramiai 
gyveno. Tik tautininkų atsira- 
dimas neduoda ramumo. Ne- 
reikia su jais susidėti sako p. V. 

Man tuoj atėjo mintis: nejaugi 
klerikalai užmiršo, ką tas pats 
V. darė Lietuvių Dienoje? Ne- 
žiūrėkime taip siaurai: atminki- 
me. kas visuomet yra vertu pa- 
garbos. o kas papeikimo, ar tai 

trečią kartą sušaukti visuotiną 
darbai ar tai žmonės. 

Socialisto V. {nešimas nerado 
daug parėmė i tt. 

Mieli broliai ir sesutės! Ne- 
jaugi clel pavienių asmenų keistų 
ambicijų skaitlinga Rechesterio 
lctuvių visuomenė negailės su- 

eiti vienybėn. Vienybėn sueiti 
būtinai reikalinga, nes to reika- 
lauja mūsų tėvynės reikalai ir 
žmoniškumas. Vienybės ar lyto- 
jų darbai, socialistiški ar ki;iri 
kąliški, su jų "veikėjais"' gaai 
gale turės but paskelbti viešai- 

Šalin apuokai. Viską reikia 
išreikšti viešai ir teisingai infor- 
muojant visuomenę apie mūsų 
veikimą, visomis pastangomis rei 
kia stengtis sueiti broliškon vie- 
nybėn ir reikšti savo darbų ga- 
lybę. 

Tat prie darbo, kame dar yra 
Tėvynės meilės jausmas. 

Svečias. 

IŠ MINNEAPOLIS IR ST. 

PAUL, MINN. 

Balius ir aukos Lietuvai. — 

Centrailinio Komiteto skyrius, ne- 

galėdamas surengti bazarą, ačiū 
mažumai lietuvių, surengi* 
balių rugsėjo šešioliktą die- 
ną. Bet ir j balių mažai lietuvių 
atsilankė, tokiu buclu pelno taip 
kaip ir neliko. Tik /labai malonu 
pranešti visuomenei, kad atsilan- 
kiusieji lietuviai (bei lietuvaitės 
atjaučia badaujančių Lietuvos 
gyventojų padėjimą ir, paremda- 
mi vietinio C.—K. skyriaus vice- 
pirmininko įnešimą aukauti ba- 
daujantiems Lietuvos žmonėms, 
suaukavo dailią sumą pimigų.- 

Salėje rinko aukas p-lė Stcli'a 
Čekanauskaite ir ponia A. Iva- 
nauskienė. Surinko $28. 80c. 

Aukavo šios ypatos: 
Juozap. ir Ona Ivanauckai $3- 

00 Čekanauskaitė $2.00 
Po du doliariu: 
Jgn. Buyokas, Ant. Masiokas, 

Ant. Šalčius, J. Sabas. 
Po doliarj: 
V. Puškevičius, Fr. Bendikas, 

Juozias Biezis, J. Augustinavi- 
čius, S. Apkinas, Mik. Bi< žis, 
Klem. Liuleikis, Mik. Garlctis- 
kas, P. Mačuos. 

I1© 50c.; Aleks. Petraitis, Petr. 
Lukanov, Ant. Shirkis, Ant. M011- 
de'kis, Jahn Sharp, A. Franci, 
Ant. Bialtrus, Alex. Žengus. 

Po 25 c. H,Bindikaitė, D. 
Frand, J. Esilionis, L. Vanfnau- 
skaitė, K. Esilionienė, J. Straz- 
das, C. Frand, B. Frand. Kaz. 
Sasnauskas; S. Drang 0.5. 

Viso šliaukanti $28.80c. 
Pelnas nuo baliaus $3.280. 

Viso labo $32.000. 
Visiems aukavusiems pridera 

padėkos žodis. Aukos pasiųsta 
Centralinin Komitetan. 

A. Masiokas, Sekr.. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Įvairios žinios. Rugs. 19 d. 
miesto uredninkų nominacijos bu- 
\o "karštos." I žymesnius urė- 
dus nominuoti šie lietuviri: Ka- 

sierium — J. Žeredckas: j miesto 

^Tarybos narius: A. Aukštuoli# 

ir K. Janavičius. 
Rugsėjo -'4 d. vyskupas Mc Cort' 

iš l'hiladelplujo- padirmavojo 
čia 200 lietuviu vaikučio. V i c t i 

... niai ir aplinkinių miesteliu lietu-1 
viaij, priklausanti prie šios para-' 
pi jos, jieško "šaknies", kad ją1 
"pakirst", ir išverst iš čia kun.' 
Matulaitį. O tas laikosi Įsispy- 
ręs, kad nepasiduot. Parapljo-1 
nai reikalauja pas dvasiškį vy-| rir.usybę kito kunigo. Reikalavimai 
kito kunigo, kaip girdisi, paeina 
nuo to. kad šis darąs daug skolų 
parapijai. Beto, jis labai dažnai: 
važinėjąs su savo privatiškais 
reikalais, perta? su krikštais lie- 
tuviams prisieina kreiptis prie 
svetimtaučių k u n i gų. 

Koresp. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. Y. 

Paroda.—Rugsėjo 23 d. įvyko 
išleistuvės ; kariumenę jaunų vy 
rij. Griežė puiki muzika, marša-! 
vo minios žmonių, bet žmonių 
veiduose lengviau buvo pastebi- 
mas nusiminimas negu linksmybė. 

Paskiaus ėjo apie 200 priimtų 
j kariumenę jaunuolių, kurių tar- 

pe buvo ke'li desėtkai musų bro- 
lių lietuvių. , 

Palydovai nesiklausė muzikos, 
bet nuliudusiomi širdimi atsi- 
sveikino iškeliaujančius armijon 
s\vo šeimynos narius- Jų veidą' 
buvo nubudę, riedėjo ašaros. į I Labiausia buvo nubudę tie jau- 
ni karininkai, kurie neturėjo, kas 
juos palydėtų. Tokiais 'nelaimin- 
gais tai ir buvo musų broliai lie-' 
-tuviai. Juos net nepalydėjo musų 
lietuvių draugijos, kaip '<at itali- 
jonai, lenkai lydėjo savuosius su 
benais. Tokis šaltas musų tau- 
tos žmonių atsinešimas prie iš>- 
keliaujančių armijon, neturinčių 
tėvų, brolių nei giminių, kas pa- 
lydėtų—musų tautos karininkams 
dar labiau sugraudina šyrdis. 

! Cia aiškiai pasirodė, kokia mei-Į 
lė viešpatauja tarp musų tauto1 

žmonių. Ir mušti lietuviški lydc-j riai. kuriu vardai laikraščiuose 
garbinama, o jiems vien tik pole 
jmjkos rupi, čia baisiai snau- 

džia. Ir lietuviškos draugijos nus 

toja pagarbos už tokj apsileidimą. 
Liūdniausia valanda buvo što- 

yje. laukiant traukinio. Ten griežė 
benai ir staugė dirbtuvių švilpu- 
kai, bet iš minios akių riedėjo 
ašaros. Lietuviams nebuvo kam 
rankos paspausti. 

Tėvynainis. 

1 IŠ SIOUX CITY, IOWA. 

Prasišalino .vargonininkas. — 

Pas kunigą M. Cibulskj tarnavo 

[tūlas vargonininkas, kuris save 

į vadino Justinu, pravardės 'nepa- 
menu. Kunigas t.-j vargonininką 
atleido, tat jisai apsigyveno ant 

įburdo pas mano pažįstamus žmo- 
nes. Nesenai tas vargonininkas 
iš šio miesto prasišalino. Da- 

lbai- vienas to namo vaikinas pa- 
švenčia virš S^oo: mena-"n. kad 
tas vargonininkas juos oaglemžė. 

I Žinantis. 

IŠ EAST CH1CAG0 IND. 
Iš TMD. kuopos ve'kimo. Vieti- 

nė 127-ta Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopa jau nemažai yra 
(pasidarbavusi, ypač sušelpime nuo 

karės nukentėjusių brolių lietu- 

vių. 
Dabar ji nutarė pastatyti scenoj 

<1 rainą "Expropriacija"; taipgi 
vietiniai gyventojai turės rogąj 
pamatyti ką nors naujo (butų 
dar geriaus, jeigu lošikai pasi- 
rinktų geresnius teatrališkus vei- 
kalus. R e d .) 

Vietinė kuopa turi 104 narius, 
kas sulyg nedidelės musų kolio- 
nijos yra visai neblogai. Galėtų buti 
dar geriau:-., jeigu butų daugi a u u 

darbščių narių. Šita draugija varo 

puikų apšvietos darbą, išleisdama 
naudingas knygas, kurias nariai 
gauna uždyką ir todėl verta ji 
platinti kuolabiausiai. 

Norėčiau taipgi priminti šios 

kuopos nariams, kurie yra užsi- 
likę su mokestimis, kad pasisku- 
bintų užsimokėti. Dabar TMD. 
bcigia didelj veikslą "Kultūros Is- 
torija" iš trijų tomų ir pradeda 
Jar didesnį veikalą—Šerno raš- 
tų laida, tai pinigai yra reikalin- 
gi labai. Sukruskite vyrai 1 

K. L. Kains. 1 

ROCHESTER, N. Y. 
Diskusijos.-Prakalbos neįvyko.1, 

Rugs. 16 d. A.L.T. Sandaros 21 i 

kuopa surengė diskusijas temoje:Į 
"Kas yra svarbiau*—apšvieti ar 

politika' ? Politiku gynė J. J. 
Žilis, apšvetą K. j. Semėška. 
Diskusijos buvo rimtos ir pamo- 
kinančios. Visa publika liko už- 
ganėdinta ir nutarė kiekviena-1 
111c kuopos susirinkime rengti 
diskusijas. Sekančio susirinki-1 
1110 diskusijų tema: "Lygybė mo-' 
terų tiesų su vyrų teisėmis". j 

Tokiu tai gražiu budu sanda- 
riečiai varo pirmyn apšvietoBi 
darbą. Taipgi uoliai platina ir 

literatūrą. 
Rugsėjo 11 d. T.M.D. 52 kp.' 

buvo parengus p. K. Šliupui pra- 
kalbas. Prisirinko apie pora šim- 
tu žmonių ir apie 9:30 v. v. pra- 
kalbų pirmininkas pranešė, kad 
nėra žinios nuo kalbėtojo. Vė- 
liaus p. K. Šliupas pranešė, kad 

negalėjęs kalbėti, dėl ligos. Pu- 
blika turėtų atleist rengėjams 
ir kalbėtojui. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Konferencija. — Rugsėjo 19 d., 
j vyko lietuvių konferencija reika-' 
lais dalyvavimo talkininkų baza- 
re. Viso dalyvavo 35 draugys- 
čių atstovai, skaičiuje 150 žtiio-j 
nių. į 

Klerikalams labai nepatiko, į 
kam Ccntralints Komitetas vei- 
kia savo vardu, mat jie užmiršta, 
kad tik ačiū Centralinio Komi- 
teto pasidarbavimui lietuviai ga- 
vo skyrių tame bazare. 

Klerikalai kėlė daug nesusi-, 
pratimų: jie rodė visai socialis-, 
tiška taktiką savo nerimtumu. 

Nežine del ko, bet socialistų 
šioje konferencijoje nesimatė nei 
vieno. Katalikas. 1 

* v 

Zinios-Zineles. 
Muskegon, Mich. 

— Rugsėjo 22 d. šio miestelio 
.lietuviai čia surengė pirmą lietu- 
višką spektaklį. 

Cedar Rapids, Ia. 
= Čia neseniai pasimirė dar vi- 

s. i jauna lietuvė, kuri, sakoma, 
buvo chroniška alkoholikė. Nuo 
to ir pasimirė. B. P-be. 

Cleveland, Ohio. 
= J. Povilonis vedė p-lc K. 

Černiutę; A. Staseliunas vedė 
p-ly Oną Vaivodžiutę. 

Los Angels, Cal. 
— Ateinanti mėnesį vietinis 

lietuvių kliubas rengia 'balių. Ke- 
tinama platint lietuvių literatūrą. 

Worcester, Mass. 
= Matjošiaus Kiilikevičius 

Varduvėse "badaujantiems Lietuvos 
žmonėms svečiai suau'vavo j.,r>oc. 

Lowell, Mass. 
— Tapo suareštuotas Jonas 

Kazlauskas ir jo .'.mona, buk 11/ 

nužudimą savo tik ką gimusio 
kūdikio. Anglų laikraščiai rašo, 
buk jie savo kūdikį žudė dėl to. 
kad manė. jog prie tokio bran- 

gumo negalės išmaityti. 

Worcester, Mass. 
p= Rugsėjo iŠ d. Juozas Pran- 

ckevičius vedč p i y Marijoną 
Zalauskaitę. 

Lawrence, 'Mass. 
«=^ Rugsėjo 9 d. čia kalbėjo 

"kun-" Mickevičius, vien tik apie 
savo reikalėlius. 

Rugsėjo 14 d. kun. Vermaus- 
kas surengė prakalbas, kalbėjo 
drauge su Česnulevičium. Ačiu 
brangiai įžangai žmonės stum^ 
dėsi gatvėje, o į svetaine mažai 
kas ėjo. Buvo darbo ir polici- 
jai. 

Rugsėjo t f> d. didžiulėje San- 
ders svetainėje kalbėjo kun. J. 
Žilinskas, — apie Lietuvą abel- 
-nai. o ypač apie Lietuvos žemės 
Banko reikalus. "Kun."' Mickevi- 
čius atėjo su pulkeliu parč.pijo- 
nų, bet nelaukdamas pabaijos 
išėjo... 

Apie abejas paskutines pra- 
kalbas rasė vietos anglų laikraš- 
čiai. 

Čia skaidosi netik parapijonai, 
bet ir draugijos. Vykinama da- 
bartinės Rusijos kaimų reformos. 

Sheboygan, Wis. 
= Pažangesnieji šio miesto lie- 

tuviai bei lietuvaitės organizuo- 
>1 dramatišką rate!Į, kuris trumpa- 
me lai-ro bėgyje mano pastatyti 
scenoje porą ve:"«:alėlių. 

Lima. Ohio. 
= Čia lietuvių kolonija nedi- 

delė. Inteligentų beveik nėra. 
Lietuvių susipratimas mažaį pa- 
kilęs. Lietuviai darbininkai dir- 
ba sunkiausius darbus ir pakėli- 
mo algų neprašo. Net svetim- 
taučiai. t. y. amerikonai darbi- 
ninkai pradeda organizuot lietu- 
vius j dari ininkiškas unijas ren- 

gdami prakalbas, kur tarp kitų 
kalbėtojų parūpina ir lietuviį. 

Brooklyn. N. Y. 
= Lietuvių Liaudies Namo 

projektas vis labiau vykinamas 
gyveniman. BrooWyno lietuviai 
energingai organizuojasi, kas pet- 
nvčia laiko Lietuvių Liaudies Na- 
mo reikalais susirinkimus; prira- 
šinėja naujus šėrininkus ir ka.ip 
galint greičiau tikisi įsigyti Lie- 
tuvių Liaudies Namą. panašų j 
Pittsburgho Lietuvių Mokslo 
Draugijos Namą. 

Grand Rapids, Iowa. 
= Xors ši valstija ''sausa". bei 

lietuviai vis stengiasi gauti to 
skystimėlio. Iš "sauso" girtuok- 
liavimo buna areštu. Rugs. 5 d. 
tapo suareštuotas M. Pašakarnis 
su pačia, o rugsėjo 24 d. tapo su- 
areštuotas Viktoras Bukauskas. 
Užsimokėjo bausmes. 

Moundswille, W. Va. 
= Lietuvių šeimynų čia yra 3: 

ir apie 20 padienių. Tautiškas su- 

sipratimas nepakilęs. Nors ši val- 
stija "sausa" bet lietuviai suranda 
judus, kaip numarvti tą ''trošku- 
li". Visuomeniniame gvvenim* 
lietuviai jokiu geru darbu kaip i.' 
nepasirodo. 

Norwood, Mass. 
= Šio miesto klerikalai pakri- 

ko, kaip Grigo bitės: jų organi- 
zacijos smunka, rimtesmi žmo- 
nės prisideda prie tautininkų, c 

kiti taip sau bludina. 

Montello. Mass. 
— Rugsėjo 16 d. L.N.F. pra 

kalbose kalbėjo p. J. Strimaitis 
'Ateities'' redaktorius. Išplatin 
ta labai daug iliteraturos ir ba- 
daujantiems Lietuvos žmonėmi 
suaukauta $14.680. 

Elizabeth, N. J. 
— Šios kolonijos lietuviai gy- 

vena apsileidime: net žinučių i? 
čia laikraščiuose nesimato, bet 
"partijų kova" tai mors saliu- 
nuose apsireiškia. Nėra kam 
klibint šios kolonijos lietuvius. 

So. Boston, Mass. 

Rugsėjo 20 d. Carney li- 
gonbutyje mirė Hened. Kaba- 
linskas, 44 metų amžiaus. Sir- 
ęo apie 15 dienų. 

Chicago Heights, 111. 

