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Kerenskio Valdžia Nuversta. 
Leninas carauja.--Namine Kare 

Rusijoj prasidėjo. 
Petrograde ir Maskvoj didelis kraujo 

praliejimas. 
Bolševikai neilgai viešpataus. 

Kereiiskis, Kornilovas ir Kaledinas eina ant 

Petrogrado. 
KAIP BOLŠEVIKAI UŽGRIE- 

BĖ PETROGRADĄ. 

Petrogradas. — Ginkluoti su- 

sikirtimai gatvėse, tarp bolševi- 
ilSfc :r Kerenskio valdžios šali- 

ninkų, prasidėjo jau 6 d. lapkri- 
čio. 

Premieras Kerenskis tą dieną 
po pietų laikė prakalbą nesenai 
susitvėrusia. c\ "'respublikos par- 
lamentui" ir laike savo prakalbos 
pas;ikė, kad "Petrograde kįla 
buntas," nes žmonėms paslaptai 
dalinama ginklai. Jis pranešė, 
•kad valdžia greičiaus žus, ne- 

gu kęs tokius bolševikų pasiel- 
gimus. 

Tuom tarp- Petrogrado Karei- 

vių iir Darbinii kų Tarybos pre- 
zidentas, žydas Trockis, kurį 
pradžioje revoliucijos, iššipavo iš 

Nevi* Yorko lietuviški socialis- 
tai už lietuvių aukas, išleido pa- 
liepimą darbininkams ir taip 
vadinamai "Rauuonai Gvardijai'' 
Petrogrado garnizono griebtis 
ginklų ir nuversti laikinę Kerens- 
kio valdžią, o visą valdžią už- 

griebti į rankas "Sovieto,'' 
tos Kareivių ir Darbininkų Ta- 

rybos. 
Abidvi pusės, kaip rodėsi, ren- 

gėsi prie didelių imtymių. Bol- 
ševikai ir jų pasekėjai užpuolė 
ant arsenalų ir išsidalino gink- 
lus. Jų jiegos 6 <1. lapkričio, 
siekė gini but 45 000. 

Valdžia pradėjo statyti sargy- 
bas aplink ambasadas, ant til- 

tų. o garsųjį moterių "mirties 

batalijor.ą" pastatė ant pleciatts 
prieš Žieminj palocių. 

Antrą valandą po piet, lapkr. 
6 (l.f viSi gatvekariai pasiliovė 
vaikščioję; valdžia paliepė atida- 

ryti tiltas sfkersai upę Nevą. To- 

kiu budu norėta atkirsti centro 

miestą nuo Viborgo dalirr, kur 

•yra pats bolševikų lizdas. 
Bet Trockis su savo šaika pa- 

Itepė tiltus užliaryt', kad turėti 

susinėsimą taro miesto dalių. 
Prie tiltų įvyko kova, valdžios 

sargyba tapo apgalėta. 
Ant-rytojaus visos Rusijos 

"Sovietas" žadėjo nuversti val- 

džią. Ketuiri šimtai socialistų 
delegatų pribuvo Petro^radan, 
reikalaudami keršto ir Kerenskio 
nuvertimo. 

iAm4-i"ytojausf lankučio 7 d. 
bolševikai visų pirmiausia užgrie- 
bė abidvi telegramų agentūras, 
kad iš Petrogrado galėtų išeiti 
tik tokios ž-nios, kokias jie no- 

ri. Po to užgrobė Valstijos 
banką. 

X-uo šio laiko ilgai nebuvo 

aiškių žinių, ka*> ir kaip toliaus 
atsitiiko, nes bolševikai "Htiių, 

.yp.^č teisingų žinių r.pte viską, 
ktūp kas atsitiko, nepraleidžia. 

Spalio 8 d. M. Trockis pranešė 
mitinge Petrogrado Darbininkų įr 
Kareivių Tarybos, kurios jis yra 

prezidentu, ikad Laikinės Val- 
džios jau nėra, kad m-ekurie mi- 
nisteriai fapo areštuoti ir kad 
"lailkinis parlamentas" tapo pa- 
leistas. 

Ant scenos vėl pasirodė ži- 
nomas bolševikų vadas Nikolai 
Lcnin, kurį pasveikinta trukšmin- 
gu plojimu. Jisai apreiškė, koks 

privalo buti šitų kontr-revoliu- 
cijonierių plianas. 

Pirmiausia esą tuojaus reik už- 
l>aigti karę, o tam tikslui bus 

sutverta nauja valdžia, kuri- pa- 

siųlys pertrauką mušiuose. 
Toliaus esą žemės bus atiduo- 

Įtos kaimiečiams, ir pagalios reik 
išrišti ekonominį krizį. 

Fabaigoj šito mitingo men- 

ševiku socialistų frakcija paskel- 
bė savo dekliaraciją, kurioj sako- 
!ma, kad šios frakcijos socialis- 

Įtai nepritaria padarymui tokio 
|C o n ,p d' e t a t (tokios perver- 

smės) ir todėl jie pasitraukia iš 

'Darbininkų ir Kareivių Delega- 
tų Tarybos. 

Sulyg pusiau oficialių praneši- 
mų Kerenskis pabėgo iš Petro- 

grado, ir kad bolševikų valdžia 
išleido paliepimą jį areštuoti. 

Moterių batalijonas gina Žie- 

minį palocių. 
Laikinosios valdžios kariumenė 

gynė Žieminį palocių — valdžios 
buveinę, — bet lapkričio 8 d., 
anksti išryto turėjo pasiduoti, 
kuomet juos ptradėjo bolševikai 
bamb?rduoti iš skraiduolio "Za- 
ria" ir iš Pe'ropavloskos tvirtovės 
kanuolių. Antrą valandą išryto,, 
lapkr. 8 d. moterių "Mirties Ba- 

talijonas,'' gynusis Žieminį pa- 
ocių, pasidavė. 

Tirin užpulsiant ant Žieminio 

palociaus, Kareivių L' Darbini/n- 
ku Tarybos lyderiai, vardu Pet- 

rogrado bolševikų, nusiuntė val- 
džiai ultimatumą, reikalau- 
darni pasidavimo ir davė 20 mi-Į 
nučių laiko to ultimatumo iš-1 

pildymui. Valdžia netiesioginiu 
Įbildu ats.ilkė, kad ji atsisako pri- 
pažinti Militariško Revoliucijos 
(komiteto autoritetą. Pasidavimas' 
įvyko vėliaus. N. Leninas yra 
yderiu bolševikų. 

Vėlesnės žinios praneša, kad 

Kcreuskis yra Lugoje, apie 120 

verstų j pietus nuo Petrogrado. 
Kerenskio draugai sako, kad jis, I 

perdavęs valdžią M. Kiškkiui, ̂ 
nuvyk j j frontą. Kištkinas ir 

4 kiti ministeriai tapo areštuoti 

per bolševikus. 
į Vakar vakare (lapkr. 7 d.), 
Kuomet valdžos kariumenė ouvoi 

priversta pasitraukti į Žieminį, 
palocių, palocius tapo apsuptas 
(per bolševikus ir prasidėjo sirar- 

j kus musys šautuvais ir kulka- 
svaidžiais. 

Sk.T.iduolis "Zaria," stovėjusis. 
(upėje Neva prie Nikolajevsko 

tilto, prisiartino prie paliociaus 
ir pradėjo šaudyti šrapneliais. 
Tuom tarpu ir Petropavlosko 
tvirtovė, kuri taipgi buvo bol- 
ševiku lankose, atidai ė ugnį iš 

kanuolių. 

Mušis tęsėsi 4 valandas. 

Palocius buvo apšviestas pro- 
žektoriais nuo skraiduolio ir da- 
vė gėrį čielių kanuolėms. Palo- 
ciaus apginėjai, kurių diduma bu- 
vo moterįs iš "Mirties Batalijo- 
no," laikėsi per keturias valandas, 
atsakydamos sulyg savo išgalės 
ugnim iš šautuvų ir kulkasvai- 
džių. 

Kitose dalyse miesto buvo 

taipgi šaudymosi. Visiems gy- 
ventojams bolševikai paliepė ne- 

sirodyti iš namų. 
Mušis prie Žieminio palociaus, 

prasidėjusis tuojaus po šešių, 
buvo vaizdingas: šarvuoti bol- 
ševikų automobiliai užlėkdavo 
ties polociaus vartais šaudydami, 
o nuo Nevos nakties tamsumoj 
matytis buvo žaibai m.uo "Zaria'' 
kanuolių šūvių. 

Rusų skraiduolis "Zaria'' y: 
6,730 tonų didumo ir turi 573 
vyrus jgulos. 

Sukilėlių kongresas. 
Abclnasai kongresas visos Ru- 

sijos "Kareivių ir Darbininkų 
Delegatų" prasidėjo vakare 7 d. 
lapkričio; 560 delegatų dalyvauja 
jame. 

Pirmsėdis pranešė, kad dabar 
ne laikas leisti? į politiškas 
prakalbas ir 'kongresas nustatė 
sau sekantį programą: 

1.—Suorganizavimas galybės. 
2.—T)a>ika ir karė. 
3.—Steigiamasai Suvažiavimas. 

Kongreso vedimui išrinkta 14 
žmonių, jų tarpe Nikolai Lenin, 
žinomas bolševikas ir vokiečių 
agentas; p gelbininkas Zinoviev 
ir Leoi. 'rrockis, prezidentas Cen- 
tralinės ^grado Darb. ir Kar. 
Tarybos. Ap. t to, dar 7 so- 

ialistai-revoliucijonieriai tapo pa- 
skirti. 

Netrukus šisai "kongresas" iš- 
leido sekančią prokliamaciją: 

"Visa valdžia randasi Kareivių 
ir Darbininkų delegatų rankose. 
Valdžios komisijonieriai yra pa- 
liuosuoti nuo savo pareigų. Pre- 
zidentai Darbininkų vr Kareivių 
delegatų turi susimesti tiesiog 
su revoliucijinė Valdžia. Visi 
nariai agrikultūros komitetų, ku- 
rie buvo suareštuoti, turi buti 
tuojaus paliuosuoti, o komisijo- 
.nieriai, kurie juos ireštavo, pa- 
tįs turi buti areštuoti. 

Daryk, ką tik noru 

Antroji šito "kongreso" pro- 
kliamacija, skamba sekančiai: 

"Mirties bausmė, sugrąžinta 
fronte per premierą Kerenskį, 
yra panaikinta ir pilna laisvė 
politiškai propagandai tapo su- 

grąžinta. Visi revoliucijonieriai 
kareiviai ir aficierai, kurie buvo 
areštuoti už prisidėjimą prie taip 
vadilnamų ipolit'škų prasižengi- 
mų (suprask, kuriuos areštuota 
už betvarkės darymą armijoj), 
turi but paliuosuoli tuojau." 

rOrečia proklįamacija skamba 
sekančiai: 

"Buvusieji ministeriais Kono- 
valov, Kiškiu, Tereščenko, Ma- 
ljanovič, Nikitin1 ir kiti tapo su- 

areštuoti per reve "iucijinj komi- 

tetą. 
"Kerenskis pabėgo ir visiems 

kariškiems pulkams prisakyta 
pavartoti visus budus, kokius tik 
galima, idant Kerenskj sua'reš- 
tuoti ir sugrąžinti atgal į Pet- 
rogradą. Bile kokis prisidėji- 
mas prie Kerenskio bus baudžia- 
mas, 'kaipo didžioji išdavystė". 

"Senas, Senas Draugas". 
Nikalojų Leniną perstatė "kon- 

gresui" TJrockiS, sakydamas, kad 
Leninas yra "mūsų senas, senas 

draugas, kurį męs vėl sveikina- 
me savo tarpe". 

Leninas gi pasakė; "Dabar mys 
turii e revoliuciją. Kaimiečiai ir 
darbininkai kontroliuoja valdžią. 
T,as yra tik pirmas žingsnis prie 
tokios pat revoliucijos visur". 

Iš 560 šio kongreso delegatų, 
250 yra bolševiikai, 150 yra so- 

cial-revoliucijonierių, 14 menše- 

vikų-intemacijonalistų, 6 tautiš- 
ki socialistai ir 3 ineprigulmingi 
socialistai. 

(BOLŠEVIKŲ "MINISTERIAI". 

Užgriebę Petrogradą, bolševikai 
tuojaus pradėjo statyti savo val- 
džią. 

Rusijos premieru tapo išrink- 
tas N. Leninas, užrubežio rei- 
kalų ministeriu — L. Tjockis. 
Karės ir laivyno reikalai tapo 
pavesti komisijai iš trijų ypa- 

tų — vienas iš jų yra paprastas 
jūreivis, kitas — saldotas; darbo 
min:steriu tapo paskirtas darbi- 
ninkas. 

Skamba labai gražiai, ti<k 

klausimas, kiek paprastas ka- 
reivis gali musimanyti apie ka- 
rės vedimą, &rba kiek paprastas 
darbininkas supranta apie tai, 
kaip vesti, išrišti painius darbo, 
pramonės ir vuiisbos klausimus. 

T.as aiškiai parodo, kad bol- 
ševikai nedaug teturi nei proto, 
nei rimtumo, mci išmanymo. 

KERENSKIS EINA PETRO- 
GRADAS 

Po kelių dienų pradėjo atei- 
dinėti žinios ir apie Kerenskį, 
kuris automobilium buvo pabė- 
gęs iš Petrogrado. 

Pereitą panedėlį atėjo žinios, 
Ckad Kerenskis su armija pasiren- 
gęs eiti ant Petrogrado ir su- 

truškinti bolševikų buntą. Bol- 
šev<\aT" buvo užgriebę ir Mask- 
vą. Bet vėlesnės žinios prane- 
ša, kad bolševikai tapo sumušti 

Maskvoj ir Carskame Sele. 

'Carskoje Selo yra vos apie 27 
verstus nuo Petrogrado. Su- 
muštos Carskame Sele bolševikų 
gaujos, sakoma, pasitraukė be- 
tvarkėje linkui- Petrogrado. 

Petrogradas kįla prieš bolševikus. 
Petrograde vėl prasidėjo mū- 

šiai ant gatvių tarp kazokų ir 

bolševikų. 
Kazokai, sakoma, pradeda joti 

ant bolševikų. Tjiojn tarpu Ke- 
renskis, sakoma, su 200,000 ka- 
riumenės traukia iš Gatčino lin- 
kui Petrogrado. 

Kad Kerenskio pirmyneigą su- 

laikyti, bolševikai išdraskė gele- 
žinkelį tarp Gšitčino ir Petrogra- 
do; apart to, sakoma, kad di- 
delės bolševikų jiegos išėjo iš 
Petrogrado, idant stojus mušin 
su Kercnskiu. 

BOLŠEVIKŲ PRO- 

KLIAMACIJA. 
Petrogradas. — Lapkri- 

čio 8 d. bolševikai po va- 

dovyste žydelio Trockio, 
sukėlę buntą Petrograde 
ir nuvertę Kerenskio val- 
džią, išleido sekančią pro- 
klamaciją Į visas Rusi- 
jos armijas: 
"Armijų komitetams vei- 
kiančioj armijoj ir vi- 
soms Kareivių ir Darbi- 
ninkų Delegatų Tary- 
boms ir garnizonui bei 
proletariatui Petrogrado: 

"Męs nuvertėme valdžią 
Kerenskio, kuri sukilo 
prieš revoliuciją ir prieš 
žmones. Permaina, kurios 
pasekmė buvo nuverti- 
mas laikinos valdžios, 
tapo atlikta be kraujo pra- 
liejimo. Petrogrado Ka- 
reivių ir Darbininkų dele- 
gatų tairyba iškilmingai 
sveikina permainą ir ap- 
skelbia valdžią k#rišikojo 
revoliucijinio komiteto 
patol, ipakol Kareivių ir 
Darbininkų Delegatų Ta- 
ryba 'nesutvers valdžios. 

"Pranešant apie tai ar- 

mijai prie fronto, revo- 

liucijinis komitetas šau- 
kia rcvoliucijinius karei- 
vius stropiai daboti pa- 
sielgimą kariumenės k^- 
nia'ndierų. Aficierai, ku- 
rie nepristos prie įvyku- 
sios revoliucijos, turi bū- 
ti areštuoti tuojaus kai- 

po priešai. 
"Petrogrado Darbinin- 

ku ir Delegatų 
Taryba priima sekantį 
naujos valdžios progra- 
mą : 

1.—Pasiųlyti tuo jaus 
demokratišką taikę. 
2.—Tuojaus perduoti 
didelių dvarų žemes 
kaimiečiams. 
3.—Perduoti visą val- 
džią Kareivių ir Dar- 
bininkų Delegatų Ta- 
rybai. 
4.—Sąžiningas sušauki- 
mas Steigiamojo Suva- 
žiavimo. 

"Xacionalė revoliuciji- 
nė armija neprivalo leisti 
neištikimiems kariškiems 
pulkams apleisti frontą ir 
vykti Petrogradan. Reik 
mėginti atkalbėti, bet Tcur 
tas tnepagelbės, ten reikia 
tokiam žingsniui [siunti- 
mui kariumemės Petrogra- 
dan] priešintis jiega bc jo- 
kio pasigailėjimo.... 

''Šisai paliepimas priva- 
lo buti perskaitytas tuo- 

jaus visuose kariškuose 
pulkuose. Užslėpimas ši- 
to paliepimo nuo armijos 
kareivių per armijos vy- 
riausybę yra lygus dide- 
liam kriminališkam (nusi- 
dėjimui prieš revoliuciją 
ir bus baudžiama visa. re- 

voliucijinių įstatymų jic- 
ga. 

"Kareiviai! Už taiką, 
už duoną, už žemę ir už 

žmonių galybę! 
Militariškas Revoliu- 
cijinis Komitetas." 

BOLŠEVIKŲ "LAISVĖ". 
Maskvoje, kuomet bolševikai 

buvo gavę tuolaikini viršų, jie 
tuojaus liepė uždaryti visus ne- 

socialistiškus laikraščius. 
Petrograde socialistų "Raudona 

Gvardija'' pradėjo šaudyti ant 
Nevskio Prospekto gatvės žmo- 

nes, kurie dalfrio brošiūras priešin- 
gas bolševikams. 

(Tąsa ant 2-ro pusi. 4-oj špaltoj). 
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Kopija čekio, kuriuom paaukauta $100.00 Lietuvos laisvei, vieton paminklo ant Jono Sutkaus Kapo. 

SUTKAUS ATMINIMUI. 

Jaunutis medis nudžiūvo, 
Opus lapai nubyrėjo.... 
Nuo šalčio ir šiaurių vėjo, 
Audrai ištikus, nugriuvo, 
Sutremptas žemėje žuvo. 

Skausmai troškimai aprimo, 
Užmigo širdis jautrioji, 
Trumpai to žiauraus likimo 
Karstas pakirto žaidimą, — 

Užslėgė žemė juodoji 
Svajones jo ir sapnus jaunimo. 

•Eleonora. 

[Skaitant pirmas eilučių rai- 
des, pasidaro vardas to, kam jos 
pašvęstos. Red.]. 

* 

SUTKUI PAMIKLAS. 

Ruriai valparaizicčių, Cliica- 
gos jaunimas ir pagalios musų 
laikraščių skaitytojai dar nepa- 
miršo Jono Sutkaus, mirusio nuo 

džiovos 1910 metais pačiame gy- 
venimo žydėjime. 

Jis buvo aštrios plunksnos 
publicistas, gabus eilių rašyto- 
jas, bet už vis labjausiai jis bu- 
vo tikras tėvynainis, geras pat- 
riotas, iš visos savo sielos my- 
lintis Lietuvą. 

Neteko jam sulaukti šių įdo- 
mių ir svarbių laikų, kuomet 
dabar sykiu su viso pasaulio 
kare verda taipgi kova ir už Lie- 
tuvos laisvę. Tačiau s jo dvasia 
turi nudžiugti, kuomet jis mato, 
kad jo vardu dar ir šiądien eina 
kova už jo numylėtos tėvynės 
laisvę. Nes mirdamas, jis pali- 
ko savo žmoną, kuri, negalėdama 
pamiršti ̂  

savo vyro, negali ]W- 
ni?šti ir jo idealų. 

Eleonora Sutkuvienė, velionio 
našlė, atminimui savo vyro ir, 
vieton p. statymo jam akmeninio 

paminklo, nusprendė padaryti ge- 

riausį paminklą sudėjus Vieną 

Šimtą Doliarių Lietuvos Nepri- 
g'ulmyhės iškovojimui. 

Prisiųsdama mums čekj, kurio 

kopiją, kaipo paminklą, įdeda- 
me šiame numeryje, p. Eleonora 
Sutkuvienė mums rašo sekan- 

čiai : 

Jonas butų nckitaip padaręs. 
"Gerb. "Lietuvos" Redakcija:— 

rašo, p. Sutkuvienė, — pagerbi- 

Imui atminties mano mylimo gy- venimo draugo, Jono Sutkaus, 
siunčiu jums čekį ant vieno šim- 
to doliarių ir aukauju juos jo 
•ardu už tėvynės laisvę. 

'Pažinodama jo budą, aš žinau, 
kaip karštai jis mylėjo savo tė- 
vynę Lietuvą, kaip jis jai troško 
laisvės. Aš žinau, ikad jeigu į jis dabar butų gyvas, tai tokiam 

| dideliam tikslui, kaip atgaivi- 
nimas Lietuvai laisvės, jis butų 'aukavęs paskutinį centą. 

"Taigi jo atminties pagerbi- jmui ir vieton akmeninio jam pa- 
minklo, aš aukauju šitą šimtą 
.doliarių Lietuvos Ncprigulmybės jFondan. 

"Porą žodžių paaiškinimo prie 
to noriu dar pridurti. 

"Septyni metai agal, kuomet 
man didžiausiai širdis skaudėjo 
po jo mirties, pasižadėjau tuo- 
met, kad dirbsiu iš paskutiniųjų, 
kol sutaupysiu tiek, kad ant jo 
kapo paminklą pastačius. Ma- 
niau tuomet: "Sučėdysiu pinigų, 
nuvažiuosiu \Yorcesterin Mass., 
kur jis guli palaidotas (šv. Jono 
lietuvių kapinėse), pastatysiu jam 
paminklą ir j rašysi u ant jo at- 
minimo eiles, kurios man tuo- 
met iš krutinės išsiveržė. 

"Bet sučedyti tiek pinigų — 

ne taip man lengva buvo. Tik 
j trečius metus po jo mirties jau 
buvau susikrapščius centų jo pa- 
minklui. Tuom laiku suėjau vie- 
ną artimą ir mylimą Jono Sut- 
kaus draugą—Praną Gudą. Klau- 
siu jo patarimo ir pagelbos, :ies 
vienai nepatyrusiai moteriškei va- 
žiuoti iš Chicagos \Vorcesterin ir 
tokiais reikalais užsiimti neleng- 
va. 

"Pasakiau jam, kokį pamink- 
lą noriu pastatyti. Išklausė jis 
ir sako: "Butų tuščias dalykas. 
Maudos nei džiaugsmo jam iš ak- 
mens nebus...." Bet aš būtinai 
norėjau jo atminti pagerbti. Pra- 
nas Gudas tuomet ir sako: "Ar 
gi ncgeriaus bus jo vardu auką 
padaryti Tautos Namui Vilniu- 
je?" Tuomi laiku Amerikoj lan- 
kėsi I)r. Basanavičius su durnos 
atstovu M. Yču. P. Gudo pata- 
rimas man patiko. Buvau jau 
pasiryžusi jo paklausyti. Bet Dr. 
Basanavičius su p. Yču netrukus 
išvažiavo ii Amerikos. Ivol prisi- 



fengiiau pasiųsti Vilniun — ir 
karė užklupo. 

"Dabar Dr. J—ui patarius, nu- 

sprendžiau paaukauti tą šimtinę 
Jono vardu Lietuvos N'eprigul- 
rnybės Fondui, nes šiądien nėra 
didesnio ir svarbesnio reikalo, 
kaip išgavimas Lietuvai laisvės.— 

Eleonora Sutkus". 
Chicago, KoseJand. 
P 

''Lietuvos" Redakcija nuo sa- 

vęs nori pažymėti, kad kaip ve- 

lionį joną Sutkų, taip p. Eleo- 
nora Sutkuvienę ji nuo ilgų me- 

tu pažįsta. 
Velionis buvo nuolatinis "Lie- 

tuvos'' sandarbinitvkas; tūlą lai- 

ką jis net prie jos ir dirbo. Kaip 
velionis buvo pavyzdingas Lietu- 
vos sunus, taip likusioji po jo 
našlė ir šiądien yra pavyzdinga 
'Lietuvos duktė, apie ką ir virš- 
minėta jos sunkiai uždirbta au- 

ka liudija, ir Lietuvos laisvės 

mylėtojai negali fcuo jos darbu 

nepasigėrėti. 
P-nia Sutkuvienė yra akušerė 

ir šiuicm laiku gyvena prie 339 
Kensington a ve, (Roseland) Chi- 

cagoje. 
•Kaizeris nedaug ką geresnį ky- 

Jj varo Italijon, negu Kalėdinis 
Fondas išgavimui Lietuvos lais- 

0 

•vės. 
Tik pažiūrėkit, kaip geri lie- 

tuviai pradeda kelią įkloti do- 

Hariais, kad Lietuvos laisvei bu- 

tų lengviau i Lietuvą įvažiuo- 
ti. 

Vos tik trečia savaitė eina, 
o jau Kalėdinis fondas ketvirtą 
šimtą doliarių varo. 

Ši sąvaitė buvo netikėtai ge- 
ra : atnešė Lietuvos laisvei per 
pusantro šimto doiliarių aukų 
ir Kalėdų Diedukas — Santa 
Claus — turės naują, didesnį 
krepsj gaminti, kad visas šitas 

atikas Lietuvos laisvei Kūčių va- 

kare nunešus. 

GAVO PER SPRANDĄ. 

Taip sako p. T. Skačkausikas 
iš Dayton Ohio. Jis rašo mums, 

prisiųsdamas sykiu moncy or- 

derį ant $4.00; 
'"juo sunkiau darbas eTna, juo 

linksmiau žmogus jautiesi jį pa- 
dirbęs. Sunku yra už Lietuvos 
.laisvę kovoti, ba ne visi musų 
žmonės supranta, ikaip reik ko 
voti. O man jau prisiėjo syki 
ir tikrai kovoti. 

"Aš turiu tokį, matai, paprati- 
mą, kad nepraleidžiu nei vienos 
.progos, neužsiminęs apie aukas 
Lietuvos reikalams. Ir visur su- 

renku nors po keletą doliariit. 

