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Italai vel traukiasi—Nusto- 
jo 200,000 vyrų ir 2,000 ka- 

nuolių. — Amerikonai pir= 
mamt mūšyje. 

Kerenskis sako Rusija pailso. BoIše= 
vikai Rengiasi Užgriebti Valdžią. 

Vokiečiai mane suskaldyti Braziliją. 

Tru* translation filrd with the postmaster 
jt t'hicajjo. III.; on 7th day of Novembor; 
1917, »•» rrquirc<l by thc act ot October 6; 
1917. 

ITALAI TRAUKIASI ATGAL. 

Berlinas. Italai, rustojusie 
aru upės Tagliamento, vėl pradė- 
jo trauktis atgal arvt viso fronto ■ 

nuo Al] t net iki Adriatiko jūrių. 
Iki šiolei austro-vokiečiai nuo pat 
1 udžiiĮ ofcnsyvo Ita'.ijoj paėmė 

> per 200,000 italų nelaisvėn ir už- 

griebė arti 2,000 kanuolių. 
Anglai su traneuzais skubina 1 

jiems pagelbon. Venecija y.a pa- 

veju je. 
— Prancūzijoj vokiečiai pasi- 

traukė apie 3 verstus atga! ant 

fronto apie 12 verstų. Francuz'.i 

užgriebė 12,000 vokiečių ir apie 
J 50 kanuolių. 

Trtie trantlation filrd with the postmaVer ! 
at (hicago, Iii.; on 7th day of Novrmber; : 
1917, ai rcųuired by the act of October 6;'' 
1917. 1 
TROCKIS LIEPIA NEKLAU- 

SYTI VALDŽIOS. 

Petrogradas. — Trockis, — 

fvdas, kurį išsiuntė "Laisvė" už 

lietuvių pinigus iš i\ew Yorko 
Rusijon, yr? dabar pati vyriausi 
galva bolševikų ir "sovieto'' Pe- 
f'ograde. Jis išsiuntė Petrogra- 
do garnizonui patarimą, kad ki- 
riumenė neklausytų nieko, apart 
to "sovieto" paskirtos "Revolitici- 
jinės Komisijos." Su tokiais p.it 
Įgaliojimais tapo išsiųsti delegatai 
po visą Rusiją. 

Iš to išvedama, kad bolševikai 
pradėjo rengtis prie užgriebimo 
visos valdžios į savo rankas. 

}p Tru« translation filed with the postmastor It Ch.<*a(o, UI.; on 7lh day oi Novrmber; 1917, as reąuired by the art of October £: 1917. 

TALKININKAI NENORI 
SKOBELEVO. 

Paryžius. — Julės Crmbonr, 
■generalis sekretorius prie užru- 
bežio reikalų ministerijos, pa- 
sakė, jog M. Skobelev, buvusis 
Rusijos darbo ministeris, kurį 
Darbininkų ir Kareivių Taryba 
išrinko savo atstovu į talkininkų 
konferenciją, atsibusiančią Pary- 
žiuje, nedalyvaus toj konferen- 
cijoj. 

"Jlis gaJite labai aiškai pasi-v 
kyti, kad talkininkų valdžios ab- 
soliutiškai atsisakys pavelyti Sko- 
belevui imti dalyvumą tuose 

svarstymuose" — phsakė Julės 
Cambon 

"Žadamas laikyti mitingas nė- 
ra 'konferencija, kurioj visos 

viešpatijos — didelės ir mažos 
— dalyvauti), bet jis bus pasikal- 
bėjimu tntp didžiųjų valstybių, 
kurios nori prieit prie susiprati- 
mo, ne kas link karės siekinių, 
bet kaslink to, kaip kare toliaus' 
vesti. Niekas kitas, 'kaip cik į 
■valdžių nariai gali j>ame daly-į 
vauti 

Tokia yra nuomonė Prancū- 

zijos ir, matomai, ir kitų vie.š- 

^ Pati jų. 
Kaip pamerame, centralinis 

Komitetas ^Darbininkų ir Ka- 

reivių Tarybos buvo su1 aisęs 
taikos programą ir formoje 
jstrukcijų įteikė jį M. Skobelevui, 
kad jisti jduotų talkininkų 'kon- 

ferencijai Paryžiuje. 
Minėtas programas buvo jau- 

pirmiaus "Lietuvoje" paduotas. J 

Trite trarulation filed with the poatmastef j 
it Chicago. III.; on 7th day of November; 
1917, as requiref| by the act of October 6; 
1917. 

KOD£L BRAZILIJA STOJO 
KARĖN. 

Nestebėtina, kad Brazilija sto- 

o karėm. Iš naujiai pa.skelbtų 
^Vashin^tone dokumentų matyt, 
cad Vokietija norėjo "pcrorgani- 
:uoti" pietinę dalj Brazilijos, 
cur Ta-n-dasi didelės vokiečių ko- 
ionijos, t. y. norėjo ats'kelti tą 
l)a'lj nuo Brazilijos ir sutverti 
Pietinėj Amerikoj vokišką vieš- 

>atiją. 
Garsusis von Luxburg, Vokie- 

;ių mi'nisteris Argentinoj, kurj 
įesenai Argentina išspyrė lauk 

įž siuntinėjimą slaptų telegramų 
)er švedų legaciją Buenos Airese, 
r šitą sekretą žiopliškai Išdavė. 

Suv. Valstijų sekretorius Lan- 

ling paskelbė dar du sekančius 

šsiųstus iš Buenos Aire:; Lux- 

>urgo slaptus telegramus j Bei- 

yną: 

Luxburgo slapti telegramai. 
"Xo. 63. — Liepos 7 d. 1917 

m. — Musų atsitiesimas linkui 

Brazilijos čia padarė tdkį ispu- 
dį, kad ^{a>l i m a busią pasitekėti 
mttsų [t. y. Vokietijos] len- 

gvapėdžiu geraširdingumu. Tas 

y ra pavojinga Pietinėj Ameri- 

koj, kur žmonės po plona po- 
litūra yra vienok įndijonai. 
Submarinų eskadra, su pilno- 
mis man suteiktomis teisėmis, 
gal dar gelėtų išgelbėti daly- 
kų stovį. Aš prašau instruk- 
cijų kiaulini to, ar pertrukus 
ryšiams* legacija [atstovybė] 
turi keliauti namo, ar persikel- 
iu j Paragvajų, o gal į Cili. 

Laivyno a 11 a c h e [atstovas], 
be abejonė*, įvyks į Santigo de 

Chili. Luxburg" 

"No. 89. — Rugp. 4, 1917. 
— Aš esu persitikrinęs* kad 

męs galėsim jvykdimti svar- 

biausius mūsų [t. y. Vokietijos] 
jpoP" tSškivs mįcTius Pietinėj 
Amerikoj — palaikymą atvi- 

rų turgaviečių Argentinoj ir 
reorganizaciją pietinės Bra 

zilijos—lygiai su Argentinos 
pagelba. arba ir prieš jos no- 

rus. Meldžiu auklėti draugiš- 
kumą su Čili. Pranešimas apie 
atvykimą submarinų eskadros 
sa'Iiutavimui prezidento net ir 

šiuom laiku padarytų nulemen- 

čią įtekmę ant dalykų stovio 

Pietinėj Amerikoj. Puikus pro- 
spektas kviečių užderėjimui 
gruodžio mėnesyj. 

Pranešama, kad Brazilijos val- 
džia siunčia daug kariumenės j 
pietines provincijas, kur vokiš 

ki kolionistal, matomai, jau iš- 
kalno buvo prirengti prie "reor- 

ganizacijos" t. y. prie bunto. 

True tr«nslation filrd witli the posfmaster 
at Chicago, 111.; on 7th day of Novcmber; 
1017, as re<iu're,l the act °* October 6; 
1917 

BIBLIŠKAS MIESTAS 
PATEKO ANGLAMS. 

Londonas. — Lapkričio i d. 
anc'ų karės ofisas oficiališkai pra- 
nešė, kari anglų kariumenų paėmė 
pagarsėjus] Biblijoj miestą Ber- 
sabą. Miestas tapo paimtas po 
•.markaus mūšio laike kurio 1,800 
turkų pateko nelaisvėn. 

Luxburg/' 

Oficialis pranešimas skelbia, 
<a'l anglų kariumenė, po vado-, 
vyste gen. Allenby, užatakavo 
Bersabą spalio 31 d. išryto. Va- 
kare miestas buv* jau anglų 
rankose. 

iBcr.saba yra tankiai minimas 

šventraštyj. Šiame mieste Ab- 
rahomas gavo paliepimą ,paaukau- 
ti ant laužo savo sunų Izaoką. 
Siame mieste Jokūbas, jaunes- 
nis Izadko sunus, apgavo savo 

brolį Ezavą, nupirkdamas nuo 

jo už sriubos bliudą pirmgimys- 
tčs teises. 

True translation filed with the postmaster 
at Chirago, UI.; on 7th day of November; 
1917, as reąttired by the act of October 6; 
1917. 

J'ORPĖDAVO TRANSPORTĄ. 
Wa ;hington, D. C. — Ameri- 

ka; transportas Fiiilamd ta- 

po torpėduotas, kuomet jis iš 
Europos grjžo Amerikon. Xors 
sugadintame stovyje, bet jis sa- 

^o locna jiega grįžo j uostą. Aš- 
tuoni a? devyni įmonės žuvo. 

Jų tarpe y/a keletas kareivių, 
tyi'vusiijj prie laivo kanuolių 
Iš pravardžių matyt, kad žuvu- 

sių tarpe nėra lietuvių. 

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111.; on 7tli day of November; 
1917, as required by tlie act of October 6; 
1917. 

AR RUSIJA "KVITYS".? 
Petrograuas. — Kerenskis iš- 

sitarė Associated Press 
korespondentui, kad Rusija, jau- 
čiasi pailsusi ir kad ji todėl tu- 
ri teisę reikalauti, kad tolimes- 
nę karės naštą neštų talkininkai. 

Jis taipgi pasakė, kad Rusijos 
visuomenės nuomonė yra užagi- 
tuota klausimu; ką daro Angli- 
jos laivynas, jeigu jis neatėjo 
ipagelbon rusams, kuomet vo- 

kiečių laivynas išėjo į Baltiko 
juresr 

Šituos žodžius pradėta aiškin- 
ti taip, kad Rusija buk rengia- 
si "kvityt" karę ir daryti taiką 
su Vokietija. 

Tokia išviada išrodo logiška, 
ypač jeigu priimsime domon, 
kad Kerenskis po bolševikų 
spaudimu vėl panaikino armijoj 
mirties beusmę, be kurios, kaip 
kariški expertai mano, negalima 
sugrąžinti jokios tvarkos suiru- 
sioj rusų armijoj. 

Vienok kaip Amerikoj, taip ir 

vaikari-nėj Europoj tuojaus pasi- 
rodė balsai, kurie sako, kad Ru- 
suja su vokiečiais taikos neda- 
rys ir kad Keremskio žodžius 
klaidingai supranta. 

,Pats Kerenskis vėliaus pa- 
aiškino, kad kalbos apie Rusi- 
jos taikinimąsi yra Vaikiškos. 
Amerika taipgi išreiškė pasitikė- 
jimą Rusijai, paskolindama jai 
dar $31.700,000.00. 

Kuomet Kerenskio vėliaus už- 
klausta, ar Rusija mano apleisti 
karę, jis atsakė: 

"Tai yra juokingas klausimas. 
Rusija ima milžinišką dalyvumą 
karėje. Rei'k tik prisiminti ka- 
rės istoriją. Rusija pradėjo tal- 
kininkų kary. Kuomet ji jau 
kariavo, Anglija dar tik rengė- 
si, o Amerika dar tik tėmijo. 

"Rusija nuo pat pradžios ne- 

šė ant savo pečių visą kovojimo 
sunkumą, tuomi išgelbėdama Bri- 
taniją ir Francuzi ją. Žmonės, 
kurie sako, kad Rusijos jau nė- 
ra karėje, turi trumpas atmin- 
tis. Męs kovojame nuo pat 
pradžios ir jie [talkininkai] tu- 

ri pasiimti sunkiausią Jalį naš- 
tos ant savo pečių. 

"Dabartiniu laiku Rusijos vi- 
suomenės opinija yra didžiai su- 

agituota klausimu: "Kur yra 
Britanijos laivynas dabar, kuo- 
met vokiečių laivynas išplaukė 
Baltikan ?" 

"Rusija — tęsė toliaus Ke- 
renskis — yra pailsusi. Ji ka- 
riavo pusantrų metų ilgiau negu 
Amglija. 
— Ar Amerikos armija butų nau- 

dinga, jeigu ją pasiųstų Rusijon? 
— paklausė korespondentas. 

"Armiją pasiųsti negalima bu- 
tu — atsakė Kerėnskis. — Tai 
yra klausimas pervežimo. Sun- 
kenybės yra perdide^ės. 
— Jeigu Amerika negali prisiųs- 
ti kariumemės, tai '.kokiu b u du 

galima butų geriausia pagelbėti 
Rusijai? — uiklausėj vėl ameri- 
koniškas korespondentas. 

Tegul prisiunčia batų, odų, 
geležies ir — čia premieras stip- 
resniu balsu prieit jo—ir pini- 
gų. Rusija kariavo ir kariauja 
viena. Prancūzija turi Angliją 
pagelbon nuo pat pradžių, o da- 
bar Amerika jstojo. Męs gi ko- 

vojame ^uo pat įpradžių vieni 
ir turime teisę reikalauti, kad 
talkininkai pasiimtų sunkiausią 
dalį naštos.'' 

Po to premieras tapo užklau- 

stas apie Rusijos žmonių ir ar- 

mijos upą. Jis atsakė taip: 
"Minios yra ekonomiškai pa- 

ilsę. Suirusis gyvenimo padėji- 
mas abelnai turėjo psycholiogiš- 
ką įtekmę ant žmonių. Jie abe- 

joja, negut galima bus jų vil- 
tims išsipildyti". 

True translation ffled with the postmaster 
at C liiciigo, 111.; on 7th day of Noveinber; 
1917, as regulrcd by the act of October 6; 
1917. 

t)AR VIENAS BUNTAS 
VOKIEČIŲ LAIVYNE. 

Londonas. įTrjs aficierai ii' 
tūlas skaitlius jūreivių vokiškame 
laivyne žuvo laike "kito" bunto, 
kuris kilo uoste Kiel, pradžioje 
rugsėjo mėnesio. Taip praneša 
telegramas iš Amsterdamo laik- 
raščiui Daily E x p r e s s, kuris 
tvirtina, kad jis turi autentiškas 
smulkmenas. 

Buntas pasitaikė ant mūšio lai 
vų K r o n p r i n z iru S c h 1 e s- 

\v i g-H o 1 s t e i n, o jo priežastim 
buvo tas, kad kareiviai nenorėjo po 
prievarta eiti tarnauti ant sub- 
rnarinų. 

Ant Kronprinz jūreiviai nu- 

metė nuo laivo j jūres admirolą 
Schmidtą ir dar du aficieru. To 
to ant laivo denio prasidėjo mušis 
tarp jūreivių ir aficierų. Trjs 
aficierai ir tūlas skaitlius jūreivių 
tapo užmušta. Panašus atsitiki- 
mas buvo ir ant laivo S c h 1 e s- 

w i g-H o 1 s t e i n. 

Admirolas Schmidt tapo išgelbė- 
tas bet po to jis turėjo apleis.i 
Kiel. Visi susibuntavojusieji jū- 
reiviai tapo areštuoti. 

Laivas Kronprinz yra mil- 
žiniškas mūšio laivas 15,293 tonų 
didumo ir turi 1,150 jūreivių jįjvi- 
los. S c h 1 e s w i g-H o 1 s t e i n 

turi 13.000 tonų ir 729 vyrus įgu- 
los. 

True translatton filed wi'h the postma^ter 
at Ctiicago, 111.; on 7th day of November; 
1917, as reąuired by thc Stt of Octob«r 6; 1917. 

AMERIKONAI PAIMTI NE- 
LAISVĖN. 

Washington, D. C.—Gen. Per- 
shiįvg, viriausis vadas Amerikos 
kariumenės Francuzijoj, \ rane- 
š<\ karės departamentui, kad lap- 
kričio 3 d. vokiečiu įsiveržimo 
būrys susikirto su Amerikos ka- 
riumene Francuzijoj. Vokiečiai 
užatakavo tranšėją ir Laike kovos 
trjs amerikonai tapcf užmušti, 
penki tapo sužeisti, o dvylika 
pateko nelaisvėn. 

Amerikos pėstininkai laike ma- 

žą priešakiu iŠsidavusiį tranšėją, 
mokinimosi tikslare, kuomet 
juos atkirto muo užpakalio smar- 
kus vokiečių artilerijos bombar- 
davimas Gei>. Persing praneša, 
kad vienas vokietys' pateko ne- 
laisvėn. Priešo nuostoliai, sako- 
ma, nežinomi. 

Trite translation filed witfc t'ie TH>stmaster 
at Chicago, III.; oi)' fth day of Novcruber; 
1917, as rcquired ky the act of October 6; 
1917. 

VOKIEČIAI SIDIJA IŠ 
AMERIKONŲ. 

Bcrlinas. Nors votiški laik- 
raščiai pažymėjo didesnis antgal- 
viais užgriebimą pirmų ^amerikonu 

nelaisvėn, bet su redakcijiniai-. 
straipsniais išeina tik vienas Le- 
kai A11 z e i g e r, 'kuris pradeda 
artgalviu "Labą rytą, boisai." 

giame pajuokančiaine straipsnyj 
jit tnip rašo: 

"Tris syk sušukim Ameriko- 
nams! Gudrus vyrukai jie yra, 
nėr ko sakyti. Vos spėjo jie pa- 
lytėti žemę šios supuvusios Eu- 
ropos, o jau, žiūrėk, jie veržiasi 
j Vokietiją. Netrukus jie per- 
žengs Reittią ir jeis taipgi į mū- 

sų tvirtoves. Tai yra ekspresi- 
nio traukinio greitumas ir Ame- 
rikoniškas smarkumas. 

"Męs turime gerą laimikį, ka< 
esame prisirengę priimti ir pa- 
valšihiti skaitlinglus svečius ir 
l:a<l męs galėsim parūpinti ikva- 
tieras šiems džentlemomams. 
Vienok męs inegalime prižadėti 
jiems d o n u t s ų ir džiamo (ba 
rankų ir vaisinės košės) ir šiuo 

žvilgsniu jie turės atsisakyti nuo 

savo pirmesnio gyvenimo laip- 
snio. Jie, gal but, su tuom susi- 
taikys, ines kareiviavimas visuo- 
met yra rizikaur^s biznis. 

Pašiepia Prezidentą. 
"Labjausiai gi, jie turės nu- 

siraminimą tame, kad jie atiduo- 
da brangintiną patarnavimą sa- 

vo visagali ilgam prezidentui, 
Mr. Wilsonui, juo Labjaus, kad, 
kaip sakoma, jis labai geidžia 
gauti patikėtinų informacijų 
ikaslimk dalykų stovio ir upo 

kariaujančiose viešpatijose. To- 
kiu bud u jis gaus pirmos rankos 

informaciją apie dalykus Vokie- 
tijoj. 

"Kadangi amerikonai yra pa- 
pratę keliauti pertekliuje ir su 

męs- NMMMiomer 
Ikad šitie pirmieji svečiai atsto- 

vauja tik kurjerus didesnio 
skaitliaus, kuris atvyks vėliaus. 
Męs esame persitikrinę, kad šio 

pastarieji taipgi atvyks ir męs 

juos surinksime. Namie jie 
mano, kad jie turi viską didžiau- 

sią ir milžiniškiausią, bet tokių 
jstaigų, kokias męs čia turime, 
jie dar nėra matę. 

"Stai, pažiūrėk, su-nau! Čia 
męs turime didelę firmą vardu 

Hindenburg & Ko., su 'kuria jus 
norite konkuruoti (lenktyniuoti 
biznyje). Tik pažiūrėkit, ką jau 
m atliko ir apsvarstykit, ar nebū- 
tų geriaus nukabinti savo "sai- 
ną" ir užsiimti kokiu nors kito- 
kiu bizniu Gal but jųsų bosas, 
VV'ilsonas, dar sykį apsvarstys 
savo naujausią biznį pirm negu 
męs užgriebsim daugiau jo jau- 
nų vyrų." 

Trne translation filcd \vilh the postmaster 
at Chicago, 111.; on 7th day of November; 
1917, as required by the act of October 6; 
1917. 

RUSAI VĖL "BROLIUOJA- 
SI." 

Petrogradas. Šios sąvaitės 
c ficiališiki rusų pranešimai patė- 
mija, kad rusų kareiviai vėl pra- 

dėjo broliuotis su vokiečiais. 
Tas atsitiko keletą sykių ant 
fronto Vilniaus gubernijoj ir 

apie Dvinską. Pietinėj dialyj 
fronto, Rumunijoj, rusai šūviais 

nuvijo vokiečiui, mėgiuiančius 
bioliuotis. Buvo taipgi atsitiki- 
mu, kad rusų kanuolės pasveiki- 
no ugnim savo locnus ikareivius, 
r ėginusius su vokiečiai broliuo- 
tis. 

—Kalėdos ir Lietuva— 
Dr. K. Drangelio, Lietuvos Neprigulmybėa Fondo Nario, suma- nymu ir patarimu atidarėme savo laikraštyj sit$. naują, speciaų sky- rių, kuris eis net iki Kalėdų. Musų manymu, butų geistina, kad ir kitos redakcijos panašų skyrių saro laikraščiuose jveBtų. 

įžanga buvo gera, bet pasaka» 
žada buti dar geresnė. 

Pereitam "Lietuvos" numeryj 
sumanyta, kad šiuosmet geri lie- 
tuviai, kurie myli savo tėvynę 
ir trokšta jai laisvės, padarytų 
Lietuvos laisvei Kalėdinį pre- 
zentą. 

Vieton pirkinėti Kalėdinius 
prezentus savo pažįstamiems ir 
draugams, patarta padaryti Ka- 
lėdinis prezentjas Lietuvos lais- 
vei. 

Keletas asmeny pradžiai tuo- 

jaus sudėjo $75.00. 
Taigi pradžia 'buvo nebloga. 

Bet tolimesnė tąsa yra dar geres- 
nė. Ir jeigu taip bus iki ga- 
lo, tai Kalėdų Senelis Santa 
C 1 a u s nutemps ant Kalėdų 
Lietuvos laisvei puikią 'kalėdi- 
nę dovaną. 

Vos spėjo pasirodyti laikraštyj 
sumanymas, tuojaus pradėjo sku- 
bėti su savo prczentais geri tė- 

vynainiai, kurie 11c tik trokšta 
Lietuvos laisvės širdimis, kurie 
ne ti'k kalba apie ją lupomis, 
bet kurie ir savo darbais ir sa- 

vo centais visuomet yra pasi- 
ryžę prie išgavimo Lietuvai 
laisvės prisidėti. 

'BALTA ROŽĖ" VERTA $20.00. 

Pirmiausią, pagarbos vietą ant 

listos "Kalėdinio Fondo"' tarp vi- 
sų draugysčių užėmė "Baltos Ro- 
žės" Lietuvių Kliubas nuo 'Fown 
ot Lake, Chicagoje. Pereitą pėt- 
nyčią kliubas laikė savo susirin- 
kimą ir kuomet atkreipta Kliu*>o 
atydą j tilpusį "Lietuvoje" suma- 

nymą, kliubiečiai tuoj aus tam pri- 
tarė. P-as Zolpis davė įnešimą, 
kad tokiam garbingam ir šventam 
darbui "Baltos Rožės" kliubas ne- 

gi li mažiau paskirti kaip $20.00. 
Ir tkliubiečiai, kurių tarpe randasi 
vieni iš prakilniausių Chicagos 
jaunimo sudėjo ant Lietuvos lais- 
vės aukuro savo Kalėdinę dovaną 

-$20.00. "Tik išgaukim Lietu- 
vai laisvę"—sakė nekurie kliubie- 
čiai,—tai "Baltos Rožės" kliubas, 
prisisegęs baltas rožes, i n cor- 

p o r e važiuos laisvon Lietuvon. 
t 

PO DOLIARĮ UŽ EILUTĘ. 

Jaunas vyras, bet senas veikė- 
jas ant lietuvių tautiškos dirvos 
Chicagoje, p. R. Zaura, išgirdęs, 
kad geri lietuviai rengia Kalė- 
dinį prez*ntą savo Tėvynės pagel- 
bai, prisiuntė trumpas eilutes ir 
po vieną doliarj u i kiekvieną savo 

eilutę—išviso $10.00 išgavimui 
Lietuvai laisvės. 

Štai ir eilutės: 

Kelkis Lietuva iš vargo,, 
Eik prie šviesos! 

Budink savo sunus 

Iš miego visus! 
Tegul jie visi atbunda 

Ir Lietuvą laisvą randai 
Šauk savo sunus 

Iš viso svieto; 
Jie po sparnais tavo 

Ras sau linksmą vietą. 
R. Zaura. 

Profesionalai duoda pavyzdį. 
Chicagos inteligentai tuojaus 

pasiskubino duoti pavyzdį. Dr. 
J. Jonikaitis, Dr. St. Biežis — 

paklojo po dešimtinę. Busian- 
tis daktaras C. Kasputis (dabar 
dentisterijos studentas), išsi- 
ėmęs krepšį, suskaitė savo turtą, 
pagalvojo ir tarė: 

—Kol nebuvau studentu — 

pernai aukavau Lietuvos reika- 
lams pusę šimtiinės. Dfibar ne- 

uždirbu nei cento, bet ir pasku- 
tiniais noriu pasidalinti su Lie- 
tuva. Še vienas doliaris, — o 

manau, kad iki Kalėdų dar 

pasivysiu tą žilabarzdį S a n- 
t a C lauš ir pridėsiu jam dar 
šiek-tick. 

* # 

Pranas Poška, aptiekorius 
ant Morgan ir 31-os gatvės, at- 
siminė apie savo vienvardį Dio- 
nizą Pošką, vieną iš pirmiau- 
sių lietuvių patriotų ir rašytojų, 
gyvenusj pradžioje 19-to šimt- 
mečio. Jisai yra linksmas vyras, 
kaip ir anasai jo prabočius Dio- 
nizas. Taigi Dionizo žodžiais 
jis ir tarė, pritaikindamas juos prie savęs: 

Poškus yr laimingas —- 

Kavos atsigėręs, 
Dešrų prisiėdęs, 
Kepurę pasikreipęs, 
Ąptiekoj atsisėdęs, 

Užsidegęs pypkę, 
Atsisegęs lypkę. 
Ilgai nedumojęs, 
Duodu dešimtinę, 
Lietuvos laisvelei ...« 

Ir išrašė čekį ant $10.00. 
\Vell, Senis Dionizas, sėdėda- 

nas danguje, tneturės sarn>atos 
š šito savo jauno pra-pra-pra- 
įnuko. 

—Džy!...—tarė kitas aptieko- 
rus F. A. Juozapaitis, pematęs, 
cokias eiles jo kolega Poška nu- 

"ietė. — Gaila, kad aš ne Poška 
r neturėjau tokio pratėvio, kaip 
Dioni/.ąs^«pqMgjkgi tokių ciftu 
raėmoku" nunešti, kaip p. Zaura. 
Bet — look here, young man,— 
ir moki suspelyt mano pravardę? 
Pamėgink! 

J-o-z-a-p-ari-t-i-s—pradėjo spe- 
lyti kolektorius. 

—l;ine, vyruti! Še po doliarj 
.1 i kiekvieną raidę... Kiek rai- 
ižių priskaitei? 

—Dešimts. 
—Te dešimtinė... Gerai, kad 

nesus-pelinai "Juozapaitis" — bu- 
tų reikėję dar doliarį pridėti. 

