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"Gelbėkit Rusiją!"—šaukia Kerenskis 
— Vokiečiai Užima Salas Baltike. 
Bega žmonės iš Petrogrado.-Buntas 

Vokiečių Laivyne. 

Nauji Anglų Laimėjimai.—Lansing 
išduoda daugiau Vokiškų Sekretų.— 
Amerika daro naują smūgį Vokietijai 

Jeigu Petrogradui kadanors grę- 
ū pavojus, tai iki šiolei nebuvo 
didesnio negu dabartinis pavoju*. 
Pereitą pėtnvčią vokiečiai su di- 
deliu karišku laivynu, susidedan- 
čiu iš didžiausiu mušiu: laivu 

skraiduolių, torpediniu laivu ir lat- 
vi; šlovimui minų pasirodė ties 
dviem salomis,—Oesel ir Dago,— 
esančiomis prie įėjimo i Rygos 
įlanką. Prasidėjo mūšiai tarp vo- 

k.lkij laivų ir rusiškų katniolių. 
esančių ant kranto. Mušis buvj 
neilgas: mažos rusu kanuolės ne- 

ilgai galėjo atsilaikyti prieš mil- 
žiniškas vokiškų drednautų kanuo- 
los ir greita, tapo nutildytom, nors 

pinn to rusai-visgi spėjo nusiusi 
dugnan keturis vokiškus torpedi 
niuč laivus, prisiartinusius prie 
kranto. Didžiųjų laivų jos ir pa- 
siekti negalėjo. 

Nutildę kanuoles ant kranto, v >• 

kiečiai greitai apsidirbo: išsodinę 
:š laivu savo kariumenę ant salo< 

Cesel, jie greitai pradėjo stumti 
rusus j pietus, atkirto rusų kariu- 
r.'cnės dalj ant siauro pu^iausalio 
pietinėj salos dalyj, subaik j užėme 
raskutinį svarbiaitsį salos mies ą 
Arensburgą ir prispyrė rusu ka- 
r'umenę pri ̂  jūrių kranto. Kas 
su tos rusų kariumenes likučiai; 
pasidarė, šiuom laiku dar nėra ži- 
r.;os; jeigu ji nespėjo perplaukti 
laivais į netolimą Estonijos kran- 
tą, tai be avejonės pakliuvo vo- 

kiečių nelaisvėn. 

Judresni kariški 
Užimtų ealij kritikai jau semi 
svarba. pranašavo, kad se- 

kantis vokiečiu žy- 
gis po Rygos užėmimo bus užėmi- 
mas salti. Apie didelius vokiško 
laivyno prisirengimus jau nuo se- 

nai ėjo žinios iš j vai riti Skandina- 
vijos vietų. Rusijos valdž:-» apie 
tai žinojo senai. Laike sov.alistų 
kongreso Petrograde Kerenskis 
norėjo perspėti apie gręsianti pa- 
vojų ir sulaikyti socialistus nuo 

^galinių tuščių kalbų ir agitacijų, 
o atkreipti jų domią j gręsiantį iš 
Baltiko pusės pavojų. "Plokit, 
vyrai, plokit!"— Šaukė tuomet Ke 
renskis su ironija—"bet žinokit, 
kad vokieč;ai artinasi Baltiko jū- 
rėmis"... 

Ir šitas Kerenskio šauksmas, 
kaip daugelis jo šauksmų, atsimu- 
sf: kaip į sieną, jokio atbalsio ne- 

pagimdęs. AtpenČ, kairieji socia- 
listai čia pat apkaltino jį, buk jis 
Įp.ąsma išsvajotais pavojais, idant 
tuomi užgąsdinti bolševikus ir juos 
nustelbti. Nei perspėjimai, nei 

prašymai nieko negelbėjo: "demo- 
kratija" ir toliaus maudėsi tuščių 
kalbų vilnyse^ o vokiečiai tuo i 

laiku uždavė didelį it greitą smu- 

kurio pilnos pasekmės tik vė- 
liaus pasirodys. 

Užėmimas salų OeseMo ir Dago 
yra svarbus kariškas žygis, kuris 
turės didelę įtekmę ne tik ant rus ^ 
laivyno, bet ir ant rusų armijos 
šiaurinio fronto. 
\ okiečiai, užėmę šias salas, turi 

dvigubą naudą: viena, jie dabar 

turi savo pilnoj kontrolėj visą Ry 
gos įlanką ir todėl turi liuosą pri- 
ėjimą prie Rygos miesto ne tik 

iš sausžemio pusės, bet ir iš jūrių 
pusės. To jie neturėjo pirma, kol 

rusų laivynas buvo Rygos įlankoj 
»t kol minėtos salos saugojo siau 
rus įėjimus iš Baltiko jūrių į Ry 

|gos įlanką; antra,—užėmę šias sa- 

las, vokiečiai įgijo sau stiprią pa- 
pėde (bazą) tolimesnėms savo ka- 

riškoms operacijoms: iš čia jie ga- 
li išsodinti savo kariumcnę ant 

listonijos kranto, toli j šiaurius 
nuo Rygos. Tuomet rusams grę- 
.a tikras pavojus. Galima tikė- 

tis, kad sekantis vokiečių žygis 
'bus sekantis: išsodinę didesnį 
skaitliu savo kariumenės apielin- 
kėse miesto Hapsal, vokiečiai iš- 

syk pasirodys užpakalyj šiaurinio 
rusų fronto galo. Rusai būtinai 

turės trauktis dar toliaus nuo Ry- 
gos linkui Pskovo, kad nesiduoti 
>au iš užpakalio užeiti. Tasai jų 
pasitraukimas atiduos į vokiečių 
rankas visą Lifliandiją ir Estoniją 
i', kas svarbiausia, duos jiems- 
priėjimą iš sausžemio pusės prie 
didelio rusų kariško uosto Keve- 

lio, kuris saugoja įėjimą iš Baltiko 

jūrių j Finų jlanką. 
Kol Revelis laikosi, vokiečiams 

pusėtinai sunku įeiti j Finų įlan- 
ką, apsaugotą minų laukais. Bet, 
u/atakavus Revelj iš jūrių ir saus- 

žemio pusės, jisai neatsilaikys, nes 

nuo sausžemio jis nėra stipriai ap- 
saugotas. Kai Revelis puls, tai 
rusų laivynas liks uždarytas Finų 
įlankoj, nelyginant musė butelyj, 
kuomet jj kamščiu užkemši. Yn 
labai galimas dalykas, kad su rusų 
laivynu ir dabar atsikartos tas 

pats, kas buvo su rusų laivynu, 
kuomet japonai jj suvarė ir užda- 
rė Port Artūro uoste. 

Teisybė, jis gali pasislėpti u: 

Kronštadto tvirtovės, bet Keren- 
skis su įdomiu atvirumu prane- 
ša, kad jūreivių revoliucijinės be- 
tvarkės nusilpnino ir Kronštadto 

į galybę. Aikyvaizdoje to viso, nela- 
bai butų stebėtina, jeigu visas rusų 
laivynas taptų visai nušluotas. 

Nora rusų valdžia 
Petrograde ramima,, kad Pe- 
panika. trogradui dar negrę- 

sia greitas pavojus, 
het gyventojai, pripratę prie tokių 
valdžios liūliavimų, jau nenori val- 
džiai pasitikėti ir būriais pradedi 
iš miesto bėgti į gilesnę Rusiją. 
Geležinkelių stotjs užgrustos įmo- 
nėmis, kurie negali gauti vietų 
vagonuose. 

Petrogrado laikraščiai su nusi- 
minimu žiuri j žaibo greitumu be- 
siartinančius tamsius kariškus de- 
besius. Nekurie laikraščiai, kaip 
kadetų Rieč, smarkiai kritikuoja 
valdžią ir kaltina ją, kad ji, patai- 
kaudama socialistų svajonėms, tš- 
ardė armijos ir laivyno stiprumą 
ir greitai veda Rusiją prie pra- 
pultiem 

Socialistų laikraščiai, matomai, 
nujaučia, kad tautos rūstybė gali 
atsikreipti prieš j u partiją ir todėl 
jie nori nuversti visą bėdą ant sa- 

vo partijos frakcijos—'bolševikų. 
Pirmu sykiu jie vienu balsu su- 

šuko, kad štai prie ko bolševikai 
privedė!... 

Galima permatyti ir pasekmes. 
Dar pora tokių smūgių iš vokie- 

čių pusės; tegul jie užima Petro- 
radą ir Finliandiją ir tuomet su- 

krus visa Rusija ir nušluos visus 
agitatorius visą dabartinę socia- 
listišką valdžią ir visus ''sovietus." 
Kariškoji diktatūra bus neišven- 
giama ir Rusija dar galės papluk- 
ti kraujais, j. 

Jau pereitam numery j 
Bunta*. minėjome, kad vokiečiu 
Vokiečių laivyne apie 6-7 savai- 

laivyne. tčs atgal, atsitiko bu li- 
tas. Kitoj šio numerio 

vieloj skaitytojas ras smulkesnį ap- 
rašymą apie šitą atsitikimą. 

Ir to, kas iki šiolei apie tą bun- 

tą paaiškėjo, galima spręsti, kad jis 
nebuvo pavojingas. Bet kadangi 
vokiečių laivyno ministeris, admi- 
rolas von Capelle, pranešė apie tai 
Reichstage, tai išrodė, Ikad Imntas 

turėjo buti didelis. Yelesnės ži- 
nios tačiaus parodė, kad šisai klau- 
simas buvo pakeltas Reichstage 
todėl, kad pasmergti valdžiai piie- 
"ingus neprigulmingus socialistus 
atstovus, kurie turėjo šiokiu s-to- 

kius, bet neaiškius ryšius su su 

kilusiais jūreiviais. 
Čia vienok valdžia baisiai apsi- 

riko. Vieton pakenkti socialis- 
tams, valdžia pakenkė sau. Ka- 
dangi valdžia negalėjo pristatyti 
rimtų prirodymų apie socialistiškų 
atstovų dalyvavimą bunteį, tai di- 
desnė Reichstago dalus stojo prieš 
valdžią. Yon Capelle turėjo rezig- 
nuoti, o ir kancleris Dr. Michaelis, 
turb'vt, neužilgo taipgi turės pasi- 
traukti. 

Šitas atsitikimas labai sustipri- 
no valdžiai priešingus gaivalus, 
ypač kad dabar eina pusėtinai 
stvri kova tarp dviejų Vokietijos 
lagerių—tarp tų, kurie geidžia tai- 
kos ir tarp pan-vokiečių, kurie rei- 

kalauja taikos su užgriebimais sve- 

timų žemių. Jeigu Dr. Michaelis 
gritią, tai jo vieton, sakoma, bu- 
siąs arba Kuelhmani. Reichstago 
centralinės partijos vadas, arba 

gen. Ludendorf, dešinėj i von Hin- 
denburgo ranka. Tas priklausys 
nuo to, kuris iš viršminėtų lagerių 
ims viršų. 

Gcn. Ilaig, vyriausi s 

Naujas anglų armijos vadas, 
mušis uždavė dar vieną 
Flandruose. smūgį vokiečiams 

Flandruose, Belgijoj. 
Anglai užatakavo naujas vokiečių 
pozicijas j šiaur-ryčius nuo Ypres 
ir vėl perlaužė vokiečių frontą ant 

ę verstų ilgio, pasistumdami apie 
trečdalj versto gilyn. Flandrų mū- 
šiai parodo, kad vokiečiai negali 
atlaikyti anglų atakų ir jeigu ne- 

gauname žinių apie didelę anglų 
pirmyneigą, tai tiktai todėl, kad 
prasidėjusie lietus padarė kelius 
t.epereinamais ir anglai yra pri- 
versi! sustoti po kiekvieno laimėji- 
mo, kad ištaisyti kelius ir privežti 
arčiaus fronto amuniciją, kanuo- 
les ir t. t. Kadangi iš Flandrų 
žemumos šiuo rudenio laiku pa- 
sidarė viena purvyno jurė, tai tas 
sulaiko anglų pirmyneigą daugiaus 
negu vokiečių pasipriešinimą:. 
Ateina gandų, kad gen. Haig ža- 
da perlaužti visą vokiečių frontą 
dar prieš šią žiemą. Tankus an- 

glų atakai rodo, kad jis tą mierį 
galbūt ir turi, vienok apie pasi- 
sekimą reik abejoti: vėlyvas ru- 

duo yra aršesnis anglų priešas 
negu vokiečiai. 

Suvienytų Val- 
Lansingas vėl stijų Sekretorius 
atidaro sekretų Lansing vėl pa- 
maišą. skelbė keletą 

slaptų telegra- 
nvj, kuriuos von Bernstorfas siun- 
tinėjo į Berliną. Šitie telegramai 
parodo, kad Vokietijos ambasado- 
rius von Bernstorf,, būdamas čia 
Amerikoj ir kalbėdamas apie Vo- 
kietijos meilę sulyg Amerikos, 
tuom pačiu laiiku organizavo čia 
sabotažą, t. y. dirbtuvių naikiu.- 
r.<ą; jis taipgi organizavo dina- 
mitavimą Kanados geležinkeliu. 
I- visa tai jis darė sulyg tiesiogi- 
nio paliepimo iš Berlino. Iš Ber 
lino jam nurodyta va"dais keletas 
žmonių—trjs airiai,—kurie turėjo 
jam pagelbėti amunicijos dirbtu- 
vių dinamitu vinie. Tarp tokių nu- 

rodytų asmenų yra Viereck, re- 

daktorius laikraščio F a t h e r- 

land (New Yorke) ir žinomas 
airis O'Leary. šitos žinios nuro- 

do taipgi, kad propaganda, (kuri 
buvo ir yra varoma šioj šalyj už- 

taiką, yra varoma vokiškus pi- 
nigus. Valdžia, matyt, turi dar 
ir daugiaus dokumentų. 

Nedyvai tcdci, 
Priešo valdi- kad valdžia iki 
nių varžymas, šiolei buvusi 

kantri, dabar pradėjo 
s(usti reples, kad sulaikjt: toli- 
mesnę pro-vokišką "agitaciją, kuri 

l>r dabar, kaip ir pirmiaus. yra pa- 
si-ltjMsi po taikos skraiste. Pa- 
skutinis valdžios žingsnis—tai pa- 
ėmimas savo gloho.n visų turtų, 
kurie priklauso bile kokioms kor- 
poracijoms ar ypatonis, kurios tu- 

ii ar turėjo bilc kokius rysius 
s 11 Vokietija. 

Užvedimas cenzūros ant laišku 
ir telegramų ir dar aštresnės cen- 

zūros ant svetimtaučių laikrašti 
jos—vis tai yra valdžios priemo- 
nės, kuriomis ji stengiasi už- 

gniaužti ir su šaknimis išrauti 
propagandą, kurią čia varoma pi 
visokiomis priedangomis kaizerio 
naudai. 

Svetimtaučių (kalbomis einan- 
tiems laikraščiams pasidarys nuo 

to sunkumu ir extra išlaidų; dau- 
gumas jų yra ištikimi šiai šaliai 

geriaus už daugelį skystų arba 

gašlių amerikonų. Tačiaus dėlei 
keleto svetimtautiškų laikra-Vių 
b o 1 š e v i ik i z m o prisieina nu 

kentėti ir visiems. Ne ką vienrk 
padarysi. Karė yra karė. Visi 

turi nešti jjs naštą. Turės i} liep- 
ti j svetimtaučių laikraščiai. 

Iš Kares Lauko. 
BUNTAS VOKIEČIŲ LAI- 

VYNE? 
Londonas, spalio ii d.—Revo- 

lincijinis buntas vokiečiu laivyne 
k'io apie 6 savaitės atgal \Vi1hel- 
r'shavene, svarbiame vokiečių ka- 

iri kame uoste. 

Su lyg pranešimo iš Kopenhagc- 
t»o, šisai buntas turėjo visas žy- 
i' cs revoliucijos ir tapo nustelbtas 
tiktai su dideliu sunkumu. Pra- 

nešama taipgi apie keletą buntų 
tarp kariumenės ant fronto, bet 
šie buvę nesvarbus. 

Numetė kapitoną nuo laivo. 
Iš Amsterdamo, Ilollandijoj, 

pranešama platesniu žinių apie si- 
tį butną ant kariškų Vokietijos 
kivų. Sulyg šio pranešimo, jū- 
reiviai ant keturių kariškų laivų 
Wilhemshavene susibuntavojo. 
Vienas iš šitų laivų buvo dideli.? 
mūšio k ivas,—18,600 tonų didu- 
mo—vardu Westfalen. Jo kapito- 
nas tapo numestas j jūres ir pri- 
gėrė. Jūreiviai po to išsėde ant 
kranto. Marinieriai atsisakė į 
;nos šaudyti, tai po to juos apsu- 
po kareiviai ir jūreiviai pasidavė. 

Kitas laivas, ant kurio taipgi 
kilo buntas, buvo mūšio laivas 
Nurnberg, kuris tuom laiku buvo 
jūrėse. Jūreiviai sugriebė laivo 
aficierus ir pradėjo plaukti linkui 
Norvegijos su tikslu tenai pasi- 
duoti ir pasilikti internuotais net 
iki karės galui. Ret Nurnbergi 
pasivijo torpediniai laivai ir pr'.- 
vrrtė pasiduoti. 

Kaizeris liepė sušudyti. 
Kaizeris Wilhelmas nuvyko i 

Wilhelmshaverią sykiu su kancle- 
riu Michaeli.su jau po to, kai*» 
buntas buvo nustelbtas ir paliepė, 
kad kas septintas jūreivis, daly- 
vavusis bunte, butų sušaudyta?. 
Michaelis tani pasipriešino, aiškin- 
damas kaizeriui, kad už tokį pa- 
liepimą jis negali imti ant savęs 
atsakomybės prieš reichstagą. Pa- 
sekmėje sušaudyta tiktai trjs, o 

ant kitų uždėta sunkias bausmes 
kalėjimu. Laike prakalbo-s reich- 
stage, Wilhelm Dittman, socialis- 
tas atstovas, pasakėv kad sudėjus 
vis-as bausmes krūvon, ant susi- 
buntavojųsių jūreivių uždėta išvi- 
•jo 200 metų katorgos. 

Socialistai pritarč buntui. 
Kita žinia iš Kopenhageno pri- 

neša, kad atėjusis tenai telegra- 
mas iš l!erlino paduodą sekančiu 
išl rauką iš vokiečių laivyno minis- 
terio, vice-admiralo von Capelle, 
] rakalbos, kurią jis laikė reichsta- 
ge. pranešdamas apie laivyno bur.- 
tą: 

"Ant nelaimės,—sakė von Ca- 
pelle,—tas yra liūdnas faktas, kad 
Rusijos revoliucija užsuko galvas 
nekuriems žmonėms musų laivyne 
ir įskiepijo tarp jų revoliucijin-- 
idėjas. Jų beprotiškas plianas bu 
vo prisikalbinti sau šalininkų ant 

visų laivų. įkalbinti įgulas, kad jo:- 
neklausytų paliepimų, suparaližuc- 
ti visą laivyną ir pirversti v i ą 
salį taikintis. 

"Yra prirodyta,—tęsė toliems 
'■on Capelle,—kad vyriausi agita- 
toriai tarėsi apie tai šitame buto 
(reichstage) su neprigulmingų so- 

cialistų frakcija, išaiškino savo 

plianus reichstago -atstovams Ditt 
tvanui, ITaase ir Yogtherr ir gavo 
j u pritarimą. 

"Aš negaliu dabar pasakyti apie 
nuotikius, kurie atsitiko po to la 

\yne. Keletas ypatų, kurie paini- 
šj apie savo pareigas ir ga-bę. 
tapo nubausta taip. kaip jie t v 

užsitarnavo. Aš galiu pasaky'i 
tiktai tą. kad gandai, kurie yra 
apif tai išsiplatinę, yra be miero: 
perdėti. Laivyno kariškoji jiega 
rebttvo pavojuje nei vieno mo- 

mento ir dalykai taip pat ir pn- 
rUiks." 

Paminėti čia socialistai yra at- 
skira nedidelė socialistų grupė. 
Didžiuma socialistų partijos, kuria 

vadovauja Scheklemann, buvo i'" 

yra ištikima valdžiai ir iki šiolei 
j..i remia. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
OESEL SALĄ. 

Peterogradas, spalio 15 d.— 
Vokiečių laivynas išsodino kariu- 
menę ant Oesel salos, kuri yra 
P.altiko jūrėse, prie įėjimo į Ry- 
gos įlauką ir sergsti kelią kaip j 
Rygos, taip ir Finų Įlanką. 

Ties sala pasirodė 8 vokiški 
diednautai, 12 lengvų skraiduolių, 
40 torpedinių laivų ir 30 laivų 
minų šlavimui. Kariumenė tapo 
išsodinta ant šiaurinio salos kran- 
to—viena ar dvi divizijos. Rusų 
kariumenė, buvusi ant salos, trav-! 

| kiasi j pietus ir dar laiko neilidH; 
jos sklypą. Salos sostinė Are »s- 

burg ir keletas kitų miestelių stovi 
liepsnose. Mūšiai eina tarp vo- 

kiečių ir rusų. 
Dabar pasirodo, kad vokiečiai 

dar nėra užėmę kitos artimos sa- 

los Dago. kaip apie tai buvo pir- 
mi aus pranešta. Bet prie šitos sa- 

los buvo mušis. Sulyg oficialio 
pranešimo, rusų kanuolės nuo 

kranto paskandino keturis vokie- 
čių torpedinius laivus, o vienas 
vokiškas skraiduolis užsuko ant 

seklumos. P>et kranto kanuolės' 
pagalios tapo nutildintos, ir vo- 

kiečių kariumenė išsėdo ant kram- 
to, bet vėliaus ji vėl sugrįžo aut 

laivų. 
Rusų ofivrialis pranešimas skel- 

bia apie tai sekančiai: 
"Vokiečiai nuo tulo laiko ren- 

gėsi prie išsodinimo kariumenės 
ant Oeselio ir Dago salų ir j._ 
operacijas palengvino silpnas mū- 

sų patrolių veiklumas. Vokiečių 
kariumenės išsodinimas tapo pa- 
darytas su nepaprastu greitumu. 
Išsodinta apie vieną ar dvi divizi- 

"Nustojimas šitų salų atima ru- 

sams komanduojančią poziciją 1">' 
kią jie ikišiolei turėjo Rygos. ,Įn(r. 
ko j, ir apart to duoda priešu ^,1 
gą padaryti naujas operacij jr 
but linkui miesto Hapsal. (|jol 

"Nustojimas šitų salų prive- 
rusus permainyti armijos front... 
apie Segevold ir reik patraukli 
frontas atgal iki Venden-Valk li- 
rijos. 

EXTRA! 
Vilniuje Insteigta Lietuvių Landratas. 

Pereitą utarninką po piet męs gavome sekanti telegra- mą nuo ''Tėvynės'' Redaktoriaus, p. Račkausko: 

B. K. Balutis, Chicago, 111. 
"Tėvynė" received from Šliupas following cablegram; "Landesrath Vilna Elected, Confirmed by Hinden- 
burg Sept. 23rd. President Smetona, Secretary Šaulys. Published "Lietuvos Aidas.'' Račkauskas. 

Lietuvių kalboje viršminėt; s telegramas štai kaip skamba. 

B. K. Balučiui, Chicagoje:— 
"Tėvynė gavo nuo Šliupo sekantį keblegramą "Landes- 
desrath išrisktas Vilniuje. Patvirtintas per Hindenbur- 
gą rugsėjo 23 d. Prezidentu Smetona, sekretorium Šau- 
lys. Paskelbta ''Lietuvos Aide." Račkauskas. 

Vadinasi, Dr. Jonas Šliupas, matomai dar iš Stockholmo; 
praneša, kad Vilniuje tapo išrinktas taip vadinamas 
L a 11 d r a t a s. L a n d r a t u vadinasi centralinė provin- 
cijos įstaiga vedimui viduriniu, arba vietiniu provincijos 
reikalų. Landratai Vokietijoj vrr nevienodi. Vienose 
Vokietijos dalyse, kaip Bavarijoj, jie susideda iš atstovų 
nuo apskričių, nuo dvarų,—kitą syk net nuo universitetų; kitose gi dalyse, kaip Prūsijoj, jie yra paskiriami. 

Kokios rūšies Landratas yra Vilniuje—iš telegramo ne- 
aišku. Žodis "išrinktas", pavartotas Šliupo telegrame, 
lyg rodytų, kad Landtagas Vilniuje susideda iš išrinktų 
atstovų. Hindenburgas, vyriausis vadas, tą Landratą už- 
tvirtino. Landrato prezidentu yra žinomas lietuvių vei- 
kėjas A. Smetona. Sekretorium gi kitas žinomas lietuvių 
veikėjas Šaulys. Apie tai Dr. Šliupas, matomai, sužinojo iš laikraščio "Lietuvos Aidas." 