Tai čia grūdas, tai ten grūdos 
— žiūrėk ir pasidaro gorčius. 
Tai čia centas, tai ten centas — 

žiūrėk, ir pasidaro krūvelė pini- 
gų Lietuvos reikalams. Man vis 
sekasi, ba neatleidžiu. "Duok, 
sakau, ir gana. Tavo protėviai, 
sakau, savo galvas guldė ui Lie- 
tuvą, o tu ar busi "sJiakeris" ir 
nei dolerio nepaguldysi del Lie- 
tuvos?'' — Tai ir duoda. Bet 

svkį, turiu prisipažinti, užėjau 
ant tokio sau "mulo''. Kalbu j 
jj, kaip j žmogų; 3akau — dua»k! 
O jis floai duos man — per spran- 
dą.... Kad aš taip gyvas — 

tiesiog man per sprandą.... 
•Bet ką darysi! Mului reik do- 

vanoti, ba mulas, matai, šylą 
ne galvoj, o užpakalinėse kojose 
turi Tiek to, bet tokių mulų 
nedaug yra tarp lietuvių. 

Pasikasiau sau sprandą, o del 
•Lietuvos laisvės vis darbuosiuos. 
Štai ir dabar prisiunčiu trupu- 
čiuką Lietuvos Neprigulmy- 
ibės Fondui — Kalėdinį aš- 

tinčių Lietuvos laisvei išgauti. 
Šios aukos yra surinktos krik- 

štynose pas Pc/vylą ir Petronę 
Dambrauskus. Ttgul jų kūdikis 

gražiai auga, o išaugę.*, kad jau 
rastų laisvą Lietuvą. Aukavo: 

T. Skąčkauskas, P. Dambraus- 
kas, S. Grincevičius ir P. Skač- 
kauskas — visi po 50 centų, o 

J. Skačkauskas ir K. Jocius po 
25 centus, Viso $4.00. 

Taigi, brolužiai, visi nebūkit 
"sliakeriais," arba tinginiais. Pa- 
sirodykit po trupučiuką — parin- 
ki t Kalėdinių aukų Lietuvos 
laisvės išgavimui''. 

Gerą patarimą p. Skačkauskas 
duoda. 
d 

* * 

Laisvoj šalyj gyvename. Ar 
galim vergijoj palikt! savo mo- 

tiną Tėvynę? 

* "f 

—Motin, a motin!.. 
—Na, o ką?.. 
—Klausyk, kas čia "Lietuvoj' 

yra parašyta, kaip lietuviai nori 

laisvės savo tėvynei. Labai gražiai 
ir teisingai parašyta. Motin, kri- 

kščioniška širdis negali to praleis- 
ti. Žiūrėk: Poška davė dešimtinę. 
Jozapaitis dešimtinę, Kūlis dešim- 
tinę... O visi jie dar jauni biz- 
nieriai. Motin, męs jau dvidešimts 
metu es*>me biznyje, tai turine 
t'uputj geriaus pasirodyti, ba pa 
siltucoavimas Lietuvai reikalingas. 

Taip vieną vakarą, kalbėjo sa- 

vo žmonai p Antanas Jablonskis, 
senas pilietis ir vienas iš senia.t- 
shj Chicagos lietuvių, laikantis jau 
nuo 20 metų apavalų krautuvę 
prie 3236 So. Morgan St., ant 

Bridgeporto, Chicagoje. 
"Motina" sutiko su savo vyru, 

kįd jis gerai kalba. Pasirodavino, 
pasikalbėjo ir pereitą pancdčlį p. 
Jablonskis su trimis penkinėmis at- 

ėjo j "Lietuvos" redakciją. 
j —Gerą sumanymą padarėte—sa- 
ko jis,—ir gerą darbą atliekate. 
Visi 'aikraščiai turėtų taip daryti, 
tai daug naudos butu. Aš pu se- 

nas ir žilas, kai[ matote. 28 metai 

kaip iš krajaus; 20 metų biznyje. 
Čia mano vaikai gimė ir užaugo, 
čia mano propertė—aš pats gal 
jau nematysiu d augiau s Lietuvos, 
liet jeigu mano žila galva jau ne- 

bus Lietuvoj, tai kiti lietimai nau- 
dosis is laisvos Lietuvos. Męs ma- 

tome, kaip k»tos tautos rūpinasi 
gautt laisvę. Lenkai šimtus tūks- 
tančių kloja. Ir lietuviai turi au- 

j kauti ir nemiegoti, ba be pinigo 
nieko nepadarysi. Taigi, pasitarę 
su žmona, ir mes ve $^5.00 aukau- 
jame, kad Kalėdų Diedukas nuneš- 
tų m asų do<vaną dcl Lietuvos lais- 
vės. 

* * 

Ne tik senyvesni žmonės taip 
išmintingai nušneka. Jaunuoliai 
nuo jų taipgi neatsilieka. 

$tai aną dien Viktoras Preik- 
šas tyčiai atvyko Chicagon iš In- 
diana Ilarbor, Ind. Jaunas, gražus 
vyrukas. Tik keturi meiai Ameri- 
koj. 

—Mačiau—sako—lie'.jviai. pre- 
zetitą savo tėvynei ant Kalėdų ga- 
mina. Puikus dalykas! Kožnas be- 
vienas geras ir karštas lietuvis tu- 

rėtų prie to prisidėti. Aš prisidė- 
siu su penkine. 

Ir prisidėjo, sykiu paimdamas ir 
penkis šėrus ''Lietuvos'' kompani- 
joj. 

* + 

Mergina teisybę turi. 
Jonelis; Oi tu Jieva, Jievu- 

že, aš tau duosiu bakūžę — ir 
save dar priedo pridėsiu, jeigu 
už manęs teikėsi... 

J ievutė: Gražus tu esi, Jo- 
nuti, bernelis ir tekėčiau už ta- 
vęs, bet Uad tu... šeškas. 

Jonelis: Kaip tai šeškas? 
J i e v u t ė: Nagi net Lietuvos 

Laisvei bijeisi aukc- duoti.... 
* * 

Antrytojaus į "Lietuvos" ofi- 

są ateina Pranas Bačiulis iš Chica- 
gos. 

—Skaičiau "Lietuvoj"—sako ji? 
—apie tas Kalėdines dovanas Lie- 
tuvos laisvei, bet ne supratau pe- 
rai, kur siusti: Ar jus aukas pri- 
imsite? 

—Šiur' —atsakyta jam ofise. 
—Tai gerai. Aš duodu penkinę. 

Į O kitan numerin parašykite aiš- 

jkiau, kam ir kur siųsti, 'tai ir ki- 

jtus pak.lbinsiu, kad siustu. 
* * 

Antanas Singley, iš C. lele, 
III., žiūrint iš pravardės, neisrodo 
lietuvis. Bet taip nemanyk, iips ap- 
siriksi. Jo darbai parodo, kad jis 
yra geras tėvynainis. 

Prisiųsta ne 'aiške pasirodė 
$24.00 — $20. už du "Lietuvos" 
Kompanijos šėru, $2.00 aukų Ne- 
prigulmybės Fondtfi, ir $2 už 
''Lietuvos" prenumeratą visiems 
melams. 

* * 

Pranas Kibartas yra aficierų 
mokykloj Fort Sheridane, IH. 
Viena ranka jis mokinasi, kaip 
kaizerį reiks pabadyki, o kita ran- 

ka iš Ki^eniaus dvidoliarin§ įsi- 
traukęs, sako: 

—Še dvidoliarinnė J -tuvos lais- 
vei. Kai gausiu leitenanto ran- 

gą, turėsiu daugiaus duoti — ži- 
nau, kad neatleisit''. 

Ali right, Mister Leitenante. 
Tuom tarpu ačiu ir už du. 

<«> « 

Kas butų, jeigr ne tas laisius?; 
Gaš—(larn-it!... Jeigu Kalėdos' 

butų apie Velykas ir laisnių už 
saliunus nereikėtų mokėti lapkri- 
ty j, tai vienas vyras butų faiti 
piezentą Lietuvos laisvei padarę-. 

Pas žinomą West Sides seną 
pilietį M. Mieldažį, kuris užlaiko 
svetaines, bet ir už bufetą laisnj 
turi kas pusmetį po $500 mokėti, 
aną vakarą buvo Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondo komiteto susi- 
rinkimas. Nutarta surengti jo sve- 

tainėj "didžiules prakalbas." 
Nedaug yra tokių vyru, kaip 

Meldažis. Jis sau biznį varo, bet 
ir tautiškų reikalu niekados nepa- 
miršta. Savo kostumėriams jis ge- 
r.t žodį visados turi,, bet ir tautiš- 
kiems reikalams penkinė-dešim- 
tine pas jį visada gatava. 

—Tik-ką nesenai užmokėjau už 
s;-liūno laisnį $500.00—prabilo jisj 
traukdamas dešimtinę iš kišeniaus. 
—Norėčiau tiek pat -pakloti ir už 
Lietuvos Neprigulmybę, bet da- 
bar negaliu—gal kiek vėliau... 

—O kiek, p. Micldaži, imsi už 
svetaine, kuri męs susirinkimus 
laikome ir žadame vakarą taisy- 
ti:—tlclausia jo p. Vitkus. 

—O, never mind! Greičiau nie- 
ko neimsiu. Man bus malonu, jei- 
gu Lietrn 3S laisvė per mano sve- 
tainės duris Lietuvon iškeliaus. 
Dar ir duris jai palaikysiu.—tarė 
p. Meldažis, klodamas Kalėdų do- 
vanai dešimtinę. 

* * 

Sunkios kanuolės (stambios 
aukos) jau padarė spragą Lais- 
vės Kalėdiniam Fondui. Dabar 
laikas pėstininkams šturmuoti. 

Pirmyn, vvrai, su savo kvodc- 
riais, pusdoliariais ir doliariais— 
už Lietuvos laisvę!.. 

* * 

Pereitą pėtnyčią. laike susirin 
•kimėlio ant West Side (Chicago- 
je), vyrai, pradėję įkalbėti apie iš- 
gavimą Lietuvai laisvės, labai pri- 
trrė '"Lietuvos" sumanvtam Kalė- 4 

diniam Fondui. Tik ne visi krep- 
šius su saviin atsinešė. Prižadų 
dikčiai padaryta, o tuom tarpu 
Jonas Krotkus, bučeris nuo 2454 
So. Oakley Ave., paklojo penkinę 
ir kitą dar prižadėjo; A. Zalato- 
rius, fotografistas,—$2 (ir pa 
S jo kas metai). Ant. Butkis dolia- 
rinę padėjo, sakydamas: "Dabar 
daugiaus negaliu,—kad aš taip 
sveikas bučiau, bet tėvynės laisvės 
trokštu kaip ir tas, ką dešimtinę 
duoda." 

Su tais,k* pasižadėjo, palauksi- 
me toliaus. 

* * 

Vyrai, moters ir vaikai! 
Kas daugiau, 'kas daugiau? 
Juo daugiaus, juo diaugiaus, 
Tuo smagiau bus, tuo sma- 

giausi... 

šią savaitę sekančios ypatos sudėjo 
savo "Kalėdines Dovanėles" ant Lie- 
tuvos Laisvės aukuro: 
1) Elenora Sutkus, akušerė 

Chicagoje $100.00 
2) Antanas ir VeroHka 

Jablonskiai, a- alų krau- 
tuvninkai, Chi xgoje 15.00 

3) M.'Mieldažis, svetainių sa- 
vininkas 10.00 

4) Pr. BaCiulis 5.00 
5) Jonas Krotkus, bnčeris 5.00 

(padėjo dar $5.00) 
6) Adomas Zalatorius, foto- 

grafas : 2.00 
(žadėjo $10 kas metas) 

7) Antanas Butkis 1.00 
8) Pranas Kibartas, aficie- 

ras studentas 2.00 
&) Viktoras Preikšas iš In- 

diana Harbor, Ind. 5.00 
10) T. SkaCkauskas iš Dayton, 

Plrmiaus paskelbta $186.00 

31) Antanas Slngley ... 

Viso per savaitę 

Ohio .. 4.00 
2.00 

$151.00 

Viso labo iki šio) .. 337.00 

Vėliausios Žinios. 
Iš Rusijos ateina priešta- 

raujančios žinios. Vėliausia 
žinia, atėjusi Stocholman, ič 

'ofisialių šaltinių," sako; kad 

gen. Kaledinas ir gen. Korni- 

lovas su kazokais paėmė vir- 

šų visoj Rusijoj, sumušdami 
bolševikus. Iš telegramų ga- 
lima nusimanyti, kad Petro- 

grade buvo didelis kraujo pra- 

liejimas. 
—Italai galutinai sustajo ties 

upe Piave ir didelis mušis pra- 
sidėjo, kuris gat nulems Ita- 

lijos likimą. 
—Anglai ir franeuzai padarė 

žymią pirmyneigą ant vakari- 
nio frontaų 

M.'**"' 
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Per visą metą vaikas gali murzinas, kaip kaminkrėtis, vaikščioti. Su diržu jj reik va- 
ryti kaklą ir ausis išsiprausti. I»et preš Kalėdas jie geresni—nes Kalėdinės dovanos laukia. 
Paveikslėlis tai parodo. Jonuk,', skaito, kiek dienų liko iki Kalėdų ir atradęs rkubinasi prau- stuvei?; nusiprausęs, susišukavęs, jis sa':o: "Ar žinai, kad tik 31 diena liko iki Kalėdų?"— Todėl jis ir prausias. 

NAMINĖ KARĖ RUSIJOJ. 
(Tąsa nuo i-mo pusi.) 

KRAUJAS LIEJASI MASK^ 
VOJ IR PETROGRADE. 

Londonas, lapkr. 13 d. — Xa- 
mvne iki. r ė tarp (bolševikų ir 
valdžios šalininku prasidėjo. 

Po pirmų bolševikų laimėjimų, 
kraujas pradėjo lietis Maskvos 
ir Petrogrado gatvėse. Miask- 

|voje 700'žmonių užmušta ir su- 

žeista. Petrograde laike pirmos 
dienos susirėmimų žuvo ir su- 

žeista 800 žmonių. 
Petrograde miesto durna nepri- 

pažino bolševikų valdžios. Apie 
ją pradėjo spiestis visi bolševikų 

:priešai. Netrukus kariumenė, pe- 
Įrėjusi bolševikų pusėn, pasidalino 
Į} dalis ir grįžo atgia.1 valdžios pu- 
sėn. -I^drp jų prasidėjo mūšiai 

' miesto gatvėse. 
1 Bolševikai tiesiog išskerdė j u-n- 

'ke-ių ir kadetų mokyklų studen- 

Įtus, kurie stovi valdžios pusėje. 
Pietinėj Rusijoj ikozokai visur 

priešingi bolševikams. Gen. Ka- 
ledinas apskelbė, kad kazokai 
stovi u 7. valdžią ir sutruškins 
bolševikus. Jo pusėn perėjo ir 
g-en. Komilovas, kuris pabėgo iš 
arešto. 

Kerenskio dabar visa viltis yra 
juose. 

SAKO. KERENSKIS SU- 
MUŠTAS. 

Londonas, lapkr. 13 d. Čia 
šiądien gauta žinia per bolševikų 
telegrafą iš Rusjos, kad Kerens- 
•kis ir jo armija tapo "visiškai 
sumušta'' vakar netoli Garsko- 
je Selo. Po pranešimu pasira- 
šo tūlas Muravjov, kuris save va- 

dina "Vyriausiu vadu armijų, 
veikiančių prieš Kerenskį". 

Jis sako, kad bolševikai taip 
lengvai nepasiduosią. 

Kuomet į užrubežio ministeriją 
atėjo naujas bolševikų "ministe- 
ris" Trockis, visi urėdninkai ir 
ofisų darbininkai — išviso apie 
600 ypatų — atsisakė jį pripa- 
žinti ministeru ir "kvitino"' darbą. 

Kuomet ministeriją užėmė bol- 
ševikai, tai jie išvertė visus do- 
kumentus, išdraskė knygas ir iš- 
daužė rakandus. Dabar sakoma 
užrubežlo reikalų ministerijoj 
ant aslu popierų iki ikelių. 

KEĖENSKIO ŽINIOS. 
•Užėmus Cars'koje Selo, j Kc- 

enskio ir kariumenės rankas pa- 
teko ir svarbiausia Rusijoj be- 
vielinio telegrafo stotis, iš (ku- 
rios Keęenskis pirmu k«artu galė- 
jo paskelbti žinias ir Rusijai ir 
pasauliui. 

Pirmoji žipja, paskelbta per 

bevie'inį^ telegrafą, skamba se- 

kančiai : 
"Visoms armijų organizaci- 

jomis ir komisariatams: 
"Revoliucija prieš bolševikus 

Petrograde auga. Šiądien (lapkr. 
ii d.) atviri atakai prieš juos 
prasidėjo ir šaudymasi eina gat- 
vėse riekuriose vietose. Tele- 
fonas yra rankose iunkerių (iafi- 

cicriš'kii mokyklų mokinių). 
D o \v m i n (matomai — Durna) 
tapo užimta per gcneralės armi- 
jos komitetą, kuris prašalino bol- 
ševiku sargybą. 

''Maskvoj '"Raudonoji Gvar- 
dija'' (socialistų kariu"ienė), tapo 
sumušta. 

"Premieras Kerenkis prisiar- 
tins prie Petrogrado pavakarėj. 
Su juo susinėsimai tapo vėl už- 
-megsti. 
| "Likvidacija bolševikų avan- 
turos yra dalykas tik kelių die- 
nų arba valandų. 

"Pasekmingesniam likvidavimui 
šios avanturos reikia, kad visos 
demoikratijos jiegos susispie^tų 
aplink "\*isos Rusijos Komitetą, 
šgelbėjimui šalies ir revoliucijos''. 

[Šisai visos Rusijos Komite- 
tas išgelbčjimui šalies ir «ievoliu- 
cijos'' yra nauja jstaiga, susitvė- 
rusi su tikslu sutriuškinti bolše- 
vikus]. 
I 

KĄ VEIKIA VOKIEČIAI 
BALTIKE? 

Pereitą sąvaitę pasirodė laik- 
raščiuose gandai, kad vokiečių 
laivynas buk užėmęs Aland sa- 
las prie įėjimo j Botnijos įlan- 
j'ką (tarp Finlandijos ir Švedi- 
jos). Kitas gandas pranešė, kad 
Helsingforsas, Finliandijos sos- 

tinė, tapo užimta vokiečių. 
Vėlesnės žinios, atėjusio įš 

'Skandinavijos per Londoną, pra- 

jnešė, kiad tas yra neteisybė. 

NORI UŽGRIEBTI LIETUVĄ. 
Kopenhagenas. — L o k a 1 A n- 

z e i g e r, orgamas pan-germa- 
nistų ir didelių -biznierių Berline, 
praneša apie gandą, 'kiad laike 
'konferencijos tarp Austrijos ir 
Vokietijos atstovų Berline, priei- 
ta prie sekančio nusprendimo: 
atmesti visai taikos 'programą 
"be aneksijų"; prijungti Lenkiją 
•prie Austro-Vengrijos, o Kuršą 
ir Lietuvą prijungti prie Vokie- 
tijos. 

Viennos laikraščiai patalpino 
ipanašų gandą dar savaitė an!ks- 
čiaus ir šitie gandai visai nebu- 
vo atitaisyti. Kiti Berlino laik- 
raščiai, svarstydami apie šiuos 
gandus ir viršminėtą programą, 
pripažįsta jį kaipo visai gali- 
mą dalyką. 

[Viršminėta žini'a yra paduo- 
ta pi r Associated Press agen- 
tūrą. Nekurie anglų laikraščiai, 
kaip ve "Chioago Journal," už- 

griebimą Lietuvos pažymi di- 
desniais antgalviais]. 

GEN. CADORNA PALIUO- 
SUOTAS. 

Rymas. Gen. Cadorna, vy- 
riausis vadas itališkų armijų, ta- 

po-poliuosuotas. Jo vietą užėmė 

gen. Diaz. Gen. Cadornia įeina 
kaipo narys Centralinės Talki- 
ninkų Tarybos, įsteigtos laike 

Fmancuzijos, Anglijos ir Italijoi 
atstovų posėdžio Ryme. 

Nuo šio laiko varymu karės 
ant viso vakarų fronto — nuo 

Adriatiko net iki Belgijos pa- 
kraščių—užsiims Cen tralinė Tai-, 
1 'nin.lcu kariška taryba, 'kuri bus 
panaši \ vieną centralinj visų 
talkininkų generalį štabą. Kiek- 
viena iš viršminėtų viešpatijų tu-j ri ja'iie savo atstovus. Amerika 
be abejonės taipgi prie to pri- 
sidės. 

Anglijos ir Prancūzijos artile- 
rija ir 'pul'kai jau atvyko prie 
Italijos fronto. 

FINLIANDIJOJ KARĖS 
STOVIS. 

Finliandijoj tapo paskelbtas 
karės stovis. Laikinosios val- 
džios gubernatorius tapo nuvers- 

tas, o bolševikų "sovietas" jo Į 
vieton paskyrė paprastą jūreivį1 
vardu Schiecks. 

iŠ AMERIKOS. 
VĖŽYS UŽDARĖ DIRBTUVĘ. 

Wheeling, W. Va. — Paprastai 
reikia nebile kokio streiko, kad 
uždaryti dinbtuvę. Bet šiame 
mieste buvo atsitikimas, kad vie- 
nas paprastas vėžys, apie trijų 
colių ilgumo, uždarė geležinę 
dirbtuvę, kur dirbo apie 3,000 
darbiu i n<kų. 

I Atsitikimas įvyko La Belle 
Iron \Yorks dirbtuvėse, prie se- 

kančių aplinkybių: 
Vieną dien dirbtuvėje sustojo 

vaudyo bėgęs. Ką mechanikai 
nedarė — mei lašo vandens1 
visoj dirbtuvėj. Prisiėjo dirbtu-1 
vę tuom tarpu uždaryti ir pradė- 
ta dalykas tyrinėti. Pasirodė,1 
kad "myteryje" per kurj visas, 
vanduo bėgęs. Ką- mechanikai 
rioglino vėžys apie trijų colių 
ilgio ir visai užkimšo "my- 
terio" skylę. 

Dirbtuvė gauna vandeni iš 
upės. Iš ten ir vėžys turėjo pa- 
eiti. liet 'kad pasiekti dirbtuvės, 
jis turėjo pereiti per pompavi- 

j mo stotį į miesto rezervuarą ir 
per vandenines miesto dūdas net 
iki dirbtuvės. Upė nuo dirbtu- 
vės yra apie 8,000 pėdų atstu. 

TAI BENT AKĮ VYRAS 
TURI. 

Sant Antonio, Tex. — Dau- 
gelis jaunų vyru, kurie mėgino 
įtikinti "Exemption Board" dak- 
tarus apie savo įvairias ligas, 
žino labai gerai, kad juos nėra 
lengva apgauti. 

Bet vienas jaunikaitis iš Ok- 
lahoma valstijos, dabar esantį 
Camp Travis, apgavo visus kariš- 
kus daktarus. 

Teisybė, jo apgavystė buvo 
truputį kitokia. Paprastai dak- 
tarus apgaudinėja, 'kad nuo ka- 
riumenės pasiliuosuoti, o jis ap- 
gavo juos, kad kariumenėn įsi- 
gauti. 

I Daktarai išexaminavo jį nuo- 

dugniai ir pripažino sveikiausiu 
vyru. Jis pastojo kariumenėn ir' 
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'atvyko sykiu su kitais j Camp 
jTravis. Cia po tūlo laiko, vi- 
sus kareivius pradėjo išnaujo ex- 

laminuoti, ar jie gerai pažįsta 
spalvas. Kuomet Šiam vyrui 
užrišo sveiku a'kį, tai pasirodė, 
kad kita akim jis visai uegalėjo 
atskirti raudonos spalvos nuo bal- 
tos. 

Daktarai pradėjo tyrinėti jo 
akis ir pasirodė, kad šisai jaunas 
vyras turėjo vieną akį stiklmę. 
Ji buvo taip puikiai padaryta, 
kad ir gerai įsižiurėjus, sunku 
ją buvo atskirti nuo sve'kos akies. 

Nors 'kareivis prašė, kad jam 
ir toliaus pavelytų tarnauti, bet 
kariška vyriausybė liepė jam 
grįžti namo. * 

JIS, BE ABEJONĖS, YRA 

PATRIJOTAS. 
Albany, Ore. — C. M. Giddings 

turėjo tokį norą nusipirkti ant- 
rosios Laisvės paskolos bondsų, 
l'ksad jis pasiskolino $1,000 ir už 
juos nusipirko sau bondsų. 

Už paskolintus pinigus jis mo- 

ka 6%, o kadangi '"Laisvės Pa- 
skolos" bondsai neša jam tikta? 
4%, tai reiškia vyras apsiėmė 
iš savo kišeniaus primokėti po 
2°fo, kad tik "Laisvės Paskolos" 
bondsų turėti. Giddingas yra Real 
Estate ^biznyje ir sakoma, gerai 
pasilaiko, bet tuom laiku neturėjo 
gatavų pinigų. 

TURTINGI AUSIS RINKINYS 

RAŠTŲ APIE KARĘ. 
New Haven, Conn. Vale Uni- 

versitetas yri. surinkęs bene di- 
džiausi raštu rinkinį apie dabar- 
tinę karę. 

Universtitetas 1914 metų ru- 

denį paskyrė specialį komitetą, 
po vadovyste prof. W. C. Ab- 
bott, kuris per visą šitą laiką 
renka visus raštus, palytinčius 
dabartinę karę, — raštus, pasi- 
rodžiusius ne tik Amerikoj, bet 
ir Europoj ir kitose pasaulio da- 
lyse. 

Šiame rinkinyje ran^isi me 

tiktai knygos apie dabartinę ka- 
rę, bet ir pilnas rinkinys laikraš- 
čių, proklianvacijų, pliakatų, 
pamfletų, laiškų ir 1.1. 

Tokis rinkinys bus labai nau- 

dingas busiantiems Europinės k> 
rės istorikams ir tyrinėtojams. 

GERĄ UŽDARBĮ SAU 
SURADO. 