Rugs. t7 d. numirė Leonas 
Rekeža, 32 metų amžiaus, paėjo 
iš Kauno gub., Žarėnų parap. Bu- 
\ <> nevedę?, paliko 3 brolius ir se- 

Mri- 



Apžvalga. 
Lietuva dar nevirto pasaka. '• Vie- 
nybė Lietuvninkų" paduoda se- 

kančią žinią: 
Dabar Xe\v Yorko kinemato- 

grafuose (judomuose paveiks- 
luose) galima pamatyti ameri- 
kietiškai komišką gana gražų 5 
relėse kinematografišką veika- 
lą "The Yankee \Vay.M To vei- 
kalo siužetas tekis: 

Tūlas Chicagos skerdyklų 
savininkas, užpykęs ant savo 

sunaus už muštynes viešbutyje 
nusiunčia jj Į Lietuvą. Jis nu- 

vyksta gyvuliu supirkinėti, su- 

tinka tenai amerikietį degti- 
nė.. p^> davinėtoją. l'agaliaus 
su pastarojo pagalba dasigauna 
j Lietuvos karalaitė.-, kambarius. 
Ta Lietuvos karalaitė A lak- 
sią pirmiau Ibuvo Inkognito 
Chicagoje ir dėl jos jis sukė- 

lęs nut.'tynės. Tas Lietuvos 

karalaitę suartina su tuo yan- 
kc ir į ji jsirnylj- Karės mi- 
nistrris peršasi prie Lietuvos 
karalaitės Aleksė#, bet tai at- 

metus jo ranką, sukelia revo- 

liuciją. Yankė apvaldo revo- 

liucijouierius ir vėl užsodina 

karalaity ant Lietuvos so>to 

ir apsiveda su ja. 
Kaip ir reikia Viskas figū- 

ruoja: ir Lietuvos ministeriai, 
ir lietuviška kariitmenė ir ka- 

ralaitėm palociai, viešbučiai. 

Neapeitas ir Amerikos amba- 
sadorius Lietuvoje. 
/Nuo savęs "Vien. Liet" pri- 
deda dar sekantį pastebėjimą. 

Veltui žiūrėtojas jieško ko 

tiors lietuviško. Apat f sietu- 
vos vardo, ten nieko nesuras. 

Airiot pačio autoriaus ir pati 
Lietuva esanti ne kur kitur, 
kaip tiktai Balkanuose. 
incišteisina nei tas, kad veika- 
las amerikietiškai komiškas. 
Žinoma, lietuviams nuo to ium 

?alta nei ši'1 a. 

Męs truput] kitaip apie tai no- 

gėtume manyti. Statymas bile 
tautos, ar viešpatijos panašios 
rūšies komiškuose paveiksluose 
yra tos tautos įžeidimas. Todėl, 
kad išvengus to, paprastai duo- 
di ma mytiškus, bet artimas var- 

dus: vieton Rusijos — "Rusi- 

tanija", vieton Meksikos—"Mex- 
otan:a", vieton Serbijos — 3al- 
kania ir t. t. Jokia i/uta, dar 
turinti garbės pajautimą, mesileP- 

sttj savo vardo pajuokon statyti, 
statant ji kokion nors komiškon 
apystovon. 

•Gaila, kad "Vien. Liet." ne- 

paminėjo, kokios kopmanijos 
produktu yri minėtas paveik- 
slas. 

Lietuva, ačiū dievams dar nė- 

ra mytas (pasaka), bet tikre- 

nybė. Lietuvių tauta dar gyvuo- 
ja ir gyvuos, ir jos vardas ne- 

privalo buti nustumtas į fikci- 

jos purvynus. 
Kompai.ija, kuri drįso Lietu- 

vos varda pastatyti tokion apy- 
stovon, skaud'iai lietuvius įžei- 
dė; tai ji padarė arhp. ,)er ne- 

žinojimą, arba gal ir dėlei tu- 

lu tikslu. Jos vardas privalo 
buti paskelbtas, o Amerikos lie- 
tuviai privalo pareikalauti, kad 
tasai vardas butų nuimtas, ari.a 

kitaip lietuviai trokės atsidėka- 
voti minėtai kompanijai tinka- 
mais budais. 

Prie ALT. Sandaros Seimo. 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros Seimas prasidės šiuosmet 

lapkričio 29 d. ir tęsis apie tris 
dienas. Seimo vieta—VVorld's 

BVJg, Pavk Rovv, Nevv Yorke. 
Gal dai niekados šisai seimas 

nebuvo taip reikalingas, -kaii> da- 

bar. Tautininkų sriovė, kurią 
minėta Sandara atstovauja, reika- 

lauja pusėtino susitvarkymo. T r 

p'.-miaus joje buv daug liuosų 
elementu; nebuvo nustatyta pa- 

žvalgi į nekuriuos net svarbiau- 
sius klausimus; tarp jos vadų taip 
jnt vienybės nebuvo. 

Pastaraisiais laikais daly* .1 sto- 

vis dar labjaus pablogėjo. Męs 
turime tai atvirai pasakyti, nes 

tik natydami savo ydas, galime 
jas pataisyti ir tinkamą tvarką 
u/vesti. 

Svarbiausioji Sandaros yda yra 
stoka susipratimo, t. y. pažvalgu 
bendrumo tarp jos vadų. Tas 

''nesusipratimas" paliečia ne tiek 
si o' čs principus, kiek jos takti- 

ką* Principus, berods, visi vieno 

dus turi, bet kuomet juos reikia 
\ > kelini i per tam tikrą taktiką, tai 
tuomet kas vadas, ar vadukas, tas 

savotiška taktika, savotiškas pa- 
sielgimas. Rezultate— -pilniausi- 

sumišimas. 
(ii šitokie/ .mmišimo pasekmė 

priveda prie to, kad nekurie tarp 
savęs susipyksta, kas yra patėmy- 
tir.a ypač Xe\v Vorke—I'rookly- 
iip ir apielinkėse. kitus gi toks 

'sumišimas visai atšaldo ir jie ve- 

lija gerini; pasitraukti šalin nuo 

veiklaus darbavimosi, kas yra pa- 
tėmytina, pavyzdžiui, (. liicagr X 

Tik dėlei tokio pakrikimo, tik 
dėlei asmeuišk pykimosi nekuriu 
vadų g: Įėjo išeiti tokia, atsipra- 
šant, negirdėtai kvaila istorija su 

t'us menamais šnipais. Ji paro- 
de, kad tautininku vadai toli- 
gražu nesugebi suprasti tos atsa- 

k>myl>ės, kokią j j u rankas sudė- 
jo tautininkų sriovė. 

Sita istorija taippat privalo Im- 
ti ateinančiame seime kaip reiK 
i "gvildenta ir atsakomybė už srio- 
vt: padarytą skriaudą privalo bū- 
ti sudėta ten. kur jai vieta. 

Tautininkų atsinešima:. linkui 
Lietuvos neprigulinybės klausimo, 
lirkui tarpsriovinių santikių—bus 
'ki'.i dideli ir nelengvi klausimai, 
kuriuos ateinantis seimas turės 
i'gvildcnti ir išrišti.. 

Reik tikėtis, jog šisai seimas 

sugebės geriaus sucementuoti tau- 
tininkų sriovę negu kad ji iki šio- 
lei buvo. 

Tas gerai juokias, kas juokias 
paskutinis.. Kuomet mūsų kle- 
rikalai. nusigriebę menamus '"šni- 
pus" tarpe tautininku, pradėjo net 
Šv. Vito šoki šokti, vertėtu jiems 
atkreipti atyda j tai, kad iš tos 
tf.utišikos "šnipijados," kaip dabar 
pasirodo, išeis švikštas, o tuoni 
t:irpu daug rimtesnis įtarimas ju 
l:,cno kolegos iš Šveicarijos kain 

s'ovėjo, taip tebestovi. 
Tucmi męs nenorime mesti di- 

desnio šešėlio ant kun. Yiskonto, 
bet męs norime mušu prieteliams 
piiminti.du dalyku: viena, kad ma- 

tant kaimyno akyj krislą, nereik 
pamiršti balkio savo locnoj akyj, 
o antra—nereik juoktis ir džiaug- 
tis iškalno, nes "tas juokias ge- 
riausi, kas juokias paskutinis." 

Delei lenkiškų intrigų. Tilpu- 
si pereitame "Lietuvos" numery] 
lenkų "Sarmatia Associalion'o" 
l.'arika. agituojanti lietuvius prie 
"Liu'belskos unijos", pargabeno 
n i.ms pusėtinai žinių apie minė- 
tą "draugiją". Dalis tų žinių tel- 
na šiattie numeryje. 

Iš jų matytis, kad jos vadais 
yra nekokios vertės elementai. 
Savo keliu galima manyti, kad ji? 
r ė r a pati tų lenkiškų intrigų šak- 
nį-—greičiau bus, kad jie yra tik 
tsl viena iš priešakinių lenkiškos 
intrigos "pliacovvkų" Pati ma- 

šinerija bene bus užpakalyj ir koi- 
kas nematoma. Amerikoj bene 
viekas centralizuojasi lenkų orga- 
nizacijoj vadinamoj "Komitet 
Obrony Narodovvej"; gi šisai, be- 

rVjohės, gauna nurodinėjimus iš 
F-'uropos iš daug rimtesnes centrą- 

linės organizacijos. Tokj spėji- 
mą patvirtina tas, kad lygiai pa- 
našus pasiųlimai buvo daromi 
Švedijoj ir Šveicarijoj. 

Gerai, kad tokius politiškus in- 

trigantus tuojaus demaskuojama. 

Talkininkai ir Vokietija., Tal- 
kininkai, lupomis prezidento \Yil- 

sono, lupomis Rusijos naujosios 
valdžios, atsakymu j popiežiaus 
notą, anglų ir francuzų vadų kal- 
bomis jau ne sykį ne tik davė 
suprasti, bet net ir mėgino išdė- 
styti, kokiomis sąlygomis sutik- 
tų pradėti tžikos derybas. 

Ar nors žodj apie taikos sąlygas 
p:darė Vokietija? Nei vienų vie- 
nu žodžiu ji neprasitarė apie tai- 
ko? sąlygas. Ji iki šiepei nepa- 
sakė nei to, kad ji taikintųsi "be 
užgriebimų ir kontribucijų," ką 
siūlė Rusijos rcvoliucijonieriai ir 
k i lyg ir priėmė Vokietijos so- 

cialistų partija. Atpenč, Vokieti- 
ja ne tik davė suprasti, bet ir aiš- 
k:ai pasisakė, kad ji neišsižada nei 
užgriebimų, nei kontribucijų — 

jegu tik ji galės ginklu jų iš- 
reikalauti. 

Kuomet spaudoje pasirodė gan- 
das, buk Vokietijos valdžia davu- 
si popiežiui užtikrinimą, kd ji 
sutiks sugrąžinti Belgiją, Vokieti- 
jos kancleris aną dien oficiališka: 
ptanešė, kad Vokietija jokių pa- 

našiu prižadu nėra davusi, neigi 
ii mano šiuom laiku garsinti sa- 

\o taikos išlygas. Jis aiškiai pa- 
srkč, kad ske.;)iinas vokiškų tai- 
kos išlygų dab '* yra Vokietijai 
r'-geistinas. 

Kas gi tuomet yra tikruoju tai- 
kos priešu? J r kodėl nekurie ele- 
mentai, kurie dar taip nesenai 
rėkavo, kad talkininkai—yes, ir 

■ 

Amerika,—kiškiai5 pasakytų, už ką 
j 'o kariauja,—kodėl tie visi ele- 
rlentai pirmiau* tylėjo ir <labar, 
ausis suglaudę, tyli. nereikalauda- 
mi nuo kaizerio išlygų paskelbi- 
mo? 

Ir keno i (draugais ir pritarėjais 
l' l.i visi gaivalai yra. Aišku, kad 

j c nėra bešališki ir abipusiški. 

JAUNA LIETUVA. 
Saulutė jau senai užlindo už 

.. 

J 
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regraeio serpetų. 1 amsa y.vaig<- 
dčtu plošėium apdengė dangaus 
skliautą ir t\ liai džiaugiasi sa- 

vo nauju sostu ir valstiia. Yis- 
kas nurimo gamtoje, kaip kad 
nurimsta pavaldiniai užėmus sos- 

tą naujam karaliui, kuri t būdas 
ir ranka >n e i s t i r t a esti. X esi gir- 
de" j o šauniu lakstutis ulbavimų; 
včjalis taipos-gi nešlameno tarpe 
medžiu viršūnių. Tik kada-ne- 
kada po ipastyrusj orą nusities- 
davo it baiminga vėlė, šikšnos- 
parnis; retkarčiais baugiai surik- 
davo pelėda,—gal patverus pelę, 
ar zuikeli. 

Nurimo viskas ir kaime. Žmo- 
nes. lygiai seni, lygiai jauni, 
stipriai miegojo, dikčiai nuvargę 

•per šienpjuvį. Saldus miegas be 

; vargo paskandino juos negud- 
riuose kaimiečio sapnuose. Mie- 

Įgojo žmonės, miegojo gyvuliai, 
! miegojo namai, miegojo medžiai, 
miegojo kaimiečio bėdos ir kvar- 
ciniai. Žodžiu, kaime viešpata- 
vo tyla, ramumas. 

! P>et, ššš.... klausyk! Kod'l 
avįs taip keistai, tarkim ko iš- 

sigandęs, subliovė?. Bene vilkas?.. 
Au j, aure, žiūrėk! Kas nu»»rito 
ten ant Damulio namu?... Xe- 

jjaugi!?... vargeli, tu mano 

j vargeli, kurs visados žmones at- 
lankai netikėtai; tai ugnelė—tai 
Dievo rykštė! 

Po kaimą ėmė bėgioti, it iš- 
budintos kapinių vėlės, balti 
žmonės. Pasklydo, iškarto, silp- 
nas, bet su kiekviena valandėle 
einantis garsyn ir skaudyn mo- 

terų aimanav • ;as ir graudi bai- * 

^ minga rauda. Pasipylė šauksmai 
—patarimai: "Vandens! Leiskit 
gyvulius iš tvartų! Šv. Agotos 
duonos! Mare. atnešk žolelių 
parūkyt! Vandens!. Ak, Die- 
vuliau, pakrapikit šv. vandeniu!.." 

Ir baime akstinamos rankos 
ėmė laidinėti nežinia iš kur at-, 
siradusius kibirus šulniuosna: ėm. 
ati '-inėti kūtes, idant išvarius 
išsiga-i. ''įsius gyvulini?; ėmė ne- 

šioti turi., 'š samanotų 'bakužių. 
Bet 'kur tau! Kas gi gali su- 

turėti Dievo rykštę? Kur buvęs 
nebuvęs strakt, neriraaila vėja- 
lis, kad ims siausti,—.nelyginant 
dievobaimingai liežuvinga da- 
vatkėlė, — po augštuosius me- 

delius, po nusigandusias balt- 
galves, po linksmai, oi kaip link- 
smai pleškančius rąstus. Savoj ilgais ir mikliais liežuviais jis 
tik tašikė, tik pynė' degančias 
žiežirbas kur tik sausesnis šiau-j 
du glėbis, kur tik slaptesnė vie- 
ta ugnelei išbujoti. Nuodėguliai, 
it raganos art Šatrijos kalno, 
sklandė po kaimą, nešami alku- 
t u si o audringo vėjalio ir uždegė 
Saladžiaus, Rimšos triobesius. 

Niekas negelbėjo: nei vanduo 
švęstas-nešvęstas, nei Agotos 
duonelė, nei Perkūno kulipikos, 
nei nuvargusių kaimiečiu pastan- 
gos. Insigalėjusi ugnelė liuosai 
siautė ir žiūrėjosi j dangaus 
mėlynę- nelyginant j kokį veid- 
rodj. i 

—Jau dega lyamuta/ Damulio 
triobu senai nebėr; Seibučio 
tvartas sudege su visais galvi- 
jais...—šapsėjo baimingai senyvos 
moterėlės, kurios, nelaimingosios, 
tik maldomis tegalėjo nešti pa- 
galbą. 

Pasirodžius pirmiesiems auš- 
ros rausviems spinduliams, nuo 

kaimo teliko vien rusėjanti pe- 
lenai. Lii dėjo kaimiečiai, dū- 
luodami, ki'd šienas supus lau- 
kuose: lindėjo paukštyčiai, ne- 

tekę savų lizdų bei vaikučių; liū- 
dėjo nusvilę augštieji medeliai. 
Vien gyvuliai išlikę, linkismai 
stūgavo pievose paleisti. 

Už kelių dienų padegę kai- 
miečiai ėmė važinėti iš kaimo 
kaiman iš ūkio ukln. 

—Teeul bus pagarbintas Jėzus 
Kristų* l 

—Ant amžių amžinųjų. 
—Ar nepagelbėtumet padegė- 

li ui. 
Ir viskas. Bet šie prasti žo- 

džiai daug iškalbesni negu šim- 
tai knygų, nes juose :>'] indi pa- 
sitikėjimas ir meilė... Jie su- 

teikdavo Dievo nuplaktam balt- 
sermėgiui tai varioką, tai gru- 
dų sykelį, tai vainiką n'aujam 
namui.' Čia nekiaura: 

—Kodėl tu degei? 
—Kas tu per vienas: socialis- 

tas, klerikalas, tautietis" 
—Aš neturiu tau nieko duoti: 

gelbėkis pats. 
N?, tokiu klausimu neišgirsi 

Šventoj Lietuvoj 
Xes baltsermėgius jie dykai 

sugyveno šimtmečius tarpe avi- 
liu: jis užmatė it* Įsiskiepijo gi- 
liai savo širdyje bičių pradą 
(principą): Vienas už visus, vi- 
si už vieną. Ir jis -/mojo, kad 
likimo smugj paminkština visų 
žmonių sąpuolis gelbėti nelaimin- 
gus, ir kad bendrumas—bičių- 
lyrtė yra prakilniausiu žmogaus 
jausmu. 

Tik prašvitus lietuviu tautos 

atgimimo aušrai, baisi Kovui, 
karės dievaičio, ugnis apsiautė; 
mušu nelaimingą žemę — Lie- 
tuvą. Baltserinėgis jos nelaukė 
(kada-gi ateina nelaimė laukia- 
ma?.) Jis rengėsi darban nau- 

jam rytui bešvintant: taisė ūkio 
ratelius, ir vartotojų draugijas, 
jvairias bendroves, mokslo—dai- 
lės draugijas. Bet Kovas pasalus. 
Jo ugnis .jau grasia baltsermėgj 
visai sunaikinti, jam nesulaukus 
nei šviesios) saulutės užtekant. 