* * 

Steponas Kazlauskas, laikan- 
tis laikrodžių ir brangakmenių 
krautuvę prie 4632 So. Ashland 
Ave., žino apie daimantų ir kitų 
brangių akmenų vertę. O braint- 
gesnio daimanto Lietuvai nega- 
li buti, kkaip jos laisvė. To- 
dėl kaip tik išgirdo apie šitą 
sumanymą, jis tuojaus dešimti- 
nę patiesė, tardamas: "Turime 
gerą prezentą padaryti Lietu- 
vai, — kad laisvė jos butų gryno 
aukso—24 karatų." 

O kad ta laisvė išeitų ne tik 
"pazalatyta", bet tikrai — a 

K e a 1 t h i n g, tai ir kas met ū 
žada duoti nemažiaus.'' 

* * 

P. S. Zalatorius yra medeci- 
•nos studentas. Kaip ir kiekvie- 
nas studentas, jis turi daug mo- 

kslo, bet mažai pinigų. Tas vie- 
nok nesulaikė jo trio prisidėji- 
mo prie Kalėdinės dovanos 
Lietuviai. 

''Męs, medikai, žinome, kad 
ž.nogus nepastipsi, jeigu por$ 
syk liksi be pietų—štai du dolia- 
riu! Jeigu lunč-rumiai nuo to 

nukentės, tai už tai Lietuvai bui 
ant dviejų doliarių daugiau nau- 

dos''. 
* * 

Ant Bridgeporto yra senas lie- 
tuvių, fotografistas W. Stankūnas, 
kuris tarė: Anądien mačiau laikraš- 
tyj kad Dr. Basanavičius yra iš- 
rinktas pirmu nariu Lietuvių "par- 
lamento'' Vilniuje. Senis, buda- 
11.as Chicagoje iQr3 metais, pas 
mane nusitraukė paveikslą^— 
brangiausis paveikslas, kokį aš 
turiu savo galerijoj. Rašyk 
Sio.oo, o 'kaip Dr. Basanavičius 
liks pirmu Lietuvos prezidentu 



duosiu šimtinę,—kau aš taip gy- 
vas ... 

ra' ♦ ♦ 

-Dr. P. žilvitis yra jaunas dak- 

taras, dar nesenai užsidėjusią ofi- 
są prie 3201 So. Ilalsted St. Bet 

diognozą Lietuvai jis teisingai | 
nustatė, sakydamas maž-daug! 
taip: "Kad Lietuva dabar ligota 
—tas yra aišku. Kraujo perdaug 
ja: 'ivuleido neprieteliai. Reik ją 
gydyti. Bet niekas negydo užd'.- 

tl;ą, nei vaistų »ncduoda. Penki- 

nę nors ant recepto duosiu". 

Ir Ivvlčdvris Fondas paaugo 
dar penkiais doliėriais. 

Taip kiekvienas užkalbinta? 
skubina pagelbėti savu tėvynės 
reikalams. 1 »ct tai «lar ne viskas. 
Tik palaukite kitos savaitės, Pa- 

žiūrėsite, ką kiti užgiedos. \es 

prižadų jau yra pusėtina kru-. 
velė. 

Vieton Kalėdinių dovanų pa 

žjstamiems, aukavo išgavimui 
Laisvės Lietuvai šios ypatos į 
Kalėdinį Fondą: 

Y i s i iš C h i ta g o s : 

Dr. Bicžis ... $10.00 
K. Zr. ira ... 10.00 

Pr. J. Jonikaitis 10.00 

iŠ Kvietkauskas 5.00 
1'. S Zalatorius 2.00 

I. S. Vitkus 2.00 

C. Kasputis J .00 

Lietuvių "Baltos 
Rožės Kliubas'' 20.00 

P. \. Poška, aptiekorius .. 40.00( 
Kūlis Furniture Hotise 2.00 

St. Kazlauskas, jubi- 
licrius 10.00 

,\\ Stan>Wunas, foto- 

gratistas 10.00 

F. A. Jozapaitis, ap- 
tideorius 10.00 

J. Bartkus, elektriką* 1.00 

F. Sinusas, apt. mokinys .. 2.0 > 

JtT. Mizaras apt. mok. I.00 

Dr. P. Žilvitis 5.00 

Viso $111.00 
Ptreitą sąvaitę neskelbta .. 75.00 

Viso labo iki šiolei .. $186.00 

Visas aukas j si tą "Kalėdiniu 
Povanų Fondą" siųskite "Lietu 
vos" Redakcijai. Ant Kalėdų vi- 
sa susirinkusi suma bus sykiu pa- 
s'ųsta Lietuvos Nepfigulmybės 
Fondui, kuris labjausiai išgavimu 
Lietuvai laisves rūpinasi. 

IS AMERIKOS, 
"SLIAKERIS"? — TUOJAUS 

KARIU MENĖN. 

Washington, D. C. — Spplio 
I d. kariškoji valždia pranešė 
visiems gubernatoriams, ikad pa- 
daryta tvatiji padavadijimai su- 

lyg "sliakerių", t. y. sulyg tai- 
kių, kurie neužsiregistravr 5 d. 
birželio. Sulyg šitų padavadiji- 
tuų, "stiakeriai" tuojaua bus pa- 
imti karfskon tarnystėn. 

NEBUS VOKIŠKOS OPEROS. 
New Yorkas. — Sią žiemą Me- 

tropolitan Operos kompanija re- 
dainuos daugiaus vokiškų operų. 
Operos direktoriai paleido taipgi 
nekuriuos dainuotojus, atsižymė- 
jusius savo pro-vokiškumu. Tarp 
tokitj yra ir žmoma dainiuirtkė 
Mme. Gadski. 

NAUJOS TAKSOS. 

Washir.gton, D. C. Kuomet 
gruodžio mėnesyj susirinks kon- 
gresas, tai plianitojama paduoti 
jo apsvarstymui plianai ma«jų ka- 
riškų taksų. Sulyg šitų naujų 
plianų norima uždėti 10% taksu 
nuo gaunamo pelno visiems žmo- 
nėms ir korporacijoms, ir ypač 
uždėti taksas ant taip vadinamo, 
"kariško pekio," t. y. ant kor-' 
poracijn, kurion pasidaro daug 
pelno, d>bdamos karės reikalams. 

Dabartiniu. -įstatymai duoda 
valdžiai tik $3,000,000,000, o at- 

einantiems metams valdžios iš- 
laidos, sulyg apskaitliavimo, sieks 
apie $25,000,000,000. 

Dabar išrodinėjania taip. kad 
kas turi pelne, tai turi taksas] 
mokėti, ir juo datigiau-turi pelno, J juo daugiau turi ir mokėti. l 

Išrodinėjimas yra teisingas. j 

[R KAIZERIS TURI LAISVĖ. 
BONDSĄ. 

Philadelphia, Pa. Anot laikraš- 
čio Public l.cdgcr, Vok i et: 

jos kaizeris yra savininku gero 
mtros Laisvės Paskolos bornd- 
<o už $50. jam 1111 pi 1 ko tiį bondsą 
I'hiladelphijos advokatas (lustą 
vas Remak, J r. 

Dalykas štai kaip išėjo. 
Minėtas advokatas buvo tvar- 

kytoju tūlos vokiškos nuosavy- 
bės Philaclekpliijoj ir, suvedęs at- 

skaitas, jis turėjo balansą $<*>.00, 
kurio priklausė vokiečiu valdžiai. 
Daug nemislindatnas. ką su tais 
likučiais padaryti, Remak nuėjo 
ir išpirko vieną borsdsą ant vokie" 
iriu kaizerio vardo. Puikų prezent 1 

kaizeris turės po karės. Kada 

j: "iškikys" nuo sosto, pinigai 
jam gali buti labai reikalingi. 

KAIZERBERNIAI BAUGINA 
ŽMONES 

Chicago, 111. — Kad sulaikyti 
Amerikos žmones nuo apreiškimo 
patriotizmo visoki pro-ikaizeristai, 
pacifistai ir vokiečiu apmokami 
agentai dirba šioj šalyj išsijuosę 
po visokiomis priedangomis. Jie 
leidžia visokius melagingus gan- 
drs, kad žmones arba nugąsdinti, 
arba prieš savo valdžią sukurstyti. 

Chicagoje jie prasimanė tokį 
t r iksą: Tuose namuose, iš kuriu 
yra išėjęs vienas ir daugiau vyru 
kr.riumenėn, yra languose išlipdin- 
tas tam tikras paveikslas. Dabar 
tie kaizerio bernai paleido it" už- 

kampiais platina gandus, kad girdi, 
rodyti kokiu nors budu patriotiš- 
kumą yra pavojinga; esą dabar 
s'aptai surašinėjama visi toki na 

r.iai ir visi toki žmones ir kuomet 
\ skiečiai ateis Amerikon ir pa- 
s«eks Chicagos, tai visi toki namai 
bus sunaikinti. 

IS DARBO LAUKO. 

GAL PALIUOSUOTI AMAT- 
NINKUS. 

* Washingtcm, D. C. Valdžiai 
trūksta išlavintų darbininku prie 
įvairių darbų, ypač prie laivų 
statymo. įTotlel valdžia, sakoma, 
«varsto klausimą, kad paliuosuo- 
ti iš kariumenės išlavintus darbi- 
ninkus, kurie per draftą tapo ati- 
traukti nuo svarbių karės reika- 
lams darbų. 

DARBO KLAUSIMAS YRA 
SUNKUS. 

VVashington, D. C. Valdžia, 
(kaip pranešama, pradėjo svarsty- 
ti svarbų klausimą, kaip suregu- 
liuoti darbininkų ir darbdavių 
padėjimą. Šisai klausimas <nėia 
lengva išrišti taip, 'kad visos pu- 
ses butų užganėdintos. 

Darbininkų organizacijos reika- 
lauja, kad unijos butų praplatin- 
tos ant visų darbų, dirbamų val- 
džios ir karės reikalams ir kad 
prie tokių darbų nebūtų priimami 
tit darbininkai, kurie prie tin-ijų 
nepriklauso. 

|lš 'kitos vėl pusės, darbdaviai 
pas kuriuos dirbama visoki karei 
reikalim^i daiktai, tvirtina, kad 
rvčra užtektinai unijistų, įkurie ga- 
lėtų apimti visus tokius darbu?. 

}Todel jie pataria valdžiai, kad ji 
suspenduotų unijonizmą ant viso 
karės laiko ir kad prie karės dar- 
bų galima butų priimti ir neuni- 
jonistai darbininkai. 

Su tuom unijonistai nesutinka, 
ir valdžia turi sunkų klausimą, 
kad išrišti jį tatp, kad "ir vibkas 
butų sotus, ir ožka čiela" ir kad 
karės reikalai nuo to nenuken- 
tėtų. 

VALDŽIA PAKĖLĖ ALG/ 

tf San Francisco. Cal.—Suvie- 
nytų Valstijų tam tikra taryba, 
įsteigta sureguliavimui ir nustaty- 
mui vienodų algų visiems darbi- 
ninkams, dirbantiems prie laivę 
statymo apskelbė savo nutarimą. 

Taryba atkreipia atydą į tai, 
kad karės laiku kaip darbininkai, 
taip ir darbdaviai negali visuomet 
elgtis tai p, kaip jie užsimano, ir 
kad visiems reik atkreipti atyda 
ii į tai, kad valdžios, kuri veda 
karę, reikalai nenukentėtų. 

Sulyg tarybos nusprendimo, 
darbininkams, dirbantiems Paci- 
Mko pakraščiuose prie valižioa 
laivų statymo; pakeliama mokės- 
t„.» nuo io7° iki 30% daugiau ne- 

—Berryman In W*«hington Evenlng Star. 

Kaizeris nesenai buvo atslankęs pas tunkų sultaną Konst antinopolyj. Vienas kitam 
padovanojo ordenus. Karikatūristas pašiepia tai. Kaizeris, anot jo, dovanoja Sultanui 
orden^ '"Mirties" (Mat per jį tiek gyvybių žuvo), o Sultannas duoda Kaizeriui ordenį 
"Kriiii-no kardo'' {Mat turkas yra pasižymėjęs armėnų skerdmu). 

jgu senovėje buvo, nors kaikurio- 
se vietose, kur labai brangiai da- 

įbar mokama, šitoksai nutarimas 
kiek sumažintų algas. 

Valdžia mat nori užvesti vie- 
nodas algas prie tos rūšies darbo 

I visoje Amerikoj. Bet darbo or- 

ganizacijos su ;uo nutarimu ne- 

sutinka ir saiko protestuosią j 
\Vash;insrtoną. 

Sulyg Karybos apskaitliavimo, 
Pacifiko paknaščių uostuose prie 
laivu statymo turi buti pastaty-' 
ta 75,000 išlavintų darbininkų: 
tas reiškia, kad turėtų b.uti pri- 

|imta prie darbo dar 30.000 išla- 
j vintų darbininkų ir mechanikų 
daugiau negu dabar vra. 

STATO NAUJAS 
DIRBTUVES, 

fl Newark, N. J. jThe Lock- 
avanna Bridge ikompa :ja, gavo 
leidimą bttdavoti keturias dirb- 
tuves. kurių pastatymias atsieis 
apie $280.000.00. 

iDirbuvės bus statomos Port 
\ewark Terminale. Dvi dirbtu- 
vės bus 630 X 60 pėdų didumo, 
o j 11 pastatymas kaštuos apie 
po $120.000. Apart to bus pas- 
tatyta dar dvi mažesnės dirbtu- 
vės. 

Per porą metu tiek dirbtuvių 
(Priaugo Nevvarke, kad darbi n i n- 

,kams trūksta namų gyvenimui. 
(Didesnės kompanijos mano bū- 
davot i ir 'namus darbininkams. 

Reporteris. 

Benld, 111. Angliakasiai čia 
uždirba nuo $40 iki $100. Buvo 
mėginę streikuoti, bet po sąvai- 
tės sugrįžo atgal darban. 

[ Duluth, Minn. Nariai uni- 
jos ntrm. 64 išėjo straikan. rei- 
kalaudami pakėlimo mokesties.1 
ĮTarptautinė umijtf, vienok jų rei-Į 
jkalavimų neremia. 

IS VISOS. 
|| Wiadek Zbiszko, žinomas 

lenku drutuolis-ristitkas, esaintis I dabar Amerikoj, buvo padavęs 
prezidentui Wilsonui prašymą pa-i 
'liuosuoti jj nuo kariumenės, nes 

jisai turįs užlaikyti savo moti- 
na Europoj. Prezidentas \Vi1son 

.giąžino prašymą ta-tgal kornisi- 

jjon. Vadinasi, tnrės eiti kariu- 
menen. 

|| Gabrycl Kerenskis — tik ne 

rusiškas pricmieras, — bet len- 

kas, gyvenantis Sotithbridge,' 
Mass., dienoj savo šliubo pabėgo 
'nuo savo buvusios počitttčs. pirm 
to nuo jos išviliojęs $260. 

[I Amerikso kongresmanai jau' 
atvyko Franeuzijon. Dešimts jii. 
pasinaudojant pertrauka kongre- 
so posėdžiuose, tapo pasiųsta į 
Makarų frontą, idant arčiau, susi- 
pažintų su karės vedimo• budais 
ir, sugrįžę Amerikon, praneštų 
fcgnpesui įgytas žinias. 

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą. 
PADĖJIMAS SUVALKŲ 

GUBERNIJOJ. 
Lenkų laikraščiuose paduoda- 

ma sekančios -žinios apie dabar- 
timi Suvalkų gtib. padėjimą: 

"Kaip žinoma, Suvalkija nc 
priklaus®- prie (Varšavos) ge- 
neral- giufoematoriaus, bet suda- 
ro dalį! taip -vadinamo Obe r 
Osto. t Suvalkų gubernija ta- 
po panąikmtąo ir padalinta; be- 
veik. visa sąnoji Suvalkų gu- 
bernija tapo prijuinigta prie Vil- 
niaus gubernijos, o jos pietinė 
dalis, .t gulinti arčiaus Gardino, 
tapo .prijungta prie Gardino gu- 
bernijos. •}i 

Užtvėrė tvor^. 
Viena gubernija -nuo kitos, 

per visą rubežiaus ilgumą, tapo 
ati<$:il»nta tvora Įfvieijų mett'ij 
attgščio ir su 9 eilėmis aksti- 
nuotų vielų, ką vietiniai žmo- 
nės vadina "spera." 

Perėjimas šios "speros'' he tam 
ti*kro leidimo yra aštriai uždraus- 
tas, o išilgai jos jodinėja raiti 
stražninkai. Suprantama, kad 
akyvarzdoje tokio dalykų stovio, 
pereklinėjiinų liš dienos pusės 
kiton beveik visai nėra ir žmo- 
nės tarp savęs n esu si neši nė ja. 
Turi nešt po vištą ir kiaušinį 

Gminų feavivjkl&a panaikinta, 
vaitais yra vokiški urėdninkai, ku- 
rie sutraukia nuo žmonių mo- 

kesčius, pagalvines ir bausmes; 
vaitams kas sąvaitė reikia antešti 
po 1 svarą sviesto nuo kiekvie- 
nos karvės ir ipo 1 kiaušinį nuo 
kiekvienos vištos. Už sviestu 
moka po 1 markę (apie 13-15 
centų) už svarą ir siunčia 
sykiu su kiauširtitais į pavietavą 
miestą. 

Kainos už surekvizuotus nuo 

gyventojų javus yra daug piges- 
nės negu Lenkijos dalyj, esan- 

čioj po austrų globa — už cent- 

nerį javų augščiausia kaina yra 
14 markių, o už centnerį bulvių 
— 6 markės. 

Apie' mokyklas beveik nėra 
nei kalbos; kainuose jų nėra; 
yra tik miesteliuose užlaikomos 
per valdžią mokyklos vOkiškai- 
ietuviškos, arba vokiškai-lenkiš- 
kos. :'' 

Gmino teismų nėra. Pavieto 
miestuose wra "taikos teisėjai," 
kur vaikiški., urėdninkai teisia 
vokiečių;, kalboie, o susipranta 
su žmonėnųst 'per tulkus (ver- 
tikus),,, kuriais daugiausiai yra 
žydai. 

Panemunes miškai iškirsti. 
Parašai ant lentelių, parodan- 

čių vardus kaimu ir kelius, yra1 
vienoj tik kalboj — vokiškoj. j 

Visi krantai upės Hančos (tarp 
Seinų ir-. Augustavo, pavietų)-,,1 
taipgi krantai Augustavo kana- 
lo ir Nemuno yra užversti rąs-t 
tais, kuriuos bile dienį plukdys 

Nemunu i Kauna ir toliaus i Vo- ! 
kietiia; milžiniški Augustavo ir 

... panemunių miškai jau baltuoju 
plikėmis; žmonėms ašaros akis 
temdina, kuomet jie žiuri ant 
išnaikinti] miškų, tkurie buvo 
Lietuvos padabinimu ir turtu. 

LIETUVOS MOKYTOJAI 
IR POLITIKA. 

Antramjame Lietuvi* Mokytojų 
Susivažiavime, atsibuvusiame Ru- 
sijoj. tarp kitų dalykų, "buvo svar- 
stoma ir spreindžiamia du šių 
dienų mokyklos iškeltu klausi- 
mu : a) mokykla ir politika ir, 
b) mokykla ir tikybos mokslas. 

Del šitų dviejų dalykų daug j buvo kalbėta, daug spyriuota'si: 
<lefl jų Suvažiavimas turėjo dvi 
griežtai priešingas 'nuomones. Ga- 
lų-gale daugumos \Jjalsų buvo 
priimta sekanti rezoliucija: 

i.—Mokytojui ir mokytojų or- 

ganizacijai negali buti vis viena, 
kokia yra kitašto politika: mo- 

kyklos ugis ir gerove stipriai 
surišta su visu krašto gyvenimu 
ir su visa krašto politika. Vie- 
šajame gyvenime mokytojas tas 
teturi paturėti politikos srioves, 
kurios gina kultūros, mokyklos 
ir mokytojų dalyką. Taigi šio 
antrojo Mokytojų Suvažiavimo 
šiokia tegali buti del politikos 
rezoliucija: ' 

a) Mokytojų organizacija yra 
tam tikro darbo žmonių bendro- 
vė. Mokytoju organizacija netu- 
ri ginti vienos kurios pa'tijos ar- 
ba sriovės reikalus. Betgi orga- 
nizacija. rupindamosi krašto kul- 
tūros ir švietimo re !.alais. ne- 
gali iškęsti nepalaikiusi tas poli- 
tikos jrba viešojo gyvenimo srio- 
vės, kurios visų daugiausia rū- 

pinasi ir moka pasirūpinti arba 
daugiausia padaro mokyklos ir 
mokytojų reikalui, ir nepalaiko 
viešajame gyvenime tų sriovių, 
kuriomis šis kulturos ir švietimo 
dalykas yra niekniekis, abra vi- 
sai nerupi. 

b) Santikiuose su mokinių tė- 
vais ir su ipačiais mokiniais — 

mokytojui visi žmonės lygus. Tu- 
rėdamas darbo su mokinių tė- 
vais. kaipo tėvais, ir dirbdamas 
mokykloje}, mokytojas negali 
skelbti ir propaguoti vienos ku- 
rios partijos katekizmo; jis rū- 

pinasi visur kulturos ir mo- 

kyklos reikalu, čia jis — beša 
lis, visiems reikalingas, visiems 
lygus, visiems artymas. savas 

žmogus. 
2. Nesileisdami šiuo tarpu j 

neaiškią mums tolimąją ateitį,— 
neaiški mums Lietuvos ateitis 
ir viešojo jos gyvenimo tvarka, 
— męs, antrojo mokytojų suva- 

žiavimo mariai, išrandame, kad 
religijos mokslas pradedamoje 
mokykloje yra. dalykas auklė- 
jamas,-ir todėl šiokią dcl religi-. 
jos mokslo tepriimame rezoliu- 
ciją pradedamąja! mokyklai; 

a) Mokykloje vaikis, tarp ki 
ų dalykų, eina ir religijos mok- 

slu. 
b) Religijos mokinosi' tie vai- 

kai, kurių tėvai arba globėjai 
to nori ir reikalauja. 

c Religijos mokina mokyklo- 
je tam tikras kunigas, arba bend- 
rųjų dalykų mokytojas. 

d) Bendrųjų dalykų mokytojas, 
kurs nc&rtfinka mokyti religi- 
jos ir kuriam -nėra pavaduoto- 
jo šiam dalykui mokykloje, ke- 
liasi arba, yra keliamais į tokią 
mokyklą, kurioje nereikia jani 
dėstyti religijos mokslo. 

Pažymėjimas. Organizacija, 
kuri del religijos mokslo kelia 
mokytoją j kitą vietą, -paveda 
jam tokią kitur mokyklą, kurios 
sąlygos yra ne 'menkesnės:' del 
negalėjimo ar nemokėjimo dės- 
tyti religijos mokslo mokytojas 
nieJku budu nėra baudžiamas. 

e) Religijos mokslo, kaip ir 
kitų mokslo dalykų, vadovėliai 
turi būti rašomi taip. kad jie 
tiktų auklėjatmm mokyklos da- 
lykui, — taip, 'kaip to reikalau- 
ja mokslinė pedagogija. Reli- 
gijos mokymas mokykloje eina 
tais paeitais pedagogijos diktuo- 
jamais metodais, kuriais eina ir 
kiti tolygus mokslo dalykai. 

Šituodu Mokytojų Suvažiavi- 
mo nusprendimai nepateko į Lie- 

tuvių mokytojų sąjungos įsta- 
tus tik del to, kad juodu nėra 

įstatų dalykas: Sąjungos nariams 
yra juodu žinotinu ir brangin- 
tinu, tik kaip du svarbus moky- 
tojų nusprendimai. Apie po'i- 
tiką ir religiją patįs Sąjungos 
įstatai nekalba ti'k del to, kad a) 
politika yra ne mokyklos daly- 
kas ir'b) Sąjungos Įstatai, ne- 

kalbėdami apie kiekvieną moko- 

mą mokykloje dalyką skyrium, 
nekalba apie tikybos mokslą 
joje J. Jablonskis. 

LIETU VIŲ-LATVIŲ-ESTŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Tiflisas. Liepos 23 d. elek- 
tro-teatre "Fortūna" (lietuvis 
nuomoja) įvyko suvienytas Lie- 
tu viųh-Latviiį-EjBtonų sutrinki- 
mas. ^Susirinkimo dienotvarkė: 
1. Lictuviu-Latvių-Estooių susi- 
vienijimo klausimas; 2. Atstovų 
rinkimai j fTifliso miesto durnų; 
3. Sumanymai. 

Susirinkimo atidarytojai pra- 
neša, kad lietuvių iniciatyva pa- 
keliamas susivienijimo Iklausimas 
tarpe lietuvių, latvių ir estonų, 
gyvenančių iTiflise. Tuo tikslu 
tariamasi su visų draugijų at- 

stovais, 'kaip t.'i klausimą vykinti 
gyvenimam Iš pranešimo pasi- 
rodo, kad estonai oficialiai — 

vietines draugijos vardu, negali 
šiame susirinkime dalyvauti, bet 
kaipo svečiai — mielu noru. Es- 
tonų vardu į tai atsako vienas 
oficieris estonas, kad jie vėlai 
sužinoję apie suvienyto susirin- 
kimo Mausimą ir dėlto negalėję 
apsvarstyti ir oficialiai dalyvauti 
jame. 

Susirinkimo pirmininku dau- 
guma balsu išrenkamas latvis, jo 
padėjėju — Uetuvis ir sekreto- 
iumi pakviečiamas estotias. To- 

kiu budu sudaroma koalicinis 
prezidijumas. 

Pirmininkui paiklausus, kokioj 
eilėj norima svarstyti susirinki- 
mo dienotvarkė, kai kurie siūlo 
pirm svarstyti antrą jo s punktą, 
kiti — pirmą. Siūloma balsuoti. 
Dauguma balsų dienotvarkė pa- 
laikoma tokia, kaip virš paminė- 
toji. 

Svarstant pirmą purnktą — lat- 

vių-ilietuvįų-estonų susivienijimo 
klausimą, labai malonų susirin- 
kimas įspūdį darė. Visi oratoriai 
rinitai ir turtingai piešė reika- 

lingumą įir naudą visų trijų 
kaimynių tautų susivienijimo. 
Kiti net, nurodinėjo, kad apie 
tai nėra ko ir kalbėti: senai 
tas reikalingumas jų nujaustas 
ir pripažintas. Kalbėtojai sa- 

kė, kad tą susivienijimą diktuo- 

ja šių tautelių politikos, visuo- 

menės, ekonomijos ir tautos gi- 
miintumas ir stovis. Nurodinėjo 
praeityje prabočių vienybė'' ne- 

supratimą ir to vienybės nesupra- 
timo baisiausią nenaudą — veik 

visų tų tautų, kuone galutinį 
išnykimą po priešinikų smugiu. 
Tr karštai kvietė susivienyti ir 

neduoti atsLk* -*■ nelemtai is- 

torijoj šių tautų klaidai.. Buvo 
jausmingų, karštų patrijotinių 
kalbu- Vienas estonų kalbėto- 

jas taip didžiai buvo sujudintas, 
!<ad negalėjo ramiai sakyti savo 
\albos: jam besakant 'ašaroj per 
veidus riedėjo. 