Tai yra gera žinia, rodanti, kad lietuviai tenai nemiega ir iškovojo sau Vilniuje -lietuviška centrą. 
Sekančiame "Lietuvos'' numeryje paskelbsim daugiau 

akyvų ir svarbių žinių. Gavome pundą lietuviškų laik- 
raščių iš Europos. 

"Kaip tik gauta raportas ru'o 

admirolo Vertlersikio apie padeji- 
rrą Rygos įlankoj, valdžia tuojaus 
nusprendė atidėti šalin visus vi- 
durinės politikos svarstymus ir su- 

koncentruoti visas jiegas organi- 
zavimui šalies apgynimo." 

KERENSKIO PRO- 

KLIAMACIJA. 
Petrogradas, spalio 15 d. — 

Užėmus vokiečiams Oeselio salrj, 
Kerenskis išleido sekančią pro- 

klamacijų į Baltjko laivyną, ad- 
resuodamas ją jūrių ministeriu:, 
adm. Yerderskiui: 

'"Pasakykit narsiam Baltiko lai- 
vynui, kad išmėginimo valanda iš- 
mušė. Rusija, dėlei savo saugu- 
mo, laukia narsaus žygio nuo lai- 
vyno ir aš. kaipo generalissimus, 
reikalauju, kad jūreiviai padarymu 
pasišventimą. 

"Atėjo valanda, kada Baltiko 
laivynas gali apginti šalies garb^ 
ir laisvės bei revoliucijos tradici- 
jos. Laikas rimtai pamąstyti ir 

pasiliauti nenoroms tarnavus priešo 
naudai. Kronštadto tvirtovės gar- 
nizonas per savo pasielgimą jau 
prisidėjo prie to, kad tos tvirtovės 
atsigynimas nėra kaip reik pasta- 
tytas. 

"Tegul visi nepamiršta, kad tė- 

vynė nedovanos už kriminališką 
apsileidimą. Lai bjaurus Petro- 
pavlovsko laivo kriininalis prasi- j 
žengimas bus nuplautas. Lai lai- 
vynas atmuša priešą po vadovystėj 
savo aficierų, kurių patriotizmas 
\ra gerai visai Rusijai žinomas." 

Kriminalis prasižengimas ant' 
Petropavolvsko mūšio laivo, apie| 
kur j mini Kerenskis, įvyko pora 
mėnesių atgal, kuomet anarchistų 
ir socialistų gaivalai pakėlė bunty 
ant to laivo ir jūreiviai nušovė | 
keturis savo aficierus. 

[Oesel, Dago„ \Vorms>, Man ir j 
Runo yra penkios salos Baltiko | 
jūrėse prie jėjinio į Rygos įlanką. 
Didžiausios yra Oesel ir Dago. į 
Oesel yra apie 6/ verstus ilgio ir^ 
turi 2,300 ketvirtainių verstų; g>-( 

[ventojit skaitlius siekia apie 60,- 
ooo; svarbiattsis miestas Arens- 
burg turi apie 5,000 gyventojų. 
f>itą salą 1227 metais buvo užka- 
riavę Kardininkai. Kryžeivių bro- 
liai. Įvairiais laikais po to ii bu- 
vo danų, švedų ir pagalios ru^iį 
r.tukose. Sala Dago turi apie 17,- 
000 gyventojų; didumas jos—8.p 
ketvirtainių verstų. Kitos sa' i 
yra daug mažesnės]. 

BĖGA IŠ PETROGRADO. 

Petrogradas, spalio 16 d.—V<r« 
kiečių kai'umenė, kuri tapo išso- 
dinta ant salos Oeselio. užėmė ir 
miestu Arensburgą. Likusioji ant 
salos rusu ikariumenė su kanuo- 
lėmis yra sunkiame padėjime. 
Kariškieji kritikai pranašauja, kad 
v kiečiai, užėmę saki Ocsel, grei- 
čius atkreips savo alydą į Esto 
įrją negu į Finliandiją, !:uri yra 
apsaugota minų laukais. 

L/ėmimas Oeselio salos padi- 
dino gyventojų bėgimą iš Petro- 
giado. Nuo pereitos subatos gele< 
ži ūkelių kasos buvo apgultos žmo- 

nių, kurie skubinosi išvažiuoti iš 
Petrogrado. Nekurie davė dideles 
sumas pinigų, kad tik gauti sau 

tikietus. Ejo gandai, kad trauki- 
niai bi#s visai sulaikyti, nes val- 
džia kraustys valdiškas įstaigas, 
archyvus ir t. t. Tas žmonės labai 
įbaugino ir todėl jie grūdosi prie 
gfležLtikelių. Bet valdžia tų gan- 
dų teisingumą užgynė. Vokiečiai 
yra dar už 450 verstų, keliai yra 
blogi, žiema artinasi ir valdžia 
n»mano. kad Petrogradui gręsiJ 
greitas pavojus. 

Rusų laikraščiai yra didžiai 
susirupinę dalykų stoviu. Rus* 
k a j a V o 1 i a rašo: 

"Mus vedama keliu ant Kalva- 
rijos, bet gal but męs susilauksi- 
me ir musų Prisikėlimo." 

Socialistai "menševikai" baisia* 
vžsipuldnėja ant "bolševikų" i: 
kal'ina juos, kad jie privedė prie 
tokio dalykų stovio, kad Rusija 
yra bejiegė. 



SOCIALISTAI VĖL 
PRIEŠ VALDŽIĄ. 
) Petrogradas, spalio 13 d. — 

Bolševikai vėl sukilo prieš Ke- 
renskio naujai sutvertą koalicijinj 
luinisteirių įkabinėtą. Centralinis 
Komitetas Petrogrado Darbininku 
ir Kareirių Tarybas pareikalavo 
r.uo M. Nikitino, kad jis rezig- 
nuotų iš nai jos kabineto, kuris, 
c.r.ot jų, esą nesutinka su Darbi- 

mlnkų ir Kareivių Tarybos idea- 
lais. M. Nikitin yra vidaus rei- 

kalų ministeriu. 
Austro-vokiška kariumene ant 

ficnto vėl mėgina "broliuotis*' su 

rusų kareiviais, bet iki šiam laikui 

jų mėginimai buvo nepasekmingi, 
kaip apie tai praneša oficialis ka- 
riško ofiso raportas. 

A be Inas padėjimas :.nt rytų 
fionto, tarp rusiškos kariutnenės, 
vra ramus, bet pranešama, kad 
r.< kuries armijos ir nekurie ka- 
z< kų pulkai dar vis atsineša su 

neužsitikėjimu linkui vyriausio 
štabo 

CARAS PERKELTAS 
VIENUOLYNAN. 

Petrogradas, spalio 12 d.—Ex- 
caras Nikalojus Romanovas tapo 
perkeltas iš Tobol.sko,* Siberjijoj. 
j vienuolyną Abola^c, kuris randami 
2* verstą itstu nuo ToboLko. Jis 
perkelta \ienuolynan sulyg jo loc- 

no prašymo. Fvcar skundėsi, kad 
Tobolske nėra daržo, kur jis ga- 
lėtu dirbti, o apart to Tobolske ap- 
lik jo namus kasdien stovėjo pul- 
kai žmonių, kurie neduodavo jam 
r <mybės. 

ANGLŲ PERSERGĖJIMAS. 
Londonas, spalio 12 d. Angli- 

jos politikai ir diplomatai j>crserg'i- 
Ii Ameriką, kad ji nepadarytų svar- 

bių išvadų iš nesenai buvusių su- 

kilimų ant vokiškų laivų ir kad ne- 

ri.anytų, jog tai yra jau "gale pra- 
džia." Jie nurodinėja, kad buntas 
ant vokiškų laivų kilo labiaus nuo 

liogo apsiėjimo su jūreiviais ir 
nuo geležinės disciplinos,, negu 
delei politiškų priežasčių, ^aga- 
lios, sako jie, tai buvo nedidelis 
buntas ir valdžia jį greitai sulau- 
7v. Jeigu jam duota taip daug 
viešumo, tai tik todėl, kad Vo- 

kietijos kancleris, pasinaudodamas 
šita proga, norėjo nukalti ginkl;i 
priešais savo priešininkus vokiečių 
parlamente. 

SAKO VĖL BUS MUŠIU 
BALKANUOSE. 

Washington, D. C. Spalio ii 

d. — Grekija stos karėn talki- 
ni n k- »t pusėj, sako Grekijos atsto- 
vas \Vashingtone. Prašalinus 
buvusį pro-vokišką karalių Kon- 
stantiną, vokiečių intrigos išny- 
ko. Nekurie diplomatai net 

pranašauja, kad netrukus galima 
laukti didelio veikimo ant Bal- 
kanų -fronto. Esą, talkininkai 
su pagelba Grekijos žada išsta- 
tyti daugiaus milijono kariume- 
nės, kuri užatakuos bulgarus ir 
austrus. Sulyg šių oranešimų, 
vienas užpuolimas butų nukreip- 
tas tiesiog t šiaurius per Serbi- 
ją, o kitas linkui -Sofijos ir Kon- 
stantinopolio. Mat nekurie tal- 
kininkų strategii yra tos nuo- 

monės, kad silpniausia Centra- 
lių Viešpatijų vieta — tai Bal- 
kanai. Pasekmingas užpuoli- 
mas Balkanuose esą galėtų pri- 
versti Bulgariją ir Turkiją susi- 
taikinti. Austriją tuomet leng- 
vai butų pasiekti iš T talijos pu- 
sės, o su vi^na Vdkietija talki- 
ninkai tuomet le įgviau apsidirb- 
tų. 

NAUJAS RUSŲ 
KABINETAS. 

Petrogradas, Spalio 14 d.— 

Kaujas rusų kabinetas, prieš ku- 

ri bolševikai ir ''Sovietas" (Karei- 
iviiį ir Darb. Taryba) jau pradeda 
protestuoti, susideda iš ic socialis- 
tu i septynių nesocialiau. 

Tarpe socialistų yra trįs "nepri- 
gulmingi" socialistai, t. y. socialis 
tiškų pažiūrų žmonės, bet nepri- 
klausantieji prie partijų. Kadetu 
U ra keturi, bepartyvių yra <tr^. Bol- 
ševikai ir "Sovietai" todėl nerims- 

tq, kad jie bijosi trijų "neprigul- 
mingit" socialistu, 'kuriais jie ne- 

£ali komanduoti ir kurie kartais 
jralį naremti nesocialistus, o tuo- 
piet jie neturėtų kabinete viršaus. 

KAIZERIS PLENAVO KARĘ. 

New York, N. Y.—Kad kaize- 
tis rūpestingai ir iš kalno suplena- 
vo pradžią šios karės dar pradžioj 
liepos mėnesio 1914 metų, apie 

I tai dabar gaunama naujų priro- 
clymų. 

1 lenry Morgenthau, buvusas Su- 

vienytų Valstijų ambasadorius 

Konstantinopoly j rašo apie tai ž'm- 

geidų straipsnį. Jis sako, kad jis; 
tokias žinias gavo dar būdamas 

Konstantinopoly j nuo Barono 

\Yognenheim, buvusio tuomet vo- 

kiečių ambasadorium Konstantino- 

polyj. Jis nuo jo sužinojo, kad 

Vokietijos armijos, laivyno ir fi- 

nansų lyderiai turėjo konferenciją. 
Bankieriai prašė, kad pradžia 

karės butų atidėta ant dviejų sa- 
vaičių, kad jie turėtų laiko sutvar- 

kyti piniginius reikalus. Kuomet 
visi planai buvo užbaigti, kaize- 
ris,, delei atvedimo akių, išvažiavo 
uit jūrių paplaukioti. 

D..bar. peržiurėjus Xe\v Yorke 
finansinius rekordus, pasirodo, kad 

■ vokiškieji bankicrei kaip sykis tuom 
taiku padarė žymias finansines ope- 
racijas, parduodami už dideles su- 

jiras laikytas svetimtautiškas obli- 

gacijas. 
Morgcnthau taipgi sako, kad 

markizas Palavicini, Austrijos am- 

basadorius Konstantinopoly j, pasa- 

kojo jam, kad Austrijos ciesorius 
dar gegužio mėnesyj 1914 m. iš- 
reiškęs nuomonę, kad kare yra ne- 

išvengiama. 

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI. 

Kopenhagenas, spalio 13 d.— 
i\ąd vokiečiu nuostoliai paskuti- 
r.ittose mušiuose Flandruose yra 
nepaprastai dideli, apie tai liudija 
staipsnis gen. leitenanto von Ar- 

dene, karišiko kritiko berlyniškio 
laikraščio T a g e b 1 a 11. 

Jis atsimena vokiečių nuosto- 
lius prie Mars-la-Taur ir Grave- 
lotte laike franeuziškai-prusiškos 
karės 1870 metuose ir sako, kai 
tuomet vokiečių nuostoliai gvardi- 
jos ir Brandeburgo pulkuose bu- 
vo penki šeštadaliai tarp aficierų ir 
v:cnas trečdalis tarp kareivių. 

E'oto šisai kritikas sako, kad 
buce šios karės, o ypatingai laike 
paskutinių mūšių Flandruose, vo- 

kiečių nuostoliai buvo daug di- 
desni. 

Šisai kritikas sako, kad angliš- 
kieji "kubilai" (šarvuoti automo- 

biliai) pasirodė labai naudingi an- 

glams. 

i 
KADA KARĖ BAIGSIS? 

Buenos Aires, spalio ii d. — 

Čia vietiniai vokiški ''brokeriai" 
pradėjo smarkai supirkinėti gau- 
sus gyvulių kailius ir odas. Jie 
sako, kad perka su lyg Vokietijos 
vrldžios orderių.—Jie tai,peri 
išreiškia nuomonę, kad karė pa- 
sibaigsianti sausio ar vasario 

mėnesyj 1918 metuose. 

JAPONIJA UŽIMS 

RUSIJOS VIETĄ. 

I Petrogradas, spalio 12 d. — 

Gen. Alexejev, buvusis vyriausis 
rusišku armijų vadas, atvyko j 
1 niausią kvatierą, idant ^aufi 
nuo valdžios instrukcijas kaslink 
savo misijos i talkininkų kon- 
ferenciją, kuri turi atsibūti Pa- 
ryžiuje. 

j Korspondentui Maskvos laik- 
raščio Utro Rossii gen. 
Ale-ejev pasakė, ikad šita talki- 
ninkų konferemcija apsLaitliuo- 
tų tikrą Rusijos dabartinę ga- 
lybę, kariškas jiegas ir Rusijos 

'atsinešimą prie kitų talkininkų. 
Jeigu vidujinis dalykų stovis 

; Rusijoj tuom Laiku bus tokis, 
Ikad jis nesuteiks talkininkams 
užs'itrk/ėjimo, tai butų geriaus 
jo nesiųsti ton konferenejon, pa- 
sakė gen. Alexejev. 

Gen. Alexejev užbaigė savp 
pasikalbėjimą, sakydamas, k d 
pilnas "Rusijos silpnumas pan- 
rodytų laike konferencijos. Ju- 
išreiškū nuomonę, kad tuon.si- 
Japonija stotų karėn ant Eurous i 
lauku, bet !cad ji tikrai tuomet 
reikalautų sau atlyginimo už tai 
nuo silpniesnė?, viešpatijos, bū- 
tent nuo Rusijos. 

IS AMERIKOS, 
ANT TAIKOS NETOLI 

NUVAŽIUOSI. 
Nevv York, N. Y:—Pastatytas 

ant socialistiškos partijos tikieto 
kandidatas j Nevv Yortko majorus, 
Morris liilcjuit, laikydamas anuo- 

ir.iet savo pirmą prakalbą, drąsiai 
pasakė, kad jo platforma bus: sto- 
vėti prieš karę, tuojaus daryti tai- 
ką su Vokietija. 

Nors karės .ėdimas, arba taikos 
darymas neturi nieko bendro su 

X'e\v Yorko miesto majoryste, bet 
liilcjuit pasakė, kad esą šitie rin- 
kimai New Yorke parodysią ka- 
pitalistams, jog Amerikos žmonės 
yra priešingi šiai karei. 

Bet dar nepradėjęs, kaip reik 
ir rinkimų agitacijos, Hiląuit ne- 

iti tikus oermainė. frontą ir seka*.- 
cic ° savo prakall)ose jau pasisku- 
bino 

_ asiaiškinti," kad jis ir so- 
cialistu p. f!ja yra aršiausi prieš ii 
vokiečiu 'kaizerio ir vokiškų jun- 
kerių. Socialistai, sakė jis, yra 
dar aršesni kaizerio ir junkerių 
priešai negu "ura-patrijotai," bet 
jis ir jo partija esą tiki, kad prie 
nuvertimo kaizerio ir junkerių ga- 
lima prieiti greičiaus per padary- 
mą taikos tuojaus, negu per toli- 
mesni karės vedimą. 

DUONOS KONTROLĖ. 
Washington, D. C.—Maisto 

komisijonierius T T. C. lloover pra- 
neša, kad duonos pardavinėjimu 
pnima ATaisto Komisija savo kon- 
trolėn. Keptuvės ir duonos par- 
davėjai turi veikti išvieno su ta 
valdiška komisija ir turės sutikti 

Įsu temis kainomis, kokias nustatys 
valdžia; jeigu nesutiktu, tai bus 
uždėtos keptuvės ir krautuvė? 
miestuose, kurios padarys tokią 
konkurenciją, iog dabartiniems ke- 
pėjaaiiis prisieis iš biznio išeiti. 

TAI GRAŽI PORELĖ. 
Denver, Colo. Čia atsibuvo ne- 

priprastos vestuvės. C ari Sondell. 
jc.tinas vyras 7 piečių ir 4 colių 
angščio, apsivedė su Johanna Nav- 
eliu, (kuri jam iki juostos vos sie- 
kia, nes turi tik 4 pėdas ir 4 co- 
lius augščio. Jaunikis sveria 290 

1 svarų, o jaunoji vos 95 svarus. 

Jiedu norėjo apsivesti dar pra- 
džioje šių metų, bet kuomet Ame- 
rika stojo k.-irėn, vestuvės tapo ati- 
dėtos, nes jaunikis manė, kad jis 
galėtų puikiai persimesti su vo- 

I kiečiu. Taigi jis norėjo pastoti 
įkariumenėn, bet jo niekur nenorė- 

Į i y. priimti—peraugštas: ''Dėlei sa- 

1 ves. sakė seržantas, prisieitų vie- 
'ten tranšėjų šulinius kasti, kad gal- 
vos nebūtų matyti." 

Kelis sykius Sandeli mėgino ka- 
ri umenėn pastoti ir vis perniek. 
Tada jiedu nutarė vestis. Abudu 
sutiko su tuom, kad skirtumas 

j ūgyje nieko nereiškia. 

FARMERYS IR BARŠKAN- 
ČIOJI GYVATĖ. 

Pierre, S. D. Netoli muo šio 
miesto farmėrys važiavo skersai 
lanktis savo gyvulių pažiūrėti. Ji.; 
važiavo senoviškoj "bogėje" (ve- 
žimėlyj). Tik staiga—įkrist! didelė 
1v.rškančioji gyvatė tit='og į ve- 

žimą... Farnierys nelanką, kas 
|liaus bus: stačia galva jis nėrė 

j nuo vežimo, palikdamas gyvatei 
visą vežimą. 

Pasirodo, kad gyvatė buvo pa 
kliuvusi tarp užpakalinio rato sti- 

pinų ir, kuomet ratas pradėjo grei- 
tai suktis, tai jis išmetė gyvatę tie- 
siog j vežimą. Barškančioji gy- 
vatė,—viena iš nuodingiausių gy- 

įvačių, likosi užmušta. 

VIETON MEŠKOS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ. 

Escanaba, Uich. Frank Stebins, 
kuris išvažiavo medž'oti į netoli- 
r.ius nuo čia miškus, pamatė Iką 
tokio besijudinant po medžiais. 
Jam pasirodė meška. Ilgai ne- 

laukdamas, iššovė. Pasirodė, kad 
vietoj menamos meškos tenai buvo 
John Schont, kuriam Stebinsas 

'^varė kulką tiesiog širdin. Schont 
rjnojaus mirė. 

ei.r 

ZUIKIAI KAREIVIAMS. 
Hutchinson, Kan.—Karės de- 

pe riamentaj; užsakė pas Kooną 
Prccką, žinomą medžioklinį kupčiu, 
dešimts vagonu zuikių Amerikos 
armijos kareiviams. 

ŽIURKIŲ PAVOJUS. 
Chicag<v_Ill.—Chicagos mies- 

tai grasia -žiurkių pavojus—taip 
pasakoja vyriattsis švarumo in-1 

spektorius Bali. "Miestas Ogden,i 
Utah,—7 salto inspektorius—moka1 
po dešimt;'petitų už kiekvieną už- 

nušt^žrtJ^ę, ir Chicagos mies- 
tas t^ėtųgi>anašiai padaryti, kad 
apsisaugoti 11110 šitų negeistinu 
svečiu. Chicagoje dabar yra taip 
daug žiurkių, kad jos naikinda-' 
mos valgomosiuos produktus ir ki- 
tokius tavoęuą, per metus padaro 
blėdies už puspekto milijono do- 
liarių. 

"Kada} ikarė pasibaigs—pasako- 
ja toliaus M r. Bali,— Kanada pra- 
di's daryti platesnį Wellando kana- 
lą ir ikanadiški laivai lengvai galės 
plaulkti į Chicagos uositą; tuo- 
met Chicagoje pasidarys tikra žiur- 
kių epidemija, jeigu tam nebus 
tuojaus užkirstas kelias." 

NAUJAS SVARBUS VAL- 
OŽIOS ŽINGSNIS, 

Wash.ington, D. C. Prezidentas 
"VVilson apskelbė naują proklcma- 
ciją, kuri sutveria dvi labai svar- 

bi Tarybas. Viena vadinasi "YVar 
Trade Council", o kita "\Vard' 

Ttrade Board". 
Svarbiausia šitų naujų Tnryb'j 

užduotim yra paimti valdžios glo- 
bon ir kontrolėn visą "priešo" tur- 

tą, kuris randasi Suv. Valstijose, j 
"Priešo" turtu skaitosi visi tie' 

turtai, kurie randasi Suvien. Val- 
stijose ir priklauso bile kokioms 

ypatoms, arba korporacijoms, ku- 
rios yra "priešu", arba "priešo1 
■talkininku"; o "priešu" vadinasi 
visi Vokietijos piliečiai, gyvenan- 
tieji Suv. Valstijose; "priešo", 
talkininku" vadinasi toki patįs 
piliečiai ar pavaldiniai Austrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos, arba net 

ir neutralių šalių piliečiai, arba 

kitų Šalių piliečiai, jeigu toki 
-/monės pasirodytų kaipo "priešo" 
draugai, n, I 

Toliaus varyti biznį, arba lai- 

kyti propertes visi toki galės, tik- 
tai gavę nuo valdžios speciališką 
leidimą. 

"The War Trade Bcard" pri- 
r'iurės^ kad joki tavoral. % Vi prr-i 
dūktai nepatektų iš- ^alies ( 

Vokietijon—tiesiog, ar per tarpi- 
ninikystę kitų neutraV.škų šalių, j 

į 
NAUJAS SUMANYMAS KAS- 

LINK KARIUMENĖS. 

Washington D. C. Kalifornijos i 
valstijos kongresmanas Kahn sa- 

ko. kad jis žadąs paduoti ateinan-j 
čioj Kongreso sesijoj naują bilių, 
sulyg kurio visi vyrai nuo 18 iki 
40 metų amžaus turėtų buti už- 

registruoti ir jeigu bus reikalinga,' 
tai tie, kurie jų bus tinkami, tu- 

rėtų buti paimti kariumenėn. Bet 
sulyg šito smianvmo vvrai, ku- 
rie yra nuo 31 metų iki 40 metų 
amžiaus ir nuo 18 iki 21 metų, ne- 

galės buti paimti kariumenėn pa- 
tol. pakol neišsibaigs dabartinis 
draftas nuo 21 i'ki 31 metų vyrų. 

Šisai Kalino sumanymas yra 
ik sumanymas. Ar jį priims Kon- 
gresas.—tai dar kitas klausimas. 
Ateinanti Ikongreso sesija prasi- 
dės tik gruodžio mėnesyj. 

PAS DĖDĘ SAMĄ VISI 
LYGUS. 

Detroit, Mich.. Edsel Ford, 
suims žinomo automobilių iš- 
dirbėjo, norėjo pasiliuosuoti nuo 

kariumenės, pamatuodamas sa- 

vo prašymą tuomi, kad jis, kai- 
po automobilių išdirbystės spe- 
cialistas, yra reikalingas ir nau- 

dingas Amerikos isdirbystei. Ret 
federalė valdžia jam pranešė, 
kad jo prašymas negali buti iš- 
pildytas. Todėl milijonieriaus 
sunus turės eiti tarnauti kariu- 
menėn, kaipo ir kiekvienas pa- 
prastas kareivis. 

ANKSTYVA ŽIEMA. 