Sevvard, Alaska. — Čia nuo 

kiek laiko gyveno tūlas \Yalter 
McRay, naras, t. y. jo užsiėmi- 
mu yra nertis į jūres suradimui 

įvairių nuskendusių daiktų. 
Miestelyj Cordova, kraudavo 

laivus vario ruda, iškasta iš ar- 

timų vario kasyklų. Bekraujant 
rudą, tankiai šis-tas nubyrėdavo 
Į vandenį. rl^iigi McRay pasiūlė 
kompanijai išgauti nubyrėjusi 
dugnan varį už pusę kainos to 

vario, kurį jis ii vandens išgaus. 
Kompanija su mielu noru su- 

tiko ir manė, kad vyras bus lai- 

mingas, jeigu jis uždirbgs sau 

nors šiokią-toikią algą. Bet išė- 

jo kitaip. 
Kas metai toj vietoj, laivus 

bekraudami, nuberdavo po ke- 
lis šimtus tonų vario rudos. Ka- 
da McRay pradėjo rudą nuo 

dugno traukti, pasirodė, kad jis 
puikius pinigus sau pasidaro. 
Oficialis kompanijos pranešimas 
sako, kad iki šiolei McRay už- 

dirbo truputj daugiau negu po 

$5.000 j mėnesį, o kuomet jis 
kaip reik prisitaisys prie šito 
darbo, tai manoma, 'kad jis leng- 
vai galės padaryti po $10,000 
j mėnesi, ir d<arbo jam užteka 
dar ilgam laikui. 

Kas parodo, kad vyrai su geru 
prasimanymu taukiai gali atras- 

ti turtus ten, kur jie' visiems 

yra po akių, bet niekas jų ne- 

mato, nes nedasipranta. 

NAUJA REGISTRACIJA. 

Washington, D. C. — Prezi- 
dentas \Yilson išleido naują pro- 
kliamaciją, kurioj apskelbiama, 
kad bus padaryta nauja registra- 
cija vyrų, tinkamų kareiviavi- 
mui. 

Šita registracija turi buti už- 

baigt;: į du mėnesiu 'laiko ir ji 
bus daroma sulyg naujo pliano. 

* 

Visi Tyrai bus pn lalinti i penkias 
liasas, kaip jar :e tai buvo 

plačiai išaiškinta etuvos" nu- 

meryje 44-me. 



AMERIKOS KAREIVIS GE- 

fclAU APMOKAMAS Už 

RUSŲ PULKININKĄ. 

V/ashington, D. C. NacionalČ 
Geografiškoji draugija, išleido 
statistišką biuletiną apie karei- 
vių algas įvairiose šalyse. 
Anot šitos draugijos. Amerikos 
pirmos kliasos paprastas karei- 
vis, tarnaujantis Suvienytų Val- 

stijų marinierių korpuse, gauna 
per metus ant $41 (langiaus ne- 

gu rusų pulkininkas; ant $64 dau- 

giau* per metus negu vokiškas 
leitenantas; ant S31 daugiau ne- 

gu pirmas leitenantas Austrijoj 
ir ant $19 daugiaus negu jau- 
nesnis leitenantas Italijoj. 

PASIDAVĖ POLICIJAI PO 
16 METŲ. 

Los Angeles. Cal. — Per še- 
šiolikę metų jis slapstėsi po visas 
valstijas ir po svetimas šalis, 
mėgindamas pamiršti apie s»avo 

nuodėmę, padarytą dar 1900 me- 

tuose. Bet sąžinė nedavė jam 
ramybės. To 16 metų jis pasi- 
davė į policijos rankas ir pri- 
sipažino prie piktadarystės. 

Jo vardas yra R. D. Forman, 58 
metų amžiaus. Jis praneša dabar 

policijai, kad 1900 metuose, dirb- 
damas Verde Copper Mine (Va- 
rio kasyklose), Arizonoj, jis už- 
mušė darbininką italą. 

Jis mėgino pamiršti šitą savo 

nusidėjimą; bastėsi po visas ša- 
lis, — hct negalėjo. Dabar jis 
sugrįžo; pasiduoda .policijai; 
prašo, kad jį nusiųstų į minėtas 
kasyklas ir ten jis yra prisiren- 
gęs pasiduoti Teisybės nuspren- 
dimui. Jis prašė policijos, kad 
jj tuojaus suimtų, nes jis esą 

pats sau gali galą pasidaryti. 
Formano""'šeimynoj buvo dau- 

gelis r.iarių, Jfune užbaigė sa\oį 
gyvastį patžudyste. I 

IS DARBOUUKO. 
DARBO FEDERACIJOS 

KONVENCIJA. 
Buffalo, N. Y. — Čia šią sa- 

vaitę atsibuvo Seimas didžiau- 
sios Amerikoj darbittrinkų or- 

ganizacijos — Amerikos Darbo 

Federacijos, kurion priklauso 
apie trjs milijonai organizuotų 
Amerikos darbininkų. 

Pereitą panedėlį prezidentas 
\Vilson tapo pakviestas atvykti 
ir pasakyti prakalbą darbininkų 
konvencijai. 

Prezidentas VYilson, paaiškinęs 
apie tai, per kokį krizj Amerika' 
dabar pereina iš priežasties ka-' 
rės, kvietė darbininkus remti1 
valdžią šiuom karės laiku, kuo- 
met visos tautos jiegos turi bū- 

ti sudėtos krūvon ir įtemptos, 
idant išiosus karę ir tokiu budu 

apgalėjus viso pasaulio ir demo- 

kratijos priešą. 
Darbininku konvencija tuojausj 

<tave Prezidentui \Yilsonui tinka- 

mą atsakymą: antrytojaus tapo 
išleistas Darbo Federacijos var- 

du prisakymas (užbaigti visus 
streikus tose dirbtuvėse, kurios 
dirba kariškiems reikalams. Ne- 
sutikimai tarp darbininku ir darb- 

davių bus išrišti per arbitraciją. 
Amerikos Darbo Federacija, 

gindama darbininku reikalus, tuo 

pačiu laiku stovi už savo šalj 
ir pastnor'kia visas agitacijas, 
kurios gali atmesti naudą kaize- 
riui. Ji remia valdžios teisin- 

gus reikalavimus. 
Bet Federacijoj yra ir soc'alis- 

tų, ir amerikonišku "bolševikų" 
ir kitokių gaivalų, kurie jau nuo 

kelių metų mėgina užgriebti šioj 
organizacijoj vaMžią j savo ran- 

kas. Ir šiuom sykiu jie karštai 

agituoja prieš tos organizacijos 
seną vadovą Gompersą, kuris 

puikiai organ'iziaciją veda, bet 

myli savo šalį ir 'nepasiduoda 
socialistų dudavimui. 

Ir dabar šitie gaivalai norėtų 
padaryti ''revoliuciją" prieš Gom- 

persą, kad jį nuvertus ir \isą 
valdžią paėmus į socialistų ran- 

kas. Jie todėl unijose agituoja 
darbininkus prie^ streikų. Kas 
iš to bus, ar streikai bus išlošti 

ar pralošti — jiems tai negalvoj: 
jie nori "judėjimo". Kitais žo- 

džiais, ir šitie radikalai mėgina 
veikti maždaug panašiai, kaip 
Rusijos bolševikai. 

Bet >reik manyti kad jie nieko 

nepc£: Amerikos^darbininkai yra 
daug daugiau apšviesti negu Ru- 

sijos ir jų <bile kuom ant meš- 
kerės nepagausi. 

Nėr abejonės, kad Darbo 

Federacijos prezidentu bus vėl 
išrinktas Gompersas. O jis sto- 

vi už tai, 'kad Amerikos darbi- 
ninkai privalo buti ištikimi šiai 

šaliai ir gelbėti valdžiai karės 
vedime. Jc išrinkimas parodys, 
kaip susipratę ir organizuoti 
Amerikos darbininkai žiuri Į sa- 

vo, kaipo piliečiu, pareigas. 
Po to yra net juokinga, kad 

socialistai savinasi darbininkų 
monopoli. 

NUOVARGIS IR NELAIMIN- 

GI ATSITIKIMAI. 

Kalbėti apie gelbėjimą gyvs- 
ties šiuo nepaprastu laiku, .uo- 

met kasdien aukaujama milijonai 
gyvasčių, yra labai išmintinga i" 

žmoniška. Nes kiekviena žmogiš- 
ka esybė reikalauja dav,ar užpil- 
dymui \ ietų tų, ką krito mūšyje. 
Minios žmonių, paimtų į armiją, 
paliko taipjau vakari sijas ofisuo- 

se dirbtuvėse ir krautuvtse. Šian- 
die tautos galvoja. Kaip sulaikyti 
nuo pražūties kiekvieną asmenį, 
kurs turi rankas ii protą tinka- 
mus pildymui reikalingo pasauliui 
darbo. Atėjo laikas pripažinimui 
akių ir rankų vertės. 

Darbininko turtas y a jojo de- 

šinėje ranka—net vienintelio piršto 
piaradimas mažina jojo darbo pa- 

jiegas. Moters, kurios turi užsi- 

ėmimą fabrikuose, yra taipgi ir 
darbininkės namuose—netekimas 
kairėsės ar dešinės rankos, ar pir- 
šti: atima iš jų galimybę atlikinė- 
ti tą darbą, kurį moters atlikinėja 
namuose. Vienas užžavimas, ip- 
hvkytas nelaimingam atsitikimui 
ištikus dirbtuvėje, yra atjaučiamas 
paskui visą gyvenimą. Ir męs esa- 

me įsitikinę^ kad šitokių priepuo- 
lių dėlei ant save daugelio ger- 

biančių darbininkų šeimynų sunki 
našta gula užlaikyme paliegėlių vi- 

sa jų amžj. Labdaringų draugijų 
knygos nurodys daugel} ypatų, pa 

tekusių į tų knygų lapus ačiu su- 

žeidimams, aplaikytiei ^ darbe. 

Ryšis tarp nuovargio ir nelai- 

mingų atsitikimų yra labai arti- 
mas, bet į j j neatkreipė da rimtos 
domos nei valdžia nei žmonės. 

Vėliausioji vokiečių statistika— 
o męs žinome, kad jokia kita šalis 
rūpestingumu šioje srytyje nega- 
li susilyginti su jaja.—patvirtina 
nurodymus, kad didžiausias nelai- 

mingų atsitikimų skaitlius bun.i 

apie ketvirtą ar penktą valandą ry- 
to. Maišų pačių šalis, Francuzija, 
Kelgija, Italija, ištyrinėjusios bė- 
giu pastarųjų ketverių metų virš 
5000 nelaimingų atsitikimų, turė- 

jusių vietą geležinkelių dirbtuvėse, 
taipjau parodė, kad priepuoliu va- 

landos yra valandos vėlyvame ry- 
te ir pavakaryje. Nėra reikab 
leisties toliau, kad parodžius, jog 
nuovargis dažnai buna tiesioginė 
nelaimingų atsitikimų priežastimi. 

Męs negalime leisties taipgi na- 
grinėti psychologinės to apsireiš- 
kimo priežastie^ bet męs turime 
prirodymų, jog priq:>uoliai dirbtu- 
vėse ne visi pasitaiko vien dėl to, 
kad mašina buvo negerai apsaugj- 
ta, ar dėl samdytojo nerangumo 
ir nepaisymo. Du trečdaliu visu 

priepuolių pasitaiko dėlei grvnr.i 
žmoniškų ypatybių, būtent nuovar- 

gio, nualsinimo minties ir ku.no, 
dėlei to kad muskulai netenki 
jauslumo nuo begalinio, vienodo 
atkartojimo tiy paties proceso. 

Neatsargumas dažnai paeina iš 
tkartojimo vėl—ir vėl—begalimai'• 

v?enų vienintelio dalyko—"bevai- 
sinant" popiera mašiną, lank- 
stančią laikraščius,—vieną, d m, 

tris—keturias dešimt tūkstančių 
kopijų, bevarant siuvama mašina 
šimtus jar4ų paltakių, koliai akis 
pavargsta daboti mirgančios ada- 
tos šokinėjimą, augštyn ir žemyn. 
Pavargusio siuvėjo ar siuvėjos 
akis nebeįstengia daboti ir pirš- 
U-s paslysta po .data. Ranka lie- 
ka sužeista panašiu jau budu, nes 

rr.iniįs ir akįs pasipriešina per- 
daug neatlaidžiam dabojimui, per- 
daug ilgą laiką vienodo ir nubo- 
daus proeso. 

Moteriškė, sėdinti prie mašinos, 
dirbančios atlankas marškinių kru- 

tinėję, atliekantį dalinį darbą, pa- 
darant 2,000 porų kasdien, septy- 
nias ce^ rykas minutoje, išsiuvant 

skylutę j vieną sekundą—josios 
atyda užimta darbu—ji daboja iv 
iuo pačiu laiku varo jį per maši- 
ną, nenuleisdama taipgi akiu nuo 

jskertančias skylutes kojukes. Ši- 
toji darbininke negali valandėlei 
duoti atyda pa.-.ilsio. Mes visi ] 
žinome, kad męs nustojame koi-j 
troliavę savo muskulus, kuom-1 
musų mintįs pavargsta. Męs da-j 
romės neatsargus kuomet atlie- 
kame vieną ir tą patį dalyką per 
ilg.', laiką. Męs atsidedame ant 
savo pripratimo ir užmirštame da- 
boties. Tatai tik keletą pavyzdžių 
mechaniškojo darbo, šiandie dirb- 

uvčje atliekamo, sukimo telefono 
vielos, sortavimo tūkstančių rūšių 
kakao, pupelių, vyniojimo ir pa- 
kavimo .muilo. Kame tik męs 
matome dalinį darbą ir speciali- 
zaciją, tai męs randame nuobodų 
vienodumą ir nuovargį ir dažniu; 
nelaimingus atsitikimus—kaip 
menkesnius, taip sunkesniu. 

Męs buvom perdaug linkę ma- 

nyti, kad priepuoliai darbe atsi- 
tinka dėlto, kad mašinos neapsau- 
gotos, dėlei netikusio dirbtuvė; 
o. o kaip, pavyzdžiui, perdidelio 
karščio ar drėgnumo, ar šalčio. 
T>et męs dabar patyriame iš stu- 

diavimų, padarytų visose pramo- 
ringose šalyse, kad žmogaus k v 

nas, jojo mintįs—iojo nervų cen- 

tras, jojo j aušinai, visi turi ryšius 
su priepuoliais, ištinkančiais dirb- 
tuvėse. 

Degantis reikalas padidinti dar- 
bo našumą Anglijoj, prisitaika\t 
kares reikalavimams, pusėtinai nu- 

švietė šiuos klausimus. Anglijos 
amunicijos ministerijos raportas 
.\pie da-oininkų, amunicijos dir- 
bėjų sveikatą šios karės metu r J 
do. kad leidimos darbininkams kr. 
(•j laiką pasilsėti rytmetyje, o taip- 
gi apie pusdienius—kaip tik tu 

hiką, kuomet daugiausia nelaimią 
atsitinka, padarė gerą intekmę 
kaip j darbininku sveikatą, taip j 
ių darbo našumą. Suteikimas iv.t 
vos keleto valandėlių pasilsio dar- j bininkams, užimtiems monotoni" 
ku darbu, parodys, sumažėjimą 
nelar..ingų atsitikimų. 

Sis kritikiškas laikas reikalau- 
ja, kaip iš samdytojo taip iš dar- 
bininko, jieškoti budų paliuosiuti 
dalinį darbą atliekančius darbinu, 
kus iš to nep. prasto intempinv. 
Tegul darbininkai neatleidžiamai 
reikalauja penkių ar dešimties mi- 
nučių pasilsio, męs esame Įsiti- 
kinę, kad jų darbo vaisiai bu: sū- 
resni ; kad nealimingų atsitikimų 
skaiilr..' sumažės, !r nakties J.::d 
kei.k-'iungas nervam;, bus menkes- 
nis. 

Mums reikalinga turėti omenyje 
šituos persergėjimus, ir ypatingai 
tuomet, kuomet užeis laikas dirb- 
ti viršlaikį ir išdirbti karei reika- 
lingus dalykus intemptu smarku- 
mu. Xes neprotingas bus tas pa- 
triotizmas, kurs mėgino varyti 
žmogaus "mašireriją" virš josios 
pajiegos. Darbo našumas dau- 
giausiai priklauso nuo žmogaus 
spėkos ir jojo nervų išlaikymo. 

Lai bus laisva Lietuva. 

Kiekvienas iš musų 'nuolatos 
kalba ir geidžia, ka<l butu lais- 
va ir neprigulminga Lietuva. Bet 
jeigu męs to geidžiame ir nori- 
me sugrįžti į laisvą ir ncprigul- 
miingą Lietuvą, tai pirmiausia 
turime atminti, jog viskam rei- 
kalingi pinigai, nes be pinigu 
nieko negailima padaryti. O kad 
tų pitiigų mums visuomet trūks- 
ta, tai tą visi gerai žinome. Tur- 
tuolių neturime, kurie patiestų 
tūkstančius Lietuvos reikalams. 
Bet reikia atminti, jog męs tu- 
rime Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą, j kurj galima aukauti ma- 

žomis aukomis. Ten nereikalau- 
ja aukauti neatbūtinai šimtais, 
bet galima aukauti tiek, kiek 
kas išgalime. 

Aukauti j Neprigulmyb's Fon- 
dą yra mums neatbūtinas rei- 
kalas, nes jeigu męs patįs sa- 
ais reikalais nesirūpinsime, tai ir 

niekas kitas musų tu reikalų ap- 
rūpinti nenorės. 

Ta'1 sukruskite, lietuviai ir lie- 
tuvaitės, nes dabatr mums yra 
momentas, kuriame turime visi 
dirbti ir auikauti savo darbą ir 
centus del išgavimo laisvos ir 

neprigulmingos Lietuvos. i 

n 
•Dabar yra laikas pigiausiu ir 

lengviausiu Ibtfdu išgauti Lie- 
tuvai laisvę. Šimtus metu lau- 
kėme tokios progo.s ir jeigu ją 
dabar praleisime; j/eigu snau- 
sime, vieton ditfjti, lai galim ir 
vėl tokią prog^ pramiegoti, ir 
po karės Lietuvoje sali buti dar 
blogiau negu li&vo./,' 

Prieš karę mums jodė ant 
sprando Rusijos caras ir slėgė 
mus kiek Įmanydamas savo ge- 
ležinėmis rankomis. Xe vienam 
del to prisiėjo apleisti Lietuvą 
ir keliauti i svetimas šalis lai- 
mės jieškoti. Kiti tukstanoitai 
mušu jaunimo, mušu geriausiu 
tėvynainių tapo šaltan įSibiran 
išvilkta. 

Bet jeigu mes 'iicsistengsim 
diabar išgauti Lietuvai laisvės, 
jeigu dabar neauw&u$im į Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondą, kuris 
stengiasi kiekgalt damas išgauti 
Litavai laisvę, tai turime įsidė- 
mėti, jog po karei slėgs lietuvius 
dar skaudesnė vokiška ar kita 
kokia uors letėua. 

Jeigu to norime išvengti, 4— 
tai tik vienas kelias mums yra, 
— aukauti Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondui. Tegul tavo centai 
•kovoja už tai, kad tau ir tavo 
vaikams tektų laisva Lietuva. 

Lietuvos Ncprigulmybės Fon- 
das nevarinėja jokios politikos 
tarpe lietuviu. Jam rupi vie- 
nas tikslas — kad išgauti Lie- 
tuvai laisvę po šios kairės. Ir 
prie to tikslo jis eina visais gali- 
mais keliais. Jis stengiasi per- 
statyti teisingai Lietuvos reika- 
lus kitoms viešpatijoms, kurios 
gali už Lietuvą užtarti. Jis 
užlaiko atstovą Europoje, kuris 
darbuojasi tuo pačiu tikslu. Jis 
stengiasi varyti propagandą sve- 

timtaučiu presoj, apgindamas 
Lietuvos reikalus nuo priešų. 
Tirumpai kalbant, pis žodžiu, raš- 
tu ir darbais stengiasi kiek iš- 
galėdamas, išgauti Lietuvai lais- 
vę* 

Bet kiek jis isejali ir išgalės? 
Ta? priklausys nuo to> kiek męs 
jį remsime. Yra didplė viltis, 
kad Lietuva po šios karės liks 
laisva ir laiminga. Jeigu gi ne 

remsim, tai ir vėl lietuviai bus 
svetimų tautu vergijoj pe/ kelis 
šimtus metų. O gal ir visai lietu- 
viai turės pražūti nuo šio pasaulio, 
kaip pražuvo daugelis tautų, ku- 
rios savo /laisve 'nesirūpino. 

Taigi, broliai, nesnauskim! 
Kietkvienas išpildykim šiądien 
savo pareigą. Paaukauki m patįs 
po centą kitą j Lietuvos Ncpri- 
gulmybės Fondą. Surengkim-. 
koncertus, vakarus, teatrus to 

Fondo naudai — rodžiu, nepra- 
leiskim nei vienos progos, neiš- 
naudoję jos šiam šventam darbui, j 

Aukaukite visi — biznieriai,; 
daktarai, kunigai, baukieriai, ad- 
vokatai, siuvėjai, kurpiai daily- 
dės, darbininkai — visi be skir- 
tumo. Atėjo didi ir svarbi va- 

landa, kurioje Lietuvos likimas 
yra padėtas ant svarstyklių. Nu- 
sverkime, kad ji butų laisva! 

Mikas Vasiliauskas. 

UfTliYUI AMERIKOJ. 
IŠ EAST CHICAGO, IND. 
Pataisymas. Tilpusioj "Lie- 

tuvos" num, 44-me atskaitoj ke- 
turių susivienijusių draugijų pa- 
daryta klaida. 

Laikraštyje pažymėta, kad už 

gėrimus išmokėta $80.00, o tu- 

rėjo buti — $80.65. Viskas ki- 
tas buvo paskelbtą teisingai. 

K. L. Kairys. 

IŠ TORONTO. KANADA. 
Vietinė Šv. Juozapo draugija 

rengia fėrus ir vakarą, 11110 kuriai 
rlalj pelno skiria "naudai nuken- 

tėjusių nuo karės, Fėrai pra- 
sidės lapkričio 17 d. ir tęsis 19, 
20 ir 21 dieną. Jie'atsibus Occi- 
dentpl Hali, kampa." Oueen ir 
Bathurst gatvių. A. Mork. 

IŠ SCRANTON. PA. 
Lietuvis trims metams kalėji- 

man. — Povylas Saudargis, už 

platinimą tarp lietuvių priešval- 
diškų rašteliu, tapo nuteistas j 
fedarališką kalėjimą j Atlantą, 
Ga., ant trijų metų. 

Šito vyruko gaila, nes teisybę 
pasakius, jis ne tiek kaltas, kiek 
tie, kurie ji sufanatizavo. Mat 
lyderiai patįs nenori savo nagų 
kibti. Jie. sėdėdami saugiose yie- 

tose, perdaug yra gudrų9, kad 
savo kailj įkišti, jie tik sukurs- 
to neišmanėlius, prasčiokėliu®, 
kurie paskui savo kailiu turi at- 

sakyti .kalėjimuose. K. 

IŠ HOBOKEN. N. J. 
Smukles uždarė. Lapkričio 3 

d. Suvienytų \ralstijų valdžia už- 
darė 270 smuklių, ikurios buvo 
arti uosto, tik pusę mylios nuo 
seiliaus buvusiu vokiškų laivų 
prieplaukos, kurią dabar užėmė 
Suv Valst. kariško laivyno val- 
džia. 

Taip pat buvo uždaryta 17 
smukliu \Yeeliowkenie, ir 12 — 

Jersey City'je; jos bus uždary- 
tos kolei karė pįasibaigs. Taipgi 
manoma, kad ir dauguma gy- 
ventojų bus iškraustyta ir prie- 
plaukos apbivki'iiiŲt Čia mat. 

daugiausia gyvena vokiečių. 
Iš New York ir Jersey City 

pabaigoje spalio mėnesio atleido 
tvuo darbo dokuose visus vokie- 
čius, kuirie nebuvo šios šalies 
piliečiais. Paleistų nuo darbo 
skaitlius siekia suvirs tūkstan- 
čio. Rep-is. 

IŠ PITTSTON. PA. 
Prakalbos. S.L.A. Septintasai 

apskritys, pasidarbavus SLA. kuo- 
pos nariams, apfl raudos savai- 
tėje parengė prakalbas du vaka- 
rus. Spalio 23 d. kalbėjo SLA. 
prezidentas, p. St. Gegužis, apie 
SLA. reikJus ir naudą. Spalio 
28 d. kalbėjo p. J. Sirvydas, apie 
Lietuvos reikalus ir mūsų lie- 
tuviu amerikiečių nelemtu politi- 
ką. Kalbėtojas smerkė politiką 
musų kairiojo sparno, t. y. s*, 

cialistų. 
Sirvydo kalba buvo tikrai įdo- 

mi. Ant klausimų jisai atsakė 
saitai ir rimtai. Musų bolševi- 
kai bandė pakelti lenną, bet tas 

jiems nepasisekė. Tūlas A. V. 
reikalavo prirodyti, kokiame nu- 

meryje "Naujienos'' pasmerkė 
vardą Lietuvos neprigulmybės. 
P. Sirvydas perskaito "Naujie- 
nų" mum. 251-mą. 

Po to kalbėtojas apgailestauja, 
ikiad musų socialistai neskaito 
nei savo sriovės laikraščių, ir 
nieko 'daugiaus -nemato, (apart 
savo nosies. Čia keliasi "drau- 
gas'' J. Vasikevičius ir sako: 
"Tu melagius" — trenkia sve- 

tainės duris ir apleidžia susirin- 
kimą. p. j. Sirvydas, mat ėmė 
.iskinti apie Rusijos bolševikus, 
darančius naujoj Rusijos respub- 
likoj suirutes. Jis pamini ir 
vieną. iš didžiausių trukšmada- 
ių Trockį, kurį lietuviai socia- 
listai taip proteguoja. Dar vie- 
nas akyvas atsaikymas. A. Va- 
linčius tvirtina, kad Rusijoj su- 

rengė revoliuciją i«r nuvertė nuo 

sosto carą ne kas 'kitas, kaip so- 

cialistai. Sirvydas klausia: "Tai 
kam Amerikos lietuviai socialis- 

tai. jau po numetimo Rusijos 
caro, rir.ko tarpe Amerikos lie- 
tuvių, Rusijos revoliucijai au- 

kas?" A. Yaliiičius atsako, kad 
jis apie aukas nieko nežinąs ir 
atsisėda. Pasigirsta publikoje 
balsas: "Aš tau sakiau, kad jis 
nieko 'nežino". Publikoj juokas. 