Mažas nesutikimas tarpe kal- 
>ėtojų buvo del taktikos. \ i<vi 

aaikė, kad toks didis, idėjinis susi- 
vienijimas, kaip visu trijų tau- 
telių susivienijimas, reikia turėti 
tmenyje ten — Bailtijos, Nemuno 
r Dauguvos pakrantėse. Kiti— 

neatmesdami, o pilnai su jpirmų- 
ijų nuomone sutikdami, žvelgė 

>raktingiau ir išrodinėjo produk- 
tingumą susivienijimo čia — 

Tiflise, 'kurs turčtų tokią reali% 
formą, kaip bendras vakarų ren- 

gimas, susirinkimams salė, biblio- 
teka ir tt. O j an«ą tolimąją 
susivienijimo mintį anSi'ieji sakė, 
kad tai tokia maža grupė, ?.aip 
Tifliso šių trijų tautelių pilie- 
čiai, neturi net teisės, ir visai 
dabar esą neįvykdomas dalykas. 
Žodžiu — visi vienu balsu už 
susivienijimą. N'ors, tiesa, niekas 
nenurodė, kokioj formoj toks su- 

sivicnijimias turėtų buti įvykina- 
mas. Vienas kalbėtojų karštai 
savo 'kalboje kvietė susirinku- 
sius, neatsižvelgiant į nieką, tar- 
ti galingą konkretų šiuo labai 
svarbiu klausimu susivienijimo 
žodį. Kad tą žodį visi visur 
išgirstų ir kad, išgirdę, taipgi ga- 
lingai tartų jį. 

Rezoliucijos šiuo klausimu su- 
sirinkimas jokios neišnešė. Ises 
kai kurie kalbėtojų nurodė, 'kad 
tuo svarbiu klausimu neprisireng- 
ta. Tad nutarė susirinkimas su- 

daryti komisiją nuo visų trijų 
tautų draugijų po tris atstovus, 
kurie greitu lai'ku apsvarstytų tą 
klausimą, išdirbtų šiokias-tok'tas 
[taisykles ir sušauktų visuotinį 
tsusinnKinią. 

iToliaus nurodoma, kad vieni- 
jimąsi reikia .pradėti vietoje: čia 
vienytis ekonominiai, politiniai, 
turint omenyje galutinį susivieni- 
jimą ten, — Tėvynėje. 

Kaip jauku, majomu, rodos, 
visu vienų nuomonių, jausmų te- 
esama susirinkusiųjų, kalbant 
jiems tautos klausimu, ir kaip 
nemalonu, net kartais negražu 
darėsi, beklausant tų pačių ora- 

torių kalbų politiniu klausimu— 
atstovų rinkimuose j miesto du- 
ną. Čia tuoj, kaip stebuklinga laz- 

dele pamojus, visas susirinkimas 
suskilo j partijas, kurių nariai 
tapo, rodos didžiausiais prieši- 
ninkais. Nieko negelbsti nė ra- 

riesnių šaukimai gerbti savo prie- 
šininkų nuomenę. Gali ramiai 
klausyti oratorių. Kaip žirniais 
beria iš vietų j juos visokiais, 
kartais skaudžiais, net asmenį 
užgaunančiais, epitetais. 

Labai nervingai ir smarkiai 
buvo svarstomas atstovų rinki- 
mo klausimas. Mat, jau kiek- 
viena partija yra išstačiusi savo 

kandidatų sąrašus i miesto atsto- 
vus. Susirinkimas svarstė, prie 
kurios partijos prisidėti savo bal- 
su ir ką padtiVi, nes atskiro 
savo sąrašo lietuviai-latviai-esto- 
nai neturi. Daugumas jau savo 
atskiruose susirinkimuose yra nu- 

tarę prisidėti — balsuoti už so- 

ciadistų-detnvoki'atų darbininkų 
partijos sąrašą (menševikų) Xo. 
i. Į šj sąrašą yra įtraukti kan- 
didatai ir iš lietuvių vir latvių 
po vieną (rodos ir estouų). fTai- 
gi šis sąrašas daugiau ir siūlo- 
mas. Neatmetant sąrašo No. i, 
siūloma dar balsuoti už socialis- 
tus-revoliucijonierius ir socialis- 
tusffoderaflistus. Bet tpo ilgų 
ginčų, o jų daug kilo dclei tų 
nelaimingų bolševikų, susirinki- 
mas balsuoja ir priima dauguma 
balsų tokią rezoliuciją: 

"Suvienytas latvių-lietuvių-es- 
tonų susirinkimas, f vykęs šiemet 
liepos 23 dieną, apsvarstęs (at- 
stovu rinkimus, kviečia visus 
riPise gyvenančius lietuvius, lat- 
vius ir estus balsuoti už sąrašą 
Xo. i.'' Trieš balsuoja 9 ir 2 

susilaiko. 
Dclei bolševikų labai daug kilo 

negražaus truikšnįo. Visi kalbė- 

tojai, sutikdami su bolševikų idė- 
ja, smerkė jų taktiką ir tik kaipo 
aktika. Vienas tik stengėsi juos 
ginti. .lis labai ilgai kalbėjo. 
Kilo trivkšmo, pasipylė 'negražių 
jo adre.-u epitetų ir mėginama 
buvo tru'kšmu neduoti jam baig- 
ti kalbą. Tada Įnešama sumany- 
mas apriboti kalbėtojams laiką, 
Damruina balsų duodama 3 mi« 
11 u tos. Oratoriui ginančiam bol- 
ševikus. neduodama baigti .-kai- 

[bos, o leidžiama "kalbėti.nuskirtos 
13 minutės, •• 



Lietuvių atstovas įneša suma- 

nymą, surengti greitu laiku bend- 

rą vakarą su vaidinimais ir dai- 

nomis. Įime.šama ir daugiau su- 

manymų. Bet nurodoma, tie visi 

sumanymai pasiimti komisijai do- 

rįėn, kuii ir sudarytu susivieniji- 
mo pamatą čionykščiams lietu- 

viams, latviams ir estams. 

Tamsioji Liaudis. 

("S-antara") 

Reikalauja Visuo- 
tino Seimo. 

o\oehester, N. Y. Lietuviai iš- 

nešė sekančią rezoliuciją: 
Męs Rocliesterio Lietuviai, su- 

sirinkę 3-čią dieną spalio, 1917 

m., Sv. Jurgio parapijos salėj, 
dalyvaujant delegatams nuo vi- 

sų vietinių draugijų, kuopų bei 

chorų, be skirtumo srovių: Šv. 

Jurgio Dr., 5v. Petro ir Povilo 

•Dr., Dr. D. L. K. Gedimino, Dr. 

Tarnaičių Marijos Panos, Lie- 

tuvos Draugiško Politiško Kliu- 

bo, Tėvvnės M. Dr. 52 kp., Ame- 

rikos Lietuvių Tautos Sandaros 

21 kp., S L. A. 69 kp., S. L. 

R. K. A. 103 kp., Tautos Fon- 

do 24 skyriaus, Sv. Cecilijos Cho- 

ro, Kanklės Brno, L. S. S. 7 kp., 
Aido Choro, Lietuvos Sunų ;r 

Dukterų Dr., M.P.S. 26 kp.. Dar- 

bininkų Literatūros 50 kp., Sv. 

^ 
Marijos Panos Dr. — išnešame 

sekančią rezoliuciją: 
1—Kadangi tarp Amerikos 

Lietuvių gyvuoja didžiausis ne- 

sutikinus, kuris yra pragaištin- 
gas Lietuviams dabartiniame 
laike ir ateityje; 

2—Kadangi tūli veikėjai jau 
kelis kartus mėgino sušaukti Vi- 

suotiną Amerikos Lietuvių Sei- 

mą, kad butų galima bendrai ge- 
rtaus veikti Letuvių labui ir 

Lietuvos laisvei; 

3—Kadangi randasi tarp Ame- 

rikos Lietuvių sriovių vadovų 
didžiausia nesutikimas bei pio- 
vynės, — todėl nėra vilties, ka(k 

tie, kurie yra save pasivadinę nut- 

'-ų sriovių vadais, kada nors susi- 

^ ir apleis tą taip blėdingą 
ir pragaištingą darbą; 

4—Kadangi kittfkiu budu jau 
n#ra kaip butų galima sueiti j 
santarvę ir įsteigti Amerikos 

Lietuvių tarp-sriovinę Tarybą, 
kuri galėtų visų Amerikos Lie- 

tuvių vardu veikti bei atstovauti 

Lietuvius; 

5—Kadangi toks sriovinis pa- 

siskirstymas aukų rirtkimo darbe 

ir išgavimo Lietuvai laisvės už- 

kenkia ir neša musų gyveniman 
nepageidaujamą suirutę ir detno- 

► ralizuoja musų liaudį visuose dar- 

buose, — 

Talei nutarta: 

1—Kreiptis j visas Lietuviu 

kolionijas bei daraugystes su pa- 
kvietimu prie prisidėjimo reika- 

lauti sušaukimi visuotino Ame- 

rikos Lietuviu Seimo kuogrei- 
čiaus;a; 

2—Kiekviena kolionija malo- 
nės sukviesti pirmoje progoje 
draugijų susirinkimus ir aptar- 
ti, kur ir kada visuotiną seimą 
sušaukti; 

•3—Rochester, N. Y. kolioni- 

ja užgiria Cleveland, O., Pitt- 

sburgh, Pa., ir Detroit, Mich., 
kaipo tinkamiausias vietas Visuo- 

tinam Amerikos Lietuvių Sei- 

mui, <nes šios vietos randasi be- 
veik viduryj Amerikos Lietuvių 
kvlionijų; 

4—Laiką suvažiavimui V. A. 

L. S skyriame ne vėliaus, kiap 
gruodžio mėn., 1917 m. 

Pirm. A. Zimnickas, 
I Sdkr. St. Klimaitis, 

II Sekr. VI. Pikunas. 

BINGHAMTONO LIETUVIŲ 
VISŲ SROVIŲ VIEŠOJO SU 

^ 
SIRINKIMO PRANEŠIMAI 

Lietuvių progresyvių, tautiškų- 
jų, ir (katalikiškųjų draugijų są- 
ryšio inicijatyva tapo sušauktas 
vieši? susirinkimaas Lietuviu 

svetainėje, spalio 21 d. š. m. tiks- 
lu visiem susitarti ir nutarti rei- 
kalingumą greito sušaukimo Vi- 
suotino Amerikos Lietuvių Sei- 
mo. Ilgai ir gc:ai išdiskusavus, 
ie st* muMlsavimui, ir balsų di- 

džiuma priimta: kad butų gre^t 
sušauktas Visuotinis Amerikos 
Lietuvių Seimas. 

Matydami šio momento svar- 

bumą bei reikalus, męs nuo sa- 

vęs pažymime šiuos (kurių ne- 

besuspėjome ar nesugebėjome iš- 

rišti) klausimus, kurie butų Vi" 
suotinam Amerikos Lietuvių Sei~ 
me išrišti: 

1. įsteigimas bendros visų 
srovių Amerikos Lietuvių Ta- 
rybos : 

2. Lietuvos neprigulmybės 
klausimas: 

3. Taikos prisiartinimo klausi- 
mas; 4. šnipų veikimo lietuvių 
tarpe klausimas ir 1.1. 

jTaipgi atsišaiikiame ir į kitas 
Lietuvių kolionijas, kurios da 
lig šiol Teatsiliepė link Visuoti" 
nojo Amerikos Lietuvių Seimo 
sušaukimo. Tas yra Amerikos 
lietuvhj visuomenės šios valan- 
dos būtinas reikalas. 

Binghamtono lietuvių visų sro- 

vių viešojo susirinkimo valdyba 
!>ei są-ryšio bendroji komisija: 

Pirmi n.—Joseph Klekunas 
Pirm. Pagel. K. Kučinskas 
Rašt. P. šaučiulis 
Rast. Pv^el. O. Šimoliuniutė 
Komiteto A. r|.liiionis 
Nariai J Leonaitis. 

i 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
15 OMAHA, NEB. 

Nenori rašyti apie lietuvius. 
Jauna vietinė lietuvaitė, p. Iza- 
belė Zigmančiutė, norėdama su- 

pažindinti anglus su Lietuvos 
vargais, aplankė vietos anglų 
laikraščius ir įteikė jiems po 
straipsniuką apie Lietuvą ir lic-, 
tuvius bei jų vargus laiVė šios. 
karės. | 

laikraščiai IV o r 1 d-H e r a 1 d 
ir Daily N e \v s priėmė straip- 
snelius, bet ant rytojaus sugrą- 
žino ir netalpino. Tik laikraš- į 
tis The B e e su noru talpino ir 
prašė dar daugiau straipsneliu 
apie Lietuvą. 

Kodėl kiti du nctalpino — ne- 
į 

žinia. Gal but juose kasnors prieš 
iškėlimą Liefuvos reikalų purto- 
si. Vertėtų sužinoti, kame yral 
tikra priežastis. O laikraštį T h e 

( B e e lietuviai turėtų remti už 
^ 

tai, kad jis yra prielankus lietu- 
vių reikalams. 

Spalio 21 d. čia buvo rodomi 
krutami paveikslai ineva apie 
Lietuvą, — tie patjs, apie ku- 
riuos jau "Lietuvoj" ir "Vieny- 
bėj Lietuvninkų," buvo rašyta. 
Šitie peveikslai — tai ti'k išjuo- 
kimas Lietuvos, daugiaus nieko. 
Firma, kuri padirbo šiuos pa- 
veikslus, yra Fox Film Co. Lie- 
tuviai turėtų užprotestuot prieš 
t{ai ir reikalauti nuo tos kompa- 
nijos, kad ji visai Lietuvos su- 

ambrintą vardą išmestų iš tų 
paveikslų. 

Paveiksluose yra vardas "Litu- 
nia" vieton "Lithuania,'' i" 

pasakyta, kad ji randasi kur ten 

Balkanuose. 
"Lietuvos" Korespondentas. 

Iš KEARNY, N. J. 
Suėmė vabė^ėlį. Čia tubs J. 

Gėlumbauskas, buvo pastojęs luos- 
tioriu kariumenėn. Jis yra čii 
augęs. Pastojus kareivinį įjani 
nq>atik<> Jis prasišalino ir parke- 
liavo čia j Kearny. Bet valdžia 
jjjj tuojaus pajieškojo. Ir poli- 
cija suėmė j j spalio 29 d. ir pada- 
vė kariškoms valdžioms. 

Rep—is. 

IŠ PORTLAND, ORE. 

Streikai. — Lietuviai gerai 
gyvuoja. Paskutiniais laikais 
čia buvo svarbi suirutė. Laivų 
statymo darbininkai streikavo 
apie tris sąvaites, reikalaudami 
didesnio mokesčio ir "uždarytoj 
šapos," t. y. kad ne junistai ne- 

galėtų dirbti prie laivų budavo- 
jimo. Gatvekarių darbininlkai 
taipgi turėjo smarkų susikirtimą 
su vietine kompanija. Darbinin- 
kai išreikalavo, kad dirbantieji 
mažiau kaip metus gaus 38c. j 
valandą. Dirbantieji ilgiau vie- 
nų metų, — bet mažiau dviejų 
metų, gaus 40c. į valandą. Dir- 

bantieji daugiaus kaip du me- 

tus gaus 45c. į valainidą. Ir dar 

iškovojo 8 v; 'andų darbo dieną. 
Už viršlaikį (ov«rtime) gaua 

mokėti "pusantro iuko". 

Laivu budavotojai ir iškovojo 
didesnį mokestį ir visur streikas 
pasibaigė. 

Skaičius lietuvių šitame mies- 
te yra nemažas. Vienas pagir- 
tinas dalykas, kad čia yra ne- 

mažas skaitlius gerų amatninkų. 
Iš materijališko atžvilgio jie gy- 
vena dr.ugiaus kas sau, vieton 
teatrus, gyvena geruose namuose, 

yra turinčių ir savo namus. Bet 
ant nelaimės gyvena labai iš- 
siskirstę ir lig truktų surprati; 
mo, perrnažai turi lietuvių tau- 
tinės dvasios—patrijotiškumo. Gy- 
vena daugiaus 'kas sau vieton 

spiestis krūvon ir vienybių, 
kad ir apie musų tautos reikalus 

pasirupinus. 
Lietuviai, gyvenantieji rytini 

se valstijose, gali gii^is savo 

karštu tėvynainiškumu, nes jie 
uoliai darbuojasi lietuvių pakė- 
limu: ten prakalbo?, toro dekle- 
mactjo?, koncertai lietuviški. Čia 
to dar nėra ; dėlto lietuviška 
dvasia gęsta. Bet neužmirškite, 
broliai, kad Lietuvos žemė yr- 
tai musų žeme, musų tėvynė 
Gf rbkime savo tautą, rupinki- 
m s išgavimu jai laisvės dabar 
po karės, kad visiems lietuviam1, 
butų geriaus gyventi. Lietuvi,r 
yra ne ruskiai ne paliokai, ne 

slavai. Dėlto eikite prie lietu-" 
rašykitės j lietuviškas draur 
tes, priklausykite prie lietuvi" 
organizacijų, o nei bukite t- 

ivinkais. Prisitarnavome męs 
lietuviai svetimiems jau gana. 
Dabar pasidarbuotkim ir savo 

locnai tautai. Atkočunas. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 

Darbai. — Čia darbai šiuomi 
laiku gerai eina. Lietuviai dir- 
ba daugiausia medžio dirbtu.ė- 
se, liejyklose, ma.šinša$i£se ir tt. 
Uždarbis mažiausis yra po $2.^5 
j dieną, o sunkesniuose darbuose 
iki $3.00 j dieną. Mokantieji ko- 
kj amatą uždirba ir daugiau. 

Su klebonais musų p*\rapijonams 
nesiseka — vis negali ilgiaus 
pabūti. Paskutini}; čia buvęs 
įlindo į nesusipratimą su mote- 

rių draugyste, (kuri čia susitvė- 
rė be jo žinios. Kunigėlis buvo 
užpykęs, kam be jo valios tve- 
ria ir pakoliojęs per pamokslą. 
Tas moterims, žinoma, patikti 
negrlėjo ir, sakoma, dalykai at- 
sikliuvo net advokato rankose, 
bet klebonas pabijojęs nelaukė 
ir staiga iš Shebovgano išvažia- 
vo. 

Šiaip gi ikitokių naujienų čia 
nėra. Z—as. 

Iš NEWARK, N. J. 
Pavojinga su ugnim žaisti. Mū- 

sų apielinkėje socialistai ir kiti 
Aidoblistai kitą syki netik patįs 
duobėn lenda, bet dar ir ikitus 
nekaltus žmones paskui save 

traukia ir mulkina. 
Jie agituoja žmones, kau tie 

"priešintųsi karei'' ir siuntinėtų 
protestus. 

Šitoki gaivalai sumulkino ir 
didelę pagelbiinę draugystę var- 

du "Palangos Juzė." 
Čia jie pirmiausia -padavė įne- 

šimą, kad reikia esą protestuoti 
prieš ėmimą (kariumenėn ir kad 
protestus esą reikia siųsti net 

\Vashingtonan. Išrinko jie komi- 
tetą ir pasiuntė į savo štabą 
Brooklyman ("Laisvėn"). Ant se- 

kančio susirinkimo komitetas -pra- 
nešė draugystei, kad esą viskas 
bus galima atlikti (vadinas, 'kad 
galima bus permainyti kongreso 
išleistas įstatymas), bet esą rei- 
kia pinigų. Duoda įnešimą, kad 
reikia iš draugystės iždo aukauti 
$25.00. Įnešimas paremtas ir 
tie visoki gaudagrašiai pervaro 
jį, sumulkundami draugystės na- 

rius. 

Kam iš lietuviu bus mauda 
nuo tokios agitacijos prieš val- 
džią? Argi mūsų žmonės nega- 
li suprasti, kad jeigu agitatoriai 
nori su ugnim žtaisti, tai tegul 
patjs ir nagus s iliaia. Bet jie 
patjs nagų svilyti nenori, ti'k 
draugysčių vardu nori protestuo 
ti, kad draugystei paskui reikė 
tų it atsakyti. Dar iš jos iždo 

pinigu išsivilioja savo agitacija 
— patjs savo locnų pinigų ne 

duoda. O iš tokios agitacijos— 
nei velnias, nei gegutė. Geriau 
draugystė paaukautų Lietu vo 

politiškiems reikalams, tai nor 

jų vaikų vaikai minėtų ir dėka 
votų už tai, kad prisidėjo pri 
pšgavta* Liefaaip Inesybč*. Ne- 

fjjfiuokite, vyrai, >fldžįutis bile ko- 
iems lavanturistams. Jeigu jiems 

kailis niežti, tai tiegul jį ir kem- 
ša, o męs lietuviai darykim tai, 
kas mums lietuviams išpuola da- 

ryti. Ukėsas. 

IŠ OMAHAj NEBR. 
j 

Parapijinės Sukaktuves. Spal. 
2S d. atsibuvo iškilmingas 10 

metų šv. Aovtano iš Padvos lie- 
tuvių parapijos sukaktuvių ap- 
vaikščiojimas. Prie tos pragos 
•bažnyčioje iš ryto ir po pietų 
atlikta puikios bažnytinės cere- 

monijos. Vietos klebonui kun. 

J. F. Jonaičiui pągelbėjo visų 
bažnytinių tai progfai ceremoni- 

jų atlikime šie kunigai: T. Iva- 

lamaja, J. Zaplotniik ir A. Tamo- 
liunas. 

Bažnytiniams ceremonijoms už- 

sibaigus, vietinės lietuvių para- 
pijos draugijos ir visa parapija, 
kaip seni, taip ir maži, sykiu su- 

sivieniję su krcatų -draugystėmis, 
kurios pribuvo pa^elbon lietu- 
viams, iš .parapijinės salės pradė- 
jo parodavimą gatvėmis, beno ir 

įvairių plevėsuojančių vėliavų ly- 
dimi iki Beseda svetainės, kurioje 
atsibuvo įvairios prakalbos 10 

įmetu lietuvių parapijos sukaktu- 
v:ų paminėjimui. 

Vakaro pirmininku, arba vedė- 
ju, buvo kun. J. F. Jonaitis, (kurs 
aiškioje savo kalboje apibrėžė 
vietiniu lietuvių padėjimą, lietu- 
vių ir anglų kalbose permatyda- 
mas kalbėtojus. Pirmučiausiai 
buvo atgiedota bažnytinio shoro: 
"Lietuva, Tėvynė musų''—vi- 
siem? atsistojus. Pirmutiiniu kal- 
bėtojum buvo perstatytas kun. 
T. Kalamaja, kuris išgyrė lietu- 
vius, skatindamas juos prie di- 

desnių darbų ir ištvėrimo. Ant- 
ru kalbėtoju buvo miesto majo- 
ras James Dohlman, kurs augs- 
tai iškėlė lietuvius, pagirdama* 
jų ištikvmybę del šios dalies. Čia 
reikia priminti, kad jis labai in- 
teresavosi lietuvių vakaru, nes 

išbuvo inet iki programo užbai- 
gai. Po jo maža p-lė Z. Jankiutč 
maloniu savo balseliu padekle- 
niavo dvi dekliamaciji, kurios la- 
bai žmonėms patiko: ji gali bū- 
ti didis talentas ateityje, jeigu 
neliaus save lavin.ti. Po jai p. J. 
Uvick—tikrai Junevičius—pla- 
čiai apibriežė anglų ir lietuvių 
ka» ose šios parapijos, nuo jos 
pradžios iki šių dienių, istoriją 
Prieš užbaigą kun. A. Tamoliu- 
nas išreiškė savo inspudžius, ap- 
turėtus tame dalyvavime ir ra- 

gino lietuvius laikytis vienybėje. 
Ant galo kun. J. F. Jonaitis, va- 
karo vedėjas, dėkojo visiems už 
dalyvavimą ir (prisirišimą prie 
parapijos. Po to prasidėjo pasi- 
'iinksmummas. 

Lietuviai labai didžiai džiau- 
giasi tuo pasekmingu 10 melų 
j i: parapijos apvaikščiojimu ir 
paminėjimu, o ypač iš programo, 
kuriame dalivavo žymios ypa- 
tos, kurios atidavė jiems kredi- 
tą iž jų 'praeities pastangas ir 
vargus, iš 'kurių dar gali pas- 
girti pasekmėmis, nes jų parapi- 
jos turtas siekia 30,000 dol., o 

skolos vos tėra 6.000 dol. 
Vietiniai anglų laikraščin: 

"Daily News" ir "Omaha Bee" 
patalpino straipsnius apie lietuvių 
šitą apvaikščiojimą. 

Aks-Ar-Ben'ietis. 

IŠ RACINE, WIS. 

"Apdraudos sąvaitč''—SLA— 
ioo-nė kuopa buvo surengusi čia 
"ApdicUidos Są\aitės'.' paskaitas. 
Kalbėtojas buvo prisiųsta, iš Chi- 
cagos p. J. Paj.auskas, k?.lbėjusis 
apie SLA. ir nurodydamas šitos 
organizacijos naudingumą; įkal- 
bėjo taipgi apie šios organizaci- 
jos istoriją—nuo jos susitvėrimo 
net iki šių laikų. 

(Antrą vakarą, **palio 27 d., 
kalbėjo Dr. J. Jonikaitis iš Chi- 
cagos—apie abelną 'ttannį' hygie- 
n-i ir ž^ionių sveikatą. "Paskaita 
buvo žingeidi, suprantama ir 
naudinga. Vėliaus kalbėtojas at- 

sakinėjo įvairius klausimus apie 
sveikatą, 'kuomet jam publika 
uždavinėjo. 

Paskaita bu^'O pamarginta diai- 
nelėmis i«* muzika: M. Vilklutė 
sudainavo "Ateik Matuše", o lie- 
tuvių orkestras sugriežė kelet? 
muzikos šmotelių. 

jTrečią vakarą buvo parengtas 
■šcimynišikas vakarėlis, į kurj pri- 

s-rinko pilnutėlė svetainė svečių. ( 
Vakaras užsibaigė žeidimu lietu-1 
viškų žaislų, kaip tai: "Aguonė Į 
lt*"', "Jievužė", "Oi tu karvelė- 
li" ir 1.1. 

Abekiai imant, Apdrautlos Sn- 
^ vaitė pas mus nusisekė gerai: 

per tas dienias daugelis lietuvių 
padavė savo antrašus, pasižadė- 
dami įstoti j Susivieirjimą Lie- 
tuvių Amerikos. 

Kuopa taria širdingą ačiū, kaip 
k; Ibėtojanis, kurie už dyką pa- 
tarnavo kuopai, taip ir Centro 
Valdybai, kuri veltui prisiuntė 
daug knygučių, apskelbimų, pa-, 
skaitų ir 1.1. 

M. Kasparaitis. į 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvis bombistas. New Yorko 
ir Brooklyno anglų laikraščiai pa- 
skelbė sekančią žinią: 

"Peklišką masinei" surado 
overkočio kišenių j e pas lietuvj 
karpenterj, kuris mėgino jeiti j 
laivyno jardus Erie Basine, 
Brooklyne, kur valdžios darbai 
yra atliekami. 

"Suv. Valstijų maršalas James 
M. Po\vers suareštavo vyrą. J?s 
pasisakė esąs Matthe\vs Vaitie- 
kūnas (suspelyta laaikraščiuose 
"\ ailiekounas") ir gyvenąs prie 
ivr.m. 250 Bcrry st., Brouklyue. 
Išegzamimavus jj Suv. Valst. Di- 
strikto advokato Melville Fran- 
ce ofise, jis tapo uždarytas Ray- 
mond st. 'kalėjime. Jis bus pri- 
statytas rytoj prieš iederalį tei- 
sėją Veeder. 

"Ijaivy.no jardas, j kur j Vai- 
tekūnas norėjo įeiti, yra vienas 
iš didžiausių prie Erie Basir.. 
Vieiną iš didžiausių vokiškų už- 
griebtų laivų tenai pertaisoma į 
transportą kariumenei. 

Maršalas Po\vers mano, kad 

vyras norėjo sunaikinti šitą 
laivą. 