Duluth, Minn. — Šiaur-vaka- 
rlnėse valstijose šiuosmet pra- 
sideda ankstyva žiema. Neku- 
rtose vietose Minnesota ir Aukš- 
tesniojo Micliigaino valstijose 
nukrito sniego ant colio "r dau- 
giau storumos. Grand Rapidse, 
Wisconsino valstijoj, nukrito 
sniego net ant keturių colių. 
Oraja taiip$ laitas. Panašios 
žinios ateina iš daugelio kitų 
vietvi šiaur-rytinėse valstijose. | 

MIRĖ LINKOLNO GIMI- 
NAITIS. 

Albany, N. Y. Čia mirė 
metų amžiaus sulaukęs kapito- 
nas S. B. ITanks, giminaitis gar- 
saus Prezidento Linkolno. Pa- 
laidota jis su didelėmis iškil- 
mėmis, 

NUBAUDĖ GRAFTERIUS. 
New York, N.Y. — Dr. Hen- 

ry Seligman ir Exemption 
!.»car>d Tarybos klerkai Knrliche 
ir Jacobson tapo nuteisti ant 

dviejų metu kalčjiman užtai, kad 
ėmė kyšius nuo vyru, norinčių 
išsisukti iš kariumenės. 

Daktaras, apart kalėjimo baus- 
mės, gavo dar piniginę bausmę 
$3,000.00. 

PERSHING — PILNAS r 

GENEROLAS. 
Washington, D. C. Vienas iš 

paskiausių buvusios kongreso se- 
sijos darbų, buvo pakėlimas vy- 
riausio Amerikos armijų vado, 
''crshįngo, iš rangos general-ma- 
joro j rangą pilno generolo. 

Amerikoj nebuvo augŠtesnės 
rangos, kaip gencral-majoro ran- 
:;a. Kadangi anglu armijos vadu 
yra feldmaršalas Ilaig, o Fran- 
euzų armijos — pilnas generolas 
Pettaiu, tai kariškos disciplinos 
žvilgsni u buvo geistina, kad Ameri- 
kos -armijos vadas nebūtų žemes- 
nėj rangoj. Todėl speciališku 
aktu Suv. Valstijų kongresas 
pakėlė gen.-irmjorą Fershingą j 
pitnus generolus. 

Tuom pačiu laiku atnaujinta ir 
nauja ranga general-leitenanto, 
kuri yra tarp general-majoro ir 
pilno generolo rangų. 

Amerikos istorijoj buvo tik 
keturi vyrai, kurie turėjo pilno 
generolo rangą: Jurgis Washing- 
tonas, vedusis kolonistų armijas 
laike Revoliucijos, ir Naminės Ka- 
rės vadai: gen. Grant, Sheridan 
ir Slierman. 

To Naminės Karės pilno gene- 
rolo ranga tapo panaikinta. Iki 
šiolei Amerikoj šitdkią rangą 
kongresas galėjo suteikti tik už 
pasižymėjimą "ant mūšio lauko." 
Vienok dabar amerikonams pri- 
siėjo šitą paprotį pakeisti, kad 
suvienodinti savo aficierti laip- 
snius su talkininkais. Laipsnių 
skirtumas mat daro daug nesma- 

gumų kariškos disciplinos žvilg- 
sniu. 

PREZIDENTAS BE 

VAKACIJŲ. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas Vilson neims šiuosmet va- 

kacijų tarp pertaraufcos kongre- 
so sesijų, kaip tas Imdavo kitais 
metais, irueigi jis važinės su pra- 
kalbomis. Jis »'isą laiką prabus 
Wasliingtone, ties baisiai daug 
svarbių reikalų, surištų su kare, 
reikalauja jo nuolatinės prie- 
žiūros. 

"SAUSI" MIESTAI. 

Stafford, Conn. — Paskutiniuo- 
s< rinkimuose Connecticrut vals- 

tija gavo dar ii miestų, kurie nu- 

stojo ši'nkavę svaiginančius gė- 
rimus. Šbai tie miestai: Stafford, 
Grisvald, Milford, Plaimvill, Xc\v 
Milford, Gaddam, Manchester, 
Ellington* \Yindsor, Stratford ir 
Soffild. 

Bet trjs miestai—Cana\v, Gor- 
vinton ir Simsbury—buvo bandę 
tapti sausais, bet dabar vė! "su- 
šlapo". Šių miestų valdybos su- 

rado, kad saliunai ir girtuoklybė 
yra būtinybe. 

Tokiu bud u dabar Connecticut 
valstijoje yr.a 77 "šlapi" ir 90 
"sausų" miestų. 

UŽTVIRTINO PENSIJŲ 
BILIŲ. 

Washington, D. C. Amerikos 
Senajtas, užtvirtino kareivių 
apdraudos ir pensijų bilių, kurj 
perleido atstovų butas ir apie 
kurj jau buvo pirmiaus rašyta. 

Kareiviai gali savo gyvybe ap- 
drausti labai lengvomis išlygomis 
ant sumos ne augštesnės kaip 
$10,000. 

Senate padaryta dar pataisy- 
mas, kad nešies kareiviu, žu- 
vusių šioj karėj, gaus $25.00 pen- 
sijos j mėnesj, o našlės su dviem 
vaikais gaus $47.50 pensijos į 
mėnesj., 

NORI STABDYTI LAIK- 
RAŠTĮ. 

New York, N. Y. — Redakto- 
riai ir leidėjai socialistų laikraš- 
čio "New York Call" iššaukti 
pas generalj krasos perdėtinį j 
,VVashingtoną. Nuo jų reikalau- 
jama pristatyti argumentus, ko- 
dėl krasa neturėtų atimti šiam 
laikraščiui teisės siuntinėjimo 
šio laikraščio per krasą. Mat 
šisai laikraštis jau nuo senai ar- 

šiausiais budais užsipuldinėjo 
ant Prezidento \Vilsono ir ant vi- 
sos S u v. Valstijų valdžios už jų 
atsinešim,! linkui Europ. karės. 

Patarimai apie Maistą, 
Nemėtikyt sausos duonos! Ša- 

lies maistą galima sučėdyti, pa- 
sinaudojant sekančiais patari- 
mais: 

Su pjaustyki t safisas dalis ba- 
kanėlio j mažus keturkampius 
ir sudžiovinkit juos ant skau- 
rados. Jie yra puikus prie sriu- 
bos. 

Lietuvoje tanikiai valgydavo 
duona užpiltą pienu. Amerikonai 
tik dabar pradeda tą naudoti. 
Susiuvusi duona puikiai tam 

tinka. 
Pudingas padarytas iš sutar- 

kuotos sausos duonos su rozin- 
ikomis yra skanus ir maitinan- 
tis valgis.' 

Sulaužykit sausą duoną j gu- 
rinius, sutri'nkit juos kočėlu ir 

pasiliikit juos vėlesniam pavar- 
tojimui vieton miltų. Stiklinis 
nuo konservų indas su uždangalu 
yra labai parankus tokių gurinių 
rinkimui. 

KONFITUROS VIETON 
SVIESTO. 

Visi riebalai dabar yra bran- 

gus. Riebalai yra reikalingi iš- 

dirbinėjimui j vairių karėje reika- 

lingų reikmenų. Sviestas yra 
riebalas. Riebalų, o ypač svies- 

to, trūksta talkininkams. 
Vieton sviesto yra pigiau 

vartoti konfituros, "džiamas" ir 

kiti iš vaisių padaryti prezervai. 
Lietuvišką sūrį amerikonai da- 

bar visiems pataria vartoti. 

Michigano Agrikultūros Komisi- 

ja sako, kad sunaudojus rugytą 

pieną, kurio amerikonai iki šiol 

niekados nenaudojo, li'k viena 

Michigano valstija padidina savo 

maistą ant 6,000.000 svarų kas 

yra verta pusantro milijono do-. 

liarių. 

IŠ DM LAUKO. 

GRĘSIA STREIKAS ANT GE- 

LEŽINKELIŲ. 
f New York, N. Y. Darbinin- 

kai ant geležinkelių, bėgančių Į 
v akarus nuo Chicagos ir šiaurius 
nuo Potomac, prigrasino streiku, 
jeigu jų reikalavimai nebus išpil- 
dyti. Streikas atsibūtų tiktai ant 

rafažierinių traukinių. Jie reika- 

lauja pakėlimo ailgu ant 20-25 pro- 

centų. Jų reikalavimai bus svar- 

stomi 1 d. gruodžio. 

NEBUS DARBININKŲ KON- 

SKRIPCIJOS. 
Washington, D. C.—Sukėli- 

mui neramumo tarp darbininku, i^ 

visokių tamsių šaltinių pradeda 
eisti gandus, buk netrukus ims 

čarbininkus per konskripciją prie 
lirbimo laivyno uostuose, amunici- 
jos dirbtuvėse ir dokuose, t. y. 
brk valdžia im^ priverstinai 
it darbininkus taip, (kaip imama 
priverstinai kareivius kareiviavi- 
mui. 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers pranešė, ka ! 

jV<kios toikios "Darbininkų kons- 
kripcijos'' nebus. 

AREŠTAVO AIDOBLISTŲ 
SEKRETORIŲ. 

Denver, Colo. Čia suareš- 
tuota buvusis I. W .W, sekre- 
torius, R- Jacobs, už varymą 
priešingos Amerikai agitacijų?. 
Sykiu su juo areštuota ir Meyer 
Friedlin už toki pat] darbą. 

STREIKO RIAUŠĖS. 
Kansas City, Mo. — Vie- 

tinėj muilo dirbtuvėj sustreika- 
vo darbininkai, reikalaudami pa- 

jkėlitno algų ir pagerinimo darbo 
išlygų. Policija įsimaišė, ir mė- 
gino išvaikyti pikietuojančiita 
darbininkus. Streikieriai ir jų 
pritarėjai pasveikino policmoni'S 
akmenimis ir pagaliais. Policija 
įtupėjo pasitraukti. Minia žmo« 
mių po to tuojaus išsiskirstė, ties 
bijotasi ,katl gali ateiti karu* 
menė. 

LA FOLLETT IR DAR- 

BININKAI. 

Ashland, Wis. Senatorius A. 
II. Wilkinson sako. kad pro kai- 
zeriškos La Folletto prakalbo* 
pusėtinai pakenkė rekrut!aVimo 
ofisams \Visconsino \falstijoje. 
Po tų prakalbu patėmyta, kad 

!ypač darbininkai pradėjo rečiau 
iliuosnoriais užsirašyti j kariu- 
menę. 

Senatorius L/a Follett nesenai 
buvo laikęs labai aštrią prakal- 
bą prieš karę ir prieš Amerikos 
valdžią; už tą prakalbą jį dabar 
nori išmesti iš senato. 

VARIO KASYKLOSE. 
fl Washingtan, D. C. Val- 

džios Darbo Komisija, kurią Prezidentas \YiIson buvo pa- 
siuntęs ištirti ir sutaikinti strei- 
ką vario kasyklose Vakarinėse 
valstijose ir Pacifiko pakraštyj, 
pranešė, kad darbdaviai ir dar- 
bininkai iš Globe-Miama vario 
distrikto, Arizonos valstijoj, JT kosi sutaikinti. 

i 
■ Darbininkai sugrižo .j mainas, 
o jų ginčas su darbdaviais bus 
atiduotas arbitraciiai, t. y. tre- 
čiųjų teismo išrišimui. 

IŠ DARBO DEPARTAMENTO. 
Washington, D. C. Yaldiš- 

kasai Darbo Departamentas pra- 
nešė, kad jis daro abelną apskait- 
liavimą, kiek valdžia; reikės dar- 
bininkų įvairiuose departamen- 
tuose, o taipgi privatiškose dirb- 
tuvėse, •kurios turi ikarės reik- 
menų kontraktus su valdžia. 

Iki šiolei prie Darbo Departa- 
mento nebuvo tokio biuro, ku- 
ris rinktų žinias apie tai, kur, 
kiek ir kokių darbininkų reikia, 
arba reikės. 

VILNŲ DIRBTU3ĖS. 
American \Yoolen Compa- 

ny, išdirbinėjanti vilnonius au- 

dimus, praneša, kad jos or- 
deriai, tkurie turi buti atlikti 
ateityje siekia $So,ooo.ooo. ši- 
tos dirbtuvės dar 'niekados nė- 
ra turėję tokių didelių orderių.. 
Daugiaus negu už $20.000,000 
orderių gauta bėgyje pastaru i u^ trijų savaičių. 

Didesnė <lalis šitų orderių yra 
karės reikalams. 

GAVO DIDESNES ALGAS. 

Chicago, 111. Draiveriai, 
dirbantieji pas South \Yater 
strcet. "Commission'' kupčius, 
gavo didesnes algas ir užbaigė 
streiką, j Ikurį buvo išėję apie 
700 vežikų. Iki streikui j'e gau- 
davo $18 j savaitę už pavienį 
arklj ir $20.00 už poros arklių 
vežimą. Dabar abiejų rūšių 
vežikam pakelta algos ant $".50 
j savaite. Jie buvo reikalavę 
$3.50 pakėlimo. 

UNIJOS UŽSTOJA Už 

MOONEY. 

fl Danville, 111. Darbininkų 
unijos sušaukė susirinkimą ant 
14 d. spalio su tikslu užprotes- 
tuoti priešai tolimesni varymą 
bylos prieš darbininkišką agita- 
torių Moonev, kuris buvo areš- 
tuotas sąryšyje su explio?.ija lai- 
ke "Preparedmess" parodos San 
Francisce. 

fl East Cambridge, Mass. Čia^ išėjo ant streiko apie 200 dar- 
bininku American Ruber Kom- 
panijoj. Tarpe streikierių yra 

apie 80% lietuviu ir lenkų. 

East Liverpol, Ohio.— Čia 
streikuoja apie 3.000 darbininku 

1 fajansinėse dirbtuvėse. Reikalauja 
' Jidesnių algų. 



LiETUVfiU AMDiiSM. ; 
IŠ DETROIT, MICH. 

SLA. Apdiaudos Savaitei 
besiartinant. Metę žvilgsni j 
lietuviu darbininku gyvenimą 
'Amerikoj, pastebėsime, kad jų 
gyvenimo aplinkybes yra sunkios. 
Lietuviai didžiumoje y/a atei- 
viai, ūkio darbininkai, dirbę svei- 
kame tyrame ore, kur nei ma- 

šinų ratai nebuvo jiems žinomi; 
kur nei gatvekariai, automobi- 
liai ir visoki '"trokai" pro užkul- 
nius nešliaužiojo, dabar paklia- 
vo j dirbtuves, kur jų sv ik;- 
it a ir gi vastls kiekvierą 
valandą yra pavojuje... į' 

Lietuviai ateiviai, suprasdami 
tas pavojingas gyvenimo aplin- 
kybes — kad nelaimei ištikus 
turėti bent kąsnį duonos, gydy- 
toją ir t. p. — tvėrė d;desnes 
apdraud<.*.; organizacija* ir šiaip 
mažesnes draugijas dėl užtikrini- 
mo sau ir savo šeimynai pagel- 
bos. Šimtai ir tūkstančiai lietu- 
mj prie organizacijų bei draugi- 
jų priklauso. Bet dar daug yra 

ietuvių, kurie nėra apsidraudę 
avo sveikatos ir gyvasties jokioj 

nraugijoj. Daug yra lietuvių, 
kurie yra apsidraudė tik Yitau- 
tinėse, Petrinėse ir t. p. draugi- 
jose. žinoma, ir tas yra geriau 
'kaip nieko, bet tokie lietuviai 

rizikuoja savo apdraudą, nes to- 

kios vietinės draugijos ne vienam 
savo nariui nėra užtikrinus ir 1 

negali užtikrinti ligoje pašelpos 
bei pomirtinės: jos negali už- Į 
tikrinti, nes negali jprokuoti, kiek 

jų draugijos narių mirs už 10 

arba 20 metų. 
Akyvaizdoje to viso, vietinės 1 

draugijos geros tik dėl įvairu- 
mo, bet ne dėl apsaugos. To- 

kie lietuviai gali labai patįs ap- 
sivilti ir savo šein.yną apvilti, 
jeigu neapsidraus gyvasties at- 

sakančioj organizacijoj. O tokia 

organizacija yra Susivienijiams 
Lietuvių Amerikoj. 

S.L.A. šiemet pirmu syfk savo 

istorijoj rengia "Apdraudos ir 
Svei'katos Sąvaitę" lietuvių ame- 

rikiečių gerovės dėlei. K.-} reiš- 
kia apdrauda ir kitokie 111 įsų 

gyvenime svarbus reikalai, bus 

atpasakojama bei išaiškinama 
lietuviams iper ''Apdraudos ir 

Sveikatos Savaitę," kuri prasi- 
dės 21 d. spalio ir baigsis 28 d. 

spalio. 
SLA. 21 kuopa Detroit, Mieli, 

suprasdama savo pareigas sulig 
tautos abelrrai, o sulig organi- 
zacijos ypatingai, nutarė surengti 
"Apdraudos ir Sveikatos Savai- 
tę" srkančiai: 

Spalio 21 d., 2 v. po pietų, bus 

paskaitos apie apdraudę ir dar- 
bininku reikalus Amerikoje —. 

Spalio 27 d 7 v. vakare, bus 

balius su lošimu "Undinė" ir 
dainomis. 

Spalio 28 d., 2 v. po pietų, 
bus prakalbos. 

Kalbės p. K. Gugis iš Cbica- 

go, 111., apie apdraudą ir S.L./v. 

kaipo organizaciją abelnai. Vis- 
kas atsibus J. A. L. svetainėje, 
prie 24-tos ir Michigan gatvių 
kampo. 

Pranešdami šią ypatingą nau- 

jieną.. tikimės, kad neapleisk 
musų parengimų, surengtų jų 
pačių naudai. K. Šnuclis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Vakarinė mokykla. Per pa- 

sidarbavimą p. Leono BraŠkio 
čia jsisteigė vakarinė mokykla, 
kurią dabar lanko 30 jaunų vai-j 
'kinų po tris vakarus į savaitę.1 
Mokinasi anglų kalbos ir rašy-, 
bos, lietuvių gramatikos ir arit-' 
metikos. Mokytojauja pats p.1 
F>raškys. 

Lietuviai yra labai patenkinti 
šita mokykla ir yra dėkingi p. 
Braskiui už pasidarbavimą. Jis 
yra vienas iš naudingiausių mūsų 
kolicnijos lietuvių apšvietoj ir j 
kituose reikaluose. 

Įsteigimas šios mokyklos šiuom 
laiku afkreipė ant savęs miesto 
atydą, nes jokia kita tauta .lar 

nėra pradėjusi vakarinių mokyk- 
lų. Taigi amerikonai ne sykj ge- 
rą žodį duoda lietuviam:., ikad jie 
toki stropus yra pr:c apšvietos 
įgijimo. A. J B. 

Išėjo iš proto.. Pora savaičių 

atgal du lietuviai pas mus nusto- 

o proto, ir a'o u du viena savaite, 
— Antanas Orantas ir moteriškė 
Lukšienė. Alnidu tapo išgaben- 
ti į beprotnaiuj Grantas dar 
aunas, nevedęs \ .ikinas, o Luk- 
i:'. nė palijo vyrą ir keletą vaike- 
ių. Priežastjs nežinomos. 

Sakalas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Apie Debatus. Vietinė A L. 

T. Sandaros 21-oji kuopa patė- 
ni;o, kad vietiniai socialistai per 
'Kovą" praneša, jog jie baisiai 
lubaiuys tautiečius, surengę de- 
batus tokiose lemose, kaip "Ar 
patriotizmas veda žmoniją prie 
carės?", arba "Ar unija pagerins 
larbi.tinku buvj.'' 

Gerai vyrai! Temos yra ge- 
ros. Surengite dėba. ■. San 11- 
iečiai jau įgaliojo nuo savęs at- 

stovą, kad dėlei tu debitų su- 

sinešti. Žisgeid-i bus pasiklau- 
pti. K. S. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Suareštavo redaktorius. Sp«.".o 

\ d. fedaralės Valdžios agentai 
[Mid.irė kratą \r r<iečiu "Ne\v J c r- Į 
;ev Freie Zeitung" Redakcijoje 
rit \Vasbington gatvės. 

Suareštavo šias ypatas: Bene- 
!ict ir Edwin S. Prieth. Fredricn 
[fartmann, \Villiam von Katler, 
lenrv \Vaechte Visus paleido, 

ižstacius po $5,000 kaucijos iki 
ipalio 16 d. 

Suareštuota juo< už prieš-ame- 
ikonišką ir prieš-valdišką agita- 
ciją, kurią vedė jų laikraštis. 

Reporteris. 

IŠ NEW HAVEN, CONN. 
Protestas prieš "Keleivio" re- 

lakciją. Męs, Amerikos Lietuvių 
rautinės Sandaros iotos kuopos 
lari^ii N'cvv Havcn, Co.nn, savo 

uisirir.lkime. laikytame 2 d. spalio 
siu metų Lietuvių kliubo salėje, 
nuarėme išreikšti viešą neužsi- 
janėdinimą ir pasipiktinimą p. S. 
Michelsonui už jo išsireiškimą, 
pavartotą viešai per prakalbas 
Liet.Sočiai. mg. 27-tos kuo- 
jos 23 d. rugsėjo. Tose prakalbo- 
je p. Michelsonas. mėgindamas 
šaiškinti Amer. Lietuvių Tauti- 
įės Sandaros neva nereikaliragu- 
-ną, pasakė, kad Sandara esanti 

'taip reikalinga, kaip šuniui penk- 
:a koja." šitoksai išsireiškimas 
terčia mu? manyti, kad p. Mi- 
rlielsonas yra perdidelis fanati- 
cas savo persitikrinimuose. 

Už A. L. T. Sandaros kuona. 
jos valdyba: 

M. J. Vokieta:tis. pirmininkas 
J. Butkus, prot. vašt. 
A. Strelkauskus, fin. rašt. 

P. S. Sio protesto kopiją nu- 

:arta pasiųsti jam pačiam, p. Mi- 
rhclsonui, ir jo redaguojamam 
laikraščiui "Keleiviui". 

Nuo Redakcijos. Šisai protes- 
tas yra pavyzdis tinkamai sutaisy- 
to protesto. Jame nėra jokiu be- 

reikalingu priedų, dalykas aiškiai 
ir trumpai išdėstytas ir džentel- 
meniška forma parodo, kad tie, 
kurie protestuoja, neturi noro įsi- 
leisti j pigios polemikos purvus, 
bet su rimtumu ir savęs gerbimu 
duoda pamoką savo oponentui. 

IŠ WEST FRANKF0R7, ILL. 
Nušautas lietuvis.—Spalio 4 d. 

dieną naktį rado nušautą lie- 
tuvį Vincentą Semošką. Kas 
nušovė—nežinia- Žmonės kalb.r, 
buk V. Scmoška pats nusižudė, 
be toms kalboms ne-reil 'a tikė- 
ti, nes V. S. visuomet buvo link- 
smas ir doras vaikinas — ne 

girtuoklis, ir turėjo susitaupi- 
nęs nemažai pinigu. Beje, Y. 
Semoška mylėdavo kazyruoti iš 
pinigų, bet jis ir iškaziruodavo, 
— mat nenusigerdavo. Taigi 
ar nebus tik keno kito toji žmog- 
žudystė papildyta. 

Nepaimamas Verdunas. 

IŠ EASTON, PA. 

Išplūdo tautininkus. Fcr visą 
savaitę, ntto rugsėjo 24 iki 30 cl 
čia laikė "misijas'' kun. Maliau- 
^kas. Gal ir daugelis žmonių nu- 

sivalė nuo griekų per .šitas misi- 

jas, bet užtai pats "inisijonierius' 
nemažai prigriešino, daug netei- 
sybių apie savo politiškus priešu.-. 
\pač apie tautininkui pripasako- 
dana<. Jis, pavyzdžiui, pasakojo 
nieko nežinantiems žmoneliams, 
buk tautininkai-bedieviai už pini- 
gus Lietuvą pardavė,—lab j ausiai 

—De Mar In Philadelphla Record. 

ISKASE PASLĖPTĄ TURTĄ. 
'Amerikos Valyfijos Sekretorius Lansing. kaip toj pa- 

sakoj, kurnors iškasė "paslėptą turtą" — pilną valią su 

visokiais sekretnais Vokiečių dokumentais ir dabar vieną 
po kito garsina, vaišindamas jais publiką. 

ant M. Šimkaus užsipuldamas Į kad jisai už pinigus Lietuvą par- į 
davė (ir Rimką minėjo). Jeigu 
už tokį šmeižtą ir už tokias me- 

lagystes kun. Maliauskas pekbi 
nespirgės, tai tiktai jeigu jis toki 
bjaurų ir melagingą savo Įtarimą 
atšauks, pats išsispaviedos ir už 
savo šitą gricką gailėsis. Nes 
toks apkaltinimas nėra vertas ne 

tik kunigo, bet ir prasto teisingo 
žmogaus lupų. 

Socialistams taipgi teko. Drau-; 
fit žmones, kad neskaitytų kitokiii 

laikraščių, kaip "katalikiškus," c. 