J. Sirvydo kalba ir aiškinimas 
padarė gerą įspudj. 

Turiu dar pridurti, jog mūsų 
'bolševikai" dėjo visas pastan- 
gas, kad tik SLA. "Apdraudos 
Sąvvtė" neturėtų pasisekimo. 
L SS. rajonas ią pačią savaitę 
ir tose pačiose dienose buvo su- 

rengęs maršrutą Michelsonui. 
Keturiom dienoms prieš SLA. 
prakalbas męs gauname žinią iš 
policijos, jog musų prakalbos yra 
uždraustos, o Kazakevičius liko 

areštuotas už dalinimą tarpe lie- 
tuvių "priešvaldiškų" plakatų 

Mat. kaip jau žinoma, tūlas A. 
Roman iš Bostono, kun. Kemė- 
šio "auklėtinis," socialistus {skun- 
dė. Musų miesto valdžia, nesu- 

prasdama lietuvių kalbos, palaikė 
SLA. plakatus už socialistų. Tik 
šaiškinus policijai skirtumą tarp 
iSLA. ir socialistų kuopos, pra- 
kalbos tapo pavelytos. Taigi so- 

cialistai duobę kasdami, patįs jon 
krito. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Nori Seimo Clevelande. Roch- 
esterio Lietuvių Taryba, suside- 
danti iš atstovų nuo TMD. 52-os 
kuopos, L. S. ir D. draugijos, 
A LTS. 21-os kuopos ir D.L.K. 
K. draugijos, laikė mitingą lap- 
kričio 6 d. Svarstė rezoliucijas 

reikalaujančias sušaukimo vi- 
suotino lietuvių Seimo. 

Vienbalsiai nutarė: 

| Kadangi visų lietuvių noru yra 
išgauti Lietuvai laisvę, ir ika- 
dangi gyvename patogiame lai- 
ke tos laisvės išgavimui; 

Kadangi išgauti Lietuvai lais- 
vę giali tik sutartinas visų (arba 
bent didžiumos) lietuvių veiki- 
mas; 

Kadangi Amerikos lietuviai 
gyvena prielankiose politiškam 
veikimui aplinkybėse ir jų bal- 
sas turės didelę svarbą; 

Kadangi dabartinis pasiskirsty- 
mas kaip aukų rinkime, taip ir 
Lietuvos laisvės išgavime įneša 
musų gyveniman suirutę ir de- 
moralizuoja nutsų liaudį; — 

Todėl nutarta: 
i) Kad Lietuvių koliomjos 

Amerikoje tuojiaus, nevilkinant, 
sušauktų Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą; 

Kreiptis į visas lietuvių ko- 
lionijas bei draugijas Ameriko- 
je su pakvietimu dalyvauti virš- 
ui inėtamr Visuotiname Amerikos 
Lietuvių Seime; 

3) Kad toks Seimas išdirbtų 
abelną programą Amerikos Lie- 
tuvių veikimui ir jsteigtų Ame- 
rikos Lietuvių Tarybą, arba Aug- 
ščiausią Taryba; 

4) Kad kiekviena sriovė gali 
siųsti po i atstovą nuo 'kiekvieno 
tūkstančio lietuviu iš kožnos lie- 
tuvių kolionijos, nežiūrint to, 
prie kokios sriovės tie lietuvai 
priskaito ir ka<l "kožtia sriovė 
padengs savo atstovų lėšas; 

5) Kad Yisuot. Am. Lietuvių 
Seimas butų laikomas Cleve- 
lande, Oliio, kaipo miestą, 'kuris 
yra vidukelyj lietuvių kolionijų, 
ir ik a jis įvyktų apie Sausio 1 d. 
1918 metų. 

6) Visos kalionijos, kurios su- 

tinka, kad Seimas butų šauktas 
tuojaus, malonės pranešti apie 
savo sutikimą ir pažymėti savo 

sumanymus ar dapildymus, jeigu 
juos turėtų. 

7) Bent trims lietuvių kolio- 
..ijoms šiam sumanymui pritarus, 
seimas bus šaukiamas [Mūsų ma- 

nymu trįs kolionijos negali su- 

daryti tokio seimo, kuris turėtų 
šiokį-tokį autoritetą. Turėtų bu-, 
ti daug daugiau. Red.] 

8) Sutvarkymui jžauvginių rei- 
kalų Rochesterio taryba sutvėrė 

laikiną komisiją ir visi patarimai, 
susinėsimai ir 1.1, privalo buti 
siųsti šiuo antrašu: K. J. Se- 
maška, 82 Henry St., Rochester, 
N. Y. 

Rochesterio Lietuvių Tarybos 
valdyba: 

J. J. Žilis 
Longinas Petronis 

K. J. Semaška. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Dar delei parodos. Berods,1 
neapsimokėtų daug rašyti apie 
tą parpia — ir taip jau perdaug 
.pie ją prirašyta. Vienok, kadan- 
gi prieš mane paleista perdaug 
ignies, tai meldžiu duoti vietos 
liar keliems žodžiams. 

Mano svarbiausis užmetimas 
buvo štai kame: 

Jeigu rengėjai lietuvių s'ky- 
iaus .parodoje savinosi sau visų 
ietuviu vardą, tai ir prie dalyva- 
vimo joje turėjo buti prileisti 
visi lietuviai — ar bent tie, ku- 
rie geidė dalyviauti. lierods, tai 
yra liogiškas ir teisingas reika- 
lavimas. 

O vienok buvo ne taip. Mušu 
l ) vadinami "katalikai,"' panau- 

dojo tą progą ne tam, kad visus 
suvienyti, bet tam, kad lietuvių 
srioves išskirstyti. Prirodymas 
tam yra tame, kad prisirengimo 
prie parodos susirinkimas buvo 
laikytas po kun. Jonaičio vado- 
vyste prie uždarytų durių ir nie- 
ko "pašalinio" j jj nejsileista. 

Gerai, jeigu lietuviai svetimtau- 
čių akyse pasirodo neva vie- 
nybėje esą, bet blogai jeigu tuom 
pačiu tarpu tarp savųjų iš to 

pasidaro dar didesnė nevienybė. 
Su šituom principu, berods, 

niekas negali nesutikti. Kun. Jo- 
•laitis gali naudingą darbą atlik' 
ti, — už tai jo niekas nenori 
kritikuoti, ar peikti. Atpenč, 
kiekvienas gerai lietuviams da- 
rantis užsitarnauja pagyrimo. Ta- 
čiaus aš nei nemanau peikti įkun. 
Jonaičio gerų darbų. Aš vienok 
turiu teisę ir skaitau savo parei- Į 
gia paminėti ir blogus, arba ne-; 
geistinus darbus — ne tam, kad! 

[ 
ji peikti, ar skriausti, bet ta-n. 
kad jų galima butu išvengti ateityje. 

Mano nuomenė kitą kartą ga- li buti ir klaidinga — visi męs- klaidu galime padaryti, ir mano 
manymu (kun. gonaitis klaidą padarė. O kad tas nebūtų vien 
tuščias žodis, tai ir skaitytojai gali sau nuomonę pasidaryti, ar 
gerai, ar blogai buvo padaryta, kuomet, kun. Jonaitis, apskelb- 
damas apie viešą mitingą prisi- 
rengimui prie parodos, pasakė, kad mitingas atsibus pobažny- 
tinėj svetainėj ir kad "mums 
nereikia bedievių, laisvamanių, 
tautiečiu — męs vieni katalikai 
dalyvausim ir atliksim del gar- bės, del nuisų tautos''. 

Aš jau nekalbėsiu apie tai, kad kada tikrai prisiėjo rengtis, tai tie ''vieni katalikai" turėjo 
paskui pašaliais klausinėti pas 
tautiečius 'kaip lą ir tą padarius; 
kaip lietuvių žirgvaikis turėtų buti padarytas ir t. t. Bet noriu 
pasalkyti ir stipriai pabriežti, kad 
Itautiškuose lietuvių reikaluose — 

|o paroda buvo ne bažnytinė ap- 
eiga, 'bet tautinė lietuviu apei- 
ga — niekas aedrystų mus lie- 
tuvius skaldyti j partijas, arba 
tykybinj fanatizmą platinti. 

Aš pilnai sutinku, kad viso- 
ki trukšmadariai, ardytojai ir 1.1, 
yra negeistini, bet ko-ko, o tau- 
tiečių <kun. Jonuitis neturi tie- 
sos nei pamato, tokiais įtarti, 
nes jiems tėvynė ir tauta rupi 
tie mažiaus — o gal ir daugiaus 
— negu kiliems. 

■Rodykimes gražiai pvieš sve- 

timtaučius, bet pasirodykime grą- 
žus ir tarp savųjų, nes tas pa- 
skutinis yra dar svarbesnis už 
pirmąjį. 

Toks mano yra atsakymas Ak- 
sar-ben'učiui ir kitiems. V. J. S. 

Nuo Redakcijos. Musų nuomo- 

ne, abidvi pusės jau turėjo 
progos pasakyti savo nuomones 
ir todėl, mename, yra laikas 
klausimą užbigti. 

IŠ RACINE, WIS. 
TMD. kuopa sparčiai darbuo- 

jasi. — Vietinė 121-ma TMD. 
kuopa rengiasi ant 25 d. lap- 
kričio teatrališką vaizdelį 'pasta- 
tyti sccnoje. Bus lošiama trijų 
aktų drama "Išgama" ir dviejų 
aktų komedija ''Gudri Našlė". 
Programas dar bus pamargintas 
dainomis ir deklamacijomis. 
Pradžia 2:30 vai., o atsibus tai 
"Turncr Hali" svetainėj, ant 
North Side. 

Lapkričio 5 d. laikytame susi- 
rinkime šita kuopa nutarė už- 
kviesti minėtan vakaran ir kai- 
mynes TfMD. kuopas iš Mil- 
\vaukee ir Kenosha. Nutarta 
taipgi įvesti pas save jaunimo 
skyrių. Šio skyriaus užduotis 
,')us rengti pasilinksminimo vaka- 
rėlius su lietuviškais žeidimais, 
rengti teatrus ir t.t. 5io sky- 
riaus pirmininku išrinkta J. l)ak- 
šus, o komiteto -mariais: A. Ro- 
bclis. M. Kasparaitis, K. Gu- 
rems'kas ir A. Darkintas. 

Tame pačiame susirinkime skai- 

tyta laiškas nuo Centralinio Tė- 
vynės Mylėtojų Draugijos Pre- 
zidento Dr. A. Zimanto kaslink 
L. Šerno raštų leidimo. Kuopa 
labai tam darbui pritaria ir pro- 
gai pasitaikius surengs vakarėlį 
naudai L. Šerno raštų išleidimo. 
N'utarta taipgi eiti į visų drau- 

gysčių susirinkimus ir kviesti 
jas prie šio darbo prisidėti. 

Netrukus, gal dar prieš Kalė- 
das, manoma surengti paskaitas, 
kviečiant prelegentu Dr. J. Jo- 
nikaitj iš Chicagos. 

M Kasparaitis. 

Žinios-Žineles. 
fiarrison, N. J. 
= "Anglų laikraštis "Xe\vank 

Star-Eagle," savo numeryj 8 d. 
spalio patalpino Europos žemla- 

pį, kuriame aiškinama Roosevcl- 
to plianai po kares. Jame pa- 
rodytu ir busiančios Lietuvos 
ubežiai. Zigmas Silvestravičius. 

Baltimore, M. D. 
— Cia mirė tūlas M. Madelis, 

kiek laiko važinėjusis su cirku, 
kaipo akrobatas (ant vielinės 
virvės vaikščiotojas). Baltimorė- 
je jis lavindavo vietinio lietuvių 
atletiško kliubo narius, 



KAIZERIO DRAUGAI. 

Butų klaidinga manyti, kad 
kiekvienas, kuris agituoja už tai- 

ką, yra kaizerio numylėtas, arba 
kad jis tai darytų iš meilės dėl 
kaizerio. Bet iš kitos pusės ;.r ak- 
las turį pripažinti, kad tokia agi- 
tacija, šiuom laiku, tarp talkinin- 
ku žmonių, išeina naudai kaizerio, 
—ar tokc ogitatoriai to norėt... ar 

nenorėtų. Kodėl? Todėl, kad to 

kia agitacija ne visur lygiai yra 
galima. Amerikoj ir pas talkinin- 
kus ji yra visgi galima, nes šiose 
šalyse valdžia neturi tokios gele- 
žinės rankos, ':aip Vokietijoj. Vo- 
kietijoj gi tokia agitacija už taiką 
visai yra negalima. 

Tas talkininkus esant tokiai agi- 
tacijai, nuo to, žin ma, jų tvar- 

ka ir kariška galybė silpnėja. Vo- 

kietijoj jos nesant, vokiečių kariš- 
ka galybė nesilpnėja. Vadinas vo- 

kiečiams yra juo lengviau paimti 
viršų ant savo priešų, juo jie pa- 
sidaro siljtesni. 

Tą aiškiai matome iš to, kis at- 
sitiko su Rusija ir dabar su Itali- 
ja. Italijoj irgi vokiški ag-utai pir- 
miausiai įskiepijo taikos nuoriu? j 
jfalų armiją ir nekiriems žmo- 
nėms Tame jiems pagelbėjo— gal 
nrnororr.s—italu socialistai, prasta- 
dušiai, pacifistai ir kiti svajotojai 
— idealistai. 

Kada pamr.tai jau Iauvo užtekti- 
nai nugraužti, kaizeris stūmė savo 

plieninius batalijomis per kalnus, 
nuvertė taikos propoganda paktr- 
mijusią armiją ir Italijai uždavė 
tokj smūgi, kuris d:ir nežinia prie 
ko prives. 

Iš to aišku, kam taikos agita- 
cija buvo naudinga—Italijos žmo- 
nėms, ar kaizeriui ? 

Kad taika jvyktu. reikia kad 
abidvi pusės jos norėtu. Viena 
pusė taikos negali padaryti, kuo- 
met kita pusė nei nemano buožės 
iš rankos paleisti. 

Prieš buožę, prieš Šarvuotą ku- 
mštį bučkiais nekovosi. Ruskiai 
mėgino—ir jau matome to pasek- 
mes. 

Štai kodėl net ir demokratiškose 
šalyse -tokiu laiku yra susiaurinta 
laisvė; štai kodėl ir ramios tautc-5 

kaip Amerika, yra priversto-; 
griebtis už ginklo, ir militarizmj 
prieš militarizmą kovoti. 

Kas to nesupranta—gal turi ge 
riu norus, bet jis tikrai turi labai 
trumpą protą, o kaizeris yra t:otc 

gudrus, kad savo tikslų atsieki- 
imii jis ir trumpapročių patarna- 
vimu nesidrovi.— 

* » 

Kalbant apie taikos propagan- 
dą *.r kaizerinę politiką, štai dar 
vienas naujausis ir labai j domu s 

vokiečių politikos pa vyzd i s: 

Švedų laikrastis D a g e n s N y- 
h e t e r talpina straipsnį tūlos mo- 

ters, t'rk-ką pargrįžusios iš Vokie- 
tijos. Ji rašo, kad nors vokiečiu 
valdžia neišleidžia nieko iš Vokie- 
tijos, bet yra žmones, kuriems val- 
džia jokių trukdymų išvažiavime 
nedaro—dargi išvažiuojant į ncu- 

traliŠkas šalis pagelbsti. Ko- 
kiems žmoniems ji tai daro? So- 
cialistams ir pacifistams, kurie pla- 
ima taikos propagandą. Liet iš iki- 
tos pusės, visi vokiški pacifistai, 
kurie mėgina platinti taikos propa- 
gandą tarp savo žmonių Vokieti- 
joj. yra uždaromi j kalėjimus. 

Profesoriams Quide ir Schoting 
užginta ne tik pasitarti, bet net ra- 

šyti laiškus pacifistams, Intvusiems 
Hagos ir C hristianijos taikos kon- 
ferencijose dar prieš karę. 

Taigi aišku ,ikad Ivaizeris išnau- 
doj. taikos propagandą savo mie- 
riatns ir kiekvienas, kuris šiuom 
laiku platina ją tarp talkininkų, 
i:oroim ar nenoroms. atiduoda 
jam,, kaizeri iii, patarnavimą. 

LENKŲ SOCIALISTAI. 

"Keleivis" paduoda žymesnes 
ištraukas iš Lenkų Social-Demo- 
kiratų Partijos memorandumo, 
kurį jie padavė Holandijos-Skan- 
dinavijos komitetui. Žingei- 
du, 'kaip lenkai social-demokra- 
tai žiuri j savo tėvynės, Lenki- 
jos, ateitį. §tai jų memorandumo 
iod/'*i apie tai: 

''Todėl męs [lenkų] sociai- 
demok. .ai, internacionalo na- 

riai, pranešam ir reikalau- 

jatn, kad lemkiai hutu ne- 

priklausoma suvienyta valsty- 
be. Jeigu ištikrųjų taika ma- 

noma padaryti mekeno laisvės 
neatėmus, męs reikalaujam, 
kad visoms tautoms 'nepriklau- 
somoj Lenkijoj 1>utų garan- 
tuota pilna laisvė. 

"Męs lenkai social-demokra- 
fcai, tvirtai stovim už tautų 
apsisprendimo teisę, męs prieš 
aneksijas ir kontribucijas, prieš 
ibiikoki.-į karę. Kiekviena tau- 
ta savo žemėje privalo buti 
Laisva iir nepriklausoma. Męs, 
lenkai social-dem.ikratai, šios 
karės sunaikintos ir nuniclko- 
tos šalies, reikalaujam, kad len- 
kams butų padėta atstatyti ša- 

lį. Kadangi yra kalbama apie 
laisvas jūres, tai ir lenkai turi 
1>uti atmi'iiti: lenkai privalo tu- 

rėti kelią j jūres. Vardan to 

viso negalima daleisti, kad ci- 
vilizuota 20 milijonų tauta bu- 
tu spaudžiama ir slegiama di- 

džiųjų valstybių, juk negali 
buti pasaulyje sūnų ir posū- 
nių! Tuomet, juk juokingai 
skambėtų žodžiai: "brolybė, ly- 
gybė !" 

Tai lenku socialistai. O mū- 

siškiai? Ar jus giirdėjote musiš- 
kius social-dcmokratus metile rei- 

kalaujant. bet nors kalbant, svar- 

stant apie Lietuvos neprigulmy- 
bę? 

Viską, 'ka jie pasakė, tai, kad 

jie yra ''prieš Lietuvos nepri- 
gttlmybę'\ Kalbėti, seimuoti, 
tartis del Lietuvos neprigulmy- 
bės? Tai ne ju darbas. "Kovos'' 
žodžiais tariant: "Susipratusieji 
darbininkai turi svarbesnius dar- 
bu?— tai revoliucijos rėmimas, 
Amerikos politikos kankinių šel- 

pimas, l.ova su reakcija ir t.t." 

Nelaimingi apjakėliai! Savo 
locno kelio nemato, o visam pa- 
sauliui "kelius rūpinasi taisyti. 

Visam pasauliui žada laisvę, 
litiosybę ir lygybę iškovoti, o 

nemoka ir nenori už savo locnos 
tautos laisvę, lygybę ir brolybę 
sštoti. 

Atviras Laiškas "Darbi- 
ninko" Redakcijai. 

Gerbiamieji:— 
Jųs savo laikraščio numeryj 

131-mc jdėjote redakcijinj straip?- 
1 elj antsgalviu "Prie Kunigo Yis- 
konto Apkaltinimo." Jame jų;. 
t-/p kit-ko, rašote, kad 

'"atsiranda lietuvių tarpe žmo- 

nių, kurie neaiškaus pranešimo 
vedami [pranešimo, po kuriuora 

pasirašė trįs kunigai, jų tar- 

pe ir jųsų pasiuntinys, kun. 

Bartuškr], drįsta jau juodinti 
ir šmeižti iki šiolei visų gerbia- 
mą ypatą. Taip daro musų li- 
beralai iš "Lietuvos" ir "Vie- 

nybės Lietuvninkų" abazo." 

Toliatts jus rašote kaslink 'kun. 
Viskonto: 

"Kuningo Yiskonto incidente 
męs matome daug neaiškumu, 
kurie mus verčia labai abejoti 
jį prasižengusiu e?ant. Praeities 
darbai rodo, kad jis [kun. Yis- 
kontas] buvo vienu iš geriausių 
veikėjų Lietuvos dirvoje. Gal tą 
parodys ir ateitis. Todėl labai 
nekantriai laukiame tikrų šj visą 
dalyką nušviečiančių faiktų. Ap- 

kaltinimus ar patesinimus, vy- 
rai, faktais paremkite. 

Gi ponams liberalams patar- 
sime per griovį neperšokus, ne- 

sakyti : op! nes dar gali sprandą 
nusisukti." 

Męs nuoširdžiai prašome "Dar- 
bininko" redakciją pasielgti sulyg 
savo locno patarimo ir todėl mel- 
džiame pilnomis citatomis, iš mū- 

sų laikraščio paimtomis, prirodyti, 
kur ir ki.da męs '"juodinome i-* 
šmeižėme" <kitn. Yiskontą. Tusų 
žodžiais tariant, męs prašome: 
Apkaltinimus, vyrai, faktais, pa- 

remkite." 
Toliaus Tamistos tikrai esat? 

kaltinę ir griežtai smerkę, ir daug 
—labai dkug—rašę apie menamus 

"šnipus" tautininkų srioveje. Tie 
apkaltinimai buvo atkreipti prieš 
sriovę ir ypatas, kurios taip pat 
i'<i šiolei buvo Lietuvos dirvoje 
šiokiais-tokiais veikėjais — rasite, 
nemenkesniais už kun. Vi skontą. 
Apie tai taip pat ''gal ateitis pa- 
liudys." 

Juos apkaltindami, tamistos r3- 
tr.ėtės spėliojimais ar žiniomis, pa- 
leistomis per p. K. Šliupą, ir p. 
S, gimkų. Jus patįs pripažįstate, 
kad tose žiniose yra daug ''neaiš- 
kaus", o tačiaus jųs šiame atsitiki- 
me nelaukėte "tikrų ir visą dalyką 
nušveičiančių faktų," bet iš nu- 

merio numeriu skelbėte, įtardom\ 
kad "Lietuva yra ant turgaus iš- 
statyta;" kad šnipai, prisilaikan- 
tieji tautininkų sriovėje. Lietuvi 
tž pinigus parduoda ir 1.1, ir 1.1. 

Kodėl gi jųs šiame atsitikime, 
"per griovį neperšokus," jau tarė 
tf.: op!? Ar p. Šimkus ir p. K. 
Šliupas—abudu gerai mananti 
ir kiltadvasiai lietuviai, bet dar 
j. uni ir viešame gyvenime nepri- 

tyrę vyra!,—-yra' jums didesnis 
autoritetas negu jųsų pripažinti 
veteranai: kanaun. K. Alšauska;. 
kt.il. A. Steponaitis, kim Bartuška 
i p. J. Gabrys? Kodėl, tat, jus 
teiketčs dvęjopunmastut du inden- 
tiskai lygiujj prajovus mieruoti i" 
kodėl vienu.<, koja paspirdami, be- 
dugnėn pelkėn kemšate, o kitą už 
plaukų viršun traukiate? 

Bukit malonus patalpinti šitą 
laišką savo laikraštin ir paaiškinti 
niunis, ir savo skaitytojams.—ko- 
dėl jus taip darote? 

Męs turime prisipažinti, kad 
męs jokiu budu to suprasti ne 

g; lime. 
"Lietuvos" Redakcija. 

Lietuvis Ypreso Nušiuose 
(Iš kareivio laiško), 

Daug lietuviu tarnauja Angli- 
jos armijose ir 'kovoja at Belgi- 
jos ir Prancūzijos fronto. 

Ant nelaimės nedaug apie juos 
tenlkia sužinoti, nes musų karei- 
viai tankiausia nemokinti, nesu- 

gebi apie save parašyti. Jeigu gi 
parašo savo giminėms, tai tie 
tankiausia nedasipranta į laik- 
raštį paduoti. 

Bet štai tūlas lietuvis, Petras 
Karaševielus, dadyvavo smarkiuo- 
se mušiuose prie Ypres, Belgi- 
joj. Jis tarnavo anglų kariume- 
nėj, tapo sužeistas ir iš ligombu- 
člo rašo laišką apie tai, ką jis 
patyrė laike trijų mušiu Ypreso. 
apieli'tikėse. 
I aiškas tilpo ''Išeivių Drauge." 

♦ * 
Mii 

Dar noriu aprašyti, ikaip su 

manim atsitiko,—rašo Karaševi- 
čius.—Kad išlikau gyvas, tai t'.k- 
ras stebuklas, galima sakyti. Pir- 

mą kart nuėjęs į apkasus, išbu- 

vau 8 dienas. Mielas tėve, kaip 
pamačiau pirmu kart karę, tai 
man pasirodė aršiau kaip pekla. 

Korė—baisus žodis. Dabar je- 
rai suprantu, kodėl meldžiamės: 
•\nuo maro, bado, ugnies ir ka- 
rės išgelbėk mus Viešpatie!" 
Dieną kanuolės ne taip griauna, 
bet naktyj tai išvien tik ugnis 
liejasi, šviesu, kad galima net; 

'skaityti. Žemė drefoa po kojo- 
mis... Kaip gyvas aš negirdėjau 
tokios perkūnijos. 

Mušis ant "Hill 60." 
Buvo tamsi -naktis, ėjome ant 

augšto kalno vadinamo "Hill 60," 
j rytus nuo Ypres. Nieko nebuvo 
matyti, kaip tik duobės, vanduo 
ir purvynas; tarp to maišėsi 
graibai negyvu arkliu iir kūnai, 
užmuštų kareivių. Baisi smarvė, 
negalima buvo kvėpuoti. Žiurkės: 
bėgiojo po duobes pulk lis ir 
žmonių visai nesibijojo. 

Kanuolės musų ir vokiečių 
spjaudo ugnim, granatos truks- 
ta-zvembia pro ausis ir aukščiau 
galvų, iki kojų purvynas—tik 
spė)k krapštyti. Bet męs turime 
dirbti: vilkti amunicijos skrynes, 
kasti apkasus ir nešti vandenį 
ištroškusiems draugams. 

Tekant saulutei, viskas apty- 
ko, buvo tai nedėlios rytas. Iš- 
lindau iš duobės, saulutė šviečia 
j aplink negyvus draugus, krau- 
jas sruvena kaip vanduo upeliais. 
Tą pamatęs, visas sudrebėjau. 