"Lietuvos veidas kraujo put- 
ra apspjautas, 

Lietu vos kūnas bado skaus- 
mu aptinęs, 

Jos širdis bausmės jausmu 
aptvinus, 

O dvasia, it dūmas; vėjo 
išblaškinta!'' 

Taip dainavo dar prieš karę Juo- 
zapas Gerbačauskas. O dabar? 
Dabar ne žmogui apsakyti žod- 
žiais dabartinės Lietuvos skaus- 
mus ir vargus. 

T 1 Lietuvos namas truputis po 
trupučio griūva. Jau stogo senai 
nebėra; dabar tenai liuesai švil-1 
'pauja karės dievaitis, Kovas, 
■plieno kumščią prikišęs orie bur- 
nos. Vaikučiai, pirmiau taip 
šmaikštus, dabar gūrinėja ir 
miršta nuo bado; skaisčiausios' 
Mickevičiaus apdainuotos lietu- 
vaitės sukrinta baisiausiom li- 
gom ; Lietuvos berneliai šimtais 
tukstantimis baigia lieti ateinan- 
čios Jaunos Lietuvos gyvybės sa- 

kus ant motvnos-žemelės kru- 
tinės. O seniai, tie seniai, kurie 
jauni dirbo, ir kuriu širdyse jau 
tvaskėjo naujo skaidraus ryto 
pajauta, dabar sudaužė visas iš- 
svajotas viltis, sutrupino kankles 
r rusčiiai viens už kito gursta per- 
kūno prieglol:stin — Anapieliun, 
kur j u laukia senieji jų bočiai, 
taip gausiai anuomet lieję savo 

kraują už Laisvą Lietuvą! 
Ar datesės tas Lietuvos na- 

mas? Ar fTks nors pamatai, ant 

kurių vėl galima bus išnaujo' 
statyti namas? Ar atsiras labda-' 
riy kurie kaip anam baltsermė- 
giui pagelbės'"kas varioku, kas 
duonos 'kepalėliu, kas ir visu vai- 
niku?. 

Šie ir tolygus klausimai dras-! 
ko-kvaršnaia kiekvieno tėvynai-Į i1 i o širdį; ivii fi tebėra tyra nuo 

svetimtautiškų atmatų —pažibų J 
Taį klausimai •svarbus, paliečian- 
ti visos tautos gyvatą bei ateiti, 
ir jie degina krutinę, lyg sutar- 

p:ntas šv:nas 

Nejaugi kietaširdžiai protėviai 
veltui liejo savo prakaitą bei 
kraują, lygi kiekvienas Lietuvos į 
grumtėlis yra jais permirkęs? Xe-i 
jaugi lietuviai, terioti lenkų, kry- 
žeivių, savų išgamų, baudžiavos, j vergovės,—nejaugi jie suklups 

pralieję tiek kraujo bei spėkų už- 
gavo nauuičius-smilgučius? Ar 
jau taip ir nebus užmokesnio lie- 
tuviui už rusu kalėjimo rūšis, už 
Siberijos tyrus? 

Ak, kad kas 
/ atsakytų tuos 

tklausimus Kiek tiria naujos vil- 
ties, naujo troškimo, spėkos įsi- 
liet u krūtinėn, k.iri dilgintų be 
perstojo dirbti tobuliausiam tau- 
tiečio j ieškiniui—Lietuvai Santa- 
ringai Lietuvai! 

Bet Krivių-Krivaitis miega am- 

žinu miegu ir nebeatpasakoja die- 
vų žodžius. O ainių siauri kerš- 
tavimai, kvailai-pikti varžymais! 
ir smulki, pigi politikėlė neduo- 
da nei mažiausio įkvėpimo. 

'T.el vienok Lietuva 
Juk atbus gi kada. 
•Ne veltui ji tiek iškentėjo." 

Ji atbus! Juk ue veltui Kudir- 
ka, Vaičaitis- Arminas, Yišins- 
kas.. Kubilius pražudė sa»*o svei- 
katą besidarbuojant Jos gerbū- 
viui, ne veltui ir jie už ją mirt'. 
Xe veltui Basanavičius, ir kiti 
dirbo Jai, nors galėjo su didesnė 
sau naudą dirbti svetimiems. Xc 
veltui kilta Vydūno siela skaidri- 
no Prusu Lietuviu sąmonę. Xe 
veltui visi tie kilti žmonės, ku-' 
rie daug; pilniau atjautė bei u/ma-1 
tė negu męs, darbavosi, aukau- 
dami savo gyvybės sultis Lie- 
tuvai. 

# 

Taip, Ji atbus! Ji neišnyks j 
užmirties erdves nuo istorinio 
regraėio. l'o ugnies Ji vėl atsista- 
ty> ir stovės šauniu palociumi. 

Šalin lėkit, apuokai-vanagai! 
Eina Jauna Lietuva—Jauna. Lais- 
va, Santarlnga Lietuva! 

Tebūnie garbė karžvgiumsj 
kurie su kurdu mirė už Ją! 

Tebūnie garbė karžygiams,1 
kurie su plunksna mirė už Ją! 

Tebūnie garbė karžygiams, 
kurie darbais mirė už Ją! 
Ir amžina garbė bus tiems, 

kurie už Ją pasirengę yra mir- 
ti dabar. 

"Ei, kelkis. Lietuva! 

Imk kardą, imk ginklą j ranką! 
Šird/ia liepsnok, minėia žai- 
buok ! 

Salin svetimi dievai! 
Šalin Smuikelis! 

Šarūnas. 

Lietuviai Dabokitės 
Lenkų Intrigų. 

Papasakosiu apie lenku intri- 
gas. kokias jie čia mėgina va- 

rinėti, kad pasigauti lietuvius. 

Pereitam "Lietuvos" numery- 
je tilpo lenkiška blanka, kad pri- 
traukti lietuvius prie "Liubel- 
skos Unijos". 

Tokių blankų prisiųsta j So. 
Omaha, Neb-, ir daugiau Len- 
kai, arba parsidavėliai lenkberniai 
pra'inėja 'lietuvų k/ad ant šitų 
blankų balsuotų kiekvienas lie- 
tuvis, pasirašęs savo vardą ir 

pravarde. Ir manęs prašė, kad 
taš pereičiau per lietuvius delei 
surinkimo parašų po ta blanka. 
Jie, matyt, skverbiasi ir Į lietu- 
vių organizacijas, nes viena to- 
kia blanka 'buvo įduota ir vie- 
tinės S-L.A. 87-tos kuopos sekre- 
toriui F. Zigmantui. 

Šitie lenkiški agitatoriai, kad 
prigauti mažiau susipratusius 
lietuvius aiškina ^'etns, kad girdi, 
daugelis lietuvių inteligentų Vo- 
kietijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir ki- 
tur, kas tik esą yra įgijęs dides- 
nio mokslo, arba kuris tikisi bū- 
ti inteligentu, ir visa Lietuvos 
dvasiški ja esą prisidėjo prie 
Lenkijos ir Lietuvos nepriklau- 
somybės, susirišę tvirtai ant vi- 
sados unija "Lit\vy z Polską." 

Jie musų žmonėms aiškina,— 
k*ą čia lietuviams bijotis susivie- 
nijimo su lenkais. Jeigu o-są 
kas nors iš lietuviškų laikraščių, 
arba inteligentų butų priešingi 
Lietuvos susivienijimui su Lcn- 
k;ja. tai esą toki nevelija 
Lietuvai gero ir nenori jos ne- 

p-'gulmybė> P>et esą jųs tokių 
nepaisykite ir prisidėkite. 

Malonus lietuviai, musų vei- 
k-iai ir vadai! šita lenkų agita- 
riia vra. kaip matyt, gerai su- 

organizuota. Matote, jų komite- 
te 'adroda net dvi grynai sulie- 
tuvintas pravardes: kokio tai J. 

LOYAL RU8SIAN TRYING TO STOP COYVARDS 

IŠ RUSŲ ARMIJOS. 
Ištikimas rusas kareivis karabinu rm~.;ina sulaikyti d m 

Įeitu bėgančiu nuo fronto. 

MARGUMYNAI. 
LENKŲ PAVOJUS. 

J » r o o k 1 y n, X. V. Cierb Re- 
dakcija: — Kad jųs visados sto- 
vite ant sargybos Lietuvos reika- 
lu — tą jau nuo seuai žino kiek- 
vienas lietuvis, kuris turėjo pro- 
gą arčiau su jusų laikraščiu su- 

sipažinti. Išvilkimas aiktšėn pa- 
skutiniu lenkišku intrigų, kurias 
varinėja "Komitet < >bro»\v Naro 
do\vey" vėl parodo, kad jus ne- 
nuilstančiai Lietuvos priešus da- 
bojate ir jų "skymus''laiku suga- 
dinate. 

Mano manymu, lenku j)avojus 
Lietuvai yra didesnis negu dauge- 
lis apie tai mano. Surinkus žinias 
i«< visur, pasirodo du dalyku: i) 
kad iš vienos pusės lenkai lietu- 
viams neva nusile/^'ia ir pripažį- 
sta teisę buti nepiigulmingais! 2) 
iš kitos pusės 'kaip tarp savųjų, 
taip svetimose šalyse jie varo ga-j 
>na veiklią agitaciją už tai, kad 
Lietuvos jokiu budu neišsižadėti.1 
Todėl aišku, kad pirmasai yra lie- 
tuvių nuraminimui ir jų apmig- 
dinimui. Gal but jus neesate pa- 
tėmiję straipsniuko, kuri perspau- 
sdina jų laikraštis "Xorod Polski" 
iš europinių lenkiškų laikraščių, 
antgalviu "Kolo Polskie a Lit-1 
\va" (Lenkų Ratas ir ^Lietuva). 
Skamba jis sekančiai: 

K r a k o \v. — Praneša iš Vie- 
nos: Lenkiškai-lietuviškas komi- 
tetas kreipėsi per deputaciją su 

memorijalu prie Lenkų Rato, 
prašydamas, Kad jisai įsikištų į 
tautiško, ūkiško, kulturinio ir po- 
litiško reikalų persekiojimo Lie- 

tuvoje. Prie memorijalo yra pri- 
dėta eilė dokumentų, kaipo, pa- j 

I Dovoina-Silvcstravičius ir A* 

j Lisausko — vis kad mažiaus 

sup. tlyvus lietuvius apmonyti. 
| Taigi čia yra pavojus, ir ne 

taip mažas, kaip kam gali išro- 
,(lvti. Jie prisimedžios San para- 

šų nuo lietuviu, kurie mažai su- 

pranta, arba kurie yra pusiau 
|sulenkėję ir paskui išleis po >a- 

saulj bubnijimą, kad esą Lietu- 
viai nori buti prie Lenkijos. Ma- 

tai, lenkai jau rengiasi prie tai- 
kos kongreso su savo tokiais 
"dokumentais''. 

Broliai lietuviai, mušu vadai! 

Tųs pešta t es tarp savęs, skaldo- 
te mūsų vienybę, sriovę ant srio- 

vf s, siundote, o čia matote, vilkai 

mūsų žmonelius gaudo. Jie pateks į 
lenkų intrigantų rankas, nes ne— 

ra kam jiems paai t inti. Jus! 
•neturite laiko — tuščios pešty-, 
nės jums visą laiką užima, 
o reikalingam darbui jau neturit 
nei laiko, ■nei svlos. j 

Broliai lietuviai — tautini Ti- 

kai, socialistai, klerikalai — jus j 
sakote, kad jums liaudis, dar- 

bininkai rupi. Parodykite tai 
ne barniais, bet darbais- Sau 

gokite lietuvišką liaudį nuo tų 
vilku, kurie ant mus tykoja iš 
visu pakampių — saugokite nuo 

lenkiškų, vokišk i ir visokių ki- 

tokių intrigų. Omahietis. 

Tuojaus išeis iš spaudos 
Julės vferno veikalas, "Vė- 

liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvių kalbon. Kaina 
$1,00. Išanksto užsakymus 
siųskite į "Lietuvos" Admi- 

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

vyzdžiai—nusiskundimų ir pe- 
ticijų paduotu per lenkiškas, 
lietuviškas ir baltgudiškas orga- 
nizacijas vokiškoms valdžioms. 
Šitie nusiskundimai pasiliko be 
atsakymo' Rato prezidiumas at- 

laikė konferenciją su depu- 
tatais, kurioj tarp kitų dalyva- 
vo profesorius Romer. dr. Stef- 
czyk ir kuiazius Pu'vna. Po 
to užtikrinta, kad šisai reikalas 4 

bus pajudintas parlamente (Au- 
strijoj) ir išdalies delegacijose. 

Tas reikštų, kad nežiūrint 
seperatiškų lietuvių grupų, 
tenais gyvuoja stiprus judėji- 
mas, paremtas ant Unijos Liu- 
belskos pamatų — ir matan-. 
tis Lietuvos paramą ir ateitj 
broliškame susivienijime su 

Lenkija (Mtauo pa1 raukta. 
K a r.). 

Paskutinis sakinys parodo, kad, 
nežiūrint laikas nuo laiko teikia- 
mų lietuviams komplimentu, len- 
kai vjs dar yra pasirižę skaityti 
lietuvių tautinį judėjimą tiktai 
"seperatiškomis grupėmis" ir kad 
jie visai nėra išsižadėję vilties 

pasikinkyti Lietuvą j savo vežimą. 
Budėkite, lietuviai! 

Karijotas. 

ČIEPIJIMAS NUO RAUPŲ. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Redak- 

cija.— Pastaruoju laiku Chieago- 
je pasirodė raupy liga. bet dau- 

gelis žmonių per savo nesusipra- 
timą tik .slepia ligonius. Xct ir 
asteopatai daktarai priešingi čie- 
pijim ui. 

j Čiepijimo nuo raupu naudin- 
gumą supranta kiekvienas pro- 

taujantis žmogus. 1874 m. Vokie- 

tijoje išėjo tiesos, priverčiančios 
jatkartotiną čiepijimą ir, faktiškai. 
1 Vokietijoje raupu liga negali įsi- 
galėti, tuom tarpu Rusijoje, kur 
;nėra priverstino čicpijimo, daugy- 
bė žmonių kas metą numiršta 
nuo raupu ligos. 

j Mokslininkas Jcnner'is jaji prieš 
■šimtą metų susekė čicpijimo nau- 

dingumą. kuomet jis įčiepijęs ke- 

jk'tą žmonių bandė užkrėst rau- 

pais. bet prie pastarųjų raupų li- 
ga jau nelipo. 

Ciepijimo priešai sako, kad čie- 
pijant run raupų galima užkrėsti 
žmogų kokia nors kita liga. Taip, 
tas kartais gali Įvykti, bet tik dėl 
nešvaraus užsilaikymo. 

Taigi patartina lietuviams ne- 

slėpti j paloves savo susirgusių 
raupais vaikų ir negydyti juos 
"naminiu budu". bet šaukties prie 
daktaro. A. Kartanas, apt. 

Chicago; III. Gerb. Red.— 

Vokietijoj yra konstitucija ir 

parliamentas. Parliamentarėse 

viešpatijose paprastai megalima 
apskc'bti 'karės be parliamento 
leidimo. Ar kaizeries pats ap- 
skelbė karę. ar Vokietijos par- 
liamentas? Susiginčijęs. 

Vokietijos konstitucija yra 
ypatinga, ne tokia; kaip kitose 

šalyse. Sulyg vokiečių konsti- 

tucijos, kaizeris gali apskelbti 
pats tik atsigynimo karę. Ret 
kadangi ji.s 'kiekvieiri karo nali 
pavadinti "atsigynimo" kare, tai 

jis paprastai turi galę apskelbti 
visas kares, kas a:šku ir iš da- 

bartinės karės. Redaik. 



Lietuviai Kareiviai. 
SAKO, GERIAUS KARIUME- 

NĖJE NEGU CHICAGOJE. 
C a m p G r a n t, R o c k fo r d, 

111. — Gerbiama Redakcija: 
Meldžiu permainyti m>ano laik- 
raščio adresą ir siusti man da- 

bar i Rocklordą, nes jau esu 

vienu iš "Dėdės Sanio" vaikų. 
Rockforde, kur dabar męs esa- 

me, oras yra labai geras ir svei- 
kas. N'aktimis buva pusėtinai 
šalta. Turime [>o du vilnoniu 
blanketus užsikloti, bet ir taip 
kitą kartą buva šalta miegoti. 
Užtai dienomis, kaip saulutė pa- 
kjia augštyn, tai buva pusėti- 
nai šilta. 

Mūsų "Kompanijoj" esame iš- 

viso 143 vyrai, o ant pleciaus 
muštro mokintis išeiname 136. 
Tame skaitliuje yra 18 lietuvių. 
Kiek tokių "Kompanijų" yra 
Rockforde, tuom tarpu dar ne- 

žinau, nes dar nesuspėjau kaip 
reik apsidairyti Čia yra pla- 
čiausi.s 'plotas — keleto ang. 

mylių ketvirtainių — u žbuda- 
votas namais kareiviams. Kiek 
išviso lietuvių čia yra, taipgi 
negaliu dabar pasakyti. 

Valgyti duoda tris sykius j 
dieną ir visus tris s<j'kyy. duoda 
gerą zupę ir šiaip visokių tvir- 

tų patrovų. Žodžių, valgis yra 

geras, nėra ko sakyt. 
Esu sveikas ir linksmas, kvė- 

puoju tyru oru ir. kad jus žinotut, 
jaučiuosi daug linksmiau negu 
Chicagoje būdamas. Mokintis 
muštro sekasi gerai. 