V tuos, kuriuos kumigai leidžia,1 
arba kontroliuoja. Ragino nelai 
kyti "ant burdo" visokių bažny- 
čios ir kunigų priešų,—vis tai se- 

ni jau receptai, nelyginant kaip 
F'.runzos vaistai plaukams augin- 
ti. Atsivertęs. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

Kareivių išleistuvės. Spalio i 

d. 1917 m. atsibuvo "Suvienytu Į 
Organizacijų" balius. Nors ir( 
diena buvo nedaili, lijo iš ryto' 
ir iki pietų, bet publikos buvo 
nemažas būrelis. J'er balių buvo 
viskas tvankoje vedama ir jokių 
nesusipratimų neįvyko. I 

Čia didelį įspūdį padarė ant 

l'-cluvių jaunimo ir suaukosiu.1 
kuomet atsilankė jauni vyrai, už-1 
sirašiusieji į 'kareiviją. Jie at-1 
»yko atsisveikinti su šio 
lietuviais. Laike vakaro buvo 
toiks atsitikimas: 

Tūlas M. Colny, jaunas airis- 
kareivis, pasiprašęs balso, paša-' 
kė trumpą jausmingą prakalbą 
ap'c lietuvius. Jis sakė, kad dar, i J * į 
mažai kitos tautos bei Amerika 

žinojo apie lietuvius, kad yra 
tokia šalis, kuri vadinasi Lietuva. 
Bet dabar dažinojo, kada pulkai 
lietuviu jaunų vyrų eina j karei- 
vius savu noru. Šitą jų darbą Ame- 

rika labai apvertina, sakė jis, nes 

amerikone.' žino, kad lietuviams 

prisieina eiti brolis prieš brolį. Pa- 
dvelkime. sa,ko. j Frakciją: ten 

rasime lietuvių kareivių; pažvel- 
Įkime j Vokietiją, pažvelkime j 
Į Angliją, į Rusiją, — visur rasime 

lietuvių. Jie išblaškyti ir kariau- 

ja tankiai .brolis prieš brolį, nes 

'jie netun teisės kariauti už sa- 

vo locną šalį Lietuvą. Ji= išreiš- 
kė pasitikėjimą, kad po šios ka- 
rės ir lietuviai turės savo laisvą 
salj. 

Laike šio? prakalbos nevienam 
nusirito ašaros per veidus, žiū- 
rint ant tų jaunų vyrų. kaip jie 
pina savo noru i nutšio laukus. 
K'nmet kareiviai važiavo, visos 

dirbtuvės nedirbo tą dieną ir pa- 
lydėjo trenksmingu dirbtuvių 
švilpimu. 

Čia daug ir lietuvių išvažiavo 
j. karei viją. Tarp jų yra trjs 
broliai. — Juijtfo Mičiulio trjs 
sunųs pasidavė savo noru j ka- 
reiviją ir iivažiavo tą dieną. 

Pelno liko nuo baliaus $29.700. 
Tai dabar "Suvienytos Organiza- 
cijos" ruošiasi prie didelio Lie- 
luviškai-Angli.vko koncerto, kuris 
atsibus lapkričio 29 d. 

J. V. Baltrukonis, 
Suv. Org. Rast. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Lietuvių-lenkų sant'kiai. "Lie- 
tuvos" 39111c numeryj patėmi- 
jau p. A. A. Žalpio žinutę, ku- 
rioje aprašoma, kaip So. Oma- 
įos lietuvių "lyderiai" jvėlė juos, 
lietuvius, slavu maišalienėn, ar- 

ba, geriau sakant, prikinkė juos 
prie slavų politinio vežimo, ma- 

nydami, buk jie tuomi pasitar- 
naus Lietuvos neprigylmybės 
klausimui. 

Kiek aš pamenu, tai jau 11c- 

pirmą sykį taip jau atsitinka. So. 
Omaho's lenkai ir seiliaus žve- 
jodavo lietuvius j savo politi- 
kos sukurj ir kaip kada, jiems, 
tas, nors iš dalies, pasisekdavo. 

Rodos, dar 1914 metais, kada 
vyriausis rusu armijų vadas 
Nikolai Nikolajevic pažadėjo Len- 
kijai neprigulmybę, tada jie taip- 
gi kreipėsi prie lietuvių su už- 
kvietiniu dalyvauti jų kokios ten 
"karu.nos" šventinimo iškilmėse. 
Perskaičius jų užkvietimą S.L.A 
87-tos kuopos susirinkime, atsi- 
rado "filantropų", kurie pradėjo 
nurodinėti, kad kaip žmogus be 
kito žmogaus pagelbos negali 
apsieiti, taip ir tautai kitos tau- 
tos pagelba būtinai esanti rei- 

kalinga ir todėl, sulyg jų nuomo- 

nės, toje lenkų iškilmėje reikią 
dalyvauti. 

Tečiaus iš kitos pusės nuro- 

džius, kad musų "broliai'' lenkai 
netiktai kad (negelbsti musų tau- 
tiškam atgimimui, bet visur ir vi- 
sada, kiek galėdami stengiasi tą 
išdygusj musų tautiško atgimimo 
diegą nustelbti; taipgi nurodžius, 
kaip lenkų komitetas šelpti nu- 

kentėjusiems nuo karės Lenki- 
jos gyventojams, Suvalkų rėdy- 
bos lietuviams neduodavo prigu- 
limos jiems pašelpos, ir sakė: 
"Tegul jus lietuviai šelpia," tai 
tik tada lenkų užkvietimas pa- 
siliko be pasekmių. Minimoji 
kuopa atsisakė dalyvauti. Daly- 
vavo, rodos, tiktai švento An- 
tano draugystė, kurios kalbėto- 

jas sakė: "Lenkai — tai geri lie- 
tuvių kaimynai.*' 

Bet kada tais pačiais metais 
atsibuvo apvaikščiojimas dešimt- 
metinių sukaktuvių lietuvių spau- 
dos atgavimo, tai lenkų "filant- 
rtpams," nei Į galvą neatėjo, k"d 
"tautai kitos tautos pagelba bū- 
tina; re'.kaliiiįjri .Maršavn tr.it- 
vėmis jie vieni be pagelbos" len- 
kų — gerų lietuvių kaimynų." 

Dabar gi, kaip pasirodo, mū- 

sų "broliai" lenkai žengia fla to- 

liaus, kas j 'u matyti iš "Lietu- 

voj" tilpusios "Sa.rmatia Drau- 

gijos" U^nJcos. 

Asmenjs, stovintieji prie vie- 
šojo lietuviu gyvenimo vairo tu- 

rėtų priminti tiems ponams 1705 
metus. Tuos metus, kuriuose 
lenkai iškasę lietuviams duobę, 
patįs sykiu su jais j tą duobę 
jkrito. Lai lenku šovinistai ži- 
no, kad jeigu lietuviai kris atgal 
j tą pražūties duobę, iš ktvios 

jau baigia kopti, tai 'negeresnis 
likimas patiks ir juos pačius. 

J. M. Biliūnas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Prakalbos. Besiarganizuojant 
čia naujai SLA. kuopai, tapo su- ; 
vengtos, spalio 7 d., prakalbos. 
Kalbėto jum buvo organizatorius 
8-tojo SLA. Apskričio, p. J J. j 
Žilius. 1 

Jis kalbėjo vien tik apie Susi- f 

vienijimą Lietuvių Amerikoje ir 
j 

jo naudingumą. Rciik pripažinti, j 
kad jo kalba buvo naudinga ir 

turininga. Jis aiškino tą minti, 
kad lietuviams jau atėjo laikas 
rištis krūvon iš mažų pašalpinių 
draugijėlių į vieną didelę organi- 

zaciją, kaip Iknd Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj. Jis nurodinė- 

jo, kad mažos pašalpinės draugi- 
jos, kurių pastaraisiais laikais pri- 
viso tarp lietuvių perdaug, dabar 
jau eina iš mados, nes jos joki.t 
bi'.du negali suteikti savo nariams 
tokios naudos, kaip kad suteiki 1 

didelė organizacija. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj. Daugelį tei- 

singų priparodymų jis tam davė. 

Tarp kit-ko, jis užsiminė ir apie 
tai. kad gavus Lietuvai laisvę po 
šios karės, kada daugelis lietuvių 
norės grįžti atgal tėvynėn, tai tie 
rari:kurie priklauso prie pašai-' 
piniii draugysčių, turės pamesti sa- 

vo narystę. Gi SLA. jau dabar, 
rengiasi atidaryti ten savo šakas 
ir lietuvis gali kilnotis, kur jis 
nori—jo sumokėti pinigai nepra- 
žus ir jo pomirtinė ir pašalpa li- j 
goje—jeigu jis prie pašalpos sky- 
raus priklauso,—yra jam užtik- 
rinta. 

Jis patarė įvairioms draugy- 
stėms dėtis prie Susivienijimo su 

visais savo nariais. Jų draugijos 
vardas gali pasilikti tas pats, kaip 
dabar, tik apart to jos gautų dar 

j ir kuopų numerius. 

j Pabaigus Žiliui kalbėti, prasidė- 
jo klausimai. Socialistai, kuriu 
čia buvo pusėtinai atsilankę, tuo- 

i irius pašoko su "klausimais"—jie 
mat specialistai nuo "klausinių." 
N'ekurie klausimai buvo prie rei- 
kalo ir rimti, kiti gi ne. Tarp t-> 

k;ų nerimtų priklausė ypatingai 
j !\ Tamošiūnas, kuris kelis syk 
i ieškojo kvailų priekabių ir pa- 

.galios pradėjo kalbėtoją koliolt. 
,kad esą jo galvoje tik "košė" ir 
1 apie socializmą negalįs atsakyti. 
Kalbėtojas jam pastebėjo, kad jo 
prakalba ne apie socializmą buvo Į 
ir todėl "košės"' reikia keno 'kito 
cslvoie jięškoti. 

Svečias, | 

15 HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

"Birutei;" Chcro Dailus. Spalio 
6 d. \ 'ietinis Birutės Choras pa- 
rcn<»č "šiurkštų ir kaklaraiščių" 
lalių. Baliuje dalyvavo pu.-vtinas 
būrys pu'dikos, — net apielinkės 
gy ventojai, visa<lo.-> simpatizuo- 
janti Birutės Chorui, atsilankė 
šiame vakare. 

Apart to Choras, po vadovyste 
]>. Kaminsko, sudainavo sekančias 
daineles: "Trįs Sesytės," "'Mie- 
las Tėveli" ir "Einu per Dva- 
relį." 

Malonu lankytis ant tokiu pa- 
rengtų vakarėlių, kur alus- ne- 

lošia pirmos rolės. 
Tikimės, kad Birutės Cho;as, 

ir toliaus veiks ir parengs pana- 
šius balius, niežiurint tų visų 
keblumų, kuriuos nori kai kas 
Birutės Chorui padaryti. 

Lai gyvuoja Birutės Choras! 
Buvęs. 

IŠ BROOKLA N, N. Y. 
Nenori Šerno raštų. Rugsėjo 

28 d. T.Al.D.-jos 3-čia kuopa 
savo mėnesiniame susirinkime 
vienbalsiai nutarė duoti Centro 
valdybai šitokį įnešimą: vietoj 
išleidimo Šerno raštų leisti kitus 
— naujesnius, įvairesnius. Rem- 
damiesi tuomi, kad Šerno raštai 
jau išleisti (ne visi) ir žuti ne- 

bepražus, kuomet kitų jounesnių- 
jų autorių (pavyzdžiui, kokių? 
Red.) raštai, svarbus ir pagei- 
daujami, gali nužlugti pranyiki- 
mo bedugnėje kaip visai nebuvę. 

P-as Šernas yra daug ką nu- 

veikęs savo srityj. Jis atidavė 
musų visuomenei tai, ką jis ga- 
lėjo, suprato, ką jis manė e^ant 

reikalingiausiu, naudingiausiu. Ir 
jo raštai nėra be veriės. Jie yra 
naudingi — parašyti grynai mok- 
sliškai. Stvlius lengvutis. Kiek- 
vienas, kad ir mažiausiai apsišvie- 
tęs, gali lengvai skaityti ir su- j 
prasti. Jis parašė juos prastiems 
žmonėms, o ne mokytiems. Ir 
užtai jis užsitarnavo visų musų 
lidžios pagar! os. Jo raštai ži- 
lės, kaip šviečianti žvaigždute, 
itcraturos pasaulio kamputyje, 
[r lietuviai jo vardą gerbs ir pa- Į 
aikys atmintyje. 

Bet męs, XX amžiaus pirm- 
akunai, negalime buti pasika'ki- 
lę vien moksliškais raštais. Męs 
•eikalau'jame naujesniu-j vairesnių 
aštų. Męs norime naujybės min- 
:ies. Męs geidžiame raštų, 'kurie 
paliestų musų vidų — sielą, šir- 
:lj ir protą; kurie priverstų mus 

nąstyti-protauti; kurie patar- 
lautų mums, kati padaryti mus 

:ikrai» ir mintijančiais žmonė- 
ms. kurie pastatytų mus pirmoje 
eilėje pažangos. Ir tokių raštų 
nums trūksta. (O visa tai yra 
Tegalima be pamatinių moksliš- 
cų žinių, kurių daugybę suteikia 
■caip sykis Šerno raštai. R e d.) 
Koks nuostolis! Keno kaltė? 
\r nėra šitokių raštų parašyta? 
(Kokių raštų? Red.) Yra už- 
—tektinai. Tik apsidairykime 
r pamatysime... ir surasime.... 
(Reikėtų juos nurodyti. Už tai 
/isi butų dėkingi. Red.) 

Todėl gi, TMD. užduotis yra 
leisti tokius raštus, kokiu (aš 
:ia nekalbu apie šlamštus) męs 
:lar neturime savo literatūroje. 
Reikia pasiskubinti išleisti tin- 
kame laike dabartiniu (kokių- 
£;?) autorių raštus, paliečiančius 
gilius j\airius klausimus (Ko- 
kius? kokius?) laukinio ir vidinio 
gyvenimo, f<nd kartais nepra- 
žūtų, nepražvdėję musų litera- 
tūroje, amžinai. 

Literatiškas Komitetas ima 
didžią atsakomybę ant savęs šia- 
me darbe. Komiteto pareiga 
parūpinti ir paruošti spaudai ge- 
resnius, jei ne geriausius raštus, 
negu li^šiol išleista. (Mums ro- 

dosi, kad šitas užmetimas yra 
nepamatuotas. Red). 

Teg.tl TMD. neai'kvoja laiko 
nei pinigų raštams, kaip Jonilos 
i: panašios rūšies. Toki raštu: 
tik suerzina narius ir visus skai- 
tytojus. Žmogus lauki, lauki ir 
ulauki štai ką... (Matote, tamis- 

tėle, bėda yra tame, kad ne visi 
\rra vienodos nuomonės ir vieno- 
jo supratimo. Visiems negut 
įtik-.. ? K e d.) 

Ištikrųjįi, geras raštas vra 

tinkamiausis įrankis sukelti inu- 

numvse supratimą. To męs ir no- 

rime. Todėl gi, męs ir reika- 

laujamc nauju ti'iikamų tfažtn, 
kurie nušviestų kaip išlaukinį, 
taip ir vidvnį gyvenimą. (Męs 
turime atsiprašyti ir pasakyti, 
kad čia daug prikalbėta, o nie- 
ko aiškaus nepasakyta. Patari- 
mus reikia duoti aiškius. Šiaip 
gi gali per ivj.ktį sėdėti ir neat- 

spėsi, ko rašėjas ištikro nori. 
Red). 

.^j sezoną kuopa rengia visą 
eilę paskaitų. Skaityti apsiėmė 
sic nariai:-p-. P. Norkus,- J. U. 
Sirvydas, Burserka -ir kiti. 

I Pereitą sezoną, -kaip T. M. D. 
nariai, taip ir pašaliniai, turė- 
jo progos- naudotis puikiomis 
Itlkcijomis — ir pasinaudojo. 
Tik gaila, k,ir nedidelis skaičius- 
Nežinia kodėl mūsų publika, 
kuri nepažįsta savo gyvenimo 
alfabeto pirmosios raidės, ir ku- 
riai lekcijos-pamokinimas būti- 
nai reikalingas, nerangiai lankosi 
jų klausyti. 

Kaip. buvo pereitą sezoną, taip 
ir šį bus skaitoma geriausios 
lekcijos, j žymių lektorių, gerai 
apsipažinusių su skaitomuoju 
dalyku. 

Kurie dar nepriklausote prie 
TMD., prisirašykite tuojaus. Mo- 
kestis mažas: nauda didelė. 
Ka,s gali būti geresnio už ge- 
rą knygą? Dabar yra laikas. 
Šiądien yra proga. Rašvkitės 
tuojaus. 

TMD. 3-ji kuopa nutarė duoti 
Centro Valdybai įnešimą, kad 
metinė mokestis butų pakelta 
lig $1.00. (Tą gali padaryti tik 
Seimas. R e d.) 

Taipgi ši kuopa rengia dide- 
lį teatrą, kuris bus paskelbtas 
vėliaus. J. Slavickiutė. 

TMD. 3-ios (kuopos koresp-tė. 

* 
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IŠ WATERBURY, CONN. 
Didelė auka Neprigulmybės 

Fondui Pereitą nedėldienj, 7 d. 
spalio buvo čia Apskričio susiva- 
žiavimas; paskirta $200.00 aukos 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui 
iš apskr'čio iždo. 

Atsibuvo taipgi nominacijos | 
Centralinj Komitetą. Nominuo- 
ta: Stasys Gegužis j preziden- 
tus, p. Ramanauskienė iš La\v- 
rencc, Mass., j vice-prezidentus; 
Jonas Liutkauskas iš Brootolyno 

sekretorius; Jonas Skritulskis 
iš Xe\v Britain, Corn.; j kasie- 
rius; kasos globėjais — J. Da- 
igelius iš Hrooklyni ir p. j. Sege- 
ričius iš Bridgeport, Conn.: j 
daktarus — D r. M. Klimas iš 
Philadelphijos, Ta. Vietinis. 

ATBALSIAI E. S T. LOUIS 
RIAUŠIŲ. 

Beileville, 111. Teisėjas Cro'V, 
įutisė 10 juodukų ant 14 metų 
kalėjiman už dalyvavimą F.ast 
St. Louis riaušėse, laike kurių 
buvo išdeginta dalis miesto ir 
keletas žmonių nustojo gyvas- 
ties. 

Skundas prieš du 17-05 metų 
vaikinu, kurie šaudė į juodukus, 
:lar nėra nagrinėtas, bet prisai- 
<inti teisėjai šiai bylai jau tapo 
iššaukti. 

LIET. NEPRIG FONDO 
ATSKAITA. 

Lakštas 97. 
Baltimorc, .!/</. Mėnesinės L. 

>*.I\ skyriaus narių aukos: I». 
Naruševičius — $9: P. Lazaus- 
kas — 75c.; 1. Deltuva — 10c.; 
P. Jaras—51" ; J. Yėlvvis—20c.; 
!\ Jaraminas 1.50; I'. Zablauc- 
!<as — 85o ; K. Kauišauiskailė— 

75c.; V. Lcltuvicnj —50c.; 
\'iso $14.15 

Račius, U is., T M D. 121 ko., 
per M. asuaiaitj $40.00 

.S. Mancheslcr, Coiut., J. Cu- 
Litis $5.0: 

Scranton, Pa., F. ^.ivatkauskai 
$10.00 

rittslcn ,/'<7, J. Kazakevičius 

$io; T. Paukštis — $10; A. 
: lir.: kas — 5; viso 

_ $25.0 l 

\'ik'o Įplaukė 94-!5 
lakšte 96 4.775.IO 

\"'So įplaukė $4.869.23 
J S ckeinčius, 

L. N^"r. F. fin. sekr: 
101 Oa.c st. Lawrence, Mass. 
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Apžvalga. 
AR NE PERGREITOS 

VILTIS? 
Pasirodė svetimtaučių laikraš- 

čiuose keletas žinių apie Lietuvį | 

ir lietuvius, paminėta kelis sv- 

kius apie Lietuvos neprigulmybę 
ar autonomiją—ir pas mus jau, 
tuoj aus pasitėmyja nepaprastas 

įsitikinimas. "Lietuvos laisvę 
ši u r turėsime", "Lietuvos Nepri- 
gulmybė taip gerai kaip užtikrin- i 
ta". Toki halsai vis tankiau ir 

tankiau girdisi ir prakalbose ir 

spaudoje ir privatiškuose susi- 

ėjimuose. 
Privalome daug rimčiau j t:\ 

dalyką žiūrėti. Neprivalome tait> 
drąsiai kalbėti. Tie. kurie taip 

kalba, be jokių persergėjimų, ma- 

no. kad žmonė<e sukels upą ir 

priduos jiems upo prie smarkes- 

nio veikimo. Bet tankiai i'eina 

atbulai. Patėmyta. kad žmonės, 

kurie nesugebi gerai suprasti pla- 

platesnės politikos, įgyja tokią 
nuomonę: Kam čia mums dar- 

buotis, aukas dėti, agituoti, <kad 

Lietuvos laisve jau yra tikrai už- 

tikrina? Tokios nuomonės yra 

tankiai net geri tėvynainiai, t ž- 

sikrėtė mat tnom paleistu per- 

sitikrinimu. 
Prieš tai reikia visomis j ieno- 

mis kovoti, kad neužmigti] ir tie, 

kurie ikišiolei buvo prip.atę u/ 

Lietuvos laisvę kovoti. 

Lietuviai gali įgiti laisvę, bet 

jeigu jie dirbs ton linkmCn išsi- 

juosę, iš visu savo spėkit. 
Taip, kaip dabar dalykai stovi, 

męs ne tik kad neturime jokio 
užtikrinimo, kad Lietuva bus nc- 

prigulminga, bet męs nei nežino- 

me, kur but't priskirta autono- 

miška Lietuva, jeigu ji autonomi- 

ją gautų. Lenkai užtiesė tankius 

ir stiprius ginklus, kad Lietuvą 

gavus. Jie žada Li- tuvai ir auto- 

nomiją duoti ir toj prasmėj tarp 

talkininkų dirba išsijuosę. Jie sa- 

vo pulkus Rusijoj ir Francuzi- 

joj organizuoja ir nori gauti žo- 

d] tarti kaslink Lietuvos likimo. 

Jie milži niekiausią propagandą 
varo ir čia, Amerikoj,, tūkstan- 

čius doliarių tam išleisdami. Su 

jais jau ir rimbai skaitosi. 
Męs turime pripažinti, kad, su- 

lyginus su lenkų propaganda, mū- 

siškė propaganda yra tik nykštu- 
kas. Jie visi dirba vienon linkmėn: 

(klerikalai, socialistai, tautininkai. 
Męs išsiskirsto ir tarp savęs ėda- 

mės, arba j ieškome kas labiaus 

kaltas už tas peštynes. Nesvar- 

bu įkas yra kaltas. Svarbus yra 

faktas, kad lietuviai neturi nei 

bendro programo, nei be».dros 

taktikos, nei g«j!ų gale rimto vei- 

kimo, kad ir atskiromis srioviemis. 

Nemigdinkim liaudies tuščiais 

prižadais, kad Lietuva laisvę jau 
turi užtikrintą, kad Lietuvai lais- 

vę suteiks Rusijos revoliucija, ar 

popiežiaus notos, ar vokiečių bei 

talkininkų malones. Visus šituos 

šaltinius privalome kuogeriau- 
siai išnaudoti, 'bet negalime, ran- 

kas susidėję, jų malonės laukti. 

Jeigu męs norime Lietuvai lais- 

vę išgauti, jeigu męs norime sy- 

kj ant visados lenkų pančius nu- 

sikratyti. tai lietuviai privalo ne- 

sapnuoti viltimi, bet nagus nusi- 

dirbti, bedirdami, besirūpindami. 
Ir dabar, kuomet jau artinasi 

laikas d'delio pasaulinio teismo, 
visos, jiegos privalo buti jtemp- 
tos iki m a x i m u m. 

r VALDIŠKOJI PASKOLA 
iR S. L. A. — 

Suvienytos Valstijos dabar užtrau- 

kia jau antrą Laisvės Paskolą, 
rirmoji paskola buvo ypatingai 
geromis išlygomis siūlomašiti 

antroji taip pat neblogomis bąly- 
gotnis įgijama. Ji neša 4%, yra 
ir bus liuosa nuo mokesčių; jos 
l.ondsai lengvai išmainomi j gy- 
vus pinigus, reikalui esant, o sau- 

gesnio pinigų sudėjimo visam pa- 

saulyj nerastum. 

Mums todėl ateina mintin, ko- 
dėl mus didelės organizacijos, 
kaip sakysim Susiv. Liet. Ameri- 

koj, negalėtų atliekamų savo pi- 
nigų investyti j šios Paskolos 
bondsus? Męs tėmijame, kad ki- 

tų tautų panašios organizacijos tai 
daro. Pavyzdžiui, Lenkų Tautiš- 
kas Zviązkas pirmoj paskoloj in- 
vestino $.-,0,000,00, o šioj antroj 

paomė valdiškų bopdsų už $65,- 
000.00. Kitų tautų susivieniji- 
r. ai padarė taip pat. 