"Brooklyno Laivyno Jarduose, 
kur "mašiną"' ištirta, pasirolė, 
kad ji yra padarytęi sulyg nau- 

jausių budų ir baisiai pavojinga. 
J: yra 12/2 coJio ilgio ir 3 coliu® 
storio. Viduryj buvo parako, 
sprogstančioji medvilnė, potašas 
ir sulfatas. "Mašina" buvo ap- 
lieta vašku. Dugnas buvo iš 
kietos popieros, o prie jo pri- 
jungta elektrikinė prietaisa nu- 

statymui, kada ji turi sprogti. 
Prietaisa—labai "deli'katniai" pa- 
daryta taip, kad galima ją nu- 

statyti iki sekundai. Sulyg ex- 

pertų, vyras galėjo stovėti kele- 
tą šimtų pėdų nuo "mašinos" ir 
su pagelba vielos ir guzikėlio 
išsprogdinti "mašiną". 

Sargyba, stovinti prie laivy- 
no jardo vartų, pradėjo abejoti 
apie Vaitekūną, kuomet tasai at- 
sis-akė parodyti savo pasą (lei- 
dimą jeiti). Karpenteris pasakė 
jiems, kad jisai dirbąs ant laivo, 
bet priešinosi revizijai jo drabu- 
žiuose. Išpradžių jis užsigynė, 
kad nėiko nežinąs apie ''mašiną''; 
po to tvirtino, kad jisai ją ra- 

dęs, o pagalios, kad kas nors 

turėjęs padėti ją j jo kišenių. 
Jis yra vedęs ir atvyko j šią 

šalj 1913 metais." 
Žingeidu butų žinoti, kas jis 

pervielnas yra. Gerai butų, jeigu 
toj apygardoj gyvenantieji lietu- 
viai daugiau apie tai praneštų 
j "Lietuvą". H. K. B. 

IŠ CUMBOLA, PA. 

No Sir! Tak nie będzie! — 

Spalio 29 d. čia lenkai apvaikščio- 
jo 100-metinių sukaktuvių pa- 
minėjimą T. Kosciuškos mirties. 
Paminėjimo surengimu daugiau- 
sia rūpinosi vietos lenkų kunigas 
(vardo nežinau). 

Kadangi žingeidavau išgirsti, 
kaip lenkai kalbėtojai viadins 'J' 
Kosciušką, — lietuviu ar lenku, 
— tad ir aš nuvykau pasiklau- 
syti. Iškilmė prasidėjo lenkų 
b;«žnyčioje gedulingų mišiųj at- 

laikymu, po kurių visa publika 
(apie 200 žm.)( vedama Ne\v- 
Philadelphijos beno, numaršavo j 
Stylės salę. 

IPirmas kalbėjo minėtas kuni- 
gas ir jis pasaikė, kad T. Kos- 
ciuska gime "na Litwie'\ Bet 
ar T. Kosciuška buvo lietuviu 
ar lenku, tai kalbėtojas to nesa- 

Įkė. Iš šio kunigo kalbos supran- 
tu tai, kad lenkų kunigų tarpe 
yra gerų patriotų. Jis visus len- 
kus kvietė prie vienybės, veikt 

Lenkijos labui. Bc to, pats p,a- 

invuėjimo surengimas parodu ku- 
Inigo patriotizmu. Ar lietuvis 
| 4 

.kunigas yra kur rengęs Lietu- 
vos didvyriui tokį paminėjimą, j Į t a i neteko girdėti. Pas lietuvių 
kunigus bus greičiau tas, kad jie 
ne tik kad patys neren<gte tokių 
iškilmių, bet ir j surengtas kitų, 
užgina žmonėms ten eiti. 

Antru kalbėtojum buvo tulo 
Philadelpliijos lenikų laikmačio 
redaktorius. Sis nupeikė lietuvių 
kunigus, 'kam jie paskundė lea- 
kus popiežiui už tai, kad lenkai 
ivž surinktus pinigus kiarės nu- 

kentėjusiems stato mokyklas Lie- 
tuvoje lenkinimui lietuvių vai- 
dučių. Kalbėtojas užginčijo, buk 
tas "ne tiesa*' ėsanti. Kada kal- 
bėtojas išsitarė "pol4;a od mo- 

|r/a <lo morza ; tai tuom tarpu 
lietuvis arti durių stovintis, at- 

siliepė: "No Sir, tak nie będzie' 
[Xe, tamista! Taip nebus]. Jis 
publikai rodė Paryžiuje leidžia- 
mu lenkų laikraštuką "Glos 
Polski,'' kurio trečia dalis spau 
dos, franeuzų cenzūros išbraukta. 
Šis kalbėtojas labai simpatizuoja 
Voikietijai, o ant alįantų, ypač 
Rusijos, verčia kalnus. Be to, 
jis pasaikė, kad "lit\\ini-r-to naši 
bracia". 

Dvi len'kų ypatybės man la- 
bai patiko: Jie laike rinkimo 
aukų iš salės lauk nebėga, bet 
kožnas duoda kiek gali — tai 
viena, o antra, kad leivkai ir ma- 

ži ir dideli,—visi moka giedoti 
savo tautos hymną. 

Korespondentas. 

Žinios-Žineles. 
So. Boston, Mass. 

= Cia susitvėrė, turbut pir- 
mas, "Lietuvių Biznierių Su- 
sivienijimas." Nesenai jis su- 

rengė prakalbas. Kalbėtojais bu- 
vo p. M. Šalčius ir F. J. Bago- 
čius. Bagočius, kurs anais lai- 
kais šunis karstydavo amt "sto- 
rapilvių biznierių-buržujų," da- 
bar labai iškalbingai aiškino, 'kad 
biznieriaus padėjimas dabar yra 
sunkesnis ir už darbininko. Šal- 
čius ragino laikyti obalsį "Savas 
pas savą''. 

5o. Boston, Mass. 
«== Europos Lietuviai, matomai, 

•eikalauja atvykimo kun. Jono 
Žilinsko, kuris nuo pereito ru- 

lens buvo pasili'kęs Amerikoj. 
Vietinis klebonas kun. Tarnas 
Žilinskas, gavo sekantį kable- 
*rar į iš Stockholmo, Švedijoj: 
'Kur Jonas, Kablegnamuoik Augš- 
:uoliui. Y č a s". 

Iš to matyt, kad Yčas yra at- 

rykęs Stockholman. Kablegra- 
mas siųstas spalio 25 d. 

Minersville, Pa. 
= Lietuvių Socialistų Sąjungos 

15-ta 'kuopa išmetė iš kuopos 
tulą L. Klevinską už tai, kad tas 
priėmė kandidatūrą ant demo- 
kratų tikieto. Lietuviai mat ne- 

dali remti lietuvio, jeigu jis prie 
<itos politiškos partijos priklau- 
so. Chicagoje gi lietuviai-tauti- 
n inkai parėmė lietuvio kandida- 
tūrą, nors jis ir ant sočiai i stiško 
tikieto i"runijo". Skirtumas 
tarp tautininkų ir socialistų aiš- 
kus. 

Angūiakasytklose darbai labai 
gerai ei'na. 

Collinsville, 111, 
—Anglis, krisdama, m irt ima i 

sužeidė maino j e Sabą Aleksą. 
Jis buvo vienas iš žymesniu vie- 
tinių veikėju bažnytinėse drau- 
gijose. Velionis turėjo 36 metus 

amžiaus; paliko našlę. 

Brooklyn, N. Y. 
= Čia lal>sai yra išsiplatinęs 

kazyravimas iš pinigų, ypač tarp 
lietuvių kriaučių. Sakoma, lo- 
šia net dirbtuvėse, pasitaikius 
liuosiam laikui. 

Blogas paprotys. 

Detroit; Mich. 
= Šią vasarą čia pora lietu- 

vaičių ižsidėjo dirbtuvę moteriš- 

kų drabužių. Biznis, sakoma, 
pusėtinai joms sekasi. 

Toledo, Ohio. 

=Cia, per pasidarbavimą de- 
įtroitiečių, susitvėrė nauja SLA 

kuopa, 

Kewanee, Lll. 
=-= Tūlas S. Lakickas buvo įtar- 

tas pasisavinime ir išmainyme 
svetimo "Money Orderio," kurį 
išpirko Marė Blažienė. Da.ykas 
atsidūrė teisme, kur A. Lakici:as 
išsiteisino. Po to, Lakicko moti- 
na, sakoma, atkeršino Blažienei, 
jų apmušus. Blažienė vėl atnau- 

jino "Money Orderio" bylą prieš 
Lakicką, kuris, sakoma, li- 
kosi pastatytas po $500 kaucija 
iki teismui. 

Lavvrence, Mass. 
— 2ada pasirodyti naujas laik- 

raštis vardu "Atgimimas", kur} 
įeisiąs neprigulmmgos lietuvių 
parapijos kun. Mickevičius. Ano( 
"Vien. Liet." pranešimo, jisai 
bus spausdinamas "Ateities'1 
spaustuvėje Bostone, o redeguo- 
siąs jį K. Norkus. 

Baterson, N. J. 
= Little Talis miesčiuke, ne- 

toli nuo Patersono, atsibuvo by- 
la ; buvo apskųsti 4 vyrai—so- 
cialistai už darymą betvarkės kata- 
likų piknyke. 

Teisėjas dviems uždėjo pinigini 
bausmę ir, sakoma, visus sugėdi- 
no už negražų užsilaikymą. 

Dayton, Ohio. 
— Čia jviko parapijinis "strei- 

kas". Žmonės yra neužganėdinti 
dabartiniu kunigu ir reikalauja 
kunigo permainos; kol tas ne- 

įvyks, atsisako j bažnyčią eiti. 
Lietuviai pusėtinai gyvena. Dau« 

gelis turi savo namus. Yra keletas 
ir biznėrių. 

Bentleyvillc, Pa. 
= Bėgdamas aptiekon vaistų 

pernešti, 8 metų Baltrukas Yalu- 
konis pakliuvo po gatvekariu ir 
tapo suvažinėtas. Tėvai didžiai nu- 

indę, nes nesenai išleidę vieną sū- 

nų kariumenėn, dabar nustojo 
ir šito. 

So% Boston, Mass. 
= Atsibuvo taip vadinamų !<c- 

.alikiškų veikėjų suvažiavimas iš 
Bostono ir apielinkių. Suvažia- 
vimo tikslu bjvo, kaip praplatin- 
:i savo sriovės laikraščius. Iš 
iekretoriaus raporto paaiškėjo, 
cad klerikalų laikraščių palaiky- 
nui Įplaukė vien aukomis apie 
>300.00. Iš ko matyt, kad kle- 
•ikalai dirba išsijuosę. 

Elizabeth, N. Y. 
= Čia gyvuojanti Lietuvių 

Statymo ir Skolinimo Bendrovė 
šių metų raporte praneša, kad 
ios turtas siekia per $30,000 ir 
cad yra 131 šėrininkas išėmusis 
)i'5"sėrų. Bendrovės nariai ga- 
i'o šiuosmet Jc/i pelno — išviso 
$ 1,461.45. 

Visi gražiai bendrovėje dar- 
buojasi — ir už srioves nesipeša. 

New Ringold, Pa. 
= £iose apielinkėse, Schuyl- 

<ill paviete, yra tuzinas lietuvių 
farmerių. Nesenai, bekasant 
šeimininkams bulves, sudegė na- 

mai vieno farmerio — Vaiče- 
kausko. 

VVilkes Barre, Pa. 
= Pradžioje šio mėnesio atsi- 

buvo čia "fėrai" įrengimui naujų 
vargonų vietinėj lietuvių para- 
pijoj. 

So. Boston, Mass. 
= Anot "Laisvės" korespon- 

dento, So. Bostone, spalio mėne- 
syj atsibuvo paskaita ir prakal- 
bos. Paskaita buvusi apie "Gim- 

dymo Kontrolę", o ją "skaitė... 
panelė Ulčinskiutė. 

Cheltenham, Pa. 
== Vietinė SLA. 244 kuopa 

surengė bankietą su prakalbo- 
mis. Nuo bankieto liko pelno 
S25.00, kurie padalinta pusiau— 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui 
ir SLA. Prieglaudos Namui. Su- 
rinkta dar ir $1423 aukų. 

So. Boston Mass. 
=* Am. Liet. Tautinės San- 

daros 7-ta kuopa sumanė sureng- 
ti po Naujų Metų Lietuvių Tau- 
tišką savaitę, laike kurios butų 
aiškinama apie Lietuvių Tau- 
tos reikalus ir ateitį. 



Apžvalga. 
ŽINIOS Iš LIETUVOS IR 

MUSt, PAREIGA. 

Nedyvai, kad kuomet tik ateina 
svarbesnės žinios iš Lietuvos, ir 
amerikoniečiai veikliau subruz U 
darbuotis. 

Pastaruoju laiku atėjo dauge'.v 
s\arbių žinių iŠ Lietuvos. Daug 
j4 telpa ir šiame "Lietuvos" nu- 

tneryj. Ir ji.-s yra džiuginančios, 
r.es parodo, kad Lietuvos reikalai 
e'na geryn; jog galima tikėtis gi- 
rų pasekmių, galima sulaukti Lie- 
tuvai laisvės, jeigu tik lietuviai vi- 
si su rems pečiais ir savo darbe 
ištesės. 

Nedyvai todėl, kad ir kilo su- 

manymas pad ryti stambesnę au- 

Lietuvos lais.ės išgavimui, pa- 
sinaudojant ateinančiomis Kalė- 
domis. 

Sekdami seną paprotį, męs ne- 

mažai išleidžiame pinigų Kalėdo- 

mis, prkimui 'vairių pre/entų, 
keMami p<Aylius, svečius priim- 
dinėdami. 

Be daugelio šitų dalykų galimi 
apsieiti. Galmia jų išsižadrti šiais 
metais. Vieton to, daug didesnė 
nauda bus, paaukavus tuos pini- 
gus Lieuvos laisvės reikalams. 

Todėl męs ir patariame visiems 
mūsų skaitytojams prisidėti prie 
š'to sumanymo. Ant pirmo šio 
rumerio puslapio rasite daugiau 
apie tai žinių. 

PAMATAI PRADEDA JU- 
DĖTI. 

šiame numeryj telpa dvi rezo- 

liucijos—iš Rochester ir iš Bing- 
h«mpton, Yorko valstijos. 

Draugystės visų sriovių, susirin- 

kę ir apkalbėję dabartinį dalykų 
stovį, reikalauja sušaukimo Visuo- 
tino Amerikos Lietuvių Seim>. 

Podraug savo rezoliucijomis ji s 

duoda antausin niusų viešojo gy- 
venimo vadovams. 

Męs matėm?, kad kiti laikraš- 
čiai šiam sumanymui nepritaria. 
Negalima tikėtis, kad vadai, 'ku- 
riems kertama msin, pritartų, tr 

męs netiJcim, kad prie 'labartinių 
sentikių jų sumanymas įvyktų. 

Vienok jis yra svarbus ir žen.:- 

lyvas. Jis parodo, kad musų liau- 
dis, prasčiokėliai—pamatas m u su 

tautos—pradėjo judėti. Iki šiolei 

ji davė vestis savo vadovams. Ji 
biP'o kantr ir pilnai pa ,'itikėjc 
tų vadų sąžiningumu, patriotizme 
ir gabumais. 

T*-įs pastarieji metai r įrodė, 
kad tas pasitikėjimas buvo užvil- 
tas, neišsipildė Vadovų lyderystė 
nuvedė lietuvių visuo ienę į pel- 
kes, is kurių nei patis vadovai ne- 

gali išeiti, nei visuomenės išvesti. 
Ir visuomenė pasiryžo pati sau 

kelio jieškoti. 
Ir tam jos pasiryžymui męs pil- 

nai užjaučiame. Rochesterio ir 
P.inghamptono lietuvių rezoliuci 
ios išreiškia viešai tą, ka? nuo se- 

n? i jau yra širdyje vkų t ik r,t 
lietuvių—r,01 į oirbti; dirbti ben- 

d:ai naudingus darbus, vieton ir 
toliaus klajoti po barnių, ginčų 
ir partijiniu intrigų neišbredamus 
labirintus. 

Mę?, manome, kad viršmh.Jtcs 
dvi rezoliucijos yra tik pirmos 
kibirkštis didelio lietuviii visuome- 
nes ji*dėjimo, kuris galų-gale nu- 

šluos šalin vinis "vadas ir vadu- 
kus," stovinčius visuomenės dar- 
bui ant kelio. Ir mūsų vadai, jei- 
gu jie turi bent šiek-tiek perm?- 
tymo gabumų, privalo gerp' tai 
sou įsidėti galvon, ir, vieton kišti 
ki'olus į ratus, kad sulaikyti šitą 
judėjimą, privalo drauge su vi- 
suomene įsikinkui J tą vežimą it 
traukti sykiu su visuomene. 

LIETUVIS BOMBISTAS 

New Yorko laikraščiai prane- 
ša, kad BroOklyne sugauta tūlas 
Mattheus Vaitiekūnas, kuomet 
jis norėjo įsigauti j laivyno jar- 
dus Brooklyne. Jo kišetmuje ras- 

ta taip vadinamoji "pekliškoji 
mašina", t. y. bomba, kuri sprog- 
sta sulyg nustatyto mechanizmo. 

įtarimas, žinoma, yra, kad jis 
norėjo lidinamituoti laivus, ku- 
rie yra budavojarm kariumenės 
pervežimui į Europą. Valdžios 
tyrinėjimas, be abeionės. viską 
išaiškins. 

O tuom tarpu anglų laikraš- 
čiai po visą Ameriką išnešiojo 
žinią, kad lietuvis kėsinosi ant d! 
.įamitavimo valdžios laivų. 

Laikraščiai aiškiai pažymi, kiad 
jis—yra lietuvis. 

Matote, k &ia iš to nauda ga- 
li hitti Lietuvai ir lietuviams. 

Kad gerai pasitarnauti Lietu- 
vai—reik nebile galv<#>; kad jai 
pakenkti—ir la1>ai pakenkti—už- 
tenka l)ile kvailio, arba pamišė- 
lio. 

SAKO, KUN. VISKONTAS 
NEKALTAS. 

Jeigu tikėli .nuomonei ir pra- 
nešimui tulo kun. A. \ ilimavi- 
čiaits, gyvenančio Fribourge, 
Šveicarijoj, tai įtarimas kun. Yis- 
kontj išdavystėje yra ne kas, ki- 
tas, .kaip "nesusipratimai" tarp 
kun. Yiskonto ir p. J. Gabrio, 
•kun. K. Ališausko, kun. Y. Bar- 
tu škos, kun. A. Steponaičio ir 
JTautėno, kurie, kaip pamename, 
formališkai buvo apskundę kun. 
Viskontą išdavystėje Lietuvos 
reikalų. 

"Draugas" [num. 257] garsi- 
na, kad jis gavęs nuo mi'nGto 
kun. Vilimavičiaus laišką, kuria- 
me apie šį reikalą štai kas esą 
rašoma: 

"Lietuvos"' num. 32 ir 35 
buvo padėti straipsniai prieš 
kun. A. Yiskontą. J i.* imas 
yra neteisingas; kun. Viskon- 
tas nekaltas. Nesusipratimai 
tarp kun. A. Viskonto, D. D. 
(Teologijos Drktaro) iš vie- 
nos /pusės 'r p. J. Gabrio ir 

jtrijų 'kunigų iš kitos pusės 
vj/kiai 'bus išvilkti švieson. 

Apie tai bus plačiai i.sai^kvnta. 

Duodami šiam pranešimui to- 

kią pat vietą, kaip kad ir pir- 
mesniems jtarimams, norėtume 
vien patėmvti perliuosą frazeo- 
logiją menamam kun. Viliimavi- 

iaus pranešimas, šisai pranešimas 
yra sustatytas taip, kad daro 
įspūdį, buk "Lietuva" butu kun. 

Viskonlą apkaltinusi. FaiktJiš- 
kai gi, viršminėtuosc "Lietuvos" 
numeriuose buvo štai kas: nu- 

meryje 32-me — originalis kun. 
Viskonto apskundimas su origi- 
nalais skundėjų parašais ir re- 

dakcijos straipsnis su pageidavi- 
mu, kad toki jtarimai butų pri- 
rodyti neužginčinamais faktais; 
35-me gi numeryj buvo tilpęs 
tulo "Lietuvio" straipsnis "Mar- 

gumynų" skyriuje, kur išreikšta 
tiesiog abejojimas apie menamą 
kun. Viskonto išdavystę. 

Kun. Vitimavičiaus žaidamas 
'išvilkimas švieson" minėtų "ne- 

susipratimų" butų labai geisti- 
nas. Męs tik stebiamės, kodėl 

taip ilgai su tuo laukiama. Juk 
žmogaus grabė — tai ne seilė, 
kurią greitai galima nuryti. 

NAVATNI RINKIMAI. 

Atsibuvusieji |>ereitą utarnmką 
Xe\v Yorke ir Chicagoje pasiro- 
dė tiesiog nepaprasti rinkimai. 
New Yorke rinkta miesto majo- 
ras, Chicagoje—teisėjai. O vie- 
nok nei vienur, nei kitur neat- 

kreipta atydos į tai, ar kandida 
tai yra tinkami urėdui, bet rinki- 
nių obalsiu išsyk pastojo: kas yra 
už šią šalį ir karę ir kas yra prieš 
šią šalį ir prieš karę. 

v.p dalyką pastatė socialistai, 
kurių partija ragino balsuoti ui 
savo kandidatus, nes jų partija 
yra "prieš karę,"—tartum, New 
Yorko majoras, ar Chicagos teisė- 
jai pradėjo karę, arba gali ją už- 

barigti. 
Toks dalyko pastatymas tik dar 

sykį parodo, kaip partijos įgijimui 
pergalės panaudoja visokius bu- 
čius. I' socialistų partija šiuo 

! žvilgsniu nei kiek nesiskiria nuo 

kitų, senesnių politiškų partijų. 
Galutinių balsavimo skaitlinių 

kol-kas dar neturime. Vienok ga- 
lima manyti, kad socialistų balsai 
š'uosmct bus skaitlingesni *egu 
kitados. Ir nesunku atspėti kodes. 

Pastačius klausimą—kas prieš 
karę, kas už karę, aišky, kad vo- 
kiečiai ir visi pro-vokiečiai, kurie 
kremta sau pirštus už tai, kad 
Amerika stojo karėn su Vokieti- 
ja, balsuos už socialistus—kitokio 
išėjimo jie neturi. Viešai jie prie- 
šintis negali. Tad savo piktumą 
jie apreikš tik tokiu bud u. 

Antras prajova*—taip pat pąi-y- 
mėtiiiad. Ncw Yorice socialistai 
išstatė savo .kandidatu žydį Hill- 

I qnit. Kuomet atsiminsime, kati 

Į N*e\v Yorkc yra su viršum vienas 
milijonas žydu, tai reik pripažinti, 
kad socialistams netruko politiško 
gudrumo. 

Chicagoje ant socialistu tikieto 
pastatyta taip pa. arti pusė žvdu. 
( liicagoje žydai ir vokiečiai suda- 
ru* didelę j ie^ą laike balsavimų. 

Iš to viso matyt, kad socialistų 
partija pasidarė sau puikiausias 
plianus. Vienok ir tas negelbėjo. 
J* gu socialistai norėjo žinoti, kai|> 
vos šalies žmonės žiuri j karę, tai 
jie sužinojo. Chicagoje jie tapo 
sumušti dvigubu didumu balsų, o 

Xe\v Yorke jų kandidatas, Hi"- 
c;uit pateko net trečion eilėn. 
j\ew Yorko majoru išrinkta Tei- 
sėjas I [ylan—demokratas. 

DABOKIT 

Anais laikais būdavo tokių at- 

sitikimų: Susivienijimo Liet. 
Amerikoj, ar [Tėvynės Mylėtojų 
Draugija užsikviecia pas save 

kalbėtoją, kad jis tas kuopas su- 

stiprintų* T5 kurį jie 
kvi^etS ir kuriam iskaj^įtis ap- 
mokėjo ir dar už prakalbą už- 

mokėjo, sutveria naują socialistu 
sąjungos kuopą,1 arba savo kal- 
ba Agituoja už tos sąjungos kuo- 
pas. 

|Tair. daryti gali tiik tokie kal- 
bėtojai, kurie turi daugiaus drą- 
sos negu gėdos. Tokių pasitai- 
kindavo nedaug. Pagalios žmo- 
nės susiprato ir užgynė tokiems 
kalbėtojams varyti panašiu budu 
s;.vo biznį. 

Pastaraisiais laikais apie ti- 

kins atsitikimus jau netektie vo 

girdėtti. 
Bet štai SI.A. surengė "Svei- 

katos Savaitę," kad pamokinti 
žmones apie sveikatą ir prie to 
savo kuopas sustiprinti. Kuopos 
traukia su tuo tikslu kalbėtojus 
ir i&aščius padengia. 

Ir ką jus manote? Nuvažiuo- 
ja pakviestas tokis p. K. Jurge- 
lionis ir —ragina tverti tos abe- 
jotinos '"Liet. Darb. Tarybos'' 
kuopas, kurias jis su "N'aujiėmt" 
štabu organizuoja. 

Puikus pasitarnavimas Susi- 
vienijimui, ar ne? 

LIETUVOS LANDRATO NARIAI. 
I 

, Iš žinių, kokios pasiekė Ame- f 

rtką, pasirodo, 'kad nesenai įsteig- Į 
tas Vilniuje Lietuvos Land-rat^s j 
(lietuviškai—Lietuvos Valstybini 1 

Taryba) susideda iš 20 narių. 
Jie tapo išrinkti laike Lietuvos 

Tautiškojo Seimo, atsibuvusio 
Vilniuje 22 d. rugsėjo šių metų. 

Vokiečių vald ■ a šią Valstybi 
nę Lietuvos Tanybą patvirtinu 

per savo atstovą, Bavarijos prin- 
cą Leopojdą, kuris tuomet pava- 
davo princą von Isenburgą, I-ie- 
tuvos civilį gubernatorių. 

Princas Leopoldas esą laikęs 
r&ujai Valstybinei Tarybai pra 
kalbą senovės lietuvių karaliukuo- 
se rumuose. Jis išreiškė, kad Vo-! 

| kietij esą pagelbėsianti Lietuvos 

Įatstatyii. ir daug kitų prižadų 
padarė ka.v"'k Lietuvos ateities. 

Lietuvos Valstybinė Taryba, ar- 

a I.andratas susideda iš sekančių 
narių: 

1.—Dr. Jonas Basanius (Basa- 
navičius). 

2.—Petras Klimas 
3.—Donatas Malinauskas 
4.—Stasys Narutavičius 
5.—Dr. Jurgis Šaulys 

v 6.—Jokūbas Šernas 
7.—Antanas Smetona 
8.—Jonas Smilgevičių 
9.—Jonas Vileišis 
10.—Kazys Bizauskas 

11.—Saliamonai Banaitis 
12.—Pranas Dovydaitis 
13.—Kun. Vladas Myronas 
14.—Kun. Alfonsas Petrulis 
15.—Kanaun. Kazys Šaulys 
16.—Kun. Justinas Staugaitis 
17.—Alexandra Stulginskas 
18.—Jonas Vailokaitis 
19.—Mikolas Biržiška 
20.—Steponas Kairys. 
Sulyg paž valgų ir partijų virš- 

minčti Lietuvos Valstybinės Ta- 
rybos nariai skirstoma sekančiai: 
pirmi devyni nariai yra tautinin- 
kai ; sekantieji devyni yra skaito- 
mi klerikalų partijos, nors jų tar- 

pe yra tik 4 kunigai, o iš svietis- 
kių tik Pranas Dovydaitis yra pa- 
sižymėjęs kaipo aršus klerikalas;' 
paskutiniai du yra socialistai— 
rimto budo sr.ciali.stai. 

DELEI LIETUVIŲ LAND" 
RAiTO. 

Įsteigimas Lietuvių Landrato 
Vilniuje, apie kurį jau buvo 
Ipranešta "Lietuvos" numeryje 42- 
me, kaip matyt, ireįvyko kbai 
lengvai. Vokiečiai, matomai, ne- 

buvo labai greiti suteikti lie- 
tuviams non ir šitą savivaldos 
įstaigą. Lietuvių, įmatomai, dik- 
čiai rūpintasi, kol ją išgauta. Tuo 
tikslu, matomai, laikyta bent ke- 
letas suvažiavimų. Tikrai žino- 
ma, kad bent du toki suvažiavi- 
mai yra atsibuvę — vienas Pa- 
nevėžyje, 'kitas Vilniuje. 