A. A. ^udas. 

ROOSVELTAS ROCKFORDE 

.Pereitą sąvaitę mus aplankė 
buvusis Su v. Valstijų preziden- 
tas Roosveltas. 

Prieš jo atvykimą visame la- 
geryje buvo didelis judėjimas. 
Mat, visi yra naujokai, dar ne- 

išmokę kareivišktimo, o čia rci 

kla padaryti paroda prieš buvu- 
si vyriausj Amerikos armijų vadą, i 

Taigi galvatrūkčiais visos Kom- 
panijos mokinosi maršuoti Kom- 
panijomis. 

Seredofe dieną visoms Kom- 
panijoms davė pietus puse va- 

lamdos pirmiaus. Tuojaus po 

pietų Irtiba pašaukė visus sto- 

ti j eiles. Stojome kiekvienas 
savo vieton. 

Čita pro mus tuojaus praėjo 
maršu pirmoji Kompanija "A", 
lydima muzikantais. [Kompanija 
vadinasi tas pats, kas Rusijoj 
vadinasi rota, tik Rusijoj ro- 

tos yra ^numeruotos, o čia kom- 
panijos yra paženklintos raido- 
mis A, P>, C ir t. t.]. Po Kom- 
panijos "A" -praefejo maršuoti ir 
musų "B'', o paskui ir kitos. 

Išėję tikran ketian, pamatėme 
eilių eilės 'kitu Kompanijų, trau- 

kiančių ton pačion linkmčn. 
Kad duoti jums supratimą apie 
musų lagerio didumą, pasakysiu, 
kad turėjome maršuoti apie tris 
atigl. mylias, kol atėjome j vie- 
tą, kur visi lagerio pulkai susi- 
rinko vieton, kur ex-prezid"ntas 
Roosveltas turėjo sveikinti nau-į 
ją "Tautiškąją Amerikos Armiją", 
ir laikyti jai prakalbą. 

Atvykę vieton, pamatėme pla- 
čiausi piečių, kurio viduje buvo 
pastatyta augštesnė platformė. 
Aplink ją susirinko 18,000 nau- 

jų kareivių. 
Nuo platformės kalbėjo pir- 

miausiai musų lagerio perdėtinis 
gen. Barry, kuris perstatė put- j 
kininką Roosveltą. 

Daugybė žmonių buvo prisi- 
rinkę pažiūrėti ir paklausyti, bet 
jų neleido. Kiti buvo j medžius 
sulipę, ant stogų, kad tik ga.:-| 
ti progą pamatyti. 

Roosveltas kalbėjo apie 40 
minučių laiko, — apie Amerikos 
armjos užduotj, apie karę ir t. t. 

Grįžtant atgal po parodos ir kal- 
bų, užsiblokavo visi keliai. Xeku-j riose vetose paleido mus bėgti 
risčia, — kol pargrįžome, buvo-' 
me šlapi nuo prakaite. 

LAIŠKAS IŠ FRANCUZIJOS. 
Nesenai p. K. Bilimskas iš Ha-į 

rrisono, N. J., gavo laišką nuo sa- 

vo brolio, Jokūbo Bilinskio, esan- 

čio dabar Francnzijoj. 
Jokūbas Bilinskis (paeinantis iŠ 

Trakų pav. Vilniaus gub.) tari a- 
vo reguliariŠkoj Amerikos kariu- 
ir enėj ir kiek laiko atgal buvo San 
flntonio, Tex. { Francuziją išva-j 

žiavo liepos mėnesyj. Kaslink to, 
kaip jam sekasi, jis rašo sekan- 
čiai : 

Prancūzija, rašo jis, yra puiki 
šalis ir labai patinka; einasi jam 
gerai, yra sveikas ir linksmas. 
Apie savo tarnystę kariumenėje 
jis rašo, kad Amerikos kareiviai 
ik' šiolei nedirbo snukiai, bet jie 
mano, kad neu/.ilgo gal prisieis 
jiems ir sunkiai padirbėti. 

Iš savo algos jis padarė "allot- 
ment", t. y. atskyrė po $20.00 j 
mėnesį, kad juos siustu jo bro- 

liui; brolis gi rūpinsis jo reika- 
lais. Viskas, ko prašo, tai kad 

prisiųsti jam tabako. 
Ex Kareivis. 

Amsterdam, N. Y. Paimli ka- 
riumenėn sekanti lietuviai; 

Mykolas Kerbelis, Kazimieras 
Kazlauskis, Vincas Aleksaitis, 
Kazimieras Marozas, Bronislo- 
vas Gustis, Juozas Cinikas, My- 
kolas Palumitskas, Albinas Oko- 
slinskas, Adomas Meilūnas, Sta- 

nislovas Krupa, (Stanislovas Ra- 
ėinskis «r Tadeušas Srobas. 

N. Adams, Mass. — Eina kariu- 
menėn K. S. Pocius, veiklus lie- 
tuvis. 

Lope?, Pa. — Paimtas kariume- 
nėn Vincas Urbanavičius, buvu- 
sis lietuvių draugystės sekreto 
rius. 

tfield, Mass. — Perėjo ka- 
rišką egzaminaciją Juozas Žeko- 
nis, Pr. Mickevičius, Pr. Cuker- 
ika, Pr. Kundrotas, V. Vtnkelis, 
B. Gračius, A. K. Masaitis 
ir kiti lietuviai. Jau pastojo ka- 
riumenėn Kastantas Grcgoravi- 
čius. 

Nuo Bridgeporto išvažiavo Si- 
monas ir Kazys Jokūbaičiai, su- 

uųs vieno iš seniaunsių lietuvių 
biznie :ų Chicagoje. Simonas yra 
autalmobolistu. Kazy?} tikisi 

trumpame laike taipgi buti au- 

tomobilistu. Jie yra prie 86-to 
Div., Barracks 2100, Capm Grant, 
Rockford, 111. 

Glasgovv. D. B. — "Lietuvių 
Komitetas muo verstino karei- 
viavimo ginti" pasiuntė dvi mo- 

ter s delegates i Londoną, ka- 
reiviavimo amžiaus Rusijos pa- 
valdinių reikalais. Važinėjo po- 
ne M. Lebedienė ir p-lė S. Są- 
ri finiutė. Delegatės daug var- 

go padėjo bevaikščiodamos po 
į\'5irias Londoir aidžios kan- 
celiarijas. Sužinci.., 'kad Rusi- 
jo? pavaldiniai — "naujokai" 
vežami Rusijos armijon valdžios 
kastu, bet jtt šeimynos kol kas 
nevežamos, o tik Anglijoje joms 
išduodamos tokios sumos rusišku 
pinigu, kokios dalinamos Rusi- 
joje pašauktųjų j kariumenę šei- 
mynoms. Tik viename Glasgo- 
we yra virš 500 kareiviavimo 
amžiaus lietuvių. 

Visi "baltabiliečiai" paliuosuo- 
jami Anglijoje. 

Widness, D. Br. — Kareivia- 
v'v\o amžiaus lietuvių čia yra 
*irš 70 ir apie 30. turinčių virš 

30 metų amžiaus. Iš visų lie- 
tuvių tik 5 v isirašė j Rusijos 
armiją; visi kiti j Britanijos. 
Mat, žmonės trokšta tarnauti 
didesnėmis savo tautiečių gru- 
pomis. 
CENTRALINIO KOMITETO 

APYSKAITA. 
Savaitė Sept. 24-29. 

..Auka Mr. K. Kūlis, Cliicago, 
111. už 4 mėn. $12.00. 

Mėn auka P. Čiurlionio $1.50 
Xevv York. , 

Auka Luis Grancko, N. Y. 
$10.00. 

Mėn. Aukos Racine, \\'is. — 

M. Kasr ~?iti® 50c. St. St.atke- 
vičius 25c. J. Baukas 25c. Viso 
$1.00 

Mėn. Aukos i' Elizabetli, N. J. 
—J. Zubrikas už 3 mėn. po $1.00 
—$?.00. A. P. Zailskis, Po $1,00 
už 2 mėn.—$2.00 J. Budris po 
S r.00 už 2 mėn. $2.00. Kaz. Va- 
lis po 2»c. už 2 n.ėn. 50c. Viso 
$7-50. 

Auka uo Interside Trust Co., 
Scranton, Pa. per F. Živatkau- 
5ką, $15.00: 

Auka iš Naugatuck. Conn. ir 
L'nijon City. Conn. Pinigai už- 
dirbti per pikminką surengtą 
Lietuvin Dien>s Komiteto. $122.- 
44- 

Viso labc $*69.44. ' 

<OK 

j Tautiečiai, ar jisy širdis jau visai Suakme .ejo? 
Kaip tai butu malonų, kad, vie 

t'.n apgailestavimo įmtsu visuome- 
nėje apsireiškusių blogybių, butų 
jralima užimti daugiau vietos mū- 

sų laikraštijoje gvildenimui prakil- 
nu! jos darbų tverybių. 

Amerikos lietuvių visuomenėje 
yra t:js aiškiai apsireiškusiu.5 
partijos, kurias kalbant ir rašant 
priimta vadyti: socialistai, kle- 
rikalai ir tautininkai. 

Kiekviena tų vadinamų partijų 
dalinasi i pažangiasnes, atžaga- 
ri viškesnes, dešinesnes ir 'kal- 

nesnes frakcijas. Kiekviena frak- 
cija "dalinasi j lyderius", o tie 
lyderiai skaldo amerikos lietuviu 
v'suomenę taip, kaip jų ambici- 
j )ins tinka. 

Kiekvienas "lyderis"' lik sav > 

partiją mato neklaidinga ir, ar tai 
spaudoje, ar ant pagrindų užli- 
pęs, tik savo partiją kelia j pa- 
danges ir gaudo sau pasekėjus, o 

kitas partijas pasmerkfci. dažnai 
l-e jokios kritikos. Tas atbuki- 
na mūsų liaudies jausmus, išauk- 
K ja brolių ineapykantą, demora- 
lizuoja visą Amerikos lietuviu 
v'.suomenę. 

Argi nebūt galima vieniems 
k:tus toleruoti? Lai buna supras- 
tas mokslas socializmo, lai tyros 
io idėjos platinasi lietuvių tarpe, 
ir tegul randa sau vietą lietu- 
viuose. Tuomet socializmo fa1s:- 

fikuotojus ir vadinamas ''socia- 
'istiškomis" organizacijas patiks 
toks likimas, prie kokio taip ei- 
nant joms lemta prieiti. 

! Lai klerikalų lyderiai dangs- 
tosi skraiste katalikybės, lai jie 
nulkisa tamsiausi mūsų visuo- 
menės sluogsnį, tegul jie išnau- 

doja varguolius darbo žmones,— 
jau nebetoli ta valanda, kuomet 
ijų žabangas trenks šventas per- 
! kūnas ir r^usų žmonės praregės, 
ikad klerik j lyderiai, daugiausia 
Ikunigai, Luvo ne jų dvasiški mo- 

jkvtojai ir švietėjai, bet progreso 
[tr-rmozuotojai ir savo parapijonų 
ikišėnių globėjai. 

Faktas, kad lietuvių tautininkų 
[artiją palaiko tik prakilni tau- 

tfninku partijos idėja, nereika- 

lauja daug darodimų: dietinių 
socialistų kalbėtojų maršrutai be- 

1 
veik niekuomet nesibaigia; kle- 

|r'kalams kalba ir kalba visokia 

^e medicinos daktarai, ne moks- 
ilo. bet tikybos profesoriai, viso- 
k ų "ilogijų" studentai ir ne stu- 

jdentai, o .autininkų partijos 
Ivadinamų veikėjų prakalbos su<n 

ku pastebėti musų spaudoje, 
i Juokas ima pamasčius, kas pa- 
siliktų klerikalų varžoje, jeig~i 
!klerikalai už savo partiją tik tiek 
agituotų, kiek tautininkai kad 

agituoja. Klerikalų partija kaip 
bematant pranyktų, ir klerikalų 

i partijos elementai eitų jieško.i 
dvasinio peno ten, kur juos ves- 

ti; išmintis. 
Tuomet parapijiniai jomarka:, 

"isokios "valandos", "nobaženst- 
vos", "zekvijos" ir tam panašus 
t: iksai neiščiulptų tiek daug kru-į 
vjnu prakaitu uždirbtų lietuvių 
darbininkų pinigų, ir katalikiška i 
lietuvių visuomenė mažiau mai- 
•" i aukso išsiųstų Į Rymą, o dau- 
giau badaujantiems Lietuvos 
žmonėms, daugiau turėtų dvasi- 
nės ir materialės jiegos kovai už 
I ietitvos meprigulmybę. 

Gal ir vadinamasai Šventas Tė-j 
\as, pamatęs, kad iš lietuvių jau 
mažiau milijonų jam atplaukia, 
savo taikos projektuose atsimin- 
tų ir Lietuvą paminėti... 

Nekalbant apie platiinamų lie- 
tuviais socialistais idėjų teisingu 
mą, negalima užginčyti reiškia- 
mos socialistais energijos; gi kle- 
rikalų vadai dangstosi ir lietu- 
vy ste ir katalikybe, bile tik savo 

j.iodą kailj išgelbėjus. 
Taigi matome, kokias pastan- 

gas musų tautiečiai—socialistai ir' 
klerikalai—deda; ei tautininkui. 

... kurie atvirai ►: '.'i uz v? j į lie- 
tuvių gefbuvį, musų liaudyje f 
Idiug mažiau veikia. 

Pati idėja, nors ji geriausia 
butų, neturėdama skleidėjų mcr-i 

dėtų, Truputį panašiai yra ir su! 
tautininkų partija; musų tautos 

^ mylėtojai, išdalies ir spauda, at- 

sidėją ant Dievo valios ir laukia.' 
kol dirbančių ''socializmui", kle- 
rikalizmui ar kitam "izmui" mu- 

sų visuomenės narių sielose, bro- 
liškai atsižvelgus Į dabartinj Eu- 

ropos 'ietuvių ir Lietuvos padė-. 

■» 

jimą, užsidegs tėvynės meilė ir 

Į jie atvirai pradės jus likimu ru- 

pinties, širdingai ims ją gelbėtj. 
Lietuviu ihteligkntų, kurie, jei- 

gu nepilnai, tai išdalies, ''daro 
1/izuj" uc iį lietuviu, Amerikoje 
visiškai nėra, 

Amci'ka yra didelis katilai 
kuriame verda "tauti.iis chap- 
suy". Čia žmonės taip baisiai ižo- 
liuoti gyvenimo aplinkybėmis, 
':ad *tlažnai net vienos šeimynos 
nariai viename mieste gyvendami 
tik Į kelis metus karta pasimato. 
Stipriau tautiškai susiorganizavę 
/vilai, vokiečiai, cechai, chinie- 
čiai ir kiti. Iš savo tautos inteli- 
gentu tie žmonės turi naudą ir jų 
inteligentai myli savo tautą. 

Pas lietuvius yra kitaip: inte- 
ligentiškumą. net humanizmą, lie- 
tuvišku partijų vadu rapčiavi- 
maisi visiškai pamynė; vienos 

partijos pasekėjai kitos partijos 
vadus jsivaizdina baisiausiomis 
baidyklėmis, motinos savo vai- 
kus jais gazdina. Uielto ir lietu- 
viai profesionalai, kaip tik jie ga- 
li be lietuviu apsieiti, taip ir su- 

verda tame "tautiškame chap- 
suy'', ir nei tai šaliai, nei tiems 
žmonėms iš kuriu tokie žmonės 

k:*>ę, jau jokios naudos nebūna, o 

kartais dar blėdis. 

Sis apsireiškimas yra vienas iš 
'baisiausių, ir mūsų visuomenino 
gyvenimo vairas turi but pa- 
kreiptas teisingesnėn pusėn. Tai 
padaryti negali vieni redaktoriai, 
jeigu jie ir ištiesų panorėtų ap- 
srabdyti mūsų frakcionizmo gaiš-' 
rą. Čia reikalingi nuisų visuome- 
nės balsai, o jeigu visuomenės 
ri.rių balsai nebūt leisti išgirsti 
—žygiai. Juk Lietuva netik pa- 
vojuje, bet jau pražūties nasruo- 

se Ją reikia gelbėti- 
Apšviestesnieji musų vi- 

suomenės nariai, daktarai, etc., 
ranka numojo ant kančiose mirš- 
tančių, "užmirštų" pasauliu ir pa- 
smerktų pražūčiai Lietuvos žmo- 
nių, ir nei valandėlės įkartais nie- 
kams praleidžiamo laiko nepa- 
švenčia nuolatiniams pasitari- 
mams, kaip atsiliepti j verkenčių 
seserų ir motinų šauksmus, kaip 
ruošties prie Lietuvos atbudavo- 
jimo ir tam panašių reikalu. 

Neturėdami mažiausio supra- 
timo apie Lietuvos industriją di- 
džiuma mušu inteligentų numoja 
ranka ir laidoja kruviną bet dar 
gyvą, dar pagydomą Lietuvos 
k«ną. 

Tas labai suprantama: kol lie- 
tuvis įgijo geresnę profesiją čia 
Amerikoje, jam prisiėjo daug 
vargti, daug kentėti, daug ener- 

gijos ir jiegų padėti. 
Tai ji baimė ima pamasčius, 

kaip jis galės surėdyti sau gyve- 
nimą ant apgriautu bombomis 
Nemuno ar Šešupės krentu, ku-' 
riuos jis matė žaliuojant dar tik 
vaiku būdamas. Jis su savo prisi- 
gėrusią šios šalies "kultura" šei-; 
m yna netik nemano gryžti Lietu-' 
von, kur gyvenimas butu daug 
lengvesnis ir laimingesnis, bet nu- 

stojęs atbudimo vilties mušu tau- 
tos žmonėse, jis ir čia atsisako, 
teikti jiems kokius nors patari- 
mus ar pamokinimus. 