Mums rodosi, tkad daugeliu at- 

žvilgių panašus investinimas yra 
pageidaujamas, jeigu yra liuosos 
sumos. 

RUSŲ PAŽVALGA Į 
VOKIETIJOS SOCIALISTUS. 

Rusų laikraštis "Ruskoje Slo-, 
vo" paduoda sekančią žinge'džli 
žinią apie tai, kaip žiuri Į Vokie- 
tijos socialistus nesenai pargrįžusi 

Stockhoiino l'etrogradan specia- 
li Kareivių ir Darbininkų Tary- 
bos delegacija: 

"Sugrįžusieji Rusijon Kar. ir 
Darb. Tarybos delegatai iŠda\ 3 

raportą apie savo pasitarimus 
kaslink sušaukimo tarptautiskos 
socialistų konferencijos. 

"Vienas iš delegatų,. V. P. 
Rozanov, pranešė, kad no's 

Vokietijoj laipsniškai auga re- 

voliucijinis judėjimas, bc4: j šio 

judėjimo pasisekimą tikėti ne- 

galima. 
Pradėjus rusams pasekmin- 

gą ofensyvą (Kornilovo), vokie- 
čių valdžia buvo sutikusi šiek- 
tiek nusileisti, bet atsitikimai 
ant piet-vakarinio rusų fronto 

(pabėgimas rusų nuo fronto) 
privedė prie to. kari tuos nusi- 
leidimu;; vokiečių valdžia vieną 
po kito atsiėmė atgal. 

"Rusų laikos formulą (be 
užkariavimų ir be kontribucijų^ 
be jokių išlygų priėmė tik netu- 
rinti įtekmės mažuma vokiečių 
social-demokratijos. 

"Rozanov užbaigė savo prane- 
šimą apreiškimu, kad Darbinin- 

kų ir Kareivių Tarybos išsišo- 
kimai puldina ją akyse ne tik- 
tai Rusijos žmonių, bet ir už- 

rubežyj. Tiktai užbaigimas ru- 

siškų vidurinių betvarkių ir at- 

naujinimas kariškos Rusijos ga- 
lybės gali privesti prie greitos 
taikos. Kariškoji Rusijos silp 
nybė, be abejonės, lošia rankoi 
vokiškam militarizmui." 

Lošia jan. rankon ne tik Rusi- 
jos, bet ir Amerikos kariškoji 
silpnybė ir teisybę šisai rusų so- 

c'alistas sako, kad prie greitesni) 
k?res užbaigimo gali privesti tik- 
tai sutvėrimas tokios kariškos ,ga- 
1- bes, kuri sutraškintų Vokietijos 
karišiką galybę, kurią nei vokiški 
socialistai palaiko. 

Iš to taipgi aišku ir tas, kad 
kas ta galybę silpnina ar Rusijoj, 
ar čia Amerikoj, tas nedaro nau- 

dos nei Rusijai, nei Amerikai, nei 
Revoliucijai, o tik Vokietijai r 

jos militarizmui. Toki žmonės lo- 
šia ant prastų žmonių proto; agi- 
tuodami už karės "pabaigimą,", jie 
nori pasirodyti neva žmonių prie- 
teliais. Ištikrųjų gi tokia agita- 
cija išeina žmonių nenaudon, nes 

ji karės ne tik nesutrumpina, b-' 
,ą dar labjaus prailgins, ką ir virš- 
minėtas rusų socialistas aiškiai nu- 

rodinėja. 

ŠLIUPAS IR SOCIALISTAI. 
"Laisvė", padavus jau žinomu 

telegramą iš Stockholmo apie tai, 
kad D r. J. Šliupas jteikė Ame- 
rikos ministeriui Morrisui me- 

Imorialą apie Lietuvos neprigul- 
mybę, nuo savęs pripažjsta. kad 
Šliupui pasisekė padaryti svar- 
bus žygis, bet .... štai jos žo- 
džiai : 

"Męs iš savo pusės būdami 
demokratais ir sociali.tu- 
rime padaryti dvi stambias 
■pastabas prieš Dr. Šliupo 
žygi- 

"Męs žinom, kad (kairioji 
dalis Rusijos lietuvių seimo 
(socialdemokratai ir soc. liau- 
dininkai) taip-pat lietuvių ra- 

jonas prie Rusijos Socialdemo- 
kratų Darbininkų Partijos, kaip 
lygiai ir Amerikos lietuviai 
socialistai — stoja ir palaiko 
tą politini principą, (kad savo 

politinį likimą turi nuspręsti 
pačios Lietuvos gyventojai. 
Politinio apsisprendimo teise 
turi prigulėti pačios Lietuvos 
žmonėms — jie paijs turi pa- 
sakvti, ko jie nori —neprigul- 
mvbės, federacijos, ar autono- 

mijos. 
"Skirtumas tarp mūsų ir 

t)-ro J. Šliupo bei jo šalininkų 
yra tas, kad Šliupas imaisi 
diktuoti Lietuvai »vo progra-j 

mą. Męs gi diktuoti nenorim. 
Męs sakom, kad aukščiausias 
sprendėjas savo likimo yra Jos 
'Didenybė Lietuvos Liaudis. 

"Antras užmetimas, kurj męs 
darom D-rui J. Šliupui yra 
tame, jog męs nenorim da- 
ryti politiško šliubo tarpe Lie- 
tuvos ir Latvijos, nepasifklau- 
sę pačL jaunavedžių, ar jie 
nori to šliubo. 

Ligšiol jokia lietuviu parti- 
ja, jokis Lietuvių seimas nepa- 
rėmė tos politinės doktrinos, 
kuri reiškia uniją tarpe Lie- 
tuvos ir Latvijos.. Kad lat- 
viai butu palinkę prie tos uni- 

jos, męs taip-pat nieko negir- 
dėjom. 

" Prie panašių aplinkybių toks 
griežtas l>-ro Šliupo pasistaty- 
mas yra neatsargus žai 'imas 
savo ir savo partijos ambicija. 
Tegul D-ro Šliupo norai bus 
kuogeriausi, tegul jj rems po- 
litiniame darbe Ikun. Juozo 
Tumo ir Leono partijos — tai 
visviena yra perdrąsu sakyti, 
kad toks yra noras visos Lie- 
tuvos. 

"Kalbėdami apie Lietuvos 
politinę ateiti, męs jokiu bū- 
du negalim ignoruoti tokio 
stambaus faktorio, kaip Di- 
džioji Rusijos Revoliucija. \'e 
kas kita, kailp ta revoliucija 
davė progos iškelti visame i 3- 
tisume mažųjų tautu klausimą 
ir ikad męs tą klausimą rišam, 
tai mažų mažiausia yra ne- 

idėkinga ignoruoti Didžią Ru- 
sijos revoliuciją. Męs juk tu- 
rime skaityties su tuo faktu, 
kaip atsilieps musų reiikala- 
vimai j tolymesnj revoliuci- 
jos bėgj. Štai kodėl gerai, mu- 

sų noumonc, padarė Rusijos 
kairiųjų lietuvių seimas, ku- 
ris, rišdamas ateities Lietuvos 
klausimą, nemetė pagaliu j re- 

voliucijos ratus." 

/ 
Pirmas užmetimas, berods, ne- 

išlaiko kritikos. Jis gražiai ir 
demril^ratiškaji skambą teorijoj, 

ibe* Lietuvos likimas nėra teo- 
rija, o svarbių svarbiausia tik- 
renybe. Užmetimas turėtų siek- 
ti ek vertės, jeigu tarp lietuvių 
butų tokių, kurie negeistu ne- 

prigulmybės. Bet nei "L isvė" 
tokių nepaduoda. Taigi reika- 
lauti Lietuvos neprigulmy1>ės 
vra ne "diktavimas", bet išreiški- 
mas prigimto noro visų lietu- 
rių. Kas to noro 'neturi, ne- 

vertas vadintis nei lietuviu, nei 
demclkratu, nei lietuvišku socia- 
listu. 

Antras užmetimas yra teisin- 
gesnis. "Lietuviškai-Latviška 
respublika" yra tik viena iš ga- 
limybių, kuri ypatingai patinka 
Dr-ui Šliupui. Tai yra jo, taip 
sakant, arkliukas. Vienok 'nei 
Lietuvai, nei Latvijai, bent 
šiuom momentu, -nėra blėdingas 
ir todėl protestuoti prieš tai nė- 
ra didelo pamato. 

Kas Ii nik atsižvelgimo j Rusijos 
Revoliuciją — taip, reik atsi- 
žvelgti j visus veiksnius, nuo ku- 
riu galima laukti pagelbos Lie- 
tuvos laisvei. Tokius veiksnius 
ignoruoti—butų politiška trumpa- 
regystė. Iš kitos vienok pusės 
aklai remti Lietuvos ateitį vien 
tik ant Rusijos Revoliusijos bu- 
tų dar didesnė politiška trum- 

paregystė. \Tiena, kaip jau męs 
ne sykj sakėme, Lietuvos atei- 
tis toli gražu nepriklausys vien 
tik nuo Rusiškos Revoliucijos, o 

antra — kas dar svarbiau — 

ir Rusiškos Revoliucijos princi- 
pas "saviapsisprendimo teisė" 
yra tik teorijoj, ant popieros. Ar 
Rusiškoji Revoliucija pripažino 
tą teisę, kuomet Finliandija ir 
Ukrajina "apsisprendė"? 

Matote, kalbos yra vienas da- 
lykas, o gyvenimas yra visai ki- 
tas dalykas. 

GERI TĖVYNAINIAI. 

J"KeJei.viĄ" kuris anuome't 
talpino straipsnius tokiu au- 

torių, kurie skelbė, kad ''jiems 
ant Lietuvos tiktai nusispjaut," 
ir dabar ištikimai laikosi savo 
senos pozicijos — teisybė, me 

taip drąsiai ir po kitokiu drabu- 
žiu, bet politika ta pati. 

Kalbėdamas apie Dr. Šliupo 
storooes Stockholme delei Lie- 

tu vos j ncjĮrjjulmybčs, "Keleivis." 
taip išvadžioja: 

"Reikia pažymėti, kad Ru- 
sijos Lietuviu Seimas del Lie- 
tuvos politikos klausimo ski- 
lo pusiau. Pirmeiviškas Lie- 
tuviu elementas nesutiko da- 
bar reikalauti Lietuvai nepri- 
gulmybės, ues po karės gal 
Lietuvai daug naudingiau bu- 
tu prigulėt prie didžiosios Ru- 
su demokratijos, arba susidė- 
ti su kita kokia kaimyne tau- 
ta federacijon. Tik klerikalai 
ir ikiti atžagarcivai reikalavo 
Lietuvai neprigulinybės, nes 

mat, klerikalams rupi ] imti 
Lietuvos valdžią į savo ran- 

kas ir šeiminikauti tenai kaip 
jiems patinka. Taigi, jei d-ras 
Šliupas parašė tokią deklcr.i- 
cija siusti \Yilsonui, Tai aišku, 
kad šita dekleracija negali but 
visų lietuvių.. Tai yra kleri- 
kalu dekleracija. Ir mums ne- 
sunku suprasti, kodėl >;lVras 
Šliupas tarnauja klerikalų po- 
litikai. Jis dabar buvo Pet- 
rograde pas savo žentą Yčą. 
Yč?s yra klerikalų politikie- 
rius ir b" abejonės j:s tą dek- 
leracją Šliupui įteikė." 

Taip rašo tasai neva "darbi- 
n ink iškas" laikraštis, "kovojan- 
tis"' už visu laisvę, tik ne už lie- 
tuvių laisvę. Nejaugi jus, vyrai, 
norte, kad lietuviai darbininkai, 
ir visi lietuviai abclnai, ant vi- 
sados pasiliktų bernais ir kampi- 
ninkais kitu, didesnų savo kai- 
mynu? Ištikro, jus velijate 
laisvės viso pasaulio darbinin- 
kams, tik ne lietuviams darbi- 
ninkams. 

IR LIEŽUVIS NEPAILSTA. 

"Draugas" užsikando, užsispy- 
rė ir nlano, kad jis iš balto pa- 
darys juodą. Beveik kiekvienam 

j numeryj jis, neatsižvelegdamas 
į faksus, kedena Centralinį Komi- 
tetą ir "laisvamanius", buk jie 
užgriebę "Lietuvių Dienos" au-; 
•kas ir nenori jų siųsti Lietuvon.j 
Vienam iš paskutinių savo nu- 

merių jis vėl rašo taip: 

"Kokiu tai budu tie pinigai 
pakliuvo j laisvamanių valdžią 
ir didesnė pusė dar ligšiol 
neišsiųsta Lietuvon. Laisva- 
maniai juos nori siųsti Pet- 
rogradan, bet plačioji visuome- 
nė to nenori. Mes rinkome 
aukas Lietuvai, o ne Rusijai, 
ir užtat męs būtinai privalome 
pasirūpinti išsiųsti jas ne 
kur kitur, kaip ti'k j pačią Lie- 
tuvą. Petrogradan tų aukų 
siųsti NEPAVELIJAME." 

j Jeigu "Draugas" tvirtina, kad 

|"męs būtinai privalome pasini-į •pinti'' tų pinigų išsiuntimu j Lie- 
tuvą po vokiečiu, tai ir reikėtų 
jam r u p i tn t i s. Jis zino, kur 
[reikia rupimtis ir 'kur tie pinigai 
'yra Jie yra Amerikos valdžios 
priežiūroje, o ne "laisvamanių 

jvaldžioje." Tat pas Amerikos 
'valdžią ir reikia rūpintis. Tuš- 
čios burnelės plėšimas ant Gen- 
eralinio Komiteto nieko negelbės 
jaukų išsiuntime. "Draugo" ve- 

lijimas, ar nepavelijimas taipgi 
lieko negelbės: jeigu jokiais ke- 
liais negalima bus išsiųsti tų 
aukų, tai jos turės gulėti čia, 
Amerikoj, kaip to valdžia pa- 
norės. 

i 

Jeigu "Draugas'' daugiius j 
proto neįgaus, tai prie to gali ir 

>pri\Jesti. Gi kiek yra pamatuoti ( 
užsipuolimai ant Centralinio 

Komiteto, tą<i skaitytojas per-Į 
^itikrins iš tų susirašinėjimų, 
kuriuos vedė ir veda Centralinis, 

i Komitetas su Raudonuoju Kry-! 
žium: Vertimus originalių laiš- 
ku męs pradėsim netrukus gar- 
Isinti. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvai kalbon. Kaina 
$1.00. Tuojaus užsakymus 
siuskite į "Lietuvos" Admi- 
nistraciją : 
814, W. 33rd. St. Chicago Iii. 

f7*rw 
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KAMAftADE 

—Greene In New York Telegram. 

KAIZERIS NORI TAIKOS. 
Kaizeris^ :š Belgijos trąivšėjn: "Draugai! Draugai! Aš paliksiu Bel- giją, jeigu.... jus tiktai man mano locną sostą paliksite Kaizeri*, išliežusis per tris metus jūres kraujo, dabar labai nori savitos taikos, bet tal- kininkai sako, kad jie siūlė jam taiką 3 metai atgai!, — pirnu to, negu Vokietija' šitą ka- rę pradėjo. " 

j&ą 
— 

margumynai. 
DAR APIE RUSIŠKUS RUB- 

LIUS. 

O re g; o 11 C it y, O r e.—Geri). 

Redakcija:—Meldžiu suteikti man 

'tikrą žinią apie rusišką rublį. Aš 
norėčiau išmainyti amerikonišku 
pinigų ant rusiškų už 3,000,00 

Įriiblių. Kiek tas atsieitų doliarių5 
Ar p. Olševskis užlaiko rusiškus 
pinigus savo bankoje? Jeigu jis su- 

tiktų išmainyti, tai kokiais pinigais 
i -mokėtų man—auksiniais, ar po- 
pieriniais? 

Antanas V. 

11 Rusijos rublio kursas dabar yra 
apie 17 centų, taigi 3,000 rublių 

■ atsieitų apie $510. 
P. Olševskis nelaiko daugiaus 

1 ri siškų rublių. 
Visi turi suprasti, kad auksas 

visados turi tą pačią vertę. Rusų 
j auksas yra ir dabar apie tiek yer- 

| tas, kiek jis buvo vertas prieš 
karę (atmetus alio jų, t. y. 
metalų priemaišą). Kursas puola 
ant. popierinių pinigų, kurie yra ne 
kas daugiaus, kaip tik valdžios 
vekselis, arba reversas. Juo kas 
daugiaus tokių vekselių išduota 
ant to paties turto, arba io tur- 
tas dar labi aus mažinasi, o tų vek- 
selių skaitlius auga,, tai supran- 

1 

tama, kad tada sunkfcaus yra tikė- 
tis, kad pilni vekseliai bus atmo- 

1 kėti. Nors tas ne pilnai išaiškina 
pinigų kurso permainas* bet tas 
duos pusėtinai gerą supratimą 

1 apie tai, kodėl rublių kursas puola. 
Redakcija. 

BEREIKALINGI UŽSIPUL- 
DINĖJIMAI. 

C 1 e v c 1 a m d, O h i o. Gerb. 
• Redakcija: — Leiskite man pa- 
Įsakvti. kad mano manymu, to- 
ki straipsniai, kaip kad buvo p. 
|V. Sirvydo straipsnis, kuriame 
skaudžiai kritikuojama "Ateitis" 
("Lietuvos" num. 36-me), nėra 

Ipageidaujami. Pas mus dabar 
ir be to santikiai yra labai jtemp- 
!ti ir bereikalingas erzinimai, 
,dargi be stiprių priežasčių, yra 
labai kenksmingas visuomenei. 

Visuomenė ir be to yra labai 
sunervuota, o kuomet tos pačios 
sriovės veikėjai, ar laikraščiai 
pradeda "pjautis", tai jau tas 

yra visai perniek. 
Mano supratimu mušu vadai, 

kur jie nebūtų — ar "Ateityje", 
ar "Vien. Liet." — turėtų patįs 
prie didesnės vienybės eiti ir iki-j 
tiems tuomi pavyzdį duoti. Kas-' 
gi išeis iš to, kaip pradėsim sa- 

vo locnoj sriovėj tarp savęs 
ipeštis? M. Vasiliauskas. 

APIE KOMPANIJAS. 
H a r r i s b u r g, 111. Gerb. Re- 

dakcija: — Kadangi "Lietuva" 
netalpina apgavi n g u apgarsinimu, 
o nesenai patalpino Buck Run 
Oil Co., tai norėčiau žinoti, ar 
toji kompanija yra gera. Taipgi 
girdžiu, kad vienas ''Lietuvos" 
leidėjų, p. Bačiunas, esą pirko 'joj šeru. Skaitytojas. 

N u o Redakcijos. Minė- 
tos kompanijos apskelbimas tilpo 
rimtuose anglų laikraščiuose, to- 
dėl Įdėjome ir męs. Už ją visai 
negvarantuojamel girdėjome, ji 
yra visai nauja, o tokiose ko«ipa- 
sijose visados būva nemažai ri- 
zikos. p. Bačiunas, nei kas kitas 

.... iš "Lietuvos" šėrų joj nepirko. 
Kadangi skelbėjai klaidino šiuo 

atžvilgiu žmones, tai apskelbimą 
išmetėm. 

I 

UŽSIMENA APIE LIETUVIUS 
| Suv. Valstijų Maisto Sutvarky- 
mo Administracija savo išleista- 
me biuletine, kuris yra siunčia- 
mas laikraščiams kaipo med/.ia- 
'ga, skaito lietuvius kaipo di- 
džiausius čėdytojus kviečiu—kas 
dabar yra didelė šiai šaliai pagal- 
ia. Minėtas biuletinas paduoda 
visiems kitiems laikraščiams sc- i 
kanti straipsnelį: 

Mažiau "šiaudines" duonos, 
daugiaus ruginės. 

"Tarp lietuvių ir kitų ateivių 
tautų ruginė duona yra papras- 
tas daiktas. Kvietinę duoną jie 
vadiną "šiaudine duo'na" ir la- 
bai retai vartoja. Užčėdijime 
kviečių, anuot vieno lietuvių 
laikraščio, šita tauta perviršija 
visas kitas tautas Amerikoj. 
Komercijinė rugių duoną yra 
daroma iš sumaišymo kviečių 
su ruginiais miltais." 

LIETUVOS KLAUSIMAS 
VIENOJE. 

Galicijos lenkų laikraštis "Ku.- 
jer Le\vo\vski" praneša, kad Aus- 
trijos parlamente lenkų deputatai 
(Lazarski, Glabinski, Ilaller, Ste- 
slavicz, Tetmajer i-r kiti) pada- 
vė Austrijos valdžiai plačią inter- 
peliaciją (reikalavimus-.paklaitsi- 
mus) kaslink Lietuvos reikalų. 
Po šita interpeliacija pasirašė vi- 
ri "Lenkų Rato" nariai. Inter-' 
peliacijoj kalbami apie Lietuvos 
reikalus, kuriuos jiems padavė 
Vilniaus lenkų 'komitetas ir rei- 
kalaujama, kad Lietuvoje butų 
sugražintas "ndrmalis" padėji- 
mas. 

Lenkai, matai, jau mano, kad 
jie Lietuvą taip gerai kaip f'iri, 
savo irankose. i 

LAIŠKAS IŠ VLADIVOSTO- 
KO- 

Rusų laikraštyj R u s~s k i j G o: 
lo%, išeinančiam Ne\v Yorke, ra- 

šo tūlas F. Kosmač, grįžusis iš 
-Amerikos į Rusiją tuojaus po re- 
voliucijos : 

"Liepos 18 d. męs išsėdame Vla- 
divostoke. Mus priėmė šaltai. 
Rusų žmonės žiurėjo j mus (ame- 
rikiečius), kaip j nusidėjėlius. 

"Bet valdininkai apsiėjo man- 

dagiai ir gelbėjo mums. Davė 
Imums nakvinę ir bilietus ant gele- 
[ž: tikėlio. 
, "Miesto gatvėse žmonės kalba: 
j kokių velnių šitie "amerikonai" 
n ums dabar reikalingi, kada karė 
tęsiasi jau tris metus. 

"Ir sunku mums darosi nuo ši- 
tų žmonių žodžių. Ir aš velyčiau 

įiusimesti nuo pečių amerikonišką 
j švarką ir skrybėlę ir imti ranko'i 
šautuvą. 

j "Čia visi po ginklu. Mažai yra 
žmonių be kariškos formos: tai 
kareivis, tai jūreivis, tai studentas 
kariškoj formoj. Visi yra pasiry- 
žę kovoti su vokiečiais. Visi n^" 
kenčia anarchistų, kai pasiutusiu* 
šunų. 

"Nors skaudu rašyti, bet rusų 
gyventojai protestuoja prieš mus, 
gyvenusius Amerikoj. 

"Už miesto, kazarmėse, gyvena 
pabėgėliai. Man labai buvo links- 
ma su jais pasimatyti. 

"Japonijoj pasiliko daugelis "draugų," sužinojusių, kad Rusi- 
joj tokius paukščius tuojaus ima 
kariumenėn. Jie todėl ir nevažia- 
vo Yladivostokan. Nusigando." 

RUSAI FRANCUZIJOJ. (Iš rusu kareivio laiško). 
"Męs, rusai kareiviai, esame j Prancūzijoj jau 19-tas mėnuo, 

į Mūsų pribuvo 80,000 vyrųr o da- bar liko nedaugiau 12,000 kareiviu .. ant pozicijų. 
"Męs visi gyvename ;^it fran- 

cuziškų pozicijų. Kariaujame. "Visi žinome, kad Rusija pasi- liuosavo nuo caro ir visi džiaugia- r; <"?. Męs vi U norėtum, kad mus 
usiųstų ant rusų fronto. Norė- 

tam tenai muštis. Musų viriausy- iiė paliko mus. Niekur mus ant 
i!go neišleidžia. Aplink mus sto- vi francuzai su kulkasvaidžiais. 
Pinigų neturim. O prieš mus vo- 
kiečiai. Sunku mums dabar bs 
tCvynės, o j tėvyne mus neleidži«^s( 

-v 
TURI SAVO LOCNĄ DIEVĄ. 

Pastorius (kaizeriui): Mel- 
džiausi aš už tave Dievui, kad jis 
tau duotų pergalę. 

Kaizeris: Ači ačiuL Ret 
n os turime savo hcną šeimyniš- 
ką Hohenzollernų Dievą, Mudu 
nbu''M •'C'-la su juo iš vieno1 
rankos dirbava. 



Lietuviai Kareiviai. 
ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ Ii SUV. VALSTI- 

JŲ KARIUMENES. 
¥ 

Šiuomi atsišaukimu męs žemiau 
pasirašę duodame lietuviu visuo- 
menei žinoti, kad lietuviai ka- 
reiviai iš Chidcamagua Park ir 
Fort Ogletorpe, Ga., laikėme su- 

sirinkimą rugsėjo i [ d., barakuo- 
se 5<vto Reg t Infanterijos. At- 
silankė kareiviai iš Field J lospi- 
tal Co. 23, San. Dct. 3. 53-čio ir 
50-to Regimento Infanterijos. 