Kanuolės nešaudo, tyku ant 

abiejų pusių. Maniau, kad jau 
karė pasibaigė. Rami(ai pradėjo- 
me rinktis pusryčiauti, susišil- 
df m kas sau vandens, o cukraus, 
arUatos ir sausainių su savim 
turėjome. Pasidrūtinę, užsiru- 
kėm, išvalėme šautuvus. Paėmęs 
paišiuką, parašiau j savo prisie- 
tą suraminimo žoui, 'buk esu 

linksmas, sveikas ir gyvas. 
Jau buvo 10 v. ryto, šilta ir 

gražu. Tik staiga pasigirdo bai- 
sus užimąs. Palipėjęs ant duo- 
bės, pamačiau 10 vokiečių orlai- 
vių tiesiog ant anus atlekiant. 
Vienas iš jų tuo nusileido že- 
myn ir pradėjo šaudyti iš kulko- 
svaidžio. Kulkos kaip lietus lijo 
ant mus, bet nedaug sužeidė— 
tik 4, o užmušti nei vieno neuž- 
mušė. Tuoj pakilo ir musų or- 

laiviai. susikabino kaip vanagai. 
Iš abiėi'i pusių pribuvo turj 

daugiau pcgelbon. Kova tęsėsi 

visą valandą, po tam staiga kaip, 
žaibas 3 orlaiviai krito žemyn: 
vienas mūsiškių ir du vokiečiu. 
Ir tuoj padavus ženklą, pakilo 
baisi pekla, iš abejų pusių su- 

griovė kanuolės kaip perkūnai. 
Baisus padėjimas, nors gyvas 
ėmęs lysk j žemę, nėr kur pa-! 
sislėpti. Žemė dreba, granatos' 
žviegia ir sprogsta, vienos ore, 
kitos ant žemės, išrausdamos bai- 

: sias duobes. 24 colių granatas 
be krintant galima matyti 1 sc- 

ktfndą laikot' Ic taip kuone kas- 
dien per 14 dfcnų reikėjo vargti 
ir kęsti. i 

Antru kartu mušyj. 
Po tam gavome 3 dienas pa- 

silsio. 

Rugsiejo i/ dieną antru kart 
stojau j ugnį ir išbuvau visą die-l 
ną. Ką kenčiau, ką jaučiau—ne-j galiu apsakyti. >nė aprašyti. Ant 
rytojaus, eidamas į apkasus, tik 
vienoje vietoje susikalčiau apie 
50 užmuštų. Sudrebėjo nervai ir1 
iš širdies nenoromis veržėsi klau-' 
simas: už ką ir kam gi šios žu-Į dynės, ar kad apsaugoti ir pr'1- j 
kimštį, turčių kišenius. ar kad 

^ už g? nėflinti ♦uščią ir kvailą vai-, 
donų puikybę? 

I Vyresnysis pridavė man ir 
Į dviem kitiems draugams 20 vo- 
kiečių belaisvių nulydėti j Ypres j Pusiaualkani, drapanos suplišj, 
apžėlę, kad nei j žmogų nepana- 
šus. Užklausiau vieno iš jų, kaip 
ilgai išbuvote apkasuose? 3 są- 
vaites—atsakė, badu mirėme, 
maisto negalima buvo pristatyt', 
dėlto ir pasidavėme. 

Pristatę belaisvius Į Ypres, vėl 
j apkasus turėjom grįžti, tai bu- 
vo trečias kartas. Mūsiškių bu- 
vo viename mažame apikasc 10 
kareivių. Granatos švilpia, spro- 
gsta. kulkos zvimbia aplink, bet 
j?u męs apsipratome, neatkrei- 
piame .ant to nei atydos. 

Jau temo. Atplėšiau dežut? 
"Bull-beef" iir pradėjome vaka- 
rieniauti. '■Mums bevalgant, su- 
ž\igo granata ir krito ant mus 
apkasų. Pasigirdo dejavimas ir 
šauksmas. Vienas šaukia: "Kojos 
•netekau'', kitas šaukia: Panikas 
nunešė." Aš tai girdėjau, bet ne- 
žinojau, ar aš gyvas, ar miręs. 

iNieko nemačiau, nors akis iš- 
tempęs žiurėjau. Neatsimena. 
Maniau, kad are tek a u savo lupų. Bet po kokių 10 minučių pra- 
dėjau regėti ir pajutau skausmą 
kojose. Pagelba neatėjo k buvo 
jau tamsu, tad turėjau išgulėti 
per kiautą naUctj terp dviejų ine- 
gyvų d r augti; Ant rytojaus irgi 
nesulaukiau '^agelbos. Reik pa- 
čiam gyvastį gelbėti. Šliaužda- 
mas ir šlubuodamas, pasiekiau 
Raudonojo Kryžiaus stoti. Ap- 
žiūrinėjami aprišo mano koją ir 
išvežė į" Botitogne. Čion išgulė- 
jai 3 dienas; parvežė mane j An- į?j g)iją ir dabar guliu Liverpool'ii 
kareivių ligonbutyje. ITai bus 
v:skas. 

JEI ESI LIETUVIS—ATLIK 
SAVO PAREIGAS. 

Kiekvienas žmogus turi tom 

tikras pareigas sulyg savęs, sa- 

vo šeimynos, savo tėvynės ir 
vL>os žmonijos. Dabartiniu lai-( 

^ Gwc mca^oV 
ftorc men,dad, 

I mnearly btol<ey 

javo 

—Themat in Detroit N*wa. 

"MARNOTRAVNAS" SUNUS. 
Vokietijos kronprincas, kaizerio sunus ir vadas vokiečiu armijos ties Yerdunu, sako 
" tėvu. kaizeriui: ''Papa, duok man daugiau kareivių, nes aš jau baigiu bankrutyti." 

jku musų tėvynė šaukiasi musų 

pagelbos — tai musų pareiga, 
kaipo ti'kru lietuvių, yra išgirsti 
jos halsą ir skubėti pas ją su 

taikia pagelba, kokią suteikti gali- 
|nie. 

.Nuo žilos senovės musų kiraš- 

I tą teriojo kryžiokai ir slavai, 
bet musų prabočiai atsilaikydavo 
prieš juos, pakeldami neapsako- 
mai dideles aukas. Ir jeigu 'ne- 

būtų atsilaikę, kiek tik jų spė- 
kos galėjo išnešti, tai lietu viii 
tautos iki šiol nebūtų likę. Da- 
bar, Europos k,arės metu, musų 
tautą patiko ktiodidžiausis ban- 
dymas, didesnis, negu kada mors 

yra buvęs: naujausiomis ir gud- 
riausiomis naikinimo mašinomis 
žudoma musų broliai, Naikinama 
musų tautos tutrtai. Ir musų' 
tėvynei pasiketlti iš griuvėsių, 
atsikvėpti po karės laisvesniu 
gyvenimu niekas kitas nepagel-; 
bes, jei męs patįs nepasisteng- 
sime pagelbėti. Musų ranikose, 
vadinasi, yna mūsų tautos atei-l 
tis ir tiktai męs turėsime atsa- 

kyti už jos pragaištį. 
Nereikia nusistebėti iš tų žo- 

džių. Męs 1905 m. buvom už- 
migdyti ir pasaulio užmiršti. 
Atgavę spaudą, sukiltame taip, 
kad nustebinome pasaulį siavo 

gaivumu ir dvasios spėka. Tai- 
gi ture lami tas dvi ypatybes 
savo tautoje, neapsileiskime ir 
dabar kuomet iš mūsų reika- 
laujaima dideliiausio pasišventi- 
mo. Kovoje už spaudą nuken- 
tėjo daugelis musų veikėjų; ko- 
voje už Rusijos laisvę dar dau- 
giau jų nukentėjo — tad dabar 
laikas pasišvęsti kovoje už Lie- 
tuvos laisvę. Šiam tikslui iš 
musų, tai yra iš Amerikos lietu- 
vių, nelabai daug tereikalauja- 
ma; reikalaujama tiktai aukų 
ir męs tą galime duoti. Pava- 
dinkime savo aukas Liuosybės 
Aukomis ir siųskime jas Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondam 
Lai ir Amerikos lietuvių auka 
prisideda prie tos kovos, koki;i 
Lietuva veda už isav*> ateitį, 
už savo Laisvę. Juk musų bo- 
čiai nesigailėjo paaukauti savo 

gyvasties Tėvynės gynimui, tad 

męs marš aukų nesigailėkime. 
Dabar vokiečiai mums prižada 

autonomiją; rusai irgi siūlo au- 

tonomiją — tačiaus męs nepriva- 
lome pasitikėti nei vienais, nei 
kitais, tuo labjaus, kad męs rei- 
kalaujame savo kiaštui visiškos 
laisvės. O laisvę savo Tėvynei 
iškovoję, grįž-šimč tenai visi. ir 
ateiviai, ir čia gimę ir augę 
Amerikos lietuviai. Todėl-gi 
neapleiskite Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo! Aukaukite jam 
kas kiek galite, o jttsų auka 
prisidės prie atbudavojimo Lais- 
\vs, Keprig'ulmkigos Lietuvos! 

P. Jurgeliutė. 

MARGUMYNAI. 
LENKŲ AUKOS. 

B r o o k 1 y 11, N. V. — Gcrb. 
Redakcija: — The P o 1 i s h 
V ietims' R e 1 i e f F n n d — 

Lenkų Nukentėjusių Šelpimo 
1 Fondas, kiuris yra tolygus {vai- 
riems lietuvių fondams, Šelpian- 
tiems nuo karės nukentėjusius, 
išleido oficiali pranešimą apie i 
savo reikalų stovį. 

Iš šito pranešimo patyriame, 
kad šisai leivkų fondis per du 
metu laiko (nuo gegužio 7 d. 
1915 metų iki spalio 1 d. 1917 
metų) įvairiais budais surinko 
$808,605.45 aukų sušelpimui nuo 
karės nukentėjusių lenkų. Iš tos 
sumos $722,922.75 jau iki šiolei 
išsiųsta Lenkijon įvairiais keliais. 

Rusijoj esantiems lenkams pa-! 
šalpa yra siunčiama per lenkų1 
komitetą Petrograde, per Ame- 
rikos ambasados tarpininkystę.' 
Vokiečių ir austrų užimton Len-j 
kijon aukos yra siunčiamos j 
Gencralį Lenkų Komitetą Ve- 
vey, Šveicarijoj, pritariant tam Į 
Amerikos Valstybės departamen-j 
tui \Yashingtane. 

Kaštai surinkimo viršminėtų 
aukų, užlaikymas komiteto ir per- 
siuntimo auikų atsiejo: pirmais 
metais 6. 60% nuo surinktos su- 

mos; .antru pusmečiu išlaidos su- 

simažino iki 2. 44nuo surink- 
tos sumos, o už paskutinj pus- 
metį nuo sausio 1917 ra. iki lie- 
pos 1917 'in. iškaščiai sumažėjo 
net iki 1. 98% niuo surinktos su- 

mos. Tas parodo, kad lenku ko- 
mitetas yra ekonomiškai veda- 
mas. (Berods, jie savo centra'li- 
nci (kancelerijai gauna butą uždy- 
ka). 

Žingeidu, kaip lenkai "įskie- 
pija" ir lietuvius prie to fondo. 
Minėtas raportas yra sutaisytas 
anglų kalboje ir platinamas 'kai- 
po atskaita. Tarp kit-ko, čia 
lenkai pažymi savo "bešiališku- 
mą aukų dalinime ir stengiasi 
nusimoti, kad lietuviai esą "Len- 

kijos gyventojai". Toji "nekal- 
tai išrodanti" raporto dalis 
skamba sekančiai: 

"Yictinai atstovai Lenkijoj 
vra daugiausia dvasiškiai ka-' 
talikų ir protestonų bažnyčių.! 
Jie išdalinėja .aukas labjausiai 
jų reikalaujantiems, neatsižvelg- 
dami į jų tikybą, tautiškumą 
ar politiškas pažvalgas. Ki- 
itiais žodžiais, visi vargstan-j 
tieji Lenkijos gyventojai yra 
šelpiami lygiai— ,ar jie butlt 
lenkai ,lietuviai, ar rusinai, žy- 
diai, ar kri'kščiotrm's — visi 
gauna savo dali iš "skromnų" 
fundušų, esančių komiteto ran- 

kose". 

Taip skamba lenkų raporte. 
Lenkai, žinoma, neparodys to, 
•cad jų komitetai Suvalkų ir Vii- 

'niaus gubernijoj vydavo lietu* 
I vius laukan, sakydami "idžci< 
do s\voicli" (eikite pas savus), 
reigi jie amerikonams girsis tuom 
kad aukas, s'utnoįamas iš Švei 
carijos ir skiriamas lenku komi- 
tetui Vilniuje, kaipo aukas ne- 

va Lietuvai, jie sunaudodavo 
steigimui po Lietuvą 'lenkišlkų 
mokyklų lenkinimui lietuviškų 
vaikų. ttudris. 

DELEI KAREIVIŲ APSI- 4 

DRAUDIMO. 

R c a v e r D a m \Y i s. — 

Gerb. Redakcija: — Mačiau jū- 
sų laikraštyje, kad kareiviai ga- 
li "insišiurinti" po $8 už kiek- 
vieną tuksfant] doliarių apdrau- 
clos. Tai noriu žinoti, ar kiek- 

vienoj insurancc kompanijoj? As 
klausiau pas "Prudential Insu- 
rance Co". agentą; jis sakė, kad 

jis nepriima. Jis sakė, kad tik 
valdžia taip apdraudžia ir tik 
kareivius. Ar teisybę jis sakė? 

Jonas Roz—U. 

A t s a k y m a s: Teisybė. Skai- 

tykit pereitam "Lietuvos" nume- 

ryje skyriuje "Lietuviai Karei- 
viai". 

LIETUVIŲ ŽEMĖS BANKAS. 

E r a d d o c. k, P a.—Gerb. Redak- 
cija:—Aš esu pirkęs, apie .šeši 
mėnesiai atgal, akcijų arba s} ;j 
Lietuvių Žemės banke, nuo kun. 

Jono Žilinsko. Jisai man ai^k'u.», 
kad kaip pirksi, tai gausi pilnas i;;- 
ftrmacijas. Bet iki šiam laikui aš 
nieko nesulaukiu; turiu tik kvitą. 

Meldžiu paaiškinti—ar mano 

pinigai gali prapulti,ar ne ir prn- 
ueskit taipgi, kur gyvena kun. Ži- 
linskas. 

A. Abromaitis. 

A t s a k y m a s. "Lietuvių Žemė.-, 
ttankan sumokėti pinigai yra po 
tinkama priežiūra žinomų lieUt- 
viams sąžiniškų lietuviu veikėut. 
Męs neturime jokio pamato many- 
ti, kad jųiu pinigai prapultų. Kun. 
Jono Žilinsko nuolatinis adresas 
v*a toks: Rev. Jonas Žilinskas, 
50 \Yest Sixth St.. So. Boston, 
Mass. Rašykit tenai—gausite in- 
formaciją. 



Dar apie "Sarmatia toiation." 
l.svilkimas aikštėn lenkti "Sar- 

niatia Association" darbavimo- 
si tarp lietuviu sukėlė tarp mū- 

sų žmonių pusėtinai daug kal- 

ini. Žmonės mato didelį -pavoju, 
gręsiantį lietuviams iš pusės ši- 
tos organizacijos veikimo. 

Jeigu žmonės turėtu daugiau 
žinių apie tą lenku dratfgiją, jie 
nusiramintų, nts toji draugija' 
neturi jokio rimtesnio vardo net 

tanp lenkų. 
\'ienok reik atminti, 'kad ir 

mažas kupstas tanikiai didelį ve- 

žimą išverčia; reik taipgi nepa- 
miršti, kad "Sarmatijos" veiki- 
mas, tai tik mažutėlė dalelė rim- 
tcsi.-'-s agitacijos, kurią kitos len-| 
kiškos organizacijos varo ir čia, 
ir Europoj su tuo tikslu, kad 

pasigavus lietuvius į savo kil- 

pas ir gavus Lietuvos prijungi- 
mą prie Lenkijos. 

'Uaigi iš tos priežasties verta 

iuiski>rvti lenkiškos agitacijos die- 

gą pat jo užnaazgoj. C) antra 

vėl ir pasiskaitymas apie tą "Sar- 
matia Association'' yra žin&eicjs. j 
IJodėl ir leisiu sau kiek plačiau 
apie ją pakalbėti. 

* * 

Kas prie tos "Sarmatia Asso- 

ciation'' priklauso, kas ją veda 

ir kok:j bud u ji susiorganizavo? 
Jos vadais yra vyrai, 'kurie 

toli gražu nesidžiaugia pagarba 
net tarp pačiu lenkti — tai yra 

padugnės lenku politiško judė-j 
jimo. 

Tokiu buvo "mecenasas" Ku-Į 
la'kovski, lenku socialistų kalbė- 

tojas (oficialiai nepriklausantis 
prie tos organizacijos); tokiu 

buvo M. Gmerinckis — lenku 

socialistu iredaiktorius; tokiu bu- 

vo W. lilaževicz — atžagarei- 
vis ir reakc'.jonHrius, dabar gar- 

sus lenkų socialistų .politikie- 
rius. Dabartinė karė juos visus' 
pastatė aitit kojų ir apsiautė vie- 

na socialistiška idėja. Idant su- 

pratus kilimą to judėjimo, yra1 
neatbūtina trumpa chronologija. Į 

Prasidėjus šiai karei, lietuviai: 

Janulaitis, studentas politechni- 
kos, ir kiti po vadovyste briga- 
dijerio Juozo Pilsudskio, lietu- 

vio iš Kauno gubernijos, suor- 

ganizavo lenkams ^Galicijoje 
"Lenkų iegijonus". 

Legijonų Tvėrimas. 

Tuojaus po to, atvyko čia (į 
Ameriką) tūlas Mlinovski. dak- 

taras filosofijos, ir Hausneris, 
Galicijos atstovas Austrijos par- 
lamente. Jie pradėjo agitaciją 
rinkimui liusnorių j tuos lenlkų 
legijonus. 

Visi "gyvenimo griuvėsiai,'' 
tunginiai-'bedarbiai, lengvos duo- 

nos jieškotojai, tapo įjungti j 
agrtatyvišką darbą. Suprantama, 
kad viskas sparčiau suknibždėjo. 

Idant pasiekti platesniu sluog- 
snių žmonių, atkreipta atvda į 
laikraščius. įsteigtas "Vienybės 
Lietuvniinkų" zeceriii dienraštis 
vardu "Tęlegram Codienny," 
rankose Mazuro vos gyvuojantis, 
tuojaus nuo vokiečiu konsulio 

gavo 700 doliariij subsidijos; tuo 

pasirodė "VVici," organas "Ko- 

mitetu Obrany Narodowej" 
Lenkų susivietnijimo organas 

"Dziennlik Zvtiązkovvy" sako, kad 

netrukus tais doliariais tapo 

pagerintos mašinos laikraščių: 
"Dziercnik Ludowy," kuris yra or- 

ganu lenkų socialistų ir "Bicz 

Božy," satyriško lenkų socialis- 

tų laikraščio. 
Visi tie laikraščiai, pradėjo 

skelbti "Lenkų Legijonų" reika- 
lingumą; podraug pradėjo šmeiž- 
ti Francuziją ir Angliją, o girti 
vokiečius. Laikui bėgant, ka- 
ia prasidėjo agitacija už taiką, 

kiekvieną pasiulijimą vokiečių 
taikos jie pradėjo kelti j padan- 
ges. 

Užstojo navatni ir koktus lai- 
kai lenkų gyvenime. Lenkų 
žmonės pažinojo vokiečius, kai- 

po hakatistus, kurie lenkų 
vaikus rimbu kapoja«nt vokiškai 

poterių mokino. 
Dabargi jiems pradeda kalbė- 

ti, kad vokiečiai yiji širdingiausi 
lenkų mylėtojai; fc*d tą karę 
pradejo esą ne kivirčai Austrijos 
su Serbija, neigi kaip kiti sako 
— "ekonomiški reikalai," bet esą 

šitoji kt.rė, virto taip, kad vokie- 
čiai su visu pasauliu (kovoja, už 

lemki£ reikalus, ui Lenkijos ne- 

teisingą išdalinimą ir, dabar, ka- 

da vokiečiai stirnutė svietą visuo- 
se frontuose, jie duoda lenkams 
laisvę, šaukia gyveniniati jų. len- 

kų viešpatystę; tveria lenkui 
legijonus ir sako: "Ot, turit, im- 

kit ir laikykit''. 
Ir žmonės tvenkės j Icgi jonus 

ir karpo tvanu plaukė i '^nės 
aukos. Kas abejojo apie — 

tapo paskelbtas r u s o f i 1 i u m; 

kas netikėjo tam — buvo šni- 
pas, išdavikas. Rašė jas Sienke- 
Avicz ir pianistas Padercvvskis ta- 

po paslkclbti "išdavikais," kitriif 
vardas, anot šitų laikrašipalaikiųJ 
"za\visiiie na s-ztibienicy, by do-' 
peJnic liczbbę targovviezan" (pa- 
kibs ant kartuvių, idant dapildy- 
ti t a r go v i č atui išd a viik u skaitliu), 
žodžiu sakant, tie vokiečių siti)-! 
sidijuoti laikraštukai pnadėjo 
platinti morališką terrorą. liet j 
svarstyklės persisvėrė. Lenkai pa-j 
reikalavo nuo vokiečių neprigul-j 
mybės Lenkijai. To vokiečiams 
užteko ,kad panaikinus lenkų le- 

gijonus ir jų vadą, brigadierą Pil- 

sudzkj, įkišus j 'kalėjimą. 

Suirimas pro-vokiškų legijanų. 
Tas liūdnas lukišku legijoivų 

epilogas tapo dar liudnesniu 
Koni. Obrony Narodovvej fina- 
lu. Jo visi pamatai griuvo, visos 
viltys nugęso. Gąsioro\vskis ir ku- 

nigaikštis Paniatovvskis, remian- 
tis Francuzrjos valdžios ir visos 
lankų visuomenės (išskiriant so-, 

sialistišką K. O. N.) pritarimu, 
pradėjo roaujus lenkų legijonus 
organizuoti. 

"KOX," kurį juokais pradė- 
ta vadinti "kon.oucais" — (ir- 
kliniais) pradėjo j viršų kojomis 
verstis. Jo darbai ir žingsniai, 
pradėta aiškinti. Kilo klausi-j 
tnai: Ko jie lani'ko vokiečių kon- 
sulato užkambarins? Už ką jie 
subsidijas {.pinigines paramas] 
gavo? Kam rinko aukas, ka- 

dangi legijonus Austrija užlaikė?! 
Kur dingo šimtai tūkstančių do- 

liarių ėmonių aukų? 
Lenkų liaudis mato tik vieną 

tylų atsakymą: nuskurę pirm ka-1 
rės lenkų socialistų vadai stai- 

ga pralobo. 1 

Suprantama, tas viskas ne mū- 

sų daykas. Tie klausimai ne 

mums priklauso, tad ir atsaky- 
mas ne mums rupi. Jei apie 
tai čia paminėta, tai tik todėl, 
kad geriaus supratus, kodėl tie 

griuvėsiai, tasai "KON" pradė- 
jo lietuvius surašinėti? Paai- 
škummas lengvas: Jie jau ne- 

gali rinkti sau auiku vardu le- 

gijonu. kuriu jau nėr; jie tarp-1 
gi negali pinigus rinkti vien tik 
už šmeižimą tu lenkų Jegijonų, 
kuriuos dabar .nepapirkti žmointės 

organizuoja. O aulkų reik, nes 

jiems gyvent reik. Reik todėl 

žmones monyti, reik veikti, reik 

'darbuotis''. Ir New Yorke, ant 

Second Ave., jau nuo tulo laiko 

'darbuojasi" "Biuras" — to 

"KOX" likučiai, po vadovyste 
'meccnaso" Kulakowskio su tri- 

mis "sdkreto»riais'\ 
Nori parodyti, kad nėra lietuviu. 

Minėta "Sarmatia Association," 

galima manyti, bus neoficialė to 

'Biuro" šaika. Pastanga ju yra 

prirodyti, kad nėr tokio žmo- 

gaus, kuris lietiniu vauintus. 

Idant supratus, >cHkiu budu 

ta "Sarmatia Association*' idė- 

ja atsirado pas tuos lenkų so- 

cialistus iš "KON," aš pridursiu 
čia ištraukas iš laiško, rašyto 
man -dair 12 d. gruodžio, iq\6 m. 

; Tame laiške su lengva širdžia 

kalbama apie tą viską (gal to- 

dėl kad j moteriškę rašyta). 
Tasai mandagus rašėjas vadina 

tą vi»ką "role komedijanto". 
Gaila man labai, kad tas laiškas 

taip snrazgintas asmeniškais iš- 

sipažinimars, kad man yr vos 

j tegalima tik vietomis ji pas- 

kelbti. 
Aš pratylėsiu apie tai, įkas ja- 

me kalbama aipie D-rą Šliupą. 
Sąryšyje su juo štai kas rašoma 

kitoje vietoje: 
'"žinai, ipasfcaruoju laiku at- 

vyko čia (į New Yorką) ponas, 

j Silvestravičius, — tolymas Dr. 

Šliupo gimime. Sakosi beesąs 

inžkn«rnini. Yra tai labai iš- 

įkaHiUs jaunikaitis ir mandagus 
draugas: idea.1i>tas gryno "van- 
dens mistikas, o visu pirma — 

bajoras, kuris mano. kad jam« 

teka kraujas mormamų, sasų ir 

anglę, nors, man rodos, kad 
pirmiausiai bene mongolu — 

jeigu, aplamai, fiziognomija įką 
noirs reiškia. 

'"(Savo pasielgimais ponas Sil- 
vestravičius yra atviras ir nuo- 

lankus. Kalbant .apie save, jis 
besąs "niistrzem \v zdobyvvaniu 
przyjaciol" [misteas draugų jga- 
vime] ; ir taš tam tikiu, nes 

praleidus mudviems visą vakarą, 
jaučiau, kad jj .pamylėjau, norsi 

ta "meilė" nebuvo manyje jo, 
dailumu sukelta, bet minavwla- 
mas ji liniksminaus ekscentriš- 
kumu jo elgimosi bei vijumišku 
silpnumu jo pažvalgose. — 

''Panas Silvestravičius sakosi 
nuo prigimimo besąs lingvistas, 
nors, kalbant franeuziškai, kalba 
su tokia flegma, kad greičiaus 
cliinu kalba girdisi, o ne fran- 

euzų. Lietuviškai jis kalba šiur- 

kščia "katalikų" tarme; nera- 

mu daros jos klausant. Kal- 
bant gi lenkiškai visai neištaria 

minkštųjų pusbalsių : č, z, š, dz, 
kas jo įkalbą daro rukščia, užsu- 
dinta pusėtinomis rieškučiomis 
rusifizmo. 

Naujas "Pranašas". 