Yra daugybė faktu, kur lietu-, 
vių darbininkų draugija padaro 
susirinkimą ir kviečia lietuvį 
daktarą, kad jis papasakotų jiems 
ką nors apie sveikatą. 

Daktaras atsalto: "Dvidešimts 
penki doliariai". 

Derčties nėra ką, nes nenuleis. 
Tuomet ta draugija kreipiasi prie 
klebono ir tas pasiunčia vikarą 
arba pats, visai už dyką, drožia: 
jiems spyčių apie "dangaus ka- 
ralystę". 

Kartais lietuviu draugija krei- 
piasi prie kokio H"rs "susipratu-' 
sio lietuvio ', kad tas jiems papa- 
sakotų, kaip Lietuva savystoviai 
galėtų valdyties, kaip eit prie jos 
neprigulmybįėfc, kaip lietuviams 

* 
v laikyties vienybf-s šioje šalyje, 

kad koleKtyvifi lic uvių balsas vi- 
same butų išgirst??,—"susipratęs 
lietuvis" be jokių pasiaiškinimų 
atsisako. Tuomet buna pakvies-' 
tas taipgi lietuvis, kuris pakalba 
apie Marksą,- Engelsą, arba kuni- 
gų gaspadines ir Mockų. Klausy- 
tojai turi "good time'\ ir išsis- 
kyrstę užmiršta tas idėjas, kurios, 
jų dvasioje buvo taip pribrendę.' 

Lietuva paplukus kraujuose, o 

gyvenančių svetimijoje jos sunų 
^ 

french machine gunners advancing under fire 

A remarkable picture taken in the Vosges uiouutaius showlng liow the French machine gunners advance wltl thelr \veapon8, under lire, to take up ne\v posltlous. 

FRANCUZIJOJ. 
Prancūzai su kulkatsvaid iais ant pečių artinasi prie vokiškų tranšėjų Yosges kal- 

nuose; kuomet vokiečiai pila juos šrapnelių ugnim. 

pastangos ją gelbėti, taipgi jos 
sunais stelbiamos, slopinamos. 

Kiekvienas lietuvis, kas jis ne- 

b.utiĮ, jeigu jis susieina su lietu- 
viais, prisipažįsta lietuvių esąs. 
Užsiminus apie Lietuvos reika- 
lus jis atsako: "Moja uiata s kra- 
jų—ničevo ne znaju". 

Su tokiais neužsimoka kalbė- 
ti, nes jų siela jau taip atbukus, 
kad savo Dievų ji apsirinko do- 
■liarj ir pilvą. 

Yra lietuvių inteligentų mylin- 
čių šnekėti apie visuomeninius 
lietuvių reikalus. Pakalbinus to- 
kius prisirašyti prie A. L. T. San- 
daros, užklausia: "O kas ji per- 
viena: "auzas" budavoja ar "lo- 
tus" pardavoja"? 

Paaiškini, paduędi konstitu- 
ciją; jis ją atskleisdamas pradecU 
žiovaut, o jeigu dar pastebi ku- 
rioje nors komisijoje jam nepa- 
taikantį narj—sukeikia ir trenkia 
k •ygute. 

Nei inebandyk kalbint, kad toks 
ponas prisirašytų prie tos lietuviu 
organizacijos, kuris kitaip negu 
jis Dievą suprantą, kuris ne taip 
dryžas kclnias nešioja, negu anas- 

Toki menkniekiai ir atskirų as- 

menų ambicijos neleidžia Ameri- 
kos lietuvių visuomenei kolekty- 
viu balsu šaukti ir kolektyvėmis 
jiegomis dirbti gelbėjime ašarose 
paskendusių ir prie musų šau- 

kiančių musų genčių Europoje. 
Rašydamas šį straipsnelį ga- 

vau laišką nuo savo sergančios 
motinos iš ištrėmimo Rusijoje, 
kur ji, kalbėdama apie savo broli, 
kairi&ką pulkininką, ir du sunus, 

taipgi Rusijos armijoje esančius, 
pabaigoje sako: 

—"Jųs keturių paveikslus tai 
aš laikau ant staliuko pas savo 

lovą, 'l>et į juos ilgai negaliu žiū- 
rėti—greitai susigraudinu: neži- 

nau. ar kada teks pasimatyti 
>rangioje mušu Tėvynėje—Lie- 
tuvoj, o gal ir ne. Pabaigos karės 
laukiame ne kas dieną bet kas va- 

landą. Ką gero darote Lietuvai 
būdami Amerikoje"? 

Xe mano vieno motina, be^ vi- 
su Amerikos l'cruviu gentys Eu- 

ropoje tą pat rašo, jeigu tik laiš- 
kai adresatus pasiekia. 

Ir kada gi pasibaigs nerimta 
mušu tautiečių partijų kova; ka- 
da gi Amerikos lietuviai tikrai 
broliškai atsižvelgs j visais pa- 
niekintus, patekusius i karės au- 

drą'. lietuvius? 
Nors bešališkiausiais principais 

vadovaujanties gaminami raštai, 
tikiu, visoj musų spaudoj negal 
rast teisingo apvertinimo,— juk 
partijų kovoj jau nebežiūrima 
teisybės! Jeigu skaitytojai ra- 

šytojo minti ir teisingai supras-! 
tu, jeigu jie jos ir nefalsifikuotų., 
bet jeigu jie perskaitę tik pasi- 
raivys ir pasakys—"nieko sau; 

straipsnis", tat iš to naudos juk 
nebus. K. Norkus-Norkevičius. 

Kas yra toj.' I he Sarmatia 
Association"? 

j Gerb. Redakcija: — 3 9-m e nu- 

meryje "Lietuvos" Jus patalpi- 
'note blanką ''The Sarmatia As- 
sociation'' ir išreiškėte norą su- 

žinoti, kas clo gaivalas ta drau- 

gija yra r tad a«š randu reikalm- 

Jgu suteikti Jums keletą žinių, 
j aj-ie svarbiausius jos narius, 
kurie minėtoje b lankoj e pasirašo 
jos valdyboje. Vėliaus aš Jums 
prisiųsiu ilgesnį straipsnį "Ro- 
lėje Komedijantų", parašytą vie- 
no studento dar gruodžio 12 d. 

1916 m., kuriame jau tada pa- 
rodyta toji draugystė pačioj sa- 

vo užmazgoje. Apie viršminėtos 
draugystės, pasirašiusius virši- 
ninkus aš žinau sekančias žinias: 

Prezidentas—\Y. Blaževich, 
—nieko ypatingo nemokantis 
žmogus (sakosi, mokinęsis inži- 
nierijos). Jis yra sulenkėjęs lie- 
tuvis. Veik per du metu, dar 

■prieš karės prasidėjimą, vaikštinė- 
jo po New Vorką be darbo, kęs- 
damas visas "bedarbio"' pasek- 
mes. , 

Draugystėse, l'iok teko girdėti, 
vardą ''prastą" turėjęs — ypa- 
tingai 7-tam "Sokolų", lizde, 'kur 
negalįs nei pasirodyti. Prasidė1- 
jus šiai karėj vienas "Vienybės 
Lietuvninku" zeceris insteigęs 
lenkams dienraštį vardu ''Tele- 
gram Codzienny", kurį tas pats 
ir redegavo. To zecerio-reda'k- 
toriaus p. \V. Blaževich tapo pa- 
gelbininkit—už maistą ir kambarį. 

Paskui tas, laikraštis perėjo į 
rankas "bendrovės", kurios pir- 
mininku tapo tūlas p. Mazur, 
"job printer-" Tasai p. Mazur, 
kaip tada buvo kalbama, o šią- 
dien faktais yra darodoma, tu- 

rėjo susinešimų su vokiečių kon- 
suliais (sakoma, per tarpkiin- 
kystę p. Mtynarskio ir Hous- 
nerio, Galicijos atsto\o Austri- 
jos 'parlamente, tame laike va- 

dinėjusio Amerikoj ): gavęs 
$700.00 pašalpos jis išvaikė tą 
"bendrovę"; ikaip "euriems (p. 
Malikui) apmokėdamas, o kaip 
kuriuos apmušdamas, kaipo an- 

tai redaktorių-steigėję, ir pats 
tapo "bosu" ir redaktorium. Po 
nekurio laiko tasai "bosas" pa-! 
darė p. W. Blazevich redakto-| 
rium to "Telegram Codzienny"| 
po pseudonimu "Bojau". Nuo 
to laiko pan Blaževich ten ir 
"redaktoriauja"'. Jei galima "kal- 
bėti apie asmeiskas jo ypatybes, 
tai galiu pasakyti, kad yra labai j 
gražaus sudėjimo, aiškaus veido j 
su mėlynoms akimis; smagiai 
šoka, lošia kaipo amatorius ne- 

blogai. kalba maloniai, ir elgiasi 
mergiškai švelniai,—turi apie 30 
metu aiiaus, o gal ir daugiau. 

Vice presidentas — J. Do\voj- 
na-Silvestravičius. Jis, sakoma, 
yra tolymas Dr-o Šliupo giminė; 

sakosį, mokinęsis clie.ijos; išro- 
do biškį lyg paikus ir pilnas mis- 
tikas; sėdi per inaktis lenkų res- 

tauracijoj '"Kokoska" ir iš fre- 
nelogijos skaito budus ten susi- 
rinkusiųjų svečių. Išrodo ne- 

pastoviai, sergančiai. Draugijoj 
yra mandagus. 

M, limernicki, pasirašusis mi- 
nėtos draugijos sekretoius, yra 
lenkas iš Galicijos; jokio mokslo, 
sakoma, nebaigęs; per arti pusę 

| r.tetų redagavo laikrašti "Robot- 
nik Polski", lenkų socialistų or- 

l.ęaną: iš ten pasitraukę> ar pra- 
šalintas, tapo agitatorium iš p. 
Mazu.ro rankos. Išrodo labai su- 

džiūvęs, draugiškai vos paken- 
čiamas, bet atviras, pilnas ener- 

gijos ir gabus. 
licnerališkuoju minėtos draugi- 

jos sekretorium pasirašo A. Li- 
šauskas. Tai "Vienybės Lietuv- 
ininkų" zeceris. Tiek apie jį te- 
žinau. Išrodo mozūriškai. 

Assistant Sekretą ty—Adams 
F. Lisze\vski tai tas pats Lis- 
auskas, "V. L." zeceris. 

Apie jo pagelbininkus: E. Mic- 
kiewicz ir J. Lukoms»ki nieko ne- 
žinau. P. B. 

FANTASTIŠKA DERVIŠIŲ 
PRAKTIKA. 

Jau Konstantinopolio mieste, 
Turkijoj, galima matyti dervin- 
š*us. Bet norint juos gerai pa- 
žinti ir persitikrinti apie jų gy- 
;enimą ir fanatizuotus papročius, 
reikia nukeliauti į Mažąja Aziją. 
Vieno Londono laikraščio kores- 
pondentas, budabas gilumoje 
Turkijos, kartą keliaudamas to- 
imią kelionę, apsistojo nedide- 
liame miestelyje, kuriame jam 
teko panuatyt turkiškų dervišių 
pamaldas. Apleidžiant ilgą apra- 
šymą besirengimo prie pamaldų 
šitų fanatikų, paminėsime tik 
svarbiausią pamaldų dalį. 

Pirmiausia du vyriškiai prisi- 
artino prie vietos, vadinamos 
šeika". kur viskas buvo padėta, kas 

yra reikalingu pjaustymui savo 

kuno Prie š e i k o. stovėjo Šei- 
khas (kunigas), Sis paėmęs du 
aštrius peilius, aplaižė jų ašme- 
nis ir padavė prie jo prisiarti- 
nusiem vyriškiam. Šiedu greitai 
pagriebę jiems duodamus peilius, 
be laiko gaišinimo, tuojaus smei- 
gė sau j veidus taip, kad peilių 
galai išlindo per "kitą veidą. Ir 
taip tiedu vyriškiai, perskriode 
peiliais sau veidus, šokinėjo tar- 
pe susirinkusiųjų dervišių, su di- 
džiausiu užsidegimu. Šokdami, 
vėl prisiartino prie Šeiklio, tas 
i.'faukė jiems peilius, aplaižė aš- 
menis ir vėl atidavė šokusiems, 
dervišiams, Ikurie "tuos peilius 
vėl jsmeigė sau į veidus iš kitga 

(Tįsa ant 6 pusi.) 



Seimininkių Atydai! 
Laikraščiai pranašauja; kad ne»'2ilglo Amerikoje duona bus ga- 

lima pirkti tiktai pagal tam tikras korteles; tai;, pat kaip karės su- 
naikintoje Europoje Tas reiš'-'.a; kad Amerikoje jau stoka valgo- 
mųjų produktų;—ir todėl yra baisus Jų brangumas. Ką žmogus 
uždirba; turi išleisti maistui ir pinigų kaip neturėjo taip ir neturi. 
Gerą maistą; laimingą gyvenimą ir lengvą pinigą šiandien žmogui 
suteikia tiktai 

FARMOS 
Tarpe gerai gyvenančių Lietuvių gražiame Louisianoa krašte 

męs duodame progą net biednam žmogui jgyti gerą žemę lengviau- 
siomis Išlygomis. Rašyk ar at eik ir dasižinok ; kaip gali pagerini i 
savo buvj; pastoti neprigulmingu Ir padaryti* pinigą. 

Southern Land Co. ir 
814 W. 33rd Street Chicago, III. 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
—= — GAUSI 

Geresnę Vietą-Geresnę Užmokestį 
Yra reikalinga tūkstančiai vyrų užpildymui vie- 
tų paimtųjų į karę žmonių. Mokykis gerai Kal- 
bėti, Skaityti ir Rašyti Angliškai dabar ir pasi- 
naudok geresne proga Klesos pradiniams ir to- 
liaus nužengusiems mokiniams; taipgi duodame 
pilnas instrukcijas Francuzų, Ispanų, Italų ir Vo- 
kiečių kalbose. Kreipkitės laišku 
PILNAS 30 LEKCIJŲ KURSAS DIE- *£1 A 

NOIYUS ARBA VAKARAIS 

CHICAGOS INSTITUTAS 
šakos ofisas: 3340 Emerald Ave., Chicago 

PIGIAI. 
Parsiduoda tik vieaąi metą vartota 

puiki stiklinė šėpa indams laikyti. 
Baugiai užlaikyta, beveik nauja—tik 
ai puoę kainos. Kreipkitės šluom 
Idresu: 2511—46th PI., Chicago, 111. 

$600. Vertes uz $200 
Parsiduoda spaustuvė Pennsyivani- 

jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 
šina, raidės ir visokį kiti prietaisai. 
Vertės 8600.00 už $200.10. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- 
kitės į Lietuvą, 814 W. 33rd Ctreet, 
Chicago, III. 

LIETUVI! 
IL 

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADį- ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jiems pir Centralj Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
Į Lietuvą, Ir įsirašyk j nuolatinių Lietuvos SelpiĮiį skaičių. 

Iškirpk šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su saro Auka TfjĮ 
I Komitetą šiuo adresu: g 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. Ncw York City : : : t : : 

^ir^'riu $ aul tį, nukentėjusiems nuo ha- 
rės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centrą?Į Kom itetų\ po S palvi tih bus rei- 
Tcalas šelpti musų viengenčius Tėnv».ėje. 

ParaSas 

ir 

Adrcsa3 

D-re Maria Do\yiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų JJgų Specialistė 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

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

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

Rezidencija 

^208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tikta: iki 9:00 kiekvieną ryte 

B. K. Balutis 
Altorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
YeH.a visas bylas teismuose ir daro visas 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Te1 -fonas: Yards 5093 

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
pusės ir vėl šoko. Stebėtina yra, 
kad iš veidų pervertu peiliais, ne- 

bėgo kraujas ir šokanti dervišiai 
išrodė, kad nejaučia jokio skau- 
smo. Toliaus prie šokančiųjų pri- 
vartino kitas Š c i k h a s. ištraukė 
jiems iš veidų peilius, paseilėjo 
savo nykštį, tuomi paspaudė žaiz- 
das dervišių veiduose ir tos din- 
go nuosyik ; jų vietoj likosi tik 
balti plėniai. 

Korespondentas sako, kad kas 
nėra matęs tų atsitikimu, gali 
netikėti pasakojimui, arl>a s;ali 
tikėti, kad toki dervišių pjausty- 
mai ir žeidimai savo k-.ino, gali 
but daromi su pagclba burtu, 
arba yra tik "monai" užburtam 

žiūrėtojui. Bet patikrinimui sa- 

ve žodžių, korespondentas saiko: 
"Turiu pripažinti, kad tą viską 
mačiau geriausiame supratime 
būdamas. Kada dervisiai badė 
sau veidus, buvau nuo jų tolume 
tik dviejų jardų Peilius, kuriais 
jie sau veidus badė, apžiurėjau 
gerai stovt<lamas nuo jų tik už 

3 pėdų, ir iš tos pačios tolumos 
mačiau ant jų veidų baltus pie- 
nius, kurių vietoj prieš kelias mi- 
liutas buvo apčiuopiamos skylės 
nuo peilių jsmeigimo. Jeigu aš 
buvau užhipnotizuotas, tai už 

hipnotizuotais turėjo b n t į ir visi 
tie, 'kurie su manim buvo, nes vi- 
si matėme tą patį". 