Apie tai męs sužinome iš Ga- 
icijos lenkų laikraščio "Naprzod'', 

•kuriame paduodama keletas ži- 
nių iš laikų dar prieš įsteigimą 
Landrato Vilniuje. Jisai rašo: 

"Skelbiamas per vo'kiečių val- 
-ži% sutvėrimas lietuviu Land- 

rato dar iki šiolei neįsikttnijo. 
Pirmi prirengiamieji prie to žing- 
sniai, padaryti per vokiečių val- 
džios pasiuntinį, baroną Roop- 
pą, nedavė jokių tolimesnių pa- 
sekmių. Bar. Rooptp turėjo su- 

taisyti Landrato surašą su p. 
Šiauliu, Dr. Basanavičium ir 
vyskupu Karevičium priešakyje. 
Šitas vienok surašas neįgijo 
veikiečių valdžios patvirtinimo. 
Pagalios1 vokiečių nacionalistai 
nelabai 'skubinosi prie to Land- 
rato, kurio kompetencija ilki šio- 
lei nėra paaiškėjusi. Lietuvių 
susivažiavime, kurisai nesenai at- 
sibuvo Panevėžyje, nutarta neši- 
mi jbinti perdaug prie to vokiš- 
ko sumanymo. 

Eini gandai, buk centras vo 

kiečių kariškos valdybos, nesenai 
perkeltas iš Vilniaus Kaunan, tu- 

rėjęs buti perkeltas atgal į Vil- 
nių". 

tToliaus pastebiama, kad an- 

ti-leavkiškas kursas siaučia (sro- 
žy się) Lietuvoje ir toliaus. Vys- 
kupo barono" Roppo sugrąžinimas 
į Vilnių neįvyks; jis esąs dabar 
Rusijoj [Vysk. Ropp, nors pa- 
einantis iš vokiečių kilmės, yra 
šovinistas lenkas ir dar prieš ka- 
rę buvo didžiai priešingas lie- 

tuvių tautiniam judėjimui. Tū- 
lą laiką jis buvo vyskupu Vil- 
niuje]. 

NENORI VILNIUJE LENK- 
BERNIO. 

Lietuvos 44 lenkai, vadovaujant 
žinomam sulenkėjusiam Vilniaus 
vyskupijos administratoriui kun. 
Michalkevičiui, nusiuntė vokiečiu 
valdžiai memorialą, kuriame pra- 
šo, kad Lietuva butų prijungti 
prie Lenkijos. Šitie patjs gaivalai 
rūpinasi, ikad i Vilniaus vyskupus 
butų paskirtas arba sulenkėjusi* 
vokietys, baronas Ropp, arba ki- 
tas sulenkėjusis lietuvys—pralotas 
Skirmunt. Lietuvių kunigai i«* 
veikėjai prieš iai griežtai užpro- 
testavo. 

Tuomet lenkai, lenkberniai ir 
vokiečiai susimetė krūvon ir j 
Vilniaus vyskupus remia kandida- 
tūrą minėto lietuvių parsidavėlio 
kun. Michalkevičiaus. Lietuvos 
kunigai jokiu budu su tuo nesu- 
tinka įr kovos prieš Michalkevi- 
čiaus paskyrimą iki paskutiniųjų. 
Jie sudarė memorialą ir su savo 
parašais išsiuntė jj popiežiui j 
Rymą, prašydami, kad adm. Mi- 
chalkevičius butų prašalintas, kad 
Vilniuje butų įsteigta arcivysku- 
pija ir kad arcivyskttpu butų pa- 
skirtas lietuvis. 

Sakoma, kad nekurie sluogsniai 
remia kandidatūrą kanaun. K. 
AJšausko. 

IŠĖJO 15 SPAUDOS 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas I/.etuvių kalbon. Kaina 
$1.00. Tuojaus užsakymus 
siųskite i "Lietuvos" Admi- 
nistraciją : 
814, W. 33r<5- St. Chicago 111. 

<—1 

RUSIJOS IR ITALIJOS VILTIS. 
Kuomet vokiečiai pradėju stipriai spausti rusus iš vienos tįsės, o italus iš kitos, talki- 

ninkai dabar tikisi, kad didžiausių jų pagelbinrnku bus žiema, kuri sulaikys teutonų verži- 
masi. 

MARGUMYNAI. 
APIE VERTIMUS APDRAUS- 

TŲ VEIKALŲ. 
R oc 'k t o r d, 111.—Gerb. Re 

dakcija :—Malonėkite per "Lietu- 
vą" paaiškimi .iiuos klausimus: 

1).—Ar kopirai'uotą (copyrigli- 
ted) knygą galima išversti lietu- 

vių kalbon? Jeigu taip, tai kokiu 
budu? Jeigu reikia gauti paveli- 
jimas, tai nuo ko—nuo autoriaus, 
ar nuo leidėjo? 

2).—Ar iš angliškos apysakos 
galima parašyti drama be jokio 
autoriaus bei leidėjo leidimo? Ko- 
kia butų bausmė, jeigu sužinotų, 
kad be leidimo tas daroma. 

P. P. 

Atsakymas: 1) Galima. Rei- 
kia gauti leidimas nuo to, kas už 

kcpiraitavo. Tas paprastai buvo 
paženklinta ant knygos. 

2).—Rei'kia gauti leidimas, jei- 
gu ji yra kopiraituota ir "copy- 
riglrt" teises dar neišsibaigė ir jei- 
gu perdirbimas yra toks, kad 
apart formos viskas kitas pasilie- 
ka kaip originale. Bausmė yra 
sulyg teismo pripažinimo, kiek 
nuostolių nuo to pasidarė "Copy- 
right'' teisių savininkui. 

APIE SIUNTIMĄ PINIGŲ. 
N a n g a t u c k. C o n n. Gerb. 
Redakcija:—Dar 1916 metai-s 
siunčifau (pinigus į, vokiečiui užinyj 
tą Lietuvą per vieną agentą. Ne- 
gaunu jokios žinios nei nuo to, 
kuriam siunčiau, nei nuo agento. 
Agentas sako, kad jis išsiuntęs 
per Expreso kompaniją ir kad 
iie turėjo nueiti, bet jokių pri- 
rodymų apie pinigų pristatymą 
neduoda. Ką aš galiu padaryti? 

"Lietuvos'' Skaitytojas J. S. 

Atsakymas. Jeigu pinigai i 
buvo tikrai išsiųsti, bet nepris- 
tatyti, tai galima tikėtis jie su- 

grįž atgal. Karės laiku yra sun-l 
ku greitai .pristatyti arba atgal 
sugrąžinti. Agentas, }eigu jis iš- 
siuntė, negali buti patrauktas 
atsakomybėn. Jeigu gi jis butų 
visai neišsiuntęs, arba neišmokė- 

jęs jums sugrąžintų pinigų, ga- 
lite paduoti jį teisman tuojaus. j 
Reikalingas žinias galite gauti j 
Expreso kompanijoj, per kuri t! 

agentas sako yra siuntęs. 

AR GALIMA IŠVAŽIUOTI 
( 

IR KAIP?. 
I 

Fv o x b u r y, Mas s.—Gcrb. Re- ] 
kkcija:—Ateivis yra paliuosuo-j 
tas nuo kariumenes, nes neturi j pilietiškų pcpierų. Nori išvažiuo- 
ti j tkitą valstiją, i) Ar reikia J 
klausti pavelijimo <pas "Local 
Board?" 2) Norėdamas važiuoti j i 

Rusiją j kariumenę, ar savo kas- i 

u. reik valiuoti, ar Rusijos vai-1 

džia apmoka kaštus? 3) Taipgi 
ar galite suteikti adresą, k.ir 
reikia kreiptis norinčiam va- 

žiuoti? 

j. J. s- 

A t s a k y tu a s.— l'žsiregistravu- 
sie, bet tuom tarpu paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, jeigu mano 

mainyti savo adresą, visuomet pri- 
valo duoti apie tai žinią savo 

'"Local Boardui", paduodant sa- 
vo naują adresą. Jeigu nori iš- 
važiuoti j kitą viešpatiją, (o 
.re valstiją, arbū šteitą), turi gau- 
ti užrubežimį pašportą iš \Vi- 
shingtono. 

2) Iki šiolei Rusija apmoky- 
davo ikelionės kaštus tik "poli- 
t'škiems" pabėgėliams iš Rusi- 
jos, nor:ntiems grįžti; dabar nie- 
kas negali grįžti Rusijon be Ru- 
sijos aidžios pavelijimo. 3) Vi- 
sas reikalingas žinias suteiks ar- 

t'miausis rusu konsulatas. Kreip- 
'kitės adresuodami: Rttsian Con- 
sidate, New Yorik, N. Y. 

KĄ UKRAJINIEČIAI MANO. 

'"Riec 185 -num. rašo, (kad Uk- 
rajimečių Rados pirmininkas, 
[V'inničenko, važiuodamas pro Pet- 
rogradą, padarė labai įdomų ir 
svarbų pranešimą laikraščio "In- 
trainsigent" korespondentui, ku- 
riam, vienok, to pranešimo nu- 

siųsti j užrubežį dar nepasisekė,! 
nes karės cenzūra sulaikė. 

Štai ką sa'ko VinniČen'ko: 
''Ukrajiniečių — Rusijoj — 30, 

000,000. Kiek nepakenčiama bu- 
vo carizmo vergija, tiek yra mu- 

ų tvirtu noru atsimeti tautai lais- 
vės; męs turim išimtiną teisę 
padaryti tą dabar, tuojaus ne- 
laukiant karės galo, 'nes rytoj ga- 
li būti jau pervėlu. 

■Nežiūrint didžiausių daromų 
kliūčių, męs tuojau ėmėmės mū- 

sų autonominio gyvenimo kūri- 
no; męs įkūrėm centre c'krajime- 
čių Ra d a [Taryba lyg ir par- 
lamentą] susidedančią iš 600 žm., 
Sąryšyje su R a d a męs sudarėm 
vykdomąjį organą — generalų 
sekratorijetą, susidedantį iš mi- 
nisterių departamentų. Aš pil- 
įlau Rados pirmininko pareigas 
ir vidaus dalykų; Etremovas — 

užsienio dalykų: žydas Rates — 

valstybės kontrolierius; Petliura 
— karės dalykai. Męs atvykom 
Petrogradas, kad su rusų Vyriau- 
sybe susitarus, Ukrajiuos reilkalų 
r.iinisterį paskyrus ir autonomijos 
sąstatą nustačius. Autonomija 
turi buti duota mažių mažiau- 
sia devynioms gubernijoms — J 
\icvo, Černigovo, Padoliaus, Vo- 
yniaus, Poltavos, Cha/rkovo, Eka- j 

torinoslovo. Cherseno ir Tau- t 

•ydos. Autonomija nėra vienati- 1 

liu niusų reikalavimu ir Kuria- 1 

najarae nusirinkime ukrajiniečiai 1 

'reikalaus kad Rusija butų su- 

tvarkyta k«-.ipo i«;deratyvė respu- 
blika. Siame punike ukrajiniečial 
nedarys nė mažiausių nuolaidų. 

Karės žvilgsniu męs norime, 
kad 3,000,000 mūsų ivkrajiniečių 
kareivių butų sujungti vienon ar- 

mijan. kuri turės ginti išimtinai 
Ukrajrnos frontą. Reikia pažy- 
mėti, kad ukrajiniečiai kariauja 
du syk geriau už didžiarusius. 

Talkininkų politika trejų karės 
metų bėgyje męs užtektinai ne- 

patenkinti. Nei Francuzija, nei 
Anglija 'nepasirūpino pastebėti, 
kad yra ukrajiniečių tauta, ir nė 
karto nepakėlė savo balso prieš 
baisų carizmo persekiojimą. Pil- 
nas mūsų feikalų ignoravimas 
sukėlė mumyse talkininkų grei- 
čiau neapykantos jausmą. Bet 
senos klaidos gali buti atitaisy- 
tos, jeigu Prancūzija ir Anglija 
paskelbs ir gvarantuos ifkrajitiie- 
čiams valstybinės autonomijos 
eisę. Tokiu budu jie užtvirtins 
arp Ukraji-nos ir talkininkų geres- 
tarp Ukrjinos ir talkininkų geres- 
nius ryšius. Prancūzų spauda kalti- 
na mus, kad ukrajiniečių separaty- 
vus judėjimas palaikomas yra vo- 

kiečių pinigais. Šitas tvirtinimas 
yra visai neteisingas, beprasmiška 
nes męs vien iš Rusijos ukrajinie- 
čių gavome virš 1.000.000 rub- 

lių. Bet štai kas yra teisybė. 
Kuo labjau rusų Vyriausybė prie- 
šinasi musų reikalavimams, tuo 

stipriau tūli ukrajiniečiai pradeda 
kreipti savo ak j Austrų-Vokiečių 
linkui, nes musų R a d o j daly- 
vauja keletas germauofilų. Ge- 
riausiu išėjimu butų tai. 'knd mu- 

sų reikalavimai butų išpildyti b« 
jokių kliūčių". 

("SuUtara") 

TRAUKINYS PERVAŽIAVO 
MERGAITĘ, O TA NEI NE 

PABUDO. 

Lelbyville, Del. Clreitasai trau- 

kinys einantis į Ocean City. per- 
bėgo per dviejų metų mergaitę, 
miegančią viduryje geležinkelio 
rėlių, o ta nelik kad išliko be jo- 
k;ų sužeidimų, bet nei nepabudo. 

Traukinys lėkė su greitumu 
iO mylių į valandą. Mašinistas 
[•atėmijo gulinčią tarp relių mer- 

gaitę tik tuomet, kada traukinys 
buvo vos keliolika pėdų nuo mer- 

įfsitės. Jis tuojaus pradėjo stal>- 
Jvti traukinį, kari* prašvilpė per 
gulinčią mergaitę. 

Sustabdžius trankinj, kondukto- " 

■ius nubėgo užpakalin ir pakėlė 
tuo žemės mažą mergaitę Oną 
Kosli, kuri aps i rėdžius miegojo, 
gulėdama veidu j žemę. 

Mergaitę reikėjo prikelti iš mie- 
*o ir kuomet pabudo, ji pradėjo 
uojaus verkti. Ant jos kutio 
įerasta nei vieno uždrėskimo, 
įors lokomotyvas ir penki vago 
įai perlėkė viršuui mergaitės. 



Lietuva ir Švedija Ateityje. 
Kuomet lietuviu tauta rengia- 

si prie ilgai laukiamos laisvės 
Ir neptrigulmybės; kuomet jai pri- 
sieis (ateityje pačiai vesti savo 

reikalus. — laikas jau dabar ap- 
,si(Uiryti po savo kaimynus; lai- 
kas apsižiūrėti, su kuom turė- 
sime reiktilus, kur ir su kuom 
lietuviams hutu patogiau ir nau- 

dingiau turėti artimesnius ry- 
šius kaip jKjlitikoje, taip ir eko- 

nominiame gyvenime — pramo- 
nėje. 

P-nas Ignas Juricunas, nuo tūlo 
liaiko esantis prie lietuvių Ko- 
miteto Stockholme, Švedijoj, ra- 

akyvą straipsnelį "Santaroj" 
apie tai, kaip naudinga butų lie- 
tuviams užmegsti artymesnius 
ekonomimus ryšius su Švedija, 
gulinčia nuo Lietuvos tiktai sker- 
sai Bahiko jūrių. 

Černiaus šį jo straipsnelj paduo- 
dame beveik ištisai. 

Ekonominiai ryšiai. 
*'Ka<l karė baigtus ir kažin ko- 

kiomis geromis sąlygomis ir vie- 
nai ir ant*rai pusei, vis viena il- 
gai dar žaizdos tos karės nebus 
užmirštos, dar ilgai tv-ils 'nea- 

pykanta tarp susitaikiusiųjų. Gal 
karė bus baigta net tokiomis są- 
lygomis, kad nauja karė bus 
sunku ir megalima pridėti, bet 
noras keršyti vis dar tebus, vis 
degs širdyse. 

Šitą 'karę uzfkurė didžiųjų val- 

stybių politikos-preikybos kon- 
kurencija; ta konkurencija vis 
viena negailės sumažėti ir po 
karės. (ial atsargiau, >ne taip 
aštriai ir aiškiai, bet ji bus "va- 

roma. Pasidalinimas j Europos 
Centro Viešpatijas ir į Sąjan- 
gininkus [talkininkus] liks eko- 

nominėj srityj ilgam laikui. Tuk 
ta karė ekonominiai dar ankščiau 
surišo Vokietiją, Austro-Vengri- 
ją ir Bulgariją su Turkija iš vie- 
nos pusės, ir Angliją. Prancūziją, 
Rusiąj, Japoniją,—iŠ antros. Tat 
padarė jų bendras įsiskolinimas 
tarp savęs, kuris, gal ir sunkiai, 
bet vis vicina reiks atlyginti. 

Ekonominė kova po karės. 

jei riahar mažosios tautos rr 
bus šiaip taip iš didžiųjų vergi- 
jos išvaduotos, joms vis viena, 
•kol paaiškės ateities teisesnis 
kelias, išpradžių bus begalo sua- 
ku. Jų politikos laisvė gali buti 
greitu metu parduota ekonomi- 
nėn nelaisvėni. Xes seniau ka- 
riavusios partijos, kad .palaikius 
savo galingųjų viešpatijų p;es- 
tižą. ims j ieškoti savo pramonei 
ir prekybai ir pamestų ir 
uaujų rinkų. Joms, be abejo, 
pačioms bus vargu greitai pa- 
sveikti, bet baimė nepavėluoti, 
kad 'kitas nepagautų gardesnio 
kąsnio, varys jas be atodairos 
pirmyn. 

Taigi koks Lietuvos bus padė- 
jimas, tapus jai laisvai? Mums 
pirmiausia reiks netik pinigų, ne 
vien skolinti, bet ir pirkti daug. 
O patjs męs dar keletą metų ne- 

labai ką tegailėsi m parduoti. Čita, 
žinoma, ateis anglas, ateis ame- 

rikonas, o su jais užpakalyj• ir 
rusas ir, siųlys mums geromis 
sąlygomis paskolą, kiš '"geras 
ir pigias" prekes. Vienu žo- 
džiu, gelbėtojų nestygsim. 

Bet mums pirmiausia reiks 
skolinti ir pirkti ne tik pigiai, 
bet ir atsargiai. Męs turėsim 
visą laiką saugotis, kad, numatę 
vieną virvę nuo kaklo, nepajns- 
tumėm kitos. 

Jeigu męs gausim kokį plyšį 
j jūres, — o to turime būtinai 
reikalauti, — mums vargas nedi- 
delis. Mums mažiems perdaug 
nejauku santikiauti su dideliais; 
mums kur kas drąsiau melsti 
ryšius su toktais pat. 

Žvilgsnis į Švediją. 
Švedijos pramonė ir prekyba, 

pastaraisiais 30 metų baisiai iš- 
augo. Tik mio 1910 lig 1914 m. 

jos eksportas nuo 515.400.000c 
pašoko lig 772.400.000 kronų per 
metur. Taigi per ketverius me- 

tus ant 257 milijonų kronų. 
Šve<l:ja parduoda netik Vokieti- 

jon ir Anglijon, bet net Af- 
rikon, Argentinon, Australijon 
ir Japonijon Išvežti ir parvežti 
ji naudodavos iš 100 kartų 1913 
m. 50.3 kartus nuosaviu iaivynu, 
<Tat parodo, ikad jos prekyba ne 

vien aiktyvi, bet ir savita. 

Per karę Švedijos prekyba ir i 

pramonė neperdaug nukentėjo. ( 

Atžagariai, pirmais karės metais 
ji buvo augštai pakilusi; tik da- 
bar, šiemet jos padėjimas pablo- i 

gCjo. Visa sutrukdė vokiečių 
blokada, kuri davė progos angltj \ 

( r amerikiečių prekybinei politikai 
'.irsti galop visai nežmoniška[ ?! ; 

jBet vis viena, pinigų šalin pri- 
plaukė bailiai. Baigsis karė — 

ir Švedija dar smarkiau varys 
savo prel.ybįf Jos pramonei 
kapitalo irgi bus pakankamai. 

Svarbiausieji mums Švedijos 
išveii no dalykai — tai geležiniai 
išdirbiniai, plienas, ūkio mašinos, 
varis, popiera, cheminiai, tech- 
niniai produktai ir medvilnės au- 

dimai. Geležies pramonė, — 

mums pati svarbioji, — sudaro. 
25,.. isos Švedijos pramonės. | 

Lietuvos exportas. 
\ ėlgi, Švedijai netenka savo 

•duonos; palyginus su žmonių skai-. 
čium, ji turi privežti daug. 1913 
metais 6 milijoihams gyventojų, 
be ^avų javų, pripirkta dar vien 
rugių ir kviečių už 65 milijonus' 
kronų. Švedų mėgiamas javas 
— žirnis — pačioj Švedijoj ma- 

žai dera. Jis irg. perkamas. Juk 
..Švedijoj dirbimas žemės, drauge 
su pievomis, vos 12% viso plo- 
to, 52% miško ir 36% pridukty- 
viam išnaudojimui nenaudimgos 
žemės. 

Taigi Lietuva gali labai lengvai 
patenkinti švedams javų stoką., 
Lietuvoj labai geros aplinkybės | 
sodo kulturai; taigi Lietuvos ir 

sodo vaisiai gali rasti labai ge-( 
rą rinką neti'k Švedijoj, bet ir 
Norvegijoj, kur sodo ūkio veik 

visai nėra. Javų pirkti Norve- 
gija irgi nemažiau reikalauja, 
neg Švedija. t 

švedai, būdami pi >s žmo- 

nės, ne tokie landus ir įkyrus, 
kaip vokiečiai ir anglai. Su šve- 
dais turėti prakybos ryšių vi- 
sai 11ebai.su. Švedų ekonominė 
vergija negai! mums gręsti. O < 

jeigu kada ir iškiltų pavojus, — 

vis prieš juos bus lengviau at- 

siremti, neg prieš vokiečius, an- 

glus ar kitus ko-kius. 
I I 

Bendra nauda. 
■Iš viso matyti, mums pato- 

giausia užmegsti ryšius su šve- 
dais. Ir mums, ir jiems patiems 
labai gera. Laisiai lengvas ir 
artis vandens kelias. FTik, kaip 
jtnan vienam pasikalbėjime šiuo' 
dalyku sakė Pre' ybos Instituto^ 
profesorius R. E., kad švedams 
bus sunki vokiečiu konkurenci- 
ja, kurie visokiais budais sten- 

gsis užplukdyti Lietuvą pigiomis 
prekėmis. Bet, daug galės pa- 
leĮngvimti ir patiems švedams, 
toj prekybinėj kovoj, jeigu lie- 
tuviai bendrai su jais remsis 
prieš vokiečius. 

Lietuvai valstybe esant ir ypač 
norint gauti paskolos, reikės 
kad ir sti Švedija padaryti pre- 
kybinė sutartis. 0 paskum san- 

tikiai ir taip gali nukrypti, kad 
Lietuva gal įeitų Skaiindinavijos 
ckonominėr. '"\»gon, kokia šie- 
met padaryta tarp Švedijos, Da- 
nijos ir Norvegijos. Laukiama 
ton sąjungon ir Ifolandija. O 
paskui. — paskui ateis ir Lie- 
tuva, ir Suomija, ir įgauni j a. 

(Juk latviai 'būtinai nori li-kti 
rusu ištikimais "piliečiais". — 

Vergu gimęs laisvės niekuomet 
netrokš). Tokia sąjunga suar- 

tins tuos^ kraštus ir politikoje. 
O to trokšta Skandinavijos žmo- 

nės ir jie džiaugsis sulaukę nau- 

ju sąjungininku, su kuriais bus 

stipriau gintis prieš didžiųjų 
tautų ekonomijos ir Įpollitikcfc 
slėgimą. Bus lengviau ne tik 

jiems, bet ir mums. 

Jonas Jurkunas. 

GVARDISTAS. 
Petrograde, ant kampo gatvės 

stovi vyriškis, apsikabinėjęs vi- 

Jsokiais gin'klais: karabinu, šoble, 
durtuvu, revolveriu ir net bombą 
prie diržo prisikabinęs. 

I — Ką, ar parduodi juos?—klau- 
i ... 

sia jo praeiviai. 
| — Tasai, išvirsaus metęs akim.' 
išdidžiai atsakė: | 

I — Aš Raudonos Gvardijos sa- 

Pagerbkim Savo Veikėjus. 
n t 

Vienas įžymiausiu mušu tau- 

:os darbininkų, rašytojas L. Šer- 
ias, šįmet susilaukė 40-ties me- 

tu sukaktuvių savo literauiko 
darbavimosi. Kas yra L. Šer- 
ias lietu vams? Nejau reiktu 
įpie tai kalbėti? Bet visgi lai- 
come rekalingu kie'k ir paminėti. 

1S77 metuose Petrapylėje ėju- 
siame laikraštyje "Golos" pradėjo 
"ody ties pirmutinės korespon- 
dencijos apie lietuvius, — tai 
)uvo jauno studento lietuvio 
iarbas, tai buvo pirmos mūsų, 
caipo tautos, atbudimo pavasa- 
rinės 'kregždės..! Ta pirma j j balsą 
pakėlė gerb. musų jubiliatas 
r.. Šernas. Nuo to laiko jo raš- 
tai apie Lietuvius ir Lietuvių 
reikalus pradeda rodyties ir ki- 
::inie rusų laikraštyje "Poriadok," 
airis rodos neilgai teėjo. Paskui 
[x>ra straipsnių apie Lietuvius 
:ilpo Ivano Franko leidžiamame 
ikrajiuiečių laikraštyje "Narod"; 
>0 tais straipsniais g. Šernas pa- 
sirašydavo Lubart Stelli. Laik- 
raštyje "Varšavskij Dnievnik," 
kurį vedė kunigaikštis (jolicin, 
:ilpo straipsniai "Golos iz Litvy''. 

Vėliaus g. Šerno raštai apie 
Lietuvius pradėjo rodyties ir len- 
kų laikraštyje Dziennik Poznan- 
ei" (Variavimuose laikraščiuo- 
se apie lietu is talpinti nebuvo 
ęalima); l.giausis ten tilpęs 
straipsnis — tai "Spowiedž Li- 
twina" (paminėtas ir Baltramai- 
io "Lietuviškoj Bibliografijoj"); 

po tuo straipsniu jau pasirašo 
šernas. 

Užgimus Petrapilėje lenkiškam 
laikraščiui 'Kraj," ten susikon- 
centravo g. Šerno raštai; buvo 
tai korespondencijos iš Tilžės ir 
Echa Litewskie"; po jais g. Šer- 

nas pasirašydavo pseudonimu 
Budrys; prie to laikraščio g. Šer- 
nas per kelis metus buvo nuola- 
tiniu bendradarbiu ir vedė "Lie- 
tuvišką Skyrių". Nuo "Varpo" 
ližsįdėjimo g. Šernas pradėjo ra- 

šyti lietuviškai, — jisai su Dr. 
V. Kudirka buvo pirmutiniais 
"Varpo" vedėjais, kuomet ''Var- 
po" redakcija buvo Varšavoje; 
pirmutinių trijų metų ''Varpo" 
įžengiamieji strapsniai. paženk- 
linti kryptonitr.u ja, yra iš po 
Šerno plunksnos. Amerikoje g. 
bernas dirbo prie "Lietuvos" 
Chicagojc per ištisus 22 metus 
ir pats vienas "Lietuvą" redega- 
vo iki 1910 metų. 