Ponas Silvestravičius, gvil- 
dendamas savo politiškas ambi- 

cijas, sa'kė: Girdžiu sąžinės balsį. 
Iš jo padariau sau obalsj "Su- 
sivienijimo"; išrašysiu jį ant vė- 
liavos ir šauksiu prie jos eros 

valios žmones, varda-n tradicijų 
šventų ir nesulaužomų; vardan 
labo lietuvių ir lenkų; vardam 
istorijos. Kylius, kurie mus 

$1caldo j lenkus ir lietuvius — 

ne musų šlėga varo1. (Sakysi: 
'•Poor Yorick!" aš sakau; "l'oor 
Romeo!"). Tai musų darbas. 
Ir, jei prie to skaldymo kas ran- 

kas kiša, — tas užsiima darbu 
šlykštaus provincijonali/.mo. 

"Lietuviai ir lenkai tur drau-' 
ge gyventi. Kol (Sic!) tarp lie- 
tuvių ir lenku nėr rubežiaus, aš 

•l 

Lietuvoj gyvenau; kada jis bus, 
aš iš jos kraustausi". 

Ponas Silvestravičius štai kaip 
aiški'o kodėl? 

Su rusais gyventi, jis sako, 
lietuviams iant naudos neišeis. 

(Aš pilnai sutikau). Su prūsais, 
taipgi (Aš pritarenčiai linkteliau 

gialva). Vieni lietuviai esą gy- 
venti negali" (Aš purčiau gal- 
vą). Lenkai esą prie jūrių ne- 

prieis, kas >reiškia; kad len'kų 
viešpatija bus kaip apmirus. O 
juk, sako, mumis iriša tradicijos; 
tas pats kraujas, tas pats Gruen- 
vvaldas ir drauge gyvenant lie- 
tuviams su lenkais 'bus esą nau 

dingą. Pirmiausia esą didelė len- 
kti viešpatija j u imteresus gins, 
paskui esą kalba lietuvių kils. 
Pavyzdžiui, sako, paimkim, kad 
lietuviai renka atstovą žemaitį į 
Seimą Var savoje; idant jį ten 

supratus, reikia V-aršavoje mo- 

kytis lietuviškai ir.... 
—Ar jus jaučiatės lenkas, ar 

lietuvis? — perkirtau jį. 
— Lietuvis-lenkas. Tą kombi- 

naciją išreiškia žodis; "polak". 
Juk tiik buvo lcchitai ir lietuviai, 
0 ne paliokai ir lietuviai; per 
susivienijimą lietuvių ir lenkų į 
lenkų "Rzecz Pospolita," iš- 
sivystė lenkų viešpatija ir iš- 
čia žodis polak. (??) Jųs neti- 
kit? Jus, tuirbut, esat priešin- 
gas tam vardui "polak". Ale, 
jei taip, tai meldžiu man atleis- 

1 už pastebėjimą, kad tuomi pa- 
virtinate nepažinojimą savo is- 

ton jos. 

"Juk lemkai yra lietuv:ais. Bu- 
vo juk žemaičiai, prusai ir jadz- 
vingai .po abelnu vardu Sarma- 
tų. U tu jadzvingų kilo lenkai. 
Jeigu tat vardas "polak" stotu 

skersai kelio vienybei lietuvių 
ir lenkų, — tai vadinkimės s a r- 

matais. 
—Kaip manot tą padaryti? 
—Ne liarmu. Esu turintis 

tėkmės ant žmonių; moiku dary- 
ti sau draugų. — rasiu pasekė- 
jų. Daktaras Jacevičius man 

pritaria, su mauti m suti'nka, — 

rasiu vienminčių ir daugiau... 
Gal jųs, susgyvene su idėja, pri- 
tarsite, — darbas eis. (Aš sar- 

kastiškai šyptelėjau). Jųs pasi- 
ryžo esate -nepritarti. 

Labai man gaila, kad .negaliu, 
—sakau. 

—O, žinai, norėčiau, kad tu 

jj (Silvestravičių) pažintum 
Tra tai komedijantas iš visų pu- 

*ių. Sakėsi turįs didelę inteletk- 
fctališkį jiegą ir tvirtino, kad, 

idant 'tą patynts^ reikia viens 
kitam ilgai } akis žiūrėti: silp- 
nesnis, sakė, uinuĮis. 

♦ * 

Tp užteks. Iš čia, regis, aiš- 
ku, iš 'kur imas tas vardas — 

"Sarmatki Associaetiou" ir ko- 
ik i u s "Sarmatus" ikonas Silves- Į 
travičius satti. r. prikalbino. Rei-| kia tik žodymjp Daktaro Šliupo | 
ar kitokio realisto, kad pride-, 
rančiai juos pavadinti. Dar- 
bas tas jų mums yra aiškus: 
jis yra kad -prirodžius, kad Ame- 
rikoj Lietuvių nėr. 

Kaip lenkai surašinėjo lietuvius. 
Toks surašinėjjimjis lietuvių, 

jau buvo Vilniaus gub. 1905 m. 

'Pen pasamdyti 'buvo ubagai, 
jdanti vail£čioflairt no kaimus 
surašymą 1 cinkų ir lietuvių <lary-, 
tu. O kadangi tie "žebrokai" 
rašyt nemokėjo, priimta metodą 
senųjų lietuvių, kuomet jie skai- 
tydavo, 'kiek zuikių yra miške. 

Ta metodą buvo tokia: pa- 
dalindavo mišką j dalis, paskui 
pakeldavo trukšmą, idant visus 
zuikius sujudinus, o kada jau 
niianč, kad visi zuikiai sukilo, 
eidavo kiekvienas aplink savo, 

dalį, ir ant vieno galo užręsda-j 
vo nubėgusius zuikius, o ant 
kito išbėgusius: skirtumas tarp, 
rentinių reiškė, kiek zuiikių yra I 
jo dalyje. (Žinoma, tas turėjo j 
buti žiemos laike, sniegui nu-1 
puolus, kad zuikių pėdsakai bu-, 

tų žymus). 'Haigi ir Vilniaus] 

„ubernijos surašymas skyrėsi tik 
tuom, kad jie žmonių '"ne sukė- 
lė/' bet ėjo "žebroks'' kaimas 
nuo kaimo ir nuo rankgalio laz- 
dos "rašė" lenką, o nuo kito ga- 
lo užiryzdavo ant lazdos lietuvį, 
o apreutęs vi -ą lazdą gabeno ją 
pas "jenerolintes" Homvald, j 
dvarą inetoli Meišogalos. 

'Taip tapo prigabenta šimtai 
lazdų 'ištisai aprantvtų ir, ka- 

dangi nebuvo skirtumo tarp riil- 

tinių lenku ir lietuvių, parkai- 
tyta visus lenkais. 

Kunigas Petrulis, žinoma, pro- 
testavo prieš tai. Sakė, kad 
iš mar.KJJsiguino .privalėtų nors 

žemiausius keturis irentinius lie- 
tuviams priskaityti; ;bet 'gavo 
atsakymą, kad "kvestorius" ren- 

tė viską muo viršaus. Tuo budu 

našta, kad, lietuvių Lietuvoje 
nebuvo. 

Dabar lenku socialistai, iš 
"Sarmatia Association", darys 
tokj pat surašą lietuviu Ameri- 

koje, idant parodžius, kad ir čia 

lietuviu nėra. 

Logika jiems diktuotu, kad 
tokio surašo nereik, — kad jau 
iškalu© žinoma, kad lietuvių jie 
čia neras. Bet jiems logikos ne- 

reik — jiems reik "veikti." "dar- 

buotis," kad aivkų gavus. 
Męs tą galime ignoruoti su 

tyliu išdidumu, bet, jeigu toks 

'"užrašinėtojas" atvyktų j musų 
namus, —parodyti jam duris. 

P. B. 

Škotijos lietuviai pas 
Rusu Ambasadorių 

i 

Spalio mėnesyj, šių metų, Glas- 

gowan atvyko iš Londono rusu 

ambasadorius prie Britanijos val- 

džios, Nabokov. 
! ę 

Škotijos lietuviai tuomi pasi- 
naudojo ir išsįunte pas jį dele- 

gacija pakalbėti apie lietuvių rei- 
kalus. ( , 

Apie tai "Išeivių Draugas! 
rašo sdkančiai, 

•* * 

Jis [Nabofcov] turėjo skaity- 
t; čionai vakare prelekciją apie 
rusų revoliuciją ir vietą talkinin- 

kų tarpe. 
Musų lietuviams buvo svarbi 

■ne taip jo paskaita (kuri atlikta 
buvo puikiai ir užganėdino bri- 

tt.s), kiek prog,a perstatyti jam 
lietuvių reikalus. 

Todėl delegacija iš 7 ypatų, 
įkun. Šveistrys kun. Norbutas, 
p. p. D. Strungys, K. Matulaitis, 
J. Nevulis, M. Lebedienė ir Ur- 
banavičienė, išgavo audijenciją, 
kuri tęnsėsi virš pusvalandžio. 

Paskirtu laiku pribuvus j City 
Cliambers, George Square, Glas- 
govv, gražiame knygyne palau- 
kus valandėlę, išėjo pats amba- 
siidorius p. rvabokov, jo sekre- 
torius baronas Wrangel ir rusu 

kmnsulio vietą užimąs p. Den- 
ham. Pastarasis -perstatė delega- 
ciją ambasadoriui. 

Kun. Šveistrys keliais žodžiais 
apreiškė kad šioji delegacija at- 

vyko svarbiu reikalu aprūpini- 
mo lietuvių, lenkų ir rusų šei- 
mynų Škotijoj atlikusių, kurių 
šeimynų vyrai gavo išvažiuoti 
Rusijon. 

Lietuviai prilankys rusams. 

Kun. Norbutas, maž daug, pri- 
minė, jog šioji delegacija llri- 

tanijos lietuvių, (apie iooo šei- 
mynų krūvoj, kelių desėtkų len- 
kų ir rusų šeimynų reikalu kal- 
ba. Kad^nors lietuviai ypač net.i- 

ri už ką buti dėkingais senai ru- 

sų (caro) valdžiai, nors Lietu 
voje priespauda buvo taip aiški 
ir p. ambasadoriui žinoma, nors 

nežinia iki šio4,: ko* galima tikėtis į 
iš dabartinės valdžios, visgi lie- j 
tuviai nuo karės pradžios ir iCci, 
šios dienos rodė .ir rodo kuo-, 

didžiausi Rusijai prielankumą, j 
Neturtingi juoddarbiai sumetė j 
virš $5,000 per rankas komiteto 
nuo karės "nukentėjusiems šelp- 
ti: Rusijos karės pabėgėliam-, 
belaisviams Vokietijoj eto, pa- 

siųsta apie li,ooo rublių. Dobar, 
kada lietuviams duota pasirink- 
ti: rusų, ar gerai aprūpintą Bri- 

tanijos armiją—beveik visi lietu- 

viai bevelijo dėtis prie rusų, no"s 

\>skas čion neužtikrinta. Lietu- 

vius prie to varė prielankumas 

Rusijai. Užtai lietuvių. teisė—'tei- 
se kurios negali lietuviai parem- 
ti fiziška spėka, bet teisė mora- 

liška — reikalauti iš Rusijos, 
idant jie nekentėtų del savo sim- 

patijų prie Rusijos, idant jie iš 

Rusijos susilauktų užtarimo 

panamos. Kitaip pasakius, rusų 
\ aidžia turi priedermę aprūpinti 
tas lietuvių, lenkų ir rusų šeimy- 
nas, 'kurių duonpelniai išvažiavo 

pakviesti Rusijon. Skaudus klau- 
simas delegacijos atstovaujamų 
žmonių: kiek, kur iir kuomet gau- 
ta bus pašalpos? 

Gauna po 120 rub. į dieną. 
P. Ambasadorius ramiai išklau- 

sė viską ir atsakė nuo savęs: 
jog teisė lietuvių etc. prie pa- 
šalpų aiški, pripažinta. Tos tei- 
sės nė ambasadorius, nė (pasiti- 
kima) rusų Valdžia neužginčija. 
Tilk klausimas praktikos: kaip 
sušelpti? Sunkenybių daug. Rei- 
kia daug pinigų. O Rusijai tas 

r.epigu. Bet ambasada pasinau- 
dos nauja proga, kurią suteikė 
lietuvių-lenkų-rusų delegacija. 
Rusų valdžia duos pinigų. Kiek 
ir kaip—klausimas sunkesnis. 
Ect duos. Duos "nors per baž- 
nvtinj lietuviu komitetą." (Atsa- 
kyta delegatu; "bažnytinis komi- 
tetas" ti'k iš to atžvilgio, kad. 
prie jo priguli du bažnyčios at- 
stovu: kun. Šveistrys ir kun>. 
Norbutas, šiaip jau su bažnyčia 
rieko neturi komitetas bendro). 
T.et sunkenybė Rusijai su pini- 
gais nepaprasta,—del nemieruo- 
t'i revoliucijos dorbininkų reikala-' 
vimų. Štai ant upės Volga val- 
džia buvo priversta išmokėti dar- 
bininkams už išnešimą nuo laivo 
g'udų po 120 rublių į dieną 
ko ž n am ! iooo 'rublių .algos m ė-1 
nesiui /ne naujiena. Čia sunke- 
nybė. 

Delegacija atsakė: taip!bet ko- 
dėl apie tas sunkenybes nesvars- 
tė rusų valdžia pirma padary-' 
siant sutartj su brittais? Netu- 
rint kuo atlygint, reikėjo neda- 
ryti sutarimo. Rusų paleisti pa- 
valdiniai turi teisę reikalauti at- 
lyginimų, prisitaikant prie vie- 
tos sąlygų, rusų pinigų kurso et*.j Po trumpų tolimesnių argu-j mentacijų, laike kurių ambasa-j dorins išreiškė savo prielankumą 
lietuvių -lenk ų r 11 s ų r e i k a La .1 n r., 
prieita prie maž daug tokių rezo- 

liucijų : 

j. Ambasadorius kreipsis j ru- 

si; valdžią dair kartą. 
2. Glasgo\vo konstilis apva- 

žiuos rusų pavaldinių kolionijas, 
pu pagelba lietuvių komitetų (nuo • 

karės (nukentėjusiems šelpti ir J 
teisėms ginti) surinks žinias apie. 

šelptinų šeimynų skaitliu ir pa- dėjimą. Paskui sudarys sutartį 
su Parish Council, k"rie Pari- 
shai išduos pirmas pašalpas la- 
biau suvargusioms šeimynoms, o 
tc.liau bus rusu valdžios pagelb,?. 

Pajudinta klausim: 3 Įeitu viii, 
kiuriu Britanijos policija buvo 
u >: La ikiu s popierus. (Dabar t;e 
lietuviai atgavo popierus ir ga- lėjo išvažiuoti Rusijon'). 

AUS, REIKALAI. 
Nebūkit, Vyrai, 

Bolševikais. 
Ziuriu aš j Amerikos Lietuvių 

Tautinę Sandūrą jau antras me- 
tas ir, kad aš taip gyvis bučiau, 
neliabai daug kuom turiu pasi- 
džiaugti. 

Amerikos Lietuvių Tautos San- 
dara yra vienatinė mušu partija, 
kuri su siela ir kunu yra atsida- 
vusi Lietuvos ir lietuvių tautos 
gyvenimo pagerinimui. Ir ton 
inkmėn darbuodamasi, ji neturi 

jokių užpakalinių minčių, jokių 
intrigų, jokių paslėptų tikslų — 

kad Lietuvą arba RymanJ "paun- 
š'apį" užstačius, arba interna- 
cionališkose balose p: skandinus. 

Tpkiems tikslams kiekvienas 
lietuvis, jeigu jis vra bent siek- 
ti ck susipratęs, nuoširdžiai pri- 
taria. Bet gi Sandara nariais 
negeria:1 si ai auga. 

Kodėl? Taip turėtų pasiklau- 
sti kiekvienas sandarietis, nes tu- 
ri buti kokios nors priežastis. 
Jas suradus, reiktų prašalinti. 

Gal but aš ne visas priežastis 
matau, bet keletą aš pastebėjau 
ir j jas noriu atkreipti .pačių 
sandariečių atydą. 

Pirmiausiai .kaip matyti, San- 
daroje nėra prigulinčios vidujinės 
tvarkos. O kur tvarkos nėra, ten 

niekas nenori nei eiti', nes ne- 

smagu. Bet apie tai yėliaus. 
Sandariečiai turėtų prisipažin- 

ti, kad, aibeinai -paėmus, jie ma- 

žai darbuojasi. 
Paimkim, sakysim, C hieagą, 

kur darbas turėtų virte virti, nes 
ten daugiausia tautininku inteli- 

gentų. Bet neverda, — matyt, 
arba tinginiai yra, arba gal ko- 
kios kitos priežastįs yra. 

Rytuose daugiausia darbuojasi. 
YpaČ smarkiai darbuojasi Nau- 
joj Anglijoj. Bet ant nelaimės 
Sandara ne vien pelną is to dar- 
bavimosi gauna. 

Nuo pat Sandaros susitvėrimo, 
Sandara turėjo šiokios-tokios bė- 
dos su Naujos Anglijos sauda- 
riečiais, kuriais anais laikais va- 
dovava p. Rimka. 

P-^as Rimka — gabus organi- 
zatorius, bet kiek tas palyti San-» 
daros tvėrimąsi ir organi/. 'ima- 
si, jis lošė rolę panašią į Lenino 
rolę. Naujaatiglicčiai, po jo va- 

dovyste, juk vieną laiką net ulti- 
matus statė visai Sandarai, kad 
jie atskilsę nuo Saaidaros; jie rei- 
kalavo saų teisės autonomišką 
liaudininkų brenčių "tverti" ir 
nei su Centro Valdyba nei sn 

visa sandara nelabai skaitėsi. 
Likimas taip nulėmė, kad tuom 

sykiu pasipainiojo po kojomis p. 
Bulota — originališkų liaudinin- 
ku p a p a, kurį p. Rimka buvo 
labai piršęs. 

Bet Bulota, atvykęs Amerikon, 
taip susikompromitavo, kad ir 

p Rimka išmintingai nusprendė 
suglausti ausis ir nutilti apie sa- 

vo liaudininkus. Bulota užmu- 
šė Rimką ir jo politiškas idė-, 
jas. 

Nurimo ir Naujos Anglijos 
sandariečiai. Rodėsi, kad San- 
dara susicementavo dabar stip- 
riai ; vaidai, revoliucijos ir 'kontr- 
revolieijos nurimo — bolševikai 
iš Sandaros išgaravo. 

Betgi, tėmiju iš laikraščiu, 
kad pastaraisiais lai'kais Naujos 
Vnglijos sandariečiai, kuriais kaip 
matyt vadovaja p. Rimkos ga- 
lius Įpėdinis, vėl užtraukė "kontr- 

revoliucijinį maršą." 
"Ateitis," kaip išrodo, vėl pra- 

dėjo organizuoti Naujos Angli- 
jos sandartečius naujau žygi n. 

Jie tai daro — jie sako — 

Sandaros gerovei. Tikiu — gal 
but jie baip ir mano. Bet 
abejoju, kad tas Sandarai išeitu 
ant gero. 

Kodėl? Todėl, žad Naujos 
Anglijos apskričio sandariečiai 

— nororns, ar nenoroms, ne>a 
Saindialron disorganizaciją. Ko- 
kiu budu? Ogi tokiu pačiu bil- 
du, kaip ikad ir visur daroma. 
Pirmiausia stengiasi diskredi- 
tuoti Centro Ytaldybn, Sanda- 
ros vadovus. 

"Ateityje" tas jau ne vieną 
sykį pažymėta. Bet ypačiai ai- 
škiai tas pasirodė paskutiniais 
laikais. 

"Ateities" personalas stipriai 
mėgino apskųsti Centro Yaldy- 
>ą Connecticut'o valstijos apskri 
čio susivažiavime. Užmetimai 
buvo daromi tuli gražu uedrau- 
giški. 

l->et tasai apskritys pasivelvjt 
au ncsutiikti su "Ateities" po- 

licija. 
IXibar atsibuvo Naujos A n 

folijos Apskričio suvažiavimas,— 
pilnai kontroliuojamas "Atei- 
ties" personalo. 

Ii čia tokiu dalykų pridirbta 
kad iš šalies žiūrint, užeins 
klausimas: Ar Naujos Anglijo? 
andariečiai vėl nevirsta į save 
usies "bolševikus," manydami 
utruskinti Sandaros Valdybą h 

asiimti j savo rankas viską — 

nuo Centro Valdybos pradedam 
r organu baigiant. 

Toj- pačioj "Ateityj"' matau, 
"ad "Ateities" personalas kirto 
-entro \ aldybą be pasigailėji- 
mo. 

Kritikuoti, statyti tulus rei- 
kalavimus — galima, kodėl ne? 
Bet tas privalo būti daroma 
draugiškai, o jeigu jau ne drau- 
giškai ,tai bent su tinkamu 
r i m t u m u, kaip pridera ir sa- 

ve ir kitus gerbiantiems žmo- 
nėms. 

Iš "Ateities" reportierio ap- 
rašymo virsniinėto susivažiavi- 
mo matyt, kad ten Centro Val- 
dyba ne tiek kritikuota, kiek 
tiesiog jai "drėbta". 

Čia apskričio valdybos nariams, 
— dargi ju raportuose — Cent- 
ro finansų Sekretorius, ir redak- 
torius — ne Sekretorius ir ne re- 

daktorius, bet "tas žmogus"; jis 
ie daro ką nors, bet "lenda"; 
Sandaros Prezidentas — ne pre- 
zidentas. bet tik "tas žmogelis"; 
kitas vėl su pilnu autoritetu 
)rancsa, kad "valdybai mažiau 
u pi organizacijos d:.rbas ii* labas, 

negu savo ambicijos ir vieš- 
patavimo paturėjimas minioje". 
[Imu žodis-žodin iš "Ateities" 
reporterio pranešimo|. 

Pagalios pats lyderis, "Atei- 
ties redaktorius, pasiremiant 
"netaktišku clgimusi Centro Val- 
dybos," suformuliuoja ir perve- 
da "Centro Valdybai papeikimą" 
— kas, beabejonės, jam išrodo 
labai "taktiška". 

Sakytum, kad jau butu gana. 
Bet ne. Kalbant apie busiantį 
N*e\v Vorke Sandaros seimą, ši- 
sai susivažiavimas nutaria [čia 
vėl paantrinu iš "Ateities" žo- 

dis-žodi'iil: "Naujos Anglijos 
'kuopos prisirengusios jiųsti at- 

stovus. turi pranešti apskričio 
Valdybai; o Apskričio Valdyba 
nuspręs, ar dalyvauti Seime". 

Tįaigi, kas gi oia, draugai — 

Kronštadto "respublika,", ar Nau- 
jos Anglijos apskričio Valdybos 
Diktatūra? Nuo kurio laiko 
Sandaros kuopa turi klaustis Ap- 
skričio Valdybos pavelijimo, ar ji 
gali Sandaros Seime dalyvauti? 
Ir kas davė teisę tai Valdybai 
apie tokius dalykus spręsti? 

Kas gi, draugai sandari ečiai, 
tas yra? Kontr-revoliucija prieš 
Sandarą? Uzurpacija teisių, ku- 
riu Apskr. Valdybai niekas ne- 

suteikė? 
Taip, broliai, išrodo. Išrodo, 

kad męs Sandaroj pradedam su- 

silaukti savo bolševiku ir savo 

Leninų su Tlrockiais. 
Ne piktumu aš tai kalbu ir ne- 

noriu išmėtinėti, bet man širdį 
kauda, kuomet aš tokius daly- 

kus iratau, kurie griauja pačius 
>amatus kiekvie ios organizuotos 
tvarkos. 

Męs negalime sutverti stiprios 
partijos, męs nieko rimto negali- 
me padaryti, jeigu męs taip elg- 
simės. M';s galime kritikuoti 
/aldybp. męs galime išreikšti ne- 

užsigamėdinimus, męs galime 
c'uoti sumanymus, bet jeigu męs 
visa tai darome ne rimtu, gerb- 
tinu <budu, bet panašiu budu, 
kaip kad Naujos Anglijos ap- 
skritys, tai męs ne tvarką, bet 
anarchiją darome; męs -ne rimtą 
darbą dirSame, bet "bolševikiz- 
mo" liepsnas įkuriame ir j^s pu- 
čiame. Jųsų Draugas. 



KAIP BUTI SVEIKAM? 
šj skyrių, 'Lietuvos" skaitytojų naudai, veda Dr.S. Bie- 

žis. Kas gąvaitž jame tilps jvairių naudin-jų straipsnių iš svei- 
katos sryties. Skaitytojai gali kreiptis prie šio skyriaus vedė- 
jo au įvairiais oiklauslmala. Svarbesni užklausimai ir atsaky- 
mai tilps Siame skyriuje. Su užklausimais reikia kreiptis tie- 
ftic i pas šio skyriaus vedėją adresu: Dr. S. Biežis, 2359 So. 
Leavltt St, Chicago, 1IT.— 

ftio skyriaus informacijomis "Lietuvos" skaitytojai gali nau- 
dotis uždyką. 

PRADEDANT ŠĮ SKYRIŲ. 
Gal buti nėra nei vieno gyvo 

žmogaus, kuris butų visapusiai pa- 
tekintas; kuriam nereikėtų galvą 
sukti, idant dalykai slinktų iškaluo 

nustatytų buriu. Kaip turtingas, 
taip ir biednas; kaip jaunas, taip 
ir senelis—visi turi savo galvasu- 
fcius, rūpesčius. 

Paprastai žmogus pašvenčia 
daugiausia laiko I>ei triūso s;, o 

kasdieniniam užsiėmimui, iš kurio 
sau pragyvenimą daro. (ii liuosas 
laikas praleidžiotna įvairiai, lė- 

čiau*, is įvairių kiekvienam žino- 

tinu 'alykų labiausia užmiršta yra 
Jojo paties kūnas—mašina, be ku- 

rios gero stovio jis negalėtų ne- 

mariausio dalyko atlikti. 
Todėl šitame skyriuje bus kas 

sąvaitę aiškinami sveikatos daly- 
bai, ir atsakinėjami toki klausi- 

mai, kurie turės bendrą svarbu- 
mą daugumui žmonių. 

Sveikata yra pamatu viskam. 
Kuomet asmuo yra pilnai svei- 
kas, jis gali daug ką atlikti, ne- 

paisydamas jokių nepasisekimu. 
Bet tegul sveikata nustoja jam ar 

jai tarnavusi—Huvjaus visi geri >u- 

r.ianymai, plenavimai, užsiėmimai 
bematant eina pernėk, pakrinka. 