Kada pjaustymasis peiliais pa- 
sibaigė, prasidėjo antra dalis ši- 
tų keistų ceremonijų: Prie Šeik- 
ho priėjo kiti du dervišiai, ku- 
riems tas padavė po vieną lazdą. 
Šitų lazdų galuose prikalinėta la- 
bai smailų vynių. Š c i k h o pirm 
prduosiant 'azdas, aplaižė jose j 
įkaltas vynis. Lazdos galai, ku- 
riuose buvo smailos vynis, at-l 
remta j delnus ir pradėta sukti.' 
Taip sukdami tas lazdas savo del- Į 
nuose, kada smailos vynjs lindo 
j delnus, dervišiai šokinėje, o ga- 
liaus tas lazdas pradėjo mėtyt 
augštyn, taip taikant, 'kad jos, 
pultu žemyn galu, o po jomis 
patjs lindo ir taikai, kad tos 

įsmigtu į jų kuną. 
V: nam nupuolė ladza ant gal- 

vos ir vynjs sulindo j galvą; ki- 
tam vynjs įsmigo j kaktą. Abu- 
du sustojo, ir abiem iš žaizdų 
trykštelėjo kraujas, kas turėjo 
reikšti, kad besikankindami der- 
višiai arba nebuvo gerai prisi- 
rengę prie pasiaukavimo, arba jų 
aukavimasis buvo neti'kes. § e i- 
k-l»as greit prišoko prie dervišių, 
lazdas ištraukė iš žaizdų, žaiz- 
das užspaudė seilėtu nykščiu. 
Lazdas padavė kitiems, kurie da- 
rė tą patj. Vieniems bėgo krau- 
jas iš žaizdų, (kitiems ne, bet vi- 
sj žaizdas § eikli ui paseiJėjus, 
ir paspaudžius nykščiu, jos din- 
gdavo; vieton žaizdų likdavo tik 
balti plėniai. Ir ar tikėsit, ar ne, 
iv. kelių minutų ir tie baltieji 
ženklai, kur buvo žaizdos, išnyko, 
nepaliekant jokio ženklo. 

Buvo jau pasiaunaktis, kada šitor. 
komedijos pasibaidė. Antrą die- 

ną pasitikau bazare vieną iš tų, 
kurie vakar lindo po vinimis 

prikalinėtomis lazdomis ir save 

žeidė. Pažinau jj gerai. Buvo 
tai berniokas gal metų am- 

žiaus. Sakė man, kad dirba kal- 

vėje. Kada prieš mane jis atsi- 

stojo linksmas aš labai stebėjau- 
si, kad tai yra tas pats, kurį va- 

ksr mačiau save kankinant. 
Dervišiai vadinasi mahometonų 

brolijos, arba "z o k o n o'' nariai; 
jie pasižymi neišpasakytu fana- 

tikiškumu ir delei savo tikybos 
daro sau patįs kančias. Laike 
panašių tikybinių apeigų jie iš- 
rodo lyg pamišę. 

ŽIEDAS ĮVAIRIOSE ŠA- 
LYSE IR LAIKUOSE. 

Nesenai išėjo iš spaudos aky- 
va anglų kalboje knygelė apie 
žiedus, k irio:- autorium yra J. 
P'rederick, ir kurioje aprašoma' 
vartojimas žiedo nuo senų laikų1 
iki šiai gadynei. 

Patėmijęs, k>ad žiedas buvo var-; 
tojamas daugelyje amžių dar1 
prieš Kristaus gimimą, autorius j tikrina, jog grekai, rymėnai ir 
egiptėnai žiedą labai gerbė ir jį 
13i'kė didelėje paguodoje. 

Sename Ryme žiedas buvo žen- į klu didelės paguodos. Ryme 
trečiame amžiuje, žiedą ant pir- 
štų galėjo dėvėti tik senatoriai 
ir labai augštos kilmės žmonės. 
Vėliaus leista kareiviams dėvėti 

[ant pirštų auksinius lankelius 
Dar vėliaus bUvo leista kiekvie- 

,niiiu nešioti auksinius žiedus, iš 
skiriant kalinius, vergus ir 11c- 

prileistinus į urėdus žmones; 
'šiems pastariems vienok buvo lei- 
sta pirštus dabinti sidabriniais 
žiedais, o vergams ir (kaliniams 
buvo leista nešioti geležinius žie 
dus. Kiek pirmiaus geležiniai 
žiedai dalinta dovanomis, užsi- 
tarnavusiems žmonėms, kaip šią- 
dien kad dalinama kryžiai ir me- 

daliai, bet vėliaus tokios geleži- 
nės dovanos pakeista auksiniais 
žiedais. 

Žiedų istorija Amerikc j—kaip 
jie atsirado ir kokią turėjo pra- 
džią,—ikišiol nėra ištirta. 

Eskimosai, tauta gyvenanti šiau- 
rinėse žemės dalyse, žiedų nepa- 
žįsta ir prie jų neturi jokio pri- 
sirišimo. 

Knygelės autorius skiria žie- 
dus i keletą skyrių: religiški žiedai 
•arba signetai, daktariški ir su- 

žiedotuvių žiedai ir sutuoktuvių 
•rinl.elės. Sutuoktuvių rimkelėje 
yra reikšmė stiprumo prižadų, 
kuriuos daro sužiedotinis savo 

numylėtinei. Ta reilkšmė remia- 
ma Edvardo VI, Anglijos kara- 
liau? maldų l.nyga, kurioje yra 
sutuoktuvių ceremonijos maldo- 
je pasakyta: 

"šituom lankeliu prisirišti prie 
tavęs ir tau aukauju auksą ir 
sidabrą". 

Tais laikais, sutuoktuvių, ta- 
riant kunigui pastaruosius žo- 
džius, jaunavedis nuotakai įteik- 
davo mašną fctt pinigais. Nors 
žiedai buvo tais lai'kais žinomi 
jau 111110 labai senai, tai vienok 
sutuoktuvių žiedai per ilgus lai-, 
kus nebuvo vartojami ir vieton 
jų, prie sutuoktuvių ceremonijų! naudotasi sužiedotųvių žiedu. Vė- 
liaus, po sutuoktuvių, j sužiedo- 
tuvių žiadą dėta akis. kaipo žen- 
klas pavedimo namų valdžios mo- 

teriai. kuri turi teisę valdyti na- 
mus vardan savo vvro. 

Nekurie aiškina, iš kur paeini 
paprotys dėvėti sutuoktuvių, ar 

sužiedotuvių žiedą ant ketvirto 
piršto kairės rankos; esą t (.dėl. 
kad <nuo to piršto eina kokia tai 
ypatinga gysla tiesiok j širdį. 
Taip bent manė senovės žmonės. 
Bet augščiiau minėtos knygos 
autorius šitą paprotj aiškina ki- 
taip. Jis sako, kad dėvėjimas 
žiedo ant ketvirto niršto paeina 
nuo to, jog kunigai, sutuokianti 
jaunavedžius, turėjo paprotį žo- 
džius: "Vardan Tėvo, sumaus, 
ir Dvasios "šventos," tarti ir ti- 
riant tuos žodžius lytėdavo tris 
pirštus ir ant ketvirto maudavo 
žiedą. 

Praetyje žiedai buvo dirbami 
netik iš metalo, bet lygiai buvo 
dirbami iš bra/ngių akmenų, kaip 
tai smaragdo, deimanto, rubino, 
burštino arba ir dramblio kaulo- 

Tikėjimas j gydančius žiedus, 
kaipo genai pašventintus, irgi 
verta paminėti. Pirmiaus žmo- 
nių tikėta, kad akla žebenkštis 
atgauna savo matymą pamerkus; 
ją j vandeni, tad kas ten sumisli-j jo tuorni pasinaudojant dirbti 
gydamčius žiedus. Į stiklinį in- 
dą pilta vanduo, j vandenį nar- 

dinta žebenkštis ir paskui j tą 
vandenį merkta auksinius ir ge- 
ležinius žiedus. Žinoma, vande- 
nin panardinta žebenkštis buvo 
užsimerkusi, o iš vandens išim- 
ta prasižiurėdavo. Žmonės tikė- 
jo, kad tikrai akla žebenkštis įgi- 
jo regėjimą maudynėj; tad joje 
mirkintą žiedą paskui pardavi- 
nėjo kaipo vaistą nuo zalzuotų 
akių. Mat tikėta, kad galybė, 
kuri žebenkštukei suteikė regė- 
jimą perėmė vandenyje esantį 
žiedą ir jam suteikė savo galybe 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS. 

Turkestane, vidurinėj Azijoj, 
kilo revoliucija. Agitatoriai, pri- 
siviliojo du pĮilkus^ kariumenės 
kurie sumušė savo generolą, at- 
sisakė toliaus.. klausyti laikinos 
rusų valdžios. 

— Rusų kariumenė persilaužė 
per vokiečių frontą į šiaur-ryčius 
nuo Rygos, ir ant i versto pa- 
sislinko pirmyn. 

— Anglai užėmė miestą Ram- 
adje, netoli Bagdado, Mesopota- 
mijoj, ir užgriebė nelaisvėn dau- 
giaus negu 4,000 turkų. 

— Laukiama naujų ofensyvų 
ant italu fanto ir Belgijoj. 

_ Didžiausia ir naudingiausia laikraštis. 
Neužsiima barnėmis nė pole- mikomis. 
Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokinančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
T:k $2.(;0 metams. 
Kanadoj ir Mcxikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiu/os vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

20Ū4ST. CLAlR AVE CLEVELAKD. OHIO 

F. P. Bradchuli&! 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe Street, Coraer Clark 

Room 1P.07 

Teleplioiie Randolph 5598 

™yv.: 3112 S. Halsted St., arti 31st St. 
Phone Yards 2390 

Sesute: jeigu jtjs pa- 
geidaujate kad jus vy- 
ras arba kita jums 
brangi ypata kartįi ant 
visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervėlu. šim- 
tus Fesučiu aš nnlink-- 

205 East 14th St. New York City. smiliau ir Jus galiu padaryti linksmi. 
Pasinaudok iŠ mano patarimo. Ita- 
šyk šiandien; kol patarimas sutei- 
kiamas dykai; indėli krasaženklių Atsakymui. Adresuok: 

Mrs. L. Piasecka 
I. nivorsa! Sale Houco Dept 242 

SEVERA'S VVAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severos Plotkelės r.tio Galvos Fkausmo ir Neuralgijos) atneša greita pal engvinim^. l\ain<i >5 centai už dėžutę su 12 plotkcliij su milteliais. 

Šeimyniškas Linimenias. 
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą. Ir 

turėti po butelį kilo laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužyraui, išsisukimui arba perlenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko goresnio ui 

Gothard Oil 
(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo f,yduol£ vie- 
tininin pauaudojunni, jis nuramina skausmus, skau- 
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy- 
mui nesveikavimų, kaip .intai: reumatizmo, neural- 
gijos, išsisukimu. susidaiMšymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų. 

Kaino : 25 ir 50 centų —visur aptiekose. 
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. T. Pran. Vevrrka iš nioomfield, Mont., pra- neša mums savo laiške iš lfi d. vasario. 1917 ra., fekančiai: "Išsinarinau sau koja kelyje, bet panaudojus kelis kartui Severos Gothardmišk^ Aliejų, skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai". 

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" išdirbimų, arba uisisakykit tieaiog, jeigu tikrų r.egdite gaJ'.L 
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, !OWA 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. „Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 
PRENUMERATA METAMS: 

Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystės* .3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYOŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

Biznieriai! Garsinkites "Lietuvoje" 

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

Jusų kambaral vipuomct išrodys dailus. Išrėdyti mūsų gerais rakandais neto!, kol 
nauji, bet ir kad bus apsinešioię, niekados nepames savo skaistumo. Jeigu negalite už- mokėti visų pinigų antsyk, męs palaukiame be jokio procento per 50 dienų taip, kaip "cash", arba ant lengvų savaitinių išmokėjimu, Atdara kiekvienu vakara 

KUL1S' FURN1TURE HOUSE 
3224-3226 South Halsted Street, Chicago, III. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; sliubiniua 
ir deimantinius; muzi- 

kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 

ijs visokius šokius; armonikas rusiškas ir pru3lnes; 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. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 
4632 So; Ashland Avenue CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309 
Katalogas visiems f'ykai, kas tik pririųs už 2c štampu. 



ALT Sandaros Kuopom!;. 
kerbiamieji nariai:— 

Jau balsavimai <lcl seimo vie- 
tos nu <vrimo pasibaigė: didžiu- 
ma balsavusi} padavė savo bal- 
sus už Xew Yorlcą (237 b a!.) 
ir tiktai 28 'halsai Ivno prieš ir 
keletas už Bostoną. Tokiu bud U 

seimas bu? \'cw Yorke. Halsa- 
vime dalyvavo tiktai 16 kuopų, 
o kif.>>( 26kuop.) jokių praneši- 
mų lyg šiol seimo vietos skyrimo 
reikale nėra davusios savo balsų. 
ALT. Sandaros Centro valdyba 
jau paskyrė .reimui ir laiką :lap- 
kiier- 20. 30 ir gruodžio i d. 19- 

17 m. Taigi lig seimo turime 
dar j:orą mėnesių pasirengimui. 

Šiuomi aš atsišaukiu i visas 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros kuopas, kad jus subrus- 
tumėte rengtis į Seimą ir pradė- 
tu'.1 ėte smarkesni judėjimą or- 

ganizavime naujų kuopų ir senų 
didinime. 

1) Tuoj visos kuopos padary- 
kite susirinkimus, aptarkite mušu 

organizacijos reikalus ir jos la- 
imi padarykite nutarimu^-įneši- 
mus. 

2) Didinkite narių ant vietos 
skaičių, organizuokite tam tikslui 
prakalbas, rūpinkitės sutvėrimu 
naujų kuopų tose lietuvių kolo- 
nijoje. kuriose lig šiol ALT. San- 
daros kuopos nebuvo, 

3) Išrinkite atstovus į seimą. 
Seiman renkama nro kiekvie-j 

nos kuopos po vieną delegatą; 
kuopa, turinti viršaus 25 tiarr 

lig 50, renka du delegatu. Kuo- 
pos, turinčios viršaus 50 lig" 100 

narių irgi renka du atstovu. N'uoi 
kiekvieno sekančio 50 narių da-1 
renka vieną atstovą. 

a ) Kuopos, padariusios įneši- 
mus, turi tuoj pasiųsti nuskirtai 
įnešimų sutvarkymui Komisijai: 
Mr. P. Norkus, 120 G r and st., 
Brooklyn, N. Y. Komisija su- 
sideda iš šių A.L.T.S. narių: P. > 

Norkus, K. S. Karpavičius ir VI. 
Leščinsko. Įnešimai turi but pri- 
duoti ne vėliau lapk. 23 d. i9T7m. 

Šitas seimas turės buti vienas 
iš svarbiausiųjų, nc.-> jam aptar- 
ti yra daug susidėjusių reikalų: 
sutvarkymas pačios Sandaros ir 
jos kuopų, nuskyrimns organo] 
ir, svarbiausia išrinkt gerus, są-Į žiningus ir gabius Centralės val-i 
dybos narius, nuo kurių priklau- 
so visas organizacijos veiklumas' 
ir augimas. 

Taigi gerb.. nariai! nieko ne- 

laukdami susirinkite ir tuoj ap-! 
kalbėkite musų organizacijos 
Teikalus, neužmiršite pasidar- 
buoti jos lai ui ir, svarbiausia, 
turėkite omenyje j»au prisiarti- 
nanti seimą. 

'Su pagarb.., 
Stasys Mockus, 

ALTS. susiu, sekrct. j 

Jieško Gimiminių. 
"Tėvynės." Redakcijon priduota 

ii organ; Hebresv Sheltering and 
Tmmigvant Aid Society daug laišku 
iš vokiečiu užimtos Lietuvos. Gi- 
minės pajieško savo artimųjų 
Amerikoje; bet dėl klaidingų adre* 
sų. laiškų negalima pristatyti. 

Atsiliepkite, pajietškomiejl, ar- 
ba tie, kas pažįstate paieškomuo- 
sius, praneškite Jiems. 

Reikalaudami ii5 "Tėvynės" re- 
dakcijos Laiškų, visados nurody- 
kite pajieškojimo numerj, nes ki- 
taip sunku bus laišką surasti.— 

U alaudami laiškų, adresuoki- 
te taip: 

V. K. Račkauskas, 
307 W. 30th Street 

New York, N. Y: 

1042.—Johanna Semaška, iš Bu- 
dos, j ieško Vadavo Semaškos, 
Elizabcth, N. J. 

1043.—Richard Schifko, iš 
Skaudvilės, jieško Gustavo Schif- 
ko, 153 E. Sch\varzol Ave., Vin- 
cennes, Ind. 

1044—Juliau a Šimktvičici'ė, nuo 

Kurtavėnų, jieško Antano Šim- 
\Vis. 

1045—Ona Supranavicieni, nuo 

Lazdijų, Seinų pav., jieško Vikto- 
ro Paulio, 418 Park Ave., Utica, 
N. Y.; rašo, kad miręs Petras. 

1046.—S. SnipcHškiene, iš Kau- 

no, j ieško O. Snipeliškio, 73 Park 
'A ve., Brooklin, N, Y, 

lOĄy.—Stasiulis, iš Užvenčiu, 
Kuršėnu pačto, j ieško Juozo Stasiu 
lio, 162 Pain Str., Throop, Pa. 
kaus, P. O. Box i^ivenoslia, 

1048.—Marijona Sakalauskienė, 
i.s Mcilianu, Joniškėlio pačto, j ieš- 
ko Antano Ptntolio, Box 141, Ar- 
nold. Pa. 