Susiriskimas atsidarė 3 vai. po 
pietų ir tęsėsi lig 4.30 vai. 

f'irm. liko išrinktas Al Timins- 
kas, rašt. V. Valevičius. 

Susirinkime dalivavo keli tau- 

tiečiai, o kiti buvo katalikai ir 
viskas sekėsi kuopui,kiaušiai, nes 

suprasdami so momento svarbu- 
n.-; ir tos rolės svarbą, kurią lo- 

šiame, užtat nebuvo laiko del jo- 
kiu argumentų. Kuomet šie ka- 
reiviai išreiškė savo nvinlis, bu- 

vo aiškiai matyti, kad jie pasida- 
vę j kariumenę užtat, kad prez. 
.Vvilsonas žada Lietuvai duoti ar- 

ba išpjauti laisvę. 
Sio susirinkimo nutarimai yra 

sekanti: 
1) Supažindinti Amerikos lie- 

tuvius su faktu, kari Suv. Valsti- 
jų kariumenėje ir laivyne lietuviai 
lošia didelę rolę, nes jų skaičius 

paaugęs j ukstančius, ir 
2) Kad Am. lietuvių visuome- 

nė suprastų svarbumą ir reikalin- 

gumą lietuviškos literatūros del 

Jietuvių kareivių, idant jie gelė- 
tų pavaišinti ir sustiprinti savo 

sielą ir dvasią. 
3) Kad lietuvių visos srovės 

susijungę rimtai apmąstytų svar- 

bumą tos aukos lietuvių Ameri- 
kos jaunikaičių, kurie šiandie tū- 

kstančiais aukoja savo kunus ant 

patrijotimzo altoriaus. 
4) Kad Amerikos lietuviai sten- 

gtųsi gauti sprendžiamą balsą 
Taikos Kongrese, ir 

5) Kad An.erikos lietuviai šios 
karšs pabaigoje pareikalautų tei- 

singo atlyginimo už kraują tų 
lietuvių, kurie padėjo savo galvas 
Anglijos ir Rusijos kariumenėse 
ir už tuos tūkstančius lietuvių 
jaunikaičių, kurie apsigiklavę, 
stovi po Suv. Valstijų vėliava, 
gatavi saugoti demokratizmo prin- 
cipus ir išgauti liuosybę Lie- 
tuvai. 

Vardan šio susirinkimo valdy- 
bos: 

Algirdas Taminskai., Pirm. 
Antanas Degutis, Vice-Pir. 
Wm. Vaškevičius, Raštin. 
A. Rugsplaukis, Rašt. Pag. 

RUSIJOJ, AR AMERIKOJ 
TARNAUT7. 

C h i c a g o 111 Gerb. Redak- 

cija:—Įstatymas kaslink priversti- 
no ėmimo pilietiškų popierų nepe- 
r T j o kongrese, bet kada prasidės 
antra kongreso sesija gruodžio mė- 

nesyj, tai tas įstatymas pereis. 
Tas matyt iš to, kad paskutinėj 
sesijoj balsavo už tą įstatymą visi, 
tiktai permažai balsų bttvo, nes ne- 

kuric balsuotojai jau buvo išvaži- 

nėje j namus. 

Taigi dabar yr? svarbus klausi- 
mas: priėmus tokį įstatymą, kad 
reikės arba popieras čia imtis, arba 
\ažuoti atgal Rusijon, kas reikia 
lietuviams daryti ? Kaip butu ge- 
riaus: ar čia popieras imtis ir ka- 
ri umenėn stoti, ar važuoti Ru«*- 

jon? 
Man rodos, kad mums, lietu- 

viams, yra geresnis išrokavtmas 
imtis čia p.jpieras, negu važiuot 
šiuom laiku Rusijon. Rodei? To- 
dėl, kad jeigu jau prisieina eiti ka- 
riumenėn, tai, mano išmanymu, 
geriau stoti Amerikos kariumenėn 
negu Rusijos kariumenėn. 

Amerikos kariumenėj geresnę 
algą moka—po $30.00 j mėnesi, o 

Rusijoj po kelias dešimts kapei- 
kų ; čia geresnj drabužį ir apavai 1 

kareivis turi ir geresnj maistą ne- 

gu Rusijoj. Antri vėl. sužeidus, 
čia bent pensiją kareivis turės, o 

Ri'sijoj nei to. O ant galo, tai 
kaip greit iš laikraščių, į Rusiją 
sugrjžusieji greitai Į frontą gali pa- 
kliūti. Rodosi, kad pastojus Ame- 
rikos armijon, gal ne taip greitai 
ir ugnies pamatysi. Todėl man 

išrodo, kad jeigu pereis kongrese 
tok" jstatyma.f„ tai geriaus ja-.i 
yra tarnauti Amenk- -s armijoj. 

Jaujas Petrą*. 

LIETUVIAI KARIU MENĖJE. 
Thompsonville, Conn.—Liuo- 

su noru pasidavė—Jurgis Rama- 

nauskas, Juoz. Černevičius, Myko- 
lai Burneika. Draftu paimti—P. 
Tamašauskas; Vincas Burneika 
ir M. Džidavičius. 

S. Boston, Mass.—Liuosu no- 

ru įstojo Andrius Juodgudis; draf- 
tu paimtas—S. Jokubauskas. 

Baltimore, Md.—\ Suv. Valsti- 
jų laivyną paimtas Albertas Valiu- 
kas. 

Dayton, Ohio.—Pasidavė liuo- 
su noru: P. Kamaitis, P. Kva- 
daitis, J. Šlapikas. Draftu paimti: 
P. Laurinaitis, K. Dulkis, V. Ra- 

.čiulkaitis, A. Rinkevičia ir J. J. 
į Murauskas. 

Bridgeport, Conn.—Kariumenėti 
paimti lietuviai: Alb. Gaidamaus- 
'kas, Al. Macevičius, Ant. Kiaura, 
Juoz. Pasevičius, Ant. Valeckis, 
iT. Tamošaitis ir Aug. Sapiega. 

Forest City, Pa. Liuosnoriais 
pastojo: Vyt. Marcinkus, Bcn. 
Jančiaitis, Juoz. Murauskas, Juoz. 
Rutbalis, Vincas Makauskas (visi 
čia giiniai); Jonas Krečikas, Vin- 
cas Cizauskas, J. Černauskas ir 

į Antanas Šidlauslkas. 
Draftu paimti kariumenėn: St. 

Stankevičius, V. Šuntė, Igu. J.Ski- 
lia. Tadas Kuniserskis ir Pr. 
Siamas. 

Į 
— 

: Cicero, 111. — Saki. Šird. Viešp. 
Jėzaus Draugija dailiai išlydė- 
jo du savo nariu kariumenėn— 
Povylą Margį ir Adomą Jurge- 
levičių. Atsisveikinimui su jais 
buvo surengta vakariene, laike 
'kurios buvo ir prakalbų. 

Greenport, L. J., N: Y: — 

Spalio 8 d. pašaukta kariumenėn: 
Jonas Beliunas, Ant. Šilis ir 
Petras Verseckas. Randasi Up- 
ton Camp'e, L. J., N: Y: 

Reporteris. 

KIBIRKŠTIS. I 

Skaitau gazietose vis rašo: "Ru- 
sijos bolševikai." Iš jų darbų iš- 
rodo, kad jie yra ne Rusijos bol- 
ševikai, bet tik ruski Vokietijos hc'Ševikai. 

X X 

Meška neiškopo Lietuvos avilij 
per šimtą metų. Bet "kultūrin- 
gas" vokjetys gali visą spiečių iš 
Lietuvos išrukinti labai greitai. 
Lietuviškos bitules, čėdykit savo 
gylius! 

X X 
Gal revoliucija neužsibaigs pa- tol, kol kiekvienas ruskis negaus 

progos pabūti ministeriu, arba ar- 
trjjos vadu? 

X X 

Stasys klerikalams mišparus gra- 
jino, o saviems tautininkams 
klumpakojį nuriete. 

X X 

Račkauskas su Norkum ir Sir- 
vydu pasipešę, tautininkų partijai kn gero šermenis surengs. 

X X 

Dabar, išmetus šundaktarių skel- 
bimus, ir pats pons Grigaitis galčs 
pasiimti savo ga/ieta be pirštinai- 
čių. Turėtų ir Jurgiui Spurgiui 
truputį u i tai padėkavot. 

X X 

''Saulė" rašo, kad vjena grak- šti ir jauna lietuvė Pennsylvanijos 
garsiam šteite pagimdė du juodus 
kudikius—puikius juodukus taip 
U i p "nušvaksuotus." Bet tas dar 
nedidelis cudas. Ana Keistutis 
bijupas su Stasiu Šimkum pagim- 
dė tautininkų partijai '-iną sii 

šnipu," ir dabar tėvai u J pati 
negali "atsidžiaugti:" nei j j skan- 
d; k. nei augyk!.. 

X X 

''N'a.tjieno/' taisosi-taisosi!.. 
Gražiai ragina darbininkus pirk- 
Įti Laisvės Bondsus. That's the 
fellows!. Reikėjo jau senai tą 
padaryti,—dabar nereikėtų bur- 

jnelės mainyti. 
Jurgio fipureria. 

m jr -.'m 

Lietuvė Aviatorė. 
>i> ,:č. 

(ial but ir yra lietuvių aviato- 
rių, lakūnų., arba orlaivininkų, bet 

! nuims apie tai neteko girdėti. Lie- 
tuvis yra praktiškas ir atsargu^ 

[žmogus ir smagiau jaučiasi, kuo- 
iinet po kojom i jis jaučia t c r r a 

j f i r m a—kietą žemę. () jeigu jau 
kuris užsimano "lakstyti"—vvell,, 
tai ir Fordas, bumtelėjęs nuo ak-^ 
mens, arba atsimušęs nuo telegra-, 
tiško stulpo, ne vieną lietuvį jau1 
pasiuntė "oran".. 

Iš to jis persitikrino,, kad lakio- 

ji mas oru yra pavojingas biznis, 
u* kaip minėjome, mums neteko 
dar girdėti, kad lietuvis labai ų 

•. laivystės sportą mylėtų. 
Bet męs jums pasakysim "po 

sekretu," kad jeigu męs, lietuviu, 
neturime aviatorų, arba lakūnų, tii 
'užtai męs turime aviatorę, arba la- 

kūnę.. Kad aš tarp gyvas bučiau. 
Tas nėra jokia pasaka ir ne 

j uokai... 
Męs ją čia pat Chicagoje turi- 

me, o jos vardas, pavelykit man 

jus supažindinti, yra Ona Dorai 
tė..., 

ONA DORAITĖ 

Taip, p. Doraitč yra viena iš 
lubai redaugelio moterių, kurios 
užsiima orlaivyste, o apart to ji 
bene bus pirma lietuvaitė lakūnė. 

P-lė Doraitė yra čia gimusi lie- 
tuvaitė ir Lietuvos nėra visai ma- 

čiusi. 

Suamcrikonėjusi ? Lietu\ ystės 
gėdijasi? Ale!... Ei.k sau, ei'c!. 
ji puikiai, grynai kalba lietuviškai 
ir apie Lietuvą ir lietuvių tautą 
žino gal daugiaus negu daugelis 
lietuvių. Lietuvoj gimusių. 

Ji taipgi išradėja. 
Bet leiskit man papasakoti nuo 

pradžios. 
Vieną gražų po-pietį užeina pas 

mane į ofisą jauna, inteligentiškai 
išrodanti, juodbruvė moteris. 

— Ponas Balutis?—užklausė 
įeidama. 

— Taip, kuomi galiu patarnau- 
ti ?—atsakiau. 

— \Vell... Vienas mano pažį- 
stamas N. N: patarė man kreiptis 
prie jųsų—ar negalėtum man pa- 
gelbėti.. 

— Su mielu noru, jeigu galėsiu. 
— Matote, tamista, aš turiu vie- 

nį išradimą padariusi ir norėčiau 
užpatentuoti. 

— Ar galima paklausti, koks 
tas išradimas yra? 

— Prietaisa prie orlaivio... 
— Tamista sakote "prie orlai- 

vio," ar taip aš nugirdau? 
Prisipažįsiu, kad tuo laiku man 

žaibu peršoko, anot to amerikono, 
mintis: "Good—n-ight!". Mote- 
rir, turi išradimą prie—orlaivio... 
Jau lyg perdaug "dyvnai" tas iš- 
rodė. 

Greitai dar sykį mečiau akim 
; mano viešnę. Neišrodė, kad bu- 
tų panaši j ypatą, kuri svajoja apie 
išradimą "perpetuum mobile..." 
Veidas, kaip minėjau, rodė inte- 
ligentiškumą, o aštrios akjs liudi- 
jo apie supratlyvą tėmijantj ir 
smarkų charakterį. 

— Kokiu budu tamista galite 
daryti išradimus orlaivystės sryty- 
Įje?—užklausiau viešnios. 

— Na-gi nieko tokio stebėtino 
tame nėra,—atsakė ji ramiai.—Aš 
pati esu aviatorė, teisingiau pasa- 
kius, mokinasi orlaivystės; daug 
apie tai skaitau, daug tyrinėjau, 
daug svajojau ir man galvon atėjo 
viena prietaisa, kuri sulyg mano 

nuootonės gali buti naudinga. 

Čia p-lė Doraitė pradėjo aiškint: 
ir parodė savo išradimo modelį 
Trumpai kalbant, išradimas yri 

toks; u 
Kiekvienas lakūnas, ypač jeigu 

jis keliasi orlaiviu augštai. arba 
mano daryti ore salt o m o r- 

t a 1 c. t. y. apsiversti ore. nelygi- 
nant, kaip tūlos rūšies karveliai 
tai daro, tai jis būtinai turi pri- 
sirišti prie orlaivio sėdynės. 

Paprastai prie orlaivio sėdynė: 
yra pridaryti tam tikri diržai, ku- 
riais lakūnas drūčiai prie sėdynės 
Umpa pririštas. Tuomet jis yra 
ore jau apsaugotas nu. • iškritimo. 

l>et... sakysim, ore kas nors 

su mašina pasidaro, sugenda kas 
ir orlaivis pradeda žemyn kristi, 
arba hydroplanas, t. y. vandeninis 
orlaivis, vandenin nupuola. Tuo- 
met jau lakūną laukia neišvengia- 
ma mirtis. Jis neturi laiko ir ne- 

gali pasilmosuoti nuo sav.--; sėdy- 
nės ir sugedu si s orlaivis sykiu su 

savim nutraukia dugnan ir nebū- 
ni Ingą prie sėdynes .pririštu orlaivį. 

P-lės Doraitės prietaisa šitą pa- 
vojų visai prašalina: vienu pa- 
traukimu rankos, tokiame atsiti- 
kime. visi diržai atkrinta ir lakū- 
nas pasiliuosuoja nuo sėdynės i." 
nuo skęstančio orlaivio. 

Išradimas yra akyvas ir praktiš- 
kas, ką ir patyrusieji lakūnai yra 
jau paliudiję. Aplikacija ir rei- 
kalingas u/.patentavimui popicros 
jau išsiųstos AVashingtonan ir 

jau gauta žinia, kad patentas pri- 
pažintas. 

Nori Pietinėn Amerikon va- 

žiuoti. 
P-lė Doraitė yra labai įsimylė- 

jusi į orlaivystę ir daug apie ;n 

svajoja. Ji crlaivystės kursą c"iv.o 
Moler Orlaivystės mokykloje 
Chicagoje ir yra padariusi jau nc 

vieną trumpesnį '"tripą" ore. P>et 

ji labj.iusiai svajoja apie Pietiiv; 
Ameriką, kur ji tikisi su savo or- 

laiviu kadanorsj gal netrukus, pa- 
kliūti. Apart orlaivystės. ji todėl 
skubiai mokinasi ispanų kalbos: 
kadangi ji yra mokinusi italų kal- 
bos, lai ispanų kalba, ji sako, pusė 
t'nai lengvai jai sekasi. 

Didžiausia jos ambicija yra lik- 
ti žymia aviatore. 

— Na, o argi jums nebaisu? 
Juk žmogus ir po žemę replioda- 
r. as, sau sprandą 'kitą syk nusisu- 
ka, gi iš oro bene dar lengviau yra 
nudripti taip, kad kaulelių ir iki 
sudnai dienai nesurankiotum 

— Taip tik išrodo—atkirto p. 
Doraitė—ištikrųjų gi yra visai ki- 

taip. Ar tamista tikėtum, kad oro 

aš jaučiuosi saugiau negu, saky- 
sim,. automobiliuje? Xci telegra- 
fiško stulpo, nei krautuvės lango, 
nei "saidvoko" neužvažiuosi—\c 
poliemonui nei gero žodžio: nesit- 

areštis... riauki sau oru, tartum 
ant minkšto patalo sėdėdama 
Puikus dalykas!.. 

Gal but ir puikus. Kaip ten ne- 

butų, geriausios kloties jaunai 
aviaitorei, ir kad jos svajonės iš- 

sipildytų. Beje, Doraitė yra jos 
profesijonalis vardas. 

IŠ LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS FONDO RAŠTINĖS. 
Aukos. Lakštas 96. 
Rocheater, N. Y. — A LTS. 21 

kp. per K. J. Semėšką $11.00 
Chicgo, 111. — Dr. J. Jonikai- 

tis metinė mokestis ui 19- 
17 m. $25.00 

New York. N. Y. — A. B. 
Strimaitis (pnv straipsinio) $5.00 

Cleveland, Ohio. — H. T. Pra- 
tkonis $1.00 

Sioux City, Iowa. — SLA. 4 
kp. per J. Markūną $15.00 

Clinton. Ind. — Vietos jauni- 
mas dalį pelno nuo pikniko per 
J. Danilevičių $5-°° 

Lincoln; N. H. — Mėnesinės 
mokestįs (už liepos mėn.): Ant. 
Kilčauskas 50c. Po 25c. T. Ja- 
nulaitis, P." T vergą, J. Tapraus- 
kas, M. Bilikevičius, J. Vaiseliu- 
nas, G. Veverskis ir visi kiti se- 

nieji nariai per K. Mickuną. $11.63 
Lincoln, N. H. — Petro Gu- 

daičio krikštynose per K. Micku- 
ną surinkta $8.25 
Viso įplaukė $81.88 
Buvo lakšte 95 4,693.22 
Viso įplaukė $4.775.10 

J. Sekevičius, 
LNF. Fin. Sekretorius, 

joi Oak Street, 
■TJa^vrence, Mass. 

Vel Pasirodė Vaikų Paraližas. 
Rašo Dr. S. Biežis. 

Pereitame "Lietuvos" nume- 

ryje nurodėme priežastis, delei 
kurių atsiranda ta baisi vaiku 
paraližo liga. Šiame numeryj 
pakalbėsime apie tai, kokiu bū- 
du yra lengviausia nuo jos apsi- 
saugoti. 

Kas yra svarbiausia tėvams, 
|tai tas. kad jie !kuogreičiausia 
galėtų tą lig.-} pas savo vaikus 
pažinti.. Tankiausiai šita liga 
pas vaikus apsireiškia sekančiu 
budu: 

Vaikas eina gulti visai sveikas. 
Nakties laiku prabunda jau su 

'uždegtu karščiu. Išryto atsikė- 
lęs jau nepavaldo vienos ar abie- 
jų kojų, arba rankų. Dar tau- 
kiaus lntva sekančiai: Vaikas 
pradeda karščiuoti ir tai be jo- 
kios matomos priežasties; skun- 
džiasi galvos skaudėjimu, ypatin- 
gai pakaušyje; tuo pačiu laiku 
jo galva buva truputį atmesta 
užpakalin ir jisai negali gerai 
palenkt jos priešakyn. Pats kū- 
dikis, apimtas snauduliu, guli lo- 
voj ramiai, mažai arba visai ne- 

sijudindamas, o kuomet norima 
permainyti pataline, arba imima 
vaiką ant ranku, tai jis dulsiai 
verkia. Tttomi jis parodo, jog 
jam skauda, kuomet ji kilnoja. 

Paraližius šiuom tarpu visai 
dar nepasirodė, arba labai maža- 
me laipsnyje, ko motina visai 
nepatėmija, bet gydytojas gali 
tai surasti, bandant r e f 1 e x u s 

kaip kojų, taip ir ranku. 
Pasirodžius paraližiui, d i o g- 

n o 7. a s visai aiškus, ypatingai 
laike epidemijos. Bet kaip aug- 
ščiaus minėjau, nevisada para- 
ližius pasirodo, tai tuomet d i o g- 
n oz as (ligos pažinimas) yra 
nelengva padaryti, kad ir daug 
patyrusiam gydytojui. Kuomet 
vaikos kalba, tai jis dažnai skun- 
džiasi, jog jam skauda kojas, arba 
raukas ir galvą. Vienok vaikui 
dar nekalbant, gydytojas; aty- 
džiai išegzaminavęs, gali pasakyti 
Ikuomi jis serga. 

Kadangi 'vaikai serga tankiai 
įvairiomis ligomis, kuriu tūlos nė- 
ra visai povojingos, tai motinos 
•pirmiausia gydo juos savo vais- 
tais—žolėmis, nors pačios ne- 
žino, nuo ko tos žolės yra ir kuo- 
mi jų kūdikiai serga. Vienas iš 
tūkstančių pavyzdžių: apie trįs 
savaitės atgal atneša motina 
mano ofisan mergaitę pusės me- 

tų amžiaus. Tas kūdikis jau 
buvo visai suliesęs ir silpnas. 
Paklausus, kaip ilgai serga, ga- 
vau atsakymą, ikad suvirs per 
tris sąvaites. Toliaus paklausus, 
ar buvo pas gydytoją, atsakė, 
kad pirmiausia pati gydė, vė- 
liaus kaiminkos patarimus davė 
ir gydė, paskui kreipėsi prie aku- 
šerkos, o kuomet nei tos gydy- 
mas nieko negelbėjo, tai jau 
•nuėjo. pas vietini aptiekorių. 
Tasai, davė bonką vaistų,; bet 
ant nelaimės ir tie nieko negel- 
bėjo. Motina matydama, kad 
nieko jau nebus, atnešė tą kūdi- 
ki pas mane. 

Išklausinėjus motina apie li- 
gos pradžią, jos bėgį bei išeg- 
zaminavus patį kūdikį, pasirodė, 
jog tai ligos buta visai nepavojin- 
gos. bet jau taip toli nuėjusi, kad 
nei jokis gydvtojas nebegali pa- 
gydyti. Nor.s ir nesmagu buvo, 
vienok turėjau pasakyti motinai, 
kad dabar bus geriausia kreiptis 
prie gnaboriaus. Už keletos dienų, 
kūdikis mirė. 

Šitas ipavyzdis mokina štai ką: 
Jei motina butų kreipusi prie gy- 
dytojo iš pat pradžios, tai su 

atsakančiu gydymu, kūdikis bu- 
tų sveikas į dvi-tris dienas. Šią- 
dien jis po žeme. Butų atsiėję 
pigiau, ašaros butų sučėdyta ir 
savo kudikiu butų motina džiau- 
gusi. 

Nors čia truputį atsitraukiau 
nuo savo temos, bet tuomi norė- 

jau parodyti, kaip tai svarbu yra 
anksti gydytojas šaukti, — kadir 
mažiau pavojingose ligose, jau 
nekalbant apie vaikų paraližiu. 

Kartais kadir paprastos ligos 
apsireiškia taip painiai, jog ir ge- 
ram daktarui nelengva ligos, 
diognozas padaryti iš pirmo 
•pamatymo; tai ką jau bekalbėti 
ape paprastas moterėles, a!kušer-( 

kas bei aptiekorius, kurie visai 
nėra studijavę šių dalykų? 

Kadangi geriausias gydymas 
.visų limpančių ligų, o ypatin- 
gai vaikų paraližilius, yra apsisau- 
gojimas, t. y. stengimasi išven- 
gti jų, todėl reiktų ir daugiau- 
sia atydos j tai atkreipti, nes 
tas yra lengviausia padaryti. 

Jei vaikas apserga paraližium, 
tai kuogreiėiausia atskirk liku- 
sius vaikus nuo ligonio. Ne- 
leisk kaimynų prie ligonio, nes 
tas kaimynas gali užkrėsti savo 
vaikus, arba keno nors kito. 
(Taipgi niekados neik panašių 
ligonių lankyti. kadangi tuomi 
avo vaikus išstatai pavojun. 

Pasirūpink kad Sveikatos D'e- 
partamentas aplankytų tokj ligo- 
nį ir nuvežtų j ligonbutj. kuria- 
me galima geriausiai gydyti; 
taipgi reikalinga po to namas iš- 
rūkyti. 