Tas ypatingai yra teisinga, kuo- 
met sveikata nesugrįžta veikiai. 
Žmogus, norįs posekmingai vyk- 
dmti savo gerus sumanymus, visu- 
firmiausiai privalo apsirūpinti sa 

vo sveikata. Kas taip daro, nie- 
kados nesigaili; gi atbulai veikian- 
tis labai ir labai dažnai yra pri- 
verstas sustoti pusiaukelyje u* i.'i- 
žadėti savo pirmesnių sumanymų, 
res jo sveikata atsisako jam to- 

liaus tarnauti. 
Kuomet žmogus jaunas ir svei- 

kas, o ypatingai jei dar nėrt-. sir- 
gęs sunkiai, tai jam rodos, kad 
ir negalima sirgti. Užtat tokis ja'i- 
nuolis ir nemato jokio ri'kalc 
rūpintis savo sveikata. Mat jam 
rodosi, kad visada ,taip bus: k td 
s.eikata jam amžiais tesės, arba 
kad ji nieko bendro neturi su jo 
gerbuvin. liet vėli'-..s ar anksčiau 
jis pamatys :.avo klaidą, kuri tau- 

kiai perbr« įgiai atsieina. Da/.iai 
ji? gailisi savo j)raeities sveikatos, 
kuomet jam jos niekas nebegali 
jau sugrąžinti. Tuomet jis pilnai 
supranta, kaip brangi yra sveika- 
ta, bet jam pervėlu. 

Tode! reikėtų kiekvienam rupi..- 
tis savo sveikata, pridaboti ;ą ta- 
da. kada yra tam tikras laikas, 
kol dar yra sveiKas, kad tą savo 

brangiau*} turtą palaikius pilniau- 
sioje čielybčje ir kap galima il- 
giausiam laikui. Visados yra len- 
gviau bei pigiau atsiena apsisau- 
goti nuo isveng;amų ligų, negu 
gydytis apsirgus. 

LIGOS IR MEDICINA. 

žmonių ligos yra taip senos, 
kaip sena žmonija. Dar senai prieš 
Kristaus gimimą yra palikta užra- 

šų. "kuriuose randama tulų ligų 
aprašymus. 

Suprantama, kad tas aprašymas 
yra lab?' siauras, daug ligų neat- 

skirta viena nuo kitos, nes tais 
laikais ir pats medicinos mokslą; 
stovėjo ant labai žemo laipsnio. 

Taose laikuose visai nebuvo gy- 
dytojų dabartin'je prasmėje ir to- 
de' visai nenuostabu, kad įvairios 
l'gos, kurios maž-daug išrodė pa- 
našios, buvo skaitomos už vieną 
ir tą pačią ligą. 

Žmonijai bekilant civilizacijoje, 
ir medicinos mokslas tolygiai žengė 

pirmyn. Atsirado žmonių, kurie pa- 
švęsdavo visą savo amžių iigų 
tvrinėjimui. Jie pradėjo tyrinėti jų 
pricžaftj, symptomus (ženklus), 
gydymą ir budus, kaip jų išvengti. 

Kaipo pasekmę to viso, šiądien 
tinime augštai pakilusį medicinos 
mokslą; randame daugybe žmonių 
atsidavusių vien tik ligų tyrinė- 
jimui ir gydymui; turime didžiau- 
sius ligonbučius su geriausiais įtai- 
sais, kad žmonių skaudulius su- 

mažinus ir prašalinus. 
Pasekmės yra milžiniškos. Kur 

p'rmiaus žmonės tulų ligų baisiau- 
siai bijodavo, šiądien jos jau yri 
v-ai nebaisios; kur pirmiaus siaus- 
davo didžiausios epidemijos, šią- 
dien jų jau tiik ženklai vos teliko. 
N'ors dar ir šiuose laikuose kar- 
tais pasirodo nekurtos ligos ne- 

mažame skaičiuje, tečiaus jau ži- 
noma budai, kaip sulaikyti tolimes- 

nį jųjų besiplėtojimą. (ialima ti- 
kėti-;. kad netolimoje ateityje vi- 
sos ligos bus gerai suprantamos 
i" bus surasti budai, kaip jų iš- 
vengti. 

Sveikatos Departamentai. 
Šiądien medicinos mokslas de- 

ri? didžiausias pastangas suradi- 
mui būdų, kaip apsisaugoti nuo 

ligų, nes tas yra daug praktiš- 
kiau bei pigiau, negu apsirgusius 
žmones gydyti. 

Tuo tikslu kiekviename dides- 
niame mieste randasi taip vadina- 
mi Svikatos Depat tamentai, kil- 
nu vyriausis uždavimas yra ap- 
saugoti žmones nuo ligų, kiek tai 

prie šiądieninių sąlygų yra gali- 
ma. 

Šitie sveikatos departamentai 
prižiūri gi ve rito jų sanitariškumą, 
ragina juos kuošvariausiai užsi- 

laikyti; {vairiais budais jie sten- 

giasi visuomene supažindinti 
ligų priežastimis ir kaip tų ligų 
galima išvengti. 

Ir tas išeina žmonėms ant di- 
delės naudos, nes užkrečiamos li- 
gos neoegali taip plačiai siausti, o 

į ir pačių susirgimų mažiau tėra. 

Apie "Kvarantannas." 

Kam nors susirgus bile kokia 
> limpančių ligų, Sveikatos De- 
partamentas "kvarantuoja" tokį 
ligonį, t. y. atskiria jį nuo svei- 

kų žmonių, kad jų neužkrėstų. 
Tam tikslui prilipdo prie durių tam 
tikrą kortą, ant kurios parašyta li- 
gos vardas; į tokią stubą nieko 
neįleidžia ir neišleidžia, kad tokiu 
kudu neišplatinus tos ligos jo kai- 
mynams. 

Xors tas padaro tai šeimyna' 
truputį vargo, vienok taip darant 
u'kertama tai ligai kelią platin- 
ti:; po tą apygardą. Tokiu budu 
tokios ligos yra sulaikomos nuo 

tolimesnio besiplatinima Tą tu- 

retų kiekvienas noriai pildyti, nes 

tai daroma jųjų naudai. Tačiau s 

dauguma žmonių dažnai slepia 
tvkius ligonius, neinešaukdami dak- 
taro, kad ano' jų ''neužpečėtytų" 
stubos. Pasekmė to viso yra sekan- 
ti : liga išsiplatina po visą kaimi- 
nystę: daugelis ligonių numiršta, 
i'ors daugumą jų but buvę galimu 
visai apsaugoti nuo susirgimo. 

Tokie žmonės yra patįs sau di- 
džiausi priešai. Reikėtų žmonėm5 
klainyti Sveikatos Departamento 
įsakymų bei privatiškų gydytojų. 
—tas užčėdytų jiems daug ašarų. 

Apie kvarantanos taisykles vė- 
liaus kada nors plačiau pakalbę 
sime. Dr. Biežis. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journa!" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Y" 

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą. 
LIETUVIŲ KARININKŲ 
BALSAI IR REIKALAI. 

Birželio 25 <1. susitvėrė "Lie- 

tuvių organizacinis komitetas prie 
I korpuso Kaukazo armijos" že- 
miaus nurodytais pamatais: 

1) Artimiausias tiksiąs—organi- 
zuoti Lietuvius karininkus prie I 
Korpuso Kaukazo Armijos, 

2) susižinoti su esančiais jau 
komitetais prie kitų korpusų Kau- 
kazo armijos, taip ir su atskiromis 
ypatomis organizacijos tikslu, 

3) užmegsti ryšius su lietuvių 
karininkų organizacijoms prie kitų 
frontų taip i r "su esančiomis Ru- 

s'joje lietuvių organizacijomis. 
4) Artimiausias lietuvių kari- 

ninkų Kaukazo fronto organizavi- 
mo tikslas sušaukti bedrą lietu 
vių karininkų Kaukazo fronto su- 

važiavimą. 
Lietuvių organizacinis komitetas 

prie I Korpuso Kaukazo Armijos 
kviečia draugus karininkus K. A 

palaikyti šį sumanymą atsiliepti 
taip esančias jau prie kitų Korpu- 
sų K. A. panašias organizacija 
taip ir ?' .kvras ypatas, pranešus 
savo įurents organizaciniui komi 
tetų i. 

St. Žilinskas, Pirm. gyd. 
St. Jazdauskas, Sckr. 

Kaip siusti L. K. Sąjuigai 
pinigai. 

Atskiri žmonės kareivių kuopos 
ir Komitetai labai dažnai mano 

vardu siunčia pinigus Lietuviu 

Karininkų Sąjungai. Tok i s siun- 
timo būdas apsunkina Centro Ko- 
n itetui išgavimą tų pinigų iš paš- 
to. o man nesant Petrapily j ir vi- 
sai jų negauna. 

Šių nepatogumų išvengimui pra- 
šau gerbiamųjų siuntėjų toliaus 
siųsti pinigus ne man, o tiesiog 
Centro Kimitetui: Petrograd. Za- 
balkanskij 30, kv. 32, Centraln. 
Komit. Litovrkago Yojennago So- 
juza. 

Podpor. Laurinaitis. 

VLADIVASTORAS. 
Nesenai čia susitvėrė lietuviu 

draugija, pavadinta: "Tolimųjų 
\vtų lietuvių draugija Ruta.'' 
Draugijos tikslas: žadinti lietu- 
vius prie tautinio ir visuomenės 
darbo, rengti lietuviams vakarėlius, 
sleigti skaityklas ir knygynus ir 
1.1. 7viinetoji draugija bepartyvi 
r.ė ir joj partijų klausimai leriša- 
ma. Lietuviai karštai už'aučia 
di augi jai, suprasdami jos tikslą 
ir dabartinį lietuvių padėjimą. 

Gegužės 21 d. dra įgijos pir- 
mini, kas Vailokaitis rinko aukas 
katalikų bažnyčioje nukentėjusiai 
Lietuvai. Parapijo.iįs (anglai, 
franeuzai, lenkai, japonai ir ma- 

ž;i dalelė lietuvių) kaitai užjau- 
čia lietuvius, nes paaiškinus ir pa- 
žadinus iš sakyklos klebonui, kad 
privalo padėti lietuviams, nuo ma- 

žos saujelės, buv'-sių bažnyčioje, 
į su rinkta 500 rublių. 

Gegužės 23 d. lietuvių kareiviu 
kvopa Vladivastoko'garnizono su- 

sirinkusi gimn&zijoš' bute priėmė 
tc/kią rezoliuciją: 

Grikštai protestuojame prieš tai- 
symą lietuvių legijonų. Patariame 
ir kviečiame visos Rusijos lietu- 
vių kareivius netverti karininkų 
legijonų, bet tverti kuopas ir ki- 
tokias organizacijas t" u to s dar- 
bui. Patariame nestoti ir { lenkų 
legijonus, kaipo nieko bendro su 

lietuviais neturinčiais. Puikiai ga- 
lim atlikti kareivių uždavinius ir 

rusų pulkuose. Jei milijoninės ka- 
riumenės negali priešo sumušti 
tai niurks, saujelei lietuvių, vokie- 

čių nesumušti. Tik mes be jokios 
vertės galim tapti sunaikintais vo- 

kiečių kulkasvaidžių, o tas Lietu- 
vai didelis nuostolis ir skiauda 
nes daug pajėgų ir energijos, ypač 
nuo jaunimo, reikalaus po karės 
Lietuva, kaip viena labiausia nu- 

kentėjusių šalių. 
Kareivis Kazim. Kizas. 

VLADIVASTOKAS. 
Tai Uosto miestas. Jurų pakran- 

tėjc.tarp kalint. Gyventojai: chinai, 
rusai ir kitos tautos. Tarpe jų yra 
ir lietuvių. Užėjau keletą ištautė- 

jusių lietuvių šeimynų, bet savo 

kalbos <lar mokančių1. Priversti 

jie neturto ir tremiami apleido 
Lietuvą. Tose šeimynose yra jau- 
nimo—merginų, turinčių po 18— 
2'i metų ir čia gimusių ir augu- 
s.ųlvisai ištautėję, bet kalba, nors 

sunkiai, tėvų kalba. Kaip skurdu 
ir liūdna žiūrėti j tokius lietuvius. 
Cia gimę, augę, nematę Lietuvos 

miškų, laukų, upių, nematę jokio 
lietuviško rašto be senos malda- 
knygės, kurią kada tai klebonas iš- 
rašė iš Vilniaus. Pasakojant apie 
Lietuvą, kad ir ten jau paskuti-' 
riu laiku e^aiVia laikraščių ir vi- 

sokių knygučių, kad rengiami vi- 
( 

sekie savybės vakarėliai, kad yra 
visokių tautiškų dainų,tai seni lie-; 
tuviai negali atsistebėti nes jie 
paliko ją, kada dar iš Prūsų mal-, 
daknyges ir kalendorius slapta ne- i 
šdavo. Parodžius lietuviškų laik- j 
Tuščių ir knygelių, tai lietuvės 
mergaitės negali atsigerėti ir ne- 

žino kaip branginti juos. Padai- 
navus ir paaiškinus apie tautines 
dainas, nevienai lietuvaitei skur- 
'•> ašara per veidą nuriedėjo. Pa-1 

į žadinti prie tautinio susipratimo j 
duoda žodį, labiausi? jaunimas, 
tuojaus po karės grįžti Lietuvon. 

Čia daugiausia lietuviai gyvena 
priemiesčiuose ir prie geležinkelių. 

Kazimieras Kizas. 
("Santara") 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phs.ie Drover 5052 

Ch cago 

PAIN-EKPELLER į tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai oacelbi nuo visokiu kentėjimu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 ccntų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyauolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienii. 
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose.. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iartle yfą gyduoliu 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Waahington Street, New York 

Pranešimas! 
\ / 

'Lietuvos' Ofisas 
Atdaras Nedeliomis 
— mmm I 

Atėjus vėsesniam orui "Lie- 
tuvos" ofis jsbus atdaras va- 
karais ir Nerišliom s sekan- 
čiomis valandomis: Utarnln- 
kais, Ketveriais ir Sutntomis 
nuo 7 iki 9 vai vak. Nedelio- 
mis nu 9 ryto iki 3 po pietų. 

/ \ 
"Lietuvos" Atudinistracija 

Ką "U. 5. Protected" 
Jums Reiškia, 

"U. S. Protected" (apsaugotos) ko- 
jos yra kojos užlaikomos šiltai, sausai 
ir smagiai per U. S. guminius apvalus. 
Šisai drūtas ir gerai deviamas apa- 
valas suteiks jums smagumą, nešiosis 
ilgiaus ir sučedys jums pinigy. "U. S. 1 
Protected" yra tikras apsaugojimas 
jųsų kojoms ir jusų kišeniui. 

U. S. Geriausiai Aparalai 
yra daromi daugelyj "stailų" visiems 
darbams lauke. Kiekviena pora su- 
teiks jums gerą patarnavimą—ir at- 
liks dvigubą priedermę. Kiekviena 
pora turi U. S. žymę, Vaisbos Ženklą 
didžiausios pasaulyj guminių daiktų 
išdirbėjo. 

Parduodama visur. Jųsų krautuv- 
f ninkas turi ko jųs reikalaujate, arb* 

gali jums gauti. 

United States Rubber Company 
New York 

Gausit Didesnę Vertę 
Pirkdami pas mus Stubos Rakandus 

Dėlto, kad musų rakandai yra 
geresni, dailesni ir už žemesnę kai- 
ną negu kitose krautuvėse. Jeigu 
negalite užmokėti "keš" tai męs duodame ant lengvų išmokėjimų. 
Pamatykite musų didžiausią pasi- 
rinkimą iš Pečių, Divonų, Lovų ir 
Stalų, 

Šitas pečius yra gvarantuoja- 
mas kad keps ir degs gerai su visai 
mažai anglių; visas yra padarytas 
iš lygiausios geležies, taip, kad gali- 
ma labai lengvai užlaikyti švarus. 
Keptuvas $6.50 Extra. Prekė tiktai 

$36.50 
Kūlis' Furniture House 
3224=3226 South Halsted Street, Chicago, III. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikoma laikrodžius 
lr laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubinfus 
ir deimantinius; muzi- 

kas; gramofonus su 

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

Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 
te laikrodžius; laikrodėlius: visokius muzikališkus instru- mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 4632 So. Ashland Avenue CH1CAGO, ILL. 
TELSPHONE DROVER 7309 

Katalogas visieir.B f'ykal, kas tik pritins už 2c štampu. 



Reformacijos- 400 mėty 
Sukaktuvės. 

Spalio 31 d. suėjo 400 metu 
nuo to laiko, kaip Martynas Liu- 
teris pertraukė visus ryšius su 

ftymo-Katalikų bažnyčia ir davė 

pradžią naujam tikėjimui, kurj 
paprastai vadinama liuteronišku, 
arba protestoniskn tikėjimu. 

"Protestonišku" vadinama todėl, 
'kad jisai tapo įsteigtas kaipo pro- 
testas pne< tą, ką M. Liuteris ir 

jo pasekėjai vadino Rymo-Katali- 
'<v. bažnyčios negerumais. 

"liuteronišku" vadinama nuo 

vardo jo įsteigėjo, Martyno Liu- 
terio. 

Abelnai gi tuos laikus vadina- 
ma "Reformacijos" pradžia—nuo 
žodžio "reformuoti", taisyti (su- 
prask, reformuoti Rymo-kata!ikų 
bažnyčią). 

Šitos 400 metu sukaktuvės tapo 
iškilmingai apvaikščiotos visame 

protestoniškame pasaulyje.— butu 

jo- daug iškilmingesnės buvę, jei- 
gu ne karė. 

Reformacija padarė milžinišką 
jtektnę ant žmonių gyvenimo ir da- 
vė pradžią naujam peri jodui žmo- 

nijos istorijoj. 
Šio laikraščio s-ki.tjs yra per 

siaiiros, kati jose galima butų iš- 

dėstyti Reformacijos istoriją ir jos 
pasekmes. Užsiganėdinsime todėl 
t;k keletu abelnų ruožų. 

Reformacija buvo didelis tiky- 
binis judėjimas, prasidė'usis, kaip 
jau minėta, pradžioje 16-to šimt- 

mečio. Su reformacija prasidėjo 
naujas laikotarpis (perijodas) va- 

dinamas istorijoj Moderniška 
K 11 r opa, kuomet laikai prieš Re- 
formaciją yra vadinami Vidur- 

amžių E u r o p a. Xors Refor- 
macija, kaip minėta, buvo tikybi- 
nis judėjimas, tačiaus ją iššaukė 
ne vien tik tikybinės p.iežastįs. Čia 
lošė nemenkesnę rolę ir politiškos 
priežastįs. 

Xuo 800 n.etų, kuomet Karo- 
lis Didysis buvo apvainikuotas per 
popiežių Leoną III kaipo Kytno 
imperatorius, visa vakarinė Euro- 
pos dalis peteko pibon prigulmy- 
bėn nuo bažnyčios,—ne tik tiky- 
boje, bot ir politikoje Rymo po- 
piežiai buvo beveik pilnais viešpa- 
čiais*. 

Iš to kilo didelis neužsiganėdi- 
nimas, nes popiežiai savo galybę 
ne visuomet tinkamai panaudoda- 
vo. 

Prasidėjo tarp žmonių stipri agi- 
tacija pasiliuosavimtti ''nuo Rymo 
juago." Juo tolin, juo labin didė- 
jo noužsiganėdinimas Rymo poli- 
tika. Rcrkėjo lik geros kibirkšties, 
k-ul žarjuojančią agitaciją pavers- 
ti i liepsnas. 

Tokią progą davė kilusic prie 
popiežiaus Leono X ginčai apie 
i a d u 1 g e n.c.i.j .a,s (pardavinėj i- 
irą griekų atleidimo už pinigus). 

Martynas Liuteris, vienuolio, 
spalio 31 d. prie Witterbergo baž- 
nyčios durių prikalė savo garsias 
95 tezes, kuriose jis išdėstė pama- 
tines naujo tikėjimo taisykles pa- 
rodydamas, kuom naujas tikėji- 
mas skiriasi nuo Rymo tikėjimo. 

Šitas jo žygis skaitosi Reforma- 
cijos pradžia, nors galutinai nuo 

Rymo bažnyčios jis atsisakė tik- 
tai 1521 metuose. 

Popiežius apskelbė Liuterį here- 
tiku ir, sulyg tų laikų papročių, 
Liuteris netoli butų nuėjęs,—jj 
laukė sudeginimas,—jeigu staiga 
ji; nebūtų radęs apgynėjų iš pusė-> 
galingų kunigaikščių. 

1521 metais, mieste Worms, įvy- 
ko garsus debatai tarp Liuterio ir 
Rymo baižnyčios atstovų, kurie 
rregi.no parodyti Liuterio klaidin- 
gumą ir priversti j j atsisakyti .nuo 
«avo mokslo ir jį atšaukti, Liūte- 

ris, paklaiktas paskutinio savo žo- 

di'io, atsakė: "Atšaukti savo moks- 
lą negaliu, jei jo klaidos nebus 
prirodytos aiškiai Biblijos žodžiais 
Kit?''> negaliu. Dieve man padėk. 
Amen."— 

Tai buvS galutinis Liuterio at-| 
sisakymas nuo Rvmo. 

i 
Sykį prasidėjus, Reformacija | 

plačiomis liepsnomis pradėjo plė- 
totis j vi*as šalis įr netrukus An- 
glijos, Švedijos, Norvegijos, Ho- 
landijos, daugelyj dalių Vokieti- 
jos ir Šveicarijos bažnyčios perėjo 
Reformacijos pusėn ir atskilo nuo 
Rimo. Vengrijoj ir Prancūzijoj, 
kur bažnyčios pasiliko prie Rymo, 
Reformacija atskėlė didelį skaitliu 
amoniu nuo katalikybės. 

Apie vidur] 16-to šimtmečio iš- 
rodė. kad Reformacija nušluos vis- 
kį nuo savo kelio. 

Reformacijos pradžioje Rvmo- 
!\atalikų bažnyčia, kaip išrodo ne- 

si gebėjo suprasti, koks didelis 
pTvojus jai grebia iš Rcformacijo-, 
pusės. Rymas skaitė naują judė- 
jiniij paprasta s c h y z m a, kokių 
j? u ir iki tam laikui netrukdavo. 

Bet kuomet popiežiams atsida- 
r» aklįs; kuomet jie patūmijo, 
kad viena tauta paskui kitą pasi- 
traukia nuo Rymo ir žmonės sy- 
kui su savo valdonais pereina Re- 

formacijos pusėn, tuomet ir Ry- 
n as sukruto tverti ir taisyti Re- 
formacijos padarytas spragas. 

Ignas Loyola 1540 m. sutvėrė 
specialf "Jėzaus Draugiją," ku- 
rios liksiu buvo sulaikyti toli- 
mesnį Reformacijos plėtojimąsi. 
£1 draugija—paprastai vadinama 
Jėzuitais,—pastaitė visą armiją kal- 
intojų, misijonėrių ir rašytojų, ku- 
rie daug prisidėjo prie sulaikymo. 
tolimesnio Reformacijos plėtojimo- 
si. Bet ivykusio bažnyčių persida- 
linimo jau nei jėzuitai panaikinti 
negalėjo. Vakarinė ir pietinė dalis 
Furopos pasidalino į du lageriu— 
katalikiškąjį ir protestoniškąjį. 
šiaurinė dalis likosi .protestoniŠka, 
p etinė dnlis—katalikiška. 

Martynas Liuteris, Reformaci- 
jos tėvas, mirė 1546 metais. 

Progresyvi Lietuvių Aptieka 
Puikus išpildymas receptu užlrra pir- 
mą vietsj. Didžiausios pastangos var- 

tojamos iipildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Mūsų aptiekaje randasi didelė a^n 
krova visokių lietuviukų žolių. 

A. KARTANA5 
APTIE KORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8448 

'OflnTUC«l 114 «■; TU.tiu /III* 
*»!.: 3—» M»l*» *i«H« 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

"Ir 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. ISth St., netoli Habted St. 
OflMs: 

1900 S. Halstcd St., kampai 19tos B 

BUK ŠOFERIU. 
*ai-uj yra gauti sau tinkamų vie- 

lą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsižmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinine pasi- 
naudojamo indlvidinšinis (sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vl- 
uoklų rūšių. Prityrę mašinistai 
pamo!Js tamlstą ir sutelks tinka- 
mu* patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrr&sta tyriausių automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistal kad tuojaus Kausi leidimu Dieniniai ir vaka- riniai kursai. Visas kursas $25.00. ^ederal Ass'n of AoUi Ei^gineers, 1214-16 Jackam Blvd. ilne.) 

D-re Maria Dowiatt-Sas3 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 
Ofisą* 

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. 

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

Rezidencija 

o2U8 W. Harrison Street 
Tel Austln 737 

Valandos: 

Tikta: iki 9:00 klekvien, ry4, 

REDAKCIJOS ATSAKYMAi. 

P. J. P. Uvlck.—Tamiata sakėte, kad 
dabar norite atitaisyti menamai klai- 
das korespondencijoj, tiipuflioj num. 
39-me.—Negalima laukti beveik du 
mėnesiu Ir po to atitaisinėti žinią, 
kurią visi Jau apėjo ir pamiršti. Tas 
atnaujintų tik bereikalingas pole- 
mikas, kurią iš jtjsų miesto ir taip 
jau netrūksta. Vodel "pataisymo" ne- 
dėsime! 

L—co L. K. Komisijai.—Męs nenori 
me turėti nieko bendro su taip vadi- 
namo "kun" Mickevičiaus neva ''tau- 
tiškomis" parapijomis. Musų many- 
mu gerj lietuviai galėtų savo ener- 
giją sunaudoti naudingesniam darbui. 
Vietiniai lietuviai gali sutverti kny- 
gyną ir be panašios globos. Tuomet 
visada pritartume. Iš tokio gi judė- 
jimo, męs nieko gero, apart demora- 
lizacijos, nesitikime. Gi demoraliza- 
cijos turime užtektinai ir be to. 
Apšviostesni lietuviai, geri tėvynai- niai, mušą manymu, privalėtų lš- 
vpngti tokias kompromitacijas ir nie- ko foend.o neturėti su panašiais ig- norantų varomais Judėjimais. 