Prie ''Lietuvos'' būdamas g. 
Šernas suteikė milžinišką turtą 
Jetuvių raštijai pagaminęs daug 
naudingų švietimo raštų, su ku- 
rių pagelba ne vienas musų bro- 
is apsišvietė, apsipažino su pla- 
čiuoju pasauliu ir žmonijos isto- 
1 Ijct. 

Šitos 40-ties metu sukaktuvės 
musų nusenusiam jau rašytojui 
yra labai liūdnos: dirbęs visuo- 
menei per 40 metų, neteko svei- 
katos, nusilpnėjo ant akiu ir, 
kas blogiausia — liko be vietos 
ir be duonos kąsnio!... Nejaugi 
mūsų visuomenė galėtu apleisti 
tokj savo darbininką, kurs jai 
tarnavo bemažko pusę šimtme- 
čio? Xe! Męs tam 'netikime! 
Jetuviai moka pagerbti tuos, 
kas jiems gerą daro, — o Šer- 
nas, šviesdamas juos, budinda- 
mas prie tautinio susipratimo, 
rašydamas knygas, skindamas mū- 

sų reikalus svetimtaučių spaudo- 
je, ir atlikinėjo milžinišką ir ge- 
rą r iv.sų visuomenei darbą! 

Sulaukus jam 40-ties metų 
ukaktuvių literatiško darbavimo- 

si, Lietuvių visuomenės pareiga 
yra paženklinti tas g. Šerno su- 

knktuves tin'kama pinigine do- 
vana, kuri nors kokiam laikui 
butų jam parama. Tegul musų 
gerb. jubiliatas žino, kad visuo- 
menė, kuriai jisai sąžiningai tar" 
navo, keldamas ją iš tamsybės, 
neužmiršo ir neapleido jo. 

"Tėvynės" Redakcija, pasitaru- 
si su keliais veikėjais, sumanė at- 
sišauki į musų inteligentu vei- 
kėjus. draugijas, organizacijas 
bei jų kuopas, kad jie prisidėtų 
prie sudarymo tinkamos g. Šer- 
nui jubilėjinės dovanos pir.gais, 
kurių reika jo pragyvenimui. Ti- 
kimės, kad nei vienas, ką pasieks 
šis atsišaukimas, neatsisaky, šį 
Sitmaniymą paremti. 

Įteikdami g. Šernui jubilėjinę 
^vaną, pridėsime ir tam tikrą 
raštą, kur bu3 paminėti visi, kas 

prie dovainos prisidės. Iš pačiu 
pradžių Šerno 40 ties metu lite- 
tiško Jubilėjaus doyanai jau da- 
vė šie asmens: M. \Y. IJusli — 

.$10.00; kun.p.V. tMatulaitis — 

$5.00; R. Karuža ,7— 5.00; kun. 
P. (ludaiais — $3.00. Taigi pra- 
džia yra. Meldžiame visus pri- 
sidėti ! 

1 Tamistą kreipdamies, prašo- 
me taipgi pakviesti savo pažįsta- 
mus prie tos dovanoj sudėjimo; 
pakvieskite ir draugijas bei kuo- 
pas — lai jos parodu, kad moka 
apvcrtkiti užsitarnavusj tautai 
plunksnos darbininką! 

Tiikime, jog gerb. Tamista ne- 

atsisakysite prisidėti prie pager- 
bimo Šerno, — 

Su augšta pagarba, 
'"Tėvynės" Redakcija. 

T. S. Aukas meldžiame siųsti 
'Tėvynės" arba jos redakto- 
riaus, V. K. Račkausko, vardu. 

Lietuvaitė "Mirties 
Batalijone". 

Kad ir lietuvaičiu butą gai- 
sįam Rusijos moterių "Mirties 
Batalijone", Icad bent viena iš 
jų ir galvą savo padėjo, tikė- 
damasi su durtuvu rankoje at- 

gal atmušti nuo vokiečių savo 

[numylėtą YiiLniu, — apie tai 
rašo vienas rusų laikraštis. 

Štai tasai rusų laikraščio 
straipsinis, kai]) jį paduoda K. 
N. N. lietuvių vertime "Atei- 

$TS 
"Sventažerio, dvare, Raudono- 

jo Kryžiaus Įigonbutyje, po ke- 

jlių dienų sunkių kentėjimų nu- 

mirė savanore, — lietuvaitė gim- 
nazistė, narė Petrogrado mote- 

rių legiono, Alena Nevedcaitė 
(Nedzveckaja). 

Ji buvo j avojingiai sužeista 
9 d. liepos. Gydytojai stengėsi 
išgelbėti jauną gyvybę — bet 
veltui. 

Mergaitė numirė. 
Gimnazistė 18 metų amžiaus. 

Pabėgėlė iš Lietuvos. Ji ėjo j 
mušto lauką, idant sugrąžint sa- 

vo numylėtą Vilnių. Užkia.Iaut 
savo gimtinę šalj — Lietuvą. 
Juk visi žinojo, pradžią "Vil- 
niaus operacijos". Bet "draugai 
lezerterai ir maroderai" laike 
mūšio paliko girioje moterių ba- 
talijoną sušaudymui vokiečių sun- 

kios artilerijos ir kulkasvaidžių. 
Jeigu ten nebūtų girios — vi- 
sas moterių batalijonas but ta- 

pęs išmuštas... amžinai rusų ar- 

rntjos jfsmcKai... 
'Giria sumažino taukas: iš 192 

žuvo 44 gyvybės. 
Moterių batalijonas ėjo drau- 

ge su Sibiro pulkais ir drauge 
su jais pasidalino pergalės gar- 
be. Apie tą pergalę net buvo 
mmžai rašoma. Tai buvo krei- 
piama ant nieko. 

Vokiečiai taipgi traukėsi gi- 
riomis. 

Moterių batalijonas kilo (kaip 
vienas žmogus, riejosi prieš 
plieninę vokiečių pulkų jiegą ir 

j atmušė ją. 
'čia ne žodžiai, gerbiamieji. 

Tai jau užrašyta istorijos pus- 

j apiuose, oficiališkuose dokumen- 
tuose ir oficialiuose pra<nešimuo- 

!sc ir priparodymuose. Ir tokia- 
|me mūšyje, baisiame net tvir- 
čiausiai armijai, buvo sunkiai su- 

žeista Neveckaitė. 
Kulipkos žaizda kojoje, -dvi pi- 

kių žaizdos petyje i t galvoje, ei- 
lė žaizdų, kuoniet ji krito, pada- 
ryta pečiuose, plyštant granatai, 
•ar rankomis mestai bombai. 

Moterių batalijonas atsitrau- 
kė su Sibiro ptalkais ir išnešė su- 

žeistuosius. Bandos plėšikų už- 

puolė kariškas virtuves ir už- 

griebę jas sparčiai užkandžiavo. 
Paskui jie ftužėmė laikinosios 

valdžios komišorių. 
Paskui įsiveržė j mitingą ir 

'"išreiškė ištikimybę" laikinajai 
valdžiai ir visoms taryboms. 

Paskui norėjo, pasiųsti linkė- 

jimus moterių legijontii ir išreikš- 
ti jam "ištikimybę"... 

Galop juos išvaikė. 
Bet istoriškos rusų armijos 

paniekos jau niekas ir niekuo- 
met jau neišvai'kys. 

Galima atsisaikyti nuo aneksi- 
jų, užpuolimų, imperializmo... 

Bet siųst už save mirt vaikus, 
gimnazistes!?... 

Pagalvokite! 
iMums vaiku aukos nereikalin- 

gos. 
Kariško ligonbučio gydytojas, 

mėginus išgelbėti Neveckaitę ir J dalyvavęs prie jos mirties sakė: 
Trįs metai karėje, visa lai-1 

ką vokiečiu fronte, kur nuosto-! 
liai taip baisus, mačiau viską 
ir pripratau prie visko, juk aš 
:hirurgas, — mane kankina slo- 
gutis: užmušė kūdiki, mergaitėj 

aprengtą kareivio rūbais ir "įs- 
tatymiškai .p lipa /.imtą kareiviu". 

P. S. Lietuvaitės-karžygės ka- 
pas randasi netoli stoties Pru- 
dy, kariškame kapinyne. Jos vi- 
si giminės pasilikę knr tai Lie- 
tuvoje. Reikia tikėti, kad Pet- 

rogradas, kurio vardų nešioja mo- 

terių hatalijoiiis, išneš kunus 
44 mergaičių, kritusiu mūšyje, 
ir palaidos jas su pagerbimu pas 
save. Reik skubėti, nes kapas 
karžygiškos lietuvaitės ir jos 4J 
Iraugių gali greit pranykti' .... 

LIETUVIAI KAREIVIAI. 
\ 

KAREIVIO LAIŠKAS IŠ 
FRANCUZIJOS. 

J. Kubilius gavo nuo savo 

draugo Juozo Dunčiko laišką, 
iš Franciui jos. Dunčikas yra 
Amerikos kariumeuėjc. Jis rašo 
sekančiai: 

Aš esiti sveikas ir pasekmę 
turiu neblogą. Viskas sdkasi ne- 

blogiausia ir vieta man gerai 
patinka, išskiriamt tą, kad žinių 
(naujienų) mažai gauname". 

Pirm pastojimo kariumenėn, 
Dunčikas gyveno llarrisc.i, X. J. 

Julius Džckouiskis iš llarrison' 
pastojo liuosnoriu kariumenėn; 
Jabar jau tarnauja Co. "L'', 551h 
L'. S. Inf., Chattanoogą, Tenn. 

Vincas Sarpalius, vienas iš ge- 
rai ži'iiomų Brolių Sarpalių Or- 
kestros C hieagoje, dirbęs prie 
'Lietuvos/' oašo mums laiškelį, 
kad jau laimingai pasiekė Fran- 
euzijos ir kad "viskas gerai.'' 

Vincas Sarpalius pastojo ka- 
riumenėn liuosnoriu pereitą pa- 
vasarj. 

PATARIMAS NAUJIEMS 
LIETUVIŲ KAREIVIMS. 

C a m p T r a v i s, Te x.—Ge b. 

Red.rkcija:—"Lietuva" yra geras 
laikraštis ir uoliai rūpinasi visų 
lietuvių gerove. Todėl prašyčiau, 
kad jus, turėdami didelę įtekmę 
ant musų žmonių, paragintumėte 
lietuvius, kurie yra draftuoti, arba 
li'iqsn<»riai, kad kiekvienas jų iš- 
siimtų £au karišką apsidraudimą 
ant $iocoo. 

Valdžia duoda progą kiekvienam 
kareiviui išsiimti "insūranee" net 
už $10,000, kuri sulyg kareivio 
senumo kaštuoja jam j metus nuo 

?6~,.oo iki $82.00 ir kuriuos galima 
išr.vjkėti kas mėnuo. 

Koks yra iš to patogumas i; 
nauda, aišku iš to, kad norėdamas 
gyvastį apsaugoti ant $10,000 pri- 
vatiškoj kompanijoj, turėtum už tai 
inokėti daug:aus negu $500.00 į 
metus. 

Kareiviui išmokėti $82 į metus 

nieko nereiškia, o jeigu žucum, 
tai .pasiliks didelė nauda ir pa- 
minklas ir tavo giminėms ir bus 
nauda net ir Lietuvai. 

Tavo giminės po karei gal grįž 
Lietuvon ir ten tie pinigai bus la- 
bai naudingi Lietuvos atstatymui. 

Aš norėčiau, kad visi lietuviški 
laikraščiai platintų šitą ''Insu- 
rance." Mano nuomone, butų ge- 
naus, jeigu laikraščiai pasiliautu 
kritikavę viens kitą ir nesiskaldytų 
] daug partijų karės laiku. Kas 
butų, jeigu ikarės laiku armija iš- 
sidalintų į partijas ir kiekviena 
dalis kritikuotų kitą? Tada prie- 
šas visus suimtų buciti kaip ne- 

lyginant kokius vežtus. 

Lietuviai—kiekvienas lietuvis— 
šiądien privalo buti kareiviais už i 

gavimą savo tėvynei laisvos. Tc- 
del visi ir ftiri išvieno dirbti dėlei 
lietuvių ir Lietuvos gerovės. 

Aš noriu patarti kiekvienam 
lietuviui kareiviui imti "instiranee" 
ant pilnų $10,000. Lavkas išsiėml- 
mui tokio "insurance" yra neil- 
gas—tiktai keturi mėnesiai nuo lai- 
ko pastojimo kariumenėn. 

Pas mus C a m p T r a v i s' e 

visi ima tokias "instirance," bet 
greičiausiai prie to griebiasi žydą". 
Žydai mat yra bizntavi žmonės, 
jie greitai patėmija, kur yra gera 
nauda. 

Iš C a m p T r a v i s tapo pasiu- 
sta \Yashingtonan delegacija iŠ vie- 
no kapitono, vieno seržanto ir vie- 
no paprasto kareivio ir jie tenai 
gavo visas informacijas kasi ink 
to "insurance". Pargrįžę, jie iš- 
aiškino visą plianą ir matome, kad 
tasai "insurance,"—tai puikiausi 
vald'ios pasirupinimas apie karei- 
vių likimą. 

Visi lietuviai kareiviui, pasinau- 
dokite iš šitos progos! 

Seržantas P. M. Jose. 

KODĖL ICKUS PRIE TO 
LIMPA? 

Valstijos Iždo sekretorius Mc 
Adoo paaiškino, kas tai yra toji 
kareivių apdrattda (insurance) ir 

ką jį kareiviui reiškia. Štai jo 
paaiškinimas, kurj ir kiekvienas 
lietuvis kareivis privalo būtinai ži- 
noti ir kitiems savo draugams pa- 
aiškinti : 

Kareivis, pastoj usis kariumenėn, 
negali apsaugoti savo gyvasties 
privatiškose kompanijose, nes kom- 
panijos neapdraudžia paprastomis 
išlygomis nuo karės pavojaus. 

Todėl valdžia tuomi pasirūpino. 
Ji išleido įstatymą, sulyg kurio 
kiekvienas Amerikos kareivis,— 
armijoj, ar laivyne,—gali apsidrau- 
sti savo gyvastį nuo $1,000 iki 
$10,000. Tą jis turi padaryti j 4 
mėnesius nuo dienos pastojimo ka- 
riumenėn. Niekas jo verste ne- 
verčia tai daryti, bet jis per tą 
laiką, gali išsiimti sau tokią apdrau- 
dą, jeigu jis nori. O kiekvienas 
kareivis turėtų norėti, nes nerasi 
tokio kareivio, kuris neturėtų arba 
žmonos, arba vaikų, arba motino*, 
tėvo, sesers, ar brolio, kurių už- 
laikymas nuo jo priklauso. 

Taigi kareivis gali išsiimti sau 

viršminėtą apdraudą. Kur, pas 
ką? Ne nuo privatiškos kompani- 
jos, bet nuo Valdžios. Visa Ame- 
rikos šalis už tą apdraudą atsako 
ir todėl pomirtinės išmokėjimas 
yra apsaugotas. 

Kiek reikia mokėti už tokią ap- 
dt audą ? 

Už $1,000 apdraudos kareiviui 
reikia mokėti nuo $6.50 iki $8.20 
i metus—sulyg kareivio amžiaus 
(nuo 21 metų iki 41 metų). 

Tas reiškia, ikad kiekvienas ka- 
reivis gali pasiimti $10,000 ap- 
draudos, o tas jam atsieis tik nuo 

$65 iki $82 j metus. Privatiškose 
kompanijose, ramiais laikais už 
tokią pat apdraudą reikia mokėti 
$580.00 į metus. 

Kada ir kaip bus apdrauda iš- 
mokėta? Sita apdrauda bus iš- 
mokėta, jeigu kareivis mirtų, arba 
butų užmuštas. Teigu jis butų su- 
žeistas taip, kad jis visai pasiliktų 
netikęs darbui, tai visa suma bus 
jam išmokėta per 240 dalis. Vadi- 
nasi, jeigu jis buvo apsidraudęs 
ant $1,000, tai gautų po $5.75 i 
mėnesį, o jeigu ant $10.000, tai 
gaus po $57.50 j mėnesį. Taip 
jam valdžia mokės per visą jo 
gyvenimą, kad nors valdžiai pri- 
sieitų tokiu budu išmokėti ir dau- 
giaus negu $ro,ooo. 

Kiekvienas kareivis, kuomet jis 
pargrįž iš katės sveikas, gali ir 
toliaus Šitokią apdraudę pasilaiky- 
ti—ir už tą pačią metinę mokestį: 
ji? nereikalauja j ieškoti sau ap- 
draudos privatiškose ikompanijose 
kur reik daug brangiau mokėti. 
Valdžia duoda jam teisę už tą 
baisiai pigią mokestį laikyti savo 

apdraudą ir toliaus. 
Todėl kiekvienas lietuvis karei- 

vis lai pasinaudoja šita proga. T.ai 
kiekvienas "insišiurina" už pilną 
sumą net iki $10,000.00. Iš to di- 
delė nauda vis viena ar tu žutum 
karėj, ar išliksi sveikas. 

Kiekvienas lietuvis kareivis, ku- 
ris skaito šitą straipsnį, tegul pi- 
ai^k:na kitiems lietuviams, arba 
tiems, kurie žada buti kareiviais, 
kad jie šitos puikios progos ne- 

p.aleistu,—bet jeigu jie nori ji 
oasinaudoti, tai turi tai padaryti 
l 4 mėnesius nuo dienos pastoji- 
mo kariumenėn. Aplikacijas gi- 
tuna gauti kiekvienam pulke, kiek- 

vienoj pulko "Company." arba Y. 
M. C. A.—'klauskit! 

Seržantas 

ALTS. REIKALAI. 
Į ALTS. KUOPAS. 

iKaip jau žinote ALTS. Seimas 
prasidės 29 d. lapkričio Ir tęsis 
per tris dienas. Seimo rengimo 
komisija išdirbo sekantį progra- 
mą: 

Dienomis tęsis seimo sesijos 
"\Vorid" redakcijos name, ant 
Park Ro\v, tprie pat Brooklyno 
ūlto, Ne\v Yorke. Sesijų progra- 
mas bus paskelbtas vėliau, kaip 
bus gauti įnešimai iš kuopų. Va- 
karais gi bus sekaineios pramo- 
gos: 

Ketvergo vakare, 29 lapkričio 
delegatai turės progą atsilankyti 

alijantų didelį bazarą, kuriame 
r lietuviai turi sovo skyrių. 

i'ėtnyčios vakare, 30 d. lapkri- 
čio bus didelės prakalbos Brook- 
Iyne, McCaddin svetainėje, ant 

Berry Str., 'netoli nuo "Vienybes 
Lietuvninkų'' redakcijos. Kalbės 
kalbėtojai, dar niekad pirmiau 
Brooklyne nekalbėję. 

Subatos vakare 1 d. gruodžio, 
McCaddin svetainėje bus pasta- 
tyta Gordono 4 aktų ir 6 atiden- 
gimų drama "šėtonas." Tai vie- 
nas iš didžiausių ir gražiausių 
veikalų lietuvių scenoje. Išpil- 
dys veikalą pagarsėjusi Lietuvių 
Dramatiškosios Dailės Draugiji 

su artistu A. Vitkausku prieša- 
kyje. 

Taipgi kreipiamės j kuopas, kad 
jos nesivėfluotų su įnešimais sei- 
man, kad juos butų laiko sutvar- 

kyti. Įnešimus reikia siųsti P. 
Norkaus vardu (120 Grand Str., 
Brooklyn, N. Y.) Tikimės, kad 
seimas bus Skaitlingas ir viskas 
gerai pavyks. , 

P. Norkus, 
J. Ambraziejus, 
A. Augunas. 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Savaitė Spalio 19—26 d. 
Mėn. Aukos iš New Britain, 
Conn. $06.42. (Vardai aukautojų 
neprisiųsta.) (Parašyta laiškas 
| sekr., kad prisiųstų vardus.) 

Mėn. Aukos iš So. Omaha, 
Nebr. $4.55. (Už 3 mėn.)— 
A. Zalpis, $1.5 >• 

V. Sabaliauskas $150 
A. (Sabaliauskienė 30c. 
E. Maslausikienė 130c. 
A Navickaitė 15c. 
(Už 5 mėn.)—K. Junevičienė 50c. 
O. Žalpienė 30:. 

Viso $455 
Mėn. Aukos iš Binghamton, 

N. Y. $5.25. (Už Rūgs. mėn.)— 
T. Ališauskas 502. 
A. Liepa 50:. 
A Kustecikis 50c. 
A. Adomaitis 50c. 
S. Žilis 50c. 
1'. Saučiulis $r.ou 
K. Kučinskas $1.00 
T. Misevičius 50:. 
I. Stanislovaitis 25c. 

Viso S5 25 
Aukos surinktos ant baliaus 

Minneapolis, Min.—$32.00 
(.•\tiKavo sios ypatos) 
Jo7. ir Ona Ivanauske .. $3.00 
Stella Čekanauskaitė 2.50 
Ant. Masiokas 2.00 

Ig. Bujokas 200 
Ant. Sulckis 2.00 

J. Sabas 2:00 
Yi<n. Puskevičitts 1.00 
Fr. Betidikas » 100 

J. Bicžis i-jo 

J. Augustinavišius t.od 
S. Ajiktnas 1.00 
M. Biežas 1.00 
K. Liudeikis 1.00 
M. Garlevekas 1.00 
P. Mačiulis 1.00 

A1ex. Petraitis >0 

P. Lukanov 50 
A. Sukis 5° 
A Mondeikis 5° 
A. Frand 50 
A. Baltrus 50 
A Čeugits 50 
H. Bendikaitė 25 
D. Frand 25 
Ig. Esilionis 25 
Kas. Esilionienč 25 
L. Yaranauokaitė 25 
T. Strasdas 25 
K. Laamauskas 25 
C. Frand 25 
D. Frand 25 
T Sharp 5(i 
V. Draung 05 
Baliaus pelnas 3.2c 

Viso $32.0r 
Viso labo per sąvaitę $108.22 



Aplinkraštis. 
Jentralinio Komiteto ir Lietuvos Gelbejimo Fondo Skyriams 

Gerbiamieji Tamstos: — 

Jau senai laikraščiuose praner- 
ta apie tai, kad 12 d. liepos Cen- 
Iralio Komiteto ir Gelbėjimo 
Fondo atstovai sutarė suvienyti 
Jas dvi jstaigas pasekminges- 
niam aukų rinkimui nukentėju- 
siems Europoje musit viengen- 
ti«>ms. Nėra abejonės, jog Liet. 

Gelbėjimo Fondo buvusis Centra- 

Jas painformavo ir visus skyrius 
atskirose kolionijose. Čionai męs 
<lar pakartojame susijungimo iš- 

lygas Centralio Komiteto sky- 
rių žiniai. Susijungta sakančio- 
mis išlygomis: — 

1. Lietuvių Gelbėjimo Fondas 

faktiškai pasilieka kaip buvęs, tik 

laikinai suspenduoja aukų rinki- 
ir tą darbą pavedą Centra- 

liam Komitetui. 
2. Į Centralį Komitetą jeina 

keturi L.G.F, <nar/ai: du na- 

riais if du kandidatais-nariais. 

Jais nominuota: A. Ramanaus- 

kas (LGF. Vicc-Pirminitrkas) iš 
Lawrence, Mass. ir V. F. Jan- 
kauskas (vienas iš LGF. Iždo 

Globėjų) iš New York, N. Y.; 
kandidatais: J. Sekevičius (LFG. 
Fi'n. Sekretorius), iš Lawrence, 
Mass. ir Pr. Bajoras (LGF. Sus. 
Sekretorius), iš Ncvv York, N. Y. 

Jfe. Aukos, kokios dar kada po 
susijungimo jpfouks į LGF., ar jo 
skyrius bei kitas kokias jstai- 
gas—perduot j Centr. Komitetą. 

4. Iš LGF. pusės turi buti pra- 
nešta jo visiems skyriams, 
esantiems jvairiosc S. V. mies- 
tuose, savo darbu susijungti su 

C. K. skyriais, įvedant dalj savo 

narių į C. K. skyriaus komi- 
tetą, ir aukas rinkti išvieno. 

5. Iš C. K. pusės taip pat bus 

pranešta jo skyriams priimti 
LGF. skyrių koin. dalį ir dirb- 
ti sujungtoms spėkomis. 

6. Cent&lis Komitetas gali bū- 
ti ir reorganizuotas, jei tas pasi- 
rodytų reikalingu iš LGF. ko- 
miteto narių pusės. 

7. Visi pinigai ir dokumentai 
iš LGF., apmokėjus (jei kokių 
yra) bilas, perduoti j C. K-tą. 

Tokiomis tai išlygomis susi- 
jungė tos dvi įstaigos, kurių tik- 
sKai yra rinkti aukas nukentė- 
jusiems del karės musų vien- 
genčiams Europoje. Reikia ti- 
kėtis, kad sujungtomis spėkomis 
varomas darbas turės buti daug 
fasekmingesnis ix išnašesnis, jei 
to darbo atlikimui prisidės -kaip 
Centrtalio Komiteto, taip ir Lie- 
tA ros Gelbėjimo Fondo skyriai. 

Pačioje Lietuvoje, tremtinių 
Rusijoje, kurių skaičius dabar 
pasididino, Rygai vokiešiams pa- 
tekus, ir tarpe lietuvių n?laisvių 
Vokietijoje, skurdas nemažėja, 
bet su kiekvienai diena e;na di- 
dyn ir didyn. Europos Lietuvių 
•vienintelė viltis—tai AMERIKA, 
kur gyvena sveikiausioj; ir veik- 
liausioji musų tautos dalis, lai- 
mingo likimo perkelta šion pa- 
saulio pusėn. Taigi neužvilkime 
tos vilties, kokią turi murr yse 
Europos Lietuviai. — nepasi- 
tenkinkime tais skatikais, kokius 

sudėjome nukentėjusiems, bet 
visados sakykime musų bro- 
liams Europoje, kad męs atsi- 
mename juos, kad męs drauge 
gyvename su jais ir kad. pasi- 
baigus karei, kuomet keliausim 
laisvon Lietuvon, —tena' pasi- 
matysime ir džiaugsmo ašaromis 
paženklinsime Bavo pasisveiki- 
nimą su jais. Atsiminkime i>ro- 

liai, kad šelpdami nukentėjusius 
del Išarės savo brolius, męs at- 

^liekame r.c labdarybės darbą, bet 
tiesioginę savo pareigą, kaipo 
Lietuviu tautos nariai; atsimin- 
kime, k;*] piemučiausioji mūsų 
■pareijja turi buti išgelbėti nuo 

mirties liek musų žmonių, kiek 
trktai galima, nesą kitaip, ką ga- 
li reikšti ir nvisu kalbos bei mu- 

šu kova už Lietuvos politišką 
laisvę, jei joje nebeliks lietuvių, 
jei lietuviai visi sugu'ls kapuo- 
se? Atsiminkime ir tai, kad vie- 
nas musų doltaris, paaukautas 
[nukentėjusiems nuo k gali 
išmaitinti vargdienio lietuvio šei- 

myną per kelias dienas. Todėlei 
antsidėkite ant savęs mėnesines 
mokestis — kiek galite, — iš- 
reika)iukite ii savo draugijų, kad 
jos paskirtų iš savo iždų nors 

■po keletą doliarių tam pačiam 
tikslui. Lai nors kartą sukyla 
musų krūtinėse didelis entu/.iaz- 
'mas ir pasiryžimas neduoti pra- 
žūti musų tautos vaikams, ku- 
riuos karės dievaičiai išgainiojo 
po visą pasaulį, — ipo plačius 
Rusijos tyrlaukius, po Siberiją, 
po Vokietijos miestus skaudžioje 
nelaisvėje, kur musų broliai-ne- 
laisviai miršta nuo bado, nuo 

škorbuto. nuo džiovos! 
iKad aukų rinkimas eitų pa- 

sekmingiaus. kuoveikiaushi su- 

šatjkite Centitalio Komiteto Sky- 
riaus susirinkimą, pakvieskite tan 

susirinkiman vietos Liet. Gelb. 
Fondo skyriaus valdybą ir 

susitarkite su juo veikti išvien 
tokiomis išlygomis, kokias pri- 
ėmė tų įstaigų atstova; 12 d. lie- 

pos. Į tokį susirinkimą pakvies- 
kite taipgi ir kitu fondų atstovus, 
•bei draugijų įgaliotinius, — gal 
jie ir sutiks dirbti išvieno, at- 

sižvelgiant į rei'kalo svarbą. Jei- 
gu del partųinių užsispyrimų 
tfvebutų galima sueiti vienybėn 
su kitų fondų skyriais jųsų mies- 

te, — nepaisykite, bet dirbkite 
darbą ir gelbėkite mūsų žmo- 

nes! Gi tie, kjns partijiniais tik- 

slais prie vienybės neina —- at- 

sakys prieš ateities musų nuvar- 

gintos tautos teismą! 
Papildę savo komitetą Liet. 