Taip darant, yra lengviausia 
sulaikyti tos ligos tolimesnį pla- 
tinim'ąsi. Užtat kaip tėvai, taip 
ir kaimynai, turėtų pagel- 
bėti Sveikatos Departamentui 
šj darbą varyti. Jokiu budu ne- 

galima tokių ligonių slėpti, nes 

tas platina epidemiją. Sveikatos 
Departamentas dirba uoliai šia- 
me atvėjije: duoda savo expertus 
daktarus už dyką. nuveža tokius 
ligonius j tam tikrą ligonbutį, 
ikame gydo irgi uždyką; laiko 
viešas paskaitas publikai apie 
šią ligą ir 1.1. Užtat męs vi.si tu- 
rine šj darbą kuostipriausiai rem- 

ti. Atsakantis maistas, užtekti- 
nai tyro oro bei saulės spindu- 
lių. švarus užlaikymas kaip vai- 
ku. taip ir kambarių — tas vis- 
kas yra didelis žingsnis prie 
išvengimo ne tik vaikų parali- 
žiaus, bet ir šiaip jau įvairių ligų. 

Jeigu vaikas dažnai sirguliuoja, 
yra išblyškęs nedaaugęs, tai 
j ieškok pagelbos, kol dar ne vė- 
lu. nes tokis vaikas daug grei- 
čiau bilc liga apserga ir daug 
sunkiau serga, negu kuris pir- 
miaus buvo pilnai sveikas. Jei 
vaikas turi sugedusius dantis, 
arba nesveikus liežuvėlius (ton- 
sils), žiūrėk, kad tas butų laiku 
pataisyta, arba išgydoma, nes to- 
kie vaikai daug greičiau apser- 
ga įvairiomis ligomis. 

Kas vaikus gerai bei išmanan- 
čiai prižiūri, tai to vaikai mažai 
serga, o da rečiau miršta. Vai- 
kai, kaipo tokie, neturėtų sirgti. 
Didelis skaitlius vaikų ligų bei 
mirčių yra dažniausia del tė- 
vų kaltės — ar tai iš priežasties 
nežinybės, arba iš apsileidimo. 

Tėvai, kurie moka atsakančiai 
savo vaikus saugoti ir jaisiais rū- 

pintis pagal savo išgalėjimo, vi- 
sada užaugina šeimyną sveiką bei 
tvirtą — kaip kunu, taip ir protu. 
Iš to patįs turi didelį džtaugsmą, 
senatvės sulaukę. 

v v 

-ZiniosZineles. 
Detroit, Mich. 

= J. Aleksa tapo suvažinėtas 
automobilium ir mirė. Velionis 
gyvasties nebuvo niekur apsidrau- 
dęs. Keikėjo padaryti tarp žmonių 
kolektą, ka<l .nors palaidoti butų 
užką. Ižid. Abromavičius, kolck- 
tuodamas Aleksos laidotuvėms, 
atitiko su pusgirčiu\polivmonų ir 
susistumdę. Policmomas šovė ir 
užmušė Abromaiti ant vietos. 

Cleveland, Ohio. 
= Dailės Aly1 "tojų Draugija 

rengiasi kviesti Clevelandan Mi- 
ką Petrauską ant lapkričio 10 d., 
kuomet žadama surengti dide- 
lis koncertas. 

— Clevelande namu stogai 
I bailti, nes pora colių sniego nit>- 

krito ir spalio 12 d. dar sni:gti.| 

Worcester, Mass.— 
= Laike Moterų Sąjungos 5- 

tos kuopos maskarado, už jdo- 
niausius apsirėdimtts gavo sekan- 
čias dovanas: pirmą—p. J. Bal- 
trušaičiutė, kuri "išrodė kaip tik- 
ra? kornų kūgis ir dar antis ant 
viršaus*'; antra dovaną—p. I. Vait- 
kevičienė, turėjusi urabužius į>a-j 
siutus iš gyvų paparčių. 

Kingston, Pa. 
•==» Čia yra metodistų Wyo- 

mingo seminarija , prirengian- 
ti prie augštesnių mokyklų. 
Siuosmet randasi joje trįs lie- 
tuviai. 

Manshester, N; H. 
= Kaip visur, taip ir čia lie- 

tuviai pasidalinę į tris sroves. 

Klerikalų srovė yra stipriausia, 
socialistų srovė yra veikliausia, 
tautininkų srovč yra silpniausia, 
nes jų veikėjai labai apsileidę. 
Nesenai buvo prakalbos, kuriose 
kalbėjo Z. Jankauskas iš Law- 
rence, Mass.'ir J. Strimaitis iįs 
So. Bostono. 

Minersville, Pa. 
= Iš čia pabėgo Izidorius Len- 

sbergas, vienas iš "susipratusių 'draugų". Jo žmona tulą laiką 
tmvo Merčaičio, krautuvninko, na- 

mų prižiūrėtoja, kuomet Marčiai- 
(tienė buvo ligonbutyj. Paskui pas 
Lensbergius namuose ant augšto 
surasta privogtų iš Merčiaičio 
krautuvės daiktų, Lensbergas už- 
mokėjo $100 ir teismo kaštus ir 

paskui pabėgo. Žmogus negalė- 
jo iškęsti gėdos, kurios jam pri- 
,darė jo žmona. 
I 
įBrooklyn, N. Y. 

— Kalbama, kad Stasys Šim- 
kus, apsigyvenusis Brookync, 
žada čia sutverti milžinišką cho- 
rą ir muzikos bei dainų mokyklą. I 

I — 

Collinsville, 111. 
1 == Čia spalio 3 d. nusišovi 
Juozas Steponaitis. Priežastis, 
sakoma, yra tame, kad buvo pa- 
šauktas kariumenėn, o nenorėjo 
eiti. 

I Vietinėse draugijose socialistai 
kar-tai agitavo, kad prisidėtų 
prie tos neva "Am. Liet. Darbi- 
ninkų Tarybos." kurią tveria 
"Xaujienos". Agitacija nepasi- 
sekė : 

Laisvės Mylėtojų Dr-ia ir 150 
S.L.A. kuopa atsisakė, nors 

pirmoji buvo jau pristojusi. 
__ 

Montelo, Mass. 
— Vietinis choras s-.irengJ 

Mikui Petrauskui atsisveikinimo 
koncertą, o antrytojaus — pie- 
tus. 

Petrauskas laike pastarųjų 
dviejų metų dikčiai buvo pri( 
vietinio choro pasidarbavęs. 

Rochester, N. Y. 
— Čia organizuojama nauja 

pašelpitie D.L.K. Keistučio drau- 
gija. kuri žada podraug buti it 
SLA. kuopa. Organizavimu lab- 
jausia užsiima p. Žilius. Vie- 
tintoms socialistams tas labai ne- 

patinka. 

Waterbury, Conn. 
= S u lyg formalio pranešimo, 

vedimui "kunigo* Modkaus bi- 
los surinkta S447.Tr>, o išleista 
$406,12. Ret rinkėjai •padžiugina, 
kad dar neviskas; bilr. dar toli 
gražu neužsibaigė ir riik'i dal 
daugiau atikų. 

f^tai kur kvailų žmonių aukoj 
plaukia, kuomet Furopojc mus\ 
broliai badu miršta. 

Homestead, Pa.— 
= Vietinis Tautos Fondo sky- 

rius surinko nuo gegužios iki spa- 
lio mėnesio, š. m., $195.25 attkif 
Tautos Fondan. 

Pittsburg, Pa. 
= Vietinės Liet. Mokslo Dr- 

jos nr. riai sutvėrė čia naują vai- 

kų draugijėlę, kurios tikslu bus 
lavinti vaikus mizikoje. Drau- 
gijėlės vardas — Lietuvių Jau- 
nimo mzi'i'kališka Draugija. Jao 
turi 16 narių. 

Racine. Wis. 
= Vietinė TMD. 121-ma kuo- 

pa, pirmuaus aukavusi Lietuvos 
Neprigulmybės Fondan $10, da- 
bar paaukavo dar $40.00 

RaciniečidU mena, kad Lietu- 
vai jau užteko vergautk kitoms 
šalims ir todėl jie atkartoja se- 

novės lietuviu obalsj, "Lai vel- 
nias vergauja, o ne žmogus.,, 

APIE LA FOLLETĄ. 
— Kodėl senatorius LaFolette 

nevažiuoja geriau Vokietijon, j 
reichstagą? 

— Jis čia Voikietijai yra nau- 

dingesnis. 



VIETIHESJINSOS. j 
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Lenkų parcda ir lietuviai .— 
1 

Ant Town of Lake pereitu nėclė'.- 

dienį atsibuvo didelė lenkti paro 
(la iš preižasties Konciuškos mir-, 
t;es ioo-metiniu sukaktuvių ir iš- 

lydėjimo 500 lenku liuc-morių j 
ltnkų armijiį Francuzijoj. Įclo- j 
miausis faktas yra tas, kad toje 
rarodoje patėmyta daly vanjair 
daug lietuvių—bajorų ir kitų. I 

Favyzdziui, p. A. Žemaitis, kuris 
yra tikras lietuvis, taip pat daly- 
vavo toj parodoj, dargi "vudo" ro- 

lėje. 

Męs nepavydi m lenkams—lai 
jie dirba savo tautos reikalams, 
kaip jie išmano. liet tikrai yra 
t»e tik gėda, bet tie>iog nusidėji- 
mas, kad lietuviai patįs savo 

sprandus kiša j lenkų jungą. 
Vyrai, nejaugi dar neužteko tc\ 

kad per 500 metų lenkai engė lic į 

tuvius, o męs dar ir dabar jiems ^ "liakojais" busime. Man ypatin-i 
gai puolė akin minėto p. Žemaičio j 
pasielgimas, nes pas p. Žemaiti 
juk dabar spaudinasi TMD. ras-J 
tai. Ar TMD. Centro Valdyba' 
žino apie p. Žemaičio politiškas 
simpatijas? l'e abejonės, ji manė, 
kad remia lietuvj. Bet jeigu p. 
Žemaitis yra Liublino t'nijos a- 

lininka- tai apie tai ve-tttų žino- 
ti. 

T.M.D. Narys. 
I 

Elijo.nus kovoja su City Hali. 
Pereita savaitę tapo pa: 'celbtn an j 
glų laikraščiuose, kad Juozas Kli- 
a> (Elijošius), narys Miesto Pa- 
gerinimo Tarybos, tapo praša'in- 
tas (ousted) iš tos tarybos nariu. 
Bet tai tik pradžia visos istorijos. 
P. Elijošius tvirtina, kad jis pats 
rezignavęs ir jau senai norėjęs 
rezignuoti todėl, kad su lyg p. 
Elijošiaus įtarimo, Pagerinimų 
Taryba neteisingai elgėsi ir nu-j 
skriaudė miestą ant didelių sumų 
pinigų. 

Pagerinimų Taryba (Board of 
Local Improvemcnts) daugiau- 
siai r ižiuri miesto gatvių gerą 
stovjį, išduoda kontrakf,is ant 
cementavimo naujų gatvių ii 1.1. 
Stai sulyg tokių kontraktų, kon- 

rak toriai, cementuojantieji mies- 
to gatves, turi prižiūrėti ir tai- 
;yti tokias naujai išccmęntuotas 
ja t ves per tulą laiką savo kaštais, j 

P-as IClijošius tvirtina, 'kad Ta- 
r\ba tankiai paliuosuodavo tekius į contraktorius nuo jų kontrakto 
pirma negu jiems reikėjo ir to- 
kiu budu miestas turėjo už tų 
gatvių taisymą mt-'.ėti iš žmonių | 
inigų, o kontraktoriai buvo pa- 

liuosojami. 
P-as Elijošius tvirtina, kad jis 

ne syki .atkreipęs j tai Tarybos 
pirmini* A*o ir kitų atvd.t. 1 et he pa- į 
sėkmių. Jis sako, kad jis turis 
ir dokumentų savo įtarimams pa- 
tvirtinti. 

Tas sukėlė pusėtinai stipr i 

Ivuzdėjimą tarp City Mali politi | 
kierių. Pradėta tyrinėjimai; kaip Į 
i it užsibaigs, vėliaus pamatysim • 

Neleis Liaudies Tarybos mi- 

tingu. Pereitą panedėlį Cliica- 
gos miesto taryba išne^č rezoliu- 
ciją, iairjiM re:!,-niauja nuo Illi- 
nois valstijos gubernatoriais, Chi 
iugo.-> r.'a, •ro ir pavieto vir.vnin ( 
kų, kad Chicagos mieste butu už Į 
ginta laikyti mitingus taip vabna-1 
mai Liaudies Tarybai ir vilk ėms 

kitiems pacifistams, kurie, prisi- 
dengę taika, n airiais budais agi- 
tuoja piies Amerikos valdžią. 

"Amerikos Lietuvių Darbininku 
Taryba," kurią organizuoja "Xau-į 
jienos", yra tos Liaudies Tary- 
bos "breneius," tr-Jei užgynimas 
mitingų palies ir Am. Liet. Dar- 
bininkų Tarybą. 

Męs jau kelis sykius persergė- 
](me lietuvius ir draugijas, kad 
prie tos Tarybos neprisidėtų. Nei 
lietuviams, nei Lietuvai, nei dar- 
bininkams iš t<»". organizacijos nė- 
įa jokios naudos. Prigulėdami gi 
prie tokios organizacijos lietuviai 
tik sugądins sau vardą šios šalies 
valdžios akyse, o gal prisieis dar 
uždaryti mitingus ir tų draugijų, 
kuri prie tos organizacijos pri- 
klauso, kaip tas matyti iš viri 
minėte*.; žinios. 

Chicagos lietuviams prane- 
šimas* Spalio 23, 24 ir 25 d.d. 
atsibus Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted st paskaitos, ku- 

.rias rengia Susivienijimas Lie- 

tuvių Amerikoj laike savo ap- 
draudos sąvaitfs. Paskaitos 
bus labai akyvos apie jvairius 
žingeidžius ir naudingus da- 

lykus. Pradžia visų paskaitų 
7:30 vakarais. 

Atsilankykit visi kuoskait- 
lingiausiai,.. D?.ug naujo iš- 

girsit. 

Įvairumai. — ^ereitą ketvergi 
šv. Jurgio svetainėj atsibuvo ban- 
kietėlis užbaigimui iškilmių iš 
priežasties 25-metinių parapijos 
sukaktuvių. Buvo apie 400 sve- 

čių. Buvo pusėtinas skaitliu-; 
prakalbų. Nukentėjusiems nuo 
karės sudėta—apie $50 aukų. 

— Nekurie lokaliai buvusios 
Lietuvių Dienos Komitetai Chi- 
:agoje kaip ve: iš Cicero ir nuo 
Town of Lake reikalauja, kad 

butų sušauktas Chicagos Centra- 
linio Komiteto delegatų susirin- 
kimas. 

Visokių eandų leidžiama apie 
surinktas "Lietuvių Dienoje" au- 
kas ir toksai 5."s-rinkimas butų 
labai pageidaujamas, kad paaiš- 
kėtų kaip dalykai stovi. Centra- 
linio Komiteto Vyriausybė—Kini 
curafinas, kaipo pirmininkas, ir 

J. (iiraitis, kaipo sekretorius,— 
turėtų tuo susirinkimu pasirūpinti. 

— Ant Town of Lake vienas 
lietuvis, dikčiai išsikaušęs, užėjo 
pas savo pažįstamų ir, rerkalauda- 
inas skolos atlyginimo, pradėjo 
gesinti revolveriu. Žmona davė 
žinią policijai. Drąsuolis tapo 
t;i gabentas policijos stotin. 

— Pusėtinas būrys nav.jų lie- 

tr.vių-kareivių pereitą subatą ?"• 

vyko Chiragon i." Rookfordo — 

pirmu sykiu nuo pastojimo kaiii- 
menėn. Tarp jų buvo Stas>s 
Draugelis, kuris pasakojo, kad 
lietuviai kareiviai, abelnai par- 
muš, turi ger;j. vardą pas vyriau- 
sybę. Pasiviešėję Chicagoie pe- 
nedėl.iienį. pavakarėj sugrįžo at- 

gal kariumenėn. 

— Domininkas Pakalniškis, lie- 
tuvis, dirbo pas žy'ą Silvermanną, 
laikantj gėrimų krautuvę ant Hal- 
sted St., netoli 33-čios- Pakai- 

i.!': i 

niškis sako, kad žydas neužmokė- 
jo jam už dvi dieni darbo ir įi-, 
įu.tjc atsiimti savo algos. Tad:i 
t;:sai jj sumušė ir paskui dar va- 

rantą jam išėmė. Teismas turėjo 
atsibūti sercdojT Ant Silvermann 
kr ris daro biznį vien tik iš lietu- 
viu, dainai žmonės nusiskundžia 
už jo negražų apsnėjimą B. 

REDAKCIJOJ. AISAKYflai 
p. Reporteriui iš Now Yorko.—Apie 

Roosovelto prakalbą, buvo jau minėta 
pereitame numery! todėl nedėsim. 
ACiu, kad dabojate tokias ;>inia.s ir 
pranešate. 

p. P. B:, Chicago; 111:—Aciu už 
prisiųstus raštus. Prie artimiausios 
progos sunaudosime. 

p. M. Vasiliauskui: Męs buvome 
priversti tiktai abelmi mint} iš jųsy 
ilgo rašinio paimti. Ilgoms polemi- 
koms mūsų laikraštyj stoka dabar 
vietos.. 

p. M. J. B ia. Ačiu; tilps sekan- 
čiam numery J. 

Apgarsinimai, 
GERA SVEIKATA YRA 
GEISTINAS DALYKAS. 

Kaip užtikrinti tų didžiai geis- 
tina dalyką—gerą sveikatą? R.i- 
pcMiiigai prižiūrint pilvą. Nuo- 
dai visados randasi žmogau > k .1- 

ue Jie yra išmetami iš kuro per 
žnininj kanalą. Nuo daugero li- 

negalima apsisaugoti, jei tv« i 
išmetimas nedirba 'kaiip reik. Tii 
nerio Amerikoniškas Kartaus \ y- 
r.f Eliksiras išvalo pilvą ir vidu- 
rius, prašalina iš jų visą sugedu- 
sią medžiagą ir nuodingas sirbi tan- 

s'.jas ir sudrutina visij kuną. Ai- 
tas vaistas yra puikiausis visose 
pilvo bėdose, koi.stipacijoj. galv s 

skaudėjimuose, nerviškume, krau- 

jo silpnume, abelname nusilpnėji- 
me ir t.t. Trinerio i.inimentas 
taipgi džiaugiasi tokiu pačiu, vi- 
Sfiiv pasaulyj žinomu vardu, ne: 

y: a ištikimiausia vaistas atsitikus 
rci matiznvui. neuralgijai, lumbago, 
ivkšterėjimui ir išsisukimuose. 
Naujos kariškos taksos privertė 
pakelti truputį Trinerio Vaistu-. 
Lct vis viena, atkreipus atydą j 
rl rinerio \ ai^tų didelį pasekmiu- 
£,t mą—jie vis viena pasilieka pa- 
lankiausiais namų vaistais. Jos 
Triner, Manufacturing Chemasts, 
1333—1343 So. Ashland Avenue, 
f'-icago, 111. 

Svarbus Pranešimas 
Visiems, kurie pirko ir mano pirkti LOUI5IANOS 

ŽEME IR U K E S T1-! «• 
xn. *-iu3 a. męs siūlėme gerą neišdirbtą 

žemę lietuviu kolionijojc, f^ouisianoje nuo $12 už 
akerį ir augščiau. Sugrįžę iš Louisianos keletą die- 
nų atgal, turime pranešti, kad žemė paskutiniame mė- 
nesyje labai pakilo, štai dėl kokių priežasčių: Ačiu 
dideliam reikalavimui visokių produktų, kaip Ame- 
r'koje, taip ir Kuropjje iš priežasties karės, kainos 
ant žemės produktų baisiai pakilo ir vis eina augštyn. 
Šiandien niekas neuždirba tokių pinigų ir taip leng- vai kaip Louisianos ūkininkai ant savo derlingos že- 
mes, krašte, kuris išduoda nuo dviejų iki trijų gerų 
derlių kas metą. 

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

randas Stiv. Valstijų mano aprubiežiot iki 30 centų. 
Tas reiškia, kad dabar pelnas nuo akro yra $100, c 
ateinančiose mctose bus apie $200. 

KORNAI—$2 bušelis. Du derliai komų nuo 
50 iki 75 buš*1;ų kiekvienas^ duoda nuo $200 iki 
$300 pelno- nuo akro kas metą. 

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

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

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

SALDŽIOS BULVĖS yra po $1.60 bušelis, au- 
ga geriausiai ant lengvos žemės ir duoda visados 
apie $200 pelno nuo akro. 

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

SMETONA yra po 40 centų svaras. 

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

Tas reiškia, kad akeris žemės Louisianoje dabar 
apskritai duoda pelno nuo $100 iki $200 deliarių. Šiaurinėse valstijose, jeigu žemė pa'.i apsimoka nuo 
4 i'ki 5 metų, yra jkaitema labai pigi. Musų kolionijuje žemė neli-k kad pati apsimeta pirmuose 
metuose, bet savininkui duoda dar nuo $80 iki $iod pelno nuo "kro pirmuose metuo.-c. 

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

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

Joki šėrai ir joks kitas "investment" šiandjen nėra toks pelningas ir užtikrintas kaiv Louisiatios 
žemė. 

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

Iš Chicagos lietuvių šiame mėnesyje ufces 
pirko M. Damijonaitis, 5220 So. Calumet ave./ j. Bačiunas, 2511 West 45th PI., ir K. Sabaliauskas, 
2511 West 45th Place. 

20-to lapkričio vėl važiuoja būrelis lietuvių į Louisianą. Kas nori pasinaudoti proga tegul tuo- 
jaus atsišaukia pas: 

ŠI koapaaiji uodui "Llituvis" mm n*'"1 ■l*1" 

Southern Land Co., 814 W. 33rd St„ Chicato. III. 

* Didžiausis ir naudingiausiu laikraštis. 
Neužsiima barnėmis nė pole- mikomis. 
Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- mokynaneių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.03 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

?004 8T. CLAiH «YE CLEVELAND. OHIO 

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

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telophone Randolph S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2391 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS; Kaap.311r S9, HaUtedSU 
(Gyiir. mas viri Ajitiiku;. CHI6A60: J e J 

Sesute: jeigu jųs pa- 
geidaujate kad jųs vy- 
ras arba kita Jums 
brangi ypata kartą ant 
visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus ptrvėlu. šim- 
tus Fesučių aa palink- sminau ir Jus gailu padaryti linksma. Pasinaudok iš mano patarimo. Ra- 

oyk šiandien; kol patarimas sutei- 
kiamas dykai; indėk krasaženklių rtsakvmui. Adresuok: 

Mrs. L. Piasecka 
205 East 14th St. New York City. Univirsa' Sale Houce Dept 242 

GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia jgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kus pasirūpins 
gyduolių, Išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų, o žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

P. W. Kolo- 
dziej iš Chester 
W. \'a„ praneša 
mums rašydamas: 
"Patariu kiekvic- 
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy- 
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Ralsam.m P I a ti- 

čiams, už kuij 
geresnis nėra. 
Mano vaikai tu- 
rėjo kosulį, mėgi- 
nome daugelį vi- 
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaij> 

girkome Severos 
ialsamo P i a u 

fiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptielcoje rei- 
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- 
dė pasekmingai kosulj lr peršalimą, taipgi slrguliavimus, 
kuriuose kosulys yrr. pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys 1S priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučluojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
61ta gyduole yra gera kaip valkams, taip lr suaugusiems. 

Sevara's Cold and 
Crlp Tableta 
(Sevuros Plotkclii nuo 
Perialimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi, kad per- 
B»li perialim? labai 
trumpu laiku. 

| KalnalSc i 190 oontų —vitur aptiakoa* 
Sevcros ScimynlHtos Gyduol?s parduodamos 

visur aptiekose. Visuomet reikalaukite "Se- 
vcros" ir pasakykit piln* gy-luolfs vard«. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, U- 
siųs tiesiog 

W. P. SEVERĄ C-b. 
Cedar Raplds, lowa 

"Birutes' Vakaras 
Ned., Spalio-Oct. C.S.P.S. Svetainėj 

21, 1917 W(šĖikiSft 1126 W. 18 Si. 
Pradžia 7:30 vai vak. Įžanga 35c ir augšCiau 

Scenoje i t 1 77« AT A T>T TTT TF vieno ak- statoma O 1 IV IT1 U 1 jCj to opera 
"Šienapnitė" yra puikiausias lietuvių ntu2ikos veikalas. Šienapiuds scera. iien- piuviai, gražios grėbėjos, puikios žavėjančios dainos -perkals tam tą į puikias Lietuvos lankas ir primins smagias jaunystės laikus-Atsilankyk, o pasiitsit njsi, 
Geriausi solistai. Didelis "Birutis" Choras. Pilna orchestra. Didelis Balius 

Biznieriai! Garsitikites "Lietuvoje" 

Pirkdamas 
setus. 