NETIKUSIOS IDĖJOS. 
Manymas, kad kas yra. pri- 

klus tas yra sveikas, priva- 
lo buti numestas šalin. Ypatin- 
gai vaistas, nors didžiai pasek-, 
mkigas, bet tuom pačiu sykiu 
gali buti ir labai smagus pri- 
ėmimui. Trinerio Amerikoniš- 
kas Kairtaus Vyno Eli\iras yra 

galutinis prirodiĮsinaiif kad pasek- 
mingumas ne išstumia sma- 
gaus priėmimo. Trinerio Ameri- 
koniškas Kartas V*,na Elixiras 
visuomet gelbsti, nežiūrint to, 
kaip labai užsisenėjusi butų jų- 
sų kostipaeija, nerviškumas, gal- 
vos skaudėjin^as,, tneviršikumas, 
abelnas nusilpneimas. 

Jis išvalo pilvą, sugražina 
sveiką apetitą, jprigplbsti virški- 
nimui ir sutratina visą kunn. 

\ 4 Ap'jekose. Kiias netikusis ma- 
nymas yra, kad buk nėra gero 
vaisto nuo reumatizmo, neural- 
gijos, (lumbago ir 1.1. Pamėgin- 
kit tuojaus Trinerio Linimento, 
tai 'netrukus pripažinsit, kad jųs 
klydote. Jis yra taipgi puikus, 
nyksterėjimams, išsisukimams, 
sutinimams, nuilsusiems kojų 
muskulams ir t.t. Aptickose. 
/ os. Triner, Chemikas-išdirbę jas, 
*333"1343 S. Ashland A ve., Clii- 
cago; 111. (Apgar.) 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, GIMIMAS 

T«. Oram 7171 plikos Til. Arsm 5443 
3203 So. Hilttsd 81., Cttcifl 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo pusbrolį Povylų 

Klovų h- savo kaimynų; 1. Klovo, 
Juozo Klovo, V. Norvaišo ir A. La- 
liuko. Visi iš Šiaulių pav., Kauno 
gub., tik Povilas Klovas paeina iš 
Akmenės valsč., Sabliauskij kaimo, 
o visi kiti iš Kropiu valsč.. Pleikių 
kaimo. Jio patjs, ar kas apie juos 
žino, teiksis atsišaukti adresu: 

Vincas Klovas 
797 Bank St., Box 89; 

Waterbury; Conn, 

Pajieškau Jono Gurklio. Gyveno 
pernai San Francisco, Gal.; girdė- 
jau, kad išvažiavo 4 Seattle, Wash.; 
turiu labai svarbų reikalų. Jis pats, 
ai kas j} .žino, teiksis atsišaukti ad- 
resu: 

Carp. A. Paulson 
Bakering Co. 32, Camp McArthur, 

Waco, Tex. 

Pajieškau savo brolio Juozo Babu* 
šio žagariškių kaimo, Suvalkų gub. 
Gyveno pirmiaus St. Clarsville, Ohio. 
Jis pats, ar kas apie jj žino, teik- 
sis atsišaukti adresu 

Antanas Babušis 
Peoples Supply Co. Arnold City. Pa. 

1 JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

i Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. VYashlogton Street 

Risau 1M8-1009, 1U. Ctstral 2S79 
3214 S». flilftti S t., M. Toris 7271 

CHICAGO, IL.U . 

Telefonu- ARMITAGE 964 

DR. A. J. KARALIUS 
Gjdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsise,nėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVB. 
CH1CAQ0, ILL. 

Te!. Canal 5395 

J.6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Koniraktdrius ir 
Namij SUtejas. 

2123 W. 23 rd SL 

KĄ ISRASTIQ 
Tai yra Lietuviška Knyfuiž ii- a 
lenta, kurioje yra apie -4u0 iira- 
dimų, kurie gali būti reikalieji, likos išduota ant reikalavimo 
dil 

išduota ant reukalawoio ir 
naudos LIETUVIŠKU Iš- 

KADtjy. Iš knygutės daiicioo- 
*" 

fšn 
— sitt kok/ pelną išradimai atnešt ir dar gali atnešti. Jeigu manote apie išradimus, tai 

rašykit dar iiicHetn Lietuviškai reikalau- 
dami knygutės, kuria ii»it}sm« DYKAI. 

American Enropem Patent Offlcet 
1«C. 2M HtOADWAY <U) IKWrNI.IT, 

\ 

Išmintingam Žmogui Užtenka Žodis ir Proga. 

dera Žeme 
uJ 

'(J- 'I! 
Geriausiai šiandien gyvena ūkininkai. 
Visados jie smagiau ir ats>ąkat]pau, gyveno už miestų darbininkus. Bet, y^ajiugai šiądien ka- 

da pasaulyje siaučia -dideji karė,, jie(tyra tikri po- nai. Žmonėm i trūksta maisto. .Ūkininkai gauna didelius pinigus. Suvienytose Valstijose, iš ūkinin- 
ku šiand:en didžiausius pinigus į>ai(na Loųisianos ukminkai: Kasnietą nuo to pačio lauke jie nuima 
bulves ir kornus po du syk. Vata jiems atneša 
iki $200 nuo akro. Užauginimas gyvulių ir kiau- 
lių, jiems beveik nieko nekaštuoja, nes pašaro ir 
žolės jie turi beveik per apskritus metus. Kiek- 
vienas žino, ką -šiandien prekiuoja mėsa. Louisia- 
nos valstija yra gražiausia iš visų kraštų. Žemė 
tenai derlinga. Oras yra malonus ir sveikas. Va- 
saros iaiku karščių ten nėra. Žiemą yra tokia kaip 
pavasaris šiauriuose. Rožės ten žydi vasario mė- 
nesyje. Kraštas yra labai smagus gyventi. 

•Pas mus lilko keletas senų kontraktų, pagal kurių męs 20-tą lapkričio, puikią išdirbtą žemę ir 
neišdirbtą žemę parduosime pagal senas kainas, t. 
y. nuo $16 iki $20 už akerį, nežiūrint, kad ta pati žemė jau yra parduodama nuo $30 už akerį ir aug- ščiau. 

iMusų žemė yra tuojaus prie miesto, geležin- kelio ir prie gerų kelių. Svarbiausis dalykas, kad 
tarpe pasiturinčių, lietuvių ūkininkų. 

20-tą lapkričio š. m. iš Chicagos ir iš kitur 
važiuoja su mumis būrelis lietuvių pas lietuvius 
j Louisi&ną. 

Kas nori pasinaudoti iš tos geros progos ir 
kas nori pagerinti savo buvj ir ateitį, tegul tuojaus 
atsišaukia pas : 

£i kompanija randasi "Lietuvos" namuose, bet 
aeturi nieko bendro su laikraščiu. 

The Southern Land Co. 
814 W, 33rd St. CHICAGO 

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

Del supažinimo visuomenės su musų n&ijos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
tejksiftye dideles dovanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos {ris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį 
sjfrtą? vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus Icomodą $20.00 ver- 
t?š. Oel kiekvieno čia yra proga gauti ku- 

nars iš šių trijų dovanų, 
PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks musų""krautuvėje, nepamirškite paimti bill'% arba įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite bile yįeną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- sitikrinkite musų krautuvės kainomis, o męs 

esame įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

Saugesnio 
Banko Nėra 
tu Lietuvių Yalstij'nj Bank:}-- 
UniversaI State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios f-upervi- 
zija ir po nuolatine uižlura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdin'nkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tu. Bauko turtas jau siekia 
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 pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAOO 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stėB, stenografijos, typewriting. 
pirkiybor teisiy, Suv. Valst. ietort- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystės 
dailiarašyBtės. 

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

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3136-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kari ta, tai atei- 
kite i MILDOS TEATRĄ, o čia rasit* 
visiausi* virt*, atiivtdlnti ir pamatysit* 
eražesnį Teatrą negu *ldurmleF»yje. 

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

S u bato m ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valand* kas rakai-as. Subatomi ir nedftliomi 2 ral. po pietį}. 
Jei liuosame laik- nori pasilsiti, a.'ar*- 
dinti ir uimiriti savo ncamagun u, tai 
nteik { 

MILDOS-TEATRĄ* 

t Hoiti ymm arsi 

Dr. J. JONIKAITI8 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chleago 

Takphone Ytrdi M34 

Dr. P. G. Wiegner 
Prlčaiao valandos: nu* 8 Iki 1211 ryto 

Ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halited St Chicijo, UI. 

I T«l. YARD8 1531 

į Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai 8259 So. rtalstctl St., Chlcago, III. 

Qydo visokias Ilgas moterių, \ \Ikų fa* vyrų. Speciališkai gydo limpančia* 
uislsenėjusias ir paslaptingas vyrų Ilgas. 

REIKALAUJAME 
vyrų, motery ir vaiky barz- 
daskutystės mokytis. šitAa 

yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaua, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO. 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Pcnn Ave., Pittsburg, Penna. 

D r. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Offica Houf« 
2359 S. Leavitt SI. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 38*7 CHICAGO 

I Gerb. A. S. Kulbickas yra "Lie- 
tuvos" laikraščio agentu Cleve- 
land, Ohio ir apielinkėse. Norin- 
tieji, galite užsirašyti "Lietuvą" ir užmokėti jam prenumeratą. 



VIETINES ŽINIOS. 
Sveikina chicagiečius. "Lie- 

tuvos" redakcijom, p. B. K. Balu- 
čio vardu, atėjo pasveikinimas 
C'hicagos lietuviams veikėjams 
tiuo būrio tėvynainiu, susirinku- 

sių Nevv Yorke pereitą nedėldienį 
pasikalbėjimui apie įvairius lie- 

tu viii reikalus. 

Telegramas skamba sekančiai: 

"Perduokite Chicagos lietu- 
viams veikėjams musų širdin- 

gą pasveikinimą. Męs čia susi- 
rinku, svairstome Lietuvos rei- 

kalus, būtent: Lietuvos Iždo 
rėmimo klausimas, Visuotina- 
sis Amerikos Lietuvių Seimas 
ir tampresni ryšiai musų pačių 
tarpe. 

Pasirašo :V. F. Jankauskas, 
Karuža, Dr. Bacevičius, Dauk- 

šys, Sirvydas, Vaitkus, Stri- 

maitis, Račkauskas, T. Nor- 

kus, Žilinskas, Šimkus, Nor- 
kus. Bush. Ramanauskas, Vi- 
nikaitis, Krušinskas, Prečinau- 
skas ir Mulevičius. 

Suareštavo "Liaudininką". — 

Stilių tiesioginio paliepimo iš \Va- 

•hingtono tapo suareštuotas Liau- 
dies Tarybos žinomas "veikėjas 
I.unde už prasikaltimus prieš "anti 

-šnipų" įstatymą. Suareštuotasai 
Lunde yra tas pats, kuris išleido 

"Lietuvoje" jau minėtą laikrašti 
"Peoples Counseilor" (Liaudies 
Patarėjas). Laikraštėlis buvo taip 
pro kaizeriškas, kad pačtas neda- 
vė jam "Second Class" teisių; to- 

dėl jis vieną jo numerį su pro-vo- 
kiška agitacija išsiuntinėjo koper- 
tuse, kaip laiškus. 

Šisai pat? Lunde buvo "Liaudies 

Tarybos" Chicagos "brenčiaus'' 
kasierium. 

Taigi po Aidoblistų, matyt, at- 

eina kaleiha ir ant tos "Liaudies 
TaryboS." 

Aną dien toji "Liaudies Tary- 
ba'' surengė prakalbas. Valdžia, 
sakoma, prisiuntė detektyvų tiek, 
kad jų nemažiau buvo negu pub- 
likos. Policijos departamentas pri- 
statė mitingan diktą "skvadą" po- 

licmonų su prisakymu išvaikyti mi- 
tingą tuoj auš, jeigti tik prasidėtų 
valdžios "kritikos." 

—'Męs neprileisim prie jokio 
monkey biznio—sakė poliemonpi. 
Jie gali kalbėti kiek nori, bet žmo- 

nių agituoti kvailomis prakd1)c- 
n"is jietns nevalia. 

Kalbėtojai po to labai atsar- i 

giai dabojo savo liežuvį, kad ne- 

nuslystų kur nerei-k. 
Taigi aišku, kaip valdžia žiirri į 

tą "Liaudies Tarybą." Lietuviai 
privalo gerai dabotis, kad bereika- 
lingai nesusipeckiotų su šita or- 

ganizacija. 
"Amerikos Lietuvių Darbininku 

Taryba", pasidarius tos "Liaudies 
Tarybos" brenčium, padarė litLu- 
viams tiesiog meškos patarnavimą. 

Latvių didelis vakaras. Seniau- 
sia Chicagos Latvių tautinė or- 

ganizacija "Illinois Latvešų Pa- 
lidzibas Biedriba", rengia puikų 
vakarį 17 d. lapkričio, National 
Hali svetainėje, 18001802 So. 
Racine Ave. 

Vakaras yra rengiamas pami- 
nėjimui 20-metinių sukaktuvių 
organizatyvio latvių gyvenimo 
Chicagoje. 

Puikus programas yra sureng- 
tas, iš kalbų, artistiškų šokių, 
dainų ir pasilinksminimo. 

•Visi lietuviai širdingai yra 
kviečiami atsilankyti ir susipa- 
žinti arčiaus su savo broliais 
latviai". 

Pranešimas. Armour' vatkarinę 
mokyklą lanko apie 300 mokinių 
Kadangi jie lankosi neregiiliariš 
lcr.i, tai sunku yra teisingai suskai 

tyti. Vieną dieną daugiau ateina, 
krtą—mažiau. Lapkričio 7 dieną 
buvo išviso 269 mokiniai; 150lie- 
tuviai ir 119 visokių kitų tautų.. 

Amatų skyriai šiaip yra hn- 
komi: 

Dailidystės skyrius: 18 moki- 
nių, 3 lietuviai ir 15 svetimtau- 
čių. 

Virimo skyrius: 34 mokiniai. 
15 lietuvių ir 19 svetimtaučių. 

Siuvimo skyrius: 16 mokinių, 
10 lietuvių ir 6 svetimtautės. 

Sį skyrių veda labai gerai sa- 

vo amatą žinanti siuvėja. Pakar- 
tina lietuvaitėms pasinaudoti da- 
bartine proga. 

Iš viscHko matyti, kad lietuviai 
j amatus dar vi« nekimba. Sve- 
timtaučiai geriau .upranta nau- 

dingumą amatų. Mums sarmata, 
kad mokykla lietuvių apgyvento- 
je vietoje, o svetimtaučiai per- 
viršija lietuvius skaitliumi ama- 

tų skyriuose. 
Jeigu nepasidaugjs mokinių 

skaitlius dailyd. stės ir siuvimo 
skyriuose, tai tuodu skyrių bus 
panaikinti. J. Šileika. 

Įvairumai. — Šią pėtnyčią, 
apie 8 vai. vakare, Zolpio sve- 

tainėj, ant 46-tos ir Paulina St. 
atsibus susirinkimas, pasikalbė- 
jimui apie Lietuvos ; olitiką ir 
jos Neprigulmybę. 

— Pereitą sąvaitę keliolika 
"slekerių" tapo pasiųsta kalė- 

jiman už tai, kad neužsircgis- 
travo 5 d. birželio. 

KIBIRKŠTIS. 
M'tsų socialistai nori "rusiškos'' 

taikos; musų klerikalai varosi už 
popiežiaus" taiką. Bet nei vieni, 

rci ikitį, kaip rodos, nenori lietu- 
viškos taikos čia pat tarp lietuvių. 

* * 

Navatnas dalykas! Kada so 
c.alistai pjaunasi savo partijoj, tai 
jų vadai sako—negerai, reikia vie- 
nybės. Kada lietuviai pjaunasi 
savo tautoje, tai tie patjs sociali- 
stų vadai sako—gerai., kovosim 
iki galo. 

* * 

"Demokratai ir rcpublikoniai 
suvadžioja žmones melagingais 
prižadais. Kas gyvas padėkite 
išrinkt socialistišką majorą New 
Yorke, ir tuomi bus paskubinta 
karės pabaiga''. 

"Laisvės" a n t g a 1 v i s. 
Kas išmislys didesnį melagin- 

gą prižadą už viršpaminėtą, tas 

privalo gauti pirmą melagių pre- 
miją. 

* + 

Pažiurėjus j "Laisvę'' ir jos 
apskelbimus, gali manyti, kad ji 
"gerina darbininkų tmvį" [ir sa- 

/o biz>nį] — plikomis mergomis. 
Draugai, susisarmatykit ir dabo- 
kitės, kad jus nepramintų atsa- 
kančiu vardu! 

* * 

Kam vo' iečiai turėjo eiti ant 

Petrogrado, jeigu jie žinojo, kad 
jų draugai — Leninas su Troc- 
kiu — pirmiaus ten bus. 

Geros publicistikos pavyzdžiu 
"Darbininkas" stato "Vienybę 
Lietuvninkų". 

iXe visai pataikė. Faderis Mi- 
Jiauskas, kaipo publicistas, "beats 
tliem all to pieces". 

* * 

Butų daugiau patriotizmo, jei- 
gu butų mažiaus kleirikalizmo 
pas mūsų dešiniuosius. 

* * 

"Naujienose" humbugiški dak-< 
tarai dar pasiliko sau tranšėjos 
galuką; "Laisvė" laisvai ir to- 
liaus talpina humbugierius; "Ke- 
leivis" savo naujo namo profitą 
padidina dortinais centais iš ap- 
gavikų apgarsinimų. 

* * 

■Didelė pergalė;. Humbu- 
gieriai-apgavikai, išmesti iš savo 

pozicijų, kontr-atakavo ir užėmė 
fort.-į vardu "Amerikos Lietu- 
vis". 

* * 

"Ateities" .korespondencijose, j 
tėmiju, tulą Mickevičių vadina 
ma viskupu, dargi "tautiškų-kia- 
talikų". Kas nori pats iš savęs 

diaryti "monkey"' — tam valia; 
bet nevalia niekam iš tautiškojo 
judėjimo daryti monkey—biznį. 
Vyra' bukit rimtesni! 

* * 

"Nespjauk j šulinį — pačiam 
reiks gerti"'. — Tą dabar, turbut, 
prisiminė Kerenskis, pasišaukęs 
talkon Kornilovą prieš įbolševi- 
kus. 

* * 

Vokietija moka neblogiaus, 
negu kardu, rubliiais, doliariais 
bei liromis kovoti. 

* * 

"Amerikos Lietuvių Darbinin- 
kų Taryba," sako, kad ji darbi- 
ninkus atstovauja. 

T>į patį sako ir Rusijos bol-1 
ševikai Jurgis Spurgis. 

"DR. O. C. HEhNE 
DENT1STAS 

OFISAS; Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(fiyien mas virš Aptiakos). GHICA60. 

■ i 

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

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randclph 1598 

Gyv: 3112 Halsted St arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHIC^GO, ILL. 

Lietuvos Neprigulmybes Fondo 

Dešimts Prisakymų. 
Aš (L. N. F.) ebmi žvaigždė, kuri tave išves 

iš dvasinės vergijos į laisvą Lietuvą. 
1. Turėk viltį tiktai manyje. 
2. Nejieškok Lietuvai pagelbos ten, kur jos 

negalima rasti. 
3. Atmink apie dvasinį skurdą savo brolių 

Lietuvoje. 
4. Mylėk savo gimtinį kraštą. 
5. Neleisk išnykti vaisiams tavo tėvynainių 

darbiu. 
6. Remk savus ir savo Tėvynės reikalus. 
7. Atiducvk savo Tėvynei tą, ką ji tau davė— 

širdį. 
B. Prigelbėk dirbantiems Tėvynės labui. 
9. Elgkis taip, kad nebūtų skriauda Tėvynei. 

10. Dėlei labo savo Tėvy.nės aukauk dešimtinę, 
ar kiek tik išgili, darbuokis visais galimais žvil- 
gsniais ir ragink kitus ta' > daryti. 

Kuomet musų tėvynė išgaus liuosybę, garbė 
bus tau, tavo vaikams ir visai musų giminei per 
amžių amžius. R. A. 

i, Dešimts Metų ( 

Apva'kščiojimas 
Su Programų 

Parengtas 

Liet. Moterų Apšv. Dr-jos 
Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 18,1917 

MILDOS SVETAINEJ 
3142 SO. HALSTED STREET 

I Svet. ats. S vai. vak. Inianga 35 Centai* 

GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiakvienaa geidžia Įgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų, o žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

P. W. Kolo- 
dziej iš Chefter 
W. Va., praneša 
mums rašydamas: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirktu 
tiktai Severus Gy- 
duoles, nei joi 
yra geros, o y- 
patingai Severo* 
Bahamas ? 1 a u- 
ėiams, už kurį 
geresnio n I r a 
Mano vaikai tu-, 
rtjo kosulj, migu 
nome daugelį vi- 
sokių gyduolių 
bet perniek; kai|> 
plrkotne Severos 
Balsamo P 1 a u 

čiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužterika aptiekoje rei- 

kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilnp. rardę reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
verfc*«, n*s apsaugoja nuo imitacija ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos BalBamas Plaučiams gy- 

dė pasekmingai kosulį Ir peršalimu, taipgi Birguliavlmus, 
kuriuose kosulys yra pirralauBiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 

kučluojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusa'inios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems. 

Savara'a Cold and 
Grip Tablets 

KainuSBe Ir «0 eantiĮ-vitur »ptl«ko8« 

(Severos Plotkclis nuo 
Peršalimo Ir Grip >) yrB 
žinomos tuomi, kad per- 
gali peršalima labai 
trumpu laiku. 

_ 
Severos šeimyniškos Gyduolės parduodamos 

visur aptiekosc. Visuomet reikalaukite "Se- 
veros" lr pasakykit pilna gyduolės vardą. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapidf, lowa 

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla 
DD A ^TT-^^T A/V A Q Mes norime pranešti ■t IvniiiJOAi'irU lietuvių publikai, kad Mes 

Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai 
Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-lč Marijona 

Rakauska Dainavimo Mokytoja 
iki Šiolei buvusi prie 3259 So. Halsted St., dabar persikėlė po numeriu; 

3231 Emerald Ave. Fhone Drover 5602 Chicago, Illinois 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Nedeldicnio, Lapkričio 11,Tema 

"AR MĘS SULAUKĖM PABAIGĄ SVIFTO?" 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame TamBtal suėė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant Bau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over* kotus nuo $30.00 iki $50.00 uį pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. '•Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. G O R D O N 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
§torast atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras ibi *1 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai: vakare. 

Mokintis Niekuomet Neper- 
veiu—Visuomet Naudinga 
Mokinties norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet 

jis turi progą; jeigu jos neturi, tai ją pasidaro. 
Jėzuitu Brolijom tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus 

amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti iš knygos. Lomono- 
sovas, tamsaus žuvininko sunus tolimojoj ledų šiaurėj, kur švieti- 
mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts suviršum metų sulaukęs 
pradėjo mokykla lankyti, o tą pabaigęs; iš Archangelsko j Maskvą 
ėjo pėsčias ir ten jsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atidarė jam 
duris šviesuomenės ir literatų pasaulin. 

Ką. nuveikė Lojolą, ką. atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir 
atsiekti kiekvienas, pas kuri yra Lojolos ir Lomonosovo noras— 
noras mokyties, švieBties. 

Dabar ateina pats gerasis mokinimosl laikas: ilgi Ir vėsų'< ru- 
dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir molinio 
trūksta, naudingiausia gali juos praleisti mokykloje, prie kuygos. 
Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIU *!*.'■ 
KYKLA. Joje mokink plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro 
fesijoj prityręs, Valpasaisoje baigusis augštesnį mokslą Juozas P. 
Olekas, čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje 
mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- 
vedystė; stenografija, mašina rašymas (typewriting); pirklybos tei- 
sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, piliety- 
stė ir dailerašystė. • 

Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo 
valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pletu ir nuo 7:30 iki 9:30 vak 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsthd St. CHICAGO, ILL. 

In musu 

Skaitytojus 
Kiekvienas "Lietuvos" skai- 

tytojas, pažinusis puikiausi 
lietuviškoj kalboj laikrašti 
"Lietuvą", patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 

turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 

tarkite skaityti, kas nori 

gero dvasinio peno. Pasi- 

žiūrėjimui pareikalavusiem 
prisiunčiame DOVANAI. 

'VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE' 
Mažai būdavo Lietuvoj tokių senių-žilaga'lvių, kurie mokėdavo nuriesti tokias pasakas, jog 

5aunimas primanytu—per naktis jų klausytų. 
Mažai yra tokių rašytojų, kurie nurašo tokias istorijas, kurias žmogus skaitai ir atsiskai- 

tyti negali. 

Julės Verne, garsus fr^ncuzų mokytas rašytojas, buvo vienas iš tokių vyrų, kurio istorijas 
žmones skaito ir atsiskaityti negali. Jo pasakos nėra tuščios, kvailos pasakos, bet yra labai 
pamokinančios. Savo keliu jos yra tokios žingeidžios, kad sykį pradėjus skaityti, negali nuo 

jų atsitraukti. 

Lietuvių kalboje, turbut, pirmu sykiu išėjo u spaudos viena iš žingeidžiausių Verno apysa- 
kų vardu "Vėliavos Akyvaizdoje." 

"Vėliavos Akyvaizdoje"—yra didelė istorija, dviejų šimtų puslapių. Ir joje skaitytojas 
ras daugelį žingeidžiausių pasaulyje dalykų aprašyta. 

Čia aprašoma ap^t labai gudrius jūrių plėšikus, kurie su pagelba naujausių išradimų pri- 
siplėšta milijonus turtų ir apsigyvena paslaptingoj saloj, iš kurios jie varo toliaus savo drąsiau- sius plėšimus. 

Viso pasaulio tautos ir viešpatijos jieško jų, bet sugauti negali, nes jų. gyvenimas—tikras 
1 palocius po žeme—yra taip paslėptas, kad tik pasinėrus po vandeniu, galima prie jo prieiti. 

Visoki tiesiog stebuklingi tais laikais išradimai yra čia aprašyti ir viską skaitai taip lengvai 
ir taip gardžiai, kad tarytum duoną su sviestu valgytum. 

Julės Verno pasakos yra išverstos į visų tautų kalbas. Milijonų milijonai knygų jau tų 
pasakų išleista. Bile ko neleistų milijonais. 

"Lietuva" tik-ką išleido pasaką "Vėliavos Akyvaizdoj" lietuvių publikos naudai. Daili 
>i knyga, puiki istorija, o kaina tik VIENAS DOIIARIS su prisiuntimu. 

Reikalaukit jos tuojaus! Nesigailėsite ir mums dar už tai padėkavosit. 
Męs ją labai jums rekomenduojame. Siųskit -vieną djliarį ir adresuokit taip: 

"LIETUVA", 814 W. 33rd ST. CHIGAGO, ILL. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