Gclb. Fondo skyriaus nariais, 
tuojaus imkitės už darbo. Svar- 
biausis darbas — tai išrimkimas 

pastovaus kolektorių komiteto, 
susidedančio iš patikėtinų ir rim- 

tų jųsų mieste lietuvių (jei ga- 
lima, gaukite į t<*'j komitetą r 

svetimtaučių) Toksai komitetas 
turi kas monesis iškolektuoti iš 
pasižadėjusių mokėti nukentėju- 
siems nuo karės ir kas mėnesis 
tas aukas siusti j Centralį Komi- 
tetą. Toks komitetas turi nuo- 

latos aprašinėti laikraščiuose apie 
savo veikimą, 'kad ir kitų kolioni- 
jų lietuviai matytų darbą ir 
pasekmes ir pasektų jį. Apie 
savo darbą nuolatos informuoki- 
te Centralio Komiteto Raštinę, 
kad ji galėtų sekti jį ir savo at- 

skaitose nurodyti, kurie vietų 
komitetai geriau j?ai ir pasek- 
mingiausiai dirba. 

Broliai ir Sesers! Žinokite, kad 
be jųsų pagelbos Centnalis Ko- 

mitetas nieko -negali vienas at- 

likti, — tad subrus'kite ir var- 

du musų nualintos Tėvynės ir 

musų nuvargintų brolių Europo- 
je stokite darban! 

Šį Centralio Komiteto atsišau- 
kimą perskaitykite skyriaus susi- 
rinkime. Tikėdamies, jog Ta- 
mistos išklausysite musų atsi- 

šaukimą ir sukrusite darban, pa- 

siliekame, Su augšta pagarba, 
I J. S. Lopatto, Pirm... 
i 

PA1N-EXPELLER 
tdi kiekvienos iieimynos geru msis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pa^elbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais ve stais, parduodamais 
už pigexnę čienią. 
šia scaą tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdom* žiūrėkite, kad 
Šutų ant Dakclio 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 6.^ centus, nes lame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus/ 
F. AD. RICHTER A CO. 

74-SO Washington Street, N«w York 3 

CENTR. KOMITETO. 
PROTOKOLAI. 

18 d. Rugpjučio, 1917 m. 

1. Dalyvavo: J. O. Sirvydas, 
M. VV. Bush, V. F. Jankauskas, 

1 V. Vilmontas, V. K. Raškaus- 

kas, ir Raštinės vedėja V. Ven- 
ciu vienė. 

2. Nutarimai: (a) Atspausdin- 
ti Maukų del laiškų. Tuo dar- 
bu pasirūpins K-to valdyba drau- 

jgc su C. K. Raštine, h) Koop- 
tuota į K-tą V. F. Jankauskas. 
(c) P-nas Sirvydas duoda raportą 
apie brooklynicčių darbus Ba- 
zaro reikale. Susirinkime 17 d. 

|Rugp. Brooklyno veikėjų (visų 
sriovių) pritarta remti C. K-to 

Iniciatyvą rengti Bazarą ir kraš- 
tutiniųjų sriovių atstovai priža- 
da paramą, jei C. K. sutiks, kad 

(vietinis Nazaro Komitetas, iki 

j pat Bazaro pabaigai iki pinigų 
išsiuntimo dienai, turės užžiu.'ą 
ant suplaukusių nuo Bazaro pi- 
nigu. Tš kitų kolionijų raportų 
ncgauia. 

Galutiną tame -klausime decizi- 
i į C. K-tas išduos savo nuospren- 

|dį sekančiame posėdyje 25 d. 

|Rugp. ir tą dieną Brookly me- 

čiai susirinkime praneš apie tai. 
Poni Venciuvienė praneša, kad 

ai i antai dar nėra pradėję darbuo- 
ties bazaro reikalais — lietuviai 
yra pirmutiniai pradėję trusties 
tuo reikalu, d) Su ElizabetliO 

!lietuviais del bazaro susineš p. 
Jankauskas; su Nevvarko — 

P-ni V. Venciuvienė. 

5 d. Rugsėjo, 191 y m. 

1. Bribuvo: Dr. Bacevičia, K. 
Šliupas, M. W. Bush, P. Norkus, 
V. Jankauskas, V. Venciuvienė, 
P. S. Vilmoįvtas. 

2. Nutarimai: a) Skaitytas 
laišikas iš Am. Liet. Tautinės 

^Tarybos, prašo jgaliavimo varde 
C. K. veikti dėlei išgavimo lais- 
vės Lietuvai. Nutarta užgirti 
^r jgalioti A. L. T. T. darbuotis, 
b) Baltimorės skyrius pataria 
vietoje kalbėtojams mokėjus po 
$10 ui prakalbas. kreiptiesi 
prie vietiniu kalbėtojų* katrie 
-pasirūpintų paagituoti aukų rin- 
kime. Patarimas pagirtas ir pri- 
imtas. c) C. K. darbus duoti 

I 
# netiktai "rlėvynci," bet padalinti 

Į tarp abiejų C. K. organų "Vie- 
nybės Lietuvninkų" ir "Tėvynės". 
|d) Skaitytas laiškas p. J. Sa- 

jvidkio iš Kopenhageno. Prašo 
greitos piniginės pašalpos. Nu- 
.tarta jj išversti j anglų kalbą ir 

[patalpinti anglų -laikraščiuose. 

24 d. Rugsėjo, 1917 m. 

1; Pribuvo: M. W. Bush, J. O. 
Sirvydas, P. Norkus, A. B. Stri- 
maitis, V. F. Jankauskas, P. 

j Vilnaontast, Dr .Becevidius. I'. 

Bajoras, St. Šimkus ir V. Ven- 
ciuvienė. 

2. Taipgi pribuvo p. Kaupas, 
J. Ginkus ir Brusdkas, delci pa- 
sitarimo kaslin'k bazaro. 

j 3. Nutarimai: Delegacijai esant, 
svarstyti bazaro rengimo klausi- 
mą. Jie pranešė apie Brooklyne 
atsibuvusį draugijų atstovų susi- 
rinkimą. Rezoliucija atmesta 7 
balsai prieš 1 susilaikiusį: a) 
Kad į bazaro komitetą įeitų 6 

Į nariai iš C. K-to ir 6 iš Brook- 
■lyno draugijų atstovų, b) Dele- 
gatai į Brooklvno draugijų susi- 

jrinkimą: St. 'Šimkus, V. Ven- 

ciu vienė, P. Norkus, c) Atsišau- 
kimą j organizacijas parengs p. 
Strimaitis. d) Presos komisi- 

ja (<padavinės laikraščiams ži- 
nias)—St. Šimkus, e) Siuntinėt 
';i't.»,tovą į apielinkes didesnės ko- 

lionijos dėlei susirinkimo tinka- 
mu daiktu bazarui. d) Budos 
I 
.plianą padarys V. Venciuvienė, 
;P. Vilmontas ir ftt. Šimkus. 

SS cs 
% 

2 d. SįHioj 1917 m. 

I. SusirintabnąrMatidarė p. S. | 
.Šimkus, 7:3</>&vaf> vakare. 

Itti i> 
I 2. Dalyvavę: S. Šimkus, V. 
Jankauskas, !&. rjfcjjjį. Račkauskas, 
J. O. Širvydfl| ^ Norkus ir V. 
Venciuvicnė. | Ą 

.už.... 
3. Autarimjp: fraskirti du at- 

stovu prie Am. Liet. Taut. Ta- 
rybos, užgiriant jos veikimą. Pa- 
skirta p. V. Vcnciuvienė ir V. 
F. Jankauskas, a) C. K-tas pa- 
veda dalį savo ofiso A. L. T. 

^Karybai ir prižada raštinėje at- 
likti tokius darbus karesponden- 
cijos, kokie bus ir kokius bus 
galima atlikti. b) C. K-to sa- 

vaitiniai biuletinai turi but siun- 

tinėjama kas sąvąitė visiems lie- 

tuviškiems laikraščiams. Ti|o 
darbu užsiims p. St. Šimkus, c) 
P-nas St. Šimkus raportuoja, kad 
C. K-to narys B. K. Balutis 
rengia pilną pranešimą spaudoj 
apie Lietuvių Dienos pinigų iš- 

siuntimo stovį. [ ? Red ] d. Pra- 

[nešamai, kad $5,000.00 (16,556 
kronos) išsiųsti. į Švediją. Liet. 
K-tą 12 d. Birželio, priimti J. 
Aukštuolio 20 d. Bir/elio, 1917. 
) Dėlei pasekmingo darbo alijan- 

tu baraze Lietuvių skyrių rengti 
švien su sąryšiu vietinių ir apie- 
lenkės draugijų, f) Visi, kurie 

pažare dalyvauja — spręs ir apie 
išsiuntimą bazare surinktų pini- 
gų. C. K-to ofisas ir darbi- 
įin'kai pavesta dispozicijon taip- 
gi ir Lietuvių Bazaro Komitetui. 

4. Susirink:man atėjo Brookly- 
cio Lietuvių Bazaro Komiteto na 

riai; J. Ginkus, Brusokas, Bur- 
neika, Kaupas, ir ktin. Petkus. 

5. C. K-tas skiria į Bazaro Ko- 
nitetą šiuos savo narius: Vr. F. 

anty-iaiską, J, O. Sirvydą, M. W. 
Rusli, St. Šim<kų, A B. Strimai- 
tį ir P. Vilmonta. 

{ >. 

PILNA APYSKAITA "LIET.. 
DIENOS" AUKŲ. 

Nuo Amerikiečių... $8.288,05 
Nuw Lietuvių1. 7,275.c|i 

Viso $15,563.06 

I8LA1DOS. 
•' •» 

Raštinės reikalams — stam- 
P°s 45-25 

Randa 125.00 Į 
Telefono bila 38.02 
"Tėvynei" už spaudą.. .281.55 
Ofiso vedėjo ir kalbėtojų lė-' 

šos * 
177 45 Į Užrašas ant durių 6.501 

Už mašinukę. 38.50 
Telegramai "Lietuvių Dienos" 

•reikalais 2.72 
Už kelionės į "VVashingtaną su 

"Lietuvių Dienos" reika- 
lais 100.00 

Alga stenogrląfistei ... .198.00 
Alga exekutyviąm sekretoriui 

per pusę su Aliantų Bazaro 
Komitetu — 130.00 Į 

Už pasiuntimą pinigų į Stock- 
holmą 9-12 

Viso 1,152.11 
$14,410.95 

Pasiųsta i Stockholm'ą $5.000.00 
Pasiųsta Raud. Kryžiui prie 

"Lietuvių Dienos" pinigų 
6,635.40 

Padėta kaucija aliantų Baza- 

ro IkOOO.OO 

Pinigų bankoj 1-775-55 
Ligsvariu... .$14,410.9 

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

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

Telepbone, Raijdolph ^598 

Gyv: 3112 HąlsteiSt. arti 31 St. 
Phone Yards 2300 CHICAGO, ILL 

■-v 

Pranešimas! ?. 
\ k 
'Lietuvos' Ofisas, 
Atdaras Nedčllo*-iiis>; į 

Atėjus vėsesniam orui "Lie- 
tuvos" ofisas bus atdaraa va- 
karais ir Neįiėliom's sekan- 
čiomis vsla;.djmis: Utarnin- 
ksi«, Ketvergei* ir Subatomis 
nuo 7 Iki 9 vai vak. Nekėlio- 
mis nu < 9 ryto iki 3 po pietif. 
/ \ 

"Lietuvos" Admimatracija 

FARM C S. 
60 akerių farma tikiai 5.00 nuo 

Chicugo, 

f> karvės; 3 arkliai; 8 kiaulės; 100 vifitų; visi puikus namai, su vi- 
soms mašinoms, preke ?3,200.— 

60 akerių, namai; be gyvulių; be- 
velk visa žrmė dirbama išskyrus ga- 
nyklas. JI;600: 

40 akerių farma; $6.00 tikietas nuo 
Chicago,; $800. 

Daugiau farmų turime pasirinkimui 
už žemas kainas, arba mainome ant 
namų m'este. 

The Urnlch Land Co., 
Room 25. 154 W. Randolph St: 

Progresyvi Lietuviu Aptieki 
Puikus išpildymas receptų uilma plr- 
inq vlet;j. Didžiausios pastangos var- 
tojamos i a p i I d y r. t u i receptų teisingai. 
Vaistus Išdirbu savo laboratorijoje ir 
ctsakau ui jų vertę. 

M ūsų aptlekoje randasi didelė san- 
krova visokių lietuviškų iollų. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIU8 

3201 S. Halsted Street Chicago, UI 
Telephone Drover 8448 

Telefonas ARMITAGE 9*4 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVR 
ChlCAOC, ILL. 

.SKi £N4r ^»it- »•<- 

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

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

kH^k"HAIIJIE«08" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš Tiso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujienai" šiandie, ir turėti žinias 

apie karę 
apie taikoi judėjimą 
apie Amerikos lietuviu gyvenimą 
apie Amerikos lietuviu jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—Jąsy laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 890 
suvhj darbininku, tokiu, kaip ir Jąa, ir jos aiškina ir 
gina darbininku aletoa reikalui. 
Jeigu dar neiate "Naujienų" matę, tai priiiuskit* 
mums atvirutę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose Išskiriant Chicagą), pačtu: 1 Metams $5. Pusei metu $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei metu M. Visur kitur užsieniuose: metami $8; pusei metu $5. Pinigus ir laiškus reikia siuati, adresuojant. 
"NAUJIENOS" 

1840 S. Halsted SU Chicago, 111. 

Biznieriai! Garsinkites "Lietuvoje" 

Gausit Didesnę Vertę 
Pirkdami pas mus Stubos Rakandus 

Dėlto, kad mūsų 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. 
Užlaikome laikrodžius 
Ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubiniua 
ir deimantinius; muzi- 

kas; gramofonus su 

lletuvlskais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gal groti ir nemokan- 
v*6 visokius Šokiuf.; armonikas rusiškas' lr p.uslnes; impor- tuotas ir taip Jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas. 

Dirbu visoki'ia ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 
me laikrodžius; laikrodėlius; visokiuj muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 
4832 80; Ashland Avenue CHICAGO, ILL; 

TELEPHONE DROVER 7309 
Katalogas visiems ''ykal, kas tik prlriųs už 2c Štampą. 



..PROTOKOLAS 

A. L T. Sandaros 2 jo Apskričio 
Susivažiavirfio. 

Bridgeport, Conn.. .Spalio 30' 
d. 1 ti 17, įvyko ALTS. 2-įu ap- 
skričio 4-ras susivažiavimas, ku-j rtn,pribuvo delegatai nuo sekan- 

( 

čiti kuopti: Bridgeport, Conn. 15- 
ta kp.: K. Buivydas, A. Žilin- 
skas. I'. Mat ak? s, S. Veiverys 
ir G. Uagickas. Nc>v llaven, 
Conn. :o kp.: K.Makarevičius, 
J. I Sutkus. A. Zdažin^kas ir K. 
Saikus. 

I'o&ėdį. atidarė 10 vai. iš ryto 
Ap^ričio pirmininkas p. Stan-^ 
ke\ičius. Jlandatus priėmus, ta- 

po išrvnkta posėdžio valdyba: 
pirmininku A. Stankevičius, raš- 
tininku K. Buivydas. Vedėjams 
užtauis savo vietas, tapo perskai- 
tytas .i-jo susivažiavimo proto- 
kolas įr priimtas. 

Raportai —. J'irminirrko: Ji- 
lai <hrix> kiek-į»alrjo, ir toliau* 
iadatsi darbuoties. 

Ičastiniuvco: Paaiškinu, jogei 
.laitg nauju darbu turimr ant 

ranku., daug naujų kuopu tirime 
ir "VJtiaus tęsime jas tverti. 

Izęliniiiko: Jisai apibriežė, jo- 
g.-i wda$ žymiai padidėjo, ypač 
pbc paskutinįjį Apskričio išva- 

ž&Vithą; k'iris davė gryno pefiio 
$9&53- 

1 [Teatro Komisijos: Nurodė'ne- 
kurtas kliūtis, k. t. vasaros šilti- 
nai, tos sryties veikimo nepasek- 
m£s, bet užtai visokios rųšies 
veikalai rengiama žiemai. 

Tintų Komisija: K. Buivydas 
ir K. Makarcvičhis peržiurėjo 
knygas ir išdavė raportą, jogei 
nuo minėto susivažiavimo buvo 

ineigu S471.15. o išeigų $374.62. 
Todėl gryno pelno $96.53. 

Nauji reikalai. — 1. Apskričių 
irJL'ent-ro prietikiuose, delei bos- 
toniečių nesusipratimų su Cen- 

tru ilgai svarstyta ir prieita prie 
sekančio išvedimo: Visgi liu- 

dija, jogei apskritis neturi tei- 
se* skirti sau organą. Gali skir- 
ti tik savo vietiniams reikalams, 
bet ne visai Sandarai, nes dėlto, 
fl<ad vieni norės satt vieno arti- 

mesnio laikraščio, o kjįti kito, 
tai, fte<i skirstant organus, 
beis daug nesusipratimų. Taigi 
•nutarta visus tris laikyti sau or- 

ganus. o galutinai šitą klausimą 
pavesti seimui, nes organus ne 

apskričiai skirsto, bet seimai. 
2. Lietuvos N'oprigulmybės Fon- 

dau, po apkalbėjimo, paskirta iš 

Apskričio iždo $25.00. 
3. iškilus kokiam svarbiam, 

reikaflui Lietuvoje, sušaukti Ap- 
skričio susivažiavimą ir padarius 
tam tikrus nutarimus, pavesti 
tam reikalui visą Apskričio iždą. 

4. Tiems profesionalams( gy- 

dytojams, advokatams ir ft.), ku- 

rie ik i ši od i ai jau d?rbuojasi Lie- 

tuvos Ituosybės reikalais, nutarta 

išnešti viešą padėką. Gi delei 

tų, kt e nieko neveikia, išneš- 
ta sekanti rezoliucija: 

J'Reikalaujame,, 'kad profe- 
sionalai, t.ie'.ia dar neveikę 
Lietuvos liuosybės reikalams, 
prisidėtų prie to darbo, kurį 
veda musų organizacija." 
5. Nutarta rengti prakalbų 

maršrutą. Kalbėt6ju nutarta 

kvies*.: p. Lutkauską. Su 'kalbė- 

tojum važinės vienas gabesnis 
narys, kuris prirašinės narius. 
JTam darbui atlikti išrinkta p. 
Stankevičius. Šj maršrutą rengs 
apskritys ir kalbėtoją siųs ten, 

kur dar nėra kuopų. Neišėjus 
su pinigais apskritis turi apmo- 
kėti. Be to, su kalbėtoju nutar- 

ta siuntinėti agentus, kurie va- 

žiuodami turi prisirengti dailių 
monologų ir deklemacijų. Agen- 
tams kelias neapmokamas. Agen- 
tais apsiėmė buti: A. Zda/.inHcas 
ir A. Žilinskas.. Privatiškus 
agentus nutarta siųsti tik tuo- 

met, kuomet ktu>j>a Paliudys, jog 
tikras agentas. 

6. Perskaityta "Ateities" pa- 
sverki i n nva« ir kai po įnešimas apie 
Cemfro \fyldybą. kurį jnešimą 
<far sykį persvarstyta ir galutinai 
nutarta išreikšti sekančią nuomo- 

nę: 

"Męs nematome Centro Val- 
dybos prasižengimo , už perser- 
gėjimą Kan.;"7)$io> Anglijos ap- 
ikrfčfo prie jų susjvažia. iino 1111 

i 

tarimų. 1'žtaigi, Kad palaikyti' 
Seimo nutarimus, męs nutaria- 
me. laikyti tris laikraščius už or- 

ganus, kuriuose vi»os Sandaros 
reikalai turi buti bendrai skel- 
biama." 

7. Perskaityta Amerikos Lie- 
tuviu Tautinės (Tarybos suma- 

nymlai ir išreikšta jiems sąjau- 
tos žodis už gerns užmanymus. 

.8 P-no ZdaiSn?ko jnešKmf 
ar 'negalima Tjbuttų ėšleisti 
žurnalas, tapo atidėtas Seimui. 

9. Vienbalsiai nutarta susiva- 
žiavimai laikyti 1 sykį j metus. 

to. Sekantis susivažiavimas 
nutarta laikyt' Gegužio mėnesy- 
je. Vietą paskirs Apskričio val- 
dyba. , 

u. Apskričio Valdybon is- 
riirkta: Pirmimnk:» Stankevi- 
čius, Vice-pirmi ninku P. Mata- 
kas, Raštininku A. Butkus, Pa- 
pfelbininku K. Buivydas. 

Posėdis užsidarė 5 vai. 30 min- 
Pirmininkas A. B. Stankevičius, 
Raštininkas K. Buivydas. 

DR. GAIGALAIČIO KNYGA 
APIE LIETUVĄ. 

'Kun. A. Vilimavičius iš Fri- 

burgo, Šveicarijoj, paduoda "Iš- 
eiviu Drauge" sekančią recen- 

ziją api" naujai išleistą vokiečių 
kalboje Dr. Gaigalaičio knygą: 

Labai man malonU sužinoti 
apie uiaują vokiečių kalboje iš- 
leistą Dr. Gaigalaičio knygą. 
Knygą perskaičiau su malonu- 
mu, pilnu patenkinimu ir noru 

u tautiečiais pasidalinti. 
I "/vardijimas toks: 
Lietuvos užimtas kraštas, jos 

tauta ir jossios dvasios siekiai. 

Dr. W. Gaigalai 
Narys Prūsijos Landtago, 

1917 in. 

Puslapių 179: 12 gražių pa- 
veikslų, vienas Lietuvos etno- 

grafinis žėmJapis. Formatas in 
120. 

Turinys. 

|/anga, (kurioje išvardija jau net 

'isą 12 knygų parašytų ,apie 
Lietuvą ir kokie priešų esą su- 

pratimai apie Lietuvą, tautą, 
kalbą ir jos siekius. 

Paėjimas lietuvių. Sąstatas 
tautystės su lyg nuošimčiais. Kal- 
ba. Istorija Lietuvos nuo 32-78 
puslapio. 

a) Lietuva iki privienijimo jos 
prie Rusijos. 

b). Geografija ir vald/masis 
Lietuvos prieš 1795 m. 

c). Lietuva po rusų valdžia; 
1 Atėmimas savyvaidos ir m- 

iinimas valdininkų. 
<2 Konfiskavimas žemės ir už- 

gini n*as žemės jgyti. 
3 Rusinimas mokyklų ir su- 

varžymas liaudies švietimo. 
4 Uzginimas spaudos ir pasek- 

mės iš to. 

5 Lietuvos tautiškas Seimas 
Vilniuje 1905 m. 

6. Lietuva po Rusijos revoliu- 
C1JOS. 

7 Tautiniai siekiai. 
Lietuvių pohtikinis gyvenimas 

Lietuvoje. Katalikų bažnyčios 
Lietuvoje. Protestonizmas Lie- 

tuvoje. Lietuvių kalba ir lite- 
ratūra. Lietuviu dailė (menas) 
Ūkės padėjimas Lietuvoje. Lie- 
tuviai ir vokiečiai. Lietuviai ir 
lenkai. Lietuviai ir baltgudžiai. 
Lietuviai ir latviai. Lietuviai ir 

žydai. Lietuviai laike karės. 
Žvilgsnis apie ateities sąstatą 
Lietuvos. Tame paskutiniame 
skyriuje padeda Petrapilio Lie- 
tuviu Seimo nutfimą apie ne- 

prigulmingą Lietuvą po karės. 
Per visą knygą visuose skyriuo- 

se autorius labai abejudai persta- 
to dalykus, taip kad ši^ knygą 
galima paduoti kaip vokiečiui, 
taip franeuzui, arba anglui. Ko 
autorius nežinojo, tai apleido, 
nors ir gana svarbius dalykus. 
Taip sako, kad Lietuvoje pradė- 
jusi skleistis kooperacija ir tik 
priskaito vos 20 Suvartotojų 
draugijų, tuo kart buvo virs 
200. Ir tnieko nemini apie Su- 
sivienijimą Suvartotoji] Draugi 
jų "kooperatorius." 

Autorius yra salininkas to, kad 
latviai. Prūsų lietuviai, Didžioji 
Lietuva susivienytu j vieną kuną. 
T ibni mfctoTtfis dalykas. Galima 
butu daug apie šią k."'ygą parašy- 

ti, taip ji yra turtinga. Svetim- 
tautis ras joje visą tą kuomi 
tiktai žingeidaus. Galima pava- 
dinti trumpą enciklopediją. 

L'ž tokj darbą ir žodį, tartą 
svetimtaučiams, Dr. \V. Gaiga- 

j laičiui l>us lietuvių visuomenė vi- 
| suomet dėkinga. 

Juokeliai. 
MAŽAS PATRIJOTAS. 

Mokytojas vienoj Amerikos 
nokykloj egzaminavo savo vaikus. 

—Pasakyk man, Džianuk, kas 
buvo pirmas -vyras? —• k'.ausė 
mokytojas. ^ 

—Jurgis Washingfohaš! — at- 
sake "jaunas amerikonas. 

—O, ne, Džianuk! Turėtum 
genaus žinoti. Pirmas žmogus 
buvo Adomas. 

—O, \vell, .. atsake Džianu- 
kas, truputj užsimąstęs. — Aš 
įeskaičiau f o r eime r i ų. j 

IMANT PIRMAS POPIERAS. 

Icktts Levinsky, žydelis, už- 
simanė išsiimti pilietiškas po- 
>ieras. Nuėjo pas klerką ir ga- 
vo aplikaciją, kurioj reikia at- 
sakyti ant paduotų ten klausi- 
mų. Tanp kitų klausimų apli- 
acijoj yra sekanti; 

Kame? (Vardas) * 

Born? (Gimęs) 
Business? (Koks biznis) 

Išpildęs aplikaciją, padavė kler- 
kui. Tasai .pažiūrėjęs, rado ap- 
likacijoj tokius Ickatis atsaky- 
mus: 

Name ? I c k'u s L e v i n s k y. 
Born ? Y e s. 

Business ? R o 11 e n (supuvęs 
— suprask, blogai eina). 

'GALI KAIP NORI SUPRASTI. 
— Ei, veiteri, šita aviena yra 

taip kieta, kad jos negalima įkąs- 
ti—tarė sęčitti restauracijoj. 

—■ O ar tai mano kaltė?—at- 
sakė tarnas. 

—O Ikeno?... ...... '\Ą 
į —Nagi avino... 

—- Kąį-ą-ą ?—$uri!ko užgautas 
'svečias.—Pašauk man čia tuojaus 
■savo poną. 

DR. O. C. MEINE 
DENTMTAS 

OFISAS: Kiwp,311rSo. HilttiiSt. 
(Gyrsi nat viri Apfliku). CHICA60. 