1049.—Al. Steponai'iče, nuo Po- 
flbroclžiii, Vilniaus gub., j ieško P. 
Steponavičiaus, Cleveland, Ohio 

1050.—Juoz. Smtckio, i.š Rudos, 
j ieško Vlado Smickiof Miners 
.Mills, Pa. 

105r.—Slefania Rcvkovska, nuo 

Alytaus,jieško Kazio Sivicko, 1154 
YVashiigton Str., Xe\v York. Pra- 
šo pagalbos* 

1052.—Mare Rimkus, Kėdainių 
pačto, jiesko Kastutės Rimkus, 5 
E. i^Stli Str., Ne\v York City. 
I053-—l 'n- Rameika, nuo Lydos, 
j ieško Adelės Rameikienės, qo5 E. 
8th Str. (?). 

1054-—Justina Rinkezičicnė, 
nuo Mariampolcs, Suv. gub., j ieš- 
ko V. Rinkevičiaus, Central Str., 
Mahanoy Cit y, Pa. 

1055.—Juozas Rainis, nuo C'e- 
kiškiij, Kauno gub., * j ieško K ac. 

Rainio, TJox f/j, Atlanta, Mieli. 
Rašo, kad namai visi išlikę, gyvi 
visi namiškiai. 

1056.—Ona Račkauskiene, iš 
Rietavos, Laukgalių pačto, j ieško 
Juliaus Račikausko, 7 Bow Str., 
Elizabeth, N. J. 

1057.—K aralina Rabikozvskienė, 
Paneviežio pačto, jieško 1 Indo 
Rabikausko, Dox 63, Rockford, 
# .1 1058.—Agnieška Rakauskienė, is 
Rakiu, Panemunės gm., jieško 
S i m. Arlausko, 100 Xo. 3rd Str., 
Brooklyn, N. Y. Prašo pagalbos^ 

1059. -Jonas Račkys, iš Kauno, 
jieško l inco Račkio, 1569 Camp- 
bell A ve.. -Detroit, Mieli. Rašo, 
kad didelė bėda. prašo pagalbos. 

iof>o.—Zofija Rimkevičiau-, iš 
Kauno, jieško Jcnitškevičiaus, P>ox 
4&S. Ed\vardsville. l'a. Prašo pa- 
galbos. 

Juokeliai 
Sakoma, Amerikos lietuvių laik- 
raščiuose trūksta j ut>kii. Sakoma, 
permaža humoro. 

Aš esiu visai kitokios nuomo- 
nės: aš esiu tikras, kad jeigu sto- 
\ intjs nuošaliai nuo Amerikos lie- 
tuviu laikraštinės partijų v politi- 
kos žmogus atydžiai skaitytų vi- 
sų laikraščių apžvalgas ir eclilo-, 
riaus, na ir korespondencijas,— 
tam skaitytojui ne juokų truktų, 
bet truktų skaitytojo šonai nuo 

tų juokų, kurie apdengti idėjų 
maskomis. 

TIKRENYBĖ. 

■Mokytojas bara vaiką, kad tas 
kas dieną užmiršta namie pie- 
šelj; sako: 

—Kaip tu pavadintai kareivį, 

'kuris i karės lauką eina be šau- 
tuvo? 

— Al ji pavadinčiau aficierit« 

VISAME KALTAS TEDDt* 
Kuomet vokiečiai tapo sumuš- 

ti ties Verdumi, kaizeris pasi 
šaukė savo sūnų. Abudu užsi- 
mąstę sėdėjo. 

—Tėveli, kas pradėjo šią karę? 
—paklausė sunus, užsirūkydamas 
sigarefą. 

—Kaip, juk męs jau pasakėm, 
kad visa kaltė puola ant Angli- 
jos, Francijos, P.elgijos, o apie 
Rusija jau ir kalbėt neapsimoka, 
—-griežtai atsakė kaizeris. 

—Tai yra žinoma — atsakė 
Simui s, bet visgi, kas ištiesų yra 
karės kaltininkas? 

—Kad jau taip nori, tai pasa- 
kysiu: pameni, kuomet Roosvel- 
tas grižo iš Afrikos? Aš ji pui- 
kiai priėmiau, išrodžiau jam vis- 
ką ir jo pagerbimui ruošiau sa- 

vo armijos parodavinius. Kuo- 
met męs sugrįžome j palocius, 
iTeddi paglostė mano pečius ir 
pasakė: "Viliuk, tu gali išmušti 
'visą pasaulį", ir aš, senas dur* 
uitis, ėmiau ir patikėjau jam. 

JO ATBALSYS ILGIAU 
SKRAJOJA. 

Kalifornietis vadžiodamasis po 
kalnus clvacagietį smarkiai su- 
riko ir gėrėjosi, 'kuomet už tri- 
jų minučių pasigirdo atbalsys. 

—Tai niekis — sako cbicagie- 
tis, — kuomet aš nueinu gult j 
savo kambarį dvyliktame gyve- 
mime ir iškišęs galvą per langą 
sušunku : "budinkis—laikas kel- 
tis", — atbalsys sugrįžta už 8 

valandų ir budina mane. 

DALYKAS KELNĖSE. 

Rusijoje gatvėkarių tikietų kai- 
nos keičiasi sulyg pasažierių -r 

su lyg laiko važiavimo. Pav. ry- 
tą. kuomet darbininkai važiuoja 
j darbą tikietai pigesni negu die- 
ną, o po ii vai. nakties jie bran- 
gesni negu dieną. Vaikai ir vi- 

sokių mokyklų moksleiviai taip- 
£i gauna pigesnius tikietus. 

Kartą kare važiavo daug žmo- 

nių. J ji Įlipo inteligentiška po- 
nia ir jos vaikas. Ponia papra- 
šė vieną t i kietą sau už 5 kapei- 
kas, o vaikui už 3. Konduktorius 
pažiurėjo j vaiką ir tarė: 

— Jau ir jam reikia pilno ti- 
kcio, nes jo kelnės jau ylgos. 

Ponia atsako: 
— Tuomet už 3 kapeikas ti- 

kietas tegul buna man. 

-Tėmijusi ta sceną kaimietė ta- 
rė : 

— Jeigu dalykas kelnėse, tat 
kam jus mane privertėt pirkt 
tikietą? 

HOTELYJE. 
Tarnaitė barškindama į duris 

šaukia svečią: 
— Meldžiu keltis, nes jau ar- 

ti dvylikta ralanda. 

—• Maia rodfl^, Jįad a3 jums 
nęužkenkiu gulėdamas, atsitrau- 
kTtč. i j r 

— Taip, bet mums reikalin- 
gos paklodės, nes jau laikas sta- 
lus pietums užtiesti* 

PASIKALBĖJOT 
Vežikas vežję -pjisažierių pu- 

sėtinai pairusiame ^eavo vežimė- 
lyje .Pasažierius įširdęs sušuko: 

l — Ugi kiba tu tik šunis ši- 
ltame vežime vežioji?! 
i — Tap, ponuli, — kur jau 
mums prastiems važinėties. 

ST1ATEMENT OF THE OWN- 
BRSHIP, MANAGEM ENT, 
CIRCU L AT J O N, ETC., RE- 

QUIRED p.Y THE ACT OF 
CONGRESS OF AUGUST 24. 

1912, 

Of Lietuva publishod \voekiy at j 
C'hicago, III. for October lst. State ol* j 
Illinois County of Cook. Before mo, a 

Notary, Public in and for the State : 

and county aforesaid. personally appe-1 
ared Joseph Bačiunas who, having, 
been duly sworn according to law, | 
deposes and says tliat he Ls | 
the Manager Pubilsher of, the Lie-! 
tuva and tbat tlie foiouing is, to' 
tlie best of bis kno\vl<Hlge and belipf, 
a trua stateinent of the o\vnership, 
nianagement (and if a dailv paper, 
the clrculation), etc., cf the aforesaid 
publication for the date ihovvn in the 
above caption, reciuireu by the Act 
of August 24, 1912, embodied in sec- 
tion 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
from, to \vit: 

1. Tliat the names and addresses of 
tlie publisher, editor, managing edi- 
tor, and business managers are: Pub- 
lishers: Joseph J. Bačiunas & John 
P. Pajauskas 814 W. 33-rd st. Chic. 
go. 111. Editor B. K. Balutis. Managihg 
Editor B. K. Balutis. Business Mana- 
ger Joseph J. 'Bačiunas, (all of šame 
address as abovė). 

2. That the o\vners are: (Give 
names and rddrecKes of individual 
owners, or, if a Corporation, give its 
name and the names cf stockholders 
owning or holding 1 per cent or niore 
of the totai amount. of stock.) 
Joseph J. Bačiurias, 81-4 \V. 33rd St., 
C'hicago, 111., John P. Pajauskas, 
814 W. 33rd St.: Chicago. 111. 

3. That the known bondholdera, 
mortgagees and O/ther .security hold- 
ers o\vning or holding 1 per cent of 
totai amount of b6nds, mortgages. or 
other securities are: (If there are 

none, so statė.) None. 
4. That the two paragraphs next 

above, giving thę /nanies of the o\vn- 

ers, stockholders, and securlty, if 
any, contain nnt orily the list of 
stockholders and security holders as 

tbey appear upon tl^e booku cf the 
company but also, in cases where the 
btockholder or security holder ap- 
pears upon the books of the com- 

pany as truatee or in any other fidu- 
ciary relation, the narae of the per 
son or corporation for whom such 
trustee ia acting; is given; also that 
the said two paragraplis contain 
statements embracing affiant's fulL 
knowledge ar.dbelief as to the cir- 
cumstances and conditions under 
\vhich stockholders and security 
holders v.-ho do not appear upon the 
books of the ecmpany as trustees, 
liold stock and securities in a capa- 
city other than that of a bona fide 
owner; and this affiant has no rea- 
gon to believe that any other per- 
Kon, asKociation, or Corporation has 
any interest dircct or indirect in the 
said stock, bonds, or other eecuri- 
ties than as so Ftated by him. 

5. That the averago number of 
copi83 of each issue of this publica- 
tion sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub- 
scribers during the six months pre- 
ceding the date shown above is 
(This information is reąuirod from 
daily publications cnly.) 

(Signed) Joseph J. Bačiunas, 
Sworn to and subscribed before me 
this 17th day of September 1917. 

Bronius K. Balutis 
(My commlssion expires May 3, 1921) 

Apgarsinimai. 
NEUŽSIMOKA PER ILGAI 

LAUKTI. 

Daugybė žmonių ne ganėtinai 
prižiūri savo vidurius. Jie visą 
dieną dirba, valgo labai skubin- 
dami, tat prie tokių žmonių vi- 

si nevirškinimo, vidurių skaudė- 
jimo simptomai labai lengvai 
apsireiškia. Jis jų visiškai ne- 

gydo, ir tokiu budu tie simpto- 
mai sukelia vidurių ligas. Tri- 
nerio Amerikoninis Karčiojo Vy- 
no Elikstras gelbsti labai pasek- 
mingai. Jis užlaiko vidurius 
švariais, sukelia puikų apetitą, 
sutaiso virškinimą ir nureguliuo- 
jo visą vidurių sistemą. Kaina 
$1.00 aptiekose. Žmonės, kurie 
dabar kc-nčia nuo reumatizmo 
ar neuralgijos lai paklauso mū- 

sų patarimo ir pamėgina Trine- 
ri Linimento. £is vaistas buvo 

neišpasakyta pagelba tūkstan- 
čiams ligonių. Jis gelbsti taipgi 
nuo guzų. sutinimų, išsisukimų, 
ctc. Kaina 25 ir 50 c. aptiekose, 
krasa 35 ir fioc. Jos Triner Ma- 

nufacturing Chemist. i333~T343 
■So. Ashland Ave. Chicago, 111. 

, (Apgr.) 

REDAKCIJOJ ATSAKYSIM. 

p. J. V. Baltrukonis.. Ačiu labai, 
idėsim į sekantį numerj. 

p. Racinietis, K. S. Karpavičius, 
Martus, Tikras Lietuvis, 

Raštus gavome ir sunaudosime 
prie pirmos progos. Visu rašytoju, 
kurie nori, kad jų raštai tilptų se- 
kančiam numeryj, prašome pasisku- 
binti atsiųsti rankraščius ankščiau— 
apie pėtuyčią, subatg. 

Reikalingi repręzentuotojai. Jus 
padarysite didelius pinigus pardavi- 
nėdami musų aliejaus lotus didžiau- 
siuose Aliejaus Laukuose Oklaliomo- 
jo, po $25.00 iv* lotą. Nuolatinė vie- 
ta ir augščiau?is uždarbys užtikrin- 
tas. Tiktai žmonės, kurie nori iš- 
dirbti didelius pinigus galite kreip- 
ties. Męs jums prisiusime iškarto 
pilnus nurodimus. Rašykite: Push- 
amataha Oil and Gas Co., Suite 308— 
9—10, 108 N. Dearbon Str., C'bicago, 
[11. 

MOKINKIS 
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai 

30 
Kalbas 
Likctjf 

4 
FamfUtal 
6ramatl- 

kot 

Per laiškus, iš praktiškai sutai- 
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymų, raštų 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš- 
kinimo; prisiųsk už 2c markę. 

MOKINAME ir KLESOSE 
jvairių mokslų, dienomis ir va- 
karais. Klesos dėl vyrų ir mo- 
terų, Mokinkitės šioj moky- 
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viskų Aiškinam Lietuviškai. 

AMERICAN COLLEGE PREPAR. 
ATORY SCH00L 

(Am^rlcin Sckool of Lu(sites) 
3103 S. Halsted St. Chicagtj, III. 

$125. $40. $20. Del T avės 
Kontestas prasidės nuo I September įki 1 December 

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis daugiausiai išp:rks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį 
setą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $20.00 ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti -ka- 
rią nors iš šių trijų dovanų, I 

PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti bill'^ arb.a įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite rnusų krautuvės kainomis, <o męs 
esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

IILIONUS DOLERIŲ žmonis dasidlrbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali butl kiekvienam; gal but turite koki išradimą dėl uipa- entavlmo, gal norite "KA IŠRASTI," reikalaukite nuo muay dykai patarimy lr yEDfiJO ISRAPlj&U* ^4 1^ asti, lr kaip užpatentuoti, kurj kiek- 
vienam išsiųsim dykaL Risunkua lr nodelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuvi&kai bent | katrą ofisą: \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE8; (Lct)I 250 BROAOWAY, 4EW YORK. N. Y. If fOS BARRI8TER BLDQ.r WA8HINQT0N, D. C, » 

Saugesnio 
Banko Nėra 
u;« Lietuvių Valstijoj Ranką— 
Universal State Bar»k—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine ui/Jura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

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

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

Reikalavimai. 
Reikaliugas teisingas partnerys } 

I hotelio Liznį su $600. Jeigu ir ne- 

Į turi tokios sumos—susitaikysime. 
; Angliška kalba ne būtinai reikalin- 
ga, nes aš kalbu angliškai, čia gali- 

i nia padaryti gerą. pragyvenimą, ir 
turtingu tapti, čia nereikia kitam 
dirbti, bet pats sau esi liosu. Kreip- 

; ties ypatiškai arba laišku: 
Joe Prilipąs, 

į 1418-20 W. Madison St. Chicago, 111. 

Pajleškojlrnau. 
I Pajteškati savo moters Onos Ja- 
! ricnės, kuri mane apleido rugsėjo 9 
| <:. 1917 m. ir pasiėmė vaiką. 4 metų 
! amžiaus. Ji 37 m. : ižiaus, sverio 
130 sv., geltonu plaukų, nedidelė, 
laiba, turi 2 apgamus ant veido ir 
vieną piėtmuką ant akies. Vaiko 
p'aukai labai balti. Prasišalino 
drauge su Juozu Rudzevičia, taipgi 
sudžiuvusiu. Kas juos patėmins ir 
greitai duos ^inią, apturės $25.00 do- 
vanu. Antrašas: 

Jurgis Jaras, 
L31 Cypress St. Youngstown, Ohio. 

Pajieškau Vinco Varanecko, ku- 
ris paėmęs iš manęs tulą sumą 
pinigų, prasišalino iš \Vaterbury, 
Conn., rugpjučio (Aug.) 15 dieni} 
1917 m. Kas praneš man jo adre- 
są, kuriuomi pagelbės man j{ su- 

areštuoti, duosiu dovanu $5. 
Juozas Trijonis, 

S65 Bank St., Waterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda automobilius Packard, 

1912, uždaromas, labai puikus, 7 
žmonėms. Geras dėl pagrabų, vestu- 1 

vių ir kitokiems reikalams. Maši- ( 
nerija gvarantuojama. Norintis ga- 
li gauti ir ant išmokėjimo. Kreipties: 

Petroshlus, 
Tel. Drover 2186. 
3222 So. Halsted, St. Chicago, 111. 

Parsiduoda lotas ant Milwaukee Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. 3. Kleczewski; 
2054 W. Webster Ave. 

Parsiduoda kepykla su namu; gerai 
išdirbta vieta; dirba 5 darbininkai; 
t'k krautuvėje parduodama. Kreiptis 
prie: J. 8. Kleczewski; 2054 W. Web- 
Įster Ave.; Chicago; ILL 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasit* 
vėsiausiu vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
jražesnį Teatrą negu vidurmie«»> je. 