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

jusų KamDanai visuomet įsrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais neto!, kol nauji, bet ir kad bus apsinešioj?, 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 kiekvieni vakarą 

KŪLIS' FURNITURE HOUSE 3224=3226 South Halsted Street, Chicap-o III 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CHIGAGOJE, 
Užlaikome laikrodžiu-, 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šJiubinius 
ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 
ije visokius šokius; armonikas rusiškas lr prūsines; Impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- n.e laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- mentus ir revolverius. Savo darbą, gvarantuojame. Musų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 
STEPONAS P. KAZLAWSKI, 4632 So; Ashland Avenue CHICAGO, ILL; TELEPHONE DROVER 7309 Katalogas visiems r'ykai, kas tik pririųs už 2c štampu. 



KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI IŠ 

LOUISIANOS. 

Kaip paukštis, išsprūdęs iš 
auksinės klėtko.s ir atsidūręs sod- 
ne, linksmai čiulbėdamas, strak- 
si ant /aliu medžiu šakelių, taip 
ir žmogus valandėlei išsigavęs 
iš didmiesčio choaso ir atsidūręs 
gan U.vs grožybC-se, pajaučia, kad j 
jis gil ai pradeda kvėpuoti, kad 

jo širdis pradeda smarkiai plak-1 
.ti, jo akįs neišpasakytu įdomu- 
mu skubiai apžiūrinėja viską, I 
Ką t.k ant žemės paviršiaus jis' 
parrato: miškus ir kalnus, upes i 
ir ežerus, kalvas ir pievas, ūki- 

ninkų triobas ir gyvulius, pačius 
ūkių gyventojus. 

Vos išvažiuoji iš triukšmingos, 
surukusios Chicagos — mieste- 
lėno akjs stengiasi pastebėti 
kiekvieną medį. kiekvieną auga- 

lėlį, kuriuos smąrkiai pravažiuo- 
ji ir kurie pasilieka užpakalyje 
traukinio. 

Davaįžiavus Cairo miestelį 
Illinois valstijose, pervažiavus 
(Mississippi upv> jau pasieki Ken- 

tucky valstiją, kuri prikaitoma 
">rie Pietinės Suvien. Valstijų da- 
lies Ten jau matosi daugybė 
negru. 

Pervažiavus Kentucky ir Mis- 

sissuppi valstijas, pasieki Louis- 
ianos valstiją, kurios puiki gam- 
ta yra žinoma visoje Amerikoje 

Xors dabar Chicagoje jau gana| 
šalta, Louisianos valstijoje ši- 
luma siekia 80 laipsnių. 

Pirmiausia ten atkreipia ke- 

liauninko domą neužmatomi lau- 

kai puikiai išaugusių komų ir 

daugybė vatos ir kitokių plan- 
tacijų. 

1 -karto lengva pastebėti, kad 

ūkininkai čia gerai gyvena. Dau- 

gybė ūkininkų, kurie tik po po- 
ui metų turi savo iarmas, va- 

žinėjasi automobiliais ir visa jų 
rūpestis tame, kiek šiandie kai- 

auoja bušelis komu ir kiek kai- 

nuoja svaras vatos, šie produk- j 
tai dabartiniu karės metu yra 
labai pa'kilę kainoje ir tie uki- 

■ ninkai, kurie juos *~ja ir augina, 
ima gerus pinigus. Todėl apie 
tai' jie daugiausia ir kalba. Apie 
k'-trv, •kuri liek kalbu sukelia 
šiaurinėse valstijose, čia ne tiek 
kalba — bevei'k nieko nekalba. 
Komai ,vata... šbai jų kalbos. 

Tas pats ir jų laikraščiuose: 
kariškų žinių daug mažiau, ne- 

gu žinių apie javus, gyvulių kai- 

mas etc. Farmeriai net juokiasi 
iš tų žmonių, kurie seka politi- 
ką, arba (kokių nors "gėmių" 
pasekmes. Girdi, tas daug pel- 
no nebeduoda! 

Darbininkus čia farmeriai dri* 
niausią samdo juodukus: mat jų 
ten galima gauti daugybes ir dir- 

ba ui pigias algas. 
Stebėtinai iš pažiūros sveiki 

Louisianos va'stijos žmonės. 

Sutikau vieną farmerj iro me- 

tų amžiaus. Jo sunus aria laukus 
ir senis neatsilieka: jis dūlinėja 
po lauką ir renka vatą. P^sak 

jo, esant tokiai brangenybei uikis- 

kų produktu, negalima tingi- 
niauti. 

Drauge su manim Louslanos 

valstijoje važinėjo ir daugiau 
žmonių (K. Kasputis ir M. Di- 

mijonaitis). Apžiūrėję laukus, 
nusipirkę uikes. viejni grižo m e 

prie savo užsiėmimo, o kiti liko 
ant savo naujų ūkių. 

Patarčiau žmonėms norint 

pirkt ukę, visuomet ją pirmiaus 
apžiūrėti: farma nėra toks daly- 
kas, kad ją p'tfkti, kaip katę mai- 

še — nemačius; geriaus m a- 

<iuoti ir pačiam apžiūrėti lau- 
<us, •kas ant tų laukų auga ir 
dek atsieina žemės apdirbimas 
r t. t. 

Pabuvęs kelias dienas Louisia- 
rioje, turiu atvirai prisipažinti, 
kad vietos man labai patiko, 
įors pirmiaus iš nugirdimo buvau 
lekokia nuomonę apie L'misianą 
turėjęs. 

Teko kalbėtis su vietiniais 
farmeriais. Užganėdinti vyrai 
išrodo; neteko man sueiti nei 
vieno tokio, kuris butu gailėję- 
sis, kad čia atvyko apsigyventi, 
žodžiu kalbant, pats pamatęs 
savo alcimis, daug geresnę nuo- 

monę įgijau apie šitas vietas, 
negir pirma turėjau. 

J. J. Bačiunas. 

Žaibai, kurie gamtos 
Grožybes naikina— 

Niekai prieš tą jiegą 
Ką Širdj kankina;— 
Ką sielą sukausto, 
Jausmus apmariną, 
Poetišką lyrą 
Slopina, slopina.. 

Dievai, apstabdykit 
Gyveninio audrą; 
Muza, neapleisk manęs, 
Nimfa prisiartink: 
Lai rami krūtinė, 
Jausdama teisybę, 
Alsuodama šaukia 
Minias į broiybę. 

Trjs metai keliauju 
Tš vietos į vietą: 
Azijoj, Europoj 
Ir po naują svietą 
Sielos aš gilybėj, 
Jaučiu prakilnybę 
Matau aš varguolių 
Miniose galybę. 
Kaip siekiai prakilnus 
Man gimsta ir miršta, 
Taip minios galybė 
Apsireikšt negali. 
Spinduliai šventieji, 
Ką sklaido tamsybės 
Pasieks gal, pasieks jau 
Varguolį bedalį. 

Šventei iškilmingai 
Juk lemta užstoti, 
Broliams vienam kitą 
Nebereiks kapotiv 
Triumfo didžiausio 
Sviete žygiai girdis— 
Lai broliai kiekvieno 
Atjaučia jj širdis. 

r 

K N. Norkus. 

10-8-17 m-> Chicago-, 111. 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tiktai j| tarėjo 

'Pavasarį 1893 m. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimo ir neumatizmu. Ai gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo bloguma k.n jj turi. Aš 
bandžiau gyduole po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijsigelbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Oaliop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta maistą keliems 
sunkiai sergantiems reu natizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandyti] 
šitą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, aš nenoriu ju- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
piau, kuomet tikras ijgelbėjimas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark H. Jackson, No. 480 D. 
Gurney BIdg., Syracuse, N. Y. 

| Nauja Knyga 
> Ką tik iiijo ii spaudos Joannoe 

j Tamašauskais (Lakštutės) 
I elISs. KnygutS 64 puslapių, 
| ant gražios popieros atspaus- 
I dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
Į vienas kvoteris). Agentams nu- 
> leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
! Ilma gauti pas pačią autorę: 

720 N. Main St. Kewanee, I1L 

B. K. Balutis 
| Attorney at Law 

Į 
— Lietuvis Advokatas |— 

Wa visas bylas teismuose ir daro visus 
legaiiškus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau giminių ir pažįstamų: 

Juozapo, Jono, Domininko, Elzbietos 
ir Magdr'enos Tamošaičių, Kazimie- 
ro, Juozapo ir Elzbietos Kaivaičlų 
—paeinančių iš Kažemėkių sodžiaus, 
Jurbarko parapijos, Kauno gubern. 
Taipgi Liudvikos ir Onos Spatkal- 
tes iš Kuturių sodžiaus, Jurbarko 
parapijos, Kauno gubernijos. Jie 
patjs, ar kas kitas malonėkite atsi- 
liepti šiuom adresu: 
Mrs. Monika Tamošaitė-Milerauskienė 
3401—2nd St., N. 

Minneapolis, Mlnn. 

Pa j ieškai' savo giminaičių—Jono ir 
Tcofiliaus šimkev.Jių, iš Pašiaušio 
miestelio Šiaulių apskričio, Kauno 
redybos. Turiu labaJ s. -.-bų reikalą.. 
Tegul atsišaukia šiuora adresu: 

Teofilius Narvydas, 
Box 15 P. O. Silver Creek, Pa. 

Pajieškau dėdės Bronislovo Yenu- 
šaičio ir tėtoa Elenos Yok&tienės, 
paeina iš Lietuvos, Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio pavieto, Suvalkų gu- 
bernijos. 

Malonėkite atsiliepti adresu: 
Saliomija Klimavičiūtė, 

37 Montrose Ave.,, Toronto, Ont. 
Canada 

Pajieškau savo dviejų seserų ir 
trijų brolių: Stasio, Vinco ir Juozo 
Guravičių ir Onos ištikėjusios už V. K. Kuprio. Gyveno keturi metai at- 
gal Grand Rapids, Ivlicli. Malonėkit 
pranešti adresu: 

Jurgis Guraitis 
3261 So. Halsted St. Chicago, 111: 

Ant Pardavimo, 
Parsiduoda automobilius Paekard, 

1912, uždaromas, labai r>uikus, 7 
žmonėms. Geras dėl pugrauų, vestu- 
vių ir kitokiems reikalams. Maši- 
i.erija gvarantuojania. Norintis ga- 
li gauti ir ant išmokėjimo. Kreipties: 

Petroshius, 
Tel. Drover 2186. 
G222 So. Halsted, St. Chicago, Iii. 

Parsiduoda lotas ant MihvauUeo Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. S. Kleczevvski; 
2054 W. \Vebster Ave. 

Parsiduoda kepykla su namu; gerai 
išdirbta vieta; dirba 5 darbininkai; 
t'k krautuvėje parduodama. Kreiptis prie: J. S. Kleczevvski; 2054 W. Web- 
ster Ave.; CJiicago; 111. 

Telefonas ARMITAGE 934 

DR.A.J.KARALIJS 
G)'do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. NVESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

Propsyvė Lietuviu Aptieka 
Puikus išpildymas receptų užima pir- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 
tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo ktboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekojs randasi didelS san- 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANA5 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8448 

nauda. Rašykite iš visų miestų 
ir farinų, ir bukite pirmesni, aš 
pasiųsiu tfflusiis^' piln$ aprašymų, 
kaip lengva: galiima pasidaryti sau 
pinigų. Nedėldieniais keletu valan- 
dų nuslbovyd&mH6. Cia yra visai 
nauja propozicija, ir apsimoka dasi- 
žinoti. 

C. Z. Urnich, 
154 >V. Randolph St. 

Chicago, UI. 
1 iri 

;'j; į:i cmniut 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYT0JA8 

1148 50. HALSTED ST CM1CAB0L III. 
COKNfiK 18th STKOSt 

FARMDS. 
60 altorių <arma tiktai 5.00 nuo 

Chicago, 

5 karves; 3 arkliai; 8 kiaulės; 
200 vistų; visi puikus namai, su vi- 
soms mašinoms, prekė $3,200.— 

60 akerių, namai; be gyvulių; be- 
veik visa žemė dirbama išskyrus ga- 
nyklas. $1; 600: 

40 akerių farma; $6.00 tikietas nuo 

Chicago,; $800. 
Daugiau farmų turime pasirinkimui 

už žemas kainas, arba mainome ai?t 

I namų mieste. 

Farm Security Co., 
Į Room 125. 154 W. Randolpb St: 

Jau Išėjo iš Spaudos 
Indomiausia Lietuvių Kalboje Apysaka "VĖLIAVOS AKY- 
VAIZDOJE", Kas geidžia puikios knygos, pasiskubinkite su 
reikalavimu "Lietuvos'' Admin., 814 W. 33rd St., Ciicago 

PAGELBA 
Nežudyk savęs su kelminiais ir su neišdirbta 

žome ir neužsidėk su kitais, kad gali per sį 
Biurą nusipirkti Farmą taip pat pigiai, su bu- 
tbninkais gyvuliais, padargais, arba bc gyvu- 
lių, arti miestų, turgų, gerų kelių, Bažnyčių, 
Škulių ir kitų vygadų. Ne pasitikėk ir neduo:c 
ikitiemJs savo pinigo nauduoti, pirkimui žemių 
balų ir kelmynų kaipo prisidėdamas Į krūvą, 
nes tikrai trotysi. Investik arba pirk pats. 

United States Agriculture apsiskaitymo Lietuvis- 
kai išversta apie Marinų—žemių derlingumu., skyrių 
v(suose Valstijose (States), ir pilną informaciją 
su patarimu suteikia dykai. Taipgi mainome 
Farmas—ant namų ir lotų ir kitoniškų porper- 
čių bile kokiame mieste tamstos propertė nebūtų. 
Taipgi perkame ir parduodame Farmas ir Namus už 
"cash" arba ant išmokesnio. Bulvės pigios ant 
Farmų, valgyk su lašiniais kiek širdis valloja; o 
likusias parduok miesto .žmonėms; už ką gausi 
dikčiai brangiai. 

The Farm Security Bureau 
23—154 W. Randolph Street Chicago. III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę* neesame bankierial, bet męs flvarantuojame Tamstai buC& 

Iym» 507o aut Tamstos plnigy, nusiperkant sau drabužius pas mus Vt 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $3o 00 iki 
J50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60 00 ant 
orderJ.o darytus siutus parduoiame po $5.uu ir brangiau. 

tfaujaa ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir br"annH.,B 
Vaikų siutai $2.60 iki $7.C0. 8 uft< 

Skryrios ir valyzai. 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
8t°r£s atdaras kasdien? ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 Tai. vakare. Nedėldienials—iki o vai. vakare. 

rarpiautinč lJiblijos Tyrinėtojų Draugija P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Ni(tridienio, Spalio 21 d., temai 

"Suspaudimas žmonių Pirmiakauja Armageddon" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 
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. 

Nedėlioms 
Nuo 0:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt, 

Saugesnio 
Banko Nėra 
už Lietuvių Valstijinj Banką.— 
Universal State Bank—npa yra 
po valstijoa valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekU 

.virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai .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 oietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK Į 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
yra gauti Bau tinkamą vie- 

lų. Niekuomet uebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiSmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
in-isų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo lndlvldinėmi3 cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta Leriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistal kad tuojaus 
Rausi leidimą. Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00 tedera! Ass'n of Auto F.r.glneerB, 1214-16 Jacks-n fllrd. (Inc.) 

Te!. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Komraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 *. 23 rd St. 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

\ eda visokios bylas visuose teismuose 
— Ofisai: 

69 W. VVashingtoii Street 
Roobi 1008-1009. Tel. C»tri< 2579 

3214 Sb. Balsted St., Ta. Yirdi 7271 
CHICAGO, ILL. i 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; kuygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos; pilictystfifa 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So: Halsted St:; Chicago; 111: 

$125. $40. $20. Del Tavęs 
Kontestas prasidės nuo 1 September iki 1 December 

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis 
daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį 
setą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $20.00 ver- 
tės. Del kiekvieno cia yra proga gauti ku- 
rią nors iš šių trijų dovanų, 

PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti bill'į arba įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite musų krautuvės kainomis, o m§s • esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYJYTJJAS, CH AUR6AS 

Te». Orover 7179 Apftekts Ttl. Oravar 8448 
3203 So. Halsted S t., CHIcago 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaroa laike yra per lartu. Ui atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasiu 
vėliausia vietą, atsivėdinti ir pamatysiu 
iraiesnj Teatr» negu vidurraie»»yje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Substomi ir nedtliomi 2 vaL po piett). 

Jei liuosame lau;* nori pašilaiti, atsiva- 
dinti ir uimiriti tavo nesmagumus tai 
.•teik i 

MILDOS-TEATRA- 

f H ONE YARD8 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3 315 S. Halsted St., Chicago 

MOKINKIS 
FER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kalbtti, Skaityti, Rtiytl An|llikal 

30 
Klibu 
LikeŪ) 

4 
FanfNtal 
Ortmitl- 

kM 
Per laiškus, iš praktiškai sutai- 
sytu ypač tam tikslui lekcijų, 
gali leLgvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. 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. 
Viską Aiškinam Lietuviškai. 

AMERICAN COLLEGE PREPAR. 
ATORY SCH00L 

(Aaerlcu Scfaovl if Ui{t<t») 
3103 S. Halsted St. Chicayo. III. 

Telephone Yards 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 12 ii ryto 

ir nuo 7 Iki 9 vak re 

3325 S. Halsted St Chicago, 111 

Tai. YAR08 1532 

Dr. J. KŪLIS 
jUetuvia Gydytojaa Ir Chlrur&ai 
3259 So. Halsted St, Chlcago, III. 

Gydo visokias ligaa moterių, Talkų kr vyrų. Speciališkai gydo limpančia*, 
ntaiaenSjusiaa lr paalaptingaa vjrų 
ligaa. 

REIKALAUJAME- 
JįįB vyrų, moterų ir vaikų barz* 
rT daskutystės mokytis. šitas 

yra labai pareikalaujamas net lr ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk arteBnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
OffiCw Office Houn 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

Šiomis dienomis p. Petras Vai* 
tiekunas 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- 
tuvon" laikraščio agentu Cleve- 
land, Ohio ir apielinkėse. Norin- 
tieji, galite užsirašyti "Lietuvą* 
ir užmokėti jam prenumeratą. 

"LIETUVOS" Administr, 

IŠRADIMAI 
•i-LmuiNua uuLiJKiKiy žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS. Su proga gali butl kiekvienam; gal but turite koki Išradimu dėl užpa- entavimo, gal noiit? "KĄ IŠRASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką li asti, ir kaip užpatentuoti, kuri kiek- vienam išsiųsim dykai. Risunkus lr nodeliua bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą ofisą: 
\M1RICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Lct): 256 BROADWAY, JEW YORK. N. Y. Ir 1C3 RARRISTER BLDG., WASHINGTON, P. C. 
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"Laikas atėjo 
pergalėti arba 

pasiduoti. 

Mums yra tik 
vienas pasirin- 
kimas. Mes jį < 

patLreme." —, 

Prezidentas 
Woodrow 

Wilson. 

Arnerikonai-Kitatauciai ar ėia gimę! 
buvienytų Valstijų Prezidentas prašo Jųs pirkti ant 

4 nuošimčio Laisvės Bondsą 
Suvienytosios Valstijos kariauja su priešu, kuris Europoje 

naikina ir ardo namus, sandarą milionų žmonių; su priešu, kuris 

įžeidė Amerikos garbę, tiesas ir laivus, s. jvi*3šu visų žmonių, ku- 
rie tiki j demokratiją ir laisvę. 

Tai yra didžiausia karė iš visų iaikų; ji reikalauja milžiniš- 

gos pinigų sumos toliau varyt iki pasekmingo ir greito užbaigimo. 

Del greito tų pinigu surinkimo, Suvienytųjų Valstijų Valdžia 
išleidžia S. V. Valdžios Laisvės 4% Bondsus atskirai po $50, $100, 
$500 ir augščiau. 

Jeigu jųs pėrkat už $100 Laisvės 4% Bondsą, tas reiškia, kad 
jųs skolinate S. V. Valdžiai $100 pagelbėti laimėti karę ir laimėti 
ją greitai. Ta didelė tauta iš 110,000,000 žmonių netiktai išmokės 
jums atgal auksu $100, bet mokės jums 4% pelno už $100 kas me- 

tas. Pirkite 

a o/ U. S.Government 
Tro Liberty Bonds 

Kiekvienu knris pirks Laisvės Bondją turės tiest 
nešioti šitQ ženkleli 

Garbės Ženklas 

Kas Yra Laisvės Bondsai 

Jie yra valdžios prižadas mokėli pri- 
žadėtą vertę Laisvės Bondsų ir 4% kas 
.lietą, auksu. 

Juos Kalima nupirkti už taip mažai, 
kaip 950, $100, 9500 ir augščiau. 

Informacijos bus suteiktos ir užsaky- 
mai priimti bile kokioje bankoje arba Lai- 
svės Paskolos l'žsirašymo Stotyj, 29 South 
La Salle st. Telephone Randolph 7100. 

Jums reikia įmokėti tiktai 27c visos 
sumos kurią jųs užsirašote, kuomet pa- duodate savo pasirašymą—pavyzdžiui, tik- 
tai St kuomet jųs užsirašote už $50 bondsą arba jųs galite mokėti savo užsirašymą vi- 
sus iki $1000. 

Jųs galite pirkti Laisvės Boųdsus len- 
gvais išmokėjimais, $1 {mokėti už kiekvie- 
ną *50 Bondsą ir likusius rokuojant po $2 į savaitę už kiekvieną $50 Bondsą, kurj jųs pirksite. 

rirKite įaoę savo vaiazioje, savu pasavintoje salyje—didžiausioje salyje 

% 
# sviete, turtingiausioje šalyje sviete, saugiausioje šalyje sviete, šaly- 

^ je, kuri padarė jus tuo, kuo esate, šalyje, kuri tiki j jus, ar jųs e- 

Išpildykite sate ateivis ar čia gimęs—šalyje, kuri daro pasaulį saugiu 

Šį ir Nuneškite jr gel^ vje^ ^el Vaikų — pirkite Laisvės 

Jį sa^ Bankininku* Bondsus dėlto, kad jie yra didžiausi, daugiausiai 
arba į Laisvės Bondsų ♦ 

u/sirašymo Stotį, 29 So. La % apsaugoti, įdomiausias įdėjimas pinigų visa- 

Salle Street tuojaus. i.ie sviete. 

Vardas Banko arba Bankininko % f 
Pirkite juos dėlto, kad jie yra kaip tik 

* įgijimas tiek daug pinigų už ku- 
Siuomi aš užsisakau už $ 

Suvienytųjų Valstijų Valdžios Antros Laisvės Pa- 
^ rillOS JUS £"Uliate 4% pelno 

skolos 4% Bondsų, už kuriuos šiuomi aš įteikiu jam* ^ 
savo čekį (arba grynais pinigais) už $ ♦ —pirkit juOS todėl, kad 
k^ipo mano pirni«) 2 nuošimčio išmokamu dalį. 

* * t* ^ tai darant, remiate 
Aš suprantu, kad aš galiu išmokčti likusius ųž LaisvCs Bondsus ro- ^ 

kuojant po $2 į savaitę už kiekviena $50 Bonusą, arba aš galiu išmo 
gavQ Raidžią, 

keti pilnai tuo sykiu iki $1000 

Pasirašo 

Data ... 

Pirkit juos dėlto, kad Jųs paremiat kariuomenę ir laivyną ir duosite šios šalies 
priešams suprasti, kad niekas mus dabar neužganėdins, kaip tik visiška ant vi- 
sados pergalėta kova, kuri sykį ir ant visados sulaikys šią karę ir neprileis 
jokių kitų karių nuo kuomet nors nuliudinti pasaulį. 
Nuneškite šį apgarsinimą šiandie pas savo bankininką, savo darbdavį arba 
viršininką savo kuopos arba draugystės—pasakykite jiems, kad jųs trokštate 
buti vienu privilegiruotų amerikonų, kurie gelbsti savo šaliai laimėti ir užbaig- 
ti karę. Jums nereikia sumokėti visų pinigų susyk; jųs banka parodys jums 
kaip jųs galite pirkti Laisvės 47o Bondsą išmokėjimo budu. Bet, darykite 
nieko nelaukus, darykite tai šiandien. 

LIBERTY LOAN COMMITTEE 
Užsirašymo Stotis 

Pirmas Augštas, 29 S. La Salle St. «IS8r"o CHICAGO 
Atdara 8 ryto iki 10 vakaro, žmonės kalbantis jųsų kalba patarnaus jums šioje stotyje 

ii I IFTIJVO^ Atlikite savo šventą pareigą; parodykite savo tikrą amerikonlzmą dabar pirk- 
; J'darni S. V. Vildčios Laisvės Bcndsą. Prisidėkite savo dalia padedant tai, di- džiausiai ant žemes tautai, pasiekti ką ji yra pradėjus veikti—paliuosuoti visą svietą nuo autokratijos. 

■u', B. K. Balutis, Editor. 
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