■ J 

Nauja Knyga 
Ką tik iiljo Ii spaudos Joannos 
T»T>;au«kait8« (Lakitutts) 
•Hm. Knygutė 64 puslapių, 
ant grafos poplerca atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tif .al 
vienas kvoterls). Agentams nu- 
leidžiama didelis nuotimti*. Ga- 
lima gauti pas pači^ autorę: 

720 N. Kala St ! Kewaiet,IIl 

MOKINKIS 
BBBgHHOBBBBHB 
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

KalUtl, Skaityti, Rdytl An(liiktl 

PamfltUI 
BnattU 

kM 

Per laiškus, Iš praktiškai sutai- 
sytų ypač tam tikslui lekoijų, 
gali lengvai lr greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš- 
kinimo ; prieitisk už 2c markę. 

MOKINAME lr KLESOSE 
(vairių mokslų, dienomis ir va- 
karais. Klesos d8Į vyrų ir mo- 
terų. Mokinkitds šioj moky- 
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską .Aiškinam Lietuviškai. 
AMERICAN COLLECE PREPAR- 

ATORY SCHOOL 
(Amricn Mm! tf Lufiiaii) 

3103 S. Halsted 8t. Chlcage, III. 

Dr. K. Drangells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Streel 
Phone Drover 5062 

Ch'cajro | 

Pajieškojimal. 

PAJIESKOJIMAS 

|Tegul atsišalina į '"Lietuvos" 
redakciją Vladas Laurinaitis svar- 
biame reikale, arba Butvilas, 
gyvenusis ant 3-čiii lubų, Dar- 
žinausko name, Chicagojfe. 

Pajieškau savo dviejų draugų Jur- 
gio Ruliaus ir Antano Dolebos, abu- 
du iš Skiemių vatsč. giaulių pav., 
Kauno gub. Visi buvome vienoj vie- 
toj Rusioj, EkaterinosLavo gub., P<v 
tiovskam Zavode. Buchmuto pavie- 
te. Jie patįs, ar kas juos žino; mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

A. J. Gni/inskis 
P. O. Box 474 VVestville, 111. 

Pajieškau savo draugų ir pažįsta- 
mų J. Jonaiti, J. KLenauskį ir S. 
Pociaus iš Grūstės kaimo. Sedos 
parap., Telšių pav., Kauno gub. Jie 
patįs, ar kas apie juos žino, teiksis 
atsišaukti adresu: 

K. Gurauskis. 
1023 Gidion Ct. Racine, Wis. 

Reikalaujama—Popiergalių Sortuo- 
ojai Mokestis nuo Aštuonių iki De- 
imts Doliarių į savaitę. 
Western Paper Sotck Company 

1456 Indiana Ave. Chicago, 111. 

^ ITriTlC MV° '^aHytojams^duoda 'a^a' daug naudingų raštų k 

A I I I I I a^* imoni« 8vc'katą ir l'ga*i taipgi apytaky, jaoky, 
1^9 I paveiksIv-V Tn.ri_«avo korespondentus visoje 

> 
.. ... _ 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje,' Rusijoj. Vokietijoj, Frah- 
cijoj, Ąnglijoj ir kt. /Ateiti**'' kaina metams 12 00. pusei mėty f 1.00. Už- 
sieniuos^ metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai/ 

"Ateitis" 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mokykis Francuzų Kalbos 
1 1 ■ 1 '■ ■ ■■ ■ ■ ■■ —a *■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 

Užsirašyk" Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių-Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 

dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriemąggtl^atsei8 Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 

dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvj" $2.00 metams. -:- -:- 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, M orcester, Mass. 

Užslralyk aab ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
Insteigta 1886 m. 

,,Vienybę Liet." privalo akaltytl kiekvienas lietuvis Ir lietuvaiti. 
„VienybS Liet." talpina nolullilcus Ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. $2.00; piisel metų $1.00. 
Kanadoje 2.50} pusei metų $1.25. 
Kitoaa viešpatystėse 3,00: pusei metų $1.80. 

Paftiur#|iaMtl etanSfame vieną numeri dovanai Ir knygų katalogų. DIDŽIAUSIA KRAUTUVe VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBfi LIETUVNINKŲ" 120—124 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

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

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 t: 00 vai. vak. 

Nedfilioms, 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austln 737 

VaUndoa: 

Tikta! Iki 9:00 kl.kvl.„, rjrl( 

KĄ IŠRASTI O 
! Tai yra Lietufiika Kayfutė ii- f leista, kurioje yra apie 400 išra- 

dimą, kurie įa'i buti reikalingi. likta išduota ant reikalavimo ir W 
dil aaudoa LIETUVIŠKŲ iŠ- 
KADEJŲ Ii koyįuUs daaUino- 
lite kok> pelną išradimai atnešė ir dar į a U 
atMiti. J«ijh manote apie išradimo*, tai raiykit dar šiadieaa lietuviškai reikalau- dami knyįutis, kuriu iaitiploM DYKAI. 

, Anericta Eiropean Patent Office# 
| l«C. 2M M0ADWAY (LA) REW TIRK, E T. 

BUK ŠOFERIU. 
yra gauti sau tinkamą vi©- 

13. Niekuomet Bebuvo toks <Lda- 
lie šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinl-i® pasi- 
naudojamo indlvidlnėmis sistemo- 
mis—nuoseklu! pažinimas ir prak- 
ika vatinijime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamlstą ir sutelks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus •jausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas >25.00. 
tedera! Ass'n of Aulo Englneers, 1214-16 Jackscn B!rd. fine,) 

Tcl. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius !p 
Namų Statėjal 

2123 W, 23rd SL 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS OrOTTOJAS, CHIRU.mS 

TjI. Drovar 7179 Aptfokcs Tai. Oram 8448 
3203 So. Halstid St„ Ct)ici|3 

JOSEPH A. AMBROS IUS 
LIETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokiu bylu vl««os« t*lsauo*e 

—OflMi: 
69 W. Washlngton Street 

Kmu IMS-lIM, TeLbatnlMT* 
3214 So. HiUttl St, I;L Tu4* 7271 

CHICAGO, ILU' 

• DidfciauaiB ir naudingiausia 
laikraštis. * 

Neužsiima barnčmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daug iinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokinančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

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

Ant paiiuroa vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

»04 IT. C Lili M. CLEVLLAMO. OttIO 

Ofiso Til.Cuai 114 NingTii. CiuižUt 
I—• »« »l»t Hif|t *!ią dttn{ 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oy veniniai: 

731 W. 18th St., netoli Hilsted St. 
Oflm; 

1900 S. Halfted St., kaupas 19tos 

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

Del supažinimo visuomenės su musų naiijos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis 
d^iigiaiHiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tjiš mėnesius, gaus trijų šmotų skurinj 
s eltą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $20.00 ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
ria nors iš šių trijų dovanų, 
TPAilsARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 

musų krautuvėje, nepamirškite paimti bill'i 
arba jeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite 
bile vieną 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 
uį Lietuvių Vdl»tijin| Banką— 
Unlvertaf Statfl Bank—ac« yra 
po valstijos valdžloa supervl-' 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių Ir penkių gabių Ir 
Ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija Jog bankas yra sutvar-i 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas Jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdieA nuolatai .žymiai auga. 
Siame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
Ketvergo Ir Subatoa vakarais- 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33člos CHICAdO 

Amerikos Lietuvių Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, koygvedy- 
stėa, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. tetort- 
jos, abelnoa istorijos, geografijos 
politikinSs ekonomijos, pilietystėa 
dailiarašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki G po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:31 
3106 So: Ealsted St:; Chicago; 111: 

į Vėsiausia Vieta, Tai 

j MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariu, Ui atei- kite i MII.DOS TEATRĄ, o čia rasite 
vitiausią Tie U, atsivadinti k pamat)*i<« įražesnj Teatrą nefu vidunnie.«»yje. 

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

Subatom ir nedėliom 
lCc balkonas, 15c tema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. Subatomi ir nedėllomi 2 vai. po pietį). 
liuoaanra U*r» nori paaihtti, atslr*- 

diati ir ataairiti savo grMMĮOT U, tai 
•teik i 

MILDOS-TEATRĄ- 

> MOK* YUN tT*t 

Dr. J. JONIICAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chlcap 

T«W*Iimu Yar* IU4 

Dr. P. G. Wiegner 
Pri**aw nluto: aaatlki t JII ryto 

Ir am 7 Iki t vakare 

332S S. Htlsted St CMcafo, UI. 

Tai. Y Alt D t 1532 

Dr. J. KŪLIS 
jUatuvla Qy4yUJ— Ir Chlrur«M $299 Bo. HalatM tt, CMca§«, III 

Qjdo vUokla# liga* moUrlų, vaiki t rjrų. Speciallftkal gydo limpančia* 
«iaiMD«]ualaa. tr paalaptlagaa rjr% Im 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz- 
daskutyatės mokytis. Šitas 

;m imu ui paremaiaujamas nei ir ka- 
riumeaėie. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Atatk tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš N0S80- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BAR^IR 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
0ff,c« Office Hotir* 
2359 S. Leaiilt St. 4-8 k 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

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



VIETINES ŽINIOS. 
Sugavo banko "expropriato 

rių". I'ereitą sąvaitę Chicagon 
atgabeno detektyvai Zigmą Zia- 

gerj (lietuvi), buvusj pernai Eli- 

josiaus banikc kasierium. Jo tik- 
ra pravardė yra Zinkevičius. 

Zingeris būdamas kasierium, 
•prie banko pinigų ir, sugriebęs 
pusėtiną jų pluoštą, išdūmė i.š 

Chicagos sykiu su savo žmona. 

Detektyvar pradėjo gaudyti ir 

po ilgos medžioklės, kurios tęsėsi 
beveik per visus metus, Zingerį 
pagalios sučiupo Montreal, Ka- 

nadoje. 
Zingeris slapstėsi no Įvairioms 

pravardėmis. Montreal jis su- 

areštuota po pravarde S. A. Ma- 
tus. Pas jj rasta $376,25, kuriuos 

jis buvo pasidėjęs bankon ant 

Zinkaus vardo. 

Rekorduose surasta, kad apie 
6.200 rublių jis buvo spėjęs jau 
išsiųsti Rusjon j Petrodradą — 

ant to paties Zimkaus vardo. 
Dabar "expropriatorius" sėdi 

pavieto kalėjime po $8.000 bond- 
su. 

Kuomet Zingeris pabėgo iš 

Chicagos, čia buvo nemažai tuš- 
čio trukšmo iŠ tc kilę. Socialis- 
tai mat primetė jj klerikia'ams, 
kad jis buvęs Vyčių kuopos na- 

ry i, o klerikalai atšovė, kad esą, 

teisybė, jis buvęs, bet pagedęs; 
kada pradėjęs skaityti socialis- 
tiiCcus laikraščius. Ir dabar tie 
tušti ginčai žada vėl atsinaujinti. 

A. B. 

"Lietuvos Ūkininko" vakaras.— 

Pereitą nedčldienj, "Lietuvos 
Ūkininko" draugija surengė grą- 
tv vakarėli Meldažio svetainėj. 
Jis buvo surengtas naudai nuken- 

tėjusių nuo karės, o taipgi ir 

sušelpimui šios draugijos nario. 

Programas pavyko pusėtinai 
gerai. Tik gaila, kad kalbėtojas 
buvo n«e.prisirengęs ir diar komi- 
tetui pridarė nesmagumo. 

Tikru šio vakaro papuošimu 
bu v o p-'ės S. Stamuliutė ir A. 

Žemaičiute, sudai'navitsios keletą 
Petrausko dainelių, kurios pu- 
blikai fcibai patiko. Jaunutis M. 

Tuzavitas paskambi nusis ant piano 
taip pat užsitarnavo publikos pa- 
dėkos. 

Tiek tapie smagumus. O da- 
ba/ apie maudą. Labai naudinga 
buvo Dr. Biczio paskaita apie 
džiovą. Paskaita buvo illiustruo- 
ta 'vnkamais paveikslais. Žmo- 

turėjo gerą progą susipažin- 
ti su vavo priešu, kuris, anot Dr. 

✓ Biežio žodžiu, yra stipresnis "ir 
už kaizerį su visa jo armija". 

Vakaras užsibaigė sokiais. 

(Pabaigoje p. i. S. Vitkus pra- 
nešė, kad šią pėtnyčią, lapkri- 
čio 9 d., Meldažio svetainėj bus 
susirinkimas vietinių lietuvių, ku- 
riame bus rišamas klausimas apie 
Lietuvos liiki.ną. Užkviečiami vi- 

•i, įr ypao biznieriai. Eskulapas. 
U 1 i 

■ 

Rinkimų pasekmės. — Teisė- 

jr rinkimuose laimėjo republiko- 
nų-demokratų (Fusion) tikietas. 
Ant jo pastatyti kandidatai gavo 
balsų; augščiausis 158,353, o že- 
miaus'j — 154,789. Sociajistų 
tiūietas tapo sunkiai sumuštas; 
augščiausis ant socialistų tikie- 
tv gavo 82,6/8 balsus, o žemiau- 
s's 75.15° ^ų. "Runijusis" ant 

socialistų tikieto lietuvis, p. Gu 
gis, buvo trečias nuo galo ir ga- 
vo 76, 337 balsus. 

Įvairumai. Juozas Straškus 
kiek laiko atgal buvo sunkiai 
gat\ kario sužeistas ant 63-os 
ga».vcj. Jis padavė kcmpami 

teisman ir prisaikintieji tei- 
sėjai priteisė jam $5.000 atly- 
ginimo. , 

— Teisman paduota kelioli-ka 
Chicagos ugniagesių, 'kurie, kaip 
pasirodė, užsiimdinėjo plėšikų 
darbais. 

— Central Mfg. Distrikt Ban- 
kas ant Bridgeporto, siuntė savo 

žmogų su krepšiu pinigų j ar- 

timą dirbtuvę Pinigų buvo pc.r 
$7,oc- —išmokėti algas dirbtu- 
vės darbininkams. Pasiuntinį ly- 
<*?jo po,:cmonas. Prie tilto, ant 

35"tos gatv., juos pasitiko trįs plė- 
šikai. Abudu primušė, o patįs su 

®»airais įsėdę automobilin, pabėgo. 

— Juozui Geštautui, žinomam 
lietifvin rtstikiii, nesenai ištraukė 
$145 iš kišeniaus, lipant į 35-os 
gatvės gatvekarį, prie Ashland 
A ve. 

— Pere'tą nedėldifitoį Mildos 
svetainėj luiike paskaitą K. Jur- 
gelionis. Nerašysiu čia apie ją 
daug — vyras kalbėjo apie pus- 
antros valandos, o tą patį girdė- 
jau jau šimtą kairtų ir nuo kitti 
socialistiškų kalbėtoju — taigi 
nenaujiena. Ką jie luaujo pasa- 
kė, tai kad ''kritikuodamas" tau- 

tininkus (be to jis neapsieina) 
jis išsireiškė, jog esą yra gerų 
ir blogų tautininkų. 

Tas leidžia spręsti, jog re:.;k, 
pripažinti, kad ir socialistų yra I 
taipgi gerų ir blogų. Bet iš 
kalbėtojo žodžių to n c galima bu- 
vo supnasti. Anot jo žodžių, rei- 
kėtų manyti, kad visi socialis- 
tai — perliniai grūdeliai. Gi sa- 

vo keliu kaip čia socialistai pri- 
vedė daugel} žmonių prie bė- 
dos per registracijos laiką, taip 
Rusijos bolševikai baigia Rusi- 
jos laisvę galabinti. Matai, rė- 

kauti ir svajoti lengva, bet ką- 
nors rimtesnio padaryti, tai tam 

reikia ir rimtesnių žmonių, o nc 

svajotojų. M. K. š. 
I 

IS LIETUVOS NEPRIGUL" j 

MYBĖS FONDO. 

A u k o s. 

Lakštas 99. 
Brooklyn, N. Y.—V. Struogis , 

$10.00; Sim. Balčiūnas $10.00; , 

V. Kriaučiunas $5.00; J. šiugž- : 

da $5.00; A. Kairuikštis $5.00; Iz. 
Mork- vičius $5.00; Jurgis Šlia- , 

kys $5.00; Juoz. Daugirda $5.00; 
A. Dičmanas $2.00 ir S. P. Bur- 

^ 
•neika $2.00; viso—$64.00. (Šia? 
plikas surinko Juozas A»nbra-i 
ziejtis vaikščiodamas po siuvč-L 
jų dirbtuves. Tai jau ne pirmos 
jo surinktos aukos—jau ir p;r- 
miaus buvo prisiųsta ir paskelb- 
ta; žiur. lakštą 98.) 

Bridgeport, Conn.—J. Sagevi- i 
čius $10.00; F. \V. Nei-kelis— 

1 

$10,00. 1 

Newark, N. J.—TMD. 41 kp.^ 
mėnesiniame susirinkime surink- ] 
ta: A. Žiugžda (pasižadėjo kas 
metai) $10.00; po vieną doliarj: ] 
J. Kralikauskas, V. Ambrozevi- 
čia, V. K. Puodžiunas, VI. Leš- ^ 
činskas. Viso — $14.00. I 

New Haven, Conn. A. L. T. i 
l 

Sandaros Connccticut valstijo3 
apskritys per J. tfutkų $25.00. 

Viso įplaukė $123.00 
Buyp lakšte 98 .... 5.324.40 
Viso jplaukė $5.44740 

J. Sekevičius, 
Liet. N. F. Fin. Seikrt. 

101 Oak St., 
Lawrence, Mass. 

IŠ VOKIEČIŲ NELAISVĖS. 
Rašo Jonas Dailidė iš Yokicti- 

jes belaisvis, kad kunigas Dz^- 
konas Jiarulaitis jau sugrįžo iš be- 

laisvės Lietuvon, o jo vieton atkė- 
lė kun. Sir. .amą. Kunigai gi Ta- 

nias, Šarka ir Dagis greitu laiku 

taipogi gri/.š Lietuvon iš Vokieti- 
jos 'belaisvės. P. Jonas Dailidė 

baigęs Petrapilio dvasišką akade- 

miją pasiliekti ir toliaus varg:j 

vargti belaisvėje. J j jtarė kame 
ten vokiečiai ir išvežė belaisvei!, 
net ir jis pats mežino, kuomi yra 
nusikaltęs. Tokiu budu daug yra 
ištremtų belaisvėn lietuviu inte- 
ligentu ir paprastų žmonių, kj- 

rie nei patjs nežino, už ką juos 
taip tnubaudė. 

Išliuosavimui kun. D. Jarula'- 
rio rūpinosi p. M. Yčas, kaipo 
buvusio I Valstijos Dūmos nario 
ir matyt tas rūpestis daug pa- 
gelbėjo. ("Išeivių Draugas") 

NAUJAS VEIKALĖLIS. 
Šiuomi pranešu, jog baigiu 

š vokiško versti veikalėlį apie 
:hemiją, parašytą prof. Dr. Las- 
iar-Cohn. Veikalėlis susideda iš 
[2-kos prelekcijų. kaip seka; i) 
\ugmenų pramintimas, 2) pra- 
nanytos trąšos, 3) žmogaus pra- 
nitimaą, 4) albuminai, 5) riebalai 
r ka.rbo-hydratai, 6) virinimo 
ivarba. 7) parakas ir 'kitos sprog- 

nedžiagos, 8) rašalai, 9) stiklas, 
;o) molio išdirbiniai, 11) foto- 

grafija, 12) X-ray. Kiekviena 
)re3ekcij& paduoda historiją, iš- 

sivystymą ir budą išdirbystės 
įprašomojo dalyko. P. J. Žuris. 

LIETUVIŲ KARIUMENĖ 
RUSIJOJ. 

Susiorganizavusi Rusijoj "Lie- 

;uvių Karininkų Sąjunga" tapo 
■aidžios pripažinta ir užtvirtinta. 

Podporučikias J. Laurinaitis, Lie- 

uvių karininkų Sąjungos centro 

comiteto pirminimkas, gavo rug- 

)jučio 6 d. pranešimą iš genera- 
io štabo, tkad Rusijos karės mi- 
įisteris sutiko prikomandiruoti 
>rie Lietuvių Karininkų Sąjun- 
gos centro komiteto Suvažiavimo 
šrinktus narius. 

Lietuvos Neprigulmybes Fondo 

Dešimts Prisakymų. 
Aš (L. N. F.) esmi žvaigždė, kuri tave išves 

iš dvasines vergijos j laisvą Lietuvą. 
1. Turėk viltį tiktai manyje. 
2. Xej ieškok Lietuvai pagelhos ten, kur jos 

negalima rasti. 
3. Atmink apie dvasinj skurdą savo brolių 

Lietuvoje. 
4. Mylėk savo gimtinį kraštą. 
5. :Neleisk išnykti vaisiams tavo tėvynainių 

darbų. 
6. Remk savus ir savo Tėvynės reikalus. 

7. Atiduok savo Tėvynei tą, ką ji tau davė— 

širdį. 
B. Prigeibėk dirbantiems Tėvynės labui. 

9. Elgkis taip, kad nebūtų skriauda Tėvynei. 
10. Dėlei labo savo Tėvynės aukauk dešimtinę, 

ar kiek tik išgali darbuokis visais galimais žvil- 

gsniais ir ragink kitus taip daryti. 
Kuomet musų tėvynė išgaus liuosybę, garbė 

bus tau, tavo vaikams ir visai musų giminei per 
amžių amžius. R. A. 

i Dešimts Motų t 

Apvaikščiojimas1 
Su Programų 1 

Parengtas 

Liet. Moterų Apšv. Dr-įos 
Nedelioj, Lapkr.-Nov. 18,1917 

MILDOS SVETAINEJ 
3142 CO. HALSTED STREET 

) Svet. ats. S vai. vak. kžuga 35 CtataiC 

! 8YDU0LES NUO KOSULIO 
ReltalaitfamaB gyduolių nuo kosulio, 
kiekvieni* geidžia Įgyti tik geras gy- 
duoltfc. N4ekaB nesuklys, kas r».sirupins 
gyduolių;oišmfiglntij laiku lr p,'sėkmin- 
gų, su žinemų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

P. W. Kolo- 
dziej ii Cbcilcr 
W. Va., praneia 
mums rašydama!.: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirktu 
tiktai Severo* Gy- 
duoles, nti joj 
yra geros, o y- 
pitingai Severos 
Balaamas P 1 a u- 

ėiams, už kurį 
geresnis n i f a. 

Mano vaikai tu- 
rijo kosulį, mėgi- 
nome daugelj vi- 
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Dilsamo P 1 a u 

iiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei- i 

kalauti tiktai "ko nors nuo Šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną, vardę reikalaujamos gyduolfiB yra labai pagyrimo 
vertaą nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 1 

Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- 
dfi pasekmingai kosulj ir peršalimu, taipgi slrguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 

kuduojančio kropo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Slta gyduolg yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems. 

Sevtra'a Cold and 
Orlp Tablets 
(Scveros PlotVelia nuo 
Pergalimo ir Gripo) yra 
žinomo* tuomi, kad per* 
gali periallm) labai 
trumpu laiku. 

KainiSSo Ir CO c«ntų —visur iptloKos* 

Sevcros Seimynifckos Gyduolfs parduodamos 
visur aptiekose. Visuomet reikalaukite "Se- 
vero*" ir pasakykit pilną gyduolts vardą. 
Jeigu arti negalim* gauti, tai užsisakius, iš- 
fiųs tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lowa 

į Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla 
? "DO A VrTTCT A/T AQ Mes norime pranešti į X IxiA.lN IL0li»I-rx0 lietuvių publikai, kad Mes 

| Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai i Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-lė Marijona 
i Rakauska Dainavimo Mokytoja 
r iki Šiolei buvusi prie 3259 So. Halsted St., dabar persikėlė po numeriu; 

| 3231 Emerald Ave. Phone Drover 5602 Chicago, Illinois 

Tarptautinė Biblijos Tyrinėtoju Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Nedeldienio, Lapkričio 11, 

Pradžia 3-Čią vai. po pietų 
Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dym$ 50% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo |30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.60 ant orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po IELOO .ir bi'Jigiau. 
Naojtfi Ir. truputfelj džvfitas kelines nno $1.00 [r brangiauB. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
gtoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

| Mokintis Niekuomet Neper- 
| veiu—Visuomet Naudinga 
^ Mokinties norinčiam visuomet yra lAlkas. Taip pat visuomet u Jis turi proga; jeigu Job neturi, tai ją pasidaro. U Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metuB 
3 amžiaus turėdamas pra'dėjo mokinties skaityti iš knygOB. Lomono- sovas, tamsaus žuvininko Sunus tolimojoj ledų šiaurėj, kur švieti- į] mo patogumai labai prasti, tik dvidešimta Buvlršum metų sulaukęs JI pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigęs; iš Archangelsko i Maskvą 
n ėjo pėsčias ir ten jsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atidarl Jam v duris šviesuomenės ir literatų pasaulin. ^ Ką nuvetikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir 
ji atsiekti kiekvienas, pas kuri yra Lojolos Ir Lomonosovo noras— V noras mokytles, švlesties. 11 Dabar ateina pats gerasis moklnlmosi laikas: ilgi ir vėsus ru- dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo trūksta, naudingiausia gali juos pralysti mokykloje, prie knygo.i. Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO- KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje įlnomas ir gerai savo pro- fesijoj prityręs. Valpasaisoje baigusis augštesnl mokslą Jaozas P. Olekas, čia jis veda dieninius lr vakarinius kuraus. Mokykloje mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- vedystė; stenografija, mailna rašymas (typewriting); pirklyboe tei- sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, plliety- stė ir dailerašystė. 

Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pietų ir nuo 7:30 iki 9:30 vak 

Amerikos Lietuvių Mokykla So. Halsthd St. CHlCAGO, 1LL. 

o 
_____ 

In mušu 

Skaitytojus 
Kiekvienas "Lietuvos" skai- 
tytojas, pažinusis puikiausį 
lietuviškoj kalboj laikraštį 
"Lietuvą'1, patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 

turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 
tarkite skaityti, kas nori 

gero dvasinio peno. Pasi- 
žiūrėjimui pareikalavusiam 
prisiunčiame DOVANAI. 

ZINGEIDU! 
Mažai būdavo Lietuvoj tokių senių-žilagalvių, kurie mokėdavo nuriesti tokias pasakas, jog jaunimas primanytų—per naktis jų klausytų. 
Mažai yra tokių rašytojų, kurie nurašo tokias istorijas, kurias žmogus skaitai atsiskai- 

tyti negali. 
Julės Verne, garsus francuzų mokytas rašytojas, buvo vienas iš tokių vyrų, kurio istorijas žmonės 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 iš spaudos viena iš žingeidžiausių Verno apysa- kų vardu "Vėliavos Akyvaisdoje." 
"Vėliavos Akyvaizdoje"—yra didelė istorija, dviejų šimtų puslapių. Ir joje skaitytojas 

ras daugelį žingeiJžiausių pasaulyje dalykų aprašyta. 
Čia aprašoma apit labai gudrius jūrių plėšikus, kurie su pagelba naujausių išradimų pri- sius plėšimus. goj saloj, iš kurios jie varo toliaus savo drąsiau- 'osiplėšia milijonus turtų ir apsigyvena paslaptin 

.* t?5-.: 7 ; Viso pasaulio tautos ir viešpatijos jieško jų, bet sugauti negali, nes jų gyvenimas—tikras 
-i palocius po žem**—)ra taip paslėptas, kad tik pasinėrus po vandeniu, galima prie jo prieiti. 

.Visokį 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 
/(knyga, puiki istorija, o kaina tik VIENAS DOIIAR1S su prisiuntimu. 

Reikalaukit jos tuojaus! Nesigailėsite ir mums dar už tai padėkavosit. 
Męs ją labai jums rekomenduojame. Siuskit vieną doliarį ir adresuokit taip: 

"LIETUVA", 814 W. 33rd ST. CHICAGO, ILL. 
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