Kainos šiokiom dienon 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
lCc balkonas 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vika.as. Subatomi ir nedėtiomi 2 vai. po pietg. 
Jei liuosarae laur nori j:\siliėti, a! ji vi- 
dinti ir užmiršti savo ntsmagu-nus, tai 
■teik j 

MIL.DOS-TEATRĄ* 

r KONE YAR08 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

£315 S. Halsted St., Chicajo 

cmiiii 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJA9 

1749 SO. HALSTEO ST GKICA8& ILL, 
COSLNKK 131D StRfiSr 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GMIT3J1S, CH .tingit 

Tel. Dravir 7179 Apilekos Tti. Cravsr 8443 
3203 So. Halsted St., Ciicago 

T elephone Yards 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandoj: nuo 8 Iki 12 ii ryto 

ir nuo 7 Iki 9 vak re 

3325 S. Halsted St. Chicago, Il^i 

Tel. YAR03 1332 

Di. J. KUUS 
L'etuvia Gydytojas ir Chirurgas 3259 So. Halr.tcci St.. Chicago. III. 

Gydo visokias' ligas moterių, vaiki) tr vyrų. SpeciallJkai gydo limpančias, 
užsi3enėjusias Ir paslaptinga* vynj Ugas. 

reikalaujame 
vyrų, moterų Ir vaikų barz- 
daskutystės mokytis, šita* 

yra Labai pareikalaujamas ne', ir ka- 
riumenėje. Lengvas moksip.s ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAR3ER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Fittsburg, 
Perina. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0™ce Office Houro 
2359 8. Leavitt St. 4-S & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
'-.ai-ts yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet uebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas I:aip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
muaų mokykloje. Mokini—«e pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą iP suteiks titfka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių automobilių ir kitų prietaisų. Už- tikriname tamlstai kad tuejaus gausi leidimų. Dieniniai lr vaka- riniai kurBai. Visas kursas $:>b.OO ITederal Aas'n of /uLo Er.g.neera, 1214-16 Jacks-n (Tn<\) 

DR. O. C. HBINE 
DENTiSTAS 

OFISAS: KanjjUI Ir So. HalstedSt. 
(Gyten raas *irT7pliek0»). CHICAGO. 

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

"LIETUVOS" 
ADMINISTRACIJA.. 

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

"LIETUVOS" Administr. 



VIETINES JINIŪS, 
Puikus detektyvas. Pereitą panc- 
dėlį Dr. Kazis Drangelis, 3261 
So. Ilalsted st, metęs akim per 
langą iš savo afiso, patėmijo, kad 
koks vyriškis, įsirioglinęs į jo 
stovintį prie ofosą automobilių, 
"monkinasi" su juo. Netrukus 
daktaras pamatė, kad tasai vy- 
riškis, besukinėdamas įatą ir ran- 

kenas, pradėjo su automobilium 
važiuoti. 

—Kaip mane matai gyvą — tarė 

daktaras, — ar tik tas "rupkė" 
nemėgina iš mano automobi- 
liaus sau prezento pasidaryti.*. 

Tai tartjs, daktaras už kepurės, 
pro duris ir žemyn ant gatvės. 

Prisivijęs automobilių už apie 
pusės bloko! jis sustabdė jį ir 
tarp jo ir neprašyto šoferio įvyko 
sekantis pasikalbėjimas: 

—Ką pats darai šitoj marinoj 
ir kas tau davė tiesą į ją lipt 
ir važinėti?—klausia daktaras. 

— O kas tau galvoj ir kokį biz- 
nį turi manęs klausti?—atsako 
am asai iš masinos. 

— "Never mind" apie mano 

biznį—sako daktaras—aš pirmiaus 
noriu žinoti, kas pats esi p;r- 
vienas. 

Tasai atsivertęs savo švarką, ro- 

do daktarui prisegtą ant bruslo- 
to detektyvo žvaigždę. 

— O tai pats esi detektyvas? 
— Šiur—atsako tasai iš auto- 

mobiliaus išlipdamas—o apie au- 

tomobilius aš tiek žinau, kiek ir 
apie šunis,—aš nemoku jų runyti. 

— Aš matau, kad pats nelabai 
"zgrėbnas" prie automobiliaus— 
sako daktaras—nori, aš tau pa- 
rodysiu, kaip reik mašiną "runy- 
ti". 

— Šiur, Maik!—tarė detekty- 
vas, j automobilių atgal sėsda- 

mas,—pavėžyk mane iki 34-os 
gatvės. 

[sėdęs mašinon. Daktaras, pra- 
važiuojant pro \iro ofisą, pama- 
tė Kirą bestovint. 

— Ei, Mr. Kira»s,—'šok j maši- 
ną, truputj pavėžysim— pašaukė 
daktaras, akim jam pamerkda- 
mas. 

Kiras užšoko ant laipto, o ma- 

šina tuom tarpu pravažiavo pro 
Wtą gatvę. 

— Tu mane ne ten veži—tarė 
detektyis,—aš sakiau tik iki 34 
os gatvės. 

— Tliat's all right!Čia negerai, 
užsisukti. Aš aplink bloką apva- 
žiuosiu. 

Ir atvežė jj j 35-tos gatvės po- 
licijos stotj. 

Policijoj pasirodė, kad tasai 
"<le>tektyvas" yra policmonas iš 
vienos stoties pietinėj dalyj mies- 
to ir atvyko čia, civiliškai per- 
sirėdęs. Jau policijoj būdamas, 
"detektyvas" manė daktarą nu- 

bliufuoti ir užgąsdinti, bet dakta-j 
ro su koše nesuvalgysi ir jis no- 

ri su/.iinoti, kokią teisę tasai per- 
Rirėdžiusis policmonas turėjo at- 

vykti net ant Bridgeporto ir sve- 

timas mašinas "mėginti''. 
Dalykas tapo perduotas polici- 

jos vyriausybei. Tuotn tarpu keli 

bridgoportiečiai, mačiusieji iš ša- 
lies tą atsilikimą, paleido gan- 
dus, kad girdi, Dr. Drangelį 
"areštavo" detektyvai ir už tai 
girdi, kan! kariumenėn nestojo". 
Tik vėliaus paaiškėjo, kad ne de- 
tektyvai Drangelj areštavo, o Dr. 
Drangelis detektyvą policijon nu- 

sitarabanino. 

Geros nuomonės apie lietuvius. 
Viena lietuviška krautuvė reika- 
lavo geros mergi'nos lietuvaitės— 

bookeeperio (knygų vedėjos.) 
Tuo tikslu kreipėsi j Wende!l 

Phillips High Scool,—ar kartais 
ten nėra baigiančių komercijinj 
mokslą lietuvaičių: 

Iš ten gavo iokį atsakymą 
"Dvi dieni aš jieškojau lietu- 

vaitės panelės musų mokykloje, 
kuri butų mokinusis knygų ve- 

dimo. Per puspenktų metų, 
kai aš mokinu \Vendel! Phil- 

lips mokykloje, buvo tik v-e- 

nas lietuvis mano komerciji- 
niuose kursuose—vaikinas, ku- 
rs yra nepaprastai puikus mo- 

kinys. Šittom laiku dvi lietu- 
vaitės ima čia Abelnąjj kursą. 
Jos išrodo labai puikios mer- 

ginos; bet nesimokino kijy-gVS- 
Teieru lietuviu jauni- 

mas dauginus imtų komcrciji- 
nius kursus nfbkyfeloje; tai; 
bc abejonės, jiems netruktų 
vietų- Augštesnėms mokyk- 
loms ištikro malšonu turėti 
jaunimą tokio kalibro (rūšies) ; 
kaip (kad tie keletas lietuvių; 
kurie dabar randasi Phillips 
Iligh Schoolėjc. 

Su pagarba; 
Caroline Bengston." 

Armour'o vakarinę mokyklą ant 

33 place lanko 121 ypata lietu- 
vių, vyru ir moterų. 

73 vyrai ir moterįs larko angliš- 
kos kalbos kleses. 

29 moterįs ir merginos virimo 
klesoje. 

17 vyrų yra amatų klesoje. 
12 merginų siuvimo klesoje. 
Svetimtaučių yra 100 ypatų 

įvairiose klesose. Išviso 221 mo- 

kiniai. 

Taigi lietuvių yra daugiau 70%. 
Jonas Šileika. 

A. L. T. Santaros 25 kp. mėne- 
siniame susirinki,ne pereitą pet- 
nyčią buvo aptarta keletas bėgan 
čių lietuvių visuomenės reikalų. 
Visi susirinkusieji Sandaros na- 

riai (kurių, deja, labai mažai at- 

silanko) tarėsi, kaip praplėsti tos 

I 1 prakilniais tikslais sutvertos or-| 
ganizacijoa, t. y. A. L, T. S. vei-j kimą Chicagoje. 

D-ras K. Draugelis perdavė 
uopai laišk;} gautą iš Racine, \Vis. 

A. L. T. S. kuopos, kuri kviečia 
Dr. K. Draugeli už kalbėtoją.! 
Pastarasis sakėsi, šj kartą nega-1 
<lįs važiuotikalbėti j Racine. Tuo 
mct tam tikslui susirinkimas pa- 
skyrė antrajį "Lietuvos'' redak- 
torių Kastantą Norkų, kuris ap- 
siėmė. 

Taipgi šiame A LTS. 25 kp. su- 

jsiriinkime tapo nutarta neužilgio 
surengti debatus. Tema bus "šni- 
pijada.'' Prelegentais bus p. Gi- 
raitis ir p. Norkus. 

Iš viso matyti, kad ALTS. 25 
kuopa jau energingiau pradeda 
veikti. Ncprigulintiems prie San- 
daros lietuviams būtinai reikia 
prisidėti. Rep. 

Įvairumai. Kazys Alšanskas 
'(lietuvis) tapo gatvekario u ir 

: muštas pereitą subatą miestelyje 
IIegewieh. Velionis buvo 28 me- 

!tų amžiaus ir paėjo iš Kauno gut. 
(Telšių pavieto, Reketų sodžiaus. 
Palaidotu šv. Kazimiero kapuose. 

— Kaz. Gugis yra kandidatų 
j j augštesniojo teismo teisėjus, 
'ant socialistiško tikieto. 

— Ona Jukiis. ir "Charlęs" 
Dugnas, sykiu su 'kitais dviem 
tapo areštuoti ; kaltinami pavo- 
gime šilko $30QD vertės iš Grien- 
tol Kimono Co. Visi jie gyvena 
apielinkėse 18 gatvės. 

— Šią sąvafitę šv. Jurgio pa-j 
rapija*, ant Bridgeporto, apvaikš-| 
čiojo 25-metinį savo jubilėjų. Iš 
iš tos priežasties 'buvo surengta 
paroda ir įtaisyta 'bazaras. šv. 

Jurgio svetainėje. 
— Draugystė "Lietuvos Vė- 

liava Amerikoj No i" 'nuo Town 
of Lake, pirmiaus pristojusi prie 
taip vadinamos neva Am. Liet. 
Darbininkų Tarybos, dabar atsi ' 

sakė nuo jos ir atšaukė savo de- 
legatus. Keletas socialistų, įsi- 
vyravusių toj draugijoj, buvo 

taip įsidrąsinę, kad netik įvarė 
tą Draugystę minėton neva Dar- 
bininkų Tarybon, bet kuomet 
prezidentas J. Balandis, (nenorė- 
damas statyti draugystės pavo- 
jun, pasipriešino, tai jie įagitavo, 
ka.d jam net 'balsą atimtų ant 

3 mėnesių. Sušauktame extra 

susirinkime pagalios nutarta at- 
simesti nuo tos Tarybos, o pre- 
zidentą paliuosavo nuo bausmės, 
įkuria jam suinžinieriavo socia- 
listišiki "diktatoriai". 

GAUDO ŠNIPUS, 
Petrogradas, spalio i d.-^Nau- 

jai įsteigtas valdiškų detektyvu 
departamentas pradėjo smarkiai 

gaudyti vokiškus agentus Rusi- 

joj. Tarp tokių agentų yra daug 
švedų, finų ir kitokių svetimtau- 
čių. Finų agentai atvirai supir- 
kinėjo Rusijoj ginklus ir /amuni- 
ciją, Sakoma, Vokietija storai 
yra patepusi finus, kad tie su- 

rengtų revoliucija prieš Rusiją. 
Vokietija duoda, sakoma, dide- 
les sumas pinigų ginklų supir- 
kimui ir agitacijai prieš Rusiją. 

Reumatizmas 
ISsigydė namie, kas tiktai jį tarėjo 

Pavssarj 1893 m. ai kankinausi mus- 

kulų nusilpnėjimu ir neumatizmų. Aš g y- 
tydžiausi virš trijų metų .ir manau kad 
tik tas žino jo blogumą kas ji turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti iįsigelbėjima buvo 
tik lyglalkiniai. Galiop, ai suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesuprižo. Aš dariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
nė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
itikime. 

Ai noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
5itą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir ai jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs ji sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, ai nenoriu ju- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras ijgelbėjimas siūloma 
jums včltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark II. Jackson, No. 480 D. 
Olurney Rldg., Syracuse, N. Y. 

"Atėjo laikas pasiduoti ar pergalėti'' 
"Mums yra tik vienas išėjimas. Męs ji padarėme". 

W00DR0W VVILSON 

Suvienytų Valstijų Prezidentas. 
"Ar męsdaugiaus gaiiėsimės savo DOLIARIU 
negu GYVASTIES savo SUNU?" 

WILLIAM G. McADOO 
Suvienytų Valstijų Iždo Sekretorius 

Patriotizmas—Lojaližkumas—Pačedlyvumas Į 
Liepia JUMS užsirašyti 

Suvienytu Valstijų Valdžios Bondsus 
Antroje 1917 in. Laisves Paskoloje 
Jie yra išleisti po $50, po $100 ir didesni. Procento atneša 4%, išmokamus kas šeši mėnesiai 

Jųs galite užmokėti už juos pinigais, arba sekančiai lengvais išmokėjimais: 
2% laike užsirašymo 
18% Lapkričio 15, 11)17 
40% Gruodžio 15, 1917 
40% Sausio 15, 1918 

Pasiklauskit pas savo bankierių, pačtoje, pas savo darbdavį arda pas vietinį 
LIBERTY LOAN COMMITTEE 

Jie duos jums patarimą ir pagelbą. Jie duos jums oficiališką 
blanką užsirašymui paskolos. 

VISAM PASAULYJ NERA SAUGESNIO INVEST^IMO KAIP 

Laisves Bonfotf—Užsirašykit Dabar! 

Packing House Darbininkams 
E. St. Louis, III. 

Didelis Susirinkimas atsibus Pėtn., Spalio 
(October) 5tą, 1017, 8tą valandą vakare, Cechų 
svetainėje, llta gatve ir Excliange Avenue. 

Meldžiame kuoskuitlingiausiai atsilankyti 
ant šio susirinkimo Packing House Darbininkai 
o ypatingai moteris ir merginos. 

Bus geri kalbėtojai Tisose kalbose ir paaiš- 
kins delko yra reikalinga organizacija dabarti- 
niam laike. Kviečia visus, Unijos Komitetas. 

PUIKUS DIDELIS BALIUS 
paRenotas 

S. L A, 208 Motery Kuopos 
Nedėlioje, Spalio-October 14, 1917 

UN1TY CLUB SVETAINEJE 
3140 Indiana Avecne 

Prasidės 7 valandą vakare Bilietas 25 Centai 

Programa dalyvaus Įžymios Chlcago]e ypatos. Po programul visokį 
įvairus šokiai. Maloniai kviečia MOTERIS 

No. 40. LIETUVA 
-• 

«• ■BTf" |T| Ol savo'bKaitytojams iitoda labai daug naudingų raštų A I &■ I I I Skapte žmoni v sveikatą ir Jigat taipgi apyaaltŲ, juoky, f\ | 1^1 | I^J.eiiiy, paveikily.'v Tursavo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, "Anglijoj ir kt. ^'Ateities*' luina metami S2.0V. pusei piety 11.00. Už- sieniuose metami 12.50. Pasiturėti vien* numeri siunčiame dovanai. 1 

"Ateitis'r, 366 Broadway,*So. Boston, Mass.! 

In mušu 
i 

Skaitytojus 
Kiekvienas "Lietuvos" skai- 
tytojas, pažinusis puikiausi 
lietuviškoj kalboj laikraštį 
"Lietuvą'1, patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 
turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 
tarkite skaityti, kas nori 

gero dvasinio peno. Pasi- 
žiūrėjimui pareikalavusiem 
prisiunčiame DOVANAI. 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Ntdėldienio, Spalio 7d., temai 

"Krikštas Ir Jo Ženklinimas" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. fnžang dykai. Nėra kolektos 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
GenertUs 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. VVashlngton Street 

«»«■■ 1008-1009. Ttl. CcstTil 2579 

3214 So. HiliteJ St, TA Ytrds 7271 

CHICAGO, 1LL. 

Amerikos Lieiuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis- j 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- ! 
ptės, stenografijos, typewriting, I 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politiklnės ekonomijos; pilietystės 
dailiarašystės. 

Mckinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 

v!06 So: Halsted St:; Chicago; 111: 

Progresyvi Lieluviy Aptiaka 
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 didele san- 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, 111 
Telephone Drover 8448 

Mokykis Frahcuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems. kuriems galatseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvj" $2.00 metams. 

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

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Joannos 
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. MtinSt Kewanee,Ill. 

Telefonas ARMITAGE 934 

DR. A. J. KARALIUS 
Gj'do Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. YVESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS) 
Mes neesame bankiertal, oe męs gvarantuojame Tamstai suč& ivtnaBO^ ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 

™ ir vaiknamt padarom* ant orderio naujus siutus nuo *30.00 iki 2£oo ui Duse kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 lkl $60.00 ant ^ISSi siutus parduodame po $5.00 Ir brangiau. 
Naujas Ir iruputėlj d€v§tas kelines nuo |1.00 ir brangiau*. 
Vaiki} ilutal $2.50 iki $7.50. 
Bkryvlos lr valysal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED 8TREET CHICAGO, ILL. 

fitoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedšldlenlals—iki 8 vai. vakare. 
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